
ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เรื่อง  มาตรฐานการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 

พ.ศ.  2563 
 
 

เนื่องจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
ลงวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ก าหนดให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ลงวันที่  ๑๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ส่งผลให้ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ลงวันที่  ๑๗  ตุลาคม   
พ.ศ.  ๒๕๕๗  ถูกยกเลิก  และข้อ  ๖  ของประกาศกระทรวงศกึษาธิการ  เรื่อง  กรอบคุณวฒุิอาชีวศึกษาแหง่ชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๖๒  ก าหนดให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษาใช้กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติดังกล่าว  
เป็นหลักในการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ  โดยให้ท าเป็นประกาศคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สถานศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศกึษา  
น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาหรอืปรบัปรุงหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา  ประกอบกับในปัจจุบันคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ประกาศก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   
และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการไว้แล้ว  ดังนั้น  จึงต้องก าหนดมาตรฐาน  
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ  และสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในแต่ละระดับ  เพ่ือให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๖  ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๓   
เมื่อวันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื่อง  มาตรฐาน 
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  พ.ศ.  2563” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่า  “กรอบคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแห่งชาติ  และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ” 
ข้อ ๔ การศึกษาระบบทวิภาคี  เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง

สถานศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของรัฐ   
ในเรื่องการจัดหลักสูตร  การเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล  โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่ง  
ในสถานศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษาและเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานของรัฐ   

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๓



การศึกษาระบบทวิภาคีตามวรรคหนึ่งต้องมีการจัดแผนการเรียน  แผนการฝึกอาชีพ  การฝึกท างาน  
การวัดผลและการประเมินผล  เพ่ือมุ่งเน้นผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับฝีมือ  ระดับเทคนิค  และระดับ
เทคโนโลยี  ให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ   
และกิจนิสัยที่เหมาะสมปฏิบัติงานได้จริง  ปฏิบัติงานที่ใช้เทคนิคในการท างาน  สร้างและพัฒนางาน  
วางแผน  จัดการพัฒนาตนเองและท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ
และวิชาชีพ  มีสมรรถนะน าไปปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพอิสระได้ตามมาตรฐานการศึ กษาวิชาชีพ 
และมาตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชานั้น ๆ  โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และแผนการศึกษาแห่งชาติ 

ข้อ ๕ คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับคุณวุฒิ  
ประเภทวิชาและสาขาวิชาต้องมีคุณภาพตามที่ก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบ
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ  และต้องมีคุณลักษณะพิเศษ  ดังนี้ 

(๑) สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่ฝึกอาชีพได้ทันที 
(๒) มีสมรรถนะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา 
ข้อ ๖ โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิต  การคิดหน่วยกิตตอ่ภาคเรียน  และการจัดการ

ฝึกอาชีพให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
แต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา  ซึ่งการฝึกอาชีพในสถานประกอบการต้องมีระยะเวลาของการฝึกอาชีพ   
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ  ไม่น้อยกว่า  ๒  ภาคเรียน  หรือ  ๑  ปีการศึกษาของหลักสูตร  ทั้งนี้  หากสถาน
ประกอบการมีความประสงค์จะให้ผู้เรียนฝึกอาชีพในสถานประกอบการเกินกว่าที่ก าหนดไว้ให้ด าเนินการได้  
โดยพิจารณาร่วมกับสถานศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษา 

ข้อ ๗ ผู้สอนและบุคลากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  สถานศึกษา 
หรือสถาบันการอาชีวศึกษาต้องด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ครูผู้สอนวิชาชีพในสาขาวิชาของสถานศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบ  ต้องได้รับการพัฒนาวิชาชีพที่สอนไม่น้อยกว่า  
แปดสิบชั่วโมงต่อคนต่อปีการศึกษา  จากสถานประกอบการที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   

(๒)  สถานศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษา  ต้องจัดให้มีผู้มีประสบการณ์  มีความช านาญ  
และมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพมาถ่ายทอดทักษะประสบการณ์และความรู้แก่ผู้เรียนและผู้สอน  
ไม่น้อยกว่าสองครั้ง  ครั้งละไม่ต่ ากว่าสองชั่วโมงต่อสาขาวิชาต่อภาคเรียน 

ข้อ ๘ สถานศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษาและสถานประกอบการที่ร่วมกันจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต้องมีวัสดุ  ครุภัณฑ์  พ้ืนที่  และอุปกรณ์การศึกษา  ส าหรับผู้เรียนเพียงพอ 
ต่อการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพ 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๙ สถานศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจะต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังนี้   

(๑) ผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

(๒) จัดการเรียนในสาขาวิชาตรงความต้องการสถานประกอบการ 
(๓) ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ระหว่างสถานศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษา   

และสถานประกอบการ 
(๔) ท าสัญญาการฝึกอาชีพระหว่างผู้เรียนกับสถานประกอบการ 
(๕) ท าแผนการเรียน  แผนการฝึกอาชีพ  และแผนการนิเทศร่วมกับสถานประกอบการตลอดหลักสูตร 
(๖) จัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนการฝึกอาชีพ  และปัจฉิมนิเทศหลังเสร็จสิ้นการฝึกอาชีพ 
(๗) เตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนการฝึกอาชีพ 
(๘) จัดให้มีครูนิเทศก์การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ   
(๙) มีการก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ 

(๑๐) ประชาสัมพันธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้กับสถานประกอบการ  ผู้เรียน   
และผู้ปกครองทราบ 

ข้อ  ๑๐ สถานประกอบการที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต้องให้ความร่วมมือ  ดังนี้   
(๑) ส่งเสริม  และสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะ  

