
แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ     เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ
.ศ. ๒๕๕๗



แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี	
ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง	 มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
	 พ.ศ.	๒๕๕๗



แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

ค�าน�า
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก�าหนดมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้น เพื่อ

ใช้เป็นหลักและแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องมาตรฐานการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป  

ซึ่งได้ลงประกาศในราชกจิจานเุบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนพเิศษ ๒๓๙ ง วนัท่ี ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๗ 

แล้ว

ตามมาตรฐานการจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาคดีงักล่าวมีความเกี่ยวข้องกบัหลายฝ่าย 

อาทิเช่น สถานศึกษา สถานประกอบการ คร ูผูเ้รยีน และผูป้กครอง ดงันั้นเพื่อให้เกดิความเข้าใจตรง

กนั มีความชดัเจนในแนวทางและวธิปีฏบิตั ิส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาจงึมอบหมาย 

ให้ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี จัดท�าแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้น เพื่อให้

สถานศึกษาและสถานประกอบการน�าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

และให้ครู อาจารย์ ผู้เรียน ตลอดจนผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติในการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีดีขึ้น พร้อมทีจ่ะให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี ตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีด�าเนินการจัดท�าแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยพัฒนาและปรับปรุงขึ้นจากแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่ง คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม

ปรกึษาหารอืท�าแนวทางปฏบัิตกิารจดัการอาชีวศกึษาระบบทวภิาค ีท้ังนี้ได้ผ่านความเหน็ชอบจาก

คณะอนุกรรมการการอาชวีศกึษาด้านความร่วมมอืการจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ีจงึก�าหนด

ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ น�าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคีให้ถูกต้อง มีมาตรฐาน โดยครู คณาจารย์ สถานประกอบการ ผู้เรียน ผู้ปกครอง 

มีความเข้าใจร่วมมือส่งเสริม ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป  

ศนูย์อาชวีศกึษาทวภิาคสี�านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา ขอขอบคณุ คณะกรรมการ 

ด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการการอาชวีศกึษาด้านความร่วมมือการจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ี

และผู้เกี่ยวข้องท่ีมีส่วนร่วมจดัท�าแนวทางปฏบิตักิารจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาคฉีบบันี้ส�าเรจ็

เรียบร้อย

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
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สารบัญ
	 		 	 หน้า

ค�าน�า		 	 ก
สารบัญ	 	 ข
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี	 ๑

๑.	 หลักการและวัตถุประสงค์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี	 ๔
 ●  พัฒนาการของการศึกษาระบบทวิภาคี ๕

 ●  ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ๙

  ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้
 ●  ขั้นตอนการด�าเนินการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ๑๑

๒.	 คุณภาพของผู้ส�าเร็จการศึกษา	 ๒๕
๓.	 โครงสร้างหลักสูตร	จ�านวนหน่วยกิต	การคิดหน่วยกิตต่อภาคเรียนและการจัดการ	 ๒๖
๔.	 ผู้สอนและบุคลากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี	 ๓๓
๕.	 ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ	 ๓๔
๖.	 สถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี	 ๓๕
๗.	 สถานประกอบการที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี	 ๘๓
๘.	 ครูฝึกในสถานประกอบการ	 ๘๔
๙.	 คุณสมบัติของผู้เรียน	 ๘๔
๑๐.	 การจัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพของสถานประกอบการ		 ๘๕
๑๑.	 ข้อก�าหนดการนิเทศ	 ๑๐๙
๑๒.	 การวัดผลและประเมินผลการเรียนและส�าเร็จการศึกษา	 ๑๒๐
๑๓.	 การประกันคุณภาพผู้ส�าเร็จการศึกษา	 ๑๒๗
๑๔.	 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการในต่างประเทศ	 ๑๒๙

บรรณานุกรม	 ๑๓๕

ภาคผนวก	 ๑๓๗

 ●  ค�าสั่งส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงาน ๑๓๙

  จัดท�าแนวปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ●  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ๑๔๓
 ●  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ  ๑๕๑
   พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ●  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ๑๕๔
   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖   
 ●  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ๑๕๘ 
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ●  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ๑๖๒
  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๖



สารบัญตัวอย่าง

ตัวอย่างที่	๑  ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ๓๖

ตัวอย่างที่	๒  แบบส�ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ ๓๙

ตัวอย่างที่	๓ แบบส�ารวจลักษณะงานของสถานประกอบการ ๔๑

ตัวอย่างที่	๔ แบบสรุปรายชื่อสถานประกอบการและรายวิชาฝึกอาชีพ ๔๒

ตัวอย่างที่	๕ หนังสือเชิญเข้าร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ๔๓  

ตัวอย่างที่	๖ แบบสรุปผลการส�ารวจรายชื่อสถานประกอบการที่มีความประสงค์ ๔๔  

 เข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ตัวอย่างที่	๗ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ๔๕

ตัวอย่างที่	๘	 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ๔๖

ตัวอย่างที่	๙	 สัญญาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ๔๙

ตัวอย่างที่	๑๐ สัญญาฝึกอาชีพเตรียมเข้าท�างาน ๕๒

ตัวอย่างที่	๑๑ แผนการฝึกอาชีพแบบที่ ๑ ๖๗

ตัวอย่างที่	๑๒ แผนการฝึกอาชีพแบบที่ ๒ ๗๓

ตัวอย่างที่	๑๓ แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ๗๙

ตัวอย่างที่	๑๔ แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ๘๑

ตัวอย่างที่	๑๕ การวิเคราะห์งานรายชิ้น ๘๖

ตัวอย่างที่	๑๖ คู่มือการฝึกอาชีพ ๙๑

ตัวอย่างที่	๑๗	 บทพิจารณาความผิด และพิจารณาโทษของผู้เรียนที่กระท�าความผิด ๙๓

 หรือขอย้ายสถานประกอบการในระหว่างออกฝึกอาชีพ

ตัวอย่างที่	๑๘  สมุดบันทึกการฝึกอาชีพ ๙๕

ตัวอย่างที่	๑๙	 แฟ้มสะสมผลงาน ผู้เรียน ๑๐๕

ตัวอย่างที่	๒๐	 ค�าสั่งแต่งตั้งครูท�าหน้าที่นิเทศการฝึกอาชีพ ๑๑๒

ตัวอย่างที่	๒๑  แผนการนิเทศ/ปฏิทินการนิเทศติดตามผลการฝึกอาชีพรายวิชา  ๑๑๔

ตัวอย่างที่	๒๒	 รายงานการนิเทศฝึกงาน ๑๑๕ 

ตัวอย่างที่	๒๓	 แบบค�าขอเบิกค่าน้�ามันรถการเดินทางไปนิเทศ ๑๑๖

ตัวอย่างที่	๒๔  แบบนิเทศติดตามประเมินผลการฝึกอาชีพของผู้เรียน ๑๑๗

ตัวอย่างที่	๒๕	 แบบประเมินผลการฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา ๑๑๙



1แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
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๑.	การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด�าเนินการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาตามพระราช

บญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ และพระราชบญัญตักิารอาชวีศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๑  

ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา	๒๐		การจัดการอาชีวศกึษา การฝึกอบรมวชิาชีพ ให้จดัในสถานศกึษาของรฐั สถานศกึษา 

ของเอกชนสถานประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทัง้นี้ให้

เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา	๘ การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดได้โดยรูปแบบดังต่อไปนี้ 

 (๑) การศกึษาในระบบ เป็นการจดัการศกึษาวชิาชพีท่ีเน้นการศกึษาในสถานศกึษา 

อาชีวศึกษาหรือสถาบันเป็นหลักโดยมีการก�าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัด

และการประเมินผล ที่เป็นเงื่อนไขของการส�าเร็จการศึกษาที่แน่นอน

 (๒) การศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพทีม่ีความยืดหยุ่นในการ

ก�าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลทีเ่ป็นเงื่อนไขของการ

ส�าเรจ็การศึกษา โดยเน้ือหาและหลักสตูรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความ

ต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม

 (๓) การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพทีเ่กิดจากข้อตกลง

ระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐใน

เร่ืองการจัดหลกัสตูรการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล โดยผูเ้รยีนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศกึษา 

อาชีวศึกษาหรือสถาบันและเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ

  เพื่อประโยชน์ในการผลิตและพัฒนาก�าลังคน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ

สถาบันสามารถจดัการศกึษาตามวรรคหนึ่งในหลายรปูแบบรวมกนักไ็ด้ ท้ังนี้ สถานศกึษาอาชวีศกึษาหรอื

สถาบันนั้น ต้องมุ่งเน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นส�าคัญ

มาตรา	๙ การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ และ 

มาตรา ๘ ให้จัดตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก�าหนด ดังต่อไปนี้

  (๑)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 (๒)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

  (๓)  ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

 คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจก�าหนดหลักสูตรทีจั่ดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะ

ในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ ซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือส�าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้
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มาตรา	๕๑	 ในการจัดการศึกษาระบบทวภิาคท่ีีเป็นความร่วมมือระหว่างสถานศกึษาอาชวีศกึษา 

หรือสถาบันและสถานประกอบการให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน

และสถานประกอบการ

มาตรา	๕๒ สถานประกอบการใดท่ีประสงค์จะด�าเนนิการจดัการอาชวีศกึษา และการฝึกอบรม

วิชาชีพตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้ยืน่ค�าขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อให้ได้รับการ

รับรองประโยชน์ตามกฎหมาย ท้ังน้ีให้ถอืว่าไม่เป็นการขดัหรอืแย้งกบัการจดัการศกึษาขั้นพื้นฐาน รปูแบบ

ศูนย์การเรียนตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

  การยืน่ค�าขอและการพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีก่�าหนดใน 

กฎกระทรวง การจัดการอาชวีศกึษาในสถานประกอบการให้จดัการสอนตามหลกัสตูรการอาชวีศกึษาและ

การฝึกอบรมวิชาชีพ หรือจัดการสอนตามหลักสูตรทีส่ถานประกอบการร่วมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา

หรือสถาบันจัดท�าขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  หลักเกณฑ์ และวธิกีารด�าเนนิการตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาก�าหนด

มาตรา	๕๓	 สถานประกอบการหรอืภาคเอกชนอาจเข้าร่วมด�าเนนิการจดัตั้งศนูย์วจิยัห้องทดลอง 

หรือห้องปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ

สถาบันของรัฐหรือเอกชนได้ตามความตกลงของสถานศึกษาหรือสถาบันและสถานประกอบการนั้น ทั้งนี้

เพื่อประโยชน์ด้านความร่วมมือในการพัฒนาก�าลังคน การวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานการ

อาชวีศกึษาและเพิ่มพนูประสบการณ์ของคร ูคณาจารย์ บุคลากรทางการศกึษาในสถานศกึษาหรอืสถาบัน 

ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

 รายได้และทรพัย์สนิท่ีเกดิจากการด�าเนนิการของสถานประกอบการตามวรรคหนึ่ง

ให้เป็นรายได้ของสถานศึกษาหรือสถาบันนั้น

 หลักเกณฑ์และวธิกีารในการเข้าร่วมด�าเนนิการของสถานประกอบการหรอืภาคเอกชน 

ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน

มาตรา	๕๔ สถานประกอบการสมาคมวิชาชีพ หรือองค์กรอืน่ทีใ่ห้ความร่วมมือในการจัดการ

อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ อาจได้รับสิทธิและประโยชน์ดังต่อไปนี้

  (๑)  การสนับสนุนด้านวิชาการและทรัพยากรตามสมควรแก่กรณี

 (๒)  การเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ หรือองค์กรอื่นทีใ่ห้

ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ

มาตรา	๕๕	 ครูฝึกในสถานประกอบการตามมาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ต้องมีคุณสมบัติ 

อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  (๑)  เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาและผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม

วิชาการศึกษา ด้านอาชีพ
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 (๒) เป็นผูช้�านาญการด้านการอาชพีโดยส�าเรจ็การศกึษาวชิาชพีไม่ต�่ากว่าระดบั

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หรือมาตรฐานอื่นตามที ่

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก�าหนด

  (๓) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพเฉพาะสาขาซึ่งส�าเร็จการศึกษาวิชาชีพไม่ต�า่กว่า

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทีม่ีประสบการณ์ในสาขาอาชีพนั้นไม่น้อยกว่าห้าปี หรือส�าเร็จการศึกษา

วชิาชพีระดับประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสงูท่ีมีประสบการณ์ในสาขาอาชพีนั้นไม่น้อยกว่าสามปี หรอืผูผ่้าน

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตแิละมีประสบการณ์ในการท�างานในสาขาอาชพีนัน้ไม่น้อยกว่า

ห้าปี

  (๔) เป็นผูมี้ประสบการณ์และประสบความส�าเรจ็ในอาชพีเฉพาะสาขา มผีลงาน

เป็นที่ยอมรับในสังคมและท้องถิ่น และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้

  หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้ง การทดสอบ การฝึกอบรม และการออกใบรบัรองการ 

เป็นครูฝึกในสถานประกอบการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก�าหนด

ค�านิยามศัพท์

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี	หมายถงึ การจดัการศกึษาวชิาชพีท่ีเกดิจากข้อตกลงระหว่าง 

สถานศึกษากับสถานประกอบการในเรื่องการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดการฝึกอาชีพ 

การวัดและการประเมินผล

สถานศึกษา	หมายถึง วิทยาลัยและส่วนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาสังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่จัดการอาชีวศึกษา 

สถานประกอบการ  หมายถงึ บรษิทั ห้างหุน้ส่วน ร้านค้า ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ท่ีร่วมมอื 

กับสถานศึกษาหรือสถาบันในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	หรือ MOU มาจากค�าว่า Memorandum of Understanding 

หมายถึง หนังสือซึ่งฝ่ายหนึง่แสดงความสมัครใจจะปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดและตามเงื่อนไขทีป่รากฏใน

หนังสือน้ัน กบัอีกฝ่ายหน่ึงโดยท่ีหนงัสอืนี้ไม่ถอืว่าเป็นสญัญาผกูมดั แต่แสดงความต้องการอนัแน่วแน่ของ

ผู้ลงชื่อว่า จะปฏิบัติดังที่ได้ระบุไว้

การฝึกอาชีพ  หมายถึง การฝึกภาคปฏิบัติตามแผนการฝึกอาชีพที่อยู่ในสถานประกอบการ 

แผนการฝึกอาชีพ		หมายถึง เอกสาร ใบงานที่ครูฝึกในสถานประกอบการร่วมกับครู คณาจารย์

ในสถานศกึษาหรอืสถาบัน ก�าหนดขั้นตอนการพฒันาผูฝึ้กอาชพี (ผูเ้รยีนในระบบทวภิาค)ี ไว้ล่วงหน้าตาม

หลักการเรียนรู้และการฝึกอาชีพ  

ผูค้วบคุมการฝึก	หมายถึง ผูท่ี้สถานประกอบการมอบหมายให้ท�าหน้าท่ีประสานงานกับสถานศกึษา 

ในการจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ีและรบัผดิชอบดแูลการฝึกอาชพีของผูเ้รยีนในสถานประกอบการ
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ครูฝึก หมายถึง บุคลากรที่อยู่ในสถานประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้นๆท�าหน้าที่ 

สอนและฝึกอาชีพให้กับผู้เรียนในสถานประกอบการ

ครูนิเทศก์	หมายถงึ ครูท่ีสถานศกึษามอบหมายให้ท�าหน้าท่ีนเิทศ ให้ค�าปรกึษา แนะน�าแก่ผูเ้รยีนท่ี  

ฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ

ผู้เรียน	หมายถึง นักเรียน นักศึกษาที่ฝึกอาชีพในระบบทวิภาคี

๑.  หลักการและวัตถุประสงค์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

จากพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เป็น 

การจัดการศึกษาวิชาชีพทีเ่กิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ  

ในเรื่อง การจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบันและเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ 

โดยมีการจัดแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ การวัดผลและการประเมินผลเพื่อมุ่งเน้นผลิตผู้ส�าเร็จ 

การศึกษาในระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีสายปฏิบัติการให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจทักษะ 

คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยทีเ่หมาะสม ปฏิบัติงานได้จริง ปฏิบัติงานทีใ่ช้เทคนิคใน  

การท�างาน สร้างและพัฒนางาน วางแผน จัดการพัฒนาตนเองและท�างานร่วมกับผู้อืน่ได้อย่างมีความสุข ให้มี

ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะน�าไปปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพอิสระได้ตามมาตรฐาน

การศึกษาวิชาชีพและมาตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชานั้นๆ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ
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พัฒนาการของการศึกษาระบบทวิภาคี

การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

ได้เริ่มต้นด�าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๗ จนถึงปัจจบัุน มพีฒันาการและเปลี่ยนแปลงตามบรบิทท่ีเปลี่ยนแปลง  

แบ่งเป็น ๔ ระยะเวลา ดังนี้ 

๑.  โครงการโรงเรียน-โรงงาน (Dual System) พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๓๗

๒.  โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational System) พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๑

๓.  การฝึกงานครึ่งหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๕๐

๔.  การศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน (Dual Vocational Education)

ระยะที่ ๑ โครงการโรงเรียน-โรงงาน (Dual System) พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๓๗

 การจัดการอาชีวศึกษาตามโครงการโรงเรียน-โรงงาน ในระยะที่ ๑ นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ฝึกช่างฝีมือท่ีมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และประหยัดงบประมาณของรฐับาล

 พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยกรมอาชีวศกึษา (ช่ือหน่วยงานในขณะนั้น) ได้รบัความช่วยเหลอืทางวชิาการ 

จากรฐับาลสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมน ีได้เริ่มด�าเนนิการอย่างเป็นระบบ โดย บรษิทั ปนูซเีมนต์ไทย จ�ากดั 

ได้มอบโรงเรยีนซเีมนต์ไทยอุปถมัภ์ ให้กรมอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร จดัตั้งวทิยาลยัเทคนคิท่าหลวง

ซเีมนต์ไทยอนุสรณ์ เพ่ือเป็นวิทยาลยัต้นแบบ	ทดลองจดัอาชวีศกึษาระบบโรงเรยีน	–	โรงงาน	โดยได้รับ 

ความเห็นชอบและความช่วยเหลือทางวิชาการ จากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

 พ.ศ. ๒๕๓๒ กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้ทดลองใช้หลักสูตรช่างช�านาญงาน สาขา 

ช่างซ่อมบ�ารุงโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้ความช่วยเหลือ ด้านการจัดระบบและรูปแบบการฝึกหัด จาก

องค์การ GTZ เป็นตัวย่อจากภาษาเยอรมันว่า (German Technical Cooperation ; Gesellschaft fur 

Technische Zusammenarbeit) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 พ.ศ. ๒๕๓๔ สถานศกึษาท่ีจดัการอาชีวศกึษาระบบโรงเรยีน – โรงงานนั้นมจี�านวนเพิ่มขึ้นอกี  

๓ แห่งคือ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม และวิทยาลัยเทคนิคระยอง

 พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้เปลี่ยนชื่อการจัดการศึกษาระบบโรงเรียน – โรงงานเป็น การจัดการศึกษา
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ระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training : DVT)

  เมื่อส�าเรจ็การศกึษาได้รบัประกาศนียบัตรช่างช�านาญงาน สามารถท�างานให้กบัสถานประกอบ

การได้ และส่วนมากจะได้เงินเดือนสูงกว่าผู้ส�าเร็จระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แต่ถ้าจะศึกษาต่อ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะต้องเรียนเพิ่มให้ได้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร ปวช. ขณะนั้น

ระยะที่ ๒ โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational System)
 พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๑

 รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีให้ความช่วยเหลือ เน้นด้านการประชาสัมพันธ์สร้างความ

เข้าใจการพัฒนาครู อาจารย์ ครูฝึก ของสถานประกอบการและผู้เชี่ยวชาญ 

 พ.ศ. ๒๕๓๘ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

พุทธศักราช ๒๕๓๘ โดยสาระส�าคัญ ในหลักสูตรได้ก�าหนดวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบหลากหลายนอก

เหนือจากระบบปกติ 

 สืบเนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๐ การ

จดัการอาชวีศกึษาและการฝึกอบรมวชิาชพี ให้จัดในสถานศกึษาของรฐั สถานศกึษาของเอกชน สถานประกอบ

การ หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ

อาชีวศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษา สร้างความเข้าใจ พัฒนาครูอาจารย์ ครูฝึกในสถานประกอบการ ส�านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาจึงได้ด�าเนินการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๔๕ (ปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๔๖) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๔๖ เพื่อให้เป็นไปตาม 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖

 การจัดการศึกษาในหลักสูตร ปวช. ๒๕๔๕ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖) และ ปวส. ๒๕๔๖  

เป็นการจัดอาชีวศึกษาโดยความร่วมมือกับสถานประกอบการก�าหนดให้จัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ

จริงสามารถน�ารายวิชาชีพไปจัดฝึกในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า ๑ ภาคเรียนเพื่อให้เกิดความรู้จริงจาก 

การปฏบัิตงิาน  (On the job training)  สถานศกึษาจดัแผนการเรยีน โดยน�ารายวชิาชพีหรอืบรูณาการ รายวชิาชพี 

ร่วมกับสถานประกอบการน�าไปฝึกงานในสถานประกอบการ
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ระยะที่ ๓ การปฏิรูปการศึกษา : การปฏิรูปการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๐

 สืบเนือ่งจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มีการปฏิรูปการศึกษา 

ครั้งส�าคัญของประเทศ ทั้งทางด้านโครงสร้าง การบริหารจัดการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร 

และการปฏิรูปการเรียนรู้ ในส่วนของกรมอาชีวศึกษานั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดังนี้

 ๑. การปฏิรูปหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๔๕ กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๕ และในปีการศึกษา ๒๕๔๖ ได้ประกาศใช้หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(ปรับปรุง ๒๕๔๖) และประกาศใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งหลักสูตร 

ดงักล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการฝึกงาน โดยมีสาระส�าคญัท่ีเกี่ยวข้องกบัการจดัการศกึษาระบบ

ทวิภาคี ดังนี้

  ๑.๑ ด้านหลักการของหลักสูตร หลักสูตรใหม่นี้เป็นหลักสูตรทีเ่น้นความช�านาญ

เฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริง เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้หลากหลายวิธีอย่างกว้างขวาง สามารถเลือก

วธิกีารเรยีนตามศกัยภาพและโอกาสของผูเ้รยีน ถ่ายโอนผลการเรยีน สะสมผลการเรยีน เทียบความรูแ้ละ

ประสบการณ์จากแหล่งวิทยากร สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระได้ ที่ส�าคัญคือเป็น

หลักสูตรทีส่นับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานและองค์กร

ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
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  ๑.๒ ด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน จากแนวทางของการปฏิรูปการอาชีวศึกษา 

โดยมีปรัชญาว่าผู้ส�าเร็จการศึกษาจะต้องเป็นผู้ที ่ รู้จริง ท�าได้ เข้าใจชีวิต แนวทางการปฏิรูปหลักสูตรและ 

การจดัการเรียนการสอนจงึเน้น ๔ จรงิ คอื เรยีนรูจ้ากสถานท่ีจรงิ เรยีนรูจ้ากผูป้ฏบัิตจิรงิ เรยีนรูใ้นสถานท่ีจรงิ  

และเรียนรู้ในวัฒนธรรมจริง การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่จึงให้ความส�าคัญกับการเรียนร่วม

กับสถานประกอบการ เน้นความร่วมมือกับสถานประกอบการ เน้นการปฏิบัติจริง ให้สามารถน�ารายวิชาชีพ 

และรายวิชาในหมวดไปจัดการเรียนและการฝึกงานในสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการ 

ปฏิบัติงาน (On the job training) โดยจัดได้ ๒ รูปแบบ คือ

   ๑) การฝึกงาน ให้สถานศึกษาน�ารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝึกในสถาน

ประกอบการ ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคเรียน

   ๒) ทวิภาคี หรือฝึกงานครึ่งหลักสูตร หลักสูตรใหม่นี้ให้สถานศึกษาน�ารายวิชา 

ในหมวดวิชาชีพไปจัดฝึกในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า ๓ ภาคเรียน ในระดับ ปวช. และ ๒ ภาคเรียนใน

ระดับ ปวส.

ระยะที่ ๔ การศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน
 (Dual Vocational Education : DVE)
 จากพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึก

อบรมวิชาชีพให้จัดได้ ๓ รูปแบบคือ

 ๑)  การศึกษาในระบบ

 ๒)  การศึกษานอกระบบ

 ๓)  การศกึษาระบบทวภิาค ีเป็นการจดัการศกึษาวชิาชพีท่ีเกดิจากข้อตกลงระหว่างสถานศกึษา  

หรือสถาบันกับสถานประกอบการ รฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานของรฐัในเรื่องการจดัหลกัสตูร การเรยีนการสอน

การวดัและประเมนิผล โดยผูเ้รยีนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศกึษาอาชวีศกึษาหรอืสถาบนัและเรยีนภาคปฏบิตัิ

ในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ

 เพื่อประโยชน์ในการผลิตและพฒันาก�าลงัคนสามารถจดัการศกึษาได้หลายรปูแบบรวมกนัท้ังนี้

ต้องมุง่เน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นส�าคัญโดยได้ด�าเนนิการพฒันาหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพี 

(ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๕๖ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และหลักสูตร

ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

 เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดตั้งศูนย์

อาชีวศึกษาทวิภาคีขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน ท�าหน้าทีส่่งเสริม สนับสนุน การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เชื่อมโยงเพื่อผลักดันนโยบายรัฐบาลสู่สถานศึกษาในสังกัด ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยจัดตั้งคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านความร่วมมือและการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้น จากการด�าเนินการที่ผ่านมา ถือว่าประสบความส�าเร็จในระดับหนึ่ง จากตัวชี้วัด

จ�านวนผู้เรียนระบบทวิภาคีและสถานประกอบการมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

จากความส�าคัญดังกล่าวใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ เรื่อง “มาตรฐาน

การจัดอาชวีศึกษาระบบทวภิาค”ี ลงวนัท่ี๑๗ ตลุาคม ๒๕๕๗ โดยได้ลงประกาศในราชกจิจานเุบกษา เล่มท่ี 

๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๓๙ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการที่ร่วมจัดการ

อาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีใช้เป็นหลักและแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มีคุณภาพ 

และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ปัจจัยแห่งความส�าเรจ็	ในการจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาค	ีประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ		

ดังต่อไปนี้	

๑.	 นโยบาย

 ตามทีร่ัฐบาลมอบนโยบายให้ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคีเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผู้เรียนในระบบทวิภาคีให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการ

ของ สถานประกอบการ ส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาได้ด�าเนนิการขยาย ยกระดบัการจดัการ

อาชวีศกึษาระบบทวภิาค ีสร้างแรงจงูใจให้สถานประกอบการร่วมมอืด้วยมาตรการสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี

ยกย่องเชดิชเูกยีรติ จัดท�าประกาศ ระเบียบ กฎหมาย ข้อก�าหนดต่าง ๆ  เพื่อเช่ือมโยงกระทรวงและหน่วยงาน 

ทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนั้น ในระดับสถานศึกษาควรก�าหนดเป็นนโยบาย 

วางแผนปฏิบัติการประจ�าปี โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นส�าคัญให้สอดคล้อง

กับนโยบายของส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สนับสนุน ส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจและ

สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรของสถานศึกษา 

๒.	 ผู้เรียน	

 สถานศึกษาและสถานประกอบการ ร่วมกันประชาสัมพันธ์ แนะแนวให้ความรู้ความเข้าใจ 

กบัผู้เรยีนท่ีศกึษาในระบบทวภิาค ีคดัเลอืกผูเ้รยีนตามความต้องการของสถานประกอบการ พฒันาผูเ้รยีน 

ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้อง ตามกรอบมาตรฐานอาชีวศึกษาและกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

แต่ละระดับ จัดการเรียนการสอน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยยึดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

เรื่องการจัด การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นส�าคัญ
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๓.	 ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

 มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนา 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากสถานประกอบการ น�ามาประยุกต์ใช้และพัฒนารูปแบบ 

การเรียนการสอนให้ทันต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

๔.	 สถานศึกษา

 ให้การสนับสนุนทรพัยากรในการบรหิารจดัการการจดัอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ีส่งเสรมิบคุลากร

ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบเครือข่ายในการประสานงานร่วมกับ

สถานประกอบการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทีท่ันสมัย สร้างนวัตกรรมและงานวิจัยทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

ประเทศ 

๕.	 สถานประกอบการ	

 สถานประกอบการต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีส่วนร่วม 

ในการคัดเลือกผู้เรียนระบบทวิภาคี ตามสมรรถนะทีส่ถานประกอบการต้องการ ส่งเสริม สนับสนุน ครูฝึก  

ในสถานประกอบการ สนับสนุนทรพัยากรการจดัการศกึษา โดยร่วมมือสถานศกึษาพฒันาองค์ความรู ้ถ่ายทอด

เทคโนโลยีใหม่ๆให้แก่ผู้เรียน จัดสวัสดิการที่จ�าเป็น รวมทั้งจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

๖.	 ผู้ปกครอง		

 ผู้ปกครองควรมีความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนระบบทวิภาคี ให้ความร่วมมือกับ 

สถานศกึษาและสถานประกอบการ ให้ความเชื่อม่ันในการจดัการเรยีนการสอน การฝึกอาชพี ประโยชน์ท่ีได้รบั

และการมีงานท�าหลังผู้เรียนส�าเร็จการศึกษา
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สถานศึกษา สถานประกอบการ

๑1. การส าเร็จการศึกษา

๒. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ขั้นตอนการด าเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ระหว่างสถานศึกษา และสถานประกอบการภายในประเทศ

๔. ประชาสัมพันธ์ แนะแนว ผู้เรียน

๗. ปฐมนิเทศผู้เรียน / การประชุมผู้ปกครอง

8. จัดการเรียนการสอน/ การฝึกอาชีพ

๕. คัดเลือกผู้เข้าเรียน/ท าสัญญาการฝึกอาชีพ

9. นิเทศการจัดการเรียนการสอน/การฝึกอาชีพ 

๑๒. ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา

๑. ส ารวจความพร้อม

๓. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการ

๑๓. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี

10. วัดผลและการประเมินผลรายวิชา/การฝึกอาชีพ

๖. ท าสัญญาการฝึกอาชีพ
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.
๑. ส ารวจความพร้อม

สถานศึกษา ความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

๑. ด้านก าลงัคน
๑.๑ สถานศึกษา

๑.๑.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา
๑.๑.๒ ครูผู้สอน
๑.๑.๓ ครูนิเทศก์
๑.๑.๔ บุคลากรทางการศึกษา

๑.๒ สถานประกอบการ
๑.๒.๑ ผู้บริหารสถานประกอบการ
๑.๒.๒ ผู้ควบคุมการฝึก
๑.๒.๓ ครูฝึก

๑.๓ ปริมาณผู้เรียน/สาขาวชิาทีต่้องการหรือขาดแคลน
๒. ด้านงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
         ๒.๑ สถานศึกษาและสถานประกอบการ
         ๒.๑.๑ ผู้เรียน                  ๒.๑.๒ ครูผู้สอน 
                  ๒.๑.๓ ครูนิเทศก์             ๒.๑.๔ ผู้ควบคุมการฝึก               ๒.๑.๕ ครูฝึก
          ๒.๒ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ส านักงาน ห้องฝึกอบรม สถานที่พัก                    วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ส านักงาน ห้องฝึกอบรม สถานที่พัก                    
                 ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จา่ยอื่นๆ 

๓. ด้านการบริหารจัดการ เชน่ หลักสูตร สัญญาการฝึก แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ    
    แผนการนิเทศ ข้อก าหนดและระเบียบปฏิบตัิในการด าเนินการฝึกอาชีพ ฯลฯ                

สถานประกอบการ

ส ารวจความต้องการของสถานประกอบการและความพร้อมของสถานศึกษา
๑. ด้านก าลงัคน
๒. ด้านงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ
๓. ด้านการบริหารจัดการ 
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๒. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

บันทึกข้อมูลลงใน web site ฐานข้อมลูความร่วมมือที่

http://boc.vec.go.thของ ส านกัความร่วมมือ และ

http://www.d-vec.comของศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี

ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU)

สถานศึกษา สถานประกอบการ

คณะท างานประชุมร่วมกนั
พิจารณากรอบการด าเนินงานและความร่วมมือ 

(ระยะเวลาเรียน/ฝึกทักษะวิชาชพี ค่าใช้จ่าย บุคลากร ฯลฯ)

คณะท างาน ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
น าเสนอผู้มีอ านาจทั้ง ๒ ฝ่ายพิจารณาในรายละเอียด

ลงชื่อบันทึกข้อตกลง
ผู้มีอ านาจลงชื่อ ท้ัง ๒ ฝ่ายและพยาน ๒ ฝ่าย

รายงานผล
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๓. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการ

ด าเนินการร่วมกัน ๒ ฝ่าย

  ๑. ช้ีแจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

        ๑.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 ตลุาคม พ.ศ.2557 
เรื่องมาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

        ๑.๒ โครงสร้างหลักสตูร และหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร

        ๑.๓ ระเบียบที่เกี่ยวข้องเชน่ การวัดผลและประเมินผล การนิเทศ ฯลฯ

  ๒. ท าแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศร่วมกันตลอดหลักสูตร

  ๓. ด าเนินการในกรอบข้อตกลงของทั้ง ๒ ฝ่าย

๓.๑ การส่งเสรมิ สนับสนุนการจดัการศึกษา

๓.๒ ลักษณะงานท่ีฝึกอาชีพ

๓.๓ ประโยชน์ทีจ่ะได้รับของสถานประกอบการ สถานศึกษา และ
ผู้เรยีน

การจัดแผนการเรียน/แผนการฝึกอาชีพ

ตลอดหลักสูตร
สถานศึกษา สถานประกอบการ



15แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

๔. ประชาสัมพันธ์ แนะแนว ผู้เรียน

ประชาสัมพันธ์และแนะแนว
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

สถานศึกษา สถานประกอบการ

๑. การผลิตสื่อเพื่อเพยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ  

ป้ายประชาสัมพันธ์ การโฆณาทางสื่อมวลชน แผ่นบันทึก

ข้อมูล เว็บไซต์ ฯลฯ

๒. การแนะแนวการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 ตามหลุ่มเป้าหมายต่างๆ

 ๒.๑ สถานศึกษา เช่น โรงเรียนมัธยมศึกษา

   โรงเรียนขยายโอกาส

 ๒.๒ บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน

 ๒.๓ สถานประกอบการ



16 แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

๕. คัดเลือกผู้เข้าเรียน

สถานศึกษา สถานประกอบการคัดเลือกผู้เข้าเรียน

ด าเนินการร่วมกัน ๒ ฝ่าย
๑.  แผนการรับผู้เรียน
๒. ประชุม วางแผน ก าหนดขั้นตอน วิธีการรับสมัคร วิธีการคัดเลือกได้แก่ 

การสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ สอบปฏิบัติ เป็นต้น
๓.  ด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนด
๔.  ประกาศผล มอบตัว ลงทะเบียน

คุณสมบัติของผู้เรียน

๑. มีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการศึกษา

๒. มีคุณสมบัติตามท่ีสถานประกอบการก าหนด



17แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

๖. ท าสัญญาการฝึกอาชีพ

สถานศึกษา

ผู้เรียน

ผู้ปกครอง
สถานประกอบการท าสัญญาการฝึกอาชีพ

สัญญาการฝึกอาชีพระหว่างสถานประกอบการกับผู้เรียนและ
ผู้ปกครอง ให้สถานศึกษาเป็นผู้ประสานงานและลงชือ่เป็นพยานใน
สัญญาการฝึกอาชีพ โดยในสัญญาต้องระบุเก่ียวกับเรื่องต่อไปนี้

๑.  ระยะเวลาการฝึกอาชีพ

    ๒.  ข้อบังคับหรือระเบียบในการฝึกอาชีพ

    ๓.  วันหยุดประจ าสัปดาห์  

    ๔.  สวัสดิการ เช่น เบี้ยเลีย้ง ที่พัก เครื่องแต่งกาย 

         การประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ

    ๕.  เงื่อนไขการเลิกสัญญาการฝึกอาชีพ

    ๖. อ่ืนๆ ตามข้อตกลงเพ่ิมเติม

กรณีที ่จะน าสัญญาการฝึกอาชีพไปประกอบเพื ่อขอความ
เห็นชอบรายละเอียดฝึกเตรียมเข้าท างานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้
ใช้รูปแบบสัญญาการฝึกอาชีพของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน



18 แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

  ๗. ปฐมนิเทศผู้เรียน/ประชุมผู้ปกครอง/เตรียมความพร้อม

ชี้แจงข้อมูลที่เก่ียวข้อง  ได้แก่

๑. ระเบียบต่างๆของสถานศึกษา ข้อบังคับสถานประกอบการ

๒. แนวทางการเรียนการสอนในสถานศึกษา และการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ

๓. ผู้รับผิดชอบและครูที่ปรึกษา

๔. คู่มือผู้เรียน

๕. หลักเกณฑ์การปฏิบัติของผู้เรียนระบบทวิภาคี

๖. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

สถานประกอบการปฐมนิเทศผู้เรียน ประชุมผู้ปกครอง
และเตรียมความพร้อมผู้เรียน

สถานศึกษา



19แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

๘. จัดการเรียนการสอน/การฝึกอาชีพ

๑. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับครู บุคลากรของสถานศึกษาและสถานประกอบการ
ได้แก่ 
๑.๑  ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๑.๒  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
๑.๓ กระบวนการฝึกอาชีพกระบวนการฝึกอาชีพกระบวนการ

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้อง
    ๒.๑  ครูนิเทศก์
   ๒.๒  ครูฝึก

    ๒.๓  ผู้ควบคุมการฝึก
๓. อบรม สัมมนาครูผู้สอน ครูนิเทศก์ ครูฝึกและผู้ควบคุมการฝึก
๔. จัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนและฝึกอาชีพตามแผนการฝึก
๕. ประชุม สัมมนาประชุม สัมมนาประชุม สั อบรม ผู้เรียนระบบทวิภาคี เช่น
    ๕.๑  เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอาชีพ
    ๕.๒  ประชุมสัมมนาระหว่างการฝึกอาชีพ
    ๕.๓  ประชุมน าเสนอสรุปผลการฝึกอาชีพ
    ๕.๔  อบรมความรู้เกี่ยวกับสถานประกอบการ
    ๕.๕  อบรมเสริมความรู้เฉพาะงานในสถานประกอบการ  ฯลฯ

