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บทที่ 1
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E)
๑. หลักการและเหตุผล
ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรระยะสั้นในการพัฒนาฝีมือและความ
เชี่ยวชาญเพื่อให้แรงงานมีทักษะ ความรู้ที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการในยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชี วิต เพื่อสร้างโอกาสทาง
การศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเท่าเทียมและสามารถพัฒนาองค์ความรู้ในการ
ดาเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในชั้นปีสุดท้าย รวมทั้งผู้สาเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานทา
ให้ได้รับการฝึกอบรมอาชีพก่อนที่จะออกไปทางานในสถานประกอบการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
ทั กษะและมี ส มรรถนะในการปฏิ บั ติ งาน ได้ อย่ างมี ศั กยภาพในสาขาอาชี พที่ ตรงตามความต้ องการของสถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน ชุมชน และเพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ด้าน
การสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น และด้ า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพก าลั ง คน ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการผลิตและพัฒนากาลังคน ระดับฝีมือ ระดับ
เทคนิค และระดับเทคโนโลยี จึงดาเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 3 ร่วมกับ
สถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ชั้นปี สุดท้าย และ
ประชาชนทั่วไป ให้มีความสามารถทางด้านทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทามากขึ้น ทั้งในส่วนที่เป็น
ความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ เป็นหลักสูตรเข้มข้นที่ปฏิบัติงานได้จริง ประกอบ
อาชีพได้จริง ลักษณะหลักสูตรต่อยอดหรือเพิ่มทักษะใหม่ ให้กับผู้ว่างงาน ผู้สาเร็จการศึกษาใหม่ ประชาชนทั่วไป
ยกระดับ คุณภาพบุ คลากรทางอาชีว ะของประเทศให้ สอดคล้ องกับ ความต้องการของสถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ ความสามารถกลับไปทางานในสถานประกอบการหรือใน
ท้องถิ่น แก้ปัญหาความขาดแคลนกาลังคนในสาขาขาดแคลน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนากาลังคนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Engine of Growth :
S-Curve, New S-curve) และ Thailand 4.0
2.๒ ยกระดับคุณภาพบุคลากรทางอาชีวะของประเทศให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน โดยให้มี
Skill, English และ Ethics
๒.3 เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนเพื่อเข้าสู่อาชีพตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
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3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ปีสุดท้าย คือ นักเรียน ระดับ ปวช.๓ และนักศึกษา ระดับ ปวส.2 ที่
ต้องการฝึกทักษะอาชีพเพิ่มเติม เพิ่มทักษะให้หลากหลาย มีสมรรถนะที่เข้มข้น เพื่อประกอบอาชีพตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
3.2 ประชาชนทั่วไป เช่น ผู้ว่างงาน ผู้สาเร็จการศึกษาใหม่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ที่ต้องการ
เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้มีความเชี่ยวชาญ
4. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment :
Vocational Boot Camp (E to E) ครั้ ง ที่ 3 จั ด ฝึ ก อบรมในช่ ว งปิ ด ภาคเรี ย นฤดู ร้ อ น ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๐
(26 มีนาคม – 11 พฤษภาคม ๒๕๖1)
5. แผนการปฏิบัติงาน
ที่
กิจกรรม
1 สมอ. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (E to E)
2 สมอ. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (E to E)
3 สมอ. ประชุมทางไกล (Video Conference) ชี้แจง
แนวทางการดาเนินโครงการฯ ให้กับ อศจ. ทั่วประเทศ
4 อศจ. ประชุมวางแผนดาเนินงานจัดฝึกอบรม
5 สถานศึกษาประสานกับสถานประกอบการพิจารณา
หลักสูตร
E to E ให้กับพนักงานเดิม/พนักงานใหม่ที่จะรับจาก
สถานศึกษาสังกัด สอศ. และสถานประกอบการส่งรายชื่อ
หลักสูตรให้สถานศึกษาจัดฝึกอบรม
6 สถานศึกษาส่งเอกสารแผนการสอน และประวัติวิทยากร
ให้ อศจ.
7 อศจ. พิจารณาและตรวจสอบ แผนการจัดฝึกอบรมและ
วิทยากรผู้สอน พร้อมทั้งกรอกข้อมูลออนไลน์ให้ครบถ้วน
บนเว็ปไซด์ http://bsq.vec.go.th/
8 สมอ. โดยคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติประกาศผล
รายชื่อสถานศึกษาที่จะจัดฝึกอบรม ตามข้อเสนอของ
อศจ.

ระยะเวลาดาเนินการ
14 ก.พ. 2561
28 ก.พ. 2561
13 มี.ค. 2561
13 มี.ค. 2561
13 – 17 มี.ค. 2561

17 – 18 มี.ค. 2561
19 – 20 มี.ค. 2561
21 – 24 มี.ค. 2561

หมายเหตุ
สมอ. สนผ. สตอ.
สม. สอ.
สมอ. สนผ. สตอ.
สม. สอ.
สอศ. อศจ.
สถานศึกษา
อศจ. สถานศึกษา
สถานศึกษา
สถานประกอบการ

3
ที่
กิจกรรม
9 สถานศึกษาเปิดรับสมัคร ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์
10 สนผ. พิจารณาจัดสรรงบประมาณการฝึกอบรมให้
สถานศึกษา
11 อศจ. จัดประชุมรอง ผอ. ฝ่ายวิชากร และวิทยากรที่
ฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพร้อม แจ้งหลักเกณฑ์
และอื่น ๆ ในการจัดฝึกอบรม
12 สถานศึกษาดาเนินการจัดฝึกอบรม
13
14
15
16
17

ระยะเวลาดาเนินการ
24 มี.ค. – 4 พ.ค.
2561
มี.ค. 2561 เป็นต้นไป

24 – 25 มี.ค. 2561
(หรือก่อนการฝึกอบรม
อย่างน้อย 2 วัน)
26 มีนาคม –
11 พฤษภาคม ๒๕๖1
อศจ. กากับติดตามการดาเนินงานโครงการฝึกอบรมของ 26 มีนาคม –
สถานศึกษาในพื้นที่ สตอ. ติดตามการดาเนินโครงการฯ 31 พฤษภาคม ๒๕๖1
สถานศึกษาจัดทารายงานผู้ผ่านการฝึกอบรม และมอบ 28 มีนาคม –
วุฒิบัตร
11 พฤษภาคม ๒๕๖1
สถานศึกษาจัดทารายงานสรุปผลการฝึกอบรมไปยัง อศจ. 26 เมษายน –
31 พฤษภาคม ๒๕๖1
สตอ. สรุปข้อมูลผลการติดตามโครงการเสนอเลขาธิการ มิถุนายน 2561
สอศ.
สมอ. จัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการเสนอ
มิถุนายน 2561
เลขาธิการ สอศ. และกระทรวงศึกษาธิการ
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สถานศึกษา อศจ.
สตอ.
สถานศึกษา อศจ.

