
 

 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

คําอธิบาย 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สํานักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดจัดทําแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีข้ึนเพื่อให

สถานศึกษาและ สถานประกอบการนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใหมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 การประเมิน   

 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการ

อาชีวศกึษา ระบบทวิภาคี ที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษากําหนด ประกอบดวย  5 ขั้นตอน ดังนี้    

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี    

1.1 การสํารวจความพรอมของสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ ในการจัดการ

อาชีวศกึษา ระบบทวิภาคีรวมกับสถานศึกษา   

1.2 การบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี  

2.1 จัดทําแผนงานและจัดทําแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับ

สถานประกอบการ หนวยงาน องคการ 

2.2 ประชาสัมพันธ แนะแนวผูเรียน  

ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     

3.1 คัดเลือกผูเขาเรียน     

3.2 ทําสัญญาการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศผูเรียน การประชุมผูปกครอง      

3.3 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ     

3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ  

   ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     

4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ      

4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝกอาชีพ    

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี    

5.1 การสําเร็จการศึกษาผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     

5.2 การติดตามผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี      

5.3 การสรุปผลการดําเนินงานและรายงานประจําปในการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาค ี

การตรวจสอบขอมูล 

     1. ความพรอมในการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    

2. การวางแผนในการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    

3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    



 

 

4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    

5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    

    เกณฑการประเมิน 

 นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน  ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมิน ครบถวน ทั้ง 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมิน ครบถวน ตั้งแตขั้นตอนที่ 1,2,3,4   4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมิน ครบถวน ตั้งแตขั้นตอนที่ 1,2,3   3 ด ี

มีผลการประเมิน ครบถวน ตั้งแตขั้นตอนที่ 1,2 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมิน ครบถวน ตามขั้นตอนที่ 1 1 กําลังพัฒนา 

 

ผูรับผิดชอบตัวบงชี้  

  นายปรีดา   ธงไหล 

ทีมงานผูรับผิดชอบตวับงชี ้

1. นายปฐพล  คนไว 

2. นางสาวษรัญชนก   ธรรมชัย 

3. นางสาวปภาวรินท นักธรรมา 

4. นายกานต   อะตามา 

5. นายอภิวัฒน  คําปนตา 

6. นายเชิดชูเกียรต ิ ผาคํา 

7. นายภาสกร  เย็นใจ 

8. นายเกียรติศักดิ ์ อยูด ี

9. นายปฐพล  คนไว 

 

สรุปผลตัวบงชี้ที่ 4.1 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมิน ครบถวน ตามขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางสรุปการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

ประเด็นการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

1. การเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ

สถานศึกษา    

ม ี

2. การวางแผนในการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    ม ี

3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    ม ี

4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ของสถานศึกษา    

ม ี

5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา   ม ี

ผลสัมฤทธิ์  

การจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาค ีดานการบริหารจัดการ 

เชิงปริมาณ : 1. รอยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค ี

       2. รอยละของผูเรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาค ี

วิทยาลัยฯ สงเสริมใหการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยเนนการ

จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในทุกระดับ โดยพิจารณาจากสาขาวิชาที่มีความพรอมในการจัดการ

อาชีวศกึษาระบบทวิภาคี สรุปไดตามตาราง ดังนี ้

 

 

 ตารางสรุปรอยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 

 

ระดับ 
จํานวนสาขาวิชา

ทั้งหมด 

จํานวนสาขาวิชาที่จัดการ

เรียนการสอนทวิภาค ี
รอยละ หมายเหตุ 

ปวช. 9 4 44.44  

ปวส. 8 7 87.50  

รวม. 17 11 64.71  

   

 วิทยาลัยไดเปดสอนทั้งหมด 17 สาขาวิชาและไดจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี จํานวน                         

11 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 64.71 

 

 

 

 



 

 

ตารางสรุปรอยละของผูเรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี 

 

ระดับ สาขาวิชา 
จํานวนผูเรียน

ทั้งหมด 

จํานวนผูเรียนระบบ            

ทวิภาคี 
รอยละ 

ปวช. การบัญชี 125 6 4.80 

การตลาด 77 5 6.49 

ธุรกิจคาปลีก 17 17 100.00 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 124 0 0.00 

การทองเที่ยว 240 0 0.00 

การโรงแรม 51 0 0.00 

ชางยนต (สาขางานยาน

ยนต) 

320 12 3.75 

ชางอิเล็กทรอนิกส 81 0 0.00 

ชางไฟฟากําลัง 121 0 0.00 

ปวส. การบัญชี 45 10 22.22 

การตลาด 23 3 13.04 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 51 21 41.18 

