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บทสรุปผูบริหาร		
การขยายโอกาสการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นในชวงเวลาที่สอดคลองกับการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ แมวาการเพ่ิมอุปทานแรงงานท่ีมีการศึกษาจะทําใหอัตราผลตอบแทนจาก
การศึกษาลดลง แตการวิจัยพบปรากฏการณ 2 อยาง ปรากฏการณแรก คือ สวนตางคาจาง (wage 
premium) ระหวางคนจบมหาวิทยาลัยกับมัธยมปลายมีแนวโนมสูงขึ้นมาก เพราะผลจากการ
ขยายตัวของอุปสงคตอแรงงานที่จบมหาวิทยาลัยในชวงที่เศรษฐกิจเติบโตเร็ว เมื่อการเรียน
มหาวิทยาลัยใหผลตอบแทนสูงกวาการทํางานหลังจบมัธยมปลาย หรือการเรียนอาชีวศึกษา คน
หนุมคนสาวสวนใหญจึงมุงสูรั้วมหาวิทยาลัย 

ขอคนพบประการท่ีสอง คือ การเพ่ิมจํานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยอยางรวดเร็วขณะท่ี
สถาบันการศึกษาหลายแหงยังขาดความพรอม ทําใหแรงงานท่ีจบมหาวิทยาลัยมีคุณภาพแตกตาง
กันมากขึ้น  

อาจจะเปนเพราะเหตุดังกลาวผูจบอุดมศึกษาหลายสาขาจึงมีอัตราวางงานสูง ทั้งๆ
ตลาดแรงงานยังมีความตองการแรงงานใหสาขาดังกลาว จึงไมนาแปลกใจธุรกิจขนาดใหญและ
อุตสาหกรรมบางประเภทท่ีประสบปญหาไมสามารถคัดเลือกแรงงานท่ีมีคุณภาพและทักษะ ตอง
เขามาจัดการศึกษาดวยตนเอง สาขาท่ีนิยมเปดไดแก วิศวกรรมและการบริหารธุรกิจ ทั้งๆที่เปน
สาขาวิชาท่ีมีการผลิตบัณฑิตเปนจํานวนมาก 

การวิเคราะหระบบการจัดการศึกษาแบบอิงกับการทํางาน (work-based learning) ของ
สถาบันการศึกษาที ่จัดตั ้งหรือไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน 5 แหง พบวาเบื้องหลัง
ความสําเร็จของสถาบันทุกแหง มีปจจัยรวมที่สําคัญ ไดแก นวตกรรมการสรางหลักสูตรและ
วิธีการเรียนการสอนท่ีสามารถตอบสนองความตองการของภาคธุรกิจ นักศึกษาที่จบการศึกษา
ไดงานทํา 100% เงินเดือนดี มีอนาคต ระบบบริหารเอกชนมีความคลองตัว อาจารยมีแรงจูงใจ 
ผูบริหารมีความรับผิดชอบ และเบ้ืองหลังความสําเร็จทุกโครงการมีบุคคลสําคัญที่วงการธุรกิจ
ใหความเชื่อถือ เปนผูใหแนวคิด ผลักดัน และประสานงานกับทุกฝายในชวงจังหวะที่รัฐมี
นโยบายและกฎหมายเอ้ืออํานายใหภาคเอกชนเขามาจัดการศึกษา 

ผูวิจัยใหขอเสนอแนะเรื่องการขยายแนวคิดการจัดการศึกษาแบบอิงกับการทํางาน 2 
แนวทาง รวมท้ังใหขอคิดเกี่ยวกับการขยายสัดสวนนักเรียนอาชีวศึกษา และการศึกษาแบบอิงกับ
การทํางาน 

 





ความเช่ือมโยงระหวางสถานศึกษากับตลาดแรงงาน :  
คุณภาพผูสําเร็จการศึกษา และการขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพ	

นิพนธ พัวพงศกร และคณะ 
กุมภาพันธ 2555 

1.ความสําคัญของคุณภาพแรงงาน 

เศรษฐกิจโลกกําลังกาวสูยุคเศรษฐกิจฐานความรู  ที ่อาศัยความรู ดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขณะเดียวกันกระแสโลกภิวัฒนทําใหการแขงขันทางเศรษฐกิจทวี
ความรุนแรงขึ้น โลกตองเผชิญกับวิกฤตทั้งทางเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติมากขึ้น ประเทศท่ี
สามารถปรับตัวและรับมือกับการเปล่ียนแปลงดังกลาวไดจะตองมีฐานความรูทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และท่ีสําคัญกวาคือมีคนท่ีมีความรูสูง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความ
เปนอยูของประชาชนในอนาคตขึ้นอยูกับปจจัยที่สําคัญ 2 ประการ ปจจัยแรก คือ คุณภาพของ
แรงงานซ่ึงเปนตัวกําหนดความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจอยางมีคุณภาพ ยั่งยืน และสามารถ
สรางการกินดีอยูดีใหประชาชนไดอยางทั่วถึง ปจจัยที่สอง คือการพัฒนาของเทคโนโลยีและ 
นวตกรรม ซึ่งขึ้นอยูกับการวิจัยและพัฒนา การมีแรงงานที่มีการศึกษาสูงและนักวิชาการที่มี
คุณภาพเปนเงื่อนไขสําคัญที่จะชวยใหประเทศมีขีดความสามารถในการวิจัย สามารถพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไดสําเร็จ 

ปจจุบันไทยยังเปนประเทศกําลังพัฒนาที่มีรายไดตอหัวหางจากประเทศอุตสาหกรรม
ใหม การที่จะยกระดับรายไดตอหัวและการกินดีอยูดีของประชากรสวนใหญไดจะตองอาศัย
แรงงานที่มีความรู และคุณภาพสูง แมว าในอดีตไทยจะประสบความสําเร ็จในการพัฒนา
เศรษฐกิจมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงอยางตอเนื่อง ทําใหคนไทยมีการกินดีอยูดีขึ ้น 
จํานวนคนจนลดลงมาก แตการเจริญเติบโตท่ีมาจากการสงออกยังคงอาศัยแรงงานราคาถูกและ
การถลุงทรัพยากรธรรมชาติ รายงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Pranee 
and Chalongphob 1994) และ NESDB and World Bank (2008) รายงานวาเทคโนโลยีและ
คุณภาพของทรัพยากรมนุษย ยังมีบทบาทคอนขางนอยในการสรางความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ รอยละ 16-20 ของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจมาจากการใชความรูทางเทคโนโลยี
(วัดดวยผลิตภาพการผลิตรวม หรือ Total Factor Productivity) คุณภาพของทุนมนุษยยังมี
บทบาทคอนขางนอย เพียงรอยละ 7.5-10 ของการเติบโตทางเศรษฐกิจในชวงป 2524-2548 
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แตขาวรายคือ แทนที่การขยายโอกาสดานอุดมศึกษาจะชวยใหคนไทยมีการศึกษาสูง
และมีคุณภาพ กลับกลายเปนวาแรงงานไทยมีคุณภาพต่ําลงเม่ือเทียบกับตางประเทศ ในรายงาน
การจัดอันดับดวามสามารถในการแขงขันระดับโลก(The Global Competitiveness Index 
Report) ของ World Economic Forum ฉบับลาสุดในป 2011/2012 รายงานวาประเทศไทยมีดัชนี
ความสามารถในการแขงขันเปนลําดับท่ี 39 ตกจากลําดับท่ี 38 ในป 2010/2011 เมื่อพิจารณาถึง
คุณภาพระบบการศึกษาไทยตกจากลําดับท่ี 66 ไปเปน 77 คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานตกจาก
ลําดับท่ี 73 ไปเปน 85 คุณภาพการศึกษาวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรตกจากลําดับที่ 57 ไป
เปน 60 และคุณภาพการจัดการสถานศึกษาตกจากลําดับท่ี 58 ไปเปน 73 

บทความฉบับนี้ตองการศึกษาเฉพาะประเด็นท่ีวา ผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพและทักษะ
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานหรือไม และภาคเอกชนท่ีประสบปญหาขาดแคลน
แรงงานทักษะ จนตองเขามาจัดการศึกษาเอง ประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษาระบบใหม 
(work-based learning)ไดอยางไร หัวขอของบทความคือ ความเช่ือมโยงระหวางสถานศึกษากับ
ตลาดแรงงาน : คุณภาพผูสําเร็จการศึกษา และการขาดแคลนแรงงานท่ีมีคุณภาพ 

คําถามหลักของบทความ มี 4 ขอ ดังนี้  (1) ในสองทศวรรษที่ผานมา การขยายโอกาส
การศึกษามีผลอยางไรตออัตราผลตอบแทนจากการศึกษา  ภาวะการมีงานทําของผูสําเร ็จ
การศึกษา และคุณภาพแรงงานท่ีมีการศึกษาสูง  (2) ทําไมระบบการศึกษาไทยจึงไมสามารถผลิต
ผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และทักษะที่ตลาดตองการได  (3) ภาคเอกชนแกปญหาการขาด
แคลนแรงงานทักษะโดยจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของภาคุรกิจไดอยางไร และ  
(4) รัฐจะสามารถนําแนวคิดการจัดการศึกษาของเอกชนไปปรับใชในสถาบันการศึกษากระแส
หลักไดหรือไม และอยางไร  

วิธีการศึกษาและความหมายของศัพท จะนําไปอธิบายในแตละตอน  ตอนที่ 2-3 จะ
อธิบายความหมายและวิธีวัดคุณภาพของแรงงาน ตอนท่ี 4 อธิบายความหมายของทักษะทางการ
คิด (cognitive skills) ทักษะท่ัวไป (general skills)   และ ทักษะเฉพาะ (specific skills) 

ลําดับความมีดังนี้ 
1. คํานํา 
2. การขยายโอกาสการศึกษาและนโยบายปฏิรูปการศึกาและการเปล่ียนแปลงของ

โครงสรางตลาดแรงงานกับผลกระทบตอภาวะการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา 
3. ผลของการขยายโอกาสการศึกษาตอคาจางแรงงาน การวางงาน และคุณภาพของ

แรงงาน 
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4. ทําไมนายจางจึงขาดแคลนแรงงานทักษะ 
- ผลสํารวจนายจาง: ลูกจางขาดทักษะดานใด 
- สาเหตุท่ีระบบการศึกษาขาดความเช่ือมโยงกับตลาดแรงงาน 

5. บทบาทของเอกชนในการจัดการศึกษาเพ่ือแกปญหาขาดแคลนแรงงานทักษะของภาค
ธุรกิจ: กรณีศึกษา 5 สถาบัน 

6. สรุปและขอเสนอแนะ 

2. ผลกระทบของนโยบายขยายโอกาสการศึกษาตอคาจาง การวางงานและคุณภาพ
ของแรงงานอุดมศึกษา 

แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) ในสวนท่ีเกี่ยวกับนโยบายการ
พัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเอง และเพิ่มสมรรถนะการ
แขงขันในระดับนานาชาติระบุวาโครงสรางการจางงานในของสถานประกอบการโดยรวม มี
อัตราสวนกําลังคนท่ีมีการศึกษาในระดับสูง ระดับกลาง (หรือปฏิบัติการ) และระดับต่ําเทากับ 
10 : 70 : 20 (ยกเวนบางกลุมอุตสาหกรรม) โครงสรางนี ้ทําใหเกิดความตองการกําลังคน
ระดับกลาง (ปวช.และปวส.) เปนสวนใหญ รวมทั้งมีความตองการกําลังคนดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี นักวิจัย และอาจารยใหม แตเนื่องจากระบบการศึกษาในปจจุบันยังผลิตกําลังคน
ดานอุดมศึกษามากกวาอาชีวศึกษา เพราะผูเรียนมัธยมศึกษานิยมเรียนสายสามัญมากกวาสาย
วิชาชีพ (สัดสวนนักเรียนมัธยมสายอาชีวศึกษา : สามัญศึกษาในป 2553 คือ 36.5 : 63.5) 
ยิ่งกวานั้นผูสําเร็จอาชีวศึกษาสวนใหญ (รอยละ 75) จะเรียนตอปริญญาตรี และเรียนในสาขาท่ี
ไมตรงกับท่ีจบอาชีวศึกษา คงเหลือผูสําเร็จอาชีวศึกษาท่ีเขาสูตลาดแรงงานเพียงรอยละ 25 สวน
ในระดับมหาวิทยาลัยมีการผลิตกําลังคนในสายสังคมศาสตรและมนษุยศาสตรเกินความตองการ 
สัดสวนนักศึกษาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรตอนักศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน
ปการศึกษา 2550 มีคาเทากับ 73:271 ดังนั้นแผนการศึกษาแหงชาติ จึงกําหนดเปาหมายใหเพิ่ม
สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาตอสามัญศึกษาเปน 60:40 ในป 2559 และลดสัดสวนของนักศึกษา
สังคมศาสตรและมนุยศาสตร นอกจากนั้นแผนการศึกษาแหงชาติยังกําหนดนโยบายการผลิต
และพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ และเสริมสรางศักยภาพจากการ

                                                        
1 ในป 2553 สัดสวนเทากับ 69.5 ตอ 30.5 
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แขงขันเปาหมายเหลานี้เปนเรื่องทาทาย ยิ่งบทความฉบับนี้ตองการใหขอมูลและขอคิดเห็นบาง
ประการตอนโยบายดังกลาว 

วัตถุประสงคของตอนนี้ตองการตอบคําถามสําคัญวาภายใตภาวะการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสรางเศรษฐกิจและความกาวหนาทางเทคโนโลยี อุดมศึกษาสามารถผลิตและพัฒนา
กําลังคนท่ีมีคุณภาพสนองความตองการของประเทศไดหรือใหม คําถามรองมี ขอดังนี้  (1) การ
ขยายโอกาสการศึกษามีผลตอคาจางของผูสําเร็จการศึกษาระดับสูงเทียบกับผูไมไดเรียนหนังสือ
อยางไร และมีผลตออัตราผลตอบแทนจากการศึกษาอยางไร (2) การขยายโอกาสการศึกษามีผล
ตอความสมดุลของตลาดแรงงานอยางไร อัตราวางงานของผูสําเร็จการศึกษาแตละระดับ แตละ
สาขาตางกันอยางไร และ (3) การขยายโอกาสการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย มีผลอยางไรตอ
คุณภาพของแรงงานท่ีสําเร็จมหาวิทยาลัยอยางไร 

2.1 การขยายโอกาสการศึกษาขั้นสูงและผลตออัตราผลตอบแทนจากการศึกษา 
การเพ่ิมจํานวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาตั้งแตตนทศวรรษ 2540 เปนตนมา ทําให

ปจจุบันมีผูสําเร็จมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้นจาก 81,500 คน ในป 2535 เปน 274,473 
คนในป 25522 สวนจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษามีแนวโนมทรงตัว การเพ่ิมขึ้นของ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับสูงยอมมีผลกระทบตอตลาดแรงงาน โดยเฉพาะผลตอภาวะการมี
งานทํา และโครงสรางคาจางของผูมีการศึกษาสูง คําถามสําคัญ คือ อัตราผลตอบแทนตอการ
ลงทุนดานการศึกษาเปล่ียนแปลงไปอยางไร การขยายโอกาสศึกษามีผลอยางไรตอคุณภาพของ
นักศึกษาในระบบอุดมศึกษา ในตอนนี้จะตอบคําถามเฉพาะสองขอแรกกอน สวนคําถามที่สาม
จะนําไปอธิบายในตอนตอไป การตอบคําถามดังกลาวจะชวยใหเราเขาใจวา ทําไมคนสวนใหญ
ยังมุงที่จะเรียนตอมหาวิทยาลัย และการขยายโอกาสการศึกษาจะชวยลดความเหลื่อมลํ้าดาน
คาจางไดหรือไม 

รูปท่ี 2.1 เปรียบเทียบผลตอบแทนจากคาจางตอช่ัวโมง (ซ่ึงรวมโบนัส เงินลวงเวลา และ
ผลประโยชนอื่นๆ) ของลูกจางที่มีการศึกษาระดับตางๆ เทียบกับคาจางตอชั่วโมงของผูไมมี
การศึกษา3 ขอมูลมี 3 ป ค ือ พ.ศ. 2529 2539 และ 2553 ผลปรากฎวา (1)  ผูจบการศึกษา
มหาวิทยาลัย (เรียนมากกวา 16 ป) จะมีอัตราตอบแทนสูงกวาผูจบประถม และมัธยม เพราะ 
wage premium สําหรับผูจบมหาวิทยาลัย (มากกวา 16 ป) ในป 2529 และ 39 เฉลี่ย 700% ของ

                                                        
2 ระหวางป 2544 ถึง 2550 ไมมีการจัดเก็บสถิติผูสําเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
3 เสน wage premium ในรูปที่ 3.1 ไดจากการคํานวณสมการ wage earning ตามแนวคิดของ Jacob Mincer โดยมีการควบคุมตัว
แปรอิสระในปตางๆ ใหมีคาคงที่ อาทิเชน ประสบการณทํางาน อายุ ภาค และเพศ เปนตน 
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คาจางของผูไมไดเรียน สวนคาจางของผูจบ ปวช. สูงเกือบ 500% ของคาจางไมไดเรียน (2) 
ระหวางป 2529-2553 อัตราผลตอบแทนจากการเรียนมัธยม และมหาวิทยาลัยลดลงมาก เพราะ
เสน wage premium ในป 2553 ต่ํากวาป 2529 และ 2539 คนจบมหาวิทยาลัยมีคาจางสูงกวาคน
ไมไดเรียน เพียง 370% เทียบกับ 700% ในป 2529 wage premium ของคนจบ ปวช. และมัยธยม
ปลายในป 2553 ก็ต่ํากวาป 2529 และ 2539 เชนกัน wage premium ของการศึกษาที่ลดลงนี้
เกิดขึ้นหลังป 2539 ซ่ึงเปนชวงท่ีมีการขยายโอกาสการศึกษา 

รูปที่ 2.1 คาจางแรงงานที่มีการศึกษาระดับตางๆ เทียบกับผูที่ไมไดเรียน (wage premium) 

 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Dilaka, 2011. 

 

ถา wage premium ของการศึกษาลดลง ทําไมคนจํานวนมากจึงเรียนตอมหาวิทยาลัย 
ผูวิจัยจึงคํานวณหาอัตราผลตอบแทนตอการศึกษาจากเสนรายไดจากคาจางตลาดอายุทํางาน (age 
earning profile) แตเนื่องจากเราไมมีตัวเลขตัวทุนทางตรงของการเรียนหนังสือ (ไดแก คาเลา
เรียน คาตํารา ฯลฯ) เราจึงคํานวณเพียง gross rate of return ซ่ึงเทากับ มูลคาปจจุบันของคาจาง
จากการทํางานตอชั่วโมง (รวมคาลวงเวลา โบนัส คาอาหารจากนายจาง ฯลฯ) หักดวยมูลคา
ปจจุบันของคาเสียโอกาสในการเรียนหนังสือ ในการคํานวณผูวิจัยแยกแรงงานออกเปน 2 กลุม 

กลุมแรก คือ ผูจบมัธยมตน ซึ่งมีทางเลือกวาจะเรียนตอมัธยมปลายสายสามัญ ปวช. 
หรือทํางาน กลุมที่สอง คือ ผูจบมัธยมปลาย ซึ่งมีทางเลือกวาจะเรียนมหาวิทยาลัย ปวส. หรือ
ทํางาน ผลการคํานวณ gross return (คาจางตลอดอายุ ลบ ตนทุนเสียโอกาสในการเรียน แตไม
หักตนทุนทางตรงของการศึกษา) ปรากฎวาในกลุมแรก การตัดสินใจทํางานหรือเรียนมัธยม
ปลายใหผลตอบแทนใกลเคียงกัน และสูงกวาการเรียนปวช.  
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สวนในกลุมท่ีสอง การเรียนมหาวิทยาลัยใหผลตอบแทนสูงสุด รองลงมา ปวส. ดังนั้น   
ผูจบมัธยมปลายจึงมีแรงจูงใจเรียนตอมหาวิทยาลัย (ตารางท่ี 2.1) 

ตารางที่ 2.1 อัตราผลตอบแทนของคาจางเทียบระหวางชั้นการศึกษาที่จบ* 
 
 

(ก) 

จบมัธยมตน.. เรียนอะไร อัตราผลตอบแทน 
(ทํางาน) ดวยวุฒิมัธยมตน 29.9 
มัธยมปลาย 29.6 
ปวช. 28.1 

 
(ข) 

จบมัธยมปลาย.. เรียนอะไร  
ทํางานดวยวุฒิมัธยมปลาย 29.6 
ปวส.  49.5 
มหาวิทยาลัย 57.4 

หมายเหตุ * เปนอัตราผลตอบแทนที่หักตนทุนคาเสียโอกาสแตยังไมไดหักคาใชจายทางการศึกษา 

ที่มา : คํานวณจากการสํารวจแรงงาน 

ผลการคํานวณนี ้สอดคลองกับงานว ิจ ัยของด ิเรก ( Direk 2011) ที ่พบว า อัตรา
ผลตอบแทนจากการเรียนมัธยมปลาย เทากับ 10% การเรียนอาชีวศึกษาใหผลตอบแทน 8.5% 
ขณะท่ีการจบปริญญาตรีจะไดผลตอบแทนถึง 14% ฉะนั้นจึงไมนาประหลาดใจวา คนจบมัธยม
ปลายสวนใหญจะมุงหนาเขาสูรั้วมหาวิทยาลัย ถาเขาไมไดจึงไปเรียนอาชีวศึกษา แตคนสวน
ใหญท่ีเขาอาชีวศึกษา ก็หวังจะสามารถไปตอมหาวิทยาลัยไดในภายหลัง เพราะสํานักงานสถิติ
แหงชาติไดสํารวจภาวะการมีงานทําเปนเวลาติดตอกันมากกวา 40 ป 

2.2 ทําไมคาจางของคนจบมหาวิทยาลัยเพ่ิมเร็วกวาคาจางคนจบมัธยมปลายทั้งๆที่
จํานวนคนจบมหาวิทยาลัยเพ่ิมเร็วกวาคนจบมัธยมปลาย 

ปรากฏการณท่ีนาสนใจยิ่ง คือ ทั้งๆที่จํานวนแรงงานที่จบมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นเร็วกวา
แรงงานท่ีจบมัธยมปลาย (รูปท่ี 2.2-ก) แตทําไมคาจางของคนจบมหาวิทยาลัยกลับเพิ่มเร็วกวา
คาจางคนจบมัธยม (รูปที่ 2.2-ข) นอกจากนั้นยังปรากฏวาระหวางป 2539-2553 คาจางคนจบ
ประถมปลายเพิ่มขึ้นเร็วกวาคนที่จบมัธยมปลายและอาชีวศึกษา (ดิลกะ 2553 และ 2009) ตั ้ง
ข อสัง เกตว าปรากฏการณนี ้คล ายคลึงก ับสภาพความเหลื่อม ลํ้าของคาจ างที ่เก ิดขึ ้นใน
สหรัฐอเมริกา (Autor, Katz and Kearney 2006) กลาวคือ คาจางของคนจบมัธยมปลายจะถูกคน
จบประถมไลทัน แตขณะเดียวกันกลับถูกท้ิงหางจากคาจางของคนจบมหาวิทยาลัย กลายเปนวา
แรงงานกลุมท่ีมีการศึกษาปานกลางตกช้ันทางเศรษฐกิจ ไปมีคาจางใกลเคียงกับผูที่มีการศึกษา
เพียงประถมศึกษา (หรือเกิดกลุมแรงงาน 2 ขั้ว ขั ้วแรกมีคาจางสูง อีกขั้วมีคาจางต่ํา หรือขั ้ว
คาจางสองขั้ว (wage polarization) 
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รูปที่ 2.2 – อุปทานแรงงานและคาจางเปรียบเทียบระหวางคนจบมหาวิทยาลัยและมัธยมปลาย 

 
ที่มา : ปรับปรุงจาก Dilaka, 2011. 

 

ปรากฏการณขั้วคาจางสองขั้วนี้ ทําใหเราตองหันมาเอาใจใสกับสาเหตุคนท่ีมีการศึกษา
ปานกลางระดับมัธยมปลายและอาชีวศึกษามีคาจางเพิ่มขึ้นชาที่สุด ผูวิจัยคาดวานาจะมีสาเหตุ
หลายประการ เชน ในดานอุปสงค การเปล่ียนแปลงของโครงสรางอุตสาหกรรมท่ีตองใชความรู
และเทคโนโลยีสูงทําใหนายจางหันไปจางแรงงานที่จบมหาวิทยาลัยแทนผูจบมัธยมและ
อาชีวศึกษา ในดานอุปทาน อาจเปนไปไดวาแรงงานท่ีจบมัธยมและอาชีวศึกษามีคุณภาพต่ําลง  

เนื่องจากปรากฏการณนี้คลายคลึงกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นในตลาดแรงงานของสหรัฐอเมริกาและ
อังกฤษ4 จึงมีงานวิจัยท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในกรณีของไทย (ไดแก งานของ Autor, Katz 
and Kearney 2006 ; Goos and Manning 2007) นอกจากนั้นผูวิจัยไดเคยทําวิจัยปรากฏการณนี้
มาแลว (ดู Dilaka 2009 และดิลกะ 2553) ดังนั้นในบทความนี้ ผูวิจัยจะนําวิธีการของ Autor, 
Katz and Kearney มาประยุกต โดยขยายระยะเวลาการศึกษาใหครอบคลุมชวงปพ.ศ. 2529-
2553)  

การเปรียบเทียบอุปทานแรงงานและอัตราคาจางของแรงงาน 2 กลุม ใน 2 ชวงเวลา      
มีปญหาวาแรงงานในปจจุบันอาจมีลักษณะแตกตางจากแรงงานในอดีต ทําใหเราไมสามารถ
เปรียบเทียบคาจางของแรงงานใน 2 ชวงเวลาได ฉะนั้นจึงจําเปนตองปรับลักณะสําคัญของ
แรงงานใหเหมือนกันใน 2 ชวงเวลา แลวคํานวณหาอัตราคาจางท่ีปรับองคประกอบของลักษณะ
                                                        
4 ปรากฏการณดังกลาวเรียกวา ตลาดแรงงานแบงเปน 2 ขั้ว (polarization of the labor market) คือ ตลาดที่มีอาชีพที่จายคาจาง
ต่ํา และอาชีพที่จายคาจางสูง สวนอาชีพตรงกลางมีความตองการลดลงเมื่อเทียบกับอาชีพอีก 2 กลุม ผลที่เกิดขึ้น คือ ความ
เหลื่อมล้ําของคาจางสูงขึ้น 
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แรงงานใหเหมือนกัน (composition adjusted log real hourly wage) ตามวิธีการของ Autor, Katz 
and Kearny (2008) สมการท่ีใชปรับอัตราคาจางเปนสมการตามแนวคิดของมินเซอร (Mincerian 
earning regression) ตัวแปรตาม คือ คาล็อคของคาจางแทจริงตอชั่วโมงที่รวมโบนัส และ
ผลตอบแทนอ่ืนๆ (fring benefits) รายละเอียดวิธีปรับอยูในภาคผนวก และบทความของ Dilaka 
(2009) 

ในดานอุปทานของแรงงาน เราตองคํานวณหาชั่วโมงประสิทธิภาพของแรงงานที่มี
การศึกษาระดับตางๆ (one hour of effective labor at each level of education) โดยใชวิธีการ
ของ Card and Lemieux (2001) กําหนดใหแรงงานที่จบปริญญาตรีและทํางาน 1 ชั่วโมง มี
ชั่วโมงประสิทธิภาพ 1 ชั่วโมง เทาก ับอัตราคาจ างเฉลี่ยที ่ปรับดวย composition-adjusted 
predicted log wage หรือ Wc) ดังนั้น หนึ่งชั่วโมงประสิทธิภาพของคนจบปริญญาโท (MC) จะ
เทากับ Wmc /Wc ขณะท่ีหนึ่งช่ัวโมงประสิทธิภาพของผูจบปวส.หรืออนุปริญญา (SC) จะเทากับ
คาเฉล่ียถวงน้ําหนักระหวางหนึ่งช่ัวโมงประสิทธิภาพของคนจบปริญญาตรี (W퐶) กับหนึ่งช่ัวโมง
ประสิทธิภาพของคนจบมัธยมปลาย (WHS) หรือ  = Wsc =  r + Wc + (1-r) WHS โดยท่ี r คือ สัดสวน
ของหนึ่งช่ัวโมงประสิทธิภาพของผูจบปริญญาตรี  

เม่ือไดช่ัวโมงประสิทธิภาพของแรงงานแตละระดับการศึกษา ผูวิจัยก็สามารถคํานวณ
ช่ัวโมงประสิทธิภาพของแรงงานท้ังประเทศตามระดับการศึกษาได 

ขั้นสุดทาย คือ การวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคาจางเปรียบเทียบระหวางแรงงานท่ีจบ
มหาวิทยาลัยกับแรงงานที่จบมัธยมปลาย ปจจัยที่สําค ัญ คือ การขยายตัวของแรงงานที่มี
การศึกษาระดับตางๆ แตยังมีปจจัยสําคัญในดานอุปสงคดวย ไดแก การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีท่ีมีผลใหนายจางเพ่ิมการจางแรงงานบางกลุม และลดการจางแรงงานบางกลุม ซ่ึงนัก
เศรษฐศาสตรเรียกวาคาความยืดหยุนของการทดแทนระหวางแรงงานกลุมตางๆ ถาสมมติวาการ
ผลิตของประเทศ (production function) ตองใชแรงงาน 2 ประเภท คือ แรงงานมัธยม กับ
แรงงานมหาวิทยาลัย ตอมามีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีเปนกลาง (neutral technological 
change) สัดสวนการใชแรงงาน 2 ประเภทจะคงเดิม แตถาการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเปน
แบบลําเอียงไปทางแรงงานมหาวิทยาลัย สัดสวนของประสิทธิภาพการผลิตของแรงงาน
มหาวิทยาลัยตอกลุมมัธยมจะเพ่ิมขึ้น ดังนั้นเราสามารถสรางแบบจําลองอธิบายการเปล่ียนแปลง
ของคาจางเปรียบเทียบระหวางผูจบปริญญาตรีกับผูจบมัธยมปลายตามวิธีการของ Katz and 
Murphy (1992) ไดตามสมการตอไปนี้ (ดูรายละเอียดใน Dilaka 2009) 
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ผลการคํานวณปรากฏอยู ในรูปที ่ 2 .3 โดยสรุป ค ือ การเปลี่ยนแปลงของคาจ าง
เปรียบเทียบระหวางแรงงานท่ีจบปริญญาตรีกับแรงงานท่ีจบมัธยมปลาย เกิดจากตัวแปรสําคัญ 2 
ตัว คือ การอุปทานแรงงานมหาวิทยาลัยท่ีขยายตัวเร็วกวาอุปทานแรงงานผูจบมัธยมปลาย มีผล
ใหอัตราคาจางเปรียบเทียบลดลง โดยคาความยืดหยุยของอัตราคาจางตอการเปล่ียนแปลงของอัป
ทานแรงงานเปรียบเทียบเทากับ -0.264 แตขณะเดียวกันในชวงทศวรรษที่ผานมา อุปสงคตอ
แรงงานเพ่ิมขึ้นเร็วมาก คาความยืดหยุนของอัตราคาจางตอการเปลี่ยนแปลงของอุปสงคเทากับ 
+0.163 เนื่องจากอุปสงคตอแรงงานเพิ่มขึ ้นเร็วกวาอุปทานโดยเปรียบเทียบผลสุทธิจึงทําให
คาจางของผูจบปริญญาตรีเพ่ิมขึ้นเร็วกวาคาจางของผูจบมัธยมปลาย รูปท่ี 2.3 แสดงผลสุทธิของ
การเพ่ิมขึ้นของคาจางเปรียบเทียบหลังจากหักผลการเพ่ิมขึ้นของอุปทานแรงงานเปรียบเทียบ เรา
จะพบวาอัตราการเพ่ิมสุทธิของคาจางเปรียบเทียบเพิ่มขึ้นจากรอยละ   16-39 ตอปในชวงพ.ศ. 
2530-2533 เปนรอยละ 112-117 ตอปในชวงพ.ศ. 2550-2553 แตโปรดสังเกตวาอัตราการเพิ่ม
ของคาจางเปรียบเทียบในชวงหลังเริ่มเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง อัตราการเพิ่มของคาจางเพิ่มขึ้น
เร็วมากในชวงเศรษฐกิจฟองสบู (พ.ศ. 2529-33) จากนั้นก็คงที่เพราะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป 
2540/41 แตกลับมาเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วอีกครั้งในชวงป 2542-2544 

รูปที่ 2.3 อุปสงคเปรียบเทียบของแรงงานจบมหาวิทยาลัยตอมัธยมปลายเพิ่มเร็วกวาอุปทาน
เปรียบเทียบ ผลสุทธิ..คาจางเปรียบเทียบเพิ่มสูงขึ้น 

 
ที่มา : ปรับปรุงจาก Dilaka, 2011 

 

ดังนั้นการขยายโอกาสการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในระหวาง 2 ทศวรรษที่ผานมา 
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สวนสาเหตุที่อุปสงคตอแรงงานที่มีการศึกษามหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นเร็วกวาอุปสงคตอ
แรงงานมัธยมปลายอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีเอ้ือประโยชนตอกลุมแรงงาน
ท่ีมีทักษะสูง (skill-based technological change หรือ SBTC) หรืออาจเกิดจากปจจัยอ่ืน เชน การ
เพ่ิมขึ้นของอุปสงคตอสินคาและบริการที่ตองการแรงงานที่มีทักษะสูง หรือการเปลี่ยนแปลง
ของตนทุนของปจจัยการผลิตอื่น (เชน ตนทุนดอกเบี้ยต่ําลง ทําใหผูประกอบการลงทุนใน
เครื่องจักรมากขึ้น และเครื่องจักรสมัยใหมมักจะตองอาศัยแรงงานที่มีทักษะและความรูสูง) 
(Autor, Katz and Krueger 1998) บทความนี้ยังไมสามารถตอบไดวาปจจัยอะไรเปนสาเหตุ
สําคัญประเด็นนี้จึงตองมีการวิจัยเพ่ิมเติม 

ประเด็นสุดทายท่ีเกี่ยวของกับนโยบายการขยายสัดสวนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา คือ 
อัตราคาจางเปรียบเทียบระหวางผูจบอาชีวศึกษากับผูจบมัธยมปลาย รูปท่ี 2.4 แสดงวาอัตราการ
เพ่ิมของคาจางแทจริงของผูจบอาชีวศึกษา มีแนวโนมลดลงมาตลอดตั้งแต พ.ศ. 2540 เปนตนมา 
ขณะท่ีคาจางของผูจบมัธยมปลายมีแนวโนมลดลงเชนกันและลดลงในอัตราท่ีมากกวาคาจางของ
ผูจบอาชีวศึกษา ฉะนั้นโดยเปรียบเทียบแลว คาจางแทจริงของผูจบอาชีวศึกษายังเพ่ิมขึ้นเร็วกวา
คาจางของคนจบมัธยมปลาย ขณะเดียวกันอัตราคาจางของผูจบปริญญาตรียังเพิ่มขึ้นมากกวา
คาจางของผูจบมัธยมปลายและนโยบายการเพิ่มสัดสวนนักเรียนอาชีวศึกษา และลดสัดสวน
นักเรียนสายสามัญศึกษาอาจจะเปนนโยบายที่ไมประสบความสําเร็จ เพราะไมสอดคลองกับ
โครงสรางแรงจูงใจในตลาดแรงงานของประเทศ  

รูปที่ 2.4 อุปทานแรงงานและคาจางเปรียบเทียบระหวางคนจบอาชีวะและมัธยมปลาย 

 
ที่มา : ปรับปรุงจาก Dilaka, 2011. 
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2.3 ภาวะการวางงานของผูมีการศึกษาสูง 
วัตถุประสงคสําคัญประการหนึ่งของการศึกษา คือ ผูสําเร็จการศึกษามีงานทํา แตถา

ผูสําเร็จการศึกษาตองเสียเวลาหางานทํานาน ก็จะเกิดผลเสียทั้งตอตนเองและตอสังคม การ
วางงานเปนเวลานานมิไดทําใหขาดรายไดเทานั้น แตอาจมีผลกระทบตออนาคตการทํางาน หาก
การศึกษาไมสอดคลองกับความตองการของตลาดทําใหมีคนวางงานจํานวนมาก การลง
ทุนการศึกษาก็เปนการสูญเปลา และยังอาจเกิดปญหาสังคมตามมาอีกดวย ดังนั ้นอัตราการ
วางงานของผูสําเร็จการศึกษาโดยเฉพาะผูที่เพิ ่งสําเร็จการศึกษาชั่วระยะเวลาหนึ่ง (เชน 6-12 
เดือน) จะเปนเครื ่องวัดคุณภาพของการจัดการศึกษาวาสามารถสรางทักษะที่จําเปนและ
สอดคลองตอความตองการของตลาดแรงงานหรือไม 

อัตราการวางงานเปนเครื่องวัดสภาพความฝดของตลาดจัดหางานวามีขอมูลไหลเวียน
สมบูรณเพียงใด นอกจากนั้นจะสามารถวัดความไมสมดุลระหวางอุปสงคตอแรงงานและ
อุปทานแรงงาน (mismatch) รวมท้ังอาจจะสะทอนวาในบางกรณีแมจะมีอุปทานแรงงานไมมาก
เทียบกับอุปสงค แตถาวาในบางกรณีแมจะมีอุปทานแรงงานไมมากเทียบกับอุปสงค แตถา
อุปทานแรงงานสวนใหญมีคุณภาพไมดี ไมตรงกับความตองการของนายจาง ก็อาจมีปญหา
วางงานได 

กอนอ่ืนผูวิจัยขอกลาวถึงขอจํากัดของตัวเลขอัตราวางงานกอน ประการแรก ในประเทศ
ไทยท่ีมีเศรษฐกิจตามอัธยาศัยขนาดใหญ (ประมาณรอยละ 57 ของการจางงาน) และแรงงานท่ี
เปนลูกจางมีเพียงรอยละ 42 การหางานทํา (ตามนิยามการวางงาน) จึงเปนกิจกรรมเฉพาะของ
กลุมลูกจาง สวนกลุมประกอบอาชีพอิสระอาจไมมีการหางานทํา 

ประการท่ีสอง ตัวเลขท่ีจะสะทอนภาวะการวางงานอีกชนิดหนึ่ง คือ ระยะเวลาหางาน
ทํา สํานักงานสถิติฯมีการสอบถามระยะเวลาการหางานของผูกําลังหางานทํา แตมิไดสอบถาม
ระยะเวลาหางานทําของผูท่ีมีงานทํา ผลคือ ผูวิจัยไมสามารถคํานวณหาระยะเวลาการหางานท่ี
ครบชวง (ตั้งแตเริ่มหางานจนไดงานทํา หรือ complete spell) 

ประการท่ีสาม สถาบันการศึกษามีการสํารวจผูจบการศึกษาในวันซอมใหญรับปริญญา 
แตตัวเลขนี้ไมมีประโยชนการเปรียบเทียบ เพราะระยะเวลาในการหางานทําของบัณฑิตแตละ
มหาวิทยาลัยตางกัน 1-7 เดือน เนื ่องจากวันปริญญาเริ ่มจากสิงหาคมของแตละป ถึงเดือน
กุมภาพันธของปถัดไป 

ตารางที่ 2.2 เปน “ความพยายาม” วัดอัตราการวางงานของผูที่สําเร็จการศึกษาใหม 
เนื่องจากการสํารวจภาวะการมีงานทํางานสํานักงานสถิติมิไดถามวาใครเพ่ิงจบการศึกษา ผูวิจัย
จึงตองใชวิธีทางออมโดยนับภาวะวางงานของผูจบการศึกษาใหมจากการกําหนดอายุท่ีใกลเคียง
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อายุเฉล่ียของการจบการศึกษาในแตละระดับการศึกษา เชน คนจบมัธยมปลาย และปวช. ผูวิจัย
จะนับเฉพาะผูมีอายุ 17-19 ป ผูจบปวส.จะนับผูมีอายุ 19-20 ป และผูจบมหาวิทยาลัยจะนับผู
วางงานท่ีมีอายุ 20-25 ป วิธีนี้หยาบมาก และมีโอกาสผิดพลาดพอสมควร โดยเฉพาะในระดับ
มหาวิทยาลัย บางคนอาจเริ่มเรียนตอนอายุมาก บางคนใชเวลา 5-6 ปจึงจะจบปริญญาตรี แตวิธีนี้
นาจะดีที่สุด เพราะขอมูลอื่นก็ยิ่งมีปญหามากกวา เชน การสํารวจภาวะมีงานทําของผูสําเร็จ
การศึกษาในวันซอมรับปริญญา มีปญหาวาวันซอมรับปริญญาของแตละสถาบันการศึกษา
แตกตางกันมากตั้งแตเดือนสิงหาคมของทุกป จนถึงเดือนกุมภาพันธของปตอไป อัตราวางงาน
ของผูรับปริญญาในเดือนกุมภาพันธ (หรือจบการการศึกษามา 9 เดือน) ยอมต่ํากวาผูที ่จบ
การศึกษาและรับปริญญาหลังจบการศึกษาเพียง 3 เดือน 