6. สถานที่ในการดาเนินโครงการ
จั ด ฝึ ก อบรมทั้ ง ในสถานประกอบการและสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
7. งบประมาณดาเนินการ
การจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาพิจารณาจากการดาเนินงานตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E) ครั้งที่ 3

บทที่ 2
การดาเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. อาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) ร่วมกันพิจารณาและวางแผนการดาเนินงานจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้ น ฐานสมรรถนะ ครั้ งที่ 3 ภายในจั งหวัดควรจัดหลั กสูตรไม่ให้ ซ้ากัน ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาโดยสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพประกาศบัญชีรายชื่อหลักสูตรที่สอดคล้องกับกลไกการ
ขั บ เคลื่ อนเศรษฐกิ จ (New Engine of Growth : S-Curve, New S-curve) บนเว็ ปไซด์ http://bsq.vec.go.th/
แบนเนอร์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (E to E) ครั้งที่ 3
ทั้งนี้ อศจ. สามารถเสนอรายชื่อสถานศึกษาที่มีศักยภาพในการจัดการฝึกอบรมเพิ่มเติมจากบัญชี
รายชื่อที่ประกาศบนเว็ปไซต์ได้ โดยแต่ละ อศจ. จัดฝึกอบรม อศจ. ละ ๕ – 1๕ ห้องเรียน (ห้องเรียนละ 20 คน)
สาหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนจะได้รับงบประมาณและเบิกจ่ายผ่านอาชีวศึกษาจังหวัด
2. สถานศึกษาจัดทาแผนการจัดฝึกอบรม (ตามแบบฟอร์ม ที่ สอศ. กาหนด รายละเอียดในภาคผนวก)
แล้วส่งไปยัง อศจ. ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2561 ประกอบด้วย
๒.1 รายละเอียดแผนการฝึกอบรม ได้แก่ วันเวลาในการดาเนินงานโครงการ จานวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม และค่าใช้จ่าย (ตามเงื่อนไขที่ สอศ. กาหนด รายละเอียดในภาคผนวก)
2.2 รายละเอียดวิทยากร ชื่อ-นามสกุล ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่สอน (แต่ละหลักสูตร
ต้องมีวิทยากรทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกจากสถานประกอบการ) เพื่อให้เกิดหลักสูตรที่สามารถสร้าง
สมรรถนะได้จริง โดยสอนเชิงบูรณาการกับการทางาน WIL (work integrated learning) ระหว่างสถานศึกษา
และสถานประกอบการ ซึ่งครูภายในสถานศึกษาสอนร้อยละ 20 – 50 และวิทยากรจากสถานประกอบการสอน
ร้อยละ 50 – 80 ในแต่ละหลักสูตร ตัวอย่างเช่น
ชั่วโมงฝึกอบรม
ค่าตอบแทน
รวมค่าตอบแทน
ที่
วิทยากร
ร้อยละ จานวนชั่วโมง ไม่เกินชั่วโมงละ
วิทยากร (บาท)
(บาท)
1. ครูภายในสถานศึกษา (ต้องมี)
30
9 ชม.
200
1,800
2. วิทยากรภายนอก ภาครัฐ
600
(มี/ไม่มีก็ได้)
3. วิทยากรภายนอก สถานประกอบการ
70
21 ชม.
1,200
25,200
(ต้องมี)
รวม
100
30 ชม.
27,000

5
หมายเหตุ

1. + 2.
1. + 3.
1. + 2. + 3.
2. + 3.

X
√
√
X

3. อศจ. กรอกข้อมูล แผนการจัดฝึกอบรมออนไลน์ ให้ครบถ้วนบนเว็ปไซด์ http://bsq.vec.go.th/ แบน
เนอร์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (E to E) ครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 20 มีนาคม
2561 เพื่อที่สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษาโดยสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษาจะได้จัดสรร
งบประมาณ หากส่งข้อมูลหลังจากนี้อาจจะได้รับการจัดสรรงบประมาณช้ากว่ากาหนด
4. สถานศึกษาตรวจสอบรายชื่อหลักสูตรและรายชื่อสถานศึกษาที่จะดาเนินการจัดฝึกอบรม บนเว็ปไซด์
http://bsq.vec.go.th/ แบนเนอร์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (E to E) ครั้งที่ 3
วันที่ 24 มีนาคม 2561
5. อศจ. ประชุมวิทยากรเพื่อเตรียมความพร้อม และแจ้งหลักเกณฑ์ในการจัดฝึกอบรม
6. สถานศึ ก ษาด าเนิ น การจั ด ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น ฐานสมรรถนะ Education to
Employment : Vocational Boot Camp (E to E) ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 11 พฤษภาคม ๒๕๖1
7. สถานศึกษาติดตามการดาเนินโครงการ โดยจัดทาบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม และเก็บรวบรวม
ข้อมูลตามเครื่องมือที่ สอศ. กาหนด
8. สถานศึกษาจัดทารายงานผู้ผ่านการฝึกอบรม และมอบวุฒิบัตร
9. สถานศึกษาจัดทารายงานสรุปผลการฝึกอบรมไปยัง อศจ. หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมภายใน 30 วัน
10. อศจ. ก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น งานโครงการฝึ ก อบรมของสถานศึก ษา และรายงานส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ขั้นตอนการทางานการคัดเลือกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E) ครั้งที่ 2
สำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ จัดทำขั้นตอนกำรดำเนินงำนคัดเลือกหลักสูตรวิชำชีพ
ระยะสั้ น ฐำนสมรรถนะ Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E) ครั้ ง ที่ 3 โดยมี
รำยละเอียดดังนี้
กรอบการดาเนินงาน

