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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
 

อนุสนธิประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
ลงวันที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๖  ข้อ  ๖  ให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาตินี้เป็นหลักในการกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ  และให้ทําเป็น
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสถานศึกษานําไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนาคุณภาพ   
การจัดการอาชีวศึกษาน้ัน  โดยที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการไว้แล้ว  ดังนั้น  จึงกําหนดมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ให้สอดคล้อง
กับกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ  เพื่อเป็นหลัก 
และแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแต่ละระดับ  ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  ในการประชุมคร้ังที่  ๑๐/๒๕๕๗  เม่ือวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗  จึงประกาศกําหนด
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต้องมีมาตรฐานไม่ต่ํากว่า  “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแห่งชาติ  และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ” 
ข้อ ๓ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้สําเร็จ

การศึกษาในแต่ละระดับ  โดยมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนและองค์ประกอบอื่น ๆ  ตามมาตรฐาน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๔ ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนามาตรฐาน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนท่ีจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก  ๕  ปี 

ข้อ ๕ ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องวินิจฉัยรายละเอียดจากมาตรฐานที่กําหนดไว้ในแนบท้าย
ประกาศนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีจะพิจารณาวินิจฉัยและให้ถือว่า
คําวินิจฉัยของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

พลเรือเอก  ณรงค์  พิพัฒนาศัย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ลงวันที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

--------------------------------------------------------------------------------- 

        ๑. หลักการและวัตถุประสงคการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘  กลาวไววา การศึกษาระบบทวิภาคี  
เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากขอตกลงระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยผูเรียน   
ใชเวลาสวนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ   
หรือหนวยงานของรัฐ  
 โดยมีการจัดแผนการเรียน แผนการฝกอาชีพ การฝกทํางาน การวัดผลและการประเมินผลเพ่ือมุงเนน 
ผลิตผูสําเร็จการศึกษาในระดับฝมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี ใหเปนผูมีความรูความเขาใจมีทักษะ 
มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยท่ีเหมาะสม ปฏิบัติงานไดจริง ปฏิบัติงานท่ีใชเทคนิค           
ในการทํางาน สรางและพัฒนางาน วางแผน จัดการพัฒนาตนเองและทํางานรวมกับผู อ่ืนไดอยางมีความสุข  
ใหมีความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะนําไปปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพอิสระไดตามมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพและมาตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชานั้นๆ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ        
สังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ   

        ๒. คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 
 ทุกระดับคุณวุฒิ ประเภทวิชาและสาขาวิชาในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตองครอบคลุม 
อยางนอยสามดาน ท้ังดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไปและดานสมรรถนะ
วิชาชีพตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติท่ีกําหนดและ 
มีคุณลักษณะพิเศษ ดังนี้ 
 ๒.๑ สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาท่ีฝกอาชีพไดทันที 
 ๒.๒ มีสมรรถนะเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละสาขาในแตละระดับ  

        ๓. โครงสรางหลักสูตร จํานวนหนวยกิต การคิดหนวยกิตตอภาคเรียน และการจัดการ 
 ๓.๑ โครงสรางหลักสูตร จํานวนหนวยกิตและการคิดหนวยกิตใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ 
 ๓.๒ การฝกอาชีพในสถานประกอบการโดยมีระยะเวลาไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของการจัดการศึกษาแตละระดับ 

        ๔. ผูสอนและบุคลากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 ๔.๑ คุณสมบัติผูสอนใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
แตละระดับ 
 ๔.๒ ครูผูสอนวิชาชีพในสาขาวิชาของสถานศึกษาท่ีจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวารอยละยี่สิบ
ตองไดรับการพัฒนาวิชาชีพท่ีสอนไมนอยกวาสี่สิบชั่วโมงตอคนตอปการศึกษา จากสถานประกอบการท่ีรวมจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
 ๔.๓ สถานศึกษาจัดใหมีผูมีประสบการณ มีความชํานาญ มีความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพมาถายทอดทักษะ
ประสบการณและความรูแกผูเรียน ผูสอนไมนอยกวาสองครั้งๆ ละ ไมต่ํากวาสองชั่วโมง ตอสาขาวิชาตอภาคเรียน 

