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หลักเกณฑ์การส่งเสริมและพัฒนา 
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                                               ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี  
                      Dual Vocational Education Center (DVEC) 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 



๒ 
 

 
คุณสมบัติของสถานศึกษาท่ีขอรับการประเมิน 

  

๑. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๔๕ (ปรับปรุง ๒๕๔๖) หรือ พุทธศักราช ๒๕๕๖ และหรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๔๖ หรือ พุทธศักราช ๒๕๕๗  

๒. สถานศึกษาจัดการศึกษาสอดคล้องตามข้อก าหนดพื้นฐานของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามเอกสาร 
“แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี”  

๓. สถานศึกษาสามารถขอรับการประเมินสถานศึกษาท่ีส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ทุกประเภทวิชา และทุกสาขาวิชา ตามความพร้อมของสถานศึกษาเช่น  สถานศึกษา ก. เปิดสอน ๕ ประเภท
วิชา ได้ส่งค าขอรับการประเมินในระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์  สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาก่อสร้าง และส่งค าขอรับการประเมินใน
ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการ
บัญชี ได้ตามความพร้อมของสถานศึกษา 

๔. สถานศึกษาจะต้องเข้ารับการประเมินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยส่ง
แบบเสนอขอรับการประเมิน และเอกสารแนบตามท่ีระบุไว้ในคู่มือเล่มนี้  พร้อมรับการประเมินเชิงประจักษ์
จากคณะกรรมการประเมินซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

การด าเนินการคัดเลือกสถานศึกษาจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 

 ล าดับการพิจารณามีดังนี้ 

๑. สถานศึกษายื่นแบบเสนอขอรับการประเมินตามแบบฟอร์ม D–๑ ส าหรับสถานศึกษาเสนอต่อประธาน
กรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด 

๒. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดส่งแบบสรุปการขอรับการประเมินตามแบบฟอร์ม D–๒ส าหรับ
อาชีวศึกษาจังหวัดเสนอต่อศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๓. คณะกรรมการประเมินระดับจังหวัดก าหนดวันเข้าประเมิน และแจ้งสถานศึกษาเพื่อรอรับการประเมิน 
๔. คณะกรรมการประเมินระดับจังหวัด เข้าประเมินสถานศึกษาตามขั้นตอนการประเมินสถานศึกษาท่ีจัด

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระดับจังหวัด  และรายงานผลการประเมินตามแบบฟอร์ม D–๔ ส่งมายังศูนย์
อาชีวศึกษาทวิภาคี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๕. สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมิน ในระดับ ๓ ดาว  จะได้เข้ารับการประเมินในระดับภาคต่อไป 
๖. คณะกรรมการประเมินระดับภาคแจ้งก าหนดการเข้าประเมินสถานศึกษา และเข้าประเมินสถานศึกษาตาม

ตามข้ันตอนการประเมินสถานศึกษาท่ีจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับภาค  
๗. คณะกรรมการการประเมินระดับอาชีวศึกษาภาค ส่งผลการประเมินตามแบบฟอร์ ม D-๔ มายังศูนย์

อาชีวศึกษาทวิภาคี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๘. สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินในระดับ ๔ดาว จะได้เข้ารับการประเมินในระดับชาติ 
๙. คณะกรรมการประเมินระดับชาติแจ้งก าหนดการประเมินไปยังสถานศึกษา และเข้าประเมินสถานศึกษาตาม

ขั้นตอนการประเมินสถานศึกษาท่ีจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับชาติ 
๑๐. คณะกรรมการประเมินระดับชาติส่งผลการประเมินมายังศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
๑๑.  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับรองผลการประเมินและแจ้งผลการประเมินไปยังสถานศึกษา  

 
 วิธีการประเมินผล 

๑. คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ีประกอบด้วย 
๑.๑  คณะกรรมการระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้แทนท่ีได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการอาชีวศึกษา

จังหวัด แต่งต้ังโดยประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด 
๑.๒  คณะกรรมการระดับภาคประกอบด้วย ผู้แทนผู้บริหารจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สถานประกอบการ และองค์กรสมาคมวิชาชีพ แต่งต้ังโดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๑.๓  คณะกรรมการระดับชาติ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้บริหารจากส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ผู้แทนจากสถานประกอบการ และองค์กรสมาคมวิชาชีพ แต่งต้ังโดยส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 



๔ 
 

๒ .  ระดับขั้นการประเมิน 

 ๒.๑ ระดับจังหวัด พิจารณาจากเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

    ระดับ ๓ ดาว   ๘๐–๑๐๐  คะแนน  

  ระดับ ๒ ดาว            ๗๐–๗๙   คะแนน 

  ระดับ ๑ ดาว    ๐ –๖๙  คะแนน 

 ๒.๒ ระดับภาค    พิจารณาจากเกณฑ์การประเมินดังนี้  

    ระดับ ๔ ดาว   ๙๐ – ๑๐๐ คะแนน 

    ระดับ ๓ ดาว   ๘๐ – ๘๙ คะแนน 

  ระดับ ๒ ดาว   ๗๐ – ๗๙ คะแนน 

  ระดับ ๑ ดาว     ๐ – ๖๙ คะแนน 

 ๒.๓ ระดับชาติ   พิจารณาจากเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

  ระดับ ๕ ดาว   ๙๐ – ๑๐๐  คะแนน 

  ระดับ ๔ ดาว   ๘๐ – ๘๙ คะแนน 

    ระดับ ๓ ดาว   ๗๐ – ๗๙ คะแนน 

  ระดับ ๒ ดาว   ๖๐ – ๖๙ คะแนน 

  ระดับ ๑ ดาว   ๐ – ๕๙  คะแนน 

๓. หลักเกณฑ์และรางวัล  

 ๓.๑ สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินในระดับ ๓ ดาว  จะได้รับการประเมินในระดับภาค  

 ๓.๒ สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินในระดับ ๔ ดาว  จะได้เข้ารับการประเมินในระดับชาติ  

๓.๓ สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินในระดับ ๕ ดาว (Gold) จะได้เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติระดับชาติ 
      และสถานศึกษาท่ีได้คะแนนสูงสุดในระดับ ๕ ดาวของแต่ละประเภทวิชา ประกอบด้วย ระดับ 
      ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)จะได้รับรางวัล 
      ซูเปอร์โกลด์(Super  Gold)  

 ๓.๔ สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินระดับ ๕ ดาว ท่ีมีจ านวนสาขาวิชาแยกตามระดับช้ันมากท่ีสุด จะได้รับ 

                ประเภทสถานศึกษาท่ีจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีหลากหลายสาขายอดเยี่ยม คือ รางวัลท็อป 

                สตาร์ (Top Star) มีจ านวน 2 รางวลั 
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ขั้นตอนการประเมินสถานศึกษาทีจ่ัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ระดับจังหวัด 

คณะกรรมการประเมินระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.)รายงานตามแบบฟอร์ม D–๒ 
ไปยัง ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

คณะกรรมการประเมินระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.)  
แจ้งก าหนดการไปยังสถานศึกษาเพ่ือรอรับการประเมิน 

 

คณะกรรมการเข้าประเมินสถานศึกษา 

 สถานศึกษาน าเสนอข้อมูล 

 คณะกรรมการตรวจประเมินแฟ้มหลักฐาน จ านวน ๔ แฟ้ม ตาม

สาขาวิชา และจ าแนกตามมาตรฐาน 

 สัมภาษณ์สถานศึกษาและสถานประกอบการ 

คณะกรรมการรวบรวมผลและรายงานผลการประเมินตามแบบฟอร์ม D-๔ 

ไปยัง ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สถานศึกษายื่นแบบขอประเมินตามแบบฟอร์ม D-๑ส าหรับสถานศึกษา 
ไปยัง อาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) 
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ขั้นตอนการประเมินสถานศึกษาทีจ่ัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ระดับภาค 

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีแจ้งก าหนดการให้สถานศึกษาเพื่อรับการประเมิน 

คณะกรรมการเข้าประเมินสถานศึกษา 

-  สถานศึกษาน าเสนอ 

-  คณะกรรมการตรวจประเมินแฟ้มหลักฐาน  จ านวน ๔ แฟ้ม ตามสาขาวิชา จ าแนกตามมาตรฐาน 

-  สัมภาษณ์ ผู้บริหาร  หัวหน้างานทวิภาคี ครูนิเทศก์และผู้เรียน     

-  คณะกรรมการเยี่ยมชมและสัมภาษณ์สถานประกอบการ 
 

คณะกรรมการรวบรวมผลและรายงานผลการประเมินไปยัง 

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการประเมินสถานศึกษาทีจ่ัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ระดับชาติ 

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแจ้งก าหนดการประเมิน 

 

คณะกรรมการเข้าประเมินสถานศึกษา 

-  สถานศึกษาน าเสนอข้อมูล 

-  คณะกรรมการตรวจประเมินแฟ้มหลักฐาน  จ านวน ๔ แฟ้ม ตามสาขาวิชา จ าแนกตามมาตรฐาน 

-  สัมภาษณ์ ผู้บริหาร  หัวหน้างานทวิภาคี ครูนิเทศก์ และผู้เรียน 

-  คณะกรรมการเยี่ยมชมและสัมภาษณ์สถานประกอบการ 

  



๘ 
 

นิยามศัพท์ 

 
สถานศึกษา  หมายถึงวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ท่ีจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
สถานประกอบการ หมายถึง บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้าน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และเอกชน ท้ังในประเทศ 

และต่างประเทศ ท่ีร่วมมือกับสถานศึกษาหรือสถาบันในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ครูนิเทศก์  หมายถึง  ครูของสถานศึกษาท่ีท าหน้าท่ีนิเทศการฝึกอาชีพของผู้เรียนในสถานประกอบการ 
ครูผู้ควบคุมการฝึก หมายถึง ผู้ท่ีสถานประกอบการและสถานศึกษาแต่งต้ังให้ท าหน้าท่ี ควบคุม ก ากับ ดูแล 