3

สถำนศึกษำ
คัดเลือกหลักสูตร

รั แก

ชี้แจง

ลPDF

เริ่มโครงกำร

1

อศจ ระชม

2

พิจำร ำ

จัดสงเอกสำร

จ กระ วนกำร

4

5
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1. เริ่มโครงการ
1.1 วิธีการดาเนินการ
สำนักงำนค ะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำรวมกั สำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพชี้แจง
แนวทำงกำรดำเนินงำนให ระธำนค ะกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัด (อศจ ) ทั้ง 77 แหง ทรำ ถึงภำพรวมกำร
ดำเนินงำนโครงกำร ขั้นตอนกำรทำงำน และระยะเวลำกำรดำเนินงำน โดยจัด ระชมทำง กล (conference)
ชี้ แ จงแนวทำงกำรด ำเนิ น งำนโครงกำรฝึ ก อ รมหลั ก สู ต รวิ ช ำชี พ ระยะสั้ น ฐำนสมรรถนะ Education to
Employment : Vocational Boot Camp (E to E) ค รั้ ง ที่ 3 ใ น วั น ที่ 13 มี น ำ ค ม 2 5 6 1
หอง ระชม 1 ชั้น 2 สำนักงำนค ะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
2. อศจ.ประชุม
2.1 วิธีการดาเนินการ
ค ะกรรมกำรอำชีวศึกษำจั งหวัด (อศจ ) ทั้ง 77 แห ง ระชมรวมกั สถำนศึกษำของรัฐและ
สถำนศึกษำเอกชน ที่มีควำมพรอมในกำรจัดโครงกำร E to E ครั้ง 3 ซึ่งกาหนดให้แตจังหวัดจัดฝึกอ รม อศจ 5
– 15 หองเรียน (หองเรียนละ 20 คน) โดยคัดเลือกหลักสูตรจำก website http://bsq.vec.go.th เพื่อชี้แจงทำควำม
เขำใจ และจัดสรรหลักสูตรใหกั สถำนศึกษำที่มีควำมพรอมเพื่อลด ัญหำควำมซ้ำซอนในกำรจัดโครงกำร
2.2 ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.2.1 เขำเว็ ซตสำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ http://bsq.vec.go.th

2.2.2 คลิกเลือกแ นเนอร “โครงกำรหลักสูตรระยะสั้นฐำนสมรรถนะ (E to E)
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2 2 3 เมื่อคลิ กแ นเนอร ดังกล ำวจะ รำกฏขอมูล หลั กสู ตรวิช ำชีพระยะสั้น ฐำนสมรรถนะ ที่
เกี่ยวของกั กล กลกำรขั เคลื่อนเศรษฐกิจ New Engine of Growthจำนวน 47 รำยวิชำ

3. สถานศึกษาคัดเลือกหลักสูตร
3.1 วิธีการดาเนินการ
ค ะกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัด (อศจ ) ทั้ง 77 แหง ระชมหำรือและจัดสรรหลักสูตรวิชำชีพ
ระยะสั้นฐำนสมรรถนะที่เกี่ยวของกั กล กลกำรขั เคลื่อนเศรษฐกิจ New Engine of Growthใหกั สถำนศึกษำ
ที่มีควำมพรอม สถำนศึกษำควรดำเนินกำรทำควำมเขำใจหลักสูตรฯที่ ดรั เสียกอน เมื่อทำควำมเขำใจเรีย รอย
แลว ใหสถำนศึกษำดำเนินกำรหำ ครูผูสอน/วิทยำกร ตำม “เงื่อน ขและแนว ฏิ ัติกำรฝึกอ รมหลักสูตรระยะ
สั้นฐำนสมรรถนะ ครั้งที่ 3” รำยละเอียดดังภำคผนวก เมื่อสถำนศึกษำดำเนินกำรดังกลำวขำงตนเรีย รอยแลว
ใหสถำนศึกษำกรอกขอมูลตำม “3 2 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน” และจัดสงขอมูลใหกั ค ะกรรมกำรอำชีวศึกษำ
จังหวัด (อศจ ) ในสังกัดของตน เพื่อดำเนินกำรขั้นตอนตอ
3.2 ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.2.1 สถำนศึกษำดำเนินกำร Download หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นฐำนสมรรถนะที่เกี่ยวของกั
กล กลกำรขั เคลื่ อ นเศรษฐกิจ New Engine of Growthตำมที่ ดรั จัด สรรจำกค ะกรรมกำรอำชีว ศึกษำ
จังหวัด (อศจ )
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3.2.2 สถำนศึกษำทำควำมเขำใจเนื้อหำหลักสูตรฯ และดำเนินกำรหำครูผูสอน/วิทยำกรเรีย รอย
แลว ใหสถำนศึกษำ กรอกข้อมูลตามช่องที่ได้กาหนดไว้ ดังตอ นี้

1) กรอกขอมูลหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นฐำนสมรรถนะตำมที่สถำนศึกษำตองกำรเ ิดสอน โดยตอง
กรอกขอมูล ดังตอ นี้
- สถำนศึกษำ
- จังหวัด
- รหัสหลักสูตร
- เลข 3 ตัวหนำ หมำยถึง รหัสสถำนศึกษำ
- เลข 2 ตัวหลัง หมำยถึง ลำดั ที่ของหลักสูตรที่จัดกำรฝึกอ รมในสถำนศึกษำ
2)
กรอกข อมู ล แผนกำรฝึ ก อ รมหลั ก สู ต รฝึ ก อ รมวิ ช ำชี พ ระยะสั้ น ฐำนสมรรถนะ
(สถำนศึกษำสำมำรถ download ในลำดั ที่ 6 แ อรมแผนกำรจัดฝึกอ รมฯ)
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3) กรอกขอมูลรำยละเอียดวิทยำกร (สถำนศึกษำสำมำรถ download ในลำดั ที่ 7 แ
รำยละเอียดวิทยำกร)

