
 
 

สรุปผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับอาชีวศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี   สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ประเด็นการติดตาม 
ผลการด าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลลัพธ์ 
Output/Outcome/impact 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคีให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
1. เตรียมความพร้อมในการ
จัดการอาชีวศึกษา  
ระบบทวิภาคี 
  1.1 การส ารวจความพร้อม
ของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน องค์การ ในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบ             
ทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา 

 
 
 
1. ด าเนินการส ารวจ 
   ความพร้อมของ 
   สถานประกอบการ 
   ก่อนรับนักเรียน  
   นักศึกษาเข้าฝึก 
   ประสบการณ์ 
   จ านวน 1,416  
   สถานประกอบการ 

 
 
 
1. สถานประกอบการ 
   มีความพร้อมใน 
   การจัดการ 
   อาชีวศึกษา       
   ระบบทวิภาค ี
   - ค่าตอบแทน 
   - ที่พัก 
   - สถานที่ในการ  
     จัดการเรียน   
     การสอน 
   - ครูฝึกในสถาน 
     ประกอบการ 
     ทีผ่่านการ 
     ฝึกอบรม 

 
 
 
1. สถานประกอบการที่มีความ 
   พร้อมในการจัดการอาชีวศึกษา 
    ระบบทวิภาคี ร่วมกับ 
   สถานศึกษา จ านวน 57 แห่ง 

 
 
 
1. สถานประกอบการ 
   ส่วนใหญ่ไม่มีครูฝึก 
   ที่ผ่านการฝึกอบรม 
2. สถานประกอบการ 
   ขนาดย่อม  
   ธุรกิจครอบครัว            
   ซึ่งไม่สามารถ        
   ฝึกอาชีพใน      
   รายวิชาได ้

 
 
 
1. จัดฝึกอบรมครูฝึก 
    ให้สถานประกอบการ 
     ที่มีความพร้อมใน 
    การจัดการ 
    อาชีวศึกษา 
    ระบบทวิภาค ี
    ร่วมกับ 
    สถานศึกษา 
 

 
 
 
1. หน่วยงาน        
   ต้นสังกัดจัดท า 
   แผนพัฒนา 
   ครฝูึกในสถาน 
   ประกอบการ 
   ไว้ล่วงหน้าใน 
   ทุกปีงบประมาณ  
   เพ่ือให้สถาน 
   ประกอบการ 
   วางแผนก าลังคน 
   ของสถาน 
   ประกอบการ 
   ไม่ให้กระทบกับ 
   ภาระงานปกติ 
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ประเด็นการติดตาม 
ผลการด าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลลัพธ์ 
Output/Outcome/impact 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคีให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน(ต่อ) 
  1.2 การท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบ              
ทวิภาค ี

1. จ านวน 16 แห่ง 1. ทุกสถาน 
   ประกอบการมี           
   ความพร้อมในการ 
   จัดการเรียนการ 
   สอนอาชีวศึกษา 
   ระบบทวิภาคี  

1. สถานศึกษาและสถาน 
   ประกอบการสามารถจัด  
   การเรียนการสอนให้เป็นไป 
   ตามมาตรฐานการจัดการ 
   อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

1. สถานประกอบการ 
   ขนาดใหญ่ที่มีความ 
   พร้อมในพ้ืนที่มี 
   จ านวนน้อย 
 
 

1. สถานศึกษาต้อง 
   แสวงหาความ 
   ร่วมมือจากสถาน 
   ประกอบการใน 
   จังหวัดใกล้เคียง 
 

1. หน่วยงาน       
   ต้นสังกัด  
   สนับสนุน 
   งบประมาณ              
   ในการนิเทศ  
   ติดตาม  

2. วางแผนในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   2.1 การจัดท าแผนงาน
โครงการ และแผนการเรียน
ในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีร่วมกับสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน 
องค์กร 

 
 
1. สถานศึกษาก าหนด 
   แผนงาน โครงการ 
   จัดการอาชีวศึกษา 
   ระบบทวิภาคีไว้ใน 
   แผนพัฒนาฯ และ 
   แผนปฏิบัติการ 
   ประจ าปี 
2. สถานศึกษาจัดท า 
   แผนการเรียน 
   ร่วมกับสถาน 
   ประกอบการ 

 
 
1. ความพร้อมด้าน 
   งบประมาณ 
2. แผนการเรียนและ 
   การฝึกสอดคล้อง 
   กับความต้องการ 
   ของสถาน 
   ประกอบการ 

 
 
1. สถานศึกษาและสถาน 
   ประกอบการมีแผนงาน 
   โครงการและแผนการเรียน 
   ในการจัดการอาชีวศึกษา 
   ระบบทวิภาคีร่วมกัน 
 
 

 
 
1. สถานประกอบการ 
   ขนาดย่อม/เล็ก       
   มีงานอาชีพไม่ครบ 
   ตามสมรรถนะของ 
   หลักสูตร 
2. สถานประกอบการ 
   บางแห่งยังไม่เห็น 
   ความส าคัญของการ 
   ท าแผนการเรียน 
   ร่วมกับสถานศึกษา  
   (ไม่ให้ความส าคัญ 
   กับงานวิชาการ          
   แต่มีความพร้อมใน 
   การพัฒนาอาชีพ 
   ให้กับผู้เรียน) 

 
 
1. จัดท าแผนการเรียน 
    ในสถานศึกษา 
    ให้กับสถาน 
    ประกอบการที่          
    ไม่สามารถจัดการ 
    ฝึกประสบการณ์ได้ 
    ครบตามสมรรถนะ 
2. มอบหมายให้ครู 
   นิเทศไปจัดท า 
   แผนการเรียนที่ 
   สถานประกอบการ 
   ร่วมกับครูฝึก 

 
 

- 
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ประเด็นการติดตาม 
ผลการด าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลลัพธ์ 
Output/Outcome/impact 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคีให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน(ต่อ) 
  2.2 การประชาสัมพันธ์                   
และแนะแนวผู้เรียน 

1. การประชาสัมพันธ์ 
   และแนะแนวผู้เรียน 
   ผ่านสื่อที่หลากหลาย  
   จ านวน 10 ช่องทาง  
2. แนะแนวนักเรียน 
   ในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
   จ านวน 11  
   โรงเรียน 
 
 

1. ช่องทางในการ 
    ประชาสัมพันธ์ 
    และแนะแนว 
    ผู้เรียนทั้งภายใน 
    และภายนอก  
    ประกอบด้วย 
    - สื่อวิทยุ  
      โทรทัศน์ : NBT  
      อสมท.  
    - สื่อออนไลน์ :   
      facebook  
      ประชาสัมพันธ์ 
      วิทยาลัย 
      อาชีวศึกษา              
      สุราษฎรธ์าน ี
     www.svc.ac.th  
     - สื่อสิ่งพิมพ์ :  
       แผ่นพับ ป้าย 
       ประชาสัมพันธ ์
       ทั้งภายในและ 
       ภายนอก 
       สถานศึกษา 
 

1. สถานศึกษารับผู้เรียนใน 
   ระบบอาชีวศึกษาทวิภาคี           
   ได้ตามแผนรับที่ก าหนด 
 

1. ทัศนคติในการเรียน 
   อาชีวศึกษา 
2. ค่านิยมของ 
   ผู้ปกครองไม่นิยม  
   ให้ลูกท างาน 
   ระหว่างเรียน 

1. ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
   นักเรียนนักศึกษา 
   อาชีวศึกษาระบบ              
   ทวิภาคี เพ่ือสร้าง 
   ความเชื่อมั่นให้กับ 
   ผู้เรียนและ 
   ผู้ปกครอง 
 
 

1. มีการ 
   ประชาสัมพันธ์  
   การเรียน 
   อาชีวศึกษา             
   ระบบทวิภาค ี 
   อย่างต่อเนื่อง 

http://www.svc.ac.th/
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ประเด็นการติดตาม 
ผลการด าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลลัพธ์ 
Output/Outcome/impact 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคีให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน(ต่อ) 
  2. แนะแนวอาชีพกับ 

   การจัดการอาชีวศึกษา 
   ระบบทวิภาคีให้กับ 
   นักเรียนในพื้นที่ 
   ใกล้เคียง จ านวน  
   950  คน 

    

3. จัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  3.1 การคัดเลือกผู้เข้าเรียน 

 
 
1. คัดเลือกผู้เข้าเรียน 
   โดยพิจารณา 
   ผลการเรียน 
   และความประพฤติ 
   (โควตา) 

 
 
1. สถานประกอบการ 
   ร่วมคัดเลือกผู้เรียน 
   โดยพิจารณาจาก 
   ประวัติ สัมภาษณ์ 
   ความสนใจในอาชีพ 

 
 
1. สถานศึกษาร่วมกับสถาน 
   ประกอบการคัดเลือกผู้เรียน 

 
 

- 
 
 

 
 

- 
 

 
 