จัดกระบวนการเรียนการสอน
การฝึกอาชีพการฝึกอาชีพการ สถานประกอบการสถานศึกษา



20 แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

๙. นิเทศการฝึกอาชีพ

นิเทศการฝึกอาชีพให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลง
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2557 เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

    ๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการฝึกอาชีพ

    ๒.  จัดท าแผนการนิเทศ

    ๓.  นิเทศการฝึกอาชีพ

    ๔.  ตรวจสมุดบันทึกการฝึกอาชีพ/แฟ้มสะสมผลงาน

    ๕.  รายงานผลการนิเทศ

      

นิเทศการฝึกอาชีพนิเทศการฝึกอาชีพนิเทศการ สถานประกอบการสถานศึกษา



21แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๐. ๑๐. วัดผลและประเมินผลรายวิชา/การฝึกอาชีพรายวิชา/การฝึกอาชีพ

๑. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
   การประเมินผลตามหลักสูตรแตล่ะระดับท่ีเกี่ยวข้อง

๒. การวัดผลและประเมินผลรายวชิาการฝึกอาชีพ
   ๒.๑ การประเมินสมรรถนะวิชาชีพตาม
                  สภาพจริงให้สอดคล้องกับแผนการ
                  ฝึกอาชีพ
    ๒.๒ การประเมินสรุปผลการเรียนแต่ละ
                  ภาคเรียน
          ๒.๒.๑ ผู้ประเมิน คือ ครฝูึก ผู้ควบคุม
การฝึก ผู้ทีไ่ดร้ับมอบหมาย ตามขอ้ตกลงร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ
          ๒.๒.๒ สรุปคะแนน และด าเนินการตาม
ขั้นตอนของสถานศึกษาตามระเบยีบการวัดผลของ
กระทรวงศึกษาธิการแต่ละระดับ 

๑. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
   การประเมินผลตามหลักสตูรแตล่ะระดับที่เกี่ยวข้อง

๒. การประเมินรายวิชา ตามหลักเกณฑ์ขั้นตอน
   การด าเนินงานของสถานศึกษา

๒.๑ ผู้ประเมิน
๒.๑.๑ ครผููส้อน ผู้เรยีน เพื่อนผู้เรยีน

ผู้ปกครอง
๒.๒ สรุปผลและด าเนินการตามขัน้ตอน

สถานศึกษา
๓. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ประเมินเมื่อลงทะเบียนครบตามโครงสร้าง
หลักสตูร

๓.๑ ผู้ประเมินประกอบด้วย
      ๓.๑.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา
      ๓.๑.๒ หัวหน้าแผนกวิชา

  ๓.๑.๓ หัวหน้างานพัฒนาหลักสตูรการเรียน
การสอน

๓.๑.๔ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
๓.๑.๕ ครผููส้อนที่เกี่ยวข้อง

     ๓.๑.๖ ผู้ทรงคุณวุฒิ
     ๓.๑.๗ ผู้แทนสถานประกอบการ

๓.๒ สรุปผล และด าเนินการตามขัน้ตอนของ
สถานศึกษา 

ประเมินผลรายวิชา

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ประเมินผลการฝึกอาชีพ

วัดผลและประเมินผลรายวิชา/การฝึกอาชีพ สถานประกอบการสถานศึกษา



22 แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๑. ส าเร็จการศึกษา

เอกสารการส าเร็จการศึกษา

ประกาศนียบัตร (ปวช./ปวส.)
ปริญญาบัตร (ปริญญาตรี) 

ใบรับรองการผ่านงาน

สถานศึกษา สถานประกอบการ

วุฒิบัตรการศึกษาระบบทวิภาคี

๑. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาบัตร ในระดับปริญญาตรี
หมายถึง เอกสารที่สถานศึกษาออกให้ตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลเมื่อส าเร็จการศึกษา

๒. ระเบียนแสดงผลการเรียน
หมายถึง เอกสารที่สถานศึกษารบัรองว่าผู้เรยีนผ่านการเรียนรู้รบัรองว่าผู้เรยีนผ่านการเรียนรู้รั การฝกึอาชีพ และส าเร็จการศึกษา

๓. ใบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ
หมายถึง เอกสารที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพออกให้เมื่อผู้เรยีนผ่านการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ

๔. ใบรับรองการผ่านงาน
หมายถึง เอกสารที่สถานประกอบการออกให้เพื่อแสดงว่า ผู้เรียน ไดผ้่านการฝึกอาชีพระบบทวิภาคี

ใบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ

การจัดกิจกรรมส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ ส าหรับการส าเร็จการศึกษาของผู้เรียน

๑. พิธีมอบเกียรติบตัร โล่เชิดชูเกียรตสิถานประกอบการ
๒. พิธีมอบประกาศนียบตัร/ปริญญาบัตร ใบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ ใบรับรองการผ่านงาน
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๑๒. ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา

การส ารวจความพึงพอใจของผู้มีสว่นร่วม

      ๑. หัวหน้างานในสถานประกอบการ

      ๒. ผู้ส าเร็จการศึกษา  ผู้ปกครอง

สถานประกอบการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาสถานศึกษา
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๒.	 คุณภาพของผู้ส�าเร็จการศึกษา

ผู้ส�าเรจ็การศกึษาทุกระดบัคณุวฒุ ิประเภทวชิาและสาขาวชิาในระบบทวภิาคต้ีองมคีณุภาพครอบคลมุ 

สามด้าน คือ ด้านคุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ ด้านสมรรถนะหลกัและสมรรถนะท่ัวไป และด้านสมรรถนะวชิาชพี

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง กรอบมาตรฐานคณุวฒุอิาชวีศกึษาแห่งชาตท่ีิก�าหนดและมีคณุลกัษณะ

พิเศษ สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่ฝึกอาชีพได้ทันที

ผู้ส�าเร็จการศึกษาผ่านการทดสอบตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในแต่ละหลักสูตรแต่ละระดับ

ครบท้ังสามด้าน คอืด้านคณุลักษณะท่ีพงึประสงค์ ด้านสมรรถนะหลกัและสมรรถนะท่ัวไปและด้านสมรรถนะ

วชิาชพี ท่ีมีระยะการฝึกอาชพี ตามแผนการฝึกอาชพี มากกว่ากึ่งหนึ่งของหลกัสตูร มีสมรรถนะวชิาชพีเป็นไป 

ตามความต้องการของสถานประกอบการนั้นๆ จงึเป็นตวัชีว้ดัว่า ผูส้�าเรจ็การศกึษาสามารถปฏบิตังิานได้ในทันที
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26 แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

๓.	 โครงสร้างหลักสูตร	จ�านวนหน่วยกิต	
	 การคิดหน่วยกิต	ต่อภาคเรียนและการจัดการ

๓.๑	 โครงสร้างหลกัสตูร	จ�านวนหน่วยกติและการคิดหน่วยกติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง

ศึกษาธิการเรื่อง	มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. ๒๕๕๖

  ให้มีจ�านวนหน่วยกิตเป็นไปตามที่หลักสูตรก�าหนด การคิดหน่วยกิตให้ถือเกณฑ์ดังนี้

  การคิดหน่วยกิตต่อภาคเรียน

   ๓.๑.๑. รายวิชาทฤษฎีทีใ่ช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมงเท่ากับ  

๑ หน่วยกิต

   ๓.๑.๒ รายวชิาปฏบิตัท่ีิใช้เวลาในการทดลองหรอืฝึกปฏบิตัใินห้องปฏบิตักิารไม่น้อยกว่า 

๓๖ ชั่วโมงเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

   ๓.๑.๓  รายวิชาปฏิบัติทีใ่ช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนามไม่น้อยกว่า 

๕๔ ชั่วโมงเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

   ๓.๑.๔  การฝึกอาชพีในการศกึษาระบบทวภิาคไีม่น้อยกว่า ๕๔ ชั่วโมงเท่ากบั ๑ หน่วยกติ

   ๓.๑.๕ การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ 

ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ชั่วโมงเท่ากับ ๔ หน่วยกิต

   ๓.๑.๖ การท�าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพไม่น้อยกว่า ๕๔ ชั่วโมงเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
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เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

โครงสร้างหลักสูตร
๑. หมวดวิชาทักษะชีวิตประกอบด้วยกลุ่มวิชาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและ 

ด�าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตนมีความใฝ่รู้แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่

มีความสามารถในการใช้เหตุผลการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการจัดการมีทักษะในการสื่อสารการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการท�างานร่วมกับผู้อืน่มีคุณธรรมจริยธรรมมนุษยสัมพันธ์รวมถึงความรับผิดชอบ

ต่อตนเองและสังคม

 การจัดวชิาในหมวดวชิาทักษะชีวติสามารถท�าได้ในลกัษณะเป็นรายวชิาหรอืลกัษณะบูรณาการ

ให้ครอบคลุมกลุ่มวิชาภาษาไทยกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กลุ่ม

วิชาสังคมศึกษากลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาในสัดส่วนทีเ่หมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชา 

ทักษะชีวิต

๒. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะวิชาชีพมีความ

สามารถในการคิดวิเคราะห์วางแผนด�าเนินการตรวจสอบแก้ปัญหาบูรณาการความรู้และทักษะในการปฏิบัติ

งานประกอบด้วย ๕ กลุ่มดังนี้

 ๒.๑ กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

 ๒.๒  กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

 ๒.๓  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

 ๒.๔  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ

 ๒.๕ โครงการพฒันาทักษะวชิาชพีในการก�าหนดให้เป็นสาขาวชิาใดสาขาวชิาหนึ่ง ต้องศึกษา 

กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐานและกลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้นๆนอกจากนี้ก�าหนดให้มีการฝึก

ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
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28 แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

๓. หมวดวชิาเลือกเสรปีระกอบด้วยวชิาท่ีเกีย่วกบัทักษะชีวติและหรอืทักษะวชิาชีพเพื่อเปิดโอกาส

ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจเพื่อการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ

๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นส่วนทีส่่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตและหรือทักษะวิชาชีพผู้เรียน 

ทุกคนต้องเข้าร่วมกจิกรรมอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ช่ัวโมงทุกภาคเรยีน กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรนี้ไม่นบัหน่วยกติ

 การยกเว้นการเรยีนรายวชิาในหมวดวชิาทักษะชีวติหมวดวชิาทักษะวชิาชีพและหมวดวชิาเลอืก

เสรสีามารถท�าได้โดยการเทียบโอนผลการเรยีนหรอืโดยการเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ์เข้าสูห่น่วยกติ 

ตามหลักสูตรตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก�าหนด

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.๒๕๕๗

ให้มีจ�านวนหน่วยกิตเป็นไปตามที่หลักสูตรก�าหนด การคิดหน่วยกิตให้ถือเกณฑ์ดังนี้

๑.	 การคิดหน่วยกิตต่อภาคเรียน

  ๑.๑ รายวชิาทฤษฎท่ีีใช้เวลาบรรยายหรอือภปิรายไม่น้อยกว่า ๑๘ ช่ัวโมงเท่ากบั ๑ หน่วยกติ

  ๑.๒ รายวิชาปฏิบัติทีใ่ช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๓๖ 

ชั่วโมงเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

  ๑.๓ รายวิชาปฏิบัติทีใ่ช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนามไม่น้อยกว่า ๕๔ 

ชั่วโมงเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

  ๑.๔ การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่า ๕๔ ชั่วโมงเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

  ๑.๕ การฝึกประสบการณ์ทักษะวชิาชีพในสถานประกอบการ หรอืแหล่งวทิยาการไม่น้อยกว่า 

๓๒๐ ชั่วโมงเท่ากับ ๔ หน่วยกิต

  ๑.๖ การท�าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพไม่น้อยกว่า ๕๔ ชั่วโมงเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
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๒.	 โครงสร้างหลักสูตร

  ๒.๑ หมวดวิชาทักษะชีวิตประกอบด้วยกลุ่มวิชาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัว

และด�าเนินชวีติในสังคมสมัยใหม่เหน็คณุค่าของตนและการพฒันาตนมคีวามใฝ่รูแ้สวงหาและพฒันาความรูใ้หม่ 

มีความสามารถในการใช้เหตุผลการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการจัดการมีทักษะในการสื่อสารการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการท�างานร่วมกับผู้อื่นมีคุณธรรมจริยธรรมมนุษยสัมพันธ์รวมถึงความรับผิดชอบ 

ต่อตนเองและสังคมรวมไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกติการจดัวชิาในหมวดวชิาทักษะชวีติสามารถท�าได้ในลกัษณะ

เป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการให้ครอบคลุมกลุ่มวิชาภาษาไทยกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศกลุ่มวิชา

วิทยาศาสตร์กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ในสัดส่วนทีเ่หมาะสมเพื่อให้

บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต

  ๒.๒ หมวดวชิาทกัษะวชิาชพีประกอบด้วยกลุม่วชิาท่ีพฒันาผูเ้รยีนให้เกดิสมรรถนะวชิาชพีมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์วางแผนจัดการประเมินผลแก้ปัญหาควบคุมและสอนงานบูรณาการความรู ้

และทักษะในการปฏิบัติงานประกอบด้วย๕กลุ่มดังนี้

   ๒.๒.๑ กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

   ๒.๒.๒ กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

   ๒.๒.๓ กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

   ๒.๒.๔ ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ

   ๒.๒.๕ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

   ในการก�าหนดให้เป็นสาขาวชิาใดสาขาวชิาหนึ่งต้องศกึษากลุม่ทักษะวชิาชพีพื้นฐานและ 

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้นๆนอกจากนี้ก�าหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและ

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
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30 แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

  ๒.๓ หมวดวิชาเลือกเสรีประกอบด้วยวิชาทีเ่กี่ยวกับทักษะชีวิตและหรือทักษะวิชาชีพเพื่อ

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจเพื่อการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ

  ๒.๔ กิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นส่วนทีส่่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตและหรือทักษะวิชาชีพ

ผู้เรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมงทุกภาคเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตรนี้ไม่นับ

หน่วยกิต

  การยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิตหมวดวิชาทักษะวิชาชีพและหมวดวิชา 

เลือกเสรีสามารถท�าได้โดยการเทียบโอนผลการเรียนหรือโดยการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่

หน่วยกิตตามหลักสูตรตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก�าหนด

หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

ให้มีจ�านวนหน่วยกิตเป็นไปตามที่หลักสูตรก�าหนด การคิดหน่วยกิตให้ถือเกณฑ์ดังนี้

๑.	 การคิดหน่วยกิตต่อภาคเรียน

  ๑.๑ รายวชิาทฤษฎท่ีีใช้เวลาบรรยายหรอือภปิรายไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมงเท่ากบั ๑ หน่วยกติ

  ๑.๒ รายวิชาปฏิบัติทีใ่ช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๓๖ 

ชั่วโมงเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

  ๑.๓ รายวิชาปฏิบัติทีใ่ช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนามไม่น้อยกว่า ๕๔ 

ชั่วโมงเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

  ๑.๔ การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่า ๕๔ ชั่วโมงเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

  ๑.๕ การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า ๕๔ ชั่วโมงเท่ากับ 

๑ หน่วยกิต

  ๑.๖ การท�าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพไม่น้อยกว่า ๕๔ ชั่วโมงเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

๒.	 จ�านวนหน่วยกิต	มีจ�านวนหน่วยกิตรวมระหว่าง	๗๒	-	๘๗	หน่วยกิต
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๓.	 โครงสร้างหลักสูตร

  ๓.๑ หมวดวิชาทักษะชีวิตประกอบด้วยกลุ่มวิชาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัว

และด�าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตนมีความใฝ่รู้แสวงหาและพัฒนาความรู้

ใหม่มีความสามารถในการใช้เหตุผลการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการจัดการมีทักษะในการสื่อสารการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการท�างานร่วมกบัผูอ้ื่นมีคณุธรรมจรยิธรรมมนษุยสมัพนัธ์รวมถึงความรบัผดิชอบ

ต่อตนเองและสังคม

   การจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิตสามารถท�าได้ในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะ

บูรณาการให้ครอบคลุมกลุ่มวชิาภาษาไทยกลุม่วชิาภาษาต่างประเทศกลุม่วชิาวทิยาศาสตร์กลุม่วชิาคณติศาสตร์ 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ในสัดส่วนทีเ่หมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชา 

ทักษะชีวิต

  ๓.๒ หมวดวิชาทักษะวิชาชีพประกอบด้วยกลุ่มวิชาทีพ่ัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะวิชาชีพ 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์วางแผนจัดการประเมินผลแก้ปัญหาควบคุมงานสอนงานและพัฒนางาน

โดยบูรณาการความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานรวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพประกอบด้วย๔กลุ่มดังนี้

   ๓.๒.๑ กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

   ๓.๒.๒ กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

   ๓.๒.๓ ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ

   ๓.๒.๔ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

   ในการก�าหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะใน

สาขาวิชานั้นๆนอกจากนี้ก�าหนดให้มีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพในกรณีทีจ่ัดการศึกษาระบบทวิภาคีอาจ

ยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้

  ๓.๓ หมวดวิชาเลือกเสรีประกอบด้วยวิชาทีเ่กี่ยวกับทักษะชีวิตหรือทักษะวิชาชีพเพื่อเปิด

โอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจเพื่อการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ

   การยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิตหมวดวิชาทักษะวิชาชีพและหมวด

วชิาเลือกเสรมิสามารถท�าได้โดยการเทียบโอนผลการเรยีนหรอืโดยการเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ์เข้า

สู่หน่วยกิตตามหลักสูตรตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก�าหนด
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		 ๓.๒	 การฝึกอาชีพ	ในสถานประกอบการ	รฐัวิสาหกจิหรอืหน่วยงานของรฐั	โดยมรีะยะเวลา	

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของการจัดการศึกษาแต่ละหลักสูตร

   ในการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ใช้ระยะเวลาไม่ต�่ากว่ากึ่งหนึ่งของหลักสูตร 

แต่ละระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) ฝึกอาชพีไม่น้อยกว่า ๓ ภาคเรยีน จากท้ังหมด ๖ ภาคเรยีน  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ฝึกอาชีพไม่น้อยกว่า ๒ ภาคเรียน จากทั้งหมด ๔ ภาคเรียนและ

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) ฝึกอาชีพไม่น้อยกว่า ๒ ภาคเรียนจากทัง้หมด  

๔ ภาคเรียน (โดยไม่นับรวมภาคฤดูร้อน)

หมายเหตุ	:

๑.  การนับภาคเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์การใช้หลักสูตรของแต่ละระดับ

๒. ลักษณะงานท่ีฝึกอาชพีต้องสอดคล้องกบัสมรรถนะวชิาชีพของการเรยีนรูใ้นสาขาวชิาท่ีผูเ้รยีนก�าลงัศกึษา
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๔.	 ผู้สอนและบุคลากรสนับสนุนการจัดอาชีวศึกษา	
	 ระบบทวิภาคี

	๔.๑	 คุณสมบัติผู้สอน

  คุณสมบัติผู้สอนเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถทีต่รงหรือเหมาะสมกับวิชาที่

สอนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาของแต่ละระดับ

	๔.๒	 ครูผู้สอนวิชาชีพในสาขาวิชาของสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อย

กว่าร้อยละ	๒๐	ต้องได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพที่สอนไม่น้อยกว่า	๔๐	ชั่วโมงต่อคนต่อปีการศึกษา	จาก

สถานประกอบการที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 วตัถปุระสงค์เพื่อให้ครผููส้อนในสถานศกึษาได้ไปเรยีนรูเ้ทคโนโลยีสมัยใหม่ในสถานประกอบ

การและสามารถวิเคราะห์งาน เพื่อน�ามาพัฒนารายวิชาในหลักสูตรสามารถจัดท�าแผนการฝึกอาชีพและ

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ 

 คณุสมบัตขิองครใูนสาขาท่ีต้องพฒันาด้านวชิาชพี จงึควรเป็นครผููส้อนในสาขาวชิาท่ีด�าเนนิ

การจัดสอนระบบทวภิาคี สถานประกอบ ควรเป็นสถานประกอบการท่ีร่วมลงนามความร่วมมือและร่วมจดัการ

ศึกษาระบบทวิภาคี หรือมีแผนการด�าเนินการจัดการศึกษาในอนาคตร่วมกัน 

๔.๓	 สถานศึกษาจัดให้มีผู้มีประสบการณ์	 มีความช�านาญ	 มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพมา

ถ่ายทอดทักษะประสบการณ์และความรู้แก่ผู้เรียน	 ผู้สอนไม่น้อยกว่าสองครั้งๆละ	 ไม่ต�่ากว่าสองชั่วโมง

ต่อสาขาวิชาต่อภาคเรียน	

 โดยผู้มีประสบการณ์และประสบความส�าเรจ็ในอาชพีเฉพาะสาขา มผีลงานเป็นท่ียอมรบัใน

สังคมและท้องถิ่น และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้” ตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา
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๕.	 ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
๕.๑	 สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องมีวัสดุ	 ครุภัณฑ์	 พื้นที่	 และอุปกรณ์การศึกษา

ส�าหรับผู้เรียน	เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพ

	๕.๒	 สถานศึกษาต้องมีครูนิเทศก์ที่สอนวิชาชีพสาขานั้นๆ	

๕.๓	 สถานประกอบการต้องมีบุคลากรผู้ประสานงาน	และครูฝึก	
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๖.	 สถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๖.๑	 ผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคีอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

สถานศึกษาทุกแห่งควรมอบหมายบุคลากรในสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดังนี้

   ๖.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนนิการจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาคขีองสถานศกึษา

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

   ๖.๑.๒ จัดประชมุชี้แจงเรื่องของการจดัระบบทวภิาคใีห้กบับคุลากรในสถานศกึษาให้เข้าใจ

อย่างสม�่าเสมอ 

  ๖.๑.๓ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

   ๖.๑.๔ ประชมุแต่ละแผนกวชิาระดมสมองเพื่อพฒันาการจดัการอาชวีศกึษาระบบทวิภาคี 

   ๖.๑.๕ ประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแต่ละแผนก 

   ๖.๑.๖ มีการติดตามและประเมินผลทุกสามเดือน หกเดือน หรือหนึ่งปี

   ๖.๑.๗ รายงานผลประจ�าปี
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ค าสั่ง......(ชื่อสถานศึกษา)........
ท่ี ............./..............

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (แผนกวิชา.............................)
        ประจ าปีการศึกษา................

------------------------------------------------------
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดให้สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาร่วมมือกับ......(สถานประกอบการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของรัฐ)........... ในการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตลอดจนใช้ทรัพยากรร่วมกันฝึกอาชีพผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และเพ่ือให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน....(ชื่อสถานศึกษา)..............จึงได้ร่วมมือกับ ......
(สถานประกอบการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของรัฐ)... ........จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตร 
............. สาขาวิชา.........................สาขางาน.........................ปีการศึกษา .......................

เพ่ือให้จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับ......(สถานประกอบการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของ
รัฐ)...........เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สนองตอบความต้องการของสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ .....(ชือ่สถานศึกษา)........จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นที่ปรึกษา และ
คณะกรรมการด าเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสาขาวิชา..............สาขางาน................ดังนี้

๑.  ที่ปรึกษาจากสถานประกอบการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของรัฐ (แผนกวิชาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี)
๑.๑  ...........................................            .............................................ประธานกรรมการ
๑.๒  ........................................... .............................................กรรมการ
๑.๓  ........................................... .............................................กรรมการ
๑.๔  .......................................... .............................................กรรมการและเลขานุการ
๑.๕  ๑.๕  ๑.๕ …………………………………….. ............................................กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.  คณะกรรมการอ านวยการ
          ๒.๑  ................................    ผู้อ านวยการวิทยาลัย..........                ประธานกรรมการ

๒.๒  ................................    รองผู้อ านวยการวิทยาลัย(ฝุายบริหารทรัพยากร)                      กรรมการ
๒.๓..................................     รองผู้อ านวยการวิทยาลัย(ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา)    กรรมการ
๒.๔.................................      รองผู้อ านวยการวิทยาลัย(ฝุายแผนงานและความร่วมมือ)          กรรมการ
๒.๕  ................ .............      รองผู้อ านวยการวิทยาลัย(ฝุายวิชาการ)               กรรมการและเลขานุการ
๒.๖....................................... หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ตัวอย่าง ๑
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มีหน้าที่สนับสนุน แนะน า ให้ค าปรึกษา วางแผนด าเนินงานร่วมกัน ระหว่างสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ ตลอดจนอ านวยความสะดวก แก่คณะกรรมการด าเนินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์

๓. คณะกรรมการด าเนินงาน
๓.๑  .........................................รองผู้อ านวยการวิทยาลัย(ฝุายวิชาการ) ประธานกรรมการ
๓.๒  .........................................หวัหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กรรมการ
๓.๓......................................... หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล กรรมการ
๓.๔  .........................................หวัหน้างานการเงิน กรรมการ
๓.๕......................................... หัวหน้างานทะเบียน กรรมการ
๓.๖  .........................................หวัหน้างานประชาสัมพันธ์ กรรมการ
๓.๗......................................... หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน กรรมการ
๓.๘......................................... หัวหน้าแผนกวิชา...................... กรรมการ
๓.๙  .........................................หวัหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๐.........................................ผูช้่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ด าเนินการจัดท าแผนการเรียนการสอน โครงการสอน ตารางสอน แผนปฏิบัติงาน 
แผนการฝึก ทะเบียนผู้เรียน ระเบียบผลการเรียน ใบรับรองผลการเรียน ตลอดจนรายงานผลการด าเนินงานส่ง
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  เพ่ือให้เกิดผล
ดีและมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

          
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง  ณ  วันที่..............................................พ.ศ...........

ลงชื่อ........................................................................
(............................................................)

      ผู้อ านวยการวิทยาลัย.................................................
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๖.๒	 จัดการเรียนในสาขาวิชาตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตรงความต้องการ

ของสถานประกอบการ สถานศึกษาควรด�าเนินการรวบรวมข้อมูลทีจ่�าเป็น ความพร้อม ลักษณะงานและ

สมรรถนะทีส่ถานประกอบการต้องการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดเตรียมผู้เรียนระบบทวิภาคีในการจัด

ท�าแผนการเรียนแผนการ ฝึกอาชีพ
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แบบส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................................. ...........
ที่อยู่................ถนน/ซอย..................................ต าบล..................................อ าเภอ...........................................จังหวัด
..................................................รหสัไปรษณีย์...........................โทรศัพท์...............................................โทรสาร
....................................................E-Mail…………...................................................................................
ประเภทธุรกิจ............................................................................................................................. .......................
ลักษณะงาน..................................................................................................................................... .................
ขนาดของกิจการตามที่ย่ืนจดทะเบียนธุรกิจ ขนาดเล็ก    ขนาดกลาง      ขนาดใหญ่
ข้อมูลการท าความร่วมมือจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่เคยจัด     เคยร่วมจัด (ระบุ).................ปี            
มีความต้องการท าความร่วมมือในระดับ ปวช.   ปวส.             ปริญญาตรี
สาขาวิชา...................................สาขางาน...............................
เพศชายจ านวน..........คน  เพศหญิงจ านวน..........คน
ค าชี้แจงกรุณาใส่เครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับคุณลักษณะของสถานประกอบการ

 ๑. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ๒. ลักษณะงานที่ฝึกอาชีพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในสาขาวิชาที่ผู้เรียนก าลังศึกษา
 ๓. ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา
 ๔. ท าสัญญาการฝึกอาชีพระหว่างผู้เรียนกับสถานประกอบการ
 ๕. ท าแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพและแผนการนิเทศร่วมกับสถานศึกษาตลอดหลักสูตร
 ๖. ประเมินการฝึกอาชีพร่วมกับสถานศึกษา
 ๗. มีครูฝึกในสถานประกอบการ
 ๘. มีผู้ควบคุมการฝึกอาชีพ
 ๙. มีผู้ประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานประกอบการ
๑๐. ประชาสัมพันธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้กับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน
๑๑. มีสวัสดิการและค่าตอบแทน วันหยุด ที่เหมาะสมให้กับผู้เ รียน ตามข้อตกลงระหว่างสถาน

ประกอบการและสถานศึกษา

ตัวอย่าง 2
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สวัสดิการที่จัดให้ผู้เรียน

มีรถรับส่ง  ค่าเดินทาง.......................บาท
ประกันอุบัติเหตุปีละ..................บาท ประกันชีวิตปีละ..............บาท
ชุด UNIFROM มีที่พัก................บาท/เดือน
ค่าอาหาร................บาท/วัน  ................บาท/เดือน
เบี้ยเลี้ยงระหว่างการฝึก.......................บาท/วัน  ................บาท/เดือน
ทุนการศึกษาภาคเรียนละ......................บาท ปีละ......................บาท
อ่ืน ๆ (โปรดระบุ ) .......................................................

ลงช่ือ ..............................................................
              (..........................................................)

ต าแหน่ง...........................................................
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แบบส ารวจลักษณะงานของสถานประกอบการ  (ส าหรับสถานศึกษาเป็นผู้ส ารวจ)

เพ่ือให้การฝึกอาชีพของผู้เรียนระบบทวิภาคีสาขาวิชา..................สาขางาน....................................
ระดับ....................................ปีการศึกษา.........................ระยะเวลาฝึกปฏิบัติงานจ านวนวัน..............สัปดาห์
ชื่อสถานประกอบการ.................................................................ตั้งอยู่เลขท่ี.........................หมู่......................
ซอย/ถนน.........................................แขวง/ต าบล.........................................เขต/อ าเภอ.................................
จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์............................โทรสาร.........................
Email Address................................................................................. .............................................................

ล าดับที่ ลักษณะงาน/สมรรถนะวิชาชีพ หมายเหตุ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

๑๐

ความคิดเห็นผู้ให้ข้อมูล(จากสถานประกอบการ)...................................................................................... ..........
............................................................................................................................. ..................................................

ลงช่ือ......................................................
    (.......................................................)

                                                                                            ผูบ้ันทึกข้อมูล

ตัวอย่าง 3
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แบบสรุปรายชื่อสถานประกอบการและรายวิชาฝึกอาชีพ
ค าชี้แจง  แผนกวิชา..................รวบรวมและสรุปข้อมูลจากแบบส ารวจลักษณะงานของสถานประกอบการ
๑.ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................ .......
   ตั้งอยู่เลขท่ี.............หมู่...........ถนน................................ต าบล......................................................
   อ าเภอ...................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์................. ......
   โทรศัพท์............................โทรสาร............................E-mail .......................................................
   ชื่อผู้ประสานงาน.........................................................ต าแหน่ง............................................. .......

สามารถให้การฝึกในรายวิชาต่อไปนี้
๑.๑ รหัสวิชา.......................ชือ่วิชา............................................หนว่ยกิต..............
๑.๒ รหัสวิชา.......................ชือ่วิชา............................................หนว่ยกิต..............
๑.๓ รหัสวิชา.......................ชือ่วิชา............................................หนว่ยกิต..............
๑.๔ รหัสวิชา.......................ชือ่วิชา............................................หนว่ยกิต..............
๑.๕ รหัสวิชา.......................ชื่อวิชา............................................หนว่ยกิต..............

๒.ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................ .......
ตั้งอยู่เลขที่.............หมู่...........ถนน................................ต าบล......................................................
อ าเภอ...................................จังหวัด.................................................รหสัไปรษณีย์................. ......
โทรศัพท์............................โทรสาร............................E-mail .......................................................
ชื่อผู้ประสานงาน.........................................................ต าแหน่ง............................................. .......
สามารถให้การฝึกในรายวิชาต่อไปนี้
๒.๑ รหัสวิชา.......................ชือ่วิชา............................................หนว่ยกิต..............
๒.๒ รหัสวิชา.......................ชือ่วิชา............................................หนว่ยกิต..............
๒.๓ รหัสวิชา.......................ชือ่วิชา............................................หนว่ยกิต..............
๒.๔ รหัสวิชา.......................ชือ่วิชา............................................หนว่ยกิต..............
๒.๕ รหัสวิชา.......................ชือ่วิชา............................................หนว่ยกิต..............

๓. ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................ .......
ตั้งอยู่เลขที่.............หมู่...........ถนน................................ต าบล......................................................
อ าเภอ...................................จังหวัด.................................................รหสัไปรษณีย์................. ......
โทรศัพท์............................โทรสาร............................E-mail .......................................................
ชื่อผู้ประสานงาน.........................................................ต าแหน่ง............................................. .......
สามารถให้การฝึกในรายวิชาต่อไปนี้
๓.๑ รหัสวิชา.......................ชือ่วิชา............................................หนว่ยกิต..............
๓.๒ รหัสวิชา.......................ชือ่วิชา............................................หนว่ยกิต..............
๓.๓ รหัสวิชา.......................ชือ่วิชา............................................หนว่ยกิต..............
๓.๔ รหัสวิชา.......................ชือ่วิชา............................................หนว่ยกิต..............
๓.๕ รหัสวิชา.......................ชือ่วิชา............................................หนว่ยกิต..............
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43แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
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ที่  ศธ........../......... วิทยาลัย................................................
..............................................................
.............................................................

เรื่อง     เชิญเข้าร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เรียน    ................................................................. .........................

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบตอบรับร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  จ านวน  .........  ฉบับ

ตามที่วิทยาลัยฯ .....ได้จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ  เพ่ือฝึกทักษะวิชาชีพของผู้เรียนให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการนั้น โดยในปกีารศกึษา................นี ้ประกอบการ  เพ่ือฝึกทักษะวิชาชีพของผู้เรียนให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการนั้น โดยในปกีารศกึษา................นี ้ประกอบการ  เพ่ือฝึกทักษะวิชาชีพของผู้เรียนให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการนั้น โดย   
วิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอนในระดับ........การสอนในระดับ........การสอน สาขาวิชา.................................ซึ่งตามหลักสูตร ผู้เรียนจะฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ จ านวน.........ภาคเรียน ตั้งแต่ภาคเรียนที่...…....ปีการศึกษา...............ถึง ภาคเรียนที.่...........ปีการศึกษา
...............(เดือน................ถึงเดือน.........................) 

  ในการนี้ จึงขอเชิญสถานประกอบการของท่านเข้าร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับวิทยาลัย เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ
ได้รับการตอบรับจากท่าน  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาให้วิทยาลัยทราบด้วยจักขอบคุณมาก

        ขอแสดงความนับถือ

(..................................................................)
ผู้อ านวยการวิทยาลัย..............................................

ฝุายวิชาการ/งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัย............................................................
โทร.........................................................  
โทรสาร  ........................................................  
E-mail ................................................................
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แบบสรุปผลการส ารวจ
รายช่ือสถานประกอบการที่มีความประสงค์เข้าร่วมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

แผนกวิชา.............................................................................
ปีการศึกษา............................

ที่ ชื่อสถานประกอบการ/
ที่ตั้ง

ระดับ
รูปแบบการ

จัด
การเรียนการ

สอน

หมายเหตุ

ปวช. 
(คน)

ปวส.
(คน)

ป.ตรี
(คน)

๑ ชื่อ...............................................
เลขที่.............ถนน......................
ต าบล....................อ าเภอ............
โทร. ...........................................
โทรสาร.......................................
E-mail………............……………..

๒ ชื่อ...............................................
เลขที่.............ถนน............
ต าบล................................
อ าเภอ...............................
โทร. .................................
โทรสาร.............................
E-mail………………………..

๓ ชื่อ...............................................
เลขที่.............ถนน............
ต าบล................................
อ าเภอ...............................
โทร. .................................
โทรสาร.............................
E-mail………………............

รวม...................แห่ง

ลงช่ือ.................................................................
(..............................................................)

        ต าแหน่ง............................................................
*** รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ผู้เรียนต้องฝึกอาชีพในสถานประกอบการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของหลักสูตร 
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บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ระหว่าง

........(ชื่อสถานศึกษา).....กับ.....(ชื่อสถานประกอบการ).......

........(ชื่อสถานศึกษา).........ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ........(ชื่อสถานประกอบการ)............
ได้ตระหนักถึงความส าคัญในหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันพัฒนาและผลิตก าลังคนทางด้าน....(อาชีพ).....

เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
โดยทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือกันในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  จึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ณ วันที่...............................พ.ศ................

  (นาย/นาง/นางสาว....................................)            (นาย/นาง/นางสาว.......................................)
   ผู้อ านวยการสถานศึกษา.....................             ต าแหน่งผู้บริหารในสถานประกอบการ.....................

  (นาย/นาง/นางสาว....................................)      (นาย/นาง/นางสาว.......................................)
    พยานฝ่ายสถานศึกษา..........................     พยานฝ่ายสถานประกอบการ.............................

ตรา
สถานศึกษา

ตราสถาน
ประกอบการ

            

๖.๓	 ท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ

 ในการจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาคขีองส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา เพื่อให้

สถานศกึษาและสถานประกอบการมีความเข้าใจตรงกนัในหลกัการและวตัถปุระสงค์ในการจดัการอาชวีศกึษา

ระบบทวิภาคี 

สถานประกอบการมีความเข้าใจตรงกันในหลักการและวัตถุประสงค์ในการจัด
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บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เพ่ือการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

ระหว่าง
............(ชื่อสถานศึกษา)...... กบั.........(ชื่อสถานประกอบการ)...........