ผลการนับปรากฏวา (1) กอนป 2545 อัตราวางงานของผูจบอาชีวศึกษา สูงกวามหาวิทยาลัย 
แตหลังจากนั้นก็อยูในระดับใกลเคียงกัน เพราะจํานวนผูจบอาชีวศึกษาคอนขางคงท่ี ขณะมีคนจบ
มหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้นมาก ขณะเดียวกันอุปสงคตอแรงงานอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยก็เพ่ิมขึ้นมาก (ดู
ในสวนของการเปล่ียนแปลงความตองการกําลังคน ดร.ยงยุทธ แฉลมวงษ)  

(2) อัตราการวางงานของบัณฑิตสายวิทยาศาสตรสูงกวาสายสังคมศาสตร-มนุษยศาสตร 
ไมวาจะเปนอัตราวางงานของคนทุกกลุมอายุ หรือเฉพาะคนท่ีเพ่ิงจบการศึกษา  

(3) หากแยกอัตราวางงานของ ปวส.สายพาณิชยออกจากสายอุตสาหกรรม เราพบวาใน 
4 ปท่ีมีขอมูล อัตราวางงานสายอุตสาหกรรมสูงกวาสายพาณิชย ถึง 3 ป (คือป 2551 2552 และ 
2553 ขอมูลนี้ขัดกับความเห็นท่ีวาวิทยาลัยอาชีวศึกษามีนักศึกษาสายพาณิชยมากเกินไป  

(4) ในระดับมหาวิทยาลัย ตารางที่ 2.2 แสดงวาอัตราวางงานของผูจบวิทยาศาสตรทุก
กลุมอายุสูงกวาอัตราวางงานสายสังคม-มนุษยศาสตร นั ่นอาจแปลวา ตลาดมีความตองการ
นักวิทยาศาสตรคอนขางจํากัดเมื่อเทียบกับจํานวนผูจบ หรือบัณฑิตวิทยาศาสตรมีความรูไม
สอดคลองกับความตองการของตลาด  

เพื่อแกไขปญหานี้ผูว ิจัยจึงแยกผูสําเร็จการศึกษาสายสังคม-มนุษยศาสตร-กฎหมาย-
บัญชี หรือสายท่ัวไป (non-sciences) ออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมการศึกษาทั่วไปในสายสังคม-
มนุษยศาสตร ประวัติศาสตร เปนตน และกลุมการศึกษาสายวิชาชีพที่ไมใชวิทยาศาสตร เชน 
กฎหมาย บัญชี สวนสายวิทยาศาสตร แยกเปน 3 กลุม คือ วิทยาศาสตรท่ัวไป (ฟสิกส เคมี ชีวะ) 
วิทยาศาสตรสายวิชาชีพ (แพทย เทคนิคการแพทย พยาบาล อุตสาหกรรมอาหาร และวิศวกรรม) 
ผลในตารางที่ 2.2 แสดงวาสําหรับบัณฑิตสายทั่วไป (non-sciences) ทางดานวิชาการมีอัตรา
วางงานสูงกวาสายวิชาชีพ 2 ป คือ พ.ศ. 2551 และ 2552 ซ่ึงเปนปที่เกิดวิกฤตการเงินโลก สวน
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ในป 2550 และ 2553 บัณฑิตใหมสายวิชาชีพท่ัวไปมีอัตราวางงานสูงกวาสายวิชาการ แสดงวา
บัณฑิตสายวิชาชีพบาบงคนอาจมีคุณภาพและทักษะไมตรงกับความตองการของตลาด 

ตารางที่ 2.2 อัตราการวางงานของผูสําเร็จการศึกษาจําแนกตามการศึกษาและอายุ 
อัตราวางงาน ป 2550 ป 2551 

นิยามหางานทํา 
อายุ 

15-17 
อายุ 

17-19 
อายุ 

19-20 
อายุ 

20-25 
อายุ 

25-30 

ทุก
ชวง
อายุ 

อายุ 
15-17 

อายุ 
17-19 

อายุ 
19-20 

อายุ 
20-25 

อายุ 
25-30 

ทุก
ชวง
อายุ 

ม.ตน 5.05 1.86 6.01     1.72 
ม.ปลายสายสามัญ 6.22 1.42  9.19    1.86 
ปวช. 8.62 2.23  5.45    2.10 
  - สายศิลป 6.86 1.83  4.93    1.46 
  - สายวิทย 10.21 2.60  5.63    2.71 
ปวส. 10.28 2.22   15.18   2.83 
  - สายพาณิชย 18.32 1.84   10.02   1.81 
  - สายอุตสาหกรรม 5.47 2.51   22.22   3.61 
ป.ตรี 12.37 2.59    10.52  2.25 
  - สายสังคมทั่วไป 11.26 2.63    11.44  3.23 
  - สายสังคมวิชาชีพ 12.39 2.33    8.46  1.73 
  - สายวิทยาศาสตรทั่วไป 16.94 6.30    13.88  4.63 
     สายวิทยาศาสตรวิชาชีพ    7.22  1.45    8.23  1.51 
  - สายวิศวกรรม 11.95 2.35    16.65  2.86 
สูงกวา ป.ตรี     2.02 0.68     2.36 0.55 
- สายสังคมวิชาการ     - -     - 0.68 
- สายสังคมวิชาชีพ     1.59 0.59     3.10 0.58 
- สายวิทยาศาสตรวิชาการ     9.72 2.42     - - 
- สายวิทยาศาสตรวิชาชีพ     - -     - - 
- สายวิศวกรรม     - 1.39     5.62 1.13 

 

อัตราวางงาน ป 2552 ป 2553 

นิยามหางานทํา 
อายุ 

15-17 
อายุ 

17-19 
อายุ 

19-20 
อายุ 

20-25 
อายุ 

25-30 

ทุก
ชวง
อายุ 

อายุ 
15-17 

อายุ 
17-19 

อายุ 
19-20 

อายุ 
20-25 

อายุ 
25-30 

ทุก
ชวง
อายุ 

ม.ตน 4.96     1.90 3.60     1.19 
ม.ปลายสายสามัญ  7.13    1.14  2.71    0.80 
ปวช.  4.24    2.25  12.16    1.50 
  - สายศิลป  4.76    2.91  38.12    1.41 
  - สายวิทย  3.98    1.70  1.78    1.57 
ปวส.   22.63   3.13   10.55   2.06 
  - สายพาณิชย   15.36   3.10   2.61   2.35 
  - สายอุตสาหกรรม   27.68   3.16   16.03   1.86 
ป.ตรี    10.32  2.32    13.79  2.63 
  - สายสังคมทั่วไป    12.11  3.37    10.58  2.18 
  - สายสังคมวิชาชีพ    8.01  1.76    18.03  2.98 
  - สายวิทยาศาสตรทั่วไป    13.03  4.15    10.35  3.69 
     สายวิทยาศาสตรวิชาชีพ    3.15  0.66    4.11  1.08 
  - สายวิศวกรรม    20.38  4.55    12.42  1.72 
สูงกวา ป.ตรี     2.65 0.64     4.27 2.08 
- สายสังคมวิชาการ     - 0.14     - 7.68 
- สายสังคมวิชาชีพ     2.88 0.70     1.13 0.48 
- สายวิทยาศาสตรวิชาการ     0.00 0.60     33.70 5.73 
- สายวิทยาศาสตรวิชาชีพ     2.47 0.29     6.08 2.05 
- สายวิศวกรรม     6.89 1.53     1.34 0.40 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ,การสํารวจแรงงาน 
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(5) ในสายวิทยาศาสตรปรากฏขอมูลท่ีนาประหลาดใจ คือ บัณฑิตสายวิศวกรรมมีอัตรา
วางงานสูงกวาบัณฑิตสายวิทยาศาสตรสาขาอ่ืนๆ ยกเวนป 2550 เพียงปเดียว สาเหตุอาจเกิดจาก
ผูจบการศึกษาดานครุศาสตรอุตสาหกรรมที่มีจํานวนมาก แตมีคุณภาพไมสอดคลองกับความ
ตองการของภาคเอกชน สวนบัณฑิตสายวิทยาศาสตรวิชาการก็มีอัตราวางงานสูงกวาสาย
วิทยาศาสตรวิชาชีพแสดงวาตลาดสําหรับบัณฑิตวิทยาศาสตรมีจํากัด แตก็เปนไปไดวาบัณฑิต
บางสวนอาจมีคุณภาพต่ําทําใหหางานยาก 

จากขอมูลเหลานี ้ ก อใหเก ิดคําถามสําคัญ ดังนี ้ (ก)  ทั้งๆที ่มีการเปลี่ยนแปลงของ
โครงการสรางอุตสาหกรรมท่ีกอใหเกิดอุปสงคตอวิศวกรสูง แตทําไมวิศวกรใหมจึงวางงานมาก 
สาเหตุมาจากการผลิตวิศวกรจํานวนมากเกินไปหรือวิศวกรขาดทักษะความรูที่ตลาดตองการ 
ประเด็นนี้ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม แตผูวิจัยคาดวาสาเหตุ ทําไมขอหลังนาจะสําคัญกวา (ข) ผูจบ
ปวส.สายชางอุตสาหกรรมจึงมีอัตราวางงานสูงกวาสายพาณิชยบทที่ 2 แสดงวาแมจํานวน
นักศึกษาอาชีวศึกษาสายพาณิชยจะมากกวาสายชางอุตสาหกรรม แตสัดสวนมิไดตางกันมากนัก 
แสดงวาผูสําเร็จสายชางอุตสาหกรรมนาจะมีทักษะไมสอดคลองกับความตองการของตลาด 
ผูวิจัยจะกลาวถึงสาเหตุท่ีสถาบันการศึกษามีปญหาผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะไมสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดในตอนตอไป 

2.4 ขอสังเกตเร่ืองคุณภาพของนักศึกษาที่เขามหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
แตกอนที่จะเสนอหลักฐานเกี่ยวกับความรู และทักษะของผูสําเร็จการศึกษาระดับสูง 

ผูวิจัยขอใหขอสังเกตเกี่ยวกับคุณภาพของการศึกษาขั้นสูงบางประการดังนี้  

ประการแรก การขยายจํานวนนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยอยางรวดเร็ว ตั้งแตพ.ศ. 2547 
เม่ือมีการยกระดับวิทยาลัยราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยไดกอใหเกิดผลกระทบดานคุณภาพทั้งตอ
คุณภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยและนักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

ระหวางป 2540-2553 อัตราสวนนักเรียนตอประชากรวัยเรียนตั้งแตระดับมัธยมตนถึง
อุดมศึกษาถีบตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหประเทศไทยมีอัตราสวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสูง
กวาประเทศอาเซียน และใกลเคียงประเทศยุโรปที่เปนประเทศอุตสาหกรรมใหม (ดู  Edstats 
และ World Bank 2009) การขยายโอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางรวดเร็วในขณะการท่ี
ผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายยังมีเสนการกระจายของผลการเรียน (distribution of test 
scores) เหมือนเดิม หมายความวาจะมีนักศึกษาที่มีความสามารถดานผลการเรียนดอยลง เขาสู
ระบบมหาวิทยาลัยไดมากขึ้น รูปที่ 2.5 แสดงเสนการกระจายของคะแนนสอบนักเรียนมัธยม
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ปลายระหวาง พ.ศ 2543 และ พ.ศ 2552  เนื่องจากสัดสวนของผูสําเร็จมัธยมปลายท่ีสามารถจะเขา
ศึกษาตอในมหาวิทยาลัย เพ่ิมจาก 13% เปน 23%5 ดังนั้นนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ํากวาอดีต จึง
สามารถเขาเรียนมหาวิทยาลัยไดมากขึ้น ตางกวาในอดีตท่ีมหาวิทยาลัยมีท่ีนั่งสามารถรับนักศึกษาได
จํานวนจํากัด อัตราแขงขันสูงมาก นักศึกษาท่ีเขามหาวิทยาลัยจึงตองมีคะแนนสอบสูง 

 
รูปที่ 2.5 คะแนนการสอบ PISA ของผูเขามหาวิทยาลัยคนสุดทายลดลง 

 
ที่มา : PISA, 2000-2009. และ ขอมูลสถิติดานการศึกษาฉบับยอ, 2543-2553 

 

การขยายโอกาสการศึกษาในมหาวิทยาลัยยังมีผลกระทบตอคุณภาพของนักศึกษาใน
ระบบอาชีวศึกษา การสัมภาษณกรรมการของสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน และ
รายงานของวุฒิสภา(พ.ศ. 2551)ระบุวานักศึกษาที่เขาเรียนอาชีวศึกษาเอกชนมีคุณภาพต่ําลง 6 
ผลการวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549) พบวา คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาชีพของนักเรียนปวช.และปวส. ทั้งในสถานศึกษาเอกชนและรัฐเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 
ยกเวนสาขาคอมพิวเตอรและชางยนต เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายสาขาวิชาของผูเรียนใน
สถานศึกษาเอกชนกับรัฐ พบวา ไดนักเรียนในสถานศึกษาเอกชนไดคะแนนต่ํากวา ยกเวนเพียง
สาขาการติดตั้งไฟฟา  

                                                        
5 สัดสวนนี้ไมรวมนักศึกษาในสถาบันราชภัฏและราชมงคล เพราะมีนักศึกษาที่มีอายุเกินวัยเขามหาวิทยาลัยจํานวนมาก 
6 เหตุผลของสมาคมเทคโนโลยีฯ คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาพยายามชักจูงใหนักเรียนของตนเรียนตอสามัญศึกษา กีดกันมิให
วิทยาลัอาชีวศึกษาเขาไปแนะแนวการศึกษาในโรงเรียน (การสัมภาษณสมาคมเทคโนโลยี มกราคม 2555) รวมทั้งภาพลักษณ
เร่ืองนักศึกษาอาชีวศึกษาทะเลาะวิวาทกัน 

พื้นที่จํานวนคน
จบมัธยม 

ผลทดสอบคงเดิม 

คนเรียนมหาวิทยาลัยมากขึ้น 

21% 
13% 

21% 13% 
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ในป 2553 มีการทดสอบมาตรฐานอาชีวศึกษา (V-net) ปรากฎกวาโรงเรียนเอกชนสง
นักเรียนเขาสอบ สวนโรงเรียนในสังกัด สอศ. มิไดเขาสอบทั้งหมด ผลการทดสอบปรากฎวา
นักเรียนอาชีวศึษาไดคะแนน เฉลี่ยเกือบทุกสาขาวิชาต่ํากวา 50% ยกเวนสาขาการทองเที่ยว 
(57%) สาขาท่ีนักเรียนไดคะแนนต่ําสุด คือ สาขาศิลปกรรม เกษตรกรรม และสมรรถนะวิชาชีพ 
(ตารางท่ี 2.3) นอกจากนี้มีโรงเรียนเอกชนเพียง 3-4 แหง ที่มีคะแนนเฉลี่ยใกล 50% (จอมพงศ
และคณะ 2554) 

นอกจากนั้นผูวิจัยใชสมการ multi nomial logit วิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือก
เรียนตอหรือเลือกทํางานของผูจบมัธยมปลาย ปจจัยสําคัญที่อาจจะมีความสัมพันธกับคุณภาพ
นักศึกษา คือ ฐานะของครอบครัว ผลการวิเคราะหกลุมประชากรอายุ 19-24 ป ในระหวางป 
2535  2540 และ 2551 พบวาอัตราสวนนักศึกษาอาชีวศึกษาจากครอบครัวที่มีฐานะดีที่สุดใน
กลุมท่ี 4 (จากรายจายครัวเรือน 4 กลุม) มีแนวโนมลดลง จากรอยละ 27.9 ในป 2535 เหลือรอย
ละ 19.6 ในป 2551 เพราะนักศึกษาที่มีฐานะดีที่สุดจะมุงเขาสูมหาวิทยาลัยมากขึ้น (ดูตารางท่ี 
2.4) ขณะเดียวกันอัตราสวนนักศึกษาที่มีฐานะยากจนที่สุดสองกลุมมีอัตราเพิ่มสูงมาก นัย
ประการหนึ่งของปรากฏการณนี้ คือ หากนักศึกษาจากครอบครัวฐานะยากจนมีความรูออนกวา
คนจากครอบครัวฐานะดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาก็จะมีนักศึกษาท่ีมีคุณภาพลดลง7 

                                                        
7 นอกจากนั้นการที่นักศึกษาจากครอบครัวยากจนตัดสินใจเขาเรียนอาชีวศึกษาอาจเปน เพราะครอบครัวตองการใหบตุรหลาน
มีวิชาชีพและสามารถออกทํางานชวยเลี้ยงครอบครัวไดเร็วกวาการเรียนตอมหาวิทยาลัย หรืออาจเกิดจากนักศึกษาเหลานี้มีผล
การเรียนไมดีหรือฐานะยากจนเกินกวาจะเขาเรียนระดับมหาวิทยาลัย 
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ตารางที่ 2.3 แสดงความถี่ของจํานวนโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาจําแนกตามคาเฉลี่ยคะแนนในวิชาสมรรถนะตางๆ และคาเฉลี่ยคะแนนในแตละวิชา  
จากผลการทดสอบมาตรฐานอาชีวศึกษา (V-NET) ประจําปการศึกษา 2553 

พื้นฐาน 
คะแนนเต็ม 200 คะแนน 

เพื่อการเรียนรู 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

แกนกลางวิชาชีพ คะแนน
เต็ม 140 คะแนน 

อุตสาหกรรม 
คะแนนเต็ม 60 คะแนน 

พาณิชยกรรม 
คะแนนเต็ม 60 คะแนน 

อุตสาหกรรมและทองเที่ยว 
คะแนนเต็ม 60 คะแนน 

ศิลปกรรม 
คะแนนเต็ม 60 คะแนน 

วิชาชีพเกษตรกรรม * 
คะแนนเต็ม 60 

คะแนน 
รอยละของชวง

คะแนน 
จํานวน

โรงเรียน 
รอยละของชวง

คะแนน 
จํานวน

โรงเรียน 
รอยละของ
ชวงคะแนน 

จํานวน
โรงเรียน 

รอยละของ
ชวงคะแนน 

จํานวน
โรงเรียน 

รอยละของ
ชวงคะแนน 

จํานวน
โรงเรียน 

รอยละของชวง
คะแนน 

จํานวน
โรงเรียน 

รอยละของชวง
คะแนน 

จํานวน
โรงเรียน 

รอยละ
ของ
ชวง

คะแนน 

จํานวน
โรงเรียน 

35-40.17 22 21.25-33.47 10 32.86-37.87 22 28.17-37.98 63 26.88-35.28 17 49.78-55.36 12 28.10-32.14 3   
40.18-45.16 149 33.48-45.79 153 37.88-42.88 149 37.99-47.82 68 35.29-43.69 172 55.37-60.94 14 32.15-72.10 2   
45.17-50.14 85 45.80-58.02 94 42.89-47.89 85 47.83-57.65 3 43.70-52.09 51 60.95-66.52 12     
50.15-55.13 4 58.03-70.25 3 47.90-52.91 4 57.66-67.48 1 52.10-60.50 2 66.53-72.10 3     
รวมจํานวน
โรงเรียนที่ทดสอบ 260 260 260 135 242 41 5   

คาเฉลี่ยคะแนน
โดยรวมทุกสังกัด 
(สอศ. และ สช.) 
(รอยละ) 

44.7 44.7 42.4 39.5 42.1 57.2 33.0 37.7 

คาเฉลี่ยคะแนน
โดยรวมของ
โรงเรียนเอกชน
อาชีวศึกษา(รอยละ) 

44.11 43..34 41.82 38.16 40.78 58.51 32.09 25.66 

คาเฉลี่ยคะแนน
สูงสุดของโรงเรียน
เอกชนอาชีวศึกษา
(รอยละ) 

55.13 70.13 52.91 67.43 60.50 71.45 36.18 25.66 

คาเฉลี่ยคะแนน
ต่ําสุดของโรงเรียน
เอกชนอาชีวศึกษา
(รอยละ) 

35.19 21.25 32.86 28.17 26.88 49.13 28.10 25.66 
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ตารางที่ 2.4 อัตราการศึกษาตอของประชากรอายุ 19-24 ป จําแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครัวเรือน 4 กลุม และประเภทการศึกษา/การทํางาน 

ฐานะครัวเรือน (รายจายตอครัวเรือน) อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย 
2535 2551 2535 2541 

จนท่ีสุด (Q1) 3.2 13.9 2.1 13.9 
จนรองลงมา (Q2) 14.9 22.8 10.9 17.0 
รวย (Q3) 25.9 30.1 14.9 24.8 
รวยท่ีสุด (Q4) 27.9 19.6 35.0 55.5 

ที่มา : คํานวณจากขอมูลการสํารวจรายไดรายจายครัวเรือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ (ดูผลการคํานวณในภาคผนวกที่ 1) 

2.5 ผลของการขยายโอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษาตอคุณภาพบัณฑิต 
ดังท่ีกลาวในตอนตนแลววาการขยายจํานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยอยางรวดเร็วในชวง 

15 ป ที่ผานมามีผลใหตอ “คุณภาพของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย” หากมหาวิทยาลัยมิไดเพิ่ม
ความพยายามในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเพิ่มทรัพยากรใหเพียงพอ คุณภาพของ
บัณฑิตก็จะลดลง 

แมวาการวัดคุณภาพบัณฑิตจะเปนเรื่องท่ียากและสลับซับซอน แตตลาดแรงงานมีความ
คลายคลึงกับตลาดสินคา กลาวคือ บัณฑิตที่มีคุณภาพยอมไดรับคาจางสูงกวาบัณฑิตที่ไมเกง 
เหมือนกับสินคาคุณภาพยอมขายไดราคาสูงกวาสินคาคุณภาพต่ํา ดังนั้นถาหากเรามีขอมูลคาจาง
หรือผลตอบแทนจากการทํางานของบัณฑิตในสาขาวิชาตางๆ เราก็จะพอวัดคุณภาพของบัณฑิต
ไดจากคาความแปรปรวนของคาจาง จึงความแปรปรวนของคาจางสูงเทาไร ก็แสดงวาบัณฑิตมี
คุณภาพแตกตางกัน แตความปแรปรวนบางสวนมิไดเกิดจากคุณภาพ เพราะอาจเกิดจากบัณฑิต
เหลานั้น ทํางานในอาชีพหรืออุตสาหกรรมที่ตางกัน มีอายุตางกัน มีตําแหนงตางกัน เปนตน 
ดังนั้นการวัดคุณภาพของบัณฑิตจึงตองขจัดความแปรปรวนของคาจางที่เกิดจากปจจัยเหลานี้
ออกกอน ผูวิจัยใชวิธีสรางสมการอธิบายคาจางตามแนวคิดของ Mincer จากนั้นจึงพยายามวัด
ความแปรปรวนสวนที่เหลือที่ยังอธิบายไมได โดยการนําคาความคลาดเคลื่อน ( residuals)         
มาคํานวณหาคาความแปรปรวน (variance of residuals) ของผูสําเร็จการศึกษาระดับตางๆ 
วิธีการนี้ไดจากงานวิชาการของ Jubn, Murphy and Pierce (1993)  

รูปท่ี 2.6 แสดงคาความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนจากสมการคาจางระหวางป 
2524-2551 โดยแยกความแปรรปรวนของคาจางตามระดับการศึกษา 3 กลุม คือ ไดแก กลุม 10% 
ที่มีคาจางสูงสุด หรือรายไดสูงสุด (90 th percentile) กลุม 10% ที่มีคาจางต่ําสุด (10 th 
percentile) และกลุมตรงกลาง (50 th percentile) เม่ือเปรียบเทียบคาจางของกลุมเกงท่ีสุด (90 th 
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percentile) กับกลุมท่ีมีคาจางต่ําสุด (10 th percentile) ปรากฏวาสวนตางคาจางมีแนวโนมสูงขึ้น
อยางตอเนื่องนี่แสดงวาคุณภาพของผูสําเร็จมหาวิทยาลัยมีความแตกตางกันมากขึ้น 

รูปที่ 2.6 คุณภาพของแรงงานระดับมหาวิทยาลัยตางกันมากขึ้น 
 

 

 
ที่มา : ปรับปรุงจาก Dilaka, 2011. 

สาเหตุท่ีแรงงานท่ีจบปริญญาตรีมีคุณภาพแตกตางกันมากขึ้น เกิดจากการขยายจํานวน
นักศึกษาอยางตอเนื ่อง รวมทั้งการมีนโยบายอุดหนุนการศึกษา เชน กองทุนกู ยืมการศึกษา      
(ดิลกะ 2553) เม่ือรับนักศึกษามหาวิทยาลัยจํานวนมากขึ้น บุคคลที่มีความสามารถแตกตางกัน
มากยอมสามารถเขาเรียนได 

ขอกังวล คือ สําหรับคนท่ีมีความสามารถต่ํา ผลตอบแทนการศึกษาอาจลดต่ําลงจนถึงจุด
ไมคุ มคาการลงทุน8 หนาที ่ของมหาวิทยาลัย คือ การใชความพยายามเปนพิเศษในการจัด
การศึกษาท่ีสามารถเพ่ิมพูนความรูความสามารถใหนักศึกษากลุมนี้  

                                                        
8 ในงานวิจัยของสุวรรณา และคณะ (2552) มีการจัดประชุมประชาเสวนาเร่ืองสวัสดิการพ้ืนฐาน โดยมิประเด็นเร่ืองการจัด
สวัสดิการดานการศึกษา ผูเขารวมเสวนาในจังหวัดภาคเหนือพูดถึงบุตรหลานที่เขาเรียนมหาวิทยาลัยวาเปรียบเสมือน “โจรเสื้อ
ขาว” คือ ขณะที่เรียนหนังสือ พอแมตองกูยืมเงินมาสงลูกเรียน แตพอจบการศึกษากลับวางงานจึงตองมากินอยูกับพอแมโดยไม
ทําอะไร 
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แรงงานท่ีมีรายไดตํ่าสุด 10% แรงงานท่ีมีรายไดตรงกลาง 

แรงงานท่ีมีรายไดสูงสุด 10% 
120%

125%

130%

135%

140%

145%

150%

155%

2529 2532 2535 2538 2541 2544 2547 2550 2553 

ดัชนีการเปลี่ยนแปลงของความแตกตางของคาจาง 
ระหวางคนที่มีความสามารถตางกัน(มหาวิทยาลัย) 

คาจางเปรียบเทียบ  
(กลุมคาจางสูงสุด 10% กลุมคาจางตํ่าสุด (10%) 



20 

รูปที่ 2.7 และ 2.8 แสดงคุณภาพของคนจบอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา ผลปรากฏวา
คุณภาพของผูจบอาชีวศึกษามีแนวโนมคงท่ี ขณะท่ีคุณภาพของผูจบมัธยมปลายต่ําลง เพราะคน
จบมัธยมปลายสวนใหญจะเรียนตอ คนท่ีออกมาทํางานจึงเปนผูท่ีไมมีทางเลือกอ่ืน 

รูปที่ 2.7 คุณภาพแรงงานอาชีวศึกษาปจจุบันแทบจะไมตางจาก 20 ปกอน 

 
ที่มา : ปรับปรุงจาก Dilaka, 2011. 

รูปที่ 2.8 คุณภาพของแรงงานมัธยมปลายตางกันนอยลง 
 

 

 
ที่มา : ปรับปรุงจาก Dilaka, 2011. 
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2.6 ผลตอบแทนทางสังคม 
การศึกษามิไดเกิดผลตอบแทนแกผูเรียนเพียงฝายเดียว แตยังกอใหเกิดผลตอบแทนตอ

สังคมดวย นักเศรษฐศาสตรเช่ือวามีสาเหตุอยางนอย 4 ประการท่ีการศึกษากอใหเกิดผลกระทบ
ทางบวก (external effect) ตอสังคม สาเหตุแรก เกิดจากปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางลูกจางท่ี
อยูในท่ีทํางานเดียวกัน ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือในเมืองเดียวกัน แรงงานที่มีการศึกษาต่ํา 
ซึ่งทํางานในอุตสาหกรรมที่มีแรงงานที่มีการศึกษาสูงเปนจํานวนมาก จะมีผลิตภา พสูงกวา
แรงงานที่เรียนนอย และทํางานในอุตสาหกรรมที่จางแรงงานมีการศึกษาสูงจํานวนนอย       
สาเหตุที่สอง เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีสูงประเทศหรือเมืองที่มีการเติบโตของ
อุตสาหกรรมดานเทคโนโลยีชีวภาพมักจะเปนประเทศหรือเมืองท่ีมีนักวิทยาศาสตรผลิตผลงาน
วิชาการเปนจํานวนมาก (Zucker, Darby and Brewer 1998) เมืองที่มีคนมีการศึกษาสูงจํานวน
มาก จะมีอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจกวาเมืองอ่ืนๆ เพราะผลของปฏิสัมพันธทางสังคมแลกเปล่ียน
ความรู และแนวคิดตางๆระหวางผูมีความรู สูง (Lucas 1988) สาเหตุที่สาม  เรียกวา search 
externalities เกิดจากการท่ีในเมืองบางเมือง มีแรงงานจํานวนเรียนหนังสือสูงขึ้น เพราะคาดวา
จะไดทํางานในอุตสาหกรรมที่ใชเครื่องจักรและเทคโนโลยีสมัยใหม ผลคือ จะมีบริษัทที่ใช
เครื่องจักรและเทคโนโลยีสมัยใหมเกิดขึ้นในเมืองดังกลาวจํานวนมาก ขณะเดียวกันแรงงานท่ี
เรียนหนังสือนอยอาจจะโชคดีไดงานในเมืองดังกลาว ทําใหไดเงินเดือนสูงกวาการทํางานใน
เมืองอื่น ทั้งนี้เพราะแรงงานที่หางานทํามีปญหาขาดสารสนเทศที่สมบูรณ (Acemoglu 1996) 
สาเหตุท่ีส่ี เปนผลประโยชนท่ีไมใชตัวเงิน เชน ถาแมมีการศึกษาสูงสมาชิกครอบครัวมีสุขภาพดี
ขึ้น หรือสตรีมีการศึกษาสูงทําใหอัตราเขาสูกําลังแรงงานสูงขึ้น ผลคือ อัตราเจริญพันธลดลงชวย
ใหความยากจนลดลง นอกจากนั้นสังคมที่มีการศึกษาสูง อาจมีอาชญากรรมลดลง ผูที่เรียน
หนังสือนอยก็พลอยไดรับประโยชนทางออมดวย สังคมนาอยูขึ้นจากการท่ีประชาชนมีการศึกษา
มากขึ้น ทุกฝายใชสติปญญาในการแกปญหาดวยสันติวิธี ฯลฯ 

ในระยะหลังเริ่มมีงานวิจัยเชิงประจักษท่ีพิสูจนวาการศึกษากอใหเกิดผลตอบแทนทาง
สังคมจริง เชน งานของ Borjas (1997), Kalla, Scheinkman and Shleifer (1992), Glaeser and 
Mare (1994), Moretti (1998), Ciccone and Peri (2005) อยางไรก็ตามมีนักวิชาการบางคนใน
ฝายเสียงขางนอยท่ีเช่ือวาการศึกษาอาจไมกอใหเกิดผลตอบแทนทางสังคมเลย หรือถามีก็มีมูลคา
นอย และบางคนยังเชื่อวาในบางกรณีการศึกษาอาจกอใหเกิดผลกระทบทางลบตอสังคมได 
(Frey and Eichenberger 2008 ; วิโรจน 2550) เชน การศึกษาทําใหคนกลายเปนคนเลว ฉลาดใน
การคดโกงเอารัดเอาเปรียบผูอื่น หรือการศึกษาเปนเพียงเครื ่องสื่อสงสัญญาณใหนายจาง 
(signaling) โดยมิไดใหความรูหรือทักษะใดๆ แกคนเรียน คนท่ีไดปริญญามีคาจางสูง แตไมไดมี
ผลิตภาพสูงขึ้น (sheep skin effect) ทําใหเกิดการลงทุนการศึกษาท่ีสูญเปลา เปนตน  



22 

ผูว ิจัยจึงทดสอบสมมุติฐานวา  ถาจังหวัดมีคนมีการศึกษามากขึ ้น จะเกิดผลกระทบ
ภายนอกทางบวก (positive externalities) หรือไม วิธีการศึกษาใชระเบียบวิธีของ Ciccone and 
Peri (2005) กลาวคือ ถาคนท่ีมีการศึกษาสูงกอใหเกิดประโยชนตอสังคม ผลิตภาพการผลิตตอ
สังคมของเขา (marginal social product) จะมากกวาสวนตางระหวางคาจางของเขากับคาจางของ
คนเรียนนอย อยูเทากับ externalities (ดูวิธีวัดในภาคผนวก) 

             externalities     = MSP-(WH-WL) 

  MSP = marginal social product ของคนเรียนสูง 

  WH = คาจางคนเรียนสูง 

  WL =  คาจางคนเรียนนอย 

 ขอมูลท่ีใช คือ ขอมูลการสํารวจแรงงาน ระหวางป 2529-2539 และ 2542-2552 (โดยตัด
ปท่ีเกิดวิกฤติเศรษฐกิจออก) แตขอมูลนี้เปนขอมูลรายบุคคล ผูวิจัยไดรวมขอมูลของผูมีงานทํา
เต็มเวลาเปนรายจังหวัด การประมาณการใชสมการ OLS ตัวแปรตามคือ การเปลี่ยนแปลงของ
คาจางในจังหวัดสวนตัวแปรอิสระ ไดแก การเปล่ียนแปลงของระดับการศึกษาตัวแปรอิสระท่ีใช
วัดผลกระทบภายนอก ไดแก จํานวนปการศึกษาเฉล่ียของแรงงานในแตละจังหวัด  

ผลการคํานวณในตารางท่ี 2.5 ปรากฎวาในระหวางป 2529-2539 คาสัมประสิทธิ์ของป
การศึกษาเฉลี่ยของจังหวัดมีคาเปนบวกและมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น 10% 
แสดงวาการศึกษาตอเกิดผลตอบแทนทางสังคมจริง แตที่นาประหลาดใจมากก็คือ ในชวงป 
2542-2552 ท่ีมีการขยายจํานวนนักเรียนและนักศึกษาตั้งแตระดับมัธยมจนถึงระดับอุดมศึกษา
อยางขนานใหญ แตกลับไมปรากฏวาการศึกษากอใหเกิดผลกระทบภายนอกในทางบวกตอ
สังคม 

ผู ว ิจ ัยไมมั ่นใจวาอะไรเปนสาเหตุใหการขยายโอกาสการศึกษาไมไดก อใหเก ิด
ประโยชนตอสังคม แตคาดคะเนวาอาจจะเปนเพราะเราขยายการศึกษาโดยไมไดเพิ่มคุณภาพ
การศึกษา ผลการทดสอบ PISA ท่ีแสดงไวตอนตน แสดงวาระหวางป 2543-2552 คะแนนเฉลี่ย
ของเด็กมัธยมปลายดานเลขคณิต และวิทยาศาสตรลดลง นอกจากนั้นอาจเปนไปไดวาในระดับ
มหาวิทยาลัย การศึกษามิไดสรางความรูหรือทักษะเพ่ิมเติมใหแกนักศึกษา การเรียนมหาวิทยาลัย
เปนเพียงการลงทุนสงสัญญาณใหนายจางเทานั้น เหตุผลแทจริงจะตองมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม 

นอกจากนั้นผลการศึกษาครั้งนี้ยังมีขอจํากัดหลายประการในดานขอมูล ฉะนั้นจึงยังไม
ควรปกใจวาการขยายการศึกษาไมไดเกิดผลตอบแทนทางสังคม 
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อยางไรก็ตาม หากผลการศึกษาถูกตอง รัฐและผูบริหารสถาบันการศึกษาควรกลับมา
ทบทวนประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาวามีอะไรบกพรองอยางรีบดวน 

ตารางที่ 2.5 ผลกระทบภายนอก (Externality) ของการเพ่ิมระดับการศึกษาของแรงงาน 
  Full-time workers 2529-2539 Full-time workers 2543-2553 
  (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) 
Δ Average years 
of schooling 

0.055** 0.049**   -0.011 0.004   

 (0.015) (0.013)   (0.011) (0.010)   
Δ High school   0.032* 0.029*   -0.003 0.009 
   (0.014) (0.013)   (0.023) (0.026) 
Δ Post secondary 
vocational 

  -0.036 -0.011   -0.021 0.001 

   (0.031) (0.042)   (0.018) (0.019) 
Δ College   0.056** 0.045**   0.005 0.01 
   (0.019) (0.016)   (0.009) (0.007) 
Δ Average years 
of experience 

 0.003  0.002  0.021**  0.022* 

  (0.005)  (0.009)  (0.006)  (0.010) 
Δ Log of 
aggregate 
employment 

 0.167***  0.144***  -0.089  -0.098** 

  (0.036)  (0.019)  (0.062)  (0.031) 
Rest of Central - 
excl Bangkok 

-0.037* -0.018 -0.008 0.001 -
0.057*** 

-0.018 -0.047 -0.015 

 (0.014) (0.012) (0.024) (0.036) (0.002) (0.020) (0.022) (0.021) 
North -

0.055*** 
-0.013 -0.031 -0.002 -0.040** -0.002 -0.036 -0.005 

 (0.001) (0.023) (0.020) (0.043) (0.010) (0.021) (0.027) (0.023) 
Northeast 0.006* 0.032 0.034 0.05 -

0.049*** 
0.004 -0.033 0.007 

 (0.002) (0.019) (0.025) (0.041) (0.006) (0.025) (0.038) (0.032) 
South -

0.149*** 
-

0.123*** 
-

0.117*** 
-0.104** -

0.056*** 
0.005 -0.044** 0.014 

 (0.003) (0.009) (0.017) (0.027) (0.005) (0.023) (0.010) (0.011) 
Intercept 0.340*** 0.275*** 0.343*** 0.289*** -

0.073*** 
-

0.153*** 
-

0.086*** 
-

0.161*** 
 (0.001) (0.014) (0.009) (0.012) (0.010) (0.021) (0.011) (0.023) 
Observations 73 73 73 73 76 76 76 76 
R-squared 0.327 0.412 0.364 0.420 0.107 0.171 0.114 0.179 

Robust standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาต,ิ การสํารวจแรงงาน, 2529-2553. 
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3. ทําไมนายจางจึงขาดแคลนแรงงานทักษะ 

ประเด็นหลักของบทความฉบับนี้คือ การศึกษาระดับสูงประสบความสําเร็จในการสราง
สัมมาชีพแกผูสําเร็จการศึกษาหรือไม ผูสําเร็จการศึกษาไดรับความรูและทักษะที่สอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงานและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือไม 
ถาไมอะไรเปนสาเหตุใหระบบการศึกษาไมสามารถผลิตผูสําเร็จการศึกษาสนองความตองการ
ของตลาดแรงงาน  

อยางไรก็ตามการศึกษาเปนเพียงเง่ือนไขจําเปน (necessary condition) ของการไดงานท่ี
ดีทําเทานั้น ยังมีเง่ือนไขอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลตอการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา อาทิ อุปสงคตอ
แรงงาน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี บุคลิก และพื้นฐานครอบครัวของผูสําเร็จการศึกษา
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในตลาดแรงงาน ฯลฯ  

3.1 ภาวะการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะและความรูสูง 
การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและกระแสโลกาภิวัฒนทําใหเศรษฐกิจโลกเคลื่อนตัว

เขาสูระบบเศรษฐกิจแหงความรู อุปสงคตอแรงงานที่มีทักษะใหมความรูทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว ประเทศที่จะกาวสูระบบเศรษฐกิจแหงความรูไดจะตองลงทุน
พัฒนาแรงงานที่มีทักษะทางการคิด (cognitive skills) ทักษะที่สําคัญ อาทิเชน การแกปญหา 
ความสามาร ถด าน  ภาษ าต า งป ระเท ศ และการ คํานว ณ การ ต ิดต อ สื ่อสา ร  กา รจ ัด ทํา
เอกสารรายงาน (document) ความรูทางวิทยาศาสตร เปนตน ทักษะทางการคิด หมายถึง 
ความสามารถในการวิเคราะหสถานการณ และใชความรูความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี 
และกระบวนการตางๆในการติดวเคราะหและแกปญหาเมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหมๆท่ี
ไมไดคาดคิดมากอน  

กระบวนการทํางานของทักษะทางการค ิดเริ ่มจากการรับรู ข อม ูลใหมแลว เก ิด
กระบวนการคิดดังรูปขางลาง 

 

 

 

 

 

  

ขอมูลใหม 

สังเคราะห 

อธิบาย 

คิดวิเคราะห 
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สิ่งบงชี้ทักษะทางปญญา ไดแก ความจํา การใหเหตุผลและแกปญหาการประมวลผล
เสียง ประมวลผลภาพ และความเร็วของการประมวลผล 

นอกจากนั้นผูเชี่ยวชาญดานการศึกษายังแบงทักษะออกเปน 4 ประการ ไดแก ทักษะ
ดานการเรียน (academic) ทักษะทั่วไปในชีวิตประจําวัน (generic ซึ่งสวนใหญจะเปน non-
cognitive skills ท่ีเกิดจากการปฏิสังสันทน และกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม) ทักษะทาง
เทคนิค (หรือวิชาชีพตางๆ) และทักษะดานการสรางนวตกรรม (Tamar 2011) 

ท้ังๆท่ีอุปทานของผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได ขยายตัวอยางรวดเร็วใน 20 ปท่ี
ผานมา แตระบบเศรษฐกิจไทยยังมีปญหาขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะและความรู ขางตน
คอนขางรุนแรง ในระดับอุตสาหกรรม การขาดแคลนแรงงานที่มีความรูกลายเปนอุปสรรคตอ
การลงทุน และกิจกรรมการสรางนวตกรรม (รูปที่ 3.1) ในระดับประเทศการมีแรงงานที่มี
คุณภาพต่ํา ยอมมีผลเสียตอการเติบโตของผลิตภาพรวม (total factor productivity) และการกินดี
อยูดีของแรงงาน 

รูปที่ 3.1 ตัวชี้วัดของการขาดแคลนแรงงานฝมือและบุคลากรที่ความรูเปนอุปสรรคตอ
บรรยากาศการลงทุน และการสรางนวัตกรรม 

 
ที่มา : แบบสํารวจระดับการเพ่ิมผลผลิตและบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทย ป 2547-2550, สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ.

