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บทคดัย่อ 
 
 

 การวิจยัคร้ังมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงาน เพื่อพฒันาคู่มือ และ  
หาประสิทธิภาพของคู่มือ การบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา           
ตอนปลาย (ทวศึิกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี
เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อนในโรงเรียนสบเมยวิทยาคม และผูท่ี้เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน       
ตามแนวทางการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) 
จ านวน 21 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบบนัทึกการประชุมเชิงปฏิบติัการ แบบการหา
ประสิทธิภาพของคู่มือการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย 
(ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน การวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นการสรุปแบบหา
ประสิทธิภาพของคู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษา
และมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยการหาค่าเฉล่ีย (X ) เป็นรายขอ้ และน าเสนอเป็นตารางประกอบการบรรยาย  

 ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานตามแนวทางการบริหาร    
จดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมย
วิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่า มีปัญหาในด้านการวิเคราะห์ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
เน่ืองจาก (1) ยงัไม่มีการส ารวจสถานประกอบการขอ้มูลพื้นฐานความจ าเป็นและความตอ้งการของชุมชน 
(2) สาขาวิชาไม่ไดเ้ป็นไปตามความตอ้งการของผูเ้รียน และ (3) ไม่ไดเ้ตรียมความพร้อมของวิทยากร   
จากวิทยาลยัการอาชีพแม่ฮ่องสอน 2) ผลการพฒันาคู่มือ การบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
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อาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) ของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบวา่ 
ได้คู่มือมีองค์ประกอบด้วย ตอนท่ี 1 แนวทางการด าเนินการจดัการศึกษาวิชาชีพในโรงเรียนสบเมย
วิทยาคม ตอนท่ี 2 แนวทางการจดัโครงสร้างหลกัสูตรของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม และตอนท่ี 3 แนวทาง  
การจดัการเรียนการสอน 3) ผลการหาประสิทธิภาพของการพฒันาคู่มือ การบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วม
หลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน พบว่า ดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความเหมาะสม ดา้นความเป็นไปได ้และดา้นความเป็น
ประโยชน์โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.86, S. D. = 0.08) ดา้นท่ีมีระดบัสูงสุด 
คือ ดา้นความเหมาะสม (X = 4.87, S. D. = 0.10) รองลงมา คือ ดา้นความเป็นไปได ้(X = 4.87, S. D. = 0.21) 
ล าดบัต่อมา คือ ดา้นความถูกตอ้ง ( X = 4.85, S. D. = 0.10) และดา้นท่ีมีระดบันอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นความ
เป็นประโยชน์ (X = 4.84, S. D. = 0.18)  
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ABSTRACT 
 
 

 This research aimed to explore the condition and the operation complications in order to 
develop the manual and determine the efficiency of the administrational manual for vocational 
education and secondary education learning together curriculum educational (Dual education) of 
Sobmoei Wittayakom School, Mae Hong Son Province. The target respondents were 21 educational 
institution administrator and teachers of Sobmoei Wittayakhom School and all concerned in the 
inclusive education approach. The tools used in this study were minutes of workshop, efficiency – 
survey form of the administrational manual of Sobmoei Wittayakhom School in Mae Hong Son. Data 
analysis was the summary from the efficiency – survey form of the administrational manual of 
Sobmoei Wittayakhom School in Mae Hong Son. The mean (X ) of each item was discovered and 
presented in forms of table and description. 
 The research found that there are the problems in analyzing the subject type and program, 
and field of job due to the lack of survey on the primary information of the workplace, needs, and the 
community requirements. Secondly, the program couldn’t answer to the needs of students. Finally, 
there’s no preparation for the lecturers from Mae Hong Son Industrial and Community Education 
College. The results from the development of administrational manual for vocational education and 
secondary education learning together with curriculum educational (Dual education) of Sobmoei 
Wittayakom School, Mae Hong Son Province. There are three elements of manual; vocational 
education management approach in Sobmoei Wittayakhom; the approach in forming curriculum 
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structure of Sobmoei Wittayakhom; and teaching approach. The efficiency survey of the development 
of administrational manual for vocational education and secondary school learning together with 
curriculum educational presented four aspects; accuracy, appropriateness, feasibility, and benefits. The 
score was in the highest level by overall and by aspect ( X  = 4.86, S.D. = 0.08 ). The aspect with the 
highest level score were the appropriateness ( X = 4.87, S.D. = 0.10), feasibility ( X  = 4.87, S.D. = 0.21), 
accuracy ( X = 4.85, S.D. = 0.10), and benefit ( X = 4.84, S.D. = 0.18) respectively.  
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มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ทุกท่านท่ีไดป้ระสาทวิชาความรู้ ตลอดจนประสบการณ์และแนวคิด
ต่าง ๆ ใหก้บัผูว้จิยัมาโดยตลอด ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 
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ใหค้วามร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ขอขอบพระคุณคณะผู ้เช่ียวชาญท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการประเมินคู่ มือ และ
ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา รุ่นท่ี 2 ทุกท่านท่ีเป็นก าลงัใจตลอดมา 
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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ปัจจุบันพบว่าสภาวการณ์ท่ีต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ทุกคนจึงตอ้งพยายามปรับตวัใหส้ามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมใหไ้ด ้
โดยให้ความสนใจกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตดว้ยการศึกษามากข้ึน โดยพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 
ไดบ้ญัญติัแนวการจดัการศึกษาในหมวดท่ี 4 มาตรา 24 การจดักระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษา
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและ
ความถนดัของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การเผชิญ
สถานการณ์ และประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจดักิจกรรม ให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิด เป็นท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้         
อย่างต่อเน่ือง จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรู้ด้านต่าง ๆ และจดัการเรียนรู้ให้เกิดได ้  
ทุกเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบับิดามารดาผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย 
เพื่ อ ร่วมกันพัฒนาผู ้เรียนตามศักยภาพ  จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังก ล่าว 
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดอ้อกกฎกระทรวงวา่ดว้ยการแบ่งระดบัและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป็น 3 ระดบั คือ การศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา การศึกษาระดบัประถมศึกษาและการศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษา โดยการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา แบ่งเป็น 2 ระดบั คือ การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ และการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  โดยมธัยมศึกษาตอนปลายแบ่งระดบัเป็น 2 
ประเภท  คือ  ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา  ส าหรับการจัดการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลายไดถู้กแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี ประเภทสามญัศึกษา หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ คือ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและประเภทอาชีวศึกษา หน่วยงาน  
ท่ีรับผดิชอบ คือ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 ทั้ งน้ี  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทั้ งในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
ประกอบกับรัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคญักับการจดัการอาชีวศึกษา เพื่อ
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ตอ้งการให้นกัเรียนสนใจเรียนสายอาชีพมากข้ึน เม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้สามารถท างานไดท้นัที 
ดงันั้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายดงักล่าว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้
ก าหนดให้ด าเนินการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในโรงเรียนมธัยมข้ึน 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2553) ได้ก าหนดแนวทางในการ
ขบัเคล่ือนนโยบาย ดา้นการอาชีวศึกษา ในการเปล่ียนค่านิยมอาชีวศึกษา ผลิตผูเ้รียนดา้นอาชีวศึกษา
ให้มากข้ึน เพื่อรองรับการจ้างงาน ทั้ งภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลุ่มอาชีพท่ีเป็นความตอ้งการของตลาดแรงงานท่ีก าลงัขยายตวัในทุกภาคส่วน 
กระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีผลิตก าลังคนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องเร่งประชาสัมพนัธ์   
สร้างความเขา้ใจให้นักเรียนสนใจเรียนทางด้านอาชีพ ซ่ึงมีตลาดรองรับอย่างแน่นอนให้มากข้ึน   
โดยทศันคติของผูป้กครองเห็นว่าความส าเร็จของบุตรหลาน คือ การได้รับปริญญาบตัร ซ่ึงเป็น
ทศันคติเก่ียวกบัการศึกษาในสังคมไทย แมจ้ะเป็นทศันคติเชิงบวก แต่ก็เป็นหน่ึงในขอ้จ ากดัของ  
การสร้างแรงงานฝีมือของประเทศ เพราะระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไม่ได้เน้นการ
ปฏิบติังานท าให้บณัฑิตท่ีผลิตออกมายงัไม่มีทกัษะเพียงพอในการท างาน การท่ีมีบณัฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาจ านวนมาก แต่มีทกัษะไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของตลาด 
ท าให้มีผูว้า่งงานจ านวนมาก ขอ้มูลจากส านกังานสถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2556 พบวา่ ประเทศไทย
ขาดแคลนแรงงาน ประมาณ 2 แสนคน และมีจ านวนผูว้่างงานมากกว่าจ านวนท่ีขาดแคลนในทุก
ระดบัการศึกษา โดยเฉพาะระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ และระดบั
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง ว่างงานมากกว่าจ านวนท่ีขาดแคลนมากถึง 2 เท่า และระดับ   
ปริญญาตรี ว่างงานมากกว่าระดับขาดแคลนถึง 3.5 เท่า (ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, 2558) รัฐบาลจึงมี
นโยบายท่ีจะให้มีการจดัการศึกษาหลกัสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลายควบคู่
กนัไป เพื่อใหผู้ส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมีความรู้พื้นฐานดา้นอาชีพและสามารถ
เขา้สู่ตลาดแรงงานไดท้นัที  
 ดงันั้น การจดัการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ จึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีสอดคลอ้ง
และสัมพนัธ์กับตลาดแรงงาน ซ่ึงสามารถผลิตก าลังคนในระดับฝีมือท่ีได้มาตรฐาน ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดต้ระหนักถึงความส าคญัดงักล่าว จึงจดัให้มีการจดัการอาชีวศึกษา
อย่างหลากหลายยิ่งข้ึน ทั้งน้ี เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้แก่ประชาชน      
วยัเรียนและวยัท างานตามความถนัด  ความสนใจและสามารถเข้าถึงการอาชีวศึกษาได้ง่ายข้ึน      
โดยการขยายวิชาชีพและกลุ่มเป้าหมายเขา้สู่ระบบการจดัการอาชีวศึกษาให้ชัดเจน ทัว่ถึง และ
รวดเร็วข้ึน เพื่อเป็นทางเลือกส าหรับผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีมีความประสงคจ์ะเรียน
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ควบคู่กนัไปทั้งสายสามญัและสายอาชีพ เม่ือเรียนครบตามหลกัสูตร ผูเ้รียนสามารถส าเร็จการศึกษา
ทั้งหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลายสายสามญัและหลกัสูตรสายอาชีพไปพร้อมกนั ทั้งน้ี ไดมี้การ
ก าหนดการจดัการเรียนการสอนโดยการท าความตกลงร่วมมือกันในการจดัการเรียนการสอน
ระหว่างสถานศึกษาท่ีเปิดสอนมธัยมศึกษากับสถานศึกษาท่ีเปิดสอนหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วชิาชีพ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558) 
 ปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยไดเ้ขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยประเทศในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมีก าลงัแรงงานและอตัราแรงงานท่ีแตกต่างกนัออกไป ส่วนประเทศไทยมีก าลงั
อัตราแรงงานท่ีว่างงาน ร้อยละ 0.7 เม่ือคิดเป็นจ านวนแล้วคนว่างงานมีมากถึงสามแสนคน     
ในขณะท่ีจ านวนแรงงงานท่ีขาดแคลนยงัมีจ านวนอีกหลักแสนคน (ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, 2558) 
นอกจากน้ี ภาคธุรกิจยงัขาดแคลนแรงงานระดบัมธัยมหรือต ่ากวา่ จ  านวนแรงงานในระดบัน้ีกลบัมี
จ านวนลดลง (กรวิทย ,์ สิริธร, 2555) ขอ้มูลดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นถึงความไม่สอดรับกนัของการ
ผลิตบุคลากรและความตอ้งการในตลาดแรงงาน การว่างงานน้ีจะสร้างภาวะแข่งขนัในการหางาน
ทั้งภายในประเทศ และภูมิภาคเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคมการเมือง และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วน้ี ท าให้ทุกคนในสังคมมีความจ าเป็นตอ้งปรับตวัให้
สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมได ้จึงท าให้คนหนัมาสนใจท่ีจะเรียนรู้ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของตน 
ทั้งประเภทสามญัศึกษา และประเภทอาชีวศึกษาควบคู่กนัมากข้ึน ทั้งน้ี เพื่อสนองตอบต่อความ
ตอ้งการของตนเองในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ประกอบกบัรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ให้ความส าคญักับการจดัการศึกษาด้านสามัญศึกษาและการอาชีวศึกษา ในสัดส่วน 40 : 60     
เพื่อต้องการให้นักเรียนสนใจเรียนสายอาชีพมากข้ึน เพราะเม่ือนักเรียนส าเร็จการศึกษาแล้ว            
ก็สามารถมีงานท า และทั้ งยงัลดช่องว่างความแตกต่างของบุคคลในสังคม ดังนั้ น เพื่อพฒันา
ประชากรในวยัเรียนด้วยการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมทั้งสายสามญัและสายอาชีพ   
โดยเปิดโอกาสให้เด็กพื้นท่ีห่างไกล ยากจน และด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้เขา้ศึกษาต่อระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ในสถานศึกษาใกลบ้า้นไดอ้ยา่งทัว่ถึง และมีมาตรฐานการศึกษาท่ีทดัเทียม
กบัสถานศึกษาอาชีวศึกษา และสามารถเทียบโอนรายวชิา ยา้ยหรือเทียบโอนระหวา่งสถานศึกษาได ้
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) 
 จงัหวดัแม่ฮ่องสอนเป็นจงัหวดัชายแดนจงัหวดัหน่ึง มีอาณาเขตติดต่อกบัสาธารณรัฐ
สังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า ตั้งอยูท่างดา้นตะวนัตกสุดของภาคเหนือ มีนกัเรียนในพื้นท่ี ส่วนใหญ่
เป็นชาวเขาเผ่ากะเหร่ียง ซ่ึงมีพื้นฐานความรู้ท่ีแตกต่างกัน นักเรียนบางกลุ่มไม่สามารถเรียนต่อ
ระดบัอาชีวศึกษาได้ เน่ืองจากสถานศึกษาท่ีเปิดสอนสายอาชีพมีพื้นท่ีห่างไกลกับหมู่บ้านหรือ
ชุมชนท่ีตนเองพกัอาศยั อีกทั้งครอบครัวของนักเรียนยงัมีฐานะยากจน จากข้อมูลการวิเคราะห์
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แรงงานอาชีพจงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่า แรงงานประชากรท่ีไม่มีการศึกษาในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน   
มีถึง 32.25 % และแรงงานอาชีวะ มีเพียง 1.20 % ดงันั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือนกัเรียนกลุ่มดงักล่าว 
โรงเรียนจึงจดัการศึกษาวิชาชีพในโรงเรียน เพื่อเป็นทางเลือกให้กบันกัเรียนกลุ่มดงักล่าวไดเ้รียน
สายสามญัและสายอาชีพไปพร้อมกนัในสถานศึกษาท่ีอยู่ใกลห้มู่บา้นหรือชุมชน เพื่อสะดวกใน   
การเรียน อีกทั้งยงัสามารถน าวชิาชีพไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในตลาดแรงงานไดต้ามบริบท
ของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน (ส านกัคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2552) 
 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 34 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นโรงเรียนหน่ึงในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนท่ีได้รับนโยบายให้ด าเนินการศึกษาหลกัสูตรเรียนร่วม
อาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจึงไดด้ าเนินการประชุมขอความร่วมมือระหว่าง
คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผูป้กครอง ผูแ้ทนชุมชน เพื่อศึกษาความตอ้งการตลาดแรงงานใน
ชุมชน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา และเป็นขอ้มูล
ในการด าเนินการจดัท าหลกัสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งร่วมกนั
พฒันาหลักสูตรโรงเรียนสบเมยวิทยาคม พุทธศักราช 2558 ตลอดจนเพื่อพร้อมต่อการบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงซ่ึงเป็นสถาบันอาชีวศึกษาท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ใกลเ้คียงให้มีการด าเนินการดา้นหลกัสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยได้
เปิดหอ้งเรียน คือ ห้องเรียนสายศิลป์ทัว่ไป จ านวน 1 ห้อง เปิดการสอนรายวิชาหมวดทกัษะวชิาชีพ 
ประเภทวิชาสาขาช่างยนต ์และสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลงัจากนั้นไดมี้การวางแผนและจดัท า
หลกัสูตรร่วมกนั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน ทั้งดา้นความรู้ ทกัษะฝีมือ 
เจตคติ และกิจนิสัยท่ีพึงประสงค์ โดยเม่ือผูเ้รียนส าเร็จการศึกษาแลว้ จะไดรั้บวุฒิการศึกษา 2 วุฒิ 
คือ หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลายสายสามญัควบคู่กบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ ดงันั้น  
การด าเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุ
เป้าหมายสูงสุด สถานศึกษาจึงตอ้งมีการเตรียมความพร้อมและด าเนินงานตามแนวทางการบริหาร
จดัการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ซ่ึงผูบ้ริหาร
สถานศึกษา รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งและนกัเรียนท่ีเรียน
เก่ียวกบัการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ในการ
บริหารจดัการทุกดา้นจึงตอ้งมีส่วนร่วมคิดร่วมกระท า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดต่อการพฒันาคุณภาพการ ศึกษาและการบริหารจดัการ (โรงเรียนสบเมยวทิยาคม, 2558) 
 ดังนั้ น ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นผูมี้ส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาและปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาแห่งน้ี พบวา่ สภาพปัญหาและขั้นตอนการด าเนินงานของ ครูผูส้อน นกัเรียน บุคลากร  
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ท่ีเก่ียวขอ้ง และผูป้กครองยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการด าเนินการเรียนการสอนแบบเรียนร่วม
หลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) พร้อมทั้งมีปัญหาในดา้นการวิเคราะห์
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน เน่ืองจาก (1) ยงัไม่มีการส ารวจสถานประกอบการขอ้มูลพื้นฐาน
ความจ าเป็นและความตอ้งการของชุมชน (2) สาขาวิชาไม่ไดเ้ป็นไปตามความตอ้งการของผูเ้รียน 
และ (3) ไม่ได้เตรียมความพร้อมของวิทยากรจากวิทยาลยัการอาชีพแม่ฮ่องสอน ผูว้ิจยัจึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาและพัฒนาคู่มือ การบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพื่อน าคู่มือ  
การบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของ
โรงเรียนสบเมยวทิยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เสนอต่อผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อใหมี้น าไปใชแ้ละการพฒันาให้
เหมาะสมยิง่ข้ึนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจดัการศึกษาเรียน
ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 2.  เพื่ อพัฒนาคู่ มือ การบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) ของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 3.  เพื่อหาประสิทธิภาพของคู่มือ การบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษา
และมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) ของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ท่ีพฒันาข้ึน 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจัิย 
 การวจิยัในคร้ังน้ีท าใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ ดงัน้ี 
    1. ไดท้ราบถึงสภาพและปัญหาการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจดัการศึกษาเรียน
ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
 2. ได้คู่มือ การบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา      
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ท่ีสามารถน าไปใชใ้นการ
บริหารจดัการศึกษาใหมี้ระบบและมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ขอบเขตของกำรวจัิย 
 การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาภายใตข้อบเขต ดงัน้ี 
 ขอบเขตด้ำนกลุ่มเป้ำหมำย  
 ในการวิจัยคร้ังน้ีมุ่งศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานตามแนวทางการบริหาร        
จดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมย
วิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และการพัฒนาคู่มือ การบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) ของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
 กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในโรงเรียนสบเมย
วทิยาคม และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตร
อาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
 1.  กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานตามแนวทางการ
บริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของ
โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการโรงเรียนสบเมยวิทยาคม 
จ านวน 1 คน รองผูอ้  านวยการโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จ านวน 1 คน หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
วชิาการโรงเรียนสบเมยวทิยาคม จ านวน 1 คน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จ านวน 7 คน ครูผู ้สอนวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จ านวน 1 คน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสบเมยวทิยาคม จ านวน 2 คน รวม 13 คน  
 2.  กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการหาประสิทธิภาพของคู่มือ การบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วม
หลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังวาลยว์ิทยา โรงเรียน
เฉลิมรัชวิทยาคม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพตัรศึกษา” จ านวน 4 คน 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของโรงเรียนสังวาลยว์ิทยา โรงเรียน 
เฉลิมรัชวิทยาคม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพตัรศึกษา” จ านวน 4 คน 
รวมทั้งหมด 8 คน  
 เหตุผลในการเลือกกลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่ม มีดงัน้ี 
 1.  เป็นผูท่ี้เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วม
หลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) โดยตรงท าให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกในการ
ศึกษาวจิยั 
 2.  ผูว้ิจยัสามารถน าข้อเสนอแนะท่ีได้รับมาเป็นแนวทางในการจดัท าคู่มือได้ตรงกับ
สภาพจริง และเกิดประโยชน์กบัสถานศึกษาท่ีผูว้จิยัปฏิบติังาน 
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 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาการพฒันาคู่มือ การบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ตามแนวทางการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย    
(ทวิศึกษา) (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2558) ประกอบด้วย ระบบการ
อาชีวศึกษาแบบทวิศึกษา 9 ดา้น ดงัน้ี 1) การวิเคราะห์ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 2) การก าหนด
หลกัสูตรสถานศึกษา 3) การจดัการเรียนการสอน 4) การจดัหลกัสูตรการอาชีวศึกษา 5) การวดัและ
ประเมินผล 6) การโอนผลการเรียน 7) การส าเร็จการศึกษา 8) การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และ  
9) การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 ขอบเขตด้ำนตัวแปรที่ศึกษำ 
    ตัวแปรต้น ได้แก่ คู่มือในการน าไปใช้ในการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจดั
การศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมย
วทิยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
     ตัวแปรตำม  ได้แก่ ประสิทธิภาพของคู่ มือ ด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม        
ด้านความเป็นไปได้ และด้านความเป็นประโยชน์ ในการน าไปใช้ในการด าเนินงานตามแนว
ทางการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
ของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1.  กำรพัฒนำคู่มือ หมายถึง การรวบรวม สังเคราะห์เน้ือหา สาระ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ 
เพื่อความเหมาะสมในการน าไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 2.  แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร  หมายถึง แนวทางการบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม        
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในการร่วมมือกนัด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3.  กำรจัดกำรเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ) 
หมายถึง การด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและ
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ท่ีให้ผูเ้รียน    
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ได้ศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานควบคู่กันทั้ งสองหลักสูตร         
โดยผูส้ าเร็จการศึกษาจะได้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และวุฒิมธัยมศึกษาตอนปลาย      
โดยใชเ้วลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
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บทที ่2 

 
การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
 

 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการศึกษา
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัแนวทางการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ตามหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1.  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารจดัการศึกษา 
 2.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคู่มือ 
 3.  การจดัการศึกษารูปแบบทวศึิกษา 
 4.  การจัดการศึกษาวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน 
 5.  การจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)   
ในสถานศึกษา  

   6.  สภาพและบริบทของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
    7.  แนวทางการจดัการบริหารศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย 

(ทวศึิกษา) โรงเรียนสบเมยวทิยาคม อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
    8.  เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารจัดการศึกษา 
 ความหมายของการบริหาร (Administration) 
   ความหมายของค าว่า “การบริหาร” มีผูใ้ห้นิยามต่าง ๆ เช่น จันทร เท่ียงภักษณ์ (2549)   
กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การด าเนินงานของคณะบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป เพื่อเป็นการบรรลุ
วตัถุประสงค์ร่วมกัน โดยอาศยัแนวกระบวนการท างานท่ีมีระบบ ระเบียบ โดยใช้ทรัพยากร และ
เทคนิควิธีอย่างเหมาะสม โดยบางคร้ังตอ้งใช้ศาสตร์และศิลปะในการบริหาร เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 สุนทร โคตรบรรเทา (2551) กล่าวว่า การบริหาร คือ กระบวนการในท างานของบุคคล
ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปในด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้โดยอาศยัปัจจยัต่าง ๆ เช่น คน  เงิน 
วสัดุ ส่ิงของ เป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการบริหารงาน 
 กลัยากร หอมเพชร (2552) กล่าวว่า การบริหาร คือ การบูรณาการระหว่างศาสตร์และศิลป์
ในการใช้วิธีการและการปฏิบติังานโดยใช้ความรู้ ความสามารถเฉพาะของตนเอง และทกัษะดา้น
ต่าง ๆไม่วา่จะเป็นในดา้นการวางแผน การจดัการ หรือ การจูงใจ เพื่อใชใ้นการบริหารจดัการอยา่ง
เป็นระบบ มุ่งเป้าหมายใหก้บัองคก์ารประสบผลส าเร็จ โดยอาศยัส่ิงท่ีมีอยู ่คือ ทรัพยากรมนุษย ์
 สุวรรณ์ เพช็รสมบติั (2554) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง ความพยายามท่ีจะใชศ้าสตร์และ
ศิลปะ เพื่อจูงใจผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งในและนอกองคก์ารให้ร่วมใจด าเนินกิจกรรม เพื่อให้องค์การประสบ
ความส าเร็จ ทั้งในเชิงประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
      ศศิธร รินทะ (2554) ให้ความหมายของค าว่า การบริหาร เป็นกิจกรรมท่ีทุกกลุ่มบุคคล      
ไดร่้วมกนัด าเนินการ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งอาศยัองค์ประกอบอย่างน้อยอยู่สองประการ ได้แก่ ปัจจยัในการด าเนินงานของ
กิจกรรม หรือเรียกวา่ปัจจยัการบริหารและกระบวนการด าเนินกิจกรรม หรือกระบวนการบริหารและ
เป็นกระบวนการในการประสานงานในการท างานอย่างเป็นระบบ โดยผู ้มีส่วนเก่ียวข้องตาม
กระบวนการบริหาร คือ การวางแผน (Planning) การด าเนินงาน (Doing) การประเมินผลหรือการตรวจสอบ 
(Checking) และการปรับปรุง (Action) ทั้งน้ี เพื่อใหบ้รรลุตามจุดมุ่งหมายขององคก์ร 
  
 การบริหารและการจัดการ 
    จนัทรานี สงวนนาม (2551) กล่าวว่า การบริหารสามารถใช้ค  า 2 ค าโดยใช้ทดแทนกนั คือ 
ค าว่า การบริหารและการจดัการ แต่ในความหมายท่ีแท้จริง ค าว่า การบริหารจะเน้นในเร่ืองของ       
การจดัการท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายและการน านโยบายไปปฏิบติั ซ่ึงมกัจะให้ใช้กับการบริหารงาน     
ทุกชนิดท่ีเก่ียวข้องกับภาครัฐ ส่วนค าว่า การจดัการ มกัจะใช้ในงานท่ีเก่ียวกับธุรกิจเอกชน แต่ค า      
ทั้งสองค า ต่างก็มีความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของผูบ้ริหารทั้งส้ิน 
 สุนทร โคตรบรรเทา (2551) กล่าวถึง ค าว่า การจดัการ มกัจะใช้ในวงการธุรกิจ แต่ในวงการ 
การศึกษาจะไม่เป็นท่ีนิยม และเม่ือใช้ค  าน้ีมักเป็นค าท่ีมีความหมายด้อยกว่า ค  าว่า การบริหาร          
เช่น บทความทางการศึกษามักถาม “ผูบ้ริหารโรงเรียนควรเป็นผู ้จ ัดการหรือผู ้น าทางการศึกษา           
ซ่ึงความหมายของการจดัการเป็นค าท่ีลดศกัด์ิศรี ท่ีเป็นเช่นน้ี เพื่อต้องการแยกให้เห็นการบริหาร
โรงเรียนออกจากการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม ดงันั้น การจดัการของเอกชนกบัการบริหารของรัฐ    
จึงมีขอ้แตกต่างกนัท่ีชดัเจน 
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    สมคิด บางโม (2553) ไดก้ล่าวไวว้่า การบริหารจดัการ หมายถึง ศิลปะในการใช้คน เงิน 
วสัดุ อุปกรณ์ ขององค์การ และนอกองค์การก็ เพื่อให้บรรลุว ัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 การบริหารการศึกษา 
    ความหมายของค าวา่ “การบริหารการศึกษา” นกัวชิาการไดนิ้ยาม ดงัต่อไปน้ี ธร สุนธรายทุธ 
(2550) ให้ความหมายว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลจ านวนหลายคน 
ร่วมมือกันด าเนินการในการพฒันาเด็ก เยาวชน ประชาชนหรือสมาชิกของสังคม มีความสามารถ 
ทศันคติ พฤติกรรม ค่านิยม หรือคุณธรรม ส่วนในดา้นสังคม การเมือง และเศรษฐกิจนั้น เพื่อตอ้งการ
ให้เป็นสมาชิกท่ีดีและมีประสิทธิภาพของสังคม โดยกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเป็นระเบียบแบบแผน    
โดยการปฏิบติันั้น ควรมีทั้งในระบบและนอกระบบ การบริหารการศึกษา อาจหมายถึง การจดัการดว้ย 
หรืออาจรวมเรียกว่า การบริหารจัดการ ซ่ึงเป็นค าเรียกรวม ๆ กันไป การบริหารการศึกษาหรือ         
การจดัการทางการศึกษา ถือว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูง (Profession) เช่นเดียวกบัวิชาชีพอ่ืน ๆ เช่น วิชา
แพทยศ์าสตร์หรือวศิวกรรม  

   วิโรจน์ สารัตนะ (2557) ให้ทัศนะว่า ในปัจจุบนัแนวคิดในการพฒันาคุณภาพได้เป็นไป    
ในทิศทางเดียวกนั คือ เน้นการยึดลูกค้าเป็นศูนยก์ลาง เน้นการมีภาวะของผูน้ าท่ีเข้มแข็ง เน้นการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ โดยเนน้ผลลพัธ์ เนน้การพฒันาเชิงป้องกนั และการสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ เนน้การ
มีส่วนรวมและความมีการมุ่งมั่นของบุคลากร จากแนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการ พบว่า          
การบริหารจดัการนั้น เป็นไปเพื่อความอยู่รอดและความเจริญกา้วหน้าขององคก์ารรวม ทั้งของสังคม
ซ่ึงจ าเป็นตอ้งด ารงคงอยูคู่่องคก์รและสังคมตลอดไป 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549) ให้ความหมายของการบริหาร
การศึกษาว่า หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารใช้ทกัษะบทบาทและหน้าท่ีทางการบริหาร ก าหนดเป้าหมาย     
ในการจดัการศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้บรรลุจุดเป้าหมายได้อย่างเด่นชัดเป็นรูปธรรม โดยอาศยั
หนา้ท่ีทางการบริหารอยา่งนอ้ย 4 อยา่ง นัน่คือ การวางแผน การจดัการองคก์ร การน าการควบคุมสรรหา
ทรัพยากร ไดแ้ก่ คน เงิน วสัดุส่ิงของ และการจดัการให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เพื่อบรรลุ
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร และนกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
    วิทยาภรณ์ สุขสนธิวงศ์ (2552) กล่าวว่า การบริหารการศึกษาหรือการบริหารของโรงเรียน
จดัเป็นศาสตร์ทางสังคมหรือศาสตร์ประยุกต์ดา้นการศึกษาท่ีมีวิวฒันาการทางทฤษฎีมายาวนานมา
ตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1950 (พ.ศ. 2490) เป็นตน้มา การบริหารการศึกษาในปัจจุบนันั้น จะมุ่งเน้นในการ
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พฒันาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ เป็นกระบวนการท่ี
จะน าพาการศึกษาไดไ้ปสู่ความส าเร็จ 
 
 แนวคิดในการบริหารการศึกษา  
    สนธิรัก เทพเรณู และคณะ (2548) กล่าวถึง แนวคิดในการบริหารการศึกษา ไวด้งัน้ี 

   1.  การยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางพฒันา (Child – Centered Development) เป็นแนวคิดท่ีมุ่งให้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ทั้งปวง และยึดประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนเป็นส่ิงส าคญั โดยมี
ความเช่ือวา่มนุษยทุ์กคนมีศกัยภาพท่ีจะเรียนรู้และพฒันาดว้ยตนเองไดต้ลอดชีวิต ดงันั้น ในการจดัการ 
ศึกษาจึงตอ้งช่วยกระตุน้เอ้ืออ านวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผูเ้รียนแต่ละคนได้พฒันา จนเกิด
ศกัยภาพและมีคุณภาพไดม้าตรฐาน เพื่อให้เป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม สามารถ
ด ารงตนในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข และร่วมมือพฒันาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

    2.  การมีส่วนร่วมและร่วมคิดร่วมท า (Participation & Collaboration) เป็นแนวคิดท่ีมุ่งให้
การศึกษาเป็นพื้นท่ีของสาธารณชนท่ีทุกคนทุกส่วนของสังคมตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
ด าเนินการ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกบับุคคลทุกคนและกบัสังคมโดยส่วนรวม การศึกษาเป็น
เร่ืองของทุกคน (Education for All) โดยแนวความคิดน้ีเช่ือว่า การให้ทุกคนทุกส่วนของสังคมมีส่วน
ร่วมคิดและร่วมด าเนินการตามแนวทางในการจดัการศึกษา ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ประเมินและประกนัคุณภาพการศึกษานั้น จะท าให้เกิดความรู้สึกความเป็นเจา้ของให้การสนบัสนุน
และร่วมรับผิดชอบต่อการจดัการศึกษามากข้ึน ซ่ึงจะก่อให้เกิดความมุ่งมัน่ร่วมกนัพฒันาการศึกษาให้
มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของสังคมได ้

    3.  การกระจายอ านาจทางการศึกษา (Decentralization of Education) เป็นแนวความคิดท่ีมุ่ง
เพื่อการกระจายอ านาจการจดัการศึกษาให้กบัผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียกบัการศึกษา (Stakeholders) ซ่ึงเป็น
ผูท่ี้อยู่ใกล้ชิดกบัผูเ้รียนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ สถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชนและสังคม โดยแนวความคิด
เหล่าน้ีเช่ือว่า การกระจายอ านาจทางการศึกษาให้กับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกับการศึกษามากข้ึนน้ี          
จะท าให้เกิดความตระหนักในคุณประโยชน์ของการศึกษาและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน จึงท าให้เกิด
ความร่วมมือในการจดัการศึกษาให้ตอบสนองความตอ้งการของบุคคลเหล่านั้น และจะมุ่งมัน่พฒันา
การศึกษาให้ตอบสนองความตอ้งการ และมุ่งมัน่พฒันาการศึกษาให้มีความเหมาะสมตามคุณภาพและ
เป็นท่ียอมรับในศรัทธาของผูป้กครองชุมชนตลอดจนสังคมในท่ีสุด 
 4.  การใช้สถานศึกษาเป็นฐานในการบริหารจดัการ (School – Based Management : SBM)  
เป็นแนวความคิดท่ีมุ่งให้สถานศึกษาได้มีอ านาจในการตดัสินใจในบริหารจดัการศึกษาด้วยตนเอง    
ซ่ึงมีความเช่ือท่ีว่าสถานศึกษาเป็นศูนยก์ลางของการผลิตท่ีสามารถสร้างผลผลิต คือ ผูเ้รียนเพื่อให้มี
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คุณภาพในการใช้สถานศึกษาเป็นฐานของการบริหารจดัการ จึงเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารและจัดการของสถานศึกษาท่ีจะท าให้เกิดผลในด้านการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน         
เพิ่มความรับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบได้และเป็นการเสริมพลงั (Empowerment) ให้สถานศึกษา 
ชุมชน และสังคมร่วมมือกนัจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้
 5.  วิธีการแสดงความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้(Accountability) เป็นแนวความคิดท่ีมุ่งเนน้
ให้หน่วยงานและสถานศึกษา แสดงความรับผิดชอบต่อภาระหน้าท่ีในการจดัการศึกษา (Authorities) 
ทั้งต่อผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชนและสังคม และต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของตนให้ได้มาตรฐานท่ีก าหนด   
ซ่ึงสามารถให้ผู ้ปกครอง ชุมชน สังคม และหน่วยงานต้นสังกัดสามารถตรวจสอบ เพื่อเป็น
หลกัประกนัและสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูป้กครอง ชุมชน และสังคมไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 
 ทฤษฎกีารบริหารการศึกษา 
 วิโรจน์ สารรัตนะ (2557) กล่าวถึง แนวทฤษฎีการบริหารการศึกษามีความส าคัญและ  
จ  าเป็นอย่างยิ่ง แนวคิดทฤษฎีการบริหารในระยะเร่ิมแรกนั้น มีลกัษณะเป็นเพียงแนวคิดหรือขอ้เสนอ  
ท่ีไม่ชัดเจน โดยถือว่าเป็นยุคของการเร่ิมแรกทางทฤษฎีรุ่นแรก ต่อมาก็เร่ิมการพฒันาศาสตร์ทาง     
การบริหารข้ึนมาอย่างมีหลักการเป็นยุคทศันะดังเดิม และมีวิวฒันาการสู่ยุคทัศนะเชิงพฤติกรรม       
ยคุทศันะเชิงปริมาณ และยคุทศันะท่ีร่วมสมยัในปัจจุบนั โดยไดแ้บ่งแยกทฤษฎีการบริหาร ไวด้งัน้ี 
 1.  ทฤษฎีการบริหารทศันะดงัเดิม แบ่งไดเ้ป็น 3 ทฤษฎี คือ 
     1.1  ทฤษฎีในการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งในการหาวธีิท่ีดีท่ีสุดในการท างาน 
  1.2  ทฤษฎีการบริหารจดัการท่ีมุ่งก าหนดแนวทางหลกัการทางการบริหารไว้ และมี
ความเช่ือวา่ หากมีการฝึกอบรมก็จะท าใหส้ามารถเป็นนกับริหารท่ีมีความสามารถในการจดัการได ้
   1.3  ทฤษฎีการบริหารแบบราชการ โดยมุ่งเน้นความมีเหตุผลในองค์ประกอบหลาย ๆ
ดา้นขององคก์ร 
 2.  ทฤษฎีการบริหารทศันะเชิงพฤติกรรม มีจุดเนน้อยูท่ี่การศึกษา เพื่อใหมี้ความเขา้ใจปัจจยั
ต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของมนุษยใ์นองค์กร มีแนวคิดต่อบุคลากรในหน่วยงานว่า ไม่ไดต้อ้งการ
ปัจจยัจูงใจดา้นเศรษฐกิจหรือกายภาพเท่านั้น แต่ยงัเป็นมนุษยส์ังคมท่ีตอ้งการปัจจยัจูงใจดา้นสังคม 
อีกดว้ย ทศันะดงักล่าวจะน าไปสู่ความเคล่ือนไหวเชิงมนุษยสัมพนัธ์ และไดต้ระหนกัถึงความจ าเป็น
ของการบริหารว่า ควรมีทกัษะเชิงมนุษยสัมพนัธ์เพิ่มข้ึนดว้ย แต่ทฤษฎีต่าง ๆ เช่น ทฤษฎีล าดบัความ
ต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Theory of Growth Motivation) นั้ น ควรมีการศึกษาแนวทางการ
บริหารท่ีเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัในการใชก้ารวิจยัเชิงวทิยาศาสตร์ เพื่อสร้างทฤษฎีเฉพาะองคก์ร 



                                                                14 
 

 

       3.  ทฤษฎีการบริหารทศันะเชิงปริมาณ มีจุดเน้นอยูท่ี่ตวัแบบในทางคณิตศาสตร์ สถิติ และ 
ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารเพื่อมีประสิทธิผล ประกอบด้วย 3  
หลกัการ ดงัน้ี 
      3.1  หลกัการบริหารศาสตร์หรือการวิจยัในเชิงปฏิบติัการ ซ่ึงมีการมุ่งหมาย เพื่อใหมี้การ
ตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิผลจากการใชต้วัแบบทางคณิตศาสตร์ และวธีิการเชิงสถิติประกอบ 
      3.2  หลักการบริหารเชิงปฏิบัติการท่ีมุ่งจัดการเร่ืองการผลิตและการให้บริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
      3.3  หลักการระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหาร ซ่ึงมุ่งแนวทางในการออกแบบ
สารสนเทศ และเพื่อการน าไปใช้ โดยมีการสร้างระบบฐานข้อมูลท่ีอาศัยพึ่ งพาและคอมพิวเตอร์      
เป็นพื้นฐาน 
       4.  ทฤษฎีการบริหารทศันะร่วมสมยั ซ่ึงประกอบดว้ย 2 หลกัการ ดงัน้ี 
      4.1  หลักการบริหารเชิงระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยท่ีป้อนเข้า กระบวนการ ปัจจัย      
ป้อนออก และขอ้มูลท่ียอ้นกลบั ซ่ึงในการบริหารนั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งค านึงถึงลกัษณะต่าง ๆ ของ
ความเป็นระบบเปิดมาใชใ้ห้เป็นประโยชน์มากท่ีสุด 
      4.2  หลกัการบริหารตามสถานการณ์ โดยมีความเช่ือท่ีว่าไม่มีวิธีการท างานใดดีท่ีสุด
ส าหรับทุกสถานการณ์ ผูบ้ริหารตอ้งมีแนวทางทกัษะเชิงมโนทศัน์ค่อนขา้งสูง เพื่อมีความสามารถ
วเิคราะห์สถานการณ์ท่ีท าใหมี้ความสามารถตดัสินใจเลือกหลกัการหรือวธีิการท่ีเหมาะสมได ้
 
 พรพรรณ อรุณเวช (2557) กล่าวถึง แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีการบริหารการศึกษา ไวด้งัน้ี 
 1.  ทฤษฎีการบริหารแบบระบบราชการ (Bureaucratic Management) ทฤษฎีน้ี ในบางคร้ัง
เรียกว่า ทฤษฎีองค์การแบบระบบราชการเป็นทฤษฎีท่ี แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) นักสังคมวิทยา
และนกัเศรษฐศาสตร์ชาวเยอรมนัเป็นผูคิ้ด ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 19 เขามีความเช่ือวา่บุคคลทั้งหลาย   
มีทั้ งข้ีเกียจและขยนัอยู่ในตนเอง การท่ีผูบ้ริหารจะให้กลุ่มบุคคลเหล่าน้ีร่วมมือปฏิบติังาน เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค์ได้ดีนั้ น จะต้องมีองค์กรหรือหน่วยงานแบบ “ระบบราชการ” นั่นคือ จะต้องมี     
การจดัองค์การให้มีการลดหลั่นในการบังคับบัญชา โดยมีกฎเกณฑ์ก าหนดแนวการปฏิบัติงาน            
มีการก าหนดต าแหน่งของหน้าท่ีตัวบุคคลผู ้ด ารงต าแหน่ง และมีการเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน        
โดยหลกัคุณวุฒิและยดึใชค้วามสามารถเป็นส าคญั จากแนวคิดของ แมกซ์ เวเบอร์ จึงท าให้เกิดแนวคิด
ทฤษฎีองคก์ารแบบระบบราชการ หรือในการบริหารแบบระบบราชการข้ึน ทฤษฎีน้ีประกอบดว้ยหลกั 
6 ประการ คือ 
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  1.1  หลกักฎหมายและเหตุผล (Legal and Rational) หมายความวา่ ในการท างานทุกอยา่ง
ตอ้งเป็นไปตามระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบั และค านึงถึงการมีเหตุผลประกอบดว้ย ทั้งน้ี เพื่อให้
งานนั้นส าเร็จและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นส าคญั 
  1.2  หลักสายการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือ มีการก าหนดต าแหน่งเรียงตามล าดับ   
จากสูงไปต ่าสุด เพื่อใหเ้ป็นการบงัคบับญัชาท่ีลดหลัน่กนัไปตามบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 
  1.3  หลกัระบบคุณธรรม (Merit System) ถือว่าบุคคลในองค์การควรจะตอ้งมีสิทธิและ
โอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในกลุ่มท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดไวแ้บบเดียวกนั เช่น ในการคดัเลือก การบรรจุ
การในแต่งตั้ง การเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง โดยไม่มีอิทธิพลทางการเมืองเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
  1.4  หลกัในการก าหนดหนา้ท่ี และความรับผดิชอบอยา่งมีแบบแผน (Formal) โดยมีการ
ก าหนดหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของแต่ละบุคคลในหน่วยงานและต าแหน่งต่าง ๆ ใหมี้ความชดัเจน
ไม่มีการซ ้ าซอ้นกนั           
  1.5  หลักการฝึกอบรม (Training) ผู ้บริหารควรมีการพัฒนาบุคคลหรือเจ้าหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังานเป็นระยะ ๆ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับทั้ งเก่าและใหม่ได้รับความรู้ถึงแนวคิด เทคนิค
วธีิการในการปฏิบติังานรูปแบบใหม่ ๆ ใหม้ากข้ึน 
  1.6  หลกัในการไม่ยึดหลกับุคคล (Impersonal) การปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคนใน
เร่ืองเดียวกันหรือเหมือนกันทั้ งหมด ไม่ควรเห็นแก่หน้าตนเองหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ท่ีใครจะไดรั้บ ให้ถือการปฏิบติัตามเอกสารหรือระเบียบแบบแผนนั้นเป็นส าคญั เช่น    
ในการพิจารณาความดีความชอบ การโยกยา้ยต าแหน่ง การเล่ือนต าแหน่ง เป็นตน้  
 2.  ทฤษฎีการบริหารแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) การบริหารงานในแบบ
วิทยาศาสตร์ เป็นการบริหารงานท่ีมีระบบ มีเหตุผล โดยมีการก าหนดมาตรฐานการท างานไวอ้ย่าง
แน่นอน เลือกวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการปฏิบติังาน และมีการก าหนดเคร่ืองมือในการควบคุมการท างาน
ให้ไว้อย่างเหมาะสม โดยเทย์เลอร์ (Taylor) วิศวกรชาวอเมริกัน คิดค้นวิธีการบริหารงานแบบ 
วทิยาศาสตร์ข้ึนเม่ือ ค.ศ. 1911 โดยมีความเช่ือวา่ คนแต่ละคนมีลกัษณะเปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีท าให้
ผูบ้ริหารสามารถปรับปรุงหรือเพิ่มผลผลิตได้ โดยผูบ้ริหารควรจะตอ้งจดัแบ่งงาน แบ่งเวลา ก าหนด
หน้าท่ีของแต่ละบุคคลและสังเกตการปฏิบติังานอย่างมีระบบ เพื่อหาวิธีท างานท่ีดีท่ีสุดได้เพียงวิธี
เดียวส าหรับใชใ้นการเพิ่มผลผลิต โดยใช้จ่ายน้อย แต่ไดผ้ลมากท่ีสุด วิธีการบริหารงานของ เทยเ์ลอร์ 
จึงเป็นท่ีนิยมแพร่หลาย จนเทยเ์ลอร์ไดรั้บสมญานามว่า “บิดาแห่งการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร์” 
หลกัการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดของเทยเ์ลอร์มี 4 ประการ คือ 
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  2.1  พฒันาระบบการท างานให้เป็นระเบียบแบบแผน 
       2.2  เลือกคนงานท่ีมีความรู้ความสามารถสูงมาท างาน 
     2.3  ฝึกอบรมใหค้นท างานอยา่งถูกตอ้งและถูกวธีิ 
      2.4  จดัใหมี้การประสานสัมพนัธ์กนัอยา่งดีระหวา่งคนงานกบัฝ่ายบริหาร 
 3.  ทฤษฎีการบริหารการจดัการ (Administrative Management) 
  ฟาโยล์ (Fayol) นกับริหารและนกัอุตสาหกรรมชาวฝร่ังเศสมีแนวคิดและทฤษฎีการบริหาร
การจดัการข้ึนเม่ือ ค.ศ. 1916 โดยเน้นถึงเกณฑ์การบริหารท่ีเป็นสากล อนัจะน าไปใช้กบัการบริหาร  
ทุกประเภทและทุกอย่างได้อย่างกว้างขวาง เร่ิมแรกเขาได้ตีความหมายของการบริหาร ว่ามี
ส่วนประกอบของปัจจยั 5 ประการ คือ การวางแผน การจดัองคก์าร การสั่งการ การประสานงาน และ
การควบคุมงานหลงัจากนั้น จึงไดเ้สนอหลกัการ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารไว ้14 ประการ ไดแ้ก่ 
  3.1  จดัแบ่งงานตามความช านาญอยา่งมีสัดส่วน 
  3.2  ก าหนดอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบไวใ้หช้ดัเจน 
  3.3  สร้างวนิยั เพื่อเป็นหลกัในการท างานให้ราบร่ืน 
  3.4  สร้างเอกภาพในการบงัคบับญัชา เพื่อใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชารู้วา่ใครเป็นผูบ้งัคบับญัชา
และเป็นผูอ้อกค าสั่ง 
  3.5  ให้ มี เอกภาพในการอ านวยการ เพื่ อให้ งานด าเนินไปตามแผนและบรรลุ
วตัถุประสงค ์
  3.6  ใหป้ฏิบติัยดึผลประโยชน์ส่วนตนรองจากประโยชน์ส่วนรวม 
  3.7  ใหผู้ป้ฏิบติังานทุกคนไดรั้บค่าตอบแทน 
  3.8  ใหมี้การรวมอ านาจไวท่ี้ส่วนกลาง 
  3.9  จดัใหมี้สายการบงัคบับญัชา 
  3.10  ใหมี้ระเบียบขอ้บงัคบัอยา่งเคร่งครัดเพื่อใหง้านอยูใ่นกรอบ 
  3.11  ใหมี้ความเสมอภาคในการจดัหน่วยงาน 
  3.12  ผูบ้ริหารตอ้งสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
  3.13  ผูบ้ริหารตอ้งมีความคิดริเร่ิมในการท างาน 
  3.14  ผูบ้ริหารตอ้งรู้จกัสร้างทีมงาน 
 