- 

  3.2 การท าสัญญาการฝึก
อาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน               
การประชุมผู้ปกครอง 

1. ประชุมผู้ปกครอง  
    สถานประกอบการ  
    ผู้เรียน ครูนิเทศ  
    ในการท าสัญญา 
    การฝึกอาชีพ และ 
    ปฐมนิเทศก่อน 
    ผู้เรียนออกฝึก 
    อาชีพ ปีละ 2 ครั้ง  

1. ผู้เรียน ผู้ปกครอง  
   รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ  
   กฎ ระเบียบ                  
   ข้อปฏิบัติในการ              
   ฝึกอาชีพใน           
   สถานประกอบการ 

1. สถานประกอบการ  
   สถานศึกษา ผู้เรียน  
   ผู้ปกครอง มีข้อตกลง 
   ร่วมกันตามสัญญาการ           
   ฝึกอาชีพเป็น 
   ลายลักษณ์อักษร 

1. สถานประกอบการ 
   บางแห่งมีความวิตก 
   กังวลในการระบุ 
   ค่าตอบแทน  
   ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
   ให้กับผู้เรียนใน 
   สัญญาการฝึกอาชีพ 
 
 

 

1. สัญญาการฝึกอาชีพ 
   ให้ยึดหลักการพัฒนา 
   สมรรถนะผู้เรียนเป็น 
   หลักส่วนประเด็น 
   อ่ืน ๆ  ให้เป็นข้อตกลง    
   ร่วมกันระหว่าง 
   สถานศึกษาผู้เรียน 
   และสถานประกอบการ                    
   แต่ละแห่ง 

- 
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ประเด็นการติดตาม 
ผลการด าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลลัพธ์ 
Output/Outcome/impact 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคีให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน(ต่อ) 
  3.3 การจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้และแผนการ
ฝึกอาชีพ 

1. จัดท าแผนการ 
   เรียนรู้และแผนการ 
   ฝึกอาชีพร่วมกับ 
   สถานประกอบการ 
   สอดคล้องกับการ 
   ฝึกอาชีพของผู้เรียน 
   ในสถานประกอบการ               
   ปีการศึกษาละ             
   1 ครั้ง 

1. แผนการเรียนรู้ 
   และแผนการฝึก 
   อาชีพ ผ่านการ 
   ตรวจสอบคุณภาพ 
   จากคณะกรรมการ 
   ตรวจแผนการ 
   เรียนตามค าสั่ง 
   ของวิทยาลัยฯ  

1. แผนการฝึกอาชีพ                    
   - สาขาวิชาการโรงแรม 
   - สาขาวิชาเซฟอาหาร 
     นานาชาต ิ

1. แผนการฝึกอาชีพ 
   ไม่ครอบคลุมอาชีพ 
   ในทุกสถาน 
   ประกอบการ 
 

1. วิเคราะห์              
   อาชีพร่วมกับ               
   สถานประกอบการ  
   ทุกแห่ง 
 
 
 
 

1. มอบหมายให้  
   ครูนิเทศไป 
   วิเคราะห์อาชีพ 
   ร่วมกับครูฝึกใน             
   สถาน 
   ประกอบการ 

  3.4 การจัดการเรียน          
การสอนและการฝึกอาชีพ 

1. ประชุมท าความ 
   เข้าใจกับครูและ 
   บุคลากรของ 
   สถานศึกษาและ 
   สถานประกอบการ 
2. แต่งตั้งครูนิเทศ 
3. สัมมนาครูผู้สอน 
   และครูนิเทศ 
4. สัมมนาผู้เรียน 
   ระบบทวิภาคี         
   ทั้งก่อนและหลัง 
   การฝึกอาชีพ 
 
 

1. มอบหมาย 
   รายวิชาให ้
   ครูผู้สอน ครูนิเทศ 
2. ค าสั่งวิทยาลัยฯ  
   แต่งตั้งครูนิเทศ 
   ประจ าภาคเรียน 
3. คู่มือการฝึกอาชีพ 
    ในสถาน 
    ประกอบการ 
4. ระบบฝึกงาน 
    ออนไลน์ 
5. รายงานผลการ 
    ฝึกอาชีพ 

1. ผู้เรียนระบบทวิภาคี เรียน 
   ในสถานศึกษาและฝึกอาชีพ 
   ในสถานประกอบการได้             
   ครบตามโครงสร้างหลักสูตร 

1. การสัมมนาระหว่าง 
   ฝึกอาชีพไม่ 
   ด าเนินการอย่าง 
   ต่อเนื่อง เนื่องจาก 
   ผู้เรียนมีข้อจ ากัด 
   ด้านเวลา และ 
   ค่าใช้จ่าย 

1. มอบหมายครูนิเทศ 
   ด าเนินการนิเทศ 
   ออนไลน์ทุกสัปดาห์ 

- 
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ประเด็นการติดตาม 
ผลการด าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลลัพธ์ 
Output/Outcome/impact 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคีให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน(ต่อ) 
4. ติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพ ในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4.1 การนิทศการจัดการ
เรียนการสอนและการฝึก
อาชีพ 

 
 
 
1. แต่งตั้ง 
   คณะกรรมการ   
   นิเทศการฝึกอาชีพ 
2. ครูนิเทศอย่างน้อย  
   3 ครั้งต่อภาคเรียน 
3. ครูนิเทศออนไลน์ 
   สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  

 
 
 
1. ครูนิเทศรายงาน 
   ผลการนิเทศการ 
  จัดการเรียนการ 
  สอนและ การฝึก   
  อาชีพเป็นไปตามท่ี 
  สถานศึกษาก าหนด             

 
 
 
1. สถานศึกษามีระบบนิเทศ 
   การจัดการเรียนการสอน   
   และการฝึกอาชีพออนไลน์ที่  
   สามารถเป็นแบบอย่างให้กับ 
   สถานศึกษาอ่ืนได้ 
2. ครูนิเทศได้รับทราบปัญหา 
   และแก้ไขปัญหาการจัดการ 
   เรียนการสอนและการฝึกอาชพี 
   ร่วมกับสถานประกอบการ 

 
 
 
1. สถานศึกษา 
   รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
   ในนิเทศการจัดการ 
   เรียนการสอนและ 
   การฝึกอาชีพ  
   (รายจ่ายเพิ่ม) 
 
 
 

 
 
 
1. หน่วยงานต้นสังกัด 
   ต้องสนับสนุน 
   งบประมาณในการ 
   นิเทศการจัดการ 
   เรียนการสอนและ 
   การฝึกอาชีพใน 
   สถานประกอบการ 
   ให้กับสถานศึกษาที่ 
   จัดการอาชีวศึกษา 
   ระบบทวิภาค ี

 
 
 

- 

  4.2 การวัดและประเมินผล
รายวิชาและการฝึกอาชีพ 

1. สัดส่วนคะแนน  
   50:50 
   -  สถานศึกษา  50 
      ครูนิเทศ       20 
      รายงานการฝึก 20 
      สัมมนา        10       
   -  สถานประกอบการ    
      50 คะแนน 
2. การประเมิน 
   มาตรฐานวิชาชีพ 

1. การวัดและ 
   ประเมินผล 
   รายวิชาและ 
   การฝึกอาชีพ  
   เป็นการ 
   ประเมินผล 
   ร่วมกันระหว่าง 
   สถานศึกษาและ 
   สถานประกอบการ 

1. การวัดและประเมินผล 
   รายวิชาและการฝึกอาชีพ  
   เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วย 
   การประเมินผลตามหลักสูตร  
   โดยเน้นการประเมินผลตาม 
   สภาพจริง 
 
 
 
 

1. การวัดและประเมินผล 
   รายวิชาและการฝึก 
   อาชีพจากสถาน 
   ประกอบการ ส่วนใหญ่ 
   ผู้เรียนจะได้รับผล 
   การประเมินในระดับ 
   ดีมากคะแนนการ 
  ประเมินสูงมาก ทั้งนี้ 
  อาจจะเนื่องมาจาก 
  ความสัมพันธ์ส่วนตัว 

1. ลดสัดส่วนคะแนน              
   ในส่วนของสถาน 
   ประกอบการให้ 
   น้อยลง ตามบริบท 
   ของสถานศึกษา 
 
 

- 
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ประเด็นการติดตาม 
ผลการด าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลลัพธ์ 
Output/Outcome/impact 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคีให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน(ต่อ) 
       จากการไปฝึกอาชีพ 

   เป็นเวลานาน  
   (กัลยาณมิตร) 

  

5. สรุปรายงานผลการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  5.1 การสรุปรายงานการ
ส าเร็จการศึกษาผู้เรียน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
 
1. เกณฑ์การส าเร็จ 
   การศึกษา 
   - ลงทะเบียนเรียน 
     ครบตามโครงสร้าง 
     หลักสูตร 
   - ได้รับใบรับรอง 
     การผ่านการฝึก 
     อาชีพจากสถาน 
     ประกอบการ 
   - ผ่านการประเมิน 
     มาตรฐานวิชาชีพ 
   - หนังสือรับรอง 
     ผ่านการฝึกอาชีพ 
     ในสถานประกอบการ 
     จากสถานศึกษา 
2. พิธีมอบประกาศนียบัตร 
   ให้กับผู้ส าเร็จ 
   การศึกษา 