บันทึกข้อตกลงนี้ท าขึ้นระหว่าง
วิทยาลัย............................โดย...................................ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัย................... ........ตั้งอยู่

เลขที่....................................................................................................................... .............................
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า สถานศึกษา ฝุายหนึ่งกับสถานประกอบการ......(ชื่อสถานประกอบการ)............... โดยมี
........................................................ต าแหน่ง...........................................ตั้งอยู่เลขท่ี..... ........................
......................................................................ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ผู้ด าเนินการฝึก อีกฝุายหนึ่ง

โดยที ่สถานศึกษา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  เป ็นส ่วนราชการส ังก ัดส าน ักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อ
ผลิตบุคลากรในระดับ ช่างฝีมือ ช่างเทคนิค และนักเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ  

ทั้งสองฝุายได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาวิชา
..............................................สาขางาน.......................... .....................................................
สาขาวิชา..............................................สาขางาน................................................................ ...............
โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกอาชีพในสถานประกอบการและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริงโดยมีรายละเอียดข้อตกลงดังนี้
ข้อ ๑. วัตถุประสงค์ เพ่ือประสานความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา โดยร่วมกันจัดการเรียนการ

สอนให้แก่ผู้เรียนสาขา........................................และสาขาวิชา...................................เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนให้
สอดคล้องกับกฎหมายวา่ดว้ยการอาชวีศึกษาและความต้องการของสถานประกอบการ

ข้อ ๒. สถานที่ด าเนินการ ..................................................
ข้อ ๓. ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย
          ๓.๑ ความรับผิดชอบของ “สถานศึกษา”

     ๓.๑.๑ จัดครู ผู้เรียน เข้ารับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการใหม่ ๆ และจัดส่ง
ผู้เรียนเข้าร่วมฝึกอาชีพตามหลักสูตร

     ๓.๑.๒ จัดผู้ประสานงานความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อเป็นคณะท างานตามโครงการ
ความร่วมมือโดยร่วมกันพัฒนาหลักสูตร พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ และน าเสนอผลการด าเนินงานให้ฝุายบริหารรับทราบเป็นระยะเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ และน าเสนอผลการด าเนินงานให้ฝุายบริหารรับทราบเป็นระยะเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ และน าเสนอผลการด าเนินงานให้ฝุายบริหารรั

                           ๓.๑.๓ จัดผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน นิเทศการฝึกอาชีพของผู้เรียน ให้เป็นไปตาม
หลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2557 เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

ตราสถาน
ประกอบการ

ตรา
สถานศึกษา
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เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

     ๓.๑.๔  ร่วมเสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน ร่วมประชุม วางแผน จัดระบบ ระเบียบ และ
จัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามที่ทั้งสองฝุายจะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันเพ่ือพัฒนาก าลังคนอย่างมี
ประสิทธิภาพและให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงความร่วมมือ 

๓.๒ ความรับผิดชอบของ “ผู้ด าเนินการฝึก”
     ๓.๒.๑ สนับสนุนด้านวิชาการโดยจัดให้บุคลากรทีม่ีความรู้ ความสามารถ ในหน่วยงานร่วม

จัดท าแผนการเรียน แผนการฝึก พัฒนาสื่อการเรียนการสอน สาขาวิชา.................. และสาขาวิชา......................ให้มี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ร่วมกับสถานศึกษา 

     ๓.๒.๒ จัดผู้ควบคุมดูแลการฝึกอาชีพและ / หรือจัดครูฝึกเพ่ือสอนงาน แนะน าให้ค าปรึกษาแก่
ผู้เรียน ให้เป็นไปตามหลักสูตรและรายงานผลการด าเนินงานให้ฝุายบริหารรับทราบเป็นระยะ 

     ๓.๒.๓ ประเมินผลการฝึกอาชีพของผู้เรียน ตามหลักสูตร
     ๓.๒.๔ ออกใบรับรองให้แก่ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตร  
     ๓.๒.๕ ให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ตามข้อตกลง
     ๓.๒.๖ ร่วมประชุม วางแผน จัดระบบ ก าหนดระเบียบ ปรับปรุงหลักสูตร เสนอแนะแนวทาง

การด าเนินงาน ประเมินผลและอ่ืน ๆ เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาก าลังคนที่ครบวงจรเข้าสถานประกอบการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงความร่วมมือ

     ๓.๒.๗ จัดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ และอ านวยความสะดวกในการ
เข้าศึกษาดูงานด้านเทคนิควิธีการต่าง ๆ สนับสนุนสถานที่เข้าฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติงานของครูและผู้เรียน ในหน่วยงาน
สังกัดสถานศึกษา 

ข้อ ๔. ระยะเวลาความร่วมมือบันทึกข้อตกลงนี้มีผลนับตั้งแต่ท้ังสองฝุายได้ลงชื่อในบันทึกความร่วมมือตั้งแต่วันที่
...........................ถึงวันที่......................................... เป็นระยะเวลา…………………………ปี

ข้อ ๕. การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกบันทึกข้อตกลง
  หากฝุายใดฝุ ายหนึ่ ง  หรือทั้ งสองฝุ ายมีความประสงค์จะแก้ไขรา ยละเอียดในบันทึกข้อตกลง

ให้แจ้งอีกฝุายหนึ่งทราบ และเมื่อทั้งสองฝุายพิจารณาตกลงเห็นชอบร่วมกันในการแก้ไข ให้จัดท าเป็นบันทึกความ
ร่วมมือเพ่ิมเติมเป็นลายลักษณ์อักษร และให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝุายได้ลงชื่อในบันทึกความร่วมมือ
เพ่ิมเติมนั้น  หากฝุายใดฝุายหนึ่ง หรือทั้งสองฝุายมีความประสงค์จะยกเลิกบันทึกข้อตกลง ให้แจ้งอีกฝุายหนึ่งทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า.......วัน (จ านวนวันเป็นตัวอักษร) 

ข้อ ๖. การแสดงเจตนารมณ์และความตั้งใจของท้ังสองฝ่าย
เพ่ือเป็นการแสดงเจตนารมณ์และความตั้งใจของทั้งสองฝุาย ในการด าเนินงานตามบันทึกความร่วมมือนี้จึงได้

ลงชื่อร่วมกัน  เมื่อวันที่ ................................................... ณ ............................ ......................

    .......(ชือ่สถานศึกษา).............. ..........(ชือ่สถานประกอบการ)...........
ลงช่ือ .............................................................   ลงช่ือ..........................................................

(............................................................)                             (........................................................)
ผู้อ านวยการ...(ช่ือสถานศึกษา).............. ผู้ด าเนินการฝึก.............................................     
                                      

ลงช่ือ ...................................................พยาน                  ลงช่ือ .................................................พยาน           
          (.................................................)                  (................................................)
  รองผู้อ านวยการวิทยาลัย(..............................)                 ....พยานฝุายสถานประกอบการ... 
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๖.๔		 ให้ผู้เรียนท�าสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ

  การจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาคเีพื่อให้สถานประกอบการ ผูเ้ข้ารบัการฝึกมีความเข้าใจ

ตรงกัน ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สถานศึกษาด�าเนินการให้สถานประกอบการและผู้เรียนรวมถึง 

ผู้ปกครองได้ลงนามในสัญญาการฝึกอาชีพ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงถึงความเข้าใจร่วมกันของทัง้สองฝ่าย  

โดยสัญญาการฝึกอาชพีดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กบัข้อพจิารณาและ

ข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียนกับสถานประกอบการ
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ตัวอย่าง 9

สัญญาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

ท�าที่.................................................................

     วันที่................................ พ.ศ........

สัญญาฉบับน้ีท�าขึ้นระหว่าง.........(ชื่อสถานประกอบการ).........................................................................

โดย..........(ชื ่อผู้แทนสถานประกอบการ)..........ผู ้มีอ�านาจท�าการแทน...(ชื ่อหน่วยงาน/สถาน 

ประกอบการ)............... ตั้งอยู่เลขที.่........หมู่ที.่.......ถนน.................ต�าบล/แขวง...............อ�าเภอ/เขต..........

จงัหวดั................โทรศพัท์..............โทรสาร........................Email……………………………...........................……………

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ด�าเนินการฝึก” ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย/นางสาว………..............ผู้เรียนระดับ 

❑  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   ❑  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   ❑  ปริญญาตรี

(ชื่อสถานศกึษา / สถาบัน)...............................................................สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

เกิดวันที.่........เดือน...........พ.ศ.........อายุ.......ปี อยู่บ้านเลขที.่..........หมู่ที.่..... ถนน...........ต�าบล/แขวง............ 

อ�าเภอ/เขต..................จังหวัด...............โทรศัพท์...................โทรสาร............Email………………............ซึ่งต่อไปนี้ 

ในสญัญาเรยีกว่า “ผูเ้รยีน” หรอืเปรยีบเสมือนพนกังานฝึกหดัของสถานประกอบการอกีฝ่ายหนึ่ง คูส่ญัญาได้ตกลง

กันท�าสัญญามีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ด�าเนินการฝึกยินยอมรับผู้เรียนเข้าท�าการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ และผู้เรียนยินยอม

เข้ารับการฝึกอาชีพตามหลักสูตร ❑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ❑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

❑ ปริญญาตรี สาขาวิชา.........................................ณ.....(ชื่อสถานประกอบการ)........... ตั้งอยู่เลขที่ .............. 

หมู่ที่......ถนน .....................ต�าบล/แขวง...................... อ�าเภอ/เขต................................จังหวัด.......................

โทรศัพท์....................โทรสาร....................Email………….............ซึ่งเป็นสถานประกอบการของผู้ด�าเนินการฝึก 

ตั้งแต่วันที่........เดือน..........................พ.ศ. ................ ถึงวันที่........เดือน.......................พ.ศ. .............. พร้อมทั้ง

จัดท�าทะเบียนประวัติผู้เรียนไว้เป็นหลักฐานตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๒ ผู้ด�าเนินการฝึกจะจดัสถานท่ีเรยีนท่ีเหมาะสม ปลอดภยั และถูกสขุลกัษณะ จดัครฝึูกหรอื ผูค้วบคมุ 

การฝึกในสถานประกอบการท่ีมีความรู ้ความสามารถ จดัเครื่องมือ วสัดแุละอุปกรณ์ส�าหรบัการฝึก เพื่อฝึกอาชพี 

ให้แก่ผู้เรียนตลอดระยะเวลาตามข้อ ๑ ให้สอดคล้องกับรายวิชาและสมรรถนะของการเรียนรู้ตามหลักสูตรและ

เหมาะสมกบัสภาพร่างกายของผู้เรยีนแผนการฝึกโดยผูเ้รยีนไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายใด ๆ  ท้ังสิ้นให้กบัผูด้�าเนนิการฝึก 

ตรา
สถาน

ประกอบการ
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ข้อ ๓ ผู้ด�าเนินการฝึกจะจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้ผู้เรียนในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของอัตราค่าจ้างขั้นต�่าสูงสุด

ตามกฎหมายค่าจ้างขั้นต�่าที่ใช้ในขณะนั้นตามจ�านวนวันที่รับการฝึกอาชีพจริง อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้งจัดท�าประกัน

อุบัติเหตุจากการฝึกให้แก่ผู้เรียนที่เข้ารับการฝึกอาชีพให้ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก�าหนดว่าด้วยเงิน

ทดแทน

ข้อ ๔. ผู้เรยีนจะต้องไม่น�าเอาความลับเกี่ยวกบัผลประโยชน์ของผูด้�าเนนิการฝึกไปเปิดเผย จะไม่กระท�าความ

เสียหายใด ๆ  แก่ผู้ด�าเนินการฝึกหากผู้รบัการฝึกกระท�าการโดยเจตนาหรอืประมาทเลนิเล่อจนได้รบัอุบัตเิหตใุนขณะท่ีรบั

การฝึกอาชพีอยู่ในสถานประกอบการหรอืเกดิความเสยีหายแก่ผูด้�าเนนิการฝึก เสื่อมเสยีชื่อเสยีง ตลอดจนไม่แสวงหาผล

ประโยชน์เป็นการส่วนตวัโดยอาศยัหน้าท่ีการงานท่ีท�ากบัผูด้�าเนนิการฝึก ผูเ้รยีนและผูป้กครอง ผูใ้ห้ความยินยอม รวมถงึ

บิดา– มารดาของผู้เรียนและการฝึกอาชีพจะไม่เรียกร้องค่าชดเชยสินไหมใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายทางคดีแพ่ง

และทางคดีอาญากับผู้ด�าเนินการฝึกและสถานศึกษา และผู้เรียนยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ด�าเนินการฝึกตามที่เสีย

หายจริง โดยความเห็นชอบของผู้ด�าเนินการฝึกและสถานศึกษาพิจารณาร่วมกัน

ข้อ ๕ ผู้ด�าเนินการฝึกจะให้การฝึกแก่ผูเ้รยีนอายุไม่ต�่ากว่า ๑๕ ปีบรบิรูณ์ ในกรณท่ีีไม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ

ไม่เกินวันละ ๘ ชั่วโมง มีเวลาพักในแต่ละวันอย่างน้อย๑ชั่วโมง หลังได้รับการฝึกติดต่อกันไม่เกิน ๔ ชั่วโมง และมีวันหยุด

ประจ�าสัปดาห์อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ วัน โดยวันหยุดมีระยะห่างไม่เกิน ๖ วัน และยินยอมให้ผู้เรียนไปศึกษา และเข้า

ร่วมกิจกรรมตามที่สถานศึกษาต้นสังกัดก�าหนด

ข้อ ๖ ผู้ด�าเนินการฝึกจะให้การฝึกแก่ผู้เรียนอายุไม่ต�่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ ในกรณีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

(ต้องไม่ให้การฝึกกับผู้รับการฝึกที่เป็นหญิง) ไม่เกินวันละ ๗ ชั่วโมง มีเวลาพักในแต่ละวันอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง หลังได้รับ

การฝึกติดต่อกันไม่เกิน ๔ ชั่วโมง และมีวันหยุดประจ�าสัปดาห์อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ วัน โดยวันหยุดมีระยะห่างไม่เกิน 

๖ วัน และยินยอมให้ผู้เรียนไปศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สถานศึกษาต้นสังกัดก�าหนด

ข้อ ๗ ในระหว่างการฝึกผู้เรียนมีสิทธิหยุดตามประเพณีของสถานประกอบการนั้นๆ หากมีความจ�าเป็นจะ

ต้องลาหยุดด้วยเหตุใด ๆ ผู้เรียนสามารถลาหยุดได้ตามความเป็นจริงรวมกันไม่เกินวันลาในหลักสูตร กรณีลาป่วยติดต่อ

กันตั้งแต่ ๓ วัน ขึ้นไปจะต้องมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งมาแสดง 

ข้อ ๘ ผู้เรียนจะต้องตั้งใจฝึกฝน เอาใจใส่ในการฝึกอาชีพในสถานประกอบการเต็มก�าลังความสามารถ จะ

เชื่อฟังครูฝึกหรือผู้ควบคุมการเรียนในสถานประกอบการ โดยยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของผู้ด�าเนินการฝึก

ทุกประการ หากผู้เรียนฝ่าฝืน ระเบียบ ข้อบังคับของผู้ด�าเนินการฝึก ซึ่งถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรงตามระเบียบข้อ

บังคับของผู้ด�าเนินการฝึก ผู้ด�าเนินการฝึก สามารถบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที
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ข้อ ๙ ผู้ด�าเนินการฝึกต้องออกหนงัสอืรบัรองให้แก่ผูเ้รยีนเมื่อส�าเรจ็การฝึกแล้ว ภายใน ๑๕ วนั นบัแต่วนัส้ินสุด 

การฝึกอาชีพ แล้วแจ้งให้สถานศึกษา ทราบ

 สัญญานีท้�าขึ ้นเป็น ๓ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู ่สัญญาได้อ่านและเข้าใจความโดยตลอดแล้ว 

จึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

 ลงชื่อ……………….............…… ผู้ด�าเนินการฝึก    ลงชื่อ…………….……......…………. ผู้เรียน/ผู้รับการฝึกอาชีพ

  (………………………..….…) (……………….....…………….)

 (ชื่อสถานประกอบการ)  (ผู้เรียน)  

 ลงชื่อ………..………………..…….... สถานศึกษา  ลงชื่อ………………..………….…………. ผู้ให้ความยินยอม

  (…………………………………) (………………..………………….)

  (ผู้อ�านวยการสถานศึกษา)  (ผู้ปกครอง)  

 ลงชื่อ……………………..……………. พยาน ลงชื่อ………..….…………….……………. พยาน

  (……………………..……………)  (…………………….…..……………)

  (หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี)      (หัวหน้าแผนกวิชา/ครูที่ปรึกษา)
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สัญญาการฝึกเตรียมเข้าท างาน

        เขียนที่
        วันที่

สัญญานี้ท าขึ้นระหว่าง  (ชื่อสถานประกอบกิจการ)
โดย  (นาย,นาง,นางสาว) ผู้มีอ านาจกระท าการแทน

ประกอบกิจการ      จ านวนลูกจ้าง   คน ชาย     คน หญิง           คน
ตั้งอยู่เลขท่ี หมู่ที่ ตรอก / ซอย
ถนน ต าบล / แขวง
อ าเภอ / เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า  “ผู้ด าเนินการการฝึก”  ฝุายหนึ่งกับ  (ชื่อผู้รับการฝึกเตรียมเข้าท างาน)
                                                        อายุ    ปี

อยู่บ้านเลขท่ี หมู่ที่ ตรอก / ซอย อ าเภอ / เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า  “ผู้รับการฝึก”  อีกฝุายหนึ่ง ทั้งสองฝุายตกลงกันท าสัญญาการฝึก  มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้

1.  “ผู้ด าเนินการฝึก”  ตกลงรับ  “ผู้รับการฝึก”  เข้าฝึกงานในสาขาอาชีพ
หลักสูตร

ระยะเวลาฝึก ตั้งแต่วันที่ ถึง
ณ  (สถานที่ฝึก)

2.  “ผู้รับการฝึก” จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการฝึกตามที่  “ผู้ด าเนินการฝึก”  
ก าหนดไว้ตามท่ี  “ผู้ด าเนินการฝึก”  ติดประกาศไว้  ณ  สถานที่ฝึก

3.  ในวันที่ท าการฝึกให้   “ผู้ด าเนินการฝึก”   จัดให้  “ผู้รับการฝึก”   ฝึกงานไม่เกินวันละ  
8  ชั่วโมง  กรณีเป็นการฝึกในงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของผู้รับการฝึก  ตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงานให้  “ผู้ด าเนินการฝึก”  จัดให้  “ผู้รับการฝึก”  ฝึกงานไม่เกินวันละ  7  ชั่วโมง

4.  ในวันที่ท าการฝึกให้  “ผู้ด าเนินการฝึก”  จัดให้  “ผู้รับการฝึก”  มีเวลาพักติดต่อกันไม่น้อยกว่า
วันละหนึ่งชั่วโมงหลังจาก  “ผู้รับการฝึก”  ได้ฝึกในวันนั้นมาแล้วไม่เกินสี่ชั่วโมง

5.  “ผู้ด าเนินการฝึก”  ต้องจัดให้  “ผู้รับการฝึก”   มีวันหยุดประจ าสัปดาห์ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ
หนึ่งวัน

6.  “ผู้ด าเนินการฝึก” จะจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้ “ผู้รับการฝึก”   ตามจ านวนวันฝึกในอัตราวันละ          
บาท

7.  “ผู้ด าเนินการฝึก”  จะจัดสวัสดิการให้  “ผู้รับการฝึก”  ดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

ตัวอย่าง ๑๐
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8.  ในระหว่างการฝึก  “ผู้ด าเนินการฝึก”  ยินยอมให้  “ผู้รับการฝึก”  ลาปุวยได้ตามความเป็นจริง  
แต่ไม่เกิน   วัน / ปี  ลากิจไม่เกิน    วัน / ปี

9.  สัญญาการฝึกเป็นอันสิ้นสุดตามเงื่อนไขดังนี้
(1)  เมื่อจบการฝึกอบรมตามหลักสูตร
(2)  เมื่อฝุายใดฝุายหนึ่งท าผิดสัญญา  หรือ “ผู้รับการฝึก”  ฝุาฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับ

การฝึก      ซึ่งถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรง
10. “ผู้ด าเนินการฝึก”  จัดท าประกันอุบัติเหตุจากการฝึกให้แก่  “ผู้รับการฝึก”  โดยให้ได้รับโดยให้ได้รับโดยให้ได้รั

ประโยชน์ไม่น้อยกว่าทีก่ าหนดในกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  หาก “ผู้ด าเนินการฝึก” ไม่ได้จัดท าประกันอุบัติเหตุ
ให้แก่  “ผู้รับการฝึก”   กรณีที่    “ผู้รับการฝึก”   ประสบอันตรายหรือเจ็บปุวยหรือทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย
อันเนื่องจากการฝึก  “ผู้ด าเนินการฝึก” จะจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ “ผู้รับการฝึก”  นั้นตามกฎหมายว่าด้วยเงิน
ทดแทน

11.  เมื่อ “ผู้รับการฝึก”  ฝึกครบตามหลักสูตรและผ่านเกณฑ์การวัดผลแล้ว “ผู้ด าเนินการฝึก”  
ต้องออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ส าเร็จการฝึกให้แก่  “ผู้รับการฝึก”

12.  “ผู้รับการฝึก”  ที่ส าเร็จการฝึก  จะต้องเข้าท างาน “ด าเนินการฝึก”  กรณีที่ “ผู้ด าเนินการ
ฝึก”  ประสงค์จะให้ “ผู้รับการฝึก” เข้าท างาน  หาก  “ผู้รับการฝึก”  ไม่ยินยอมเข้าท างาน “ผู้รับการฝึก จะต้อง
จ่ายเงินให้ “ผู้ด าเนินการฝึก” ตามจ านวนที่ “ผู้ด าเนินการฝึก” ได้เสียไปเป็นค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมหลักสูตรนั้น
โดยเฉลี่ยต่อคน

13.  “ผู้รับการฝึก”  ที่เป็นผู้เยาว์จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองหรือ
บุคคลซึ่งรับผู้เยาว์นั้นไว้ในความปกครองหรืออุปการะเลี้ยงดูหรือบุคคลซึ่งผู้เยาว์นั้นอาศัยอยู่  โดยลงชื่อให้ความ
ยินยอมตามแบบแนบท้ายสัญญานี้

หนังสือสัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาทั้งสองฝุายได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยตลอดและขอรับรองว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ของทั้งสองฝุาย  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น   หลักฐานต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ ผู้ด าเนินการฝึก
         ( )
ลงชื่อ ผู้รับการฝึก
         ( )
ลงชื่อ ผู้ให้ความยินยอม
         ( )  (กรณีผู้รับการฝึกเป็นผู้เยาว์)
ลงชื่อ พยาน
         ( )
ลงชื่อ พยาน
         ( )
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๖.๕ ท าแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพและแผนการนิเทศร่วมกับสถานประกอบการตลอดหลักสูตร
แผนการฝึกอาชีพ หมายถึง แผนงานของครูฝึกเพ่ือเตรียมการฝึกอาชีพให้กับผู้เรียนระบบทวิภาคี มีความรู้ 

ความสามารถในอาชีพ ตรงตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่สถานประกอบการก าหนดไว้ โดยสอดคล้องกับสมรรถนะ
วิชาชีพและรายวิชาในหลักสูตร
การเขียนแผนการฝึกอาชีพ

แผนการฝึกมี ๒ ประเภท คือ
๑. แผนการฝึกตลอดภาคเรียนเพื่อทราบว่า 

๑.๑ ผู้เรียนจะฝึกอาชีพหน่วยงานใดบ้างจ านวนกี่คน
๑.๒ เป็นระยะเวลาเท่าไร (จากวันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไร )
๑.๓ ครบตามสมรรถนะที่ก าหนด

๒. แผนการฝึกรายหน่วยเพื่อทราบว่า
๒.๑ เนื้อหาที่ต้องสอนงานให้ผู้เรียน
๒.๒ การจัดเตรียมสิ่งต่าง ๆ เช่น ตารางงานประจ าวัน วัสดุ อุปกรณ์ สื่อเพ่ือการเรียนรู้งานและ

ฝึกอาชีพ (On the job training)
๒.๓ การก าหนดเกณฑ์การประเมินผล

แนวทางการจัดแผนการฝึก   
๑. ศึกษาสมรรถนะที่ก าหนด 
๒. เลือกงานที่สอดคล้องตรงกับสมรรถนะที่ก าหนด 
๓. วิเคราะห์หน้าที่ (วิเคราะห์งานหลัก งานย่อยและระยะเวลาในการเรียนรู้)
๔. ก าหนดจุดประสงค์ งานย่อย
๕. จัดท าเกณฑ์การประเมินสมรรถนะตามจุดประสงค์ท่ีก าหนด
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แนวทางการจัดแผนการฝึกอาชีพ

ศึกษาสมรรถนะที่ก�าหนด

เลือกงานที่สอดคล้องกับสมรรถนะที่ก�าหนด

วิเคราะห์งาน งานหลัก

งานย่อย

ระยะเวลา

จุดประสงค์การฝึก

จัดท�าเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ

ข้อมูลที่ควรทราบ  ในการจัดท าแผนการฝึกอาชีพ
๑. ระดับการศึกษา (ปวช. / ปวส.) และสาขางาน  
๒. จ านวนของผู้เรียนฝึกอาชีพของแต่ละสาขางาน  
๓.  ระยะเวลาการฝึกอาชีพ (จ านวนภาคเรียน, จ านวนสัปดาห์, จ านวนวันฝึก/สัปดาห์)
๔.  สมรรถนะที่ก าหนด
๕.  การประเมินผล

๕.๑ จัดให้มีการประเมิน ๓ ด้าน คือ
๕.๑.๑ 
๕.๑.๒ 
๕.๑.๓ 

๕.๒ก าหนดสัดส่วนคะแนนของแต่ละด้าน  ได้แก่
-  ความรู้   ๓๐ คะแนน      ความสามารถ   ๕๐ คะแนน     พฤติกรรม  ๒๐ คะแนน
-  ความรู้   ๓๐ คะแนน      ความสามารถ   ๖๐ คะแนน     พฤติกรรม  ๑๐ คะแนน
-  ความรู้   ๒๐ คะแนน      ความสามารถ   ๖๐ คะแนน     พฤติกรรม  ๒๐ คะแนน
-  ความรู้   ๑๐ คะแนน      ความสามารถ   ๗๐ คะแนน     พฤติกรรม  ๒๐ คะแนน

ความรู้ (Knowledge)

ความสามารถ (Skill)
ทัศนคติ (Attitude)
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ตัวอย่างการก าหนดสัดส่วนการประเมินผลการฝึกอาชีพ
๑.ผู้ประเมินผล

สถานประกอบการและสถานศึกษา
๒. สัดส่วนการประเมินผล

๒.๑ สถานประกอบการ ๗๐ คะแนน
ครูฝึกประเมินสมรรถนะ = ๕๐ คะแนน
ครูฝึกประเมินพฤติกรรม = ๑๐ คะแนน
ครูฝึกประเมินรายงานประจ าหน่วยฝึก = ๑๐ คะแนน

๒.๒ สถานศึกษา ๓๐ คะแนน
ครูประจ าวิชาฝึกอาชีพประเมินต่อไปนี้
๑.รายงานสรุป  (Summary Report)   = ๒๐ คะแนน

(มี Small Report ทุกหน่วยฝึกเป็นภาคผนวก)
๒.  การน าเสนอ = ๑๐ คะแนน

การท ารายงานประจ าหน่วยฝึก (Small  Report)
เพ่ือให้ผู้เรียนได้สรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองในแต่ละหน่วย  จึงก าหนดให้ผู้เรียนต้องเขียนรายงาน

ประจ าหน่วยฝึก (Small Report) ส่งครูฝึกทุกหน่วยฝึก
หัวข้อทีก่ าหนดในรายงาน Small Report เสนอแนะไว้ดังนี้ (สามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยความเห็นชอบ

ร่วมกันในที่ประชุมครูฝึก) 
๑. หน่วยฝึกท่ี......................ชื่อหน่วย................................................
๒. สถานที่ฝึกอาชีพ
๓. ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอาชีพ(ครบทุกเนื้อหาที่ได้รับการฝึก)
๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอาชีพ
๕. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่ได้รับจากการฝึกอาชีพเพ่ือพัฒนาการฝึกอาชีพในรุ่นต่อไป

(Presentation)
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หลัการจัดท�าแผนการฝึกอาชีพ	

จากการมีนโยบายการจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ีให้สถานศกึษาด�าเนินการร่วมกบัสถานประกอบการ

เพื่อด�าเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที ่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. 

๒๕๕๗ เรื่อง “มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” โดยการมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องของทุกฝ่าย คือ 

สถานศกึษา เช่น ผู้บรหิารสถานศกึษา ครผูู้สอน ครนิูเทศ บุคลากรสนับสนุนการศกึษาท่ีเกี่ยวข้อง สถานประกอบการ  

เช่น ผู้บริหาร ผู้ควบคุมการฝึกอาชีพ ครูฝึก ซึ่งบุคคลดังกล่าวข้างต้น จ�าเป็นจะต้องมีการวางแผนการจัดการร่วมกัน 

ที่เป็นหัวใจส�าคัญของระบบทวิภาคี คือ แผนการฝึกอาชีพ ดังนั้น ในการจัดท�าแผนการฝึกอาชีพ จึงจ�าเป็นจะต้อง

สร้างความเข้าใจให้ตรงกันทุกฝ่าย

ความหมายของแผน	(Plan)	หมายถงึ การก�าหนด องค์ประกอบการด�าเนินการด้านต่างๆ ท่ีจะท�าให้นโยบาย 

ขององค์กร หน่วยงาน ทีมงานฯ บรรลุวัตถุประสงค์ทีก่�าหนดไว้ เพื่อการน�าแผนไปสู่การปฏิบัติ (Action Plane)  

ของแต่ละนโยบาย มาด�าเนินการให้บรรลุตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (KPI : Key Preferment Indicators) โดยตรงก�าหนด

หน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบ และวิธีการด�าเนินการแต่ละขั้นตอนชัดเจน

ความหมายของการฝึกอาชีพ	 (Occupationl	 Training)	หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่าง 

เป็นระบบเพื่อสร้างหรือเพิ่มพูนความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) ความสามารถ (ability) และเจตคติ (attitude)  

ของบุคลากร อันจะช่วยปรับปรุงให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (Goldstein, ๑๙๙๓) ดังนั้น การฝึกอบรม 

จงึเป็นการด�าเนินโครงการ/กจิกรรม เพื่อช่วยให้พนักงานมีสมรรถนะการท�างานสูงขึ้น เช่น เป็นหวัหน้างานท่ีสามารถ

บริหารงานและบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดีขึ้น หรือเป็นช่างเทคนิคทีม่ีความสามารถในการซ่อมแซมเครื่องจักร 

ได้ดีขึ้น เป็นต้น

อาชีพ	(Occupationl)	หมายถงึ การด�าเนินกจิกรรมต่างๆ ท่ีต้องการใช้ทักษะด้านใดด้านหน่ึง หรอืหลายๆ

ด้านที่ท�าให้เกิดผลงานและก่อให้เกิดหารายได้ที่สุจริต เพื่อการด�าเนินชีวิตอาจท�าเป็นประจ�าหรือไม่ประจ�าก็ได้

ความหมายของการฝึกอาชีพ	 (Occupationl	Training	Plan)	หมายถึง การก�าหนดองค์ประกอบการ

ด�าเนินการด้านต่างๆ ท่ีจะท�าให้การฝึกอบรมด้านอาชพี ขององค์กร หน่วยงาน บรรลุตามวตัถปุระสงค์ด้านต่างๆ เช่น 

ความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) ความสามารถ (ability) และเจตคติ (attitude) เพื่อการน�าไปประกอบอาชีพ

ตามเกณฑ์ความส�าเร็จของการฝึกที่ตั้งไว้ (KPI : Key Preferment Indicators) โดยมีการก�าหนดหน่วยงานที่จะฝึก 

(Where) ระยะเวลาการฝึก (When) บุคคลท่ีรบัผิดชอบและเกี่ยวข้องกบัการฝึก (Who) และวธิกีารด�าเนินการแต่ละ

ขั้นตอนอย่างชัดเจน (Why) และผลที่ได้จากการฝึก (How to)

แผนการฝึกอาชีพ	หมายถึง เอกสารท่ีครฝึูกในสถานประกอบการ (ร่วมกบัครใูนสถานศกึษา) ก�าหนดขั้นตอน 

การพัฒนาผู้ฝึกอาชีพ (ผู้เรียนระบบทวิภาคี) ไว้ล่วงหน้าตามหลักการเรียนรู้และฝึกงานแบบฝึกอาชีพ (On The Job 

Training)

แผนการฝึกอาชีพ	หมายถึง  เป็นการจดัเตรยีมการอาชพีไว้ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยครฝึูกในสถาน

ประกอบการร่วมกับครูในสถานศึกษาจะก�าหนดขั้นตอนการพัฒนาผู้ฝึกอาชีพให้เกิดการเปลีย่นแปลงพฤติกรรม 

สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพและเป็นไปตามจุดประสงค์ของหลักสูตร ตามสภาพของผู้ฝึกอาชีพ เครื่องมือ วัสดุ 

อุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ (สุชาติ กิจพิทักษ์ : การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาและ 

สถานประกอบการเพื่อพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี)
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สมรรถนะย่อย

เกณฑ์ปฏิบัติงาน

สมรรถนะย่อย สมรรถนะรายวิชา

เกณฑ์ปฏิบัติงาน

สมรรถนะรายวิชา

เกณฑ์ประเมินรายวิชา

วิชากลุ่มทักษะวิชาชพี
เลือก/วิชาทวิภาคี

หน้าท่ีหลัก (Key Function) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ของหลักสูตร ปวช. ปวส.  ป ตรี

หน่วยสมรรถนะ 1

วิชากลุ่มทักษะวิชาชพี
เลือก/วิชาทวิภาคี

เกณฑ์ประเมินรายวิชา

สถานประกอบการ สถานศึกษา

ตามล�าดับดังนี้ตามล�าตามล�าตามล ดับดังนี้

ความเชื่อมโยงงานในสถานประกอบการกับรายวิชาในสถานศึกษา
การจัดท าแผนการฝึกอาชีพต้องท าการวิเคราะห์งานที่เป็นสมรรถนะอาชีพในสถานประกอบการเพ่ือ

เปรียบเทียบกับสมรรถนะของรายวิชาตามหลักสูตรอาชีวศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์หน้าที่ (Functional Analysis)
ซึ่งจะวิเคราะห์เป็นระดับชั้นของหน้าที่โดยเริ่มต้นจากการหา ความมุ่งหมายหลัก (ความมุ่งหมายหลัก (ความมุ่งหมายหลั ของสาขาอาชีพ
แล้วแยกย่อยเป็น บทบาทหลัก (Key Roles) แล้ววิเคราะห์บทบาทหลักแต่ละบทบาทแยกย่อยเป็น หน้าที่หลัก 
(Key Functions) จากนั้นวิเคราะห์หน้าที่หลักแต่ละหน้าที่แยกย่อยเป็น หน่วยสมรรถนะ (Units of 
Competence) จากนั้นจะวิเคราะห์หาหน่วยย่อยสุดท้ายของแผนผังแสดงหน้าที่คือ สมรรถนะย่อย (Elements of 
Competence) ส าหรับการเปรียบเทียบสมรรถนะอาชีพในสถานประกอบการจะน า หน้าที่หลัก (Key Functions) 
หน่วยสมรรถนะ (Units of Competence) และสมรรถนะย่อย (Elements of  Competence) หรือทักษะย่อย 
เปรียบเทียบกับสมรรถนะรายวิชา  ตามหลักสูตรอาชีวศึกษา ส่วนรายวิชาทวิภาคีซึ่งให้น าสมรรถนะย่อยของสถาน
ประกอบนั้นๆ การมาก าหนดเป็นสมรรถนะรายวิชาและค าอธิบายรายวิชาของสถานประกอบการที่ต้องการพัฒนาให้
เป็นเฉพาะของตนเองและให้สามารถความเชื่อมโยงระหว่างสมรรถนะอาชีพในสถานประกอบการ กับ สมรรถนะ
รายวิชาในหลักสูตร

(Key	Purposes)
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การก าหนดสมรรถนะของสถานประกอบการโดยใช้การวิเคราะห์หน้าที่ (Functional Analysis)
โดยปกติสถานประกอบการที่ใช้ระบบ ISO 9000 ในการประกันคุณภาพจะมีข้อก าหนดหน้าที่ (Function) 

ของสถานประกอบการ ค าอธิบายงาน (Job Description) และข้ันตอนการท างาน (Work Instruction) ซึ่งเรา
สามารถน ามาเทียบกับสมรรถนะของหลักสูตรและรายวิชาได้ทันทีจากนั้นจัดท าข้อก าหนดโมดูลเพ่ือน าไปจัดท าเป็น
เครื่องมือประเมินสมรรถนะต่อไป ส่วนสถานประกอบการที่ยังไม่มีข้อก าหนดหน้าที่ ค าอธิบายงานและขั้นตอนการ
ท างาน จะต้องเริ่มวิเคราะห์หน้าที่ไปจนถึงสุดท้าย

ก่อนที่จะกล่าวถึงการวิเคราะห์หน้าที่จ าเป็นต้องเข้าใจค าว่า “สมรรถนะ” ก่อนเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ส่วน
ต่างๆ ของงานในสถานประกอบการและส่วนต่างๆ ของผังแสดงหน้าที่ (Functional Map)

สมรรถนะ (Competence) ในความหมายของงานอาชีพหรือวิชาชีพ หมายถึง ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอาชีพ โดยใช้ความรู้ ทักษะและ เจตคติ ทีบ่รูณาการกันอย่างแนบแน่น เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ของงานที่มี
คุณภาพตรงตามข้อก าหนดของอาชีพ 

๑.	
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ความมุ่งหมายหลัก บทบาทหลัก หน้าท่ีหลัก หน่วยสมรรถนะ สมรรถนะย่อย
Key Purpose Key Roles Key Function Units of 

Competence
Elements of 
Competence

ความมุ่งหมายหลัก 10 บทบาทหลัก 101 หน้าที่
       หลัก

1011 หน่วย   
       สมรรถนะ

1011.1 สมรรถนะ
ย่อย

1011.2 สมรรถนะ
ย่อย

1012 หน่วย    
     สมรรถนะ

1012.1 สมรรถนะ
ย่อย

1012.2 สมรรถนะ
ย่อย

102 หน้าที่  
      หลัก

1021 หน่วย
      สมรรถนะ

1021.1 สมรรถนะ
ย่อย

1021.2 สมรรถนะ
ย่อย

1022 หน่วย
      สมรรถนะ

1022.1 สมรรถนะ
ย่อย

1022.2 สมรรถนะ
ย่อย

20 บทบาทหลัก 201 หน้าที่
      หลัก

2011 หน่วย
      สมรรถนะ

2011.1 สมรรถนะ
ย่อย

2011.2 สมรรถนะ
ย่อย

โครงสร้างของอาชีพและระดับงานของงาน
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โครงสร้างของผังแสดงหน้าที่ (Functional Map)