ใหค้ าแนะน า การฝึกให้เป็นไปตามแผนการฝึกอาชีพ ประสานงานกับสถานศึกษา 
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รวมทั้งรับผิดชอบดูแลการฝึกอาชีพของผู้เรียน 
ในสถานประกอบการ 

ครูฝึก   หมายถึง ผู้ท่ีสถานประกอบการและสถานศึกษาแต่งต้ังให้ท าหน้าท่ีสอน ฝึกอบรม  
ผู้เรียนท่ีฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  

ผู้เรียน   หมายถึง  นักเรียน นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาในสถานศึกษาท่ีจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
แหล่งการเรียนรู้  หมายถึง สถานท่ีในสถานประกอบการและสถานศึกษาท่ีส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน  
เป้าประสงค ์  หมายถึง เป้าหมายของการฝึกอาชีพท่ีบรรลุวัตถุประสงค์ของข้อตกลงตามแผนการฝึกอาชีพ 
แผนการฝึกอาชีพ หมายถึง แผนการฝึกปฏิบัติตามสมรรถนะอาชีพในสถานประกอบการ ท่ีก าหนด 

แนวทางการฝึกอาชีพของผู้เรียนโดยจัดท าร่วมกันระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา 
ระบบทวิภาคี  หมายถึงการจัดการอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  
            มาตรา ๘ ( ๓)  
ภาคีเครือข่าย  หมายถึงสถานศึกษา  สถานประกอบการ ผู้เรียนและผู้ปกครอง  
การประเมินตามสภาพจริง หมายถึง เป็นการประเมินจากการวัดโดยให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

   ลงมือปฏิบัติจริงในสถานการณ์จริง  
 

 

 

 

 

 



๙ 
 

หลักเกณฑ์การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีสูค่วามเป็นเลิศ 

ปี พ.ศ.๒๕๕๗ 

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ด าเนินการเพื่อส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาเกณฑ์การประเมิน

สถานศึกษาท่ีจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑ ผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ 
                 วิชาชีพ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๒ ผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๓ ผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีส าเร็จการศึกษา มีงานท า หรือประกอบอาชีพ 
                 อิสระหรือศึกษาต่อในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องภายใน ๑ ปี 
 
มาตรฐานที่  ๒ ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑ การจัดท าแผนการเรียนและแผนการฝึกอาชีพ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๒ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๓ การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้   

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๔ ส่ือการสอนหรือ นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้  

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๕ การค้นคว้า วิจัย นวัตกรรม ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและสถานประกอบการใน 

                 การพัฒนาวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 
 

 

มาตรฐานที่ ๓ ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑ การก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน 

                  คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๒ การบริหารจัดการด้านงบประมาณ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๓ การบริหารงานระบบทวิภาคีในสถานศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๔ ระบบข้อมูลสารสนเทศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๕ การพัฒนาบุคลากร 

 

 
มาตรฐานที่  ๔ด้านคุณภาพความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา 
 
    ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๑ การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการบริหารจัดการ 
    ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๒ การติดตามประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

มาตรฐานที่  ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

 
ตัวบ่งชี้ 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.๑ ผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      มีความรู้ ความสามารถทักษะ 
      และประสบการณ์วิชาชีพ  
      ตรงตามความต้องการของ 
      สถานประกอบการ  
 

๑.๑.๑ สถานศึกษาและสถานประกอบการมีการคัดเลือก  
         ผู้เรียนเข้าศึกษาในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่าง 
         เป็นระบบ 
๑.๑.๒ ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย 
         สะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 
๑.๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน 
         วิชาชีพของสถานศึกษาและหน่วยงานภายนอก 
 

๕ 
 
 
๕ 
 
๕ 

๑.๒ ผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      มีคุณธรรม จริยธรรม  
      และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑.๒.๑ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีสถานศึกษาและ 
         สถานประกอบการจัดขึ้น 
๑.๒.๒ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
         พอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน 
         ชีวิตได้ 
 

๕ 
 
๕ 

๑.๓ ผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      ท่ีส าเร็จการศึกษา และมีงานท า  
      หรือประกอบอาชีพอิสระ  
      หรือศึกษาต่อในสาขา 
      ท่ีเกี่ยวข้องภายใน ๑ ปี 

         ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือศึกษาต่อ   
         หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายใน  
         ๑ ปีต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
 
 
 

๕ 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

มาตรฐานที่ ๒ ดา้นคุณภาพการจดัการเรียนการสอน 
 

ตัวบ่งชี้ ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๒.๑ การจัดท าแผนการเรียนและ 
      แผนการฝึกอาชีพ 

        แผนการเรียนสอดคล้องกับตามสมรรถนะ 
        ของสถานประกอบการ 

๕ 
 
 

๒.๒กระบวนการจัดการเรียนการสอน ๒.๒.๑ มีการด าเนินการตามระบบแบบแผน 
         การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง 
๒.๒.๒ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามแผนการฝึกอาชีพ 
๒.๒.๓ มีการประเมินผลผู้เรียนตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๒.๒.๔ จัดกิจกรรมการสอนเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ 
        ตามแผนการฝึกอาชีพ 
 

๕ 
 
๕ 
๕ 
๕ 

๒.๓ การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้          จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
         อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

๕ 

๒.๔ ส่ือการสอน หรือนวัตกรรมเพื่อ 
      การเรียนรู้ 
 

         ส่งเสริมการมีส่วนร่วม วางแผน  การผลิตน าไปใช้ และ 
         พัฒนาเทคโนโลยี  ส่ือการสอนหรือนวัตกรรมเพื่อ 
         การเรียนรู้ 
 

๕ 
 

 

๒.๕ การค้นคว้า วิจัย นวัตกรรมร่วมกัน  
      ระหว่างผู้เรียนและ 
      สถานประกอบการในการพัฒนา 
      วิชาชีพ 

        ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการค้นคว้า วางแผนการจัดท า  
        การผลิต เผยแพร่ ถ่ายทอด และน าโครงงาน หรือ 
        โครงการวิชาชีพไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 

๕ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

มาตรฐานที่  ๓ ด้านคุณภาพการบรหิารจัดการ 
 
 

ตัวบ่งชี้ ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๓.๑ การก าหนดยุทธศาสตร์กลยุทธ์  
      สอดคล้องกับนโยบายของ 
      ส านักงานคณะกรรมการการ   
      อาชีวศึกษา 

๓.๑.๑ การจัดท าแผนพัฒนาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
         ในสถานศึกษา 
๓.๑.๒ การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๓.๑.๓ การจัดท าแผนปฏิบัติการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

๕ 
 
๕ 
๕ 

๓.๒  การบริหารจัดการ 
       ด้านงบประมาณ 

         การบริหารงบประมาณ 
 
 

๕ 
 

๓.๓  การบริหารงานอาชีวศึกษา 
       ระบบทวิภาคีในสถานศึกษา 

         การบริหารงานระบบทวิภาคีในสถานศึกษา ๕ 

๓.๔  ระบบข้อมูลสารสนเทศ          ระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
 
 

๕ 
 

๓.๕ การพัฒนาบุคลากร 
 

๓.๕.๑ การพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษา 
๓.๕.๒ การพัฒนาบุคลากรภายในสถานประกอบการ 
 
 

๕ 
๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 

มาตรฐานที่  ๔ ด้านคุณภาพความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 
 
 

ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

๔.๑ การมีส่วนร่วมของ 
      สถานประกอบการในการบริหาร 
      จัดการ 

๔.๑.๑ การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการใน 
         การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
๔.๑.๒ การประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
        ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

๕ 
 
๕ 

๔.๒ การติดตามประเมินผล 
      การจัดการอาชีวศึกษา 
      ระบบทวิภาคีกับ 
      สถานประกอบการ 

๔.๒.๑ การประเมินความพึงพอใจของการจัดการอาชีวศึกษา 
         ระบบทวิภาคี 
๔.๒.๒ การน าผลการประเมินในหัวข้อ ๔.๒.๑ มาพัฒนาการ 
         จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้อย่างชัดเจนเป็น 
         รูปธรรม 
๔.๒.๓ ผลการพัฒนาความร่วมมือของสถานประกอบการ 
         กับสถานศึกษา 
๔.๒.๔ มีผลของการเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

๕ 
 
๕ 
 
 
๕ 
 
๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

การสรุปผลคะแนนการส่งเสรมิและพัฒนาสถานศึกษาท่ีจัดการอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศปี พ.ศ.๒๕๕๗ 

 
มาตรฐานต่างๆ/ 
ประเด็นพิจารณา 

ผลรวมของคะแนน 
แต่ละมาตรฐาน 

น้ าหนักคะแนน 
แต่ละมาตรฐาน 

ตัวคูณ หมายเหตุ 

มาตรฐานท่ี ๑  (๖ ประเด็นพิจารณา) ๓๐ ๒๕ ๐.๘๓๓  

มาตรฐานท่ี ๒  (๘ ประเด็นพิจารณา) ๔๐ ๓๕ ๐.๘๗๕  

มาตรฐานท่ี ๓  (๘ ประเด็นพิจารณา) ๔๐ ๒๐ ๐.๕๐๐  

มาตรฐานท่ี ๔  (๖ ประเด็นพิจารณา) ๓๐ ๒๐ ๐.๖๖๗  

คะแนนรวม ๑๔๐ ๑๐๐   

 
(ที่มา : น้ าหนักคะแนนมาตรฐานก าหนดขึ้นสอดคล้องตามจุดมุ่งหมายของทวิภาคี ๙ ข้อ ; 