 
 
1. ผู้เรียนจะต้องผ่าน 
   เกณฑ์การส าเร็จ 
   การศึกษาตามท่ี 
   สถานศึกษา 
   ก าหนดทุกขั้นตอน  
 
 

 
 
1. ผู้เรียนมีสมรรถนะ    
   ตรงตามความต้องการ 
   ของสถานประกอบการ 
 

 
 

- 

 
 

- 
 

 
 

- 
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ประเด็นการติดตาม 
ผลการด าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลลัพธ์ 
Output/Outcome/impact 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคีให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน(ต่อ) 
  5.2 การติดตามผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาระบบ              
ทวิภาค ี

1. ส ารวจความพึงพอใจ 
    ของผู้มีส่วนร่วมใน 
   การจัดการอาชีวศึกษา         
   ระบบทวิภาคี 
   - สถานประกอบการ 
   - เจ้าของสถาน 
     ประกอบการ 
   - ผู้ควบคุมการฝึก 
   - ครูฝึก 
2. ติดตามการมี             
   งานท า การศึกษาต่อ 
   และการประกอบ 
   อาชีพอิสระ 

 1. ผู้มีส่วนร่วมใน 
    การจัดการ 
    อาชีวศึกษา 
    ระบบทวิภาคีกับ 
    สถานศึกษามี 
    ความพึงพอใจต่อ 
    ผู้ส าเร็จการศึกษา 
    อาชีวศึกษาระบบ 
    ทวิภาคีในระดับ  
    ดีมาก 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษา  เข้า 
   ศึกษาต่อ มีงานท า และ 
   ประกอบอาชีพอิสระ   
   ภายใน 1 ปี คิดเป็น               
   ร้อยละ  
   100 จ าแนกเป็น 
   ศึกษาต่อ ร้อยละ 70.50 
   มีงานท า ประกอบอาชีพ 
   อิสระ ร้อยละ 29.50 

1. ค่านิยมในการศึกษา  
   ต่อระดับปริญญา  
   ส่งผลให้ผู้ส าเร็จ 
   การศึกษา ส่วนใหญ่ 
   ศึกษาต่อ ไม่เข้าสู่ 
   ตลาดแรงงาน 

1. สร้างความรู้ ความ 
   เข้าใจในการศึกษา 
   ให้กับผู้เรียน และ 
   ผู้ปกครอง 

- 

  5.3 การสรุปผลการ
ด าเนินงานและรายงาน
ประจ าปีในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

1. รายงานผ่าน 
   ระบบออนไลน์  
   ผ่านโปรแกรม  
   DVE 2019  
2. จัดท ารูปเล่ม 
   รายงานผลการ 
   จัดการอาชีวศึกษา 
   ระบบทวิภาคี  
   จ านวน 1 เล่ม 

1. ฐานข้อมูลในการ 
   จัดการอาชีวศึกษา 
   ระบบทวิภาค ี
   - สาขาวิชา สาขางาน 
   - จ านวนผู้เรียน 
   - สถานประกอบการ 
   - ครูฝึก 
   - แผนการเรียนและ 
     แผนการฝึกอาชีพ 
   - ข้อมูลการนิเทศ 

1. สถานศึกษาสามารถจัด 
   การศึกษาให้เป็นไปตาม   
   มาตรฐานการจัดการ 
   อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2. สถานศึกษามีสารสนเทศ 
   เพ่ือใช้ในการพัฒนาการ 
   จัดการอาชีวศึกษาระบบ           
   ทวิภาคี 
 
 

- - - 
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ประเด็นการติดตาม 
ผลการด าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลลัพธ์ 
Output/Outcome/impact 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคีให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน(ต่อ) 
6. ประสานงานเกี่ยวกับ 
สิทธิประโยชน์ของสถาน
ประกอบการ เรื่องการ
ลดหย่อนภาษีจากการจัด
การศึกษาอาชีวศึกษากับ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่                
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
กรมสรรพากร 

1. สถานศึกษา 
   ประสานงานกับ  
   กรมสรรพากร               
   กรมพัฒนาฝีมือ 
   แรงงาน ในการ 
   จัดการอบรมให้ 
   ความรู้แก่สถาน 
   ประกอบการ           
   ครูฝึก เกี่ยวกับสิทธิ 
   ประโยชน์ทางภาษี 

1. สถานประกอบการ
มีความรู้          
ความเข้าใจ        
และสามารถ
ด าเนินการขอ
ลดหย่อนภาษี 
จากการจัดการ
อาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคี 

1. ไม่มีสถานประกอบการใดที่
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีร่วมกับสถานศึกษายื่น
ขอลดหย่อนภาษี 

1. เอกสารในการยื่น             
ขอลดหย่อนภาษี                     
มีจ านวนมาก และ
ขั้นตอนมีความ
ยุ่งยาก 

 
 

1. หน่วยงานต้นสังกัด  
   ควรประสานกับ 
   กรมสรรพากร        
   กรมพัฒนาฝีมือ 
   แรงงาน ลดจ านวน 
   เอกสารและข้ันตอน 
   การยื่นขอลดหย่อน 
   ภาษีให้สะดวก  
   รวดเร็วมากขึ้น 

- 

7. อ านวยความสะดวก
เกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน            
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
ประโยชน์ของ          
สถานประกอบการ 

1. สถานศึกษามีการ 
   ประสานงานและ  
   สนับสนุนด้านการ 
   จัดท าเอกสารและ 
   ข้อมูลการขอลดหย่อน 
    ภาษีให้กับสถาน 
   ประกอบการ 

- 1. ไม่มีสถานประกอบการใด                  
   ประสงค์ยื่นขอลดหย่อนภาษี 

- - - 

8. สร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และแนวปฏิบัติในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาคีให้กับครู บุคลากร
ทางการศึกษา และ               
สถานประกอบการ 

1. โครงการครูนิเทศ 
   ต้นแบบทวิภาคี  
   จ านวน 8 คน 
 
 
 

1. ครู บุคลากร 
   ทางการศึกษา  
   และสถาน 
   ประกอบการ               
   มีความรู้และเข้าใจ    

1. สถานศึกษาและสถาน 
   ประกอบการ มีจุดมุ่งหมาย 
   เดียวกันในการจัดการ 
   อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

- - - 
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ประเด็นการติดตาม 
ผลการด าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลลัพธ์ 
Output/Outcome/impact 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคีให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน(ต่อ) 
 2. โครงการประชุมเชิง 

   ปฏิบัติการพัฒนา 
   ศักยภาพด้าน 
   ภาษาอังกฤษครู 
   นิเทศต้นแบบระบบ 
   ทวิภาค ีจ านวน       
   12 คน 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
   จัดท าแผนการฝึก 
   อาชีพ 1 คน 
4. ประชุมเชิง 
   ปฏิบัติการจัดท า 
   แผนการฝึกอาชีพ 
   ระบบทวิภาคี            
   1  คน  
5. โครงการ 
   ประชุมสัมมนา        
   ครูฝึกในสถาน 
   ประกอบการ  
   จ านวน 13 แห่ง 

  แนวปฏิบัติในการ 
  จัดการอาชีวศึกษา 
  ระบบทวิภาค ี
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ประเด็นการติดตาม 
ผลการด าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลลัพธ์ 
Output/Outcome/impact 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคีให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน(ต่อ) 
9. การนิเทศติดตามผู้เรียน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่
อาศัยอยู่ หอพัก บ้านเช่า 

1. โครงการเยี่ยมบ้าน  
   นักเรียน นักศึกษา  
   100 % 
2. ครูนิเทศเยี่ยมที่พัก  
   บ้านเช่า ของผู้เรียน 
   อาชีวศึกษาระบบ               
   ทวิภาคีท่ีไปฝึกอาชีพ 
   ในสถานประกอบการ 

1. เกิดความสัมพันธ์
อันดีระหว่าง ครู 
ผู้ปกครอง ผู้เรียน
และสถาน
ประกอบการ 

1. วิทยาลัยฯ มีระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี   

1. สถานประกอบการ 
   บางแห่งไม่อนุญาต 
   ให้เข้าเยี่ยมหอพัก  
   เนื่องจากสถาน 
   ประกอบการมี กฎ  
   ระเบียบ ข้อบังคับ 
   และรับรองด้าน 
   ความปลอดภัย 

- - 
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ประเด็นการติดตาม 
ผลการด าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลลัพธ์ 
Output/Outcome/impact 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
2. เรียนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
1. สร้างความตระหนักการ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน 
นักศึกษา 

 
 
 
 