 แนวทางการใชห้ลกัการทฤษฎีน้ีคลา้ยคลึงกบัหลกัการบริหารแบบวิทยาศาสตร์ คือ เนน้ถึง
วิธีการท างานท่ีดีท่ีสุด และเอาใจใส่ในการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาต่างกนัตรงท่ีการบริหารงาน
แบบการบริหารจดัการจดัการเน้นการท างานของผูบ้งัคบับญัชา ส่วนการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร์
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เน้นท่ีการท างานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ถา้ผูบ้ริหารน าเอาทฤษฎีทั้งสองประเภทมาใช้ควบคู่กนั โดยเน้น
การท างานทั้งของผูบ้งัคับบัญชา และผูใ้ต้บังคบับัญชาจะช่วยให้การบริหารงานบรรลุเป้าหมายได้
ราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 
 4.  ทฤษฎีการบริหารงานตามหลักมนุษยสัมพันธ์  (Human Relation Management)         
การบริหารงานตามหลกัมนุษยสัมพนัธ์ หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ การบริหารงานตามหลกัพฤติกรรม 
โดยมีการไดรั้บความสนใจอย่างจริงจงั เม่ือปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 19 เป็นตน้มา บรรดานักจิตวิทยา 
นักมนุษยวิทยาและนักสังคมวิทยามีความสนใจในการท างานของคนงานในด้านต่าง ๆ และเช่ือว่า    
คนเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของการบริหารงานมากกว่าวิธีการจัดการ เพราะคนมีชีวิตจิตใจ
เคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงได้ ต้องการขวญัและก าลังใจในการท างาน การท่ีคนจะท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่นั้นข้ึนอยู่กบัส่ิงเหล่าน้ี นกัทฤษฎีกลุ่มน้ีจึงไดศึ้กษาเร่ืองคนมากกวา่การจดัการ 
การบริหารตามหลักมนุษยสัมพนัธ์ท่ีได้รับการยกย่องมาก และเป็นต้นก าเนิดของทฤษฎีน้ี ช่ือว่า     
“การศึกษาฮอธอร์น” (Hawthorn Studies) ผูท้  าการศึกษา คือ เอลตนั เมโย (Elton Mayo) และคณะซ่ึงท า 
การศึกษาท่ี โรงงานฮอธอร์น (Hawthorn Plant) ของบริษทัไฟฟ้าตะวนัตก (Western Electric) ใกลเ้มือง
ชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกา การศึกษาทดลองในคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ การศึกษาสภาพ
การท างาน การสัมภาษณ์ และในการสังเกต แต่การศึกษาท่ีเกิดประโยชน์มากท่ีสุด ไดแ้ก่ การศึกษา
สภาพการท างานเพราะท าใหท้ราบความจริงเก่ียวกบัคนงาน 5 ประการ คือ 
  4.1  คนนั้นเป็นส่ิงมีชีวติท่ีมีจิตใจ และตอ้งการขวญัและก าลงัใจในการท างาน 
  4.2  ปริมาณการท างานของคนมิไดข้ึ้นอยู่กบัสภาพทางกายเพียงอย่างเดียว แต่ยงัข้ึนอยู่
กบัความสามารถทางสังคมดว้ย 
  4.3  รางวลัทางจิตใจมีผลต่อการกระตุน้ในการท างานและให้ความสุขในการท างาน
มากกวา่รางวลัทางเศรษฐทรัพย ์โดยเฉพาะพนกังานชั้นสูง 
  4.4  การแบ่งการท างานตามลักษณะเฉพาะ มิใช่ว่าจะท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด    
เสมอไป 
  4.5  คนงานจะไม่มีปฏิกิริยาสนองตอบเป็นส่วนบุคคล หากแต่จะสนองตอบในลกัษณะ
ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม  
 หลงัจากท่ีไดมี้การคน้พบคร้ังน้ี ก็ก่อให้เกิดการคน้ควา้หาหลกัการบริหารตามหลกั    มนุษย
สัมพนัธ์อยา่งกวา้งขวาง สรุปเป็นหลกัการทัว่ไปได ้ดงัน้ี  
 1.  บุคคลไม่ใช่เคร่ืองจักร แต่มีความต้องการมีความคิดและมีความรู้สึกต่าง ๆ ดังนั้ น
ผูบ้ริหารจะตอ้งใหค้วามสนใจ และศึกษาท าความเขา้ใจกบัพฤติกรรมของคนท่ีแสดงออกมาดว้ย 
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  2.  ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ท่ีได้วิเคราะห์ถูกต้องแล้วจะเป็นส่ิงท่ีช่วยในการตดัสินใจ     
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
       3.  การจดัโครงสร้างของหน่วยงานไม่เขม้งวด เพราะตอ้งการความรวดเร็วและถูกตอ้ง 
  4.  การบริหารยดึหลกัการบริหารเป็นคณะ 
 5.  การท างานให้เนน้หาวิธีการท างาน เพื่อส่งเสริมขวญัและก าลงัใจตลอดจนความร่วมมือ
ในการท างานของบุคคลข้ึน เช่น ส่งเสริมใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
  6.  การบริหารงานจ าเป็นต้องแสวงหาความช านาญพิเศษทุกรูปแบบ จึงจ าเป็นต้องจัด
องคก์ารเป็นแบบเปิด เพื่อขอรับข่าวสารและใชข้่าวสารนั้นให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
  7.  องคก์ารนอกแบบเป็นองคก์ารท่ีมีบทบาทส าคญัในการประสานงานและริเร่ิมงาน 
  8.  ความพึงพอใจในการท างานของคนจะน าไปสู่ผลงาน 
 9.  วฒันธรรมในองคก์ารจะเป็นส่ิงท่ีผลกัดนัให้องคก์ารเจริญหรือเส่ือมได ้
 10.  องคก์ารเป็นส่ิงมีชีวติและเปล่ียนแปลงไดเ้สมอ  
 
 จากการศึกษาข้างต้นพอสรุปได้ว่า การบริหาร เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินงานต่าง ๆ        
ท่ีร่วมมือกนัด าเนินการ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามเป้าหมายและเพื่อพฒันาองค์กรให้มุ่งไปสู่   
ความเป็นเลิศ ส่วนการบริหาร และการจดัการ 2 ค  าน้ีมีความหมายใกลเ้คียงกนัจนสามารถใช้แทน
กนัได ้แต่ค าว่าการบริหารส่วนมากเป็นท่ีนิยมในการใช้ในภาครัฐและส่วนค าว่าการจดัการมกัใช้ใน
ภาคเอกชน โดยส่วนของการบริหารจดัการศึกษานั้น คือ การก าหนดเป้าหมายในการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนให้บรรลุจุดเป้าหมายได้อย่างเด่นชัด เป็นรูปธรรมมีการบริหารอย่างน้อย 4 อย่าง คือ           
การวางแผน การจดัการองค์กร การน าและการควบคุม สรรหาทรัพยากร ไดแ้ก่ คน เงิน วสัดุส่ิงของ 
และการจดัการให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เป็นการพฒันาระบบมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานและสถานศึกษาท่ีไม่ เท่าเทียมกันของแต่ละแห่งให ้            
เท่าเทียมกนั แสดงให้เห็นถึงภาระงานด้านการจดัการศึกษาของหน่วยงานและสถานศึกษาท่ีจะตอ้ง
หลอมรวม ผูป้กครอง ชุมชนและสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ตามนโยบายการ
กระจายอ านาจของส่วนกลาง เพื่อจดัการจดัการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน 
และการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของสังคม และชุมชน ดังการน าแนวคิดของทฤษฎี
ทางการบริหาร ท่ีน ามาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีหลักการเพื่อการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในสถานศึกษา 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัคู่มือ 
 ความหมายของคู่มือ 
    การด าเนินกิจกรรมจะต้องใช้ส่ือ และส่ือท่ีส าคัญ คือ คู่ มือ เพราะเป็นส่ิงท่ีก าหนด

จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ เน้ือหาวิธีการ ส่ือ ตลอดจนการวดัผลส าเร็จของการด าเนินงาน ความหมาย
ของคู่มือนั้นมีผูใ้หค้วามหมาย ดงัน้ี 

    ราชบณัฑิตยสถาน (2546) ให้ความหมายของคู่มือว่า เป็นสมุดหรือหนังสือท่ีให้ความรู้
เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีตอ้งการรู้ เพื่อใชป้ระกอบต ารา เพื่ออ านวยความสะดวกเก่ียวกบัการศึกษา
หรือการปฏิบติัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือเพื่อแนะน าวธีิใชอุ้ปกรณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

    ภทัรกร เฟ่ืองฟู (2548) ให้ความหมายว่า คู่มือ คือ หนังสือหรือเอกสารแนะน าท่ีจดัท าข้ึน
เพื่อเป็นแนวทางใหผู้ใ้ชไ้ดศึ้กษา ท าความเขา้ใจ และปฏิบติักิจกรรมตามไดอ้ยา่งง่ายและมีประสิทธิภาพ 
ไดม้าตรฐานและบรรลุผลส าเร็จไดต้ามท่ีก าหนดไวม้ากท่ีสุด 

   พิศูจน์ มีไปล่ (2549) กล่าวถึง ความหมายของคู่มือว่า คู่มือ คือ หนังสือท่ีจดัท าข้ึน โดยมี
การก าหนดวตัถุประสงค ์วิธีการด าเนินงานกิจกรรมการวดัผล โดยผูเ้ขียนท่ีมีประสบการณ์ในเร่ือง
นั้น ๆ น ามาจดัท าให้อ่านง่าย และสะดวกต่อผูศึ้กษาหรือผูน้ าไปใชจ้ดักิจกรรมไดด้ว้ยตนเอง ตลอดจน
สามารถน าไปใช้ได้ตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานท่ี
ใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุด 

   คัมภีร์ สุดแท้ (2553) ให้ความหมายของคู่มือว่า คู่มือ หมายถึง หนังสือ ต ารา เอกสาร
แนะน า หรือเป็นส่ือท่ีใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติัควบคู่กนัไปกับการท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีมีเน้ือหา
สาระสั้น ๆ ท่ีผูอ่้านสามารถน าไปปฏิบติัไดท้นัทีจนบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

 สุรัสวดี จินดาเนตร (2553) กล่าวถึงความหมายของคู่มือว่า คู่มือเป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึน   
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการของผูใ้ช้ให้สามารถด าเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงให้มี
มาตรฐานใกลเ้คียงกนัใหม้ากท่ีสุดและบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

  สิริกร ประสบสุข (2555) กล่าวถึงความหมายของคู่มือวา่ คู่มือ หมายถึง หนงัสือท่ีเขียนข้ึน
เพื่อเป็นแนวทางให้ผูใ้ช้คู่มือได้ศึกษาท าความเขา้ใจและง่ายต่อการปฏิบติัตามไดใ้นการท ากิจกรรม
อย่างใดอย่างหน่ึงให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกันมากท่ีสุด และท าให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้
ความสามารถและทกัษะท่ีใกลเ้คียงกนั 
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 ประเภทของคู่มือ 
 นกัวชิาการหลายท่านแบ่งประเภทของคู่มือตามความเหมาะสมกบัการใชง้าน ดงัน้ี 
 พิศูจน์ มีไปล่ (2549) กล่าววา่ คู่มือสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
    1.  คู่มือการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสูตรท่ีเสนอแนวทางหรือเทคนิคการสอน 
การใชส่ื้อท่ีมีความสัมพนัธ์กบัรายวิชา และระดบัชั้นตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
    2.  คู่มือกิจกรรมการเรียนการสอนทัว่ไปท่ีเสนอแนวทางหรือเทคนิคในการจดักิจกรรมใด
กิจกรรมหน่ึง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรท่ีได้
ก าหนดเป้าหมายไว ้ซ่ึงมิไดเ้ก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัเน้ือหาหรือค าอธิบายวชิาใด 
       สุรัสวดี จินดาเนตร (2553) เสนอแนวคิดเก่ียวกบัประเภทคู่มือวา่ แบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
    1.  คู่มือการสอน เป็นคู่มือท่ีให้เน้ือหาสาระความรู้ และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน วธีิสอน 
     2.  คู่มือหนังสือเรียน เป็นคู่มือท่ีจดัท าข้ึนควบคู่กบัหนังสือเรียนท่ีต้องการอธิบายให้ใช้
หนงัสือนั้นไดถู้กตอ้ง และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา 
    3.  คู่มือการใช้ส่ือ หรือนวตักรรม เป็นการเผยแพร่ผลงานของครูเพื่อให้ผูอ่ื้นมาใช้ให้
ถูกตอ้งจึงตอ้งจดัท าคู่มือการใช ้
       สิริกร ประสบสุข (2555) อธิบายวา่ โดยทัว่ไปหนงัสือคู่มือท่ีพบมี 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
    1.  คู่มือครู (Teacher’s Manual or Handbook) เป็นหนงัสือท่ีให้แนวทางและค ำแนะน ำแก่ครู
เก่ียวกบัสำระ วิธีกำร กิจกรรม ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ และแหล่งขอ้มูลอำ้งอิงต่ำง ๆ ปกติมกัใช้ควบคู่กบั
ต ำรำเรียนหรือหนังสือเรียน เช่น คู่มือจัดกิจกรรมบูรณำกำรส ำหรับเด็กปฐมวยั คู่มือปฏิบัติกำร
นิเวศวทิยำ เป็นตน้ 

    2.  คู่ มือเรียน แบบฝึกปฏิบัติ  (Student’s Manual or Workbook) คือ หนังสือท่ีผู ้เรียนใช้
ควบคู่กบัต ำรำท่ีเรียนปกติจะประกอบไปดว้ยสำระ ค ำสั่ง แบบฝึกหดั ปัญหำหรือค ำถำม ท่ีวำ่งส ำหรับ
เขียนค ำตอบและกำรทดสอบ ปัจจุบนัคู่มือผูเ้รียนไม่เพียงแต่จดัท ำข้ึน เพื่อใช้ควบคู่กบัหนังสือต ำรำ
เท่ำนั้น แต่อำจจะใชเ้ป็นคู่มือส ำหรับกำรศึกษำควบคู่ไปกบัส่ืออ่ืน ๆ ท่ีท ำหนำ้ท่ีแทนครูหรือต ำรำ เช่น 
บทเรียน วดีิทศัน์ บทเรียนทำงไกล ภำพยนตร์ หรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นตน้ 

    3.  คู่มือทัว่ไป เป็นหนงัสือท่ีให้ขอ้ควำมรู้เก่ียวกบักำรท ำส่ิงใดส่ิงหน่ึงแก่ผ่ำนโดยมุ่งหวงั
ให้ผูอ่้ำนหรือผูใ้ช้มีควำมเข้ำใจ และสำมำรถด ำเนินกำรในเร่ืองนั้น ๆ ด้วยตนเองได้อย่ำงถูกต้อง
เหมำะสม 
 จากการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า คู่มือไม่ว่ำจะมีก่ีประเภท ส่วนมำกจะเก่ียวกับกำรเรียน     
กำรสอนหรือกำรจัดกิจกรรม เป็นคู่มือท่ีเสนอแนะแนวทำง เทคนิคในกำรด ำเนินกำรสอนหรือ
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กิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ท่ีวำงไว  ้ซ่ึงมีส่วนประกอบท่ีส ำคญั ๆ ท่ีจะช่วยให้สำมำรถ
ปฏิบติังำนไดส้ ำเร็จ 
 
 ลกัษณะของคู่มือทีด่ี 
 นกัการศึกษากล่าวถึงลกัษณะของคู่มือท่ีดีไว ้ดงัเช่น 
 สาระ ปัทมพงศา (2551) กล่าววา่ คู่มือท่ีดีนั้นควรมีลกัษณะในประเด็นหลกั ๆ ดงัน้ี  
    1.  ดา้นเน้ือหาตอ้งถูกตอ้ง และครอบคลุมสาระของคู่มือนั้น 
    2.  การจดัล าดบัขอ้มูลน าเสนอเป็นขั้นตอนเขา้ใจง่าย 
     3.  มีค าช้ีแจง มีวตัถุประสงคช์ดัเจน 
    4.  ผูใ้ดอ่านแลว้สามารถน าไปปฏิบติัได ้
    5.  รูปแบบของคู่มือเหมาะสมและทนต่อการใชง้าน 
    6.  ใชภ้าษาเหมาะสมกบัผูใ้ชเ้พื่อให้เขา้ใจง่าย 
    7.  มีตวัอยา่งประกอบท าให้เขา้ใจง่ายข้ึน 
    8.  มีแหล่งสืบคน้ขอ้มูลหรือหนงัสืออา้งอิง 
 แสงรุนียมี์พร (2552) กล่าววา่ คู่มือท่ีดีนั้นควรใหรายละเอียดครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
    1.  ควรระบุใหช้ดัเจนวา่คู่มือนั้นเป็นคู่มือส าหรับใคร ใครเป็นผูใ้ช ้
    2.  ก าหนดวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจนวา่ตอ้งการใหผู้ใ้ชไ้ดอ้ะไรบา้ง 
    3.  ควรมีส่วนน าท่ีจูงใจผูใ้ชว้า่คู่มือน้ีจะช่วยผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งไร ผูใ้ชจ้ะไดป้ระโยชน์อะไรบา้ง 
             4.  ควรมีส่วนท่ีให้หลกัการหรือความรู้ท่ีจ  าเป็นแก่ผูใ้ช้ในการใช้คู่มือ เพื่อให้การใช้คู่มือ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

    5.  ควรมีสถานท่ีให้ค  าแนะน าแก่ผู ้ใช้เก่ียวกับการเตรียมตัว การเตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ 
อุปกรณ์ และส่ิงจ าเป็นในการด าเนินการตามคู่มือแนะน า 
    6.  ควรมีส่วนท่ีใหค้  าแนะน าแก่ ผูใ้ชเ้ก่ียวกบัขั้นตอนหรือกระบวนการในการท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
    7.  ควรมีค าถามหรือกิจกรรมให้ผู ้ใช้คู่ มือท า เพื่อตรวจสอบความเข้าใจการอ่านหรือ        
การปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีเสนอแนะ และเวน้ท่ีวา่งส าหรับผูใ้ชคู้่มือในการเขียนค าตอบ รวมทั้งมีค  าตอบ
หรือแนวในการตอบหรือค าเฉลยให้ไวด้้วย เพื่อผูอ่้านจะได้สามารถตรวจสอบค าตอบของตนเอง
นอกจากนั้นผูเ้ขียนท่ีมีประสบการณ์มากในเร่ืองท่ีเขียนหากสามารถคาดคะเนค าตอบของผูใ้ชคู้่มือได้
และคาดคะเนไดว้่าส่วนใหญ่ผูใ้ช้คู่มือมกัผิดพลาดตรงจุดไหน ถ้าผูเ้ขียนคู่มือสามารถอธิบายดว้ยว่า
ค าตอบอะไรถูกผดิดว้ยเหตุใด ก็จะยิง่เป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชคู้่มือ 
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             8.  ควรใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการช่วยให้ผูใ้ช้คู่มือสามารถใช้คู่มือไดโ้ดยสะดวก เช่น การจดั
รูปเล่ม ขนาด การเลือกตวัอกัษร ขนาดของตวัอกัษร การใช้ตวัด า การใชสี้ การใชภ้าพการใช้การตีกรอบ 
การเนน้ขอ้ความบางตอน เป็นตน้ 
    9.  ควรให้แหล่งอา้งอิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูอ่้าน ซ่ึงอาจจะเป็นบรรณานุกรม รายช่ือชมรม 
รายช่ือส่ือ รายช่ือสถาบนั รายช่ือบุคคลส าคญั เป็นตน้ 
 คมัภีร์ สุดแท ้(2553) กล่าวว่า คู่มือท่ีดีตอ้งเป็นแนวปฏิบติัท่ีส าคญั วิธีการจดักิจกรรมนั้น    
มีความละเอียดอ่อน แล้วสามารถน าไปปฏิบติัได้ ควรแสดงแผนภาพ แผนภูมิ แผนผงั เพื่อช่วยให้
ปฏิบติัตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้ง่าย และรูปแบบของคู่มือควรเป็นท่ีน่าสนใจมีแหล่งอา้งอิงท่ีสามารถ
คน้ควา้เพิ่มเติมได ้
 วฒันา ฉิมประเสริฐ (2554) กล่าวว่า ลกัษณะท่ีดีของคู่มือจะตอ้งมีการเรียงล าดบัขั้นตอน
การใช้ให้ชัดเจนและง่ายต่อการท าความเขา้ใจ เม่ืออ่านแล้วตอ้งสามารถน าไปปฏิบติัได้ถูกตอ้ง ตอ้ง
เน้นแนวปฏิบติัท่ีส าคญั ควรแสดงแผนภาพ แผนภูมิ แผนผงั เพื่อช่วยให้ปฏิบติัตามขั้นตอนต่าง ๆได้
ง่าย และรูปแบบของคู่มือควรจะมีรูปแบบท่ีน่าสนใจ สวยงาม น่าอ่าน และทนทานต่อการใชง้าน 
 สิริกร ประสพสุข (2555) กล่าววา่ ลกัษณะของคู่มือท่ีดีควรมีลกัษณะ ดงัน้ี 
    1.  ดา้นรูปแบบ มีขนาดรูปเล่มเหมาะสม ตวัอกัษรอ่านง่าย ชดัเจน รูปประกอบเหมาะสมกบั
เน้ือหาและการน าเสนอกิจกรรมแต่ละขั้นตอนมีความชดัเจน 
    2.  ด้านเน้ือหา วตัถุประสงค์ของคู่มือก าหนดไวช้ัดเจน เหมาะสมระบุขอบข่ายเน้ือหา 
เน้ือหาครอบคลุมตามวตัถุประสงค ์ค าแนะน าการศึกษาคู่มือเขียนไดช้ดัเจน เขา้ใจง่ายเน้ือหาความรู้มี
ความเหมาะสมตรงกบัความตอ้งการและความจ าเป็น 
    3.  ดา้นการน าไปใช้ ก าหนดขั้นตอนการศึกษาคู่มือไวช้ดัเจน ก าหนดกิจกรรมเน้ือหาและ
แบบฝึกไดส้ัมพนัธ์ มีกิจกรรมประเมินผลเหมาะสมกบัเน้ือหา 
 
 องค์ประกอบของคู่มือ 
 จำกกำรศึกษำเอกสำรเก่ียวกับองค์ประกอบของคู่มือกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ พบว่ำ          
มีผูอ้ธิบำยองคป์ระกอบของคู่มือกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ ไวด้งัน้ี 
 พิศูจน์  มีไปล่ (2549) กล่ำวว่ำ องค์ประกอบของคู่มือควรประกอบดว้ย ค ำช้ีแจงในกำรท ำ
คู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิบติั เน้ือหำสำระท่ีส ำคญัในกำรสอน กระบวนกำร วิธีกำร กำรเสนอแนวทำง  
กำรแกไ้ขปัญหำท่ีอำจเกิดข้ึนได ้และแหล่งอำ้งอิงท่ีสำมำรถศึกษำ คน้ควำ้เพิ่มเติมไดอี้กต่อไป 
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       แสงรุนีย ์ มีพร (2552) กล่ำววำ่ คู่มือ ประกอบดว้ย 
             1.  ค  ำช้ีแจงในกำรใชคู้่มือ 
             2.  ค  ำช้ีแจงเก่ียวกบักำรเตรียมกำรท่ีจ ำเป็นต่ำง ๆ 
    3.  เน้ือหำสำระ และกระบวนกำร หรือขั้นตอนในกำรด ำเนินกำร 
    4.  ควำมรู้เสริมหรือแบบฝึกปฏิบติั เพื่อช่วยผูอ่้ำนในกำรฝึกฝน 
    5.  ปัญหำและค ำแนะน ำเก่ียวกบักำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำ 
    6.  แหล่งขอ้มูลและแหล่งอำ้งอิง 
 คมัภีร์ สุดแท ้(2553) กล่ำววำ่ คู่มือ ประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกั คือ 
    1.  ส่วนท่ี 1 บทน ำ เป็นส่วนท่ีอธิบำยถึงควำมเป็นมำในกำรจัดท ำคู่มือ ควำมมุ่งหมำย 
ควำมส ำคญัและประโยชน์ของคู่มือ 
    2.  ส่วนท่ี 2 ค  ำช้ีแจงกำรใชคู้่มือ เป็นส่วนเก่ียวกบัวธีิกำรใชคู้่มือ 
    3.  ส่วนท่ี 3 ส่วนเน้ือหำ เป็นส่วนอธิบำยเก่ียวกบัเน้ือหำของคู่มือ 
 พชัรพร สันติวิจิตรกุล (2553) กล่ำววำ่ ในกำรจดัท ำคู่มือจะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบ
ส ำคญั คือ วิธีกำรใชคู้่มือหรือค ำแนะน ำในกำรใชคู้่มือ เน้ือหำสำระ ค ำช้ีแจงเก่ียวกบักำรจดัเตรียมวสัดุ
อุปกรณ์กำรจดักิจกรรม แหล่งขอ้มูลอำ้งอิง เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูใ้ชคู้่มือให้สำมำรถด ำเนินงำน
ไดบ้รรลุวตัถุประสงค์อยำ่งมีประสิทธิภำพและแบบฝึกหัดหรือแบบฝึกปฏิบติั เพื่อช่วยในกำรฝึกฝน 
เพื่อประโยชน์ในกำรช่วยให้กำรปฏิบติังำนประสบควำมส ำเร็จบรรลุตำมเป้ำหมำย ทั้งยงัช่วยในกำร
ประหยดัทรัพยำกร ประหยดัเวลำและบุคลำกร ตลอดจนผลงำนมีคุณภำพตำมเป้ำหมำย 
 สุรัสวดี จินดำเนตร (2553) อธิบำยองคป์ระกอบของกำรจดัท ำคู่มือไว ้8 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

    1.  ค  ำช้ีแจงในกำรใชคู้่มือครอบคลุมถึง 
            1.1  วตัถุประสงคข์องคู่มือ 
            1.2  ควำมรู้พื้นฐำนท่ีจ ำเป็นในกำรใชคู้่มือ 
            1.3  วธีิกำรใช ้
            1.4  ค  ำแนะน ำ 
    2.  เน้ือหำสำระท่ีจะสอน ปกติมีเน้ือหำสำระท่ีจะสอน โดยมีค ำช้ีแจงหรือค ำอธิบำย
ประกอบ และอำจมีกำรวเิครำะห์เน้ือหำสำระให้ผูอ่้ำนเกิดควำมเขำ้ใจท่ีกระจ่ำง 
             3.  กำรเตรียมกำรสอน ประกอบดว้ยรำยละเอียด ดงัน้ี 
             3.1  กำรเตรียมสถำนท่ี วสัดุ ส่ือ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีจ ำเป็น 
             3.2  กำรเตรียมวสัดุ เอกสำรประกอบกำรสอน แบบฝึกหดัและแบบปฏิบติั ขอ้สอบ ค ำเฉลย 
            3.3 กำรติดต่อประสำนงำนท่ีจ ำเป็น 
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    4.  กระบวนกำร วิธีกำร กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เป็นส่วนท่ีส ำคญัของคู่มือ ซ่ึงมีขอ้มูล
รำยละเอียด ดงัน้ี 

            4.1  ค ำแนะน ำเก่ียวกบัขั้นตอน และวธีิกำรสอน 
            4.2  ค  ำแนะน ำและตวัอยำ่งเก่ียวกบักิจกรรมกำรสอน ท่ีช่วยใหผู้ส้อนบรรลุผล 
            4.3  ค  ำถำม ตวัอยำ่ง แบบฝึกหดั แบบฝึกปฏิบติั และส่ือต่ำงๆ ท่ีใชใ้นกำรสอน 
            4.4  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัส่ิงท่ีควรท ำ ไม่ควรท ำ ซ่ึงมำจำกประสบกำรณ์ของผูเ้ขียน 
    5.  กำรจดัและประเมินผล คู่มือท่ีดีควรจะให้ค  ำแนะน ำท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรสอนอยำ่งครบถว้น 
กำรวดัและประเมินกำรสอน นับเป็นองค์ประกอบส ำคญัของกำรสอน อีกองค์ประกอบหน่ึงท่ีคู่มือ
จ ำเป็นตอ้งใหร้ำยละเอียดต่ำง ๆ เช่น เคร่ืองมือวดัผล วธีิวดัผล เกณฑก์ำรประเมินผล 
    6.  ควำมรู้เสริม คู่มือท่ีดี จะตอ้งค ำนึงถึงควำมตอ้งกำรของผูใ้ช ้และสำมำรถคำดคะเนไดว้่ำ 
ผูใ้ช้มักจะประสบปัญหำในเร่ืองใด และจัดหำหรือจัดท ำข้อมูลท่ีจะช่วยส่งเสริมควำมรู้ของครู           
อนัจะท ำใหก้ำรสอนมีประสิทธิภำพเพิ่มยิง่ข้ึน 

    7.  ปัญหำและค ำแนะน ำ เก่ียวกับกำรป้องกันและกำรแก้ปัญหำ ผูเ้ขียนคู่มือจะเป็นผูมี้    
ประสบกำรณ์ในเร่ืองท่ีเขียนมำกพอสมควร ซ่ึงจะช่วยให้รู้ว่ำในกำรด ำเนินกำรเร่ืองนั้น ๆ มกัจะมี
ปัญหำอะไรเกิดข้ึนบำ้ง และจุดอ่อนในเร่ืองนั้นมีอะไรบำ้งกำรมีประสบกำรณ์จะช่วยให้ผูใ้ชแ้ละผูอ่้ำน
สำมำรถกระท ำส่ิงนั้น ๆ ได้รำบร่ืน ไม่เกิดปัญหำ อุปสรรค ปัญหำ นบัว่ำเป็นจุดเด่นของคู่มือ กำรท ำ
หนำ้ท่ีผูเ้ขียนท่ีดีจะตอ้งแนะน ำและป้องกนัปัญหำท่ีอำจเกิดข้ึนกบัผูอ่้ำนหรือผูใ้ช ้

    8.  แหล่งข้อมูลและแหล่งอ้ำงอิงต่ำง ๆ หนังสือท่ีดีควรมีแหล่งข้อมูลและแหล่งอ้ำงอิง      
จะเป็นประโยชน์แก่ผูอ่้ำนในกำรศึกษำคน้ควำ้ต่อไป  
 กนกวรรณ  ศิรินิมิตรกุล (2553) กล่ำวถึง องค์ประกอบของคู่มือว่ำ ควรประกอบด้วย
รำยละเอียดท่ีส ำคญั ดงัน้ี 

    1.  ค  ำช้ีแจงกำรใชคู้่มือ โดยครอบคลุมถึง วตัถุประสงคข์องคู่มือ ควำมรู้พื้นฐำนท่ีจ ำเป็นใน
กำรใชคู้่มือ วธีิกำรใช ้และค ำแนะน ำ 
    2.  เน้ือหำสำระ ปกติจะมีกำรให้เน้ือหำสำระ โดยมีค ำช้ีแจงหรือค ำอธิบำยประกอบและ   
อำจมีกำรวเิครำะห์เน้ือหำสำระใหผู้อ่้ำนเกิดควำมเขำ้ใจท่ีกระจ่ำง 
    3.  กำรเตรียมกำร ประกอบดว้ยรำยละเอียดเก่ียวกบักำรเตรียมสถำนท่ี วสัดุ ส่ือ อุปกรณ์และ
เคร่ืองมือท่ีจ ำเป็น กำรเตรียมวสัดุ และกำรติดต่อประสำนงำนท่ีจ ำเป็น 

    4.  กระบวนกำร วิธีกำร กิจกรรม ส่วนน้ีนบัวำ่เป็นส่วนส ำคญัของคู่มือ คู่มือจ ำเป็นตอ้งให ้
ขอ้มูลหรือรำยละเอียดต่ำง ๆ ดงัน้ี ค ำแนะน ำเก่ียวกบัขั้นตอนและวิธีด ำเนินกำร ค ำแนะน ำและตวัอยำ่ง
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เก่ียวกบักิจกรรมท่ีจะช่วยให้บรรลุผล ค ำถำม ตวัอยำ่ง แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบติั และส่ือต่ำง ๆ ท่ีใช ้
และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัส่ิงควรท ำ ไม่ควรท ำ ซ่ึงมกัจะมำจำกประสบกำรณ์ของผูเ้ขียน ฯลฯ 
   5.  กำรวดัและประเมินผล คู่มือท่ีดีควรจะใหค้  ำแนะน ำท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งครบถว้น กำรวดัและ 
ประเมินผล นบัเป็นองค์ประกอบส ำคญัอีกองค์ประกอบหน่ึง ท่ีคู่มือจ ำเป็นตอ้งให้รำยละเอียดต่ำง ๆ 
เช่น เคร่ืองมือวดัผล  วิธีวดัผล และเกณฑ์กำรประเมินผล  คู่ มือครูอำจเสนอแนะเกณฑ์ในกำร
ประเมินผล หรือใหค้  ำแนะน ำในกำรพฒันำเกณฑเ์พื่อประเมินดว้ย 
   6.  ควำมรู้เสริม คู่มือท่ีดีจะตอ้งค ำนึงถึงควำมตอ้งกำรของผูใ้ช้ และสำมำรถคำดคะเนไดว้่ำ 
ผูใ้ช้มกัจะประสบปัญหำในเร่ืองใด และจดัหำหรือจดัท ำขอ้มูลท่ีจะช่วยส่งเสริมควำมรู้ อนัจะท ำให้มี
ประสิทธิภำพยิง่ข้ึน 

   7.  ปัญหำและค ำแนะน ำเก่ียวกบักำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำ 
   8.  แหล่งขอ้มูลและแหล่งอำ้งอิงต่ำง ๆ 
 วฒันำ ฉิมประเสริฐ (2554) กล่ำวว่ำ องค์ประกอบของคู่มือท่ีดีนั้นต้องเป็นประโยชน์ต่อ     
ผู ้น ำไปใชง่้ำยต่อกำรท ำควำมเขำ้ใจ โดยประกอบไปดว้ย ค ำช้ีแจงในกำรใชคู้่มือ เน้ือหำเหมำะสมกบั
วยัของนกัเรียน และครอบคลุมทุกดำ้น วิธีน ำไปใชแ้ละกำรแนะน ำแหล่งควำมรู้อำ้งอิงต่ำง ๆ ตลอดจน
กำรเสนอส่ืออุปกรณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหำหรือกิจกรรม 

 
 ข้ันตอนการจัดท าคู่มือ 
 จำกกำรศึกษำเก่ียวกบัขั้นตอนกำรจดัท ำคู่มือ มีผูก้ล่ำวไวว้ำ่ ดงัน้ี 

 พิเศษ ป้ันรัตน์ (2556) กล่ำวถึง ขั้ นตอนและแนวทำงกำรจัดท ำคู่ มือ ว่ำมีรำยละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 1.  ก ำหนดหัวขอ้เร่ืองท่ีจะท ำ ค้นควำ้ จดัหำ รวบรวม และ ศึกษำรำยละเอียดเอกสำร      
ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 2.  จดัท ำกระบวนงำน / ขั้นตอนงำน Work Flow  
 3.  เขียนรำยละเอียดในแต่ละกระบวนงำน / ขั้นตอนงำน  
 4.  ทดสอบ  
 5.  ปรับปรุง เผยแพร่ ใชง้ำนจริง  
 6.  ประเมิน ปรับปรุง พฒันำใหเ้ป็นปัจจุบนัและใชเ้ป็นมำตรฐำน 
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 สรรญ จินตภวตั (2557) กล่ำววำ่ ขั้นตอนกำรจดัท ำคู่มือปฏิบติังำนประกอบดว้ย 12 ขั้นตอน  คือ 
 1.  ศึกษำรำยละเอียดของงำนจำกเอกสำร 
 2.  สังเกตกำรณ์ปฏิบติังำนจริงจำกหนำ้งำน 
 3.  จดัท ำขั้นตอนกำรปฏิบติังำน (Work Flow) ขั้นตน้ 
 4.  จดัท ำรำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบติังำนโดยละเอียด 
 5.  ตรวจสอบรำยละเอียดขั้นตน้ (ท ำควำมเขำ้ใจ) 
 6.  ตรวจสอบในประเด็นกฎหมำย/กฎระเบียบ 
 7.  ขอ้อนุมติักำรประกำศบงัคบัใชคู้่มือปฏิบติังำน 
 8.  บนัทึกเขำ้ระบบกำรควบคุมเอกสำร 
 9.  เผยแพร่คู่มือปฏิบติังำน 
 10.  ฝึกอบรมและใหค้วำมรู้วธีิกำรใชง้ำนคู่มือปฏิบติังำน 
 11.  ทดสอบควำมเขำ้ใจของผูใ้ชง้ำน 
 12.  รวบรวมขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงคู่มือ 
 เสถียร คามีศกัด์ิ (2553) กล่าวถึง เทคนิคการจดัท าคู่มือการปฏิบัติงานให้น่าสนใจว่ำมี
รำยละเอียด ดงัน้ี 

 1.  กำรใช้แบบฟอร์ม มีขอ้ดี คือ มีควำมชดัเจนในปฏิบติังำนไดต้ำมขั้นตอน ไม่ผิดขั้นตอน 
เก็บรำยละเอียดไดค้รบ มีควำมสมบูรณ์ เป็นเอกสำรอำ้งอิงในกำรพิจำรณำ มีควำมยืดหยุน่ในกำรแกไ้ข 
แต่มีข้อด้อย คือ หำกไม่มีกำรช้ีแจงให้เข้ำใจอำจผิดพลำดได้ แก้ไขได้ยำก หำกพิมพ์จำกโรงพิมพ ์      
ไม่มีรำยละเอียดวธีิกำรใช ้

 2.  กำรใช้ภำพกำร์ตูน มีข้อดี คือ มีสีสัน สะดุดตำน่ำสนใจ เข้ำใจได้ง่ำยทุกระดับ แต่มี
ข้อจ ำกัดอยู่ท่ีว่ำดูไม่เป็นทำงกำร ลงรำยละเอียดได้ไม่ครบถ้วน และหำคนมีฝีมือท ำภำพกำร์ตูน         
ไดค้่อนขำ้งยำก 

 3.  กำรใชภ้ำพถ่ำย มีขอ้ดี คือ เขำ้ใจง่ำย ประหยดัเน้ือท่ี ดูเป็นรูปธรรม และจูงใจให้เกิดกำร
ปฏิบติัตำมไดง่้ำย แต่มีขอ้ด้อย คือ กำรหำภำพท่ีเหมำะสม ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยภำพควำมพร้อม
ของอุปกรณ์และเทคนิคถ่ำยภำพ 

 4.  กำรใช้  Multi Media ข้อดี คือ มีควำมทันสมัย มีพร้อมทั้ งภำพและเสียง น่ำสนใจ          
น่ำติดตำม มีประสิทธิภำพในกำรท ำควำมเข้ำใจ สะดวกต่อกำรเผยแพร่ จดัเก็บ แต่มีข้อจ ำกัด คือ      
เสียค่ำใชจ่้ำยค่อนขำ้งสูง ควำมสำมำรถของผูใ้ชง้ำน ควำมพร้อมของเคร่ืองมือและอุปกรณ์และสถำนท่ี 
 5.  กำรทดสอบหรือทดลองใช้ปฏิบัติ โดยกำรให้เพื่อนผูร่้วมงำนในสำขำวิชำชีพและ          
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ำนและทดลองปฏิบติั บนัทึกหำจุดเด่นจุดดอ้ย แลว้น ำมำปรับปรุงแกไ้ข และให้ผูท่ี้ไม่ได้
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ปฏิบติังำนโดยตรงกับสำขำวิชำชีพ อ่ำนและให้ข้อเสนอแนะว่ำตรงไหนท่ีเข้ำใจยำกหรือไม่เขำ้ใจ     
ไม่ชัดเจน ควรตอ้งเพิ่มเติมอะไร ทำงไหน หรือตรงไหน สับสน วกวนเกินไป หรือซ ้ ำซ้อน เป็นตน้ 
แลว้น ำมำปรับปรุงพฒันำอีกคร้ัง 
 วยิะดา ธนสรรวนิช (2558) กล่ำววำ่ แนวคิดในการจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน ควรมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 
 1.  กำรเลือกเร่ืองหรือตั้งช่ือเร่ืองของคู่มือกำรปฏิบติังำน ควรเลือกเร่ืองให้ตรงกบัควำมรู้ 
ควำมสำมำรถท่ีผูเ้ขียนจะสำมำรถศึกษำ ค้นควำ้ได้อย่ำงละเอียดและครบคลุมเน้ือหำทั้ งหมด       
ควรตั้งช่ือเร่ืองท่ีเป็นงำนหลกัหรือเป็นงำนท่ีปฏิบติัจริง  
 2.  ตอ้งเพิ่มประสบกำรณ์ใหต้วัเอง โดยกำรศึกษำผลงำนของบุคคลอ่ืนหรือเขำ้รับกำรอบรม  
 3.  อ่ำน จดบันทึก ถ่ำยส ำเนำเอกสำร เก็บรวบรวม ข้อมูลจำกแหล่งใด ใครเป็นผูเ้ขียน    
เขียนเม่ือใด ปีใด เพื่อใชเ้ป็นบรรณำนุกรม อำ้งอิงเพื่อท่ีจะท ำให้เกิดควำมเช่ือถือ  
 4.  วำงแผนในกำรเขียน กำรวำงโครงร่ำง เป็นบท เป็นตอน เป็นหวัขอ้ใหญ่ หวัขอ้ยอ่ย  
 5.  เรียบเรียง ท่ีได้จำกกำรอ่ำน ค้นควำ้เขียนเป็นตอนแล้วน ำมำเรียงปะติดปะต่อจนครบ 
แลว้ลงมือเขียน ภำษำท่ีใช้พยำยำมใช้ภำษำง่ำย ๆ จะตอ้งค ำนึงถึงผูอ่้ำน ควรตอบสนองควำมตอ้งกำร
และควำมสนใจของผูอ่้ำน เน้ือหำสำระถูกต้องตำมหลักวิชำ ทันสมัย ครอบคลุมประเด็นท่ีเขียน 
รูปแบบท่ีดีตอ้งมีลกัษณะเป็นวิชำกำร แบ่งบท แบ่งตอนชดัเจน  
 6.  ในแต่ละประเด็นหลกัท่ีเขียน ควรมีน ้ ำหนักพอ ๆ กัน มีควำมยำวพอ ๆ กัน ให้ควำม
ละเอียดไล่เล่ียกนั และตอ้งเขียนผสมผสำนกนัระหวำ่งส่ิงท่ีคน้ควำ้มำกบัประสบกำรณ์ท่ีปฏิบติัจริง  
 7.  เรียบเรียงเป็นต้นฉบับ เร่ิมทดลองใช้ปฏิบัติจริง ซ่ึงอำจมีกำรเพิ่ม – ลด และแก้ไข      
แลว้ทดลองใช้ปฏิบติั ซ ้ ำ อ่ำนทบทวน หำขอบกพร่อง เพื่อมิให้เกิดควำมซ ้ ำซ้อนและเพิ่มเติมส่ิงท่ีขำด
ไปใหส้มบูรณ์  
 8.  จัดท ำรูปเล่ม ให้ เพื่อนร่วมงำนช่วยอ่ำน หรือผู ้มีประสบกำรณ์ช่วยอ่ำน เพื่อให้
ขอ้เสนอแนะหรือหำ ขอ้บกพร่อง ซ่ึงอำจมีกำรเพิ่ม – ลดหรือสลบั บท ตอน ใหม่ เพื่อให้กำรเสนอ
แนวคิดรำบร่ืน 

 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบขา้ราชการ (2557) กล่าววา่ ขั้นตอนการจดัท าเอกสาร
การปฏิบติังาน ดงัน้ี 
 1.  ศึกษำรำยละเอียดของงำนจำกเอกสำร  
 2.  สังเกตกำรปฏิบติังำนจริง  
 3.  จดัท ำ Work Flow อยำ่งง่ำย  
 4.  จดัท ำรำยละเอียดในแต่ละขั้นตอน  
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 5.  มีกำรทดสอบโดยใหผู้ป้ฏิบติังำนอ่ำนและผูท่ี้ไม่ไดป้ฏิบติังำนอ่ำน  
 6.  ตรวจสอบกบันิติกรว่ำมีประเด็นใดขดัต่อกฎหมำย หรือกฎระเบียบของทำงหน่วยงำน
หรือไม่หำกมีใหแ้กไ้ขปรับปรุง 
 7.  ขออนุมติั 
 8.  บนัทึกเขำ้ระบบกำรควบคุมและแจกจ่ำยเอกสำร  
 9.  ด ำเนินกำรแจกจ่ำยหรือเผยแพร่  
 10.  ด ำเนินกำรฝึกอบรมหรือช้ีแจงวธีิกำรใช ้
 11.  มีกำรทดสอบควำมเขำ้ใจของผูใ้ชง้ำน  
 12.  รวบรวมขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงคู่มือให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
 