Xubei Luo, 2008. 
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แมจะมีผูว างงานที่มีการศึกษาในอัตราคอนขางสูงดังที ่กลาวถึงแลว แตก ็ปรากฏ
หลักฐานวาภาคอุตสาหกรรมกลับประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีฝมือและทักษะ
ทางการคิด (cognitive skills) สวนแรงงานท่ีมีอยูก็มีปญหาดานทักษะพ้ืนฐานบางอยาง 

การสํารวจผลิตภาพการผลิตและสภาวะการลงทุนของธนาคารโลก และสถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแหงชาติในป 2547 และ 2550 ใหขอมูลสําคัญเกี่ยวกับภาวะการขาดแคลนแรงงานฝมือ 
รอยละ 30 ของโรงงานที่สํารวจใน 8 อุตสาหกรรมมีปญหาตําแหนงงานวางของพนักงานที่มี
ฝมือ อุตสาหกรรมช้ินสวนรถยนต เครื่องจักร และเนื้อผามีปญหาไมสามารถบรรจุพนักงานที่มี
ฝมือรุนแรงท่ีสุดถึงรอยละ 50,34 และ 33 ของโรงงานที่ตามลําดับ (รูปที่ 3.2) สาเหตุที่สําคัญมี    
3 ประการ คือ รอยละ 32 ของโรงงานมีปญหาแรงงานเขาใหมลาออกมากรองลงมาคือผูสมัคร
ขาดทักษะพ้ืนฐาน (รอยละ 23) ขาดทักษะทางเทคนิค เชน ทักษะและความรูในการทํางานเฉพาะ
บางอยาง (รอยละ 19) ดวยเหตุนี้อุตสาหกรรมไทยจึงตองใชเวลานานถึง 5.2 สัปดาห ในการ
บรรจุพนักงานใหมในป 2550 ระยะเวลานี้นานกวาประเทศอ่ืนๆท่ีมีการสํารวจแบบเดียวกัน (รูปท่ี3.3) 

รูปที่ 3.2 ผลสํารวจโรงงานที่มีตําแหนงวางของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 8 ประเภท 
ป 2547 และ 2550 

 

 
ที่มา :แบบสํารวจระดับการเพิ่มผลผลิตและบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทย ป 2547-2550, สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ.Xubei Luo, 2008. 
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รูปที่ 3.3 ระยะเวลาในการสรรหาและบรรจุพนักงาน (สัปดาห) 

 
ที่มา :แบบสํารวจระดับการเพ่ิมผลผลิตและบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทย ป 2547-2550, สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ.

Xubei Luo, 2008 

โรงงานเกือบทั้งหมดรายงานวา พนักงานมีความรู ภาษาอังกฤษออนและออนมาก 
ความรู และทักษะอื่นๆที่เปนปญหาของพนักงาน ไดแก เทคโนโลยีสารสนเทศ การคํานวณ 
ความคิดสรางสรรค (รูปท่ี 3.4) ทักษะเหลานี้ลวนเปนสวนหนึ่งของทักษะทางการคิด (cognitive 
skills) ท่ีจะตองไดรับจากการเรียนรูในโรงเรียน พนักงานเองก็ระบุปญหาดานทักษะที่คลายกับ
นายจาง ไดแก ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะดานวิชาชีพและเทคนิค การคํานวณ 
และการแกปญหา ผลการสํารวจนี้จะสะทอนวาระบบการศึกษามีปญหาไมสามารถพัฒนาทักษะ
ทางปญญา และทักษะดานวิชาชีพและเทคนิคใหนักศึกษาสวนใหญ นี้คือเหตุผลที่โรงงานไทย
ตองจัดการฝดอบรม เพ่ือแกไขปญหาดังกลาว (World Bank 2012 : 8) นอกจากนั้นเอกชนบาง
รายตองแกปญหาโดยการเปดสถาบันการศึกษาเองหรือรวมมือกับสถาบันการศึกษาของรัฐใน
การพัฒนาหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอน (ดูตอนตอไป) 
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รูปที่ 3.4 รอยละของโรงงานที่ระบุวาแรงงานสวนใหญออนทักษะทางปญญา 

 
ที่มา : แบบสํารวจระดับการเพ่ิมผลผลิตและบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทย ป 2547-2550, สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ. 

การขาดแคลนแรงงานฝมือกอใหเกิดผลกระทบตอโอกาสในการลงทุน ขณะที่การขาด
แคลนนักวิทยาศาสตรและวิศวกรเปนอุปสรรคตอการ การสรางนวตกรรม (Brooker Group 
2001) การขาดแคลนแรงงานฝมือและความรู เปนอุปสรรคสําคัญอันดับ 3 ตอการลงทุนของ
โรงงาน (รอยละ 38.5 ของโรงงานระบุอุปสรรคขอนี้) รอยละ 42.7 ของโรงงานที่มิไดกิจกรรม
สรางนวตกรรมระบุเหตุผลวาเกิดจากการขาดพนักงานท่ีมีความรูและไดรับการฝกอบรม (รูปท่ี 
3.1) ในยามที่มีความผันผวนทางเศรษฐกิจโรงงานที่ขาดแคลนแรงงานที่มีความรู จะไมมี
มาตรการแกไขปญหาโรงงานสวนใหญที่อยูในสภาพนี้ ไดแก โรงงานขนาดเล็ก (40 % ของ
โรงงาน) โรงงานขนาดกลาง (25%) อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา (45%) อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
(37%) อุตสาหกรรมเส้ือผา (32%) และอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร (30%) (รูปท่ี 3.5) 
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รูปที่ 3.5 รอยละของโรงงานที่รายงานวาขาดความรู และไมไดมีการแกปญหาในโรงงาน  

 
ที่มา : แบบสํารวจระดับการเพ่ิมผลผลิตและบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทย ป 2547-2550, สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ.

Xubei Luo, 2008. 

นอกจากนั้นการขาดแคลนทักษะแรงงานยังเปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู
ระบบเศรษฐกิจท่ีใชความรู โรงงานของไทยท่ีระบุอุปสรรคเรื่องการขาดแคลนทักษะมีสัดสวน
สูงเปนอันดับสอง รองจากประเทศบราซิล ถัดมาคือจีนและมาเลเซีย (รูปท่ี 3.6) 

รูปที่ 3.6 รอยละของโรงงานที่รายงานวาแรงงานขาดทักษะเปนปญหาสําคัญ 

 
ที่มา : แบบสํารวจระดับการเพ่ิมผลผลิตและบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทย ป 2547-2550, สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ.

Xubei Luo, 2008. 
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ตัวเลขลาสุดจากการสํารวจของกระทรวงแรงงานในป 2554 พบวา อุตสาหกรรมท่ี
ประสบปญหาขาดแคลนแรงงานปวส. มากท่ีสุด 3 กลุม ไดแก อุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนต ไม
และเฟอรนิเจอร และไฟฟาและอิเล็กทรอนิคส สวนอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนแรงงานปริญญา
มากที่สุด 3 ลําดับ คือ ไมและเฟอรนิเจอร ชิ ้นสวนยานยนต และไฟฟาและอิเล็กทรอนิคส 
(ตารางท่ี 3.1ก-ข) โปรดสังเกตวาในตารางมีวิธีวัดการขาดแคลน 2 วิธี คือ รอยละของจํานวน
แรงงานขาดแคลนทั้งหมดกับรอยละของแรงงานรวมของแตละกลุมอุตสาหกรรม แตผลที่ได
ตรงกัน 

ตารางที่ 3.1 (ก) รอยละของแรงงานที่ขาดแคลนตอแรงงานทั้งหมด  
จําแนกตามระดับการศึกษา และอุตสาหกรรม 
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ญญ

าต
รี 

สูง
กว

าป
ริญ

ญา
ตรี

 

รว
ม 

แร
งงา

นท
ั้งห

มด
ใน

ระ
บบ

จาก
การ

สําร
วจ

 

รวม 1.01 0.79 0.67 0.34 0.33 0.27 0.01 3.42 8,035,511 
ไฟฟาและอิเล็กทอรนิกส 0.26 0.59 0.38 0.26 0.26 0.19 0.01 1.96 557,516 
ไมและเฟอรนิเจอร 1.29 0.95 0.51 1.01 1.07 0.81 0.00 5.63 145,447 
ยานยนตและช้ินสวน 0.35 0.42 0.52 0.53 0.67 0.33 0.00 2.83 443,569 
สิ่งทอและเครื่องนุงหม 2.27 0.81 0.56 0.05 0.08 0.05 0.01 3.83 433,854 
อาหาร 2.01 1.20 0.54 0.41 0.17 0.10 0.00 4.42 559,643 

ที่มา: กระทรวงแรงงาน  

ตารางที่ 3.1 (ข)  รอยละของแรงงานที่ขาดแคลน จําแนกตามระดับการศึกษา และอุตสาหกรรม 

ระดับการศึกษา 

ต่ําก
วา 

ม.3
 

ม.3
 

ม.6
 

ปว
ช. 

ปว
ส/อ

นุป
ริญ

ญา
 

ปริ
ญญ

าต
รี 

สูง
กว

าป
ริญ

ญา
ตรี

 

แร
งงา

นท
ี่ขา

ด
แค

ลน
 

รวม 29.65 23.10 19.60 9.87 9.66 7.92 0.20 344,748 
ไฟฟาและอิเล็กทอรนิกส 13.42 30.14 19.33 13.41 13.47 9.70 0.54 14,536 
ไมและเฟอรนิเจอร 22.84 16.86 9.12 17.92 18.95 14.31 0.00 8,521 
ยานยนตและช้ินสวน 12.46 14.92 18.19 18.87 23.77 11.61 0.17 17,941 
สิ่งทอและเครื่องนุงหม 59.22 21.26 14.71 1.34 2.06 1.27 0.14 34,830 
อาหาร 45.37 27.03 12.14 9.29 3.91 2.19 0.08 46,920 

ที่มา: กระทรวงแรงงาน  
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3.2 สาเหตุที่ระบบอุดมศึกษาไมสามารถผลิตผูสําเร็จการศึกษาใหมีคุณภาพและทักษะ
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

ผูวิจัยตั้งขอสันนิษฐานวามีสาเหตุอยางนอย 5 ประการ ที่ทําใหแรงงานที่จบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีคุณภาพและทักษะไมสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน สาเหตุ
บางขอ ผูวิจัยรวบรวมมาจากผลงานวิจัยในอดีต ซ่ึงสวนใหญเปนการศึกษาในเชิงพรรณนาและ
มาจากผลการวิจัยท่ีนําเสนอในงานสัมมนาวิชาการครั้งนี้ (ไดแก สาเหตุดานคุณภาพนักศึกษา 
อิสระในการจัดการศึกษา การเงินและความรับผิดชอบ) บางสาเหตุมาจากการสัมภาษณผูบริหาร
สถาบันการศึกษา และบางสาเหตุเปนขอสันนิษฐานของผูวิจัยซึ่งจะตองมีการศึกษาวิจัยเพื่อ
ยืนยันตอไป แตดวยขอจํากัดของขอมูลการศึกษา ทําใหผูว ิจัยยังไมสามารถใชวิธีการศึกษา      
เชิงปริมาณเพ่ือพิสูจนความสําคัญของสาเหตุแตละขอ ตารางท่ี 3.x สรุปสาเหตุดังกลาว ผูวิจัยจะ
เลือกอธิบายเพ่ิมเติมเฉพาะสาเหตุบางขอเทานั้น 

ตารางที่ 3.2 สรุปขอสันนิษฐานเกี่ยวกับสาเหตุที่ผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพต่ําและมีทักษะไม
สอดคลองกับความตองการของตลาด 

กลุมปญหา ขอสันนิษฐาน (HYPOTHESIS) 
1. คุณภาพนักศึกษาที่เขาเรียน 1.1 นักศึกษาที่เขาเรียนมีความสามารถลดลง 
2. สารสนเทศบกพรอง 2.1 สถานศึกษาขาดสารสนเทศความตองการแรงงานของตลาด 

2.2 นักศึกษา/บัณฑิตขาดสารสนเทศวาตลาดตองการแรงงานประเภทใด 
2.3 นายจางขาดสารสนเทศเกี่ยวกับจํานวน/คุณภาพผูสําเร็จการศึกษา 
2.4 Signal บิดเบือน ปญหาตีคาเงินเดือนของกพ. และขาดระบบ accreditation 
2.5 การวัดคุณภาพการศึกษายุงยาก สลับซับซอน 

3. มหาวิทยาลัยจํานวนมากมีคุณภาพต่ํา 3.1 หลายสถาบันมีอาจารยปริญญาเอกและศาสตราจารยคํานวณนอย 
3.2 อาจารยมีผลงานวิชาการนอย 
3.3 มีมหาวิทยาลัยไทยที่ติดลําดับการจัดมหาวิทยาลัยโลกเพียง 2 แหง 

4. สถาบัน/การศึกษาขาดสมรรถนะ  
(ไมเกงพอ) 

4.1 ครู-อาจารยขาดแรงจูงใจ turnover สูง moonlight  
4.2 teacher-centered ไมไดผล แตเปลี่ยนแปลงยาก 
4.3 หลักสูตรลาสมัย เปลี่ยนยาก เพราะมีกฎระเบียบมาก 
4.4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบางแหงขาดครูคุณภาพ ขาดทรัพยากร 

เพ่ือยกคุณภาพการศึกษา 
5. สถาบัน/อาจารย 
ขาด accountability 

5.1 การสรรหา/แตงตั้งอธิการบดี คณบดี เปนกระบวนการทางการเมือง  
5.2 สภามหาวิทยาลัยไมใชตัวแทนผูเสียภาษ ี
5.3 งบประมาณของมหาวิทยาลัยมิไดขึ้นกับผลงานดานคุณภาพบัณฑิต  

แตขึ้นกับอํานาจตอรองทางการเมือง 
5.4 ไมมีการเปดเผยขอมูลสําคัญที่ทันสมัย 
5.5 ไมสามารถเลิกจาง/ลงโทษอาจารย/ครูที่ขาดประสิทธิภาพ 

6. การบริหารนโยบายการศึกษาระดับประเทศ 6.1 นโยบายการศึกษาขาดความตอเนื่อง ขึ้นกับรัฐมนตรีมากกวานโยบายระยะยาว 
6.2 การโยกยายผูบริหาร อาจารย ขึ้นกับปจจัยทางการเมืองและผลประโยชนแอบแฝง 
6.3 ฝายบริหารไมมีขอมูลที่ทันสมัยและครบถวนในการตัดสินใจ 
6.4 ระบบการกระจายอํานาจใหอิสระแกมหาวิทยาลัย แตการจัดสรรงบประมาณ 

มิไดขึ้นกับคุณภาพการศึกษา กลับขึ้นกับการตอรองของอธิการบด ี
6.5 การประกันคุณภาพไมมีความหมาย  
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ก) การขาดขอมูลจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ  
เม่ือส้ินปการศึกษาฯ หากสถาบันอุดมศึกษาของไทยรวมทั้งหนวยงานรัฐที่รับผิดชอบ

สามารถจัดทํารายงานสถิติจํานวนผูจบการศึกษาจําแนกตามสาขาวิชา สถาบันการศึกษา เพศ 
และจังหวัด ไดอยางรวดเร็วภายใน 1-2 เดือนหลังนักศึกษาจบการศึกษา นายจางก ็จะได
ประโยชนในการวางแผนการจางพนักงานใหม แตปจจุบันท้ังสถาบันการศึกษาและหนวยงานรัฐ
ท่ีกํากับดูแลยังไมเคยจัดทํารายงานดังกลาวตอสาธารณะ 

แมวาหนวยราชการท่ีกํากับดูแลสถาบันการศึกษาจะมีการจัดทํารายงานจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา แตสถิติท่ีเผยแพรก็ลาสมัยไมเปนประโยชนท้ังตอนายจาง และการวิจัย เชน ใน web 
site ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแหงชาติ มีรายงานสถิติผู สําเร็จการศึกษาราย
สาขาวิชาและสถาบันการศึกษาเพียงเฉพาะป 2551-52 เดิมทบวงมหาวิทยาลัย (กอนที่จะเปลี่ยน
สถานะเปนสกอ.) เคยมีสถิติจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยถึงป 2544 แตระหวางป 
2545-2550 สกอ.มิไดรายงานสถิติดังกลาว โชคดีท่ีพอมีสถิติผูสําเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

อนึ่งแมสถาบันการศึกษาบางแหงจะจัดทําสถิติอัตราผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งหมายถึงวา
นักศึกษาท่ีเขาศึกษาแตละรุนมีอัตราการจบภายในกําหนดหลักสูตรเปนจํานวนมากนอยเพียงใด 
แตหนวยงานกํากับดูแลสถานศึกษาไมเคยติดตามจัดทําสถิติดังกลาวเพื่อรายงานตอสาธารณะ 
การสัมภาษณผูรับผิดชอบจัดทํารายงานประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษาบางราย พบวา
สถานศึกษาบางแหงหลีกเลี่ยงการรายงานจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา เพราะมีปญหา
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาสูงกวาจํานวนนักศึกษา จนกระทั่งเกิดขาว “ป.บัณฑิตเก” ในหนา
หนังสือพิมพ การไมมีสถิติอัตราผูสําเร็จการศึกษารายคณะรายสถาบันและในระดับประเทศ ทํา
ใหรัฐไมสามารถตรวจสอบไดวาสถาบันการศึกษาของรัฐแตละแหงมีการจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพเพียงใด แมวาในปจจุบันสถาบันการศึกษาบางแหงจะนิยมใหคะแนนนักศึกษาใน
ลักษณะ “เกรดเฟอ” (grade inflation) จนทําใหสถิติขาดความหมาย แตถาหากมีการเผยแพรสถิติ
อัตราผูสําเร็จการศึกษาควบคูกับอัตราการมีงานทําหลังสําเร็จการศึกษาระยะเวลาหนึ่ง ผูบริหาร
สถาบันการศึกษา และรัฐก็จะเริ่มรับผิดชอบตอการใชเงินภาษีประชาชนในการจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

ในป พ.ศ 2551 กรรมการหอการคาไทยและสภาอุตสาหกรรมเห็นปญหาการที่นายจาง
ขาดขอมูลเกียวกับผูสําเร็จอาชีวศึกษา จึงริเริ่มจัดทําเว็บไซท เพ่ือรวบรวมขอมูลผูสําเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา และความตองการพนักงานใหมของสถานประกอบการ องคกรท้ังสองจึงไดขอความ
รวมมือกับสํานักงานเลขาธิการอาชีวศึกษา และสถาบันการศึกษาสรางเว็ปที่เรียกวา www.         
v-net.com ขึ้นมาใหบริการผูสําเร็จการศึกษาและสถานประกอบการ (ดูรายละเอียดตอนท่ี 4) 
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นอกจากนั้นการไมมีระบบ accreditation ทําใหตลาดขาดเครื ่องสงสัญญาเกี ่ยวกับ
คุณภาพของสถาบันการศึกษาแตละแหง ขณะเดียวกันสํานักงานขาราชการพลเรือนตีคาปริญญา
จากทุกสถาบันการศึกษาเทากัน ทําใหตลาดไมมีสัญญาณเกี ่ยวกับคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาแตละแหง 

ขอมูลสําคัญอีกชนิดหนึ่ง คือ คะแนนผลสัมฤทธ์ิการเรียน ไดแก O-net และ V-net แมวา
ลักษณะขอสอบยังคอนขางมีปญหาและนักเรียนจํานวนมากไมตั้งใจสอบ แตถารัฐกําหนดใหผล
กาสรสอบเปนเครื่องตัดสินการจบการศึกษาในระดับมัธยมปลายและอาชีวศึกษา และมีการ
เปดเผยคะแนนสอบเปนรายสถาบัน จะทําใหผูเรียนมีขอมูลเรื่องคุณภาพของสถานศึกษา และ
สามารถเลือกเรียนไดอยางถูกตอง (ดูบทความของอัมมาร และดิลกะ 2555 ในงานสัมมนา
วิชาการครั้งนี้) 

ข) การเรียนการสอนสวนใหญในระดับอุดมศึกษายังเปนวิธีดั้งเดิม 
การศึกษาของธนาคารโลก (World Bank 2009) พบวา การเรียนการสอนสวนใหญใน

ระดับอุดมศึกษายังเปนวิธีดั้งเดิมท่ีอาจารยเปนผูบรรยาย หรือเปนตนตอของความรู วิธีเชนนี้ไม
เหมาะที่จะเตรียมคนใหทํางานและใชชีวิตในระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยความรู เพราะ
ระบบการสอนดั้งเดิมไมสามารถพัฒนาสมรรถนะ (competency) ท่ีสังคมสมัยใหมตองการ อาทิ
เชน การทํางานเปนทัศการแกปญหา การสรางแรงจูงใจใหประชาชนเรียนรูตลอดชีพ ( lifelong 
learning) มีคณะและสาขาวิชาเพียงไมกี่แหงที่ริเริ่มจัดการศึกษาแบบ “การเรียนรูตลอดชีพ” ท่ี
เนนการสรางสมรรถนะในดานตางๆ (competency driven) (ดูหลักการและแนวทางการสอน
และการประเมินของระบบการเรียนรูตลอดชีพใน World Bank 2009) 

ค) การประกันคุณภาพ  
ภายหลังจากการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 รัฐไดริเริ่มใหมีการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทั้งแบบการประเมินภายใน และการประเมินโดย
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก กระทรวงศึกษาธิการไดจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา
และการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จากนั้นมีการกําหนดกรอบการประเมินรอบแรกในป
พ.ศ. 2544-2548 รอบท่ีสองในป 2549-2553 และรอบท่ีสาม ป 2554-2558 สวนการประเมินของ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.) ก ็มีการประเมินเช นกัน แมจะมี
องคประกอบคลายกัน แตก็มีตัวชี้วัดแตกตางกันโดยแบงองคประกอบของการประเมินของ 
สกอ.ออกเปน 9 องคประกอบ ไดแก (1) ปรัชญา วิสัยทัศน ฯลฯ (2) การบริหารหลักสูตร (3) 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา (4) การวิจัยและงานสรางสรรค (5) ดานการบริการวิชาการแกสังคม 
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(6) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (7) ดานการจัดการและพัฒนาองคกร (8) ศักยภาพ
ดานการเงิน (9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

วัตถุประสงคของระบบประกันคุณภาพ คือ (1) เพื่อตรวจสอบและประเมินการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีสถาบันนั้น ๆ กําหนดขึ้น
โดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตาม
เกณฑและไดมาตรฐาน (2) เพ่ือใหทราบสถานภาพของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (targets) และเปาประสงค (goals) ที่ตั้งไวตามจุดเนนของ
ตนเองและเปนสากล (3) เพ่ือใหทราบจุดแข็งจุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะใน
การพัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของสถาบันอยาง
ตอเนื่อง (4) เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหมั่นใจวา
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด 
และ (5) เพ่ือใหหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ มีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับ
การสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม9 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตั้งแตระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาปรากฏอยูใน
ภาคผนวกท่ี 1  

การประเมินคุณภาพการศึกษายังประสบปญหาสําคัญบางประการดังนี้ (1) มีหนวยงาน
ท่ีจัดหรือกําหนดใหมีการประเมินอยางนอย 4 แหง ไดแก สมศ. สกอ. กพร. และมหาวิทยาลัย 
แตละแหงมีวัตถุประสงคของการประเมินแตกตางกัน มีตัวช้ีวัดตางกันท้ังๆท่ีประเด็นการวัดเปน
ประเด็นเดียวกัน (2) บางหนวยงานใชปการศึกษาเปนรอบการประเมินคุณภาพ (เชน สมศ.) แต
บางหนวยงานกลับใชปงบประมาณ (เช น กพร.)  ทําใหเก ิดภาระการจัด เก ็บข อมูล (3) 
องคประกอบและจํานวนตัวชี้วัดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เชน ในปการศึกษา 2553 การ
ประเมินของ สกอ. องคประกอบ 7 องคประกอบ แตปการศึกษา 2554 กลับเพิ่มองคประกอบ
เปน 9 องคประกอบ สวน สมศ. มีการเพิ่มลดจํานวนตัวบงชี้และเปลี่ยนแปลงนิยามตลอดเวลา 
(ดูภาคผนวก 2) การท่ีมีตัวช้ีวัดจํานวนมากเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสรางปญหาดานนิยาม และ
การเปล่ียนแปลงนิยามตลอดเวลาทําใหผูบริหารไมสามารถนําตัวช้ีวัดดังกลาวไปชประโยชนใน
การจัดการการศึกษาได (4) ตัวช้ีวัดของหนวยงานตางๆมีท้ังตัวช้ีวัดท่ีเปน outcome output inputs 
activity และ process แมจะมีการช้ีแจงวาสมศ.จะคอยๆปรับตัวช้ีวัดเพื่อเนนการวัด output และ 
outcome สวน สกอ. จะเนน inputs และ process แต 10 ป ใหหลังปญหานี้ยังไมไดรับการแกไข 
                                                        
9 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อุดมศึกษา พ.ศ. 2553 
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(5) ตัวชี้วัดมีจํานวนมหาศาลคาดวาจะมีไมนอยกวา 45 ตัวชี้วัด และมีแนวโนมเพิ่มมากขึ ้น 
ยิ่งกวานั้นตัวชี้วัดที่สําคัญดาน output บางตัว กลับถูกตัดออกในระยะหลัง เชน อัตราการจบ
การศึกษา และอัตราการวางงานของบัณฑิต ขณะเดียวกันก็มีตัวช้ีวัดบางตัวท่ีมีความหมายกํากวม
ไมสามารถแปลผลใหมีความหมายได เชน สัดสวนงบประมาณวิจัยจากแหลงทุนภายนอกกับ
แหลงทุนภายในงบลงทุน (ตัวชี้วัดไมอาจบอกไดวาการเปลี่ยนแปลงของงบลงทุน จะมีผลตอ
คุณภาพการศึกษาอยางไร) เปนตน (6) นอกจากนั้นยังมีความพยายามสรางระบบตัวชี้วัดใหมๆ
เพ่ิมขึ้นเชน ตัวช้ีวัดดานความเส่ียง (risk management) และการออกกฎหมายใหคณะ/สาขาวิชา
ตางๆ ตองสรางมาตรฐานคุณวุฒิระดับชาติ (TQA) ซ่ึงกอใหเกิดกระแสคัดคานในหมูนักวิชาการ 

โดยสรุปความพยายามสรางระบบประกันคุณภาพยังมีปญหาและอุปสรรคมากมาย ยัง
ไมมีการประเมินวาการลงทุนจัดทําระบบประกันคุณภาพจะสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา
ไทยไดมากนอยเพียงใด คุ มค าหรือไม ปญหาที่พบในเวลานี ้ คือ การที่สถานศึกษาตองใช
งบประมาณและกําลังคนจํานวนมากในการประเมินคุณภาพ ขณะเดียวกันหนวยงานเจาของเรื่อง 
(เชน สมศ. สกอ. และกพร.) ก็ยังไมไดนําขอมูลและรายงานตางๆ มาจัดระบบเปนฐานขอมูลท่ี
สามารถนํามาใชประเมิน “ตัวระบบประกันคุณภาพ” และประเด็นสําคัญ คือ ยังไมมีการนําผล
การประเมินไปใชประโยชนในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การเปดเผย
ขอมูลและรายงานตอสาธารณะยังเปนเรื่องสมัครใจของแตละสถาบันการศึกษาท้ังๆ ท่ีการจัดทํา
ระบบประกันคุณภาพตองใชงบประมาณแผนดินจํานวนมาก ประเด็นคําถามทิ้งทาย คือ ทํา
อยางไรระบบประกันคุณภาพจึงจะเปนเครื่องมือท่ีผูบริหารการศึกษาในระดับประเทศและระดับ
สถาบันการศึกษาจะสามารถนําไปใชปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางแทจริง ถึง
เวลาที่ทุกฝายจะรวมกันยกเครื ่องระบบตัวชี้วัด และองคประกอบการที่มีจํานวนมากและมี
ความหมายกํากวม ใหเหลือนอยลง และเนนเฉพาะตัวแปรดาน output และ outcome แตท่ีสําคัญ
คือ รวมทั้งการทบทวนแนวคิดของการใชระบบประกันคุณภาพในการ “กํากับควบคุม” 
สถา บัน กา รศ ึกษ า และห ันไ ปใ ช ร ะบ บป ระ ก ัน ค ุณ ภา พเ ป น เค รื ่อ งม ือว ัดค วา มร ับผ ิด 
(accountability) ของผูบริหารสถาบันการศึกษา ควบคูกับการจัดสรรงบประมาณ และระบบ
แรงจูงใจ 
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4. การเช่ือมโยงสถานศึกษากับตลาดแรงงาน : บทบาทการจัดการศึกษาของ
ภาคเอกชนเพื่อแกปญหาขาดแคลนแรงงานทักษะ กรณีศึกษา 5 สถาบัน 

ปญหาการขาดแคลนแรงงานท่ีมีคุณภาพและทักษะท่ีจําเปนตอการทํางานทําใหเอกชน
บางรายเริ่มลงมือจัดการศึกษาดวยตนเอง หรือรวมมือกับสถาบันการศึกษาของรัฐในการจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของนายจาง หรือท่ีเรียกวาการศึกษาท่ีอิงกับการทํางาน 
(work-based learning) รวมท้ังการรวมมือกับรัฐใหบริการสารสนเทศเกี่ยวกับการหางานทําของ
ผูสําเร็จการศึกษาใหม 

อันท่ีจริงความพยายามเช่ือมโยงหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของนายจาง
เกิดขึ้นตั้งแตป 2502 เม่ือรัฐบาลเยอรมนีใหความชวยเหลือกอตั้งโรงเรียนเทคนิคไทย-เยอรมัน ตอมา
ในป 2524 เม่ือเกิดอุตสาหกรรมปโตรเคมีในจังหวัดระยอง บริษัทปโตรเลียมแหงประเทศไทยไดขอ
ความรวมมือใหวิทยาลัยเทคนิคระยองผลิตชางเทคนิครองรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี นอกจากนั้น
ผูบริหารกลุมปูนซีเมนตไทยไดริเริ่มผลักดันแนวคิดการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาแบบ dual vocational 
education ตามวิธีการของเยอรมัน หรือเรียกงายๆวา การศึกษาท่ีอิงกับการทํางาน work-based 
education แนวคิดนี้ไดรับการตอบสนองจากกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต พ.ศ. 2531 แตไดรับความ
ยอมรับทางกฎหมายเม่ือมีการตราพรบ.การศึกษาแหงชาติในป 2542 (ดูภาคผนวกท่ี 3)  

หลังจากอธิบายรูปแบบของการจัดการศึกษาโดยภาคเอกชนแลว ผูวิจัยจะวิเคราะห
ลักษณะสําคัญของการจัดการศึกษาใหตรงกับงานอาชีพ ของสถาบันการศึกษา 5 แหงวามีความ
แตกตาง (และความคลายคลึงกันอยางไร ปจจัยสําคัญที่ทําใหสามารถจัดการศึกษาแบบอิงกับ
การทํางานมีอะไร จากการจัด และในตอนสุดทายจะเปนการอธิบายการใหบริการสารสนเทศ
สําหรับผู หางานและบริษัทที่ต องการรับสมัครพนักงานใหม ผูว ิจัยจะเปรียบเทียบบริการ
สารสนเทศของหนวยงานรัฐกับบริษัทเอกชน 

4.1  การจัดการศึกษาอุดมศึกษาของภาคเอกชน : ทางออกจากขอจํากัดของระบบ
การศึกษาของรัฐ 

สถาบันการศึกษาใหมและสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาท่ีรวมมือกับภาคเอกชนใน
การจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของตลาด มีอยางนอย 3 แหง ไดแก โรงเรียน
ปญญาภิวัฒน เทคโนธุรกิจ (PTB) เปดสอนระดับปวช. เพื่อปอนบุคคลากรใหราน 7-Eleven 
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (โครงการพัฒนาชางเทคนิควิศวกรรมเคมี ระดับ ปวส. หรือ  V-
ChEPC) และวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช (หรือ วทรน.) 
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สวนในระดับมหาวิทยาลัย มีสถาบันการศึกษาสําคัญ 2 แหงที่เกิดขึ้นใหม แหงแรก คือ 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน (สทญ.) กอตั้งในป 2548 เพ่ือผลิตบัณฑิตสนองความตองการของ
สมาชิกสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) หรือ สสท. สถาบันแหงที่สอง คือ สถาบันการ
จัดการปญญาภิวัฒน (หรือ PIM) เปดสอนระดับอุดมศึกษา ในสาขาวิศวกรรมและการจัดการ
ตั้งแต พ.ศ. 2550 วัตถุประสงคเพื่อผลิตบุคคลากรรองรับความตองการของบริษัท ซีพี ออลล 
จํากัด (มหาชน) PIM จึงเปน corporate university  

ก) ลักษณะสําคัญบางประการของสถาบันการศึกษาที่เอกชนมีสวนรวม 
ปจจุบันเกิดสถาบันการศึกษาจากการดําเนินงานของภาคเอกชน สถาบันเหลานี้ไดเปด

หลักสูตรการเรียนการสอนที่แตกตางจากสถาบันการศึกษาทั่วไปทั้งในระดับอาชีวศึกษาและ
ระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตรการเรียนการสอนจะเช่ือมโยงกับการทํางานของภาคธุรกิจโดยตรง 
ทําใหสามารถตอบสนองความตองการแรงงานของภาคอุตสาหกรรม ไดแก โรงเรียนปญญา
ภิวัฒนเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ น วิทยาลัย
เทค โน โลย ีแ ละอ ุตสาห กร รม การ ต อ เร ือน คร ศร ีธรร มร าช  แ ละ โค รง กา ร  V-ChEPC 
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด  

โรงเรียนปญญาภิวัฒนเทคโนธุรกิจ (PTB) ถือไดวาเปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ผลิต
แรงงานเพ่ือปอนเขาสูธุรกิจอยางแทจริง โรงเรียนเปนสถาบันการศึกษาภายใตการควบคุมของ
บริษัท “ศึกษาภิวัฒน” (holding company) ที่จัดตั ้งโดยบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 
โรงเรียนมีทุนการจดทะเบียนเริ่มตน 150 ลานบาท หลักสูตรหลักที่มีการใหทุนการศึกษาเกือบ 
100 % คือสาขาธุรกิจคาปลีก เนนการเรียนตามหลัก Work base learning เรียนรูจากการทํางาน
จริง ฝกงาน 3 เดือนสลับกับเรียนเรียน 3 เดือนจนจบการศึกษา นอกจากนี้นักเรียนสามารถเห็น 
career path ของงานท่ีชัดเจนทําใหมีแรงจูงใจในการทํางาน วัตถุประสงคของการฝกงานคือการ
ฝกงานนั้นเพ่ือตองการใหนักศึกษามีการคิดอยางเปนระบบ วางแผนทางธุรกิจได และสามารถ
ดําเนินงานตามแผนและรายงานผล แตอยางไรก็ตาม นักศึกษายังอายุนอยจําเปนตองไดรับการ
ดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด ทําใหอาจารยเขาไปมีบทบาทอยางมาก นอกจากการสอนปกติใน
หองเรียน อาจารยตองเขาฝกงานพรอมเด็กเพ่ือเรียนรูระบบการทํางาน และดูแลเด็กอยางใกลชิด
เปรียบเสมือนผูปกครอง จากเหตุผลดังกลาวทําใหการ drop out ในชวงป 1 นั้นคอนขางสูงถึง
รอยละ 20 แตอยางไรก็ตามนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจะมีงานรองรับทุกคน และบางคน
สามารถเริ่มตนในตําแหนงผูชวยผูจัดการรานรายได 12,000 บาท/เดือนขึ้นไป  

นอกจาก PTB แลว บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ยังกอตั้งสถาบันการจัดการปญญา
ภิวัฒน (PIM) เพื่อจัดการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยตอเนื ่องจาก PTB เปดหลักสูตรท่ี
ตอบสนองความตองการของธุรกิจของบริษัท ซีพี ออลล และเครือขายโดยเฉพาะ อาทิเชน การ
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จัดการธุรกิจคาปลีก การจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ (Building and Facilities 
Management) สาขาการสื่อสารแบรนด (Luxury brand management) สาขาวิชากลยุทธการ
บริหารทรัพยากรมนุษยและองคการ(HRM : Strategic in Human Resource and Organization 
Management) กอนเปดหลักสูตรมีการสํารวจตลาดกอนทําการเปดหลักสูตร (Innovate) เพื่อ
ประมาณการความตองการของตลาดอยางแทจริง นอกจากนี้นักศึกษาตองเรียนรูจากการทํางาน
จริง (Work base learning) มีการฝกงานอยางเขมขน โดยฝกงาน 3 เดือนสลับกับเรียนอีก 3 เดือน 
แตเปาหมายของการฝกงานนั้นจะแตกตางจากโรงเรียนปญญาภิวัฒน เทคโนธุรกิจ คือ เนนการ
เรียนรูระบบงานของบริษัท ซีพี ออลล และเม่ือจบการศึกษาสามารถรับหนาท่ีเปนผูชวยผูจัดการ
ในระดับเขตได ดังนั้นนักศึกษาที่จบจะมีงานทําแนนอน อัตราเงินเดือนเริ่มตนอยูที่ประมาณ 
14,000 บาทขึ้นไป  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน สอนในระดับอุดมศึกษา จัดตั้งขึ้นโดยสมาคมสงเสริม
เทคโนโลยีไทย – ญี่ปุน (สสท.) เม่ือป 2549 ดวยมูลคาการลงทุนเบ้ืองตน 400 ลานบาท (ป 2546 
รวมที่ดิน) เปดนักศึกษาในปการศึกษา 2551 หลักสูตรที่เปดสอน ไดแก สาขาวิศวกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และบริหารธุรกิจ โดยหลักสูตรเนนการผลิตแรงงานใหตรงกับความ
ตองการของโรงงานอุตสหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนตที่เปนสมาชิกในเครือ สสท. 
สมาชิกสวนใหญเปนโรงงานญี่ปุน รูปแบบการเรียนเนนการคิดอยางเปนระบบตามหลักการ 
Monozukuri นอกจากนี้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหเกิดความสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดอยางแทจริง อาทิเชน สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Business IT) ที่เนนทักษะในการ
บริหารจัดการระบบสารสนเทศทางธุรก ิจขององคกรไดด ี และ สาขาบริหารธุรกิจญี ่ปุ น 
(Business Administration (Japanese)) บริหารจัดการองคกรและธุรกิจแบบญี่ปุนและสามารถใน
การส่ือสารภาษาญี่ปุนไดเพ่ือปอนเขาโรงงานญี่ปุน เปนตน ในสวนของการฝกงานนั้นมีรูปแบบ
ของการฝกงานในระดับปริญญาตรีท่ัวไป คือ 1 ภาคเรียนในสถานประกอบการ การฝกงานจะมี
ผูเช่ียวชาญจากสถานประกอบใหความรูและทําการประเมินนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษามีคุณภาพ
ผานเกณฑของทางสถานประกอบการกําหนด อัตราการเขาแขงขันเพ่ือเรียนในสถานศึกษาผาน
การคัดเลือกในสัดสวน 10 : 3 นักศึกษาเรียนเนื้อหาที่เขมขนและตองไดรับการพัฒนาทางดาน
ภาษาทั้งภาษาอังกฤษและญี ่ปุ น อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรคอนขางสูง อยู ท่ี
ประมาณรอยละ 70 – 80 รายไดจากการทํางานหลังสําเร็จการศึกษาประมาณ 13,000 – 16,000 
บาท 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช จากแนวคิดในการ
พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลภาคใต จึงเกิดความรวมมือทางเศรษฐกิจโพนทะเลแหงญี่ปุน (Oversea 
Economic Cooperation : OECF) สนองความตองการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมเดินเรือ 
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ดวยเงินทุนประมาณ 350 ลานบาท หลักสูตรที่สําคัญ คือ ชางเครื่องกลเรือ ชางตอเรือไฟเบอร
กลาส ชางกลเรือ (Engine Department) และ ชางไฟฟาเรือ เนนการฝกงานอยางหนักเพื่อฝกให
นักศึกษามีความอดทนสูง มีท้ังการฝกอบรมขั้นตนกอนลงเรือ ประมาณ 32 ชั่วโมง การฝกงาน
ลงเรือ 1 ปการศึกษา การอบรมนอกเหนือหลักสูตรมากถึง 46 หัวขอในการปฏิบัติการ อาทิเชน 
การสรางและโครงสรางของเรือ 11 หัวขอ ชางกลทางทะเล 8 หัวขอ อิเล็กทรอนิกสทางทะเล 12 
หัวขอ เปนตน วิทยากรจากสถานประกอบการทางดานพาณิชยนาวีจะเขามาสอนและอบรมกอน
ลงเรือ นอกจากนี้คโดยสวนใหญตองมีทักษะทางภาษาอังกฤษ ศัพทเทคนิคทางเรือโดยเฉพาะ 
นักศึกษาจะตองผานการเรียนและฝกงานตามหลักมาตรฐานสากลขององคการทางทะเลระหวาง
ประเทศ (IMO MODEL COURSE) การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่ผานมามีงานทํา 100% 
และเงินเดือนท่ีไดรับสูงถึง 40,000 – 65,000 บาท/เดือน  