อรม

4) ริ้นเอกสำรขอ 1) – 2) – 3) เพื่อเสนอใหผูอำนวยกำรสถำนศึกษำ เ ็นผูเซ็นรั รอง
5) แน ลเอกสำรขอมูลวิทยำกรเชี่ยวชำญ (เอกสำรรั รองควำมสำมำรถที่เกี่ยวของกั หลักสูตรที่สอน)
6) ใหเจำหนำที่ Scan ไฟล์นามสกุล PDF เท่านั้น โดยเรียงเอกสำร 1), 2), 3) และ 5) โดยเรียงตอ
กัน ดวยควำมละเอียด (Resolution) 200 – 400 DPI
3.2.3 สถำนศึกษำดำเนินกำร ตั้งชื่อ ลเอกสำรที่ Scan ดวยนำมสกล PDF โดยหลักกำรตั้งชื่อ
ดังนี้
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รหัสหลักสูตร-จังหวัด-ชื่อสถานศึกษา
เช่น
*** หำกสถำนศึกษำ ม ันทึกชื่อ ลตำมที่กำหนด ว ค ะกรรมกำรจะ มรั กำรพิจำร ำ
รหัสหลักสูตร
ตัวเลข 3 ตัวแรก
รหัสสถำนศึกษำ (เลข 3 ตัวสดทำยของรหัส GFMIS)
XXX-1234-5678
ตัวเลขตัวที่ 1
1 = หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
ตัวเลขตัวที่ 2
ระเภทวิชำ
ตัวเลขตัวที่ 3–4
สำขำวิชำ
ตัวเลขตัวที่ 5
กลมวิชำ/กลมงำน
ตัวเลขตัวที่ 6
ชวงระยะเวลำเรียน
ตัวเลขตัวที่ 7-8
ลำดั ทีร่ ำยวิชำ
***หมำยเหต สถำนศึกษำเอกชนใชตัวเลข 3 ตัวแรกเ ็น 001
จังหวัด
ชื่อจังหวัด
ชื่อสถำนศึกษำ
ชื่อสถำนศึกษำ
3 2 4 สง ลดังกลำวใหกั ค ะกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัด เพื่อดำเนินกำรพิจำร ำ
4. พิจารณา
4.1 วิธีการดาเนินการ
ค ะกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัด (อศจ ) พิจำร ำควำมถูกตองและควำมคร ถวนของเอกสำรแต
ละสถำนศึกษำที่จัดสงให อศจ หำกสถำนศึกษำใดจัดทำเอกสำร มถูกตองให ค ะกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัด
(อศจ ) ส งขอมูล กลั ให สถำนศึกษำแก ข ตำมกระ วนกำรขอ “3 สถำนศึกษำคัดเลื อกหลักสูตร” เมื่อ
เอกสำรมีควำมถูกตองและคร ถวน เรีย รอยแลว ให ค ะกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัด (อศจ ) ดำเนินกำรจัดสง
ขอมูลให สำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ
5. จัดส่งเอกสาร
5.1 วิธีการดาเนินการ
ค ะกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัด (อศจ ) ดำเนินกำรจัดสงเอกสำร (สำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ
และวิ ช ำชี พ จั ด ส่ ง รหั ส การเข้ า ใช้ ง าน ให กั ระธำนค ะกรรมกำรอำชี ว ศึ ก ษำจั ง หวั ด ) ค ะกรรมกำร
อำชีวศึกษำจังหวัด (อศจ ) ตรวจสอ ควำมถูกตองกอนจัดสงเอกสำร เมื่อจัดสงเอกสำรแลวจะ มสำมำรถแก ข
ขอมูล ด
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5.2 ขั้นตอนการดาเนินงาน
5.2.1 เขำเว็ ซตสำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ http://bsq.vec.go.th

5.2.2 คลิกเลือกแ นเนอร “โครงกำรหลักสูตรระยะสั้นฐำนสมรรถนะ (E to E)

5 2 3 เมื่อคลิกแ นเนอรดังกลำวจะ รำกฏขอมูล ให ระธำนค ะกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัด
(อศจ ) คลิกที่ 10. อศจ.จัดส่งข้อมูล online
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5 2 4 ค ะกรรมกำรอำชี ว ศึ ก ษำจั ง หวั ด (อศจ ) กรอกรหั ส ผ ำนตำมที่ ส ำนั ก มำตรฐำนกำร
อำชีวศึกษำและวิชำชีพ ดำเนินกำรจัดสงให

ลาดับ

5 2 5 ค ะกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัด (อศจ ) ดำเนินกำรกรอกขอมูลดังตอ นี้
รายการ
รายละเอียด

ข้อมูลประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด
1 ค ะกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัด เลือกจังหวัดของหนวยงำนของทำน
2 ชื่อสถำนศึกษำที่จัดฝึกอ รม
กรอกชื่อเต็มของสถำนศึกษำที่จัดฝึกอ รมฯ
ข้อมูลหลักสูตร
3 ชื่อหลักสูตร
เลือกหลักสูตร โดยกำรกรอกขอมูล 1 ครั้ง เทำกั 1 หลักสูตร
4 จำนวนหองเรียนที่เ ิดฝึกอ รม เลื อ กจ ำนวนครั้ ง ที่ ฝึ ก อ รม 1 ครั้ ง เท ำกั 1 ห องเรี ย น (20 คน ต อ 1
หองเรียน)
วิทยากรภายในสถานศึกษา ตองมี
4 รวม ชม สอน (ทฤษฎี + ฏิ ัติ) จำนวนรวมทั้งหมดของ ทฤษฎี + ฏิ ัติ
วิทยำกรภำยในสถำนศึกษำ ตอง ฏิ ัติกำรสอน 20% - 50% โดยคำนว จำก
ชั่วโมงกำรสอนของแตละหลักสูตร
5 ทฤษฎี
จำนวนชั่วโมงทฤษฎีของวิทยำกรภำยในสถำนศึกษำ
6
ฏิ ัติ
จำนวนชั่วโมง ฏิ ัติของวิทยำกรภำยในสถำนศึกษำ
วิทยากรภายนอก (ภาครัฐ) มีหรือ มมีก็ ด
7 รวม ชม สอน (ทฤษฎี + ฏิ ัติ) จำนวนรวมทั้งหมดของ ทฤษฎี + ฏิ ัติ
วิทยำกรภำยนอก (ภำครัฐ)
8 ทฤษฎี
จำนวนชั่วโมงทฤษฎีของวิทยำกรภำยนอก (ภำครัฐ/เอกชน)
9
ฏิ ัติ
จำนวนชั่วโมง ฏิ ัติของวิทยำกรภำยนอก (ภำครัฐ/เอกชน)
วิทยากรภายนอก (สถานประกอบการ) ตองมี
10 รวมชม สอน (ทฤษฎี + ฏิ ัติ) จำนวนรวมทั้งหมดของ ทฤษฎี + ฏิ ัติ
วิทยำกรภำยนอก (สถำน ระกอ กำร) ตอง ฏิ ัติกำรสอน 50% - 80% โดย
คำนว จำกชั่วโมงกำรสอนของแตละหลักสูตร
11 ทฤษฎี
จำนวนชั่วโมงทฤษฎีของวิทยำกรภำยนอก (สถำน ระกอ กำร)
12
ฏิ ัติ
จำนวนชั่วโมง ฏิ ัติของวิทยำกรภำยนอก (สถำน ระกอ กำร)
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แนบไฟล์เอกสาร
13 กร ำแน