1. จัดกิจกรรส่งเสริม 
   การเรียนรู้ 
   ภาษาอังกฤษ เช่น  
   Morning talk           
   ให้ผู้เรียนน าเสนอ  
   ค าศัพท์ ส านวน 
   ภาษาอังกฤษ  
   ในช่วงกิจกรรม 
   เคารพธงชาตทิุกวัน 
2. ศูนย์การเรียนรู้ 
   เฉพาะทางด้าน 
   ภาษาอังกฤษ 
   - ห้องเรียนรู้ 
     เทคโนโลยีเฉพาะ 
     ทางอาชีวศึกษา 
   - ศูนย์การเรียนรู้  
     ECHOVE 
3. สถานศึกษาจัดให้ 
   มีครตู่างชาติร่วม 
   ในการจัดกิจกรรม 
   การเรียนการสอน 
 

1. ครู บุคลากรทางการศึกษา  
   และนักเรียน นักศึกษาเห็น 
   ความส าคัญของการใช้ 
   ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
2. มีครูต่างชาติร่วมในการ 
   พัฒนาการสื่อสาร 
   ภาษาอังกฤษ 
3. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ใน 
   การพัฒนาการสื่อสารด้าน 
   ภาษาอังกฤษ 

1. ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และ
นักเรียนนักศึกษา 
ไม่เห็นถึง
ความส าคัญและ
จ าเป็นในการใช้
ภาษาอังกฤษใน          
การติดต่อสื่อสาร 
และการท างาน 

 
 

1. หลักสูตรต้อง
ก าหนดมาตรฐาน
การใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นเงื่อนไขในการ
ส าเร็จการศึกษา 
เช่น ผู้ส าเร็จ
การศึกษาใน          
ระดับ ปวช.            
ต้องผ่านการ
ทดสอบ
ภาษาอังกฤษ            
ตามมาตรฐาน 
CEFR ในระดับ B2 
เป็นต้น 

 
 
 

- 
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ประเด็นการติดตาม 
ผลการด าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลลัพธ์ 
Output/Outcome/impact 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
2. เรียนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ (ต่อ) 
2. จัดให้มีโปรแกรมการ
เรียนการสอนและกิจกรรม
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
และภาษาที่สาม เช่น MEP 
EP เป็นต้น 

1. หลักสูตร MEP ใน 
    สาขาวิชาการโรงแรม   
2. กิจกรรมเสริม 
   ทักษะภาษาอังกฤษ 
   และภาษาท่ีสาม 
   - ศูนย์การเรียนรู้  
     ECHOVE  
   - ห้องเรียนขงจื้อ 

1. สถานศึกษาจะต้อง 
   เพ่ิมหลักสูตร MEP  
   ในสาขาวิชาต่างๆ  
   ให้มากขึ้นหรือ 
   หลักสูตร EP 
 
 
 

1. สถานศึกษาจัดการเรียนการ 
   สอนในหลักสูตร MEP  
2. สถานศึกษามีแหล่งการ 
   เรียนรู้ในการส่งเสริมทักษะ 
   การใช้ภาษาอังกฤษและ 
   ภาษาจีน 
 

1. สถานศึกษาขาด
บุคลากรในการ
จัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตร 
MEP, EP  

 
 

1. หน่วยงานต้นสังกัด
ต้องก าหนด
คุณสมบัติของ       
ครวูิชาชีพให้มี
ความสามารถใน
การจัดการเรียน
การสอนใน
หลักสูตร MEP, EP 

- 

3. จัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษและภาษา         
ที่สามร่วมกับหน่วยงาน 
องค์กร ชั้นน าด้านการ
จัดการเรียนการสอนทักษะ
ภาษาอังกฤษและภาษา          
ที่สาม 

1. การแลกเปลี่ยน 
   ครูผู้สอนจาก 
   ต่างประเทศ 
  - ประเทศภูฎาน 
  - ประเทศจีน             
    (ฮ่ันปัน) 
2. มีการส่งนักเรียน 
   นักศึกษาไปฝึก 
   ประสบการณ์ 
   วิชาชีพใน 
   ต่างประเทศ 
   - เยอรมัน 
   - จีน 
   - อินโดนีเซีย 
   - เนเธอร์แลนด์ 

1. ผู้เรียนได้รับ 
   ประสบการณ์ตรง 
   ในการพัฒนาทักษะ 
   ด้านภาษาจาก 
   เจ้าของภาษา 
2. สถานศึกษา 
   ก าหนดให้ผู้เรียนที่ 
   จะส าเร็จการศึกษา 
   ทุกคนเข้ารับการ 
   ทดสอบมาตรฐาน 
   การใช้ 
   ภาษาอังกฤษ  
   CEFR 

1. สถานศึกษามีความร่วมมือ 
   ในการจัดการเรียนการสอน 
   และกิจกรรมเสริมทักษะ 
   ร่วมกับต่างประเทศ 
 
 
 

1. ความเข้มแข็งใน 
   การสร้างความ 
   ร่วมมือกับ 
   หน่วยงานใน 
   ต่างประเทศในการ 
   จัดการเรียนการ 
   สอนและจัด 
   กิจกรรมเสริมทักษะ 
   ภาษาอังกฤษและ 
   ภาษาท่ีสาม 
 

1. สถานศึกษา 
แสวงหาความ
ร่วมมือ และ
งบประมาณในการ
ส่งเสริมความ
ร่วมมือกับ
หน่วยงานใน
ต่างประเทศ 

1. หน่วยงานต้นสงักัด
ต้องสนับสนุนทั้ง
งบประมาณและ
บุคลากรให้
สถานศึกษา
สามารถด าเนินการ
ในการจัดการ
เรียนการสอน
และจัดกิจกรรม
เสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ
และภาษาที่สาม
ร่วมกับหน่วยงาน 
องค์การชั้นน า
หรือต่างประเทศ 
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ประเด็นการติดตาม 
ผลการด าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลลัพธ์ 
Output/Outcome/impact 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
2. เรียนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ (ต่อ) 
4. จัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษและ            
ภาษาที่สามผ่าน           
ระบบออนไลน์               
อย่างสม่ าเสมอ 

1. แอปพลิเคชัน            
   การเรียน 
   ภาษาอังกฤษ  
   ECHOVE  
2. ครูผู้สอน 
   ภาษาอังกฤษใช้           
   สื่อออนไลน์ใน           
   การจัดการเรียน          
   การสอน 

1. ผู้เรียนเกิดการ 
เรียนรู้
ภาษาอังกฤษ         
และภาษาที่สาม
จากบทเรียน
ออนไลน์ เพลง 
เกมส์ 

1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้า 
   เรียนรู้ภาษาอังกฤษและ  
   ภาษาท่ีสามผ่าน ระบบ 
   ออนไลน์ของสถานศึกษาได้  
   (Anytime Anywhere) 
 

1. ครูผู้สอนขาดทักษะ 
   ในการจัดการเรียน  
   การสอนผ่านระบบ 
   ออนไลน์ 
 
 
 

1. สถานศึกษาต้อง
พัฒนาครูผู้สอนให้
มีความรู้และทักษะ
ในการจัดการเรียน
การสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ 

 

- 

5. พัฒนาครูผู้สอน          
ให้มีทักษะด้าน 
ภาษาอังกฤษและ                 
ภาษาที่สาม 

1. สถานศึกษาส่งเสริม   
   ให้ครูเข้าร่วมการ 
   พัฒนาวิชาชีพ           
   ไม่น้อยกว่า               
   12 ชั่วโมงต่อ 
   ปีการศึกษา 
2. ก าหนดให้ครูเข้า 
   ร่วมกิจกรรมการ 
   สร้างชุมชนแห่ง          
   การเรียนรู้ (PLC) 
3. ก าหนดให้ครูผู้สอน 
   เข้ารับการทดสอบ 
   มาตรฐานการใช้           
   ภาษา 

1. ครูผู้สอนมีทักษะ 
   ด้านการสอน  
   ภาษาอังกฤษและ 
   ภาษาท่ีสาม 
 

1. ครูผู้สอนผ่านการทดสอบ 
   มาตรฐานการใช้ 
   ภาษาอังกฤษ CEFR              
   และภาษาจีน HSK 
 
 

- - - 
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ประเด็นการติดตาม 
ผลการด าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลลัพธ์ 
Output/Outcome/impact 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
2. เรียนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ (ต่อ) 
6. นวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ส าหรับใช้ในการประกอบ
อาชีพ 

1. กิจกรรมการเรียนรู้  
   Self Learning  
   Report 
   (SLR) 
2. กิจกรรมบูรณาการ 
   การเรียนรู้ 
   ภาษาอังกฤษ         
   ลงสู่วิชาชีพ 
3. ใช้เครือข่าย 
   อินเทอร์เน็ต 
   ภายนอกในการ 
   จัดการเรียนการ 
   สอนผ่าน Website                
   ต่าง ๆ เช่น  
   Kahoot, Google  
   classroom  

 1. ครูผู้สอนมี 
    นวัตกรรมในการ 
    จัดการเรียนการ 
    สอนที่หลากหลาย 

1. ครูผู้สอนมีความรู้ 
ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม และใช้เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