โครงการ V-ChEPC วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด สอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรปโตรเคมี จากความรวมมือของกลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมี สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และผูประกอบการอุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมีในป 
2550 เกิดโครงการในชวงระยะแรก (พ.ศ. 2551 - 2553) ดวยเงินทุนสนับสนุน 3 ป มูลคา 30 
ลานบาท มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษามาแลว 2 รุน และเมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาไดงานทํา 
100% ทํางานเขาสูอุตสาหกรรมปโตรเคมี รายไดเริ่มตนอยูที่ประมาณ 12,000 บาท หากรวม
สวัสดิการณตางๆรายไดเริ่มตนสูงถึง 22,000 บาท/เดือน สําหรับจุดเดนที่สําคัญของรูปแบบ
การศึกษาท่ีมีความแตกตางจากการเรียนการสอนทั่วไปคือ การใช Constructionism ที่เนนการ
คิดว ิเคราะห และแกไขปญหาเฉพาะหนาได เนื ่องจากอุตสาหกรรมทางปโตรเคมีเป น
อุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาสูง และจําเปนตองดําเนินงานโดยชางเทคนิคท่ีชํานาญการ แกไขปญหาได
ดีเพ่ือใหเกิดความผิดพลาดนอยที่สุด ดังนั้นการฝกงานของนักศึกษาคอนขางหนัก โดยทําการ
ฝกงานท้ังหมด 4 ภาคเรียนจากหลักสูตรท่ัวไปทําการฝกงานเพียง 1 ภาคเรียน มีกิจกรรมเสริม
หลักสูตรท่ีเนนพัฒนาทางดานสังคม กระบวนการคิด การอยูรวมกัน อาทิเชน Meditation การ
ฝกสมาธิ Show and Share พูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู และLEGO-Logo การฝกสราง
จินตนาการ ดังนั้นครูจึงมีบทบาทอยางมากในการสอนรูปแบบ Constructionism การคัดเลือกครู
ที่เขามาสอนนั้นจึงทําไดยาก และตองมีการอบรมครูอยางเขมงวด นอกจากนี้มีครูจากสถาน
ประกอบการเขามาสอนในภาคปฏิบัติและฝกงาน (ดูภาคผนวกท่ี 4) 

จากที่กลาวมาขางตนนั้นรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการเรียนที่อิงกับการทํางาน
และสามารถตอบสนองความตองการของตลาดอยางแทจริง รูปแบบของการเรียนรูของสถาบัน
เหลานี้จึงแตกตางจากการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาทั่วไป เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
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ทักษะของน ักศึกษาที ่สํา เร ็จการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของโรงงานหร ือ
ผูประกอบการ 

ข) รูปแบบเชิงสถาบันของการจัดการศึกษาที่ภาคเอกชนมีสวนรวม 
รูปแบบการจัดการศึกษาท่ีภาคเอกชนท่ีสวนรวมอาจแบงไดหลายวิธี ดร.ศิริพันธ ชุมนุม 

(Siripan 2011) แบงรูปแบบตามบทบาทของเอกชนเปน 2 รูปแบบ คือ วิทยาลัยในอุปถัมภของ
ภาคเอกชน (เชน วิทยาลัยเทคนิคมมาบตาพุด) และวิทยาลัยที่มีภาคอุตสาหกรรมเปนผูนํา (เชน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเร ือนครศรีธรรมราช ว ิทยาลัยเทคนิคระยอง 
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ เปนตน) ถาใชแนวคิดนี้โรงเรียนปญญาภิวัฒนเทคโนธุรกิจก็เขาขาย
การอุปถัมภ เพราะเปนสถาบันท่ีจัดตั้งโดยบริษัทเอกชน สวนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนจะอยู
ในกลุมภาคอุตสาหกรรมเปนผูนํา นอกจากนี้ยังมีสถาบันการศึกษาอีก 2 รูปแบบ คือ สถาบันท่ีมี
ความเช่ือมโยงกับภาคเอกชนอยางหลวมๆและสถาบันที่ไมมีความเชื่อมโยมกับภาคเอกชน (ดู
ตารางท่ี (4.1) 

ตารางที่ 4.1 การจัดแบงสถาบันการศึกษาที่ภาคเอกชนมีสวนรวม 
หลักเกณฑดานสถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย 

1. บทบาทเอกชนในการจัดการ   
1.1 เอกชนอุปถัมภ/เปนเจาของ วิทยาลัยมาบตาพุด (V-Ch EPC) 

โรงเรียนปญญาภิวัฒน (PTB) 
สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 
(PIM) 

1.2 อุตสาหกรรมเปนผูนํา วิทยาลัยเทคโนโลยีและตอเรือ
นครศรีธรรมราช (วทรน.) 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน (สทญ.) 

1.3 การเช่ือมโยงกับภาค 
อุตสาหกรรมอยางหลวมๆ 

วิทยาลัยเทคนิคระยอง 
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ ฯลฯ 

มหาวิทยาลัยหอการคา 

1.4 การจัดการศึกษาทั่วไป 
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาของ 
รัฐและเอชนทั่วไป 

มหาวิทยาลัยทั่วไป 

2. ความเขมขนของการฝกงาน   
2.1  ฝกงาน (apprenticeship) 
 (firm specific skill) 

โรงเรียนปญญาภิวัฒน  

2.2 ผสมหลักสูตรการเรียนกับการทํางาน 
(work-based) (industry specific skill) 

วิทยาลัยมาบตาพุด  
วิทยาลัยนครศรีธรรมราช 

สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 

2.3 ฝกงานขั้นต่ําตามหลักสูตรที่รัฐ 
 กําหนด ( vocational skill) 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐและ
เอกชนทั่วประเทศ 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 

ที่มา : โดยผูวิจัย 
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แตถาใชความเขมขนของการฝกงานจะไดภาพท่ีแตกตางกัน การแบงแบบหลังเปนการ
พิจารณาจากลักษณะของทักษะที่ผูเรียนไดรับ กลาวคือ ระบบการศึกษาเนนการสรางทักษะ
เฉพาะ” (specific skill)10 มากนอยเพียงใด ในกรณีของระบบฝกงาน โรงเรียนปญญาภิวัฒนเนน
การสรางทักษะเฉพาะเพ่ือใหผูเรียนท่ีจบการศึกษาสามารถทํางานใหกับบริษัทซีพีออลลเสมือน
พนักงานที่มีประสบการณมาแลว ทักษะเฉพาะบริษัท (firm specific skill) อาจไมสามารถ
นําไปใชกับรานสะดวกซ้ือหรือรานคาปลีกของบริษัทนอกกลุมซีพี 

สวนวิทยาลัยมาบตาพุด และวิทยาลัยเทคโนโลยีนครศรีธรรมราชมีหลักสูตรแบบ work-
based เพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถทํางานไดในอุตสาหกรรมปโตรเคมี และอุตสาหกรรมตอ
เรือ/การเงินหรือทะเล ตามลําดับ ทักษะแบบนี้เรียกวา industry specific skill หากผูสําเร็จ
การศึกษาเปล่ียนงานไปสูอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ทักษะดังกลาวก็จะไมคอยมีประโยชนเชนกัน 

สวนวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั ่วไปจะมีหลักสูตรฝกงานตามหลักเกณฑของสํานักงาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อ า ช ีว ศ ึก ษ า  ด ัง นั ้น น ัก ศ ึก ษ า จ ะ ไ ด ร ับ ท ัก ษ ะ ด า น ว ิช า ช ีพ ที ่ใ ช ไ ด ก ับ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจท่ัวไป เชน ชางอุตสาหกรรมและนักบัญชีสามารถเขาทํางานได
ในทุกอุตสาหกรรมทุกบริษัท เพียงแตวาคนจบบัญชีก็จะมีทักษะวิชาชีพ ซึ่งเปนทักษะเฉพาะ
เชนกัน 

เราสามารถใช แนวคิด“ทักษะเฉพาะ”  “ทักษะทั่วไป” เปนเกณฑการแบงสาขาวิชาใน
ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาท่ีมุงเนนการสรางทักษะเฉพาะในสายอาชีพตางๆ ไดแก วิศวกรรม 
แพทย เทคนิคการแพทย พยาบาล สถาปตย กฎหมาย บัญชี การเงิน เปนตน สวนทักษะท่ัวไป ซึ่ง
หมายถึงทักษะที่สามารถประยุกตใชไดในทุกอุตสาหกรรม ทุกอาชีพ ไดแก สังคมศาสตร 
มนุษยศาสตร วิทยาศาสตร ประวัติศาสตร เปนตน 

สําหรับสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน หลักสูตรจะเนนสายอาชีพบางอาชีพ เชน การ
จัดการ วิศกวรรม เปนตน แตลักษณะเดน คือ หลักสูตรการฝกงานและระบบการเรียนการสอน
มุงเนนใหผูสําเร็จการศึกษาออกมาทํางานในเครือของบริษ ัท ซีพี ออลล และบริษัทที่เปน
เครือขายของซีพี ออลล แตผูสําเร็จการศึกษาก็อาจนําทักษะเฉพาะวิชาชีพไปใชในบริษัทนอก
เครือได สวนสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุนก็จะเปดสอนสายอาชีพที่คลายกัน ตางกันแตการ

                                                        
10 ทักษะเฉพาะเปนทักษะที่ผูเรียนไมสามารถนําไปใชประโยชนในกิจการหรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ดังนั้น นายจางจึงมีแรงจูงใจที่
จะออกคาใชจายในการเรียนใหแกลูกจาง สวนทักษะทั่วไป (general skill) เปนทักษะที่ผูเรียนสามารถนําไปใชในกิจการทั่วไป
หรืออุตสาหกรรมตางๆได โดยไดคาจางเทากัน (ถาตลาดมีการแขงขัน) ผูเรียนจึงตองลงทุนในการศึกษาประเภทนี้เอง 
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ฝกงานจะสงไปฝกในบริษัทท่ีเปนสมาชิกของ สสท. และช่ัวโมงฝกงานมีนอยกวาหลักสูตรของ 
PIM 

ค) เงื่อนไขที่เอื้ออํานวยใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษา 
ดังท่ีกลาวในตอนท่ีแลววาในรอบสองทศวรรษท่ีผานมาอุปสงคตอแรงงานท่ีมีการศึกษา

มีการขยายตัวรวดเร็วกวาอัตราการขยายตัวของอุปทานแรงงานท่ีมีการศึกษา ยิ่งกวานั้นนายจาง
กลับพบวาแรงงานท่ีมีการศึกษากลับมีคุณภาพต่ํา แรงงานจํานวนมากขาดทักษะทางปญญา และ
ทักษะทางเทคนิคท่ีนายจางตองการ นายจางประสบปญหาในการขยายธุรกิจ  ขอจํากัดดังกลาว
นาจะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหภาคเอกชนตองหันมาจัดการศึกษาเอง รวมทั้งการผลักดันใ ห
สถานศึกษาของรัฐบาลหันมาจัดการศึกษาตามรูปแบบความตองการของภาคเอกชน 

แต ปรากฏการณด ังกลาวอาจไม เก ิดขึ ้น หร ือ เก ิดขึ ้นได ยากหากปราศจากการ
เปล่ียนแปลงดานนโยบายการศึกษา และกฎหมายสําคัญบางประการ 

เง่ือนไขสําคัญเกิดขึ้นในปลายทศวรรษ 2530 นักวิชาการ ผูบริหารการศึกษาของประเทศ 
ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนตางไมพอใจกับระบบการศึกษาของไทยท่ีมีปญหาสําคัญนานัปการ 
จึงเกิดกระแสการปฏิรูปการศึกษา ในท่ีสุดจึงมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 และมีการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545-2559) สาระสําคัญประการหนึ่ง คือ 
การลดอํานาจผูกขาดการจัดการศึกษาของรัฐ และเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามามีบทบาท
โดยตรง 

มาตรา 43-46 ในสวนท่ี 3 ของพรบ.การศึกษาฯมีสาระสําคัญที่เปดโอกาสใหเอกชนมี
ความเปนอิสระในการบริหารและจัดการการศึกษาจากรัฐ (มาตรา 43) สถานศึกษาเอกชน
สามารถจัดการศึกษาไดทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด สถานศึกษา
เอกชนท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาสามารถดําเนินการไดอิสระ สามารถพัฒนาระบบและการ
จัดการที่เปนของตนเอง มีความคลองตัว และมีเสรีภาพทางวิชาการ (มาตรา 45) นอกจากนี้
มาตรา 46 ยังกําหนดใหรัฐตองสนับสนุนดานเงินอุดหนุน การลดหยอนหรือการยกเวนภาษีและ
สิทธิประโยชนอยางอ่ืนท่ีเปนประโยชนในทางการศึกษาแกสถานศึกษาเอกชน 

หลังจากนั้นยังมีการตราพระราชบัญญัติอีก 2 ฉบับที่สนับสนุนบทบาทของเอกชน 
กลาวคือ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2551 กําหนดรูปแบบการอาชีวศึกษา 3 
รูปแบบ ไดแก การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระบบวิภาคีที่เกิดจาก
ความรวมมือระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ มาตราดังกลาวจึงเปนการให 
“ความรับรองทางกฎหมาย” แกการศึกษาระบบทวภาคีที่เกิดขึ้นมากอนตั้งแต พ.ศ. 2530 สวน
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ไดจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
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(สช.) โดยมีอํานาจหนาที่เสนอนโยบายและกําหนดมาตรการชวยเหลือ สงเสริมสนับสนุน
เกี่ยวกับการศึกษาเอกชน รวมทั้งสงเสริมใหโรงเรียนเอกชนมีอิสระมากขึ้นภายใตการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปรงใสเปนธรรมและตรวจสอบได และโรงเรียนเอกชนมี
อํานาจดําเนินการบางเรื่องไดโดยไมตองขออนุญาติของสช. (จอมพงศ และคณะ 2554 : 77) 

การลดหยอนและยกเวนภาษีนาจะเปนเปนเง่ือนไขสําคัญท่ีสุดในการสรางแรงจูงใจให
ภาคเอกชนเขามาจัดการศึกษาโดยตรง ในป 2547 รัฐบาลไดตราพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกตาม
ความในประมวลรัษฏากรวาดวยการยกเวนรัษฏากร (ฉบับที่ 420) สาระสําคัญในมาตรา 3 คือ 
ใหยกเวนภาษีเงินไดแกบุคคลธรรมดาเปนจํานวน 2 เทาของรายจายที่จายเปนคาใชจายเพื่อ
สนับสนุนการศึกษา แตตองไมเกินรอยละ 10 ของเงินไดพึงประเมินหลังจากหักคาใชจายและคา
ลดหยอน สวนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใหยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเปนจํานวน
หรือมูลคาของทรัพยสินเปนจํานวนสองเทา ของรายจายเพ่ือสนับสนุนการศึกษา แตตองไมเกิน
รอยละ 10 ของกําไรสุทธิกอนหักรายจายเพ่ือการกุศลสาธารณะหรือเพ่ือการสาธารณประโยชน 
และเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการกีฬา 

ในปภาษี 2552 ปรากฏวามีนิติบุคคลที่ยื่นแบบ ภงด. 50 จํานวน 24,175 รายที่ใชสิทธ์ิ
ยกเวนภาษีเงินไดจากการบริจาคเพื่อการศึกษาเปนเงิน 5,823.28 ลานบาท (ดูตารางที่ 4. 2) 
คาใชจายท่ีสามารถขอยกเวนภาษีได คือ การจัดหาหรือจัดสรางอาคาร การจัดหาวัสดุอุปกรณ
การศึกษาคาใชจายการจัดหาครู อาจารย หรือ ผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเปนทุนการศึกษา
การประดิษฐ การพัฒนา การคนควา หรือการวิจัยสําหรับนักศึกษา 

ตารางที่ 4.2 การใชสิทธิลดหยอนภาษีจากเงินบริจาคเพ่ือการศึกษาปภาษี 2552 
ประเภท นิติบุคคล (ภงด.50) บุคคลธรรมดา (ภงด.90,91) 

จํานวนผูยื ่นแบบเสียภาษ ี 346,316 9,177,649 
จํานวนผูใชสิทธิบริภาค 24,175 491,921 
มูลคาภาษีท่ีลดหยอน (ลานบาท) 5,823.28 8,092.95 
จํานวนผูใชสิทธิเต็มเพดาน - 24,265 

ที่มา : กรมสรรพากร 

อนึ่งในป 2548 มีประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ขอ 8 กําหนดวาบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลท่ีขอยกเวนภาษีเงินไดตองไมเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลในเครือเดียวกันกับ
บ ร ิษ ัท  ห ร ือ ห า ง หุ น ส ว น น ิต ิบ ุค ค ลที ่ป ร ะ ก อ บ ก ิจ ก า ร โ ร ง เ ร ีย น เ อ ก ช น  ห ร ือ ก ิจ ก า ร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมาย นี่คือเหตุผลประการหนึ่งที่บริษัท ซีพี ออลล ตองแยก
โรงเรียนปญญาภิวัฒนเทคโนธุรกิจ และสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒนออกมาอยูภายใตการ
ควบคุมของบริษัทศึกษาภิวัฒน ซ่ึงมีฐานะเปน “holding company” 
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ง) ปจจัยรวมเบื้องหลังผลงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาส่ีแหง 
คําถามสําคัญ คือ สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาคเอกชนทั้งหาแหงมีจุดเดน 

หรือขอแตกตางอยางไรจากสถาบันการศึกษากระแสหลัก (ทั้งที่เปนของรัฐและเอกชน) ทําไม
ผูปกครองจึงเริ่มใหความนิยมและความเช่ือถือสงบุตรหลานเขาเรียน แตกอนอื่น ผูวิจัยขอออก
ตัวกอนวาคําอธิบายตอไปนี้ย ังไมสามารถพิสูจนไดวาสถาบันการศึกษาทั ้งหาจะประสบ
ความสําเร็จในระยะยาว นอกจากนั้นผูวิจัยยังไมอาจระบุไดวาความสําเร็จของสถาบันการศึกษา
ท้ังหาในขณะนี้ อยูในระดับใด และอะไรเปนสาเหตุที่สําคัญที่สุด ผูวิจัยเชื่อวามีองคประกอบ
หลายอยางท่ีอธิบายความสําเร็จของแตละสถาบัน ผูวิจัยจึงพยายามวิเคราะหวามีปจจัยรวมอะไร
ท่ีรอยเรียงอยูเบ้ืองหลังผลงานของท้ังส่ีสถาบัน (common threads) 

ปจจัยแรก คือ ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวรวดเร็ว แตแรงงานที่มีการศึกษาขาด
ทักษะที่ภาคเอกชนตองการ “การผลิตคนสนองความตองการกําลังคนของบริษัท” เชน การ
ขยายตัวของสาขา 7-Eleven อยางรวดเร็วจนปจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกวา 5,000 สาขา ทําให
บริษัทตองตั้งโรงเรียน แทนการคัดเลือกผูสําเร็จอาชีวศึกษามาฝกอบรมท่ีนอกจากจะมีคาใชจาย
สูงมาก ยังจะมีปญหาพนักงานใหมลาออกเปนจํานวนมาก การตั้งสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุนก็
เชนเดียวกัน คือ ผลิตวิศวกรและพนักงานที่มีความสามารถดานบริหารและภาษาญี่ปุนออกมา
ทํางานในโรงงานญี่ปุนท่ีเปนสมาชิกของสมาคมสงเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน สวนในกรณีของ
ว ิท ย า ล ัย เ ท ค น ิค ม า บ ต า พ ุด  ห ล ัก ส ูต ร ป โ ต ร เ ค ม ีเ น น ก า ร ฝ ก ใ ห ค ิด สร า ง ส ร ร ค เ ป น 
(constructionism) ท้ังนี้เพราะโรงงานปโตรเคมีลงทุนนับหม่ืนลานบาท หากมีปญหาการผลิตจน
ตองหยุดสายการผลิต โรงงานจะสูญเสียผลผลิตมูลคามหาศาล ดังนั้นจึงตองมีหลักสูตรฝกชาง
คุมเครื่องจักรที่สามารถแกไขปญหาตางๆโดยไมตองปดสายการผลิต  ชางเหลานี้ตองคิดเปน 
และแกปญหาไดเองโดยไมตองฟงคําส่ังจากผูบังคับบัญชา 

ดวยเหตุนี้สถานศึกษาทุกแหงจึงสามารถโฆษณาใหความมั่นใจกับผูปกครองวา “ผูจบ
การศึกษาจะไดงาน 100%” (ดูรูป 4.1)  

รูปที่ 4.1 

โรงเรียนปญญาภิวัฒน เทคโนธุรกิจ บริหารงาน 
โดย บมจ. ซีพี ออลล ผูบริหารรานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวน 

จบแลวมีงานทํา 100%  
เมื่อสําเร็จการศึกษาแลว จะไดเขาทํางานกับ บมจ. ซีพี ออลล ทุกคน 
คาเทอมฟรี (ปวช. ธุรกิจคาปลีก)  
เมื่อสําเร็จการศึกษาแลว ทํางานกับ บมจ. ซีพี ออลล 1 ป 
มีรายไดระหวางเรียน  
ทุกคนจะไดรับรายไดตอบแทนจากบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาฝกปฏิบัติงาน 

ที่มา : แผนพับโฆษณาโรงเรียนปญญาภิวัฒน เทคโนธุรกิจ 
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ปจจัยที่สอง คือ การพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่อิงกับการทํางาน หรือ work-based 
learning เมื่อวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา คือ สรางคนมาทํางานใหสถานประกอบการ 
และรัฐมีนโยบายสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี ก็หมายความวาภาคเอกชนสามารถ
จัดตั้งสถาบันการศึกษาหรือขอความรวมมือใหสถานศึกษาบางแหงจัดหลักสูตรท่ีผสมการเรียน
กับการฝกงาน (หรือ work-based learning) โดยมีสัดสวนการฝกงานสูงกวาโรงเรียนอาชีวศึกษา
หรือมหาวิทยาลัยท่ัวไป (ดูตารางท่ี 4.3 – 4.4 ) แตที่สําคัญ คือ บริษัทตองการใหนักศึกษาที่จบ
การศึกษามีทักษะและความรู ที ่สามารถทํางานกับบริษ ัทไดทันที เหมือนกับพนักงานที่มี
ประสบการณ บริษัทจึงตองสงพนักงานมารวมจัดทําหลักสูตร คูมือตําราเรียน กระบวนการเรียน
การสอน และเปนครูสอน เพราะอาจารยในโรงเรียนไมมีความรูดังกลาว การใหนักศึกษามา
ฝกงานในบริษัท และเรียนรูวิธีการทํางานของบริษัท จึงเทากับสรางประสบการณทํางานจริง 
มิหนําซํ้าบริษัทยังสามารถจางแรงงานหนุมสาวในอัตราคาจางฝกงานท่ีต่ํากวาคาจางขั้นต่ําอยาง
นอยเปนเวลา 12 เดือน ในชวงเวลา 2 ป (กรณีของโรงเรียนปญญาภิวัฒน) ระบบการศึกษาแบบ
นี้ คือ ระบบฝกงานอยางแทจริง (apprenticeship) ผูสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาท้ังส่ีแหงจึงมี
ประสบการณทํางานคอนขางมาก ดังนั้นจึงไมนาประหลาดใจวาผูสําเร็จการศึกษาใหมจะไดรับ
การวาจางดวยเงินเดือนท่ีสูงกวา ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษากระแสหลัก 

จากสถานศึกษา 3 แหงที่สอนในระดับอาชีวศึกษา ไดแก โรงเร ียนปญญาภิว ัฒน
เทคโนโลยี สอนอิงการทํางาน (work-based learning) คอนขางสูง โดยทํางาน 3 เดือนสลับกับ
เรียน 3 เดือนจนจบการศึกษา ซึ่งรวมแลวฝกงานตลอดหลักสูตรมากถึง 3,024 ชั่วโมง ซึ่งสูง
มากกวา 9 เทาของรูปแบบของการเรียน ปวช. ทั่วไป กระบวนการเรียนการสอนนั้นเนน
กระบวนการใหบริการของธุรกิจมาสอนแกนักศึกษาใหเรียนรูกระบวนการทํางานบริการใน
รานคาปลีกอยางแทจริง และบทบาทของอาจารยนั้นจะเขาไปฝกงานรว มกับนักศึกษาดวย  
โครงการ V-ChEPC ของวิทยาลัยมาบตาพุดก็เชนกันที่เนนการฝกงาน มากกวาปกติของการ
ฝกงานในระดับ ปวส. 4-5 เทา และเนนการฝกงานทักษะทางดานปโตรเลียม ปโตรเคมีอยาง
เข มขน และอีกสถาบันหนึ ่งที ่เน นการฝกงานอยางหนักมากคือ ว ิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมาราช ใหนักศึกษาฝกงานลงเรือระยะเวลา 1 ปเต็ม รวม
ระยะเวลามากถึง 5,376 ชั่วโมง มากกวาการฝกงานในระดับ ปวส.ทั่วไป 20 เทา โดยฝกงาน
ทักษะทางดานการเดินเรือที่ผานมาตรฐานระดับสากล แตสิ่งที่สําคัญนอกจากนั้นคือ การฝก
ความอดทนอยางมากในการทํางาน 
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ตารางที่ 4.3 รูปแบบของสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาอิงกับภาคเอกชน  
และเนนการฝกงาน ในระดับอาชีวศึกษา 

คุณลักษณะ โรงเรียนปญญาภิวัฒน เทค
 โนธุรกิจ

 โครงการ V-ChEPC
 วท.มาบตาพุด

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการตอเรือ

 นครศรีธรรมราช
 รูปแบบ วิทยาลัยอุปถัมภ วิทยาลัยอุปถัมภ เอกชนเปนผูนํา 

 หลักสูตรสําคัญ ธุรกิจคาปลีก 
ฝกงาน > 9 เทาของ ปวช.

 ทั่วไป (3,024 ชม.)

ปโตรเคมี 
ฝกงาน 4-5 เทาของ ปวส.

 ทั่วไป (1,728 ชม.)

การเดินเรือ 
ฝกงาน > 20 เทาของ ปวส.ทั่วไป 

 (5,376 ชม.)
 จุดเดนของ

 Work base learning
นําการใหบริการมาสอน Constructionism 

แกปญหาได  ไมให
สายการผลิตขาด 

IMO MODEL COURSE 
เรียนตามมาตรฐานการเดินเรือ
ทะเลสากล 

 ประเภททักษะ Apprentice specific skill 
ตอบริษัท 

Specific skill 
ตออุตสาหกรรมปโตรเคมี 

Apprentice Specific skill 
ตออุตสาหกรรมการเดินเรือ 

 บทบาทอาจารย เขาไปฝกงานกับเด็ก 
เปนผูปกครอง 

มีจินตนาการ 
สอนใหเด็กคิด 

ครูพาณิชยนาว ี

 อัตราการจบ 65 - 70% 
(ป 1 drop out ≈ 20 % ) 

≈ 100% 100% 

 ภาวะมีงานทํา 100% 100% 100% 
 รายได 12,000 บาท/เดือนขึ้นไป 22,000 บาทขึ้นไป 40,000–65,000 บาท/เดือน 

รวมคาตอบแทนทั้งหมด 

ที่มา : จากการสัมภาษณเชิงลึกของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย,2554  
รายงานการประเมินผลโครงการ V-ChEPC,2552  
คูมือรายงานโครงการพัฒนาชางเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด,2553  
เวปไชดโรงเรียนปญญาภิวัฒนเทคโนธุรกิจ http://www.panyapiwat.ac.th/ 

  

และระดับการศึกษาอีก 2 แหงในระดับมหาวิทยาลัย คือ สถาบันการจัดการปญญา
ภิวัฒน ท่ีเนนการฝกงานในบริษัทมาก มากกวาการฝกงานในระดับปริญญาตรีทั่วไปถึง 6 เทา 
การเรียนการสอนถอดจากระบบงานในบริษัท ผูจัดการรานสอนและประเมิน สวนสถาบัน
เทคโนโลยีไทย- ญี่ปุน นั่นถึงการฝกงานจะไมสูงเทากับสถาบันอ่ืนๆท่ียกตัวอยางมากกอนหนานี้ 
แตมีการฝกงานท่ีสูงกวาการฝกงานในระดับปริญญาตรีท่ัวไป 3 เทา และเนนการฝกงานอยางรู
จริงในสถานประกอบการ 
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ตารางที่ 4.4 รูปแบบของสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาอิงกับภาคเอกชน  
และเนนการฝกงาน ในระดับมหาวิทยาลัย 

คุณลักษณะ  สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน  สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญ่ีปุน
 รูปแบบ วิทยาลัยอุปถัมภ เอกชนเปนผูนํา 

 หลักสูตรสําคัญ
 (ตรงกับ Demand)

การจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ 
(Building)การสื่อสารแบรนด (Luxury 
brand)กลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษย
และองคการ(HRM) 

สาขาบริหารธุรกิจญ่ีปุน (Business Japanese) 
สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Business IT)  

 จุดเดนของ
 Work base learning 

การเรียนการสอนถอดจากระบบงานใน
บริษัทฝกงานในบริษัทมาก 
ผูจัดการรานสอนและประเมิน 

Monozukuri : คิดเปนทําเปน 
วิทยากรสถานประกอบการสอนปฏิบัติ 

 ประเภททักษะ Apprentice specific skill ตอบริษัท 
 ฝกงาน  > 6 เทาของปริญญาตรีทั่วไป

Specific skill โรงงานอุตสาหกรรมยานยนต 
ฝกงาน  > 3 เทาของปริญญาตรีทั่วไป

 บทบาทอาจารย ทํางานในบริษัท ครูประจําเนนสอนวิชาหลัก แตมีพนักงานบริษัท
มาสอนเสริม 

 อัตราการจบ 70 - 75%(ป 1 drop out  ≈ 15 % ) 70 - 85% 
 ภาวะการมีงานทํา 100% 100% 

 รายได 14,000  บาท/เดือนขึ้นไปนักศึกษาฝกงาน
ไดคาจาง 

13,000 – 16,000 บาท/เดือน 

ที่มา : จากการสัมภาษณเชิงลึกของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย,2554   
เอกสารภายในของสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญ่ีปุน,2554  
เวปไซดสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน http://www.pim.ac.th/  
เวปไซดสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญ่ีปุน www.tni.ac.th/ 

 

เพ่ือเปนแรงจูงใจใหนักศึกษาเขาเรียน สถาบันการศึกษาไดจายเงินคาจางฝกงาน รวมท้ัง
ออกแบบระบบการเรียนและการฝกงานท่ีแสดงเสนทางความกาวหนาในหนาท่ีการงาน (career 
path) เชน ผูสําเร็จปวช.จากปญญาภิวัฒนที่มีความสามารถมีโอกาสไดรับการบรรจุเปนผูชวย
ผูจัดการสาขาของราน 7-Eleven สวนผูจบปริญญาตรีจาก PIM จะเปนผูจัดการสาขา นักศึกษาท่ี
จบจาก PTB จึงมีแรงจูงใจเรียนตอท่ี PIM 

เหตุผลดานอนาคตการงานนี้จึงเปนแรงจูงใจใหนักศึกษาบางสวนท่ีพรอมจะทํางานหนัก 
ตัดสินใจเขามาเรียน (self-selection) แมกระนั้นก็ตามในทุกสถาบันการศึกษา ปรากฏวาจะมี
นักศึกษาลาออกจํานวนมากในปแรก เพราะทนกับสภาพการเรียนและการฝกงานท่ีคอนขางหนัก
ไมได อัตราการออกกลางคันของ PTB สูงถึง 20-30 % ในปแรก 
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ปจจัยที่สาม คือ ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (accountability) และแรงจูงใจของ
ผูบริหารสถาบันการศึกษา ท้ังหาสถาบันมีบริษัทเอกชนเปนผูริเริ่มหลักสูตร เปนผูลงทุนทั้งใน
รูปของผูถือหุน หรือกรรมการของสถาบัน หลักสูตรการศึกษาจึงสอดคลองกับความตองการ
ของบริษัท แตกระนั้นก็ตามพนักงานบริษัทยังมีสวนเปนครูฝก และประเมินผลนักศึกษา หาก
นักศึกษามีคุณภาพต่ํากวาความคาดหวังของบริษัท ผูบริหารสถานศึกษาก็จะตองรับผิดชอบ 
เพราะระบบการจางผูบริหารเปนแบบเอกชนไมใชการเติบโตตามระบบอาวุโส หรือการใชเสน
สาย ผูบริหารมีอิสระในการจัดการสถานศึกษาเพื่อใหไดผลลัพธ คือ นักศึกษาที่มีคุณภาพและ
ทักษะตามท่ีบริษัทตองการ หากทําไมได บริษัทก็สามารถเปล่ียนผูบริหารสถานศึกษาได 

ภาคเอกชนท่ีกอตั้งสถานศึกษาตองการใหสถานศึกษาสามารถเลี้ยงตัวเองไดดีในระยะ
ยาว และไมตองการแสวงหากําไรเหมือนสถานศึกษาเอกชนท่ัวไปทําใหผูบริหารสามารถทุมเท
กับการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพได แตในระยะสั้นสถานศึกษาบางแหงยังตองพึ่งเงินสนับสนุน
จากภาคเอกชน ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ทุกครั้งที่ตองมี
เงินลงทุนเพ่ิม ผูบริหารตองตอบสามารถตอบคําถามของกรรมการของสถาบันได 

เพ่ือใหอาจารยและผูบริหารมีแรงจูงใจ สถานศึกษาเหลานี้จึงจางอาจารยและผูบริหารใน
อัตราเง ินเดือนที่สูงกวามหาวิทยาลัยเอกชนทั่วไป ตัวอยางเชน อาจารยปริญญาเอกที ่มี
ประสบการณสามารถไดเงินเดือนถึงระดับ 6 หลัก สวนผูจบปริญญาเอกใหมๆอาจไดเงินเดือน
ถึง 30,000 บาท เปนตน สถานศึกษาบางแหงจายเงินเดือนแยงอาจารยจากท่ีอ่ืน ผูวิจัยจึงไมแปลก
ใจท่ีอาจารยในสถาบันการศึกษาเหลานี้จะมีความขยันขันแข็งเปนพิเศษ ตัวอยางเชนทีมอาจารย
ท่ีติดตามนักศึกษาฝกงาน นอกจากการรวมกับพนักงานของบริษัทในการแกไขปญหาตางๆของ
นักศึกษาฝกงานแลว บางครั้งอาจารยอาจตองไปรับนักศึกษาฝกงานท่ีเลิกงานกะดึก 

นอกจากนี้ตองมี accountability ตอผูปกครอง หมายความวาบุตรหลานที่ผูปกครอง
ไววางใจสงมาเรียนนั้น ทางสถาบันมีการรับรองมหทางผูปกครองมั่นใจไดวา บุตรหลานเมื่อ
เรียนจบการศึกษาจากสถานบัน จะไดงานทํา 100 % และมีเงินเดือนที่สูงกวาจบการศึกษาจาก
โรงเรียนท่ัวไป  

ปจจัยที่ส่ี คือ ระบบการบริหารแบบเอกชนมีความคลองตัวและสามารถปรับตัวไดอยาง
รวดเร็ว สถานศึกษาท้ังหามีการปรับเปล่ียนวิชาเรียน และบางสถาบันมีการเพ่ิมสาขาวิชาใหมๆท่ี
ตลาดตองการการเปดสาขาวิชาใหมบางสาขาอาจจัดไดวาเปน “นวตกรรม” ของภาคเอกชน เชน 
การเปดสาขาบริหารธุรกิจญี่ปุนของสทญ.ท่ีผสมหลักสูตรภาษาญี่ปุนกับการบริหาร หรือสาขา 
Building facilities ของ PIM ท่ีมองเห็นความตองการบุคคลากรในดานการจัดการอาคารพาณิชย
และคอนโดมิเนียม รวมท้ังการยุบสาขาวิชาท่ีไมมีผูนิยมเรียน  
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ในการจัดตั้งสาขาวิชาใหม ผูบริหารสถานศึกษาจะจัดทําขอมูลตางๆ ที่มีการวิเคราะห
แบบมืออาชีพ โดยเฉพาะการประมาณการความตองการบุคคลากรในสาขาวิชาที่จะขออนุมัติ
เปด การประมาณการดังกลาวชวยใหลดปญหาการผลิตบุคคลากรมากหรือนอยกวาความ
ตองการของตลาด นอกจากนี้กระบวนการท่ีสถาบันอนุมัติหลักสูตรก็ใชเวลาสั้น เชน หลักสูตร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒนใชเวลาทั้งสิ้นเพียง 3 เดือน ก็
สามารถผานสภาสถาบันฯเพื่อขออนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขณะที่ใน
มหาวิทยาลัยของรัฐกระบวนการปร ับปร ุงหลักสูตรใช เวลา เฉลี ่ย 2 -3  ป จ ึงจะผ านสภา
มหาวิทยาลัย (ดูรูปท่ี 4.2) 

รูปที่ 4.2 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันจัดการปญญาภิวัฒน  

 
 

 
ที่มา : สถาบันจัดการปญญาภิวัฒน “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยหลักสูตรใหม 

พ.ศ. 2555” power point 2554. 

