
1. ช่ือโครงการ:   อบรมครูนิเทศการฝกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    ผูประสานงาน  หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    ผูรับผิดชอบโครงการ ชื่อ –นามสกุล : วาท่ีร.ต.ไพศาล  สินธุพูล    
 

2. ความสัมพันธสอดคลองของโครงการ 
    2.1 ดานความพอประมาณ 
          2.1.1 พอประมาณกับเวลาท่ีใชดําเนินกิจกรรมตั้งแตเตรียมการ จัดทํา และสรุปประเมินผลโครงการ 
          2.1.2 พอประมาณกับความสามารถของครู และนักเรียน นักศึกษา ท่ีจะชวยกันดําเนินงาน 
                   ในโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
          2.1.3 พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ท่ีตองใชในการดําเนินโครงการ 
 

    2.2 ดานการมีเหตุผล 
          2.2.1 เปนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาดานอาชีวศึกษา 
          2.2.2 เปนการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 
          2.2.3 ยึดหลักวา นักศึกษาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 
          2.2.4 การสรางนักเรียน นักศึกษาใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
          2.2.5 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษามีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานทักษะทางวิชาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 

    2.3 ดานการมีภูมิคุนกันท่ีดี 
          2.3.1 มีการประเมินการทํางานเปนระยะแลวนําผลมาใชปรับปรุงการทํางานตอไป 
          2.3.2 มีการประเมินการทํางาน สรุปงาน แลวนําผลมาใชปรับปรุง วางแผนการทํางานครั้งตอไป 
 

    2.4 เง่ือนไขความรู 
      2.4.1 องคความรูท่ีไดรับดานการจัดการเรียนการสอนของครูนําไปพัฒนาตอยอด 
      2.4.2 ความรูฝกทักษะใหนักเรียนรูจักคิด วิเคราะห และปฏิบัติงาน 
      2.4.3 รูจักวางแผนในการทํางาน 
      2.4.4 ความรูดานการสรุปผลและการประเมินงาน 

 

2.5  เง่ือนไขคุณธรรม 
2.5.1 มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของครูและนักศึกษา 
2.5.2 ประหยัดการใชงบประมาณ วัสดุอยางคุมคา 
2.5.3 ความขยันอดทน 
2.5.4 สรางความสามัคคีใหเกิดข้ึนในหมูคณะ 

 

2.6  สังคม  
 2.6.1 นักศึกษา มีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 

           2.6.2 นักศึกษามีความรูรักสามัคคี 
 

2.7  เศรษฐกิจ 
 2.7.1 ใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา  
 

  



2.8  ส่ิงแวดลอม 
 2.8.1 ใชและรักษาสิ่งแวดลอม ทรัพยากรใหคงอยูอยางยั่งยืน 

2.9 วัฒนธรรม 
  2.9.1 การรักษากฎกติกา และความมีน้ําใจชวยเหลือเก้ือกูลกัน 

3. หลักการและเหตุผล 
 จากพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรตรา 8 ในการจัดการการศึกษาระบบทวิภาคี 
เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากขอตกลงระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน กับสถาน
ประกอบการในเรื่อง การจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยผูเรียนใชเวลาสวนหนึ่งใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ โดยมีการจัดแผนการเรียน 
แผนการฝกอาชีพ การนิเทศ การวัดผลและการประเมินผลเพ่ือมุงเนนผลิตผูสําเร็จการศึกษาในระดับฝมือ 
ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีสายปฏิบัติการใหเปนผูมีความรูความเขาใจทักษะ คุณธรรมจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยท่ีเหมาะสม ปฏิบัติงานไดจริง ปฏิบัติงานท่ีใชเทคนิคในการทํางาน สรางและ
พัฒนางาน วางแผน จัดการพัฒนาตนเองและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ใหมีความกาวหนาทาง
วิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะนําไปปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพอิสระไดตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
และมาตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชานั้นๆ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
แผนการศึกษาแหงชาติ 
 หลักการนิเทศการฝกอาชีพ จากนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนั้น ในสถานศึกษา
ดําเนินการรวมกับสถานประกอบการเพ่ือดําเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยการมีสวนรวมกับผูเก่ียวของของ
ทุกฝาย คือ สถานศึกษา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ครูนิเทศ บุคลากรสนับสนุนการศึกษาท่ีเก่ียวของ 
สถานประกอบการ ไดแก ผูบริหาร ผูควบคุมการฝกอาชีพ ครูฝก ซ่ึงบุคคลดังกลาวขางตน จําเปนตองมีการ
วางแผน การนิเทศ และการจัดการรวมกันท่ีเปนหัวใจสําคัญของระบบทวิภาคี คือ แผนการฝกอาชีพ และการ
นิเทศ  ในการจัดทําแผนการฝกอาชีพและการนิเทศ จึงจําเปนตองสรางความเขาใจใหตรงกันทุกฝาย 
 อาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ประกอบไปดวย วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
อุทัยธานี และวิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี ไดมีการจัดการเรียนการสอนท้ังระบบปกติ และระบบทวิภาคี มี
ความตระหนักในการจัดทําแผนกการฝกอาชีพ และการนิเทศเปนอยางมาก เพ่ือสงเสริมใหการศึกษาในระบบ
ทวิภาคีมีการพัฒนา และสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสถาบัน ดังนั้น 
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จึงไดจัดทําโครงการอบรมครูนิเทศการฝกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพ่ือให
ผูบริหาร ครู ครูนิเทศ บุคลากรสนับสนุนการศึกษา ผูบริหารในสถานประกอบการ ผูควบคุมการฝกอาชีพ และ
ครูฝก ประจําสถานประกอบการ มีความรู ความเขาใจในการนิเทศการฝกอาชีพมากยิ่งข้ึน 
 