1. สถานศึกษามีวัสดุ  
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ในการจัดการเรียน
การสอนไม่
เพียงพอ 

 
 
 

1. สถานศึกษา 
   พัฒนาห้องเรียน 
   ภาษาอังกฤษทุก 
   ห้องให้เป็น 
   ห้องเรียน IT 
 
 
 

- 

7. พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้ครูผู้สอน
วิชาชีพ 

1. สถานศึกษาส่งเสริม 
   ให้ครวูิชาชีพ             
   เข้ารับการพัฒนา 
   ทักษะภาษาอังกฤษ 
 
 

1. ครูนิเทศการฝึก 
   ประสบการณ์ 
   วิชาชีพในแต่ละ 
   สาขาได้รับการ 
   ฝึกอบรมพัฒนา 
   ทักษะภาษาอังกฤษ 

1. ครูผู้สอนวิชาชีพ มี 
    ความรู้ และทักษะ           
    การใช้ภาษาอังกฤษ 
    ในการสื่อสาร 
 
 
  

1. ขาดความต่อเนื่อง 
    ในการพัฒนาครู 

1. สถานศึกษาจัด 
   หลักสูตรระยะสั้น 
   ภาษาอังกฤษเพ่ือ 
   การสื่อสารให้กับ 
   ครแูละบุคลากรใน 
   สถานศึกษา 
   ทุกปีการศึกษา 

- 
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ประเด็นการติดตาม 
ผลการด าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลลัพธ์ 
Output/Outcome/impact 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการสร้างอาชีพ 
1. พัฒนากระบวนการ 
เรียนรู้การใช้เทคโนโลย ี          
ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดย            
ใช้ระบบ IOT AI Big Data 
และ Block chain เป็นต้น 

- 
 

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับ 
   การพัฒนาให้มี 
   สมรรถนะการใช ้
   คอมพิวเตอร์และ 
   สารสนเทศเพื่อ 
   งานอาชีพ 
2. ผู้เรียนสามารถ 
   ใช้เทคโนโลยีใน 
   การศึกษาค้นคว้า  
   ด้วยตนเอง  
3. ผู้เรียนใช้เทคโนโลย ี
   ในการประดิษฐ ์
   คิดค้นนวัตกรรม  
   สิ่งประดษิฐ์และ 
   งานวิจยั 

1. ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ 
   นวัตกรรมและงานวิจัย 
   ที่เกิดจากการพัฒนา 
   กระบวนการเรียนรู้   
   การใช้เทคโนโลยี IOT  
   จ านวน 42 ชิ้นงาน 
   - โปรแกรมประยุกต์ของ 
     แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 
     กราฟิก  เป็นต้น 
 

1. อุปกรณ์ในการจัด 
   กระบวนการเรียนรู ้
   ล้าสมัย  
2. บุคลากรขาด 
   ประสบการณ์ในการ 
   ใช้ระบบ IOT AI Big  
   Data และ Block  
   Chain อย่างแท้จริง 

1. อบรมให้ความรู้กับ 
   ครูผู้สอนให้มี 
   ศักยภาพในการใช ้ 

    IOT AI Big Data  
   และ Block chain           
   ในการจัดการเรียนรู้ 

- 

2. พัฒนาครูผู้สอนเกี่ยวกับ
การใช้เทคโนโลยี เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้
เชื่อมโยงกับประสบการณ์
จริงโดยใช้วิธีสอนแบบ  
STEM PjBL                 
Active Learning และ 
Coding เป็นต้น 

1. จัดฝึกอบรมครูใน 
   การจัดท าสื่อการ 
   เรียนการสอนโดย 
   ใช้เทคโนโลยี เช่น  
   Google form            
   QR Code  Google  
   drive และการใช้  
   แอปพลิเคชันตา่ง ๆ  
   ในการจัดการเรียน 
   การสอน 

1. ครูมีความรู้และ 
ทักษะในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการจัด            
การเรียนการสอน 

 

1. ครูผู้สอนใช้เทคโนโลยีในการ 
จัดการเรียนการสอนที่
เชื่อมโยงกับประสบการณ์จริง 
โดยใช้วิธีการสอนแบบ STEM  
PjBL Active Learning และ 
Coding 

 

1. ครูผู้สอนบางส่วน  
(อาวุโส)ไม่สามารถ
ปรับตัวหรือเห็น
ความส าคัญของการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 

1. ใช้กิจกรรม Peer  
    Group  
2. ใช้ระบบติดตามการ 
   พัฒนาตนเองและ 
   พัฒนาวิชาชีพของ 
   ครูผู้สอนให้เป็นไป 
   ตามมาตรฐาน 
   ต าแหน่ง 

- 
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ประเด็นการติดตาม 
ผลการด าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลลัพธ์ 
Output/Outcome/impact 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการสร้างอาชีพ (ต่อ) 
 2. พัฒนาครูให้น า     

   ระบบการสบืค้นทาง 
   อินเทอร์เน็ตมาใช้ใน 
   การจัดการเรียน         
   การสอน 

     

3. มีแนวทางความร่วมมือ
กับรัฐวิสาหกิจและเอกชน
เพื่อก าหนด รูปแบบการ
สร้างบทเรียนการเรียนรู้
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
แพลตฟอร์ม 

1. ห้องเรียนออนไลน ์
   โดยร่วมมือกับ บริษัท  
   กสท. โทรคมนาคม  
   จ ากัด (มหาชน)  
   (CAT) ผ่าน  
   Aculearning 

- - อยู่ระหว่างด าเนนิการ - - - 

4. ร่วมมือกับภาคเอกชน          
ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
แพลตฟอร์มการเรียนรู้  
เพื่อพัฒนาครู และบุคลากร 

1. ร่วมมือกับบริษัท           
   กูเกิล (ประเทศไทย)  
   จ ากัด โดยใช ้ 
   Google for  
   Education และ       
2.  
   ร่วมมือกับบริษัท 
   ไมโครซอฟต์  
   (ประเทศไทย) จ ากัด  
   โดยใช้ Office 365 

1. ครูมีความรู้และ 
ทักษะในการใช้
แพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ Google for 
Education และ 
Office 365            
ในการจัดการเรียน
การสอน 

1. ครูผู้สอนใช้แพลตฟอร์มการ 
เรียนรู้ด้วย Google for 
Education และ Office  
365 ได้ 

- - - 
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ประเด็นการติดตาม 
ผลการด าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลลัพธ์ 
Output/Outcome/impact 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการสร้างอาชีพ (ต่อ) 
5. ส่งเสริมการพัฒนาครูใน
การจัดท าบทเรียนออนไลน์  
เพื่อใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

1. มีการจัดฝึกอบรม 
   สัมมนาเชงิปฏบิัติการ 
   การใช้แอปพลิเคชัน 
   จัดท าบทเรียน 
   ออนไลน ์
 

1. ครูผู้สอนมีความรู ้
และทักษะในการ 
ใช้แอปพลิเคชัน
จัดท าบทเรียน
ออนไลน ์

 

1. ครูผู้สอนบางส่วนจัดท า 
บทเรียนออนไลน์เพื่อใช้          
ในการจัดการเรียนการสอน 

 

1. ครูผู้สอนส่วนใหญ่ 
ยังไม่เห็นความส าคัญ 
ในการใช้บทเรียน
ออนไลน์ในการ
จัดการเรียนการสอน 

1. ก าหนดให้ครูผู้สอน 
   ทุกคนจัดท าบทเรียน 
   ออนไลน์อย่างน้อย 1  
   รายวิชาต่อภาคเรียน 

- 

6. จัดท าระเบียบการ 
จัดการเรียนการสอน             
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
แพลตฟอร์ม 

1. มีการก าหนด 
   ผู้รับผิดชอบในการ 
   บริหารจัดการ 
   เทคโนโลยดีิจิทัล 
   แพลตฟอร์มของ 
   สถานศึกษา 
2. มีการก าหนดสิทธิ ์
   การเข้าถึงการใช้ 
   ระบบเทคโนโลย ี
   ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
   ของสถานศึกษา 
3. มีระบบการรักษา 
   ความปลอดภัย        
   ของข้อมูล 

1. สถานศึกษามีระบบ 
   การบริหารจัดการ 
   เทคโนโลยดีิจิทัล 
   แพลตฟอร์มของ 
   สถานศึกษา 

1. สถานศึกษามีระบบการบริหาร 
   จัดการเทคโนโลยีดิจิทลั 
   แพลตฟอร์มของสถานศึกษา  
   เช่น RMS ในส่วนของครูผู้สอน 
   และการจัดการเรียนการสอน  
   การลงทะเบียนเรียน              
   การรายงานผลสัมฤทธิ ์
   ทางการเรียน  
 

- 
 

-  
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ประเด็นการติดตาม 
ผลการด าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลลัพธ์ 
Output/Outcome/impact 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการสร้างอาชีพ (ต่อ) 
7. ก าหนดรูปแบบ            
แผนการจัดการเรียนรู้              
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
แพลตฟอร์ม 

