ประธาน

แขกผู้มีเกียตริ

แขกผู้มีเกียตริ

ผังบริเวณงาน

วัตถุประสงค์โครงการ

เวที

1. เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดาเนินงาน
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชารัฐ
2. เพื่อเปิดโอกาสให้สถานประกอบการมีส่วนร่วม
ในการตอบข้อซักถามของนักเรียน นักศึกษา และให้ข้อคิด
ในการฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่จริงในโลกธุรกิจ
3. เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา
ให้เพิ่มมากขึ้น
4. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ในการฝึกปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษาโครงการทวิภาคี
ในแต่ละสถานประกอบการ
5. เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
ทวิภาคีให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
6. เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
การดาเนินงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ว.การอาชีพ
เกาะคา

ว.เทคโนโลยี
เอเชีย

ว.การอาชีพ
เถิน

ว.เทคนิค
เชียงใหม่

ผู้รับฟังบรรยายและอภิปราย

ว.เกษตรและ
เทคโนโลยี
ลาพูน

บ.เอส
แอนด์ พี
ซินดิเคท

ว.เกษตรและ
เทคโนโลยี
เชียงใหม่

บ.ปลูกผัก
เพราะรักแม่

สนง.จัดหางาน
จังหวัดเชียงใหม่

กองอานวยการ

โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อน
การประสานพลังประชารัฐ
เพื่อขยายและยกระดับวิชาชีพอาชีวศึกษา
เขตตรวจราชการที่ 15
ประจาปีงบประมาณ 2560
จัดโดย สานักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

ทางเข้างาน

วันเสาร์ ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐
ณ โรงแรมคุ้มภูคา อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

กาหนดการ

กิจกรรม

กิจกรรม (ต่อ)

โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการประสานพลังประชารัฐ

กิจกรรมวิชาการ สานพลังประชารัฐ "รัฐ-เอกชน-ประชาสังคม"
ร่วมยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา เขตตรวจราชการที่ 15
1) ช่วงเช้า บรรยาย (2 ชม) สานพลังประชารัฐ "รัฐ-เอกชนประชาสังคม" ร่วมยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา เขตตรวจ
ราชการที่ 15 โดย อาจารย์ธลี าพร คงฉิม ผู้อานวยการวิทยาลัย
การอาชีพเกาะคา และ คุณไพรัช เผื่อนด้วง ผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหาร บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จากัด
2) ช่วงบ่าย อภิปราย (2 ชม) สานพลังประชารัฐ “รัฐ-เอกชนประชาสังคม" ร่วมยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา เขตตรวจ
ราชการที่ 15 หัวข้อ “แนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานเพื่อประโยชน์สาหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี”
โดยผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ประกอบการ ประกอบด้วย
อาจารย์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
ผู้แทนจากโรงแรมสุริวงศ์ เชียงใหม่
ผู้บริหารเครือเบทาโกร
ผู้บริหาร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จากัด (มหาชน)

กิจกรรมวิชาการ (บูธกิจกรรม)
สถานศึกษาซึ่งเป็นวิทยาลัยนาร่อง “สถานศึกษาต้นแบบ
ทวิภาคี สานพลังประชารัฐ” ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15
เข้าร่วมจัดกิจกรรม จานวน ๔ แห่ง ได้แก่
1. วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา : ฮอนด้า
2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ : เบทาโกร
3. วิทยาลัยการอาชีพเถิน : เบทาโกร
4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน : เบทาโกร

เพื่อขยายและยกระดับวิชาชีพอาชีวศึกษา
เขตตรวจราชการที่ 15 ประจาปีงบประมาณ 2560
วันเสาร์ ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐
ณ โรงแรมคุ้มภูคา อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
*********************************
เวลา 07.30 น.- 08.30 น. รายงานตัว/ลงทะเบียน
เวลา 08.30 น. - 09.00 น. พิธีเปิดโครงการฯ และพิธเี ปิดกิจกรรมวิชาการ
เวลา 09.00 น. - ๑๐.00 น. แขกผู้มีเกียรติ และผู้รว่ มงาน เยี่ยมชม
กิจกรรมวิชาการจากผู้ประกอบการและสถานศึกษานาร่อง จานวน ๙ บูธ
เวลา 10.00 น. - 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดืม่
เวลา 10.15 น. - 11.15 น. บรรยาย สานพลังประชารัฐ “รัฐ-เอกชนประชาสังคม ร่วมยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา” (ภาครัฐ)
เวลา 11.15 น. - 1๒.15 น. บรรยาย สานพลังประชารัฐ “รัฐ-เอกชนประชาสังคม ร่วมยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา” (ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ)
เวลา 12.15 น. - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน และ เยี่ยมชม
กิจกรรมวิชาการจากผู้ประกอบการและสถานศึกษานาร่อง จานวน ๙ บูธ
เวลา 13.30 น. - 14.30 น. อภิปราย หัวข้อ “การจัดการศึกษาทวิภาคีและ
แนวทางการศึกษาต่อสายอาชีพ (อาชีวศึกษา)”
เวลา 14.30 น. - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง และเครือ่ งดื่ม
เวลา 14.45 น. - 15.45 น. อภิปราย หัวข้อ “การจัดการศึกษาทวิภาคีและ
แนวทางการศึกษาต่อสายอาชีพ (อาชีวศึกษา)” (ต่อ)
เวลา 15.45 น. - 16.15 น. พิธีปิด

ผู้ประกอบการ/ภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จัดกิจกรรม
จานวน 3 แห่ง ได้แก่
1. CP/ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์เชียงใหม่ /
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเซีย
2. บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จากัด (มหาชน)
3. บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จากัด (โอ้กะจู๋)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน ๒ แห่ง ได้แก่
1. สานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
2. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