ที่พึงประสงค์ 
(๒) จัดลักษณะงานที่ฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในสาขาวิชาที่ผู้เรียนก าลังศึกษา 
(๓) ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษาหรือสถาบัน

การอาชีวศึกษา 
(๔) ท าสัญญาการฝึกอาชีพระหว่างผู้เรียนกับสถานประกอบการ 
(๕) ท าแผนการเรียน  แผนการฝึกอาชีพ  และแผนการนิเทศร่วมกับสถานศึกษาหรือสถาบัน

การอาชีวศึกษาตลอดหลักสูตร 
(๖) ประเมินการฝึกอาชีพร่วมกับสถานศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษา 
(๗) จัดให้มีครูฝึกในสถานประกอบการ   
(๘) จัดให้มีผู้ประสานงานและผู้ควบคุมการฝึกอาชีพ  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

ของสถานประกอบการ 
(๙) ประชาสัมพันธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้กับผู้เรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชนทราบ 

(๑๐) จัดให้มีสวัสดิการและหรือเบี้ยเลี้ยงที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน  ตามข้อตกลง 
ข้อ  ๑๑ ครูฝึกในสถานประกอบการต้องมีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้   
(๑) มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๓



(๒) ก าหนดจ านวนครูฝึกในสถานประกอบการเพ่ือการฝึกอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ต้องมีครูฝึกหนึ่งคนต่อผู้เรียนไม่เกินสิบคน  ระดับปริญญาตรี  
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ต้องมีครูฝึกหนึ่งคน  ต่อผู้เรียนไม่เกินแปดคน   

(๓) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูฝึกตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด   
ข้อ  ๑๒ ผู้เรียนต้องมีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
(๑) มีพ้ืนความรู้และคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษา 
(๒) เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากสถานศกึษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษาและสถานประกอบการ 
ข้อ  ๑๓ การจัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพของสถานประกอบการต้องเป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
(๑) การจัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพต้องเป็นไปตามจุดประสงค์สาขาวิชา 

และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของสาขาวิชาและสาขางาน   
(๒) ผู้ เรียนมีการบันทึกการฝึกอาชีพ  แฟ้มสะสมผลงาน  บันทึกคุณธรรม  จริยธรรม   

และจิตอาสา  ให้เป็นไปตามแบบที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
ข้อ  ๑๔ การนิเทศผู้เรียนในสถานประกอบการ  แบ่งเป็นสองกรณี  และให้ด าเนิ นการ 

ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้   
(๑) กรณีที่  ๑  การนิเทศในประเทศ  ให้ด าเนินการนิเทศ  ดังนี้ 
 (๑.๑) ให้ครูนิเทศก์ไปนิเทศในสถานประกอบการอย่างน้อย  ๓  ครั้งต่อ  ๑  ภาคเรียน   
 (๑.๒) ให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนิเทศในประเทศอย่างสม่ าเสมอและให้รายงานผล

การนิเทศต่อผู้บริหารสถานศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษาทราบ 
 (๑.๓) ให้ใช้วิธีการนิเทศที่หลากหลาย 
(๒) กรณีที่  ๒  การนิเทศในต่างประเทศ  ให้ด าเนินการนิเทศ  ดังนี้ 
 (๒.๑) ให้ครูนิเทศก์ไปนิเทศอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อภาคเรียน  หรือ 
 (๒.๒) ให้ภาคีเครือข่ายในต่างประเทศเป็นผู้นิเทศแทนในทุกภาคเรียน  หรือ 
 (๒.๓) ให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนิเทศต่างประเทศอย่างสม่ าเสมอ 
 (๒.๔) การไปนิเทศในต่างประเทศต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจตามระเบียบก่อนการเดินทาง 
(๓) การไปนิเทศการฝึกอาชีพให้เป็นไปตามแผนการฝึกอาชีพที่จัดท าขึ้น  หากการฝึกอาชีพ  

ไม่ครบถ้วนสถานศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดการฝึกอาชีพให้เป็นไปตามจุดประสงค์สาขาวิชา 
(๔) ครูนิ เทศต้องผ่านการอบรมการนิเทศการฝึกอาชีพจากส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
(๕) ชั่วโมงนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการให้คิดเป็นเวลาชั่วโมงสอนปกติ  หากชั่วโมงสอน

เกินภาระงานที่ก าหนดสามารถเบิกค่าสอนเกินภาระงานได้ตามระเบียบ 
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(๖) การเดินทางไปนิเทศให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบ   
ข้อ  ๑๕ การวัดผลและประเมินผลการเรียนและการส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแต่ละระดับ   
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ  และใช้วิธีการประเมินอย่างหลากหลาย
ตามสภาพจริง  สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนการฝึกอาชีพ   
โดยค านึงถึงพัฒนาการของผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการ 

ข้อ  ๑๖ การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรต้องก าหนด
ระบบการประกันคุณภาพไว้ให้ชัดเจนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ  ดังนี้ 

(๑) ก าหนดสมรรถนะรายวิชา  โดยปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือพัฒนารายวิชาใหม่ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ 

(๒) การประกันคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา  มีคุณวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   
เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ  มีทักษะและความสามารถในการก ากับดูแล  มีความเชี่ยวชาญ  
ในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน  สถานประกอบการมีความพึงพอใจในศักยภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 

(๓) มีใบรับรองการฝึกอาชีพจากสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของรัฐ   
ที่นักเรียนหรือนักศึกษาได้ไปฝึกอาชีพด้วย 

ข้อ  ๑๗ ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จะพิจารณาวินิจฉัยและให้ถือว่าค า วินิจฉัยของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  22  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

จรูญ  ชูลาภ 
ประธานกรรมการการอาชวีศึกษา 
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