ลเอกสำรทั้งหมด

ข้อมูลผู้กรอก
14 ชื่อ – นำมสกล
15 เ อรโทรศัพท
16 E-mail

โดย ลเอกสำรที่แน ตองเ ็น ล PDF มำจำกสถำนศึกษำจัดสงให อศจ
และเรียงลำดั เอกสำรดังนี้
1 หลักสูตร
2 แผนกำรจัดฝึกอ รมฯ
3 รำยละเอียดวิทยำกร
4 เอกสำรขอมูลวิทยำกรเชี่ยวชำญ
ชื่อ - นำมสกล ผูกรอกขอมูล
เ อรโทรศัพทที่สำมำรถติดตอ ดโดยตรง (ควรเ ็นเ อรมือถือ)
E-mail ผูกรอกขอมูล

5 2 6 ลที่นำมำแน ขอใหค ะกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัด (อศจ ) ตั้งชื่อ ตำมที่สถำนศึกษำตั้ง
ชื่อ ว หำมเ ลี่ยนแ ลง
5 2 7 เมื่อกรอกขอมูลดังกลำวคร ถวนแลวใหคลิกที่
มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ ดำเนินกำรเพื่อพิจำร ำตอ

เพื่อดำเนินกำรจัดสงใหสำนัก

เกณฑ์การพิจารณา
1) หลักสูตรที่เกี่ยวของกั กล กกำรขั เคลื่อนเศรษฐกิจ New Engine of Growth เ ็น ตำมที่สำนักงำน
ค ะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำกำหนด
2) ชั่วโมงกำรสอนเ ็น ตำมที่สำนักงำนค ะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำกำหนด โดยกำหนดให วิทยำกร
ภำยใน ฏิ ัติกำรสอน ทฤษฎี + ฏิ ัติ 20% -50% และ วิทยำกรภำยนอก ฏิ ัติกำรสอน 50% 80% รวมกันตองคร 100%
3) วิทยำกรภำยนอก ตองแน เอกสำรเพื่อตรวจสอ จำกค ะกรรมกำรที่ ดรั กำรแตงตั้งจำกสำนักงำน
ค ะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
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ประกาศผลการพิจารณา
สำนั กงำนค ะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จะ ระกำศผลกำรพิจำร ำสถำนศึกษำที่มีศักยภำพในกำรจัด
ฝึกอ รมแตละหลักสูตร นเว็ ซตสำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ (http://bsq.vec.go.th)

บทที่ 3
แนวทางการติดตามและรายงานผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E)
การดาเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 3 สานักติดตามและ
ประเมินผลการอาชีวศึกษาได้รับมอบหมายให้ดาเนินการติดตามผลการดาเนินงานของสถานศึกษาภายใต้ โครงการ
ฝึ กอบรมหลั กสู ตรวิชาชี พระยะสั้ นฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E)
ครั้ งที่ 3 ดังนั้ น เพื่อให้ การดาเนิน งานเป็น ไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมา ยและตัวชี้วัด
ความสาเร็จของโครงการที่กาหนดสานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาจึงได้กาหนดแนวทางการติดตามและ
รายงานผลการดาเนินงานของสถานศึกษาในการดาเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E) ครั้งที่ 3 ดังนี้
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสารวจและติดตามสภาพการดาเนินงานปัญหาและอุปสรรคของสถานศึกษา
๒. เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่สะท้อนสภาพจริงการดาเนินงานของสถานศึกษาตามภารกิจโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะครั้งที่3
๓. เพื่อนาเสนอข้อมูล จากการส ารวจและติดตามการดาเนินงานของสถานศึกษาในการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นครั้งที่3เสนอต่อผู้บริหารระดับนโยบายเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
เป้าหมายการดาเนินงาน
ติดตามการดาเนินงานของสถานศึกษาทั้งของรัฐ และเอกชน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึ ก ษา ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการโครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น ฐานสมรรถนะ Education to
Employment : Vocational Boot Camp (E to E) ครั้งที่ 3
ขอบเขตการติดตาม
1. การสารวจสภาพการดาเนินงานของสถานศึกษาตามภารกิจโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E) ครั้งที่ 3 (เก็บข้อมูล
จากสถานศึกษา)
2. การส ารวจความพึ ง พอใจของผู้ เ ข้ ารั บ การฝึ กอบรมหลั กสู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น ฐานสมรรถนะ
Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E) ครั้งที่ 3 (เก็บข้อมูลจากผู้ลงทะเบียนเข้ารับ
การฝึกอบรม)
๓. การติดตามผลการดาเนินงานภาพรวมของสถานศึกษาตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E) ครั้ ง ที่ 3 (เก็ บ ข้ อ มู ล จาก
สถานศึกษา)
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๔. การติดตามการนาความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ (เก็บ
ข้อมูลจากผู้สาเร็จการฝึกอบรม)
วิธีการติดตาม
การติดตามการดาเนินงานของสถานศึกษาตามภารกิจโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E) ครั้งที่ 3 มีรายละเอียดดังนี้
๑. การสารวจสภาพการดาเนินงานของสถานศึกษาทางระบบออนไลน์ โดยจะเป็นการรายงานข้อมูล
ผ่านทางหน้าเว็บไชต์ของสานักติดตามและประเมินผล (http://bme.vec.go.th) เกี่ยวกับระยะเวลาการฝึกอบรม
รายวิ ช า ที่ จั ด ฝึ ก อบรม จ านวนผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมตามแผนการรับ ของสถานศึ ก ษา จ านวนผู้ ล งทะเบี ย น
งบประมาณ วิ ท ยากร กระบวนการมีส่ ว นร่ว มของสถานประกอบการ ข้ อจ ากั ด และปั ญหาของสถานศึ ก ษา
รายละเอียดตามปฏิทินการติดตาม และรายงานผล
๒. การส ารวจความพึ ง พอใจของผู้ เ ข้ ารั บ การฝึ กอบรมหลั กสู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น ฐานสมรรถนะ
Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E) ครั้ ง ที่ 3 โดยส านั ก ติ ด ตามและประเมิ น ผล
การอาชีวศึกษาดาเนินการจัดทาแบบสารวจด้วยใช้ Google form เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตอบแบบสารวจ
ผ่าน Application line ซึ่งสานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาจะดาเนินการจัดส่ง QR – Code เพื่อให้
สถานศึกษาแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเปิดใช้และกรอกข้อมูลเข้าระบบ
๓. การติ ดตามผลการด าเนิ น งานฝึ ก อบรมหลั ก สู ตรวิช าชีพ ระยะสั้ น ฐานสมรรถนะ Education to
Employment : Vocational Boot Camp (E to E) ครั้งที่ 3 ของสถานศึกษาแบบสองทาง โดยการลงพื้นที่ภาคสนาม
และรายงานผ่ า นระบบออนไลน์ ผ่ า นทางหน้ า เว็ บ ไชต์ ข องส านั ก ติ ด ตามและประเมิ น ผลการอาชี ว ศึ ก ษา
(http://bme.vec.go.th)
๔. การติดตามผลผู้สาเร็จการฝึกอบรมในการนาความรู้แ ละทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E) ครั้งที่ 3
ไปใช้ประโยชน์ โดยสานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาจัดส่งเอกสารแบบติดตามผู้สาเร็จการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E) ครั้งที่ 3
ทางไปรษณีย์ ส่งไปยังที่อยู่ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เครื่องมือการติดตาม
1. แบบสารวจสภาพการดาเนินงานการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น Education to Employment :
Vocational Boot Camp (E to E) ครั้งที่ 3 ของสถานศึกษา ทางระบบออนไลน์
2. แบบสารวจและติดตามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E) ครั้ ง ที่ 3 ด้ ว ยระบบ Google form ผ่ า น
Application line
๓. แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกต
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4. แบบรายงานผลการดาเนินงานภาพรวมของสถานศึกษาทางระบบออนไลน์
5. แบบติดตามการนาความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐาน
สมรรถนะ Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E) ครั้ ง ที่ 3 ไปใช้ ป ระโยชน์ ผ่ า นทาง
ระบบออนไลน์
ปฏิทินการติดตามและรายงานผล
ครั้งที่