 จากการศึกษาขา้งตน้พอสรุปไดว้ำ่ คู่มือ หมายถึง หนงัสือหรือเอกสารท่ีให้ความรู้เก่ียวกบั
การท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงแก่ผูอ่้าน โดยมุ่งหวงัให้ผูอ่้านหรือผูใ้ชมี้ความเขา้ใจสามารถด าเนินการในเร่ืองนั้น
ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม หรือหนังสือ หรือเอกสารท่ีใช้ประกอบควบคู่เป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยลกัษณะของ
คู่มือท่ีดีนั้น ควรประกอบดว้ยเน้ือหาท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย มีรูปเล่มกระทดัรัด ตวัอกัษรอ่านง่าย ชดัเจน    
มีการจัดล าดับข้อมูลน าเสนอเป็นขั้ นตอนท่ี เข้าใจง่าย ในด้านของเน้ือหา ควรมีการก าหนด
วตัถุประสงค์ไวอ้ย่างชัดเจน มีการระบุขอบข่ายเน้ือหาท่ีครอบคลุม มีค าแนะน าในการศึกษาคู่มือ       
ซ่ึงเขียนไวช้ดัเจน มีความเหมาะสมตรงกนัความตอ้งการและความจ าเป็น ส่วนในดา้นการน าไปใชน้ั้น 
ควรมีการก าหนดขั้นตอนการศึกษาคู่มือ กิจกรรม เน้ือหาและแบบฝึกท่ีสัมพนัธ์กัน รวมทั้งมีการ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาของคู่มือ ในส่วนขององค์ประกอบท่ีส ำคญัของคู่มือ ประกอบด้วย    
3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ค ำช้ีแจงกำรใชคู้่มือและวตัถุประสงคคู์่มือ ส่วนท่ี 2 เน้ือหำสำระ แบบฝึกกิจกรรม
และกำรวดัประเมินผล และส่วนท่ี 3 แหล่งอำ้งอิง ซ่ึงองค์ประกอบท่ีส ำคญัของคู่มือนั้นจะตอ้งง่ำย    
ต่อกำรท ำควำมเข้ำใจ มีวิธีกำรใช้ไม่สลับซับซ้อน กำรน ำเสนอแหล่งควำมรู้ ส่ืออุปกรณ์มีควำม
สอดคลอ้งกบัเน้ือหำหรือกิจกรรม ในกำรด ำเนินขั้นตอนกำรจดัท ำคู่มือ ควรเร่ิมจำกก ำหนดหวัขอ้เร่ือง
ท่ีจะศึกษำ ศึกษำเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง จดัท ำตำมขั้นตอนกำรปฏิบติังำน ตรวจสอบและทดสอบเน้ือหำ 
ปรับปรุงคู่มือและใช้งำน ประเมินผล รวบรวมข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงคู่มือ และจดัท ำคู่มือ         
ท่ีสมบูรณ์ เหมำะสมต่อกำรใชง้ำน 
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การจัดการศึกษารูปแบบทวศึิกษา 
 การจดัการศึกษารูปแบบทวิศึกษา คือ การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ให้แก่ผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีมีความประสงค์จะเรียนในสายวิชาชีพ 
เม่ือผูเ้รียนส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตรจะไดรั้บประกาศนียบตัรรับรองวุฒิการศึกษา ทั้งในระดบั
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 และระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพพร้อมกนั 
 การจดัการศึกษารูปแบบทวิศึกษา เป็นแนวคิดใหม่และเป็นการสร้างนวตักรรมในการ      
จดัการศึกษารูปแบบใหม่ท่ีเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
(ม. 6) ในการศึกษาทางด้านวิชาชีพ เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ความสามารถต่าง ๆ ซ่ึงเป็นพื้นฐาน
ส าคัญในการประกอบอาชีพ รวมทั้ งเพิ่มโอกาสในการมีงานท ามากกว่าการมีวุฒิการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) เพียงอย่างเดียว เป็นความร่วมมือการจดัการศึกษาระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานประกอบการ
ต่าง ๆ ในการจดัท าหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกัน การเทียบโอนหน่วยกิต รวมทั้งการฝึกงาน     
ในสถานประกอบการ  
 แนวคิดในการจดัการศึกษารูปแบบคู่ขนาน เร่ิมตน้เม่ือปี พ.ศ. 2553 ดว้ยโครงการ “ร้อยเอ็ด
โมเดล” โดยหลังจากได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง  การก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา ลงวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ปรากฏว่ามีสถานศึกษาขนาดเล็ก ซ่ึงมีนักเรียนไม่เกิน   
120 คน อยู่เป็นจ านวนมาก คณะผูแ้ทนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 (ร้อยเอ็ด)       
พร้อมด้วยผูอ้  านวยการและครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย มีการหารือกับผูอ้  านวยการวิทยาลัย       
การอาชีพเกษตรพิสัย จังหวดัร้อยเอ็ด เพื่อหาแนวทางเพิ่มจ านวนนักเรียนภายใต้ข้อจ ากัดต่าง ๆ       
โดยท าความร่วมมือในการจดัการศึกษาร่วมกนั และเร่ิมมีการจดัการศึกษารูปแบบทวิศึกษา ตั้งแต่นั้น
เป็นตน้มา และกระทรวงศึกษาธิการไดมี้ประกาศ เร่ือง การจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษา
และมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เพื่อรองรับคุณวุฒิและรับทราบการปรับปรุงหลักสูตรของ
ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา       
จ  านวน 56 หลักสูตร เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 จึงเป็นการด าเนินการท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
(คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบญัญติัแห่งชาติ, 2559) 
 จากการศึกษาขา้งตน้ พอสรุปไดว้ำ่ การจดัการศึกษารูปแบบทวิศึกษา เป็นการจดัการศึกษา
รูปแบบใหม่ท่ีเป็นความร่วมมือการจดัการศึกษาระหว่างส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานประกอบการต่าง ๆ ในการจดัท าหลกัสูตร  
การเรียนการสอนร่วมกัน การเทียบโอนหน่วยกิต รวมทั้ งการฝึกงานในสถานประกอบการ โดย
ลกัษณะการศึกษารูปแบบคู่ขนานเป็นแนวคิดจากโครงการ “ร้อยเอ็ดโมเดล” ท่ีเร่ิมตน้เม่ือปี พ.ศ. 2553 
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ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6)
ในการศึกษาทางดา้นวิชาชีพ 
 
การจัดการศึกษาวชิาชีพในสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช
2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ไดด้ าเนินการปฏิรูปการศึกษา ทั้งดา้นการบริหารจดัการและการจดั   
การเรียนการสอน โดยเนน้ให้ผูเ้รียนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตตามความถนดั ความสนใจ โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการการเผชิญสถานการณ์ และการประยกุต์
ความรู้ เพื่อน ามาใช้ป้องกันและแก้ปัญหา จัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง         
ฝึกการปฏิบติัหนา้ท่ี ไดคิ้ดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง จดัการเรียนการสอน
โดยสัดส่วนสมดุลกนั รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ไวใ้นทุกวิชา    
โดยกระทรวงศึกษาธิการไดอ้อกกฎกระทรวงวา่ดว้ยการแบ่งระดบัและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป็น 3 ระดบั คือ 
 1.  การศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา 
 2.  การศึกษาระดบัประถมศึกษา 
 3.  การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา แบ่งเป็น 2 ระดบั คือ 
      3.1   การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
      3.2   การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย แบ่งระดบัเป็น 2 ประเภท คือ 
              3.2.1   ประเภทสามญัศึกษา 
              3.2.2   ประเภทอาชีวศึกษา (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ, 2542) 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558) กล่าวว่า การจัดการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี ประเภทสามญัศึกษา หน่วยงาน       
ท่ีรับผิดชอบ คือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประเภทอาชีวศึกษาหน่วยงาน      
ท่ีรับผิดชอบ คือ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากสภาวการณ์ปัจจุบนัท่ีต้องเผชิญกับ    
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ท าให้ทุกคนในสังคมตอ้งพยายาม
ปรับตวัให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ให้ได ้ทุกคนจึงหันมาให้ความสนใจกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตดว้ย
การศึกษามากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอาชีวศึกษา ทั้งน้ี เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการ ทั้งในการ  
ศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ประกอบกับรัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญกับ       
การจดัการอาชีวศึกษา เพื่อตอ้งการให้นกัเรียนสนใจเรียนสายอาชีพมากข้ึน เม่ือส าเร็จการศึกษาแล้ว 
สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในท างานไดท้นัที ดงันั้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายดงักล่าวขา้งตน้  



                                                                31 
 

 

จึงก าหนดให้ด าเนินการเปิดสอนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ในโรงเรียนมธัยม สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 3 ลกัษณะ คือ 
 ลักษณะท่ี 1 ข้ึนทะเบียนเป็นนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ       
การอาชีวศึกษา เรียนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) จบแลว้ไดวุ้ฒิประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) คือ 
     รูปแบบท่ี 1 บุคลากรจากสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปสอน
ท่ีโรงเรียนในสังกดั ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     รูปแบบท่ี 2 โรงเรียนในสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งนักเรียน  
มาเรียนท่ีสถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ลักษณะท่ี 2 ข้ึนทะเบียนเป็นนักเรียนของสถานศึกษาสังกัด ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียนหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย แต่เนน้วชิาชีพตามหลกัสูตร จบแลว้ไดวุ้ฒิ
มธัยมศึกษาตอนปลายมี 2 รูปแบบ คือ 
     รูปแบบท่ี 1 นกัเรียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากรายวิชาชีพ หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) เพื่อเทียบโอนเขา้สู่หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 และตอ้งลงทะเบียน 
เป็นนกัเรียนของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเรียนตามหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) อีกอย่างน้อย 1 ภาคเรียน จึงจะไดวุ้ฒิประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
พ.ศ. 2556 
     รูปแบบท่ี 2 นกัเรียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากรายวิชาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนต่อระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 ลักษณะท่ี 3 ข้ึนทะเบียนเป็นนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่น าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 มาจัดการเรียน        
การสอน จบแล้วได้วุฒิประกาศนียบตัรวิชาชีพ โดยให้สถานศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการ   
การอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาพี่เล้ียง ทั้ งน้ี ในการเปิดสอนนั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอ      
เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 การเรียนแบบสะสมหน่วยกติ 
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558) มีการจดัการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพ เป็นการจดัการศึกษาวิชาชีพให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน ให้สามารถผลิต
ก าลงัคนได้ตามเป้าหมายของประเทศ รวมทั้งมีทกัษะฝีมือท่ีได้มาตรฐาน ส านักงานคณะกรรมการ   
การอาชีวศึกษาจึงเห็นสมควรปรับปรุงรูปแบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษาให้มีความหลากหลาย
เหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาดา้นวิชาชีพส าหรับประชาชนวยัเรียนและวยัท างานตามความ
ถนัดและความสนใจ ในการเข้าถึงการศึกษาอาชีวศึกษาได้ง่ายมากข้ึน ต้องขยายวิธีการและ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มโอกาสให้สามารถเขา้สู่ระบบการจดัการศึกษาอาชีวศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน ทัว่ถึง
และรวดเร็ว นบัเป็นทางเลือกส าหรับประชาชนผูส้นใจ นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม. 1 – ม. 3) 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 – ม. 6) ท่ี มีความประสงค์จะเพิ่มพูนหรือสะสมความรู้       
ทกัษะและเตรียมตวัท่ีจะเข้าศึกษาในระดับอาชีวศึกษาต่อไป การเรียนรายวิชาสะสมหน่วยกิต       
ซ่ึงประกอบด้วยรายวิชาระยะสั้ น รายวิชาเตรียม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และรายวิชาเตรียม 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง จึงเป็นแนวทางหน่ึงในการเพิ่มโอกาสทางดา้นอาชีวศึกษาใหก้บัผูส้นใจ 
นักเรียนท่ีเรียนในระดับต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มีโอกาสศึกษา       
ในหลกัสูตรอาชีวศึกษาตามความถนดัและความสนใจ โดยสามารถน าผลการเรียนจากรายวชิาดงักล่าว 
มาขอโอน เพื่อนบัจ านวนหน่วยกิตสะสมภายหลงัจากท่ีไดส้มคัรเขา้เรียน และข้ึนทะเบียนเป็นนกัเรียน
ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเป็นนกัศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) กบัสถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 การโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรการอาชีวศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558) กล่าวถึงการโอนผลการเรียนจาก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย รายวิชา
พื้นฐาน และจากหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551        
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาบงัคบั เขา้สู่หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 
หมวดวชิาทกัษะชีวติ และหมวดวชิาเลือกเสรี มีแนวทางในการด าเนินการ ดงัน้ี 
 1.  วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวดั และสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 เปรียบเทียบกับจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา     
หมวดวชิาทกัษะชีวติในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2551 
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 2.  พิจารณาแนวทางการเทียบรายวิชาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยการจดัการ 
ศึกษาและประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 พ.ศ. 2556 คือ 
ตอ้งเป็นรายวิชา หรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเน้ือหาใกลเ้คียงกนั ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60 และ   
มีจ  านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาท่ีระบุไวใ้นหลักสูตร โดยมีแนวทางในการ
พิจารณาไดห้ลายกรณี ดงัน้ี 

 
แนวทางการโอนผลการเรียนรู้เข้าสู่หลกัสูตรอาชีวศึกษา 

      หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน / 
  หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา    หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
   ขั้นพืน้ฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที ่ 2.1    แสดงแนวทางการโอนผลการเรียนรู้เขา้สู่หลกัสูตรอาชีวศึกษา 
  ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558 
 3.  การโอนผลการเรียนรายวิชารายวิชาท่ีน ามาขอโอนผลการเรียนจะตอ้งเป็นรายวิชาท่ีได้
ระดับผลการเรียนไม่ต ่ากว่า 2.0 กรณีท่ีได้ระดบัผลการเรียนต ่ากว่า 2.0 ให้สถานศึกษาท่ีรับโอนผล   
การเรียนท าการประเมินใหม่ ถา้มีผลตามเกณฑ์มาตรฐานแลว้ จึงรับโอนรายวชิานั้น รายวชิาท่ีไดร้ะดบั
ผลการเรียนตั้ งแต่ 2.0 ข้ึนไป สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนหรือจะท าการประเมินใหม่แล้ว         
จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้ กรณีมีการประเมินใหม่ ระดับผลการเรียนให้เป็นไปตามท่ีได้จากการ
ประเมินใหม่ แต่ตอ้งไม่สูงไปกวา่เดิม 

รายวชิา 

รายวชิา 

กลุ่มวชิา 

รายวชิา 

รายวชิา 

กลุ่มวชิา 

กลุ่มวชิา กลุ่มวชิา 
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 4.  การให้ระดับผลการเรียนเฉพาะรายวิชา ให้ใช้ตวัเลขในการแสดงระดับผลการเรียน    
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยการจดัการศึกษา และการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตร
ประกาศนีย บตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 พ.ศ. 2556 ดงัน้ี 
 
               4.0    หมายถึง    ผลการเรียนอยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม 
               3.5    หมายถึง    ผลการเรียนอยูใ่นเกณฑดี์มาก 
              3.0    หมายถึง    ผลการเรียนอยูใ่นเกณฑดี์ 
               2.5    หมายถึง    ผลการเรียนอยูใ่นเกณฑดี์พอใช ้
               2.0    หมายถึง   ผลการเรียนอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้
               1.5    หมายถึง    ผลการเรียนอยูใ่นเกณฑอ่์อน 
               1.0    หมายถึง    ผลการเรียนอยูใ่นเกณฑอ่์อนมาก 
                      0    หมายถึง    ผลการเรียนตก 
 
 การสมัครเข้าเป็นนักเรียน  
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558) ก าหนดหลกัเกณฑ์ของผูท่ี้จะเขา้เรียน
ตามโครงการการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
ของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตอ้งส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบั
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่า และตอ้งมีคุณสมบติัตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยการจดั
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556   
ก าหนดไว ้ดงัต่อไปน้ี 
     1.  มีความประพฤติเรียบร้อย 
     2.  มีสุขภาพร่างกายแขง็แรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
     3.  มีภูมิล าเนาเป็นหลกัแหล่งหรือมีหลกัฐานของทางราชการในลกัษณะเดียวกนัมาแสดง 
     4.  มีความเคารพ เล่ือมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ด้วยความ
บริสุทธ์ิใจ 
     5.  มีเจตคติท่ีดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
     6.  เป็นนกัเรียนในสังกดัสถานศึกษาท่ีเปิดสอนหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     7.  เข้าเรียนโครงการการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา      
ตอนปลาย (ทวศึิกษา) ตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ รูปแบบ วธีิการเรียนเป็นอยา่งดี และยอมรับการจดัการ
อาชีวศึกษาตามแบบทวิศึกษาเป็นอย่างดี ทั้งน้ี สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณสมบติัเพิ่มเติมไดต้าม
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ความเหมาะสมของโครงการ โดยผูส้มคัรเขา้เรียนตามโครงการการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตร
อาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ตอ้งแจง้ความประสงค์ในการสมคัรเรียน อยา่งนอ้ย
ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
 
 การเป็นนักเรียน 
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558) กล่าววา่ สถานศึกษาควรมีการตรวจสอบ 
นกัเรียนท่ีข้ึนทะเบียนแลว้นั้นตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
     1.  ผูเ้ขา้เรียนข้ึนทะเบียนเป็นนกัเรียนในสถานศึกษาท่ีเปิดสอนหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พร้อมทั้งแสดงหลกัฐานการส าเร็จการศึกษาตามวนัและ
เวลาท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยช าระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามท่ีหน่วยงานตน้สังกดัหรือสถานศึกษา
ก าหนดแล้วแต่กรณี ทั้ งน้ี ให้เสร็จส้ินก่อนวนัเปิดภาคเรียน โดยมีผูป้กครองซ่ึงสถานศึกษาเช่ือถือ     
มาใหค้  ารับรองและท าหนงัสือมอบตวั 
     2.  สถานศึกษาจดัการปฐมนิเทศให้กบันักเรียนและผูป้กครอง เพื่อให้ทราบแนวทางและ
กฎเกณฑต่์าง ๆ ในการเรียน 
     3.  สถานศึกษาออกบตัรประจ าตวัให้แก่นกัเรียน โดยบตัรประจ าตวัตอ้งระบุเลขท่ี    
ช่ือสถานศึกษา รหัสสถานศึกษา ช่ือ ช่ือสกุลนกัเรียน รหสัประจ าตวันกัเรียน เลขประจ าตวัประชาชน 
วนัออกบตัร วนัหมดอายุ ลายมือช่ือหัวหน้าสถานศึกษา หรือผูไ้ด้รับมอบหมายให้ท าการแทน และ   
ให้มีรูปถ่ายคร่ึงตวัของนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีด า แต่งเคร่ืองแบบนักเรียน 
ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ติดลงในบัตร ให้มีลายมือช่ือของนักเรียน และประทับตราของสถานศึกษา        
ท่ีมุมใดมุมหน่ึงของรูปถ่ายนักเรียน โดยให้ติดท่ีรูปถ่ายบางส่วนบัตรประจ าตวัน้ีให้มีอายุเท่ากับ
ระยะเวลาท่ีมีสภาพนักเรียนในสถานศึกษาแห่งนั้น แต่ตอ้งไม่เกิน 3 ปี นับแต่วนัออกบตัร ถ้าบตัร
ประจ าตวัหมดอายใุนระหวา่งท่ียงัมีสภาพนกัเรียนก็ใหส้ถานศึกษาต่ออายบุตัรเป็นรายปีไป 
 
 การจัดท าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558) ให้แนวทางการท่ีจะเปิดการเรียน   
การสอนโครงการการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
ในสถานศึกษานั้น สถานศึกษาตอ้งจดัท าโครงสร้างหลกัสูตรของสถานศึกษาตามแนวทาง ดงัต่อไปน้ี 
 1.  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 2556 หลกัสูตรการอาชีวศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) มุ่งให้มีความสัมพนัธ์ให้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ ปรัชญาการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพหรือ
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มาตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชานั้น ๆ ในการจดัการศึกษา โดยมุ่งเนน้ผลิตผูมี้ความรู้ความเขา้ใจและ
ทกัษะในระดบัฝีมือ มีสมรรถนะท่ีสามารถปฏิบติังานอาชีพไดจ้ริง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการท างาน สอดคล้องกบัความตอ้งการของเศรษฐกิจและสังคม 
สามารถปฏิบติังานได้อย่างมีความสุข และพฒันาตนเองให้มีความกา้วหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 
พร้อมกันน้ียงัเป็นหลักสูตรท่ีส านักงาน ก.พ. ได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองคุณวุฒิตามหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าอาจบรรจุเขา้รับราชการเป็น
ขา้ราชการพลเรือนสามญัในต าแหน่ง ท่ี ก.พ. ก าหนดว่าคุณวุฒิดงักล่าวเป็นคุณสมบติัเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งไดใ้นอตัราเงินเดือนต่าง ๆ โดยโครงสร้างหลกัสูตรอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) ประกอบดว้ยประเภทวชิา ดงัน้ี 

1.1   ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 
1.2   ประเภทวชิาพาณิชยกรรม 
1.3   ประเภทวชิาศิลปกรรม 
1.4   ประเภทวชิาคหกรรม 
1.5   ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
1.6   ประเภทวชิาประมง 
1.7   ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
1.8   ประเภทวชิาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
1.9   ประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

       นอกจากน้ี ในแต่ละประเภทวชิาแบ่งเป็นสาขาวชิาและสาขางานต่าง ๆ 
 2.  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
สถานศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จดัโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 การจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตร
อาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย ดงัน้ี 
        2.1   รายวิชาพื้นฐาน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2556
สถานศึกษาจดัรายวิชาพื้นฐานตาม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมจ านวน 41 หน่วยกิต โดยวางแผน     
การจดัรายวชิาพื้นฐาน ดงัน้ี 
                      2.1.1   รายวิชาพื้นฐานท่ีจะเทียบโอนผลการเรียนเขา้สู่รายวิชาในกลุ่มวิชาต่าง ๆ 
ของหมวดวิชาทกัษะชีวิตตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 จ  านวน 22 หน่วยกิต 
การจดัรายวิชาพื้นฐานกลุ่มน้ีให้พิจารณาถึงมาตรฐานการเรียนรู้หรือตวัช้ีวดัตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
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                      2.1.2   รายวิชาพื้นฐานท่ีจะเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่รายวิชาในหมวดวิชา     
เลือกเสรี ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพุทธศกัราช 2556 จ  านวน 10 หน่วยกิต การจดัรายวิชา
พื้นฐานกลุ่ม น้ีให้พิจารณาถึงมาตรฐานการเรียนรู้หรือตวัช้ีวดัตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
          2.2   รายวิชาเพิ่มเติม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551
สถานศึกษาตอ้งจดัรายวชิาเพิ่มเติม รวมไม่นอ้ยกวา่ 40 หน่วยกิต โดยวางแผนการจดั ดงัน้ี 
                      2.2.1   รายวชิาเพิ่มเติมท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือ
จุดเนน้ของสถานศึกษา (ถา้มี) 
                      2.2.2   รายวิชาเพิ่มเติมในกรณีท่ีตอ้งการวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน
ประเภทวิชา สาขาวิชาสาขางานใด ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ให้น า
รายวิชาในหมวดวิชาทกัษะวิชาชีพไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต ไปจดัเป็นหลกัสูตรสถานศึกษาสังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการก าหนดรายวิชา ได้แก่ ช่ือรายวิชา จุดประสงค ์
เน้ือหารายวิชา และชั่วโมงเรียน เป็นไปตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556       
การคิดค่าหน่วยกิตเป็นไปตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 คือ   
40 ชั่วโมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต แต่จ านวนหน่วยกิต รายวิชาตอ้งไม่น้อยกว่ารายวิชาในโครงสร้างของ
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 
          2.3   กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนตามโครงสร้าง        
เวลาเรียนในระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย คือ 360 ชั่วโมงต่อ 3 ปี โดยจดัให้เรียนทุกภาคเรียนปกติ    
ภาคเรียนละ 3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
 3.  หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย 
           3.1   ก าหนดให้ผูเ้รียนเรียนรายวิชาตามโครงสร้างและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา 
นอกระบบ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 รวมไม่น้อยกวา่ 76 หน่วยกิต ประกอบดว้ย 
รายวิชาบงัคบัไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต และรายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต รวมทั้งกิจกรรม
พฒันาคุณภาพชีวติ จ านวน 200 ชัว่โมง 
          3.2   รายวิชาบงัคบั ไม่น้อยกวา่ 44 หน่วยกิต สามารถเทียบรายวิชาและโอนผลการเรียน
เขา้สู่หมวดวิชาทกัษะชีวิตและหมวดวิชาเลือกเสรีในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 
2556 ตามแนวทางการโอนผลการเรียน 
          3.3   ก าหนดให้เรียนเพิ่มรายวิชาภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ จ านวน 1 หน่วยกิต เพื่อให้
สามารถเทียบโอนรายวิชาและจ านวนหน่วยกิตเขา้สู่หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 
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2556 ได้ครบตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดให้เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ       
ในหลกัสูตร จ านวน 6 หน่วยกิต 
  3.4   ก าหนดให้มีการเทียบโอนกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต จ  านวน 200 ชั่วโมง เขา้สู่
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 
       3.5   ก าหนดเง่ือนไขการจบหลกัสูตร ต้องเป็นไปตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของ    
ทั้งสองหลกัสูตร 
 จากการศึกษาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การจดัการศึกษารูปแบบทวศึิกษา เป็นการจดัการศึกษาตาม
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ให้แก่ผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยจดัการเรียน
การสอนร่วมกนั เป็นลกัษณะการจดัการศึกษารูปแบบคู่ขนาน มีการเทียบโอนหน่วยกิต รวมทั้งการ
ฝึกงานในสถานประกอบการ เม่ือนักเรียนศึกษาครบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบตัรรับรองวุฒิ
การศึกษา ทั้งในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพพร้อมกนั โดยกระทรวง 
ศึกษาธิการไดแ้บ่งระดบัและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น 3 ระดบั คือ ก่อนประถม ประถม และ
มธัยม โดยมธัยมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ มธัยม ศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย โดยในส่วน
ของมธัยมศึกษาตอนปลาย นั้นกระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดให้เปิดสอนหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) โดยแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ และให้สถานศึกษาด าเนินการตามความเหมาะสมของ
สถานศึกษาท่ีเปิดสอนโดยในการเรียนแบบสะสมหน่วยกิตการโอนหน่วยกิตให้กบัผูท่ี้สนใจ หรือ
ให้กบันกัเรียนในระดบัต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย เป็นการน าผลการเรียน  
ท่ีเรียนมาขอโอนหน่วยกิตแลว้ นบัจ านวนหน่วยกิตสะสมภายหลงัท่ีไดส้มคัรเขา้เรียนและข้ึนทะเบียน
เรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกดั ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การโอนผล    
การเรียนเข้าสู่หลักสูตรการอาชีวศึกษา มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั และสาระการ
เรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 เปรียบเทียบกับจุดประสงค์
รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาทกัษะชีวิต ในหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ พุทธศกัราช 2551 มีจุดประสงคแ์ละเน้ือหาใกลเ้คียงกนั ดงันั้น การจดัท าโครงสร้างหลกัสูตร
สถานศึกษาจึงตอ้งมีการมุ่งใหค้วามสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ ปรัชญาการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ หรือมาตรฐาน
สมรรถนะของสาขาวิชานั้น ๆ ในการจดัการศึกษา ส่วนการจดัหลกัสูตรควรจดัการศึกษาเรียนร่วม
หลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย ให้มีรายวิชาท่ีสามารถเทียบโอนผลการเรียนไดต้าม
ก าหนดเง่ือนไขหรือเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษา 
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การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) ในสถานศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558) สืบเน่ืองจากกระทรวงศึกษาธิการ     
มีนโยบายในการผลิตผูเ้รียนด้านอาชีวศึกษาให้มากข้ึน เพื่อรองรับการ จา้งงาน ทั้งภาคธุรกิจบริการ 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาชีพท่ี เป็นความต้องการของ
ตลาดแรงงานท่ีก าลงัขยายตวัในทุกภาคส่วนกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีผลิตก าลงัคน
จ าเป็นอย่างยิ่งตอ้งเร่งประชาสัมพนัธ์ สร้างความเข้าใจให้นักเรียนหันมาสนใจเรียนทางด้านอาชีพ     
ซ่ึงมีตลาดรองรับท่ีแน่นอนให้มากข้ึน แต่เน่ืองจากสภาพปัจจุบนั ค่านิยมของผูป้กครองและผูเ้รียน   
มุ่งท่ีจะสนับสนุนให้มีการเรียนสายสามญัเพื่อเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา ส่งผลให้ขาดก าลงัคนในภาค
แรงงานเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงมีนโยบายท่ีจะให้มีการจดัการศึกษาหลกัสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษา 
และมธัยมศึกษาตอนปลายควบคู่กนัไป เพื่อให้ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมีความรู้
พื้นฐานด้านอาชีพและสามารถเขา้สู่ตลาดแรงงานได้ทนัที ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตระหนกัถึงความส าคญัดงักล่าว จึงจดัให้มีการจดัการอาชีวศึกษาหลากหลายยิ่งข้ึน ทั้งน้ี เพื่อเป็นการ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาดา้นวิชาชีพ เพื่อเป็นทางเลือกส าหรับผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีมี
ความประสงค์จะเรียนควบคู่กันไปทั้งสายสามญัและสายอาชีพ เม่ือเรียนครบตามหลักสูตร ผูเ้รียน
สามารถส าเร็จการศึกษาทั้ งหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและหลักสูตรสายอาชีพ           
ไปพร้อมกนั ก าหนดให้ด าเนินการเปิดสอนหลกัสูตร ประกาศนียบตัวิชาชีพ (ปวช.) ในโรงเรียนมธัยม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในลักษณะข้ึนทะเบียนเป็นนักเรียนของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่น าหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 มาจดัการเรียนการสอน จบแล้วได้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยให้
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาพี่ เล้ียง ทั้ งน้ี  ในการ           
เปิดสอนนั้น ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารขอเปิดสอนหลกัสูตรระดบั ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
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 การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)     
ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีบทบาทและหนา้ท่ี ดงัน้ี 

ภารกจิและบทบาทหน้าทีใ่นการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา 
การจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) 

 
ตารางที่  2.1 ภารกจิและบทบาทหน้าทีใ่นการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา 
  การจัดการเรียนร่วม หลกัสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

ที่ ภารกจิ สถานศึกษา สพฐ. 
1. การประชาสัมพนัธ์  
2. การรับสมคัรผูเ้รียนในโครงการ  
3. การข้ึนทะเบียน / บตัรประจ าตวัผูเ้รียน  
4. การปฐมนิเทศ / การแนะแนว  
5. การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา  
6. การจดัการเรียนการสอนและวดัผลประเมินผลรายวิชา  

หลกัสูตร สพฐ. รายวชิาพื้นฐาน 
 

7. การจดักิจกรรมหลกัสูตร สพฐ. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
 จากหลกัสูตร ปวช. หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ 

สู่หลกัสูตร สพฐ. รายวชิาเพิ่มเติม / บงัคบั 
 

8. การสอบมาตรฐานสพฐ. การสอบ O – NET  
9. การอนุมติัผลการเรียน  
10. การปัจฉิมนิเทศ  
11. การออกหลกัฐานการศึกษา  
12. การรายงานผูส้ าเร็จการศึกษา  
13. การประเมินผลการจดัการศึกษา  

 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีก าหนดหลกัเกณฑ์และเน้ือหาภารกิจและ
บทบาทหนา้ท่ีตามขั้นตอนแนวทางการด าเนินโครงการการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษา
และมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของสถานศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการการจดัการศึกษาเรียนร่วม
หลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) ดงัน้ี  
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 การวเิคราะห์ประเภทวชิา สาขาวชิา สาขางาน 
     สถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส านกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ร่วมกบัสถานศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานความจ าเป็นและความตอ้งการ
ของชุมชน จงัหวดัและภูมิภาค เพื่อก าหนดเป็นประเภทวิชาสาขาวิชา และสาขางาน ให้เหมาะสมกบั
การเปล่ียนแปลง และเพื่อความตอ้งการของท้องถ่ิน โดยการวิเคราะห์อาชีพจากข้อมูลและเอกสาร      
ท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ หรือผูเ้ช่ียวชาญในอาชีพ เพื่อก าหนดสมรรถนะ อนัเป็นคุณลักษณะของผูส้ าเร็จ
การศึกษาท่ีตลาดแรงงานตอ้งการ 
 การก าหนดหลกัสูตรสถานศึกษา 
     หลังจากมีการวิ เคราะห์ประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางานเป็นท่ี เหมาะสมแล้ว
คณะกรรมการของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส านกังาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมกับสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะมีการน าโครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพมาบูรณาการเป็นหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือหลักสูตรส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั ตามโครงการการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวศึิกษา) 
 การจัดการเรียนการสอน 
     การจัดการเรียนการสอนเป็นการจัดการเรียนรู้ในสองสถานศึกษา โดยเรียนรายวิชา     
หมวดวิชาทักษะชีวิตในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ
ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั และเรียนรายวิชาหมวดวิชาทกัษะ
วชิาชีพในสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งน้ี เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตาม
แผนการเรียนท่ีบูรณาการตามตวัอย่างแผนการเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย โครงการการจดัการศึกษา
เรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) และไดร้ับการบริการ     
ด้านการศึกษาจากรัฐอย่างมีคุณภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการฝึกทักษะ
กระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณ์จริง ให้ความส าคัญกับห้องปฏิบัติการฟาร์ม 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ วสัดุฝึกและครุภณัฑ์มาตรฐานตามท่ีสาขาวิชาก าหนด และการประยุกต์ความรู้     
มาใช้เพื่อป้องกนัและแก้ปัญหา จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติั    
ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง ให้มีการจดัการเรียนการสอน     
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โดยผสมผสานสาระความรู้ต่าง ๆ อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนั รวมทั้งให้มีการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม
ท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 
 การจัดหลกัสูตรการอาชีวศึกษา 
     หลงัจากจดัการเรียนการสอนในสองสถานศึกษาตามโครงการการจดัการศึกษาเรียนร่วม
หลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) แลว้ สถานศึกษาจะส่งผลการเรียนรายวิชา
เม่ือเสร็จส้ินปีการศึกษาซ่ึงกันและกันตามข้อตกลง ในการน้ี สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะตอ้งวางแผนด าเนินการเทียบ และโอนผลการเรียนรายวิชาพื้นฐาน
ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือรายวิชาบงัคบัของส านกังานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั เขา้สู่รายวิชาในหมวดวิชาทกัษะชีวิตและหมวดวิชาเลือกเสรี 
พร้อมทั้งจดัการเรียนการสอนในหมวดวิชาทกัษะวิชาชีพให้ครบตามโครงสร้างหลกัสูตร ตามเง่ือนไข
ของการตดัสินผลการเรียนเพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 
และนกัเรียนตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
 การวดัและประเมินผล 
    เน้นการประเมินสภาพจริง ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ   
จดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556    
พ.ศ. 2556 
 การโอนผลการเรียน 
     1.  หมวดวิชาทกัษะชีวิต เป็นการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิตของ
สถานศึกษาในสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายวิชาบงัคบั 44 หน่วยกิต   
ในสถานศึกษา สังกดัส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ซ่ึงจดัการเรียน
การสอนโดยสถานศึกษาต้นสังกัดแล้วใช้วิธีการโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 2556 ในหมวดวิชาทกัษะชีวิต แต่เง่ือนไขของการเรียนรายวิชาในหมวด
วชิาทกัษะชีวติ ก าหนดใหเ้รียนรายวชิาล าดบัแรกของกลุ่มวชิาหรือตามท่ีกลุ่มวชิาก าหนด และเลือกเรียน
รายวิชาส่วนท่ีเหลือตามท่ีก าหนดในแต่ละกลุ่มวิชาให้สอดคลอ้งหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาท่ีเรียนอีก 
รวมไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ด าเนินการจดัท าตาราง
เทียบโอนรายวิชาจากมาตรฐานการเรียนรู้ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาพื้นฐาน และหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาบงัคบัสู่หลกัสูตรประกาศนียบตัร
วชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 หมวดวชิาทกัษะชีวติและหมวดวชิาเลือกเสรี ประกอบดว้ย 
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  1.1   กลุ่มวชิาภาษาไทย ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต 
              1.2   กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 
                    1.3   วชิาวทิยาศาสตร์ ไม่นอ้ยกวา่ 4 หน่วยกิต 
                    1.4   กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ ไม่นอ้ยกวา่ 4 หน่วยกิต 
                    1.5   กลุ่มวชิาสังคมศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต 
                    1.6   กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วยกิต 
 2.  หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพในหลกัสูตรการอาชีวศึกษาแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชาและ
สาขางาน ก าหนดให้ผูเ้รียนมีสมรรถนะและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพในหมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ    
ไม่นอ้ยกวา่ 71 หน่วยกิต ประกอบดว้ย 
           2.1   กลุ่มทกัษะวชิาชีพพื้นฐาน 18 หน่วยกิต 
                        2.2   กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ 24 หน่วยกิต 
                        2.3   กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก ไม่นอ้ยกวา่ 21 หน่วยกิต 
                        2.4    ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 4 หน่วยกิต 
                        2.5   โครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต 
    ซ่ึงโครงการการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย       
(ทวิศึกษา) จะตอ้งน ารายวิชาในหมวดทักษะวิชาชีพไปจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงมีความพร้อมทั้งทางดา้นครู บุคลากร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
ครุภณัฑ์ และห้องปฏิบติัการประจ าสาขาวิชาแลว้โอนผลการเรียนเขา้สู่หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย
ในรายวชิาเพิ่มเติมหรือรายวชิาเลือกต่อไป 
     3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาท่ีก าหนด 
หรือเลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ทุกประเภทวิชา 
สาขาวิชาและสาขางาน ทั้ งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาสามารถพฒันารายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชา   
เลือกเสรีไดต้ามบริบทและความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน ไม่นอ้ยกวา่ 10 หน่วยกิต ซ่ึงในการน้ี
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
     4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร สถานศึกษาอาชีวศึกษาต้องจดัให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร     
ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทุกภาคเรียน เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย การต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติดส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
สร้างสรรค์การท างาน ปลูกฝังจิตส านึก และเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ใช้กระบวนการ
กลุ่มในการท าประโยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถ่ิน รวมทั้งการทะนุบ ารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม
โดยการวางแผน ลงมือปฏิบติัประเมินผลและปรับปรุงการท างานทั้งน้ีส าหรับกิจกรรมเสริมหลกัสูตร
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ทั้งของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั สามารถด าเนินการและเทียบโอนได ้
 การส าเร็จการศึกษา 
     การตดัสินผลการเรียน เพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 
2556 ใหถื้อตามเกณฑ ์ต่อไปน้ี 
     1.  ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ครบตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรสถานศึกษา
แต่ละประเภทวชิาและสาขาวชิา 
     2.  ได้จ  านวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามท่ีก าหนดไวใ้นหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละ
ประเภทวชิา และสาขาวชิา 
     3.  ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม ไม่ต ่ากว่า 2.00 และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
 4.  เข้าร่วมกิจกรรมในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ครบทุกภาคเรียน      
โดยมีเวลาเขา้ร่วมปฏิบติักิจกรรม ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของเวลาท่ีจดักิจรรมในแต่ละภาคเรียน 
 การประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
     การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็นการยืนยนัว่าผู ้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพ       
ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556    
แต่ละประเภทวชิา สาขาวชิาและสาขางาน ซ่ึงมีแนวทางในการปฏิบติั ดงัน้ี 
     1.  นักเรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เม่ือนักเรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบ      
ทุกรายวชิาตามหลกัสูตรแต่ละประเภทวชิา และสาขาวิชา หรือ ตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานวชิาชีพเห็นสมควร 
     2.  ในการก าหนดเกณฑ์การประเมินและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   
ให้ด าเนินการโดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและเปิดโอกาสให้หน่วยงานหรือ         
สถานประกอบการหรือองคก์รภายนอกมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
     3.  ใหมี้การพฒันาเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอยา่งมีระบบและถูกตอ้งตามหลกัการ
พฒันาเคร่ืองมือ 
 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 ให้ทุกหลกัสูตรการอาชีวศึกษาก าหนดให้มีระบบประกนัคุณภาพไวใ้ห้ชัดเจน อย่างน้อย  
ใหค้รอบคลุมใน 4 ประเด็น คือ 
      1.  คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา โดยด าเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามประเภทวชิา
สาขาวชิาและสาขางาน 
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     2.  การบริหารหลกัสูตร เป็นการบริหารจดัการเรียนการสอนของประเภทวิชา สาขาวชิาและ
สาขางานท่ีเปิดการสอน ทั้งน้ี ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาตอ้งจดัให้มีการ
ประเมิน เพื่อพฒันาหลกัสูตรท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบอยา่งต่อเน่ือง อยา่งนอ้ยทุก ๆ 5 ปี 
     3.  ทรัพยากรการจดัการอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษาจดัเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจดั 
การอาชีวศึกษา ประกอบไปดว้ยความพร้อมทางดา้นบุคลากร วสัดุ ครุภณัฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอน
ท่ีหลากหลาย งบประมาณ อาคารสถานท่ี ห้องสมุดและส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ทั้งน้ี ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีก าหนดของสาขาวิชา สาขางาน 
     4.  ความตอ้งการก าลงัคนของตลาดแรงงาน ให้สถานศึกษาท่ีร่วมจดัการศึกษาด าเนินการ
ส ารวจความตอ้งการก าลงัคนของตลาดแรงงาน รวมทั้งส ารวจความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคม 
และชุมชนอยา่งต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา ทั้งน้ี เพื่อน าขอ้มูลไปใชใ้นการพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตร
ใหมี้ความทนัสมยั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการก าลงัคนของตลาดแรงงานและมาตรฐานอาชีพ 
 จากการศึกษาข้างต้น สรุปได้ว่า กำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำและ
มธัยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ ) ในสถำนศึกษำเป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการ โดยร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการ         
การอาชีวศึกษา ในการด าเนินการจดัการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ในสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้สถานศึกษาด าเนินการตามหลกัเกณฑ์
ภารกิจและบทบาทหน้าท่ีการด าเนินโครงการการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) วิเคราะห์ข้อมูลประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และจะต้อง
วิเคราะห์ความต้องการของชุมชนและท้องถ่ินนั้ น ๆ เพื่อมาก าหนดสาขาวิชาท่ีจะเปิดสอนให้
สอดคล้องกบัตลาดแรงงานท่ีต้องการ การก าหนดหลกัสูตรสถานศึกษาเป็นการบูรณาการระหว่าง
คณะกรรมการของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจดัท าร่วมกนัการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษา
และมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เพื่อใชใ้นสถานศึกษาโดยการจดัการเรียนการสอนควรจดัตาม
แผนการเรียนท่ีบูรณาการตามโครงสร้างสถานศึกษาและไดรั้บการบริการดา้นการศึกษาจากรัฐอยา่งมี
คุณภาพ พร้อมทั้งควรมีความพร้อมทางด้าน ผูส้อน วสัดุอุปกรณ์ในการเรียน โดยการจดัการเรียน    
การสอน ควรเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการ จัดกิจกรรมให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง โดยให้สอดคลอ้งกบัโครงสร้างหลกัสูตร ตามเง่ือนไขตามหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 และนักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพมีการวดัและ
ประเมินผลควรมีการประเมินตามสภาพจริง โดยอิงตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้ง
การโอนผลการเรียนเขา้สู่หลักสูตรการอาชีวศึกษา ควรมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั 
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และสาระการเรียนรู้ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 เปรียบเทียบกบั
จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาทักษะชีวิต ในหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2551 และควรมีจุดประสงค์และเน้ือหาใกล้เคียงกนั การส าเร็จ
การศึกษา จะตอ้งตดัสินผลการเรียนตามเกณฑ์หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556    
คือ ประเมินผ่านทุกรายวิชาครบตามท่ีก าหนดหลกัสูตร หน่วยกิตสะสมครบถว้น ค่าเฉล่ียผ่านเกณฑ ์
เขา้ร่วมกิจกรรมครบแต่ละภาคเรียน 
  
สภาพและบริบทของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม 

 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม  (2558 : 1 – 2) เร่ิมก่อตั้ ง เม่ือวนัท่ี  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2530       
ตามนโยบายของ กรมสามัญศึกษาขยายให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกอ าเภอ  โดยอาศยัอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านแม่เกาะ มีนายเกษม พนัธุรัตน์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพตัรศึกษา” เป็น
ผูดู้แลในฐานะคณะกรรมการสามัญศึกษา ประจ าจังหวดัแม่ฮ่องสอน มีนักเรียนจ านวน 63 คน         
เป็นนักเรียนชาย จ านวน 29 คน นักเรียนหญิง จ านวน 34 คน ต่อมาได้ยา้ยมาท าการสอนในท่ีตั้ ง
ปัจจุบนั เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2530 โดยมีนายสุเทพ นุชทรวง เป็น ผูบ้ริหารคนแรก เปิดสอน   
ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2538 เปิดสอนในระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลายจนถึงปัจจุบนั โรงเรียนสบเมยวิทยาคม ตั้งอยูเ่ลขท่ี 78 หมู่ท่ี 3 ต าบลแม่คะตวน อ าเภอสบเมย 
จังหวัดแม่ ฮ่องสอน  รหัสไปรษณีย์ 58110 โทรศัพท์  0 – 5361 – 8105 โทรสาร 0 – 5361 – 8105            
e–mail : sobmoei.sw@ gmail.com สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 Website : 
http://www.sobmoeiwittayakom.ac.th เปิดสอนตั้งแต่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดบัมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 6 มีเขตพื้นท่ีบริการ 4 ต าบล ไดแ้ก่ ต าบลแม่คะตวน ต าบลแม่สวด ต าบลสบเมย ต าบลแม่สามแลบ 
โดยปัจจุบันโรงเรียนสบเมย มีนักเรียน ทั้ งหมด 510 คน มีครูและบุคลากรท่ีส าหรับจัดการเรียน       
การสอน ทั้งหมด 31 คน 

 วิสัยทศัน์โรงเรียนสบเมยวิทยาคม คือ “ภายในปี 2559 ผูเ้รียน ครูและบุคลากรมีคุณภาพ 
ชุมชนมีส่วนร่วม สืบสานภูมิปัญญา รักษส่ิ์งแวดลอ้มนอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 ปรัชญาการจดัการศึกษา คือ “การศึกษาเพื่อชีวติและสังคม” 

 อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา คือ “สืบสานภูมิปัญญาชนเผา่” 
 พนัธกิจโรงเรียนสบเมยวทิยาคม 
     1.  ผูเ้รียน มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ดี เก่ง มีความสุข และมีทกัษะชีวติ 
     2.  ผูเ้รียนมีทกัษะจ าเป็นตามหลกัสูตร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ มีการคิด
อยา่งเป็นระบบ 
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     3.  ส่งเสริมสนบัสนุนและร่วมพฒันาการจดัการศึกษาให้ผูเ้รียนมีความสามารถตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และน าไปสู่การพฒันาคุณภาพระดบัสากล 
     4.  การบริหารจดัการเนน้การมีส่วนร่วมของบุคลากร และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
     5.  ครูและบุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีความรู้
ความสามารถ และปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ตม็ศกัยภาพ 
     6.  โรงเรียนและชุมชน มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา สืบสานภูมปัญญา พฒันาแหล่งเรียนรู้
และบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     7.  ส่งเสริมสนบัสนุนการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 จุดเนน้ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม 
     1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวชิาหลกัเพิ่มข้ึนอยา่งนอ้ยร้อยละ 4 
     2.  เพิ่มศกัยภาพนกัเรียนในดา้นภาษา ดา้นคณิตศาสตร์ ดา้นวิทยาศาสตร์ และดา้นเทคโนโลยี 
เพื่อพฒันาผูเ้รียน 
     3.  นกัเรียนทุกคนมีความส านึกในความรักชาติ  
     4.  สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ท่ีเนน้ใหป้ระชากร วยัเรียนทุกคนเขา้ถึงโอกาสทางการศึกษา
อยา่งทัว่ถึง ลดอตัราการออกกลางคนั ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
     5.  ส่งเสริมการจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขยายผลสถานศึกษา
พอเพียงตน้แบบ 
 สภาพทัว่ไปและสภาพทางภูมิศาสตร์ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ทางทิศเหนือ ติดล าห้วย
ทิศใต ้ติดป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนทิศตะวนัตก ติดท่ีนาราษฎร และทิศตะวนัออก ติดถนนสายแม่สะเรียง 
– แม่สอด 
 สภาพทางภูมิอากาศของอ าเภอสบเมย ส่วนใหญ่เป็นป่าทึบและภูเขาสูงสลับซับซ้อน      
เป็นเหตุให้อากาศเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล ฤดูฝน ฝนตกชุก เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
ส่วนฤดูหนาว อากาศหนาวจดั มีหมอกปกคลุมทัว่ไป เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม และ 
ฤดูร้อน อากาศร้อนจดั เร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนเมษายน 