หลักสูตรเสร็จ 

ใน3 เดือน 
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ปจจัยที ่ห า คือ  การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนและการทดสอบที่
สามารถวัด สมรรถนะทางทักษะของผูสําเร็จการศึกษาได นอกจากความพยายามสรางหลักสูตร
และวิธีการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยงกับลักษณะการทํางานในสถานประกอบการแลว สถาบันท้ัง
หายังเพียรพยายามสรางหลักสูตร กระบวนการศึกษาและแบบทดสอบมาตรฐานสมรรถนะของ
ผูสําเร็จการศึกษา (competency test) บางสถาบัน เชน สทญ. พัฒนาตําราและแบบฝกหัดการ
เรียนรูท่ีเนนการสรางทักษะดานตางๆ สวน PTB มีความพยายามสรางแบบทดสอบเปนรายวิชา 
แมบางสถาบัน เชน โครงการ V-ChEPC จะยังประสบปญหาการสรางแบบทดสอบมาตรฐาน
สมรรถนะและการรับรองระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน (สถาบันปโตรเลียมฯ 2555) 
ความสําเร็จในการสรางแบบทดสอบมาตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชาชีพ จากระดับ
สถาบันการศึกษา (bottom-up) จะเปนจุดเริ ่มตนของการพัฒนากรอบมาตรฐานสมรรถนะ
ระดับชาติ (national qualification framework) จะเปนแนวทางนี้แตกตางจากความพยายามสราง 
NQF จากสวนบนสูลาง (top down) 

เนื่องจากวิชาชีพแตละสาขามีความแตกตางกัน การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอนที่อิงกับการทํางานในสถานประกอบการจึงมีระดับความยากงายแตกตางกัน บางสาขา
จะตองมีกระบวนการลองผิดลองถูกกอนจึงจะประสบความสําเร็จ ตัวอยางเชน โครงการ  
V-ChEPC ท่ีเนนกระบวนการ (คิด) สรางสรรคดวยปญญา (constructionism) ยังประสบปญหา 
บางประการทําใหตองมีการทบทวนหลักสูตร เนื่องจากโครงการมีการกําหนดช่ัวโมงการฝกงาน
และการเรียนเสริมหลักสูตรคอนขางมากกลาวคือ การเรียนเสริมหลักสูตรมีชั่วโมงเรียน 248 
ช่ัวโมงมากกวาหลักสูตรอาชีวศึกษาปกติมีกําหนดไดเพียง 120 ช่ัวโมง (เชน การนั่งสมาธิ LEGO 
Logo ฯลฯ) และมีการฝกงานถึง 9 เดือน แตขณะนี้หลักสูตรไดปรับเปลี่ยนลดระยะเวลาฝกงาน
เหลือ 7.5 เดือน เพื่อเพิ่มเวลาเรียนรูเนื้อหาวิชาการที่จะเปนพื้นฐานตอการคิดสรางสรรคดวย
ปญญา 

ปจจัยที่หก คือ การพัฒนาการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยงกับการทํางานตองใชทรัพยากร
มาก ทั ้งในแงของเงินลงทุน เวลาและความเพียรพยายาม (effort intensity) ตัวอยางเชน 
โครงการ V-ChEPC ภาคเอกชนใหเงินสนับสนุนทุกป เฉล่ียปละ 10 ลานบาท สอศ. ใหงบ 5.33 
ลานเพื่อสรางระบบสาธารณูปโภคและปรับปรุงอาคารในป 2511 และรัฐยังจัดสรรงบไทย
เขมแข็งสนับสนุนซ้ือเครื่องมือ/เครื่องจักรอีก 65 ลานบาทในป 2553-54 คาใชจายของโครงการ
มี 3 ประเภท คือ ทุนการศึกษา งบพัฒนาการเรียนรู และการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ 
(ซ่ึงรวมคาตอบแทนครู คาวัสดุสํานักงานและหอพัก) ในปแรก (พ.ศ. 2551) คาใชจายสวนใหญ 
(61%) เปนคาบริหารจัดการ รองลงมา คือ งบพัฒนาการเรียนรู (23%) แตในป 2554 คาใชจาย
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หลัก คือ งบทุนการศึกษา (37%)  รองลงมา คือ งบพัฒนาการเรียนรู (33%) สวนงบบริหารลด
เหลือ 30% (สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 2555)  

วิทยาลัยตอเรือนครศรีธรรมราช (วทรน.) ก็มีคาใชจายสูงเชนกัน รัฐบาลใชงบประมาณ 
350 ลานบาท ลงทุนซ้ือเครื่องมือเครื่องจักรใหมและโรงฝกงาน (work shop) 46 โรง ใหวิทยาลัย 
(Siripan 2010) สทญ.ลงทุน 400 ลานบาท ในปแรก (รวมมูลคาท่ีดิน) แมจะไมมีขอมูลของ PIM 
และ PTB แตการสรางโรงเรียนและสถาบันการศึกษาใหมจากศูนยยอมใชเงินหลายรอยลานบาท 

แตการลงทุนอยางเดียวไมเพียงพอจะทําใหสถาบันจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพได การทุมเท
ของผูบริหารจากภาคเอกชนและครูอาจารยของสถาบันเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาระบบ
การศึกษาที่มีคุณภาพ ในกรณี วทรน. นั้น หากบริษัท Thoresen Bangkok Company มิไดเขา
มารวมมือ จัดทําแผนการผลิตลูกเรือเดินทะเลระดับปริญญาตรี วิทยาลัยคงไมสามารถสราง
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพสูงได 

ท้ังอาจารยของสถาบันการศึกษาและพนักงานบริษัทท่ีทําหนาท่ีเปนครู ตางก็ตองรวมมือ
กันพัฒนาวิธีการเรียนการสอนใหสอดคลองกับงานในสถานประกอบการ อาจารยตองทํางานใน
สถานประกอบการ เพื่อใหเกิดความเขาใจและสามารถพัฒนาวิธีการเรียนการสอนใหตรงกับ
ความตองการของสถานประกอบการ นอกจากนั้นยังตองมีทีมอาจารยที่ปรึกษาคอยติดตาม
แกปญหาของนักศึกษาฝกงาน สวนภาคเอกชนก็ตองสละพนักงานเขารวมโครงการเต็มเวลา ทั้ง
สองฝายจึงตองรวมกันเปนทีม ตองปรับตัวเขาหากันโดยนําจุดแข็งของแตละฝายมาใชในการ
พัฒนา เพราะในระยะแรกตางฝายตางก็ไมรูวาวิธีการเรียนการสอนแบบใดจะสัมฤทธ์ิผล 

ในระดับบริหาร การประสานงานเปนกิจกรรมสลับซับซอน แตมีท่ีสําคัญมากการสราง
และบริหารสถาบันการศึกษาแบบ work-based learning ที่ตองมีหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรูแบบใหม เปนงานท่ีตองมีการประสานงานอยางเขมขน เริ่มตั้งแตการสรางความเขาใจกับ
หนวยงานรัฐและขอความชวยเหลือจากนักวิชาการกอนเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหมจาก
หนวยงานกํากับของรัฐ (สกอ. และสอศ.) อาจารยและพนักงานบริษัทตองรวมกันจัดทําหลักสูตร
และตําราการสอน สวนการสงนักศึกษาฝกงานผูบริหารสถานศึกษาและอาจารย รวมกับบริษัท
กําหนดรูปแบบและแนวทางการศึกษาใหไดผล โดยสรุป คือ การสรางระบบการศึกษาที่มี
คุณภาพตามความตองการของตลาดเปนกิจกรรมที่ตองใชทั้งเงิน และมีตนทุนธุรกรรมในการ
ประสานงาน (coordination cost) สูงมาก อยางนอยก็ในระยะแรกท่ีริเริ่มโครงการ 

ขอจํากัดของการพัฒนาระบบการศึกษาแบบอิงกับการทํางาน 
กอนท่ีรัฐจะนําตัวอยางการจัดการศึกษาแบบอิงกับงานของสถาบันการศึกษาทั้งหาแหง

ไปประยุกตใช นอกจากการศึกษาเง่ือนไขท่ีจะกอใหเกิดความสําเร็จของการจัดการศึกษารูปแบบ
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ใหมแลว ยังมีความจําเปนตองศึกษาขอจํากัดตางๆใหถ่ีถวนกอนเพ่ือมิใหการดําเนินงานประสบ
ความลมเหลว อันท่ีจริง ดร.ศิริพันธุ ชุมนุม ผูมีบทบาทสําคัญทานหนึ่งท่ีอยูเบ้ืองหลักการพัฒนา
ระบบการศึกษาดังกลาวไดทํางานวิจัยประเมินผลการดําเนินงาน และใหบทเรียนตางๆไวแลว (ดู 
Siripan 2010 และสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 2555) ผูวิจัยจึงขอตั้งขอสังเกตเพิ่มเติม
เพียงบางประการ ไดแก ขอสังเกตเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถาบันการศึกษา 2 ขอ ขอสังเกต
เรื่องแพรขยายกระบวนการศึกษาแบบอิงการทํางานภายในสถาบันการศึกษาท่ีมีสองระบบ และ
ขอสังเกตเกี ่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางตลาดแรงงานที่มีต อผูสําเร ็จ
การศึกษาในระบบอิงกับการทํางาน 

ก) ขอจํากัดดานบริหารจัดการการศึกษา มี 2 ขอ 
ขอแรก คือ การบริหารจัดการโครงการ V-ChEPC ยังประสบปญหาโครงสรางการ

บริหารโครงการไมชัดเจน ความไมคลองตัวดานการเงิน และการมอบหมายหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ตองเปนไปตามสายงานทางราชการ เพราะวิทยาลัยมาบตาพุดเปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐ 
(สถาบันปโตรเลียมแหงประเทสไทย 2553)  

ขอจํากัดดานบริหารอีกขอ คือ การโยกยายอาจารยและผูบริหาร ทําใหโครงการประสบ
ปญหา เนื่องจากมิไดมีการเตรียมบุคคลากรไวรองรับ ประเด็นนี้เปนเรื่องสําคัญมาก เพราะการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนกิจกรรมท่ีตองการความตอเนื่องในระยะยาว ความสําเร็จของการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศฟนแลนดสวนหนึ่งเกิดจากมีผูรับผิดชอบนโยบาย
ตอเนื่องและสืบทอดนับสิบปทั้งฝายการเมืองและฝายผูบริหารการศึกษา (National Board of 
Education, 2001 ; World Bank 2006 ; Sahlberg 2009) 

ข) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและโครงสรางตลาดแรงงาน 
ในยุคโลกาภิวัฒนท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ทักษะแบบเดิมมักจะ

ลาสมัยอยางรวดเร็ว11 ผูมีทักษะดังกลาวจะตกงาน ไดแก ทักษะเฉพาะโดยเฉพาะทักษะที่ใชใน
งานประจํา (routine manual and routine cognitive skills) ผูพัฒนาหลักสูตรและวิธีการเรียนการ
สอนจึงควรศึกษาแนวทางการสรางทักษะท่ีสามารถรองรับเทคโนโลยีใหมๆใหได ดังเชนกรณี
การเรียนการสอนแบบ “constructionism” และ “monozukuri” 

                                                        
11 ทักษะที่ลาสมัยในสหรัฐอเมริกา ไดแก routine and non-routine manual skills, routine cognitive skills สวนทักษะที่เปนที่
ตองการของตลาดมากขึ้น คือ non-routine analytic และ non-routine interactive skills (Taman Manuelyan Antic 2011)  
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นอกจากนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจะตองรวมมือกับผูบริหารภาคเอกชนสรางระบบ
ฐานขอมูลติดตามภาวะความตองการแรงงานในสาขาใหมๆ เพราะหากสถาบันการศึกษาไม
ปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหสอดคลองกับตลาด ผลเสียจะเกิดทั้งตอผูเรียน ผูปกครองและสังคม 
ตัวอยางการสรางหลักสูตรใหมๆ ที่กลาวไดวาเปนนวตกรรมดานหลักสูตรทั้งของ PIM และ 
สทญ. แสดงวาผูบริหารการศึกษาใหความสําคัญตอการคาดคะเนความตองการกําลังคนกอน 
การปดหลักสูตรการศึกษาเม่ือความตองการของตลาดลดลงก็เปนเรื่องสําคัญ เชน ในอนาคต เมื่อ 
ซีพีออลลขยายสาขา 7-Eleven จนถึงจุดอ่ิมตัวแลว PTB ก็คงจะตองเริ่มปรับลดจํานวนนักศึกษา
ดานสาขาคาปลีก แตสถาบันการศึกษาของรัฐจะไมสามารถปรับลดจํานวนนักศึกษาได
เหมือนกับเอกชน สวนหนึ่งเพราะแรงตอตานจากอาจารยท่ีไมตองการปรับตัว 

ค) บทเรียนและขอจํากัดเร่ืองการขยายรูปแบบการศึกษาแบบใหมไปสูสถาบันการศึกษาอื่น 
แมวาสถาบันการศึกษาทั้งหาจะประสบความสําเร็จในการผลิตผูสําเร็จการศึกษาให

มีทักาะตามความตองการของภาคธุรกิจ แตสถาบันทั้งหาเพิ่งดําเนินงานมาเพียง 5-7 ปเทานั้น 
สถาบันจะยังสามารถเปดดําเนินการในระยะยาวหรือไมยังเปนคําถามสําคัญ บทความฉบับนี
ไมไดศึกษาประเด็นนี้ แตมีขอสังเกตวาในอนาคต เม่ือธุรกิจท่ีอาศัยผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
ที่ตนตั้งขึ้นมา ถึงจุดอมตัว เชน หาง 7-Eleven ขยายสาขาเต็มทั่วประเทศแลว ความตองการ
แรงงานใหมในแตละปยอมลดลง (ยกเวนวาอัตราการออกจากงานจะสูงมาก) โรงเรียนปญญา
ภิวัฒนและ PIM คงตองปรับลดจํานวนนักศึกษาลง 

ผูว ิจัยย ังมีข อสังเกตเกี ่ยวก ับขอจํากัดและบทเรียนของการที่จะนํารูปแบบการจัด
การศึกษาของสถาบันท้ังหาแหงไปสูสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ดังนี้  

ขอจํากัดแรก คือ สถาบันเหลานี้ผลิตนักศึกษาปอนเฉพาะบริษัทกลุมบริษัทในธุรกิจ
เฉพาะหรืออุตสาหกรรมเปาหมาย ตลาดแรงงานดังกลาวมีขนาดคอนขางเล็ก มีลักษณะคลาย
สินคาท่ีเปน “niche market” สถาบันการศึกษากระแสหลักอาจไมสนใจผลิต เพราะตนทุนตอ
หนวยจะสูงมาก เหตุผลอีกขอ คือ สถาบันการศึกษากระแสหลัก (โดยเฉพาะสถาบันของเอกชน) 
อาจไมมีแรงกดดันใหตองปรับหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอน เพราะมีนักศึกษาในสถาบัน
จํานวนมากเพียงพออยูแลว ตางจากสถาบันทั้งหาที่เปนสถาบันตั้งใหม จึงตองดิ้นรนเพื่อให
สามารถอยู รอดได นัย คือ รัฐไมสามารถขยายรูปแบบการศึกษาของสถาบันทั้งหาไปไวกับ
สถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ แตอาจขยายไดบางในขอบเขตจํากัด 

ขอจํากัดท่ีสอง การเปดโครงการ V-ChEPC ในวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด เปนการสราง
ระบบการศึกษา 2 ระบบขึ้นในสถาบันการศึกษาแหงเดียวกัน คําถามท่ีตามมา คือ การแพรขยาย
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กระบวนการเรียนการสอนที่อิงการทํางานจากโครงการขนาดเล็ก ไปสูนักศึกษาสวนใหญใน
วิทยาลัยเดียวกัน ประเด็นนี้จะตองมีการศึกษาเพ่ิมเติม 

ปญหาท่ีเกี่ยวของกัน คือ การขยายระบบการศึกษาที่อิงตลาดไปสูพื้นที่ในภูมิภาค ใน
ประเด็นนี้ PTB ประสบความสําเร็จในการตั้งศูนยการเรียนรู ถึง 11 ศูนยทั่วประเทศ ขณะที่ V-
ChEPC ยังไมประสบความสําเร็จ ประเด็นนี้จึงตองมีการศึกษาเพ่ิมเติม เพราะการจะขยายระบบ
การศึกษาแบบนี้ไปยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนไมใชเรื่องงาย และอาจไมใชเรื่องท่ี
พึงปรารถนาเพราะการ “ลอกเลียนตนแบบ” เพ่ือนําไปใชในวิทยาลัยท่ัวประเทศ เพ่ือตอบสนอง
แรงกดดันทางการเมืองอาจกอใหเกิดปญหาการวางงานได 

บทเรียนสําคัญที่ไดจากการศึกษาสถาบันทั้งหา มี 3 ขอ ดังนี้ บทเรียนแรก คือ ความ
ตอเนื่องของการบริการจัดการ โครงการพัฒนาชางเทคนิควิศวกรรมเคมี ที่มาบตะพุดประสบ
ปญหาผูบริหารและอาจารยท่ีทําหนาท่ี facilitator ถูกยาย ทําใหการดําเนินงานติดขัด 

บทเรียนท่ีสอง คือ สถาบันที่เปนหนวยงานรัฐยังตองบริหารจัดการภายใตกฎระเบียบ
ของราชการ  ทําใหการบริหารจัดการไมคลองตัวและลาชา หากรัฐตองการขยายรูปแบบ
การศึกษาแบบนี้ไปสูสถาบันการศึกษาของรัฐแหงอื่นๆ ก็มีความจําเปนตองแกไขและลดเลิก
กฎระเบียบบางอยางท่ีเกินความจําเปน 

บทเรียนที่สาม เปนเรื่องสําคัญที่สุด กลาวคือ สถาบันทั้งหาผลิตผูสําเร็จการศึกษาที่มี
ทักษะเฉพาะ (specific skills) ซึ่งเปนประโยชน (marginal productivity) เฉพาะเมื่อทํางานกับ
บริษัทท่ีตั้งสถานศึกษาขึ้นมาหรือกับกลุมอุตสาหกรรมบางประเภทเทานั้น ทักษะดังกลาวไมเปน
ประโยชนตอผูสําเร็จการศึกษาในกิจการอ่ืน หากเขา/เธอลาออกไปทํางานที่อื่นทักษะเหลานี้จะ
ไมกอใหเกิดผลิตภาพใหนายจางใหม 

ประเด็นนี้เกี่ยวของกับเปาหมายสําคัญของแผนการศึกษาแหงชาติฉบับใหมที่ตองการ
ขยายสัดสวนนักศึกษาอาชีวศึกษาตอนักศึกษามัธยมสายสามัญ บทเรียนสําคัญไดจากการศึกษาช
ของ Hanuchek and Zhang (2008) เรื ่องผลกระทบของระบบการศึกษาแบบ work-based 
learning ตออนาคตดานการทํางานของผูสําเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งผลท่ี
เกิดขึ้นในประเทศท่ีสรางระบบอาชีวศึกษาแบบ “ฝกงาน” ในโรงงานอยางเขมขน (apprentices) 
ไดแก เยอรมัน สวิตเซอรแลนด และเดนมารค ผลการศึกษาพบวา แมในชวงตนของการทํางาน 
ระบบอาชีวศึกษาแบบฝกงานของท้ังสามประเทศจะชวยใหผูจบการศึกษามีโอกาสไดงานทําสูง
กวาผูจบการศึกษาสายสามัญแตในอนาคต เม่ือคนเหลานี้มีอายุมากขึ้น อัตราการมีงานทําของคน
กลุมนี้จะลดฮวบลง ตางจากผูจางสายสามัญ เหตุผลประการหนึ่ง คือ ผูจบอาชีวศึกษามักไม
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สามารถปรับตัวเขากับเทคโนโลยีใหมๆ เพราะความสามารถในการเรียนรูใหมๆมีนอยกวาผูจบ
การศึกษาสายสามัญ 

เพ่ือตรวจสอบประเด็นดังกลาว ผูวิจัยไดคํานวณอัตราการมีงานทํา (ผูมีงานทําหารดวย
ประชากรในกลุมอายุเดียวกัน) ของผูชายจําแนกตามกลุมอายุ โดยแบงแรงงานชายเปน 2 กลุม 
คือ ผูจบอาชีวศึกษา (ปวส.) กับผูจบมหาวิทยาลัย ผลการคํานวณอยูในตารางที่ 4.5 ขอสรุปคือ 
ในชวงหนุมสาวอายุ 17-35 แรงงานชายที่จบอาชีวศึกษามีอัตราการทํางานสูงกงวาผู จบ
มหาวิทยาลัย แตเมื่ออายุมากขึ ้น ภาพกลับตรงกันขาม ขอมูลนี ้สอดคลองกับผลการวิจัยของ 
Hanuchek and Zhang (2008) อยางไรก็ตามประเด็นนี้ยังตองมีงานวิจัยที่ใชวิธีการศึกษาท่ี
พิถีพิถัน (rigorous) เพ่ิมเติม 

4.2 สารสนเทศในการตลาดแรงงาน : การจัดหางานผานเครือขายอินเตอรเนต 
ปญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะและนายจางท่ีตองการจางพนักงานอาชีวศึกษาขาด

สารสนเทศเกี่ยวกับผูจบการศึกษาใหม ทําใหภาคเอกชนกับสอศ.ริเริ่มจัดทําเว็ปไซตใหบริการ
การจัดหางานแกผูสําเร็จอาชีวศึกษาและบริษัทท่ีตองการจางพนักงานใหมในป 2552 อันที่จริง
กอนหนานี้ ภาคเอกชนไดรวมกับกระทรวงแรงงานไดรวมกันจัดทําเว็ปไซตจัดหางานสําหรับ
บุคคลท่ัวไปและผูประกอบการมากอนแลว 

ใน 10 ปท่ีผานมา การใหบริหารจัดหางานผานอินเตอรเน็ตเปนหนึ่งในรูปแบบการจัดหา
งานท่ีไดรับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวกและรวดเร็วในการใชบริการ ผูตองการหา
งานสามารถสืบคนตําแหนงงานท่ีตองการไดอยางรวดเร็ว และหลากหลายวาการคนหาจากสื่อ
ส่ิงพิมพ อีกท้ังยังสามารถใชบริการไดตลาด 24 ชั่วโมง ทางฝงผูประกอบการก็สามารถเขาถึง
ขอมูลแรงงานที่ตองการในระดับบุคคลไดมากและรวดเร็วขึ้นกวาการรอรับสมัครงานในรูป
แบบเดิมอยางไรก็ตามเว็ปไซตจัดหางานท่ีใหบริการในปจจุบันเกือบท้ังหมดยังมีขอจํากัดในการ
ใหสารสนเทศและบริการจัดหางาน 

การศึกษาครั้งนี้เปรียบเทียบรูปแบบของการใหบริการของเว็บไซตจัดหางานทั้งของ
ภาครัฐและเอกชน 3 แหงไดแก DOE-JOB ของกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน  V-COP 
ของศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา และเว็บไซตจัดหางานของเอกชนยอดนิยมอยาง jobsDB.com เพ่ือ
ศึกษารูปแบบการใหบริการ ตลอดจนขอดีและขอเสียของการใหบริการในแตละที่ โดยมี
รายละเอียดโดยสรุปดังนี้ (ตารางท่ี 4.5) 
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ตารางที่ 4.5 สรุปรูปแบบการใหบริการจัดหางานของเว็บไซตจัดหางานตัวอยาง 
 DOE-JOB V-COP jobsDB 

เร่ิมดําเนินการ ป 2543 (ปรับปรุงรูปแบบคร้ัง
ใหญป 2552) 

ป 2552 ป 2541 

กลุมเปาหมายใหบริการ แรงงาน 
- บุคคลทั่วไปผูประกอบการ 

เฉพาะนิติบุคคลเทานั้น 
1) บริษัทจํากัด 
2) บริษัทมหาชน 
3) หางหุนสวนจํากัด 
4) หางหุนสวนสามัญ 

แรงงาน 
-  เฉพาะนักศึกษา

อาชีวศึกษา 
ผูประกอบการเฉพาะ
นิติบุคคลเทานั้น 

 

แรงงาน 
-  บุคคลทั่วไปผูประกอบการ

ทุกประเภท 

คาใชจาย บริการฟรี บริหารฟรี - บริการฟรีสําหรับแรงงาน 
- เก็บคาบริการลงประกาศ

จากผูประกอบการตาม
ระยะเวลาการลงประกาศ 

ฐานขอมูลผูใชบริการหางาน ผูลงทะเบียนหางานบนเว็บไซต
ประมาณ 25,000 ราย 

นักศึกษาลงทะเบียน
ประมาณ 1.6 ลานราย 

สมาชิกมากกวา 1 ลานราย 

ฐานขอมูลตําแหนงงานวาง มากกวา 6,000 ตําแหนง 
- จากผูประกอบการสมาชิก 
- จากตําแหนงงานวางที่ลง

ประกาศตามสื่อสิ่งพิมพตางๆ 
- ตําแหนงงานราชการ 

มากกวา 9,000 ตําแหนง 
- จากผูประกอบการ

สมาชิก 

มากกวา 12,000 ตําแหนง 
- จากผูซื ้อโฆษณาลงประกาศ 
- บริษัทรวบรวมเพ่ิมเติมเอง 

การใหบริการฐานขอมูล
สวนบุคคล 

- มีแบบฟอรมมาตรฐานใหกรอก - มีแบบฟอรมมาตรฐาน
ใหกรอก 

- นักศึกษาสามารถเลือก
ไดวาจะแสดง
รายละเอียดใดใหเห็น
ไดบาง 

- มีแบบฟอรมมาตรฐานให
กรอก 

- สามารถ Upload ประวัติ
และเอกสารแนะนําตัว
เพ่ิมเติมไดเองตามความ
ตองการ 

การปรับปรุงฐานขอมูล แรงงาน 
- กําหนดระยะเวลา 3 เดือน หาก

ไมปรับปรุงผูประกอบการจะ
ไมเห็นรายช่ือบนเว็บไซต 

- หากเลย 6 เดือนไมมีการ login 
เขาระบบ รายช่ือจะถูกตัดทิ้ง 

ตําแหนงงานวาง 
- ประมาณ 3 เดือน 

แรงงาน 
- กําหนดปรับปรุงขอมูล

ทุกเทอมสําหรับ
นักศึกษาที่ยังเรียนอยู 

- รายช่ือและประวัติจะ
คงอยูในระบบ
ตลอดไปแมจะจบ
การศึกษาแลว 

- นักศึกษาสามารถ
กําหนดสถานะไดวา
ตองการหางานหรือไม
ตําแหนงงานวาง 

- ประมาณ 3 เดือน 

แรงงาน 
- ไมมีกําหนดระยะเวลา ช่ือ

จะคงอยูในระบบตลอดไป 
- การปรับปรุงขอมูลตาม

ความสมัครใจของสมาชิก
ตําแหนงงานวาง 

- ตามระยะเวลาที่ไดซื้อ
โฆษณาไว 

การประมวลผลขอมูลเพ่ือ
จัดเก็บเปนสถิติเผยแพร 

- ประมวลผลขอมูลตําแหนงงาน
วางและผูหางานจําแนกตาม
พ้ืนที่  

- มีการสรุปและประมวลผล

- มีเฉพาะสรุปจํานวน
ตําแหนงงานวาง และ
นักศึกษา 

- ไมมีการสรุปและ

- ประมวลผลขอมูลสถิติ
ตําแหนงงานวาง จําแนก
ตามประเภทงาน ประเภท
ธุรกิจ และสถานที่ทํางาน 
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 DOE-JOB V-COP jobsDB 
ขอมูลการใชบริการในเชิงสถิติ
เปนรายเดือน 

ประมวลผลขอมูลการ
ใชบริการในเชิงสถิติ
เพ่ือเปรียบเทียบ 

- มีการรวบรวมขอมูลเพ่ือ
ประมวลผลเปนสถิติตางๆ 
แตเปนการใชภายใน
องคกร ไมมีการเผยแพร 

ระบบการ auto-matching - มี - ไมมี - มี 
การติดตามผลการจัดหางาน - ไมมี - ไมมี - ไมมี 
สรุปขอด ี - เว็บไซตเรียบงาย ใชงานงาย 

สามารถเห็นตําแหนงงานวาง
ไดชัดเจน และมีระบบคนหา 

- มีคูมือการใชงานประกอบ  
- มีลงประกาศตําแหนงงาน

ราชการ 
- มีระบบการ Update ขอมูล

บุคคล โดยตัดออกจากระบบ
อัตโนมัติเมื่อถึงระยะเวลา 

- มีตารางสรุปขอมูลสถิติเบื้องตน
เพ่ือการวิจัย 

- มีระบบการคนหา
ตําแหนงงานที่
ตองการแบบมีเงื่อนไข 

- ฐานขอมูลครอบคลุม
นักศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาทุกราย 

 

- มีรูปแบบที่สวยงามและงาย
ตอการใช 

- ตําแหนงงานวางมีจํานวน
มาก ระบุหมวดหมู
ตําแหนงงานและจํานวนที่
รับชัดเจน 

- ตําแหนงงานวางมีความ
หลากหลาย 

- สามารถสืบคนตําแหนงงาน
วางในตางประเทศได 7 
ประเทศในเอเชีย 

- มีบทความที่เปนประโยชน
ตอการหางานเผยแพร 

- สามารถเพ่ิมเติมรายละเอียด
สวนตัวไดตามที่ตองการ 

-  มีบริการอีเมลแจงงานดวน 
จุดออน - ตําแหนงงานนอยกวาที่อื่นๆ 

- ยังมีผูใชบริการไมมากนัก 
- จํากัดการลงทะเบียนสมัคร

สมาชิกเฉพาะผูประกอบการ
นิติบุคคลเทานั้น 

- ไมมีระบบการติดตามผลการ
สมัครงาน 

- การจัดรูปแบบเว็บไซต
ยังไมสวยงามและไม
ชัดเจน 

- ตําแหนงงานจํากัด
เฉพาะจากสมาชิก
เทานั้น 

- แมจะมีฐานขอมูล
นักศึกษาจํานวนมาก 
แตจํากัดเฉพาะระดับ
อาชีวศึกษาเทานั้น 

- จํากัดการลงทะเบียน
สมัครสมาชิกเฉพาะ
ผูประกอบการนิติ
บุคคล อีกทั้งยังยุงยาก
ในการสมัคร 
เนื่องจากตองไปย่ืนใบ
สมัครดวยตนเอง 

- ไมมีระบบการติดตาม
ผลการสมัครงาน 

- ไมมีระบบ auto-
matching 

- ไมมีระบบการติดตามผล
การสมัครงาน 

- ไมมีระบบ Auto Update 
ฐานขอมูลบุคคล เพ่ือคัด
กรองบุคคลออกจากระบบ 

 

ที่มา : ประมวลจาก WWW.DOE-JOb, WWW.V-COP และ WWW.JOBSDB 
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จากตารางสรุปเปรียบเทียบขางตน จะเห็นไดวาเว็บไซตจัดหางานของเอกชนอยาง 
jobsDB นั้น มีรูปแบบการใชงานท่ีดีรวมไปถึงความหลากหลายของตําแหนงงานและฐานขอมูล
บุคคลและผูประกอบการมากกวาเว็บไซตจัดหางานของหนวยงานภาครัฐอยาง DOE-JOB และ 
V-COP อีกทั้งยังมีการประชาสัมพันธอยางตอเนื ่อง จึงเปนที่รู จ ักของคนทั่วไปในวงกวาง
มากกวา ดวยเหตุนี้ แมจะมีการจัดเก็บคาบริการในการประกาศรับสมัครงาน แตก็สามารถดึงดูด
ใหผูประกอบการมาใชบริการไดมากกวาเว็บไซตจัดหางานของภาครัฐ สําหรับเว็บไซต DOE-
JOB นั้น โดยรวมแลวมีรูปแบบการใชงานท่ีดี แตยังขาดการประชาสัมพันธจึงทําใหผูเขามาใช
บริการยังไมมากเทาท่ีควร นอกจากนี้ยังไมมีการรวบรวมสถิติตางๆ ในดานการใหบริการรวมไป
ถึงไมมีการติดตามผลของผูใชบริการเพิ่มเติมเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัย ไมมีการกําหนด
ยุทธศาสตรในการจัดหางานท่ีเหมาะสมและตรงเปาหมายมากยิ่งขึ้น สวน V-COP นั้น เนื่องจาก
ปญหาการเปล่ียนแปลงโครงสรางการบริหารจัดการภายในองคกร ทําใหการพัฒนาเว็บไซตตอง
ขาดชวง จึงยังมีความสมบูรณนอยกวาอีก 2 แหง อยางไรก็ตาม ขอดีของ V-COP คือการมี
ฐานขอมูลรายบุคคลท่ีครอบคลุมนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาทุกคน และยังสามารถบังคับใหทํา
การปรับปรุงขอมูลไดอยางตอเนื่อง จึงเปนประโยชนทั้งตอผูจบการศึกษา นายจาง และตอ
การศึกษาวิเคราะหภาวะตลาดแรงงาน 

5. สรุปและขอเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา  
การขยายโอกาสการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นในชวงเวลาที่สอดคลองกับการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ แมวาการเพ่ิมอุปทานแรงงานท่ีมีการศึกษาจะทําใหอัตราผลตอบแทนจาก
การศึกษาลดลง แตการวิจัยพบปรากฏการณ 2 อยาง ปรากฏการณแรก คือ สวนตางคาจาง (wage 
premium) ระหวางคนจบมหาวิทยาลัยกับมัธยมปลายมีแนวโนมสูงขึ้นมาก เพราะผลการขยายตัว
ของอุปสงคตอแรงงานท่ีจบมหาวิทยาลัยในชวงท่ีเศรษฐกิจเติบโตเร็ว เม่ือการเรียนมหาวิทยาลัย
ใหผลตอบแทนสูงกวาการทํางานหลังจบมัธยมปลาย หรือการเรียนอาชีวศึกษา คนหนุมคนสาว
สวนใหญจึงมุงสูรั้วมหาวิทยาลัย 

ขอคนพบประการท่ีสอง คือ การเพ่ิมจํานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยอยางรวดเร็วขณะท่ี
สถาบันการศึกษาหลายแหงยังขาดความพรอม ทําใหคุณภาพของแรงงานที่จบการศึกษามี
คุณภาพแตกตางกันมากขึ้น จึงไมนาแปลกใจที่ธุรกิจขนาดใหญและอุตสาหกรรมบางประเภท
ประสบปญหาไมสามารถคัดเลือกแรงงานที่มีคุณภาพและทักษะ ตองเขามาจัดการศึกษาเอง 
สาขาท่ีนิยมเปดไดแก วิศวกรรมและการบริหารธุรกิจ ทั้งๆที่เปนสาขาวิชาที่มีการผลิตบัณฑิต
เปนจํานวนมาก 
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การวิเคราะหระบบการจัดการศึกษาแบบอิงกับการทํางาน (work-based learning) ของ
สถาบันการศึกษาที ่จัดตั ้งหรือไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน 5 แหง พบวาเบื้องหลัง
ความสําเร็จของสถาบันทุกแหง มีปจจัยรวมที่สําคัญ ไดแก นวตกรรมการสรางหลักสูตรและ
วิธีการเรียนการสอนท่ีสามารถตอบสนอง ความตองการของภาคธุรกิจ นักศึกษาที่จบการศึกษา
ไดงานทํา 100% เงินเดือนดี มีอนาคต ระบบบริหารเอกชนมีความคลองตัว อาจารยมีแรงจูงใจ 
ผูบริหารมีความรับผิดชอบ และเบ้ืองหลังความสําเร็จทุกโครงการมีบุคคลสําคัญท่ีวงการธุริจให
ความเช่ือถือ เปนผูใหแนวคิด ผลักดัน และประสานงานกับทุกฝายในชวงจังหวะท่ีรัฐมีนโยบาย
และกฎหมายเอ้ืออํานายใหภาคเอกชนเขามาจัดการศึกษา 

ผูวิจัยใหขอเสนอแนะแนวทางการขยายรูปแบบการจัดการศึกษาแบบ “work-based 
learning” 2 แนวทาง เสนอนโยบายปรับปรุงระบบฐานขอมูลผูสําเร็จการศึกษา เสนอแนวคิดการ
ใหเอกชนมีบทบาทชวยจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ชวยใหเยาวชนซึ่งไมเรียนตออุดมศึกษามี
ชองทางการเลือกอาชีพ รวมท้ังใหขอคิดเกี่ยวกับนโยบายเพิ่มสัดสวนนักเรียนอาชีวศึกษาและ
นักศึกษาสายวิทยาศาสตรในมหาวิทยาลัย 

5.2 ขอเสนอแนะ 
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเรื่องการเช่ือมโยงการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ

ของตลาดแรงงาน 2 ประการ ขอคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายขยายสัดสวนนักเรียนอาชีวศึกษา และ
สัดสวนนักศึกษามหาวิทยาลัยในสายวิทยาศาสตร รวมท้ัง ขอเสนอแนะดานการสรางทักษะใหผู
จบมัธยมปลายท่ีไมมีโอกาสเรียนตอ เพ่ือใหมีอาชีพและรายไดท่ีดีขึ้นกวาปจจุบัน 

ก)  การขยายผลของระบบการวัดการศึกษาแบบที่อิงกับการทํางานไปสู
สถาบันการศึกษาอื่น 

ผูวิจัยพบวาสถาบันการศึกษาทั้ง 5 แหงที่ประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษาจน
สามารถสรางความรู และทักษะใหแกผูสําเร็จการศึกษา จนสามารถไดงานทําทั้งหมด ได
เงินเดือนสูงกวาผูสําเร็จการศึกษาในสถาบันการศึกษาสวนใหญ และมีอนาคตการงานที่แจมใส 
ก็เนื่องจากมีการวิเคราะหคาดการณความตองการแรงงานของภาคธุรกิจ หลักสูตรการศึกษาของ
ท้ัง 5 สถาบันจึงแตกตางกัน เชน หลักสูตรการบริหารธุรกิจและวิศวกรรมของ PIM และ สทญ. 
ตางก็มุงผลิตบัณฑิตเพ่ือปอนตลาดแรงงานที่ตางกัน ดังนั้น หากตองการขยายระบบการศึกษา
ดังกลาวสูสถาบันการศึกษาอ่ืน จึงไมควรคัดลอกหลักสูตรการศึกษาของสถาบันทั้งหาแหง แต
จะตองมีการศึกษาความตองการของภาคอุตสาหกรรมและบริการแตละประเภทและสราง
หลักสูตรท่ีเปน “niche” ของตนเองส่ิงท่ีสามารถลอกเลียนแบบได คือ แนวคิดและรูปแบบการ
บริหารจัดการ 
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ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเรื่องการขยายผลการจัดการศึกษาที่อิงกับการทํางาน (work-based 
learning) 2 แนวทางคือ (ก) ถายโอนสถานศึกษารัฐ หรือสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามาเปนผูนํา
จัดโครงการศึกษาพิเศษในสถาบันการศึกษาของรัฐ (ข) ใหอิสระและทรัพยากรเพ่ิมเติมดานการ
บริหารจัดการการศึกษาแกสถาบันการศึกษาของรัฐ แตตองกระทําควบคูกับการใชระบบใหคุณ
ใหโทษ (incentive and accountability) ที ่ขึ ้นก ับผลดํา เน ินงาน ทั ้งนี ้เ พื ่อเปดโอกาสให
สถาบันการศึกษาสวนใหญมีโอกาสสราง “นวตกรรม” ในการจัดการศึกษาที ่ม ีคุณภาพ
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน  

(1) แนวทางแรก : การโอนถายสถานศึกษารัฐ หรือสนับสนุนการรวมมือกับภาคเอกชน 
หรือภาคประชาสังคมท่ีมีความตองการจางแรงงานท่ีมีทักษะดานตางๆ  

แตละสถาบันการศึกษาตองมีหลักสูตรที่รองรับความตองการที่หลากหลายของภาค
ธุรกิจแตละประเภท : (niche) 

การโอนถายสถานศึกษา/การรวมมือ จะชวยลดตนทุน การลงทุนระยะยาวของ
ภาคเอกชน (investment cost) 

รัฐใหการสนับสนุนทุกวิจัยแกภาคเอกชน/สถานศึกษาที่ตองการพัฒนาหลักสูตรการ
สอนใหมๆ รวมทั้งการสนับสนุนวาจางนักว ิชาการในสถาบันศึกษาที ่ตองการรวมพัฒนา
โครงการใหม 

วางเง่ือนไขการสนับสนุนสถานศึกษาท่ีตองการรวมือกับภาคเอกชน โดยอาศัยแนวคิด
และการจัดการจากสถานศึกษา 5 แหง 

ลดหรือยกเลิกกฎระเบียบการบริหารจัดการสถาบันการศึกษาของรัฐ โดยเฉพาะ
กฎระเบียบท่ีไมจําเปน 

รัฐและผูบริหาร/สถาบันการศึกษาตองมี commitment กับโครงการอยางตอเนื่อง เชน 
การไมโยกยายบุคคลากรท่ีเปนแกนหลัก การใหงบประมาณและกําลังคนสนับสนุนใหทันทวงที 

ตองมีการประเมินผลดําเนินงานโดยหนวยงานอิสระทุก 2-4 ป และตีพิมพรายงาน
เผยแพรสาธารณะโดยละเอียด 

มาตรการสําคัญ คือ วาจ าง (commission) บุคคลที่มีวิสัยทัศนการจัดการศึกษา มี
ความสามารถในการบริหารโครงการ และประสานงานกับหนวยงานตางๆ แตท่ีสําคัญ คือ ไดรับ
ความไววางใจจากทุกฝาย ใหจัดทําโครงการเสนอรัฐ เพื่อขออนุมัติงบดําเนินการ และความ
รวมมือจากภาครัฐ ท้ังนี้เพราะเบ้ือหลังความสําเร็จท้ังหาสถาบันมีบุคคลสําคัญระดับผุนําท่ีเปนผู
คิดและผลักดันใหเกิดโครงการขึ้น 
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กลาวโดยสรุป  สถาบันศึกษาท่ีจะอยูในอุปถัมภ หรือรวมมือกับภาคเอกชนมีจํานวนไม
มาก เพราะ อุตสาหกรรมใหญ/ธุรกิจใหญมีจํานวนจํากัดทําใหเราไมอาจขยายการจัดการศึกษา
แบบที่อิงกับการทํางานไปใชในทุกสถาบันการศึกษา และ ถึงแมจะขยายได ก็ไมใชเรื ่องพึง
ปรารถนา ถาสามารถสรางสถาบันในอุปถัมภไดอีก 15-20 แหง ทั่วประเทศสถาบันเหลานี้ก็จะ
กลายเปนหัวจักรขับเคล่ือนสรางตัวอยางและกระแสกดดันใหสถาบันอ่ืนๆตองปรับตัวตาม 