ความมุ่งหมายหลัก เป็นการระบุให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าอาชีพนี้ท าอะไรบ้าง โดยระบุในรูปของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จริงภายในองค์การ ข้อความของความมุ่งหมายหลักคล้ายกับข้อความของภาระหน้าที่ (Mission statement) ซึ่ง
เขียนในรูปของเขียนในรูปของเขียน “กริยา-กรรม-เงื่อนไข” ดังนี้

กริยา คือ ค าท่ีแสดงการกระท า ซึ่งแสดงการปฏิบัติ การผลิตหรือบริการ 
กรรม คือ สิ่งที่ถูกกระท า อาจเป็นบุคคล สิ่งของ ผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
เงื่อนไข คือ บริบท สถานการณ์ ใช้ระบุการด าเนินการให้เกิดสมรรถนะให้ชัดเจน

บทบาทหลักและหน้าที่หลัก เกิดจากการแยกย่อยความมุ่งหมายหลักให้เกิดระดับชั้นถัดลงไปในลักษณะของ
งานที่ต้องท า/ต้องปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ตามความมุ่งหมายหลัก บทบาทหลักประกอบด้วยหน้าที่หลักหลายหน้าที่ 
ซึ่งเขียนในรูปของซึ่งเขียนในรูปของซึ่งเขียน “กริยา-กรรม-เงื่อนไข” ซ่ึงในแต่ละระดับชั้นเมื่อรวมกันแล้วต้องสนองข้อก าหนดระดับชั้นที่สูงกว่า
หน่วยสมรรถนะ เป็นการรวมสมรรถนะย่อยต่างๆ ที่สัมพันธ์กันเข้าด้วยกันเพ่ือใช้แสดงเป็นรายการของมาตรฐาน
สมรรถนะ ซึ่งเขียนในรูปของ “กริยา-กรรม-เงื่อนไข” ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของสมรรถนะย่อยที่มีคุณค่าและอิสระใน
การจ้างงาน รับรองผลหรือเทียบโอนได้ โดยเป็นสิ่งหรืองานทีส่ามารถท าส าเร็จได้ด้วยรายบุคคล จะท างานคนเดียว
หรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
สมรรถนะย่อย เป็นล าดับชั้นสุดท้ายของผังวิเคราะห์หน้าที่ เป็นผลลัพธ์ของงานซึ่งแต่ละบุคคลต้องท าส าเร็จได้ด้วย
รายบุคคล ซึ่งเขียนในรูปของ “กริยา-กรรม-เงื่อนไข” มีองค์ประกอบสนับสนุน คือ เกณฑ์การปฏิบัติงาน ขอบเขต
หลักฐานด้านทักษะและด้านความรู้และแนวทางการประเมิน

ความมุ่งหมายหลัก บทบาทหลัก หน้าที่หลัก
(Key Purpose) (Key Role) (Key Function)

10  วิจัย พัฒนา
และออกแบบ
ยานยนต์

70  บริการและซ่อม
ยานยนต์                         
***

701    บ ารุงรักษายานยนต์

702  ซ่อมยานยนต์

703  ตรวจ รับรองสภาพยาน
ยนต์
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หน้าที่หลัก หน่วยสมรรถนะ สมรรถนะย่อย
(Key Function) (Unit of 

Competence)
(Element of Competence)

701  บ ารุงรักษา
ยานยนต์

7011  บ ารุงรักษาตัวถัง
ยานยนต์

7011.1  ท าความสะอาดตัวถังภายในและ
ภายนอก
7011.2   ขัดมันสีและเคลือบสี

7012  บ ารุงรักษายาน
ยนต์ตามระยะทางหรือ
ระยะเวลา

7012.1   บริการเปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์ตาม
ระยะทาง/ระยะเวลา

7012.2   บริการปรับตั้งช้ินส่วนอุปกรณ์
เครื่องยนต์

7013   บ ารุงรักษาระบบ
เครื่องล่างและส่งก าลัง

7013.1   บริการระบบเครื่องลา่ง
7013.2   บริการระบบส่งก าลัง

7014   บ ารุงรักษาระบบ
ไฟฟูา/ระบบปรับอากาศ

7014.1   บ ารุงรักษาระบบไฟฟูา
7014.2   บ ารุงรักษาระบบปรับอากาศ

702  ซ่อมยานยนต์ 7021   ซ่อมระบบไฟฟูา 
ยานยนต์

7021.1   ตรวจซ่อมระบบไฟจดุระเบดิ

7021.2   ตรวจซ่อมระบบควบคมุการฉีด
เชื้อเพลิง

7021.3   ตรวจซ่อมระบบประจไุฟและ
สตาร์ท
7021.4   ตรวจซ่อมระบบไฟส่องสว่างและ 
ไฟสัญญาณ

7022  ซ่อมระบบ
เชื้อเพลิง

7022.1   ตรวจซ่อมระบบน้ ามันเชื้อเพลิง
ดีเซล
7022.2 ตรวจซ่อมระบบน้ ามันเช้ือเพลิงแก๊ส
โซลีน

7023   ซ่อมระบบหล่อ
ลื่น/ระบบระบายความ
ร้อน

7023.1   ตรวจซ่อมระบบหล่อลืน่

7023.2   ตรวจซ่อมระบบระบายความร้อน

ตัวอย่างการเขียนแผนภาพแสดงหน้าที่	อาชีพบริการเครื่องกล
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การจัดท าข้อก าหนดโมดูล (Module Spec.) หรือรายละเอียดสมรรถนะย่อย 

 เป็นการวิเคราะห์ว่าผู้ปฏิบัติงานที่มีสมรรถนะตามข้อก าหนดนี้จะต้องปฏิบัติงานแล้วผลลัพธ์ของงานมี
ปริมาณมากน้อยเท่าไรและมีคุณภาพอย่างไร (Performance Criteria) ระดับของงานยากง่ายเพียงไร ใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ วัสดุที่มีเทคโนโลยีพ้ืนฐานหรือสูงอย่างไร (Range) ต้องใช้ความรู้และทักษะในเรื่องใดบ้าง (Evident) และมี
แนวทางการประเมินผลงานนั้นอย่างไร (Assessment Guidance) โดยจะท าการวิเคราะห์สมรรถนะย่อยแต่ละ
สมรรถนะออกมาดังนี้ 
 เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) เป็นหัวใจของการประเมินหรือเป็นมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของ
การปฏิบัติงาน เขียนในรูปของผลลัพธ์ ข้อก าหนดการประเมิน (ค าที่ไม่ให้เขียนแสดงไว้ในเกณฑ์การปฏิบัติงาน เช่น 
 รู้ เข้าใจ ตระหนักถึง หรือมีความซาบซึ้ง ค าท่ีไม่สื่อความหมาย เช่น ถูกต้อง เหมาะสม หากจะใช้ต้องนิยามให้ชัดเจน
ว่าถูกต้องหรือเหมาะสมอย่างไร 
 ขอบเขต (Range) ขอบเขตเป็นการแสดงระดับความยากง่ายของงานซึง่แสดงได้หลายอย่างเช่น ลักษณะ 
ชนิดของงาน ขนาด ปริมาณ เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ วัสดุที่ใช้ เทคนิควิธีการหรือเทคโนโลยีที่ใช้ 
 หลักฐานที่ต้องการ (Evidence)  มีหลักฐานด้านทักษะ เป็นทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในการท างานนั้นๆ ให้
ส าเร็จ หลักฐานด้านทักษะ เป็นความรู้ที่จ าเป็นในการท างานนั้นๆ 
 แนวทางการประเมิน (Assessment Guidance) เป็นการวิเคราะห์ในเบื้องต้นว่าเกณฑ์ปฏิบัติงานของ
สมรรถนะย่อยจะต้องใช้เครื่องมือประเมินชนิดใดบ้าง หลักฐานด้านทักษะหลักฐานด้านทักษะจะต้องใช้เครื่องมือ
ประเมินชนิดใดบ้าง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

การจัดท�าข้อก�าหนดโมดูล	(Module	Specification)	หรือรายละเอียดสมรรถนะย่อย
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หน้าที่หลัก   (Key Function) 701  บ ารุงรักษา ยานยนต์
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)  7011  บ ารุงรักษาตัวถังยานยนต์
สมรรถนะย่อย  (Element of 
Competence)

7011.1  ท าความสะอาดตัวถังภายในและภายนอก

ครั้งที่ / จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ    1/ 6  ชั่วโมง
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
ก)  เครื่องมือ อุปกรณ์ ล้าง ปรับตั้ง ตรวจสภาพ และคู่มือการให้บริการยานยนต์เตรียมมาครบตาม
ข้อก าหนด
ข)  ตัวถังภายนอกและภายในยานยนต์ได้รับการล้าง เช็ด แห้ง สะอาดและตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนต่างๆ 
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามข้ันตอนตามข้อก าหนด
ค)  ล้อและยางทุกล้อ น้ าล้างกระจกได้รับการตรวจสอบและเติมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตาม
ข้อก าหนด
ขอบเขต (Range)
1.  ใช้เครื่องปั๊มน้ าแรงดันสูง
2.  ใช้ผลิตภัณฑ์ล้างท าความสะอาดที่ไม่ก่อมลพิษ
หลักฐานด้านทักษะ (Performance Evidence):
1. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุท าความสะอาดตัวถังรถยนต์ตามข้อก าหนด
2. ปรับตั้งเครื่องปั๊มน้ าแรงสูงได้ตามข้อก าหนด
3. บันทึกใบตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการบริการรถ
หลักฐานด้านความรู้ (Knowledge Evidence ):
1. การจ าแนกและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและบริการยานยนต์
2. วิธีการใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์การท าความสะอาดและบริการยานยนต์
3. ล าดับขั้นตอนการท าความสะอาดและบริการยานยนต์
แนวทางการประเมิน (Assessment Guidance)
1. ตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการให้บริการ
2. ประเมินการเตรียม การด าเนินการ การส่งมอบงาน การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์
3. ประเมินความปลอดภัยในการท างานและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ตัวอย่างการวิเคราะห์หน่วยย่อย/ข้อก�าหนดโมดูล
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ระยะเวลาระหว่าวันที่.....................ถึง วันที่....................
ภาคเรียนที่...... ภาคเรียนที่...... ภาคเรียนที่......

Job…./(Key Role) Job…./(Key Role) Job/(Key 
Role)

Duty/(Unit of Competence ) Duty……/(Unit of Competence.) Duty…/.. Duty/..…
Task

/(Element of 
Competence)

Task
/(Element of 
Competence)

Task 
/(Element of 
Competence)

Task 
/(Element of 
Competence)

Task 
/(Element of 
Competence)

Task 
/(Element of 
Competence)

Task 
/(Element of 
Competence)

Subject…
Subject….
Subject….
Subject….

Subject…
Subject….
Subject….

Subject…
Subject….

Subject…
Subject….
Subject….

Subject…
Subject….
Subject….
Subject….

Subject…
Subject….
Subject….

Subject…
Subject….
Subject….
Subject….

๒.	 น�างานย่อย	(Task)	มาจัดเรียงให้ได้ครบตามระยะเวลาที่ฝึกอาชีพ	ตามระยะเวลากึ่งหนึ่งของแต่ละหลักสูตร  

 หลักสูตร ปวช. ฝึกอาชีพ ไม่น้อยกว่า ๓ ภาคเรียน
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โครงสร้างหลักสูตร
ภาคเรียนที่............................/.................................

รหัสวิชา ราชวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

........................

.........................

.........................

.........................

.........................

........................

..........................................................

........................................................

.........................................................

.........................................................

Subject.........................................
Subject........................................
Subject........................................
Subject.........................................
Subject........................................
Subject.......................................
Subject.......................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
Subject......................................
.........................................................
........................................................
.........................................................

รวม

๓.	 น�ารายวิชามาจัดท�าแผนการเรียนตลอดหลักสูตร

ทักษะชีวิต

ทักษะวิชาชีพ

วิชาชีพพื้นฐาน

วิชาชีพเฉพาะ

วิชาชีพเลือก

ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ

โครงการพัฒนาทักษะ

ชีวิต

เลือกเสรี

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
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ตัวอย่างแผนการฝึกอาชีพ	แบบที่	๑

ตัวอย่าง  ๑๑
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แผนการฝึกอาชีพ

ชื่องาน   งานเจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไปในส�านักงาน ฝึกงานครั้งที่ ๑/สัปดาห์ที่ ๑ - ๓ 

ชื่อสมรรถนะ ด�าเนินงานงานธุรการในส�านักงาน จ�านวน  ๖๔  ชม.

เรื่อง/งานที่ปฏิบัติ

หน่วยที่	๑   ประกอบด้วยหัวข้อเรื่องต่อไปนี้

 ๑. ด�าเนินงานงานธุรการในส�านักงาน

  ๑.๑ ตรวจสอบ บันทึกสรุปข้อมูลหนังสือ เสนอผู้อ�านวยการและส่งคืน

  ๑.๒ สรุปเนื้อหา ร่าง พิมพ์หนังสือราชการ, เสนอพิจารณาสั่งการ, ส่ง

  ๑.๓ จัดระบบรับ เสนอ ส่งและจัดเก็บเอกสารตามระบบงานธุรการ

  ๑.๔ แจ้ง เวียนหนังสือ ประกาศให้ทราบและให้ถือปฏิบัติ

  ๑.๕ จัดพิมพ์ ท�าส�าเนา ท�ารูปเล่ม เข้าเล่มเอกสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์ทั่วไป

 ๑. ตรวจสอบ บันทึกสรุปข้อมูลหนังสือ เสนอผู้อ�านวยการและส่งคืนถูกต้องตามระบบ

 ๒. สรุปเนื้อหา ร่าง พิมพ์หนังสือราชการ, เสนอพิจารณาสั่งการ, ส่งถูกต้องตามระบบ

 ๓. จัดระบบรับ เสนอ ส่งและจัดเก็บเอกสารถูกต้องตามระบบงานธุรการ

 ๔.  แจ้ง เวียนหนังสือ ประกาศให้ทราบถูกต้องตามระบบ

 ๕. จัดพิมพ์ ท�าส�าเนา ท�ารูปเล่ม เข้าเล่มเอกสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถูกต้องตามระบบ

 ๖. จัดเตรียม ใช้และบ�ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ส�านักงานถูกต้องปลอดภัย

 ๗. บอกหลักการ วิธีการท�างานธุรการในงานบริการทั่วไปให้ส�าเร็จตามจุดหมายด้วยจิตบริการ

 ๘. บอกหลักการ วิธีการตรวจสอบ สรุปเนื้อหา ร่าง พิมพ์ เสนอและส่งหนังสือราชการ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

 ๑.  ตรวจสอบความถกูต้องหนงัสอืส่งหน่วยงานต่างๆ และบันทึกสรปุข้อมลูในหนงัสอืเพื่อเสนอผูอ้�านวย

การและส่งคืนเรื่องให้เจ้าของด�าเนินการได้ถูกต้องตามข้อก�าหนด

 ๒.  สรุปเนื้อหา ร่าง พิมพ์หนังสือโต้ตอบราชการเพื่อน�าเสนอผู้อ�านวยการพิจารณาลงนามและสั่งการ

และส่งหนังสือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องตามข้อก�าหนด

 ๓.  ตรวจสอบ กลัน่กรองหนังสือแจ้งเวียน ประกาศเพื่อเสนอต่อผู้อ�านวยการรับทราบและ แจ้งให้

บุคลากรภายในหน่วยงานทราบและหรือถือปฏิบัติได้ถูกต้องตามข้อก�าหนด

 ๔. จัดพิมพ์ จัดท�ารูปเล่มท�าส�าเนาหนังสือและแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัดและเผย

แพร่ให้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้ถูกต้องตามข้อก�าหนด

 ๕. จดัเตรยีม ปรบัตั้ง ใช้งานและบ�ารงุรกัษาเครื่องมือ เครื่องใช้ อปุกรณ์ส�านกังานในงานธรุการถกูต้อง

ตามขั้นตอนและปลอดภัย
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 ๖. จัดระบบรบั เสนอ ส่งและจดัเกบ็เอกสาร หนงัสอืได้ถกูต้อง เรยีบร้อย เป็นไปตามขั้นตอนและระเบยีบ

ปฏิบัติตามระบบงานธุรการ

 ๗. อธิบายความหมาย ความส�าคัญ หน้าที่ ค�าอธิบายงานของเจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

 ๘. บอกชนิด ลักษณะ การใช้งานและบ�ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ส�านักงานชนิดต่างๆ ได้

 ๙. บอกชนิด ลักษณะ การใช้งานและมาตรฐานวัสดุ อุปกรณ์ส�านักงานได้

 ๑๐. บอกชนิด ลักษณะ วิธีการจัดส�านักงานแบบต่างๆ ได้

 ๑๑. บอกวิธีการ ขั้นตอนการพิมพ์หนังสือ เอกสารชนิดต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ได้

 ๑๒. บอกวิธีการ ขั้นตอนการท�ารูปเล่ม เข้าเล่มเอกสารได้

 ๑๓. บอกหลักการ วิธีการรับ ส่ง จัดเก็บเอกสารในงานสารบัญได้

 ๑๔. อธิบาย หลักการ วิธีการตรวจสอบความถูกต้องหนังสือ สรุปเนื้อหาหนังสือ ร่างหนังสือเอกสาร

ราชการและเอกสารประชาสัมพันธ์ได้น�าขั้นตอนของหัวเรื่องและจุดประสงค์มาก�าหนดกิจกรรมฝึก

กิจกรรมการฝึกอาชีพ/สอนงาน การตรวจสอบ บันทึกสรุปข้อมูลหนังสือ เสนอผู้อ�านวยการและส่งคืน

กิจกรรมครูฝึก กิจกรรมผู้เรียน

๑.๑ ตรวจสอบ บันทึกสรุปข้อมูลหนังสือ เสนอผู้อ�านวยการ 
และส่งคืน

 - อธิบายประกอบคู่มือท�างานธุรการ เรื่อง หน้าที่งาน
บริหารทั่วไป และเรื่อง วิธีการรับ เสนอและส่งคืนหนังสือ

 -  ทดสอบแบบถามตอบ เรื่อง วิธีการรับ เสนอและส่งคืน
หนังสือ

 -  อธิบายประกอบการสาธิต เรื่อง การรับและตรวจสอบ
ความถูกต้องหนังสือเข้า

 -  ทดสอบแบบถามตอบและใช้แบบตรวจสอบรายการ 
ประเมินการทดลองท�างานเรื่อง การรับและตรวจสอบ
ความถูกต้องหนังสือเข้า

 -  อธิบายประกอบการสาธิต เรื่อง หลักการ วิธีการบันทึก
สรุปข้อมูลหนังสือเข้า เพื่อทราบ/อนุมัติ/สั่งการ

 -  ทดสอบแบบถามตอบ เรื่อง หลักการ วิธีการบันทึกสรุป
ข้อมูลหนังสือเข้า

 -  อธิบายประกอบการสาธิต เรื่อง วิธีการน�าเสนองานต่อผู้
อ�านวยการ

 -  ทดสอบแบบถามตอบและใช้แบบตรวจสอบรายการ 
ประเมินขั้นตอนการน�าเสนองานต่อผู้อ�านวยการ

 -  อธิบายประกอบการสาธิต เรื่อง วิธีการส่งคืนหนังสือให้
กับเจ้าของเรื่องรับไปด�าเนินการ

 -  ทดสอบแบบถามตอบและใช้แบบตรวจสอบรายการ 
ประเมินขั้นตอนการส่งคืนหนังสือให้กับเจ้าของเรื่องรับไป
ด�าเนินการ

 -  มอบงานและติดตามให้ค�าแนะน�าการงาน
 -  ประเมินผลงาน ขั้นตอนการท�างานและรายงาน

ผู้เรียนเตรียมตัวพร้อมรับการฝึกหัดงาน

 -  ฟังค�าอธิบาย ศึกษาคู่มือท�างานธุรการ เรื่อง หน้าที่งาน
บริหารทั่วไป และเรื่อง วิธีการรับ เสนอและส่งคืนหนังสือ

 -  ตอบค�าถามตามใบทดสอบจนถูกทุกข้อ

 -  ฟังค�าอธิบาย ดูการสาธิตและฝึกการรับและตรวจสอบความ
ถูกต้องหนังสือเข้า

 -  ตอบค�าถามตามใบทดสอบความรู้และการท�างานจนถูกทุกข้อ

 -  ฟังค�าอธิบาย ดูการสาธิตและฝึกการพิจารณาลักษณะ
หนังสือ วิธีการบันทึกสรุปข้อมูลหนังสือเข้า เพื่อทราบ/
อนุมัติ/สั่งการ 

 -  ตอบค�าถามตามใบทดสอบความรู้จนถูกทุกข้อ

  -  ฟังค�าอธิบาย ดูการสาธิตและฝึกการน�าเสนองานต่อ 
ผู้อ�านวยการ

 -  ตอบค�าถามตามใบทดสอบความรู้และขั้นตอนการน�าเสนอ
จนถูกทุกข้อ

 -  ฟังค�าอธิบาย ดูการสาธิตและฝึกการส่งคืนหนังสือให้กับ
เจ้าของเรื่องรับไปด�าเนินการ

 -  ตอบค�าถามตามใบทดสอบความรู้และขั้นตอนส่งคืนหนังสือ
จนถูกทุกข้อ

 -  ปฏิบัติงานการรับ เสนอ ส่งคืนหนังสือ
 -  เขียนรายการขั้นตอนการท�างาน
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เครื่องมืออุปกรณ์ในการท�างาน
 ๑. ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ส�านักงานเบื้องต้น คอมพิวเตอร์พีซี เครื่องพิมพ์อิ้งค์เจ็ต เลเซอร์เจ็ต 

  โทรศัพท์ภายใน ภายนอก

 ๒. ใช้เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องดิจิตัลพรินต์และเครื่องเข้าเล่ม

 ๓. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ส�านักงานตามปกติของงานธุรการ

 ๔. คู่มือการท�างานธุรการและคู่มือการจัดส�านักงาน

งานที่มอบหมาย	

 ๑.  ตรวจสอบ บันทึกสรุปข้อมูลหนังสือ เสนอผู้อ�านวยการและส่งคืน

 ๒.  สรุปเนื้อหา ร่าง พิมพ์หนังสือราชการ, เสนอพิจารณาสั่งการ, ส่ง

 ๓.  จัดระบบรับ เสนอ ส่งและจัดเก็บเอกสารตามระบบงานธุรการ

 ๔.  แจ้ง เวียนหนังสือ ประกาศให้ทราบ

 ๕.  จัดพิมพ์ ท�าส�าเนา ท�ารูปเล่ม เข้าเล่มเอกสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

การประเมินผล

 ๑.  เครื่องมือทดสอบปฏิบัติเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประเมินขั้นตอนการท�างาน

 ๒.  เครื่องมือทดสอบปฏบัิตเิป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประเมนิการจดัเตรยีม การปรบัตั้ง

เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ส�านักงานและความปลอดภัย

 ๓.  เครื่องมือประเมินคุณภาพผลงานเป็นแบบประมาณค่า (Rating scale) พร้อมรายละเอียดค่าระดับ

คุณภาพ (Rubric) ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ บันทึกสรุปข้อมูลหนังสือเพื่อเสนอ

 ๔. เครื่องมือประเมินคุณภาพผลงานเป็นแบบประมาณค่า (Rating scale) พร้อมรายละเอียดค่าระดับ

คุณภาพ (Rubric) ประเมินคุณภาพงานสรุปเนื้อหา ร่าง พิมพ์หนังสือราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ

 ๕. เครื่องมือประเมินคุณภาพผลงานเป็นแบบประมาณค่า (Rating scale) พร้อมรายละเอียดค่าระดับ

คุณภาพ (Rubric) ประเมินคุณภาพงานจัดระบบรับ เสนอ ส่งและจัดเก็บเอกสาร

 ๖. เครื่องมือประเมินคุณภาพผลงานเป็นแบบประมาณค่า (Rating scale) พร้อมรายละเอียดค่าระดับ

คุณภาพ (Rubric) ประเมินคุณภาพงานจัดพิมพ์ ท�าส�าเนา ท�ารูปเล่ม เข้าเล่มเอกสารและเผยแพร่

 ๗. เครื่องมือทดสอบทฤษฎีเป็นแบบเจาะจงค�าตอบ ถามตอบปากเปล่า และเขียนตอบ เรื่อง หลักการ 

วิธีการตรวจสอบ บันทึกสรุปข้อมูลหนังสือ เสนอและส่งคืน, สรุปเนื้อหา ร่าง พิมพ์หนังสือราชการม, ระบบรับ เสนอ ส่งและจัด

เก็บเอกสาร, การแจ้ง เวียนหนังสือ ประกาศ, จัดพิมพ์ ท�าส�าเนา ท�ารูปเล่ม เข้าเล่มเอกสารและเผยแพร่
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ตัวอย่างที่	๑		ของหน่วยที่		๒		เสดงเฉพาะการวิเคราะห์ข้อก�าหนดโมดูล

ข้อก�าหนดคุณลักษณะโมดูล	(Module	Specification)	ของรายวิชาฝึกงาน …..๐๑-๗๐๐๒-…

รหัส	ชื่อโมดูล ๒.	งานสารบรรณ

ครั้งที่	/	จ�านวนชั่วโมงปฏิบัติ ๒	/	๓๖	ชั่วโมง

จุดประสงค์ปลายทาง	(Terminal	Performance	Objective;	TPO)	เพื่อให้	
 ด�าเนินงานงานเจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไปในส�านักงานได้ตามข้อก�าหนดงาน

จุดประสงค์น�าทาง	(Enabling	Objective;	EO)	เพื่อให้
 งานสารบรรณ

เกณฑ์การปฏิบัติงาน	(Performer	Criteria,	PC)	:

ก
หนังสือจากหน่วยงานภายในและภายนอกถูกจ�าแนกประเภทหนังสือเข้าตามลักษณะเรื่องและคัดแยกล�าดับความเร่งด่วน
หนังสือ

ข เอกสารได้รับการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องก่อนลงทะเบียน

ค เอกสารได้รับการลงทะเบียนถูกต้อง เรียบร้อย ตามระเบียบงานสารบรรณ

ง เอกสารถูกน�าเสนอตามล�าดับและขั้นตอนตามระเบียบงานสารบรรณ

จ เอกสารได้รับการท�าส�าเนาและลงทะเบียนก่อนคืนเรื่องถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ

ขอบเขต

๑ ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ส�านักงานเบื้องต้น 

๒ ใช้เครื่องถ่ายเอกสาร

๓ วัสดุ อุปกรณ์ส�านักงานตามปกติ

ทักษะที่ต้องการ

๑ การจ�าแนกประเภทหนังสือเข้าตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ

๒ การตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารก่อนลงทะเบียน

๓ การลงทะเบียนเอกสารที่รับเข้าถูกต้อง เรียบร้อย ตามระเบียบงานสารบรรณ

๔ การน�าเสนอเอกสารตามล�าดับและขั้นตอนตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ

๕ การท�าส�าเนาและลงทะเบียนเอกสารก่อนคืนเรื่องถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ

ความรู้ที่ต้องการ

๑ ชนิด ลักษณะ การใช้งานและบ�ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ส�านักงานชนิดต่างๆ

๒ ชนิด ลักษณะ การใช้งานและมาตรฐานวัสดุ อุปกรณ์ส�านักงาน

๓ หลักการ วิธีการท�างานสารบรรณ

๔ ชนิด ลักษณะ วิธีด�าเนินการกับเอกสารประเภทต่างๆ

๕ หลักการ วิธีการลงทะเบียนรับและส่งหนังสือตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ
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ข้อก�าหนดคุณลักษณะโมดูล	(Module	Specification)	ของรายวิชาฝึกงาน …..๐๑-๗๐๐๒-…

รหัส	ชื่อโมดูล ๒.	งานสารบรรณ

ครั้งที่	/	จ�านวนชั่วโมงปฏิบัติ ๒	/	๓๖	ชั่วโมง

จุดประสงค์ปลายทาง	(Terminal	Performance	Objective;	TPO)	เพื่อให้	
 ด�าเนินงานงานเจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไปในส�านักงานได้ตามข้อก�าหนดงาน

จุดประสงค์น�าทาง	(Enabling	Objective;	EO)	เพื่อให้
 งานสารบรรณ

เกณฑ์การปฏิบัติงาน	(Performer	Criteria,	PC)	:

แนวทางการประเมิน ประเมินสมรรถนะในการด�าเนินงานงานสารบรรณใช้เครื่องมือทดสอบปฏิบัติและเครื่องมือทดสอบทฤษฎี
แบบเจาะจงค�าตอบ

๑ ประเมินขั้นตอนการเตรียม การใช้งานและการบ�ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ส�านักงานชนิดต่างๆ ในขณะท�างาน

๒ ประเมินขั้นตอนการเบิก ใช้งานและบ�ารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ส�านักงานตามข้อก�าหนด

๓ ประเมินขั้นตอน วิธีการลงทะเบียนเอกสารเข้า น�าเสนอเอกสาร ท�าส�าเนาเก็บและส่งคืนตามระเบียบงานสารบรรณ

๔ ประเมินขั้นตอน วิธีการตามล�าดับและขั้นตอนตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ

๕
ประเมินความถูกต้องของการจ�าแนกประเภทหนังสือ การตรวจสอบความครบถ้วน การลงทะเบียน การเสนอหัวหน้างาน 
การส่งคืน

๖ หลักการใช้งานและบ�ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุงานส�านักงานชนิดต่างๆ

๗ หลักการ วิธีการด�าเนินงานรับ เสนอเซ็น และส่งคืนหนังสือตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ

ตัวอย่างที่	๑		ของหน่วยที่		๒		เสดงเฉพาะการวิเคราะห์ข้อก�าหนดโมดูล	(ต่อ)
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ตัวอย่างแผนการฝึกอาชีพ	แบบที่	๒

ตัวอย่าง  ๑๒
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๖.๖	 ปฐมนิเทศก่อนการฝึกอาชีพและปัจฉิมนิเทศหลังเสร็จสิ้นการฝึกอาชีพ

  สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องมีการปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง ได้แก่ 

กฎ ระเบียบสถานศึกษา ข้อบังคับสถานประกอบการ แนวทางการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ กิจนิสัย

อุตสาหกรรม คู่มือการฝึกอาชีพและจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอาชีพ 

๖.๗		 เตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนการฝึกอาชีพ

  สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนออกฝึกอาชีพ แนะน�า

มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องในสถานประกอบการ กจินสิยัอุตสาหกรรม จรรยาบรรณวชิาชพี ส่งเสรมิ สนบัสนนุการจดั

กิจกรรมพัฒนาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น กิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้น�า คุณธรรม จริยธรรม 

มนุษยสัมพันธ์ในการท�างาน จิตอาสา การท�างานเป็นทีมและหลักการด�าเนินชีวิตอย่างมีแบบแผนบนพื้นฐาน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๖.๘	 มีครูนิเทศก์การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

  ในการนิเทศการฝึกอาชีพ สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ จัดแผนการนิเทศและ

รายงานผลการนิเทศ โดยใช้หลักเกณฑ์การนิเทศ ติดตามผลการฝึกอาชีพจากสมุดบันทึกการฝึกอาชีพ  

แฟ้มสะสมผลงานของผู้เรียน 

๖.๙	 การก�ากับติดตามและประเมินผลการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ

  คณะกรรมการนเิทศต้องท�าหน้าท่ีก�ากบัตดิตาม และประเมนิผลการฝึกอาชพีร่วมกบัสถานประกอบการ 

ให้เป็นไปตามแผนการฝึกอาชีพ โดยในการนิเทศอาจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนิเทศติดตาม การรายงาน

การประเมินผลการฝึกอาชีพประจ�าภาคเรียน 

๖.๑๐	 ประชาสัมพันธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้กับสถานประกอบการ	 ผู้เรียนและ	

ผู้ปกครองทราบ

 สถานศึกษา สถานประกอบการร่วมกันประชาสัมพันธ์ แนะแนวการจัดการอาชีวศึกษา ผ่าน

สื่อต่างๆ อย่างหลากหลายไปยังกลุ่มเป้าหมาย
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๗.	 สถานประกอบการที่จัดการอาชีวศึกษา
	 ระบบทวิภาคี

๗.๑	 ส่งเสริม	สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

 สถานประกอบการต้องจดั ส่งเสรมิ สนบัสนนุการจดักจิกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รยีนให้มสีมรรถนะ

อาชพีตามความรู ้ความสามารถ เพื่อให้ผูเ้รยีน มีคณุธรรม จรยิธรรมตามคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของส�านกังาน

คณะกรรมการการอาชวีศกึษา เช่น กจิกรรมปลกูป่าของสถานประกอบการ กจิกรรมต่อต้านยาเสพตดิ กจิกรรม

สร้างสรรค์ต่างๆ ของสถานประกอบการ ฯลฯ

๗.๒	 ลักษณะงานที่ฝึกอาชีพต้องสอดคล้องกับการเรียนรู้ในสาขาวิชาที่ผู้เรียนก�าลังศึกษา

 สถานประกอบการควรด�าเนนิการจดัการฝึกอาชีพตามลกัษณะงานให้สอดคล้องกบัการเรยีนรู้

ในสาขาวชิาชพีของผู้เรยีนท่ีก�าลังศกึษา จดัท�าแผนการฝึกอาชพีควบคมุการฝึกของครฝึูกในสถานประกอบการ 

ประเมินการฝึกอาชีพร่วมกับสถานศึกษา

๗.๓	 ท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	ระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา	

	 (ตามตัวอย่างในข้อ ๗ , ๘)

๗.๔	 ท�าสัญญาการฝึกอาชีพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในสาขาวิชาที่ผู้เรียนก�าลังศึกษา	

	 (ตามตัวอย่างในข้อ ๙ , ๑๐)

๗.๕	 ท�าแผนการเรียน	แผนการฝึกอาชีพและแผนการนิเทศร่วมกับสถานศึกษาตลอด	 	

	 	 หลักสูตร	(ตามตัวอย่างในข้อ ๑๑ , ๑๒)

๗.๖	 ประเมินการฝึกอาชีพร่วมกับสถานศึกษา	

 (ตามตัวอย่างในข้อ ๒๔ , ๒๕)

๗.๗	 มีครูฝึกในสถานประกอบการ

 ข้อก�าหนดส�าหรบัครฝึูกในสถานประกอบการมคีณุสมบตัติามกฎหมายว่าด้วยการอาชวีศกึษา

๗.๘	 มีผู้ควบคุมการฝึกอาชีพ

 ผู้ควบคุมการฝึกอาชีพหมายถึงผูท่ี้สถานประกอบการมอบหมายให้ประสานงานกบัสถานศกึษา

ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและรับผิดชอบการฝึกอาชีพผู้เรียนในสถานประกอบการ

๗.๙	 มีผู้ประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานประกอบการ

 ผู้ประสานงาน หมายถึง ผู้ที่สถานประกอบการแต่งตั้ง มอบหมาย ให้ท�าหน้าที่ อ�านวยความ

สะดวก ให้ความช่วยเหลอื ติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ด�าเนนิการเพื่อให้การด�าเนนิการจดัการศกึษาอาชีวศกึษา

ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์
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๗.๑๐	ประชาสัมพันธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้กับผู้เรียน	ผู้ปกครอง	และชุมชน

 การด�าเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

สถานศึกษาและสถานประกอบการสามารถด�าเนินการร่วมกันได้ โดยสถานประกอบการ สนับสนุนผู้บริหาร 

ครูฝึกหรือผู้เรียนทีก่�าลังฝึกหรือผ่านการฝึกอาชีพมาถ่ายทอดประสบการณ์ทีด่ีจากการฝึกอาชีพหรือร่วม 

จัดนิทรรศการเพื่อให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้รับทราบถึงผลดีและประโยชน์ของการจัดการเรียน

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่และเกิดแรงจูงใจในการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในระบบ

ทวิภาคี 

๗.๑๑	มีสวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กบัผูเ้รยีน	ตามข้อตกลงระหว่างสถานประกอบการ

 สถานประกอบการต้องยินยอมรับผู้เรียนเข้าท�าการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ต้อง 

จัดสถานทีเ่รียนทีเ่หมาะสม ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ จัดครูฝึกหรือผู้ควบคุมการฝึกในสถานประกอบการที่

มีความรู้ ความสามารถจัดเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ส�าหรับการฝึกเพื่อฝึกอาชีพให้แก่ผู้เรียนตลอดระยะ

เวลาการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับรายวิชาและสมรรถนะของการเรียนรู้ตามหลักสูตรและเหมาะสมกับสภาพ

ร่างกายของผู้เรียนแผนการฝึกโดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นให้กับผู้ด�าเนินการฝึก มีสวัสดิการและ 

ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมให้กับผู้เรียนตามข้อตกลงในสัญญาการฝึกอาชีพและออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้เรียน

เมื่อสิ้นสุดการฝึกอาชีพ

๘.	 ครูฝึกในสถานประกอบการ
ข้อก�าหนดส�าหรับครูฝึกในสถานประกอบการประกอบด้วย

๘.๑ มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา

๘.๒ การฝึกอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงต้องมีครู

ฝึกหนึ่งคนต่อผู้เรียนไม่เกินสิบคน ระดับปริญญาตรีต้องมีครูฝึกหนึ่งคนต่อผู้เรียนไม่เกินแปดคน

๘.๓ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูฝึกตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก�าหนด 

๙.	 คุณสมบัติของผู้เรียน
๙.๑ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง ระเบียบกระทรวงศกึษาธกิารว่าด้วยการจดัการ

ศึกษาและการประเมินผลการศึกษา

๙.๒ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากสถานศึกษาและสถานประกอบการ
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๑๐.	การจัดการเรียนการสอนและ
	 การฝึกอาชีพของสถานประกอบการ

๑๐.๑	 การจัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพต้องเป็นไปตามจุดประสงค์สาขาวิชาและ

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละสาขาในแต่ละหลักสูตร	

 ในการจัดการเรยีนการสอนและการฝึกอาชีพผูเ้รยีนได้รบัความรูพ้ื้นฐานในสถานศกึษาจากครู

ผู้สอนและความรู้ทางด้านทักษะวิชาชีพสาขางานได้จากครูฝึกในสถานประกอบการ โดยการฝึกอาชีพครูฝึกใน