 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นหมู่บ้านน้อยใหญ่ ตั้ งอยู่กระจดักระจาย
ตลอดเส้นทางสาย แม่สะเรียง – แม่สวด อยูใ่นทอ้งท่ีทุรกนัดาร การคมนาคมไม่สะดวก ประชากรเป็น
ชาวเขาเผ่ากระเหร่ียงโปว ์กระเหร่ียงสกอร์ และชนพื้นเมือง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม 
ปลูกพืช เช่น ข้าวนาปี กระเทียม และถั่วเหลืองบนพื้นท่ีราบตามลุ่มน ้ าแม่ยวม ข้าวไร่และฟักทอง     
บนพื้นท่ีสูงตามเชิงเขา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ คริสต์ และนับถือผี ประเพณีหรือ
ศิลปวฒันธรรมท้องถ่ินท่ีเป็นท่ีรู้จกัโดยทั่วไป คือ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
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ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสรงน ้ าพระธาตุหลวงพ่อครูบาผาผ่า และพิธีกรรมการมดัมือตามการ  
นับถือผีและบรรพบุรุษ  ผู ้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 90 % นับถือศาสนาพุทธ  คิดเป็นร้อยละ 82 ฐานะทางเศรษฐกิจ รายได ้ 
โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต ่ากว่า 2,000 บาทต่อปี จ  านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว 5 คน (งานแผนกลยุทธ์
และกรอบงบประมาณรายจ่ายโรงเรียนสบเมยวทิยาคม, 2559) 

 โอกาสและขอ้จ ากดัของโรงเรียนสบเมยวิทยาคมลกัษณะภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ห่างไกลแหล่ง
บนัเทิง แหล่งมัว่สุมและอบายมุข พร้อมทั้งมีแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติท่ีหลากหลาย มีแหล่งเรียนรู้ของ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบั วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ยึดมัน่ในขนบธรรมเนียมประเพณี มีองคก์ร หน่วยงาน และ
ชุมชนท่ีให้ความร่วมมือในด้านการจัดการศึกษา พร้อมทั้ งมีโรงเรียนมัธยมวดัธาตุทอง สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นโรงเรียนพี่ตามโครงการของกรมสามญัเดิม   
ท่ีคอยให้การสนับสนุนด้านวสัดุ อุปกรณ์การเรียน และความร่วมมือด้านวิชาการและด้านอ่ืน ๆ 
ขณะเดียวกนัก็ได้รับความเมตตาจากพระคุณเจา้จากวดัธาตุทอง กรุงเทพมหานครท่ีคอยสนับสนุน
เคร่ืองอุปโภคบริโภค ตลอดจนอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ แก่นักเรียนหอพกัอย่างดียิ่ง ผูบ้ริหารมีภาวะ
ผูน้ า ยึดมัน่ตามหลกัธรรมาภิบาลดว้ยความรับผิดชอบ มีกระบวนทศัน์ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิรูป
การศึกษา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความมุ่งมัน่ ตั้งใจในการ
ปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกั 3 ต. คือ เต็มเวลา เต็มความสามารถ และเต็มหลกัสูตร แต่ก็ยงัพบขอ้ปัญหาและ
อุปสรรค ทั้งในดา้นผูเ้รียนซ่ึงเป็นชนเผ่า ใช้ภาษาทอ้งถ่ินในการส่ือสาร สภาพพื้นฐานการศึกษาของ
นักเรียนมีความหลากหลาย ยากแก่การจัดการศึกษาให้สนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษา และ
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีก าหนด นอกจากนั้นในดา้นงบประมาณใน
การสนบัสนุนการบริหารจดัการศึกษามีจ ากดั อาคารเรียนและอาคารประกอบไม่เพียงพอ ขาดแคลน
บุคลากรในหลายสาขา เพื่อใช้ในการจดัการเรียนการสอนท่ีเฉพาะ เป็นต้น (งานแผนกลยุทธ์และ 
กรอบงบประมาณรายจ่ายโรงเรียนสบเมยวิทยาคม, 2559) 
 จากการศึกษาข้างต้น สรุปได้ว่า สภาพทั่วไปของโรงเรียนสบเมยวิทยาคมอยู่ในท้องท่ี
ทุรกนัดาร การคมนาคมไม่สะดวก นกัเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากระเหร่ียงโปว ์กระเหร่ียงสกอร์ 
และชนพื้นเมือง ใชภ้าษาทอ้งถ่ินในการส่ือสาร สภาพพื้นฐานการศึกษาของนกัเรียนมีความหลากหลาย 
ยากแก่การจดัการศึกษาตามหลกัสูตรและยงัคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ยึดมัน่ในขนบธรรมเนียมประเพณี 
โรงเรียนสบเมยวิทยาคมจึงตอ้งมีหลกัสูตรท่ีหลากหลายเหมาะสมกบับริบทของนกัเรียน และเพื่อเป็น
ตวัเลือกทางด้านการศึกษา เน่ืองจากผูเ้รียนส่วนใหญ่ตอ้งการเรียนอยู่ในพื้นท่ีใกล้บา้น เพื่อเป็นการ
ประหยดัค่าใช้จ่ายของผูป้กครองในการให้การศึกษาให้แก่ผูเ้รียน และผูท่ี้ส าเร็จการศึกษามีโอกาส    
หางานไดม้ากข้ึนในภูมิล าเนาของตนเอง 
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แนวทางการจัดการโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อ าเภอสบเมย จังหวดัแม่ฮ่องสอน  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558) ให้แนวทางตามนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2558 โดยก าหนดยุทธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนทุกระดบัทุกประเภทการจดัการศึกษารูปแบบทวิศึกษาโดยเป็นการสร้างนวตักรรมในการจดั
การศึกษารูปแบบใหม่ท่ีเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   
(ม.6) ในการศึกษาทางดา้นวชิาชีพ เพื่อเพิ่มทกัษะและความรู้ความสามารถต่าง ๆ ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคญั
ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการมีงานท ามากกวา่การมีวุฒิการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) เพียงอย่างเดียว เป็นความร่วมมือการจดัการศึกษาระหว่างส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานประกอบการต่าง ๆ ในการ
จัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกัน การเทียบโอนหน่วยกิต รวมทั้ งการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ  
 แนวคิดในการจัดการศึกษารูปแบบคู่ขนาน เร่ิมต้นเม่ือปี  พ.ศ. 2553 ด้วยโครงการ    
“ร้อยเอ็ดโมเดล” โดยหลงัจากไดมี้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา ลงวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ปรากฏว่ามีสถานศึกษาขนาดเล็ก ซ่ึงมีนักเรียนไม่เกิน   
120 คน อยู่เป็นจ านวนมาก คณะผูแ้ทนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 
พร้อมด้วยผูอ้  านวยการและครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จึงเข้าหารือกับผูอ้  านวยการวิทยาลัย       
การอาชีพเกษตรพิสัย จังหวดัร้อยเอ็ด เพื่อหาแนวทางเพิ่มจ านวนนักเรียนภายใต้ข้อจ ากัดต่าง ๆ       
โดยท าความร่วมมือในการจดัการศึกษาร่วมกนั และเร่ิมมีการจดัการศึกษารูปแบบทวิศึกษา ตั้งแต่นั้น
เป็นตน้มา และกระทรวงศึกษาธิการมีประกาศเร่ืองการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและ
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยมีวตัถุประสงค ์คือ 
     1.  เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาดา้นอาชีวศึกษานกัเรียนตามความถนดั และความสนใจ 
     2.  เพื่อเตรียมนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในการเขา้สู่หลกัสูตรอาชีวศึกษา 
     3.  เพื่อเป็นทางเลือกส าหรับผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีมีความประสงคจ์ะเรียน
ควบคู่ไปกบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
     4.  เพื่อให้สามารถน าความรู้และวุฒิการศึกษาเป็นทางเลือกในการเรียนต่อ และสมคัรงาน
ในตลาดแรงงานได ้
 หลงัจากมีโครงการน าร่องของการจดัการเรียนการสอนรูปแบบทวิศึกษาแลว้ปัจจุบนัจึงมี
การด าเนินการขยายโครงการไปยงัโรงเรียน ๆ โดยโรงเรียนสบเมยวิทยาคม (2558) ก็เป็นโรงเรียนหน่ึง
ท่ีไดศึ้กษาและพฒันาหลกัสูตรโรงเรียนสบเมยวิทยาคม พุทธศกัราช 2558 ห้องเรียนศิลป์ทัว่ไปให้มี
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การเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยท าความร่วมมือกับวิทยาลัยการ
อาชีพแม่สะเรียง ซ่ึงเป็นสถาบนัอาชีวศึกษาท่ีอยูใ่นพื้นท่ีใกลเ้คียง โดยร่วมวางแผนและจดัท าหลกัสูตร
ร่วมกนั ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน ทั้งดา้นความรู้ ทกัษะฝีมือ เจตคติและกิจนิสัย
ท่ีพึงประสงค ์ซ่ึงเม่ือผูเ้รียนเรียนจบแลว้ ผูเ้รียนสามารถไดรั้บวุฒิการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย และ 
วุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ โดยไดรั้บความร่วมมือจากผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งน้ี เพื่อตอบสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในการสร้างทางเลือกและโอกาสทางการเรียนและการพฒันาสมรรถนะทางสาขาวชิาชีพต่อไป 
 
 แนวทางการจัดการศึกษาวชิาชีพ 
    การจัดการศึกษาวิชาชีพ ในโรงเรียนสบเมยวิทยาคมสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ภาพที ่ 2.2    แสดงลกัษณะท่ีเปิดสอนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  
               ในโรงเรียนสบเมยวิทยาคม อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
       ทีม่า  : เอกสารหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสบเมยวทิยาคม, 2558 
 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม (2558) ด าเนินงานแนวทางลักษณะการจัดการศึกษาวิชาชีพ          
ท่ีเปิดสอนในโรงเรียนสบเมยวทิยาคม โดยมีลกัษณะการด าเนินการ ดงัน้ี  
 โครงสร้างหลกัสูตร 
     การจดัสาระการเรียนรู้และหน่วยกิตในห้องเรียนโครงการเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 – ม. 6 แผนการเรียนศิลป์ภาษา)       
ให้เป็นไปตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ลกัษณะทีเ่ปิดสอนหลกัสูตร ปวช. ในโรงเรียนสบเมยวิทยาคม  
อ าเภอสบเมย จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

ลงทะเบียนนักเรียน
เป็นนักเรียนใน
โรงเรียนสบเมย

วทิยาคม 

ส าเร็จการศึกษาได้
วุฒิ ปวช. และ ม.6 

จบ 3 ปี 

น าหลกัสูตร ปวช.  
ของ สอศ. มาเปิดสอน
ในโรงเรียนสบเมย

วทิยาคม 
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และหลักสูตรโรงเรียนสบเมยวิทยาคม พร้อมออกแบบรายวิชาเพิ่มเติมจากรายวิชาชีพหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 2556 โดยท าความร่วมมือและจดัหลกัสูตรร่วมกนัระหวา่ง
ทางโรงเรียนสบเมยวิทยาคมและวิทยาลยัการอาชีพแม่สะเรียง เพื่อให้นกัเรียนสามารถน าไปเทียบโอน
หน่วยกิตกบัทางสถาบนัอาชีวศึกษาได ้
         รายวิชาพื้นฐาน นกัเรียนจะตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ทั้ ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ครบจ านวน 41 หน่วยกิต ครอบคลุมสาระการเรียนรู้วิชาพื้นฐาน          
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
หลกัสูตรโรงเรียนสบเมยวทิยาคม 
         รายวิชาเพิ่มเติม เป็นรายวิชาเสริมรายวิชาพื้นฐาน โดยเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ให้สูงข้ึน 
ตามศกัยภาพ ความถนดัและความสนใจ เพื่อให้นกัเรียนไดเ้พิ่มพูนความรู้พื้นฐานอาชีพ โดยเปิดสอน 
2 สาขาวิชา ดงัน้ี สาขาวิชาช่างยนตแ์ละสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงก าหนดรายวิชาเพิ่มเติมให้กบั
นกัเรียนท่ีเรียนสาขาช่างยนตจ์  านวน 79 หน่วยกิตและ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 80 หน่วยกิต 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสบเมยวิทยาคมได้มีการจดัท ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนให้
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย    
โดยแบ่งออกเป็น 4   กิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามญั 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
                1.  กิจกรรมแนะแนว 
            1.1  กิจกรรม Home room 
            1.2  กิจกรรมแนะแนวอาชีพ และการศึกษาต่อ 
            1.3  การพฒันาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์ 
    2.  กิจกรรมนกัเรียน 
             2.1  ค่ายพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 
        2.2  กิจกรรมชุมนุม 
        2.3  กิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ 
        2.4  กิจกรรมวนัส าคญั 
        2.5  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
    3.  กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 1 และกิจกรรมลูกเสือวสิามญั 2 
    4.  กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน ์
        4.1  กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ใหก้บัโรงเรียน 
        4.2  กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ใหก้บัโรงเรียนและชุมชน 
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    5.  กิจกรรมเสริมประสบการณ์พิเศษ 
            5.1  การทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
        5.2  การฝึกประสบการณ์สถานประกอบการต่าง ๆ 
 การวดัผลและประเมินผล 
 จุดมุ่งหมายส าคญัของการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ คือ การมุ่งหาค าตอบวา่นกัเรียน
มีความกา้วหนา้ทั้งดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ กระบวนการคิด คุณธรรม และค่านิยมอนัพึงประสงค ์
อนัเป็นผลเน่ืองจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่เพียงใด การวดัผลและประเมินผลตอ้งใช้
วิธีการท่ีหลากหลาย เน้นการปฏิบติัให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสาระและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
นอกจากการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค  ทั้งขอ้เขียนและภาคปฏิบติัแล้ว กระบวนการวดั
และประเมินผลยงัคงตอ้งด าเนินการต่อเน่ืองควบคู่ไปกบักิจกรรมการเรียนการสอน โดยประเมินจาก
ความประพฤติ พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม กระบวนการปฏิบติังาน ผลงาน แฟ้มสะสมงาน 
และอ่ืน ๆ 
    การวดัผลประเมินผลรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมท่ีเป็นหลกัสูตรของโรงเรียน ให้เป็นไป
ตามระเบียบการวดัผลประเมินผลของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ตามหลกัสูตรสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2551 
โดยไดน้ าไปใช้กบัการวดัผลประเมินผลกบัหลกัสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ดงัน้ี 

     ตารางแสดงระดับผลการเรียนตามคะแนนผลการสอบ 
            ช่วงคะแนน  ระดับผลการเรียน ความหมาย 
                80 – 100   4  ผลการเรียนดีเยีย่ม 
                75 – 79   3.5  ผลการเรียนดีมาก 
                       70 – 74   3  ผลการเรียนดี 
                65 – 69   2.5  ผลการเรียนค่อนขา้งดี 
              60 – 64   2  ผลการเรียนน่าพอใจ 
               55 – 59   1.5  ผลการเรียนพอใช ้
               50 – 54   1  ผลการเรียนผา่นเกณฑข์ั้นต ่า 
                 0 – 49   0  ผลการเรียนต ่ากวา่เกณฑ ์
            ร     รอผลการตดัสินผลการเรียน 
           มส     เวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 
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 เกณฑ์การจบการศึกษา 
       โรงเรียนสบเมยวิทยาคมตามหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย      
ไดก้  าหนดเกณฑก์ารจบการศึกษา ดงัน้ี 
          เกณฑก์ารจบระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
 1.  ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน จ านวน 41 หน่วยกิต 
และรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มท่ีเน้นวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จ านวน 47 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มท่ีเนน้ภาษาและการงานอาชีพ จ านวน 40 หน่วยกิต 
 2.  ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 77 หน่วยกิตโดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 
จ านวน 41 หน่วยกิต และรายวชิาเพิ่มเติม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 
 3.  ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน ในระดบั “ดี” 
 4.  ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ในระดบั “ดี” 
 5.  ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และมีผลการประเมิน “ผ” 
         การส าเร็จหลกัสูตรอาชีวศึกษา 
 1.  ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาทกัษะชีวิต หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแต่ละประเภทวชิาและสาขาวิชา 
 2.  ได้จ  านวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและ
สาขาวชิา 
 3.  ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00 และผา่นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 4.  เขา้ร่วมกิจกรรมและประเมินผา่นทุกภาคเรียน 
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สรุป แผนผังข้ันตอนการด าเนินงานโครงการเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 ภาพที ่2.3    สรุป แผนผงัขั้นตอนการด าเนินงานโครงการเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษา      
                   และมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) โรงเรียนสบเมยวทิยาคม 

    ทีม่า:      เอกสารหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสบเมยวิทยาคม, 2558 
 
  
 
 
 
 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม (2558) กล่าวถึงขั้นตอนการด าเนินงานโครงการเรียนร่วมหลกัสูตร
อาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสบเมยวทิยาคม โดยมีรายละเอียดขั้นตอน ดงัน้ี 
  
 

ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

วางแผนการเปิด
แผนการเรียน 

รับสมคัรนกัเรียนตาม
ปฏิทิน การรับนกัเรียน

สพฐ. 

ช้ีแจงผูป้กครองและ
นกัเรียน 

จดัท าหลกัสูตรและตาราง
เรียนร่วมกบัวทิยาลยัการ

อาชีพแม่สะเรียง 

ท า MOU กบัวทิยาลยัการ
อาชีพแม่สะเรียง 

 

โรงเรียนอนุมติัจบและ 
รับวฒิุ ม.6 

ลงทะเบียน ปวช.เพื่อเทียบโอน
หน่วยกิต วทิยาลยัการอาชีพ 
เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2561 

(รุ่นท่ี 1) 

รับวฒิุ ปวช. เดือนพฤษภาคม 
ปี พ.ศ. 2561 (รุ่นท่ี 1) 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     1.  วางแผนการเปิดแผนการเรียนเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษา เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558        
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     2.  รับสมคัรนกัเรียนภาคปกติ ปิดภาคเรียน เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 
     3.  ช้ีแจงสร้างความเขา้ใจกบัผูป้กครอง คร้ังท่ี 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 
    4.  ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพจัดท าหลักสูตรหรือวางแผนจดัการเรียนการสอน เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
     5.   ช้ีแจงสร้างความเขา้ใจกบัผูป้กครอง คร้ังท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  
     6.  ร่วมท า MOU ระหวา่งโรงเรียนกบัวิทยาลยัการอาชีพ 
     7.  จดักิจกรรมการเรียนการสอน ภาคปกติ – ภาคฤดูร้อน – ฝึกงาน ปีการศึกษา 2558 – 
2559 –  2560 
     8.  เทียบโอนรายวชิา 
     9.  ครบ 6 ภาคเรียน อนุมัติจบและรับวุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) เดือนมีนาคม       
พ.ศ. 2561 ต้องลงทะเบียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 และรับวุฒิฯ    
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 จากการศึกษาขา้งตน้สรุปไดว้ำ่ แนวทางการจดัการโครงการเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษา
และมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
โรงเรียนสบเมยวิทยาคมมีการพฒันาหลักสูตรในปีพุทธศักราช 2558 โดยร่วมวางแผนและจดัท า
หลักสูตรร่วมกันกับวิทยาลัยท่ีใกล้เคียง (วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง) จัดการศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ในสถานศึกษา เพื่อเป็นทางเลือกส าหรับผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลายท่ีมีความประสงค์จะเรียนควบคู่ไปกบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)โดยมีการ
จดัท าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม โดยมุ่งให้ความสัมพนัธ์และ
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ ปรัชญาการอาชีวศึกษา 
และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ หรือมาตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชานั้น ๆ ในการจดัการศึกษา   
ส่วนการจัดหลักสูตรควรจดัการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย         
ให้มีรายวิชาท่ีสามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ตามก าหนดเง่ือนไขหรือเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  
เช่น กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน 
กิจกรรมลูกเสือวิสามญั กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ และการจะส าเร็จการศึกษา นกัเรียน
โรงเรียนสบเมยวิทยาคมจะตอ้งการวดัผลประเมินผลรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมท่ีเป็นหลกัสูตรของ
โรงเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบการวดัผลประเมินผลของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ตามหลักสูตร
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สถานศึกษา ปีพุทธศกัราช 2551 มีการประเมินผา่นทุกรายวิชาครบตามท่ีก าหนดหลกัสูตร มีหน่วยกิต
สะสมครบถ้วน ค่าเฉล่ียผ่านเกณฑ์ เข้าร่วมกิจกรรมครบแต่ละภาคเรียน ปัจจุบนัโรงเรียนสบเมย
วิทยาคมมีขั้นตอนการด าเนินงานโครงการเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย 
(ทวิศึกษา) ตาม 9 ขั้นตอน ดังน้ี วางแผนการเปิดชั้ นเรียน รับนักเรียน ประชุมผูป้กครอง วางแผน     
การจดัการเรียนการสอน ประชุมผูป้กครอง คร้ังท่ี 2 จดัท า MOU ร่วมกนั ระหวา่งโรงเรียนกบัวิทยาลยั
การอาชีพ จากนั้นจดักิจกรรมการเรียนการสอน สุดทา้ยด าเนินการ อนุมติันกัเรียนท่ีจบการศึกษา 
 
เอกสารและงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษา
และมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

   กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน ส านักงานศึกษาธิการภาค 6 (2559) ประเมินนโยบายการจัด
การศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของสถานศึกษาสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทย สรุปผลการศึกษาได ้ดงัน้ี 

 1.  ดา้นสภาวะแวดลอ้มของนโยบายการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาตอนปลาย 
(ทวิศึกษา) ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู พบว่า โดยภาพรวมไม่ผ่านเกณฑ ์       
โดยการประเมินวตัถุประสงคข์องนโยบายผา่นเกณฑ์ทุกขอ้ส่วนการประเมินสภาพแวดลอ้มทางสังคม
และชุมชนส่วนใหญ่ไม่ผา่นเกณฑ ์

   2.  ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ของนโยบายการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาตอนปลาย 
(ทวิศึกษา) ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู พบว่า โดยภาพรวมไม่ผ่านเกณฑ ์       
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ไม่ผา่นเกณฑทุ์กขอ้ 

 3.  ดา้นกระบวนการของนโยบายการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาตอนปลาย 
(ทวศึิกษา) มีดงัน้ี 

         3.1  ประเภทภารกิจของส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พบว่า ผ่านเกณฑ์ จ  านวน   
4 ขอ้ และไม่ผา่นเกณฑ ์จ านวน 3 ขอ้ 

         3.2  ประเมินภารกิจของหน่วยงานตน้สังกดัของโรงเรียน พบวา่ ส่วนใหญ่ผา่นเกณฑ ์
         3.3  ประเมินภารกิจของโรงเรียน พบวา่ ส่วนใหญ่ผา่นเกณฑ ์
         3.4  การประเมินการด าเนินงานของโรงเรียนด้านความพร้อมของนักเรียน พบว่า       

โดยภาพรวมผา่นเกณฑ ์เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ส่วนใหญ่ผา่นเกณฑ ์
         3.5  การประเมินการด าเนินงานของโรงเรียนดา้นการจดัการเรียนรู้ พบว่า โดยภาพรวม

ผา่นเกณฑ ์เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ส่วนใหญ่ผา่นเกณฑ ์
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         3.6  การประเมินการด าเนินงานของโรงเรียนด้านความพร้อมของครูผูส้อน พบว่า      
โดยภาพรวมผา่นเกณฑ ์เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ส่วนใหญ่ผา่นเกณฑ ์

         3.7  การประเมินการด าเนินงานของโรงเรียนด้านสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี และ 
การบริการ พบวา่ โดยภาพรวมผา่นเกณฑเ์ม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ส่วนใหญ่ผา่นเกณฑ ์

         3.8  การประเมินการด าเนินงานของโรงเรียนด้านการวดั ประเมินผล และการฝึก
ประสบการณ์ พบว่า โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ ์      
มี 5 ขอ้ 

         3.9  การประเมินการด าเนินงานของโรงเรียนดา้นการประชาสัมพนัธ์ พบวา่ โดยภาพรวม
ไม่ผา่นเกณฑเ์ม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่ผา่นเกณฑทุ์กขอ้ 

         3.10  การประเมินการด าเนินงานของโรงเรียนด้านความร่วมมือและการยอมรับของ
ชุมชน พบวา่ โดยภาพรวมไม่ผา่นเกณฑ ์เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่ผา่นเกณฑทุ์กขอ้ 

   4.  ด้านผลผลิตของนโยบายการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาตอนปลาย      
(ทวศึิกษา) มีดงัน้ี 

         4.1  การประเมินด้านผลผลิตนโยบายการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ในประเด็นการจดักระบวนการเรียนรู้ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พบว่า         
ครูได้จดักระบวนการเรียนรู้ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยภาพรวม ไม่ผ่านเกณฑ์ เม่ือพิจารณา           
เป็นรายขอ้ พบวา่ ส่วนใหญ่ไม่ผา่นเกณฑ ์

         4.2  การประเมินด้านผลผลิตนโยบายการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ในประเด็นการบริหารตามนโยบายของผูบ้ริหาร พบว่า โดยภาพรวมผา่นเกณฑ ์
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ส่วนใหญ่ผา่นเกณฑ ์

         4.3  การประเมินด้านผลผลิตนโยบายการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ตอนปลาย (ทวิศึกษา)ในประเด็นพฤติกรรมการท างาน (คุณลักษณะอนัพึงประสงค์) ของนักเรียน 
พบวา่ โดยภาพรวมผา่นเกณฑ ์เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ส่วนใหญ่ผา่นเกณฑ ์

         4.4  การประเมินด้านผลผลิตนโยบายการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ในประเด็นความสามารถทัว่ไป (สมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ไป) ของ
นกัเรียน พบวา่ โดยภาพรวมไม่ผา่นเกณฑ ์เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่ผา่นเกณฑทุ์กขอ้ 

         4.5  การประเมินด้านผลผลิตนโยบายการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ในประเด็นความสามารถดา้นวิชาชีพ (สมรรถนะวิชาชีพ) ของนักเรียน พบว่า 
โดยภาพรวมไม่ผา่นเกณฑ ์เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่ผา่นเกณฑทุ์กขอ้ 
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   5.  ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานตามนโยบายการจดัการศึกษา    
เรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร  
และครู โดยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) รายละเอียด ดงัน้ี 

         5.1  ด้านบุคลากร ผูบ้ริหาร บุคลากรท่ีรับผิดชอบนโยบายการจดัการศึกษาเรียนร่วม
หลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในโครงสร้างและ
เน้ือหาของหลกัสูตร รวมทั้งช้ีแจงท าความเขา้ใจกบักลุ่มเป้าหมายเก่ียวกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ 
เรียนร่วมกับหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) อย่างชัดเจน น าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแก้ไข พัฒนาอย่างต่อเน่ือง โรงเรียนส่วนใหญ่บุคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเป็นผู ้ด าเนินการทั้ งการประสานงาน การจัดการเรียนรู้ การวดั
ประเมินผล ส่วนโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะด าเนินการ
ประชาสัมพนัธ์ และจดัตารางเรียนให้สอดคล้องกบัวิทยาลยัต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเดินทางไปเรียน    
ไดอ้ยา่งสะดวก 

         5.2  ด้านงบประมาณ โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน       
ยงัไม่ได้รับงบประมาณช่วยเหลือมีบางโรงเรียนท่ีได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยเทคนิค              
ในการรับ – ส่งนกัเรียน และจดับุคลากรในการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนส่วนใหญ่นกัเรียนตอ้งรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางเอง 

         5.3  ด้านวสัดุอุปกรณ์ในการจดัการเรียนรู้ทุกอย่างใช้ของวิทยาลัยท่ีนักเรียนไปเรียน 
เพราะมีวสัดุอุปกรณ์พร้อมตามสาขาวชิาท่ีนกัเรียนเรียน 

         5.4  ด้านการด าเนินงานภารกิจต่าง ๆ มีการประสานงานกันในการจัดตารางเรียน         
ให้นกัเรียนท่ีจะเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) สามารถเดินทาง
ไปเรียนท่ีวิทยาลยัต่าง ๆโรงเรียนบางแห่งให้นักเรียนเรียนสัปดาห์ละ 2 คร้ัง คือ วนัพุธช่วงบ่าย และ  
วนัศุกร์ช่วงบ่าย หรือเรียนเพิ่มในวนัเสาร์ ซ่ึงทางวิทยาลัยบางแห่งมีข้อจ ากัดในเร่ืองบุคลากร              
จึงไม่สามารถเปิดสาขาท่ีนกัเรียนตอ้งการไดท้ั้งหมด 

   คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภิติบญัญติัแห่งชาติ (2559) รายงานการพิจารณา
การศึกษา เร่ือง แนวทางการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
พบวา่  

 1.  การจดัการศึกษารูปแบบทวศึิกษา เป็นแนวคิดใหม่และเป็นการสร้างนวตักรรมในการจดั
การศึกษารูปแบบใหม่ แต่คาบเวลาในการจดัหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านอาชีวศึกษาหรือ     
การเพิ่มทกัษะวิชาชีพจะมีเวลาค่อนขา้งจ ากดั จึงจ าเป็นต้องแสวงหาแนวทางในการบริหารจดัการ
เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนภาคปฏิบติัหรือไดฝึ้กปฏิบติังานจริงกบัสถานประกอบการต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน 
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 2.  การจดัการศึกษารูปแบบทวิศึกษา เป็นแนวทางหน่ึงในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา    
ใหผู้เ้รียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) ในการศึกษาทางดา้นวชิาชีพ เพื่อเพิ่มทกัษะและความรู้
ความสามารถต่าง ๆ ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการมีงานท ามากกว่า
การมีวฒิุการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) เพียงอยา่งเดียว 

 3.  การจดัการศึกษารูปแบบทวิศึกษา เป็นมิติใหม่ของการจดัการศึกษา เน่ืองจากผูเ้รียน  
ส่วนใหญ่ต้องการเรียนอยู่ในพื้นท่ีใกล้บ้าน เพื่อเป็นประหยดัค่าใช้จ่ายของผู ้ปกครองท่ีเกิดข้ึน           
ในการจดัการศึกษาให้แก่ผูเ้รียนและสามารถสร้างอาชีพให้กบัผูเ้รียนไดใ้นภูมิล าเนาของตนเม่ือส าเร็จ
การศึกษาในการน้ี รัฐควรมอบหมายให้หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี รับผิดชอบในการปฏิรูปประเทศ          
ด้านการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของจังหวดัและกลุ่มจังหวดั            
ท่ีสถานศึกษาตั้งอยู่ว่ามีศกัยภาพท่ีจะสร้างงานสาขาวิชาใดบา้ง และจะท าให้เกิดการจา้งงานจ านวน
เท่าใด หลงัจากนั้นจึงก าหนดแผนการผลิตก าลงัคนให้ตอบสนองต่อความตอ้งการดงักล่าว ท่ีส าคญั
การจดัการศึกษารูปแบบทวิศึกษาควรสอดคลอ้งกบันโยบายการจดัการศึกษาเชิงพื้นท่ีตามแผนปฏิรูป
การอาชีวศึกษาของสภาขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา 
       4.  เม่ือเปรียบเทียบแผนการเรียนของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2551 กับ
แผนการเรียนของหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 พบว่า ช่ือของรายวิชาสามญั
บางส่วนจะคลา้ยกนั เช่น ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ ฯลฯ   
แต่เม่ือศึกษาในรายละเอียดของสาระ (Content) ของแต่ละวิชาจะพบความแตกต่างในรายละเอียดและ
วตัถุประสงค์ของการเรียนรู้ เน่ืองจากสาระของวิชาสามญัทางด้านอาชีวศึกษา ตอ้งการวางรากฐาน
ความรู้ความเขา้ใจและทกัษะต่าง ๆ ในเชิงเทคนิคในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เป็นส่วนใหญ่ เพื่อน าผูเ้รียน
เขา้สู่การเรียนรู้ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ซ่ึงท าให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจพื้นฐานของศาสตร์ต่าง ๆ 
และมีทกัษะในสาขาวิชาชีพท่ีจะศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้น สถานศึกษาทั้งสองสายท่ีเขา้ร่วมโครงการ
ทวศึิกษาจึงตอ้งร่วมมือกนัปรับปรุงสาระในแผนการเรียนและสาระในแผนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ
สูงสุด เพื่อรักษาคุณภาพการศึกษาให้ไดต้ามมาตรฐานท่ีไดก้ าหนดไว ้

 5.  ความส าเร็จของการจดัการศึกษารูปแบบทวิศึกษาข้ึนอยู่กับสภาวะการมีงานท าของ
ผูเ้รียนเม่ือส าเร็จการศึกษา และผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพว่า ผูส้ าเร็จการศึกษามีสมรรถนะ
วิชาชีพตามท่ีหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นภาคราชการและสถานประกอบการ ซ่ึงเป็นภาคเอกชนตอ้งการ
ดังนั้ น หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู ้รับผิดชอบด้านการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา             
จึงควรมอบหมายให้กระทรวงและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส านักงานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) พิจารณาแกไ้ขปัญหาเร่ือง การก าหนดคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งและ
อตัราเงินเดือนให้เหมาะสมกบัสมรรถนะของแรงงานและการพฒันาสถานประกอบการส่วนใหญ่ให้
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สามารถก าหนดแผนภูมิการจดัโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ของสถานประกอบการและ 
การก าหนดคุณสมบติัเฉพาะและสมรรถนะทางวิชาชีพในต าแหน่งต่าง ๆ ในแผนภูมิการจดัโครงสร้าง
องคก์รของสถานประกอบการท่ีมีมาตรฐาน 

 6.  หลกัการส าคญัในการจดัการศึกษารูปแบบทวิศึกษา คือการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผูเ้รียนในสถานศึกษาสายสามญัท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลหรือไม่มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาในบริเวณ
ใกล้เคียง ได้เขา้สู่ระบบการอาชีวศึกษาท่ีเป็นการปูพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพ   
ต่าง ๆ เป็นนวตักรรมทางการศึกษาใหม่อีกแนวทางหน่ึง ดงันั้น การจดัการศึกษาทางดา้นอาชีวศึกษา
ตอ้งค านึงถึงคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาเป็นหลัก เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีสมรรถนะและ        
มีพื้นฐานทางวชิาชีพตามท่ีหน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการของภาคเอกชนตอ้งการ 

   7.  การได้รับวุฒิการศึกษาทั้งประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 และประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) เป็นปัจจัยหน่ึงของแรงจูงใจท่ีท าให้มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการทวิศึกษา         
เพิ่มมากข้ึน แต่เพื่อให้การประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาในระบบทวิศึกษาและ  
การประกนัคุณภาพหลกัสูตรเป็นไปโดยถูกตอ้งตามขอ้เท็จจริง ตามเง่ือนไขท่ีถูกก าหนดไวใ้นหนงัสือ
แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
คณะกรรมการภาครัฐร่วมเอกชนเพื่อพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) และกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงควรก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการทวิศึกษา ระบุค าวา่ “ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ทวิศึกษา) หรือ ปวช. (ทวิศึกษา)” ไวใ้นใบประกาศนียบัตรท่ีมอบให้ผู ้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษา         
ตามหลักสูตร เพื่อให้สามารถติดตามผลและประเมินผลผูเ้รียนได้อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ในการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และการประกันคุณภาพหลักสูตร 
กระทรวงศึกษาธิการควรส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบายให้มีผูแ้ทนจากภาคประชาชนและภาคประชา
สังคมเขา้ร่วมดว้ย นอกเหนือจากการประเมินจากหน่วยงาน/สถานประกอบการและองคก์รภายนอก 

    8.  สถานศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการจดัการศึกษารูปแบบทวิศึกษา ควรน าผูส้ าเร็จการศึกษา 
เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีหน้าท่ีทดสอบ เพื่อวดั
ระดบัความช านาญในสาขาอาชีพให้เป็นไปตามระดบัทกัษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะของ
สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ (องคก์ารมหาชน) 

 9.  กระทรวงศึกษาธิการควรน าบทเรียนท่ีได้รับจากการจดัโครงการศึกษามัธยมผสม
อาชีวศึกษาในอดีต เม่ือประมาณ 20 ปีท่ีแล้ว มาวิเคราะห์เพื่อก าหนดมาตรการป้องมิให้เกิดปัญหา     
ในลกัษณะเดียวกนัอีก 

 10.  รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีว 
ศึกษาในการส่งเสริมการจดัการศึกษารูปแบบทวิศึกษา เน่ืองจากปัจจุบันภาระค่าใช้จ่ายบางส่วน      
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เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดัหายานพาหนะและค่าจา้งคนขบัรถ ในการรับ – ส่งผูเ้รียนจากสถานศึกษา   
สายสามญัไปยงัสถาบนัอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษาอาชีวศึกษายงัเป็นภาระของผูป้กครองนักเรียน 
รวมทั้งค่าตอบแทนครูอาชีวศึกษาท่ีมีภาระงานเพิ่มข้ึนในการสอนนกัเรียนจากสถานศึกษาสายสามญั 
ท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

   11.  รัฐบาลควรสนบัสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาของภาคเอกชนไดมี้โอกาสร่วมในการ
จดัการศึกษาระบบทวิศึกษากับสถานศึกษาสายสามญั โดยรัฐเป็นผูอ้อกค่าใช้จ่ายส่วนเกินให้แก่
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนแทนผูป้กครองนกัเรียน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาของภาครัฐท่ีเขา้ร่วมจดัการศึกษารูปแบบทวิศึกษา และเพื่อเป็น
การเยยีวยาผลกระทบต่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาของภาคเอกชนท่ีมีจ านวนนกัศึกษาลดนอ้ยลง 

   12.  การขยายผลการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาให้ครอบคลุมพื้ นท่ีทั้ งประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการควรพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยอาจจัดให้มีโครงการน าร่องในแต่ละพื้นท่ี       
เพื่อประเมินผลโครงการ ปรับปรุงและพฒันาโครงการ แล้วจึงค่อยขยายผล โดยตอ้งค านึงถึงความ
พร้อมและความเหมาะสมในการด าเนินการทั้ งในส่วนของสถานท่ี งบประมาณ ครู บุคลากร
อาชีวศึกษา วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้าง ๆ รวมทั้งสถานประกอบการท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีเหมาะสม 
และตวัช้ีวดัท่ีส าคญัท่ีสุด คือ สภาวะการมีงานท าของผูท่ี้ส าเร็จการศึกษา 
   13.  รัฐบาลควรเร่งรัดให้กระทรวงศึกษาธิการออกระเบียบเก่ียวกบัการใช้เงินในโครงการ
ทวศึิกษาใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาทั้งสองสายปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

   อารีรัตน์ ชูรวง (2558) วิจยัเร่ือง การประเมินการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษา 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวดัพิษณุโลก      
สังกดัส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พบว่า การจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษา และ
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  23 จงัหวดัพิษณุโลก มีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นมีผลการประเมิน ดงัน้ี 

   1.  การประเมินบริบทของการจดัการศึกษามีความเหมาะสมมากท่ีสุด พบว่า การจดัการ
ศึกษาเป็นทางเลือกส าหรับนกัเรียนดอ้ยโอกาสท่ีมีความประสงคจ์ะเรียนหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายควบคู่กบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ การจดัการศึกษาเป็นการเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาอาชีวศึกษาแก่นักเรียนด้อยโอกาสตามความถนัดและความความสนใจ และ     
การจดัการศึกษาสามารถผลิตนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาชีพและเหมาะสมกับ    
ทิศทางการพฒันาประเทศ และรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต และการจดัการศึกษาสนับสนุน 
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต้นสังกัด และการจัดการศึกษา
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน 
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  2.  การประเมินปัจจัยน าเข้าของการจัดการศึกษา พบว่า ด้านหลักสูตรสถานศึกษา          
ด้านความพร้อมของครูผู ้สอน ด้านส่ือและแหล่งเรียนรู้ และด้านงบประมาณมีความเหมาะสม           
อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา พบวา่ หลกัสูตรสถานศึกษา  
มีความสอดคล้องกับนโยบายการจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต้นสังกัด        
2) ด้านความพร้อมของครูผูส้อน พบว่า ครูสามารถเป็นท่ีปรึกษาและดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิด   
การเรียนรู้ ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน ทั้งกาย วาจา ใจ 3) ด้านงบประมาณ 
พบวา่ สถานศึกษาจดัสรรงบประมาณ เพื่อสนบัสนุนดา้นแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สถานศึกษา
จดัสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายในสถานศึกษา 4) ด้านส่ือและแหล่งเรียนรู้ พบว่า 
สถานศึกษามีส่ือ ส่ือเทคโนโลย ีเอกสาร หนงัสือให้นกัเรียนไดสื้บคน้ในแหล่งเรียนรู้อยา่งเพียงพอ 

   3.  การประเมินกระบวนการของการจดัการศึกษา พบวา่ ดา้นการจดัการศึกษา และดา้นการ
จดัการเรียนการสอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายด้าน ดงัน้ี 1) ดา้นการจดัการ 
ศึกษา พบวา่ สถานศึกษามีการวางแผน และจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาร่วมกนัระหว่างสถานศึกษา     
มีการรายงานผลการเรียนของนักเรียนให้ผู ้ปกครองทราบทุกส้ินภาคเรียน และรายงานผลการ
ด าเนินงานการจัดการศึกษาทุกส้ินปีการศึกษาหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง               
2) ดา้นการจดัการเรียนการสอน พบวา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 4.  การประเมินผลผลิตของการจัดการศึกษา พบว่า นักเรียนทุกคนจบการศึกษาตาม
หลักสูตรนักเรียนมีความพร้อมในการประกอบอาชีพอยู่ในระดับมาก โดยนักเรียนมองเห็น
ความก้าวหน้าในวิชาชีพท่ีตนเองเลือกปฏิบติั สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้ และมีความภาคภูมิใจ   
ในอาชีพท่ีตนเองเลือก 

   5.  ปฏิบติัในส่วนของความพึงพอใจการจดัการศึกษาอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ มีความพึงพอใจ
ในเร่ืองการจดัการศึกษาเป็นทางเลือกส าหรับนักเรียนท่ีมีความประสงค์จะเรียนหลกัสูตรการศึกษา   
ขั้นพื้นฐานระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายควบคู่กบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  
 อุดม ประชานนัท์ (2560) วิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการความรู้สู่การศึกษา
เรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวทิยาลยัการอาชีพเกษตรวิสัย 
พบว่า ผลการศึกษาสภาพการบริหารจดัการความรู้สู่การศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลยัการอาชีพเกษตรวิสัย ครูขาดการให้ความรู้ในการจดั
การศึกษาทวิศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ขาดการเอาใจใส่ประสานงานกับโรงเรียน        
ในสังกดัท่ีร่วมมือในการจดัการศึกษาทวิศึกษาให้แก่นกัเรียนทวศึิกษา ครูยงัติดอยูก่บัการจดัการศึกษา
แบบเดิมท่ีเคยกระท ามากบันักเรียนท่ีเรียนปกติ ไม่มีการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน โดยมุ่งหวงั
จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรมากกวา่การค านึงถึงทกัษะวิชาชีพ ผลการสร้างและทดลองการใช้
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รูปแบบการบริหารจดัการความรู้การศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย 
(ทวิศึกษา) ของวิทยาลยัการอาชีพเกษตรวิสัยเป็นรูปแบบท่ีพฒันาข้ึนมีช่ือว่า “PAKE Model” น าไป
ด าเนินการจดัการเรียนการสอนให้นักเรียนทวิศึกษา ปรากฏว่า รูปแบบท่ีจดัท าข้ึนมีความเหมาะสม
และเป็นไปได ้สามารถน าไปพฒันารูปแบบได ้โดยไดน้ าไปใชก้บั ครูผูส้อน ครูประจ าห้องเรียน และ
นักเรียนทวิศึกษา มีการพฒันาข้ึนอย่างสมบูรณ์ และผลการประเมินความพึงพอใจในการพฒันาใช้
รูปแบบการบริหารจดัการความรู้การศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย 
(ทวิศึกษา) ของวิทยาลยัการอาชีพเกษตรวิสัย พบวา่ ครูผูส้อน ครูประจ าห้องเรียน และนกัเรียนทวิศึกษา
มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
 ชูเกียรติ อุ่นปัญญาและพนมพร จนัทรปัญญา (2560) วิจยัเร่ือง การจดัการศึกษาแบบทวศึิกษา
ขนาดเล็ก สังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า การจดัการการศึกษาแบบทวิศึกษา  
ของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการด าเนินการ 4 ดา้นไดแ้ก่ 
1) ด้านการวางแผน สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการประชุม เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสภาพ     
ความพร้อมของบุคลากร ส่วนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการก าหนดจุดหมายท่ีมีความสอดคลอ้ง
กบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย เป้าหมายนั้น อยู่ในระดบัน้อย รวมถึงการบรรจุการจดัการศึกษาแบบ
ทวิศึกษาไวใ้นแผนการปฏิบติัการระยะสั้ นและระยะยาวของสถานศึกษานั้ น มีการบรรจุเพียงบาง
สถานศึกษา 2) ด้านการจัดการองค์การ สถานศึกษาส่วนมากมีการท าบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ     
ในการจดัการศึกษาแบบทวิศึกษา พร้อมกบัมีการการแต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบโครงการ แต่มี   
บางสถานศึกษาท่ีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อท าหนา้ท่ีพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน 3) ดา้นการน า
และการสั่งการ สถานศึกษาส่วนมากมีการสร้างขวญัและก าลังใจให้กับครู และจดัส่ิงอ านวย     
ความสะดวกในการจดัการเรียนรู้ รวมถึงการประสานงานร่วมกบัภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมกนัสนบัสนุน      
การจดัการการศึกษาแบบทวิศึกษา 4) ด้านการควบคุมติดตาม สถานศึกษามีระบบการนิเทศและ      
การก ากับติดตามการจดัการเรียนรู้ของครู โดยมีการประชุมช้ีแจงการนิเทศและการก ากับติดตาม       
แต่สถานศึกษาส่วนมากไม่ได้น าผลการนิเทศและก ากับติดตามมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และ          
จากประเด็นปัญหาทั้ง 4 ดา้นนั้น มาจาก 3 ปัจจยั คือ 1) บุคลากรของสถานศึกษามีจ านวนน้อย เม่ือมี
การจดัการศึกษาแบบทวิศึกษาเพิ่มเติมจากการเรียนการสอนปกติ จึงท าให้ชั่วโมงสอนของครูมี
มากกว่าเดิม ซ่ึงสถานศึกษาจะท าการจ้างบุคลากรสายการสอนเพิ่ม ก็จะเป็นการเพิ่มงบประมาณ
รายจ่ายของสถานศึกษา 2) งบประมาณ สถานศึกษาได้รับงบประมาณสนับสนุนจากตน้สังกดัตาม
จ านวนนักเรียนท่ีเขา้ร่วมการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา ในการท าความร่วมมือกนักบัสถานศึกษา
สังกดัส านักงานเขตการศึกษามธัยมศึกษานั้น บางสถานศึกษาอยู่ไกล จึงท าให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนจาก   
ค่าเดินทางของบุคลากรท่ีไปปฏิบติัหน้าท่ี จึงส่งผลให้งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนไม่สมดุล    
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กับรายจ่ายของสถานศึกษา 3) วสัดุ ครุภัณฑ์  สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาไม่มีครุภณัฑ์ท่ีจ  าเป็นใช้ประกอบการสอนในบางสาขาวิชาจึงท าให้กระบวนการเรียน   
การสอนไม่เป็นไปตามสมรรถนะรายวิชา ในส่วนสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษามีครุภัณฑ์ท่ีใช ้         
ในการเรียนการสอนจริง แต่ไม่สะดวกขนยา้ยไปยงัสถานศึกษาท่ีจดัการเรียนการสอน จึงเกิดปัญหา 
กบัสถานศึกษาท่ีอยู่ห่างไกล แนวทางท่ีจะพฒันาการจดัการศึกษาแบบทวิศึกษา คือ การสนับสนุน
งบประมาณจากต้นสังกดัให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาแต่ละสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษา   
แบบทวศึิกษา 