ส านักงานโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี,๒๕๔๑ ; มันน์, ๑๙๙๙) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 
 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
ค าอธิบาย 
 ผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
และกิจนิสัยท่ีเหมาะสม ปฏิบัติงานได้จริง ปฏิบัติงานท่ีใช้เทคนิค ควบคุมการท างาน สร้างและพัฒนางาน วางแผนและ
จัดการ พัฒนาตนเองใหม้ีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพอิสระตามมาตรฐานวิชาชีพของสาขาวิชานั้นๆ โดยสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาในแต่ละระดับ  โดยผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษา   มีงานท า หรือศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ในสาขาท่ี
เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ  
                 ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและมาตรฐานวิชาชีพ 
 
ค าอธิบาย 

ผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะปฏิบัติงานได้จริง     สามารถปฏิบัติงานท่ี
ใช้เทคนิค ควบคุมการท างาน สร้างและพัฒนางาน วางแผนและจัดการ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ
และวิชาชีพ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพอิสระตามมาตรฐานวิชาชีพของสาขาวิชานั้นๆ           โดย
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในแต่ละระดับ 

 
ประเด็นการพิจารณา 

๑.๑.๑  สถานศึกษาและสถานประกอบการมีการคัดเลือก ผู้เรียนเข้าศึกษาในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
         อย่างเป็นระบบ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติครบทุกข้อ ๕ 

ดี ปฏิบัติครบ ๔ ข้อ ๔ 

ปานกลาง ปฏิบัติครบ ๓ ข้อ ๓ 

พอใช้ ปฏิบัติครบ ๒ ข้อ ๒ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติครบ ๑ ข้อ ๑ 

 
 
 
 



๑๗ 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑.๑.๑.๑ แผนงาน  โครงการการรับสมัคร การคัดเลือกผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
๑.๑.๑.๒ ผลการส ารวจความต้องการของสถานประกอบการท่ีต้องการท าความร่วมมือ  
           กับสถานศึกษาจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามสาขาวิชาท่ีต้องการ 
๑.๑.๑.๓ รายละเอียด ข้อก าหนดคุณสมบัติหรือคุณลักษณะพิเศษของผู้สมัคร 
           เข้าศึกษาต่อในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกัน 
๑.๑.๑.๔ ผลการประเมินวิธีการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
๑.๑.๑.๕ รายงานผลการด าเนินงานตามกระบวนการอย่างมีคุณภาพ(PDCA) 

ประเด็นการพิจารณา 
๑.๑.๒ ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป ๕ 

ดี ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ ๔ 

ปานกลาง ร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ ๓ 

พอใช้ ร้อยละ ๕๐-๕๙.๙๙ ๒ 

ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ๑ 

 
การค านวณ 
 
                 ร้อยละ =    จ านวนผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป    × ๑๐๐ 

   (จ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมด-จ านวนผู้เรียนท่ีออกกลางคัน) 

 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

๑.๑.๒.๑ ข้อมูลผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
๑.๑.๒.๒ ข้อมูลผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมดปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๑.๑.๒.๓ ข้อมูลผู้เรียนท่ีออกกลางคัน 
๑.๑.๒.๔ ข้อมูลผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไปในแต่ละระดับช้ันปี 
 
 



๑๘ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
๑.๑.๓  ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษาหรือหน่วยงานภายนอก 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป ๕ 

ดี ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ ๔ 

ปานกลาง ร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ ๓ 

พอใช้ ร้อยละ ๕๐-๕๙.๙๙ ๒ 

ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ๑ 

 
การค านวณ 
 

ร้อยละ =   
จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบ

จ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
×๑๐๐ 

 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

๑.๑.๓.๑ ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษาท่ีประเมิน  
                       โดยคณะกรรมการประกอบด้วย คณะกรรมการจากสถานศึกษา สถานประกอบการ 
                       ผู้แทนอาชีวศึกษาจังหวัด หรือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือเอกสารจากข้อ ๑.๑.๓.๒ 

๑.๑.๓.๒ ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
                       (V-NET) ต้ังแต่ค่าเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 
ค าอธิบาย 

ผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดประกอบด้วย ด้านความเป็นประชาธิปไตย ด้านความมีวินัย ความรับผิดชอบ 
ความขยันซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ จิตสาธารณะ ความประหยัด ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์รวมท้ังสร้างค่านิยมความ
เป็นไทย การอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้น า
ท่ีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 
ประเด็นการพิจารณา 

๑.๒.๑  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัดขึ้น 

ระดับ
คุณภาพ 

เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปเข้าร่วมกิจกรรม ๕ กิจกรรม ๕ 

ดี ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปเข้าร่วมกิจกรรม ๔ กิจกรรม  ๔ 

ปานกลาง ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปเข้าร่วมกิจกรรม ๓ กิจกรรม ๓ 

พอใช้ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปเข้าร่วมกิจกรรม ๒ กิจกรรม ๒ 

ต้องปรับปรุง ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปเข้าร่วมกิจกรรม ๑ กิจกรรม ๑ 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

๑.๒.๑.๑ กิจกรรม ๑ การพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะอันพึงประสงค์ 
          ๑.๒.๑.๒  กิจกรรม ๒ การพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจมาตรฐานและระบบคุณภาพ 

๑.๒.๑.๓  กิจกรรม ๓ การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านสุขภาพท้ังร่างกายและจิตใจ 
๑.๒.๑.๔  กิจกรรม ๔ การพัฒนาผู้เรียนด้านความคิดสร้างสรรค์  
๑.๒.๑.๕  กิจกรรม ๕ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
๑.๒.๒ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
         การด าเนินชีวิตได้ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปโดยสามารถประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต และได้รับรางวัล 
อย่างน้อย ๑ รางวัลจากหน่วยงานอื่นท่ีเช่ือถือได้ 

๕ 

ดี ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 

๔ 

ปานกลาง ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

๓ 

พอใช้ ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 

๒ 

ต้องปรับปรุง ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

๑ 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 

มีหลักฐานการสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมการด าเนินชีวิตของผู้เรียนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓  ผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่ส าเร็จการศึกษา มีงานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ 
                  ศึกษาต่อในสาขาที่เก่ียวข้องภายใน ๑ ป ี
 
ค าอธิบาย  

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ รวมท้ังศึกษาต่อ
ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษาภายใน ๑ ปี หลังจากส าเร็จการศึกษา โดยใช้ข้อมูลของผู้เรียนท่ีส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระบบทวิภาคีท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อในสาขาท่ี
เกี่ยวข้องภายใน ๑ ปี ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป ๕ 

ดี ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ ๔ 

ปานกลาง ร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ ๓ 

พอใช้ ร้อยละ ๕๐-๕๙.๙๙ ๒ 

ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ๑ 

 
การค านวณ 
 
 

ร้อยละ =
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาท่ีไดง้านท าและศกึษาตอ่และประกอบอาชพีอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายใน๑ปี

จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาท้ังหมด
 ×๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 

๑. รายงานสถิติผู้ส าเร็จการศึกษาระบบทวิภาคี ในแต่ละระดับและสาขาวิชา 
๒. รายงานข้อมูลภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาระบบทวิภาคีจากสถานศึกษา  

โดยแจกแจงข้อมูลดังนี้ 
 ๒.๑ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 
 ๒.๒ จ านวนผู้ได้งานท าในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒.๓ จ านวนผู้ได้งานท าไม่ตรงสาขา 
 ๒.๔ จ านวนผู้ศึกษาต่อในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒.๕ จ านวนผู้ศึกษาต่อไม่ตรงสาขา 
 ๒.๖ จ านวนผู้ว่างงานและไมไ่ด้ศึกษาต่อ 
 ๒.๗ จ านวนผู้ท่ีมีงานท าอยู่ก่อนแล้ว 
     ๒.๘ จ านวนผู้ท่ีไม่สามารถติดต่อได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

มาตรฐานที่ ๒ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษา และสถานประกอบการ มีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
โดยมีการจัดท าแผนการเรียน การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  การจัดการเรียนการสอน การใช้นวัตกรรม การจัดกิจกรรม 
การมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ในการจัดท าโครงงานหรือโครงการวิชาชีพ 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ การจัดท าแผนการเรียนและแผนการฝึกอาชีพ 
 
ค าอธิบาย 

สถานประกอบการกับสถานศึกษาร่วมกันวิเคราะห์งานในการจัดท าแผนการเรียนแผนการฝึกอาชีพตาม
ศักยภาพก าหนดและวิเคราะห์เนื้อหารายวิชาท่ีเปิดสอนให้เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร มีคณะท างาน มีแผนการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและได้รับความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 
 แผนการเรียนสอดคล้องตามสมรรถนะของสถานประกอบการ  

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๕ ข้อ ๕ 

ดี มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๔ ข้อ ๔ 

ปานกลาง มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๓ ข้อ ๓ 

พอใช้ มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๒ ข้อ ๒ 

ต้องปรับปรุง มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๑ ข้อ ๑ 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

๒.๑.๑ โครงการ การจัดท าแผนการเรียนและแผนการฝึกอาชีพ 
๒.๑.๒ หลักฐานการวิเคราะห์งานในการจัดท าแผนการเรียนและแผนการฝึกอาชีพของแต่ละ 
         สถานประกอบการ 
๒.๑.๓ แผนการเรียนและแผนการฝึกอาชีพครอบคลุมท้ังหลักสูตร 
๒.๑.๔ แผนการเรียนและแผนการฝึกอาชีพแต่ละสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชาชีพ 
๒.๑.๕ หลักฐานก ากับติดตาม ประเมินผลและพัฒนาการใช้แผนการเรียนและแผนการฝึกอาชีพ 



๒๔ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
ค าอธิบาย  

กระบวนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วยแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพและ
คู่มือการฝึกอาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าประสงค์ โดยมีการด าเนินการอย่างมี
ระบบแบบแผนต่อเนื่อง มีการประเมินผลตามสภาพจริง จัดให้มีกิจกรรมการสอนเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตาม
แผนการฝึกอาชีพ 