1. www.svc.ac.th   
   บน Link ดาวน์โหลด 
 

1. สถานศึกษาม ี
   แผนการจัดการ 
   เรียนรู้ผ่าน 
   เทคโนโลยดีิจิทัล 
   แพลตฟอร์ม 

1. ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
แพลตฟอร์มของสถานศึกษา 

- - - 

8. สร้างความรู้ ความเข้าใจ
แก่ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มีความตระหนัก
และเห็นความส าคัญในการ
จัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

1. อบรมสัมมนาเชิง 
   ปฏิบัติการพัฒนาครู 
   และบุคลากรทางการ 
   ศึกษา ในการใช้ 
   เทคโนโลยีดิจิทัล 
   แพลตฟอร์มของ 
   สถานศึกษา 
   - สื่อการเรียนการสอน 
     และนวัตกรรม 
     การเรียนรู้ใน        
     ยุคไทยแลนด์ 4.0 
   - RMS2016 
   - Google form 
   - Google    
     classroom 
   - การนิเทศผู้เรียน 
     ผ่านระบบออนไลน์ 

1. ครู และบุคลากร 
   ทางศึกษา มีความรู ้
   และทักษะ ในการ 
   ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
   แพลตฟอร์ม  
 

1. ครูน าเทคโนโลยีดิจิทัล 
   แพลตฟอร์มใช้ในการสอน  
   และบุคลากรทางศึกษาใช้ 
   เทคโนโลยดีิจิทัลแพลตฟอร์ม 
   ในการพัฒนางานในหนา้ที่  

- - - 

 

http://www.svc.ac.th/
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ประเด็นการติดตาม 
ผลการด าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลลัพธ์ 
Output/Outcome/impact 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการสร้างอาชีพ (ต่อ) 
9. สนับสนุนให้ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา          
มี ส่วนร่วมในการพัฒนา      
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
แพลตฟอร์ม เพื่อการ
จัดการเรียนรู ้

1. มีการส ารวจความ 
   ต้องการในการพัฒนา 
  ระบบเทคโนโลย ี
  ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
  ของครู 
 

1. สถานศึกษาพัฒนา 
ครูผู้สอนด้าน
เทคโนโลยดีิจิทัล
แพลตฟอร์ม ตาม
ความต้องการใน
การพัฒนาตนเอง 

2. สถานศึกษาส่งเสริม 
ให้ครูผู้สอนเข้า
ร่วมกับองค์กรและ
หน่วยงานต่าง ๆ 
ในการพัฒนา
ตนเองด้าน
เทคโนโลยดีิจิทัล
แพลตฟอร์ม 

1. ครูผู้สอนทุกคนได้รบัการ 
พัฒนาตนเองตามความ
ต้องการหรือความสนใจ              
ของแต่ละบุคคล 

 

- - - 
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ประเด็นการติดตาม 
ผลการด าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลลัพธ์ 
Output/Outcome/impact 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
1. ใช้สารสนเทศด้าน             
อุปสงค์ (Demand Side) 
และอุปทาน (Supply 
Side) ของก าลังคนในระดับ
สถานศึกษาเพื่อก าหนด
แผนการรับผู้เรียนให้
สอดคล้องกับความต้องการ 
ก าลังคนด้านอาชีวศึกษา 

1. สถานศึกษาก าหนด 
   แผนการรับผู้เรียน 
   จากข้อมูล  
   Demand Side  
   จาก Big Data  
   System 
 

1. ระดับ ปวช.             
   มีความต้องการ           
   ในสาขาดังนี ้
   - การตลาด 
   - เทคโนโลยี                  
     สารสนเทศ 
   - ช่างยนต์ 
   - การโรงแรม 
   - อิเล็กทรอนิกส์            
2. ระดับ ปวส.            
    มีความต้องการ   
    ในสาขาดังนี้ 
    - ช่างยนต์ 
    - ช่างไฟฟ้าก าลัง 
    - เทคโนโลย ี
      สารสนเทศ 
    - การบัญช ี
    - คอมพิวเตอร์ 
      ธุรกิจ 
 
 
 

1. สถานศึกษาจัดการเรียนการ 
   สอนในสาขาวิชาใหม่  
   - สาขาวิชาเชฟอาหาร 
     นานาชาต ิ
   - สาขาวิชาการจัดการ           
     โลจิสติกส์ 
2. สถานศึกษาขยายห้องเรียน 
   ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับ  
   Demand Side  
   - สาขาวิชาการโรงแรม 
   - สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
   - สาขาวิชาอาหารและ 
     โภชนาการ 
   - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
     กราฟิก 
   - สาขาวิชาการบัญช ี
 
 
 

1. ข้อมูลทางด้าน  
   Demand Side  
   ไม่ได้รับความ 
   ร่วมมือจากสถาน 
   ประกอบการ 
 

1. ใช้ข้อมูลความ 
   ต้องการก าลังคน 
   จากส านักงานจัด  
   หางานจังหวัด 
 
 
 

1. ข้อมูลความ 
ต้องการ
ก าลังคนควร            
ใช้ข้อมูลจาก
ส านักงานจัดหา
งานจังหวัด 
เนื่องจากข้อมูล
จากสถาน
ประกอบการ 
ไม่แน่นอนและ
บางสถาน
ประกอบการ
ไม่ให้ข้อมูลที่
แท้จริง 
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ประเด็นการติดตาม 
ผลการด าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลลัพธ์ 
Output/Outcome/impact 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค (ต่อ) 
  3. Supply Side 

   ข้อมูลผู้ส าเร็จ 
   การศึกษา 
   ประจ าปีการศึกษา  
   2561  
   - ระดับ ปวช.  
     611 คน 
   - ระดับ ปวส.   
     341 คน 
  รวมจ านวน 952 คน 

    

2. พัฒนาระบบเครือข่าย
ข้อมูลของสถานศึกษาให้
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับ
สถานศึกษาอ่ืน ศูนย์ประสานงาน 
การผลิตและพัฒนาก าลังคน 
อาชีวศึกษา (TVET) ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานอ่ืน รวมทั้งการ
พัฒนาศักยภาพการใช้
ข้อมูลจากเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

1. สถานศึกษาใช้ 
Big Data System 
- datacenter.vec.go.th 
- Std2018.vec.go.th 
- www.v-cop.go.th 
- TVET 
- fixitcenter.vec.go.th 
- thaiinvention.net 
 

1. สถานศึกษามี 
   เครือข่ายข้อมูลที่ 
   สามารถเชื่อมโยง 
   กับข้อมูลภายนอก 
   ได้รวมทั้งสามารถ 
   ใช้ข้อมูลดังกล่าว 
   ได้ จากเครือข่าย 
   อินเทอร์เน็ต 
 
 

1. สถานศึกษาใช้ข้อมูลจาก   
   Big Data System มาใช้           
   ในการบริหารจัดการ 
   สถานศึกษา 
 
 

- - - 

 

http://www.v-cop.go.th/
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ประเด็นการติดตาม 
ผลการด าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลลัพธ์ 
Output/Outcome/impact 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค (ต่อ) 
3. จัดท าฐานข้อมูล           
ศูนย์เครือข่ายก าลังคน
อาชีวศึกษา 

1. จัดตั้งศูนย์ 
   ประสานงานการ   
   ผลิตและพัฒนา 
   ก าลังคนอาชีวศึกษา  
   ระดับสถานศึกษา 
2. จัดท าข้อมูลของ 
   ศูนย์ประสานงาน 
   การผลิตและพัฒนา 
   ก าลังคนอาชีวศึกษา 
3. น าเข้าข้อมูลสู่ 
    ระบบศูนย์ 
    ประสานงานการ 
    ผลิตและพัฒนา 
    ก าลังคน 
    อาชีวศึกษา 

1. มฐีานข้อมูลศูนย์ 
   เครือข่ายก าลังคน 
   อาชีวศึกษา 

1. มีสารสนเทศด้านก าลังคน 
   อาชีวศึกษามาใช้ในการ 
   บริหารจัดการสถานศึกษา 

- - - 

4. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรมการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษา         
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

1. มีเครือข่ายสถาน 
   ประกอบการในการ 
   พัฒนาหลักสูตรฐาน 
   สมรรถนะอาชีพ 
   และหลักสูตร 
   รายวิชา 
 

1. สถานศึกษาได้รับ
ความร่วมมือในการ
จัดการศึกษาจาก
เครือข่ายทั้งภายใน
และภายนอก 
 
 

1. สถานศึกษาบริหารจัดการ
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในการจัดการศึกษา 
 
 
 
 

- - - 
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ประเด็นการติดตาม 
ผลการด าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลลัพธ์ 
Output/Outcome/impact 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค (ต่อ) 
 2. มีเครือข่ายสถาน 