 วินุลาศ เจริญชัย (2556) วิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการบริหารหลกัสูตรคู่ขนานวิชาชีพ
ของโรงเรียนบา้นใหญ่พิทยาคมตามแนวคิดเทียบเคียงสมรรถนะ พบวา่  

  1.  การศึกษาสภาพการบริหารหลกัสูตรคู่ขนานวิชาชีพ โรงเรียนบา้นใหญ่พิทยาคม มีการ
ปฏิบติังานการบริหารหลกัสูตรคู่ขนานวิชาชีพ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการส่งเสริม สนบัสนุน 
อยู่ในระดับมาก ด้านการจดัท าหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ด้านการก ากับ ดูแลคุณภาพ      
อยูใ่นระดบัมาก  

 2.  การพฒันารูปแบบการบริหารหลกัสูตรคู่ขนานวิชาชีพของโรงเรียนบา้นใหญ่พิทยาคม
ตามแนวคิดเทียบเคียงสมรรถนะ พบวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด (Best Practices) และปัจจัยเอ้ือ (Enabler) 
พฒันารูปแบบการบริหารหลกัสูตรคู่ขนานวิชาชีพ มี 2 ขั้นตอน 1) การวิเคราะห์ วิเคราะห์รูปแบบ   
การบริหารหลกัสูตรคู่ขนานวิชาชีพทั้ง 3 ด้าน ซ่ึงจดัล าดบัช่วงห่างของการบริหารหลกัสูตรคู่ขนาน
วิชาชีพ จากมากไปน้อย คือ ด้านการส่งเสริม สนับสนุน ด้านการจดัท าหลักสูตรสถานศึกษา และ   
ด้านการก ากับ ดูแลคุณภาพ 2) ขั้นบูรณาการ เป็นการประชุมแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารและครู    
โดยน าวิธีปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด (Best Practices) และปัจจยัเอ้ือ (Enabler) มาใช ้เพื่อพฒันารูปแบบการบริหาร
หลกัสูตรคู่ขนานวชิาชีพของโรงเรียนบา้นใหญ่พิทยาคม 

 3.  การน ารูปแบบไปใชใ้นการบริหารหลกัสูตรคู่ขนานวชิาชีพของโรงเรียนบา้นใหญ่พิทยาคม
ตามแนวคิดเทียบเคียงสมรรถนะ น ารูปแบบท่ีพัฒนาแล้วไปใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก       
ดา้นการส่งเสริม สนบัสนุน อยูใ่นระดบัมาก ดา้นการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
และดา้นการก ากบั ดูแลคุณภาพ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 4.  การประเมินรูปแบบการบริหารหลกัสูตรคู่ขนานวิชาชีพของโรงเรียนบา้นใหญ่พิทยาคม
ตามแนวคิดเทียบเคียงสมรรถนะ พบวา่ 1) ความพึงพอใจของผูบ้ริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษา 
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านการส่งเสริม สนับสนุน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านการจัดท า
หลกัสูตรสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และดา้นการก ากบั ดูแลคุณภาพ อยูใ่นระดบัระดบัมากท่ีสุด 
2) ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียน และนักเรียน ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ด้านการส่งเสริม 
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สนบัสนุน อยู่ในระดบัมาก ด้านการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดบัมาก  และดา้นการก ากบั 
ดูแลคุณภาพ อยูใ่นระดบัระดบัมาก 

 จงจิตต์ ฤทธิรงค์และรีนา ต๊ะดี (2558) ศึกษาคน้ควา้ เร่ือง ข้อท้าทายในการผลิตแรงงาน  
ฝีมือไทย เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า ความต้องการแรงงานฝีมือ           
ในอุตสาหกรรมท่ีส าคญัสามประเภท คือ อุตสาหกรรมยานยนต์ การผลิตอาหารและการท่องเท่ียว      
ยงัมีมาก และส่วนมากเป็นแรงงานท่ีอยู่ในระดับปฏิบัติงานท่ีจ าเป็นต้องมีความรู้และทักษะท่ี
เฉพาะเจาะจงกบัลกัษณะงาน กลุ่ม ผูท่ี้ไดรั้บประกาศนียบตัรวชิาชีพหรือประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง
เป็นกลุ่มท่ีอุตสาหกรรมมีความตอ้งการเป็นอย่างมาก เพราะบุคลากรกลุ่มน้ีมีประสบการณ์จากการ
ฝึกงานและมีทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังานการผลิตบุคลากรในสถาบนัอาชีวศึกษาประกอบกับ
ความร่วมมือภาคเอกชนท่ีรับนกัเรียนเขา้ฝึกงาน สามารถสร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพและมีทกัษะตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน อย่างไรก็ตาม การผลิตแรงงานฝีมือยงัไม่เพียงพอและมีแนวโน้ม      
ว่าจะขาดแคลน อนัเน่ืองมาจากค่านิยมท่ีให้ความส าคญักบัปริญญาบตัรมากกว่าความสามารถและ
ทกัษะในการท างาน ดังสะท้อนออกมาเป็นอตัราค่าจา้งท่ีแปรผนัตามระดบัวุฒิการศึกษา ผูท่ี้ถือใบ
ปริญญาบัตรมาสมัครงานจะได้รับค่าจ้างมากกว่าผูท่ี้ถือใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ แม้ว่าผูท่ี้ถือ         
ใบปริญญาบัตรจะมีความเส่ียงท่ีจะไม่ได้งานท าสูงกว่า เพราะจ านวนต าแหน่งงานท่ีรับน้อยกว่า        
แต่มีคนท่ีมีปริญญาจ านวนมากการแข่งขนัจึงสูงกว่า และหากบณัฑิตท่ีเพิ่งจบการศึกษาไม่สมคัรใจ
ท างานท่ีต ่ ากว่าระดับ (Underemployment) ก็อาจจะอยู่ในภาวะว่างงานได้ ด้วย ‘ค่านิยมปริญญา’        
จึงเล่ียงไม่ได้ท่ีนักเรียนท่ีจบจากอาชีวศึกษาส่วนมากจะศึกษาต่อ เพื่อให้ได้ปริญญามาครอบครอง 
(ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2557) แม้จะรู้ดีว่าในการท างานจริง 
ทกัษะจะจ าเป็นต่อการท างาน สถานการณ์แรงงานไทยจึงอยูใ่นขั้นท่ีการผลิตแรงงานไม่สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรมทั้งในดา้นปริมาณและคุณลกัษณะเฉพาะของการท างาน  
(Job Mismatch) การส่งเสริมให้นักเรียนเขา้เรียนในสถาบันอาชีวศึกษาในหลักสูตรทวิภาคี โดยให้
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนท่ีเรียนในหลกัสูตรดงักล่าว เพื่อเพิ่มแรงจูงใจส าหรับนักเรียนท่ีมีขอ้จ ากดั 
ดา้นการเงิน รวมทั้งให้ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึนและการท างานสายอาชีพอยา่ง
ตรงไปตรงมา เพื่อให้ผูป้กครองเขา้ใจและร่วมตดัสินใจเลือกอนาคตของบุตรหลานบนพื้นฐานขอ้มูล      
ท่ีเป็นจริง โครงการส่งเสริมการเรียนสายอาชีพดว้ยการสนบัสนุนทุนการศึกษาเช่นน้ีจะท าให้นกัเรียน
นกัศึกษาไดรั้บโอกาสทางการศึกษาท่ีสูงข้ึนและตรงกบัเป้าหมายในการพฒันาแรงงานของประเทศ  
อีกด้วย อตัราค่าจา้งแบบทางเลือกโดยพิจารณาทกัษะและความสามารถในการปฏิบติังานและเป็น
อิสระจากวฒิุการศึกษาจะช่วยลดจ านวนผูจ้บการศึกษาระดบัปริญญาแต่ขาดทกัษะและประสบการณ์ 
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 จากการศึกษาข้างต้น สรุปได้ว่า การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) คือ การจดัการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
ให้แก่ผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีมีความประสงคจ์ะเรียนในสายวิชาชีพ เม่ือผูเ้รียนส าเร็จ
การศึกษาครบตามหลกัสูตรจะไดรั้บประกาศนียบตัรรับรองวฒิุการศึกษา ทั้งในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพพร้อมกนัเป็นลกัษณะการจดัการศึกษารูปแบบคู่ขนาน เป็นความ
ร่วมมือการจดัการศึกษาระหว่างส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานประกอบการต่าง ๆ ในการจดัท าหลกัสูตรการเรียนการสอนร่วมกนั 
การเทียบโอนหน่วยกิต รวมทั้ งการฝึกงานในสถานประกอบการ โดยหลักการส าคัญในการจัด
การศึกษารูปแบบทวิศึกษา คือ การส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูเ้รียนในสถานศึกษาสายสามญัท่ีตั้งอยู่
ในพื้นท่ีห่างไกล หรือไม่มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาในบริเวณใกล้เคียง ไดเ้ขา้สู่ระบบการอาชีวศึกษา    
ท่ีเป็นการปูพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพในสาขาอาชีพต่าง ๆ 
 วงศ์จันทร์ แก้วศรีนวล (2557) วิจัยเร่ือง การพัฒนาคู่ มือการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี    
เขต 1 พบว่า ผลการพฒันาคู่มือ ประกอบด้วยสาระส าคญั 5 ตอน ดังน้ี บทน า ได้แก่ หลักการและ
เหตุผล วตัถุประสงค์ แนวคิดการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา การจดั
องค์การและการก าหนดบทบาทหน้าท่ี และกระบวนการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ผลการ
ประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และมีความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมาก และผลการประเมินการน าคู่มือการบริหารงานวิชาการไปใช้ พบว่า มีความถูกต้อง 
เหมาะสม ความเป็นไปได ้และเป็นประโยชน์อยูใ่นระดบัมาก  
 สาระ ปัทมพงศา (2551) วิจยัเร่ือง การพฒันาคู่มือการเรียนร่วมในโรงเรียนวดักาญจนาราม 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฏ์ธานี เขต 1 พบว่า คุณภาพของคู่มือการจดัการเรียนร่วม    
ในโรงเรียนวดักาญจนารามจากการประเมินความเหมาะสมของคู่มือ โดยผูบ้ริหาร ครูผูส้อน และ
ผูเ้ช่ียวชาญ มีความถูกต้องสมบูรณ์ ทั้ งด้านเน้ือหา ภาษา และการน าไปใช้มีความเหมาะสมอยู่ใน    
ระดบัมาก 
 จิรชาติ แก้วประดิษฐ์ (2550) วิจัยเร่ือง การพัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนพิรามอุทิศ อ าเภอพรหมพิราม จงัหวดัพิษณุโลก ตามการพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครู
โรงเรียนพิรามอุทิศ มีความคิดเห็นด้านแนวทางการจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา         
แนวทางการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนด้านแนวทางการ
ด าเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษา และด้านแนวทางการจดัการคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดบัมาก 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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 นนัทวุฒิ เหล่ียมอุไร (2551) ศึกษาคน้ควา้เร่ือง การพฒันาคู่มือส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอ าเภอโพธ์ิ
ประทบัช้าง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจิตร เขต 1 พบวา่ การจดัท าร่างคู่มือ จากนั้นให้ผูเ้ช่ียวชาญ 
ตรวจสอบความเหมาะสมทั้ ง 3 ด้าน คือ ด้านภาษา ด้านเน้ือหา และด้านประโยชน์การน าไปใช ้
ตามล าดบั โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
 สุ กิจ ทวีศักด์ิ  (2555) วิจัยเร่ือง การพัฒนาคู่ มือเสริมสร้างแรงจูงใจส าหรับนักเรียน
มธัยมศึกษาท่ีขาดแรงจูงใจ : การวิจยัแบบผสมวิธี จากการศึกษาการพฒันาคู่มือ มีสาระส าคญั 2 ส่วน 
คือ บทน า และกระบวนการด าเนินการ โดยการตรวจสอบคู่มือเสริมสร้างแรงจูงใจส าหรับนักเรียน
มธัยมศึกษาท่ีขาดแรงจูงใจ พบว่า ความเหมาะสมของคู่มือเสริมสร้างแรงจูงใจ มีค่าเฉล่ียร้อยละ 96.53 
และการน าไปรับใช้ของคู่มือเสริมสร้างแรงจูงใจ มีค่าเฉล่ียร้อยละ 98.61 ซ่ึงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน   
ท่ีก าหนดไว ้จึงสรุปได้ว่า คู่มือท่ีพฒันาข้ึนมามีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ ท าให้ผูใ้ช้สามารถ
น าไปใชเ้สริมสร้างแรงจูงใจส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาท่ีขาดแรงจูงใจได ้
 ปัญจนาถ ชูทอง (2557) วิจยัเร่ือง การพฒันาคู่มือการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั
ส าหรับครูผูส้อน โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุราษฏร์ธานี เขต 1 พบวา่ ความตอ้งการในการพฒันาคู่มือของครูผูส้อนมีในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
การพฒันาคูมื่อ ประกอบไปดว้ย 4 ตอน คือ การจดัการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ การออกแบบ
การเรียนการสอนและการวดัและการประเมินผลการเรียนการสอน โดยผลการประเมินความเหมาะสม
ของคู่มือ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ทั้งดา้นเน้ือหา ภาษาและการน าไปใช ้ผลการทดสอบหลงั
การใชคู้่มือสูงกวา่ก่อนใชคู้่มืออยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 กมลพรรณ แกว้แดง (2556) วิจยัเร่ือง การพฒันาคู่มือการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้แบบ
บูรณาการส าหรับครูผูส้อนโรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ พบว่า ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพ   
ของคู่มือมีความสอดคล้องเหมาะสมด้านโครงสร้าง องค์ประกอบ เน้ือหาสาระ กิจกรรมของคู่มือ     
การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีค่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหว่าง 0. 80 – 1.00 และ
ด้านเน้ือหาตามคู่มือการจดัท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการมีค่าดัชนีความสอดคล้อง         
อยูร่ะหวา่ง 0.80 – 1.00 
 มะลิวนั สมศรี (2558) วิจยัเร่ือง การพฒันาคู่มือพฒันาสมรรถนะทางวิชาการของครูผูส้อน
ในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 พบวา่ การสร้างคู่มือ
พัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูผู ้สอนในสถานศึกษา ประกอบด้วยวิสัยทัศน์  หลักการ 
วตัถุประสงค์ เน้ือหา กระบวนการของคู่มือพฒันา การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ



                                                                68 
 

 

โปรแกรม โดยกระบวนการของคู่มือพฒันา พบว่า คู่มือพฒันาสมรรถนะทางวิชาการของครูผูส้อน   
ในสถานศึกษาท่ีสร้างข้ึน โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 พัชรา จินาพันธ์ุ , อรวรรณ ชัยทวิชธานันท์ (2551) ศึกษาค้นควา้เร่ือง การพัฒนาคู่มือ      
แนวปฏิบติัท่ีดีในการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวม ด้านเน้ือหา ด้านภาษา ด้านรูปเล่มและด้าน
ประโยชน์การน าไปใช ้
 วลัยวลัล์ พุ่มพึ่ งพุทธ (2554) วิจยัเร่ือง การพฒันาคู่มือการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตาม
หลกัสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
รังสิต ซ่ึงมีเน้ือหาประกอบดว้ย 4 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ความรู้พื้นฐานส าหรับครูผูส้อนกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน ได้แก่ หลักการ เป้าหมาย ขอบข่าย แนวการจดักิจกรรม โครงสร้างกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
บทบาทหน้าท่ีของผูท่ี้เก่ียวขอ้งและการประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ตอนท่ี 2 ระบบกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน ตอนท่ี 3 การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ตอนท่ี 4 แบบประเมิลผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
โดยผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือในการน าคู่มือไปใช้จากผูเ้ช่ียวชาญ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
และครูผูป้ฏิบติัการสอน มีความเห็นวา่ โดยรวมคู่มือน้ีเหมาะสมในการน าไปใชอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
 นพเชรษฐ์ สิริสุริยกมลชยัและชนสิทธ์ิ สิทธ์สูงเนิน (2557) วิจยัเร่ือง การพฒันาครูในการ
จดักิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนสังกดั    
กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปราณบุรี สามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ผลการ
ประเมินการใช้คู่มือครูท่ีปรึกษามีความรู้ความเขา้ใจในกิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    
อยูใ่นระดบัคุณภาพดีครูท่ีปรึกษามีความสามารถในการจดักิจกรรม อยูใ่นระดบัคุณภาพดี ครูท่ีปรึกษา
มีความเห็นวา่ คู่มือมีความเหมาะ ดา้นองค์ประกอบคู่มือ มีค าช้ีแจง วิธีการใช้คู่มือชดัเจน ดา้นเน้ือหา  
มีเน้ือหาครอบคลุมมีภาพประกอบ ท าให้คู่มือมีความน่าสนใจ ด้านกิจกรรม สามารถน า ไปปฏิบติั    
ใช้งานไดจ้ริง ดา้นการวดัและประเมินผล มีการวดัและประเมินผลท่ีเหมาะสม สามารถน าไปใชว้ดัผล
ผูเ้รียนไดจ้ริง และนกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก 
 จากการศึกษาขา้งตน้ สรุปได้ว่า การพฒันาคู่มือ การบริหารการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตร
อาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ให้มีประสิทธิภาพนั้น 
ควรมีองค์ประกอบของคู่มือครบถ้วน เน้ือหาสาระถูกตอ้ง การจดัล าดบัขอ้มูลน าเสนอเป็นขั้นตอน 
เขา้ใจง่าย มีค าช้ีแจง วตัถุประสงค์ท่ีชัดเจน เม่ือผูอ่้านได้ศึกษาแล้วสามารถน าไปปฏิบติัได้ รูปแบบ     
มีความเหมาะสมและทนต่อการใช้งาน ภาษาท่ีใช้เหมาะสมเข้าใจง่าย มีตวัอย่างประกอบ ตลอดจน      
มีเอกสารอา้งอิง เพื่อใชใ้นการสืบคน้ขอ้มูลเพิ่มเติม 
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กรอบแนวคิดงานวจัิย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 2.4    กรอบแนวคิดงานวจิยั 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการศึกษาและ
การพฒันาคู่มือ 
2. ศึกษาปัญหาการด าเนินงานตามแนว
ทางการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วม
หลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวศึิกษา) ของโรงเรียน    
สบเมยวทิยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

   คู่มือ การบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วม

หลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษา

ตอนปลาย (ทวศึิกษา) ของโรงเรียนสบ

เมยวทิยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

   พฒันาคู่มือ การบริหารจดัการศึกษา
เรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและ
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) ของ
โรงเรียนสบเมยวทิยาคม จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน 

   หาประสิทธิภาพคู่มือ การบริหารจดั
การศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษา
และมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) 
ของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน ทั้งหมด 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ความถูกตอ้ง ดา้นความเหมาะสม ดา้น
ความเป็นไปได ้และดา้นความเป็น
ประโยชน ์
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บทที ่3 

 
วธิีด ำเนินกำรวจิยั 

 
 
รูปแบบกำรวจัิย 
 การพฒันาคู่มือ การบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา    
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน     
ดงัต่อไปน้ี 
 1.  กลุ่มเป้าหมาย 
 2.  ขั้นตอนการด าเนินการ 
 3.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4.  ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
 5.  การจดัท าขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในโรงเรียนสบเมย
วิทยาคมและผูท่ี้เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตร
อาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
 1.  กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานตามแนวทางการบริหาร   
จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียน              
สบเมยวิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอนประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จ านวน 1 คน    
รองผูอ้  านวยการโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จ านวน 1 คน หัวหนา้กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนสบเมย
วิทยาคม จ านวน 1 คน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนสบเมยวิทยาคม 
จ านวน 7 คน ครูผูส้อนวิทยาลยัการอาชีพแม่สะเรียง จ านวน 1 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสบเมยวทิยาคม จ านวน 2 คน รวม 13 คน  
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 2.  กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการหาประสิทธิภาพของคู่มือ การบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวดั
แม่ฮ่องสอน ประกอบดว้ย หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังวาลยว์ิทยา โรงเรียนเฉลิมรัช
วทิยาคม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพตัรศึกษา” จ านวน 4 คน หวัหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของโรงเรียนสังวาลยว์ิทยา โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพตัรศึกษา” จ านวน 4 คน รวมทั้งหมด 8 คน 
  
 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 การพฒันาคู่มือ การบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา      
ตอนปลาย (ทวศึิกษา) ของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอน
และวธีิการวจิยัไว ้4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจดัการศึกษา
เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม   
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 1.1  ผูว้ิจยัศึกษาเอกสาร ต ารา และเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในหัวขอ้ การด าเนินงานตาม 
แนวทางการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) และ
ศึกษาการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีการด าเนินการในสถานศึกษา โดยศึกษาขอ้มูลระบบการอาชีวศึกษา
แบบทวิศึกษา 9 ด้าน ดังน้ี 1) การวิเคราะห์ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 2) การก าหนดหลกัสูตร
สถานศึกษา 3) การจดัการเรียนการสอน 4) การจดัหลกัสูตรการอาชีวศึกษา 5) การวดัและประเมินผล       
6) การโอนผลการเรียน 7) การส าเร็จการศึกษา 8) การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 9) การประกนัคุณภาพ
หลกัสูตร 
 1.2  ผูว้ิจยัศึกษาปัญหาจากการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วม
หลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) ในปีการศึกษาท่ีผา่นมาและหาแนวทางแกไ้ข
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการจดัท าคู่มือการด าเนินงานตามแนวทาง       
การบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) ของโรงเรียน
สบเมยวิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในการน าไปใชใ้นสถานศึกษา ขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ แบบบนัทึกการประชุมเชิงปฏิบติัการ และรายงานการประชุม  
เชิงปฏิบติัการ 
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    ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาคู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิ ศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวดั
แม่ฮ่องสอน ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัน าผลจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้อง โดยศึกษาจากคู่มือแนวทาง        
การจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผลการประชุมเชิงปฏิบติัการในขั้นตอนท่ี 1 มาวเิคราะห์ เพื่อเป็น
ขอ้มูลพื้นฐานในการก าหนดองคป์ระกอบและออกแบบการจดัท าคู่มือการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวดั
แม่ฮ่องสอน โดยประกอบไปดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 
       1.  ค  าช้ีแจงในการใชคู้่มือ 
       2.  วตัถุประสงคข์องคู่มือ 
       3.  เน้ือหาสาระของการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตร 
อาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน     
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
           ตอนท่ี 1  แนวทางการด าเนินการจดัการศึกษาวชิาชีพในโรงเรียนสบเมยวทิยาคม 
                      - การวเิคราะห์สาขาวชิา 
             - การสมคัรเขา้เป็นนกัเรียน 
             - การเป็นนกัเรียน 
           ตอนท่ี 2  แนวทางการจดัโครงสร้างหลกัสูตรของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม 
             - การก าหนดหลกัสูตรสถานศึกษา 
             - การจดัท ารายวชิาเพิ่มเติม 
             - การวดัผลประเมินผล 
             - การฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการนิเทศ 
             - การโอนผลการเรียน 
             - การส าเร็จการศึกษา 
           ตอนท่ี 3 แนวทางการจดัการเรียนการสอน 
            - การเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการศึกษา 
             - การออกแบบการจดัการเรียนรู้ 
             - การจดัหาส่ือและนวตักรรมการเรียนรู้ 
             - การบริการรับส่งนกัเรียน 
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 ขั้นตอนท่ี 3 การหาประสิทธิภาพของคู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจดัการศึกษา
เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม  
จงัหวดัแม่ฮ่องสอนน าคู่มือการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา      
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จงัหวัดแม่ฮ่องสอน ท่ีผูว้ิจยัออกแบบ ประเมิน     
ความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ในการน าไปใชข้องคู่มือการบริหาร     
จดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมย
วทิยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ 
แบบการหาประสิทธิภาพของคู่มือการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยั   
ในขั้นตอนน้ี จ านวน 8 คน โดยเลือกแบบเจาะจง  
 ขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุงคู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวดั
แม่ฮ่องสอน เป็นฉบับท่ีสมบูรณ์ ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัน าคู่มือท่ีได้รับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ       
จากผูเ้ช่ียวชาญน ามาแกไ้ขปรับปรุงให้เกิดความสมบูรณ์ทุกส่วน ทั้งโครงสร้าง รูปแบบ ภาษา เน้ือหา 
และการน าไปใช้ แลว้จดัท าคู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตร
อาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน      
เป็นฉบบัท่ีสมบูรณ์ท่ีสามารถน าไปใชใ้นสถานศึกษาได ้
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท าวิจยัในคร้ังน้ี ประกอบด้วยเคร่ืองมือ 3 ชุด ได้แก่ 1) แบบบันทึก      
การประชุมเชิงปฏิบัติการของผูท่ี้เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจดัการศึกษา       
เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม  
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 2) คู่มือการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษา     
ตอนปลาย (ทวศึิกษา) ของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และ 3) แบบการหาประสิทธิภาพ
ของคู่มือการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
ของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงผูว้จิยัพฒันาข้ึน  
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กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1.  แบบบนัทึกการประชุมเชิงปฏิบติัการ ผูว้ิจยัมีขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ โดยน าผล
การศึกษาเอกสาร ต ารา และเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในหัวขอ้ การด าเนินงานตามแนวทางการบริหาร
จดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) และศึกษาการปฏิบติั
ตามบทบาทหน้าท่ีการด าเนินการในสถานศึกษา โดยศึกษาขอ้มูลระบบการอาชีวศึกษาแบบทวิศึกษา        
9 ดา้น ดงัน้ี 1) การวิเคราะห์ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 2) การก าหนดหลกัสูตรสถานศึกษา    
3) การจดัการเรียนการสอน 4) การจดัหลกัสูตรการอาชีวศึกษา 5) การวดัและประเมินผล 6) การโอนผล
การเรียน 7) การส าเร็จการศึกษา 8) การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และ 9) การประกนัคุณภาพหลกัสูตร       
มาก าหนดเป็นวาระการประชุม เพื่อพิจารณาหาแนวทางการทางการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวดั
แม่ฮ่องสอน และน าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหา ตลอดจน
พิจารณาถึงความเหมาะสมทัว่ไปของเน้ือหาสาระการประชุม 
 2.  คู่มือการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย         
(ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ผูว้ิจยัศึกษาผลการประชุมเชิงปฏิบติัการ 
แล้วก าหนดองค์ประกอบและออกแบบการจัดท าคู่มือการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน      
จากการน าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหา ตลอดจนพิจารณาถึง  
ความเหมาะสม และความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระของเร่ืองท่ีจะศึกษา เพื่อน าไปด าเนินการในขั้นตอน
ต่อไป  
 3.  หาประสิทธิภาพของการพัฒนาคู่มือทางการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน
มีวธีิการ ดงัน้ี 
 4.  สร้างแบบการหาประสิทธิภาพของคู่มือทางการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตร
อาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) ของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
 5.  น าแบบการหาประสิทธิภาพของการพฒันาคู่มือทางการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวดั
แม่ฮ่องสอน เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของเน้ือหา    
การใช้ส านวนภาษาตลอดจนพิจารณาถึงความเหมาะสมทั่วไปของแบบ การหาประสิทธิภาพ                 
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ของการพัฒนาคู่ มือทางการบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา             
ตอนปลาย (ทวศึิกษา) ของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
 6.  จากนั้ นน าไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและจัดพิมพ์แบบการหาประสิทธิภาพของ         
การพฒันาคู่มือทางการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย   
(ทวศึิกษา) ของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แลว้น าไปเก็บขอ้มูลกบัประชากร 
 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 1.  แบบบนัทึกการประชุมเชิงปฏิบติัการ วเิคราะห์ขอ้มูล โดยการสรุปแบบอุปนยัโดยลกัษณะ
ประมวลผลการหาขอ้ตกลงร่วมกนัในการประชุม 
 2.  แบบการหาประสิทธิภาพของคู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจดัการศึกษา  
เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม   
จังหวดัแม่ฮ่องสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S. D.)            
เป็นรายขอ้ และน าเสนอเป็นตารางประกอบการบรรยาย โดยใช้เกณฑ์การแปลผล 5 ระดบั เกณฑ์การ
วเิคราะห์ขอ้มูล Best (กนกวรรณ กาญจนวงศ,์ 2558) ดงัน้ี 
 
  คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง  มีความถูกตอ้ง ความเหมาะสม 
       ความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49  หมายถึง  มีความถูกตอ้ง ความเหมาะสม  
       ความเป็นไปไดม้าก 
  คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49  หมายถึง  มีความถูกตอ้ง ความเหมาะสม  
       ความเป็นไปไดป้านกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49  หมายถึง  มีความถูกตอ้ง ความเหมาะสม  
       ความเป็นไปไดน้อ้ย 
  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49  หมายถึง  มีความถูกตอ้ง ความเหมาะสม  
       ความเป็นไปไดน้อ้ยท่ีสุด 
 
 3.  สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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บทที ่4 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 

 การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยั เร่ือง การพฒันาคู่มือ การบริหารจดัการศึกษา       
เรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม  
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ผูว้จิยัน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 
 1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานตามแนวทาง       
การบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)      
ของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 2.  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การพฒันาคู่มือ การบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตร
อาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) ของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 3.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบการหาประสิทธิภาพของคู่มือ การบริหาร       
จดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียน    
สบเมยวทิยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนการวิจยั ซ่ึงมีผล    
การวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานตามแนวทาง การบริหารจัดการ 
ศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมย
วทิยาคม จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
 ผูว้ิจยัศึกษาเอกสาร ต ารา และเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในหัวขอ้ การด าเนินงานตาม
แนวทางการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
และศึกษาการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีการด าเนินการในสถานศึกษา โดยศึกษาขอ้มูลระบบการ
อาชีวศึกษาแบบทวิศึกษา 9 ดา้น ดงัน้ี 1) การวิเคราะห์ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 2) การก าหนด
หลกัสูตรสถานศึกษา 3) การจดัการเรียนการสอน 4) การจดัหลกัสูตรการอาชีวศึกษา 5) การวดัและ
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ประเมินผล 6) การโอนผลการเรียน 7) การส าเร็จการศึกษา 8) การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ          
9) การประกนัคุณภาพหลกัสูตร นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัศึกษาปัญหาจากการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)        
จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา โดยมีการเชิญและก าหนดวนัเวลากบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลไวล่้วงหน้า จดัท า
ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบติัการและด าเนินการประชุมเชิงปฏิบติัการ ณ หอ้งประชุมอาคาร 1 
โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในวนัท่ี 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 
เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการจดัท าคู่มือ การบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและ
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยผูใ้ห้ขอ้มูล
นั้นประกอบไปด้วย 1) ผูอ้  านวยการโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จ านวน 1 คน 2) รองผูอ้  านวยการ
โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จ านวน 1 คน 3) หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนสบเมยวิทยาคม 
จ านวน 1 คน 4) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนสบเมยวิทยาคม 
จ านวน 7 คน 5) ครูผูส้อนวิทยาลยัการอาชีพแม่สะเรียง จ านวน 1 คน 6) คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ านวน 2 คน รวมทั้งส้ิน 13 คน จากนั้นด าเนินการตามวาระการประชุม และผูว้ิจยั     
ไดส้รุปผลการศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วม
หลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน ตามรายละเอียด ดงัน้ี 
 1.  ด้านการวิเคราะห์ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน โรงเรียนสบเมยวิทยาคมยงัไม่มี
การส ารวจสถานประกอบการข้อมูลพื้นฐานความจ าเป็นและความต้องการของชุมชนมากนัก    
ส่วนใหญ่ใชว้ิธีการสอบถามความตอ้งการจากนกัเรียนในสถานศึกษา และความพร้อมดา้นการสอน
ของวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จากนั้นสรุปเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ได้มาซ่ึงการอนุมติัเปิดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนท่ีสนใจ    
โดยสถานศึกษาจะพิจารณาความพร้อมของสถานศึกษาเป็นหลกัส าคญั 
 2.  ดา้นการก าหนดหลกัสูตรสถานศึกษา หลงัจากการวิเคราะห์ประเภทวิชา สาขาวิชา
และสาขางานเป็นท่ีเหมาะสม แลว้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกบัวิทยาลยัการอาชีพ
แม่สะเรียง มีการน าโครงสร้างหลกัสูตรระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ มาบูรณาการเป็นหลกัสูตรสถานศึกษา โดยจดัให้มีความเหมาะสมตามโครงการการจดั
การศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมย
วทิยาคม อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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 3.  ด้านการจดัการเรียนการสอน มีการจดัการเรียนรู้ทั้ งสองสถานศึกษา โดยจดัให้มี   
การเรียนหมวดวิชาทักษะชีวิตในโรงเรียนสบเมยวิทยาคม  และเรียนหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ         
ในวทิยาลยัการอาชีพแม่สะเรียงตามหลกัสูตรบูรณาการของสถานศึกษาท่ีจดัท าข้ึน แต่สถานศึกษา
ยงัขาดความพร้อมทางดา้นห้องปฏิบติัการ ฟาร์ม เคร่ืองมือ อุปกรณ์ วสัดุฝึกและครุภณัฑ์มาตรฐาน
ตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เน่ืองจากงบประมาณไม่เพียงพอ พร้อมทั้งครูผูส้อนยงัไม่มีความรู้ความ
เข้าใจการสอนตามโครงการการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา       
ตอนปลาย (ทวศึิกษา) 
 4.  ด้านการจดัหลักสูตรการอาชีวศึกษา หลังจากการเรียนการสอนเสร็จส้ินในแต่ละ   
ภาคเรียน โรงเรียนสบเมยวิทยาคมไดด้ าเนินการส่งผลการเรียนรายวิชาพื้นฐานแต่ละรายวชิาให้กบั
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงเป็นผูด้  าเนินการเทียบและโอนผลการเรียน โดยวิทยาลยัการอาชีพ    
แม่สะเรียงจะจดัการเรียนการสอนในหมวดวิชาทกัษะวิชาชีพให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร     
ตามเง่ือนไขของการตดัสินผลการเรียนเพื่อใหส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
พุทธศกัราช 2556 และนกัเรียนตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
 5.  ดา้นการวดัและประเมินผล โรงเรียนสบเมยวทิยาคมไดเ้นน้การเนน้การประเมินสภาพ
จริงโดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจดัการศึกษาและการประเมินผล      
การเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 
 6. ด้านการโอนผลการเรียน โรงเรียนสบเมยวิทยาคมและวิทยาลยัการอาชีพแม่สะเรียง   
มีการน าหลกัสูตรบูรณาการรายวิชามาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั และสาระการเรียนรู้
ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 เปรียบเทียบกบัจุดประสงคร์ายวิชา 
สมรรถนะรายวิชาและค าอธิบายรายวชิา หมวดวิชาทกัษะชีวติ ในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ
พุทธศกัราช 2551 เพื่อให้จุดประสงค์และเน้ือหาใกล้เคียงกัน จากนั้นโรงเรียนสบเมยวิทยาคม       
ไดด้ าเนินการจดัการเรียนการสอนในหมวดรายวิชาพื้นฐาน ตามหลกัสูตรสถานศึกษา ทั้งหมด 41 
หน่วยกิต ส่วนหมวดรายวิชาทกัษะวิชาชีพให้วิทยาลยัการอาชีพด าเนินการจดัการเรียนการสอนอีก
ไม่นอ้ยกวา่ 71 หน่วยกิต หลงัจากการเรียนการสอนเสร็จส้ินในแต่ละภาคเรียน สถานศึกษาจะส่งผล
การเรียนรายวิชาพื้นฐานแต่ละรายวิชาให้กบัวิทยาลยัการอาชีพแม่สะเรียงเป็นผูด้  าเนินการวางแผน
ด าเนินการเทียบและโอนผลการเรียน 
 7.  ด้านการส าเร็จการศึกษา โรงเรียนสบเมยวิทยาคมได้ด าเนินการตดัสินผลการเรียน 
ตามเกณฑ์การจบระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงสร้างหลกัสูตรระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
และเกณฑก์ารจบหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ ซ่ึงผูท่ี้จะส าเร็จการศึกษาตอ้งไดค้่าระดบัคะแนน
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เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 2.00 และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมทั้งเขา้ร่วมกิจกรรมและ
ประเมินผา่นทุกภาคเรียน 
 8.  ดา้นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นกัเรียนท่ีเรียนหลกัสูตรการจดัการศึกษาเรียนร่วม
หลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม เม่ือนกัเรียน
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลกัสูตรแล้ว ตอ้งได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจาก
คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงร่วมกับกรมพฒันา    
ฝีมือแรงงาน จดัท าแบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อประเมินและปฏิบติัตามเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวชิาชีพใหค้รบถว้น 
 9.  ด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร โรงเรียนสบเมยวิทยาคมด าเนินการประเมิน
หลกัสูตรการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)   
ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคมเป็นประจ าทุกปีการศึกษา โดยมีการน าขอ้มูลไปพฒันาและปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง และความต้องการก าลังคน      
ของตลาดแรงงานและมาตรฐานอาชีพ 
    
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาคู่มือ การบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) ของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
 ผูว้ิจยัศึกษาเอกสาร ต ารา และเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในหัวขอ้การด าเนินงานตาม
แนวทางการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
และศึกษาการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีการด าเนินการในสถานศึกษา โดยศึกษาข้อมูลระบบ       
การอาชีวศึกษาแบบทวิศึกษา 9 ดา้น รวมทั้งศึกษาปัญหาจากการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกบั      
การบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)        
จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา รวบรวมข้อมูล และเสนอแนะหาแนวทางแก้ไขของการด าเนินงาน       
จากผูใ้ห้ขอ้มูลในการประชุมเชิงปฏิบติัการขั้นตอนท่ี 1 มาวิเคราะห์เป็นขอ้มูลพื้นฐาน เพื่อก าหนด
องคป์ระกอบและจดัท าคู่มือ การบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวศึิกษา) ของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 ผลการสร้างคู่มือได้ดังน้ี องค์ประกอบของคู่มือ การบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน มีดงัน้ี 
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 ค าน า เป็นการอธิบายท่ีมาและแนวทางการด าเนินงานการจดัการศึกษาให้กบัผูบ้ริหาร  
ครู และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามนโยบาย 
 สารบัญ  เป็นส่วนท่ีช้ีแจงถึงเร่ือง เน้ือหา ของคู่มือ 
       ค าแนะน าการใช้ คู่ มือ  เป็นส่วนท่ีให้ครูผู ้สอนและนักเรียนท่ี เรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา)ไดศึ้กษาวธีิการใชคู้่มือ และน าไปปฏิบติั 
 บทน า เป็นส่วนท่ีอธิบายถึงความเป็นมาในการจดัท าคู่มือ ความมุ่งหมาย ความส าคญัและ
ประโยชน์ของคู่มือ ประกอบดว้ย 1) หลกัการและเหตุผล ท่ีช้ีแจงการด าเนินการเรียนร่วมหลกัสูตร
อาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) ของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม เพื่อเป็นขอ้มูลใหก้บั
ครูผูส้อนและนกัเรียน และ 2) วตัถุประสงค์ เป็นการช้ีแจงให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจและ
สามารถจดัการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรได ้
 ตอนที่  1  แนวทางการด าเนินการจัดการศึกษาวิชาชีพในโรงเรียนสบเมยวิทยาคม  
ประกอบดว้ย 
 1.1  การวิเคราะห์สาขาวิชา เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จะตอ้งวิเคราะห์ความตอ้งการของชุมชน เพื่อมาก าหนดสาขาวิชาท่ีจะเปิดสอน เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัตลาดแรงงานท่ีตอ้งการ 
       1.2  การสมัครเข้าเป็นนักเรียน  เป็นการก าหนดคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวง 
ศึกษาธิการ ว่าด้วยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบตัร
วชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 พ.ศ. 2556 
 1.3  การเป็นนักเรียน เป็นขั้นตอนในการก าหนดผูเ้ข้าเรียนข้ึนทะเบียนเป็นนักเรียน      
ในสถานศึกษาท่ีเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) พร้อมทั้งแสดงหลกัฐานการส าเร็จการศึกษาตามวนัและเวลาท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยช าระ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามท่ีหน่วยงานตน้สังกดัหรือสถานศึกษาก าหนด   
 ตอนที ่2  แนวทางการจดัโครงสร้างหลกัสูตรของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม ประกอบดว้ย 
 2.1  การก าหนดหลกัสูตรสถานศึกษา การก าหนดหลกัสูตรสถานศึกษาเป็นการบูรณาการ
ระหวา่งคณะกรรมการของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจดัท าร่วมกนัการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตร
อาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) เพื่อใชใ้นสถานศึกษา 
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 2.2  การจดัท ารายวิชาเพิ่มเติม เป็นการเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจาก
รายวิชาท่ีก าหนด หรือเลือกเรียนจากรายวิชาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 
ทุกประเภทวชิา สาขาวชิาและสาขางาน 
       2.3  การฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการนิเทศ เป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับ 
การฝึกงานในสถานประกอบการ โดยมีขั้นตอนการนิเทศติดตามผลในแต่ละขั้นตอน 
 2.4  การวดัผลประเมินผล เป็นการวดัและประเมินผลควรมีการประเมินตามสภาพจริง 
โดยอิงตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.5  การโอนผลการเรียน  เป็นการจัดโครงการการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) จะตอ้งน ารายวิชาในหมวดทกัษะวิชาชีพไปจดั 
การเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงมีความพร้อม  
ทั้งทางดา้นครู บุคลากร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และห้องปฏิบติัการประจ าสาขาวิชา แลว้โอน
ผลการเรียนเขา้สู่หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลายในรายวชิาเพิ่มเติม หรือรายวชิาเลือกต่อไป 
 2.6  การส าเร็จการศึกษา เป็นการส าเร็จการศึกษา โดยจะตอ้งตดัสินผลการเรียนตาม
เกณฑ์หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพพุทธศกัราช 2556 คือ ประเมินผ่านทุกรายวิชาครบตามท่ี
ก าหนดหลกัสูตร หน่วยกิตสะสมครบถว้น ค่าเฉล่ียผา่นเกณฑ ์เขา้ร่วมกิจกรรมครบแต่ละภาคเรียน 
 ตอนที ่3   แนวทางการจดัการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 
 3.1  การเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการศึกษา  เป็นการทรัพยากรการจดัการ
อาชีวศึกษา ให้สถานศึกษาจดัเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจดัการอาชีวศึกษา ประกอบไปดว้ย
ความพร้อมทางดา้นบุคลากร วสัดุ ครุภณัฑ ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 3.2  การออกแบบการจดัการเรียนรู้ การจดัหาส่ือ และนวตักรรมการเรียนรู้ เป็นการบริการ
ดา้นการศึกษาจากรัฐอย่างมีคุณภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการฝึกทกัษะ
กระบวนการคิดการจดัการ การเผชิญสถานการณ์จริง ให้ความส าคญักับห้องปฏิบัติการ ฟาร์ม 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ วสัดุฝึกและครุภณัฑม์าตรฐานตามท่ีสาขาวชิาก าหนด 
 3.3  การบริการด้านต่าง ๆ ส าหรับนักเรียน มีการบริการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก
ให้แก่นักเรียนท่ีเรียนโครงการการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษา   
ตอนปลาย (ทวศึิกษา) (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก จ) 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบการหาประสิทธิภาพของคู่มือ การบริหารจัดการศึกษา     
เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม 
จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบการหาประสิทธิภาพของการพฒันาคู่มือ การบริหารจดัการ 
ศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมย
วิทยาคม จังหวดัแม่ฮ่องสอน ผู ้วิจ ัยขอน าเสนอ โดยแยกเป็น 4 ด้าน คือ ความถูกต้อง ความ
เหมาะสม ความเป็น ไปได ้และความเป็นประโยชน์ ดงัตารางท่ี 4.1 – 4.5 
 
ตารางที ่4.1     ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลการหาประสิทธิภาพของการพัฒนา

คู่มือการบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ทวศึิกษา) ของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม จังหวดัแม่ฮ่องสอน โดยภาพรวม 

ที่ ด้าน X  S. D. 
ระดับ ความถูกต้อง  
ความเหมาะสม  

และความเป็นไปได้ 
1. ความถูกตอ้ง 4.85 0.10 มากท่ีสุด 
2. ความเหมาะสม 4.87 0.10 มากท่ีสุด 
3. ความเป็นไปได ้ 4.87 0.21 มากท่ีสุด 
4. ความเป็นประโยชน์ 4.84 0.18 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.86 0.08 มากทีสุ่ด 

 
 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผลการหาประสิทธิภาพของการพฒันาคู่มือ การบริหารจดัการ 
ศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมย
วิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X  =  4.86) 1. ส่วนดา้นท่ีมีระดบั
สูงสุด คือ ด้านความเหมาะสม ( X  =  4.87) 2. รองลงมา คือ ด้านความเป็นไปได้ ( X  =  4.87)       
3. ล าดับ ต่อมา คือ ด้านความถูกต้อง ( X  = 4.850.10) และ 4. ด้าน ท่ี มีระดับน้อยท่ี สุด คือ            
ดา้นความเป็นประโยชน์ (X  = 4.84) 
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ตารางที ่4.2     ระดับความถูกต้องของคู่มือ การบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) ของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม จังหวดัแม่ฮ่องสอน  

ที่ ด้านความถูกต้อง X  S.D. 
ระดับ ความถูกต้อง  
ความเหมาะสม  

และความเป็นไปได้ 
1. ความเป็นมาของคู่มือน้ีมีความชดัเจน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
2. หลกัการและเหตุผลของคู่มือน้ีมีความชดัเจน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
3. วตัถุประสงคข์องคู่มือน้ีมีความชดัเจน 4.88 0.35 มากท่ีสุด 
4. แนวทางการด าเนินงานแต่ละตอนของคู่มือน้ี 

มีความเหมาะสมตามขั้นตอนการะบวนการ 
 

4.50 
 

0.53 
 

มากท่ีสุด 
5. ขอ้มูลแต่ละตอนของคู่มือน้ีครอบคลุมเน้ือหา

และการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีมีความชดัเจน  
 

4.88 
 

0.35 
 

มากท่ีสุด 
6. เน้ือหาของคู่มือน้ีเขา้ใจง่าย มีความชดัเจน  

ง่ายต่อการน าไปปฏิบติั 
 

4.88 
 

0.35 
 

มากท่ีสุด 
ภาพรวม 4.85 0.10 มากทีสุ่ด 

 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ด้านความถูกต้องของคู่มือ การบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วม
หลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.85) ส่วนประเด็นท่ีมีระดับสูงสุด คือ    
ความเป็นมาของคู่มือน้ีมีความชดัเจน และหลกัการและเหตุผลของคู่มือน้ีมีความชดัเจน (X  = 5.00) 
รองลงมา คือ วตัถุประสงค์ของคู่มือน้ีมีความชดัเจน ขอ้มูลแต่ละตอนของคู่มือน้ีครอบคลุมเน้ือหา
และการก าหนดบทบาทหน้าท่ีมีความชัดเจน และเน้ือหาของคู่มือน้ีเข้าใจง่าย มีความชัดเจน        
ง่ายต่อการน าไปปฏิบติั ( X  = 4.88) และประเด็นท่ีมีระดบัน้อยท่ีสุด คือ แนวทางการด าเนินงาน  
แต่ละตอนของคู่มือน้ีมีความเหมาะสมตามขั้นตอนการะบวนการ (X  = 4.50) 
 
 
 
 
 



84 

 

 

ตารางที่ 4.3  ระดับความเหมาะสมของคู่มือ การบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวดัแม่ฮ่องสอน  