สถานประกอบการเป็นผู้ถ่ายทอด แนะน�าให้ผูฝึ้กอาชพี ได้เรยีนรูล้กัษณะวธิกีารปฏบิตังิานอย่างมีประสิทธิภาพ 

พฤตกิรรมท่ีเหมาะสม และท�างานได้ส�าเรจ็อย่างมีคณุภาพ มเีทคนคิวธิกีารสอนงานท่ีถกูต้อง ควรเน้นการสร้าง

ลักษณะนิสัยการท�างานท่ีดี มีความรูค้วามสามารถ มีทักษะการท�างานให้ส�าเรจ็ตามก�าหนดเวลา สร้างขวญัและ

ก�าลังใจ ตลอดจนการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและท�างานร่วมกับผู้อื่นในสังคมหรือองค์กรได้

 ในการสอนงานส่วนของภาคสถานประกอบการ เป็นภารกจิของครฝึูกในสถานประกอบการ

ท่ีมีความสามารถในการสอนงาน มักจะเป็นท่ีเลื่อมใสศรทัธาของลกูน้องหรอืคนงาน ครฝึูกในสถานประกอบการ

ทุกคนจึงควรที่จะพัฒนาฝีมือในการสอนงานให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง โดยการสอนงานกับผู้เรียนเพื่อจุดประสงค์ให้

เข้าใจกระบวนการท�างาน ในส่วนของพนักงานเก่า เพื่อพัฒนาสู่การเลื่อนต�าแหน่ง โยกย้าย เปลี่ยนสายงาน 

พฒันาฝีมือท่ียังไม่ได้มาตรฐานให้ได้มาตรฐาน โดยการน�าเทคนคิ วธิกีารแบบใหม่ เครื่องจกัรระบบใหม่ ระเบยีบ

การใหม่มาใช้ฝึกให้ทุกคนรู้และเข้าใจ เพื่อสามารถท�างานได้อย่างราบรื่น

คุณสมบัติของครูฝึกในสถานประกอบการ
เป็นผู้ท่ีถ่ายทอดฝีมือในการท�างาน มคีวามรบัผดิชอบ มจีรรยาบรรณของผูส้อนมคีวามรูค้วามสามารถใน

งานท่ีปฏบัิต ิสามารถควบคมุอารมณ์ การวางตวั มรีะเบียบวนิยั ตรงต่อเวลา มีใจรกัในการสอนงาน มมีนษุยสมัพนัธ์ 

 บุคลิกภาพที่ดี 

ล�าดับขั้นการสอนงาน
มีเทคนิคโดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์งานที่รับผิดชอบ การวางแผนงานวิเคราะห์งานเป็นรายชิ้นการ 

เตรยีมงานการสอนงาน และการวเิคราะห์งานท่ีรบัผดิชอบ ผูส้อนงานจะต้องวเิคราะห์งานท่ีตนรบัผดิชอบอย่าง

ละเอียด เพื่อจดัล�าดับขั้นตอนการท�างานในหน่วยงาน ส่วนใดควรท�าก่อนท�าหลงั การแก้ปัญหาการท�างาน หรอื

หาข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไข

ล�าดับขั้นการวางแผนงานการสอนงาน
ครูฝึกในสถานประกอบการควรเป็นผู้ก�าหนดว่าจะฝึกอาชีพอะไร ผู้เรียนสาขาวิชาใดทีเ่กี่ยวข้องกับ

เน้ือหาของงาน และก�าหนดระยะเวลาการท�างานให้แล้วเสรจ็ สอดคล้องเหมาะสมกบัความจ�าเป็นในการใช้งาน  

และสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ



86 แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

ล�าดับการวิเคราะห์งานเป็นรายชิ้น
วิเคราะห์งานเป็นรายชิ้นครูฝึกในสถานประกอบการควรตัดสินใจว่าจะสอนงานในแบบใด แก่ผู้เรียน

โดยจะต้องวิเคราะห์งาน ดังนี้ ในขั้นตอนการสอนว่าท�าอย่างไร อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้หรือสื่อ มีอะไรหรือ

ใช้อย่างไรบ้าง ความรู้ที่จ�าเป็นแต่ละขั้นตอน ตลอดจนข้อควรระวังในจุดที่ส�าคัญ 

ตัวอย่าง	๑๕

ตัวอย่างการวิเคราะห์งานรายชิ้น

เรื่อง	การเปลี่ยนถ่านนาฬิกา

ขั้นตอน	(ท�าอะไร) เครื่องมือ	,	อุปกรณ์ ความรู้	(ท�าอย่างไร)
ข้อควรระวังหรือ

จุดส�าคัญของงาน

๑.  เลื่อนต�าแหน่ง off ตรงลูกศร นาฬิกา เลื่อนต�าแหน่ง off ให้ตรงกับ

ลูกศรด้านบน

ต้องเลื่อน off ให้ตรงกับ

ต�าแหน่งพอดี

๒. เปิดฝาครอบถ่าน นาฬิกา , ถ่านเก่า ใช้นิ้วมือดันฝาครอบถ่านออก

จากตัวนาฬิกา

ใช้แรงพอประมาณ 

ระวังเขี้ยวล็อคจะหัก

๓. น�าถ่านเก่าออก นาฬิกา , ถ่านเก่า ใช้มือดันทางขั้วบวก ไปยังขั้วลบ 

แล้วค่อยๆดันออก

ระวังถ่านจะหล่น

๔. ใส่ถ่านใหม่ นาฬิกา , ถ่านเก่า ใส่ถ่านทางด้านขั้วลบทางด้านสปริง 

ค่อยๆกดขั้วบวกลงไป ใส่ถ่านให้ถูกขั้ว

๕. ปิดฝาครอบ นาฬิกา ปิดฝาครอบให้ตรงล็อคแล้วกด ระวังเขี้ยวล็อคจะหัก

๖. ทดสอบ นาฬิกา , ถ่านเก่า หมุนเปลี่ยนต�าแหน่งตรงกลางนาฬิกา ดูการท�างานของ

หน้าปัดนาฬิกา

การสอนให้เกิดทักษะโดยเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ ทดลองปฏิบัติจริง โดยมีครูฝึกดูแล อย่างใกล้ชิด

รูปแบบการสอนแบบต่างๆ

รูปแบบการสอนมีหลายวิธี	ครูฝึกควรเลือกวิธีสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาและความแตกต่างของผู้เรียน 

(ประภัสรา โคตะขุน “เว็บไซต์การเรียนรู้” http://sites.google.com/sites/prapasara/๑๕-๑)

๑.		 การเรียนรู้แบบ	๔	ขั้นตอน (Four Steps Method)

  ๑.๑ ขั้นเตรียมการสอน

  ● ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาวิชา

  ●  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  ●  จัดเตรียมอุปกรณ์การสอน
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  ●  จัดเตรียมสถานที่

   - ท�าความรู้จักกับผู้เรียน

   - วางแผนการสอน

   - ใบวิเคราะห์งานรายชิ้น (แบบซอยงาน)

   - ใบเตรียมการสอน (เรื่อง วัตถุประสงค์ การประเมินผล)

   - สื่อการสอน

	 ๑.๒	 ขั้นด�าเนินการสอน	(MIAP)

  ●  น�าเข้าสู่บทเรียน (Motivation)

   - ทักทายผู้เรียน

   - ป้อนค�าถาม ส�ารวจความรู้ / ประสบการณ์ เดิมเชื่อมโยงสู่ความรู้ / ประสบการณ์ใหม่

   - เร้าผู้เรียนให้เห็นความส�าคัญของบทเรียน

   - การสอนเนื้อหาวิชา (Information)

   - เลือกวิธีการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหา

   - ให้ผู้เรียนใช้ประสาทสัมผัส หรือมีส่วนร่วมมากที่สุด

   - สอนตามขั้นตอนที่ก�าหนดในใบเตรียมการสอน

   - ระหว่างสอน ต้องเร้าความสนใจของผู้เรียนตลอดเวลา เช่นการตั้งค�าถาม,

    การรายงานผลความก้าวหน้า

   - รับฟังปัญหาของผู้เรียน และช่วยแก้ไข

 ๑.๓	 ขั้นทดลองปฏิบัติ	/	ทดสอบ	(Application)

  ●  ต้องแนะน�าวิธีการท�างานให้ชัดเจน แต่ละขั้นตอน

  ●  ต้องคอยให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด

  ●  สร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน โดย

   - เน้นจุดส�าคัญในการปฏิบัติงาน

   - ระบุจุดอันตรายที่ต้องระมัดระวัง

   - แนะน�าเคล็ดลับพิเศษในการปฏิบัติงาน

   ●  ขณะทดลองปฏิบัติ ควรอธิบายว่า

    - ก�าลังท�าอะไร

    - เพื่ออะไร

    - ใช้เครื่องมือเครื่องจักรอะไร

    - มีวิธีการอย่างไร

    - ตรวจสอบอย่างไร

    - มีสิ่งใดต้องระมัดระวัง

   ●  กิจกรรมที่ทดลองปฏิบัติต้องครอบคลุมวัตถุประสงค์ อาจต้องใช้หลายกิจกรรมประกอบกัน

   ●  ทดลองปฏิบัติจากง่าย พัฒนาไปสู่กิจกรรมที่ยาก
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 ๑.๔		 ขั้นตรวจสอบ	/	ปรับแต่ง	/	ส�าเร็จ	(Progress)

   ●  ให้ผู้เรยีนท�างานด้วยตนเองให้มากท่ีสดุ แต่ต้องคอยดแูลให้ค�าปรกึษา เพื่อสร้างความม่ันใจให้ผูเ้รยีน

   ●  ซักถามปัญหา การท�างานของผู้เรียน ตรวจสอบผลงานอยู่เสมอ เพื่อให้ความช่วยเหลือ 

    แนะน�าในส่วนที่ยังขาดประสบการณ์

   ●  อย่าให้ผู้เรียนท�างานตามล�าพัง จนกว่าจะแน่ใจว่าผู้เรียนท�าได้ถูกต้องและปลอดภัย

 ๑.๕		 แบบครูพี่เลี้ยง	(Tutorial	Method)

    วิธีสอนแบบใช้ครูพี่เลี้ยง เป็นวิธีสอนที่ใช้กับผู้เรียนกลุ่มเล็กๆ เช่น ๕ คน ๓ คน ๒ คน หรือ ๑ คน

 ๑.๖		 แบบบรรยาย	(Lecture	Method)

   ●  เหมาะส�าหรับวิชาที่มีเนื้อหามาก

   ●  เหมาะส�าหรับขึ้นบทเรียนใหม่ ต้องท�าความเข้าใจ

   ●  ใช้กับกลุ่มที่มีผู้เรียนจ�านวนมาก

 ๑.๗		 แบบสาธิต(Demonstration	Method)

   ●  สร้างความเข้าใจ ความคิดรวบยอด หลักการ ทฤษฎี

   ●  สอนการท�างาน กระบวนการท�างานของสิ่งต่างๆ การควบคุมเครื่องจักร การท�างานร่วมกัน

   ●  ข้อเสียคือเครื่องมือมีราคาแพงอาจเกิดความเสียหายได้ / อันตราย

   ●  ข้อดี คือ ผู้เรียนอยากรู้ อยากเห็น สงสัยและอยากค้นหาค�าตอบ

 ๑.๘		 แบบศึกษาด้วยตนเอง	(Self	Study	Method)

   ●  ส่งเสริมให้ผู้เรียนรับผิดชอบต่อตนเอง

   ●  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาส�าเร็จตามความเร็วของผู้เรียนแต่ละคน

   ●  ครูต้องจัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ช่วยส่งเสริมการเรียนของผู้เรียนอย่างได้ผล

 ๑.๙		 แบบแก้ปัญหา	(Problem	Solving	Method)

   ●  เป็นกิจกรรมด้านความคิดรวบรวมประสบการณ์เดิมกับสภาพปัญหาเข้าด้วยกัน

   ●  เป็นกระบวนการเลือกวิธีการต่างๆ การลองผิดลองถูก ซึ่งน�าไปสู่จุดหมาย

   ●  ส่งเสริมให้ผู้เรียนตื่นตัวในการเรียนรู้ เห็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้

   ●  สร้างความมั่นใจในตนเอง เข้าใจและจดจ�าเนื้อหาได้ดี

 ๑.๑๐	 แบบโครงการ	(Project	Method)

   ●  เป็นการสอนที่สอดคล้องกับสภาพจริง

   ●  ผู้เรียนจะท�างานด้วยการตั้งปัญหา

   ●  ด�าเนินการแก้ปัญหาด้วยการลงมือท�าจริง

   ●  ฝึกการรับผิดชอบในการท�างานต่างๆ

   ●  ฝึกแก้ปัญหาด้วยการใช้ความคิด

   ●  ฝึกการด�าเนินงานตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้
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การเรียนรู้ด้วยโครงงาน (Project-based Learning) 

การเรยีนรูด้้วยโครงงาน เป็นการจดัการเรยีนรูท่ี้เน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัรปูแบบหนึ่ง ท่ีเป็นการให้ผู้เรียน

ได้ลงมือปฏบิตัจิรงิในลกัษณะของการศกึษา ส�ารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดษิฐ์คดิค้น โดยครเูปลี่ยนบทบาทจาก

การเป็นผู้ให้ความรู้ (teacher) เป็นผู้อ�านวยความสะดวก (facilitator) หรือผู้ให้ค�าแนะน�า (guide) ท�าหน้าที่

ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนท�างานเป็นทีม กระตุ้น แนะน�า และให้ค�าปรึกษา เพื่อให้โครงการส�าเร็จ

ลุล่วง   ประโยชน์ของการเรียนรู้ด้วยโครงงาน สิ่งทีผู่้เรียนได้รับจากการเรียนรู้ด้วยโครงงาน (PBL) จึงมิใช่ตัว

ความรู้ (knowledge) หรือวิธีการหาความรู้ (searching) แต่เป็นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning 

and innovation skills) ทักษะชีวิตและประกอบอาชีพ (Life and Career skills) ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร 

การสื่อสารและเทคโนโลยี (Information Media and Technology Skills) การออกแบบโครงงานทีด่ีจะ

กระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าอย่างกระตือรือร้นและผู้เรียนจะได้ฝึกการใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และแก้ปัญหา 

(critical thinking & problem solving) ทักษะการสื่อสาร (communicating) และทักษะการสร้างความร่วม

มือ (collaboration)ประโยชน์ที่ได้ส�าหรับครูที่นอกจากจะเป็นการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาชีพแล้ว ยังช่วยให้

เกิดการท�างานแบบร่วมมือกับเพื่อนครูด้วยกัน รวมทั้งโอกาสที่จะได้สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนด้วย  

ขั้นตอนที่ส�าคัญในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

ขั้นตอนที่	๑ การเตรียมความพร้อม ครูเตรียมมอบหมายโครงงานโดยระบุในแผนการสอน ในชั้น

เรยีนครอูาจก�าหนดขอบเขตของโครงงานอย่างกว้างๆ ให้สอดคล้องกบัรายวชิา หรอืความถนดัของผูเ้รยีน และ

เตรียมแหล่งเรียนรู้ ข้อมูลตัวอย่าง เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม สามารถใช้เว็บไซต์ หรือ

โปรแกรม moodle ในการ update ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ และการก�าหนดนัดหมายต่างๆเกี่ยวกับการด�าเนิน

โครงการได้    

ขั้นตอนที่	๒ การคิดและเลอืกหวัข้อ ให้ผูเ้รยีนเป็นผูส้ร้างทางเลอืกในการออกแบบโครงงานเอง เพื่อ

เปิดโอกาสให้รูจั้กการค้นคว้าและสร้างสรรค์ความรูเ้ชิงนวตักรรม ครอูาจให้ผูเ้รยีนทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง

ก่อน เพื่อเป็นแนวทางในการเลอืกหวัข้อ การท�างานเป็นทีม กระตุน้ให้เกดิการระดมความคดิ จะท�าให้เกดิทักษะ 

ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์  ทักษะการสื่อสาร และทักษะการสร้างความร่วมมือ  

ขั้นตอนที่	๓ การเขยีนโครงร่าง การเขยีนโครงร่างของโครงงาน เป็นการสร้างแผนผงัความคดิ(mind 

map) แสดงแนวคิด แผน และขั้นตอนการท�าโครงงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมองเห็นภาระงาน บทบาท และระยะ

เวลาในการด�าเนินงาน ท�าให้สามารถปฏิบัติโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ขั้นตอนที่	๔ การปฏบัิตโิครงงาน ผูเ้รยีนลงมือปฏบิตัติามแผนท่ีวางไว้ในเค้าโครงของโครงงาน ถ้ามี

การวางเค้าโครงเอาไว้แล้ว ผูเ้รยีนจะรูไ้ด้เองว่าจะต้องท�าอะไรในขั้นตอนต่อไป โดยไม่ต้องรอถามคร ูในระหว่าง

การด�าเนินการครูผู้สอนอาจมีการให้ค�าปรึกษาอย่างใกล้ชิดหรือร่วมแก้ปัญหาไปพร้อมๆกับผู้เรียน

ขั้นตอนที่	๕	 การน�าเสนอโครงงาน ผู้เรียนสรุปรายงานผล โดยการเขียนรายงาน หรือการน�าเสนอ

ในรูปแบบอืน่ๆเช่น แผ่นพับ โปสเตอร์จัดนิทรรศการ รายงานหน้าชั้นส่งงานทางเว็บไซต์หรืออีเมล ถ้ามีการ

ประกวดหรือแข่งขันด้วยจะท�าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นมากขึ้น  
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ขั้นตอนที่	๖ การประเมินผลโครงงาน การประเมินโครงงานควรมีการประเมินผลการเรียนรู้โดย

หลากหลาย (multi evaluation) เช่น ผู้เรยีนประเมนิตนเอง ประเมนิซึ่งกนัและกนั ประเมนิจากบคุคลภายนอก 

การประเมินจะไม่วัดเฉพาะความรู้หรือผลงานสุดท้ายเพียงอย่างเดียว แต่จะวัดกระบวนการทีไ่ด้มาซึ่งผลงาน

ด้วย การประเมินโดยครูหลายคนจะเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์และท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู

ด้วยกันอีกด้วย   

๑๐.๒	 ผู้เรียนมีการบันทึกการฝึกอาชพี	แฟ้มสะสมผลงาน	บนัทกึคณุธรรมจรยิธรรมและจติอาสา

ให้เป็นไปตามแบบที่ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก�าหนด

  ให้สถานศึกษาจัดท�าสมุดบันทึกการฝึกอาชีพ ตัวอย่างการเขียน แฟ้มสะสมผลงาน บันทึก

คุณธรรมจริยธรรม ให้สอดคล้องกับเทคนิคการสอนงาน (ปฏิบัติ) โดยในสมุดบันทึกการฝึกอาชีพ ควรมี

วัตถุประสงค์ของการฝึกอาชีพนิยามและความหมายกฎระเบียบการฝึกอาชีพเกณฑ์การวัดและประเมินผล

แผนการฝึกอาชีพโดยสามารถปรับตามบริบทของสถานประกอบการมีประวัติและข้อมูล ผู้เรียน ครูนิเทศก์ 

ข้อมูลครฝึูกหรอืผู้ควบคมุการฝึกในสถานประกอบการข้อมลูเบื้องต้นของสถานประกอบการแผนท่ีการเดนิทาง

ไปสถานประกอบการตารางการลงเวลาการฝึกอาชีพรายงานการฝึกอาชีพ ท่ีผูเ้รยีนสามารถบ่งบอกถึงด้านทักษะ

ด้านความรู้ด้านจิตพิสัย มีรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในสถานประกอบการ รวมถึงแบบประเมินการฝึก

อาชีพทั้งภาคเรียน
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คู่มือการฝึกอาชีพ
วัตถุประสงค์ของการฝึกอาชีพ

๑. เพื่อให้ผู้ฝึกอาชีพได้เรียนรู้เพิ่มทักษะประสบการณ์การท�างาน การบริหารจัดการพัฒนาวิชาชีพ

ตามสภาพการปฏิบัติการจริงในสถานประกอบการ

๒. เพื่อให้ผู้ฝึกวชิาชพีได้ทราบถงึสภาพปัญหาท่ีเกดิขึ้นจรงิในการปฏบิตังิาน และสามารถจดัการกบั

ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

๓. เพื่อให้ผู้ฝึกอาชีพได้ทราบถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที ่ มีระเบียบวินัย สามารถท�างานร่วมกับ 

ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. เพื่อให้ผู้ฝึกอาชีพมีเจตคติทีด่ีต่อการท�างาน มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ เกิดแรงจูงใจในการ

ประกอบอาชีพต่อไปเมื่อส�าเร็จการศึกษา

๕. เพื่อสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการการอาชีวศึกษาร่วมกันระหว่างสถานศึกษา กับสถาน

ประกอบการ

คุณสมบัติของผู้ฝึกอาชีพ

 ผู้เรียนทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ที่จะได้รับพิจารณาให้ออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. ผ่านการลงทะเบียน

๒. มีการท�าประกันอุบัติเหตุ

๓. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า ๒.๐๐ โดยไม่มีผลการเรียนที่เป็น ๐ และ มส

๔. มีผลการเรียนผ่านในรายวิชาชีพพื้นฐาน และวิชาชีพสาขางาน

๕. มีผลการเรียนผ่านในรายวิชากิจกรรม

๖. มีความประพฤติเรียบร้อย ทั้งในด้านความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม 

๗. ได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองให้ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

ตัวอย่างข้อควรปฏิบัติของผู้ฝึกอาชีพ 
(ควรมีการในประกาศโดย ลงนามโดยผู้อ�านวยการสถานศึกษา)

๑. ผู้เรียนต้องท�าสัญญาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

๒. มีระยะเวลาในการฝึกอาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาในการฝึกอาชีพทั้งหมด

๓. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ และสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด

๔. ไม่กระท�าความผิดร้ายแรง จนต้องระงับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ หรือพักการเรียนใน

สถานศึกษา
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๕. ปฏบัิตงิานด้วยความเตม็ใจ เตม็ความสามารถ ตามค�าสั่ง ด้วยความเสยีสละ เคารพ และเชื่อฟัง

ครู ผู้ควบคุมการฝึกอาชีพ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงาน

๖. สร้างและรักษาชื่อเสียงของสถานศึกษา และสถานประกอบการ

๗. มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ รักและภาคภูมิใจในวิชาชีพ

๘. มีความซื่อสัตย์ และจริงใจกับสถานประกอบการ

๙. จัดท�าสมุดบันทึกการฝึกอาชีพในสถานประกอบการเป็นประจ�าทุกวัน

๑๐. กรณีมีปัญหาในขณะฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ให้ผู้เรียนแจ้งครูฝึกในสถานประกอบการ 

ครูที่ปรึกษา ครูนิเทศก์งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเร่งด่วน

ข้อควรปฏิบัติของสถานศึกษาในการนิเทศ
(ควรมีการประกาศ ลงนามโดยผู้อ�านวยการสถานศึกษา)

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา

๒. คณะกรรมการนิเทศของแต่ละสาขางาน จัดท�าแผนนิเทศการฝึกอาชีพของผู้เรียน

๓. จัดท�าปฏิทินการนิเทศและควรแจ้งสถานประกอบการก่อนการนิเทศล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน 

ในกรณีที่สถานประกอบการอยู่ใกล้กนัหรอืมีผูเ้รยีนฝึกอาชพีอยู่ในสถานท่ีเดยีวกนัหลายสาขางาน ให้ใช้ครนูเิท

ศก์ร่วมกันได้

๔. หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดท�าเอกสารการที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ

๕. ครูนิเทศก์ออกนิเทศผู้เรียนในสถานประกอบการแห่งละไม่น้อยกว่า ๓ ครั้งต่อภาคเรียน

๖. ครูนิเทศก์รายงานผลการนิเทศให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ และสามารถนับชั่วโมงนิเทศการ

ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ให้คิดเป็นเวลาชั่วโมงสอนปกติ หากชั่วโมงสอนทีส่อนเกินภาระงานทีก่�าหนด

สามารถเบิกค่าสอนเกินภาระงานได้ตามระเบียบราชการ 

๗. ผู้เรียนสามารถรายงานผลการฝึกอาชีพของตนเองและเพื่อน มายังสถานศึกษาทางระบบ

สารสนเทศได้อีกทางหนึ่ง

๘. ผู้อ�านวยการสถานศึกษามอบหมายให้ครูทีป่รึกษา/ครูนิเทศก์ ติดตามแก้ปัญหาการฝึกอาชีพ

ของผู้เรียน

๙. ให้ใช้รถยนต์ของสถานศึกษา (ถ้ามี) เพื่อการนิเทศในสถานประกอบการ

๑๐. กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว ให้ขออนุญาตเบิกค่าชดเชยน�้ามันเชื้อเพลิงได้ตามของระเบียบราชการ

๑๑. กรณีใช้ยานพาหนะประจ�าทาง / รถรับจ้าง ให้ขออนุมัติเบิกค่าพาหนะเดินทางได้ตามระเบียบ

ของราชการ
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ตราสถานศึกษา

บทพิจารณาความผิด	และพิจารณาโทษของผู้เรียนที่กระท�าความผิด

หรือขอย้ายสถานประกอบการในระหว่างออกฝึกอาชีพ

๑.	 กรณีผู้เรียนกระท�าความผิด	ที่ต้องพิจารณาโทษให้ระงับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

 เม่ือผู้เรยีนกระท�าความผดิในภาคเรยีนท่ีออกฝึกอาชพีในสถานประกอบการ ท�าให้ถกูส่งตวักลบั

หรือเป็นเหตุให้วิทยาลัยต้องขอรับผู้เรียนกลับจากสถานประกอบการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจะตั้งคณะ

กรรมการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงของสาเหตุที่ถูกส่งตัวกลับหรือวิทยาลัยขอรับตัวกลับ ประกอบด้วย ครูนิ

เทศก์ ครูที่ปรึกษา หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และรองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ 

และระงับการฝึกอาชพีในสถานประกอบการของผูเ้รยีนชั่วคราวเป็นเวลา ๑ สปัดาห์ เมื่อคณะกรรมการพิจารณา

โทษแล้ว ผู้เรียนมีความผิดจริง เนื่องจากเหตุต่อไปนี้

 ๒.๑ ผู้เรียนไม่ปฏิบัติตามสัญญาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ให้ระงับการฝึกอาชีพใน

สถานประกอบการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน

 ๒.๒ ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการและสถานศึกษา ให้ระงับการฝึกอาชีพ

ในสถานประกอบการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน

 ๒.๓ กระท�าความผิดร้ายแรง ได้แก่ ความผิดด้านชู้สาว ลักขโมยทรัพย์สิน ก่อการทะเลาะ

วิวาทและความผิดเกี่ยวกับสารเสพติด ทั้งในสถานประกอบการและสถานศึกษาให้ระงับการฝึกอาชีพในสถาน

ประกอบการตลอดหลักสูตร

 ๒.๔ ไม่ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ ตามค�าสั่ง ขาดความเสียสละ ไม่เคารพ

เชื่อฟังครูหรือผู้ควบคุมการฝึกอาชีพ ให้ระงับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา ๑ ภาคเรียน

๒. สร้างความเสียหายให้กับสถานศึกษา และสถานประกอบการให้ระงับการฝึกอาชีพในสถาน

ประกอบการเป็นระยะเวลา ๑ ภาคเรียน

๓. สร้างความแตกแยกในหมู่คณะในสถานประกอบการหรือสถานศึกษา ให้ระงับการฝึกอาชีพใน

สถานประกอบการเป็นระยะเวลา ๑ ภาคเรียน

๔. มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรอืเกดิอบุตัเิหตรุ้ายแรงต้องใช้ระยะเวลาในการรกัษาเป็นเวลานาน ให้ระงบั

การฝึกอาชีพในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา ๑ ภาคเรียน หรือจนกว่าจะได้รับการรักษา จนสามารถออก

ฝึกอาชีพได้
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๒.	 กรณีผู้เรียนกระท�าความผิด	แต่ต้องการย้ายสถานที่ฝึกอาชีพในระหว่างภาคเรียน

 เมือ่ผู้เรียนได้กระท�าความผิด แต่ต้องการย้ายสถานทีฝ่ึกอาชีพในระหว่างภาคเรียน ให้ผู้เรียน

ปฏิบัติ ดังนี้

 ๑. ผู้เรียนยืน่ค�าร้องขอย้ายสถานประกอบการทีฝ่ึกอาชีพ และรอฟังผลการพิจารณาจาก 

คณะกรรมการสอบสวน ระหว่างนี้ให้ผู้เรียนฝึกอาชีพในสถานประกอบการเดิมไปก่อน

 ๒. งานอาชวีศึกษาระบบทวภิาคจีะตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจรงิของสาเหตทุี่

ต้องการย้ายสถานประกอบการท่ีฝึกอาชพี ประกอบด้วยครนูเิทศก์ ครท่ีูปรกึษา หวัหน้าแผนกวชิา หวัหน้างาน

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและรองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ

 ๓. คณะกรรมการพิจารณาโทษแล้ว พบว่า

   ๓.๑ ผู้เรยีนมีความจ�าเป็นจรงิและมเีหตอัุนสมควร ตามท่ีผูเ้รยีนย่ืนค�าร้องขอย้ายสถาน

ประกอบการที่ฝึกอาชีพ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจะด�าเนินการตามที่ผู้เรียนยื่นประสงค์ทันที

  ๓.๒ ผู้เรียนมีความจ�าเป็นจริง แต่ไม่มีเหตุอันสมควรทีจ่ะย้ายสถานประกอบการที่

ฝึกอาชีพทันที ตามทีผู่้เรียนยืน่ค�าร้องขอย้ายสถานประกอบการทีฝ่ึกอาชีพ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจะ 

ไม่อนุญาตให้ด�าเนินการตามที่ผู้เรียนยื่นความประสงค์ทันที แต่ชะลอการย้ายสถานประกอบการที่ฝึกอาชีพไว้  

๑ ภาคเรียน และอนุญาตย้ายสถานประกอบการที่ฝึกอาชีพในภาคเรียนต่อไป

  ๓.๓ ผู้เรียนไม่มีความจ�าเป็นจริงและไม่มีเหตุอันสมควรทีจ่ะย้ายสถานประกอบการที่

ฝึกอาชีพทันที ตามทีผู่้เรียนยืน่ค�าร้องขอย้ายสถานประกอบการทีฝ่ึกอาชีพ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจะ

ไม่อนุญาตให้ด�าเนินการตามที่ผู้เรียนยื่นความประสงค์

ลงชื่อ.....................................................

 (................................................)

 ผู้อ�านวยการสถานศึกษา
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	สมุดบันทึกการฝึกอาชีพ

ชื่อ – สกุล..................................................................................... รหัสประจ�าตัว.....................................

ระดับชั้น / กลุ่ม ................................................................... สาขางาน......................................................

สถานศึกษา................................................................................................................................................

สถานประกอบการ......................................................................................................................................

ที่ตั้งสถานประกอบการ ..............................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

โทรศัพท์ ..................................................................... โทรสาร ..............................................................

ตราสถานศึกษา
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ค าแนะน าในการเขียนรายงาน
๑. ผู้เรียนทุกคนมีหน้าที่จะต้องจัดท ารายงานด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยครูฝึกจะเป็นผู้ตรวจสอบ
๒. สมุดบันทึกการฝึกอาชีพนี้มีไว้ส าหรับบันทึกสิ่งที่ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการฝึกอาชีพ ซึ่งท าให้ทราบถึง

ความก้าวหน้าของผู้เรียนเอง
๓. สมุดบันทึกการฝึกอาชีพเล่มนี้เป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งระหว่างสถานประกอบการ สถานศึกษาและผู้ปกครองที่

แสดงภาพพจน์ของการฝึกอาชีพ และสามารถน ามาเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้ก่อนหน้านี้
ได้ด้วย

๔. สมุดบันทึกการฝึกอาชีพจะต้องได้รับการตรวจและลงนามจากครูฝึกและครูนิเทศก์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง ใน
การเขียนรายงานจะต้องเขียนอย่างต่อเนื่อง

๕. สมุดบันทึกการฝึกอาชีพจะต้องน าไปมอบให้คณะกรรมการประเมินผล เพื่อตรวจสอบการฝึกอาชีพตาม
หลักสูตรในการสอบมาตรฐานฝีมือ นั่นหมายความว่า สมุดบันทึกการฝึกอาชีพจะมีผลต่อการสอบด้วยเช่นกัน 
และนอกจากนี้ยังใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาเพ่ือสมัครท างานในวิชาชีพนั้นๆอีกด้วย

การเขียนรายงานประจ าวัน
ให้เขียนรายงานประจ าวันเป็นประโยคกะทัดรัดแต่ได้ใจความ ในวันที่มีการเรียนทฤษฎีให้เขียนชื่อรายวิชาที่

เรียนลงไปตามตัวอย่างภาคผนวก ส่วนกรณีท่ีเป็นวันหยุดหรือลากิจ ลาปุวย จะต้องลงบันทึกไปด้วย

การเขียนสรุปรายงานประจ าสัปดาห์
เป็นการบ้านที่ต้องบันทึกงานที่ได้ผ่านการฝึก รวมทั้งการเรียนในสถานประกอบการโดยจะแยกเขียนเป็นแต่ละ

วัน การเขียนรายงานจะต้องสะอาด ชัดเจน อ่านง่าย

การเขียนสรุปรายงานการฝึกอาชีพ
ความส าคัญของการเขียนรายงานการฝึกอาชีพคือการแสดงรายละเอียดของข้อมูลการฝึกอาชีพด้วยภาพถ่าย 

หรือภาพสเก็ตการท างาน  วัสดุ เครื่องมือและเครื่องจักร ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ในกรณีที่การน าข้อมูล ชิน้งาน หรือภาพ
ประกอบการฝึกอาชีพ บันทึกลงสมุดรายงานต้องได้รับอนุญาตจากสถานประกอบการและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 
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หลักการเขียนแผนที่
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หรือใช้โปรแกรมแผนที่ (google map)
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4.………………………………………….…สาขางาน.......................................................ระดับ......................นางสาวสมใจ  สุดสวย                                               บญัชี                                      ปวช.4.…………………………………………นางสาวสมใจ  สุดสวย                                               บญัชี                                      ปวช.4.………………………………………….นางสาวสมใจ  สุดสวย                                               บญัชี                                      ปวช..…นางสาวสมใจ  สุดสวย                                               บญัชี                                      ปวช.…สาขางาน.......................................................ระดับ......................นางสาวสมใจ  สุดสวย                                               บญัชี                                      ปวช.สาขางาน.......................................................ระดับ......................๒สาขางาน.......................................................ระดับ......................๒สาขางาน.......................................................ระดับ......................
……………………………………….… สาขางาน.......................................................ระดับ......................……………………………………….…   สาขางาน.......................................................ระดับ......................นางสาวสมทรง อ่อนหวาน สาขางาน.......................................................ระดับ......................คสาขางาน.......................................................ระดับ......................สาขางาน.......................................................ระดับ......................อสาขางาน.......................................................ระดับ......................สาขางาน.......................................................ระดับ......................มสาขางาน.......................................................ระดับ......................สาขางาน.......................................................ระดับ......................พสาขางาน.......................................................ระดับ......................ิสาขางาน.......................................................ระดับ......................ิสาขางาน.......................................................ระดับ......................สาขางาน.......................................................ระดับ......................วสาขางาน.......................................................ระดับ......................สาขางาน.......................................................ระดับ......................เสาขางาน.......................................................ระดับ......................สาขางาน.......................................................ระดับ......................ตสาขางาน.......................................................ระดับ......................สาขางาน.......................................................ระดับ......................อสาขางาน.......................................................ระดับ......................สาขางาน.......................................................ระดับ......................รสาขางาน.......................................................ระดับ......................์สาขางาน.......................................................ระดับ......................์สาขางาน.......................................................ระดับ......................สาขางาน.......................................................ระดับ......................ธสาขางาน.......................................................ระดับ......................สาขางาน.......................................................ระดับ......................ุสาขางาน.......................................................ระดับ......................ุสาขางาน.......................................................ระดับ......................ุสาขางาน.......................................................ระดับ......................สาขางาน.......................................................ระดับ......................รสาขางาน.......................................................ระดับ......................สาขางาน.......................................................ระดับ......................กสาขางาน.......................................................ระดับ......................ิสาขางาน.......................................................ระดับ......................ิสาขางาน.......................................................ระดับ......................สาขางาน.......................................................ระดับ......................จสาขางาน.......................................................ระดับ......................ปสาขางาน.......................................................ระดับ......................ปสาขางาน.......................................................ระดับ......................สาขางาน.......................................................ระดับ......................วสาขางาน.......................................................ระดับ......................สาขางาน.......................................................ระดับ......................ชสาขางาน.......................................................ระดับ......................สาขางาน.......................................................ระดับ.......................สาขางาน.......................................................ระดับ......................สาขางาน.......................................................ระดับ......................๒สาขางาน.......................................................ระดับ......................
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ประวัติผู้ฝึกอาชีพผู้ฝึกอาชีพผู้

๑. ชื่อ - สกุล ....................................................ระดับชั้น................กลุ่ม..........รหัสประจ าตัว...................................
    วัน  เดือน   ปี   เกิด...........................อายุ............ปี  สูง...................เซนติเมตร         น้ าหนัก..................กก.

สัญชาติ................เชื้อชาติ..............ศาสนา............โรคประจ าตัว................................................... .................................
ยาที่แพ้...................................................กลุ่มเลือด........................โทรศัพท.์..................................................................

๒. ภูมิล าเนาเดิม................................................................................................................ ..................................................
................................................................................................................................ ...........................................................

๓. ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................................................ ....................
เพ่ือนที่สนิทชื่อ.............................ที่อยู่........................................................................ .......................................................
............................................................................................................................. ..............................................................

๔.ชื่อบิดา..................................................อายุ................ปี  อาชีพ................................................................. ....................
ชื่อมารดา..............................................อายุ................ปี  อาชีพ.......................... ................................................................
ที่อยู่บิดา - มารดา........................................................................................................................ .......................................
......................................................................................................................................... ....................................................
๕.ชื่อผู้ปกครอง ในขณะศึกษาอยู่  ชื่อ - สกุล  ................................................................................................ ....................
เกี่ยวข้องเป็น...............ที่อยู่......................................................................................... .......................................................
.........................................................................................โทรศัพท์............................ .........................................................
๖.คะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคเรียนสุดท้าย............................................................................................ ................................
๗.ความสามารถพิเศษ ๑............................................................................ ....................................................................