   ประกอบการในการ 
   ฝึกอาชีพและฝึก 
   ประสบการณ์วิชาชีพ 
3. มีเครือข่ายในการ 
   พัฒนาคุณลักษณะ 
   พึงประสงค์ของ 
   ผู้เรียน เช่น วัด  
   ทหาร ต ารวจ กู้ภัย  
   จิตอาสา 904                 
   เป็นต้น 

     

5. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูหรือครูฝึกใน
สถานประกอบการ และ
แสวงหาครูพิเศษ                
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. กิจกรรมลงนาม 
   ความร่วมมือในการ  
   จัดการศึกษา 
2. เชิญครูภูมิปัญญา 
   ท้องถิ่นร่วมจัดการ 
   เรียนการสอน 
3. จัดอบรมครูฝึกใน 
   สถานประกอบการ 
4. ส่งครูผู้สอนฝึก 
   ประสบการณ์ใน 
   สถานประกอบการ 

1. สถานศึกษาได้รับ 
ความร่วมมือใน
การจัดการศึกษา
จากเครือข่ายทั้ง
ภายในและ
ภายนอก 

 
 
 

1. สถานศึกษาบริหารจัดการ
โดยการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษา 

 

- - - 
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ประเด็นการติดตาม 
ผลการด าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลลัพธ์ 
Output/Outcome/impact 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค (ต่อ) 
6. พัฒนางานวิจัย 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ร่วมกับสถานประกอบการ
และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาและต่อยอดงานวิจัย 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม 

1.  สถานประกอบการ 
    เข้ามามีส่วนร่วมใน 
    การประกวด 
    ผลงานวิจัย  
    นวัตกรรมและ 
    สิ่งประดิษฐ์ของ 
    ผู้เรียนใน 
    สถานศึกษา 
2. มีการจับคู่ธุรกิจ :  

สถานประกอบการ
ร่วมลงทุนในการ
พัฒนาและต่อยอด
ผลงานวิจัย 
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ 

1. สถานศึกษา 
ร่วมกับสถาน
ประกอบการ               
ในการพัฒนา
งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมของ
นักเรียนนักศึกษา 

 
 
 
 

1. นักเรียน นักศึกษา มีทักษะ 
ในการท าพัฒนางานวิจัย 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
รว่มกับสถานประกอบการ
และหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาและต่อยอดงานวิจัย 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
เพ่ือเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรมได้อย่างมี
คุณภาพ 

   -  งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์    
      นวัตกรรม 394 ชิ้น 

1. งบประมาณ 
สนับสนุนด้าน             
การวิจัยพัฒนา 
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์มี            
ไม่เพียงพอ 

1. จัดอบรมให้ความรู้  
    ครูผู้สอน นักเรียน 
    นักศึกษาเกี่ยวกับ 
    การพัฒนางานวิจัย  
    นวัตกรรมและ 
    สิ่งประดิษฐ์ 

1. ควรมีการ
พัฒนาให้ความรู้
กับครูผู้สอน 
นักเรียน
นักศึกษา
เกี่ยวกับการ
พัฒนางานวิจัย 
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ 

7. วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพของ
นักเรียน นักศึกษา ใน
สถานศึกษาและเครือข่าย
ของศูนย์ประสานงานการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษา 

1. การศึกษาความ          
   พึงพอใจของ 
   ผู้รับบริการธุรกิจ 
 
 
 
 
 

1. นักเรียน นักศึกษา          
ฝึกปฏิบัติการท า
ธุรกิจในสถานศึกษา                 
มีศักยภาพในการ
เป็นผู้ประกอบการ
และมีโอกาสเป็น
เจ้าของกิจการใน
อนาคต 

1. นักเรียน นักศึกษา มีทักษะ
ในการท าธุรกิจใน
สถานศึกษาและมีศักยภาพ
ในการเป็นผู้ประกอบการ
และมีโอกาสในการเป็น
เจ้าของกิจการเองได้ 

 
 

1. เวลาในการ 
   ประกอบธุรกิจ   
   เวลาที่จ ากัด และ  
   ไม่เพียงพอต่อการ 
   จัดท าธุรกิจ 
   เนื่องจากต้องหา 
   เวลาว่างจาก             
   การเรียน 

- 1. จัดพื้นที่ในการ 
    จ าหน่ายให้เป็น 
    สัดส่วน 
2. เปิดร้านค้าธุรกิจ 
   ทั้งวัน 
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ประเด็นการติดตาม 
ผลการด าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลลัพธ์ 
Output/Outcome/impact 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค (ต่อ) 
       -  ร้านค้าตลาดนัด 78 ร้าน 

    -   โครงการหารายได้ 
        ระหว่างเรียน 4 ร้าน 

-   โครงการกองทุนผู้พิการ  
    ผู้ด้อยโอกาส 6 ร้าน        
    รวม 88 ร้าน 

2. เจ้าของร้านบาง 
ธุรกิจไม่สามารถ          
ใช้เจ้าของธุรกิจ
กลุ่มเดียวกันได้ 
ต้องใช้ผู้จ าหน่าย
สินค้าหรือ
ให้บริการที่เป็น
นักเรียน นักศึกษา 
ที่วางจากการเรียน
ผลัดเปลี่ยนกันมา
ดูแลร้านและ
จ าหน่ายสินค้า 

 3. โฆษณา โปรโมท 
    ร้านค้า     
    ประชาสัมพันธ์  
    ร้านค้าใน 
    รูปแบบ             
    ต่าง ๆ 

8. พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะของส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและส านักงาน
รับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 

มีข้อควรพัฒนาจ านวน 
5 ข้อ ได้แก่  
1. พัฒนาระบบการ           

ดูช่วยเหลือและ
แนะแนวนักเรียน
ให้ส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด 
 
 

 

ข้อเสนอแนะที่ได้รับ
การพัฒนาแล้ว คือ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน  
   ให้ผู้เรียนพัฒนา   
   นวัตกรรม  
   สิ่งประดิษฐ์ งาน 
   สร้างสรรค์ หรือ 
   งานวิจัยให้เข้าร่วม 
   การประกวด 
   แข่งขัน ในระดับ 
   สถานศึกษา      

งานวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ ได้รับรางวัล
ระดับชาติ จ านวน 2 รางวัล 
คือ  
1. รางวัลชนะเลิศ ผลิตภัณฑ์ 
   นาฬิกา “ศรีคราม”              
   Sri Khram Antique Clock  
   Product 
2. รางวัลชนะเลิศระบบจัดการ 
   แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 

ไม่ได้มีการพัฒนา
หลักสูตรด้าน
อาชีวศึกษาให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการในปัจจุบัน 
เท่าท่ีควร 

ด าเนินการให้มีการ
พัฒนาหลักสูตร 

จัดให้มีการอรบรม
ความรู้มาใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตร 
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ประเด็นการติดตาม 
ผลการด าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลลัพธ์ 
Output/Outcome/impact 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค (ต่อ) 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน    

ให้ผู้เรียนพัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยให้เข้า
ร่วมการประกวด 
แข่งขัน ในระดับ
สถานศึกษา ระดับ
จังหวัด ระดับชาติ 
และระดับ
นานาชาติ หรือ         
มีการน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 

3. ส่งเสริม สนับสนุน  
ให้ผู้เรียนเข้าร่วม
ประกวด แข่งขัน
ทักษะวิชาชีพเพ่ือ
พัฒนาทักษะ
วิชาชีพในระดับ
สถานศึกษา ระดับ
จังหวัด ระดับชาติ 
และระดับ
นานาชาติ 

   ระดับจังหวัด  
   ระดับชาติ    
   และระดับ 
   นานาชาติ              
   หรือมีการน าไปใช้ 
   ประโยชน์ได้จริง 
2. ส่งเสริม สนับสนุน  
   ให้ผู้เรียนเข้าร่วม 
   ประกวด แข่งขัน 
   ทักษะวิชาชีพเพ่ือ 
   พัฒนาทักษะ 
   วิชาชีพในระดับ 
   สถานศึกษา ระดับ 
   จังหวัด ระดับชาติ  
   และระดับ 
   นานาชาติ 
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ประเด็นการติดตาม 
ผลการด าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลลัพธ์ 
Output/Outcome/impact 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค (ต่อ) 
 4. พัฒนาหลักสูตร 

ฐานสมรรถนะ 
หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพ่ิมเติมใน
แต่ละสาขาวิชา
หรือสาขางาน 

5. ส่งเสริม สนับสนุน  
ให้ผู้เรียนพัฒนา
นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยให้เข้าร่วม
การประกวด 

   แข่งขัน ในระดับ    
   สถานศึกษา ระดับ 
   จังหวัด ระดับชาติ  
   และระดับ 
   นานาชาติ หรือมี 
   การน าไปใช้ 

ประโยชน์ได้จริง 
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ประเด็นการติดตาม 
ผลการด าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลลัพธ์ 
Output/Outcome/impact 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค (ต่อ) 
9. ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียน 
ผู้ส าเร็จการศึกษา หรือ
ประชาชนทั่วไป  
เพื่อการมีงานท าและ
ประกอบอาชีพ 