ที่ ด้านความเหมาะสม X  S.D. 
ระดับ ความถูกต้อง  
ความเหมาะสม  

และความเป็นไปได้ 
1. คู่มือน้ีมีความเหมาะสมในการน าไปใช ้

ในการด าเนินงานในสถานศึกษา 
 

4.75 
 

0.46 
 

มากท่ีสุด 
2. คู่มือน้ีมีความสอดคลอ้งกบันโยบาย 

ของสถานศึกษาอยา่งชดัเจน 
 

4.63 
 

0.51 
 

มากท่ีสุด 
3. คู่มือน้ีมีองคป์ระกอบของรูปแบบชดัเจน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
4. ภารกิจและขอบข่ายงานตามขั้นตอนท่ีระบุไว ้

ในคู่มือน้ีสามารถน าไปเป็นแนวทางปฏิบติัได ้
 

5.00 
 

0.00 
 

มากท่ีสุด 
5. รูปเล่มของคู่มือน้ีมีความเหมาะสมต่อการใชง้าน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.87 0.10 มากทีสุ่ด 

 
  จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ด้านความเหมาะสมของคู่มือ การบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วม
หลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X  = 4.87) ส่วนประเด็นท่ีมีระดบัสูงสุด คือ คู่มือน้ี
มีองคป์ระกอบของรูปแบบชัดเจน ภารกิจและขอบข่ายงานตามขั้นตอนท่ีระบุไวใ้นคู่มือน้ีสามารถ
น าไปเป็นแนวทางปฏิบติัได้ และรูปเล่มของคู่มือน้ีมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน ( X  = 5.00) 
รองลงมา คือ คู่มือน้ีมีความเหมาะสมในการน าไปใชใ้นการด าเนินงานในสถานศึกษา (X  = 4.75) 
และประเด็นท่ีมีระดบัน้อยท่ีสุด คือ คู่มือน้ีมีความสอดคลอ้งกบันโยบายของสถานศึกษาอย่างชดัเจน 
(X = 4.63)  
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ตารางที ่4.4    ระดับความเป็นไปได้ของคู่มือ การบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวดัแม่ฮ่องสอน  

ที่ ด้านความเป็นไปได้ X  S.D. 
ระดับ ความถูกต้อง  
ความเหมาะสม  

และความเป็นไปได้ 
1. คู่มือน้ีสามารถน าไปใชใ้นสถานการณ์จริงได ้ 4.75 0.46 มากท่ีสุด 
2. คู่มือน้ีสามารถยอมรับได ้ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
3. มีความเป็นไปไดท่ี้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

จะน าคู่มือน้ีไปใชเ้ป็นแบบอยา่ง 
 

4.88 
 

0.35 
 

มากท่ีสุด 
4. คู่มือน้ีเป็นไปไดท่ี้จะใชเ้ป็นแนวปฏิบติัใหส้ามารถ

ท างานไดต้ามขั้นตอน และมีประสิทธิภาพ 
 

4.88 
 

0.35 
 

มากท่ีสุด 
5. คู่มือน้ีมีความเป็นไปไดท่ี้สถานศึกษาจะน าไปใช้

อยา่งเหมาะสม เป็นระบบ ระเบียบเรียบร้อย 
 

4.88 
 

0.35 
 

มากท่ีสุด 
ภาพรวม 4.87 0.21 มากทีสุ่ด 

 
 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ดา้นความเป็นไปไดข้องคู่มือ การบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วม
หลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X  = 4.87) ส่วนประเด็นท่ีมีระดบัสูงสุด คือ คู่มือน้ี
สามารถยอมรับได้ ( X  = 5.00) รองลงมา คือ มีความเป็นไปไดท่ี้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะน าคู่มือน้ี
ไปใชเ้ป็นแบบอยา่ง คู่มือน้ีเป็นไปไดท่ี้จะใชเ้ป็นแนวปฏิบติัให้สามารถท างานไดต้ามขั้นตอน และ  
มีประสิทธิภาพ และคู่มือน้ีมีความเป็นไปไดท่ี้สถานศึกษาจะน าไปใช้อย่างเหมาะสม เป็นระบบ 
ระเบียบเรียบร้อย ( X  = 4.88) และประเด็นท่ีมีระดับน้อยท่ีสุด คือ คู่มือน้ีสามารถน าไปใช้ใน
สถานการณ์จริงได ้(X  = 4.75) 
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ตารางที่ 4.5    ระดับความเป็นประโยชน์ของคู่มือ การบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม 
จังหวดัแม่ฮ่องสอน  

ที่ ด้านความเป็นประโยชน์ X  S.D. 
ระดับ ความถูกต้อง  
ความเหมาะสม  

และความเป็นไปได้ 
1. การด าเนินงานตามคู่มือน้ีมีประโยชน์ต่อการบริหาร

จดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและ
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) ของโรงเรียน 
สบเมยวทิยาคม 

 
 
 

4.88 

 
 
 

0.35 

 
 
 

มากท่ีสุด 
2. การน าคู่มือน้ีไปใชจ้ะท าใหส้ถานศึกษามีความมัน่ใจ

ในการพฒันาหลกัสูตรและคุณภาพการศึกษา 
 

4.75 
 

0.46 
 

มากท่ีสุด 
3. การด าเนินการตามคู่มือน้ีมีความชดัเจนและ 

ผลท่ีไดจ้ากการด าเนินการตามคู่มือแต่ละขั้นตอน 
มีประโยชน์ต่อแนวทางการด าเนินงานการจดั
การศึกษาใหก้บัผูบ้ริหาร ครู และเจา้หนา้ท่ี 
ท่ีเก่ียวขอ้งของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม 

 
 
 
 

4.88 

 
 
 
 

0.35 

 
 
 
 

มากท่ีสุด 
4. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการปฏิบติัตามคู่มือน้ีจะเป็น 

แนวทางในการพฒันาการบริหารจดัการศึกษา 
ร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย 
(ทวศึิกษา) ของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม  
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
 
 
 

4.88 

 
 
 
 

0.35 

 
 
 
 

มากท่ีสุด 
ภาพรวม 4.84 0.18 มากทีสุ่ด 

 
 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ดา้นความเป็นประโยชน์ของคู่มือ การบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วม
หลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.84) ส่วนประเด็นท่ีมีระดับสูงสุด คือ      
การด าเนินงานตามคู่มือน้ีจะมีประโยชน์ต่อการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษา   
และมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม  การด าเนินการตามคู่มือน้ีมี
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ความชัดเจนและผลท่ีได้จากการด าเนินการตามคู่มือแต่ละขั้นตอนมีประโยชน์ต่อแนวทาง          
การด าเนินงานการจดัการศึกษาให้กบัผูบ้ริหาร ครู และเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ของโรงเรียนสบเมย
วิทยาคม และขอ้มูลท่ีได้จากการปฏิบติัตามคู่มือจะเป็นแนวทางในการพฒันาการบริหารจดัการ 
ศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมย
วิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ( X  = 4.88) และประเด็นท่ีมีระดบัน้อยท่ีสุด คือ การน าคู่มือไปใช ้   
จะท าใหส้ถานศึกษามีความมัน่ใจในการพฒันาหลกัสูตรและคุณภาพการศึกษา (X  = 4.75)  
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ขอ้เสนอแนะในการพฒันาคู่มือ การบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วม
หลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน พบวา่ 
 1.  ควรมีการน าคู่มือไปทดสอบหรือทดลองใช้ปฏิบติัโดยให้นักเรียน และผูป้กครอง    
ศึกษารายละเอียดของคู่มือ และใหข้อ้เสนอแนะเพื่อน ามาปรังปรุงพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน 
 2.  ควรมีการประชาสัมพนัธ์คู่มือผา่นทางเวบ็ไซต์ของโรงเรียนให้แก่ผูท่ี้สนใจ เพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษาขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการเลือกศึกษาต่อ  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการปรับปรุงคู่มือ การบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน
ผูว้ ิจยัไดร้วบรวมขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นต่าง ๆ จากผูเ้ชี่ยวชาญ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี             
1. ควรมีการน าคู่ มือไปทดสอบหรือทดลองใช้ปฏิบัติโดยให้นักเรียนและผู ้ปกครองศึกษา
รายละเอียดของคู่มือ และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อน ามาปรังปรุงพัฒนาให้ดียิ่งข้ึน 2. ควรมีการ
ประชาสัมพนัธ์คู่มือผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนให้แก่ผูท่ี้สนใจเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา
ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการเลือกศึกษาต่อ จากขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญดงักล่าว ผูว้ิจยั 
จึงน าคู่มือการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวดัแม่ฮ่องสอน ไปให้นักเรียนและผู ้ปกครอง เพื่อศึกษา
รายละเอียด เม่ือได้รับขอ้เสนอแนะแล้วจึงน ามาแก้ไข ปรับปรุงอีกคร้ัง จากนั้นผูว้ิจยัจึงน าคู่มือ   
การบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของ
โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอนไปประชาสัมพนัธ์ผา่นทางเวบ็ไซตข์องโรงเรียนให้แก่
ผูท่ี้สนใจไดศึ้กษาต่อไป 
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บทที ่5 

 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยั เร่ือง การพฒันาคู่มือการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและ
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีวตัถุประสงค ์
เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เพื่อพฒันาคู่มือ การบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) และเพื่อหาประสิทธิภาพของคู่มือ          
การบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของ
โรงเรียนสบเมยวทิยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน สามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 
 
สรุปผลการวจัิย 
 1.  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานตามแนวทางการบริหาร
จดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมย
วิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ดงัน้ี 1) ด้านการวิเคราะห์ประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางาน พบว่า ยงัไม่มีการส ารวจสถานประกอบการข้อมูลพื้นฐานความจ าเป็นและ     
ความตอ้งการของชุมชนมากนัก 2) ดา้นการก าหนดหลกัสูตรสถานศึกษา พบว่า มีการน าโครงสร้าง
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ มาบูรณาการเป็น
หลักสูตรสถานศึกษา 3) ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า ย ังขาดความพร้อมทางด้าน
ห้องปฏิบัติการ ฟาร์ม เคร่ืองมือ อุปกรณ์ วสัดุฝึกและครุภัณฑ์มาตรฐานตามท่ีสาขาวิชาก าหนด         
อีกทั้ งครูผูส้อนยงัไม่มีความรู้ความเข้าใจการสอน 4) ด้านการจดัหลักสูตรการอาชีวศึกษา พบว่า 
หลังจากการเรียนการสอนเสร็จส้ินในแต่ละภาคเรียน โรงเรียนสบเมยวิทยาคมได้ด าเนินการส่งผล  
การเรียนรายวิชาพื้นฐานแต่ละรายวิชาให้กบัวิทยาลยัการอาชีพแม่สะเรียงเป็นผูด้  าเนินการเทียบและ
โอนผลการเรียน 5) ด้านการวดัและประเมินผล พบว่า เน้นการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง          
6) ดา้นการโอนผลการเรียน พบวา่ หลงัจากการเรียนการสอนเสร็จส้ินในแต่ละภาคเรียน สถานศึกษา
จะส่งผลการเรียนรายวิชาพื้นฐานแต่ละรายวิชาให้กบัวิทยาลยัการอาชีพแม่สะเรียงเป็นผูด้  าเนินการ
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วางแผนด าเนินการเทียบและโอนผลการเรียน 7) ดา้นการส าเร็จการศึกษา พบวา่ ผูท่ี้จะส าเร็จการศึกษา
ตอ้งได้ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 2.00 และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมทั้ง  
เขา้ร่วมกิจกรรมและประเมินผา่นทุกภาคเรียน 8) ดา้นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ พบวา่ เม่ือนกัเรียน
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแล้ว ต้องได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจาก
คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงร่วมกบักรมพฒันาฝีมือ
แรงงาน และ 9) ดา้นการประกนัคุณภาพหลกัสูตร พบว่า ไดด้ าเนินการประเมินหลกัสูตรเป็นประจ า
ทุกปีการศึกษา โดยมีการน าขอ้มูลไปพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัวิทยาลยั
การอาชีพแม่สะเรียง และความตอ้งการก าลงัคนของตลาดแรงงานและมาตรฐานอาชีพ 
 2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร      
อาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
พบว่า ได้คู่มือการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย            
(ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นคู่มือท่ีไดจ้าก การศึกษาเอกสาร ต ารา 
และเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และศึกษาการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีการด าเนินการในสถานศึกษา 
โดยศึกษาข้อมูลระบบการอาชีวศึกษาแบบทวิศึกษา 9 ด้าน รวมทั้งผูว้ิจยัยงัได้ศึกษาปัญหาจากการ
ด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา     
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ในปีการศึกษาท่ีผ่านมาและรวบรวมขอ้มูลและการน าเสนอ แนะหาแนวทาง 
แกไ้ขของการด าเนินงานจากผูใ้หข้อ้มูล ในการประชุมเชิงปฏิบติัการขั้นตอนท่ี 1 
 3.  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การตรวจสอบการหาประสิทธิภาพของคู่มือการบริหารจดัการ 
ศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมย
วิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่า ดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ และ
ดา้นความเป็นประโยชน์โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X =  4.86) ส่วนดา้นท่ีมีระดบั
สูงสุด คือ ดา้นความเหมาะสม (X   =  4.87) รองลงมา คือ ดา้นความเป็นไปได ้(X =  4.87) ล าดบัต่อมา 
คือ ดา้นความถูกตอ้ง (X = 4.85) และดา้นท่ีมีระดบันอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นความเป็นประโยชน์ (X = 4.84) 
 
อภิปรายผล 
 จากการวจิยั เร่ือง การพฒันาคู่มือการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและ
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน อภิปรายผลได ้
ดงัน้ี 
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 1.  จากผลการศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจดัการศึกษา
เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่า โรงเรียนสบเมยวิทยาคมได้รับนโยบายจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการให้ด าเนินการศึกษาหลกัสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลายจัดให้มีการประชุมขอความร่วมมือระหว่าง คณะกรรมการสถานศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน ครู ผูป้กครอง ผูแ้ทนชุมชน จดัท าหลกัสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย 
มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงเปิดห้องเรียน จ านวน 1 ห้อง       
เปิดการสอนรายวิชา หมวดทกัษะวิชาชีพประเภทวิชาสาขาช่างยนต์และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เม่ือผูเ้รียนจบการศึกษาแลว้จะไดรั้บวุฒิการศึกษา 2 วุฒิ คือ หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลายสายสามญั 
ควบคู่กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และจากการด าเนินงานดังกล่าวปัญหาท่ีพบก็คือ 
กระทรวงศึกษาธิการให้ด าเนินการศึกษาหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย   
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูเ้รียนในสถานศึกษาสายสามญัท่ีตั้ งอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล หรือไม่มี
สถานศึกษาอาชีวศึกษาในบริเวณใกล้เคียง ได้เข้าสู่ระบบการอาชีวศึกษาท่ีเป็นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพต่าง ๆ ทั้งน้ี โรงเรียนสบเมยวิทยาคมได้เขา้ร่วมโครงการทวิศึกษาและ
สอนนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการแลว้ จ านวน 2 รุ่น ท าให้ครูผูส้อนยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจการสอน
อีกทั้งยงัขาดการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการสอนเฉพาะทางตามโครงการการจดัการศึกษา
เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) รวมทั้ งยงัขาดความพร้อม
ทางดา้นห้องปฏิบติัการ ฟาร์ม เคร่ืองมือ อุปกรณ์ วสัดุฝึกและครุภณัฑ์ท่ีไดม้าตรฐานตามท่ีสาขาวิชา
ก าหนด ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะงบประมาณไม่เพียงพอ เน่ืองจากรัฐบาลยงัขาดการสนบัสนุนงบประมาณ
เพิ่มเติมให้แก่สถานศึกษา ในการส่งเสริมการจดัการศึกษารูปแบบทวิศึกษา เน่ืองจากปัจจุบนัภาระ
ค่าใชจ่้ายบางส่วน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดัหายานพาหนะรับ – ส่งนกัเรียนจากสถานศึกษาสายสามญั
ไปยงัสถาบนัอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษา ยงัเป็นภาระของผูป้กครองนักเรียน รวมทั้ ง
ค่าตอบแทนครูผูส้อนท่ีมีภาระงานเพิ่มข้ึนในการสอนนักเรียนจากสถานศึกษาสายสามญัท่ีเขา้ร่วม 
เพราะการจดัการศึกษารูปแบบทวิศึกษาเป็นมิติใหม่ของการจดัการศึกษา ผูเ้รียนส่วนใหญ่ตอ้งการ
เรียนในพื้นท่ีใกลบ้า้น เพื่อเป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายของผูป้กครองในการให้การศึกษาแก่ผูเ้รียน และ
ผูส้ าเร็จการศึกษามีโอกาสหางานท าไดม้ากข้ึนในภูมิล าเนาของตน ดงันั้น ครูผูส้อนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
จึงต้องมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิรูปด้านการศึกษา สถานศึกษาจึงควรวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมของจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัท่ีสถานศึกษาตั้งอยูว่า่มีศกัยภาพท่ีจะสร้างงาน
สาขาวิชาใดบ้าง และจะท าให้เกิดการจ้างงานจ านวนเท่าใด หลังจากนั้นจึงก าหนดแผนการผลิต
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ก าลังคนให้ตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจยัของ อุดม ประชานันท ์
(2560) วิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการความรู้สู่การศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษา
และมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลยัการอาชีพเกษตรวิสัย พบว่า ผลการศึกษาสภาพ   
การบริหารจัดการความรู้สู่การศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย          
(ทวิศึกษา) ของวิทยาลยัการอาชีพเกษตรวิสัย ครูขาดการให้ความรู้ในการจดัการศึกษาทวิศึกษาใน
โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ขาดการเอาใจใส่ประสานงานกบัโรงเรียนในสังกดั ท่ีร่วมมือในการจดั
การศึกษาทวิศึกษาให้แก่นกัเรียนทวิศึกษา ครูยงัติดอยูก่บัการจดัการศึกษาแบบเดิมท่ีเคยกระท ามากบั
นักเรียนท่ีเรียนปกติ ไม่มีการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน โดยมุ่งหวงัจดัการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรมากกว่าการค านึงถึงทักษะวิชาชีพ นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับ ชูเกียรติ อุ่นปัญญา และ    
พนมพร จนัทรปัญญา (2560) วิจยัเร่ือง การจดัการศึกษาแบบทวิศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า การจดัการการศึกษาแบบทวิศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากประเด็นปัญหาทั้ง 4 ดา้นพบวา่มาจาก 3 ปัจจยั คือ 
1) บุคลากรของสถานศึกษามีจ านวนน้อย เม่ือมีการจดัการศึกษาแบบทวิศึกษาเพิ่มเติมจากการเรียน 
การสอนปกติ จึงท าให้ชั่วโมงสอนของครูมีมากกว่าเดิม ซ่ึงสถานศึกษาจะจา้งบุคลากรสายการสอน
เพิ่มก็จะเป็นการเพิ่มงบประมาณรายจ่ายของสถานศึกษา 2) งบประมาณ สถานศึกษาไดรั้บงบประมาณ
สนบัสนุนจากตน้สังกดัตามจ านวนนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา ในการท าความ
ร่วมมือกันกับสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษานั้น บางสถานศึกษาอยู่ไกล         
ท  าให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนจากค่าเดินทางของบุคลากรท่ีไปปฏิบติัหน้าท่ี ส่งผลให้งบประมาณท่ีได้รับ    
ไม่สมดุลกับรายจ่ายของสถานศึกษา และ 3) วสัดุ ครุภัณฑ์ สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาไม่มีครุภณัฑ์ท่ีจ  าเป็นใชป้ระกอบการสอนในบางสาขาวชิาจึงท าให้กระบวนการ
เรียนการสอนไม่เป็นไปตามสมรรถนะรายวชิา ในส่วนสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษามีครุภณัฑ์ท่ีใชใ้น
การเรียนการสอนจริงแต่ไม่สะดวกขนยา้ยไปยงัสถานศึกษาท่ีจดัการเรียนการสอน จึงเกิดปัญหากบั
สถานศึกษาท่ีอยู่ห่างไกล และยงัสอดคลอ้งกบั วงศ์จนัทร์ แกว้สีนวล (2557) ท่ีศึกษาการพฒันาคู่มือ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พบวา่ ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ดา้นการพฒันาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้มีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากการจดัหาส่ือและวสัดุอุปกรณ์ใหแ้ก่ครู และผูเ้รียน
ยงัไม่เหมาะสม มีปริมาณไม่เพียงพอและหลากหลาย นอกจากน้ีส่ือและอุปกรณ์ท่ีมียงัไม่สอดคลอ้งกบั
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  และสอดคล้องกบัการวิจยัของ สาระ ปัทมพงศา (2551) ท่ีศึกษาการพฒันา
คู่มือการจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนวดักาญจนาราม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี 
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เขต 1 พบวา่ ดา้นปัญหา โรงเรียนขาดส่ือในการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัเด็กแต่ละประเภท 
และครูผูส้อนขาดความรู้ในการใชส่ื้อ 
 2.  จากผลการพฒันาคู่มือการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยม 
ศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เน่ืองจากยงัมีแนวทาง 
การจดัการศึกษาและการบริหารจดัการท่ีไม่ชัดเจนจึงตอ้งมีการพฒันาแนวทางการด าเนินงานให้มี
ความชัดเจน ช้ีแจงผูบ้ริหารให้เข้าใจในแนวทางการจดัการศึกษาทวิศึกษา และพฒันาเจ้าหน้าท่ีท่ี
รับผดิชอบการด าเนินงานใหมี้ความเขา้ใจในแนวคิด หลกัการ และหลกัเกณฑ์การจดัการศึกษา ผูจ้ดัท า
จึงมีการพฒันาคู่มือ เร่ือง การบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษา    
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงมีหลกัการและเจตนารมณ์
ของการพฒันาหลกัสูตรท่ีใช้ในการจดัการเรียนการสอนให้เป็นระบบ มีรายละเอียดการจดัการศึกษา 
การเทียบโอนและการวดัผลประเมินผลท่ีมีขอ้ปลีกยอ่ยมาอธิบายผล เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนสบเมย
วิทยาคมท าความเข้าใจ เพื่อเป็นข้อมูลในการแนะแนวและให้ความช่วยเหลือผูเ้รียนให้สามารถ      
เรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)ไดส้ าเร็จ แต่เป็นภารกิจใหม่ของ
โรงเรียนสบเมยวิทยาคมท่ีเพิ่งจะด าเนินการเป็นปีแรก และในภาคเรียนต่อไป มีเป้าหมายท่ีจะขยาย
โครงการ ดังนั้ น ผูว้ิจยัได้พฒันาจากประสบการณ์ให้เป็นขั้นตอนการบริหารจดัการรวมทั้งมาจาก
การศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และผลการประชุมเชิงปฏิบติัการจากผูท่ี้มีส่วนในการ
ด าเนินงาน รวมทั้งผูว้ิจยัยงัได้ศึกษาปัญหาจากการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการศึกษา
เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ในปีการศึกษาท่ีผ่านมาและ      
ได้รวบรวมข้อมูล และการน าเสนอ แนะแนวทางแก้ไขของการด าเนินงานจากผูใ้ห้ข้อมูลในการ
ประชุมเชิงปฏิบติัการขั้นตอนท่ี 1 มาวิเคราะห์เป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อก าหนดองค์ประกอบและจดัท า
คู่มือการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของ
โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตลอดจนตามค าแนะน าอองผูเ้ช่ียวชาเเื่่อใ้้คู่ม่อเป็น
้นงัส่อ้ร่อเอกสารท่ีใ้อ้อ้ความรู้เก่ียวกบัการท าส่ิงใดส่ิง้น่ึงแก่ผูอ่้าน โดยมุ่ง้วงัใ้้ผูอ่้าน้ร่อผูใ้ช้
มีความเอา้ใจสามารถด าเนินการในเร่่องนั้นดว้ยตนเองไดอ้ยา่งเ้มาะสม้ร่อเป็น้นงัส่อ้ร่อเอกสาร
ท่ีใชป้ระกอบควบคู่เป็นแนวทางในการปฏิบติังานเื่่อใ้้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการอองผูใ้ช้งาน ค่อ 
ครูผูส้อน บุคลากรท่ีเก่ียวออ้ง้ร่อแมก้ระทัง่นักเรียนท่ีสนใจ เื่่อประกอบการตดัสินใจท่ีจะศึกษา  
การเรียนการสอนแบบทวิศึกษาจนบรรลุผลส าเร็จตามเป้า้มายอย่างมีประสิทธิภาื โดยผูว้ิจ ัย     
ศึกษาแลว้ พบวา่ คู่มือประกอบดว้ยสาระส าคญั ดงัน้ี ค  าน า สารบญัค าแนะน าการใชคู้่มือ บทน า ตอนท่ี 1 
แนวทางการด าเนินการจดัการ ศึกษาวิชาชีพในโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ตอนท่ี 2 แนวทางการจดั
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โครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม  และตอนท่ี 3 แนวทางการจดัการเรียนการสอน       
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ กนกวรรณ ศิรินิมิตรกุล (2553) ท่ีกล่าวถึงองค์ประกอบอองคู่ม่อว่า     
ควรประกอบดว้ยรายละเอียดท่ีส าคเั ค่อ ค าช้ีแจงการใชคู้่ม่อ เน้่อ้าสาระ การเตรียมการ กระบวนการ 
วิธีการ กิจกรรม การวดัและประเมินผล ความรู้เสริม ปัเ้าและค าแนะน าเก่ียวกบัการป้องกันและ
แกไ้อปัเ้า ตลอดจนแ้ล่งออ้มูลและแ้ล่งอา้งอิงต่าง ๆ และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดออง คมัภีร์ สุดแท ้
(2553) ท่ีกล่าวว่า องคป์ระกอบอองคู่ม่อควรประกอบดว้ย 3 ส่วน้ลกั ค่อ ส่วนท่ี 1 บทน า เป็นส่วน    
ท่ีอธิบายถึงความเป็นมาในการจดัท าคู่ม่อ ความมุ่ง้มาย ความส าคเัและประโยชน์อองคู่ม่อ ส่วนท่ี 2 
ค  าช้ีแจงการใช้คู่ม่อ เป็นส่วนเก่ียวกบัวิธีการใช้คู่ม่อ ส่วนท่ี 3 ส่วนเน้่อ้า เป็นส่วนอธิบายเก่ียวกบั
เน้่อ้าอองคู่ม่อ นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับแนวคิดออง แสงรุนีย์ มีืร (2552) ท่ีกล่าวถึงคู่ม่อว่า      
ควรประกอบดว้ย ค าช้ีแจงในการใช้คู่ม่อ ค าช้ีแจงเก่ียวกบัการเตรียมการท่ีจ าเป็นต่าง ๆ เน้่อ้าสาระ 
และกระบวนการ้ร่ออั้นตอนในการด าเนินการ ความรู้เสริม ้ร่อแบบฝึกปฏิบติั เื่่อช่วยผูอ่้านในการ
ฝึกฝน ปัเ้าและค าแนะน าเก่ียวกบัการป้องกนัและแกไ้อปัเ้า แ้ล่งออ้มูลและแ้ล่งอา้งอิง 
 3.  จากผลการวิเคราะห์ตรวจสอบการหาประสิทธิภาพของคู่มือ การบริหารจดัการศึกษา
เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จากการตอบแบบการหาประสิทธิภาพของคู่มือจากผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า ดา้นความ 
ถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ และด้านความเป็นประโยชน์  โดยภาพรวมและ      
รายด้านอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงมีออ้คิดเ้็น สรุปไดด้งัน้ี ค่อ เน่่องจากคู่ม่อถูกปรับมาจากคู่ม่อการ
บริ้ารจัดการศึกษาเรียนร่วม้ลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ออง
กระทรวงศึกษาธิการ และมีการปรับใ้้สอดคลอ้งกบัประสบการณ์และผลการประชุมเชิงปฏิบติัการ
จากผูท่ี้มีส่วนในการด าเนินงานการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ผลการวิเคราะห์ตรวจสอบการ
หาประสิทธิภาพของคู่ มือน้ี จึงมีวตัถุประสงค์และแนวทางการด าเนินงานท่ีชัดเจน เื่่อใ้้ มี
องค์ประกอบท่ีดีอองคู่ม่อครบถ้วน เน้่อ้าเอ้าใจง่ายเน่่องจากต้องน าคู่ม่อไปใช้กับ ครู นักเรียน 
ผูป้กครอง และบุคลากรท่ีเก่ียวออ้งกบัการเรียนการสอนในรูปแบบ (ทวิศึกษา) ดงันั้น จึงตอ้งมีเน้่อ้า
สาระท่ีเ้มาะสมครอบคลุม สามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาื ืร้อมทั้งยงัสามารถช้ีแจง   
ท าความเอ้าใจในบทบาท้น้าท่ีการปฏิบัติงานอองครูผู ้สอน นักเรียน และบุคลากรท่ีเก่ียวอ้อง       
อย่างชัดเจน ส า้รับเคร่่องม่อและแบบฟอร์ม มีการจดัท ารายละเอียดเป็นอั้นตอนเ้มาะแก่การ
น าไปใช้งาน และการด าเนินงานตามคู่ม่อก่อใ้้เกิดประโยชน์ต่อการบริ้ารจดัการตามบริบทใน
สถานศึกษา ตลอดจน้น่วยงานท่ีเก่ียวออ้งสามารถน าไปเป็นแบบอย่างได ้โดยคู่ม่อน้ียงัสอดคล้อง  
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กบันโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีให้สถานศึกษาเร่งประชาสัมพนัธ์ 
สร้างความเขา้ใจ ใหน้กัเรียนหนัมาสนใจเรียนทางดา้นอาชีพ ซ่ึงมีตลาดรองรับอยา่งแน่นอนใหม้ากข้ึน
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดออง วินุลาศ เจริญชัย (2556) ท่ีท าวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการบริหาร
หลักสูตรคู่ขนานวิชาชีพของโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคมตามแนวคิดเทียบเคียงสมรรถนะ พบว่า 
การศึกษาสภาพการบริหารหลกัสูตรคู่ขนานวิชาชีพ โรงเรียนบา้นใหญ่พิทยาคม มีการปฏิบติังานการ
บริหารหลกัสูตรคู่ขนานวิชาชีพ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการส่งเสริม สนบัสนุน อยูใ่นระดบัมาก 
ด้านการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ด้านการก ากับ ดูแลคุณภาพ อยู่ในระดบัมาก    
การน ารูปแบบไปใช้ในการบริหารหลักสูตรคู่ขนานวิชาชีพของโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคมตาม
แนวคิดเทียบเคียงสมรรถนะ น ารูปแบบท่ีพฒันาแลว้ไปใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นการ
ส่งเสริม สนับสนุน อยู่ในระดบัมาก ดา้นการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และ
ดา้นการก ากบั ดูแลคุณภาพ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด การประเมินรูปแบบการบริหารหลกัสูตรคู่ขนาน
วิชาชีพของโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคมตามแนวคิดเทียบเคียงสมรรถนะ พบว่า ความพึงพอใจของ
ผูบ้ริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ด้านการส่งเสริม สนับสนุน     
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ด้านการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และด้านการก ากบั 
ดูแลคุณภาพ อยูใ่นระดบัระดบัมากท่ีสุด ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน และนกัเรียน ภาพรวม 
อยู่ในระดบัมาก ด้านการส่งเสริม สนับสนุน อยู่ในระดับมาก ด้านการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา     
อยู่ในระดบัมาก และดา้นการก ากบั ดูแลคุณภาพ อยู่ในระดบัระดบัมาก นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ อารีรัตน์ ชูรวง (2558) ท่ีกล่าววา่ การจดัการศึกษาเป็นทางเลือกส าหรับนกัเรียนดอ้ยโอกาส  
ท่ีมีความประสงค์จะเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายควบคู่กับ
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ การจดัการศึกษาเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอาชีวศึกษาแก่
นักเรียนด้อยโอกาสตามความถนัดและความความสนใจ และการจดัการศึกษาสามารถผลิตนักเรียน  
ให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาชีพและเหมาะสมกบัทิศทางการพฒันาประเทศ และรองรับ   
การเปล่ียนแปลงในอนาคต และการจดัการศึกษาสนับสนุน สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง 
ศึกษาธิการ และหน่วยงานตน้สังกดั และการจดัการศึกษาสอดคล้องกบัความต้องการของนักเรียน   
โดยศึกษาการประเมินการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษา และมธัยมศึกษาตอนปลาย 
(ทวิศึกษา) ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จงัหวดัพิษณุโลก สังกดัส านกับริหารงานการศึกษา
พิเศษ พบว่า การประเมินบริบทของการจดัการศึกษามีความเหมาะสมมากท่ีสุด การประเมินปัจจยั
น าเขา้ของการจดัการศึกษา พบว่า ดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา ด้านความพร้อมของครูผูส้อน ด้านส่ือ
และแหล่งเรียนรู้ และดา้นงบประมาณมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก การประเมินกระบวนการของ
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การจดัการศึกษา พบวา่ ดา้นการจดัการศึกษา และดา้นการจดัการเรียนการสอนมีความเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัมาก การประเมินผลผลิตของการจดัการศึกษา พบวา่ นกัเรียนทุกคนจบการศึกษาตามหลกัสูตร
นักเรียนมีความพร้อมในการประกอบอาชีพอยู่ในระดับมาก สิริกร ประสพสุข (2555) กล่าวว่า 
ลักษณะของคู่มือท่ีดีควรมีลักษณะ ดังน้ี ด้านรูปแบบ มีขนาดรูปเล่มเหมาะสม ตัวอักษรอ่านง่าย 
ชัดเจน รูปประกอบเหมาะสมกับเน้ือหาและการน าเสนอกิจกรรมแต่ละขั้นตอนมีความชัดเจน         
ดา้นเน้ือหา วตัถุประสงคข์องคู่มือก าหนดไวช้ดัเจน เหมาะสม ระบุขอบข่ายเน้ือหา เน้ือหาครอบคลุม
ตามวตัถุประสงค์ ค  าแนะน าการศึกษาคู่มือเขียนได้ชดัเจน เขา้ใจง่าย เน้ือหาความรู้มีความเหมาะสม
ตรงกบัความตอ้งการและความจ าเป็น และดา้นการน าไปใช้ ก าหนดขั้นตอนการศึกษาคู่มือไวช้ดัเจน 
ก าหนดกิจกรรมเน้ือหาและแบบฝึกได้สัมพันธ์กัน มีกิจกรรมประเมินผลเหมาะสมกับเน้ือหา 
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สาระ ปัทมพงศา (2551) ท่ีกล่าวว่า คู่มือท่ีดีนั้นควรมีลกัษณะ
ในประเด็นหลัก ๆ คือ เน้ือหาต้องถูกต้อง และครอบคลุมสาระของคู่มือนั้ น การจัดล าดับข้อมูล
น าเสนอเป็นขั้นตอนเขา้ใจง่าย มีค  าช้ีแจง มีวตัถุประสงคช์ดัเจน ผูใ้ดอ่านแลว้สามารถน าไปปฏิบติัได ้
รูปแบบของคู่มือเหมาะสมและทนต่อการใช้งาน ภาษาเหมาะสมกบัผูใ้ช ้เขา้ใจง่าย มีตวัอยา่งประกอบ 
และมีแหล่งสืบคน้ขอ้มูลหรือหนงัสืออา้งอิง ตลอดจนสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ แสงรุนีย ์มีพร (2552) 
ท่ีกล่าวว่า คู่มือท่ีดีนั้นควรให้รายละเอียดครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ คือ มีการระบุให้ชดัเจนวา่คู่มือนั้น
เป็นคู่มือส าหรับใคร ใครเป็นผูใ้ช ้มีการก าหนดวตัถุประสงคใ์ห้ชดัเจนวา่ มีส่วนน าท่ีจูงใจให้ผูใ้ชรู้้วา่
คู่มือน้ีจะช่วยผูใ้ช้ไดอ้ย่างไร ผูใ้ช้จะไดป้ระโยชน์อะไรบา้ง มีส่วนท่ีให้หลกัการหรือความรู้ท่ีจ  าเป็น 
แก่ผูใ้ช้คู่มือ มีส่วนท่ีให้ค  าแนะน าแก่ผูใ้ช้เก่ียวกบัการเตรียมตวั การเตรียมเคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์ และ
ส่ิงจ าเป็นในการด าเนินการตามคู่มือแนะน า มีส่วนท่ีให้ค  าแนะน าแก่ผูใ้ช้เก่ียวกับขั้นตอนหรือ
กระบวนการในการท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง มีการตรวจสอบความเขา้ใจการอ่านหรือการปฏิบติัตามขั้นตอน   
ท่ีเสนอแนะ มีการใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการช่วยให้ผูใ้ช้คู่มือสามารถใชคู้่มือไดโ้ดยสะดวก เช่น การจดั
รูปเล่ม การเลือกตวัอกัษร ขนาดของตวัอกัษร การใช้ตวัด า การใช้สี การใช้ภาพ การตีกรอบ การเน้น
ขอ้ความบางตอน เป็นตน้ และมีการให้แหล่งอา้งอิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูใ้ช้คู่มือ และสอดคล้องกบั
แนวคิดของ คมัภีร์ สุดแท ้(2553) ท่ีกล่าวว่า คู่มือท่ีดีตอ้งเป็นแนวปฏิบติัท่ีส าคญั วิธีการจดักิจกรรม    
มีความละเอียดอ่อน สามารถน าไปปฏิบติัได ้ควรแสดงแผนภาพ แผนภูมิ แผนผงัเพื่อช่วยให้ปฏิบติั
ตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้ง่าย และรูปแบบของคู่มือควรเป็นท่ีน่าสนใจ มีแหล่งอา้งอิงท่ีสามารถคน้ควา้
เพิ่มเติมได ้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ออ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้

     1.1  การืฒันาคู่มือ ควรมีการพฒันาบนพื้นฐานสภาพปัญหาของโรงเรียน สถานศึกษา 
ซ่ึงเป็นครูและนักเรียน เพื่อด าเนินการพฒันาแนวทางการด าเนินงานทุกปี เพราะการจดักิจกรรม      
การเรียนการสอน แนวคิด หลกัการ สภาวการณ์ ในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
     1.2  ควรมีการพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้มีความพร้อม
ความสามารถในเร่ืองของการพฒันาคู่มือ และการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) มีการนิเทศ ก ากบั ติดตามและการประเมินผลอยา่งต่อเน่่อง 
     1.3  ควรมีการเผยแพร่คู่มือให้ครู บุคลากรในสถานศึกษา ผูป้กครอง นักเรียน หรือ        
ผูท่ี้สนใจ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานหรือเล็งเห็นถึงความส าคัญในเร่ือง การจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) 
 2.  ออ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

     2.1  ควรวิจยัเื่่อศึกษาติดตามผลการใช้คู่ม่อในการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) น ามาประเมินและืฒันาคู่ม่อใ้้เกิดประโยชน์     
ต่อสถานศึกษาและผูเ้รียนต่อไป  
   2.2  ควรศึกษาโรงเรียนมธัยมท่ีมีการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและ
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

   2.3  ควรศึกษาเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) ในสถานศึกษา 
   2.4  ควรศึกษาการพฒันาคู่มือ เพื่อใช้ส าหรับนกัเรียนท่ีเรียนการจดัการศึกษาเรียนร่วม
หลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
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ประวตัิผู้วจิัย 

 
 

ช่ือ – นามสกุล  นายชลธาร สมาธิ 

 
วนั เดือน ปีเกดิ  14  พฤศจิกายน  2525 

 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  209/142 หมู่ท่ี 10 ต าบลป่าแดด อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  
   รหสัไปรษณีย ์50100  
 
ประวตัิการศึกษา  พ.ศ. 2548  หลกัสูตร ครุศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิา อุตสาหกรรมศิลป์ 

      มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 
ประสบการณ์การท างาน พ.ศ. 2554 – 2555  ครูผูช่้วย 

      โรงเรียนสบเมยวทิยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

   พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั ครู  
      โรงเรียนสบเมยวทิยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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ภาคผนวก ก 
 

หนังสือขออนุญาตเกบ็ข้อมูลเพ่ือท าวทิยานิพนธ์ 
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ภาคผนวก ข  
 

บันทกึการประชุมเชิงปฏิบัติการและสรุปรายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 
 

บันทกึการประชุมเชิงปฏิบัติการ และสรุปรายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ คร้ังที ่1 

เร่ือง การด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษา 

และมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา)ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

วนั องัคาร ท่ี 13 เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

ณ หอ้งประชุมอาคาร 1 โรงเรียนสบเมยวทิยาคม 

 

ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองท่ีแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
 1.1 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ 
           1.1.1…………………………………………………………… 
           1.1.2 …………………………………………………………… 
           1.1.3 …………………………………………………………… 
           1.1.4 …………………………………………………………… 
           1.1.5 …………………………………………………………… 
           1.1.6 …………………………………………………………… 
           1.1.7 …………………………………………………………… 
           1.1.8 …………………………………………………………… 
           1.1.9 …………………………………………………………… 
           1.1.10 …………………………………………………………… 
           1.1.11 …………………………………………………………… 
           1.1.12 …………………………………………………………… 
           1.1.13 …………………………………………………………… 
 1.2 ขอบเขตและเน้ือหา 
 …………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
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 1.3 ความเป็นมาของการด าเนินงานตามแนวทางบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) ของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 …………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ระเบียบวาระที ่2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมเชิงปฏิบติัการคร้ังท่ีแลว้ 
  - 
 
ระเบียบวาระที ่3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
    3.1 ผลการศึกษา สภาพ ปัญหา การด าเนินงานตามแนวทางบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วม
หลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) ของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน แบ่งออกเป็น 9 ดา้น ดงัน้ี 
      1. ดา้นการวิเคราะห์ประเภทวชิา สาขาวิชา สาขางาน
 …………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
       2. ดา้นการก าหนดหลกั สูตรสถานศึกษา 
 …………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
       3. ดา้นการจดัการเรียนการสอน
 …………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
       4. ดา้นการจดัหลกัสูตรการอาชีวศึกษา 
         …………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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       5. ดา้นการวดัและประเมินผล 
              …………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
       6. ดา้นการโอนผลการเรียน          
 …………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
             7. การส าเร็จการศึกษา 
             ……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
             8. ดา้นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
              …………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
              9. ดา้นการประกนัคุณภาพหลกัสูตร            
 …………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 …………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
  
ระเบียบวาระที ่5 ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบติัการคร้ังต่อไป 
 …………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
        
 
         ลงช่ือ…………………………… 
                       (…………………………………..) 
      ผูบ้นัทึกรายงานการประชุมเชิงปฏิบติัการ 
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รายงานการประชุมเชิงปฏิบตักิาร 

เร่ือง การด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษา 

และมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) ของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

วนั องัคาร ท่ี 13 เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

ณ หอ้งประชุมอาคาร 1 โรงเรียนสบเมยวทิยาคม 

 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

 1. นายภาษิต     บุษมงคล  ต าแหน่ง      ผูอ้  านวยการโรงเรียนสบเมยวทิยาคม 

 2. นางสาวป่ินอารีย ์    สมเป็ง          ต าแหน่ง      หวัหนา้กลุ่มบริหารงานวชิาการ 

 3. นางตวษิา      พรรณสุข ต าแหน่ง      ครูผูรั้บผดิชอบงานทวศึิกษา 

 4. นางสาววรรณิศา     วงศษ์ยา           ต าแหน่ง      หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

               การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 5. นายชลธาร  สมาธิ  ต าแหน่ง      ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

               การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 6. นายวทิยา     จอมทอง  ต าแหน่ง      ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

                              การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 7. นายจิรันดร     เองศิลป์                ต าแหน่ง       ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

                การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 8. นางสาวภทัรวดี     บ ารุงราษฎร์         ต าแหน่ง       ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

                               การงานอาชีพและเทคโนโลย ี        

 9. นางสาวอรพรรณ     ทิพยป์ระเสริฐ     ต าแหน่ง       ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

                การงานอาชีพและเทคโนโลย ี       

 10. นางสาวสกุณา    วอ่งไว  ต าแหน่ง       ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

                               การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 11. นายสถาพร    ทองประดิษฐ ์ ต าแหน่ง       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

                ขั้นพื้นฐาน 
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 12. นางลดัดาวรรณ    อภิวงค ์  ต าแหน่ง        คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 

                 พื้นฐาน 

 13. นายกิตติศกัด์ิ    บูชาประทีปดวง ต าแหน่ง         ครูผูส้อนวทิยาลยัการอาชีพ 

                  แมส่ะเรียง 

 

ผูไ้ม่มาประชุม 

 - 

เร่ิมประชุมเวลา 9.30 น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบและพิจารณาวาระต่างๆ ดงัน้ี 

 

ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองท่ีแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.1 เร่ือง การศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจดัการศึกษาเรียน

ร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จงัหวดั

แม่ฮ่องสอน 

    ประธานแจง้ท่ีประชุมวา่การประชุมคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการ

ด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย 

(ทวศึิกษา) ของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยมอบให ้นายชลธาร สมาธิ ครูผูส้อนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไดไ้ปศึกษาขอ้มูล การด าเนินงานตามแนวทางการบริหาร

จดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) และศึกษาการปฏิบติั

ตามบทบาทหนา้ท่ีในสถานศึกษา ศึกษาปัญหาจากการด าเนินงานในปีการศึกษาท่ีผา่นมาโดยให้ด าเนิน

การศึกษา สรุปเน้ือหา และองค์ประกอบขอ้มูลระบบการอาชีวศึกษาแบบทวิศึกษา 9 ด้าน เป็น ดงัน้ี 1) 

การวเิคราะห์ประเภทวชิา สาขาวชิา สาขางาน 2) การก าหนดหลกัสูตรสถานศึกษา 3) การจดัการเรียนการ

สอน 4) การจดัหลกัสูตรการอาชีวศึกษา 5) การวดัและประเมิน ผล 6) การโอนผลการเรียน 7) การส าเร็จ

การศึกษา 8) การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 9) การประกันคุณภาพหลักสูตร เพื่อน าข้อคิดเห็นและ

เสนอแนะมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดองค์ประกอบและจดัท าคู่มือ การบริหารจดั
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การศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมย

วทิยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และน าไปใชใ้นโรงเรียนสบเมยวทิยาคมต่อไป 

 1.2 ขอบเขตและเน้ือหา 

    ผูศึ้กษาไดศึ้กษาเอกสาร ต ารา และเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในหวัขอ้ การด าเนินงานตาม

แนวทางการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) และ

ศึกษาการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีการด าเนินการในสถานศึกษา โดยศึกษาขอ้มูลระบบการอาชีวศึกษา

แบบทวิศึกษา 9 ด้าน ดังน้ี 1) การวิเคราะห์ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 2) การก าหนดหลกัสูตร

สถานศึกษา 3) การจดัการเรียนการสอน 4) การจดัหลกัสูตรการอาชีวศึกษา 5) การวดัและประเมิน ผล 6) 

การโอนผลการเรียน 7) การส าเร็จการศึกษา 8) การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 9) การประกนัคุณภาพ

หลกัสูตร นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัไดศึ้กษาปัญหาจากการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการศึกษา

เรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) ในปีการศึกษาท่ีผา่นมา 

 1.3. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการประชุมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ี 

             จากการประชุมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์และสามารถน า

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชไ้ดด้งัน้ี 

                1.3.1 ทราบถึงปัญหาการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วม

หลกัสูตร          อาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จงัหวดั

แม่ฮ่องสอน  

             1.3.2 น าผลการประชุมเชิงปฏิบติัการมาจดัท าองคป์ระกอบของคู่มือ และจดัท าคู่มือ การ

บริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) ของโรงเรียนสบ

เมยวิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพื่อน าไปใชใ้นการบริหารจดัการศึกษาให้มีระบบและมีประสิทธิภาพ

ต่อไป 

       1.4 ความเป็นมาของการด าเนินงานตามแนวทางบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) ของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

          โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 34 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดรั้บ

นโยบายใหด้ าเนินการศึกษาหลกัสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนจึงได ้
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ด าเนินการประชุมขอความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผูป้กครอง ผูแ้ทนชุมชน เพื่อ

ศึกษาความตอ้งการตลาดแรงงานในชุมชนและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจดัการเรียนการสอน

ในสถานศึกษา และเป็นขอ้มูลในการด าเนินการ จดัท าหลกัสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอน

ปลายพร้อมทั้งร่วมกนัพฒันาหลกัสูตรโรงเรียนสบเมยวทิยาคม พุทธศกัราช 2558 ตลอดจนเพื่อพร้อมต่อ

การบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบัวทิยาลยัการอาชีพแม่สะเรียงซ่ึงเป็นสถาบนัอาชีวศึกษาท่ีอยูใ่นพื้นท่ี

ใกลเ้คียงให้มีการด าเนินการดา้นหลกัสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยไดเ้ปิด

ห้องเรียน คือห้องเรียนสายศิลป์ทัว่ไป จ านวน 1 ห้อง เปิดการสอนรายวิชาหมวดทกัษะวิชาชีพ ประเภท

วิชาสาขาช่างยนต์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากนั้นวางแผนและจดัท าหลกัสูตรร่วมกนั โดย

ปัจจุบนัสถานศึกษาตอ้งมีการเตรียมความพร้อมและด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจดัการศึกษาเรียน

ร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษา รองผูอ้  านวยการ

สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและ

มธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) จึงตอ้งบริหารจดัการทุกดา้นทั้งในส่วนการร่วมคิดร่วมท าเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจดัการต่อไป 

 

ระเบียบวาระที ่2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 

  - 

 

ระเบียบวาระที ่3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

 3.1 จากการศึกษา สภาพ ปัญหา ต ารา และเอกสารงานวิจัยท่ี เก่ียวข้องในหัวข้อ การ

ด าเนินงานตามแนวทางบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย    

(ทวิศึกษา) การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีการด าเนินการในสถานศึกษา และจากผลการด าเนินงานในปีท่ี

ผ่านมา โดยศึกษาขอ้มูลระบบการอาชีวศึกษาแบบทวิศึกษา 9 ด้าน ดงัน้ี 1) การวิเคราะห์ประเภทวิชา 

สาขาวิชา สาขางาน 2) การก าหนดหลกัสูตรสถานศึกษา 3) การจดัการเรียนการสอน 4) การจดัหลกัสูตร

การอาชีวศึกษา 5) การวดัและประเมินผล 6) การโอนผลการเรียน 7) การส าเร็จการศึกษา 8) การประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 9) การประกนัคุณภาพหลกัสูตรจากการการศึกษา ผูว้ิจยัไดน้ าผลจากการศึกษา น ามา

สรุปหาแนวทางในการประชุมเชิงปฏิบติัการ เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการก าหนดองค์ประกอบและ
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ออกแบบการจดัท าคู่มือ การบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย 

(ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยการน าเสนอแต่ละด้านได้มีการให้

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเสนอแนะปัญหา และแนวทางแกไ้ข โดยสรุปได ้ดงัน้ี 

 3.3.1 ดา้นการวเิคราะห์ประเภทวชิา สาขาวชิา สาขางาน  

             โรงเรียนสบเมยวิทยาคมยงัไม่มีการส ารวจสถานประกอบการขอ้มูลพื้นฐานความจ าเป็น

และความต้องการของชุมชนมากนัก ส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอบถามความต้องการจากนักเรียนใน

สถานศึกษา และความพร้อมดา้นการสอนของวทิยาลยัการอาชีพแม่สะเรียง จากนั้นสรุปเป็นขอ้มูลเพื่อใช้

ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ได้มาซ่ึงการอนุมติัเปิดการเรียนการสอน

ใหก้บันกัเรียนท่ีสนใจ โดยสถานศึกษาจะพิจารณาความพร้อมของสถานศึกษาเป็นหลกัส าคญั 

       3.3.2 ดา้นการก าหนดหลกัสูตรสถานศึกษา 

       หลงัจากการวเิคราะห์ประเภทวชิา สาขาวชิาและสาขางานเป็นท่ีเหมาะสมแลว้คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงได้มีการน าโครงสร้างหลักสูตรระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลาย และหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ มาบูรณาการเป็นหลกัสูตรสถานศึกษา โดย

จดัให้มีความเหมาะสมตามโครงการการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอน

ปลาย (ทวศึิกษา) ของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

    3.3.3 ดา้นการจดัการเรียนการสอน 

       มีการจดัการเรียนรู้ทั้งสองสถานศึกษา โดยจดัใหมี้การเรียนหมวดวิชาทกัษะชีวติในโรงเรียน

สบเมยวทิยาคม และเรียนหมวดวชิาทกัษะวชิาชีพในวทิยาลยัการอาชีพแม่สะเรียงตามหลกัสูตรบูรณาการ

ของสถานศึกษาท่ีจดัท าข้ึน แต่สถานศึกษายงัขาดความพร้อมทางดา้นห้องปฏิบติัการ ฟาร์ม เคร่ืองมือ 

อุปกรณ์ วสัดุฝึกและครุภณัฑม์าตรฐานตามท่ีสาขาวชิาก าหนด เน่ืองจากงบประมาณไม่เพียงพอ พร้อมทั้ง

ครูผูส้อนยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจการสอนตามโครงการการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษา

และมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) 

    3.3.4 ดา้นการจดัหลกัสูตรการอาชีวศึกษา 

       หลงัจากการเรียนการสอนเสร็จส้ินในแต่ละภาคเรียน โรงเรียนสบเมยวทิยาคมไดด้ าเนินการ

ส่งผลการเรียนรายวิชาพื้นฐานแต่ละรายวิชาให้กบัวิทยาลยัการอาชีพแม่สะเรียงเป็นผูด้  าเนินการเทียบ

และโอนผลการเรียน โดยวทิยาลยัการอาชีพแม่สะเรียงจะจดัการเรียนการสอนในหมวดวิชาทกัษะวชิาชีพ
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ให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร ตามเง่ือนไขของการตดัสินผลการเรียนเพื่อให้ส าเร็จการศึกษาตาม

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 และนกัเรียนตอ้งผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

วชิาชีพ 

    3.3.5 ดา้นการวดัและประเมินผล 

       โรงเรียนสบเมยวิทยาคมได้เน้นการเน้นการประเมินสภาพจริงโดยให้เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัร

วชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 พ.ศ. 2556 

    3.3.6 ดา้นการโอนผลการเรียน 

       โรงเรียนสบเมยวิทยาคมและวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงมีการน าหลักสูตรบูรณาการ

รายวชิามาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั และสาระการเรียนรู้ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐานพุทธศกัราช 2551 เปรียบเทียบกบัจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาทกัษะชีวิต ในหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพพุทธศกัราช 2551 เพื่อให้จุดประสงค์และ

เน้ือหาใกลเ้คียงกนั จากนั้นโรงเรียนสบเมยวิทยาคมไดด้ าเนินการจดัการเรียนการสอนในหมวดรายวิชา

พื้นฐาน ตามหลกัสูตรสถานศึกษา ทั้งหมด 41 หน่วยกิต ส่วนหมวดรายวชิาทกัษะวชิาชีพใหว้ิทยาลยัการ

อาชีพด าเนินการจดัการเรียนการสอน อีกไม่น้อยกวา่ 71 หน่วยกิต หลงัจากการเรียนการสอนเสร็จส้ิน    

ในแต่ละภาคเรียน สถานศึกษาจะส่งผลการเรียนรายวิชาพื้นฐานแต่ละรายวิชาให้กบัวิทยาลยัการอาชีพ        

แม่สะเรียงเป็นผูด้  าเนินการวางแผนด าเนินการเทียบและโอนผลการเรียน 

    3.3.7 ดา้นการส าเร็จการศึกษา 

       โรงเรียนสบเมยวิทยาคมไดด้ าเนินการตดัสินผลการเรียนตามเกณฑก์ารจบระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลายตามโครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเกณฑ์การจบหลักสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ซ่ึงผูท่ี้จะส าเร็จการศึกษาตอ้งไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00 และ

ผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพพร้อมทั้งเขา้ร่วมกิจกรรมและประเมินผา่นทุกภาคเรียน 

    3.3.8. ดา้นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

       นกัเรียนท่ีเรียนหลกัสูตรการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอน

ปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม เม่ือนักเรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม

หลกัสูตรแลว้ตอ้งไดรั้บการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจากคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพโดย
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วทิยาลยัการอาชีพแม่สะเรียงร่วมกบักรมพฒันาฝีมือแรงงานไดจ้ดัท าแบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพเพื่อ

ประเมินและปฏิบติัตามเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวชิาชีพใหค้รบถว้น 

    3.3.9 ดา้นการประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

 โรงเรียนสบเมยวิทยาคมด าเนินการประเมินหลกัสูตรการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตร

อาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) ของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม เป็นประจ าทุกปีการศึกษา

โดยมีการโดยมีการน าขอ้มูลไปพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัวทิยาลยัการ

อาชีพแม่สะเรียง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการก าลงัคนของตลาดแรงงานและมาตรฐานอาชีพ 

 

มติ ท่ีประชุมเห็นชอบร่าง 

 

ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

  - 

 

ระเบียบวาระที ่5 ก าหนดการประชุมคร้ังต่อไป 

  - 

 

ปิดประชุมเวลา  12.00 น.       
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     ลงช่ือ…………………………… 

      (นายชลธาร   สมาธิ) 

            ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

 

                  ลงช่ือ......................................ผูต้รวจรายงานการประชุม 

                  (นางสาววรรณิศา   วงศษ์ยา) 

                     ต  าแหน่ง ครู ช านาญการ    

   

                   

       ลงช่ือ...................................      ผูรั้บรองรายงานการประชุม 

                        (นายภาษิต   บุษมงคล) 

               ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนสบเมยวทิยาคม 
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ภาคผนวก ค 
 

รายนามผู้เช่ียวชาญ 
 
 
 ในการจดัท าเคร่ืองมือ ซ่ึงเป็นแบบการหาประสิทธิภาพ เก่ียวกบั การพฒันาคู่มือ การบริหารจดั
การศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมย
วิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยได้น าเสนอเคร่ืองมือดังกล่าวไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ  คือหัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไดต้รวจสอบ ด้าน
ความถูกตอ้ง ดา้นความเหมาะสม ดา้นความเป็นไปได ้และดา้นความเป็นประโยชน์ จ  านวน 4 โรงเรียน 
รวมทั้งส้ิน 8 คน ดงัรายนามต่อไปน้ี 
 
1. นางเฉิดฉนัท ์ คงความซ่ือ  หวัหนา้กลุ่มบริหารงานวชิาการ  
     โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพตัร” ศึกษา  
2. นางสาวมยรีุ   ปินตา   หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
     โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพตัร” ศึกษา 
3. ธมลวรรณ ทรัพยท์ว ี   หวัหนา้กลุ่มบริหารงานวชิาการ  
     โรงเรียนสังวาลยว์ทิยา  
4. นายดิเรก    จินดารัตน์   หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
     โรงเรียนสังวาลยว์ทิยา 
5. นางกนกลกัษณ์   แปงมูล  หวัหนา้กลุ่มบริหารงานวชิาการ    
     โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21  
6. นางมาลยั   ถาวรทรัพยสุ์ข  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
     โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 
7. นางสาวเบญญาภา   ศิริมุ่ย  หวัหนา้กลุ่มบริหารงานวชิาการ  
     โรงเรียนเฉลิมรัฐวทิยาคม 
8. นางสาวพทัยาภรณ์   เปรมอภิวงค ์ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
     โรงเรียนเฉลิมรัฐวทิยาคม 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบการหาประสิทธิภาพ  
เกีย่วกบัเพศ ต าแหน่ง ประสบการณในการท างานหรืออายุราชการ วฒิุการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบการหาประสิทธิภาพ เก่ียวกับเพศ 
ต าแหน่ง ประสบการณ์ในการท างานหรืออายรุาชการ วฒิุการศึกษา ไดแ้สดงผลไวใ้นตารางดงัต่อไปน้ี 
 ค่าร้อยละของข้อมูลสถานภาพส่วนตัวของผู ้ตอบแบบการหาประสิทธิภาพ เก่ียวกับเพศ 
ต าแหน่ง ประสบการณ์ในการท างานหรืออายรุาชการ วฒิุการศึกษา 
 

ข้อมูลด้านสถานภาพส่วนตัว จ านวน  ร้อยละ 
1. เพศ 
         ชาย 
         หญิง 

 
1 
7 

 
12.50 
87.50 

รวม 8 100 
2. ต  าแหน่ง 
         หวัหนา้กลุ่มบริหารงานวชิาการ 
         หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 
4 
4 

 
50.00 
50.00 

รวม 8 100 
3. ประสบการณ์ในการท างาน 
         6 – 10 ปี 
         11 – 15 ปี 
         16 ปี ข้ึนไป 

 
2 
2 
4 

 
25.00 
25.00 
50.00 

รวม 8 100 
4. วฒิุการศึกษา 
         ปริญญาตรี 

         ปริญญาโท 
         สูงกวา่ปริญญาโท 

 
1 
7 
- 

 
12.50 
87.50 

- 
รวม 8 100 

 
 จากตาราง  พบวา่สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบการหาประสิทธิภาพสูงสุด คือ เพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 87.50 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 12.50 เม่ือจ าแนกตามต าแหน่งของผู ้ตอบแบบการหา
ประสิทธิภาพ คือ หวัหนา้กลุ่มบริหารงานวชิาการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 และหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
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การงานอาชีพและเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 50.00 เม่ือจ าแนกประสบการณ์ในการท างานของผูต้อบแบบ
การหาประสิทธิภาพสูงสุด คือ 16 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมา คือ 6 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 
25.00 และ 11 – 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.00 ตามล าดบั ส่วนวุฒิการศึกษาของผูต้อบแบบการหาประสิทธิ 
ภาพสูงสุด คือ ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 87.50 รองลงมาคือ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 12.50 ตามล าดบั 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือในการท าวิทยานิพนธ์ 
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ภาคผนวก ง 
  

แบบการหาประสิทธิภาพของคู่มือ การบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
เร่ือง การพฒันาคู่มือ การบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
……………………………………………………………………… 

ค าช้ีแจง 
 แบบการหาประสิทธิภาพน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อสอบถาม ความคิดเห็นของท่านท่ีมีต่อการ
พฒันาคู่มือ การบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) 
ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุงแกไ้ขคู่มือดงักล่าวให้
มีความถูกต้องเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็ นประโยชน์ของคู่ มือ แบบการหา
ประสิทธิภาพ ฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
  ตอนที ่1   สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบการหาประสิทธิภาพ 
  ตอนที่ 2   แบบประเมินการหาประสิทธิภาพของการพฒันาคู่มือ การบริหารจดัการศึกษา
      เรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) ของ 
      โรงเรียนสบเมยวทิยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
  ตอนที ่3   ขอ้เสนอแนะ 
  ขอ้มูลจากแบบการหาประสิทธิภาพน้ีจะใช้เฉพาะในการวิจยัเท่านั้นและขอรับรองว่าผล
จากการตอบแบบการหาประสิทธิภาพของการพัฒนาคู่มือ การบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน  จะไม่ส่งผลกระทบต่อท่านหรือหน่วยงานท่ีท่านสังกดั 
     
 
     ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่าน 
 
      นายชลธาร   สมาธิ 
    นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
          มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
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ตอนที ่1   สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบการหาประสิทธิภาพ 
ค าช้ีแจง    โปรดท าเคร่ืองหมายลงใน (   ) ตามความเป็นจริง 
 
 1.   เพศ   
   (   )   ชาย     
   (   )   หญิง 
 
 2.   ต าแหน่ง 
   (   )   หวัหนา้กลุ่มบริหารงานวชิาการ      
   (   )   หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
 3.   ประสบการณ์ในการท างานหรืออายุราชการ 
   (   )   ต ่ากวา่ 5 ปี     
   (   )   6 – 10 ปี      
   (   )   11 – 15 ปี 
   (   )   16 ปีข้ึนไป 
 
 4.   วฒิุการศึกษา 
   (   )   ต ่ากวา่ปริญญาตรี    
   (   )   ปริญญาตรี     
   (   )   ปริญญาโท 
   (   )   สูงกวา่ปริญญาโท 
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ตอนที ่2   แบบประเมินการหาประสิทธิภาพของการพฒันาคู่มือ การบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วม   
    หลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) ของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม  
    จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องขวามือ ซ่ึงมีทั้งหมด 5 ระดบัการปฏิบติั ซ่ึงในแต่ละ
    ระดบัมีความหมายดงัต่อไปน้ี 
    ระดบัคะแนน 5 = มีระดบัความถูกตอ้ง/ความเหมาะสม/เป็นไปได/้มีประโยชน์มากท่ีสุด 
    ระดบัคะแนน 4 = มีระดบัความถูกตอ้ง/ความเหมาะสม/เป็นไปได/้มีประโยชน์มาก 
    ระดบัคะแนน 3 = มีระดบัความถูกตอ้ง/ความเหมาะสม/เป็นไปได/้มีประโยชน์ปานกลาง 
    ระดบัคะแนน 2 = มีระดบัความถูกตอ้ง/ความเหมาะสม เป็นไปได/้มีประโยชน์นอ้ย 
    ระดบัคะแนน 1 = มีระดบัความถูกตอ้ง/ความเหมาะสม/เป็นไปได/้มีประโยชน์นอ้ยท่ีสุด 
 

ที่ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

5 
มากทีสุ่ด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านความถูกต้อง  
1. ความเป็นมาของคู่มือน้ีมีความชดัเจน      
2. หลกัการและเหตุผลของคู่มือน้ีมีความ

ชดัเจน 
     

3. วตัถุประสงคข์องคู่มือน้ีมีความชดัเจน      
4. แนวทางการด าเนินงานแต่ละตอนของคู่มือ

น้ีมีความเหมาะสมตามขั้นตอนการะบวน
การ 

     

5. ขอ้มูลแต่ละตอนของคู่มือน้ีครอบคลุม
เน้ือหาและการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีมีความ
ชดัเจน  

     

6. เน้ือหาของคู่มือน้ีเขา้ใจง่าย มีความชดัเจน 
ง่ายต่อการน าไปปฏิบติั 
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ที่ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

5 
มากทีสุ่ด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านความเหมาะสม  
1. คู่มือน้ีมีความเหมาะสมในการน าไปใชใ้น

การด าเนินงานในสถานศึกษา 
     

2. คู่มือน้ีมีความสอดคลอ้งกบันโยบายของ
สถานศึกษาอยา่งชดัเจน 

     

3. คู่มือน้ีมีองคป์ระกอบของรูปแบบชดัเจน      
4. ภารกิจและขอบข่ายงานตามขั้นตอนท่ีระบุ

ไวใ้นคู่มือน้ีสามารถน าไปเป็นแนวทาง
ปฏิบติัได ้

     

5. รูปเล่มของคู่มือน้ีมีความเหมาะสมต่อการใช้
งาน 

     

ด้านความเป็นไปได้  
1. คู่มือน้ีสามารถน าไปใชใ้นสถานการณ์จริง

ได ้
     

2. คู่มือน้ีสามารถยอมรับได ้      
3. มีความเป็นไปไดท่ี้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะ

น าคู่มือน้ีไปใชเ้ป็นแบบอยา่ง 
     

4. คู่มือน้ีเป็นไปไดท่ี้จะใชเ้ป็นแนวปฏิบติัให้
สามารถท างานไดต้ามขั้นตอน และมี
ประสิทธิภาพ 

     

5. คู่มือน้ีมีความเป็นไปไดท่ี้สถานศึกษาจะ
น าไปใชอ้ยา่งเหมาะสม เป็นระบบ ระเบียบ
เรียบร้อย 
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ที่ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

5 
มากทีสุ่ด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านความเป็นประโยชน์  
1. การด าเนินงานตามคู่มือน้ีมีประโยชน์ต่อการ

บริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตร
อาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย         
(ทวศึิกษา) ของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม 

     

2. การน าคู่มือน้ีไปใชจ้ะท าใหส้ถานศึกษามี
ความมัน่ใจในการพฒันาหลกัสูตรและ
คุณภาพการศึกษา 

     

3. การด าเนินการตามคู่มือน้ีมีความชดัเจนและ
ผลท่ีไดจ้ากการด าเนินการตามคู่มือแต่ละ
ขั้นตอนมีประโยชน์ต่อแนวทางการ
ด าเนินงานการจดัการศึกษาใหก้บัผูบ้ริหาร 
ครู และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ของโรงเรียน
สบเมยวทิยาคม 

     

4. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการปฏิบติัตามคู่มือน้ีจะเป็น
แนวทางในการพฒันาการบริหารจดั
การศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและ
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) ของ
โรงเรียนสบเมยวทิยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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ตอนที ่3   ขอ้เสนอแนะ  
ค าช้ีแจง   โปรดระบุขอ้เสนอแนะในการพฒันาคู่มือ การบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตร    
    อาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) ตามความคิดเห็นหรือตามขอ้เท็จจริง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก จ 
 

คู่มือ การบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ทวศึิกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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ค าน า 
 

 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานควบคู่กบัการส่งเสริมวิชาชีพ เพื่อให้
ผูเ้รียนมีวิชาชีพ ทกัษะทางอาชีพ ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน และเป็นก าลงัคนท่ีตรง
ต่อความตอ้งการของประเทศ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงร่วมมือกบัส านกังานคณะ 
กรรมการ การอาชีวศึกษาด าเนินงานโครงการการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้กบัผูเ้รียนระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้สามารถจบการศึกษา โดยไดรั้บวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย และวุฒิประกาศนียบตัรวิชาชีพ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 34 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวง 
ศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนหน่ึงในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนท่ีไดรั้บนโยบายให้ด าเนินการศึกษาหลกัสูตรเรียน
ร่วมอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลายโดยโรงเรียนไดด้ าเนินการประชุมร่วมมือระหวา่งคณะกรรมการ
สถานศึกษา ครู ผูป้กครอง ผูแ้ทนชุมชน เพื่อศึกษาความตอ้งการตลาดแรงงานในชุมชนเพื่อเป็นความพร้อม
ในการตดัสินใจจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา หลงัจากท่ีด าเนินการมาหน่ึงปีการศึกษา โรงเรียนสบ
เมยวิทยาคม จึงได้ศึกษาสภาพการด าเนินงานการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) เพื่อน าขอ้มูลมาปรับปรุงและพฒันาเพื่อหาแนวทางการจดัการศึกษาเรียน
ร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ข้ึนใหม่ โดยการจดัท าคู่มือ เร่ือง การ
บริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบ
เมยวิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประกอบดว้ยเน้ือหาเก่ียวกบัความเป็นมาของโครงการการจดัการเรียนการ
สอนหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพในโรงเรียน ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกบัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในแนวทางการด าเนินการ
จดัการศึกษาวิชาชีพในโรงเรียนสบเมยวิทยาคม แนวทางการจดัโครงสร้างหลกัสูตรของโรงเรียนสบเมย
วิทยาคม และแนวทางการจดัการเรียนการสอน เพื่อใช้ในการขยายผลการจดัการศึกษาในภาคเรียนต่อไป 
เพื่อใหส้ถานศึกษาจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
 ผูจ้ดัท าหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาคู่มือ เร่ือง การบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ฉบบัน้ี 
จะเป็นแนวทางการด าเนินงานการจดัการศึกษาให้กับผูบ้ริหาร ครู และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง สามารถ
ด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามนโยบาย และขอขอบคุณ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่าน ท่ีได้
ร่วมจดัท าเอกสารฉบบัน้ีใหส้ าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

ชลธาร   สมาธิ 
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ค าแนะน าการใช้คู่มือ 
 เพื่อใหก้ารใชคู้่มือ การบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวศึิกษา)ของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงควรให้
ครูผูส้อนและนกัเรียนท่ีเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา)ไดศึ้กษาและ
น าไปปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  
 1. ครูผูส้อนทุกท่านและนกัเรียนท่ีเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิ
ศึกษา) จะตอ้งศึกษาคู่มือฉบบัน้ีใหเ้ขา้ใจก่อนการน าไปใชเ้ป็นแนวปฏิบติั  
 2. ครูผูส้อนทุกท่านจะตอ้งศึกษาและด าเนินการตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือฉบบัน้ี หรืออาจ
ปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมของผูเ้รียน  
 3. องคป์ระกอบของคู่มือ การบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวศึิกษา) ของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม จงัหวดัแมฮ่่องสอน มีดงัน้ี   
    ค าน า        
    ค าแนะน าการใช้คู่มือ 
    บทน า 
  หลกัการและเหตุผล  วตัถุประสงค ์
        ตอนที ่1 แนวทางการด าเนินการจดัการศึกษาวชิาชีพในโรงเรียนสบเมยวทิยาคม 
  1.1 การวเิคราะห์สาขาวชิา 
  1.2 การสมคัรเขา้เป็นนกัเรียน 
  1.3 การเป็นนกัเรียน 
       ตอนที ่2 แนวทางการจดัโครงสร้างหลกัสูตรของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม 
  2.1 การก าหนดหลกัสูตรสถานศึกษา 
  2.2 การจดัท ารายวชิาเพิ่มเติม 
  2.3 การวดัผลประเมินผล 
  2.4 การฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการนิเทศ 
  2.5 การโอนผลการเรียน 
  2.6 การส าเร็จการศึกษา 
       ตอนที ่3 แนวทางการจดัการเรียนการสอน 
  3.1 การเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการศึกษา 
  3.2 การออกแบบการจดัการเรียนรู้และการจดัหาส่ือและนวตักรรมการเรียนรู้ 
  3.3 การบริการดา้นต่างๆส าหรับนกัเรียน 
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บทน า 
 
 ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงในกลุ่มประเทศอาเซียน มีการ
เคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน และแรงงานเสรี โดยเฉพาะการพฒันามาตรฐานทางการศึกษาร่วมกนั
จุดมุ่งหมายส าคญัร่วมกนัในการยกระดบัการแข่งขนัของภูมิภาค การร่วมแบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษา
ระหวา่งกนั น าไปสู่การส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกนั (single 
market) เพื่อรองรับการปรับตวั ของสถาบนัการศึกษาในภูมิภาค และการรับรองระบบเทียบหน่วยกิต 
ระหวา่งกนั จะน าไปสู่การขยายโอกาสทางการศึกษาของบุคลากรในภูมิภาคมากยิ่งข้ึน ประเทศไทยจึงมี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาก าลงัคนให้เป็นมาตรฐานเทียบกบัอาเซียนหรือนานาชาติ ตลอดจนเตรียม
ความพร้อมประชากรวยัเรียนให้มีทกัษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงหมายความว่า เรียนรู้
เพื่อใหไ้ดว้ชิาแกนและแนวคิดส าคญัในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงตอ้งใหไ้ดท้ั้งสาระวชิา และไดท้กัษะ 3 ดา้น คือ 
1.ทกัษะดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม 2.ทกัษะดา้นสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี และ3.ทกัษะดา้นชีวิต
และอาชีพ เพื่อความส าเร็จทั้งด้านการท างานและการด าเนินชีวิต การจดัการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพ เป็นการจดัการศึกษาวิชาชีพให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน ให้สามารถผลิต
ก าลงัคนไดต้ามเป้าหมายของประเทศ รวมทั้งมีทกัษะฝีมือท่ีไดม้าตรฐาน ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจึงเห็นสมควรปรับรูปแบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษาใหมี้ความหลากหลาย เหมาะสม เพื่อ
เพิ่มโอกาสในการศึกษาดา้นวิชาชีพส าหรับประชาชนวยัเรียนและวยัท างาน ตามความถนัดและความ
สนใจในการเขา้ถึงการอาชีวศึกษาไดง่้ายมากข้ึน ดว้ยการขยายวธีิการและกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสให้
สามารถเขา้สู่ระบบการจดัการศึกษาอาชีวศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน ทัว่ถึง และรวดเร็วข้ึน นบัเป็นทางเลือก
ส าหรับประชาชนผูส้นใจ นกัเรียนบางกลุ่มท่ีมีความประสงค์จะเพิ่มพูนหรือสะสมความรู้ ทกัษะและ
เตรียมตวัท่ีจะเขา้ศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา (แนวทางการด าเนิน (ทวิศึกษา) โรงเรียนสบเมยวิทยาคม, 
2558) 
 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม ตั้ งอยู่เลขท่ี  78 หมู่ ท่ี  3 ต าบลแม่คะตวน อ าเภอสบเมย จังหวดั
แม่ ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์  58110 โทรศัพท์   0-5361-8105 โทรสาร 0-5361-8105 E –mail :  
sobmoei.sw@ gmail.com   Website  :  http://www.sobmoeiwittayakom.ac.th   สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยม ศึกษา เขต 34 เปิดสอนตั้งแต่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีเขต
พื้นท่ีบริการ 4 ต าบล ไดแ้ก่ ต าบลแม่คะตวน ต าบลแม่สวด ต าบลสบเมย ต าบลแม่สามแลบ โรงเรียนสบ
เมยวิทยาคม เร่ิมก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2530 ตามนโยบายของกรมสามญัศึกษาขยายให้มีโรงเรียน
มธัยมศึกษาทุกอ าเภอ โดยอาศยัอาคารเรียนโรงเรียนบา้นแม่เกาะ มีนายเกษม  พนัธุรัตน์  ผูอ้  านวยการ
โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพตัรศึกษา” เป็นผูดู้แลในฐานะคณะกรรมการสามัญศึกษาประจ าจังหวดั
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แม่ฮ่องสอน มีนกัเรียนจ านวน 63 คน เป็นนกัเรียนชายจ านวน 29  คน นกัเรียนหญิงจ านวน 34 คน ต่อมา
ไดย้า้ยมาท าการสอนในท่ีตั้งปัจจุบนั เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2530 โดยมีนายสุเทพ นุชทรวง เป็นผูบ้ริหาร
คนแรก  เปิดท าการสอนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จนกระทัง่ปีการศึกษา 
2538 ไดเ้ปิดสอนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจนถึงปัจจุบนั 
 โดยในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสบเมยวิทยาคมไดด้ าเนินการเปิดห้องเรียนเรียนร่วมหลกัสูตร
อาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยเร่ิมเปิดห้องเรียนแผนการเรียนศิลป์ทัว่ไปปกติ ควบคู่รายวิชา
เพิ่มเติมจากหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)  เพื่อเป็นทางเลือกใหก้บันกัเรียนกลุ่มศิลป์ทัว่ไปเม่ือ
จบมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะไดรั้บวุฒิมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และวฒิุประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) แล้วสามารถเลือกเรียนสาขาต่างๆในสถาบันอาชีวศึกษาโดยสามารถน าวุฒิการศึกษา
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)ไปสมคัรเรียน  หรือเป็นทางเลือกส าหรับนกัเรียนท่ีตอ้งการท างานโดยใช้
วฒิุประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)ในการสมคัรงานในตลาดแรงงานได ้
 
หลกัการและเหตุผล 
 ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี งบประมาณ 2558 ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนทุกระดบัทุกประเภท นอกจากน้ียงัไดต้ระหนกัถึงความส าคญั
และเตรียมความพร้อมดา้นวชิาชีพใหผู้เ้รียนตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาจนจบมธัยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้
ผูเ้รียนในแต่ละระดบัการศึกษามองเห็นภาพงานอาชีพต่าง ๆ  โดยมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนรู้จกัตนเอง ส ารวจความ
สนใจ ความถนัด และมองเห็นเส้นทางชีวิตในอนาคต เพื่อวางแผนในการศึกษาต่อ หรือเข้าสู่
ตลาดแรงงานไดอ้ย่างมีคุณภาพ และได้ร่วมมือกบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเตรียมคนให้มี
ทกัษะและศกัยภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานดา้นทกัษะฝีมือ ดา้นร่างกายและจิตใจ 
ดา้นลกัษณะนิสัยในการท างาน (ขยนั อดทน กระตือรือร้น ซ่ือสัตย ์และรับผดิชอบ) ใหส้ามารถกา้วสู่โลก
แห่งการท างาน หรือศึกษาต่อ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดร่้วมมือกบัส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาด าเนินการจดัการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ในสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2553) 
 อ าเภอสบเมย เป็นหน่ึงใน 7 อ าเภอของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน (อ าเภอแม่สะเรียง อ าเภอแม่ลานอ้ย 
อ าเภอขุนยวม อ าเภอเมือง อ าเภอปางมะผา้ อ าเภอปาย) ตั้งอยูทิ่ศใตสุ้ดของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยห่าง
จากศาลากลางจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเป็นระยะทาง 192 กิโลเมตร มีถนนเขา้สู่ตวัจงัหวดัดงัน้ี ทางหลวง
หมายเลข 1085 จากอ าเภอสบเมยถึงอ าเภอแม่สะเรียง ระยะทาง 25 กิโลเมตร และทางหลวงหมายเลข 108 
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จากอ าเภอแม่สะเรียงถึงอ าเภอเมือง ระยะทาง 167 กิโลเมตร การแบ่งเขตการปกครอง อ าเภอสบเมย แบ่ง
การปกครองออกเป็น 6 ต าบล 58 หมู่บา้น ดงัน้ี 
                        ต าบลสบเมย                              ประกอบดว้ย 12 หมู่บา้น 
                        ต  าบลแม่คะตวน                         ประกอบดว้ย  8  หมู่บา้น 
                        ต  าบลกองก๋อย                            ประกอบดว้ย  9 หมู่บา้น 
                        ต  าบลแม่สวด                             ประกอบดว้ย  12 หมู่บา้น 
                        ต าบลป่าโปง                              ประกอบดว้ย 7 หมู่บา้น 
                        ต  าบลแม่สามแลบ                       ประกอบดว้ย 10 หมู่บา้น 
อาณาเขต  
           ทิศเหนือ            ติดกบั   อ าเภอแม่สะเรียง  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
            ทิศใต ้               ติดกบั  อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก 
            ทิศตะวนัออก     ติดกบั  อ าเภออมก๋อย  จงัหวดัเชียงใหม่ 
            ทิศตะวนัตก       ติดกบั ประเทศสหภาพเมียนมาร์ 
อาชีพหลกั ไดแ้ก่ ท าไร่ เล้ียงสัตว ์และส่วนอาชีพเสริม ไดแ้ก่ การเยบ็ผา้ การทอผา้ และการจกัสาน 
ดา้นประชากร  
1.จ านวนประชากรทั้งส้ิน  รวม 41,646  คน 
2.จ านวนประชากรชาย  รวม 21,129  คน 
3.จ านวนประชากรหญิง  รวม 20,317 คน 
4.ความหนาแน่นของประชากร 35 คน/ตร.กม. 
ท่ีมา : (ศูนยบ์ริการอ าเภอ, 2558) 
 โรงเรียนสบเมยวทิยาคม อ าเภอสบเมย มีผูเ้รียนท่ีเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 243 คน 
และมธัยมศึกษาตอนปลายจ านวน 289 คน รวมทั้งหมด 532 คน ซ่ึงนกัเรียนทั้งหมดเป็นช่วงวยัแรงงาน
หากไดรั้บการแนะแนว ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการเรียนและการประกอบอาชีพ ยอ่มจะเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีจะ
เป็นแรงงานท่ีมีฝีมือให้กบัภาคอุตสาหกรรมและการบริการหรือประกอบอาชีพอิสระได ้โรงเรียนสบเมย
วิทยาคมจึงได้เขา้ร่วมโครงการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย 
หรือทวิศึกษา ในภาคเรียนท่ี 1/2558 การด าเนินงานในช่วงปีการศึกษาท่ีผ่านมา เป็นช่วงแห่งการเรียนรู้ 
เป็นช่วงของการเร่ิมตน้พฒันาโครงการ หารูปแบบแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการศึกษาเรียนร่วม
หลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) และเน่ืองจากเป็นภารกิจใหม่ของโรงเรียนสบ
เมยวิทยาคมท่ีเพิ่งจะด าเนินการเป็นปีแรก และในภาคเรียนต่อไป มีเป้าหมายท่ีจะขยายโครงการ แต่จาก
การศึกษาสภาพการด าเนินงานการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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พบว่า การด าเนินงานการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย             
(ทวิศึกษา) ยงัมีแนวทางการจดัการศึกษาและการบริหารจดัการท่ีไม่ชัดเจน เพื่อพฒันาแนวทางการ
ด าเนินงานให้มีความชัดเจน ช้ีแจงผูบ้ริหารให้เขา้ใจในแนวทางการจดัการศึกษาทวิศึกษา และพฒันา
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบการด าเนินงานให้มีความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และหลักเกณฑ์การจัด
การศึกษา ทั้งสองหลกัสูตร คือ หลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลายโดยเฉพาะหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ผูจ้ดัท าจึงมีการพฒันาคู่มือ เร่ือง การบริหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตร
อาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ฉบบั
น้ี ซ่ึงมีหลกัการและเจตนารมณ์ของการพฒันาหลกัสูตรท่ีเช่ือมโยงโลกของการท างานและโลกของ
การศึกษาเข้าด้วยกัน มีวิธีการจดัการศึกษาท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และถือเป็นเกณฑ์
มาตรฐานในการส าเร็จการศึกษา จึงมีความจ าเป็นท่ีบุคลากรของโรงเรียนสบเมยวิทยาคมจะตอ้งเขา้ใจ
เจตนารมณ์ของหลกัสูตรดงักล่าว อีกทั้งการจดัการเรียนการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบให้เป็นระบบ 
มีรายละเอียดการจดัการศึกษา การเทียบโอนและการวดัผลประเมินผลท่ีมีข้อปลีกย่อยมาก จ าเป็นท่ี
บุคลากรของโรงเรียนสบเมยวิทยาคมจะตอ้งท าความเขา้ใจ เพื่อเป็นขอ้มูลในการแนะแนวและให้ความ
ช่วยเหลือผูเ้รียนใหส้ามารถเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)ไดส้ าเร็จ
ตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการท่ีจะผลิตก าลงัคนท่ีมีทกัษะฝีมือใหก้บัประเทศชาติต่อไป 
  
วตัถุประสงค์ 
 เป็นคู่มือท่ีพฒันาข้ึนเพื่อใช้ในการแนวทางปฏิบัติส าหรับผูบ้ริหาร ผูรั้บผิดชอบ และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)
ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ให้มีความรู้ ความเขา้ใจและสามารถจดัการศึกษา
บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ดงัน้ี 
 1. มีความเข้าใจในเจตนารมณ์ของการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ตามขั้นตอนกระบวนการ
ด าเนินงาน 
 2. มีความรู้ความเขา้ใจในการจดัการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 
2556 ท่ีเช่ือมโยงระหวา่งโลกของงานอาชีพกบัโลกของการศึกษา 
 3. มีความรู้ความเขา้ใจในการจดัการศึกษาหลกัสูตรของโรงเรียนสบเมยวิทยาคมในระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัเกณฑก์ารด าเนินงานตามหลกัสูตรอยา่งชดัเจน 
 4. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มธัยมศึกษาตอนปลาย สามารถให้ค  าปรึกษาและแนะแนว แก่ผูเ้รียนเก่ียวกบัการจดัหลกัสูตร การ
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เรียนการสอน การวดัและประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียนและการจบหลกัสูตรของทั้งสอง
หลกัสูตรไดถู้กตอ้ง 

 
 ตอนที ่1 แนวทางการด าเนินการจัดการศึกษาวชิาชีพในโรงเรียนสบเมยวทิยาคม 
    1.1 การวเิคราะห์สาขาวชิา 
       1.1.1 สถานศึกษาส ารวจความพร้อม ความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครองและชุมชนวา่มีความ
ประสงคจ์ะเรียนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพประเภทใด สาขาใด จ านวนเท่าใด 
       1.1.2 เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา เพื่อใหค้วามเห็นชอบ 
       1.1.3 สถานศึกษาประสานกบัสถานศึกษา สังกดั ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
(สอศ.) ขอให้เป็นพี่เล้ียงในการจดัท าโครงสร้างหลกัสูตร ในสาขาวิชาท่ีสถานศึกษาประสงคจ์ะเปิดสอน
ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)  
      1.1.4 สถานศึกษาเสนอส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา พร้อมขอ้มูลเหตุผลความจ าเป็นท่ีจะเปิด
สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) เพื่อขอรับการประเมินความพร้อม ภายในเดือน 
พฤศจิกายน 
       1.1.5 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 6 คน ประกอบด้วย 
ผูแ้ทนส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษามธัยมศึกษา สถานศึกษาสังกดั ส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) สถานประกอบการ และผู ้เก่ียวข้อง เพื่อประเมินความพร้องก่อนเสนอ
คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา พิจารณาอนุมติัภายในเดือนธนัวาคม 
       1.1.6 สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ
สถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ท่ีเป็นพี่เล้ียงท าบนัทึกขอ้ตกลงความ
ร่วมมือ ( MOU ) ในการวางแผนและจดัการเรียนการสอนตลอดหลกัสูตรฯ 
       1.1.7 สถานศึกษาประสานสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กรเอกชน เพื่อส่งผูเ้รียนเขา้
ฝึกงาน 
       1.1.8 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาแจง้รายช่ือสถานศึกษามธัยมศึกษา สาขาวิชาท่ีเปิดสอน
จ านวนผูเ้รียนท่ีไดรั้บอนุมติัใหเ้ปิดสอนแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ 
       1.1.9 กรณีท่ีสถานศึกษาเปิดสอนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ขอเพิ่มห้องเรียน 
ขยายสาขาวิชาท่ีเปิดสอน ตอ้งเปิดสอนไปแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี และตอ้งประเมินคุณภาพ ทั้งน้ี ให้อยูใ่น      
ดุลยพินิจของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
       1.1.10 กรณีท่ีสถานศึกษาเปิดสอนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ตอ้งการยุบเลิก
ห้องเรียนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา ทั้งน้ี สถานศึกษา สังกดั ส านักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตอ้งสอนผูเ้รียนต่อจนจบหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) 
       1.1.11 ส าหรับสถานศึกษาท่ีได้รับอนุมติัเปิดสอนแล้ว ตอ้งรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกส้ินปีการศึกษา 
 

ขั้นตอนการด าเนินการจัดการศึกษาวชิาชีพในโรงเรียนสบเมยวทิยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

การส ารวจความพร้อม 

 

การลงนามบันทกึความร่วมมือ (MOU)     การประชาสัมพันธ์ แนะแนว ผู้เรียน 

 

การจัดแผนการเรียนตลอดหลักสตูร 

การจัดแผนการเรียน/แผนการฝึกอาชีพ 

 

การคัดเลือกผู้เข้าเรียน การปฐมนิเทศผู้เรียน / การประชุมผู้ปกครอง 

 

การจัดการเรียนการสอน/ การฝึกอาชีพ การนิเทศการจัดการเรียนการสอน/การฝึกอาชีพ  

การวัดผลและประเมินผลรายวิชา/การฝึกอาชีพ 

การส าเร็จการศึกษา 

การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

การสรุปผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 

 

สถานศกึษา 
วิทยาลยัการ

อาชีพ 
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    ข้ันตอนการประชาสัมพนัธ์แนะแนว ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 การสมคัรเข้าเป็นนักเรียน 
       ผูเ้ขา้เรียนตามโครงการการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวศึิกษา) ของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม ตอ้งส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หรือ
เทียบเท่า และตอ้งมีคุณสมบติัตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยกา 
รจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 พ.ศ. 
2556 ก าหนด ดงัต่อไปน้ี 
    1. มีความประพฤติเรียบร้อย 
    2. มีสุขภาพร่างกายแขง็แรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
    3. มีภูมิล าเนาเป็นหลกัแหล่งหรือมีหลกัฐานของทางราชการในลกัษณะเดียวกนัมาแสดง 
    4. มีความเคารพ เล่ือมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความ
บริสุทธ์ิใจ 
    5. มีเจตคติท่ีดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการเรียนแบบ 
ทวิศึกษา 

ระบบทวิภาคี 

 

 

สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ 

-  การผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่นแผ่นพับ  

   ป้ายประชาสัมพันธ์ สปอตโฆษณาทางวิทยุ/โทรทัศน์  
   CDข้อมูล  เว็บไซต์ ฯลฯ 
  

  

  

 

 

การแนะแนวการจัดการเรียนระบบทวิภาคีในกลุ่มเป้าหมาย เช่น 

- สถานศึกษาในเครือข่าย 
- บุคคลที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน

บุคลากร 

 

 

การประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน 
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    6. เป็นนกัเรียนในสังกดัสถานศึกษาท่ีเปิดสอนหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    7. ผูเ้ขา้เรียนโครงการการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวิศึกษา) ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบ วิธีการเรียนเป็นอย่างดี และยอมรับการจดัการ
อาชีวศึกษาตามแบบทวศึิกษาเป็นอยา่งดีทั้งน้ี สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณสมบติัเพิ่มเติมไดต้ามความ
เหมาะสมของโครงการ โดยผูส้มคัรเขา้เรียนตามโครงการการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษา
และมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ตอ้งแจง้ความประสงค์ในการสมคัรเรียน อย่างน้อยตามแบบท่ี
ก าหนดแนบทา้ยภาคผนวกน้ี 
 

ขั้นตอนการสมคัรเข้าเป็นนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   1.3 การเป็นนักเรียน 
       1.3.1 ผูเ้ขา้เรียนข้ึนทะเบียนเป็นนักเรียนในสถานศึกษาท่ีเปิดสอนหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานและหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) พร้อมทั้งแสดงหลกัฐานการส าเร็จการศึกษาตามวนั
และเวลาท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยช าระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามท่ีหน่วยงานตน้สังกดัหรือสถานศึกษา
ก าหนด แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ให้เสร็จส้ินก่อนวนัเปิดภาคเรียน โดยมีผูป้กครองซ่ึงสถานศึกษาเช่ือถือมาให้
ค  ารับรองและท าหนงัสือมอบตวั 

การคัดเลือกผู้เข้าเรียน 

 
สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ คัดเลือกผู้เข้าเรียน 

 

ด าเนินการร่วมกัน ๒ ฝ่าย 

- แผนการรับผู้เรียน 
- ประชุมร่วมกันวางแผนก าหนดขั้นตอน วิธีการรับสมัคร วิธีการคัดเลอืก 
    ได้แก่ การสอบข้อเขียน สอบสมัภาษณ์ สอบปฏิบตัิ เป็นต้น 
- ด าเนินงานตามแผนงานท่ีก าหนด 
- ประกาศผล มอบตัว ลงทะเบียน 
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       1.3.2 สถานศึกษาจดัการปฐมนิเทศให้กบันกัเรียนและผูป้กครอง เพื่อให้ทราบแนวทางและ
กฎเกณฑต่์างๆในการเรียน 
 

ข้ันตอนการปฐมนิเทศผู้เรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
      1.3.3 สถานศึกษาออกบตัรประจ าตวัให้แก่นกัเรียน โดยบตัรประจ าตวัตอ้งระบุเลขท่ี ช่ือสถานศึกษา
รหัสสถานศึกษา ช่ือ ช่ือสกุลนกัเรียน รหัสประจ าตวันกัเรียน เลขประจ าตวัประชาชน วนัออกบตัร วนั
หมดอายุ ลายมือช่ือหัวหน้าสถานศึกษา หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายให้ท าการแทน และให้มีรูปถ่ายคร่ึงตวั
ของนกัเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวกไม่สวมแวน่ตาสีด า แต่งเคร่ืองแบบนกัเรียน ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 
ติดลงในบตัร ให้มีลายมือช่ือของนักเรียน และประทบัตราของสถานศึกษาท่ีมุมใดมุมหน่ึงของรูปถ่าย
นักเรียน โดยให้ติดท่ีรูปถ่ายบางส่วนบตัรประจ าตวัน้ีให้มีอายุเท่ากบัระยะเวลาท่ีมีสภาพนักเรียนใน
สถานศึกษาแห่งนั้น แต่ตอ้ง ไม่เกิน 3 ปีนบัแต่วนัออกบตัร ถา้บตัรประจ าตวัหมดอายุในระหวา่งท่ียงัมี
สภาพนกัเรียน ก็ใหส้ถานศึกษา ต่ออายบุตัรเป็นปีๆ ไป 
 