กิจกรรม

วันเดือนปี(ที่รายงาน)

ครั้งที่
๑
ครั้งที่
๒
ครั้งที่
๓
ครั้งที่
๔

รายงานสภาพการด าเนิ น งานการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น
ครั้งที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกรอกข้อมูลความพึงพอใจในการเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 3 ผ่าน Application line
รายงานผลการดาเนินงานการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ครั้งที่ 3
ภาพรวมของสถานศึกษาทางระบบออนไลน์
ผู้สาเร็จการฝึกอบรมรายงานการนาความรู้และทักษะที่ไปใช้ประโยชน์
ทางระบบออนไลน์

ภายในวันที่
31 มีนาคม 2561
ภายในวันที่
30 เมษายน ๒๕61
ภายในวันที่
15 พฤษภาคม ๒๕61
ภายในวันที่
31 สิงหาคม ๒๕61

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. บัญชีรายชื่อหลักสูตร
ภาคผนวก ข. เงื่อนไขและแนวปฏิบัติ
ภาคผนวก ค. แบบฟอร์มเอกสาร
ภาคผนวก ง. แบบสอบถาม

ภาคผนวก ก. บัญชีรายชื่อหลักสูตร

่ หลักสูตร
รายชือ
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กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
กลุ่ม First
1) ยานยนต์สมัยใหม่
S-Curve

2) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

3) ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี
และการท่องเที่ยวสุขภาพ

4) เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

5) แปรรูปอาหาร

ที่

หลักสูตร

เวลาฝึกอบรม
(ชม.)

1

วิเคราะห์ปัญหารถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike) ด้วย Diagnosis System

30

2
3
4
5
6

ช่างบริการรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike)
ช่างซ่อมเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike)
ขัดเคลือบสีรถยนต์โดยใช้น้ายาสมัยใหม่
บ้ารุงรักษาระบบเครื่องยนต์เรือเจ็ตสกี
บ้ารุงรักษาระบบไฟฟ้าเรือเจ็ตสกี

30
60
75
15
21

7

ควบคุมแรงดันไฟฟ้าด้วยสวิตซ์เกียร์ (Hight Voltage Control by Switchgears)

30

8
9
10
11
12
13
14

ตรวจและบ้ารุงรักษาระบบปรับอากาศรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ตรวจและบ้ารุงรักษาแหนบรับไฟฟ้าบนรถไฟฟ้า
งานซ่อมบ้ารุงล้อรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ดับไฟชันสูงในเรือ (IMO Model Course 2.03)
ช่างควบคุมเครื่องกล CNC (Computer Numerical Control)
เทคโนโลยีปรับฉีดพลาสติก
เทคโนโลยีงานซ่อมตัวถังรถยนต์
ติดตังจานรับสัญญาณดาวเทียมแบบ DUO โดยใช้ U-LNB เทคโนโลยีส้าหรับความ
คมชัดสูง
ควบคุมกระบวนการผลิตด้วยระบบ DCS (DCS Operator)
สร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้นในโรงงานอุตสาหกรรม
บริการเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัยด้วยเคมีภัณฑ์ล้างแอร์
เทคโนโลยีระบบลิฟต์และการซ่อมบ้ารุง
มัคคุเทศน์ท้องถิ่น
จัดการงานห้องพักแบบโฮมสเตย์
งานต้อนรับผู้เข้าพักแบบโฮมสเตย์
แนะน้าที่พักนักท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์
แนะน้าแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์
บุคลิกภาพส้าหรับงานบริการ (Grooming for Hospitality)
ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับนานาชาติ
จัดแสดงสินค้าในธุรกิจค้าปลีกโดยใช้ระบบแอฟฟิเคชั่นออนไลน์

30
30
30
30
30
75
75

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

6
30
36
24
75
30
30
30
42
30
30
42
30

28 การปลูกพืชด้วยแสงอาทิตย์เทียม

36

29
30
31
32

51
75
30
30

ผลิตเพาะพันธุ์กล้าอ้อยโดยใช้ตาอ้อย (เพิ่มปริมาณและปราศจากโรค)
เทคโนโลยีผลิตปาล์มน้ามันสมัยใหม่
อาหารไทยแห่งอนาคต
อาหารหวานไทยแห่งอนาคต

่ หลักสูตร
รายชือ

21
กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
กลุ่ม New
6) หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม
S-Curve

7) โลจิสติกส์และการบิน

8) การแพทย์ครบวงจร
9) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ
10) ดิจิทัล

ที่

หลักสูตร

เวลาฝึกอบรม
(ชม.)