(2) แนวทางที่สอง : มีวัตถุประสงคที่จะเปดโอกาสใหสถาบันการศึกษาหลายๆ แหง
สามารถพัฒนานวตกรรมการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของตลาดหลักการ
สงเสริมท่ีสําคัญ คือ ใหสถาบันการศึกษาของรัฐมีอิสระและแรงจูงใจในการสรางหรือยกเครื่อง
หลักสูตรใหมท่ีสนองความตองการตลาด แตตองรับผิดชอบ (accountability) ตอนักศึกษาและ
ผูปกครอง  

การดํา เน ินงานสง เสร ิมประกอบด วยมาตรการ 4  ดาน  ได แก  การใ หอ ิสระแก
สถาบันการศึกษาในการจัดการ การวัดคุณภาพการจัดการศกึษาและเปดเผยขอมูล มีการใหคุณ
ใหโทษแกอาจารยและสถาบันการศึกษา  

- อิสระในการบริหาร : สถาบันการศึกษาท้ังของรัฐและในกํากับรัฐบาลจะตองมีอิสระ
ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนแตตองสามารถตรวจสอบได เชน 
ขอเสนอหลักสูตรใหมตองมีการประมาณการความตองการแรงงานใหมของตลาด12 วิธีประมาณ
การตองตรวจสอบได อิสระในการบริหารจัดการจะเกิดขึ้นได ก็ตอเมื่อหนวยงานกํากับของรัฐ 
(เชน สกอ. สอศ. สมศ.) ลด-เลิก หรือผอนปรนกฎระเบียบที่ไมจําเปน มีทรัพยากรเพียงพอทั้ง
งบประมาณและอาจารยท่ีมีคุณภาพ หรือสามารถวาจางมืออาชีพเขามาบริหารจัดการโครงการ
ใหมได หรือสามารถวาจางมืออาชีพเขามาบริหารจัดการโครงการใหมได สามารถคัดเลือกและ
จางครูอาจารยไดเอง สามารถปรับอัตราคาเลาเรียน และในอนาคตสามารถกูยืมไดภายใตเงื่อนไข
ความยั่งยืมการการเงิน 

 - การวัดคุณภาพการศึกษาและการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ  แมวาการวัดคุณภาพจะ
เปนเรื่องยุงยากมากสําหรับมหาวิทยาลัยที่มีสาขาวิชา และหลักสูตรที่แตกตางและหลากหลาย 
แตอยางนอยก็มีตัวช้ีวัดบางตัวท่ีสามารถบงช้ีคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาไดโดยตรง เชน การ

                                                        
12 กิจกรรมสําคัญที่จะชวยใหสถาบันการศึกษามีขอมูลความตองการแรงงาน คือ การมีนโยบายจัดหางานเชิงรุก โดยเร่ิมจากการ
จัดระบบสารสนเทศผูสําเร็จการศึกษาที่ตองการทํางานและรายงานตําแหนงงานวางของนายจาง รวมทั้งการจัดแนะแนวอาชีพ 
รวมกับภาคเอกชน (ดูขอ 5.2) 
 



62 

วัด cognitive skill ดวย การทดสอบ aptitude test (เชน SMART Test ของมธ.) และการทดสอบ
ภาษา (เชน TOEIC TOEFL) นอกจากนั้นยังมีการวัดสมรรถนะวิชาชีพ เชน การสอบของสมาคม
วิชาชีพตางๆ รวมท้ังการวัดคุณภาพและทักษะของผูจบการศึกษาวาสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดเพียงใด เชน ภาวะการมีงานทํา เงินเดือนเริ่มตน ฯลฯ สถาบันการศึกษาที่มีความ
รับผิดชอบตอสังคมจะตองจัดทําขอมูลดังกลาวแลวเปดเผยตอสาธารณะ ในกรณีของบัณฑิตท่ี
จบการศึกษา หากมีการกําหนดใหสถาบันการศึกษาทุกแหงตองเปดเผยขอมูลดังกลาวตอ
สาธาณะภายใน 1-2 เดือนหลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา ก็จะเปนประโยชนท้ังตอการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา และประโยชนตอนายจาง 

- ระบบใหคุณใหโทษ  การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเปนภาระกิจที่ตองการความทุมเท
และเพียรพยายามจากท้ังผูบริหารและอาจารย ดังนั้น การปรับโครงสรางเงินเดือนที่เหมาะสม
เฉกเชนสถาบันปญญาภิวัฒน และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี ่ปุ น จะเปนแรงจูงใจที่สําค ัญ 
สถาบันการศึกษาที่ประสบความสําเร็จควรไดรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม หรือไดรับ
โบนัส13 เงินอุดหนุนและเงินกูเพ่ือการศึกษาก็ควรจะขึ้นกับคุณภาพและภาวะการมีงานทําของ
ผูสําเร็จการศึกษา รวมท้ังอัตราการจบการศึกษา ฯลฯ 

ระบบแรงจูงใจเปนเพียงเงื่อนไขจําเปนตอการสรางความรับผิดชอบ ดังนั้นจึงควรมี
ระบบใหโทษควบคู เชน การไมตอสัญญาการจางอาจารยหากไมสามารถทําผลงานไดภายใน
เวลาที ่กําหนด สถาบันการศึกษาที ่ปลอยใหบัณฑิตตกงานจํานวนมากก็ควรถูกปรับลด
งบประมาณ รวมทั้งการปรับลดวงเงินกูเพื ่อการศึกษาแกนักศึกษาที่จะเขาศึกษาในสถาบัน
ดังกลาว วิธีนี้จะเปนการสงสัญญาณแกนักศึกษาและผูปกครองเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันการศ ึกษา แตการสรางระบบใหค ุณใหโทษจะตองอาศัยระบบประ เมินผลที ่มี
ประสิทธิภาพโดยหนวยงานกํากับสถาบันการศึกษา 

นอกจากนั ้น หนวยงานกําก ับสถาบันการศึกษาอาจกําหนดมาตรการกดด ันให
สถาบันการศึกษาท่ีมีผูสําเร็จการศึกษามีปญหาดานคุณภาพและทักษะ ตองปรับตัว เชน มีสูตร
กําหนดการจัดสรรงบประมาณตามภาระการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา เปนตน 

- ความรับผิดชอบของหนวยงานกํากับสถาบันการศึกษา   เริ ่มจากการปรับปรุง
ฐานขอมูลอัตราการสําเร็จการศึกษา การสํารวจภาวะมีงานทําตามหลักวิชาการ โดยรวมมือกับ
สํานักงานสถิติแหงชาติและคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา จากนั้นประมวลผลเปนภาพทั่ว
                                                        
13 กพร.ใชการประเมินคุณภาพการศึกษากําหนดโบนัสอาจารยและผูบริหารขอเสนอของผูวิจัย คือ ใหปรับลดตัวช้ีวัด โดยเนน
การวัดคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาไดแก ทักษะทางการคิด ภาวะการมีงานทํา เปนตน 
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ประเทศและรายสถาบัน แลวเปดเผยตอสาธารณะภายในกําหนดเวลา เชน ขอมูลอัตราสําเร็จ
การศึกษาควรสามารถเปดเผยตอสาธารณะไดภายใน 1-2 เดือน หลังจากสถาบันการศึกษา
ประกาศผลสอบ เปนตน 

นอกจากนั้น หนวยงานกํากับ จะตองนําผลงานดานคุณภาพการศึกษาไปใชในการจัดสรร
งบประมาณแกสถาบันการศึกษา เชน เม่ือมีการขอเปดสาขาวิชาใหมๆ สกอ.จะตองมีขอมูลภาพรวม
ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ัวประเทศในสาขาวิชาดังกลาว เทียบกับภาวะการมีงานทํา หากสาขา
ดังกลาวมีอัตราวางงานสูง สกอ.ไมควรอนุมัติใหมีการเปดสาขาดังกลาว เปนตน 

หนวยงานสําคัญอีกหนวย คือ สมศ. ซึ่งรับผิดชอบการบริหารจัดการประกันคุณภาพ
การศึกษา สมศ.ควรยกเครื่องตัวชี้วัดใหเหลือแตผลผลิตและผลลัพธ (outcome) ของการศึกษา 
โดยกนนคุณภาพการศึกษาท่ีวัดได และติดอาวุธใหกับรายงานประกันคุณภาพ (เชน การใชขผล
ประกันคุณภาพเปนเครื่องมือจัดสรรงบประมาณ) รวมทั้งการริเริ ่มสนับสนุนใหมีการจัดทํา
ระบบ accreditation และจัดลําดับสถาบันการศึกษา เพ่ือเปนสงสัญญาณดานคุณภาพแกผูเรียน 

สํานักงานขาราชการพลเรือนควรปรับปรุงระบบการตีคาปริญญาใหแตกตางกันตาม
ภาวะตลาดแรงงาน และคุณภาพของสถาบันการศึกษา 

(ข)  ปรับปรุงสารสนเทศตลาดแรงงานเพ่ือใชในการวางนโยบายการศึกษาและการจัดหางาน 
การวัดคุณภาพการศึกษา : 

จัดใหมีการทดสอบทักษะทางการคิด และทักษะอาชีพตามกลุมสาขาวิชาใหม เพื่อใช
ประเมินผลกระทบของคุณภาพการศึกษาตอภาวะการมีงานทําและผลทางสังคม 

สถาบันการศึกษาและหนวยงานกํากับสถานศึกษาควรเผยแพรขอมูลผูสําเร็จการศึกษา 
รายสาขาวิชาภายใน 1-2 เดือนหลังประกาศผลการสอบ 

ปรับปรุงการสํารวจแรงงาน เพ่ือใชประเมินผลของนโยบายการศึกษาตอภาวะการมีงาน
ทําและผลิตภาพแรงงานท่ีทํางานอิสระ 

การปรับปรุงสารสนเทศในตลาดจัดหางาน 

สถานศึกษาควรเผยแพรจํานวนผูสําเร็จการศึกษาตอสาธารณะภายใน 1-2 เดือน หลัง
ประกาศผลสอบ 

มีมาตรการใหสถานศึกษาปรับปรุงบริการใหคําปรึกษาดานการเลือกเรียนใหตรงกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน และบริการจัดหางานในเชิงรุกใหผูสําเร็จการศึกษา โดยรวมกับ
ภาคเอกชน ท้ังนี้เพราะงานบริการจัดหางานสําหรับตําแหนงที่ตองการผูมีความรูและทักษะสูง 
จะเปนงานท่ีเขมขน (intensive search) 
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ใหทรัพยากรสนับสนุนการปรับปรุงเว็ปไซต V-COP ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมท้ัง
รวมมือกับเว็บไซตภาคเอกชน 

สรางระบบประเมินผลการใหบริการขาวสารขอมูลของสถาบันการศึกษาที่ไดร ับ
งบประมาณสนับสนุน 

(ค)  ขอเร่ืองการขยายสัดสวนนักเรียนอาชีวศึกษา และนักศึกษาสายวิทยาศาสตรรวมทั้ง
การศึกษาแบบ work-based learning  

เทคโนโลยีเปล่ียนแปลงเร็ว ทักษะบางอยางลาสมัย คนที่มีทักษะเฉพาะตกงาน เพราะ
ปรับตัวยาก 

หลักสูตรและการเรียนการสอนตองชวยเตรียมพื้นฐานใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถ
เรียนรูทักษะและเทคโนโลยีใหมๆ ดวยตนเองได ความสามารถและฉันทะในการเรียนรูตลอด
ชีวิต  

ควรศึกษาแนวทางการเสริมการศึกษาแบบ cognitive skills ใหผูเรียนสายวิชาพชีพท้ังใน
ดานอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย 

การขยายสัดสวนอาชีวศึกษาและนักศึกษาสายวิทยาศาสตรจะตองดําเนินการควบคูกับ
นโยบายพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการตลอดจนนโยบายสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

(ง)  การพัฒนาทักษะและอาชีพผูจบมัธยมปลายที่ไมเรียนตอ 
การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมตน และมัธยมปลายพรอมกับ exit exam 

กิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือใหนักเรียนมัธยมรูจักช่ืนชอบงานอาชีพตางๆ เห็นตัวอยางผู
ประสบความสําเร็จ และสามารถคนพบความสามารถของตน 

สงเสริม “ภาคเอกชน” ที่ใหสรางนวตกรรมในดานการฝกทักษะ เพื่อประกอบอาชีพ
ตางๆ เชน หลักสูตรบริบาลคนชรา ฯลฯ 
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ภาคผนวกท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตั้งแตระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
1.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา 
 ตารางแสดงรอยละของสถาบันอาชีวศึกษา จําแนกตามอาชีวศึกษาที่สังกัดภาครัฐและสังกัดเอกชน 
จากการการประเมินคุณภาพการศึกษภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ. 2549 - 2552)  

มาตรฐาน/ชวง
คะแนน 

จํานวน
มหาวิทยาลัยที่
รายงาน (แหง) 

มาตรฐาน/ชวงคะแนน 
1.00-2.00 

(ตองปรับปรุง) 
2.01-2.50 

(ควรปรับปรุง) 
2.51-3.50 
(พอใช) 

3.51-4.50 
(ดี) 

4.51-5.00 
(ดีมาก) 

มาตรฐานที่ 1  การประกันคุณภาพภายใน 
อาชีวศึกษาท่ีสังกัด
ภาครัฐ 357 0.00 1.12 12.32 64.15 22.41 

สถาบันอาชีวศึกษา
ท่ีสังกัดเอกชน 324 12.35 4.01 22.22 49.69 11.73 

มาตรฐานที่ 2  คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 
อาชีวศึกษาท่ีสังกัด
ภาครัฐ 356 0.00 0.00 1.69 74.16 24.16 

สถาบันอาชีวศึกษา
ท่ีสังกัดเอกชน 322 2.48 2.17 8.07 69.57 17.70 

มาตรฐานที่ 3  การจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา 
อาชีวศึกษาท่ีสังกัด
ภาครัฐ 357 0.00 0.00 7.56 75.91 16.53 

สถาบันอาชีวศึกษา
ท่ีสังกัดเอกชน 324 3.70 4.94 19.75 57.41 14.20 

มาตรฐานที่ 4  นวัตกรรมและการสรางองคความรูของอาจารยและนักศึกษา 
อาชีวศึกษาท่ีสังกัด
ภาครัฐ 339 0.00 1.18 11.50 62.54 24.78 

สถาบันอาชีวศึกษา
ท่ีสังกัดเอกชน 323 9.29 9.91 14.55 53.87 12.38 

มาตรฐานที่ 5  การใหบริการทางวิชาการตอชุมชนและสังคม 
อาชีวศึกษาท่ีสังกัด
ภาครัฐ 357 0.00 0.00 1.40 49.86 48.74 

สถาบันอาชีวศึกษา
ท่ีสังกัดเอกชน 234 11.42 3.09 9.26 60.80 15.43 

มาตรฐานที่ 6 การบริหารและการจัดการ 
อาชีวศึกษาท่ีสังกัด
ภาครัฐ 356 0.00 0.28 3.37 62.92 33.43 

สถาบันอาชีวศึกษา 324 7.41 3.40 13.27 64.51 11.42 
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มาตรฐาน/ชวง
คะแนน 

จํานวน
มหาวิทยาลัยที่
รายงาน (แหง) 

มาตรฐาน/ชวงคะแนน 
1.00-2.00 

(ตองปรับปรุง) 
2.01-2.50 

(ควรปรับปรุง) 
2.51-3.50 
(พอใช) 

3.51-4.50 
(ดี) 

4.51-5.00 
(ดีมาก) 

ท่ีสังกัดเอกชน 
ผลการประเมิน 
อาชีวศึกษาท่ีสังกัด
ภาครัฐ 359 0.00 0.00 0.56 75.21 24.23 

สถาบันอาชีวศึกษา
ท่ีสังกัดเอกชน 328 3.96 3.05 10.98 69.82 12.20 

ที่มา : จากการรวบรวมขอมูล จากการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง (พ.ศ.2549 - 2553), สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) 

1.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 (ก) การการประเมินคุณภาพการศึกษภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544-2548) 
 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของสถาบันอุดมศึกษา จําแนกตามสถานภาพของมหาวิทยาลัย จาก
การการประเมินคุณภาพการศึกษภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544-2548) 

สถานภาพของมหาวิทยาลัย จํานวน (แหง) รอยละ 
มหาวิทยาลัยรัฐ 122 46.92 
ม.ในกํากับของรัฐ 4 1.54 
สถาบันท่ีไมจํากัดรับนักศึกษา 0 - 
เทคโนโลยีราชมงคล 39 15.00 
ราชภัฎ 41 15.77 
อุดมศึกษาเอกชน 54 20.77 
รวม 260 100.00 

ที่มา : รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2544-2548) 
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 ตารางแสดงจํานวนและรอยละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจําแนกตามระดับคะแนนการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาและประเภทของสถานศึกษา ในการประเมินคุณภาพการศึกษภายนอกรอบ
แรก  (พ.ศ. 2544-2548) 

มาตรฐาน/ชวงคะแนน จํานวนสถานศึกษาที่รายงาน 
(แหง) 

รอยละของมาตรฐาน/ชวงคะแนน 
1.00-1.49 1.5-2.49 2.5-3.00 

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต 249 2.41 27.71 69.88 
มหาวิทยาลัยรัฐ 24 0.40 4.82 4.42 
อุดมศึกษาเอกชน 51 1.20 10.04 9.24 
ราชภัฎ 40 0.00 3.61 12.45 
เทคโนโลยีราชมงคล 36 0.80 6.02 7.63 
เฉพาะทาง 89 0.00 2.81 32.93 
วิทยาลัยชุมชน 9 0.00 0.40 3.21 
มาตรฐานที่ 2 ดานการเรียนรู 260 1.17 36.58 63.42 
มหาวิทยาลัยรัฐ 27 1.17 2.33 7.00 
อุดมศึกษาเอกชน 54 0.00 7.78 13.23 
ราชภัฎ 41 0.00 5.45 10.51 
เทคโนโลยีราชมงคล 38 0.00 9.34 5.45 
เฉพาะทาง 90 0.00 8.95 26.07 
วิทยาลัยชุมชน 10 0.00 2.72 1.17 
มาตรฐานที่ 3 ดานสนุบสนุนการเรียนรู 260 0.00 95.00 5.00 
มหาวิทยาลัยรัฐ 24 0.00 6.54 2.69 
อุดมศึกษาเอกชน 54 0.00 19.23 1.54 
ราชภัฎ 41 0.00 15.77 0.00 
เทคโนโลยีราชมงคล 38 0.00 14.62 0.00 
เฉพาะทาง 93 0.00 35.00 0.77 
วิทยาลัยชุมชน 10 0.00 3.85 0.00 
มาตรฐานที่ 4 ดานการวิจัยและงาน
สรางสรรค 

239 52.30 31.80 15.90 

มหาวิทยาลัยรัฐ 24 0.00 1.26 8.79 
อุดมศึกษาเอกชน 51 14.23 5.86 1.26 
ราชภัฎ 39 4.18 8.79 3.35 
เทคโนโลยีราชมงคล 35 10.04 4.60 0.00 
เฉพาะทาง 82 20.50 11.30 2.51 
วิทยาลัยชุมชน 8 3.35 0.00 0.00 
มาตรฐานที่ 5 ดานการบริการวิชาการ 232 34.05 34.05 31.90 
มหาวิทยาลัยรัฐ 23 1.72 2.16 6.03 
อุดมศึกษาเอกชน 49 9.48 7.33 4.31 
ราชภัฎ 37 4.74 7.76 3.45 
เทคโนโลยีราชมงคล 36 9.48 4.31 1.72 
เฉพาะทาง 79 6.47 12.07 15.52 
วิทยาลัยชุมชน 8 2.16 0.43 0.86 
มาตรฐานที่ 6 ดานการทํานุ
ศิลปวัฒนธรรม 

218 31.19 35.78 33.03 
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มาตรฐาน/ชวงคะแนน จํานวนสถานศึกษาที่รายงาน 
(แหง) 

รอยละของมาตรฐาน/ชวงคะแนน 
1.00-1.49 1.5-2.49 2.5-3.00 

มหาวิทยาลัยรัฐ 21 4.13 4.59 0.92 
อุดมศึกษาเอกชน 46 9.17 7.80 4.13 
ราชภัฎ 31 3.21 8.72 2.29 
เทคโนโลยีราชมงคล 37 10.09 5.05 1.83 
เฉพาะทาง 79 3.67 8.72 23.85 
วิทยาลัยชุมชน 4 0.92 0.92 0.00 
มาตรฐานที่ 7 ดานการบริหารจัดการ 248 0.81 54.44 44.76 
มหาวิทยาลัยรัฐ 23 0.00 5.24 4.03 
อุดมศึกษาเอกชน 51 0.00 12.10 8.47 
ราชภัฎ 39 0.00 7.66 8.06 
เทคโนโลยีราชมงคล 37 0.81 7.26 6.85 
เฉพาะทาง 88 0.00 20.97 14.52 
วิทยาลัยชุมชน 10 0.00 1.21 2.82 
มาตรฐานที่ 8 ดานการประกันคุณภาพ
ภายใน 

260 8.08 75.00 16.92 

มหาวิทยาลัยรัฐ 24 0.38 6.92 1.92 
อุดมศึกษาเอกชน 54 0.77 20.00 0.00 
ราชภัฎ 41 0.38 15.00 0.38 
เทคโนโลยีราชมงคล 38 1.54 10.77 2.31 
เฉพาะทาง 93 1.54 21.92 12.31 
วิทยาลัยชุมชน 10 3.46 0.38 0.00 
ผลการประเมิน 260 8.08 89.62 2.31 
มหาวิทยาลัยรัฐ 24 0.38 8.08 0.77 
อุดมศึกษาเอกชน 54 2.69 17.69 0.38 
ราชภัฎ 41 0.38 15.00 0.38 
เทคโนโลยีราชมงคล 38 3.08 11.54 0.00 
เฉพาะทาง 93 0.77 34.23 0.77 
วิทยาลัยชุมชน 10 0.77 3.08 0.00 
ที่มา : รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2544-2548) 
หมายเหตุ :  คะแนน 1.00-1.49 หมายถึง คุณภาพการดําเนินงานอยูในระดับควรปรับปรุง 
      คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง คุณภาพการดําเนินงานอยูในระดับพอใช 
      คะแนน 2.50-3.00 หมายถึง คุณภาพการดําเนินงานอยูในระดับด ี
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 (ข) การการประเมินคุณภาพการศึกษภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ. 2549 - 2552) 
 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของสถาบันอุดมศึกษา จําแนกตามสถานภาพของมหาวิทยาลัย จาก
การการประเมินคุณภาพการศึกษภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ. 2549 - 2552) 
 

สถานภาพของมหาวิทยาลัย จํานวนมหาวิทยาลัย 
ที่รายงาน (แหง) 

จํานวนมหาวิทยาลัย 
ที่รายงานคะแนน (แหง) 

รอยละ 

มหาวิทยาลัยรัฐ 129 102 53.13 
ม.ในกํากับของรัฐ 14 12 6.25 
สถาบันท่ีไมจํากัดรับนักศึกษา 2 2 1.04 
เทคโนโลยีราชมงคล 9 8 4.17 
ราชภัฎ 40 35 18.23 
อุดมศึกษาเอกชน 71 33 17.19 
รวม 265 192 100.00 

ที่มา : จากการรวบรวมขอมูล 
หมายเหตุ :    1. การเก็บขอมูลนั้นไมครบทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและขอมูลในแตละมหาวิทยาลัยที่จัดสงมานั้นมีรูปแบบการจัดเก็บที่
แตกตางกัน ทําใหการรวบรวมขอมูลไดไมสมบูรณ 
        2. มหาวิทยาลัยโดยสวนใหญ ไดอธิบายขอมูลในแตละองคประกอบจริง  แตไมมีการบอกคะแนนที่ไดประเมินหรือบอกระดับ
การประเมินที่ไดรับ ทางผูวิจัยจึงไมนํามารวมในที่นี้ ทําใหจํานวนมหาวิทยาลัยที่รวมไดทั้งหมด 192 มหาวิทยาลัยเทานั้น 
        3. ไมมีการเผยแพรรายงานการประเมินฉบับเต็มตอสาธารณะ และขอมูลที่ไดมานั้นเปนไฟลขอมูลตัวหนังสือ แยกแตละ
มหาวิทยาลยั ซึ่งตองมาประมวลผลดวยมือ 
 

 ตารางแสดงจํานวนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจําแนกตามระดับคะแนนการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาและประเภทของสถานศึกษา ในการประเมินคุณภาพการศึกษภายนอกรอบที่สอง 
(พ.ศ. 2549 - 2552) 

มาตรฐาน/ชวงคะแนน 
จํานวน

มหาวิทยาลัยที่
รายงาน (แหง) 

มาตรฐาน/ชวงคะแนน 
1.00-1.50 

(ตองปรับปรุง) 
1.05-2.50 

(ควรปรับปรุง) 
2.51-3.50 
(พอใช) 

3.51-4.50 
(ดี) 

4.51-5.00 
(ดีมาก) 

มาตรฐานที่ 1  
ดานคุณภาพบัณฑิต 

192 0.52 4.69 27.08 55.21 12.50 

มหาวิทยาลัยรัฐ 102 0.52 4.17 10.94 27.08 10.42 
ม.ในกํากับของรัฐ 12 0.00 0.00 2.08 3.13 1.04 
สถาบันท่ีไมจํากัดรับนักศึกษา 2 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 
เทคโนโลยีราชมงคล 8 0.00 0.00 2.08 2.08 0.00 
ราชภัฎ 35 0.00 0.00 7.81 10.42 0.00 
อุดมศึกษาเอกชน 33 0.00 0.52 4.17 11.46 1.04 
มาตรฐานที่ 2 ดานงานวิจัยและ 192 3.65 10.94 40.63 33.33 11.46 
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มาตรฐาน/ชวงคะแนน 
จํานวน

มหาวิทยาลัยที่
รายงาน (แหง) 

มาตรฐาน/ชวงคะแนน 
1.00-1.50 

(ตองปรับปรุง) 
1.05-2.50 

(ควรปรับปรุง) 
2.51-3.50 
(พอใช) 

3.51-4.50 
(ดี) 

4.51-5.00 
(ดีมาก) 

งานสรางสรรค 
มหาวิทยาลัยรัฐ 102 3.65 5.73 18.75 17.71 7.29 
ม.ในกํากับของรัฐ 12 0.00 0.52 2.08 2.08 1.56 
สถาบันท่ีไมจํากัดรับนักศึกษา 2 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 
เทคโนโลยีราชมงคล 8 0.00 1.04 3.13 0.00 0.00 
ราชภัฎ 35 0.00 0.00 10.42 6.77 1.04 
อุดมศึกษาเอกชน 33 0.00 3.65 6.25 5.73 1.56 
มาตรฐานที่ 3  
ดานการบริการวิชาการ 

192 0.00 3.65 20.83 38.02 37.50 

มหาวิทยาลัยรัฐ 102 0.00 3.13 12.50 16.67 20.83 
ม.ในกํากับของรัฐ 12 0.00 0.00 1.04 1.56 3.65 
สถาบันท่ีไมจํากัดรับนักศึกษา 2 0.00 0.00 0.00 0.52 0.52 
เทคโนโลยีราชมงคล 8 0.00 0.00 1.04 3.13 0.00 
ราชภัฎ 35 0.00 0.00 3.13 9.38 5.73 
อุดมศึกษาเอกชน 33 0.00 0.52 3.13 6.77 6.77 
มาตรฐานที่ 4 ดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

192 0.00 2.08 11.46 37.50 48.96 

มหาวิทยาลัยรัฐ 102 0.00 1.56 4.69 16.67 30.21 
ม.ในกํากับของรัฐ 12 0.00 0.52 1.56 1.04 3.13 
สถาบันท่ีไมจํากัดรับนักศึกษา 2 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 
เทคโนโลยีราชมงคล 8 0.00 0.00 0.52 3.65 0.00 
ราชภัฎ 35 0.00 0.00 3.65 7.29 7.29 
อุดมศึกษาเอกชน 33 0.00 0.00 1.04 7.81 8.33 
มาตรฐานที่ 5 ดานการพัฒนา
สถาบันและบุคลากร 

191 0.52 9.38 20.83 45.31 23.44 

มหาวิทยาลัยรัฐ 102 0.52 9.38 8.85 18.23 16.15 
ม.ในกํากับของรัฐ 11 0.00 0.00 1.04 3.13 1.56 
สถาบันท่ีไมจํากัดรับนักศึกษา 2 0.00 0.00 0.00 0.52 0.52 
เทคโนโลยีราชมงคล 8 0.00 0.00 3.65 0.52 0.00 
ราชภัฎ 35 0.00 0.00 3.65 12.50 2.08 
อุดมศึกษาเอกชน 33 0.00 0.00 3.65 10.42 3.13 
มาตรฐานที่ 6 ดานหลักสูตร 192 0.00 3.65 27.60 58.85 9.90 
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มาตรฐาน/ชวงคะแนน 
จํานวน

มหาวิทยาลัยที่
รายงาน (แหง) 

มาตรฐาน/ชวงคะแนน 
1.00-1.50 

(ตองปรับปรุง) 
1.05-2.50 

(ควรปรับปรุง) 
2.51-3.50 
(พอใช) 

3.51-4.50 
(ดี) 

4.51-5.00 
(ดีมาก) 

และการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยรัฐ 102 0.00 3.13 15.63 28.13 6.25 
ม.ในกํากับของรัฐ 12 0.00 0.00 1.56 2.08 2.60 
สถาบันท่ีไมจํากัดรับนักศึกษา 2 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 
เทคโนโลยีราชมงคล 8 0.00 0.52 2.60 1.04 0.00 
ราชภัฎ 35 0.00 0.00 3.65 14.58 0.00 
อุดมศึกษาเอกชน 33 0.00 0.00 4.17 11.98 1.04 
มาตรฐานที่ 7  
ดานการประกันคุณภาพ 

192 2.08 5.21 18.75 25.52 48.44 

มหาวิทยาลัยรัฐ 102 1.56 4.17 9.38 11.46 26.56 
ม.ในกํากับของรัฐ 12 0.00 0.00 0.52 1.56 4.17 
สถาบันท่ีไมจํากัดรับนักศึกษา 2 0.00 0.00 0.00 0.52 0.52 
เทคโนโลยีราชมงคล 8 0.00 0.00 2.60 1.56 0.00 
ราชภัฎ 35 0.00 0.00 4.17 7.29 6.77 
อุดมศึกษาเอกชน 33 0.52 1.04 2.08 3.13 10.42 
ผลการประเมิณ 192 0.00 3.65 21.88 57.81 16.67 
มหาวิทยาลัยรัฐ 102 0.00 3.65 11.98 24.48 13.02 
ม.ในกํากับของรัฐ 12 0.00 0.00 0.52 3.65 2.08 
สถาบันท่ีไมจํากัดรับนักศึกษา 2 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 
เทคโนโลยีราชมงคล 8 0.00 0.00 2.60 1.56 0.00 
ราชภัฎ 35 0.00 0.00 4.17 13.54 0.52 
อุดมศึกษาเอกชน 33 0.00 0.00 2.60 13.54 1.04 

ที่มา : จากการรวบรวมขอมูล 
หมายเหตุ :    1. การเก็บขอมูลนั้นไมครบทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและขอมูลในแตละมหาวิทยาลัยที่จัดสงมานั้นมีรูปแบบการจัดเก็บที่
แตกตางกัน ทําใหการรวบรวมขอมูลไดไมสมบูรณ 
        2. มหาวิทยาลัยโดยสวนใหญ ไดอธิบายขอมูลในแตละองคประกอบจริง  แตไมมีการบอกคะแนนที่ไดประเมินหรือบอกระดับ
การประเมินที่ไดรับ ทางผูวิจัยจึงไมนํามารวมในที่นี้ ทําใหจํานวนมหาวิทยาลัยที่รวมไดทั้งหมด 192 มหาวิทยาลัยเทานั้น 
        3. ไมมีการเผยแพรรายงานการประเมินฉบับเต็มตอสาธารณะ และขอมูลที่ไดมานั้นเปนไฟลขอมูลตัวหนังสือ แยกแตละ
มหาวิทยาลัย ซึ่งตองมาประมวลผลดวยมือ 
 



ภาคผนวกท่ี 2 องคประกอบ จํานวนช้ีวัดของการประเมินคุณภาพการศึกษาของหนวยงานตางๆ 
 

ตารางภาคผนวกที่ 2.1 มาตรฐาน ตัวบงช้ีและเกณฑ การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 รอบ 1 (พ.ศ.2544-2548) รอบ 2 (พ.ศ.2549-2553) รอบ 3 (พ.ศ.2554- 2558) 
องคประกอบ 8 7 6 
ตัวบงช้ี 28 48 18 
      กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน ( 6 องคประกอบ) 
องคประกอบที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต ดานคุณภาพบัณฑิต ดานคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงช้ี 1.1 รอยละการไดงานภายใน 1 ป รวมท้ังการประกอบ

อาชีพอิสระ และรอยละของการเรียนตอระดับ
บัณฑิตศึกษา 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป 

ตัวบงช้ี 1.2 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และ
ผูใชบัณฑิต 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดทํางานตรงสาขาท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ 

ตัวบงช้ี 1.3 จํานวนบทความของวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญา
เอกท่ีตีพิมพในวารสารตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญา
เอกท้ังหมด 

รอยละของบัณฑิตท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพร 

ตัวบงช้ี 1.4 จํานวนบทความของวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญา
โทท่ีตีพิมพในวารสารตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญา
โทท้ังหมด 

ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับ
การตีพิมพ 

ตัวบงช้ี 1.5   จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยก
ยอง ในดานวิชาการ วิชาชีพคุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทาง
วิชาการ หรือดานอื่นท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิต ในระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ปท่ีผานมา 

  

ตัวบงช้ี 1.6   จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัล   



ผ2-2 

 รอบ 1 (พ.ศ.2544-2548) รอบ 2 (พ.ศ.2549-2553) รอบ 3 (พ.ศ.2554- 2558) 
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ปท่ีผานมา 

ตัวบงช้ี 1.7   รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทท่ีตีพิมพ เผยแพร
ตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทท้ังหมด 

  

ตัวบงช้ี 1.8   บทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกท่ีตีพิมพเผยแพรตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาเอกท้ังหมด 
 

  

องคประกอบที่ 2 ดานการเรียนรู ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ตัวบงช้ี 2.1 มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเผ็นสําคัญ

และสงเสริมการสรางประสบการณจริง 
รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร และ/
หรือนําไปใชประโยชน ท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตอ
จํานวนอาจารยประจํา 

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร 

ตัวบงช้ี 2.2 ความเห็นของนักศึกษาตอประสิทธิภาพของการสอน
ของคณาจารย 

เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคของสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา 

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 

ตัวบงช้ี 2.3 จํานวนกิจกรรม/โครงการของงานกิจกรรมนักศึกษาตอ
จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 

เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 

ตัวบงช้ี 2.4 มีกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรค
จากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 

  

ตัวบงช้ี 2.5   รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค
จากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 

  

ตัวบงช้ี 2.6   รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน 
refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ตออาจารยประจํา 

  

ตัวบงช้ี 2.7   จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ปท่ีผานมา 

  

องคประกอบที่ 3 ดานการสนับสนุนการเรียนรู ดานการบริการวิชาการ ดานการบริการวิชาการแกสังคม 
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 รอบ 1 (พ.ศ.2544-2548) รอบ 2 (พ.ศ.2549-2553) รอบ 3 (พ.ศ.2554- 2558) 
ตัวบงช้ี 3.1 อาจารยประจําทุกระดับตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทา 
รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา 

ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการ
วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการ
วิจัย 

ตัวบงช้ี 3.2 คาใชจายท้ังหมดตอนักศึกษาเต็มเวลาหรือเทียบเทา รอยละของอาจารยท่ีเปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
หรือองคกรภายนอก 

ตัวบงช้ี 3.3 รอยละอาจารยืประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและ
วิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย 

  

ตัวบงช้ี 3.4 จํานวนคอมพิวเตอรท่ีใชในการเรียนการสอนตอ
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา 

  

ตัวบงช้ี 3.5 คาใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบหองสมุดและศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

  

ตัวบงช้ี 3.6   รายรับของสถาบัน ในการใหบริการวิชาการ และวิชาชีพในนาม
สถาบันตออาจารยประจํา 

  

ตัวบงช้ี 3.7   ระดับความสําเร็จในการบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจ
ของสถาบัน 

  

องคประกอบที่ 4 ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงช้ี 4.1 จํานวนบทความวิจัยท่ีเผยแพรและงานสรางสรรคตอ

จํานวนอาจารยประจําทุกระดับ 
รอยละของโครงการ/ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสราง
เสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา 

การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ี 4.2 จํานวนงานวิจัยท่ีใชประโยชนตอจํานวนอาจารยประจํา รอยละของคาใชจายและมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ พัฒนาและ
สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ี 4.3 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกตอาจารย
ประจําทุกระดับช้ัน 

มีผลงาน หรือช้ินงานการพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐาน
ศิลปะและวัฒนธรรม 
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 รอบ 1 (พ.ศ.2544-2548) รอบ 2 (พ.ศ.2549-2553) รอบ 3 (พ.ศ.2554- 2558) 
ตัวบงช้ี 4.4 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในตออาจารยประจํา

ทุกระดับช้ัน 
ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

  

องคประกอบที่ 5 ดานการบริการวิชาการ ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
ตัวบงช้ี 5.1 จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการแกสังคมและ

ชุมชนฃ 
ระดับคุณภาพของสภามหาวิทยาลัย/ สถาบัน การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภาสถาบัน 

ตัวบงช้ี 5.2 จํานวนการเปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการ
วิทยานิพนธนอกสถาบันตออาจารยประจําท้ังหมด 

มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู โดยอาศัยผลการประเมิน
จากภายในและภายนอก 

การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 

ตัวบงช้ี 5.3   มีการกําหนดแผนกลยุทธท่ีเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาคณาจารย 
ตัวบงช้ี 5.4   การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน   
ตัวบงช้ี 5.5   ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน 

และการวิจัย 
  

ตัวบงช้ี 5.6   สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา)   
ตัวบงช้ี 5.7   คาใชจายท้ังหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา)   
ตัวบงช้ี 5.8   รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ   
ตัวบงช้ี 5.9   รอยละของอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ

ผลงานวิชาการ ท้ังในประเทศและตางประเทศ 
  

ตัวบงช้ี 5.10   งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและ
ตางประเทศตออาจารยประจํา 

  

ตัวบงช้ี 5.11   รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนา
ความรู และทักษะในวิชาชีพ ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

  

องคประกอบที่ 6 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบงช้ี 6.1 จํานวนหนวยกิตในการทํานุบํารุศิลปวัฒนธรรม รอยละของหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตอหลักสูตรท้ังหมด ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตน

สังกัด 
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 รอบ 1 (พ.ศ.2544-2548) รอบ 2 (พ.ศ.2549-2553) รอบ 3 (พ.ศ.2554- 2558) 
ตัวบงช้ี 6.2 มีการพัฒนาการและสรางมาตรฐานศิลปวัฒนะรรม จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา   
ตัวบงช้ี 6.3   รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ

อาจารยประจํา 
  

ตัวบงช้ี 6.4   รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ   
ตัวบงช้ี 6.5   การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (Professional 

Ethics) 
  

ตัวบงช้ี 6.6   กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรู
จากการปฏิบัติและประสบการณจริง 

  

ตัวบงช้ี 6.7   ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของ
อาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

  

ตัวบงช้ี 6.8   รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม/ โครงการพัฒนานักศึกษา
ตอจํานวนนักศึกษา 

  

ตัวบงช้ี 6.9   คาใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษา 

  

องคประกอบที่ 7 ดานบริหารจัดการ ดานการประกันคุณภาพ   
ตัวบงช้ี 7.1 รอยละของเงินเดือนของบุคคลากรทุกประเภทตอ

คาใชจายท้ังหมด ( ไมรวมเงินในบริหารจัดการ หอพัก 
โรงพยาบาล ฯลฯ) 

มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

  

ตัวบงช้ี 7.2 รอยละของเงินเดือนของบุคคลากรในการบริหาร
จัดการตอคาใชจายท้ังหมด หรือจํานวนของบุคคลากร
ในการบริหารจัดการตอจํานวนนักเรียนเต็มเวลา
เทียบเทา ( ไมรวมเงินในบริหารจัดการ หอพัก 
โรงพยาบาล ฯลฯ) 

ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน   
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 รอบ 1 (พ.ศ.2544-2548) รอบ 2 (พ.ศ.2549-2553) รอบ 3 (พ.ศ.2554- 2558) 
ตัวบงช้ี 7.3 รอยละคาใขจายในการบริหารของสวนกลางตอ

คาใชจายท้ังหมด ( ไมรวมเงินในบริหารจัดการ หอพัก 
โรงพยาบาล ฯลฯ) 

    

ตัวบงช้ี 7.4 คาเสื่อมราคาตอจํานวนนักเรียนเต็มเวลาเทียบเทา     
ตัวบงช้ี 7.5 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ     
องคประกอบที่ 8 ดานประกันคุณภาพภายใน     
ตัวบงช้ี 8.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง     
ตัวบงช้ี 8.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน     
      กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ 
      ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ

และวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถาบัน 
      ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอน

เปนเอกลักษณของสถาบัน 
      กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม 
      ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดาน

ตางๆ 
 
ท่ีมา :  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.),2546,2551 และ 2553 
หมายเหตุ : ในการประเมินรอบแรก และรอบท่ีสามนั้น รายละเอียดของการถางน้ําหนัก ไดอธิบายแยกออกมา 
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ตารางภาคผนวกที่ 2.2 องคประกอบและตัวบงช้ีของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ปการศึกษา 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

องคประกอบ 9 9 9 9 9 9 9 
ตัวบงช้ี 43 36 34 42 42 43 23 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน 

วัตถุประสงคและ
แผนงาน 

ปรัชญา วิสัยทัศน 
วัตถุประสงคและ
แผนงาน 

ปรัชญา วิสัยทัศน 
วัตถุประสงคและ
แผนงาน 

ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ 

ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ 

ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ 

ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ 

ตัวบงช้ี 1.1 ปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน พันธกิจและ
วัตถุประสงค 

การกําหนดปรัชญา 
วิสัยทัศน พันธกิจ 
วัตถุประสงค 

การกําหนดปรัชญา 
วิสัยทัศน พันธกิจ 
วัตถุประสงค 

มีการกําหนดปรัชญาหรือ
ปณิธาน ตลอดจน
กระบวนการพัฒนากล
ยุทธ แผนดําเนินงานและ
มีการกําหนดตัวบงช้ีเพื่อ
วัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนให
ครบทุกภารกิจ 

มีการกําหนดปรัชญาหรือ
ปณิธาน ตลอดจน
กระบวนการพัฒนากลยุทธ 
แผนดําเนินงานและมีการ
กําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัด
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบ
ทุกภารกิจ 

มีการกําหนดปรัชญาหรือ
ปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ
แผนดําเนินงานและมีการ
กําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัด
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบ
ทุกภารกิจ 

กระบวนการพัฒนา
แผน 

ตัวบงช้ี 1.2 นโยบายและแผนงาน แผนงาน แผนงาน รอยละของการบรรลุ
เปาหมายของตัวบงช้ีของ
การปฏิบัติงานท่ีกําหนด 

รอยละของการบรรลุ
เปาหมายของตัวบงช้ีของ
การปฏิบัติงานท่ีกําหนด 

รอยละของการบรรลุ
เปาหมายตามตัวบงช้ีของ
การปฏิบัติงานท่ีกําหนด 

 

ตัวบงช้ี 1.3 การประเมินแผนและ
โครงการ 

การติดตามและ
ประเมินแผนงาน 

การติดตามและ
ประเมินแผนงาน 

 การบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย/คณะ/สํานัก 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 
2551 ท่ีสะทอนเอกลักษณ
และจุดเนนรวมท้ัง
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ปการศึกษา 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 
วัตถุประสงคเฉพาะตาม
พระราชบัญญัติของ
สถาบันอุดมศึกษา 

องคประกอบที่ 2 การบริหารหลักสูตร
การเรียนการสอน 

การเรียนการสอน การเรียนการสอน การเรียนการสอน การเรียนการสอน การเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงช้ี 2.1 การสรางหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

มีระบบกลไกในการ
พัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

มีระบบกลไกในการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร 

มีระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

ระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

ตัวบงช้ี 2.2 การปรับปรุง
หลักสูตร 

การปรับปรุง
หลักสูตร 

การบริหารหลักสูตร มีกระบวนการเรียนรูท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

อาจารยประจําท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ตัวบงช้ี 2.3 การบริหารหลักสูตร การบริหารหลักสูตร อาจารย มีโครงการหรือกิจกรรมท่ี
สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียน
การสอนซึ่งบุคคลองคกร 
และชุมชนภายนอกมีสวน
รวม 

มีโครงการหรือกิจกรรมท่ี
สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการ
สอนซึ่งบุคคลองคกร และ
ชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

มีโครงการหรือกิจกรรมท่ี
สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการ
สอนซึ่งบุคคล องคกร และ
ชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

อาจารยประจําท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

ตัวบงช้ี 2.4 ระบบการพัฒนา
อาจารย 

อาจารย ระบบการคัดเลือก
นักศึกษา 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา 

ระบบการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน 

ตัวบงช้ี 2.5 ระบบการคัดเลือก
นักศึกษา 

ระบบการคัดเลือก
นักศึกษา 

การติดตามและ
ประเมินคุณภาพ
บัณฑิต 

สัดสวนของอาจารย
ประจําท่ีมีวุฒิ ป.ตรี ป.โท 
ป.เอก หรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา 

สัดสวนของอาจารยประจํา
ท่ีมีวุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
หรือเทียบเทาตออาจารย
ประจํา 

สัดสวนของอาจารยประจํา
ท่ีวุฒิปริญญาตรี ปริญญา
โท ปริญญาเอก หรือ
เทียบเทาตออาจารยประจํา 

หองสมุด อุปกรณ
การศึกษา และ
สภาพแวดลอมการ
เรียนรู 

ตัวบงช้ี 2.6 การติดตามและ การติดตามและ กิจกรรมการเรียนการ สัดสวนของอาจารย สัดสวนของอาจารยประจํา สัดสวนของอาจารยประจํา ระบบและกลไกการ
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ประเมินคุณภาพ
บัณฑิต 

ประเมินคุณภาพ
บัณฑิต 

สอน ประจําท่ีดํารงตําแหนง
อาจารย ผูชวย
ศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย 

ท่ีดํารงตําแหนงอาจารย 
ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย 

ท่ีดํารงตําแหนงอาจารย 
ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย ศาสตราจารย 

จัดการเรียนการสอน 

ตัวบงช้ี 2.7 กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

การวัดและ
ประเมินผลการเรียน 

มีกระบวนการสงเสริม
การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของ
คณาจารย 

มีกระบวนการสงเสริมการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย 

มีกระบวนการสงเสริมการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย 

ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

ตัวบงช้ี 2.8 การวัดและ
ประเมินผลการเรียน 

การวัดและ
ประเมินผลการเรียน 

แหลงทรัพยากรการ
เรียนรู 

ระบบและกลไก
สนับสนุนใหอาจารย
ประจําทําการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

มีระบบและกลไก
สนับสนุนใหอาจารยประจํา
ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

มีระบบและกลไก
สนับสนุนใหอาจารย
ประจําทําการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

ระดับความสําเร็จของ
การเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมท่ีจัดใหกับ
นักศึกษา 

ตัวบงช้ี 2.9 ระบบการฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

แหลงทรัพยากรการ
เรียนรู 

 รอยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีไดงานทํา
และการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป(นับ
เฉพาะปริญญาตรี) 

รอยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีไดงานทําและ
การประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป(นับเฉพาะ
ปริญญาตรี) 

รอยละของบัณฑิตปริญญา
ตรีท่ีไดงานทําและการ
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป 

 

ตัวบงช้ี 2.10 หองเรียนและ
หองปฏิบัติการ 

นโยบายและ
แผนพัฒนานักศึกษา 

 รอยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีไดรับ
เงินเดือนเริ่มตนเปนไป
ตามเกณฑ 

รอยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือน
เริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 

รอยละของบัณฑิตท่ีไดรับ
เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตาม
เกณฑ 

 

ตัวบงช้ี 2.11 ระบบสารสนเทศ   ระดับความพึงพอใจของ
นายจาง ผูประกอบการ 

ระดับความพึงพอใจของ
นายจาง ผูประกอบการ และ

ระดับความพึงพอใจของ
นายจาง ผูประกอบการ 
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และผูใชบัณฑิต (นับ
เฉพาะปริญญาตรี) 

ผูใชบัณฑิต (นับเฉพาะ
ปริญญาตรี) 

และผูใชบัณฑิต 

ตัวบงช้ี 2.12 สื่อและวัสดุการสอน   รอยละของนักศึกษา
ปจจุบันและศิษยเกาท่ี
สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 
ปท่ีผานมาท่ีไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยอง
ในดานวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม กีฬา 
สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และดาน
สิ่งแวดลอมในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

รอยละของนักศึกษา
ปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผาน
มาท่ีไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยองในดาน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม กีฬา สุขภาพ 
ศิลปะและวัฒนธรรม และ
ดานสิ่งแวดลอมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

รอยละของนักศึกษาหรือ
ศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษา
ในรอบ 5 ปท่ีผานมา ท่ี
ไดรับการประกาศเกียรติ
คุณยกยองในดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม 
ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

 

ตัวบงช้ี 2.13    รอยละของอาจารยประจํา 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่ง
มีคุณสมบัติเปนท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธท่ีทําหนาท่ี
อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ 

รอยละของอาจารยประจํา 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมี
คุณสมบัติเปนท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธท่ีทําหนาท่ี
อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ 

รอยละของอาจารยประจํา
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมี
คุณสมบัติเปนท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ ท่ีทําหนาท่ี
อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ 

 

ตัวบงช้ี 2.14      คาใชจายท้ังหมดท่ีใชใน
ระบบหองสมุด 
คอมพิวเตอรและศูนย
สารสนเทศตอนิสิต 
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

กิจกรรมการพัฒนานิสิต
นักศึกษา 

กิจกรรมการพัฒนานิสิต
นักศึกษา 

กิจกรรมการพัฒนานิสิต
นักศึกษา 

กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา 

ตัวบงช้ี 3.1 นโยบายและ
แผนพัฒนานักศึกษา 

นโยบายและ
แผนพัฒนานักศึกษา 

นโยบายและ
แผนพัฒนานักศึกษา 

มีการจัดบริการแก
นักศึกษาและศิษยเกา 

มีการจัดบริการแกนักศึกษา
และศิษยเกา 

มีการจัดบริการแกนักศึกษา
และศิษยเกา 

ระบบและกลไกการให
คําปรึกษาและบริการ
ดานขอมูลขาวสาร 

ตัวบงช้ี 3.2 องคกรรับผิดชอบการ
ดําเนินงาน 

องคกรรับผิดชอบการ
ดําเนินงาน 

องคกรรับผิดชอบการ
ดําเนินงาน 

มีการสงเสริมกิจกรรม
นักศึกษาท่ีครบถวนและ
สอดคลองกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

มีการสงเสริมกิจกรรม
นักศึกษาท่ีครบถวนและ
สอดคลองกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

มีการสงเสริมกิจกรรม
นักศึกษาท่ีครบถวนและ
สอดคลองกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

ระบบและกลไกการ
สงเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 

ตัวบงช้ี 3.3 การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

กิจกรรมเพื่อสงเสริม
พัฒนาของนักศึกษา 

กิจกรรมเพื่อสงเสริม
พัฒนาของนักศึกษา 

    

องคประกอบที่ 4 การวิจัยและงาน
สรางสรรค 

การวิจัย การวิจัย การวิจัย การวิจัย การวิจัย การวิจัย 

ตัวบงช้ี 4.1 นโยบายและแผนงาน
ดานการวิจัย 

นโยบายและแผนงาน
ดานการวิจัย 

นโยบายและแผนงาน
ดานการวิจัย 

มีการพัฒนาระบบและ
กลไกในการสนับสนุน
การผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

มีการพัฒนาระบบและ
กลไกในการสนับสนุนการ
ผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

มีการพัฒนาระบบและ
กลไกในการสนับสนุนการ
ผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

ระบบและกลไกการ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

ตัวบงช้ี 4.2 การสนับสนุนและ
พัฒนางานวิจัย 

ทุน ทุน มีระบบบริหารจัดการ
ความรูจากงานวิจัยและ
งานสรางสรรค 

มีระบบบริหารจัดการ
ความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

มีระบบบริหารจัดการ
ความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

ระบบและกลไกการ
จัดการความรจ ูากงาน
วิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

ตัวบงช้ี 4.3 ทุน ผลงานวิจัย ผลงานวิจัย เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสรางสรรคจาก

เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรคจากภายใน

เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรคจากภายใน

เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคตอ
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ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยตอจํานวน
อาจารยประจํา 

และภายนอกมหาวิทยาลัย
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

และภายนอกมหาวิทยาลัย
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

จํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัย 

ตัวบงช้ี 4.4 ผลงานวิจัย การเผยแพร
ผลงานวิจัย 

การเผยแพร
ผลงานวิจัย 

รอยละของงานวิจัยและ
งานสรางสรรคท่ีตีพิมพ
เผยแพร ไดรับการจด
ทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาหรืออนุสิทธิบัตร
หรือนํา ไปใชประโยชน
ท้ังในระดับชาติและใน
ระดับนานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจํา 
(ไมนับซ้ํา) 

รอยละของงานวิจัยและงาน
สรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร 
ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรือ
อนุสิทธิบัตรหรือนํา ไปใช
ประโยชนท้ังในระดับชาติ
และในระดับนานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจํา (ไม
นับซ้ํา) 

รอยละของงานวิจัยและ
งานสรางสรรคท่ีตีพิมพ
เผยแพร ไดรับการจด
ทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาหรืออนุสิทธิบัตร
หรือนํา ไปใชประโยชนท้ัง
ในระดับชาติและในระดับ
นานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา (ไมนับซ้ํา) 

 

ตัวบงช้ี 4.5 การเผยแพร
ผลงานวิจัย 

  รอยละของบทความวิจัยท่ี
ไดรับการอางอิง 
(Citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารย
ประจํา (เฉพาะ
มหาวิทยาลัยท่ีเนนการ
ผลิตบัณฑิตและวิจัย) 
 
 

รอยละของบทความวิจัยท่ี
ไดรับการอางอิง (Citation) 
ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตออาจารย
ประจํา (เฉพาะมหาวิทยาลัย
ท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและ
วิจัย) 

รอยละของบทความวิจัยท่ี
ไดรับการอางอิง (Citation) 
ใน refereed journal หรือ
ในฐานขอมูลระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจํา (เฉพาะ
มหาวิทยาลัยท่ีเนนการผลิต
บัณฑิตและวิจัย) 
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องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก

สังคม 
การบริการวิชาการแก
สังคม 

การบริการวิชาการแก
สังคม 

การบริการทางวิชาการแก
สังคม 

การบริการทางวิชาการแก
สังคม 

การบริการทางวิชาการแก
สังคม 

การบริการทางวิชาการ
แกสังคม 

ตัวบงช้ี 5.1 นโยบายและแผนงาน
การบริการทาง
วิชาการ 

นโยบายและแผนงาน
การบริการทาง
วิชาการ 

นโยบายและแผนงาน
การบริการทาง
วิชาการ 

มีระบบและกลไกในการ
บริการทางวิชาการแก
สังคมตามเปาหมายของ
มหาวิทยาลัย 

มีระบบและกลไกในการ
บริการทางวิชาการแกสังคม
ตามเปาหมายของ
มหาวิทยาลัย 

มีระบบและกลไกในการ
บริการทางวิชาการแก
สังคมตามเปาหมายของ
มหาวิทยาลัย 

ระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก
สังคม 

ตัวบงช้ี 5.2 การดําเนินกิจกรรม
และโครงการตาม
แผนงาน 

การดําเนินกิจกรรม
และโครงการตาม
แผนงาน 

การดําเนินกิจกรรม
และโครงการตาม
แผนงาน 

รอยละของอาจารยประจํา
ท่ีมีสวนรวมในการ
ใหบริการทางวิชาการแก
สังคมเปนท่ีปรึกษา เปน- 
กรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
เปนกรรมการวิชาการ 
กรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารย
ประจํา (ไมนับซ้ํา) 

รอยละของอาจารยประจําท่ี
มีสวนรวมในการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคมเปนท่ี
ปรึกษา เปน- กรรมการ
วิทยานิพนธภายนอก
มหาวิทยาลัย เปนกรรมการ
วิชาการ กรรมการวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา 
(ไมนับซ้ํา) 

รอยละของอาจารยประจํา
ท่ีมีสวนรวมในการ
ใหบริการทางวิชาการแก
สังคมเปนท่ีปรึกษา เปน- 
กรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เปน
กรรมการวิชาการ 
กรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา 
(ไมนับซ้ํา) 

กระบวนการบริการ
ทางวิชาการใหเกิด
ประโยชนตอสังคม 

ตัวบงช้ี 5.3 การประเมินและการ
พัฒนาการดําเนินงาน 

การประเมินและการ
พัฒนาการดําเนินงาน 

การประเมินและการ
พัฒนาการดําเนินงาน 

รอยละของกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพท่ีตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติและ

รอยละของกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพท่ีตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติและนานาชาติ

รอยละของกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพท่ีตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติและนานาชาติ
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นานาชาติตออาจารย
ประจํา 

ตออาจารยประจํา ตออาจารยประจํา 

ตัวบงช้ี 5.4    รอยละของระดับความพึง
พอใจของผูรับบริการ 

รอยละของระดับความพึง
พอใจของผูรับบริการ 

รอยละของระดับความพึง
พอใจของผูรับบริการ 

 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ี 6.1 การอนุรักษฟนฟูและ
เผยแพรศิลปและ
วัฒนธรรม 

การอนุรักษฟนฟูและ
เผยแพรศิลปและ
วัฒนธรรม 

การอนุรักษ  สงเสริม
และเผยแพรศิลปะ
และวัฒนธรรม 

มีระบบและกลไกในการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

มีระบบและกลไกในการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

มีระบบและกลไกในการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ตัวบงช้ี 6.2 การดําเนินกิจกรรม การดําเนินกิจกรรม การดําเนินกิจกรรม   รอยละของโครงการ/
กิจกรรมในการอนุรักษ
พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณศิลปะและ
วัฒนธรรมตอจํานวนนิสิต 

 

ตัวบงช้ี 6.3 การพัฒนาและสราง
มาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรม 

การพัฒนาองคความรู
และสรางมาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรม 

การพัฒนาองคความรู
และสรางมาตรฐาน
ศิลปและวัฒนธรรม 

    

องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ 
และพัฒนาองคการ 

การบริหารและการ
จัดการ 

การบริหารและการ
จัดการ 

การบริหารจัดการ การบริหารจัดการ การบริหารจัดการ การบริหารและการ
จัดการ 

ตัวบงช้ี 7.1 นโยบาย แผนกลยุทธ 
แผนปฏิบัติการ 

โครงสรางและระบบ
บริหาร 

โครงสรางและระบบ
บริหาร 

สภามหาวิทยาลัยใชหลัก
ธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการและ
สามารถผลักดัน
มหาวิทยาลัยใหแขงขันได

สภามหาวิทยาลัยใชหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการและสามารถผลักดัน
มหาวิทยาลัยใหแขงขันได
ในระดับสากล 

สภามหาวิทยาลัยใชหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการและสามารถผลักดัน
มหาวิทยาลัยใหแขงขันได
ในระดับสากล 

ภาวะผูนําของสภา
สถาบันและผูริหารทุก
ระดับของสถาบัน 
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ในระดับสากล 

ตัวบงช้ี 7.2 โครงสรางระบบของ
องคกร และรูปแบบ
การบริหารจัดการ 

อํานาจหนาท่ีและ
ระบบการสรรหา
บุคคลากร 

อํานาจหนาท่ีและการ
สรรหาบุคคลากร 

ภาวะผูนําของผูบริหารทุก
ระดับของมหาวิทยาลัย 

ภาวะผูนําของผูบริหารทุก
ระดับของมหาวิทยาลัย 

ภาวะผูนําของผูบริหารทุก
ระดับของมหาวิทยาลัย 

การพัฒนาสถาบันสู
สถาบันเรียนรู 

ตัวบงช้ี 7.3 การสรรหาบุคลากร
และระบบการ
คัดเลือก 

การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร มีการพัฒนามหาวิทยาลัย
สูองคการเรียนรู 

มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสู
องคการเรียนรู 

มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสู
องคการเรียนรู 

ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการ
ตัดสินใจ 

ตัวบงช้ี 7.4 การพัฒนาบุคลากร ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและระบบ
การจัดการ 

ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและระบบ
การจัดการ 

มีระบบและกลไกในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อพัฒนาและธํารงรักษา
ไวใหบุคลากรมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 

มีระบบและกลไกในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
พัฒนาและธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

มีระบบและกลไกในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อพัฒนาและธํารงรักษา
ไวใหบุคลากรมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 

ระบบบริหารความ
เสี่ยง 

ตัวบงช้ี 7.5 การกําหนดเกณฑ
ภาระงานของอาจารย 

การจัดการ
ประชาสัมพันธ 

การจัดการ
ประชาสัมพันธ 

ศักยภาพของระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการบริหาร 
การเรียนการสอน และ
การวิจัย 

ศักยภาพของระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการบริหาร 
การเรียนการสอน และการ
วิจัย 

ศักยภาพของระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการบริหาร 
การเรียนการสอน และการ
วิจัย 

 

ตัวบงช้ี 7.6 การติดตามและ
ประเมินผล 

  ระดับความสําเร็จในการ
เปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามี
สวนรวมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

ระดับความสําเร็จในการ
เปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวน
รวมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

ระดับความสําเร็จในการ
เปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวน
รวมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

 

ตัวบงช้ี 7.7 การจัดการ
ประชาสัมพันธ 

  รอยละของอาจารยประจํา
ท่ีไดรับรางวัลผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพใน

รอยละของอาจารยประจําท่ี
ไดรับรางวัลผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพใน

รอยละของอาจารยประจํา
ท่ีไดรับรางวัลผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพใน
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ระดับชาติหรือนานาชาติ ระดับชาติหรือนานาชาติ ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ตัวบงช้ี 7.8 ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหาร 

  มีการนําระบบบริหาร
ความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหาร
การศึกษา 

มีการนําระบบบริหารความ
เสี่ยงมาใชในกระบวนการ
บริหารการศึกษา 

มีการนําระบบบริหารความ
เสี่ยงมาใชในกระบวนการ
บริหารการศึกษา 

 

ตัวบงช้ี 7.9    ระดับความสําเร็จของการ
ถายทอดตัวบงช้ีและ
เปาหมายของระดับ
องคกรสูระดับบุคคล 

ระดับความสําเร็จของการ
ถายทอดตัวบงช้ีและ
เปาหมายของระดับองคกร
สูระดับบุคคล 

ระดับความสําเร็จของการ
ถายทอดตัวบงช้ีและ
เปาหมายของระดับองคกร
สูระดับบุคคล 

 

องคประกอบที่ 8 ศักยภาพดานการเงิน
และงบประมาณ 

การเงินและ
งบประมาณ 

การเงินและ
งบประมาณ 

การเงินและงบประมาณ การเงินและงบประมาณ การเงินและงบประมาณ การเงินและ
งบประมาณ 

ตัวบงช้ี 8.1 แหลงงบประมาณ แหลงงบประมาณ แหลงงบประมาณ มีระบบและกลไกในการ
จัดสรร การวิเคราะห
คาใชจาย การตรวจสอบ
การเงิน และ งบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ 

มีระบบและกลไกในการ
จัดสรร การวิเคราะห
คาใชจาย การตรวจสอบ
การเงิน และ งบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ 

มีระบบและกลไกในการ
จัดสรร การวิเคราะห
คาใชจาย การตรวจสอบ
การเงิน และ งบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ 

ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

ตัวบงช้ี 8.2 การจัดสรร
งบประมาณ 

การจัดสรร
งบประมาณ 

การจัดสรร
งบประมาณ 

มีการใชทรัพยากรภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
รวมกัน 

มีการใชทรัพยากรภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
รวมกัน 

มีการใชทรัพยากรภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
รวมกัน 

 

ตัวบงช้ี 8.3 ระบบบัญชีและการ
ตรวจสอบ 

ระบบบัญชีและการ
ตรวจสอบ 

ระบบบัญชีและการ
ตรวจสอบ 
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ปการศึกษา 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบงช้ี 9.1 นโยบาย และแผนงาน นโยบายและการ
ดําเนินงาน 

นโยบายและการ
ดําเนินงาน 

มีระบบและกลไกในการ
ประกันคุณภาพภายในท่ี
กอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในท่ี
เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร
การศึกษา 

มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในท่ี
เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร
การศึกษา 

ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ตัวบงช้ี 9.2 มีระบบและกลไกใน
การประกันคุณภาพ
ภายในท่ีกอใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

การประกันคุณภาพ
ภายใน 

การประกันคุณภาพ
ภายใน 

ประสิทธิผลของการ
ประกันคุณภาพภายใน 

มีระบบและกลไกการให
ความรูและทักษะดานการ
ประกันคุณภาพแกนักศึกษา 

มีระบบและกลไกการให
ความรูและทักษะดานการ
ประกันคุณภาพแก
นักศึกษา 

 

ตัวบงช้ี 9.3 การประกันคุณภาพ
ภายใน 

  ระดับความสําเร็จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ระดับความสําเร็จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ระดับความสําเร็จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

 

 
ท่ีมา : คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ตารางภาคผนวกที่ 2.3 องคประกอบและตัวบงช้ีประกันคุณภาพการศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
 
 

ปงบประมาณ 
2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

องคประกอบ 4 4 4 4 4 4 4 
ตัวบงช้ี 13 16 22 22 19 18 15 
องคประกอบท่ี 1 ดานประสิทธิผลตาม

ยุทธศาสตร 
ดานประสิทธิผลตาม
แผนปฏิบัติราชการ 

ดานประสิทธิผล ดานประสิทธิผล  ดานประสิทธิผล ดานประสิทธิผล ดานประสิทธิผล                               

ตัวบงช้ี 1.1 ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนยุทธศาสตร
ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง 

ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง 

ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง 

ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง 

ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง 

ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง 

ตัวบงช้ี 1.2 ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนยุทธศาสตร
ของสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ของสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ของสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ของสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ของสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา. 

ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ของสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ของสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา*  

ตัวบงช้ี 1.3 ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนยุทธศาสตร

ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ

ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ

ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ

ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายท่ีสะทอน

ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการบรรลุเปาหมายท่ี
สะทอนเอกลักษณ  

จํานวนผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคท่ีไดรับ
การจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุ
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ปงบประมาณ 
2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

ของมหาวิทยาลัย ของสถาบันอุดมศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษา เอกลักษณ จุดเนน 
รวมท้ัง วัตถุประสงค
เฉพาะตาม
พระราชบัญญัติของ
สถาบันอุดมศึกษา 

จุดเนน  รวมท้ัง  
วัตถุประสงคเฉพาะ 
ตามพระราชบัญญัติของ
สถาบันอุดมศึกษา 

สิทธิบัตร (สกอ. : 4.2 
ระบบและกลไกการ
จัดการความรูจาก
งานวิจัยและงาน
สรางสรรค) 

ตัวบงช้ี 1.4 รอยละของความสําเร็จ
ตามเปาหมายผลผลิต
ของสวนราชการ (ตาม
เอกสารงบประมาณ
รายจาย) 

ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการบรรลุมาตรฐาน
คุณภาพ สมศ. ของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการบรรลุมาตรฐาน
คุณภาพ สมศ. ของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการบรรลุมาตรฐาน
คุณภาพ สมศ. ของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักในการบรรลุ
มาตรฐานคุณภาพ สม
ศ.ของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนาสถาบันสู
ระดับสากล 

ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการบรรลุผลตามการ
ประเมินคุณภาพของ 
สมศ.  

ตัวบงช้ี 1.5 ระดับความสําเร็จของ
การปรับปรุงการบริหาร
จัดการเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานของ
จังหวัดและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

  ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนาสถาบันสู
ระดับสากล 

ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนาสถาบันสู
ระดับสากล 

ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนาสถาบันสู
ระดับสากล 

ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนาสถาบันสู
ระดับสากล 

  

องคประกอบท่ี 2 ดานคุณภาพการ
ใหบริการ 

ดานคุณภาพการ
ใหบริการ 

ดานคุณภาพ ดานคุณภาพ ดานคุณภาพ ดานคุณภาพ ดานคุณภาพ  

ตัวบงช้ี 2.1 รอยละของระดับความ
พึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

รอยละของระดับความ
พึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

รอยละของระดับความ
พึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

รอยละของระดับความ
พึงพอใจตอบัณฑิตและ
บทบาทของสถาบัน 
อุดมศึกษา 

รอยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตและความ
พึงพอใจของนิสิต

รอยละของระดับความ
พึงพอใจของผูใช
บัณฑิตและความพึง
พอใจของนิสิตนักศึกษา 

รอยละของระดับความ
พึงพอใจของผูใช
บัณฑิตและความพึง
พอใจของนิสิตนักศึกษา  
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ปงบประมาณ 
2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

นักศึกษา 
ตัวบงช้ี 2.2 ระดับความสําเร็จของ

การดําเนินการตาม
มาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

ระดับความสําเร็จใน
การเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวน
รวมในการพัฒนาระบบ
ราชการ 

ระดับความสําเร็จของ
การประกันคุณภาพ
ภายในท่ีกอใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง 

ระดับคุณภาพของ
สถาบันจากผลการ
ประเมินของ สมศ.  

ระดับความสําเร็จของ
การประกันคุณภาพท่ี
กอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง 

ระดับความสําเร็จของ
การประกันคุณภาพท่ี
กอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

ระดับความสําเร็จของ
การประกันคุณภาพ
ภายใน (สกอ.: 9.1 
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน) 

ตัวบงช้ี 2.3   ระดับความสําเร็จของ
การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย (Professional 
Ethics)ของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ระดับความสําเร็จของ
การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ระดับความสําเร็จของ
การประกันคุณภาพ
ภายในท่ีกอใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง 

      

องคประกอบท่ี 3 ดานประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ 

มิติดานประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการ 

ดานประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ 

ดานประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ  

ดานประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติ
ราชการ 

ดานประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ 

ดานประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ   

ตัวบงช้ี 3.1 รอยละของงบประมาณ
ท่ีสามารถประหยัดได 

ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ของอัตราการเบิก
จายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุน 

ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ของอัตราการเบิก
จายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุน 

ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตาม
มาตรการประหยัด
พลังงานของ
สถาบันอุดมศึกษา  

ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตาม
มาตรการประหยัด
พลังงานของ
สถาบันอุดมศึกษา 

รอยละของการเบิก
จายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุนและ
รายจายในภาพรวม 

รอยละของการเบิก
จายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุน/ภาพรวม/
เงินโครงการภายใต
แผนปฏิบัติการไทย
เขมแข็ง 2555 

ตัวบงช้ี 3.2 ระดับความสําเร็จของ ระดับความสําเร็จของ ระดับความสําเร็จของ รอยละของอัตราการ รอยละของอัตราการ ระดับความสําเร็จของ ระดับความสําเร็จของ
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การกําหนดมาตรการ
และดําเนินการตาม
มาตรการประหยัด
พลังงาน 

การดําเนินการตาม
มาตรการประหยัด
พลังงานของ
สถาบันอุดมศึกษา 

การดําเนินการตาม
มาตรการประหยัด
พลังงานของ
สถาบันอุดมศึกษา 

เบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุน  

เบิกจายเงิน
งบประมาณรายจาย
ลงทุน 

รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ 

การจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลิต 

ตัวบงช้ี 3.3 ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการลดรอบ
ระยะเวลาของข้ันตอน
การปฏิบัติราชการของ
สวนราชการ 

ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการลดรอบ
ระยะเวลาของข้ันตอน
การปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการลดรอบ
ระยะเวลาของข้ันตอน
การปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการรักษามาตรฐาน 
ระยะเวลาการใหบริการ 

ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงนํ้า
หนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลา
การใหบริการ. 

ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลิต 

  

ตัวบงช้ี 3.4   ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําตนทุนตอ
หนวย 

ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลิต 

ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลิต 

ระดับคุณภาพของการ
จัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิต. 

ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตาม
มาตรการประหยัด
พลังงาน 

  

องคประกอบท่ี 4 ดานการพัฒนาองคกร ดานการพัฒนาองคกร ดานการพัฒนาสถาบัน ดานการพัฒนาสถาบัน ดานการพัฒนา
สถาบัน กรณี
สถาบันอุดมศึกษา 
ไมไดดําเนินการ 
PMQA อยางตอเนื่อง 

ดานการพัฒนาสถาบัน 
(กรณีสถาบันอุดมศึกษา
ท่ีไมไดดําเนินการตาม
เกณฑการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ) 

ดานการพัฒนาสถาบัน  
(กรณีสถาบันอุดมศึกษา
ท่ีไมไดดําเนินการตาม
เกณฑการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ) 

ตัวบงช้ี 4.1 รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการในการ

ระดับความสําเร็จของ
แผนการจัดการความรู
เพื่อสนับสนุนประเด็น

ระดับคุณภาพของการ
กํากับดูแลของสภา
มหาวิทยาลัยหรือ

ระดับคุณภาพของการ
กํากับดูแลของสภา
สถาบัน 

ระดับคุณภาพของการ
กํากับดูแลตามหนาท่ี
และบทบาทของสภา

ระดับคุณภาพของการ
กํากับดูแลตามหนาท่ี
และบทบาทของสภา

ระดับคุณภาพของการ
กํากับดูแลตามหนาท่ี
และบทบาทของสภา
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พัฒนาระบบบริหาร
ความรูภายในองคกร
ปงบประมาณ พ.ศ. 
2548 

ยุทธศาสตร สถาบัน มหาวิทยาลัยและการ
ถายทอดเปาหมายจาก
สภามหาวิทยาลัยสู
สถาบันอุดมศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาและ
การถายทอดเปาหมาย
จากสภา
สถาบันอุดมศึกษาสู
สถาบันอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยและการ
ถายทอดเปาหมายจาก
สภามหาวิทยาลัยสู
สถาบันอุดมศึกษา 

ตัวบงช้ี 4.2 ระดับคุณภาพของการ
จัดการสารสนเทศของ
สวนราชการ 

ระดับคุณภาพของการ
บริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

ระดับความสําเร็จใน
การเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวน
รวมในการแสดงความ
คิดเห็น และรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการ 

ระดับความสําเร็จใน
การเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวน
รวมในการแสดงความ
คิดเห็น และรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการ 

ระดับความสําเร็จใน
การเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามี
สวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นและรวม
ติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการ 

ระดับความสําเร็จใน
การใหความสําคัญกับ
ผูรับบริการและการเปด
โอกาสใหประชาชน
แสดงความคิดเห็นและ
รวมติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการ 

ระดับความสําเร็จใน
การใหความสําคัญกับ
ผูรับบริการและการเปด
โอกาสใหประชาชน
แสดงความคิดเห็นและ
รวมติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการ 
(สกอ. : 2.6 ระบบและ
กลไกการจัดการเรียน
การสอน) 

ตัวบงช้ี 4.3 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลอุดมศึกษา
ดานนักศึกษา อาจารย 
และหลักสูตร 

ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลอุดมศึกษา
ดานนักศึกษา บุคลากร 
และหลักสูตร 

ระดับคุณภาพของการ
พัฒนาบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ระดับความสําเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษา
............ 

ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลอุดมศึกษา 
ดานนักศึกษาบุคลากร 
หลักสูตร และการเงิน
อุดมศึกษา และระบบ
ฐานขอมูลภาวะการมี
งานทําของบัณฑิต 

ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลอุดมศึกษา 

ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลอุดมศึกษา 
(สกอ. : 7.3 ระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการ
ตัดสินใจ)            
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ตัวบงช้ี 4.4   ระดับความสําเร็จของ
การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาบุคลากร. 

รอยละของอาจารย
ประจําท่ีมีวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา 

ระดับความสําเร็จของ
การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย ของ
สถาบันอุดมศึกษา  

ระดับความสําเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากร
และการจัดการความรู
เพื่อพัฒนาบุคลากร
ของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ระดับความสําเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากร
และการจัดการความรู
เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ระดับความสําเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากร 
การจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาบุคลากร และการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยของ
สถาบันอุดมศึกษา 
(สกอ. : 2.4 ระบบการ
พัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน/ 
7.2 การพัฒนาสถาบันสู
สถาบันเรียนรู) 

ตัวบงช้ี 4.5   ระดับความสําเร็จของ
การถายทอดตัวช้ีวัด
และเปาหมายของระดับ
องคกรสูระดับบุคคล 

ระดับคุณภาพของการ
บริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

คุณวุฒิและคุณภาพของ
อาจารย
สถาบันอุดมศึกษา 

ระดับความสําเร็จของ
การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ระดับความสําเร็จของ
การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ประสิทธิภาพของการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ (สกอ. : 2.6 
ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน) 

ตัวบงช้ี 4.6     ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลอุดมศึกษา
ดานนักศึกษา บุคลากร
และหลักสูตร 

ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลอุดมศึกษา
ดานนักศึกษา บุคลากร 
หลักสูตร  การเงิน
อุดมศึกษา และระบบ

ประสิทธิภาพของการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

ประสิทธิภาพของการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการท่ีสราง
คุณคา (สกอ. : 2.1 
ระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหาร
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ภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต 

หลักสูตร) 

ตัวบงช้ี 4.7     คาใชจายท้ังหมดท่ีใช
ในระบบหองสมุด 
คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษา 

คาใชจายท้ังหมดท่ีใช
ในระบบหองสมุด 
คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษา 

ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ท่ีสรางคุณคา. 

ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการท่ีสราง
คุณคา 

  

องคประกอบท่ี 4     ตัวช้ีวัดเลือก (เลือก 1 
ตัวช้ีวดั) 

ตัวช้ีวัดเลือก (เลือก 1 
ตัวช้ีวัด) 

ดานการพัฒนา
สถาบัน กรณี
สถาบันอุดมศึกษาท่ี
ดําเนินการ PMQA 
อยางตอเนื่อง 

  ดานการพัฒนาสถาบัน 
(กรณีสถาบันอุดมศึกษา
ท่ีดําเนินการตามเกณฑ
การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ) 

ตัวบงช้ี 5.1     ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
แผนการจัดการความรู
เพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร 

ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
แผนการจัดการความรู
เพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร 

ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) 

  ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) 

ตัวบงช้ี 5.2     ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ……... 