ช้ีแจงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ 

- ระเบียบสถานศึกษา / สถาบัน ข้อบังคับต่างๆส าหรับนักเรียน (ทวิศึกษา) 
- แนวทางการเรียนการสอนในสถานศึกษา และการฝึกปฏิบตั ิ
- ผู้รับผิดชอบและการดูแลผูเ้รียน 
- คู่มือผู้เรียน 
- หลักเกณฑ์การปฏิบัติของผูเ้รียนระบบทวิศึกษา 

  

  

 

 

วิทยาลัยการอาชีพ ปฐมนิเทศผูเ้รียน 

ประชุม ผูป้กครอง 

 

สถานศึกษา 

การปฐมนิเทศผู้เรียน/การประชุมผู้ปกครอง 
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       1.3.4 ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายและเคร่ืองแบบนักเรียน ของนักเรียนเรียนร่วมหลกัสูตร
อาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
 การแต่งกายและเคร่ืองแบบนักเรียนส าหรับการเรียนในโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ใช้ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยเคร่ืองแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 เคร่ืองแบบนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลายประเภทสามญัศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 การแต่งกายและเคร่ืองแบบนกัเรียนชาย 
    1) เส้ือ ผา้สีขาว แบบคอเช้ิต หรือคอปกกลม แขนสั้น 
    2) เคร่ืองหมาย ใช้ช่ืออกัษรย่อของสถานศึกษาปักท่ีอกเส้ือเบ้ืองขวา บนเน้ือผา้ดว้ยดา้ยหรือ
ไหมโดยสถานศึกษารัฐใชสี้น ้าเงิน (โดยโรงเรียนสบเมยวทิยาคมใชอ้กัษรยอ่ สว.)  
    3) กางเกง ผา้สีด า แบบสุภาพ ขาสั้น 
    4) เข็มขดั หนงั หรือผา้ สีด า หวัเข็มขดัเป็นโลหะรูปสีเหล่ียมผืนผา้ ชนิดหวักลดั รองเทา้ หนงั
หรือผา้ใบสีด า แบบหุม้ส้นปลายเทา้ ชนิดผกูหรือมีสายรัดหลงัเทา้  
    5) ถุงเทา้สั้น สีขาว 
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    การแต่งกายและเคร่ืองแบบนกัเรียนหญิง 
       1) เส้ือ ผา้สีขาว แบบคอเช้ิต แขนสั้น 
       2) เคร่ืองหมาย ช่ืออกัษรยอ่ของสถานศึกษาปักท่ีอกเส้ือเบ้ืองขวา บนเน้ือผา้ดว้ยดา้ยหรือไหม 
โดยสถานศึกษารัฐบาลใชสี้น ้าเงิน (โดยโรงเรียนสบเมยวทิยาคมใชอ้กัษรยอ่ สว.) 
       3) กระโปรง ผา้ด า แบบจีบรูดรอบตวั หรือยาวเพียงใตเ้ข่า แบบจีบทบรอบเอว หรือพบัเป็น
จีบ ขา้งละสามจีบทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั เม่ือสวมแลว้ชายกระโปรงคลุมเข่า 
       4) เขม็ขดั หนงัหรือผา้ สีด า หวัเขม็ขดัรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ ชนิดหวักลดัหุม้ดว้ยหนงัหรือผา้สี
เดียวกบัเขม็ขดั 
      5) รองเทา้ หนงัหรือผา้ใบสีด า แบบหุม้ส้นหุม้หลายเทา้ ชนิดผกูหรือมีสายรัดหลงัเทา้ 
      6) ถุงเทา้สั้น สีขาว 
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    การแต่งกายและเคร่ืองแบบนกัเรียนส าหรับการเรียนในวทิยาลยัการอาชีพแม่สะเรียง ใช้
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยเคร่ืองแบบนกัเรียน พ.ศ. 2556 เคร่ืองแบบนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลายประเภทอาชีพและระดบัอุดมศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญา (โดยการออกแบบร่วมระหวา่ง
โรงเรียนสบเมยวทิยาคมกบัวทิยาลยัการอาชีพแมส่ะเรียง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    การแต่งกายและเคร่ืองแบบนกัเรียนชาย (แผนกสาขาวชิาช่างยนต)์ 
       1) เส้ือฝึกงาน สีน ้าเงินคอปกสีแดง 
       2) เคร่ืองหมายตราสัญลกัษณ์วทิยาลยัการอาชีพแมส่ะเรียง ปักท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ย 
       3) ช่ือโรงเรียนสบเมยวทิยาคม และช่ือ-สกลุ ปักท่ีอกเส้ือเบ้ืองขวา ดว้ยดา้ยสีเหลือง 
       4) กางเกง ผา้สีด าหรือสีกรมท่า แบบสุภาพ ขายาว 
       5) เขม็ขดั หนงัสีด า หวัเข็มขดัเป็นโลหะตราของวทิยาลยัการอาชีพแมส่ะเรียง 
       6) รองเทา้ หนงัหรือผา้ใบสีด า แบบหุม้ส้น ชนิดผกู 
       7) ถุงเทา้ สั้น สีด า 
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    การแต่งกายและเคร่ืองแบบนกัเรียนหญิง (แผนกสาขาวชิาคอมธุรกิจ) 
       1) เส้ือ ผา้สีขาว แบบคอเช้ิต แขนสั้น กระดุมโลหะตราสัญลกัษณ์วทิยาลยัการอาชีพ 
แม่สะเรียง 
       2) เคร่ืองหมาย ติดเขม็เคร่ืองหมายของวทิยาลยัการอาชีพแม่สะเรียงท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ย 
       3) กระโปรง ฟ้าสีด าหรือสีกรมท่า แบบสุภาพ เม่ือสวมแลว้ชายกระโปรงคลุมเขา่ 
       4) เขม็ขดั หนงัสีด า หวัเขม็ขดัเป็นโลหะตราของวทิยาลยัการอาชีพแมส่ะเรียง 
       5) รองเทา้ หนงัหรือผา้ใบสีด า แบบหุม้ส้นหุม้ปลายเทา้ มีส้นสูงไม่เกิน 2 น้ิว 
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ตอนที ่2 แนวทางการจัดโครงสร้างหลกัสูตรของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม 
  
 2.1 การก าหนดหลกัสูตรสถานศึกษา 
       การจดัสาระการเรียนรู้และหน่วยกิตในหอ้งเรียนโครงการเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและ
มธัยมศึกษาตอนปลายระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6 แผนการเรียนศิลป์ภาษา) ให้เป็นไปตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตร
โรงเรียนสบเมยวิทยาคม พร้อมออกแบบรายวชิาเพิ่มเติมจากรายวชิาชีพหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
(ปวช.) พุทธศักราช 2556 โดยท าความร่วมมือและจดัหลักสูตรร่วมกันระหว่างทางโรงเรียนสบเมย
วิทยาคมและวิทยาลยัการอาชีพแม่สะเรียง เพื่อให้นักเรียนสามารถน าไปเทียบโอนหน่วยกิตกับทาง
สถาบนัอาชีวศึกษาได ้
 

ขั้นตอนการจัดแผนการเรียนและหลดัสูตรสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
        
  
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดแผนการเรียนและแผนการฝึกอาชีพตลอดหลักสูตร 

 

 

ด าเนินการร่วมกัน ๒ ฝ่าย 

 ช้ีแจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ 
- โครงสร้างหลักสูตร และหลักเกณฑ์การใช้หลักสตูร 
- ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องเช่น การวัดผลและประเมินผล การนิเทศ ฯลฯ 

 ระยะเวลาเรียน / เวลาฝึกอาชีพ 

 ด าเนินการในกรอบข้อตกลงของทั้ง ๒ ฝ่าย 

 จัดท าปฏิทินการศึกษาระบบทวิศกึษา 
 

 

  

  

 

จัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

 

จัดแผนการเรียนรายภาคเรียน 

 

จัดแผนการฝึกอาชีพ 

 

สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ 



155 

 

   รายวชิาพืน้ฐาน นกัเรียนจะตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิาพื้นฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ให้ครบจ านวน 41 หน่วยกิต ครอบคลุมสาระการเรียนรู้วิชาพื้นฐาน ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ และหลกัสูตรโรงเรียนสบเมยวิทยาคม 
ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1 จ  านวนหน่วยกิตรายวชิาพื้นฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และหลกัสูตรโรงเรียน 
    สบเมยวทิยาคม 
    ท่ีมา: (แนวทางการด าเนินงาน (ทวศึิกษา) โรงเรียนสบเมยวทิยาคม, 2551) 
 

จ านวนหน่วยกติรายวชิาพืน้ฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

และหลกัสูตรโรงเรียนสบเมยวทิยาคม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ /  กจิกรรม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม. 4 - 6 

ภาษาไทย 240 (6 นก.) 

คณิตศาสตร์ 240 (6 นก.) 

วทิยาศาสตร์ 240 (6 นก.) 

สังคมศึกษาฯ 320 (8 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 120 (3 นก.) 

ศิลปะ 120 (3 นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 120 (3 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 240 (6 นก.) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,640  (41  นก.) 
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    2.2 การจัดท ารายวิชาเพิ่มเติม เป็นรายวิชาเสริมรายวิชาพื้นฐาน โดยเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ให้
สูงข้ึนตามศกัยภาพ ความถนดัและความสนใจ เพื่อให้นกัเรียนไดเ้พิ่มพูนความรู้พื้นฐานอาชีพ โดยเปิด 2 
สาขาวิชา ดงัน้ี สาขาช่างยนต์ และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงก าหนดรายวิชาเพิ่มเติมให้กบันกัเรียนท่ี
เรียนสาขาช่างยนตจ์  านวน 79 หน่วยกิตและ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 80 หน่วยกิต รายละเอียดดงั
แสดงในตารางท่ี 2 ต่อไปน้ี 
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กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรม
ลูกเสือวสิามญั กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
       1. กิจกรรมแนะแนว 
          1.1 กิจกรรม Home room 
          1.2 กิจกรรมแนะแนวอาชีพ และการศึกษาต่อ 
          1.3 การพฒันาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์ 
       2. กิจกรรมนกัเรียน 
          2.1 ค่ายพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 
          2.2 กิจกรรมชุมนุม 
          2.3 กิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ 
          2.4 กิจกรรมวนัส าคญั 
          2.5 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
       3. กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 1, กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 2 
       4. กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ 
          4.1 กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ใหก้บัโรงเรียน 
          4.2 กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ใหก้บัโรงเรียนและชุมชน 
       5. กิจกรรมเสริมประสบการณ์พิเศษ 
          4.1 การทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
          4.2 การฝึกประสบการณ์สถานประกอบการต่างๆ 
    2.3 การวดัผลประเมินผล    
    จุดมุ่งหมายส าคญัของการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ คือ การมุ่งหาค าตอบวา่นกัเรียนมี
ความกา้วหนา้ทั้งดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะกระบวนการคิด คุณธรรม และค่านิยมอนัพึงประสงค ์อนั
เป็นผลเน่ืองจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่เพียงใด การวดัผลและประเมินผลตอ้งใชว้ธีิการ
ท่ีหลากหลายเน้นการปฏิบติัให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสาระและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั นอกจาก
การสอบกลางภาค การสอบปลายภาคทั้งขอ้เขียนและภาคปฏิบติัแลว้ กระบวนการวดัและประเมินผล
ยงัคงตอ้งด าเนินการต่อเน่ืองควบคู่ไปกบักิจกรรมการเรียนการสอน โดยประเมินจากความประพฤติ 
พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม กระบวนการปฏิบติังาน ผลงาน แฟ้มสะสมงาน และอ่ืนๆ 
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  การวดัผลประเมินผลรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมท่ีเป็นหลกัสูตรของโรงเรียนให้เป็นไปตาม
ระเบียบการวดัผลประเมินผลของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ตามหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2551  ดัง
รายละเอียดใน ตารางท่ี 3 
ตารางที ่3 การแสดงระดบัผลการเรียนตามคะแนนผลการสอบ 
    ท่ีมา: (เอกสารงานวชิาการ โรงเรียนสบเมยวทิยาคม, 2551) 
 

การแสดงระดับผลการเรียนตามคะแนนผลการสอบ 
 

ช่วงคะแนน ระดบัผลการเรียน ความหมาย 
80-100 4 ผลการเรียนดีเยีย่ม 
75-79 3.5 ผลการเรียนดีมาก 
70-74 3 ผลการเรียนดี 
65-69 2.5 ผลการเรียนค่อนขา้งดี 
60-64 2 ผลการเรียนน่าพอใจ 
55-59 1.5 ผลการเรียนพอใช ้
50-54 1 ผลการเรียนผา่นเกณฑข์ั้นต ่า 
0-49 0 ผลการเรียนต ่ากวา่เกณฑ์ 

 ร รอผลการตดัสินผลการเรียน 
 มส เวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 

 
 2.4 การฝึกปฏิบัตงิานในสถานประกอบการนิเทศ 
    เม่ือนกัเรียนออกฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการ นกัเรียนจะตอ้งปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี  
       1. ลงเวลาเขา้ฝึกปฏิบติังาน และ เวลาออกจากการฝึกปฏิบติังานลงในแบบฟอร์ม ใบลง
เวลาฝึกปฏิบติังานของนกัเรียน (ทวิศึกษา) ตามความเป็นจริงทุกวนั และใหห้วัหนา้กลุ่มรวบรวมส่ง
ใหอ้าจารยนิ์เทศ 
       2. ปฏิบติัตามระเบียบของสถานท่ีฝึกปฏิบติังานโดยเคร่งครัด 
       3. ในสัปดาห์ท่ีออกฝึกปฏิบติังาน ตอ้งบนัทึกผลการปฏิบติังานลงใน บนัทึกการฝึก
ปฏิบติังานของนกัเรียน (ทวิศึกษา) เป็นประจ าทุกวนั และให้นกัเรียนหัวหนา้กลุ่มรวบรวมแบบ ฯ 
ดงักล่าว ส่งให้อาจารยนิ์เทศในวนัท่ีไปพบนกัเรียน เพื่อสรุปผลการฝึกปฏิบติังานของนกัศึกษา และ 
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ประเมินผลในแต่ละสัปดาห์ โดยลักษณะการคิดเวลาเรียนนักเรียนท่ีเรียนระบบทวิศึกษาทั้งใน
โรงเรียน และการออกฝึกปฏิบติังาน มีดงัน้ี 

รายวชิาท่ีเรียนสัปดาห์ละ 1 คาบ  ขาดได ้   2   คาบ    
รายวชิาท่ีเรียนสัปดาห์ละ 2คาบ  ขาดได ้   4   คาบ 

รายวชิาท่ีเรียนสัปดาห์ละ 3 คาบ *  ขาดได ้  6   คาบ   
รายวชิาท่ีเรียนสัปดาห์ละ 4 คาบ *  ขาดได ้   8 คาบ   
รายวชิาท่ีเรียนสัปดาห์ละ 5 คาบ *  ขาดได ้  10  คาบ    
 ส่วนการคิดเวลาเรียนในช่วงฝึกปฏิบติังาน 
    กรณีลาป่วย 

• นกัเรียนลาป่วย ไดค้ร้ังละไม่เกิน 1 วนั หา้มหยดุต่อเน่ือง (ยกเวน้กรณีป่วยหนกั) หรือ
นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นราย ๆไป และตอ้งมีใบรับรองแพทย ์จากโรงพยาบาล
เท่านั้น ( ไม่มีใบรับรองแพทยจ์ากสถานพยาบาล อ่ืน เช่น คลินิก อนามยั (ฯลฯ  )  

• นกัเรียนลาป่วยโดยไม่มีเหตุผลน่าเช่ือถือไดห้รือไม่มีใบรับรองแพทย ์ถือเป็นการขาด
งาน และถูกพิจารณาตามเกณฑก์ารขาดงาน จะตดัคะแนนวนัละ 2 คะแนน 

•      นกัเรียนตอ้งโทรศพัทแ์จง้พี่เล้ียง และอาจารยนิ์เทศ 
 กรณีลากิจ 
     ไม่อนุญาตใหน้กัเรียนกิจในสัปดาห์ออกฝึกปฏิบติังานโดยเด็ดขาด หากนกัเรียนฝ่าฝืนจะ
ถือวา่เป็นการขาดงานโดยไม่แจง้ 
   การขาดงานโดยไม่แจง้ 
       กรณีนกัเรียนขาดงานโดยไม่แจง้ใหพ้ี่เล้ียงและอาจารยนิ์เทศทราบ จะตอ้งท าทณัฑบ์น
ทุกคร้ัง และถูกตดัคะแนน วนัละ 5 คะแนน 
    กรณีมาปฏิบติังานสาย  
       พิจารณาหกัคะแนนวนัละ 1 คะแนน 
       มาสาย 3 วนั ถือเป็นขาดงาน 1 วนั 
การแสดงผลการประเมินการฝึกงานโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
   1. คะแนนจากอาจารยผ์ูส้อนประจ าวชิา 60 คะแนน แบ่งเป็น 
      1.1 ทดสอบยอ่ย / สภาพจริง ( อยา่งนอ้ยหน่วยการเรียนละ 1 คร้ัง ) 10 คะแนน 
      1.2 ช้ินงาน        10 คะแนน 
      1.3 กิจนิสัย       10 คะแนน 
      1.4 สอบกลางภาค      10 คะแนน 
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      1.5 สอบปลายภาค      20 คะแนน 
       รวม 60 คะแนน 
 
   2 คะแนนจากสถานประกอบการ 40 คะแนน แบ่งเป็น 
      2.1 ผลการฝึกปฏิบติังาน (ประเมินโดยพี่เล้ียง)   20 คะแนน 
      2.2 ช้ินงาน (จากการบนัทึกใน“แบบบนัทึกการปฏิบติังาน”) 10 คะแนน 
      2.3 จากการประเมินโดยอาจารยนิ์เทศ    10 คะแนน 
 2.3.1 การตอบขอ้ซกัถามและการมีมนุษยส์ัมพนัธ์  5 คะแนน 
 2.3.2 สถิติการขาดลา/มา/สาย    5 คะแนน 
       รวม 40 คะแนน 
     รวมคะแนนทั้งส้ิน 100 คะแนน 
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ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการฝึกอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 

 ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับครแูละบุคลากรของสถานศึกษาได้แก่  
     - ระเบียบ หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตรและแนวทางการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิศึกษา 
     - การจัดการเรียนการสอน การฝึกอาชีพ ตารางสอน   

 ก าหนดหน้าท่ีให้กับ ครูและบุคลากรในระบบทวิศึกษา 
- ครูนิเทศ 
- ครูฝึก 
- ผู้ควบคุมการฝึก 

 การอบรมสัมมนาครผูู้สอน ครูนเิทศ และ ครฝูึก 

 การจัดเรียนการสอนตามแผนการเรียนและการฝึกอาชีพตามแผนการฝึก 

 การอบรมสัมมนาผู้เรียนระบบทวศิึกษา เช่น 
- การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอาชีพ 
- การประชุมสัมมนาระหว่างการฝึกอาชีพ 
- การประชมุน าเสนอสรุปผลการฝึกอาชีพ 
- การอบรมความรู้เกีย่วกับสถานประกอบการ 
- การอบรมเสรมิความรู้เฉพาะงานในสถานประกอบการ   

ฯลฯ 

 

 

  

  

 

 

จดักระบวนการเรียนการสอน 

การฝึกอาชีพ 
 

วิทยาลัยการอาชีพ สถานศึกษา 

การจัดการเรียนการสอน/การฝึกอาชีพ 
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การนิเทศการจัดการเรียนการสอน / ฝึกอาชีพ 

 

 การนิเทศการเรียนการสอน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรยีนการสอน 
- การนิเทศการเรียนการสอน 
- รายงานผลการนเิทศ 

 การนิเทศการฝึกอาชีพ 
- หลักเกณฑ์การนเิทศ ติดตามผลการฝึกอาชีพ 
- มอบหมายครูนิเทศ   
- จัดท าแผนการนิเทศ 
- การตรวจสมดุบันทึกการฝึกอาชีพ 
- รายงานผลการนเิทศ 

 

 

  

  

 

 

การนิเทศการจัดการเรียนการสอน / ฝึกอาชีพ 

 

วิทยาลัยการอาชีพ สถานศึกษา 
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เลือกสถานท่ีฝึกปฏิบติังาน 
โรงเรียนจดัหาให้ 
นกัศึกษาหาเอง 

 

 

ดูประกาศรายช่ือสถานท่ีฝึก 

 

ลงทะเบียนขอฝึกปฏิบติั 

ตามหน่วยงานท่ีตอ้งการท่ีหมวดตามสาขาท่ีเรียน 

 

ประกาศรายช่ือนกัเรียนท่ีฝึกปฏิบติั
ในสถานประกอบการต่าง ๆ 

ขั้นตอนการปฏิบติัของนกัศึกษาคู่ขนานก่อนออกฝึกปฏิบติังาน 
ในสถานประกอบการ 

ขั้นตอนการเตรียมการออกฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
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เลือกสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน 
- สถานท่ีฝึกปฏิบติัท่ีโรงเรียนจดัหาให้ 
- ดูรายช่ือสถานฝึกปฏิบติังาน บอร์ดส านกัมาตรฐาน ,บอร์ดนิเทศ ,บอร์ดแนะ

แนว และเวบ็ไซต ์

- นกัเรียนหา สถานท่ีฝึกปฏิบติังานเอง ภายใตเ้ง่ือนไขดงัน้ี 

 แจง้ช่ือหน่วยงานกบัอาจารยห์วัหนา้หมวดตามสาขาของตนเอง เพื่อ 
“ กรอกแบบจดัหาสถานท่ีฝึกปฏิบติังาน “ 

 มีภาระงานใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัตรงตามสาขาท่ีเรียนและมี
ปริมาณงานมากเพียงพอใหท้ า 

 ไม่ใช่ธุรกิจครอบครัว / ญาติพี่นอ้ง หรือบุคคลใกลชิ้ด 
 รับนกัเรียนเขา้ฝึกปฏิบติังานเป็นจ านวนมากพอสมควร 
 ศึกษารายละเอียดของงานในสาขาท่ีสามารถปฏิบติัได ้
 สะดวกในการเดินทางหากพน้ก าหนดเวลาแลว้ หมวดจะจดัหา

สถานท่ีฝึกปฏิบติัตามท่ีโรงเรียนเห็นเหมาะสม 
 

 

ประกาศรายช่ือนกัเรียนท่ีฝึกปฏิบติัในสถานประกอบการ
นิเทศ 

ขั้นตอนการเลือกสถานประกอบการเพ่ือฝึกปฏิบัติงาน 
รายละเอียดการเลือกสถานท่ีฝึกปฏิบติังาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ดูประกาศรายช่ือสถานท่ีฝึกปฏิบติังานท่ีบอร์ด 

ส านกัมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพื่อใหน้กัเรียนลงทะเบียนทะเบียน 
 

 
ลงทะเบียนนกัเรียนฝึกปฏิบติังาน 

                       นกัเรียนลงช่ือเขา้ฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการได ้3 แห่ง โดยจดัล าดบั                          
                     ความตอ้งการท่ีอาจารยห์วัหนา้หมวดตามสาขาของตนเองภายในเวลาท่ีก าหนด 
        นกัเรียนลงช่ือในสถานฝึกปฏิบติังานนั้น ๆ มากกวา่จ านวนท่ีตอ้งการโรงเรียนจะใช ้     
        วธีิการจบัฉลากเม่ือโรงเรียนจดัสถานท่ีฝึกปฏิบติังานใหน้กัเรียนให้เรียบร้อยแลว้ 
        ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้
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 2.5 การโอนผลการเรียน 
    การโอนผลการเรียน โรงเรียนสบเมยวทิยาคมไดก้ าหนดแนวทางการด าเนินงานไว ้ดงัน้ี 
การโอนผลการเรียนจากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลาย รายวชิาพื้นฐาน และจากหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 

2551 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย รายวชิาบงัคบั เขา้สู่หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 

หมวดวชิาทกัษะชีวติ และหมวดวชิาเลือกเสรี มีแนวทางในการด าเนินการ ดงัน้ี 

          1. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวดั และสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2551 เปรียบเทียบกบัจุดประสงคร์ายวชิา สมรรถนะรายวชิาและค าอธิบายรายวชิา หมวดวชิา

ทกัษะชีวติ ในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพพุทธศกัราช 2551 

          2. พิจารณาแนวทางการเทียบรายวิชาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัด

การศึกษาและประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 พ.ศ. 2556 คือ 

ตอ้งเป็นรายวิชา หรือกลุ่มวิชาท่ีมีจุดประสงคแ์ละเน้ือหาใกลเ้คียงกนั ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60 และมีจ านวน

หน่วยกิตไม่นอ้ยกวา่หน่วยกิตของรายวชิาท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร  

          3. การโอนผลการเรียนรายวิชารายวิชาท่ีมาขอโอนผลการเรียนจะต้องเป็นรายวิชาท่ีได้
ระดบัผลการเรียนไม่ต ่ากว่า 2.0 กรณีท่ีไดร้ะดบัผลการเรียนต ่ากว่า 2.0 ให้สถานศึกษาท่ีรับโอนผลการ
เรียนท าการประเมินใหม่ ถา้มีผลตามเกณฑม์าตรฐานแลว้จึงรับโอนรายวิชานั้น รายวชิาท่ีไดร้ะดบัผลการ
เรียนตั้งแต่ 2.0 ข้ึนไป สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนหรือจะท าการประเมินใหม่แล้วจึงรับโอน
รายวชิานั้นก็ได ้
       *กรณีมีการประเมินใหม่ ระดบัผลการเรียนให้เป็นไปตามท่ีไดจ้ากการประเมินใหม่ แต่ตอ้ง
ไม่สูงไปกวา่เดิม 
 2.6 การส าเร็จการศึกษา    
       เกณฑก์ารจบการศึกษา โรงเรียนสบเมยวทิยาคมไดก้ าหนดเกณฑก์ารจบการศึกษา ดงัน้ี 
       2.6.1 เกณฑ์การจบระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม 
          1. ผูเ้รียนเรียนรายวชิาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวชิาพื้นฐาน จ านวน 41 หน่วยกิต 
และรายวชิาเพิ่มเติมกลุ่มท่ีเนน้วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ  านวน 47 หน่วยกิต และรายวชิาเพิม่เติมกลุ่มท่ี
เนน้ภาษาและการงานอาชีพ จ านวน 40 หน่วยกิต 
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          2. ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวชิาพื้นฐาน                        
จ  านวน 41 หน่วยกิต และรายวชิาเพิ่มเติมไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 
          3. ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน ในระดบั “ดี” 
          4. ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ในระดบั“ดี” 
          5. ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และมีผลการประเมิน “ผ” 
       2.6.2 การส าเร็จหลกัสูตรอาชีวศึกษา 
          1. ประเมินผา่นรายวชิาในหมวดวชิาทกัษะชีวติ หมวดวชิาชีพ และหมวดวชิาเลือกเสรี 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแต่ละประเภทวชิาและสาขาวชิา 
          2. ไดจ้  านวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลกัสูตรแต่ละประเภทวชิาและ
สาขาวชิา 
          3. ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00 และผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
          4. เขา้ร่วมกิจกรรมและประเมินผา่นทุกภาคเรียน 
       2.6.3 ขั้นตอนการด าเนินงานเกณฑ์การจบการศึกษา โรงเรียนสบเมยวทิยาคม 
                   1. วางแผนการเปิดแผนการเรียนเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษา เดือนมีนาคม 2558 ขอความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

                  2. รับสมคัร นร. / ปกติ ปิดภาคเรียน เดือนมีนาคม 2558 

          3. ช้ีแจงสร้างความเขา้ใจกบัผูป้กครอง คร้ังท่ี 1 เมษายน 2558 

          4. ร่วมกบัวทิยาลยัการอาชีพจดัท าหลกัสูตร/วางแผนการจดัการเรียนการสอน พฤษภาคม 

2558 

          5. ช้ีแจงสร้างความเขา้ใจกบัผูป้กครอง คร้ังท่ี 2 พฤษภาคม 2558  

          6. ร่วมท า MOU ระหวา่งโรงเรียนกบัวทิยาลยัการอาชีพ 

          7. จดักิจกรรมการเรียนการสอน ปกติ-ภาคฤดูร้อน-ฝึกงาน ปีการศึกษา 2558-2559-2560 

          8. เทียบโอนรายวชิา  

          9. ครบ 6 ภาคเรียน อนุมติัจบและรับวฒิุมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เดือน มีนาคม 2561 

ตอ้งลงทะเบียน ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 รับวฒิุประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

(ปวช.) เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 
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ข้ันตอนการตดิตามผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการสรุปผลการด าเนินงานและการรายงานประจ าปี 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 การส ารวจความพึงพอใจของผู้มีสว่นร่วม 
- หัวหน้างานในสถานประกอบการ 
- ผู้ส าเร็จการศึกษา  ผู้ปกครอง 
- ผู้สอนในสถานศึกษาท่ีรับเข้าศึกษาต่อ 

 

การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

วิทยาลัยการอาชีพ การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

สถานศึกษา 

 

 สรุปผลการด าเนินงาน 
 รายงานผลต่อผู้บริหารและผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อประเมินการด าเนินงาน 
 น าผลการด าเนินงานไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนา การจัดการศึกษาตอ่ไป 

 

การสรุปผลการด าเนินงานและการรายงานประจ าปี 

การสรุปผลการด าเนินงานและการรายงานประจ าปี 

 

สถานศึกษา/สถาบัน สถานประกอบการ 
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แผนผงัขั้นตอนการด าเนินงานเกณฑ์การจบการศึกษา โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที ่5 แผนผงัขั้นตอนการด าเนินงานเกณฑก์ารจบการศึกษา โรงเรียนสบเมยวทิยาคม 
 ท่ีมา: (แนวทางการด าเนินงาน (ทวศึิกษา) โรงเรียนสบเมยวทิยาคม, 2558) 

 
 
 
 
 
 
 

ตอนที ่3 แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสบเมยวทิยาคม 

ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

วางแผนการเปิดแผนการ
เรียน 

รับสมคัรนกัเรียนตาม
ปฏิทิน การรับนกัเรียน

สพฐ. 

ช้ีแจงผูป้กครองและนกัเรียน 

จดัท าหลกัสูตรและ
ตารางเรียนร่วมกบั
วทิยาลยัการอาชีพแม่

สะเรียง 

ท า MOU กบัวทิยาลยั
การอาชีพแม่สะเรียง 

 

โรงเรียนอนุมติัจบและ 
รับวฒิุ ม.6 

ลงทะเบียน ปวช.เพื่อเทียบ
โอนหน่วยกิต วทิยาลยัการ
อาชีพ เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 

2561 
(รุ่นท่ี 1) 

รับวฒิุ ปวช. เดือน
พฤษภาคม 

ปี พ.ศ. 2561(รุ่นท่ี 1) 
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    3.1 การเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการศึกษา 
       ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การเปิดสอนระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) ในโรงเรียนท่ีเปิดสอนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกัด ส านักงานคณะกรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีประกาศไว ้ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2550 ก าหนดใหส้ถานศึกษาท่ีจะไดรั้บการพิจารณา
ใหเ้ปิดท าการสอนในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑต่์อไปน้ี 
          1. มีระยะห่างจากสถานศึกษาท่ีเปิดสอนวิชาชีพมากกว่า 20 กิโลเมตร (ยกเวน้กรณีมี
สถานศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเอกชน มาเปิดสอนภายหลงัจากท่ีไดรั้บอนุมติั
ไปแลว้) 
          2. มีสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นพี่เล้ียง 
          3. มีครุภณัฑม์าตรฐานประจ าสาขา 
          4. มีหอ้งปฏิบติัการประจ าสาขา 
          5. มีขา้ราชการครูตรงกบัสาขาท่ีเปิดสอน อยา่งนอ้ย 1 คน และบุคลากรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สาขาวชิาอีกอยา่งนอ้ย 1 คน 
    3.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดหาส่ือ และวตักรรมการเรียนรู้ 
    การจดัการเรียนการสอนเป็นการจดัการเรียนรู้ในสองสถานศึกษา โดยเรียนรายวิชาหมวด
วิชาทกัษะชีวิตในสถานศึกษาสังกดัสังกดันกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนสบเมย
วิทยาคม)  และเรียนรายวิชาหมวดวิชาทกัษะวิชาชีพในสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (วิทยาลยัการอาชีพแม่สะเรียง) ทั้งน้ี เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามแผนการเรียนท่ีบูรณาการ 
ตามตวัอยา่งแผนการเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย โครงการการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษา
และมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) และได้รับการบริการด้านการศึกษาจากรัฐอย่างมีคุณภาพ โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล เนน้การฝึกทกัษะกระบวนการคิดการจดัการ การเผชิญสถานการณ์
จริง ให้ความส าคญักบัห้องปฏิบติัการ ฟาร์ม เคร่ืองมือ อุปกรณ์ วสัดุฝึกและครุภณัฑ์มาตรฐานตามท่ี
สาขาวิชาก าหนด และการประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกปั้ญหา จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ท าได ้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 
ใหมี้การจดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่างๆ อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนั รวมทั้งใหมี้การ
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 
 
 
    3.3 การบริการด้านต่างๆส าหรับนักเรียน 
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       โรงเรียนสบเมยวทิยาคมไดมี้การบริการ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกใหแ้ก่นกัเรียนท่ีเรียน
โครงการการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) เช่น 
          1. การบริการรับรถส่งนกัเรียนส าหรับการเดินทางไปเรียนระหวา่งโรงเรียนสบเมยวทิยาคม
กบัวทิยาลยัการอาชีพแม่สะเรียง เพื่อความสะดวกในการเดินทางพร้อมทั้งเพื่อความปลอดภยัของนกัเรียน 
           2. การบริการดา้นการจดัหาหนงัสือเรียนส าหรับการเรียนการสอนตามหมวดรายวชิาทกัษะ
ชีวติซ่ึงจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษาตน้สังกดั และหมวดวชิาทกัษะอาชีพซ่ึงจดัการเรียนการสอน
ในหลกัสูตรการอาชีวศึกษา โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย 
           3. การบริหารจดัการดา้นอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์ปฏิบติังาน ตามความเหมาะสมของ
รายวชิา โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย 
           4. การบริการท่ีพกันกัเรียนส าหรับนกัเรียนบา้นไกลไมส่ามารถไปกลบัระหวา่งบา้นและ
สถานศึกษา พร้อมทั้งยงัมีการบริการดา้นอาหารวนัละ 3 ม้ือโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย 
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ภาคผนวก 
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ตวัอย่าง 
ขอ้มูลประวติันกัเรียน นกัศึกษา 
กรุณาเขียนดว้ยตวับรรจง 
และตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ใบสมคัรเข้าเรียน 
โครงการเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ระหวา่งวทิยาลยั………………………………………….. 
โรงเรียน/สถานศึกษา…………………………………….. 

 
วนั เดือน ปี ท่ีสมคัร………………………………………..สถานท่ีรับสมคัร…………………………… 
ประเภทวชิา…………………………..สาขาวชิา……………………สาขางาน…………………………. 
ช่ือ-นามสกลุ………………………….อาย…ุ…………………วนั,เดือน,ปี เกิด………………………… 
เช้ือชาติ……………………สญัชาติ………………ศาสนา…………….หมู่โลหิต…………..เพศ………. 
เลขประจ าตวัประชาชน  
 
ส าเร็จการศึกษาจาก……………………….จงัหวดั…………………..วฒิุการศึกษา……………………… 
ท่ีอยูบ่า้นเลขท่ี……….หมู่ท่ี…………..ต าบล…………………….อ าเภอ…………….จงัหวดั…………… 
ช่ือ-สกลุ บิดา……………………………..อาชีพ……………………..เบอร์โทร…………………………. 
ช่ือ-สกลุ มารดา……………………………..อาชีพ……………………..เบอร์โทร…………………………. 
ช่ือ-สกลุ ผูป้กครอง……………………………..อาชีพ…………………เบอร์โทร…………………………. 
เก่ียวขอ้งเป็น……………………………………….. 
 
        ลงช่ือ 
      (………………………………………) 
                    ผูส้มคัร 
  ไดต้รวจสอบขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้นแลว้ 
 
        ลงช่ือ 
      (………………………………………) 
                    ผูรั้บสมคัร 
      ……………/………………./…………… 
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ตวัอย่าง 
ใบสมคัรเขา้ศึกษาต่อชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนสบเมยวทิยาคม 
ประจ าปีการศึกษา   …………… 

1.   ช่ือ – สกุลของผูส้มคัร (   ) เด็กชาย (   ) เด็กหญิง   (   ) นาย (  ) นางสาว.................................. 
       เกิดวนัท่ี.................เดือน.................................พ.ศ..................จงัหวดัท่ีเกิด........................ 
2.    ท่ีอยูปั่จจุบนั  บา้นเลขท่ี............หมู่ท่ี.............ต  าบล............................อ  าเภอ............................. 
       จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณีย.์........................โทรศพัท.์........................... 
3.    บิดาช่ือ – ช่ือสกุล.............................................................................อาชีพ.................... 
       มารดาช่ือ – ช่ือสกุล..........................................................................อาชีพ.................... 
4.    คุณวฒิุของผูส้มคัร       (   )  ส าเร็จการศึกษาระดบัชั้น...................................   
        (   )  ปีการศึกษา  2559   น้ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้น............................. 
        (   )  อ่ืนๆ  ระบุ......................................................... 
        จากสถานศึกษาช่ือ.................................................................จงัหวดั........................................ 
5.    ความสามารถพิเศษ........................................................................................ 
6.    รหสัประจ าตวัประชาชน    (ดูจาก ทะเบียนบา้น)    
 
7.    นบัถือศาสนา...................หมู่โลหิต.............................                               
เลือกแผนการเรียนโดยใหน้กัเรียนกรอกหมายเลขในช่องท่ีมีความตอ้งการเลือกเรียน   
  1. เนน้การเรียนวทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์              
  2. เนน้การเรียนศิลป์ - ภาษาต่างประเทศ 
  3.  เนน้การเรียนศิลป์ทัว่ไป  
  4.  หลกัสูตรทวศึิกษา 
           * โปรดท าเคร่ืองหมาย   
  - สาขาช่างยนต ์
            - สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
      ลงช่ือ.......................................ผูส้มคัร 
            (      ) 
                        .........../............./.............. 
หมายเหตุ กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นทุกช่อง   

             

 

รูปถ่าย 

1.5 นิว้ 
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ตวัอย่าง 
แบบส ารวจความตอ้งการ 

เขา้ร่วมโครงการการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษา และมธัยมศึกษาตอนปลาย 
(ทวศึิกษา) 

*************** 
โปรดกรอกขอ้ความเป็นตวับรรจง 
 
1. ช่ือสถานศึกษา          
2. ท่ีอยูเ่ลขท่ี   หมู่ท่ี  ถนน   ต าบล/แขวง  
 อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    โทรศพัท ์
 ผูป้ระสานงาน     E-mail      
3. ประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษา และมธัยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวศึิกษา) 
  ประสงค ์      ไม่ประสงค ์
หากประสงค ์ ใหร้ะบุจ านวนนกัเรียนตาม รูปแบบ และประเภทวชิา ท่ีสนใจ 

ประเภทวชิา แบบท่ี 1 
เรียนสะสมหน่วยกิต ปวช. (ม.ตน้) 

แบบท่ี 2 
เรียน ม.ปลาย ควบคู่ ปวช. 

อุตสาหกรรม. คน คน 
พาณิชยกรรม คน คน 
คหกรรม คน คน 
เกษตรกรรม คน คน 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว (การ
โรงแรม/การท่องเท่ียว) 

คน คน 

ศิลปกรรม คน คน 
เทคโนโลยสีารสนเทศ คน คน 
ประมง คน คน 

 
ลงช่ือ....................................................... 
       (.........................................................) 
  ผูอ้  านวยการ 
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ตวัอย่าง 
บตัรประจ าตวันกัศึกษา 

โครงการเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีศึกษาตอนปลายศึกษาและมธัยม (ทวศึิกษา) 
 
 
 

  ด้านหน้า      ด้านหลงั 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บตัรประจ าตวัผูเ้รียนระดบั…………………กลุ่ม………….. 
รหสัประจ าตวันกัศึกษา 

          
(โครงการเรียนร่วมหลกัสูตรฯ) 

  ช่ือผูเ้รียน………………………….. 
   ……………………….. 
 
ลายมือช่ือ………………. (หวัหนา้สถานศึกษาลงนาม) 

เลขประจ าตวัประชาชน 
             

ช่ือสถานศึกษา……………………………………………….. 
วนัออกบตัร……………………วนัหมดอาย…ุ……………… 
 

รหสัประจ าตวันกัศึกษา 
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ตวัอย่าง 
โรงเรียน………………. 

รายงานการนิเทศฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  (ทวศึิกษา)  ประจ าวนัท่ี............เดือน..................................พ.ศ……… 
ช่ือ-สกลุ ครูนิเทศ..............................................ประจ าสาขาวชิา.................................. 
ช่ือสถาน ประกอบการท่ีไปนิเทศ…………………………………. โทรศพัท.์.......................................... 
ระหวา่งเวลา.............................ถึง................................ในรายวชิา.................................จ านวน............ ชัว่โมง 
●  นกัเรียน นกัศึกษาท่ีไดรั้บการนิเทศ    จ านวน...............คน . 
ขอ้เสนอแนะ  จากสถานประกอบการ
........................................................................................................................................................ 
ปัญหาท่ีพบ 
........................................................................................................................................................ 
การแกปั้ญหา 
........................................................................................................................................................ 
ขา้พเจา้(นาย,นางสาว)..............................................จะปฏิบติัตนตามแนวทางแกปั้ญหา.................. 
........................................................................................................................................................ 
      ลงช่ือ....................................................... 
              (....................................................) 
       นกัเรียน นกัศึกษา 
ลงช่ือ..................................................          ลงช่ือ....................................................... 
        (...............................................)         (.....................................................) 
 ครูนิเทศ         สถานประกอบการ 
                                                                                                        โปรดประทบัตรา 
คร้ังต่อไปนิเทศวนัท่ี.................................เดือน.................................................พ.ศ................. 
ช่ือสถานประกอบการท่ีจะไปนิเทศคร้ังต่อไป 
  1.   .................................................... โทร.................................................... 
  2.   .................................................... โทร....................................................  
      ลงช่ือ..........................................           ลงช่ือ............................................. 
           (........................................)                                           ( ……………..………..…….) 
                   หวัหนา้แผนกวชิา.......................             หวัหนา้งานทวศึิกษา 
       ลงช่ือ...............................................   ลงช่ือ..................................................  
   (…………………………………)                    (........................……………………) 
                   รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ                                                            ผูอ้  านวยการวทิยาลยั……… 
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ตวัอย่าง 
แบบนิเทศติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์วชิาชีพของนกัเรียน 

ความร่วมมือระหวา่งวทิยาลยัการอาชีพแม่สะเรียงกบัโรงเรียน...................................ประจ าเดือน…………… 
ช่ือ...........................นามสกลุ......................................... 
แผนกวิชา....................................ระดบั...ปวช.....ชั้น.....๒........... 
ภาคเรียนท่ี.........................../..................... 
ฝึกปฏิบติัวิชาชีพระหวา่งวนัท่ี..............เดือน...................พ.ศ........... 
ถึงวนัท่ี............เดือน................................พ.ศ................ 

สถิติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ระยะเวลาท่ีประเมินตั้งแต่วนัท่ี...........เดือน...................พ.ศ.......... 
ถึงวนัท่ี.............เดือน.................................พ.ศ............... 
(   ) สาย..............คร้ัง                       (   )  ขาดงาน...........วนั 
(   ) ลาป่วย.........วนั                        (   )  ลากิจ................วนั 
วนัท่ีประเมิน................................................................................... 

 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีเห็นวา่ตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

ล าดบัท่ี หวัขอ้ท่ีประเมิน 
คะแนนท่ีได ้

ดีมาก(๔) ดี(๓) พอใช(้๒) ปรับปรุง(๑) ไม่ผา่น(๐) 
 ส่วนท่ี 1 ประเมินผลงาน      

๑ ปริมาณงานท่ีท า (ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว)้      
๒ คุณภาพงานท่ีท า (ดี ไดข้นาด งานไม่เสียหาย)      
๓ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย      
๔ ความเอาใจใส่ต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย      
๕ การปฏิบติังานเสร็จส้ินตามก าหนดเวลา      
๖ การบ ารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละทรัพยสิ์นขององคก์ร      
๗ การเช่ือฟังปฏิบติัค  าแนะน าและรวมถึงการควบคุมอารมณ์      
๘ ความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง      
๙ สุขภาพทัว่ไปในการปฏิบติังาน      
๑๐ การให้ความร่วมมือกบัองคก์รและการรับฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น      

 คะแนนท่ีได ้      
 คะแนนรวม  

            ส่วนท่ี  ๒ คุณธรรมความดี  
๑ การแต่งกายและการปฏิบติัตามกฎระเบียบวินยั/กิริยามารยาท      
๒ การตรงต่อเวลา      
๓ การรักษาส่ิงแวดลอ้มและความสะอาด      
๔ ความพร้อมและขยนัอดทน      
๕ ความซ่ือสตัย ์      

คะแนนท่ีได ้      
คะแนนรวม  

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม / ขอ้แนะน า .......................................................................................................... .................................... 
       ลงช่ือ....................................................... 
              (...........................................................) 
        ครูนิเทศ/ครูฝึก (ผูป้ระเมิน) 
หมายเหตุ  กรุณาประทบัตราสถานประกอบการมุมบนดา้นขวาของแบบประเมิน  และสถานประกอบการประเมิน                                                         
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ตวัอย่าง 
แบบเสนอขออนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน (ทวิศึกษา) 

วนัท่ี .......... เดือน............................... พ.ศ. ............. 
เร่ือง  ขออนุมติัผลการเทียบโอนผลการเรียน 
เรียน  ผูอ้  านวยการวทิยาลยัการอาชีพ…………………………………. 
  ตามท่ีคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ไดด้ าเนินการเทียบโอนผลการเรียนของ                 
ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว).............................. นามสกลุ................................... รหสันกัศึกษา............................. ซ่ึงขอ
เทียบโอนผลการเรียน ภาคเรียนท่ี........... ปีการศึกษา.................... ปรากฏผลการเทียบโอนการเรียนดงัน้ี 
 

หลกัสูตร ปวช. พุทธศักราช 2556 หลกัสูตร มธัยมศึกษาตอนปลาย. พุทธศักราช 2551 

หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ รายวชิาเลือก 

รหสัวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
ระดบัผลการ

เรียน 
รหสัวชิา ช่ือวชิา นก. 

ระดบัผล
การเรียน 

        
        
        
        
        
        
        
 
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมติัผลการเทียบโอนผลการเรียน 
     
    (ลงช่ือ)...................................................ประธานกรรมการ 
            (..................................................) 
(ลงช่ือ)...................................................กรรมการ  (ลงช่ือ)...................................................กรรมการ 
        (..................................................)                                (..................................................) 
         
        อนุมติั  
        ไม่อนุมติั 
       (ลงช่ือ) ...................................................     
                         (..................................................) 
                     ผูอ้  านวยการสถานศึกษา
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ตวัอยา่ง 
แบบสรุปผลการเรียนหลกัสูตรระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย พทุธศกัราช 2551 

(ทวศึิกษา) 
ภาคเรียนท่ี............... ปีการศึกษา........................... 

โรงเรียน......................................................  จงัหวดั ............................... 
 
ท่ี 

รหสันกัศึกษา ช่ือ-สกลุ รหสัวชิา รายวชิา ผลการเรียน 
กพช. 
(ชัว่โมง) 

หมายเหต ุ

       ตอ้งแนบ            
ใบแสดงผล
การเรียน
รายบุคคล 
จาก
โปรแกรม
ทะเบียน
นกัศึกษา 
(ITW51) 
ดว้ย 

       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
                            (ลงช่ือ)....................................................นายทะเบียน 
        (...................................................) 
     ต าแหน่ง ..................................................................... 
 
 
          (ลงช่ือ).............................................ผูอ้  านวยการ 
       (.....................................................) 
     ต าแหน่ง ..................................................................... 
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