33 งานควบคุมหุ่นยนต์การผลิตในงานอุตสาหกรรม

75

34
35
36
37
38
39

30
30
30
60
42
150

แอปพลิเคชั่นควบคุมหุ่นยนต์ระยะไกล
งานเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
งานตรวจรับสินค้า (Good Receiving)
บริการล้อยางและระบบเบรกอากาศยานส่วนบุคคล
การตรวจซ่อมบ้ารุงชุดเก้าอีผู้โดยสาร
การบริบาลผู้สูงอายุ

40 ซ่อมบ้ารุงโกลบวาล์วระบบนิวเมติกส์

30

41 ซ่อมบ้ารุงวาล์วผีเสือระบบนิวเมติกส์
42 ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี Internet of Things
43 ติดตังแผงโซล่าเซลล์ส้าหรับปั๊มแรงเหวี่ยงโดยการควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน
งานแจ้งเตือนอัคคีภัยบ้านผู้สูงวัยผ่าน Line Notify ด้วยคอมพิวเตอร์ระบบสมองกล
44
ฝังตัว
งานแจ้งเตือนภัยผู้บุกรุกยามวิกาลบ้านผู้สูงวัยผ่าน Line Notify ด้วยคอมพิวเตอร์
45
ระบบสมองกลฝังตัว
46 ออกแบบลายดอกไม้บนผ้าบาติกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
47 เขียนแบบและท้ารายละเอียดงานโครงสร้างด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (BMI)

30
30
30
30
30
30
30

ภาคผนวก ข. เงื่อนไขและแนวปฏิบตั ิ

เงื่อนไขและแนวปฏิบัติการฝึ กอบรมหลักสู ตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ (E to E) ครั้งที่ 3
1. คุณสมบัติวิทยากรสามารถจาแนกออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
(1) วิทยากรภายใน หมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่สอนในสถานศึกษาที่ดาเนินการจัดฝึ กอบรม โดยได้รับเงินเดือน หรื อค่าจ้างจากเงินงบประมาณของสถานศึกษา
(2) วิทยากรภายนอก หมายถึง บุคลากรภายนอกสถานศึกษา หรื อบุคลากรภาครัฐที่ไม่ได้รับเงินเดือนหรื อค่าจ้างจากเงินงบประมาณของสถานศึกษาที่จดั ฝึ กอบรม โดยต้องแนบประวัติวิทยากร เพือ่
ประกอบการเสนอขอรับการพิจารณาอัตรค่าตอบแทน
(3) วิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญ (ภายนอก) หมายถึง ผูเ้ ชี่ยวชาญในสถานประกอบการที่มีคุณวุฒิ หรื อประสบการณ์ ซึ่ งมีเอกสารรับรองคุณวุฒิหรื อความสามารถในสาขาวิชาที่สอน และต้องแนบประวัติวิทยากร
เพือ่ ประกอบการเสนอขอรับการพิจารณาอัตรค่าตอบแทน
2. วิทยากรหนึ่งคนต่อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมยีส่ ิบคนต่อหนึ่งห้อง (วิทยากร 1 คน/ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม 20 คน/1 ห้อง)
3. การเปิ ดฝึ กอบรมหนึ่งห้องต้องมีผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมไม่นอ้ ยกว่า 10 คนขึ้นไปต่อ 1 ห้อง (การคานวณค่าวัสดุและบริ หารจัดการให้คานวณตามจานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม)
4. วิทยากรหนึ่งคนสามารถสอนได้เพียงหนึ่งห้องเท่านั้น
ตารางการคานวณค่ าตอบแทนและค่ าใช้ จ่ายสาหรับการฝึ กอบรมหลักสู ตรระยะสั้ นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 3
หลักสูตร

New
Engine
of
Growth

จานวน
ชัว่ โมง/
รายวิชา
(Hr)

6
15
21
24
30
36
42
51
60
75
150

ค่าตอบแทนวิทยากรต่อชัว่ โมง
รวมค่าตอบแทนวิทยากรแยกตามประเภท
ค่าวัสดุและบริ หารจัดการ
รวมค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตรแยกตามประเภท
(บาท)
(บาท)
(บาท)
วิทยากร ( (บาท)
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร ผูเ้ ข้ารับการ ค่าวัสดุรายหัว/ รวมค่าวัสดุ วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร
ภายใน
ภายนอก ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ภายใน
ภายนอก ผูเ้ ชี่ยวชาญ ฝึ กอบรมต่อ
รายวิชา
และบริ หาร ภายใน
ภายนอก ผูเ้ ชี่ยวชาญ
(A)
(B)
(ภายนอก) (Hr x A)
(Hr x B) (ภายนอก) ห้อง (คน) (Hr x 5 บาท)
จัดการ
(D + I)
(E + I)
(ภายนอก)
(C)
(D)
(E)
(Hr x C)
(G)
(H)
(G x H)
(F + I)
(F)
(I)
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200