      

ตัวบงช้ี 5.3     รอยละของหลักสูตรท่ี
ไดมาตรฐานตอ
หลักสูตรท้ังหมด 

รอยละของหลักสูตรท่ี
ไดมาตรฐานตอ
หลักสูตรท้ังหมด 
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ปงบประมาณ 
2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

ตัวบงช้ี 5.4     ประสิทธิภาพของการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

ประสิทธิภาพของการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

      

 
ท่ีมา :  คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาประจําปงบประมาณ,สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 2550 - 2554 
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ภาคผนวกที่ 3 

3.1 การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี Dual Vocational Training คืออะไร 

ประเทศที่เปนแมแบบของการจัดการศึกษาระบบนี้ คือ เยอรมนี แนวคิดในการจัด
การศึกษาในระบบทวิภาคีของเยอรมัน คือ การศึกษาท่ีจัดใหนักศึกษาไดรับการศึกษาและฝกงาน 
2 แหง คือ การปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการและที่สถาบันการศึกษา โดยในปแรก
นักศึกษาจะตองเรียนภาคทฤษฎีท่ีสถานศึกษาและในปท่ี 2-3 จะตองเรียนที่สถานศึกษาสัปดาห
ละ 1-2 วัน สวนอีก 3-4 วันจะตองไปฝกภาคปฏิบัติ ณ สถานประกอบการ  

องคการตางๆ ที ่เกี ่ยวของกับการฝกอาชีพ เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา 
ผูประกอบการ สหภาพแรงงาน ฯลฯ มีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการใหคําปรึกษาและตัดสินใจ
ในการวางแผนดานการฝกวิชาชีพของประเทศ ที่สําคัญ คือ ประเทศเยอรมนีมีกฎหมายที่จะ
กํากับดูแลการฝกวิชาชีพ (vocational training act) ตั้งแตป 2512 และมีระเบียบขอบังคับในการ
ฝกงาน (training regulations) สําหรับแตละอาชีพ ซึ่งออกโดยรัฐมนตรีว ากา รกระทรวง
อุตสาหกรรมและการคา หรือรัฐมนตรีกระทรวงอื่นๆ โดยประสานงานกับรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและเทคโนโลยี ซึ่งจะกําหนดอาชีพซึ่งตองมีการฝกงาน 
ชวงระยะเวลาของการฝกงาน ความรูและทักษะวิชาชีพที่จะสอน รวมทั้งโปรแกรมการฝกงาน
และการทดสอบในการฝกงานนั้นๆ ระเบียบขอบังคับดังกลาวมีขึ้นเพื่อกําหนดเปนมาตรฐาน
แหงชาติ ซ่ึงไมขึ้นกับความตองการปจจุบันของบริษัท แตจะสอดคลองกับความตองการของแต
ละสาขาอาชีพ สวนคุณภาพของบริษัทที่รับผิดชอบเรื่องการฝกงานก็จะถูกตรวจสอบและถูก
ประเมินอยางตอเนื ่อง โดยองคกรอิสระที่มีศักยภาพ องคกรอิสระเหลานี ้เปนองคกรจาก
หลากหลายอาชีพ หลายสาขาอุตสาหกรรม (จริยา จิรวาณิช, 2548) 

ในป พ.ศ. 2502 รัฐบาลเยอรมนีไดใหความชวยเหลือทางวิชาการแกไทย โดยเริ่มจาก
การกอตั้งโรงเรียนเทคนิคไทย-เยอรมัน (Thai-German Technical Cooperation: TGTC) ซึ่ง
ตอมาไดพัฒนามาเปนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  (King Mongkut’s 
University of Technology North Bangkok)  

เริ่มแรกนั้น TGTC ไดประยุกตระบบ German Dual Education ผลิตชางอุตสาหกรรมท่ี
มีฝมือสนองความตองการของประเทศในการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยนักเรียนจะไดเรียนทั้ง
ภาคทฤษฎีและฝกทักษะการปฏิบัติอยางเขมขน ตอมา ความรวมมือพัฒนาไปสูหลักสูตรการ
ฝกอบรมขั้นสูงและระดับปริญญา โดยเฉพาะในสาขาวิศวกรรมศาสตร ความรวมมือทางวิชาการ
ไ ท ย -เ ย อ ร ม ัน  ไ ด สร า ง สถ า บ ัน อ า ช ีว ศ ึก ษ า ที ่สํา ค ัญ ห ล า ย แ ห ง  แ ละ ย ัง ไ ด สน ับ สน ุน
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สถาบันการศึกษาอื่นๆ ในไทยผานการพัฒนาหลักสูตรและการใหทุนการศึกษา ณ ประเทศ
เยอรมนี ปจจุบันความรวมมือทางวิทยาศาสตรและการวิจัยระหวางท้ังสองประเทศยังคงดําเนิน
ตอไป การศึกษากลายเปนสาขาสําคัญหนึ่งของความรวมมือไตรภาคีไทย-เยอรมนีกับประเทศท่ี
สาม ผลลัพธทางตรงและทางออมท่ีสําคัญของความรวมมือทางวิชาการไทย-เยอรมนี สามารถ
แสดงไดดังแผนภาพ ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ความเปนมาและความสําคัญของการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศไทย 

ตั้งแตป 2531 กระทรวงศึกษาธิการพยายามผลักดันใหเกิดการศึกษาระบบทวิภาคี โดย
เปดโอกาสใหสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมไดมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตรการ
เรียนการสอนมากขึ้น  ดังนั้นในระหวางพ.ศ. 2531-45 รัฐบาลเยอรมนีไดใหความชวยเหลือ
ประเทศไทยในการจัดการศึกษา Dual Vocational Training (DVT) เมื่อสิ้นสุดโครงการในป 
2545 ปรากฏวามีสถานประกอบการเขารวมกวา 4,000 แหงและมีวิทยาลัยเขารวมทั้งหมด 250 
แหงนอกจากนี้ ยังกอใหเกิดความรวมมือตอมา คือ The Vocational Guidance System Project 
(1999-2005) ซ่ึงติดตามสํารวจ the employment imbalance ในตลาดแรงงาน และยังจัดศูนยให
คําปรึกษาและแนะแนวดานอาชีพแกเยาวชนในจังหวัดตางๆ อีกดวย (German International 
Cooperation Based in Bangkok, 2555) ความพยายามอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจนเกิดขึ้นเมื่อมี
การปฏิรูปการศึกษาในป พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ระบุวา “การ
อาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ ใหจัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถาน
ประกอบการหรือโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทั้งนี้ใหเปนไป
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ตามกฎหมายวาดวยอาชีวศึกษาและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ” เพ่ือประโยชนของทุกฝายโดยมุงใหมี
ความรู สึกเปนเจาของ (sense of ownership) ที่พรอมจะเขารวมรับผิดชอบ รวมทั้งการรับ
วิทยาลัยเขาไวในอุปถัมภ (adopted school)  

ตัวอยางของผูประกอบการท่ีเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ไดแก 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด หางสรรพสินคาบิ๊กซี โลตัส บริษัทเทเลคอม
เอเชีย หรือการท่ีบริษัทฮอนดามอเตอรมีวิทยาลัยดาน    ยานยนตเปนวิทยาลัยในอุปถัมภ สําหรับ
รัฐวิสาหกิจท่ีเปนตัวอยางของการมีสวนรวมในการศึกษา คือ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย ที่เหมืองแมเมาะซึ่งจัดซึ่งจัดระบบฝกวิชาชีพในหลักสูตรในระดับปวช.รวมกับวิทยาลัย
สารพัดชางลําปาง วิทยาเขตแมเมาะตั ้งแตป 2544 (จริยา จ ิรวาณิช, 2548)นอกจากนี ้ใน
ปงบประมาณ 2553 สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษารายงานวาว ิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีศรีสะเกษไดทําความรวมมือกับบริษัทเบทาโกรจัดการเรียนการสอนระดับปวส.
สาขาว ิชา สัตวศาสตร ก ับบร ิษ ัทศร ีว ิโร จน ฟาร ม  จําก ัด  ซึ ่ง ทําธ ุรก ิจ ไก ไข  ( สําน ักงา น
คณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2554) 

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อเนนเรื่องการผลิต
แรงงานชางฝมือ ชางเทคนิคท่ีมีความชํานาญงานเพียงพอท้ังดานปริมาณและคุณภาพ ตามความ
ตองการของสถานประกอบการเพื่อใหโอกาสในการศึกษาอาชีพแกเยาวชนที่สําเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน อีกท้ังเพ่ือจัดการสรางระบบจัดการอาชีวศึกษาระบบใหมให
สามารถดําเนินการไดดวยตนเองในประเทศไทย  

สวนนักเรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคีไดรับประโยชนหลายประการ อาทิ การฝกอาชีพท่ี
ดีและความรู ทางดานวิชาการจากวิทยาลัย เงินสนับสนุนคาครองชีพซึ่งชวยแบงเบาภาระ
คาใชจายในการศึกษา มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานในสาขาอาชีพนั้น ไดรับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ไดมีงานท่ีมีรายได หรือมีโอกาสท่ีจะเปนเจาของกิจการและมีโอกาสศึกษาตอ 

ทางดานสถานประกอบการก็ไดรับประโยชน มีสวนรวมในการสนับสนุนเยาวชน ได
ประโยชนจากความผูกพันที่นักเรียนมีตอองคกร มีสิทธิในการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณภาพ มี
ความสามารถในการปฏิบัติงาน สถานประกอบการไมตองเสียเวลาในการจัดฝกอบรมหรือ
ทดลองงาน 

ท่ีสําคัญท่ีสุด คือ สถานศึกษาไดรับประโยชน ลดคาใชจายดานงบประมาณ รับนักเรียน
ไดมากขึ้น มีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณกับสถานประกอบการทั้งในดานเทคโนโลยีและ
ธุรกิจ ตลอดจนสามารถปรับระบบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับภาคธุรกิจได (อุมาพร ไชย
จําเริญ, 2554) 
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3.3 ปญหาและอุปสรรคของการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศไทย 

แมวาประเทศไทยไดประยุกตระบบอาชีวศึกษาของเยอรมนีบางสวนเขากับระบบ
อาชีวศ ึกษาของไทย ความสําเร ็จ ที ่เก ิดขึ ้นในประเทศไทยย ังค อนข างต่ํ า  งานวิจ ัยโดย 
Mokkaranurak (2009) ซ่ึงวิเคราะหเปรียบเทียบระบบอาชีวศึกษาในประเทศไทยและสหพันธรัฐ
เยอรมนีคนพบวาปจจัยสําคัญที่สงผลตอความสําเร็จของระบบอาชีวศึกษาของเยอรมนีคือ (1) 
นโยบายภาครัฐท่ีชัดเจน (2) การไดรับสนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอ และ (3) ความรวมมือ
และชวยเหลือกันและกันระหวางทุกภาคสวนของสังคม ในขณะที่ประเทศไทยยังมีปญหาการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายอันเนื ่องมากจากความผันผวนทางการเมือง และยังขาดการสนับสนุน
งบประมาณจากภาครัฐใหแกสถานประกอบการท่ีผูเรียนฝกงาน นอกจากนี้ในประเทศเยอรมนีมี
ความรวมมือกับสถานประกอบการ หอการคาและภาคธุรกิจอื่นๆ อยางชัดเจนและเปนความ
รวมมือกันระดับชาติซ่ึงดําเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศ แตกตางจากในประเทศ
ไทยท่ีมีความรวมมือแบบหลวมๆ และเปนไปในระดับสถาบันการศึกษา จุดตางที่นาสนใจอีก
ประการหนึ่งก็คือประเทศเยอรมนีใหความสําคัญกับ dual system ในขณะที่ประเทศไทยให
ความสําคัญกับ a formal vocational education programme ซึ่งอาจเทียบไดกับ full time 
vocational school ในประเทศเยอรมนี ทั้งนี้ Mokkaranurak (2009) แสดงทรรศนะวาจุดออนท่ี
สําคัญของระบบอาชีวศึกษาของไทยคือ (1)  ขาดการนํานโยบายไปสูภาคปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรมและมีประสิทธิภาพและ(2)คานิยมของคนในสังคมที่ใหคุณคาแกอุดมศึกษามากกวา
อาชีวศึกษา 

หากพิจารณาจากบทสัมภาษณของดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ในเว็บไซตของสกศ.ตั้งแตชวง
เริ่มตนของการปฏิรูปการศึกษา (ดูเพ่ิมเติมท่ีhttp://www.edthai.com/reform/jul10ahtm)  

จะพบวาปญหาขางตนไมใชปญหาใหม ทางออกของปญหาเริ ่มแรกจึงควรอยูที ่การ
พยายามดึงดูดใหสถานประกอบการอยากเขารวมโครงการและไมควรจํากัดอยูเพียงแคสถาน
ประกอบการขนาดใหญ วิธีการสรางแรงจูงใจอาจจะเปนการใหเงินสนับสนุนหรือใหการ
ลดหยอนภาษีแกสถานประกอบการ อยางไรก็ตาม การสงเสริมใหสถานประกอบการเขารวม
โครงการจะใหความสนใจเฉพาะการขยายตัวเชิงปริมาณไมได เพราะพบวามีสถานประกอบการ
จํานวนมากไมไดใหการอบรมแกนักศึกษาอยางดีพอ  จากรายงานผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ประจําปงบประมาณ 2553 นําเสนอ
ประเด็นปญหาท่ีสําคัญเพ่ิมเติมคือ นักเรียน นักศึกษา ยายสถานประกอบการเนื่องจากบางแหง
มอบหมายงานใหไมตรงกับสาขาท่ีนักเรียนเรียน (สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2554) 
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ประเด็น โรงเรียนปญญาภิวัฒน  
เทคโนธุรกิจ 
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นครศรีธรรมราช 
1. รูปแบบการ

สนองตอบตอตลาด 
Corporate University 
สถาบันการศึกษาที่มีความ
เช่ือมโยงกับธุรกิจโดยตรง 
– วิทยาลัยของบริษัท หรือ
วิทยาลัยอุปถัมภ 

โครงการที่ผลิตนักศึกษามีให
ตรงกับความตองการของ
กลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมี 
–วิทยาลัยอุปถัมภ 
 

สนองความตองการของ
ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรม
เดินเรือ– มหาวิทยาลัยเอกชน
เปนผูนํา 

2. การกอตั้งสถาบัน 
การจัดการองคกร 

ภายใตการบริหารงานของ
บริษัท ศึกษาภิวัฒน จํากัด 
ในเครือของบริษัท ซีพี 
ออลล จํากัด (มหาชน) 

ความรวมมือของกลุม
อุตสาหกรรมปโตรเคมี  
สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย และ
ผูประกอบการอุตสาหกรรม
ปโตรเลียม ปโตรเคมี  

การพัฒนาพ้ืนที่ชายฝงทะเล
ภาคใต จากความรวมมือทาง
เศรษฐกิจโพนทะเลแหงญ่ีปุน 
(Oversea Economic 
Cooperation : OECF)   

3. หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) 3 ป  
1.หลักสูตร ธุรกิจคาปลีก 

โดนเนนธุรกิจคาปลีก
รานสะดวกซื้อ 

2.หลักสูตร ไฟฟากําลัง 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) สาขาปโตร
เคมี ที่ไดรับการปรับปรุง
เนื้อหาหลักสูตร 

มีการคิดคนหลักสูตรที่เปนที่
ตองการอุตสาหกรรมเดินเรือ
โดยตรง คือ  
- ชางเคร่ืองกลเรือ 
- ชางตอเรือไฟเบอรกลาส 

ระดับ ปวส. 
- ชางกลเรือ (Engine 

Department) และ ชาง
ไฟฟาเรือ ระดับ ปวส. 
กําลังจะเปดรับนักศึกษา
ในป 2555 และเรียน
ระดับปริญญาตรีที่
พาณิชยนาวีตอเนื่อง  
(มีการทํา MOU  
ระหวางกัน) 

4. โครงสราง
หลักสูตร 

เนนมีการฝกงานทุกเทอม เนนมีการฝกงานทุกเทอม ระบบการเรียนแบบทวิภาคี  

5. Specific skill หรือ 
General skill 

Apprentice specific skill Specific skill  
ทางดานปโตรเคมี 

Apprentice specific skill 
ทางดานชางในการเดินเรือ 

6. จุดเดนของ
กระบวนการเรียน
การสอน 

หลัก Work base learning : 
เรียนรูจากการทํางานจริง 

Constructionism เนนการคิด
วิเคราะห และแกไขปญหา
เฉพาะหนาได 

มาตรฐานสากลขององคการ
ทางทะเลระหวางประเทศ 
(IMO MODEL COURSE) 
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7. การบริหารจัดการ 

และความยืดหยุน 
ปรับเปลี่ยนไดพอสมควร 
สามารถเพ่ิมหลักสูตรอยาง
ไมติดขัดกระบวนการ 

มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหา
หลักสูตรไดคอนขางยืดหยุน 
ยังคงวิชาพ้ืนฐานตาม
กระทรวง 

ปรับเปลี่ยนไดพอสมควร 
สามารถเพ่ิมหลักสูตรอยางไม
ติดขัดกระบวนการ 

8. เงินใชในการ
ลงทุน 

บริษัท ศึกษาภิวัฒน จํากัด
เพ่ือดําเนินธุรกิจโรงเรียน
ระดับอาชีวศึกษาเอกชนถือ
หุน 100% ทุนจดทะเบียน 
150 ลานบาท คาใชจายใน
การอบรมพนักงาน ที่มีป
ละกวา 1 หมื่นคน 
เนื่องจากเสียคาใชจาย
มากกวา 1,000 บาท/ คน/
คอรส/ป 

ระยะแรกป 2551-2553 
วงเงินปละ 10 ลานบาท รวม 
3 ป 30 ลานบาท 
ขยายความรวมมือใน ระยะ
สองป 2554-2556 วงเงินปละ 
10 ลานบาท รวม 3 ป 30 
ลานบาท 

เงินกูประมาณ 350 ลานบาท 
เพ่ือใชในการจัดซื้อครุภัณฑ 
สําหรับการเรียนการสอนใน
ขั้นตน 

9. การสํารวจตลาด หลักสูตรที่ปอนแรงงานเขา
สูบริษัท และหลักสูตรอื่นๆ
ที่เช่ือมโยงการธุรกิจของ
บริษัท โดยทําการสํารวจ
ความตองการแรงงานใน
ตลาดกอน (Demand) 

หลักสูตรตามความตองการ
ของผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมปโตรเคมี 

หลักสูตรตามความตองการ
ของผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมการเดินเรือ 

10. อัตราการสมัคร
เขาเรียน 

- รับนักเรียนเขาศึกษาใน
ศูนยกรุงเทพฯ 800 คน 
จากการสมัครมา
ประมาณ 1,500 คน  

- รับนักเรียนเขาศึกษาใน
ศูนยการเรียน
ตางจังหวัด ศูนยละ 80 
คน จากการสมัครมา 
100 คน 

ปการศึกษา 2551 
- นักศึกษาในโครงการ

แรกเขา 35 คนจาก
นักเรียนที่สมัคร 105 
คน  

ปการศึกษา 2552 
- นักศึกษาในโครงการ

แรกเขา 26 คนจาก
นักเรียนที่สมัคร 80 คน  

ปการศึกษา 2553 
- นักศึกษาในโครงการ

แรกเขา 31 คน จาก
นักเรียนที่สมัคร 90 คน  

ปการศึกษา 2554 
- นักศึกษาในโครงการ

แรกเขา 35 คน จาก
นักเรียนที่สมัคร 99 คน  

แตละปการศึกษาจะทําการรับ
นักศึกษาจํากัด 
- นักศึกษาจํานวน 40 คน

ในระดับ ปวช. 
- นักศึกษาจํานวน 20 คน

ในระดับ ปวส. ตอป
การศึกษา จากการสมัคร
ประมาณ 50 - 60 คน 

11. อัตราการจบ และ
การลาออก 

อัตราการลาออกกลางคัน
ในปที่ 1 รอยละ 20 - 30 

รุนแรก ปการศึกษา 2551 
- สําเร็จการศึกษา 34 คน 

100 % ผูสําเร็จการศึกษาไป
แลว จํานวน 4 รุน รวมทั้งสิ้น 
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อัตราการลาออกกลางคัน
ในทุกช้ันปอยูที่ประมาณ 
รอยละ 4.5 
อัตราการจบอยูที่ประมาณ 
รอยละ 70 

จาก 35 คน รอยละ 
97.14 แตจะมี 4 คนที่
ไมไดเขาทํางาน 
เนื่องจากติดทหาร และ
ไมผานการตรวจ
รางกาย  

รุนที่สอง ปการศึกษา 2552 
- สําเร็จการศึกษา 26 คน จาก 

26 คน รอยละ 100 

148 คน ไมมีอัตราการลาออก
กลางคัน 

12. การฝกงาน - โดยในสาขาคาปลีก ฝกงาน 
3 เดือน เรียน 3 เดือน 
ตลอด 3 ป โดย 

-  ป 1 ฝกงาน 6 ช่ัวโมงตอ
วัน รวมฝกงานป
การศึกษาละ 864 ช่ัวโมง 

- ป 2 ฝกงาน 7 ช่ัวโมงตอวัน 
รวมฝกงานปการศึกษาละ 
1,008 ช่ัวโมง 

- ป 3 ฝกงาน 8 ช่ัวโมงตอวัน 
รวมฝกงานปการศึกษาละ 
1,152 ช่ัวโมง 

- รวมทั้งหมดตลอดหลักสูตร
ฝกงานประมาณ 3,024 
ช่ัวโมง  

- ฝกงาน 4 ภาคเรียน (รวม
ระยะเวลาทั้งหมด 9 เดือน) 
จาก 1 ภาคเรียน รวม 1,728 
ช่ัวโมง ปการศึกษา 2554 
ปรับลดลง 7.5 เดือน คิดเปน 
1,344 ชม. 

- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
Thinking and Learning 
skills เพ่ิมจาก 120 ช่ัวโมง 
เปน 248 ช่ัวโมง 

-Micro World Pro : มี
โปรแกรมสรางภาพ 
เสริมสรางจินตนาการ 

- Meditation : มีสมาธิ 
- LEGO-Logo : เปนเคร่ืองมือ

ในการสรางจินตนาการ 
- Learning by Doing : ทําจริง 
- Learning Point : เรียนรูจาก

จุดการเรียนรู 
- Show and Share : พูดคุยและ

แลกเปลี่ยนความรู 
- Learn how to learn : เรียนรู

วิธีการเรียนรู 
- Presentation : นําเสนอ 
- Project Based หรือ Problem 

Based เรียนรูจากโครงการ
จริงในการฝกงานเทอม
สุดทาย 

- ระดับ ปวช. ทําการฝกงาน 1 ป
การศึกษา  รวม 8 เดือนสัปดาห
ละ 6 วัน วันละ 8 ช่ัวโมง รวม 
1,536 ช่ัวโมง 

- ระดับ ปวส. นั้นจะเปนระบบ
เรียนแบบทวิภาคี คือในวิชา
เรียนทางดานวิชาชีพจะมีการ
ฝกงานรวมดวย โดยเรียน
วิชาชีพพ้ืนฐาน สาขาวิชา และ
สาขางานรวม 66หนวยกิต 
หนวยกิตละ 40 ช่ัวโมง อัตรา
การฝกงานไมต่ํากวารอยละ 70 
ของช่ัวโมงเรียน รวมฝกงาน
ประมาณ 1,848 ช่ัวโมง ตลอด
การศึกษา  

- ระดับปริญญาตรี เรียนตอจาก
ระดับ ปวส.3 ป ทําการฝกงาน
ลงเรือ 1 ปการศึกษา ในปที่ 2 
รวม 12 เดือน 7 วัน วันละ 16 
ช่ัวโมง รวม 5,376 ช่ัวโมง มี
รายละเอียดการอบรมดังนี ้

- อบรมกอนลงเรือ ประมาณ 32 
ช่ัวโมง 

- 46 หัวขอในการปฏิบัติการ 
ประกอบดวย 

- 11 หัวขอเกี่ยวกับการสรางเรือ 
- 8 หัวขอเกี่ยวชางกลทางทะเล 
- 7 หัวขอวิศวกรรมทางทะเล 
- 8 หัวขอไฟฟาทางทะเล 
- 12 หัวขออิเล็กทรอนิกสืทาง



ผ4-4 

ประเด็น โรงเรียนปญญาภิวัฒน  
เทคโนธุรกิจ 

โครงการ V-ChEPC  
วท.มาบตาพุด 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการตอเรือ

นครศรีธรรมราช 
ทะเลคาตอบแทน 10,000-
12,000 บาท/เดือน ในชวงของ
การลงเรือ 

13. คาเลาเรียน ทุนการศึกษาเฉพาะ
หลักสูตร ธุรกิจคาปลีก 
100 % เมื่อสําเร็จการศึกษา 
แลวทํางานกับ บมจ. ซีพี 
ออลล 1 ป โดยรับเงินเดือน
และไดรับสิทธิ์ในการ
พิจารณาผลงานตาม
มาตรฐานของบริษัท 

ไมมีคาเลาเรียน เปนทุนเรียน
ฟรี และทํางานในเครือบริษัท
ที่ใหการสนับสนุน 

ไมมีคาเลาเรียน  
เปนทุนเรียนฟรี 

14. จํานวนครู
ภาพรวม 

80 คน ที่ทําการสอน
โดยตรง และมีการสอน
ผานออนไลนเพ่ือไปยัง
ศูนยการเรียนรูตางจังหวัด 

ปการศึกษา 2551 - 2552 
-ครูประจํา 6 คน อาจารย
พิเศษ 5 คน วิทยากรหลักจาก
สถานประกอบการ 3 คน 
ปการศึกษา 2553 
- ครูประจํา 5 คน อาจารย
พิเศษ 5 คน วิทยากรหลักจาก
สถานประกอบการ 3 คน 
เจาหนาที่สนับสนุน 1 คน 
ปการศึกษา 2554 
-ครูประจํา 3 คน อาจารย
พิเศษ 5 คน วิทยากรหลักจาก
สถานประกอบการ 3 คน 
เจาหนาที่สนับสนุน  2 คน 

ครูประจําสอนในสาขาตอเรือ 
4-5 คน และมีการใชครูสอน
รวม ครูพิเศษ และครูจากสถาน
ประกอบการ 

15. บทบาทของครู - ครูเปรียบเสมือนเปน
ผูปกครอง ดูแลเด็กอยาง
ใกลชิด เนื่องจากนักศึกษา
ยังอายุนอย 

- เนนการสอน และควบคุม
เด็กในการฝกงาน ไมไดมี
รายไดจากการทํางานวิจัย 
โดยครูจะเขาไปมีสวน
รวมในการฝกงาน เพ่ือ
เปนการพัฒนาอาจารยให
เขาใจในระบบของธุรกิจ
อยางแทจริง  

- อาจารยมีแนวคิดการสอน
แบบ Constructionism 
สอนใหเด็กคิดเปนได ทํา
หนาที่เปน facilitator  

- วิทยากรจากสถาน
ประกอบการ เพ่ิมเติม
เนื้อหาวิชาทางดานปโตร
เคมี ปโตรเลียม 
Assignment งานให
นักศึกษาชัดขึ้น รวมทั้ง
สถานประกอบการมีการ
ประสานงานรวมกันในการ
พัฒนาการเรียนรูของเด็ก 
ครู การรับ feedback ของ

- ครูตองเกงดานภาษาพอสมควร 
โดยเฉพาภาษาอังกฤษเทคนิค
ทางเรือ 

- วิทยากรจากสถานประกอบการ
ทางดานพาณิชยนาวี มาชวย
ในการสอนตอนฝกงานและ
อบรวมกอนลงเรือ 
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ประเด็น โรงเรียนปญญาภิวัฒน  
เทคโนธุรกิจ 

โครงการ V-ChEPC  
วท.มาบตาพุด 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการตอเรือ

นครศรีธรรมราช 
กันและกัน 

16.เงินเดือนครู เร่ิมตนในระดับปริญญาตรี
อยูที่ 16,000 – 19,000 บาท
ขึ้นไป ไมรวมคา
ประสบการณ และ
สวัสดิการณ และคาสอน
ออนไลนเพ่ือไปยังศูนยการ
เรียนรูตางจังหวัด 

ครูในโครงการ อัตราจางของ
ทางวิทยาลัย สูงกวาเงินเดือน
ครูขาราชการอัตราคาจาง
เร่ิมตนอยูที่ 15,000 – 17,000 
บาทขึ้นไป ยังไมรวม
สวัสดิการณตางๆ 

เงินเดือนอัตราคาราชการทั่วไป 
ปริญญาตรี 15,000 บาทตอ
เดือน และมีคาสวัสดิการณ
ตางๆ และมีครูพิเศษในอัตรา
จางที่สูง สวนใหญจะเปนครู
จากผูประกอบการโดยตรง 

17. รายไดหลัง 
เรียนจบ 

จบหลักสูตรสามารถ
เร่ิมตนในตําแหนงผูชวย
ผูจัดการราน รายได 
12,000 บาท/เดือนขึ้นไป 

เร่ิมตน 12,000 บาท/เดือน ซึ่ง
ยังไมรวมคาที่พักและ
สวัสดิการณอื่นอีก 10,000 – 
12,000 บาท/เดือน รายได
รวมอยูที่ประมาณ 22,000 
บาทขึ้นไป 

40,000 – 65,000 บาท/เดือน 

18. Competency 
base  

- นํากรอบคุณวุฒิแหงชาติ 
(NQF) ระดับ 1 – 3 ของ
สภาการศึกษา ที่ไดยกราง
ขึ้นมาใชเปนแนวทางใน
การกาหนดมาตรฐาน
สมรรถนะ (Competency 
Standard) อาชีพธุรกิจคา
ปลีกประเภทรานสะดวก
ซื้อ โดยให 

- ปวช.1 การคิดอยาง
เปนระบบ 

- ปวช.2 วางแผนทาง
ธุรกิจได 

- ปวช.3 ดําเนินงาน
ตามแผนและ
รายงานผล 

การเรียนการสอนแบบ 
Constructionism เพ่ือฝกให 
เด็กคิดเปน แกปญหาเฉพาะ
หนาได ซึ่งทําใหกรอบการ
เรียนรูกวาง ทําใหหลุดใน
สวนของหลักสูตรที่ตองเรียน
ในครบถวนได จึงตองมีการ
มาเก็บตกภายหลัง ซึ่งจะมี
ปญหาในการทดสอบ
สมรรถณะได ถือวายังคงเปน
จุดออนของโครงการ 

- การเรียนที่เนนการฝกงานใน
เรือ และฝกอยางหนัก ซึ่งเปน
การวัดสมรรถณะของนักศึกษา
ในเร่ืองของความอดทน เปน
สําคัญ เสริมสรางปฏิสัมพันธ
กับเพ่ือนรวมงานให
เปรียบเสมือนเปนครอบครัว
เดียวกัน 
- ไมมีการทดสอบสมรรถณะ 
- ใชการประเมินจาก
มาตรฐานสากลขององคการ
ทางทะเลระหวางประเทศ 
(IMO MODEL COURSE) 

 
ที่มา : จากการสัมภาษณเชิงลึกของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย,2554 
         รายงานการประเมินผลโครงการ V-ChEPC,2552 
         คูมือรายงานโครงการพัฒนาชางเทคนิควิศวกรรมเคม ีวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด,2553 
         เวปไชดโรงเรียนปญญาภิวัฒนเทคโนธุรกิจ http://www.panyapiwat.ac.th/ 
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ตารางภาคผนวกที่ 4.2 การศึกษาประเด็นที่สําคัญของสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน  
และสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุน  

ประเด็น สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญ่ีปุน 
1. รูปแบบการ
สนองตอบตอตลาด 

ผลิตนักศึกษาใหกับบริษัท ซีพี ออลล จํากัด 
(มหาชน) โดยตรง suppliers ที่เปนเครือขาย 
Corporate University  – วิทยาลัยของบริษัท 
หรือวิทยาลัยอุปถัมภ 

ผลิตนักศึกษาใหกับอุตสาหกรรมในเครือของสมาคม
สงเสริมเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน (ส.ส.ท.) โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมยานยนต – เอกชนเปนผูนํา 

2. การกอตั้งสถาบัน “ปญญาภิวัฒน” เปน Business Unit หนึ่ง 
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน
หนวยธุรกิจของการเรียนการสอน เปนสวน
หนึ่งของบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 
เปนผูใหการสนับสนุนทุน 

ไดรับการสนับสนุนทุนในการกอตั้งจาก สมาคม
สงเสริมเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน (ส.ส.ท.) จากเงินกําไร
สะสม และความรวมมือของบริษัทของ
ผูประกอบการทั้งไทยและญ่ีปุนในการมอบ
ทุนการศึกษา 

3. หลักสูตร หลักสูตรตรงกับความตองการของบริษัท
โดยเฉพาะ มีการสํารวจตลาดกอนทําการเปด
หลักสูตร (Innovate)  เชน  
     - การจัดการธุรกิจคาปลีก 
     - การจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ 

(Building and Facilities Management) 
     - ศิลปศาสตร สาขาการสื่อสารแบรนด 

(Luxury brand management) 
     - สาขาวิชากลยุทธการบริหารทรัพยากร

มนุษยและองคการ(HRM : Strategic in 
Human Resource and Organization 
Management) 

หลักสูตรตรงกับความตองการของอุตสาหกรรม และ
ความตองการของตลาด มีการคิดหลักสูตรที่มีความ
แตกตางจากหลักสูตรที่มีอยูทั่วไป (Innovate) เชน  

- สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Business IT) 
: ทักษะในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจขององคกรไดดี 

- สาขาบริหารธุรกิจญ่ีปุน (Business 
Administration (Japanese))  : บริหารจัดการ
องคกรและธุรกิจแบบญ่ีปุนและสามารถในการ
สื่อสารภาษาญ่ีปุนไดในระดับดี ปอนเขา
โรงงานญ่ีปุน 

4. โครงสรางหลักสูตร มีการฝกงานทุกเทอม เนนการเรียนพ้ืนฐานใหแนน  และมีการฝกงานใน
สถานประกอบการ 

5. Specific skill หรือ 
General skill 

Apprentice specific skill Specific skill ในสวนที่สมาชิกในอุตสาหกรรม
ตองการ 

6. จุดเดนของ
กระบวนการเรียนการ
สอน 

- หลัก Work base learning : เรียนรูจากการ
ทํางานจริง 

- "DJT (Deutsche, Japan, Thailand) 
Business Model" 

- หลัก Monozukuri : คิดอยางเปนระบบ มีการจด
บันทึกอยางละเอียด 

7. การบริหารจัดการ 
และความยืดหยุน 

มีความยืดหยุนสูงการปรับเปลี่ยนหลักสูตรให
ตรงกับความตองการที่จะผลิตแรงงานเขา
บริษัท 

มีความยืดหยุนสูงการปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหตรงกับ
ความตองการที่จะผลิตแรงงานเขาสู
ภาคอุตสาหกรรม ไมติดขัดในกระบวนการ จาก
หลักสูตรที่มีการคิดใหมและยุติไดสะดวก 

8. เงินใชในการลงทุน 200 ลานบาท ในเบื้องตน 400 ลานบาท รวมคาที่ดิน (ป 2546) 
9. การสํารวจตลาด ทําการสํารวจตลาดอยูตลอด เนื่องจากบริษัท

เองตองตอบสนองตอความของตลาดเชนกัน 
จึงตองผลิตกําลังแรงงานที่มีความถนัด
โดยตรง (สํารวจ Demand) 

สํารวจความตองการแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานใน
อุตสาหกรรมยานยนตญ่ีปุน 

10. อัตราการสมัครเขา
เรียน 

อัตราสมัครเรียน 100 : รับเขาเรียนประมาณ 
50 - 55 

   นักเรียนรุนแรกระดับปริญญาตรี 296 คน  
จากการสมัครเรียนมา 1,000 กวาคน  
อัตราสมัครเรียน 100 : รับเขาเรียน 30 
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ประเด็น สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญ่ีปุน 
    โดยทําการ input เด็กจาก 3 ทาง คือ จากการสอบ

ตรง และ Admission ของสวนกลาง 100 คน และ
การรับโควตา เรียนดีจากโรงเรียนในเครือขาย 
เชน โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ บดินเดชา 
เปนตน ประมาณ 200 คน  

11. อัตราการจบ และ
การลาออก 

- อัตราการ drop out ของนักศึกษาช้ันปที่ 1 
จํานวน 200 คนจาก 1,300 คน คิดเปนรอยละ 
15.38 

- อัตราการ drop out ของนักศึกษาช้ันปที่ 1 ต่ํากวา 
5% สาเหตุเนื่องจาก ไดที่เรียนอีกที่อื่นและผล
การเรียนไมดี ไดเกรดเฉลี่ยประมาณ 1.50  

- การจบการศึกษาในปการศึกษา 2553 ของนักเรียน
รุนแรก จากสถิติปริญญาตรีที่เขาปการศึกษา 
2550 แยกสาขาดังนี้ 

   - วิศวกรรมยานยนต 54 คน คิดเปนรอยละ 70.13 
   - เทคโนโลยีสารสนเทศ 74 คน คิดเปน 

รอยละ 83.15 
   - การจัดการอุตสาหกรรม 74 คน คิดเปน 

รอยละ 79.57 
   - การจัดการอุตสาหกรรม(ตอเนื่อง) 33 คน 

(หลักสูตร 2 ป จบปการศึกษา 2552)  
คิดเปนรอยละ 89.19 

12. การฝกงาน - เรียนภาคทฤษฎี และทําการฝกงานทุกภาค
การศึกษาในรูปของ สหกิจศึกษา ใน 2 ป
แรก ภาคการศึกษาละ 1 หนวยกิต และในป
ที่ 3 และ 4 ภาคการศึกษาละ 2 หนวยกิต : 
รวมทั้งหมด 12 หนวยกิต 

- โดยในสาขาคาปลีก ฝกงาน 3 เดือน เรียน 3 
เดือน ตลอด 4 ป สัปดาหละ 5-6 วัน  
วันละ 7 ช่ัวโมง รวมทั้งหมดตลอดหลักสูตร
ฝกงานประมาณ 2,800 – 4,032 ช่ัวโมง โดย
ทักษะการฝกดังนี ้

      ป 1 : ฝกเปนพนักงานราน 
      ป 2 : ผูเปนผูชวยผูจัดการราน 
      ป 3 : ฝกเปนผูจัดการราน 
      ป 4 เทอม 1 : ฝกเปนผูชวยผูจัดการเขต 
   ป 4 เทอม 2 : ฝกในสํานักงานใหญ รูทั้ง

ระบบ 
- สาขาวิศวกรรม ฝกงานทุกป โดยทักษะการ

ฝกดังนี้ 
      ป 1 : ฝกงานลงราน ประมาณ 3 สัปดาห 

สัปดาหละ 6 วัน วันละ 6-7 ช่ัวโมง รวม 
108 – 126 ช่ัวโมง 

      ป 2-4 : ฝกงานโรงงานของบริษัท
เครือขาย 3-4 เดือนตอป วันละ 7-8 ช่ัวโมง 
รวม 1,296- 2,016 ช่ัวโมง 

      รวมทั้งสิ้นฝกงานตลอดทั้งหลักสูตร 
1,424 – 2,142 ช่ัวโมง                                                                               

   เรียนภาคทฤษฎีตลอดหลักสูตร และฝกงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม 1 ภาคเรียน ในระดับช้ัน
เรียนปที่ 3 ภาคฤดูรอน รูปแบบจะเหมือน
มหาวิทยาลัยทั่วไป : 40 หนวยกิต 

   ระยะเวลาของการฝกงาน บังคับฝก 4 เดือน โดย
โรงงานสวนใหญจะใหเด็กฝกงาน 8 ช่ัวโมงตอ 1 
วัน และ 6 วันตอสัปดาห รวม 768 ช่ัวโมงตลอด
หลักสูตร 
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ประเด็น สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญ่ีปุน 
13. คาเลาเรียน - คาเลาเรียน ตลอดหลักสูตร  

- ระดับปริญญาตรี 227,600-237,000 บาท 
- คณะบริหารสาขาคาปลีก ตลอดหลักสูตร

ประมาณ 240,000 บาท อัตราคาหนวย
กิตละ 1,200 – 1,500 บาท 

- คณะวิศวกรรม เทอมละ 30,000 – 40,000 
บาท อัตราคาหนวยกิตละ 1,500 – 
1,700 บาท ตลอดหลักสูตรประมาณ 
320,000 บาท 

 
 

- คาเลาเรียน ตลอดหลักสูตร  
-ระดับปริญญาตรี 323,000 – 432,000 บาท  

(ปการศึกษา 2553) 
- คณะบริหาร เทอมละ 30,150 บาท 
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เทอมละ 35,150 บาท 
- คณะวิศวกรรมยานยนต เทอมละ 36,750 บาท 
- คณะวิศวกรรมการผลิต เทอมละ 38,550 บาท 
- คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร  

เทอมละ 35,550 บาท 
- อัตราคาหนวยกิต  

- รายวิชาปรับพ้ืนฐาน วิชาละ 5,000 บาท 
- รายวิชาบรรยาย/ทฤษฏี หนวยกิตละ 3,000 บาท 
- รายวิชาปฏิบัติดูงาน หนวยกิตละ 10,000 บาท 

14. จํานวนครูภาพรวม บุคคลากรทั้งหมด 160 คน บุคคลากรทั้งหมด 185 คน 
15. บทบาทของครู - เนนการสอน และควบคุมเด็กในการฝกงาน 

ไมไดมีรายไดจากการทํางานวิจัย 
- อาจารยผูสอนตองเขาไปในการฝกงาน

พรอมกับเด็กดวย เพ่ือเปนการพัฒนา
อาจารยใหเขาใจในระบบของธุรกิจอยาง
แทจริง  

- ครูเปรียบเสมือนเปนผูปกครอง ดูแลเด็ก
อยางใกลชิด 

- ครูเปนผูสอนในหองเรียน โดยเนนในวิชาพ้ืนฐาน
แกเด็กใหแนนกอน และจะมีผูชํานาญการจาก
สถานประกอบการใหความรูในภาคปฏิบัต ิ

- เนนครูสอนทางดานภาษาเปนอยางมาก 
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษแลว จะเนน
ภาษาญ่ีปุน 

16.เงินเดือนครู - เงินเดือนตกอยูที่ประมาณ  
- Ph.D ประมาณ 100,000 บาทขึ้นไป 
- จบปริญญาโทและมีประสบการณ 

ประมาณ 40,000 – 70,000 บาท 
- จบปริญญาโทเร่ิมตนประมาณ 20,000 – 

30,000 บาท 

เงินเดือนตกอยูที่ประมาณ  
   - Ph.D ประมาณ 35,000 บาทขึ้นไป 
   - จบปริญญาโท ประมาณ 25,000 บาทขึ้นไป 

17. รายไดหลังเรียนจบ - อัตราเงินเดือนเร่ิมตนของนักศึกษาจบใหม 
อยูที่ประมาณ 14,000  บาท อัตราคาจาง
ต่ําสุด 13,000 บาท 

- หากทําสัญญากับทางบริษัทเพ่ือทํางาน 3 ป 
หลังจบการศึกษา สามารถเปนเจาของธุรกิจ
ราน 7-11 ในมูลคา 300,000 บาทบุคคลจาก
ทั่วไปที่ตองลงทุนประมาณ 1,500,000 บาท 

- นักศึกษาจบใหมไดรับเงินเดือนอยูที่ประมาณ  
        คณะวิศวกรรม 16,000 บาท 
        คณะบริหาร  13,000 บาท 
        คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 15,000 บาท 

18. Competency base  ไมมีการทดสอบ ไมมีการทดสอบ 
 
ที่มา : จากการสัมภาษณเชิงลึกของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย,2554 
          เอกสารภายในของสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญ่ีปุน,2554 
          เวปไซดสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน http://www.pim.ac.th/ 
          เวปไซดสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญ่ีปุน www.tni.ac.th/ 
 