 
ประเด็นการพิจารณา 
 

๒.๒.๑ มีการด าเนินการตามระบบแบบแผนการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๕ ข้อ ๕ 

ดี มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๔ ข้อ ๔ 

ปานกลาง มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๓ ข้อ ๓ 

พอใช้ มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๒ ข้อ ๒ 

ต้องปรับปรุง มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๑ ข้อ ๑ 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 
  ๒.๒.๑.๑ การช้ีแจงท าความเข้าใจกับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องของสถานศึกษาและสถานประกอบการได้แก่ 
              ระเบียบ หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตรและแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
              การจัดการเรียนการสอน แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ การวัดและประเมินผล 
                                 แนวทางวิธีการนิเทศติดตาม 
  ๒.๒.๑.๒ ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   

๒.๒.๑.๓ แผนงาน โครงการอบรมสัมมนาครูผู้สอน ครูนิเทศก ์ครูฝึกและครูผู้ควบคุมการฝึก 
  ๒.๒.๑.๔ กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนและแผนการฝึกอาชีพ 
  ๒.๒.๑.๕ กิจกรรมพัฒนา อบรมสัมมนาผู้เรียนระบบทวิภาคีเช่นการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อม 
    ก่อนออกฝึกอาชีพ การศึกษาดูงานสถานประกอบการ  การประชุมสัมมนาระหว่างการ 

 ฝึกอาชีพการประชุมน าเสนอสรุปผลหลังการออกฝึกอาชีพ  และการปัจฉิมนิเทศผู้เรียน 
 ก่อนจบการศึกษา ฯลฯ 



๒๕ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
 

๒.๒.๒ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามแผนการฝึกอาชีพ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๕ ข้อ ๕ 

ดี มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๔ ข้อ ๔ 

ปานกลาง มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๓ ข้อ ๓ 

พอใช้ มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๒ ข้อ ๒ 

ต้องปรับปรุง มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๑ ข้อ ๑ 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

๒.๒.๒.๑ แผนการฝึกอาชีพในแต่ละสถานประกอบการ 
๒.๒.๒.๒ บันทึกการฝึกอาชีพของผู้เรียน 
๒.๒.๒.๓ การบันทึกรายงานการนิเทศติดตาม 
๒.๒.๒.๔ การสรุปรายงานผลการนิเทศติดตาม 
๒.๒.๒.๕ เอกสารประกอบการพิจารณาอื่น ๆ เช่น ภาพถ่าย เอกสาร ใบงาน ใบความรู้ ฯลฯ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
 

๒.๒.๓ มีการประเมินผลผู้เรียนตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๕ ข้อ ๕ 

ดี มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๔ ข้อ ๔ 

ปานกลาง มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๓ ข้อ ๓ 

พอใช้ มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๒ ข้อ ๒ 

ต้องปรับปรุง มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๑ ข้อ ๑ 

 
 
 
 



๒๖ 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๒.๒.๓.๑ โครงการ แผนงาน การประเมินผลตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๒.๒.๓.๒ ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
๒.๒.๓.๓ แบบประเมินผลครึ่งหลักสูตรและแบบประเมินผลปลายหลักสูตร  

 สมุดบันทึกการฝึกอาชีพ ฯลฯ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามคู่มือแนวทาง 
 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี) 

๒.๒.๓.๔ หลักฐานแสดงกระบวนการประเมินผลตามมาตรฐานวิชาชีพ เช่น แบบทดสอบ 
  มาตรฐานวิชาชีพ บันทึกการประชุม เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
๒.๒.๓.๕ รายงานการประเมินผลตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ประเด็นการพิจารณา 
๒.๒.๔ จัดกิจกรรมการสอนเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามแผนการฝึกอาชีพ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก มีการปฏิบัติ ๕ข้อ ๕ 

ดี มีการปฏิบัติ๔ ข้อ ๔ 

ปานกลาง มีการปฏิบัติ๓ ข้อ ๓ 

พอใช้ มีการปฏิบัติ๒ ข้อ ๒ 

ต้องปรับปรุง มีการปฏิบัติ ๑ ข้อ ๑ 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 

๒.๒.๔.๑ แผนงาน หรือโครงงาน และการจัดกิจกรรมการสอนเสริมให้ผู้เรียน 
๒.๒.๔.๒ รายงานสรุปผลการนิเทศติดตาม หรือเอกสาร หลักฐานความต้องการ 

                                 ในการจัดกิจกรรมเสริมหรือการสอนเสริม 
๒.๒.๔.๓ หลักฐานการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมการสอนเสริมให้ผู้เรียน 
๒.๒.๔.๔ การด าเนินการตามแผน หรือโครงการ และการจัดกิจกรรมการสอนเสริม 
๒.๒.๔.๕ หลักฐานแสดงผลการพัฒนาผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการสอนเสริม 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
 
ค าอธิบาย   

สถานประกอบการ หรือสถานศึกษามีแหล่งสืบค้นข้อมูลท่ีทันสมัย เช่น ระบบปฏิบัติการหรือระบบสารสนเทศ
ท่ีมีปริมาณเพียงพอกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รวมท้ังมีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ ห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง หรือส่ือเทคโนโลยีต่างๆ 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  
 
ประเด็นการพิจารณา 

จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๕ ข้อ ๕ 

ดี มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๔ ข้อ ๔ 

ปานกลาง มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๓ ข้อ ๓ 

พอใช้ มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๒ ข้อ ๒ 

ต้องปรับปรุง มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๑ ข้อ ๑ 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

๒.๓.๑ หลักฐานการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
         อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันสามารถใช้ได้ท้ังสถานประกอบการ สถานศึกษา และ 

                              มีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศ 
๒.๓.๒ ห้องปฏิบัติการทางด้านภาษาต่างประเทศ 
๒.๓.๓ ห้องปฏิบัติการหรือพื้นท่ีแหล่งเรียนรู้เฉพาะกิจในสถานประกอบการ 
๒.๓.๔ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเฉพาะทางท่ีตรงกับสาขาวิชาท่ีจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
         ในสถานศึกษา 
๒.๓.๕ หลักฐานท่ีได้รับรางวัลหรือการยอมรับจากองค์กรภายนอก ในข้อ ๒.๓.๑ ถึง ๒.๓.๔ 
         เช่น โล่ รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ    
 
 
 



๒๘ 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔  สื่อการสอน หรือนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้  
 
ค าอธิบาย 

ครูผู้ท าการสอนในสถานศึกษาและสถานประกอบการมีความร่วมมือ ในการส่งเสริม วางแผน การผลิต น าไปใช้ 
และ  พัฒนาเทคโนโลยี ส่ือการสอน หรือนวัตกรรม และได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้ 
ประเด็นการพิจารณา 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม วางแผน การผลิต น าไปใช้ และ พัฒนาเทคโนโลยี ส่ือการสอนหรือ นวัตกรรมเพื่อ 
การเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๕ ข้อ ๕ 

ดี มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๔ ข้อ ๔ 

ปานกลาง มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๓ ข้อ ๓ 

พอใช้ มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๒ ข้อ ๒ 

ต้องปรับปรุง มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๑ ข้อ ๑ 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๒.๔.๑ โครงการหรือแผน ความร่วมมือจัดท าส่ือนวัตกรรม 
๒.๔.๒ หลักฐานการประชุมหรือการด าเนินการร่วมกัน 
๒.๔.๓ การด าเนินงาน การผลิต การใช้งาน และพัฒนาส่ือ นวัตกรรม 
๒.๔.๔ จ านวนนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้น๑ช้ินต่อสาขางานต่อปีการศึกษา 
๒.๔.๕ หลักฐานการน านวัตกรรมไปใช้และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
         ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ท่ีมีระดับความพึงพอใจต้ังแต่ ๓.๕๐ 
         (โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประเมินค่า Rating Scale ๕ ระดับ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ การค้นคว้า วิจัย นวัตกรรมร่วมกัน ระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษาในการพัฒนาวิชาชีพ 
 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษา มีแผนงาน หรือโครงการส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรในสถานประกอบการและผู้เรียนท า
โครงงานหรือโครงการความร่วมมือจัดท าโครงงานหรือโครงการวิชาชีพ ท่ีสอดคล้องกับสาขา มีการน าผลการวิจัย หรือ
นวัตกรรมไปเผยแพร่  ถ่ายทอดและใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 

 
ประเด็นการพิจารณา 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการค้นคว้า วางแผนการจัดท า การผลิต เผยแพร่ ถ่ายทอดและน า โครงงานหรือ
โครงการวิชาชีพไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๕ ข้อ ๕ 

ดี มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๔ ข้อ ๔ 

ปานกลาง มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๓ ข้อ ๓ 

พอใช้ มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๒ ข้อ ๒ 

ต้องปรับปรุง มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๑ ข้อ ๑ 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

๒.๕.๑ โครงการ หรือแผนงาน 
๒.๕.๒ หลักฐานการประชุม หรือหลักฐานการให้ค าปรึกษาของครูฝึก หรือครูผู้ควบคุมการฝึก 
๒.๕.๓ การด าเนินงาน จัดท า ผลิต การใช้ และพัฒนาโครงการหรือโครงงาน 
๒.๕.๔ จ านวนโครงการหรือโครงงานท่ีเกิดขึ้นจ านวนผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 
         ไม่เกิน ๓ คนต่อโครงการหรือโครงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส) หรือ              
         โครงงานระดับปริญญาตรีไม่เกิน ๒ คนต่อโครงการหรือโครงงาน 
๒.๕.๕ หลักฐานการน าโครงการหรือโครงงานไปใช้งาน 

 
 
 
 



