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0สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้ อที่ : 4 การศึกษาและเรี ยนรู้ การทะนุบารุ งศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเน้ น รมว.ศธ. : ข้อที่ 1 การผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับ
การพัฒนาประเทศ
สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ของ ศธ. : ข้อที่ 1 การผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและ
รองรับการพัฒนาประเทศ
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ของ สป.ศธ. : ข้อที่ 1 พัฒนาระบบบริ หารจัดการให้สามารถจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการ: ส่ งเสริ มการขับเคลื่ อนการประสานพลังประชารัฐเพื่อขยายและยกระดับวิชาชี พอาชี วศึกษา
เขตตรวจราชการที่ 15 ประจาปี งบประมาณ 2560
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การศึกษาในระบบทวิภาคีตามพระราชบัญญัติการอาชี วศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๑ เป็ นการจัดการศึกษา
วิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันร่ วมกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ
หรื อ หน่วยงานของรัฐ ในเรื่ องการจัดหลักสู ตร การเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผูเ้ รี ยนใช้
เวลาส่ วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน และเรี ยนภาคปฏิบตั ิในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ
หรื อหน่วยงานของรัฐ การอาชี วศึกษาระบบทวิภาคี(Dual Vocational Training - DVT) เป็ นการจัดการศึกษา
ที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนให้มีโอกาสฝึ กภาคปฏิบตั ิในสถานประกอบการจริ ง เป็ นความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษา
และสถานประกอบการ
รัฐบาลปั จจุบนั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการอาชีวศึกษา โดยนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่ งชาติได้ประกาศคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติที่ 8/2559 ที่ 10/2559
ที่ 11/2559 และ ที่ 30/2559 เพื่อพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาและแก้ไขภาพลักษณ์ของนักเรี ยนอาชี วศึกษา เพื่อ
สนองนโยบายของรัฐบาล รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การจึงได้เน้นการดาเนิ นนโยบายด้านอาชี วศึกษา
ใน 5 เรื่ อง 1 ใน 5 เรื่ องคือ การจัดการเรี ยนการสอนทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
ปั จจุบนั สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เน้นการจัดการเรี ยนระบบทวิภาคี เพื่อเป็ นการ
สร้ างกาลังคนเข้าสู่ ตลาดแรงงานให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการโดยให้สถานศึ กษาเพิ่ม
ปริ มาณสาขาวิชา ผูเ้ รี ยนระบบทวิภาคีให้มาก และขยายเครื อข่ายความร่ วมมือกับสถานประกอบการในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและได้มีการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการพัฒนา
ดั ง นั้ น จึ ง ถื อ ได้ ว่ า การจัด อาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี เป็ นนโยบายที่ ส าคั ญ ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ชุมชน
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ท้องถิ่ นและ สถานประกอบการได้มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา อีกทั้งเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ใน
สถานประกอบการ การจัดกิจกรรมหลากหลายรู ปแบบ
สานักงานศึกษาธิ การภาค 15 ในฐานะหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การซึ่ งอยู่ในส่ วนภูมิภาค
และมี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการด าเนิ น การเกี่ ย วกับ งานวิ ช าการในการพัฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานการศึ ก ษา
วิเคราะห์ สภาวการณ์ทางการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิ การดาเนิ นการเกี่ยวกับ
กิจกรรมทางการศึกษา และส่ งเสริ มการประสานกิ จกรรมทางการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการกี ฬาเพื่อ
การศึกษา ดาเนิ นการในฐานะเป็ นหน่ วยฝึ กอบรมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีการยกระดับคุณภาพสู งขึ้น จึงได้จดั ให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการส่ งเสริ ม
การขับเคลื่อนการประสานพลังประชารัฐเพื่อยกระดับวิชาชี พอาชี วศึกษา เขตตรวจราชการที่ 15 ประจาปี
งบประมาณ 2560 ขึ้น
2 วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างความเข้าใจร่ วมกันในการดาเนินงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชารัฐ
2.2 เพื่อเปิ ดโอกาสให้สถานประกอบการมีส่วนร่ วมในการตอบข้อซักถามของนักเรี ยน นักศึกษา
และให้ขอ้ คิดในการฝึ กปฏิบตั ิงานในพื้นที่จริ งในโลกธุ รกิจ
2.3 เพื่อส่ งเสริ มการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น
2.4 เพื่ อแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ป ระสบการณ์ ใ นการฝึ กปฏิ บตั ิ งานของนัก เรี ย น นัก ศึ ก ษาโครงการ
ทวิภาคีในแต่ละสถานประกอบการ
2.5 เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2.6 เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการดาเนินงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริ มาณ ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมรวมทั้งสิ้ น 270 คน จาแนกดังนี้
3.1.1 ครู แนะแนวผูร้ ับผิดชอบงานการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี ให้กบั นักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิ การภาค 15
สถานศึกษาละ 1 คน จานวน 25 แห่ง รวมจานวน 25 คน
3.1.2 ครู แนะแนวผูร้ ับผิดชอบงานการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี ให้กบั นักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิ การภาค 15
สถานศึกษาละ 1 คน จานวน 25 แห่ง รวมจานวน 25 คน
3.1.3 นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 15 จานวน 55 คน
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3.1.4 รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการสถานศึ กษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา
ในพื้นที่ รับผิดชอบของสานักงานศึ กษาธิ การภาค 15 สถานศึกษาละ 1 คน จานวน 34 แห่ ง รวมจานวน
34 คน
3.1.5 หัวหน้างานผูร้ ับผิดชอบการจัดการอาชี วศึกษาทวิภาคี ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 15 สถานศึกษาละ 1 คน จานวน 34 แห่ง รวมจานวน 34 คน
3.1.6 ผูป้ ระกอบการ (ครู ฝึก) ที่เข้าร่ วมโครงการฯ ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิ การ
ภาค 15 จานวน 10 แห่ง ๆละ 2 คน รวมจานวน 20 คน
3.1.7 ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการอื่น จานวน 10 คน
3.2 เชิงคุณภาพ :
ผู ้ป ระกอบการ สถานศึ ก ษาที่ เ ข้า ร่ ว มโครงการฯ มี ก ารจัด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี
อย่างเป็ นระบบและมีคุณภาพ ตลอดจนครู นักเรี ยน นักศึกษาและครู ฝึกของสถานประกอบการมีความรู้
ความเข้าใจ และความพร้อมในการฝึ กอาชี พในสถานประกอบการ และจัดการอาชี วศึกษาระบบทวีภาคี
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย)
กลุ่มผูร้ ับบริ การ
1) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2) รองปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ
3) ผูต้ รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
4) ศึกษาธิการภาค 15
5) รองศึกษาธิการภาค 15
กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
1) ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของ
สานักงานศึกษาธิการภาค 15
2) ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของ
สานักงานศึกษาธิการภาค 15
3) ผูอ้ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิ การภาค 15
4) ศึกษาธิ การจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิ การภาค 15
4) ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิ การภาค 15
5) นักเรี ยน นักศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิ การภาค 15
6) สถานประกอบการที่เข้าร่ วมโครงการฯ
7) องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชารัฐ
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5. วิธีดาเนินการ/ระยะเวลาในการดาเนินงาน จัดวันที่ 9 กันยายน 2560
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่
ขั้นตอนการดาเนิ นการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม : อภิปราย
1. เสนออนุมตั ิโครงการ
2. แต่งตั้งคณะทางาน
3. ประชุมคณะทางานเพื่อ
วางแผนการดาเนินงาน
4. ดาเนินงานตามแผน
5. สรุ ปผลและรายงานผล
การดาเนินงาน
กิจกรรม : แสดงผลงานวิชาการ
1. เสนออนุมตั ิโครงการ
2. แต่งตั้งคณะทางาน
3. ประชุมคณะทางานเพื่อ
วางแผนการดาเนินงาน
4. ดาเนินงานตามแผน
5. สรุ ปผลและรายงานผล
การดาเนินงาน
6. สถานทีด่ าเนินการ
พื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 15 (โรงแรมคุม้ ภูคา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่)
7. กิจกรรม
7.1 กิ จกรรมวิชาการ สานพลังประชารั ฐ "รั ฐ -เอกชน-ประชาสั งคม"ร่ วมยกระดับคุณภาพวิชาชี พ
อาชี วศึกษา เขตตรวจราชการที่ 15
1) ช่วงเช้า บรรยาย (2 ชม) สานพลังประชารัฐ "รัฐ-เอกชน-ประชาสังคม" ร่ วมยกระดับคุณภาพ
วิชาชีพอาชีวศึกษา เขตตรวจราชการที่ 15 โดย อ. ธีลาพร คงฉิม ผอ.วิทยาลัยการอาชี พเกาะคา และ
วิทยากรจากบริ ษทั ฮอนด้า
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2) ช่วงบ่าย อภิปราย (2 ชม) สานพลังประชารัฐ "รัฐ-เอกชน-ประชาสังคม" ร่ วมยกระดับคุณภาพ
วิชาชีพอาชีวศึกษา เขตตรวจราชการที่ 15 หัวข้อ “การจัดการศึกษาทวิภาคีและแนวการศึกษาต่อสายอาชี พ
(อาชีวศึกษา)” โดยผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและสถานประกอบการ ประกอบด้วย
- อาจารย์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
ผูน้ าการเสวนา
- ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคนิ คเชียงใหม่
ผูร้ ่ วมเสวนา
- ผูอ้ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
ผูร้ ่ วมเสวนา
- จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
ผูร้ ่ วมเสวนา
- ผูแ้ ทนจากโรงแรมสุ ริวงศ์ เชียงใหม่
ผูร้ ่ วมเสวนา
- ผูบ้ ริ หารเครื อเบทาโกร
ผูร้ ่ วมเสวนา
- ผูบ้ ริ หารบริ ษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
ผูร้ ่ วมเสวนา
7.2 กิจกรรมวิชาการ
- สถานศึกษาซึ่งเป็ นวิทยาลัยนาร่ อง“สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ”
ซึ่ งอยูใ่ นพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 เข้าร่ วมจัดกิจกรรมวิชาการ จานวน 5 แห่งๆ ละ 6 คนรวม 30 คน ได้แก่
1. วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา :ฮอนด้า
2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ :เบทาโกร
3. วิทยาลัยการอาชีพเถิน :เบทาโกร
4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน :เบทาโกร
5. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
- สถานประกอบการ/ภาคเอกชน ที่เข้าร่ วมโครงการฯ จัดกิจกรรมวิชาการ จานวน 3 แห่ง ๆ ละ
4 คน รวม 12 คน ได้แก่
1. CP/ศูนย์การเรี ยนปั ญญาภิวฒั น์เชียงใหม่ /วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเซี ย
2. บริ ษทั เอส แอนด์ พี ซิ นดิเคท จากัด
3. บริ ษทั ปลูกผักเพราะรักแม่ (โอ้กะจู๋)
- หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง จานวน 1 แห่ง 6 คน ได้แก่ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
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8. งบประมาณและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ
งบประมาณ จากสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวนเป็ นเงิน 305,370 บาท
(สามแสนห้าพันสามร้อยเจ็ดสิ บบาทถ้วน)
แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
(บาท)
(ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)
โครงการส่ งเสริ มการขับเคลื่อนการ
ประสานพลังประชารัฐเพื่อขยายและ
ยกระดับวิชาชีพอาชีวศึกษา
305,370
305,370
เขตตรวจราชการที่ 15 ประจาปี
งบประมาณ 2560
รวม
305,370
305,370
8. ตัวชี้วดั ความสาเร็จและเกณฑ์ การให้ คะแนน
ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดที่ 1: ระดับความสาเร็ จของการดาเนิ นส่ งเสริ ม
การขับเคลื่อนการประสานพลังประชารัฐเพื่อขยายและ
ยกระดับ วิชาชี พ อาชี วศึ กษา เขตตรวจราชการที่ 15
ประจาปี งบประมาณ 2560

