
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
…………………………………………… 
วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 

ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งบประมาณ พ.ศ.2563 
ผู้ประสานงาน ชื่อ : นายเสถียร  สุริวงษ ์
ต าแหน่ง : หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี  โทรศัพท์ : 084-1063622 
โทรสาร :  035-440479                           โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 084-1063622 
E- mail :  satean.top555@gmail.com  

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง     
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

นักเรียน นักศึกษาได้ออกเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ยังขาดความชัดเจนในความรู้ความเข้าใจ  
บทบาทหน้าที่แนวทางปฏิบัติกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเรียนรู้และฝึกทักษระด้วยการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการและมีการปรับปรุงด้านบุคลิกภาพ จิตรพิสัยของการเป็นช่างฝีมือที่ดี 
 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

4.1 เพ่ือสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาให้มีงานท า มีรายได้ระหว่างเรียน 
4.2 เพ่ือส่งเสริมทัศนคติ ที่ดีต่อการเข้ารับการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา 
4.3 เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการมีงานท าหลังจัดการศกึษาวิชาชีพร่วมกับภาคีเครือข่าย 
4.4 เพ่ือเพ่ิมโอกาสท างานในสถานประกอบการที่มีคุณภาพ  

5. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(Output) 
5.1 เพ่ิมจ านวนผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียน 
5.2 นักเรียน นักศึกษามีความรู้และสมรรถนะด้านทักษะตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 
5.3 ผู้เรียนมีคณุธรรม และจริยธรรมที่พึงประสงค์ 

6. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(Outcome) 
6.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียน การสอนระบบทวิภาคี  
6.2 นักเรียน นักศึกษาสามารถฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการจนจบหลักสูตรตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด 
7. กลุ่มเป้าหมาย  

7.1เชิงปริมาณ 
7.1.1  ผู้บริการ ครู เจ้าเหน้าที่       จ านวน     48   คน 
      นักเรียนระดับชั้น  ปวช.3 ทุกสาขาวิชา      จ านวน   142   คน 
      นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ทุกสาขาวิชา      จ านวน   173   คน 
                                       รวม                  จ านวน   323   คน           

7.2 เชิงคุณภาพ 
คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง ได้เข้าร่วม

โครงการฯ ปีการศึกษา 2563 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีและ
นักเรียน นักศึกษาสามารถฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการจนจบหลักสูตรตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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8. การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / นโยบาย / ยุทธศาสตร์ / การประกันคุณภาพ 
8.1 การบูรณาการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.1.1 นิยาม    ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ด ี
 8.1.2 เงื่อนไข        ความรู้               คุณธรรม 
8.2 นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
8.3 ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                        ยุทธศาสตร์ที่  1 : มุ่งพัฒนาและเพ่ิมปริมาณผู้ เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ                     
ตลาดแรงงานในประเทศและดับสากล 
                       กลยุทธ์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี สมรรถนะ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ  
ตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 8.4 พันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศกึษา 
                 พันธกิจที่ 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนตรงมาตฐานการอาชีวศึกษา ตามความต้องการของชุมชน                         
และสถานประกอบการ 
                 กลยุทธ์ที่  1 เพ่ิมปริมาณผู้เรียน 2.ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 3.เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับนักเรยีน นักศึกษา 4.พัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
          8.5 นโยบายสถานศึกษา 

ข้อ ๑ : มุ่งจัดระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยจัดเป็นส่วนหนึ่งของการท างานปกติ 
ซึ่งบุคลากรของสถานศึกษา ทุกฝ่าย/งาน/สาขาวิชาต้องมีความเข้าใจ ตระหนัก และความพยายามในการ
ปฏิบัติให้สามารถน าพาสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินไปสู่คูณภาพการศึกษาและส่งผลให้นักศึกษา         
มีคุณภาพ ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ และคุณธรรม จริยธรรม ทั้งภายในโดยต้นสังกัดและภายนอก โดยส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

8.6 การประกันคุณภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 มาตรฐานที่  ๑ คุณลักษณะของผู้ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 
 มาตรฐานที่  3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 8.7 การประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (ใช้การ
ประกันคุณภาพภายในแทน) เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบสี่ ยังไม่ประกาศใช้ 

 มาตรฐานที่  ๑ คุณลักษณะของผู้ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 
 มาตรฐานที่  3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
8.8 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
 ด้านที่ 1     :  คุณภาพนักศกึษา 

ข้อที่ 1.1.1 :  นักเรยีน/นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
9. พืน้ที/่สถานทีด่ าเนินการ : วทิยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง สถานประกอบการ 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  10.1 โดยตรง :  คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 

10.2โดยอ้อม :  นักเรียน นักศึกษาสามารถจบตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
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11.ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : (KPI) 
 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที ่   จ านวน 8     คน 

นักเรียน ปวช.3            จ านวน 142 คน   
นักศึกษา ปวส.1           จ านวน 173 คน 

323 คน 

เชิงคุณภาพ คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการ
อาชีพสองพ่ีน้อง ได้เข้าร่วมโครงการฯ ปีการศึกษา 2563 เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีและ
นักเรียน นักศึกษาสามารถฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถาน
ประกอบการจนจบหลักสูตรตามระยะเวลาที่ก าหนด 

- 

เชิงเวลา ปีการศึกษา 2563 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 230,000บาท 

 

12.สรุปขัน้ตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ หมาย
เหตุ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4  
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

1.โครงการอบรมความรู้ความเข้าใจ
ให้กับสถานประกอบการและเขยีน
แผนการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ 

             

40,000 

2.โครงการสัมภาษณ์นักเรียน 
นักศึกษาฝึกประสบการอาชีพใน
สถานประกอบการณ์ 

            10,000 

3.โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์อาชีพใน                     
สถานประกอบการ 

            10,000 

4.โครงการแนะแนวเพือ่เพิ่มปรอมาณ
ผู้เรียนในระบบอาชีวศึกษาทวิภาคี 

            40,000 

5.โครงการนิเทศ นักเรียน นักศึกษา
ฝึกประสบการอาชีพในสถาน
ประกอบการ 

            10,000 

6.โครงการพัฒนาครูฝึกในสถาน
ประกอบการ 

            30,000 

7.โครงการส่งครูไปพัฒนาในสถาน
ประกอบการ 

            50,000 

8.โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษา
ฝึกประสบการณ์อาชีพและน าเสนอ
ผลงานนักเรียนที่ผา่นการฝึก
ประสบการณ์อาชพีในสถาน
ประกอบการ 

            10,000 

9.โครงการท าความร่วมมือระหวา่ง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ 

            30,000 
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