๓๐ 
 

มาตรฐานที่ ๓  ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ 
 

ค าอธิบาย 
 การบริหารจัดการของสถานศึกษามีการก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานศึกษากับสถานประกอบการ มีส่วนร่วมบริหารจัดการด้านงบประมาณมีการจัดต้ัง
ส านักงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษามีการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากร 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
ค าอธิบาย  

สถานศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
และโครงการท่ีชัดเจนในแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนปฏิบัติการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาสถานศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
ประเด็นการพิจารณา 

๓.๑.๑  การจัดท าแผนพัฒนาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ                เกณฑ์การตัดสิน     ค่าคะแนน 

ดีมาก มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๕ ข้อ ๕ 

ดี มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๔ ข้อ ๔ 

ปานกลาง มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๓ ข้อ ๓ 

พอใช้ มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๒ ข้อ ๒ 

ต้องปรับปรุง มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๑ ข้อ ๑ 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

๓.๑.๑.๑ แผนพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
 ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอยู่ในแผนพัฒนาสถานศึกษาและ   
 ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

๓.๑.๑.๒ การด าเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาซึ่งมีโครงการหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ 
            การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
๓.๑.๑.๓ รายงานผลตามแผนพัฒนาสถานศึกษาซึ่งมีโครงการหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการ 
            จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 



๓๑ 
 

๓.๑.๑.๔ หลักฐานการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
๓.๑.๑.๕ หลักฐานการน าผลการติดตามมาปรับปรุงและพัฒนา 

 
ประเด็นการพิจารณา 

๓.๑.๒  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

   ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน    ค่าคะแนน 

ดีมาก มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๕ ข้อ ๕ 

ดี มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๔ ข้อ ๔ 

ปานกลาง มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๓ ข้อ ๓ 

พอใช้ มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๒ ข้อ ๒ 

ต้องปรับปรุง มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๑ ข้อ ๑ 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

๓.๑.๒.๑ หลักฐานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งมีโครงการหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
            กับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย 
            ในสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
๓.๑.๒.๒ การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งมีโครงการหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
            กับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
๓.๑.๒.๓ รายงานผลตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งมีโครงการหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
            กับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
๓.๑.๒.๔ หลักฐานการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
๓.๑.๒.๕ หลักฐานการน าผลการติดตามมาปรับปรุงและพัฒนา 

 
ประเด็นการพิจารณา 

๓.๑.๓ การจัดท าแผนปฏิบัติการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ระดับคุณภาพ              เกณฑ์การตัดสิน   ค่าคะแนน 

ดีมาก มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๕ ข้อ ๕ 

ดี มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๔ ข้อ ๔ 

ปานกลาง มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๓ ข้อ ๓ 

พอใช้ มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๒ ข้อ ๒ 

ต้องปรับปรุง มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๑ ข้อ ๑ 



๓๒ 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๓.๑.๓.๑ หลักฐานการจัดท าแผนปฏิบัติการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยการมีส่วนร่วมของ 
           ผู้ท าการสอนและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน และสถานประกอบการท่ี 
           ร่วมมือกันจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
๓.๑.๓.๒ หลักฐานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
๓.๑.๓.๓ รายงานผลตามแผนปฏิบัติการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
๓.๑.๓.๔ หลักฐานการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
๓.๑.๓.๕ หลักฐานการน าผลการติดตามมาปรับปรุงและพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ การบริหารจัดการด้านงบประมาณ 
 
 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษากับสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและให้ความส าคัญ
กับการก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สอดคล้องกับนโยบาย มีแผนงานและการด าเนินการตามโครงการ มีรายงานผลการ
ใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้ รวมท้ังมีการจัดบริการ สวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
ตามความเหมาะสม 
 
ประเด็นการพิจารณา 

การบริหารงบประมาณ 

  ระดับคุณภาพ              เกณฑ์การตัดสิน      ค่าคะแนน 

ดีมาก มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๕ ข้อ ๕ 

ดี มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๔ ข้อ ๔ 

ปานกลาง มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๓ ข้อ ๓ 

พอใช้ มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๒ ข้อ ๒ 

ต้องปรับปรุง มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๑ ข้อ ๑ 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

๓.๒.๑ หลักฐานค่าใช้จ่ายหรือการสนับสนุน ค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการจัดการเรียน 
         การสอน 
๓.๒.๒ หลักฐานค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้ท าการสอน ครูฝึก ครูผู้ควบคุมการฝึก  
         ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  
         งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย  
๓.๒.๓ หลักฐานค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการด้าน คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ รวมถึงการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๓.๒.๔ หลักฐานค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนหรือ สวัสดิการอื่นๆ  ให้แก่  ครูผู้ท าการสอนหรือครูฝึก 
         ครูผู้ควบคุมการฝึกหรือผู้เรียน 
๓.๒.๕ หลักฐานค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 
 



๓๔ 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ การบริหารงานระบบทวิภาคีในสถานศึกษา 
 
ค าอธิบาย 

ส านักงานท่ีสถานศึกษาจัดต้ังขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบ ฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้ง วัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงานโต๊ะประชุม ฯลฯ 

 
ประเด็นการพิจารณา 

การบริหารงานระบบทวิภาคีในสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ              เกณฑ์การตัดสิน       ค่าคะแนน 

ดีมาก มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๕ ข้อ ๕ 

ดี มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๔ ข้อ ๔ 

ปานกลาง มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๓ ข้อ ๓ 

พอใช้ มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๒ ข้อ ๒ 

ต้องปรับปรุง มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๑ ข้อ ๑ 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 ๓.๓.๑ มีค าส่ังแต่งต้ัง หรือโครงสร้างแผนภูมิการบริหารจัดการ คณะกรรมการด าเนินงาน 
                   การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                   (ตามแบบฟอร์มคู่มือแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี DVEC ๐๓) 
 ๓.๓.๒ สถานท่ีต้ังส านักงานมีความเหมาะสมและมีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบสามารถติดต่อได้สะดวก 
 ๓.๓.๓ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงานท่ีทันสมัยรวมถึงอุปกรณ์ป้องกันภัย 

๓.๓.๔ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดยมีค่าเฉล่ีย    
                   ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ (โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประเมินค่า Rating Scale ๕ ระดับ) 
 ๓.๓.๕ มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา  
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔ ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศทันต่อการใช้งาน เป็นปัจจุบันและน าระบบ
ข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นการพิจารณา 
 ระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ 

ระดับคุณภาพ                เกณฑ์การตัดสิน       ค่าคะแนน 

ดีมาก มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๕ ข้อ ๕ 

ดี มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๔ ข้อ ๔ 

ปานกลาง มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๓ ข้อ ๓ 

พอใช้ มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๒ ข้อ ๒ 

ต้องปรับปรุง มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๑ ข้อ ๑ 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

๓.๔.๑ สถานศึกษามีข้อมูล(ข้อใดข้อหนึ่ง)ดังต่อไปนี้ 
         ๓.๔.๑.๑. ข้อมูลของผู้เรียนจากสถานศึกษาเครือข่าย (สพฐ , กศน.ฯลฯ ) ตามแผนการรับผู้เรียน ๓ ปี 
         ๓.๔.๑.๒. ข้อมูลจากการส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการท่ีจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
                     ระบบทวิภาคี 
        ๓.๔.๑.๓. ฐานข้อมูลการจัดการความรู้ (KM) เกี่ยวกับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อใช้ 
                   ในการประชาสัมพันธ์ แนะแนวให้แก่สถานศึกษาเครือข่าย และสร้างความเข้าใจกับ 
                   สถานประกอบการเป้าหมาย ข้อมูลทุกข้อมูลเช่ือมโยงเป็นระบบและมีระบบส ารอง 
                   ข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล 
๓.๔.๒ ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนเช่น บทเรียนออนไลน์ เว็บบอร์ด เช่ือมโยง 
         เป็นระบบและมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล 

           ๓.๔.๓ ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน และสถานประกอบการสามารถเข้าถึงและ 
                    ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ 

๓.๔.๔ มีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
         ไม่ต่ ากว่า๓.๕๐ (โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประเมินค่า Rating Scale ๕ระดับ) 

 ๓.๔.๕ น าผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 



๓๖ 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ การพัฒนาบุคลากร 
 
ค าอธิบาย 

สถานประกอบการและสถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาบุคลากรร่วมกัน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะวิชาชีพท่ีจ าเป็นในสถานประกอบการ เทคนิคการสอนและเทคโนโลยีนวัตกรรมท่ีทันสมัย 
 
ประเด็นการพิจารณา 

๓.๕.๑ การพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษา 
 

ระดับคุณภาพ               เกณฑ์การตัดสิน    ค่าคะแนน 

ดีมาก มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๕ ข้อ ๕ 

ดี มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๔ ข้อ ๔ 

ปานกลาง มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๓ ข้อ ๓ 

พอใช้ มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๒ ข้อ ๒ 

ต้องปรับปรุง มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๑ ข้อ ๑ 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

๓.๕.๑.๑ แผนงานหรือโครงการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน 
๓.๕.๑.๒ ด าเนินการให้ครูผู้สอนวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต้องได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 
           ท่ีสอนไม่น้อยกว่า ๔๐ ช่ัวโมงต่อคนต่อปี  
๓.๕.๑.๓ ด าเนินการให้ครูในสาขาวิชาท่ีเปิดสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเข้าร่วมโครงการ 
            แลกเปล่ียนครูกับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ 
            ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี 
๓.๕.๑.๔ ด าเนินการให้ครูในสาขาวิชาท่ีเปิดสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
            ชีวิตท่ีเหมาะสม (ด้านคุณธรรมจริยธรรม กีฬา ศาสนา ศึกษาดูงาน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
            ๗๕ ของจ านวนครูท้ังหมดในสาขาวิชานั้น 
๓.๕.๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ครูในสาขาวิชาท่ีเปิด 
            สอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของบุคลากรในแต่ละสาขา 