๒........................................................................................... ....................................................
๓........................................................................................................................... ....................

๘.บุคคลใกล้ชิดทีต่ิดต่อได้   ติดต่อได้   ติดต่อได้ ชื่อ - สกุล......................................................... ......................................................................
อาชีพ..................................ที่อยู่/ที่ท างาน....................................... ..................................................................................
................................................................................................................................................................. .........................

โทรศัพท์.................................................................................................................... ........................................................
๙.ครูที่ปรึกษาชื่อ............................................................................................................. ..................................................
   ครูนิเทศก์ชื่อ................................................................................................................................. ...................................
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ตัวอย่าง  แบบบันทกึคุณธรรม / จริยธรรม

วัน เดือน ปี คุณธรรม/จริยธรรม บันทึกพฤติกรรม
ระดับพฤติกรรม

ลายมือชื่อผู้
รับรองดี

๓
พอใช้

๒
ปรับปรุง

๑
๒๒/๕/๕๘ การแต่งกายสะอาดถูก

สุขอนามัย
ทรงผมถูกระเบียบ 
เสื้อผ้าสะอาด

ครูสมศรี

๒๕/๕/๕๘ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน ครูระเบียบ

๒๙/๕/๕๘ วิถีชีวิตประชาธิปไตย เลือกตั้งตัวแทนผู้เรียน ครูจรรยา

๑๒/๖/๕๘ ประหยัดอดออม เ ลื อก ใช้ ของ ใช้ อ ย่ า ง
ประหยัด

ครูมารยาท

๒๖/๖/๕๘ ปฏิบัติตามหลักศาสนา รวมกิจกรรมวันส าคัญ ครูมนัส

๔/๗/๕๘ มารยาทแบบไทย มีสัมมาคารวะ คุณปราณี

๑๘/๗/๕๘ การมีวินัยจราจร สวมหมวกกันน๊อค พ่อสมรักษ์

๗/๘/๕๘ การตรงต่อเวลา มาเรียนตรงเวลา ครูวินัย

๒๔/๘/๕๘ เข้าแถวรับบริการ เข้าแถวซื้ออาหาร ปูานิภา

๔/๙/๕๘ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ รักษาทรัพย์สินราชการ รองฯสมปอง

๒๐/๙/๕๘ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ไมสู่บบุหรี่ ครูมานะ

                                              รวม ๒๑ ๘

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของอาจารย์ที่ปรึกษา ........................................................................ ..............
............................................................................................................................. ....................................................
รวมคะแนนคุณธรรม / จริยธรรม คะแนนรวม ...................................คะแนน

คะแนนร้อยละ..........................เปอร์เซ็นต์
ผลการประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน

หมายเหตุเกณฑ์การผ่านการประเมิน คะแนนรวม ร้อยละ 60 ขึ้นไป

ลงชื่อ....................................................ครูที่ปรึกษา / ครูฝึก
      (..............................................)

...................................คะแนน๒๙...................................คะแนน๒๙...................................คะแนน...................................คะแนน
คะแนนร้อยละ..........................

...................................คะแนน
คะแนนร้อยละ..........................๘๘คะแนนร้อยละ..........................
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ตัวอย่างรายงานการฝึกอาชีพ

ชื่อ – สกุล .........................................................................ชั้น..............สาขางาน.....................................
ที่อยู่ ........................................... ......................................................................................................................
............................................................................................................. โทรศัพท์ ...........................................
โรคประจ าตัว ....................................................................... ยาที่แพ้ ....................... กลุ่มเลื อด .....................
ระยะเวลาฝึก .............................................................................. ถึง .............................. .................................
ชื่อผู้ปกครอง ................................................ ........................................ เกี่ยวข้อง ..........................................
ชื่อครูนิเทศก์การฝึก ............................................................................................................... ...................

สารบัญ

แผนการฝึกในสถานประกอบการ วันที่ฝึก สัปดาห์ที่ฝึก รายการ
เริ่มต้น สิ้นสุด จากหน้า ถึงหน้า

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
๑.งานกลึงขึ้นรูป ๒๒/๕/๕๘ ๒๓/๕/๕๘ ๑-๕ ๑ ๑๐
๒.งานกลึงเรียว ๒๖/๖/๕๘ ๗/๗/๕๘ ๖-๗ ๑๑ ๑๒
๓.งานกลึงเกลียวสามเหลี่ยม ๑๐/๗/๕๘ ๒๑/๗/๕๘ ๘-๙ ๑๓ ๑๕
๔.งานเจาะรู ๒๔/๗/๕๘ ๔/๘/๕๘ ๑๐-๑๒ ๑๖ ๑๗
๕.งานท าเกลียวด้วยมือ ๗/๘/๕๘ ๑๘/๘/๕๘ ๑๓-๑๔ ๑๘ ๒๒
๖.งานประกอบชิ้นงาน ๒๑/๘/๕๘ ๓๑/๘/๕๘ ๑๕-๑๖ ๒๓ ๒๕
๗.งานบ ารุงรักษาเครื่องจักร ๔/๙/๕๘ ๑๔/๙/๕๘ ๑๗-๑๘ ๒๖ ๓๐

.........................................................................นายขยนั ท างาน ชั้น..............สาขางาน.....................................ปวช.ชั้น..............สาขางาน.....................................ปวช.ชั้น..............สาขางาน.....................................ชั้น..............สาขางาน.....................................๒ชั้น..............สาขางาน.....................................ชั้น..............สาขางาน.....................................ชั้น..............สาขางาน.....................................ชชั้น..............สาขางาน.....................................่ชั้น..............สาขางาน.....................................่ชั้น..............สาขางาน.....................................ชั้น..............สาขางาน.....................................าชั้น..............สาขางาน.....................................ชั้น..............สาขางาน.....................................งชั้น..............สาขางาน.....................................ชั้น..............สาขางาน.....................................กชั้น..............สาขางาน.....................................ชั้น..............สาขางาน.....................................ลชั้น..............สาขางาน.....................................โชั้น..............สาขางาน.....................................โชั้น..............สาขางาน.....................................ชั้น..............สาขางาน.....................................รชั้น..............สาขางาน.....................................ชั้น..............สาขางาน.....................................งชั้น..............สาขางาน.....................................ชั้น..............สาขางาน.....................................งชั้น..............สาขางาน.....................................ชั้น..............สาขางาน.....................................าชั้น..............สาขางาน.....................................นชั้น..............สาขางาน.....................................นชั้น..............สาขางาน.....................................สกุล 
ที่อยู่ ...........................................ที่อยู่ ...........................................๑๓ ที่อยู่ ...........................................ที่อยู่ ...........................................หที่อยู่ ...........................................ที่อยู่ ...........................................มที่อยู่ ...........................................ที่อยู่ ...........................................ูที่อยู่ ...........................................่ที่อยู่ ...........................................่ที่อยู่ ...........................................ที่อยู่ ...........................................๘ ที่อยู่ ...........................................ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ  ที่อยู่ ...........................................ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ  ที่อยู่ ........................................... ๑๐๒๘๐

...........................................๑๒๓๔๕๖๗๘๙...........................................๑๒๓๔๕๖๗๘๙...........................................
อด .....................Aอด .....................Aอด .....................โรคประจ าตัว ....................................................................... ยาที่แพ้ ....................... กลุ่มเลืโรคประจ าตัว ....................................................................... ยาที่แพ้ ....................... กลุ่มเลืภูมิแพ้โรคประจ าตัว ....................................................................... ยาที่แพ้ ....................... กลุ่มเลืโรคประจ าตัว ....................................................................... ยาที่แพ้ ....................... กลุ่มเลื

ระยะเวลาฝึก .............................................................................. ถึง ..............................
โรคประจ าตัว ....................................................................... ยาที่แพ้ ....................... กลุ่มเลืยโรคประจ าตัว ....................................................................... ยาที่แพ้ ....................... กลุ่มเลืโรคประจ าตัว ....................................................................... ยาที่แพ้ ....................... กลุ่มเลืาโรคประจ าตัว ....................................................................... ยาที่แพ้ ....................... กลุ่มเลืโรคประจ าตัว ....................................................................... ยาที่แพ้ ....................... กลุ่มเลืแโรคประจ าตัว ....................................................................... ยาที่แพ้ ....................... กลุ่มเลืโรคประจ าตัว ....................................................................... ยาที่แพ้ ....................... กลุ่มเลืกโรคประจ าตัว ....................................................................... ยาที่แพ้ ....................... กลุ่มเลืโรคประจ าตัว ....................................................................... ยาที่แพ้ ....................... กลุ่มเลื้โรคประจ าตัว ....................................................................... ยาที่แพ้ ....................... กลุ่มเลืโรคประจ าตัว ....................................................................... ยาที่แพ้ ....................... กลุ่มเลืแโรคประจ าตัว ....................................................................... ยาที่แพ้ ....................... กลุ่มเลืโรคประจ าตัว ....................................................................... ยาที่แพ้ ....................... กลุ่มเลืพโรคประจ าตัว ....................................................................... ยาที่แพ้ ....................... กลุ่มเลืโรคประจ าตัว ....................................................................... ยาที่แพ้ ....................... กลุ่มเลื้โรคประจ าตัว ....................................................................... ยาที่แพ้ ....................... กลุ่มเลืโรคประจ าตัว ....................................................................... ยาที่แพ้ ....................... กลุ่มเลื
ระยะเวลาฝึก .............................................................................. ถึง ..............................
ชื่อผู้ปกครอง ................................................

โรคประจ าตัว ....................................................................... ยาที่แพ้ ....................... กลุ่มเลื
ระยะเวลาฝึก .............................................................................. ถึง ..............................

ภูมิแพ้โรคประจ าตัว ....................................................................... ยาที่แพ้ ....................... กลุ่มเลืภูมิแพ้โรคประจ าตัว ....................................................................... ยาที่แพ้ ....................... กลุ่มเลื
ระยะเวลาฝึก .............................................................................. ถึง ..............................๒๒ระยะเวลาฝึก .............................................................................. ถึง ..............................สิงหาคมระยะเวลาฝึก .............................................................................. ถึง ..............................สิงหาคมระยะเวลาฝึก .............................................................................. ถึง ..............................สิงหาคมระยะเวลาฝึก .............................................................................. ถึง ..............................สิงหาคมระยะเวลาฝึก .............................................................................. ถึง ..............................ระยะเวลาฝึก .............................................................................. ถึง ..............................  ระยะเวลาฝึก .............................................................................. ถึง ..............................ระยะเวลาฝึก .............................................................................. ถึง ..............................๒๕๕๘ระยะเวลาฝึก .............................................................................. ถึง ..............................ระยะเวลาฝึก .............................................................................. ถึง ..............................๒๕๕๘ระยะเวลาฝึก .............................................................................. ถึง ..............................
โรคประจ าตัว ....................................................................... ยาที่แพ้ ....................... กลุ่มเลื
ระยะเวลาฝึก .............................................................................. ถึง .............................. .................................

........................................ เกี่ยวข้อง ..........................................

โรคประจ าตัว ....................................................................... ยาที่แพ้ ....................... กลุ่มเลื
ระยะเวลาฝึก .............................................................................. ถึง ..............................ระยะเวลาฝึก .............................................................................. ถึง ..............................๑๕ ระยะเวลาฝึก .............................................................................. ถึง ..............................ระยะเวลาฝึก .............................................................................. ถึง ..............................๑๕ ระยะเวลาฝึก .............................................................................. ถึง ..............................ระยะเวลาฝึก .............................................................................. ถึง ..............................กระยะเวลาฝึก .............................................................................. ถึง ..............................ัระยะเวลาฝึก .............................................................................. ถึง ..............................ัระยะเวลาฝึก .............................................................................. ถึง ..............................ระยะเวลาฝึก .............................................................................. ถึง ..............................นระยะเวลาฝึก .............................................................................. ถึง ..............................ระยะเวลาฝึก .............................................................................. ถึง ..............................ยระยะเวลาฝึก .............................................................................. ถึง ..............................ระยะเวลาฝึก .............................................................................. ถึง ..............................าระยะเวลาฝึก .............................................................................. ถึง ..............................ยระยะเวลาฝึก .............................................................................. ถึง ..............................ยระยะเวลาฝึก .............................................................................. ถึง .............................. น.................................น.................................๒๕๕๘.................................๒๕๕๘.................................
ชื่อผู้ปกครอง ................................................ ........................................ เกี่ยวข้อง ..........................................

นิเทศก์การฝึก ...............................................................................................................
ชื่อผู้ปกครอง ................................................ชื่อผู้ปกครอง ................................................นายอดทนชื่อผู้ปกครอง ................................................ชื่อผู้ปกครอง ................................................ท างานชื่อผู้ปกครอง ................................................ชื่อผู้ปกครอง ................................................ท างานชื่อผู้ปกครอง ................................................ ........................................ เกี่ยวข้อง ..........................................

นิเทศก์การฝึก ...............................................................................................................
........................................ เกี่ยวข้อง ..........................................บิดา........................................ เกี่ยวข้อง ..........................................บิดา........................................ เกี่ยวข้อง .................................................................................. เกี่ยวข้อง ..........................................บิดา........................................ เกี่ยวข้อง ..........................................

นิเทศก์การฝึก ...............................................................................................................นิเทศก์การฝึก ...............................................................................................................อ.สุจริตนิเทศก์การฝึก ...............................................................................................................อ.สุจริตนิเทศก์การฝึก ...............................................................................................................นิเทศก์การฝึก ...............................................................................................................อ.สุจริตนิเทศก์การฝึก ...............................................................................................................ปลอดภยันิเทศก์การฝึก ...............................................................................................................ปลอดภยันิเทศก์การฝึก ...............................................................................................................
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ตัวอย่างใบลงเวลาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
วิทยาลัย.........................................................................

ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................................. .......
ที่ตั้ง.................................................................................................................... ............................................
โทรศัพท์......................................โทรสาร......................................E-mail………………………………
ระยะเวลาการฝึกงาน  ตั้งแต่  วันที่............................................ถึง  วันที่.................................................. ..
ชื่อ – สกุลผู้เรียน................................................................................................................ .......
ระดับ / แผนก.......................................................กลุ่มท่ี.............................................................. ................

วัน / เดือน / ปี เวลาเข้า
ฝึกงาน

ลายเซ็น
ผู้ฝึกอาชีพ เวลากลับ ลายเซ็น

ผู้ฝึกอาชีพ ลายเซ็นผู้ควบคุม หมายเหตุ

รวมวนัฝกึอาชพี ในสถานประกอบการ...........วนั...........ชัว่โมง
  ลาปวุย............. วนั  ลากจิ.......... วนัมาสาย...........ครั้ง
หมายเหตุผู้เรียนทีฝ่ึกอาชีพในสถานประกอบการ ต้องลงเวลาเข้าฝึกอาชีพและเวลากลับจากการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการทุกครั้งให้ตรงกับความจริง ในกรณีที่ผู้เรียน ลาปุวย ๓ วัน ต้องแนบใบรับรองแพทย์มาพร้อมใบลาด้วย
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ตัวอย่างรายงานการฝึกงานสัปดาห์ที่..............

วัน เดือน ปีที่ฝึก จาก......................................ถึง......................................ภาคเรียนที่............. ..
หน่วยงานที่ฝึก............................................................................................................... ......

วัน รายงานการท างาน จ านวนชั่วโมง รวม ตรงกับแผนที่การฝึกที่
จันทร์ เรียนในวิทยาลัย ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ ๗ -
อังคาร งานกลึงขึ้นรูป ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ ๘ ๑

พุธ งานกลึงขึ้นรูป ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ ๘ ๑
พฤหัสบดี งานกลึงขึ้นรูป ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ ๘ ๑

ศุกร์ เรียนในวิทยาลัย ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ ๗ -
เสาร์ งานกลึงเรียว ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ ๘ ๒

รายละเอียดงานที่ท า

ลายมือชื่อผู้เรียน
ลายเซ็น......................................
ชื่อ–สกุล .....................................

ลายมือชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา
ลายเซ็น......................................
ชื่อ–สกุล .....................................

ลายมือชื่อครูฝึก
ลายเซ็น......................................
ชื่อ–สกุล .....................................

หมายเหตุบันทึกสัปดาห์ที่ ๑ ถึงสัปดาห์ที่ ๑๘

วัน เดือน ปีที่ฝึก จาก......................................ถึง......................................ภาคเรียนที่.............วัน เดือน ปีที่ฝึก จาก......................................ถึง......................................ภาคเรียนที่.............๒๒/๕/๕๘วัน เดือน ปีที่ฝึก จาก......................................ถึง......................................ภาคเรียนที่.............วัน เดือน ปีที่ฝึก จาก......................................ถึง......................................ภาคเรียนที่.............วัน เดือน ปีที่ฝึก จาก......................................ถึง......................................ภาคเรียนที่.............๒๖/๕/๕๘วัน เดือน ปีที่ฝึก จาก......................................ถึง......................................ภาคเรียนที่.............

รายงานการฝึกงานสัปดาห์ที่..............รายงานการฝึกงานสัปดาห์ที่..............๑รายงานการฝึกงานสัปดาห์ที่..............

หน่วยงานที่ฝึก...............................................................................................................หน่วยงานที่ฝึก...............................................................................................................บหน่วยงานที่ฝึก...............................................................................................................หน่วยงานที่ฝึก...............................................................................................................รหน่วยงานที่ฝึก...............................................................................................................หน่วยงานที่ฝึก...............................................................................................................ิหน่วยงานที่ฝึก...............................................................................................................หน่วยงานที่ฝึก...............................................................................................................ษหน่วยงานที่ฝึก...............................................................................................................หน่วยงานที่ฝึก...............................................................................................................ัหน่วยงานที่ฝึก...............................................................................................................หน่วยงานที่ฝึก...............................................................................................................ทหน่วยงานที่ฝึก...............................................................................................................หน่วยงานที่ฝึก...............................................................................................................ตหน่วยงานที่ฝึก...............................................................................................................หน่วยงานที่ฝึก...............................................................................................................ัหน่วยงานที่ฝึก...............................................................................................................หน่วยงานที่ฝึก...............................................................................................................วหน่วยงานที่ฝึก...............................................................................................................หน่วยงานที่ฝึก...............................................................................................................อหน่วยงานที่ฝึก...............................................................................................................หน่วยงานที่ฝึก...............................................................................................................ยหน่วยงานที่ฝึก...............................................................................................................หน่วยงานที่ฝึก...............................................................................................................่หน่วยงานที่ฝึก...............................................................................................................หน่วยงานที่ฝึก...............................................................................................................าหน่วยงานที่ฝึก...............................................................................................................หน่วยงานที่ฝึก...............................................................................................................งหน่วยงานที่ฝึก...............................................................................................................หน่วยงานที่ฝึก...............................................................................................................จหน่วยงานที่ฝึก...............................................................................................................หน่วยงานที่ฝึก............................................................................................................... หน่วยงานที่ฝึก...............................................................................................................หน่วยงานที่ฝึก...............................................................................................................าหน่วยงานที่ฝึก...............................................................................................................หน่วยงานที่ฝึก...............................................................................................................กหน่วยงานที่ฝึก...............................................................................................................หน่วยงานที่ฝึก...............................................................................................................ัหน่วยงานที่ฝึก...............................................................................................................หน่วยงานที่ฝึก...............................................................................................................ดหน่วยงานที่ฝึก...............................................................................................................

ใใใใใใหหเ้เขขียยนนรรรรราายยลละะเเออออออีียยดดดดงังตตตตตต่ออไไปปนน้ี

๑๑..แบบงานท่ีปฏิบติังานแบบงานท่ีปฏิบติังานแบบงานท่ีปฏิบติังานแบบงานท่ีปฏิบติังานแบบงานท่ีปฏิบติังานแบบงานท่ีปฏิบติังานแบบงานท่ีปฏิบติังานแบบงานท่ีปฏิบติังานแบบงานท่ีปฏิบติังานแบบงานท่ีปฏิบติังานแบบงานท่ีปฏิบติังานแบบงานท่ีปฏิบติังานแบบงานท่ีปฏิบติังานแบบงานท่ีปฏิบติังาน
๒๒.เครืองมือและอุปกรณ์เครืองมือและอุปกรณ์เครืองมือและอุปกรณ์เครืองมือและอุปกรณ์เครืองมือและอุปกรณ์เครืองมือและอุปกรณ์เครืองมือและอุปกรณ์เครืองมือและอุปกรณ์เครืองมือและอุปกรณ์เครืองมือและอุปกรณ์เครืองมือและอุปกรณ์เครืองมือและอุปกรณ์เครืองมือและอุปกรณ์เครืองมือและอุปกรณ์
๓.ขั้นตอนการรปปฏิบตัิัิิั
๔.สมรรถนะวชิาชีพสมรรถนะวชิาชีพสมรรถนะวชิาชีพสมรรถนะวชิาชีพสมรรถนะวชิาชีพสมรรถนะวชิาชีพสมรรถนะวชิาชีพสมรรถนะวชิาชีพสมรรถนะวชิาชีพสมรรถนะวชิาชีพ
๕.ขอ้ควรระวงัขอ้ควรระวงัขอ้ควรระวงั
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ตัวอย่างบันทึกการฝึกอาชีพ

สัปดาห์ที่..................ตั้งแต่วันที่..........................................................ถึงวันที่.................

รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ หมายเหตุ
วันจันทร์ที่...................................................................................................
...................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

เวลาเข้าท างาน.........................
เวลาออก..................................
จ านวน...........................ชั่วโมง
ลากิจ.......................................
ลาป่วย.....................................
(ลงช่ือ)....................................

(ครูฝึก/ผู้ควบคุมการฝึก)

วันอังคารที่..................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
....................................................................................................................
...................................................................................................................

เวลาเข้าท างาน......
เวลาออก..................................
จ านวน...........................ชั่วโมง
ลากิจ.......................................
ลาป่วย.....................................
(ลงช่ือ)....................................

(ครูฝึก/ผู้ควบคุมการฝึก)

วันพุธที่.......................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
........................................................................... ....................................

เวลาเข้าท างาน.........................
เวลาออก..................................
จ านวน...........................ชั่วโมง
ลากิจ........................................
ลาป่วย.....................................
(ลงช่ือ).....................................

(ครูฝึก/ผู้ควบคุมการฝึก)

สัปดาห์ที่..................ตั้งแต่วันที่..........................................................ถึงวันที่.................สัปดาห์ที่..................ตั้งแต่วันที่..........................................................ถึงวันที่.................๑สัปดาห์ที่..................ตั้งแต่วันที่..........................................................ถึงวันที่.................สัปดาห์ที่..................ตั้งแต่วันที่..........................................................ถึงวันที่.................สัปดาห์ที่..................ตั้งแต่วันที่..........................................................ถึงวันที่.................๑๑ สัปดาห์ที่..................ตั้งแต่วันที่..........................................................ถึงวันที่.................สัปดาห์ที่..................ตั้งแต่วันที่..........................................................ถึงวันที่.................พฤษภาคม สัปดาห์ที่..................ตั้งแต่วันที่..........................................................ถึงวันที่.................สัปดาห์ที่..................ตั้งแต่วันที่..........................................................ถึงวันที่.................๒๕๕๘สัปดาห์ที่..................ตั้งแต่วันที่..........................................................ถึงวันที่.................สัปดาห์ที่..................ตั้งแต่วันที่..........................................................ถึงวันที่....................................................สัปดาห์ที่..................ตั้งแต่วันที่..........................................................ถึงวันที่.................๑๖ สัปดาห์ที่..................ตั้งแต่วันที่..........................................................ถึงวันที่.................พฤษภาคม สัปดาห์ที่..................ตั้งแต่วันที่..........................................................ถึงวันที่.................พฤษภาคม สัปดาห์ที่..................ตั้งแต่วันที่..........................................................ถึงวันที่....................................................พฤษภาคม ...................................๒๕๕๘

วันจันทร์ที่...................................................................................................๑๑  วันจันทร์ที่...................................................................................................๑๑  วันจันทร์ที่...................................................................................................พฤษภาคม  วันจันทร์ที่...................................................................................................พฤษภาคม  วันจันทร์ที่...................................................................................................๒๕๕๘วันจันทร์ที่...................................................................................................๒๕๕๘วันจันทร์ที่...................................................................................................
...................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

วันอังคารที่..................................................................................................

ตรวจเช็...................................................................................................................็...................................................................................................................คระบบแสงสว่...................................................................................................................่...................................................................................................................าง เป...................................................................................................................ป...................................................................................................................ลี...................................................................................................................ี...................................................................................................................่ยนหลอดฟ...................................................................................................................ฟ...................................................................................................................ลูออเรสเซนต์...................................................................................................................์...................................................................................................................โ...................................................................................................................โ...................................................................................................................ดยใ...................................................................................................................ใ...................................................................................................................ช้...................................................................................................................้...................................................................................................................หลอด
ฟลูออเรสเซนตช์นิดประหยดั เปล่ียนบลัลาสตเ์ป็นชนิดบลัลาสต์

.....................................................................................................................
ฟลูออเรสเซนตช์นิดประหยดั เปล่ียนบลัลาสตเ์ป็นชนิดบลัลาสต์

.....................................................................................................................

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประหยดัพลงังานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประหยดัพลงังานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประหยดัพลั

วันอังคารที่..................................................................................................
.................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
....................................................................................................................
...................................................................................................................

การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ฟ้ฟา 3 เฟส โดยการต่อแบบสตาร์และการต่อ
แบบเดลตา้  เพื่อน าไปใชง้านกบัเคร่ืองจกัร

วันพุธที่.......................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
....................................................................................................................

การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร ตรวจดูสายไฟฟ้า เปล่ียนสายกรณีสายไฟ
วันพุธที่.......................................................................................................
การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร ตรวจดูสายไฟฟ้า เปล่ียนสายกรณีสายไฟ

วันพุธที่.......................................................................................................

ช ารุดเสียหาย.....................................................................................................................ช ารุดเสียหาย.....................................................................................................................

วันพุธที่.......................................................................................................วันพุธที่.......................................................................................................วันพุธที่.......................................................................................................
การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร ตรวจดูสายไฟฟ้า เปล่ียนสายกรณีสายไฟ

วันพุธที่.......................................................................................................วันพุธที่.......................................................................................................๑๓ วันพุธที่.......................................................................................................วันพุธที่.......................................................................................................๑๓ วันพุธที่.......................................................................................................วันพุธที่.......................................................................................................
การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร ตรวจดูสายไฟฟ้า เปล่ียนสายกรณีสายไฟ

วันพุธที่.......................................................................................................๑๓ วันพุธที่.......................................................................................................
การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร ตรวจดูสายไฟฟ้า เปล่ียนสายกรณีสายไฟ

วันพุธที่.......................................................................................................วันพุธที่.......................................................................................................พฤษภาคม วันพุธที่.......................................................................................................วันพุธที่.......................................................................................................พฤษภาคม วันพุธที่.......................................................................................................วันพุธที่.......................................................................................................
การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร ตรวจดูสายไฟฟ้า เปล่ียนสายกรณีสายไฟ

วันพุธที่.......................................................................................................พฤษภาคม วันพุธที่.......................................................................................................
การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร ตรวจดูสายไฟฟ้า เปล่ียนสายกรณีสายไฟ

วันพุธที่.......................................................................................................วันพุธที่.......................................................................................................๒๕๕๘วันพุธที่.......................................................................................................วันพุธที่.......................................................................................................๒๕๕๘วันพุธที่.......................................................................................................วันพุธที่.......................................................................................................
การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร ตรวจดูสายไฟฟ้า เปล่ียนสายกรณีสายไฟ

วันพุธที่.......................................................................................................๒๕๕๘วันพุธที่.......................................................................................................
การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร ตรวจดูสายไฟฟ้า เปล่ียนสายกรณีสายไฟ

วันพุธที่.......................................................................................................

วันอังคารที่..................................................................................................วันอังคารที่..................................................................................................วันอังคารที่..................................................................................................
์ไ ้

วันอังคารที่..................................................................................................๑๒ วันอังคารที่..................................................................................................วันอังคารที่..................................................................................................๑๒ วันอังคารที่..................................................................................................วันอังคารที่..................................................................................................๑๒ วันอังคารที่..................................................................................................วันอังคารที่..................................................................................................พฤษภาคม วันอังคารที่..................................................................................................วันอังคารที่..................................................................................................พฤษภาคม วันอังคารที่..................................................................................................พฤษภาคม วันอังคารที่..................................................................................................พฤษภาคม วันอังคารที่..................................................................................................วันอังคารที่..................................................................................................๒๕๕๘วันอังคารที่..................................................................................................วันอังคารที่..................................................................................................๒๕๕๘วันอังคารที่..................................................................................................วันอังคารที่..................................................................................................๒๕๕๘วันอังคารที่.................................................................................................. เวลาเข้าท างาน.........................
เวลาออก..................................
จ านวน...........................ชั่วโมง
ลากิจ.......................................
ลาป่วย.....................................
(ลงช่ือ)....................................

(ครูฝึก/ผู้ควบคุมการฝึก)

๐๘.๐๐เวลาเข้าท างาน......๐๘.๐๐เวลาเข้าท างาน......
๑๗.๐๐เวลาออก..................................๑๗.๐๐เวลาออก..................................

จ านวน...........................ชั่วโมง๘จ านวน...........................ชั่วโมง
ลากิจ.......................................-ลากิจ.......................................

  ลาป่วย.....................................-ลาป่วย.....................................

หมายเหตุ
เวลาเข้าท างาน.........................
เวลาออก..................................
จ านวน...........................ชั่วโมง

...........................
ลาป่วย.....................................
(ลงช่ือ)....................................

(ครูฝึก/ผู้ควบคุมการฝึก)

เวลาเข้าท างาน......
(ครูฝึก/ผู้ควบคุมการฝึก)

เวลาเข้าท างาน......๐๘.๐๐เวลาเข้าท างาน......๐๘.๐๐เวลาเข้าท างาน......

๐๘.๐๐เวลาเข้าท างาน.........................๐๘.๐๐เวลาเข้าท างาน.........................
๑๗.๐๐เวลาออก..................................๑๗.๐๐เวลาออก..................................

จ านวน...........................ชั่วโมง๘จ านวน...........................ชั่วโมง
-

  ลาป่วย.....................................-ลาป่วย.....................................

(ครูฝึก/ผู้ควบคุมการฝึก)

เวลาเข้าท างาน.........................
เวลาออก..................................
จ านวน...........................ชั่วโมง
ลากิจ........................................
ลาป่วย.....................................
(ลงช่ือ).....................................

(ครูฝึก/ผู้ควบคุมการฝึก)

(ครูฝึก/ผู้ควบคุมการฝึก)

เวลาเข้าท างาน.........................เวลาเข้าท างาน.........................๐๘.๐๐เวลาเข้าท างาน.........................๐๘.๐๐(ครูฝึก/ผู้ควบคุมการฝึก)๐๘.๐๐(ครูฝึก/ผู้ควบคุมการฝึก)

เวลาเข้าท างาน.........................๐๘.๐๐เวลาเข้าท างาน.........................๐๘.๐๐
เวลาออก..................................  เวลาออก..................................๑๗.๐๐เวลาออก..................................๑๗.๐๐เวลาออก..................................
จ านวน...........................ชั่วโมง๘จ านวน...........................ชั่วโมง

-ลากิจ........................................-ลากิจ........................................

(ลงช่ือ).....................................
  

(ลงช่ือ).....................................
-
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รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่............................................................................................

............................

............................

............................

............................

............................

เวลาเข้าท างาน..........................
เวลาออก...................................
จ านวน...........................ชั่วโมง
ลากิจ........................................
ลาป่วย......................................
(ลงช่ือ).....................................

(ครูฝึก/ผู้ควบคุมการฝึก)

วันศุกร์ที่.....................................................................................................
....................................................................................................................
..........................
....................................................................................................................
................................................
....................................................................................................................

เวลาเข้าท างาน....
เวลาออก.........
จ านวน............................ชั่วโมง
ลากิจ..............
ลาป่วย............
(ลงช่ือ)......................................

(ครูฝึก/ผู้ควบคุ

วันเสาร์ที่.....................................................................................................
................................................................................
....................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

เวลาเข้าท างาน..........
เวลาออก..................................
จ านวน............................ชั่วโมง
ลากิจ.........................................
ลาป่วย......................................
..................................................

(ครูฝึก/ผู้ควบคุมการฝึก)

วันพฤหัสบดีที่............................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ โดยถอดฟิลเตอร์ออกมาลา้งท า
วันพฤหัสบดีที่............................................................................................
การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ โดยถอดฟิลเตอร์ออกมาลา้งท า

วันพฤหัสบดีที่............................................................................................
....................................................................................การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ โดยถอดฟิลเตอร์ออกมาลา้งท า................................................................................................................การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ โดยถอดฟิลเตอร์ออกมาลา้งท า............................
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อ....................................................................................อ....................................................................................า....................................................................................า....................................................................................ก....................................................................................ก....................................................................................า....................................................................................า....................................................................................ศ....................................................................................ศ....................................................................................ไ....................................................................................ไ....................................................................................ม....................................................................................ม....................................................................................่เ....................................................................................เ....................................................................................ย....................................................................................ย....................................................................................น็....................................................................................น....................................................................................อ....................................................................................อ....................................................................................า....................................................................................า....................................................................................จ....................................................................................จ....................................................................................เ....................................................................................เ....................................................................................ป....................................................................................ป....................................................................................ป็็ปน....................................................................................น....................................................................................เ....................................................................................เ....................................................................................พ....................................................................................พ....................................................................................ร....................................................................................ร....................................................................................า....................................................................................า....................................................................................ะ....................................................................................ะ....................................................................................เ....................................................................................เ....................................................................................ก....................................................................................ก....................................................................................ิด....................................................................................ด....................................................................................ร....................................................................................ร....................................................................................อ....................................................................................อ....................................................................................ย....................................................................................ย....................................................................................ร....................................................................................ร....................................................................................ั่ว....................................................................................ว....................................................................................ต....................................................................................ต....................................................................................อ้....................................................................................อ....................................................................................ง....................................................................................ง....................................................................................ท....................................................................................ท.................................................................................... า....................................................................................า....................................................................................ก....................................................................................ก....................................................................................า....................................................................................า....................................................................................ร....................................................................................ร....................................................................................เ....................................................................................เ....................................................................................ต....................................................................................ต....................................................................................ิม....................................................................................ม....................................................................................ส....................................................................................ส................................................................................................................ส............................า............................า............................ร............................ร............................ท............................ท............................ า............................า............................ค............................ค............................ว............................ว............................า............................า............................ม............................ม............................เ............................เ............................ย............................ย............................น็............................น............................
และเชื..................................................................ื..................................................................่อมป..................................................................ป..................................................................ิ..................................................................ิ..................................................................ปิป..................................................................ป..................................................................ิ..................................................................ป..................................................................ดรอยรั..................................................................ั..................................................................่ว

วันศุกร์ที่.....................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

วันเสาร์ที่.....................................................................................................

เดินวงจรควบคุ....................................................................................................................ุ....................................................................................................................มพืนฐ....................................................................................................................ฐ....................................................................................................................าน
- การเดินสายเขา้มอเตอร์ ..........................การเดินสายเขา้มอเตอร์ ....................................................................................................................การเดินสายเขา้มอเตอร์ ..........................................................................................๑..........................................................................................๑..........................................................................................เฟส ..........................................................................................เฟส ..........................................................................................๒๒๐..........................................................................................๒๒๐..........................................................................................v..........................................................................................v..........................................................................................

- การเดินสายเขา้มอเตอร์ ๓เฟส ๓๘๐ v

- การเดินสายเมน power supply
วันเสาร์ที่.....................................................................................................

power supply
วันเสาร์ที่.....................................................................................................

power supply  ระบบไฟ๑๑เฟส  ๓เฟส

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

การประกอบตู..............................................................ู..............................................................ค้อนโทรลไฟฟ้ฟ้ฟา โดยการเดินท่อไฟฟ้ฟ้ฟาเขา้มอเตอร์
๑  ....................................................................................................................๑  ....................................................................................................................เฟส ....................................................................................................................เฟส ....................................................................................................................๒๒๐....................................................................................................................๒๒๐....................................................................................................................v....................................................................................................................v....................................................................................................................และ ....................................................................................................................และ ....................................................................................................................๓ ....................................................................................................................๓ ....................................................................................................................เฟส ....................................................................................................................เฟส ....................................................................................................................๓๘๐....................................................................................................................๓๘๐....................................................................................................................v....................................................................................................................v....................................................................................................................

ายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ
วันพฤหัสบดีที่............................................................................................วันพฤหัสบดีที่............................................................................................วันพฤหัสบดีที่............................................................................................๑๔ วันพฤหัสบดีที่............................................................................................วันพฤหัสบดีที่............................................................................................พฤษภาคม  วันพฤหัสบดีที่............................................................................................วันพฤหัสบดีที่............................................................................................๒๕๕๘วันพฤหัสบดีที่............................................................................................

วันศุกร์ที่.....................................................................................................วันศุกร์ที่.....................................................................................................
ื

วันศุกร์ที่.....................................................................................................
ื

วันศุกร์ที่.....................................................................................................วันศุกร์ที่.....................................................................................................๑๕ วันศุกร์ที่.....................................................................................................วันศุกร์ที่.....................................................................................................๑๕ วันศุกร์ที่.....................................................................................................วันศุกร์ที่.....................................................................................................พฤษภาคม วันศุกร์ที่.....................................................................................................วันศุกร์ที่.....................................................................................................พฤษภาคม วันศุกร์ที่.....................................................................................................วันศุกร์ที่.....................................................................................................
้

วันศุกร์ที่.....................................................................................................พฤษภาคม วันศุกร์ที่.....................................................................................................
้

วันศุกร์ที่.....................................................................................................วันศุกร์ที่.....................................................................................................๒๕๕๘วันศุกร์ที่.....................................................................................................วันศุกร์ที่.....................................................................................................๒๕๕๘วันศุกร์ที่.....................................................................................................

วันเสาร์ที่.....................................................................................................วันเสาร์ที่.....................................................................................................
power supply

วันเสาร์ที่.....................................................................................................
power supply

วันเสาร์ที่.....................................................................................................๑๖ วันเสาร์ที่.....................................................................................................๑๖ วันเสาร์ที่.....................................................................................................พฤษภาคม  วันเสาร์ที่.....................................................................................................พฤษภาคม  วันเสาร์ที่.....................................................................................................๒๕๕๘วันเสาร์ที่.....................................................................................................๒๕๕๘วันเสาร์ที่.....................................................................................................