 

 / ๕. ทรัพยากร ... 
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๕. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
            ๕.๑ สถานศึกษาและสถานประกอบการตองมีวัสดุ ครุภัณฑ พ้ืนท่ีและอุปกรณการศึกษาสําหรับผูเรียน
เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนและการฝกอาชีพ 
            ๕.๒ สถานศึกษาตองมีครูนิเทศกวิชาชีพสาขานั้นๆ  
            ๕.๓ สถานประกอบการตองมีบุคลากรผูประสานงาน และครูฝก  
        ๖. สถานศึกษาท่ีจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี      
            ๖.๑ ผูบรหิารและบุคลากรในสถานศึกษาตองสงเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
อยางเปนระบบและตอเนื่อง 
            ๖.๒ จัดการเรียนในสาขาวิชาตรงความตองการสถานประกอบการ 
            ๖.๓ ทําบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
            ๖.๔ ใหผูเรียนทําสญัญาการฝกอาชีพกับสถานประกอบการ 
            ๖.๕ ทําแผนการเรียน แผนการฝกอาชีพและแผนการนิเทศรวมกับสถานประกอบการตลอดหลักสูตร 
            ๖.๖ ปฐมนิเทศกอนการฝกอาชีพและปจฉิมนิเทศหลังเสร็จสิ้นการฝกอาชีพ 
            ๖.๗ เตรียมความพรอมผูเรียนกอนการฝกอาชีพ 
            ๖.๘ มีครูนิเทศกการฝกอาชีพในสถานประกอบการ  
            ๖.๙ การกํากับติดตามและประเมินผลการฝกอาชีพรวมกับสถานประกอบการ 
            ๖.๑0 ประชาสัมพันธการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหกับสถานประกอบการ ผูเรียนและผูปกครองทราบ 

        ๗. สถานประกอบการท่ีจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี           
            ๗.๑ สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาเพ่ือใหผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
            ๗.๒ ลักษณะงานท่ีฝกอาชีพตองสอดคลองกับการเรียนรูในสาขาวิชาท่ีผูเรียนกําลังศึกษา 
            ๗.๓ ทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวางสถานประกอบการกับสถานศึกษา 
            ๗.๔ ทําสัญญาการฝกอาชีพระหวางผูเรียนกับสถานประกอบการ 
            ๗.๕ ทําแผนการเรียน แผนการฝกอาชีพและแผนการนิเทศรวมกับสถานศึกษาตลอดหลักสูตร 
            ๗.๖ ประเมินการฝกอาชีพรวมกับสถานศึกษา 
            ๗.๗ มีครูฝกในสถานประกอบการ   
            ๗.๘ มีผูควบคุมการฝกอาชีพ        
            ๗.๙ มีผูประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานประกอบการ 
            ๗.๑0 ประชาสัมพันธการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหกับผูเรียน ผูปกครองและชุมชน 
            ๗.๑๑ มีสวัสดิการและคาตอบแทนท่ีเหมาะสมใหกับผูเรียน ตามขอตกลงระหวางสถานประกอบการ 
และสถานศึกษา 

        ๘. ครูฝกในสถานประกอบการ 

            ๘.๑ มีคุณสมบัติตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา 
            ๘.๒ การฝกอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตองมีครูฝกหนึ่งคน 
ตอผูเรียนไมเกินสิบคน ระดับปริญญาตรี ตองมีครูฝกหนึ่งคน ตอผูเรียนไมเกินแปดคน  
            ๘.๓ ไดรับการแตงตั้งใหเปนครูฝกตามหลักเกณฑ ท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
 
  

/ ๙. คุณสมบัต ิ... 
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        ๙. คุณสมบัติของผู้เรยีน 
 ๙.๑ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการศึกษา 
 ๙.๒ เป็นผูไ้ด้รบัการคัดเลือกจากสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