 
 
 



๓๗ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
 

๓.๕.๒ การพัฒนาบุคลากรภายในสถานประกอบการ 

ระดับคุณภาพ              เกณฑ์การตัดสิน      ค่าคะแนน 

ดีมาก มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๕ ข้อ ๕ 

ดี มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๔ ข้อ ๔ 

ปานกลาง มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๓ ข้อ ๓ 

พอใช้ มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๒ ข้อ ๒ 

ต้องปรับปรุง มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๑ ข้อ ๑ 

 
 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

๓.๕.๒.๑ แผนงานหรือโครงการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน 
๓.๕.๒.๒ ครูฝึกในสถานประกอบการมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑  
            มาตรา ๕๕ 

  ๓.๕.๒.๓ จ านวนครูฝึกในสถานประกอบการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตร 
     วิชาชีพช้ันสูงต้องมีครูฝึกต่อนักศึกษาเป็นไปตามข้อตกลงของแต่ละสถานศึกษากับสถาน 
                         ประกอบการ 

๓.๕.๒.๔ มีค าส่ังแต่งต้ังให้เป็นครูฝึก ครูผู้ควบคุมการฝึกตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ 
           การอาชีวศึกษาก าหนด 
๓.๕.๒.๕ จัดให้มีการสัมมนาครูฝึก ครูผู้ควบคุมการฝึกในเรื่องการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
            การเขียนแผนการฝึกอาชีพ เทคนิคการสอนงาน การวัดและประเมินผลและอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

มาตรฐานที่ ๔ ด้านคุณภาพความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา 
 

ค าอธิบาย  
 การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการบริหารจัดการเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและส่งผลไปยังผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีสมรรถนะวิชาชีพตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการบริหารจัดการ 
 
ค าอธิบาย  

สถานประกอบการและสถานศึกษาร่วมประชุม วางแผน จัดระบบ ก าหนดระเบียบ ปรับปรุงหลักสูตร
เสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน ประเมินผลและอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาก าลังคนท่ีครบวงจรเข้าสถาน
ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ และให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงความร่วมมือมีส่วนร่วมใน
การส ารวจข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสนับสนุนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
ประเด็นการพิจารณา 

๔.๑.๑ การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๕ ข้อ ๕ 

ดี มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๔ ข้อ ๔ 

ปานกลาง มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๓ ข้อ ๓ 

พอใช้ มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๒ ข้อ ๒ 

ต้องปรับปรุง มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๑ ข้อ ๑ 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๔.๑.๑.๑ การประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อก าหนดนโยบาย 
            ความร่วมมือจากบุคลากรสถานประกอบการ 
๔.๑.๑.๒ รายงานการประชุมของคณะกรรมการด าเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
๔.๑.๑.๓ การด าเนินงานตามนโยบายความร่วมมือ 
๔.๑.๑.๔ การสรุปและประเมินผลด าเนินงานตามนโยบาย 
๔.๑.๑.๕ การน าผลการด าเนินงานตามนโยบายไปพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา     



๓๙ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
๔.๑.๒ การประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๕ ข้อ ๕ 

ดี มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๔ ข้อ ๔ 

ปานกลาง มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๓ ข้อ ๓ 

พอใช้ มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๒ ข้อ ๒ 

ต้องปรับปรุง มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๑ ข้อ ๑ 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

๔.๑.๒.๑ หนังสือราชการหรือเอกสารหลักฐานการติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ 
            ในการจัดการเรียนรู้การประชุมร่วมกันและมีการเยี่ยมชมสถานประกอบการ 
            ของผู้บริหาร ครู และ ผู้เรียน 
๔.๑.๒.๒ หลักฐานการลงนามบันทึกความร่วมมือกับสถานประกอบการในประเทศ 
๔.๑.๒.๓ หลักฐานการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ   
๔.๑.๒.๔ สรุปรายงานผลโครงการพัฒนาหลักสูตร แผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ 

  ๔.๑.๒.๕ หลักฐานการลงนามบันทึกความร่วมมือกับสถานประกอบการต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ การติดตามประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการ 
 
ค าอธิบาย  

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมี
การน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  สถานศึกษาได้รับการยอมรับและสนับสนุน
จากสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง 
ประเด็นการพิจารณา  

๔.๒.๑ การประเมินความพึงพอใจของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามหลักฐาน (๔.๒.๑.๑) และมีผลตาม (๔.๒.๑.๕) ๕ 

ดี ปฏิบัติตามหลักฐาน (๔.๒.๑.๑) และมีผลตาม (๔.๒.๑.๔) ๔ 

ปานกลาง ปฏิบัติตามหลักฐาน (๔.๒.๑.๑) และมีผลตาม (๔.๒.๑.๓) ๓ 

พอใช้ ปฏิบัติตามหลักฐาน (๔.๒.๑.๑) และมีผลตาม (๔.๒.๑.๒) ๒ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามหลักฐาน (๔.๒.๑.๑)  ๑ 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
        ๔.๒.๑.๑ สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล 
                             จากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
                           ๑) แบบส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้เรียนและสถานศึกษา 
                           ๒) แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสถานประกอบการและสถานศึกษา 
                           ๓) แบบส ารวจความพึงพอใจของสถานศึกษาต่อสถานประกอบการและผู้เรียน 
                           ๔) รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

๔.๒.๑.๒ สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙  
            เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 
๔.๒.๑.๓ สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙  
            เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 
๔.๒.๑.๔ สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙  
            เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 
๔.๒.๑.๕ สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
            เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

  



๔๑ 
 

ตัวอย่าง กรณีมีผู้เรียนจ านวน ๔ คน ได้ผลจากแบบสอบถามเฉล่ียดังนี้ 
คนท่ี ๑ ได้ ๓.๗๐ 
คนท่ี ๒ ได้ ๔.๕๐ 
คนท่ี ๓ ได้ ๒.๕๒ 
คนท่ี ๔ ได้ ๓.๔๕ 
 

 

ร้อยละ = 
จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินความพึงพอใจ

จ านวนผู้เรียนทั้งหมด
 ×๑๐๐ 

 

กรณีนี้จะเลือกเฉพาะผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ียต้ังแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไปเท่านั้นคือคนท่ี ๑และคน
ท่ี ๒  น ามาคิดค่าเฉล่ียร้อยละ อยู่ในข้อ ๔.๒.๑.๒ คือคิดเป็นร้อยละ๕๐ เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดย
พิจารณาจากภาพรวม 
 
ประเด็นการพิจารณา 

๔.๒.๒ การน าผลการประเมินในหัวข้อ ๔.๒.๑ มาพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้อย่างชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณาครบ ๕ ข้อ ๕ 

ดี มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๔ข้อ ๔ 

ปานกลาง มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๓ ข้อ ๓ 

พอใช้ มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๒ข้อ ๒ 

ต้องปรับปรุง มีหลักฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ๑ข้อ ๑ 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

๔.๒.๒.๑ รายงานผลข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงาน 
๔.๒.๒.๒ โครงการรองรับข้อเสนอแนะจากผลการประเมินความพึงพอใจของเครือข่าย 
๔.๒.๒.๓ ผลการด าเนินโครงการตามข้อเสนอแนะ 
๔.๒.๒.๔ ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 
๔.๒.๒.๕ การน าผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาความร่วมมอืไปด าเนินการจริงในระดับสถานศึกษา 



๔๒ 
 

 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๔.๒.๓ ผลการพัฒนาความร่วมมือของสถานประกอบการกับสถานศึกษา 
  

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก จ านวนสถานประกอบการเพิ่มขึ้น มากกว่าร้อยละ ๑๕ ๕ 

ดี จ านวนสถานประกอบการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑-๑๕  ๔ 

ปานกลาง จ านวนสถานประกอบการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖-๑๐  ๓ 

พอใช้ จ านวนสถานประกอบการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑-๕  ๒ 

ต้องปรับปรุง จ านวนสถานประกอบการคงเดิม ๑ 

การค านวณ 

    ร้อยละ = 
จ านวนสถานประกอบการปีการศึกษาปัจจุบัน−จ านวนสถานประกอบการปีการศกึษาท่ีผ่านมา

จ านวนสถานประกอบการปีการศกึษาท่ีผ่านมา
 ×๑๐๐ 

 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

 หลักฐานบันทึกความร่วมมือ Memorandum of Understanding (MOU) ระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ไม่น้อยกว่า ๓ปี และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส) ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

   
ประเด็นการพิจารณา 
 ๔.๒.๔ มีผลของการเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก จ านวนผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ ๒๕ ขึ้นไป ๕ 

ดี จ านวนผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐-๒๔  ๔ 

ปานกลาง จ านวนผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕-๑๙  ๓ 

พอใช้ จ านวนผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐-๑๔  ๒ 

ต้องปรับปรุง จ านวนผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพิ่มขึ้นน้อยกว่าร้อยละ ๑๐  ๑ 

 



๔๓ 
 

การค านวณ 

 

  ร้อยละ = 
จ านวนผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวภิาคปีีการศึกษาปัจจุบนั−จ านวนผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคปีีการศกึษาที่ผ่านมา

จ านวนผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคปีีการศกึษาที่ผ่านมา
 ×๑๐๐ 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

           ๔.๒.๔.๑ จ านวนผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในปีการศึกษาปัจจุบัน 
           ๔.๒.๔.๒ จ านวนผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในปีการศึกษาท่ีผ่านมา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

 