หมายเหตุ
เวลาเข้าท างาน..........................
เวลาออก...................................
จ านวน...........................ชั่วโมง
ลากิจ........................................
ลาป่วย......................................
(ลงช่ือ).....................................

(ครูฝึก/ผู้ควบคุมการฝึก)

เวลาเข้าท างาน....

๐๘.๐๐เวลาเข้าท างาน..........................๐๘.๐๐เวลาเข้าท างาน..........................
เวลาออก...................................  เวลาออก...................................๑๗.๐๐เวลาออก...................................๑๗.๐๐เวลาออก...................................

๘จ านวน...........................ชั่วโมง๘จ านวน...........................ชั่วโมง
-

(ลงช่ือ).....................................  (ลงช่ือ).....................................(ลงช่ือ).....................................-(ลงช่ือ).....................................

เวลาเข้าท างาน..........................
เวลาออก...................................

........................ชั่วโมง
.................

.............................
................................

(ครูฝึก/ผู้ควบคุมการฝึก)

เวลาเข้าท างาน..........

เวลาเข้าท างาน....๐๘.๐๐เวลาเข้าท างาน....๐๘.๐๐เวลาเข้าท างาน.................๐๘.๐๐.............

........................ชั่วโมง
  

........................ชั่วโมง
๑๗.๐๐..........................๑๗.๐๐..........................

........................ชั่วโมง
๑๗.๐๐

........................ชั่วโมง๘
-

................................  ................................-

เวลาเข้าท างาน..........
เวลาออก..................................
จ านวน............................ชั่วโมง
ลากิจ.........................................
ลาป่วย......................................
..................................................

(ครูฝึก/ผู้ควบคุมการฝึก)

เวลาเข้าท างาน..........................๐๘.๐๐๐๘.๐๐เวลาเข้าท างาน..........๐๘.๐๐เวลาเข้าท างาน..........

จ านวน............................ชั่วโมง  จ านวน............................ชั่วโมง๑๗.๐๐จ านวน............................ชั่วโมง๑๗.๐๐จ านวน............................ชั่วโมง
๘ลากิจ.........................................๘ลากิจ.........................................

ลาป่วย......................................-ลาป่วย......................................
  -
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แฟ้มสะสมผลงานผู้เรียน

(PORTFOLIO)

ชื่อ – สกุล..................................................................................... รหัสประจ�าตัว.....................................

ระดับชั้น / กลุ่ม ................................................................... สาขางาน......................................................

สถานศึกษา................................................................................................................................................

สถานประกอบการ......................................................................................................................................

ที่ตั้งสถานประกอบการ ..............................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

โทรศัพท์ ..................................................................... โทรสาร ..............................................................

ตรา

สถานศึกษา
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ตัวอย่าง  แฟ้มสะสมงาน
ผลงาน/ภาระงานเด่น

ชื่อผลงาน/ภาระงาน............................................................................................................................. .......................
วัน/เดือน/ปี............................................................................................................................. ......................................
สถานที่...........................................................................................................................................................................
ลักษณะของผลงาน/ภาระงาน............................................................................................................................. ......

ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่าแฟูมสะสมผลงาน ดังนี้
คุณภาพงาน............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ............................................................................
ความภูมิใจในผลงานที่ท า..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................
ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าแฟูมสะสมงาน..........................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................
อุปสรรคหรือปัญหาในการท าแฟูมสะสมงาน........................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................................................
ข้อเสนอแนะของผู้เรียน ในการจัดท าแฟูมสะสมผลงาน................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.........................................................ผู้เรียนเจ้าของผลงาน
             (        )

ผู้รับรอง
ลงชื่อ.................................................ครูฝึก ลงชื่อ........................................................ครูประจ าวิชา/ครูนิเทศก์
(          )                                  (   )

ภาพประกอบ ภาพประกอบ
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เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

แบบรายงานการเขา้ร่วมกิจกรรมในสถานประกอบการ
กิจกรรมที่ ๑
๑. ลักษณะของกิจกรรม
(  ) ๑.เสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม (  ) ๒.เสริมสร้างสุขภาพ/กีฬา/นันทนาการ
(  ) ๓.พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (  ) ๔.ส่งเสริมศาสนา/ศิลปะ/วัฒนธรรม
(  ) ๕.อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม                                           
(  ) ๖.พัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(  ) ๗.ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (  ) ๘.ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
(  ) ๙.พัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการ (  ) ๑๐.พัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานสู่สากลผู้เรียนให้มีมาตรฐานสู่สากลผู้เรียน
(  ) ๑๑.อ่ืนๆ......................................................................................................................................
๒.  ชื่อกิจกรรม.................................................................................................................. ...................
๓. วัน/เวลา/สถานที่ ............................................................................................................ .................
๔. บทบาทและการมีส่วนร่วม........................................................................................................ ............
..................................................................................................................... ..........................................

............................................................................................................................. .....................................

ลงชื่อ..................................................... ผู้รายงาน ลงชื่อ.................................................. ผู้รับรอง/ครูฝึก
     (................................................)            (................................................)

ภาพประกอบ ภาพประกอบ
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เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

ตัวอย่าง สมุดบนัทึกความดีและจิตอาสา

ชื่อ – สกุลผู้เรียน............................................................................. รหสัประจ าตัว.....................................
ระดับชั้น / กลุ่ม ................................................................... สาขางาน ............................... .......................
สถานศึกษา...................................................................................................................................................

ตัวอย่าง แบบบันทึกความดี

วัน เดือน ปี รายงานบันทึกความดี (จิตอาสา) ผู้รับรอง

ซึ่งอาจจะระบุ ขอบเขตของพฤติกรรมที่ต้องการพัฒนาหรือความดีที่ที่ควรกระท า เช่น
 การช่วยเหลือครู
 การช่วยเหลือเพ่ือน
 การช่วยเหลืองานของสถานศึกษา
 การช่วยเหลือชุมชน ฯลฯ

กิจกรรม เปิดกว้างต่อการท าความดีโดยทั่วไปของผู้เรียน โดยผู้สอนสามารถสังเกตและจ าแนกพฤติกรรมเพ่ือตรวจสอบ
ประเมินผู้เรียนได้โดยไม่ยากนัก 
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เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๑.	ข้อก�าหนดการนิเทศ
 ๑๑.	 ข้อก�าหนดในการนิเทศ

  ๑๑.๑  การไปนเิทศผูเ้รยีนในสถานประกอบการตามแผนการฝึก โดยแบ่งเป็นสองกรณ ีคอื 

   ๑๑.๑.๑ การนเิทศในประเทศ ให้ครนูเิทศก์ไปนเิทศในสถานประกอบการ แห่งละ 

    ไม่น้อยกว่าสามครั้งต่อภาคเรียน 

    ๑๑.๑.๒ กรณีร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับต่างประเทศ การนิเทศ 

    อาจอาจแบ่งออกเป็นสามวิธี ดังนี้

    (๑) ให้ครูนิเทศก์ไปนิเทศอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อภาคเรียน

     (๒) ให้ภาคีเครือข่ายในต่างประเทศเป็นผู้นิเทศแทนต่อภาคเรียน

     (๓) ให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนเิทศต่างประเทศอย่างสม�า่เสมอ

  ๑๑.๒ การไปนิเทศการฝึกอาชพีให้เป็นไปตามแผนการฝึกท่ีจดัท�าขึ้น หากการฝึกอาชพีไม่

ครบถ้วนสถานศึกษาต้องจัดการฝึกอาชีพให้เป็นไปตามจุดประสงค์สาขาวิชา

   ๑๑.๓ ครูนิเทศก์ต้องผ่านการอบรมการนิเทศการฝึกอาชีพจากส�านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย 

   ๑๑.๔ ชั่วโมงนเิทศการฝึกอาชพีในสถานประกอบการให้คดิเป็นเวลาชั่วโมงสอนปกต ิหาก

ชั่วโมงสอนเกินภาระงานที่ก�าหนดสามารถเบิกค่าสอนเกินภาระงานได้ตามระเบียบของทางราชการ 

   ๑๑.๕ การเดินทางไปนิเทศให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบของ

กระทรวงการคลัง

วัตถุประสงค์ของการนิเทศผู้เรียน

๑. เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจให้ผู้เรียน ในการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

๒. เพื่อติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการฝึกอาชีพของผู้เรียน ตลอดจนปรับวิธีการสอนงาน

ให้เหมาะสมโดยค�านึงถงึพื้นความรู ้ความสามารถของผูเ้รยีนตามความต้องการของสถานประกอบการและความ

ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพก�าหนด

๓. เพื่อวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ค�าปรึกษาและช่วยเหลือ ในประเด็นทีเ่กี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงานและการปรับตัวเพื่อให้การฝึกอาชีพของผู้เรียนบรรลุประสงค์

๔. เพื่อแลกเปล่ียนข้อคดิเหน็เกี่ยวกบัผลการด�าเนนิงานการจดัการอาชวีศกึษากบัสถานประกอบการ

๕. เพื่อรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการและน�ามาประเมินผลเพื่อปรับปรุงการด�าเนินงานทวิภาคี 

ของสถานศึกษา
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เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

คุณสมบัติของครูนิเทศก์

๑.  มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ

๒.  มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๓.  มีความคิดเชิงบวกในการปฏิบัติงานร่วมกันกับสถานประกอบการ

๔. มีทักษะการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ของทุกฝ่าย

๕. มีความรับผิดชอบและขยันหมั่นเพียรต่อในหน้าที่

๖. มีความตรงต่อเวลา และบริการด้วยความรวดเร็ว

๗. รักษาความลับของผู้เรียนทวิภาคีและสถานประกอบการที่จะเกิดความเสียหาย

หน้าที่ของครูนิเทศก์

๑. จัดท�าแผนการฝึกอาชีพร่วมกับครูฝึก

๒. ให้ค�าแนะน�า ปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการ

๓. ให้ค�าปรึกษาในการสอนงานและการประเมินผลแก่ครูฝึก

๔. นิเทศติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนในสถานประกอบการ

๕. ดูแล ติดตามการฝึกอาชีพให้เป็นไปตามแผนการฝึก

๖. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการนิเทศเสนอสถานศึกษาเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา

๗. ตรวจสมุดบันทึกการฝึกอาชีพ

๘. รวบรวมแบบประเมินผลการฝึกอาชีพและสรุปการประเมินการฝึกอาชีพ

๙. ส่งผลการเรียนรายวิชาที่ส่งผู้เรียนฝึกอาชีพ ตามระเบียบสถานศึกษา

๑๐. รายงานผลการนิเทศตามล�าดับชั้น

ระเบียบการนิเทศ

๑. ครูนิเทศก์ต้องได้รับการฝึกอบรมเรื่องการนิเทศการฝึกอาชีพจาก ส�านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาหรือวิทยาลัยต้นสังกัด

๒. เมือ่ชั่วโมงในการออกปฏิบัติการนิเทศและรายงานผลการนิเทศเสร็จสิ้นแล้วครูนิเทศก์สามารถ

น�ามาใช้เป็นเวลาสอนตามตารางสอนปกติและเบิกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการได้ตามระเบียบท่ีกระทรวง

การคลังก�าหนด

แผนการนิเทศ

ครนิูเทศก์และครฝูกึร่วมกนัประชมุวางแผนเพื่อจดัท�าแผนการนเิทศในแต่ละภาคเรยีนโดยก�าหนดให้

ผู้เรียนได้รับการติดตามจากครูในสถานศึกษาอย่างน้อย ๓ ครั้งต่อภาคเรียน 
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ขั้นตอนการนิเทศการฝึกอาชีพ

๑. ครนิูเทศก์จัดท�าแผนการนเิทศตลอดภาคเรยีนตามข้อตกลงร่วมกบัครฝึูกก�าหนดปฏทิินการนเิทศ

ร่วมกับสถานประกอบการ

๒. ครูนิเทศก์เสนอร่างแผนการนเิทศ ผ่านหวัหน้าสาขางาน หวัหน้างานอาชีวศกึษาระบบ ทวภิาคแีละ 

รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิทยาลัย (วิชาการ)

๓. รองผู้อ�านวยการวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขางาน หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

หัวหน้าพัสดุ ประชุมปรับแผนการนิเทศของครูฝึกแต่ละสาขางานทีอ่อกสถานประกอบการใกล้กันให้ไปนิเทศ

ร่วมกัน เพื่อประหยัดทรัพยากร

๔. ผู้อ�านวยการสถานศึกษาอนุมัติแผนการนิเทศ

๕. ครูนิเทศก์แจ้งแผนการนิเทศไปยังผู้ควบคุมการฝึกและครูฝึกทราบ

๖. ผู้เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมของเอกสารและยานพาหนะในการนิเทศ

๗. ครูนิเทศก์นิเทศและรายงานผลการนิเทศ

๘. หากผลการฝึกอาชพีของผูเ้รยีนไม่ครบถ้วนตามแผนการฝึกท่ีจดัท�าขึ้น ให้ครผููส้อนจดัสอนเสรมิ

และฝึกทักษะเพิ่มเติมให้กับผู้เรียน

รายงานผลการนิเทศ

ให้ครนิูเทศก์รายงานผลการนเิทศผูเ้รยีนฝึกอาชพีพร้อมประเมินผลการนเิทศ และหากพบพฤตกิรรมท่ี

ไม่พงึประสงค์ของผู้เรยีน ให้ครนิูเทศก์รายงานให้ครท่ีูปรกึษาทราบเพื่อร่วมกนัช่วยเหลอืปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ
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ค าสั่งวิทยาลัย.....................................................
ที่ ............................/..............

เรื่อง   ให้ครูท าหน้าที่นิเทศการฝึกอาชีพปฏิบัติรายวิชา / ฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการ

             เพื ่อให้การฝึกอาชีพปฏิบัติรายวิชา / ฝึกอาชีพในสถานประกอบการตามหลักสูตร ระดับ ปวช.
และ ปวส. ของนักเรียน นักศึกษา (ตามแผนการเรียนระบบปกติและทวิภาคี)  แผนกวิชาต่าง ๆ ประจ าภาคเรียนที่ 
... .. .. ../. .. .. .. .. .. .. .. .. ..ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  วิทยาลัยขอแต่งตั้ง
ครู ท าหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย
๑.๑   ........................................ ผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ
๑.๒ ........................................ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย (ฝุายแผนงาน) กรรมการ
๑.๓   ........................................ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย(ฝุายพัฒนากิจการ) กรรมการ
๑.๔   ........................................  รองผู้อ านวยการวิทยาลัย(ฝุายวิชาการ)        กรรมการละเลขานุการ

          ๑.๕  ๑.๕  ๑.๕ ……………………………………. หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา วินิจฉัย สั่งการ เพื่อให้การท างานของคณะกรรมการฝุายต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน
      ๒.๑ คณะกรรมการจัดท าแผนการนิเทศผู้ฝึกอาชีพ ประกอบด้วย 

  ๒.๑.๑   ..................................   รองผู้อ านวยการวิทยาลัย(ฝุายวิชาการ) ประธานกรรมการ
      ๒.๑.๒   .................................. ครู                          กรรมการ

  ๒.๑.๓   .................................. ครู                    กรรมการ
        ๒.๑.๔   .................................. ครู                     กรรมการและเลขานุการ
        ๒.๑.๕   ๕   ๕ .................................. ครู                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่  - จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการท าแผนการฝึกรายวิชา/ฝึกงานแก่ครูนิเทศ

      - ประชุมหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับการฝึกอาชีพปฏิบัติรายวิชา/ฝึกอาชีพ
ในสถานประกอบการเพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน

      - จัดปฐมนิเทศชี้แจงระเบียบและแนวปฏิบัติของสถานประกอบการ/สถานศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาทราบ
      - ประสานงานกับแผนกวิชาและสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติ
      - ให้บริการเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษา  

/2.2 คณะกรรมการ….
 

 
 

 

ค าสั่งวิทยาลัย..................................................... 
ที่ ............................/.............. 

เรื่อง   ให้ครูท าหน้าที่นิเทศการฝึกอาชีพปฏิบัติรายวิชา / ฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการ 
 

             เพื ่อให้การฝึกอาชีพปฏิบัติรายวิชา / ฝึกอาชีพในสถานประกอบการตามหลักสูตร ระดับ ปวช.  
และ ปวส. ของนักเรียน นักศึกษา (ตามแผนการเรียนระบบปกติและทวิภาคี)  แผนกวิชาต่าง ๆ ประจ าภาคเรียนที่ 
... .. .. ../. .. .. .. .. .. .. .. .. ..ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  วิทยาลัยขอแต่งตั้ง 
ครู ท าหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้ 
 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
 ๑.๑   ........................................  ผู้อ านวยการ     ประธานกรรมการ 
 ๑.๒   ........................................  รองผู้อ านวยการวิทยาลัย (ฝุายแผนงาน)  กรรมการ 
 ๑.๓   ........................................  รองผู้อ านวยการวิทยาลัย(ฝุายพัฒนากิจการ) กรรมการ 
 ๑.๔   ........................................   รองผู้อ านวยการวิทยาลัย(ฝุายวิชาการ)        กรรมการละเลขานุการ 
          ๑.๕  …………………………………….  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา วินิจฉัย สั่งการ เพื่อให้การท างานของคณะกรรมการฝุายต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
   
๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน  
      ๒.๑ คณะกรรมการจัดท าแผนการนิเทศผู้ฝึกอาชีพ ประกอบด้วย  
   ๒.๑.๑   ..................................   รองผู้อ านวยการวิทยาลัย(ฝุายวิชาการ)  ประธานกรรมการ 
       ๒.๑.๒   .................................. ครู                            กรรมการ 
   ๒.๑.๓   .................................. คร ู                     กรรมการ 
         ๒.๑.๔   .................................. ครู                       กรรมการและเลขานุการ 
         ๒.๑.๕   .................................. ครู                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  - จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการท าแผนการฝึกรายวิชา/ฝึกงานแก่ครูนิเทศ 
       - ประชุมหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับการฝึกอาชีพปฏิบัติรายวิชา/ฝึกอาชีพ  
ในสถานประกอบการเพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน 
       - จัดปฐมนิเทศชี้แจงระเบียบและแนวปฏิบัติของสถานประกอบการ/สถานศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาทราบ 
       - ประสานงานกับแผนกวิชาและสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติ 
       - ให้บริการเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษา   
 
 
 
 
 
 

 

/2.2 คณะกรรมการ…. 
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      ๒.๒ คณะกรรมการฝ่ายนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประกอบด้วย 
            ๒.๒.๑  หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนก                    ประธานกรรมการ
            ๒.๒.๒  ครูผู้สอนรายวิชาสถานศึกษาส่งนักศึกษาฝึกทักษะอาชีพในสถานประกอบการ          
                                                                                         กรรมการ    

มีหน้าที่ –  พิจารณาสถานประกอบการที่เหมาะสมกับสาขาวิชาชีพ ร่วมกับแผนกวิชา
     -  ประสานงานกับสถานประกอบการเกี่ยวกับรายการฝึกและวิธีการประเมิน
     -  ให้ความรู้ภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติงานตามที่รับผิดชอบแก่นักเรียน นักศึกษาในหัวข้อที่จ าเป็น

ก่อนออกฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ
     -  จัดท าแผนการนิเทศติดตามประเมินผลการฝึกในสถานประกอบการร่วมกับครูนิเทศแต่ละแผนกวิชา
     -  นิเทศติดตามผลและประเมินผลการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ
     -  รายงานการนิเทศเสนอต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยผ่านงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลังจากนิเทศ  ๑  วัน
     -  จัดท าปฏิทินการนิเทศเสนอวิทยาลัย  ผ่านงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ภายในวันที่ .................... 
     -  จัดสอนเสริมความรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียน นักศึกษา
     -  จัดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้จากสถานประกอบการแต่ละรายวิชา
     -  เมื่อนักศึกษาเสร็จสิ้นตามก าหนดให้ครูนิเทศประจ ารายวิชา / ฝึกอาชีพประเมินผล  โดยใช้แบบบันทึกผลการเมื่อนักศึกษาเสร็จสิ้นตามก าหนดให้ครูนิเทศประจ ารายวิชา / ฝึกอาชีพประเมินผล  โดยใช้แบบบันทึกผลการเมื่อนั

เรียนตามระเบียบของวิทยาลัย  

      ๒.๓ คณะกรรมประเมินผล ประกอบด้วย 
  ๒.๓.๑   ....................................   รองผู้อ านวยการ                     ประธานกรรมการ                               

                                                   (ฝุายแผนงานและความร่วมมือ)     
      ๒.๓.๒   ....................................   ครู                                       กรรมการ

  ๒.๓.๓   ....................................   ครู                                   กรรมการ
        ๒.๓.๔   ....................................   หัวหน้างานวิจัย                        กรรมการและเลขานุการ
        ๒.๓.๕   ๕   ๕ ....................................   ครู                                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ -  ออกแบบสอบถาม

      -  ประสานงานกับครูนิเทศในการแจกและเก็บแบบสอบถาม
      -  วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและจัดท ารูปเล่ม จ านวน  ๕ เล่ม (ตามแบบวิจัย ๕ บท)

     ให้ผู้ที่ ได้รับแต่งตั้ งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด  เ พ่ือให้ เกิดผลดีต่อการจัด
การ เ รี ยนการสอนและให้ มี สิ ทธิ์ เ บิ กค่ าพาหนะในการ เดิ นทาง ไปนิ เทศนั ก เ รี ยน  นั กศึ กษาฝึ กปฏิบั ติ
ในสถานประกอบการได้ตามสิทธิ์

         ทั้งนี้ต้ังแต่.....................................................เป็นต้น

สั่ง   ณ   วันที่  ..............................................................

(..................................................)
ผู้อ านวยการวิทยาลัย..............................
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วิทยาลัย……………….
รายงานการนิเทศฝึกงาน

ประจ าวันที่............เดือน..................................พ.ศ.......................

   ช่ือ-สกุล ครูนิเทศ...........................................................ประจ าแผนกวิชา.............................................
ช่ือสถานประกอบการทีไ่ปนิเทศ………………………… โทรศัพท์.................................................
ระหว่างเวลา.........................ถึง..........................ในรายวิชา..........................................................................
จ านวน.................................ช่ัวโมง

       ●  นักเรียน นักศึกษาท่ีได้รับการนิเทศ    จ านวน...............คน         ระบบ          ปกติ         ทวิภาคี
ระดับ          ปวช.          ปวส.

     ข้อเสนอแนะ  จากสถานประกอบการ........................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
ปัญหาที่พบ...................................................................................................................................................

       ....................................................................................................................................................................
การแก้ปัญหา................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้า(นาย,นางสาว).............................................จะปฏิบัตตินตามแนวทางแก้ปัญหา..............................
............................................................................................................................. ........................................

   ลงช่ือ.......................................................
         (....................................................)

       นักเรียน นักศึกษา
ลงช่ือ..................................................              ลงช่ือ.......................................................
     (...............................................)                   (.....................................................)

   ครูนิเทศ                 สถานประกอบการ
                                                                                                    โปรดประทับตรา

ครั้งต่อไปนิเทศวันท่ี.................................เดือน.................................................พ.ศ..................................
ช่ือสถานประกอบการที่จะไปนเิทศครั้งต่อไป

๑.   .....................................................................................โทร....................................................
๒.   .....................................................................................โทร..................................... ...............     

    ลงช่ือ..........................................        ลงช่ือ.............................................
                     (........................................)                         ( ………………..………………….)

      หัวหน้าแผนกวิชา.......................                       หัวหน้างานทวิภาคี

                 ลงช่ือ............................................... ลงช่ือ...................................................
                      (………………………………………..)                  (........................……………………)

           รองผู้อ านวยการวิทยาลยั(ฝุายวิชาการ)                     ผู้อ านวยการวิทยาลัย………………………
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เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

ตัวอย่าง แบบค าขอเบิกค่าน้ ามันรถการเดินทางไปนิเทศ นักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
เรียน    ผู้อ านวยการวิทยาลัย................................................

ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.…………………………..................……ขอรับรองว่าได้เดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ในรายวิชา
........................................................รหัสวิชา..............................ระดบัช้ัน................กลุ่มที่ .............
ตามเส้นทางที่ปรากฏในแผนที่ประกอบเมื่อวันที่ ..………....เดือน…………….………..…พ.ศ……………….และในช่วงเวลาดังกล่าวรถยนต์ของทาง
ราชการติดภารกิจราชการอื่น จึงมีความจ าเป็นต้องใช้รถส่วนตัว และขออนุญาตเบิกค่าน้ ามันรถทั้งสิ้น…………….. บาท

วัน เดือน ปี จาก ถึง รวมระยะทาง(กม.) หมายเหตุ

รวมระยะทางทั้งสิ้น

(รถยนต์ กิโลเมตรละ ๔.๐๐ บาท/รถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ ๑.๕๐ บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา)

เพื่อโปรดอนุญาต                                                                       

ลงช่ือ……….................……………………..ผู้เบิก
    (……………….................………………….)

                                                                                           ……/………/……
ลงช่ือ……………..........……………………                                 ลงช่ือ…………………....................……………
   (....................................................)                                          (.......................................................)
           หัวหน้างานทวิภาคี                                              รองผู้อ านวยการวิทยาลัย..............................
          ………/………/………                                                                  ………/………/………
                                                               อนุญาต
                                            ลงช่ือ…………........................…………………..
                                                (.............................................................)
                                            ผู้อ านวยการวิทยาลัย...................................      
                                                           ………/………/……..
จ่ายบัตรเติมน้ ามันแล้วเลม่ที่…………เลขท่ี…………                               ไดร้ับบัตรเตมิน้ ามันแล้ว..…..................…………….
         เมื่อ……/……../…….                                             ลงช่ือ.…..........................................……………….
ลงช่ือ…….....................………………………….                                       (….........................……........................……….) 
    (..........................................................)                      ........../.........../..............
รองผู้อ านวยการวิทยาลัย......................................                                                                             
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เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

แบบนิเทศติดตามประเมินผลการฝึกอาชีพของผู้เรียน
ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัย.................................กับบริษัท.........................................................

ประจ าเดือน.................................................................

ชื่อ....................................นามสกุล.....................................
แผนกวิชา..............................ระดับ..............ชั้น.................
ภาคเรียนที่.........................../.....................
ฝึกปฏิบัติอาชีพระหว่างวันที่........เดือน...............พ.ศ.........
ถึงวันที่............เดือน................................พ.ศ................

สถิติการฝึกอาชีพ
ระยะเวลาที่ประเมินตั้งแต่วันที่......เดือน.............พ.ศ..........
ถึงวันที่.............เดือน.................................พ.ศ...............
(   ) สาย..............ครั้ง           (   )  ขาดงาน...........วัน
(   ) ลาปุวย.........วัน             (   )  ลากิจ................วัน
วันที่ประเมิน..............................................................................

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่เห็นว่าตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด
ล าดับ

ที่ หัวข้อที่ประเมิน
คะแนนที่ได้

ดีมาก
(๕)

ดี
(๔)

พอใช้
(๓)

ปรับปรุง
(๒)

ไม่ผ่าน
(๑)

ส่วนที่ 1 ประเมินผลงาน
๑ ปริมาณงานที่ท าตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้
๒ คุณภาพงานที่ท าได้ตามมาตรฐาน 
๓ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
๔ ความเอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย
๕ การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตามก าหนดเวลา
๖ การบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และทรัพย์สินขององค์กร
๗ การเชื่อฟังปฏิบัติค าแนะน าและรวมถึงการควบคุมอารมณ์
๘ ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
๙ สุขภาพทั่วไปในการปฏิบัติงาน

๑๐ การให้ความร่วมมือกับองค์กรและการรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน
คะแนนที่ได้
คะแนนรวม

ตัวอย่าง 24



118 แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

ล าดับ
ที่ หัวข้อที่ประเมิน

คะแนนที่ได้
ดีมาก
(๕)

ดี
(๔)

พอใช้
(๓)

ปรับปรุง
(๒)

ไม่ผ่าน
(๑)

  ส่วนที่  ๒ ด้านกิจนิสัยอุตสาหกรรม
๑ ความซื่อสัตย์
๒ ความรับผิดชอบ
๓ ความมีวินัย
๔ ความขยันและอดทน
๕ ความประหยัด
๖ การท างานเป็นทีม
๗ ความคิดสร้างสรรค์
๘ ใฝุเรียนรู้
๙ ความปลอดภัย

คะแนนที่ได้
คะแนนรวม

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม/ข้อแนะน า
................................................................................................................................................................... .........................
......................................................................................................... ...................................................................................

ลงชื่อ....................................................
       (...............................................)
       ครูนิเทศก์/ครูฝึก (ผู้ประเมิน)



119แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

แบบประเมินผลการฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา                 
ความร่วมมือระหว่าง……………………กับบริษัท.............................................................

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในชอ่งที่เห็นว่าตรงกับความเป็นจริงมากที่สดุ
ล าดับที่ หัวข้อทีป่ระเมิน คะแนนที่ได้

ดีมาก (5) ดี (4) พอใช้ (3) ปรบัปรุง (2) ไม่ผ่าน (1)
ส่วนที่ 1 ประเมนิด้านความรู้ ( 20 คะแนน )

1 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานท่ีได้รับมอบหมาย
2 ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
3 ความเอาใจใส่ต่องานท่ีได้รับมอบหมาย
4 มีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาชีพท่ีเรียน

รวม 
คะแนนรวม

ส่วนที่ 2 ประเมนิด้านทกัษะ/ผลงาน ( 30 คะแนน )
5 ปริมาณงานท่ีท าได้ และเสร็จตามเปูาหมายท่ีได้ก าหนดไว้
6 ผลงานมีคุณภาพ ท างานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
7 วิเคราะห์และการแก้ปัญหาในการท างานได้
8 ทักษะในการสื่อสาร
9 บ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และทรัพย์สินขององค์กร

รวม
คะแนนรวม 

ส่วนที่ 3 ประเมนิด้านคุณธรรม จรยิธรรม ( 20 คะแนน )
10 การแต่งกาย การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกิริยามารยาท
11 การตรงต่อเวลา ความซ่ือสัตย์
12 ความขยัน อดทน และความเสียสละ
13 การรักษาสิ่งแวดล้อมและไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติด
14 ร่วมมือกับองค์กรและยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น

รวม
คะแนนรวม

ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................. ....................................................................................
หมายเหตุ โปรดประทับตราของสถานประกอบการ            ลงชื่อ....................................................................สถานประกอบการ (ผู้ประเมิน)

                                                                     (.................................................................)                                                        

ชื่อ.....................................นามสกุล......................................
แผนกวิชา...................................ระดับ................ชั้น.............
ภาคเรียนที่.........................../.....................
ฝึกปฏิบัติงานระหว่าวันที่..........เดือน..................พ.ศ...........
ถึงวันที่........เดือน................................พ.ศ. .........

สถิติการฝึกงาน
ระยะเวลาทีป่ระเมินตั้งแต่วันที่...........เดือน............พ.ศ..........
ถึงวันที่.........เดือน......................พ.ศ..........
(   ) สาย.......  ครั้ง                      (   ) ขาดงาน...........วัน
(   ) ลาปวุย.......วัน                     (   ) ลากจิ.........วัน

ตัวอย่าง ๒5



120 แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๒.	 การวัดผลและประเมินผลการเรียนและ
	 การส�าเร็จการศึกษา	

 ๑๒.๑ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผล 

การเรียนตามหลักสูตรแต่ละระดับ

 ๑๒.๒ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ้ ให้ด�าเนินการอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการ

ประเมินอย่างหลากหลายตามสภาพจรงิ สอดคล้องกบัจดุมุ่งหมายของหลกัสตูรและกจิกรรมการเรยีนการสอน  

การฝึกอาชีพ โดยค�านึงถึงพัฒนาการของผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการ

การวัดผลตามสภาพจริง
การวัดและประเมินผลเป็นสิง่ส�าคัญในระบบการจัดการเรียนการสอนเพราะเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็น

ถึงข้อบกพร่องจุดเด่นจุดด้อยของการจัดการเรียนการสอนว่าเป็นอย่างไรจึงเป็นกิจกรรมทีจ่�าเป็นผลการวัดจะ

ถูกใช้มาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจทีจ่ะกระท�าหรือไม่กระท�าบางอย่างซึ่งส่งผลต่อผู้เรียนทัง้ในปัจจุบันและใน

อนาคตถึงแม้การตัดสินใจในบางครั้งของครูผู้สอนอาจจะมีความผิดพลาดอาจจะไม่ส่งผลในทันทีทันใดก็ตาม

ครูผู้สอนก็ควรจะมีการวัดและประเมินอย่างเป็นระบบแบบแผนใช้เทคนิควิธีการทีถู่กต้องตามหลักวิชามีวิธี

การที่จะรวบรวมรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับผู้เรียนด้วยเครื่องมือที่มีความหลากหลายเพื่อน�ามาปรบัปรุงพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

การวัดผล	(Measurement) เป็นกระบวนการในการก�าหนดตัวเลขหรือปริมาณให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

อย่างมีกฎเกณฑ์โดยใช้เครื่องมือเช่นการใช้แบบทดสอบของครูเพื่อวัดความสามารถทางสมองของเด็กใช้ตลับ

เมตรวัดความยาวของต้นไม้เป็นต้น การวัดผลต้องอาศัยองค์ประกอบที่ส�าคัญ ๓ ส่วนคือ

๑. สิ่งที่ต้องการจะวัดว่าต้องการวัดอะไรในสถานการณ์เช่นไร

๒. เครื่องมือที่ใช้วัดเช่นแบบทดสอบแบบสอบถามการสังเกตสัมภาษณ์เป็นต้น

๓. ข้อมูลที่ได้เช่นคะแนนสอบความสูงความยาวพฤติกรรมที่วัดได้เป็นต้น



121แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

การประเมินผล	(Evaluation)	เป็นกระบวนการตดัสนิใจหรอืตค่ีาท่ีได้จากการวดัผลโดยอาศยัเกณฑ์

การประเมินผลมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ ๓ ส่วนคือ

๑. ข้อมูลที่ได้จากการวัด เช่นคะแนนความสูงความยาวที่วัดได้เป็นต้น

๒. เกณฑ์เป็นคะแนนจุดตัดหรือบรรทัดฐานที่ผู้ประเมินตั้งไว้

๓. การตัดสินตีค่าตีความหมายเช่นการระบุว่าเก่งอ่อนสอบตกสูงต�่า สั้นยาวเป็นต้น

การประเมิน	(Assessment)	เป็นค�าที่มีความหมายกว้างขวางกว่าค�าอื่นๆที่กล่าวมา เป็นค�าที่น�ามา

ใช้ในการประเมินผลแนวใหม่ซึ่งหมายถึงกระบวนการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

ส�าหรับใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับผู้เรียน

การจดัการอาชวีศกึษาทวภิาคเีป็นการจดัการศกึษาท่ีเกดิจากข้อตกลงระหว่างสถานศกึษาอาชวีศกึษา

หรือสถาบันกับสถานประกอบการโดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันและเรียน

ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ผู้ส�าเร็จการศึกษามีคุณภาพในด้าน

คุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ ด้านสมรรถนะหลกัและสมรรถนะท่ัวไปและด้านสมรรถนะวชิาชีพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติซึ่งมีการวัดและประเมินผลเพื่อมุ่งพัฒนาให้ผู้ส�าเร็จการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความ

เข้าใจมีทักษะมีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสม ปฏิบัติงานได้จริงปฏิบัติงานที่

ใช้เทคนิคในการท�างาน จัดการและพัฒนาตนเองและท�างานร่วมกับผู้อืน่ได้อย่างมีความสุข ปฏิบัติงานหรือ

ประกอบอาชีพอิสระได้ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพและมาตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชานั้นๆ โดยให้เป็น

ไปตามระเบียบกระทรวงศกึษาธกิารว่าด้วยการจดัการศกึษาและประเมินผลการเรยีนตามหลกัสตูรแต่ละระดบั

อย่างเป็นระบบและมุ่งเน้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

การวัดประเมินตามสภาพจริงเป็นกระบวนการทีส่ามารถประเมินผลการเรียนรู้ทักษะกระบวนการ

เจตคตขิองผู้เรยีน ท่ีต้องอาศยัวธิกีารเครือ่งมอืและผูป้ระเมินท่ีหลากหลาย เป็นการประเมินความรูค้วามคดิขัน้

สูงที่มีความซับซ้อน มากขึ้นอย่างครอบคลุมรวมถึงการวัดและประเมินทักษะการท�างาน ความสามารถในการ

แก้ปัญหาและการแสดงออกทีเ่กิดจากการปฏิบัติในสภาพจริงอยู่บนพื้นฐานของเหตุการณ์จริงในชีวิตจริงวัด

และประเมินการพฒันาการของผู้เรยีนท่ีปรากฏให้เหน็ท้ังในและนอกห้องเรยีนโดยมผีูเ้กี่ยวข้องในการประเมนิ

หลายฝ่ายและเกิดขึ้นได้ในทุกบริบทเท่าที่จะเป็นไปได้รวมทั้งเป็นการประเมินที่มีลักษณะแบบไม่เป็นทางการ

ดังนัน้การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงต้องอาศัยข้อมูลการประเมินจากการปฏิบัติภาระงานทีม่ี

ความหมายและสอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริง (Authentic tasks) ครูผู้สอนจ�าเป็นต้องมีความยืดหยุ่นในการ

วัดและประเมินสูง โดยต้องให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองออกมาอย่างหลากหลายและเต็มที่ 

แล้วประเมินผู้เรยีนให้ครอบคลุมทุกด้านท้ังแรงจงูใจเจตคต ิและปฏกิริยิาทางจติพสิยัซึ่งอาจจะต้องพจิารณาจาก

ผลงานหรือตัวอย่างผลงาน (Exhibits) จากแฟ้มสะสมงาน (Portfolios) และการปฏิบัติจริง
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จากความหมายและหลักการของการวดัและประเมินตามสภาพจรงิท่ีต้องอาศยัท้ังวธิกีารเครื่องมือและ

ผู้ประเมินท่ีหลากหลายดงักล่าว ครผูู้สอนควรเลอืกใช้ให้เหมาะสมกบัสิ่งหรอืข้อมูลท่ีต้องการประเมนิ ซึ่งอาจใช้

วธิกีารท่ีหลากหลายประกอบกนัในการวดัและประเมินผูเ้รยีน เกบ็ข้อมลูเพื่อให้สามารถประเมินผูเ้รยีนได้อย่าง