การโรงแรม 41 37 90.24 

การทองเที่ยว 52 0 0.00 

เทคนิคเครื่องกล (สาขางาน

เทคนิคยานยนต) 

68 35 51.47 

อิเล็กทรอนิกส 28 25 89.29 

ไฟฟา 31 17 54.84 

รวม. 1,495 182 12.17 

 

วิทยาลัยไดจัดการเรียนการสอนจํานวน 17 สาขาวิชา มีนักศึกษาทั้งหมด 1,495 คน โดยมีการเรียน

การสอนในระบบทวิภาคี จํานวน 11 สาขาวิชา จํานวนนักศึกษาที่ศึกษาในระบบทวิภาคี มีจํานวน 182 คน 

คิดเปนรอยละ 12.17 

 

 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

วิทยาลัยไดดาํเนินการการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี ตามแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิ

ภาคี ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา โดยมีการดําเนินการดังนี้ 



 

 

1. การเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาค ี

1.1. วิทยาลัยมีไดดําเนินการประสานงานกับสถานประกอบการที่ทําความรวมมือ 

(MOU) สํารวจความตองการของสถานประกอบการในการฝกอาชีพของ

นักศึกษาทวิภาค ี

1.2. วิทยาลัยไดดําเนินการลงนามทําความรวมมือ (MOU) ในการจักการ

อาชีวศกึษาระบบ  ทวิภาคี ในปการศึกษา 2562 จํานวน 42 แหง 

1.3. วิทยาลัยมีการจัดการอบรมครูฝกในสถานประกอบการโดยไดเชิญวิทยากร

จากกรมพัฒนาฝมือแรงงานเชียงใหม 19 เปนวิทยากรในการอบรมครูฝกใน

สถานประกอบการ 

2. การวางแผนในการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    

2.1. วิทยาลัยไดวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถาน

ประกอบการโดยในระดับ ปวช. เรียนระบบทวิภาคี 3 ภาคการเรียน  และ

ระดับ ปวส. เรียนระบบทวิภาคี 2 ภาคการเรียน โดยมีการพัฒนาหลักสูตร

รายวิชาในการเรียนระบบทวิภาคีรวมกัน 

2.2. ยื่นหลักสูตรรายวิชาในการเรียนระบบทวิภาคีใหกับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

เชียงใหม 19 พิจารณาหลักสูตรเพ่ือขอลดหยอนภาษีใหกับสถานประกอบการ 

2.3. วิทยาลัยจัดประชุมผูปกครองและนักศึกษาในการจัดอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี

เพ่ือทําความเขาใจและแนะแนวประชาสัมพันธทั้งนักศึกษาระดับ ปวช. และ 

ปวส. 

3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 

3.1. วิทยาลัยไดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศกึษาระบบทวิภาคีโดยการสอบสัมภาษณ โดยแบงการสัมภาษณเปน 3 

ระดับดังนี ้

- สัมภาษณเพ่ือเตรียมความพรอม 

- สัมภาษณกับคณะกรรมการกลางของวิทยาลัย 

- สัมภาษณกับสถานประกอบการท่ีเขารับการฝกอาชีพ 

3.2. วิทยาลัยไดทําการประชุมผูปกครองและนักศึกษาเพื่อปฐมนิเทศนักศึกษาฝก

อาชีพระบบทวิภาคีและทําสัญญาฝกอาชีพรวมกับสถานประกอบการ กอน

การฝกอาชีพระบบทวิภาคีของนักศึกษา 

3.3. วิทยาลัยไดทําการจัดทําแผนการฝกอาชีพและแผนการจัดการเรียนรู รวมกับ

สถานประกอบการโดยไดเรียนเชิญ ผอ. วิทยา ใจวิถี ผู อํานวยการศูนย

สงเสริมการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ เปนวิทยากรในการอบรมแนวทางการ



 

 

จัดทําแผนการฝกอาชีพ   เพ่ือใหวิทยาลัยรวมกับสถานประกอบการพัฒนา

แผนการฝกอาชีพและแผนการจัดการเรียนรูไดอยางถูกตอง 

3.4. วิทยาลัยไดจัดใหมีการเรียนการสอนและการฝกอาชีพตามแนวทางปฏิบัติการ

จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดังนี ้

- ระดับ ปวช. จัดการเรียนการสอน 3 ภาคเรียน และการฝกอาชีพระบบ

ทวิภาคี 3 ภาคการเรียน   

- ระดับ ปวส. จัดการเรียนการสอน 2 ภาคเรียน และการฝกอาชีพระบบ

ทวิภาคี 2 ภาคการเรียน  

4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 

4.1. วิทยาลัยมีการนิเทศติดตามนักศึกษาฝกอาชีพระบบทวิภาคี ดังนี ้

4.1.1. การนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

- การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยใช Google Classroom ใน

การจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี 

4.1.2. การนิเทศตดิตามระหวาฝกอาชีพระบบทวิภาค ี

- การนิเทศจากอาจารยผูสอนกับสถานประกอบการทุกเดือน

ระหวางฝกอาชีพระบบทวิภาค ี

- การนิเทศทางโทรศัพทอาจารยผูสอนกับสถานประกอบการทุก

สัปดาหระหวางฝกอาชีพระบบทวิภาค ี

- การติดตามและใหคําปรึกษานักศึกษาผานสื่อออนไลน เชน Line 

, Facebook 

4.2. วิทยาลัยมีการวัดผลและการประเมินผลรายวิชาฝกอาชีพตามระเบียบการวัด

ประเมินผล 

5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

5.1. จํานวนผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สําเร็จการศกึษาจํานวน 69 คน 

5.2. วิทยาลัยมีการติดตามผูสําเร็จการศึกษาโดยการเก็บขอมูลจากแบบติดตาม

ผูสําเร็จการศึกษา ขอมูลศิษยเกาจากเว็บไซตวิทยาลัย และการติดตอผานสื่อ

ออนไลน เชน Line , Facebook 

5.3. วิทยาลัยทําการสรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานประจําปเพ่ือ

พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในปการศึกษาตอไป 

จากการดําเนินงานการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการมีผลการประเมิน 

 

 



 

 

การจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความ

พึงพอใจ 

ระดับ

คุณภาพ 

1. การเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    4.49 ด ี

2. การวางแผนในการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    4.64 ดีมาก 

3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    4.69 ดีมาก 

4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ

สถานศึกษา    

4.68 ดีมาก 

5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    4.65 ดีมาก 

ผลการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเฉลี่ย 4.63 ดีมาก 

สถานประกอบการมีผลการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยูในระดับคะแนน 

4.63 ระดับดีมาก 

ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาค ี

  ตามที่กระทรวงศกึษาธิการ มีนโยบายใหวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคีวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ไดดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติการจัดการ

อาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยในปการศึกษา 2562 

วิทยาลัยไดจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการจํานวน 42 แหง โดยมี

รายละเอียดดังนี ้

 

1. Four Seasons Resort Chiang Mai 

2. Le Meridien Chiang Mai 

3. U Nimman Chiang mai 

4. Rati Lanna Riverside Spa Resort Chiang Mai 

5. Mövenpick Suriwongse Hotel Chiang Mai 

6. SALA LANNA CHIANG MAI 

7. SIBSAN RESORT &amp; SPA MAETAENG CHIANGMAI 

8. Amora Tapae Chiang Mai 

9. บริษัท บาเซโลนา มอเตอร จํากัด 

10. บริษัท เชียงใหม ฮอนดา ออโตโมบิล จํากัด 

11. บริษัท เชียงแสง ฮอนดา ออโตโมบิล จํากัด 

12. บริษัท แมทริกซ ฮอนดา ออโตโมบิล จํากัด 

13. บริษัท อีซูซุ เชียงใหมเซลล จํากัด (สันทราย) 



 

 

14. บริษัท อีซูซุเชียงใหมเซลล จํากัด (สาขาดอนจ่ัน) 

15. บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม จํากัด 

16. บริษัท เชียงใหมมอเตอรเซลล 99 แอนดเซอรวิส จํากัด 

17. บริษัท นพรัตนเมเจอรไทร จํากัด 

18. บริษัท ว-ีเพนท ออโตเซอรวิส จํากัด 

19. บริษัท นิวไดมอนด จํากัด 

20. อูนัมเบอรวันเซอรวิส 

21. บริษัท ผึ้งนอยเบเกอรี่ จํากัด 

22. MK Restaurants Central Festival Chiang Mai 

23. Yayoi Restaurant Central Festival Chiang Mai 

24. MK Restaurants Tesco Lotus Kamthieng 

25. MK Restaurants Central Plaza Chiang Mai Airport 

26. MK Restaurants Tesco Lotus Hang Dong 

27. MK Restaurants Tesco Lotus Ruamchoke 

28. MK Restaurants Big C Supercenter Mae Hia 

29. บริษัท ณรงคการบัญชี 2504 จํากัด 

30. หางหุนสวนจํากัด เอส.บี.พี. คอมแอค 

31. หางหุนสวนจํากัด จุฑามาศ การบัญช ี

32. หางหุนสวนจํากัด ลานนาการบัญชีธุรกิจ 

33. บริษัท New Good Agency จํากัด 

34. บริษัท ซีแอด เอเจนซ ีเชียงใหม จํากัด 

35. บริษัท ฟวเจอรอิเล็กทรอนิกส เซอรวิส จํากัด 

36. บริษัท ครีเอทีฟแล็ป เชียงใหม จํากัด 

37. บริษัท อมรวัฒนโสภณ จํากัด 

38. บริษัท คอมเทลซัพพลาย จํากัด 

39. บริษัท ขุนพลการไฟฟา จํากัด 

40. บริษัท เชี่ยวชาญวิศวกรรม 

41. รานภัทรการไฟฟา ดาวเทียม 

42. SIAMRISE GLOBAL TRADE CO., LTD. 

จากการดําเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการมีผลการการ

ประเมินความพึงพอใจตอการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  อยูในระดับดีมาก  ซึ่งในปการศึกษา 

2563 สถานประกอบการทุกแหงไดตอบรับดําเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตอเนื่อง         

จากปการศึกษา 2562 และพรอมใหความรวมมือกับวิทยาลัยการสนับสนุนทางวิชาการ ในดานตางๆ 



 

 

เชน วิทยากรในการอบรมครูชุมชน เปนแหลงเรียนรูในการทัศนศึกษา รวมถึงมีสถานประกอบการที่

ทําความรวมมือเพ่ิมเติมในการดําเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในปการศึกษา 2563 เพ่ิมอีก

จํานวน 2 แหงและไดทําการทําบันทึกขอตกลง MOU ในการจัดการดําเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาค ีเรียบรอยแลว มีรายละเอียดดังนี ้

1. Dhara Dhevi Chiang Mai 

2. บริษัท ชอยส มินิสโตร จํากัด 

จุดเดน 

1. ผูบริหารมีนโยบายท่ีชัดเจนแสวงหาความรวมมือกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาการ   

จัดการศึกษาระบบทวิภาคีอยางตอเนื่อง เพ่ือใหผูเรียนมีสมรรถนะวิชาชีพที่ตรงกับความ

ตองการของสถานประกอบการ 

2. วิทยาลัยและสถานประกอบการไดจัดทําหลักสูตรเพ่ือใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานอนุญาต

หลักสูตรเพ่ือใชในการขอลดหยอนภาษี และมีการรายงานผลการหลักสูตรใหกับกรม

พัฒนาฝมือแรงงานตามกําหนดเวลาอยางตอเนื่อง 

3. วิทยาลัยมีการติดตามนักศึกษาระบบทวิภาคีในชวงเวลาการฝกอาชีพอยางตอเนื่อง    

โดยชวงระยะเวลาการฝกอาชีพวิทยาลัยไดจัดใหอาจารยออกนิเทศนักศึกษาฝกอาชีพ     

ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้งเพ่ือประเมินสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาระหวางการฝก

อาชีพ และรวบรวมคะแนนเพ่ือนํามาประเมินผลการฝกอาชีพของนักศึกษาระบบทวิภาค ี

จุดท่ีควรพฒันา 

1. การจัดทําหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการเพื่อใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานอนุญาต

หลักสูตรเพ่ือใชในการขอลดหยอนภาษีสําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี มีข้ันตอน

ที่ทําใหสถานประกอบการไมพิจารณาทําความรวมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

2. จากสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันขาดสภาพคลอง ทําใหสถานประกอบการบางใหที่ทํา

ความรวมมือกับวิทยาลัย อาจจะไมตองกําลังคนเพิ่ม และไมสามารถจายคาตอบแทน

ใหกับนักศึกษาได จึงชะลอการรับนักศึกษาระบบทวิภาคี ในอนาคตจะทําใหมีแนวโนม

วาสถานประกอบการจะไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษาที่สนใจเรียนในระบบทวิภาคี 

ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา 

1. ควรมีการจัดอบรมทําความเขาสถานศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดทําหลักสูตรเพื่อให

กรมพัฒนาฝมือแรงงานอนุญาตหลักสูตรเพ่ือใชในการขอลดหยอนภาษี โดยใหเจาหนาท่ี

ของกรมพัฒนาฝมือแรงงานมาอบรมใหกับสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนระบบ   

ทวิภาค ี



 

 

2. วิทยาลัยตองแสวงหาความรวมมือกับสถานประกอบการภายในจังหวัดและ

ตางจังหวัดใหเพียงพอตอจํานวนของนักศึกษาระบบทวิภาคีที่มีแนวโนมที่เพ่ิมข้ึนในทุกป

การศกึษา 