แบบเสนอขอรับการประเมินสถานศึกษา 
ท่ีจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑.  ช่ือสถานศึกษา................................................................................อาชีวศึกษาจังหวัด............................................... 
๒.  ท่ีต้ัง เลขท่ี/หมู.่...................................ถนน................................................ต าบล/แขวง............................................. 
     อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์...................................... 
     หมายเลขโทรศัพท์........................................โทรสาร................................. e-mail :................................................ 
๓.  ช่ือ-สกุล ผู้อ านวยการสถานศึกษา............................................................................................................................. 
     หมายเลขโทรศัพท์............................................................................e-mail : .......................................................... 
     ช่ือ-สกุล รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ...................................................................................................................... 
     หมายเลขโทรศัพท์............................................................................e-mail : ......................................................... 
     ช่ือ-สกุล หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี........................................................................................................ 
     หมายเลขโทรศัพท์............................................................................e-mail : ........................................................ 
๔.  การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีขอรับการประเมิน 
 (สามารถเลือกได้มากกว่า 1ประเภทวิชาและมากกว่า 1 สาขาวิชา) 
      ๔.๑  ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 [    ]  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมส่ิงทอ 

สาขาวิชา.............................................จ านวนนักเรียน.........................................คน 
สาขาวิชา.............................................จ านวนนักเรียน.........................................คน 
สาขาวิชา.............................................จ านวนนักเรียน.........................................คน 

   [    ]  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชา.............................................จ านวนนักเรียน.........................................คน 
สาขาวิชา.............................................จ านวนนักเรียน.........................................คน 
สาขาวิชา.............................................จ านวนนักเรียน.........................................คน 

   [    ]  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
สาขาวิชา.............................................จ านวนนักเรียน.........................................คน 
สาขาวิชา.............................................จ านวนนักเรียน.........................................คน 
สาขาวิชา.............................................จ านวนนักเรียน.........................................คน 

  

แบบ D-๑ ส าหรับสถานศึกษา 



๔๕ 
 

   [    ]  ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชา.............................................จ านวนนักเรียน.........................................คน 
สาขาวิชา.............................................จ านวนนักเรียน.........................................คน 
สาขาวิชา.............................................จ านวนนักเรียน.........................................คน 

   [    ]  ประเภทวิชาเกษตรกรรม/ประมง 
สาขาวิชา.............................................จ านวนนักเรียน.........................................คน 
สาขาวิชา.............................................จ านวนนักเรียน.........................................คน 
สาขาวิชา.............................................จ านวนนักเรียน.........................................คน 

   [    ]  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
สาขาวิชา.............................................จ านวนนักเรียน.........................................คน 
สาขาวิชา.............................................จ านวนนักเรียน.........................................คน 
สาขาวิชา.............................................จ านวนนักเรียน.........................................คน 

   [    ]  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
สาขาวิชา.............................................จ านวนนักเรียน.........................................คน 
สาขาวิชา.............................................จ านวนนักเรียน.........................................คน 
สาขาวิชา.............................................จ านวนนักเรียน.........................................คน 

        ๔.๒  ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
 [    ]  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมส่ิงทอ 

สาขาวิชา.............................................จ านวนนักศึกษา.........................................คน 
สาขาวิชา.............................................จ านวนนักศึกษา.........................................คน 
สาขาวิชา.............................................จ านวนนักศึกษา.........................................คน 

 [    ]  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชา.............................................จ านวนนักศึกษา.........................................คน 
สาขาวิชา.............................................จ านวนนักศึกษา.........................................คน 
สาขาวิชา.............................................จ านวนนักศึกษา.........................................คน 

  [    ]  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
สาขาวิชา.............................................จ านวนนักศึกษา.........................................คน 
สาขาวิชา.............................................จ านวนนักศึกษา.........................................คน 
สาขาวิชา.............................................จ านวนนักศึกษา.........................................คน 

[    ]  ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชา.............................................จ านวนนักศึกษา.........................................คน 
สาขาวิชา.............................................จ านวนนักศึกษา.........................................คน 
สาขาวิชา.............................................จ านวนนักศึกษา.........................................คน 



๔๖ 
 

   [    ]  ประเภทวิชาเกษตรกรรม/ประมง 
สาขาวิชา.............................................จ านวนนักศึกษา.........................................คน 
สาขาวิชา.............................................จ านวนนักศึกษา.........................................คน 
สาขาวิชา.............................................จ านวนนักศึกษา.........................................คน 

             [    ]  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
สาขาวิชา.............................................จ านวนนักศึกษา.........................................คน 
สาขาวิชา.............................................จ านวนนักศึกษา.........................................คน 
สาขาวิชา.............................................จ านวนนักศึกษา.........................................คน 

   [    ]  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
สาขาวิชา.............................................จ านวนนักศึกษา.........................................คน 
สาขาวิชา.............................................จ านวนนักศึกษา.........................................คน 
สาขาวิชา.............................................จ านวนนักศึกษา.........................................คน 
 

๕.  ช่ือ-สกุลผู้ประสานงานของสถานศึกษา............................................................................................... 
     หมายเลขโทรศัพท์...................................................e-mail : ........................................................  
     
 
 

ลงช่ือ....................................................... 
                     (....................................................) 
        ผู้อ านวยการวิทยาลัย...................................................... 
                ......./........./......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

 

 

แบบสรุปการขอรับการประเมินสถานศึกษา 
ท่ีจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศปี พ.ศ.๒๕๕๗ 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด........................................... 
 

สถานศึกษา ประเภทวิชา สาขาวิชา ระดับชั้น(/) จ านวน 
นร./นศ. 

หมายเหตุ 
ปวช. ปวส. 

       
      
      

      
      
      

       
     
     

      
     
     

 
 
ลงช่ือ....................................................... 

               (....................................................) 
    ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด................................................. 
        ......./........./......... 
 

หมายเหต ุเพิ่มเติมประเภทวิชาและสาขาวิชาได้ตามความเหมาะสม 

แบบ D-๒ ส าหรับอาชีวศึกษาจังหวัด 

 



๔๘ 
 

 

 

แบบประเมินสถานศึกษาที่จัดการอาชวีศึกษาระบบทวภิาคีสู่ความเป็นเลิศ ปพี.ศ.๒๕๕๗ 
************************** 

ตอนที่ ๑ข้อมูลท่ัวไป 
๑.  ช่ือสถานศึกษา....................................................................................................................................... 
๒.  ท่ีต้ัง เลขท่ี.............................ถนน.................................ต าบล/แขวง....................................................            
      อ าเภอ/เขต.................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์..................................... 
     หมายเลขโทรศัพท์.............................โทรสาร............................... E-mail : ....................................... 
๓.  สังกัด อาชีวศึกษาจังหวัด...............................................อาชีวศึกษาภาค.............................................  
๔.  ช่ือ-สกุลผู้อ านวยการสถานศึกษา.........................................................................................................   
     หมายเลขโทรศัพท์............................................................................................................................... 
๕.  ระดับช้ัน 
 [    ]  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 [    ]  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

๖.  รูปแบบการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 [    ]  ประเภทวิชา...อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมส่ิงท่อ...สาขางาน............................................. 

 [    ]  ประเภทวิชา...พาณิชยกรรม.................................สาขางาน............................................. 

 [    ]  ประเภทวิชา...ศิลปกรรม.......................................สาขางาน............................................. 

 [    ]  ประเภทวิชา...คหกรรม.........................................สาขางาน............................................. 

 [    ]  ประเภทวิชา...เกษตรกรรม/ประมง......................สาขางาน............................................. 

 [    ]  ประเภทวิชา...อุตสาหกรรมท่องเท่ียว...................สาขางาน............................................. 

 [    ]  ประเภทวิชา...เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร..สาขางาน........................................ 

 

แบบ D-๓ ส าหรับคณะกรรมการประเมิน 

 



๔๙ 
 

ตอนที่ ๒ข้อมูลการประเมิน  (๔มาตรฐาน  ๑๕ ตัวบ่งช้ี ) 
โปรดท าเครื่องหมาย  ช่องระดับคุณภาพการปฏิบัติ 

มาตรฐานที่  ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน ไม่มี ข้อมูล

พิจารณา ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ 
๑.๑ ผู้เรียนอาชีวศึกษา 
      ระบบทวิภาคีมีความรู้ 
      ความสามารถ ทักษะ  
      และประสบการณ์ 
      วิชาชีพ ตรงตามความ 
      ต้องการของสถาน 
      ประกอบการ  
 

๑.๑.๑ สถานศึกษาและสถาน 
        ประกอบการมีการ 
        คัดเลือก ผู้เรียนเข้าศึกษา 
        ในอาชีวศึกษาระบบ 
        ทวิภาคีอย่างเป็นระบบ 

       

๑.๑.๒ ร้อยละของผู้เรียนที่มี 
         ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
         เฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ข้ึนไป 

       

๑.๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน 
         เกณฑ์การทดสอบ 
         มาตรฐานวิชาชีพของ 
         สถานศึกษาและ 
         หน่วยงานภายนอก 

       

๑.๒  ผู้เรียนอาชีวศึกษา 
       ระบบทวิภาคีมี 
       คุณธรรมจริยธรรมและ 
       คุณลักษณะ 
       อันพึงประสงค ์

๑.๒.๑ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ 
        สถานศึกษาและสถาน 
        ประกอบการจัดข้ึน 

       

๑.๒.๒ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
         ตามหลักปรัชญาของ 
         เศรษฐกิจพอเพียงและ 

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในการด าเนินชีวิตได้ 

       

๑.๓ ผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาคีที่ส าเร็จการ 
ศึกษา และมีงานท า 
หรือประกอบอาชีพ 
อิสระหรือศึกษาต่อ 
ในสาขาท่ีเก่ียวข้อง 
ภายใน ๑ ปี 

ร้อยละของผู้ส าเร็จ 
การศึกษาท่ีได้งานท า 
หรือศึกษาต่อ หรือ
ประกอบอาชีพอิสระใน
สาขาท่ีเก่ียวข้องภายใน  
๑ ปี  

       

คะแนนรวมประเด็นพิจารณา        
คะแนนรวมมาตรฐานที่ ๑   

 



๕๐ 
 

 

ข้อสังเกตของผู้ประเมิน : ด้านคุณภาพผู้เรียน 
จุดเด่น................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
.... 
.......................................................................................................................................................................................
.... 
.......................................................................................................................................................................................
.... 
.......................................................................................................................................................................................
.... 
.......................................................................................................................................................................................
..... 
.......................................................................................................................................................................................
..... 
.......................................................................................................................................................................................
.... 
.......................................................................................................................................................................................
.... 
.......................................................................................................................................................................................
..... 
จุดด้อย
.......................................................................................................................................................................................
.... 
.......................................................................................................................................................................................
.... 
.......................................................................................................................................................................................
.... 
.......................................................................................................................................................................................
.... 
.......................................................................................................................................................................................
..... 