รอบคอบครอบคลุมศักยภาพของผู้เรียนและเป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ

หลักการและวัตถุประสงค์ของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทีมุ่่งเน้นผลิตผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับฝีมือ 

ระดบัเทคนิคและระดบัเทคโนโลยีโดยก�าหนดให้การวดัและประเมินผลการเรยีนรูใ้ห้ด�าเนนิการอย่างเป็นระบบ

และใช้วิธีการประเมินอย่างหลากหลายตามสภาพจริงสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและกิจกรรมการ

เรยีนการสอนการฝึกอาชพี โดยค�านึงถงึพฒันาการของผูเ้รยีนและสมรรถนะท่ีต้องการ ดงันั้นการน�าหลกัการของ

การวดัและประเมินสภาพจรงิมาใช้ในการวดัและประเมินผลการจดัการเรยีนการสอนอาชวีศกึษาระบบทวภิาคี

จงึควรเป็นการประเมินท่ีเน้นให้ผูเ้รยีนปฏบัิตซิึ่งเป็นสถานการณ์จรงิหรอือาจใช้สถานการณ์จ�าลองท่ีพยายามให้

เหมือนจริงมากทีสุ่ด โดยอาจจะให้ผู้เรียนไปปฏิบัตินอกห้องเรียน สถานทีฝ่ึกประสบการณ์หรือการฝึกอาชีพ

ในสถานประกอบการแล้วประเมินจากการปฏิบัติงานจากผลการฝึกปฏิบัติงานหรือเก็บผลงานไว้ โดยอาจจะ

เก็บไว้ในแฟ้มสะสมงานแล้วน�ามาให้ครูประเมินภายหลัง สถานการณ์ที่ประเมินควรเป็นสถานการณ์ที่ประเมิน 

ผู้เรียนได้หลายมิติเช่นทักษะความรูค้วามสามารถการคดิและคณุลกัษณะต่างๆ วธิกีารท่ีใช้ประกอบการประเมิน

ตามสภาพจริงควรมีหลากหลายประกอบกัน เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจงานการรายงานตนเอง 

(แบบไม่เป็นทางการ) ของผู้เรียนของครูฝึกหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จากการบันทึกจากผู้ที่เกี่ยวข้องการใช้แบบตรวจ

ผลงานหรือชิ้นงานทีเ่กิดจากการปฏิบัติจริงและจากบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมด้วยก็จะท�าให้การวัดและ

ประเมินผลได้ครอบคลมุย่ิงขึ้นเพื่อให้ได้ข้อมูลผลการประเมินไปใช้ในการพฒันาผูเ้รยีนได้อย่างมคีณุภาพต่อไป

แนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงในการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีที่ส�าคัญจ�าแนกตาม

แหล่งข้อมูลหรือสิ่งที่จะวัดและประเมินมีดังนี้

๑.		 การประเมินจากการปฏิบัติงาน เป็นการประเมินการปฏิบัติในสภาพจริงทีส่ามารถใช้ในการ

ประเมินได้ทัง้ในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนและการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ เป็นการประเมิน

การปฏิบัติงานของผู้เรียน ซึ่งสามารถประเมินได้ตั้งแต่ก่อนการมีการปฏิบัติเช่นประเมินความพร้อมของผู้เรียน

ประเมินการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนประเมินระหว่างการปฏิบัติงานเช่นประเมินจากท่วงท่าทักษะการ

ปฏบัิตงิานทักษะการแก้ปัญหาความถกูต้องในการปฏบิตังิานตามขั้นตอนเป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถประเมิน

ผลท่ีเกดิขึ้นจากการปฏบัิติงานของผู้เรยีนซึ่งอาจออกมาเป็นช้ินงานหรอืผลของการปฏบัิตงิานตามเกณฑ์ท่ีผูส้อน

ตั้งขึ้นก็ได้

 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินการปฏบิตังิาน เม่ือมีวธิกีารประเมนิท่ีหลากหลายแล้วเครื่องมอืท่ีจะ

ใช้ในการวัดและประเมินผลก็ต้องหลากหลายและสอดคล้องกับวิธีการด้วย ที่นิยมส่วนใหญ่จะเป็น แบบสังเกต

พฤติกรรมการปฏิบัติงานแบบบันทึกการปฏิบัติงาน แบบสัมภาษณ์ แบบตรวจสอบรายการ แบบวัดทักษะการ

แก้ปัญหาเป็นต้น

 ผู้ประเมินการปฏบัิติงานนอกเหนอืจากครผููส้อนแล้วยังสามารถให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องร่วมเป็นผูป้ระเมนิ

ได้ด้วย เช่น ผู้เรยีนด้วยกนัเองครฝึูกครนิูเทศก์ เจ้าของสถานประกอบการ ลกูค้า หรอือ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้องจะท�าให้ได้ 

ข้อมูลที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนได้ต่อไป
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๒.	 การประเมนิจากผลงาน/ชิ้นงาน	เป็นการประเมนิความสามารถของผูเ้รยีนจากผลงานชิ้นงานที่

ผู้เรียนจัดท�าขึ้นตามทีค่รูก�าหนดให้เช่นสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมโครงงานซึ่งควรมีวิธีการประเมินอย่างครอบคลุม

ตั้งแต่ก่อนจะท�าผลงานหรือชิ้นงานระหว่างการด�าเนินการและหลังการด�าเนินการทีไ่ด้ผลงานหรือชิ้นงาน

เรียบร้อยแล้ว

 เครื่องมือทีใ่ช้ในการประเมินเนื่องจากมีวิธีการทีค่รอบครอบดังนั้นเครื่องมือทีใ่ช้ในประเมิน คือ

ก่อนจะท�าผลงานเครื่องมือได้แก่แบบประเมินความพร้อมแบบส�ารวจความพร้อมก่อนการด�าเนนิการจดัท�าชิน้

งานหรอืผลงานขั้นระหว่างการด�าเนนิการเช่นแบบประเมนิความก้าวหน้าแบบส�ารวจการด�าเนนิการแบบบนัทึก

การด�าเนินการแบบสังเกตแบบสัมภาษณ์แบบทดสอบเป็นต้น

 ผู้ประเมินผู้เรียนสามารถประเมินโดยตนเองเพื่อนครูผู้สอนครูฝึกครูนิเทศก์หรือผู้ปกครองหรือ 

ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆจะท�าให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนได้ต่อไป

๓.	 ประเมินจากการนาเสนอผลงานเป็นการประเมินความรู้ความสามารถทักษะกระบวนการรวม

ถงึคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ของผู้เรยีนได้ซึ่งอาจมวีธิกีารท่ีหลากหลายเช่นการน�าเสนอหน้าช้ันเรยีนการน�าเสนอ

ปากเปล่ากบัครผูู้สอนการน�าเสนอในเวทีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้ารนาเสนอเป็นรปูเล่มรายงานการนาเสนอโดย

การจัดนิทรรศการเป็นต้น

 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมนิ เช่น แบบสมัภาษณ์ แบบสงัเกต แบบบนัทึกพฤตกิรรม แบบประเมนิ

การน�าเสนอในรูปแบบต่างๆ

 ผู้ประเมินสามารถใช้ผู้ประเมินที่หลากหลายได้เช่นกันประกอบด้วยผู้เรียนด้วยกันเอง ครูผู้สอน 

ครูฝึก ครูนิเทศก์เจ้าของสถานประกอบการ ลูกค้าผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
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๔.	 ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน เป็นการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมุ่งที่จะพัฒนาผู้เรียน

มากกว่าการตัดสินได้-ตกดี-เลวแต่จะเน้นการวจิารณ์ผลงานว่าม“ีข้อดหีรอืข้อด้อยท่ีควรปรบัปรงุแก้ไขอะไรบ้าง” 

ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาผลงานให้ก้าวหน้ามากกว่าการประเมินเพื่อตดัสนิผลการเรยีนเพยีงอย่างเดยีว 

ซึ่งสามารถประเมินได้ตั้งแต่การเรียนรู้ของผู้เรียนทักษะการปฏิบัติงานและความรู้สึกนึกคิดหรือเจตคติของ 

ผู้เรียนได้

 เครื่องมือทีใ่ช้ในการประเมินประกอบด้วย แบบประเมินผลงาน แบบบันทึกการเรียนรู้ แบบ

สะท้อนคิด(Refection) แบบสัมภาษณ์เป็นต้น

 ผู้ประเมิน เช่น การประเมินตนเองของผู้เรียนเพื่อตรวจสอบผลงานของตนเองหาข้อบกพร่อง

และการปรับปรุงการประเมินของครูเป็นการประเมินชิ้นงานตามเกณฑ์คุณภาพทีก่�าหนดและการตรวจสอบ

แฟ้มสะสมผลงานโดยพิจารณาว่า ผู้เรียนคิดและท�าเองหรือไม่กระบวนการมีคุณภาพเพิ่มขึ้นหรือไม่ปฏิบัติได้

จริงหรือไม่มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพหรือไม่และเป็นผลต่อการพัฒนาผู้เรียนเพียงใด

๕.	 ประเมินจากการทดสอบ	เป็นการประเมินเพื่อหาค�าตอบว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทั้งด้านความ

รู้ทักษะกระบวนการ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ซึ่งเกิดจาการจัดการเรียนรู้หรือไม่เพียงใด

โดยใช้เครื่องมือประเมินอย่างหลากหลายเหมาะสมกบัระดบัพฤตกิรรมหรอืผลการเรยีนรูท่ี้คาดหวงัตามหลกัสตูร

และสอดคล้องกับลักษณะของสิ่งที่ประเมิน

 เครื่องมือ เช่น แบบทดสอบอตันยั แบบทดสอบแบบเตมิค�า และตอบสั้นๆ แบบทดสอบแบบเลอืก

ตอบแบบทดสอบแบบถูกผิด และจับคู่ซึ่งเป็นเครื่องมือประเมินที่มีบทบาทมากในการประเมินระดับห้องเรียน

สามารถประเมินได้ทัง้องค์ความรู้และความรู้ทีเ่ป็นกระบวนการต่างๆซึ่งคุณภาพของการประเมินขึ้นอยู่กับ

คุณภาพของเครื่องมือผลจากการประเมินจะมีคุณค่าเมื่อน�าผลมาใช้ประกอบกับการประเมินวิธีอื่นๆ

 ผู้ประเมินในการประเมินโดยการทดสอบส่วนใหญ่จะเป็นบทบาทของครูผู้สอนเป็นส่วนใหญ่ซึ่ง

อาจจะมีครูครูฝึกครูนิเทศก์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆเจ้าของสถานประกอบการลูกค้าร่วมประเมินด้วยก็ได้

๖.	 ประเมินจากร่องรอยหลกัฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นการประเมินจากร่องรอยหลกัฐานอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง

ซึ่งสามารถน�ามาประกอบการพจิารณาในการตดัสนิผลหรอืน�ามาพฒันาผูเ้รยีนได้อย่างยุตธิรรมและครอบคลมุ

มากย่ิงขึ้นเช่น การเข้าเรยีนอย่างสม�า่เสมอการส่งแบบฝึกหดัหรอืส่งงานตามก�าหนดเวลา การปฏบิตังิานท่ีได้รบั

มอบหมายความสามารถในการแก้ปัญหาการประสานงานการให้ความร่วมมือรวมถึงการแสดงออกของผู้เรียน

ในสถานการณ์ต่างๆเครื่องมือทีใ่ช้ในการประเมินร่องรอยหลักฐานทีเ่กี่ยวข้องนี้อาจจะใช้ในลักษณะปลายเปิด

ก็ได้ เช่น แบบบันทึกพฤติกรรมแบบสังเกตปลายเปิดแบบสัมภาษณ์ปลายเปิดเป็นต้น

 ผู้ประเมินนอกเหนือจากครผูู้สอนแล้วผูท่ี้เกี่ยวข้องอื่นๆกส็ามารถเป็นผูป้ระเมนิได้ด้วยเช่นผูเ้รยีน

ด้วยกันเองครูผู้สอนครูฝึกครูนิเทศก์ ผู้ปกครอง เจ้าของสถานประกอบการ ลูกค้า เป็นต้น
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 การวัดและประเมินตามสภาพจริงเป็น รูปแบบที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการเรียน 

การสอนอาชวีศึกษาทวภิาคี อย่างไรกต็ามในการด�าเนนิการต้องค�านงึถึงหลกัการในการวดัประเมนิผลตามสภาพ

จรงิว่าเป็นการประเมินเพื่อพฒันาเป็นเป้าหมายหลกั ดงันั้นการเลอืกวธิกีารและเครื่องมือในการวดัและประเมนิ

ต้องมีกระบวนการที่เป็นระบบและถูกต้องเที่ยงตรงกับสิ่งที่ต้องการวัดตามเป้าหมายของหลักสูตร

กระบวนการขั้นตอนการวัดและประเมินผลการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี

การวัดและประเมินผลการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี เป็นการประเมินความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน

ในทุกด้านตามทีห่ลักสูตรก�าหนดโดยมีลักษณะของการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงจึงต้องมีการด�าเนิน

การอย่างเป็นขั้นตอนดังนี้



126 แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

วิเคราะห์
หลักสูตร
เพื่อก าหนด
หน่วยการ
จัดการ
เรียนรู้

ความรู้
(Knowledge)

วิเคราะห์การ
เรียนรู้ก าหนด
จุดประสงค์การ

เรียนรู้
คุณลักษณะหรือ
สิ่งที่ต้องการให้
เกิดขึ้นกับผู้เรียน

- การปฏิบัติงาน 
(Performance)
- ทักษะ
กระบวนการ
(Process)
- ผลงาน/ชิ้นงาน

ก าหนด
พฤติกรรมบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ ของ
คุณลักษณะที่
ต้องการวัดหรือ
สิ่งที่ต้องการวัด

ก าหนดวิธีการ
เคร่ืองมือที่จะ
ใช้ในการวัด
และก าหนดผูท้ี่
จะวัดและ
ประเมินผล

บุคลิกภาพ
(Performance)

เจตคติ

ก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนน 
(Rubric) และ
เกณฑ์การ
ตัดสิน

ด าเนินการวัดและประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีตามสภาพจริง

ผลการวัดและประเมินผลการจดัการอาชีวศึกษาทวิภาคีตามสภาพ

ความรู้
(Knowledge)

- การปฏิบัติงาน 
(Performance)
- ทักษะ
กระบวนการ
(Process)
- ผลงาน/ชิ้นงาน

บุคลิกภาพ
(Performance)

เจตคติ

แผนผังกระบวนการ	ขั้นตอนการวัดและประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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๑๓.		การประกันคุณภาพผู้ส�าเร็จการศึกษา
การประกันคุณภาพ หมายถึง การสร้างมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการและด�าเนินกิจกรรมตาม

มาตรฐานการจดัอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ีเพื่อให้ผูส้�าเรจ็การศกึษามคีณุภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด

แรงงานและสถานประกอบการมีความพึงพอใจในศักยภาพของผู้ส�าเร็จการศึกษา

การประกันคุณภาพหลักสูตร หมายถึง การประเมินผล และติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการ

จดัการอาชวีศึกษาระบบทวภิาคีของสถานศกึษา ด้านผูส้�าเรจ็การศกึษา ด้านการบรหิารหลกัสตูร ด้านทรพัยากร

การจัดอาชีวศึกษา ด้านสมรรถนะรายวิชา

การประกันคุณภาพผู้ส�าเร็จการศึกษา หมายถึง การประเมินผล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ

มาตรฐานการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา ด้านทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ด้านความพึงพอใจของสถานประกอบการ

๑๓.๑.	 การประกันคุณภาพหลักสูตร

		 ๑.๑	 ด้านการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา

	 	 ตัวชี้วัด

    ระดับคุณภาพในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง

   กับความต้องการของสถานประกอบการ

  ๑.๒	 ด้านการบริหารหลักสูตร

 	 ตัวชี้วัด

   ๑.๒.๑ ระดับคุณภาพในการจัดท�าแผนการเรียน

   ๑.๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท�าแผนการฝึก

  ๑.๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน

   ๑.๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

   ๑.๒.๕ ระดับคุณภาพภายในการฝึกอาชีพ

  ๑.๓	 ด้านทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา	

  ตัวชี้วัด

   ๑.๓.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และพื้นที่

   ๑.๓.๒ ระดับคุณภาพการพัฒนาบุคลากร
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 ๑.๔	 ด้านคุณภาพผู้ส�าเร็จการศึกษา

 	 ตัวชี้วัด

   ๑.๔.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษา

   และหน่วยงานภายนอก

   ๑.๔.๒ ร้อยละของผู้ส�าเร็จการศึกษาระบบทวิภาคีที่ได้งานท�า หรือประกอบอาชีพอิสระ

๑๓.๒.	 คุณภาพผู้ส�าเร็จการศึกษา

  ๒.๑	 ด้านทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน	

  ตัวชี้วัด

  ๒.๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (VQ)

  ๒.๑.๒ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

 ๒.๒	 ด้านความพึงพอใจของสถานประกอบการ

  ตัวชี้วัด

   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส�าเร็จการศึกษา

มาตรฐาน ตัวชี้วัด

๑.	คุณภาพหลักสูตร

๑.๑ ด้านการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา  ระดับคุณภาพในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่

สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

๑.๒ ด้านการบริหารหลักสูตร ๑.๒.๑ ระดับคุณภาพในการจัดท�าแผนการเรียน

๑.๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท�าแผนการฝึก

๑.๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน

๑.๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

๑.๓ ด้านทรัพยากรการจัดอาชีวศึกษา ๑.๓.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 

 และพื้นที่

๑.๔ ด้านคุณภาพผู้ส�าเร็จการศึกษา ๑.๔.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ

 ของสถานศึกษาและหน่วยงานภายนอก

๑.๔.๒ ร้อยละของผู้ส�าเร็จการศึกษาระบบทวิภาคีที่ได้งานท�า 

 หรือประกอบอาชีพอิสระ

๒.	คุณภาพผู้ส�าเร็จ

การศึกษา

๒.๑ ด้านทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน ๒.๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่มีคุณลักษณะตามกรอบ

 มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (VQ)

๒.๑.๒ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมิน

 ผลตามสภาพจริง

๒.๒ ด้านความพึงพอใจของสถานประกอบการ  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพ

 ของผู้ส�าเร็จการศึกษา
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๑๔.	การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่าง	 	
	 สถานศึกษาและสถานประกอบการในต่างประเทศ

 การจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาคมีีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง มสีถานประกอบการให้ความร่วมมอื 

กบัสถานศึกษา ซึ่งปัจจุบันน้ีประเทศไทยและนานาประเทศอยู่ในยุคของโลกไร้พรมแดน ด้วยเหตนุี้สถานประกอบ

การในต่างประเทศซึ่งมีความต้องการก�าลังคนในสาขาวิชาชีพทีต่รงกับทีส่ถานศึกษาเปิดการเรียนการสอน  

ดังน้ันการจัดการอาชวีศึกษาระบบทวภิาคจีงึมีการขยายตวัออกสูป่ระเทศต่างๆ อาทิเช่น การจดัการอาชวีศกึษา

ระบบทวิภาคี สาขาวิชาพืชศาสตร์ร่วมกับประเทศอิสราเอล สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ร่วมกับประเทศเดนมาร์ก

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าร่วมกับประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น
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ขั้นตอนการด าเนินการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีระหว่างสถานศึกษาและสถาน

ประกอบการในต่างประเทศ
การคัดเลือกนักเรียน

สถานศึกษา/สถาบัน

การจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตรการจัดแผนการเรียน/แผนการฝึกอาชีพ

การประชาสัมพันธ์

การลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)

การส ารวจความพร้อม สถานประกอบการ

การท าสัญญาฝึกอาชีพ

การปฐมนิเทศผู้เรยีนและผู้ปกครองการปฐมนิเทศผู้เรยีนและผู้ปกครอง

ส าเรจ็การศึกษา

การนิเทศการฝึกอาชีพ

การวัดผลและการประเมินผลการฝึกอาชีพในต่างประเทศ

การเตรียมครูและผูเ้รียนก่อนการเดินทาง

การเรยีนในสถานศึกษา

การฝึกอาชีพในต่างประเทศการจัดการเรยีนการสอน

การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

การวัดผลประเมินผล

การเตรียมเอกสารเพื่อการเดินทาง

- ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ                              - ความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพ
- ความพร้อมด้านภาษาอังกฤษหรอืภาษาของประเทศนั้นๆ   - ศึกษาวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ

ประสานงานระหว่างประเทศ

การสรุปผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปีการสรุปผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี
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๑.		 การส�ารวจความพร้อม

  ภายในสถานศึกษา

  -  ด้านบุคลากรทางการศึกษา

  -  ด้านระบบงานตามสาขาวิชาชีพ 

  -  ด้านห้องเรียน อุปกรณ์การเรียน

  -  สถานที่ทัศนศึกษา ดูงาน

  -  งบประมาณ

  สถานประกอบการ

  - มีความเหมาะสมกับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

  - มีครูฝึก

  - มีสถานที่ฝึกอาชีพตรงตามสาขาวิชาชีพ

  - สถานที่ทัศนศึกษาและดูงาน

๒.	 การประสานงานระหว่างประเทศ	(การวิเทศสัมพันธ์)

  - ความพร้อมของประเทศที่ท�าความร่วมมือ

  - ความพร้อมของสถานประกอบการผ่านหน่วยงานของคู่สัญญา

  - การก�าหนดวันเวลาเข้าออกประเทศคู่สัญญา (ระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในประเทศนั้นๆ)

๓.		 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	(MOU)

  - การติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน/สถานประกอบการ

  - หาข้อตกลงร่วมกันเพื่อที่จะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

  - แต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

  - ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามสถานที่ที่ก�าหนด

  - เก็บรักษาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแห่งละ ๑ ฉบับ

๔.	 การจัดท�าแผนการเรียนตลอดหลักสูตร	(จัดแผนการเรียน/แผนการฝึกอาชีพ)

  - สถานศึกษาและสถานประกอบการหารือร่วมกัน

  - เขียนโครงการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีร่วมกับต่างประเทศ

  - ก�าหนดรายวิชาให้สอดคล้องกับการฝึกอาชีพของนักศึกษา

  - จัดท�าแผนการเรียนการฝึกตลอดหลักสูตรโดยมุ่งเน้นสมรรถนะ

๕.		 การประชาสัมพันธ์

  - ท�าหนังสือแจ้งสถานศึกษาเป้าหมาย

  - ประกาศผ่านสื่อ อินเตอร์เน็ท

  - ติดป้ายประกาศ 

  - การแนะแนวการศึกษาโดยรุ่นพี่ที่ได้มีโอกาสกลับไปยังสถานศึกษาเดิม

  - การจัดแสดงผลงานต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์
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๖.		 การคัดเลือกนักศึกษา

  - การทดสอบสมรรถนะด้านร่างกายและจิตใจ

  - การตรวจโรค

  - ทดสอบให้ปฏิบัติงานจริง

  - การทดสอบ การสัมภาษณ์ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการหรือข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย

๗.		 การท�าสัญญาการฝึกอาชีพ

  - การจัดท�าสัญญาการฝึกอาชีพ ให้ด�าเนินการเช่นเดียวกับการฝึกอาชีพในประเทศ

  - นักศึกษาที่อายุต�่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ

๘.	 การปฐมนิเทศผู้เรียนและผู้ปกครอง

  - สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกอาชีพให้ผู้เรียนและผู้ปกครองทราบ

  - แจ้งผู้เรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับสัญญาการฝึกอาชีพ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่าย

   ก่อนการเดินทาง

๙.		 การเตรียมเอกสารก่อนการเดินทาง

  - เอกสารในการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

  - เอกสารตรวจประวัติอาชญากรรมเพื่อส่งต�ารวจสันติบาล 

  - เอกสารการตรวจสุขภาพ

  - เอกสารการยื่นขอ VISA และหนังสือเดินทาง (PASSPORT)

  - หนังสือขออนุญาตส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อน�านักศึกษาไปฝึกอาชีพ

   ในต่างประเทศ

๑๐.		การเตรียมครูและผู้เรียน

  - ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ

  - ความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพ

  - ความพร้อมด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศนั้นๆ

  - ศึกษาวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ

  - ระเบียบวินัยในการท�างาน

๑๑.	 การเรียนในสถานศึกษา

  - เรียนตามรายวิชาพื้นฐานทักษะชีวิตและวิชาชีพพื้นฐาน

  - ฝึกทักษะฝีมือเฉพาะด้านที่มีการก�าหนดร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่าย

๑๒.		การฝึกอาชีพ	การเรียนในสถานประกอบการ

  - การฝึกอาชีพในต่างประเทศตามลักษณะงานที่สถานศึกษาและสถานประกอบการจัดไว้ใน

   แผนการฝึก

  - สถานประกอบการรายงานผลการฝึกอาชีพมายังสถานศึกษา
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๑๓.	 การนิเทศการฝึกอาชีพ

  - ให้ครูนิเทศก์ไปนิเทศอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อภาคเรียน

  - ให้ภาคีเครือข่ายในต่างประเทศเป็นผู้นิเทศต่อภาคเรียนแทน

  - ให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนิเทศต่างประเทศอย่างสม�่าเสมอ 

๑๔.		การวัดผลประเมินผล

  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

  - วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง

การเตรียมเอกสาร

	 เอกสารในการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

 ๑. ส�าเนาทะเบียนบ้าน   จ�านวน  ๔ ชุด

 ๒. ส�าเนาบัตรประชาชน   จ�านวน  ๔ ชุด

 ๓. ส.ด. ๙     จ�านวน  ๔ ชุด

 ๔. หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร  จ�านวน  ๔ ชุด

 ๕. ส�าเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT)  จ�านวน  ๔ ชุด

 ๖. ส�าเนา VISA    จ�านวน  ๔ ชุด

 ๗. ส�าเนาหนังสือรับรองจากสถานทูต  จ�านวน  ๔ ชุด

 ๘. ส�าเนาโครงการจัดการเรียนการสอนระบบ จ�านวน  ๔ ชุด

ทวิภาคี	ระหว่างประเทศ

 เอกสารตรวจประวัติอาชญากรรมเพื่อส่งสันติบาล	

 ๑. ส�าเนาทะเบียนบ้าน   จ�านวน  ๑ ชุด

 ๒. ส�าเนาบัตรประชาชน   จ�านวน  ๑ ชุด

 ๓. ส.ด.๙ ส.ด.๘    จ�านวน  ๑ ชุด

 ๔. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  จ�านวน  ๑ ชุด

 ๕. ส�าเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT)  จ�านวน  ๑ ชุด

 ๖. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว   จ�านวน  ๑ ชุด

 เอกสารการตรวจสุขภาพ

 ๑. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว   จ�านวน  ๑ ชุด

 ๒. ส�าเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT)  จ�านวน  ๑ ชุด

 ๓. ส�าเนาบัตรประชาชน   จ�านวน  ๑ ชุด

	 เอกสารการขอ	VISA

 ๑. รูปถ่ายขนาดตามที่ระบุของประเทศนั้น ๆ จ�านวน  ๑ โหล

 ๒. ส�าเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT)  จ�านวน  ๒ ชุด

 ๓. ส�าเนาบัตรประชาชน   จ�านวน  ๒ ชุด
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เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

136 แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗



137แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

ภาคผนวก



138 แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวิศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

138 แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗



139แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

ค�าสั่งส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ที่ ๑๕๖๓ /๒๕๕๘

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงานจัดท�าแนวปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

        ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

พระราชบัญญัติอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ ก�าหนดให้สถานศึกษาอาชีวศึกษา มุ่งเน้นการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคีเป็นส�าคัญ กระทรวงศึกษาธิการฯ จึงได้มีประกาศลงวันที ่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เรื่องมาตรฐานการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดังนั้นเพื่อ

ให้เกิดความเข้าใจตรงกันและมีความชัดเจนในแนวทางและวิธีปฏิบัติ ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงเห็นสมควร

ให้จัดท�าแนวปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อให้สถานศึกษาและสถานประกอบการน�าไปใช้เป็นแนวทางในการ

จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และให้ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติใน

การจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ีพรอ้มท่ีจะใหค้วามรว่มมือและสนบัสนนุการจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ีตามมาตรฐาน

ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ

ดังน้ัน เพ่ือใหก้ารด�าเนินการจัดท�าแนวปฏบัิตกิารจดัการอาชีวศกึษาระบบทวภิาคบีรรลเุป้าหมายจงึแตง่ตั้งคณะกรรมการ 

จัดท�าแนวปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฯ ประกอบด้วยบุคคลที่ด�ารงต�าแหน่ง และมีรายนามดังต่อไปนี้

๑.	 คณะกรรมการที่ปรึกษา

 ๑.๑ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 ๑.๒ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายอกนิษฐ์ คลังแสง)

 ๑.๓ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายวณิชย์ อ่วมศรี)

 ๑.๔ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายชาญเวช บุญประเดิม)

 ๑.๕ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายบุญส่ง จ�าปาโพธิ์)

 ๑.๖ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ)

 ๑.๗ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา เกษตรกรรมและประมง (นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

 ๑.๘ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา ช่างอุตสาหกรรม (นายประชาคม จันทรชิต)

 ๑.๙ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา ธุรกิจและบริการ (นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์)

๒.	 คณะอ�านวยการ

 ๒.๑ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายอกนิษฐ์ คลังแสง) ประธานกรรมการ

 ๒.๒  นายสุรัตน์ จั่นแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รองประธานกรรมการ

 ๒.๓  ผู้อ�านวยการส�านักงานอ�านวยการ กรรมการ

 ๒.๔  ผู้อ�านวยการส�านักความร่วมมือ กรรมการ

 ๒.๕  ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา กรรมการ

 ๒.๖  ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรรมการ



140 แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวิศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

140 แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

๒.๗ ผู้อ�านวยการส�านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ

๒.๘ ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา กรรมการ

๒.๙ ผู้อ�านวยการส�านักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา กรรมการ

๒.๑๐  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรรมการ

๒.๑๑  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ

๒.๑๒  หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ กรรมการ

๒.๑๓  ผู้อ�านวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ กรรมการ

๒.๑๔  ผู้อ�านวยศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรรมการ

๒.๑๕ ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก�าลังคนอาชีวศึกษา กรรมการ

๒.๑๖ ผู้อ�านวยการศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา กรรมการ

๒.๑๗ ผู้อ�านวยการศูนย์ประสานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ กรรมการ

๒.๑๘ นายไชยนันท์ แสงเมฆา ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กรรมการและเลขานุการ

๒.๑๙ นายกมล ชุ่มเจริญ ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๒๐ นายประจวบ แก้วเขียว ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๒๑ นางรุ่งนภา จิตต์ประสงค์ นักวิชาการศึกษา ช�านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 รักษาการในต�าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ช�านาญการพิเศษ 

คณะกรรมการมีหน้าท่ี ก�าหนดรอบและขอบเขตแนวทางการด�าเนนิงาน สง่เสรมิ สนบัสนนุการด�าเนนิงาน และประสาน

งานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ค�าปรึกษาแนะน�า แก้ไขปัญหาเพื่อให้การด�าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย

๓.๑ นายไชยนันท์ แสงเมฆา ผู้อ�านวยการวิวทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประธานกรรมการ

๓.๒ นายกมล ชุ่มเจริญ ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย รองประธานคณะกรรมการ

๓.๓  นางผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน์ ผู้อ�านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

   และกรุงเทพมหานคร กรรมการ

๓.๔  นายจุรินทร์ มิลินทสูตร ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม กรรมการ

๓.๕  นายวิทิต รุ่นประพันธ์ ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี กรรมการ

๓.๖ นายศิริ จันบ�ารุง ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก กรรมการ

๓.๗ นายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ ผู้อ�านวยการเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) กรรมการ

๓.๘ นายทองอาบ บุญอาจ ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี กรรมการ

๓.๙ นายชาติชาย เกตุพรหม ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด กรรมการ

๓.๑๐ นายธนกร ไชยกุล ผู้อ�านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ

๓.๑๑ นายชาญทนงค์ บุญรักษา ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ

๓.๑๒ นายประทีป จุฬาเลิศ ผู้อ�านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)  กรรมการ

๓.๑๓ จ่าสิบเอกสมพร ชูทอง ผู้อ�านวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก กรรมการ

๓.๑๔ นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเกษตรและ กรรมการ 

    เทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 

๓.๑๕ นางสาวจงสถาพร ดาวเรือง ผู้อ�านวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ กรรมการ



141แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

๓.๑๖ นางสาวเพ็นใจ ชัยวงศ์ รองผู้อ�านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ

๓.๑๗ นางนิตยา กลมกลิ้ง รองผู้อ�านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี  กรรมการ

๓.๑๘ นายบัณฑิต ออกแมน  รองผู้อ�านวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล  กรรมการ

๓.๑๙ นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ  รองผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)  กรรมการ

๓.๒๐ นายประเสริฐ แก้วแจ่ม รองผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม  กรรมการ

๓.๒๑ นางสาวคณัสนันท์พรรณ ผลท�ามีบุญ  รองผู้อ�านวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม กรรมการ 

๓.๒๒ นางสาวจิตราวรรณ บุตรราช รองผู้อ�านวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก กรรมการ 

๓.๒๓ นางสาวปราณี รัตนมาลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ

๓.๒๔ นางกีรตยา มาศดิตถ์ ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ กรรมการ 

๓.๒๕ นางสุดสาย ศรีศักดา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ กรรมการ

๓.๒๖ นางปรีดา ตันวิพัฒน์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ กรรมการ

๓.๒๘ นางอัชฌพร อังกินันท์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการ

๓.๒๙ นางสาวศศิมา กานยะคามิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา กรรมการ

๓.๓๐ นางจินตนา ยงทัศนีย์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กรรมการ

๓.๓๑ นางสุมาลี ผ่องผิว วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กรรมการ

๓.๓๒ นายสุทธิกร สมทรง วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กรรมการ

๓.๓๓ นายพลภัทร เลาหสูต วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า กรรมการ

๓.๓๔ นายบรรเจิด แย้มกลิ่น วิทยาลัยเทคนิคระยอง กรรมการ

๓.๓๕ นายกรีพล ศิริบุญสุข วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ กรรมการ

๓.๓๖ นางจิดาภา ตยานันท์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ กรรมการ

๓.๓๗ นางสาวอมรัตน์ กองยอด  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ  กรรมการ

๓.๓๘ นายยศพนธ์ อินทรจันทร์  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กรรมการ

๓.๓๙ นายกิตติศักดิ์ ห่วงมิตร วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กรรมการ

๓.๔๐ นางสาวภัทราภรณ์ สายวิจิตร วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด กรรมการ

๓.๔๑ นางสาวตลับ ฉลาดแพทย์  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กรรมการ

๓.๔๒ นางเพ็ญศรี วงศ์แสนเจริญดี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร กรรมการ

๓.๔๓ นางสาวปิญนันท์ วณิชชากร คณะท�างานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี กรรมการ

๓.๔๔ นายยศพล อนุสรณ์วิโรจน์  คณะท�างานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี กรรมการ

๓.๔๕ นายภาณุพงศ์ ลิมปนะวงศานนท์  คณะท�างานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี กรรมการ

๓.๔๖ นายสถิต สมศรีโย ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ

๓.๔๗ นายสุภชัย ศรีนวล ครูช�านาญการ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กรรมการและเลขานุการ

๓.๔๘ นายทิฐินันท์ ทุมมา ครูช�านาญการ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๔๙ นายคฑาวุธ เทพยศ ครูช�านาญการ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าท่ี ด�าเนินการจดัท�า ปรบัปรงุ แนวปฏบิตักิารจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ีตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร 

เรื่องมาตรฐานการจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ีส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา และจดัท�าสื่อประกอบการบรรยาย 

จัดท�าต้นฉบับ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการให้แก่สถานศึกษาในสังกัด ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ

สถานประกอบการ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ



142 แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวิศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

142 แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

๔.	 คณะกรรมการบรรณาธิการกิจ

 ๔.๑ นายกมล ชุ่มเจริญ ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ประธานกรรมการ

 ๔.๒ นายประทีป จุฬาเลิศ ผู้อ�านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า รองประธานกรรมการ 

   (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 

 ๔.๓ นายบรรเจิด แย้มกลิ่น วิทยาลัยเทคนิคระยอง กรรมการ

 ๔.๔ นางสาวตลับ ฉลาดแพทย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กรรมการ

 ๔.๕ นายวิรัช เหลืองอนุศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง กรรมการ

 ๔.๖ นายสถิต สมศรีโย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

 ๔.๗  นางสาวศศิมา กานยะคามิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา กรรมการและเลขานุการ 

 ๔.๘  นางเพ็ญศรี วงศ์แสนเจริญดี วิทยาลัยเทคนิคสมทุรสาคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 มีหนา้ท่ี ด�าเนินการตรวจสอบความถกูตอ้งตน้ฉบบั พสิจูนอั์กษร ตรวจสอบภาษา การสื่อความท่ีถกูตอ้ง กะทัดรดั 

ครอบคลุมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 สั่ง ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 (นายอกนิษฐ์  คลังแสง)

 รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



143แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง	มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี



144 แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวิศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

144 แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗



145แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗



146 แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวิศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

146 แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗



147แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗



148 แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวิศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

148 แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗
แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ



149แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗



150 แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวิศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

150 แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗



151แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง	กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ.	๒๕๕๖



152 แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวิศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

152 แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗



153แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗



154 แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวิศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

154 แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗



155แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗



156 แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวิศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

156 แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗



157แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗



158 แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวิศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

158 แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗



159แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗



160 แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวิศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

160 แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗



161แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗



162 แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวิศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

162 แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗



163แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗



164 แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวิศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

164 แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗
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166 แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวิศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

พิมพ์ที่	: บริษัท จามจุรีโปรดักส์ จ�ากัด ๒๖ ซอยพระราม ๒ ที่ ๘๓ ถนนพระราม ๒ แขวงแสมด�า เขตบางขุนเทียน ๑๐๑๕๐
 โทร. ๐-๒๔๑๕-๘๓๒๑ , ๐๘ ๑๘๑๒ ๓๖๗๔
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