        ๑๐. การจัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพของสถานประกอบการ 
 ๑๐.๑ การจัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพต้องเป็นไปตามจุดประสงค์สาขาวิชาและมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละสาขาในแต่ละระดับ 
 ๑๐.๒ ผู้เรียนมีการบันทึกการฝึกอาชีพ แฟ้มสะสมผลงาน บันทึกคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา 
ให้เป็นไปตามแบบที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
        ๑๑. ขอ้ก าหนดในการนิเทศ 
 ๑๑.๑ การไปนิเทศผู้เรียนในสถานประกอบการตามแผนการฝึก โดยแบ่งเป็นสองกรณี คือ 
 ๑๑.๑.๑ การนิเทศในประเทศ ให้ครูนิเทศก์ไปนิเทศในสถานประกอบการ แห่งละไม่น้อยกว่า 
สามครั้งต่อภาคเรียน  
 ๑๑.๑.๒ กรณีร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับต่างประเทศ การนิเทศอาจแบ่งออกเป็น
สามวิธี ดังนี ้
  (๑) ให้ครูนิเทศก์ไปนิเทศอย่างน้อยหน่ึงครั้งต่อภาคเรียน 
  (๒) ให้ภาคีเครือข่ายในต่างประเทศเป็นผู้นิเทศแทนต่อภาคเรียน 
  (๓) ให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนิเทศต่างประเทศอย่างสม่ าเสมอ 
 ๑๑.๒ การไปนิเทศการฝึกอาชีพให้เป็นไปตามแผนการฝึกที่จัดท าขึ้น หากการฝึกอาชีพไม่ครบถ้วน
สถานศึกษาต้องจัดการฝึกอาชีพให้เป็นไปตามจุดประสงค์สาขาวิชา 
 ๑๑.๓ ครูนิเทศก์ต้องผ่านการอบรมการนิเทศการฝึกอาชีพจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
 ๑๑.๔ ชั่วโมงนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการให้คิดเป็นเวลาชั่วโมงสอนปกติ หากชั่วโมงสอน  
เกินภาระงานที่ก าหนดสามารถเบิกค่าสอนเกินภาระงานได้ตามระเบียบของทางราชการ 
 ๑๑.๕ การเดินทางไปนิ เทศให้ เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบ ของ
กระทรวงการคลัง 
        ๑๒. การวัดผลและประเมินผลการเรยีนและการส าเร็จการศึกษา 
 ๑๒.๑ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียน 
ตามหลักสูตรแต่ละระดับ 
 ๑๒.๒ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ด าเนินการอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการประเมิน 
อย่างหลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกอาชีพ
โดยค านึงถึงพัฒนาการของผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการ 

        ๑๓. การประกันคุณภาพ 
 ๑๓.๑ การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 ๑๓.๑.๑ ให้ทุกหลักสูตรต้องก าหนดระบบการประกันคุณภาพไว้ให้ชัดเจนครอบคลุมทั้งคุณภาพ
ผู้ส าเร็จการศึกษา การบริหารหลักสูตร ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา ความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน 

/ ๑๓.๑.๒ ก ำหนด ...  



๔ 

 

   

 ๑๓.๑.๒1กําหนดสมรรถนะรายวิชา โดยปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือพัฒนารายวิชาใหมใหสอดคลอง
กับความตองการของสถานประกอบการ 
 ๑๓.๒ การประกันคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา 
 ๑๓.๒.๑1มีคุณวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ
 ๑๓.๒.๒.มีทักษะและความสามารถในการกํากับดูแล มีความเชี่ยวชาญในการแกไขปญหา 
การปฏิบัติงาน 
 ๑๓.๒.๓1สถานประกอบการมีความพึงพอใจในศักยภาพผูสําเร็จการศึกษา 
 ๑๓.๒.๔1มีใบรับรองการฝกอาชีพจากสถานประกอบการ องคกรเอกชน สมาคม องคกรวิชาการ
หรือองคกรวิชาชีพ 