๕๑ 
 

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

..... 

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

.... 

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

.... 

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

..... 
ข้อเสนอแนะ....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
.... 
.......................................................................................................................................................................................
.... 
.......................................................................................................................................................................................
.... 
.......................................................................................................................................................................................
.... 
.......................................................................................................................................................................................
..... 
.......................................................................................................................................................................................
..... 
.......................................................................................................................................................................................
..... 
.......................................................................................................................................................................................
..... 
 



๕๒ 
 

มาตรฐานที่ ๒  ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

 ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจารณา คะแนน ไม่มี ข้อมูลพิจารณา 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๒.๑ การจัดท าแผน 
การเรียนและแผน 
การฝึกอาชีพ 

แผนการเรียนสอดคล้อง 
กับความต้องการของ 
สถานประกอบการ 

       

๒.๒ กระบวนการจัด 
      การเรียนการสอน 

๒.๒.๑ มีการด าเนินการตาม 
ระบบแบบแผน 
การจัดการอาชีวศึกษา 
ทวภิาคีอย่างต่อเน่ือง 

       

๒.๒.๒ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
ตามแผนการฝึกอาชีพ 

       

๒.๒.๓ มีการประเมินผลผู้เรียน 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

       

๒.๒.๔ จัดกิจกรรมการสอน 
เสริมให้ผู้เรียนมี 
สมรรถนะตาม 
แผนการฝึกอาชีพ 

       

๒.๓ การพฒันาแหล่ง 
      การเรียนรู้ 

จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ท่ี 
หลากหลาย เพื่อ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ 
อาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาคี  

       

๒.๔ สื่อการสอน หรือ 
นวัตกรรมเพื่อ 
การเรียนรู้ 

 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
วางแผน การผลิต  
น าไปใช้ และพัฒนา 
เทคโนโลยีสื่อการสอน 
หรือนวัตกรรมเพื่อ 
การเรียนรู้ 

       



๕๓ 
 

๒.๕ การค้นคว้า วิจัย  
นวัตกรรมร่วมกัน 
ระหว่างผู้เรียนและ 
สถานประกอบการ 
ในการพัฒนา 
วิชาชีพ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 ในการค้นคว้า วางแผน 
การจัดท า การผลิต  
เผยแพร่ ถ่ายทอด และ 
น าโครงงาน หรือ 
โครงการวิชาชีพไป 
ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

       

คะแนนรวมประเด็นพิจารณา        
คะแนนรวมมาตรฐานที่ ๒   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๔ 
 

ข้อสังเกตของผู้ประเมิน : ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
จุดเด่น.................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
จุดด้อย
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
 

 



๕๕ 
 

มาตรฐานที่ ๓  ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน ไม่มี 

ข้อมูลพิจารณา 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๓.๑ การก าหนด 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  
สอดคล้องกับ 
นโยบายของ 
ส านักงาน 
คณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษา 

๓.๑.๑ การจัดท าแผนพัฒนา 
สถานศึกษา 

       

๓.๑.๒ การจัดท าแผนปฏิบัติ 
การประจ าป ี

       

๓.๑.๓ การจัดท าแผนปฏิบัติ 
การอาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาคี 

       

๓.๒ การบริหารจัดการ 
ด้านงบประมาณ 

 

การบริหารงบประมาณ        

๓.๓  การบริหารงาน 
อาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาคีใน 
สถานศึกษา 

 

การบริหารงานระบบ 
ทวิภาคีในสถานศึกษา 

       

๓.๔  ระบบข้อมูล 
สารสนเทศ 

 

ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ในการบริหารจัดการ 

       

๓.๕ การพัฒนาบุคลากร 
 

๓.๕.๑ การพัฒนาบุคลากร 
ภายในสถานศึกษา 

       

๓.๕.๒ การพัฒนาบุคลากร 
ภายในสถาน 
ประกอบการ 

 

       

คะแนนรวมประเด็นพิจารณา        
คะแนนรวมมาตรฐานที่ ๓   

 
 
 



๕๖ 
 

 
ข้อสังเกตของผู้ประเมิน : ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ 
จุดเด่น.................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
.... 
.......................................................................................................................................................................................
.... 
.......................................................................................................................................................................................
.... 
.......................................................................................................................................................................................
.... 
.......................................................................................................................................................................................
..... 
.......................................................................................................................................................................................
..... 
.......................................................................................................................................................................................
.... 
.......................................................................................................................................................................................
.... 
.......................................................................................................................................................................................
..... 
จุดด้อย
.......................................................................................................................................................................................
.... 
.......................................................................................................................................................................................
.... 
.......................................................................................................................................................................................
.... 
.......................................................................................................................................................................................
.... 
.......................................................................................................................................................................................
..... 



๕๗ 
 

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

..... 

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

.... 

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

.... 

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

..... 
ข้อเสนอแนะ....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
.... 
.......................................................................................................................................................................................
.... 
.......................................................................................................................................................................................
.... 
.......................................................................................................................................................................................
.... 
.......................................................................................................................................................................................
..... 
.......................................................................................................................................................................................
..... 
.......................................................................................................................................................................................
.... 
.......................................................................................................................................................................................
.... 
.......................................................................................................................................................................................
..... 
 

มาตรฐานที่  ๔ ด้านคุณภาพความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 

ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน ไม่มี 

ข้อมูลพิจารณา 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๔.๑ การมีส่วนร่วมของ 
      สถานประกอบการ 

๔.๑.๑ การมีส่วนร่วมของ 
สถานประกอบการ 

       



๕๘ 
 

ในการบริหารจัดการ 
 

ในการจัดการ 
อาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาคี  

๔.๑.๒ การประสานความ 
ร่วมมือกับสถาน 
ประกอบการ 
ในการจัดอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคี 

       

๔.๒ การติดตาม 
ประเมินผลการ 
จัดการอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคีกับ 
สถานประกอบการ 

๔.๒.๑ การประเมินความพึง 
พอใจของการจัด 
การอาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาคี 

       

๔.๒.๒ การน าผลการประเมิน 
ในหัวข้อ ๔.๒.๑ มา 
พัฒนาการจัดการ 
อาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาคีได้อย่างชัดเจน 
เป็นรูปธรรม 

       

๔.๒.๓ ผลการพัฒนาความ 
ร่วมมือของสถาน 
ประกอบการกับ 
สถานศึกษา 

       

๔.๒.๔ มีผลของการเพิ่ม 
ปริมาณผู้เรียน 
อาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาคี 

       

คะแนนรวมประเด็นพิจารณา        
คะแนนรวมมาตรฐานที่ ๔   

 

ข้อสังเกตของผู้ประเมิน : ด้านคุณภาพความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 
จุดเด่น.................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 



๕๙ 
 

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................ 
จุดด้อย
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
 

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

(...........................................) 
ต าแหน่ง...................................สังกัด.................................... 

วันท่ีเข้าประเมิน....................................................................... 



๖๐ 
 

 

แบบสรุปผลการประเมินผลสถานศึกษา 

ท่ีจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศปี พ.ศ.๒๕๕๗ 

 ระดับจังหวัด................... ระดับภาค...................  ระดับชาติ 

วิทยาลัย.......................................................... 
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ประเภทวิชา...........................สาขาวิชา.....................................วันที่ประเมิน.............................. .. 

เกณฑ์การพิจารณา 
คะแนนเต็ม/ 

น้ าหนักคะแนน 
ผลรวมของคะแนน

แต่ละมาตรฐาน 
ตัวคูณ 

ผลคะแนน 
(๑๐๐คะแนน) 

มาตรฐานที่ ๑ ๓๐/๒๕  ๐.๘๓๓  
มาตรฐานที่ ๒ ๔๐/๓๕  ๐.๘๗๕  
มาตรฐานที่ ๓ ๔๐/๒๐  ๐.๕๐๐  
มาตรฐานที่ ๔ ๓๐/๒๐  ๐.๖๖๗  

ผลรวมทุกมาตรฐาน  
  

สรุปผลการประเมินทุกมาตรฐาน................คะแนน  อยูใ่นระดับกลุ่ม................ดาว 

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

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

 
ลงช่ือ....................................กรรมการ

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

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

 
ลงช่ือ....................................กรรมการ 

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

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

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

แบบ D-๔ ส าหรับคณะกรรมการ 



๖๑ 
 

 

 
แบบสรุปผลการประเมินผลสถานศึกษา 

ท่ีจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศปี พ.ศ.๒๕๕๗ 
 

 ระดับจังหวัด............................. ระดับภาค...............................  ระดับชาติ 

 

จ านวน...............แห่ง  มีผลการประเมินดังนี ้
 

ท่ี ชื่อสถานศึกษา ประเภทวิชา สาขาวิชา ผลคะแนนรวม ระดับดาว 
      
      
      
      
      
      
      

 

 

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

 

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

 
ลงช่ือ....................................กรรมการ 

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

 

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

 
ลงช่ือ....................................กรรมการ 

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

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

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

 

แบบ D-๕ ส าหรับคณะกรรมการ 