1. มีหลักสูตรระยะสั้น 
2. 108 อาชีพ  
3. Fix it center 
4. ศูนย์บ่มเพาะ 
 
 
 
 

1.ผู้รับบริการน า 
  ความรู้และทักษะที่ 
  ได้รับไปต่อยอดใน 
  การประกอบอาชีพ 
  - สร้างอาชีพ 
  - พัฒนา ต่อยอด 
    อาชีพ 
  - เปลี่ยนอาชีพ 

1. นักเรียนนักศึกษามีรายได้ 
   ระหว่างเรียน 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี 
   สมรรถนะอาชีพ  
   “1 คน 1 อาชีพ” 
3. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการ 
   ประกอบอาชีพอิสระ 
 

- - - 

10. ก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางการเพิ่มปริมาณ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาในสาขา
ที่เป็นความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 

1. หน่วยงานต้นสังกัด 
ก าหนดให้อาชีวศึกษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพ่ิมปริมาณผู้เรียน
จ านวน 200 คน 
เพ่ือให้ได้สัดส่วน
ผู้เรียนสายสามัญ : 
อาชีวศึกษา ใน
อัตรา 50 : 50 
ทั้งนี้ในส่วนของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุราษฎร์ธานี 
ก าหนดเพ่ิมจาก
แผนรับเดิมจ านวน 
75 คน 

1.สถานศึกษา 
  สามารถเพ่ิม 
  ปริมาณผู้เรียนได้ 
  ตามมาตรการที่ 
  หน่วยงานต้นสังกัด 
  ก าหนด 
 
 

1. รับนักเรียนในระดับ ปวช.  
ได้ตามแผนรับของ
สถานศึกษาในการเพิ่ม
ปริมาณผู้เรียนที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดก าหนด 

2. สาขาวิชาใหม่ที่จัดการเรียน 
การสอนในปีการศึกษา 2563 

    - สาขางานการจัดการ            
      โลจิสติกส์ จ านวน 30 คน 
3. สาขาวิชาที่เพ่ิมห้องเรียน 
   ตามความต้องการของ 
   ผู้เรียนและตลาดแรงงาน 
   - สาขางานธุรกิจ อาหาร  
     จ านวน 40 คน 
 

1. มีห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ              
ไม่เพียงพอ ท าให้          
ไม่สามารถรองรับ
จ านวนผู้สนใจเรียน
ได้ทั้งหมด 

2. การเพ่ิมปริมาณ 
ผู้เรียนท าให้
สถานศึกษาต้อง
รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเรียนการ
สอนด้วย
งบประมาณของ
สถานศึกษาเอง  

1. หน่วยงานต้นสังกัด
ต้องจัดสรร
งบประมาณและ
บุคลากรให้กับ
สถานศึกษาท่ีมีจ านวน
ผู้เรียนเกินมาตรฐาน
ตามสัดส่วนครูต่อ
นักเรียน 
 
 
 

1. หน่วยงานต้น
สังกัดจะต้องออก
กฎ ระเบียบ ให้
สถานศึกษา
สามารถจัดเก็บ
รายได้จากนักเรียน
นักศึกษาเพ่ือใช้ใน
การจัดจ้าง
บุคลากรของ
สถานศึกษาให้
สอดคล้องกับ
ค่าใช้จ่ายตาม
บริบทของ
สถานศึกษา 
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ประเด็นการติดตาม 
ผลการด าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลลัพธ์ 
Output/Outcome/impact 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค (ต่อ) 
 2. เปิดจัดการเรียน 

   การสอนในสาขา 
   ใหม ่
3. เพ่ิมห้องเรียนใน 
   สาขาที่เป็นความ 
   ต้องการของผู้เรียน 
   และตลาดแรงงาน 

 - สาขางานการจัดการ
ส านักงาน จ านวน 30 คน 

 

   เช่น ค่าจ้างครู           
   ค่าสอนเกินภาระงาน                
   ค่าสาธารณูปโภค 

  

11. ส่งเสริม สนับสนุน  
การพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
ให้กับผู้เรียนและผู้ส าเร็จ
การศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาน
ประกอบการและ
ตลาดแรงงาน 
 
 

1. เป้าหมายของ 
   สถานศึกษา  
   - หนึ่งคนหนึ่งอาชีพ 
   - E-commerce 
   - ห้องเรียนพิเศษ 
     ด้านภาษาจีน 
2. จัดฝึกอาชีพใน 
    สถานประกอบการ 
    ให้กับผู้เรียน 
3. จัดการเรียนการ 
   สอนโดยให้ครูภูมิ 
   ปัญญา ผู้เชี่ยวชาญ 
   ในแต่ละอาชีพมี 
   ส่วนรว่มในการ 
   พัฒนาผู้เรียน 
 

1. ผู้เรียนและ 
ผู้ส าเร็จการศึกษา
ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะอาชีพ
สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
สถานประกอบการ
และตลาดแรงงาน 

 
 
 
 

1. สถานประกอบการมีความ 
พึงพอใจต่อคุณภาพของ
ผู้เรียนและผู้ส าเร็จ
การศึกษาของสถานศึกษา
ในระดับดีมาก 

 
 

- 
 

- - 
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ประเด็นการติดตาม 
ผลการด าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลลัพธ์ 
Output/Outcome/impact 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค (ต่อ) 
12. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
ฐานสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับความต้องการของ              
สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงานและการ
ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 
 

1. หลักสูตรระยะสั้น 
   สถานศึกษาที่พัฒนา  
   ขึ้นตามความต้องการ           
   ในการขับเคลื่อน 
   ประเทศไทย 4.0 
   - การขายสินค้า 
     ออนไลน์ 
   - การบริการอาหาร 
     และเครื่องดื่ม 
   - การเปน็ผู้ประกอบการ 

1. ผู้เรียนของ 
สถานศึกษาได้รับ
การพัฒนาให้มี
สมรรถนะ
สอดคล้องกับการ
ขับเคลื่อนประเทศ
ไทย 4.0 

1. ผู้เรียนในระดับ ปวช. 3 
และ ปวส. 2ได้รับการ
พัฒนาให้มีสมรรถนะที่
สอดคล้องกับการขับเคลื่อน
ประเทศไทย 4.0 

- - - 

13. ส่งเสริมพัฒนาการเรียน
การสอนให้ตรงตาม
หลักสูตรและสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาน
ประกอบการ 
 

1. พัฒนาหลักสูตรฐาน 
สมรรถนะอาชีพของ
สถานศึกษาร่วมกับ
สถานประกอบการ 

2. ครูผู้สอนพัฒนา
หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 
ปรับปรุงรายวิชา 
ปรับปรุงรายวิชา
เดิม ก าหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม 
ร่วมกับสถาน
ประกอบการ  

1. สถานศึกษามี 
หลักสูตรฐาน
สมรรถนะอาชีพ
และรายวิชา             
ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ  
ของสถาน
ประกอบการ 

 
 

1. สถานศึกษาจัดการเรียนการ 
สอนโดยใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะอาชีพสอดคล้อง
กับความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

2. ครูผู้สอนใช้หลักสูตรรายวิชา 
    ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง 
    ในการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 

- - - 
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ประเด็นการติดตาม 
ผลการด าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลลัพธ์ 
Output/Outcome/impact 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค (ต่อ) 
14. มีการสร้างทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการ 

1. นักเรียนระดับ  
   ปวช. ทุกสาขาวิชา 
   ลงทะเบียนเรียน 
   รายวิชาการเป็น 
   ผู้ประกอบการ 
2.  นักศึกษาระดับ  

 ปวส. ทุกสาขาวิชา    
เรียนหลักสูตร         
ระยะสั้นการเป็น
ผู้ประกอบการ 

3. ศูนย์บ่มเพาะ 
   ผู้ประกอบการ 
   อาชีวศึกษา 
 
 
 

1. ผู้เรียนทุกคนของ 
สถานศึกษา ได้รับ
การพัฒนาให้มี
ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

2. มีการบูรณาการ 
การจัดการเรียน
การสอนให้ผู้เรียน
จัดกิจกรรมการ
เป็นผู้ประกอบการ 

 

1. นักเรียน นักศึกษามีรายได้ 
ระหว่างเรียน 

2. นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม 
โครงการตลาดนัดคนพันธุ์ R 
จ านวน 500 คน 78 ร้านค้า 

3. บูรณาการการเรียน จ านวน 
5 วิชา ได้แก่ วิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ วิชาการ
จัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  
วิชาการขายออนไลน์  
วิชาการขายเบื้องต้น  
วิชาการด าเนินธุรกิจ          
ขนาดย่อม  

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
   (องค์การนักวิชาชีพใน 
   อนาคตแห่งประเทศไทย)  

- 
 

- - 

 
 
 
 

 
 