ผลการดาเนินงานปี งบประมาณ
2558

2559

2560

5

5

5

ค่ าเป้ าหมาย
ปี งบประมาณพ.ศ. 2560
5

เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ระดับความสาเร็ จของการส่ งเสริ มการขับเคลื่อนการประสานพลังประชารัฐเพื่อขยายและ
ยกระดับวิชาชีพอาชีวศึกษาเขตตรวจราชการที่ 15 ประจาปี งบประมาณ 2560
ระดับที่ 1
มอบหมายผูร้ ับผิดชอบ แต่งตั้งคณะทางาน
ระดับที่ 2
ประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนการดาเนินการ
ระดับที่ 3
ดาเนินการตามแผน
ระดับที่ 4
รวมรวมข้อมูล สรุ ปผลการดาเนินงาน
ระดับที่ 5
รายงานผลการดาเนินงาน
10. ผู้รับผิดชอบ
10.1 สานักงานศึกษาธิ การภาค 15
10.2 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
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11. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
สถานศึ กษาที่ เข้าร่ ว มโครงการฯ มี การจัดการอาชี วศึ กษาระบบทวิภาคี อย่างเป็ นระบบและมี คุณภาพ
ตลอดจนครู นักเรี ยน และครู ฝึกของสถานประกอบการ มีความรู ้ ความเข้าใจ และความพร้อมใน การฝึ กอาชี พใน
สถานประกอบการ และการจัดการอาชีวศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
******************

