
1. ช่ือโครงการ:   บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี กับสถานประกอบการ    
                     และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ 
   ผูประสานงาน  หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
   ผูรับผิดชอบโครงการ ชื่อ –นามสกุล : วาท่ี ร.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 เปนการนักศึกษาใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 
          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 สรางสามัคคีใหเกิดข้ึนในหมูคณะ 

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 การวัดผลและการประเมินผลเพ่ือมุงเนนผลิตผูสําเร็จการศึกษาในระดับฝมือ ระดับเทคนิค 
และระดับเทคโนโลยีสายปฏิบัติการใหเปนผูมีความรูความเขาใจทักษะ คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
และกิจนิสัยท่ีเหมาะสม ปฏิบัติงานไดจริง ปฏิบัติงานท่ีใชเทคนิคในการทํางาน สรางและพัฒนางาน วางแผน 
จัดการพัฒนาตนเองและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ใหมีความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ มี
สมรรถนะนําไปปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพอิสระไดตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ และมาตรฐานสมรรถนะ
ของสาขาวิชานั้น ๆ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ 
 การจัดการอาชีวศึกษาเปนการเตรียมกําลังคน และการฝกอบรมอาชีพ เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคน
ระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ดานทักษะวิชาชีพในสาขาตาง ๆ ใหตรงกับความตองการของ
สถานประกอบการและตลาดแรงงาน เพ่ือพัฒนาประเทศสูการพัฒนาตนเองทางเทคโนโลยีไดนั้นจะตองมี
กระบวนการสรางเทคโนโลยีอยางครบวงจร ตั้งแตการออกแบบวิจัย และการพัฒนาการสรางตนแบบการ
ถายทอดและดัดแปลงเทคโนโลยีสูกระบวนการผลิตท้ังในภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดยนําความรูในทาง
ทฤษฎีอันเปนสากลและภูมิปญญาไทยมาพัฒนาผูรับการศึกษาใหมีความรู ความสามารถในทางปฏิบัติ และมี
สมรรถนะจนสามารถนําไปประกอบอาชีพในลักษณะผูปฏิบัติหรือผูประกอบอาชีพอิสระได 
 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ไดมีการจัดการเรียนการสอนท้ังระบบปกติ และระบบทวิภาคี มีความ
ตระหนักในการฝกประสบการณอาชีพเปนอยางมาก เพ่ือสงเสริมใหการศึกษาในระบบทวิภาคีมีการพัฒนาและ
สอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสถาบัน ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
จึงไดจัดทําโครงการบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีกับสถานประกอบการข้ึน เพ่ือ
กอใหเกิดประโยชนตอนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ทุกสาขาวิชา อีกท้ังยังสงผลให
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีสามารถผลิตผูเรียนไดตรงตามความตองการของสถานประกอบการไดเปนอยางดี 
 

4. วัตถุประสงคของโครงการ 
 4.1 เพ่ือจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีกับสถานประกอบการทุก
สาขาวิชา 

4.2 เพ่ือรวมจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเนนบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน ระบบการเรียนการ
สอน การฝกงาน การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี การฝกอบรม โดยดําเนินการรวมกันระหวางวิทยาลัยฯ 
กับสถานประกอบการ 

4.3 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสถานประกอบการท่ีทําความรวมมือกับวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
 
 



5. ผลผลิตของโครงการ (Output) 
5.1 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ บูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน

จัดการเรียน การสอน การฝกงาน ระบบทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการในสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคี  
 

6. ผลลัพธของโครงการ (Outcome) 
5.2 มีสถานประกอบการเขารวมทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ กับวิทยาลัยฯทุกสาขาท่ีจัดการเรียน

การสอนระบบทวิภาคี 
 

7. กลุมเปาหมาย 
เชิงปริมาณ  :  มีสถานประกอบการท้ังในจังหวัดและตางจังหวัดรวมลงนามความรวมมือกับวิทยาลัยฯ 

ทุกสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
เชิงคุณภาพ :  สถานประกอบการมีความพรอมในการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือจัดการ

เรียนการสอน การฝกงาน  การฝกอบรมในระบบทวิภาคีกับวิทยาลัยฯ เปนอยางดี 
 

8. พ้ืนท่ีดําเนินการ   
หองประชุมวิษณุสรณ   วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี   
 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 มีสถานประกอบการท่ีมีมาตรฐานรวมจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับวิทยาลัยฯ ทุก

สาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
9.2 สถานประกอบการรวมจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเนนบูรณาการ การเรียนรูกับการทํางาน

ระบบการเรียน การสอน การฝกงาน การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี การฝกอบรมโดยดําเนินการ
รวมกับวิทยาลัยฯ 

9.3 สถานประกอบการรวมกันจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียน นักศึกษาใหมีทักษะฝมือ
ความรู ความสามารถและเปลี่ยนเรียนรูเทคโนโลยีรวมกันเพ่ิมทักษะสรางเสริมประสบการณและพัฒนาวิชาชีพ
ตามสภาพความเปนจริง 

9.4 สงเสริม สนับสนุนและฝกฝนใหนักเรียน นักศึกษา มีความรูและไดรับประสบการณตรง            
มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีสมรรถนะวิชาชีพท่ีเปนมาตรฐานทันตอการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ
เทคโนโลย ี

9.5 สถานประกอบการไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติท่ีไดรวมจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ทุกสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
 
 
 
 
 
 
 



10. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

เชิงปริมาณ มีสถานประกอบการท้ังในจังหวัดและตางจังหวัดรวมลงนาม
ความรวมมือกับวิทยาลัยฯ ทุกสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการ
สอนระบบทวภิาคี 

จํานวน ๑๔  แหง 

เชิงคุณภาพ สถานประกอบการมีความพรอมในการจัดทําบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ รวมจัดการเรียนการสอนการฝกงานการ
ฝกอบรมในระบบทวิภาคีกับวิทยาลัยฯ เปนอยางดี 

 

เชิงเวลา สิงหาคม - กันยายน 2564  
เชิงคาใชจาย คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  30,000 บาท 

 
11.  สรุปข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช: 

ขั้นตอน/วิธีดาํเนินการ 

ดําเนินการใน 
ไตรมาส () 

เปาหมาย (เชน 
ใคร จํานวนครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่ดําเนินการ 
ระบุ ตาํบล/

อําเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน 

งบรายจาย
อ่ืน 

งบเงิน
อุดหนุน 

1.เสนอโครงการบันทึกขอตกลง
ความรวมมือระหวางทยาลัยเทคนิค 
อุทัยธานีกับสถานประกอบการ 

 
   

สถาน
ประกอบการ 
แผนกวิชาชาง

ยนต 
แผนกวิชาชางกล

โรงงาน 
แผนกวิชาเชื่อม

โลหะ 
แผนกวิชาไฟฟา 

วิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธาน ี

- - - -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 

 