4. วัตถุประสงคของโครงการ 
 4.1 เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจในการนิเทศการฝกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

4.2  เพ่ือนิเทศการฝกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกสาขาวิชา 
5. ผลผลิตของโครงการ (Output) 

5.1 ครู ครูนิเทศ บุคลากรสนับสนุนการศึกษา ผูบริหารในสถานประกอบการ ผูควบคุมการฝกอาชีพ 
และครูฝก ประจาํสถานประกอบการ มีความรูความเขาใจการนิเทศการฝกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 



6. ผลลัพธของโครงการ (Outcome) 
6.1 ทุกสาขาวิชามีการนิเทศการฝกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอยางนอย 6 แผนกวิชา 

 

7. กลุมเปาหมาย 
เชิงปริมาณ  :  ครู ครูนิเทศ บุคลากรสนับสนุนการศึกษา ผูบริหารในสถานประกอบการ ผูควบคุม

การฝกอาชีพ และครูฝก ประจําสถานประกอบการ เขารับการอบรมจํานวน 30 คน 
ครู ครูนิเทศ บุคลากรสนับสนุนการศึกษา ผูบริหารในสถานประกอบการ ผูควบคุม 

การฝกอาชีพ และครูฝก ประจําสถานประกอบการ สามารถนิเทศการฝกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได
อยางนอย 6 แผนกวิชา 

เชิงคุณภาพ :  ครู ครูนิเทศ บุคลากรสนับสนุนการศึกษา ผูบริหารในสถานประกอบการ ผูควบคุม
การฝกอาชีพ และครูฝก ประจําสถานประกอบการ มีความรูความเขาใจการนิเทศการฝกอาชีพอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีได 
 

8. พ้ืนท่ีดําเนินการ  : หองประชุมวิษณุสรณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี   
 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 ครู ครูนิเทศ บุคลากรสนับสนุนการศึกษา ผูบริหารในสถานประกอบการ ผูควบคุมการฝกอาชีพ 

และครูฝก ประจําสถานประกอบการมีความรู ความเขาใจการนิเทศการฝกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได
เปนอยางดี 

9.2 บุคลากรสนับสนุนการศึกษา ผูบริหารในสถานประกอบการ ผูควบคุมการฝกอาชีพ และครูฝก 
ประจําสถานประกอบการ นิเทศการฝกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได 

9.3 ทุกสาขาวิชามีการนิเทศการฝกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอยางนอย ๖ แผนกวิชา 
9.4 นักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคีมีความรู ความสามรถ ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพตรงตามความ

ตองการของสถานประกอบการ 
 

10. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

เชิงปริมาณ ครู  ครูนิ เทศ บุคลากรสนับสนุนการศึกษา ผูบริหารในสถาน
ประกอบการ ผูควบคุมการฝกอาชีพ และครูฝก ประจําสถาน
ประกอบการ  
ครู  ครูนิ เทศ บุคลากรสนับสนุนการศึกษา ผูบริหารในสถาน
ประกอบการ ผูควบคุมการฝกอาชีพ และครูฝก ประจําสถาน
ประกอบการ สามารถนิเทศการฝกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได
อยางนอย 

30  คน 
 
 

6 แผนกวิชา 

เชิงคุณภาพ ครู ครูนิเทศ บุคลากรสนับสนุนการศึกษา ผูบริหารในสถาน
ประกอบการ ผูควบคุมการฝกอาชีพ และครูฝก ประจําสถาน
ประกอบการ มีความรูความเขาใจ และนิเทศการฝกอาชีพ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได 

 

เชิงเวลา ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔  
เชิงคาใชจาย คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  30,000 บาท 



11.  สรุปข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช: 

ขั้นตอน/วิธีดาํเนินการ 

ดําเนินการใน 
ไตรมาส () 

เปาหมาย 
(เชน ใคร 

จํานวนครั้ง 
เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่
ดําเนินการ 
ระบุ ตาํบล/

อําเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ

ดําเนินงาน 
งบ

ลงทุน 

งบ
รายจาย

อ่ืน 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดทําหนังสือราชการเร่ือง โครงการจัด             
ทําการเขียนแผนการฝกอาชีพอาชวีศึกษา
ระบบทวิภาคี 

 
   คณะครู ครู

นิเทศเขารวม
โครงการอบรม
ครูนิเทศการ

ฝกอาชีพ
อาชีวศึกษา

ระบบ 
ทวิภาคี 

วิทยาลัยเทคนิ
คอุทัยธาน ี

- - - 
 

30,000.00 

2. บันทึกขออนุมัติ/อนุญาตดําเนิน
โครงการ 

 
   

3. แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการฯ 

  
  

4. จัดอุปกรณที่ใชในการอบรมฯ   
 
 

5. ดําเนินโครงการ     
6. ประเมินสรุปผล และรายงานผล     

รวมเงิน - - - 30,000.00 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 30,000.00 

   