1,200
3,000
4,200
4,800
6,000
7,200
8,400
10,200
12,000
15,000
30,000

3,600
9,000
12,600
14,400
18,000
21,600
25,200
30,600
36,000
45,000
90,000

7,200
18,000
25,200
28,800
36,000
43,200
50,400
61,200
72,000
90,000
180,000

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

30
75
105
120
150
180
210
255
300
375
750

600
1,500
2,100
2,400
3,000
3,600
4,200
5,100
6,000
7,500
15,000

1,800
4,500
6,300
7,200
9,000
10,800
12,600
15,300
18,000
22,500
45,000

4,200
10,500
14,700
16,800
21,000
25,200
29,400
35,700
42,000
52,500
105,000

7,800
19,500
27,300
31,200
39,000
46,800
54,600
66,300
78,000
97,500
195,000

ภาคผนวก ค. แบบฟอร์มเอกสาร
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แผนการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
หลักสูตร ............................................ จานวน ............................ชั่วโมง
ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ ระหว่างวันที่....................เดือน...................ปี................... - วันที่....................เดือน...................ปี...................
เวลา (ชั่วโมง)
หน่วยที่

ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

จานวนชั่วโมงฝึกอบรม
วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายใน
รวม

สถานศึกษา

ภาครัฐ

(ต้องมี)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

(มี/ไม่มีก็ได้)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

สถาน
ประกอบการ
(ต้องมี)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

ค่าใช้จ่าย (บาท)
ค่าวิทยากร

ค่าวัสดุ

รวม

จานวน
ผู้เข้ารับ
การ
ฝึกอบรม

ภายใน ภายนอก

1
2
3
4
5
รวม

สถานประกอบการที่ร่วมจัดฝึกอบรม
1. ....................................................................................................
2. ...................................................................................................
3. ...................................................................................................
ลงชื่อ ......................................................
(..................................................................)
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัย ..............................
ผู้กรอกข้อมูล ชื่อ อศจ. ............................................................. ชื่อสถำนศึกษำ ....................................................................................................... โทร. ..............................................................

รายละเอียดวิทยากร

26

ชื่อหลักสูตร ....................................................... จำนวน ................ชม. ชื่อสถานศึกษา ................................................
(1) วิทยากรภายในสถานศึกษา (ต้องมี)
ชื่อวิทยำกร ................................................................................ ตำแหน่ง .........................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน (13 หลัก) 
วุฒิกำรศึกษำ ........................................................................................................... ประสบกำรณ์ ................................ ปี
ปัจจุบนั สอนรำยวิชำ ..........................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................................
(..................................................................)
(2) วิทยากรภายนอก ภาครัฐ (มี/ไม่มีก็ได้)
ชื่อวิทยำกร ................................................................................ ตำแหน่ง .........................................................................
สถำนปฏิบัติงำน ..................................................................................................... โทรศัพท์ ............................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน (13 หลัก) 
วุฒิกำรศึกษำ ........................................................................................................... ประสบกำรณ์ ................................ ปี
ควำมสำมำรถ/ผลงำนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................................
(..................................................................)
(3) วิทยากรภายนอก สถานประกอบการ (ต้องมี)
ชื่อวิทยำกร ................................................................................ ตำแหน่ง .........................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน (13 หลัก) 
สถำนปฏิบัติงำน ..................................................................................................... โทรศัพท์ ............................................
วุฒิกำรศึกษำ ........................................................................................................... ประสบกำรณ์ ................................ ปี
ควำมสำมำรถ/ผลงำนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................................
(..................................................................)
(4) ผู้รับรองข้อมูล
4.1 รับรองข้อมูล (1) เป็น วิทยำกรภำยในสถำนศึกษำ จริง

ลงชื่อ ......................................................
(..................................................................)
ผู้อำนวยกำร (ชื่อสถำนศึกษำ)

4.2 รับรองข้อมูล (2) เป็น วิทยำกรภำยนอก ภำครัฐ จริง

ลงชื่อ ......................................................
(..................................................................)
ประธำน อศจ. ...(ชื่อ อศจ.)....

4.3 รับรองข้อมูล (3) เป็น วิทยำกรภำยนอก สถำนประกอบกำร จริง
ลงชือ่ ......................................................
(..................................................................)
ประธำน (สภำอุตสำหกรรมจังหวัด หรือหอกำรค้ำจังหวัด)

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E) ครั้งที่ 3

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

วิทยาลัย ................................................................................
ภาคเรียนที่............... ปีการศึกษา...................................
ที่
1
2
3

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จานวนชั่วโมงเรียน (ชั่วโมง)

สมัครเรียนวันที่..............เดือน............................พ.ศ......................
1. ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)……………………….…..…................……...…นามสกุล...........................................................หมู่เลือด.............
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน (13 หลัก) 
เกิดวันที่...............เดือน..................................พ.ศ...................อายุ..............ปี เชื้อชาติ............................สัญชาติ...............................
ศาสนา..........................ที่อยู่ปัจจุบัน....................................................................................................................................................
......................................................................................................................เบอร์โทรศัพท์................................................................
ความรู้เดิมจบชัน้ สูงสุดหรือกาลังเรียน ระดับชั้น.................................จากสถานศึกษา......................................................................
อาเภอ......................................................จังหวัด...................................................................เมื่อปีการศึกษา......................................
ปัจจุบนั ข้าพเจ้ากาลังประกอบอาชีพ
( ) ส่วนตัว ( ) รับราชการ ( ) ลูกจ้าง ( ) นักเรียน/นักศึกษา
อื่น ๆ (โปรดระบุ).......................................................................ชื่อสถานประกอบอาชีพ...................................................................
2. จุดประสงค์ที่มาเรียน
( ) เพื่อประกอบอาชีพ
( ) เพื่อใช้ในชีวิตประจาวัน
( ) เพื่อยกระดับฝีมือ
( ) เพื่อเทียบโอนผลการเรียน
อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................................................................................
3. บิดาชื่อ นาย.......................................................นามสกุล.....................................................อาชีพ...................................................
มารดาชื่อ นาง....................................................นามสกุล.....................................................อาชีพ...................................................
4. ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นรีบด่วน ข้าพเจ้าขอให้ทางวิทยาลัยฯ ติดต่อกับ...............................................................................................
อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย..................................................ถนน..........................................................
ตาบล.....................................................อาเภอ....................................................จังหวัด..................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ และได้ทราบระเบียบของวิท ยาลัยฯ เป็นอย่างดีแล้วจะปฏิบัติตาม
ระเบียบและข้อบังคับโดยเคร่งครัด
ลงชื่อ..............................................................ผู้สมัคร
(...............................................................)
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
( ) รูปถ่าย 1 ใบ
( ) สาเนาทะเบียนบ้าน
( ) ใบรับรองความรู้ ( ) สาเนาบัตรประชาชน
ลงชื่อ.......................................................เจ้าหน้าที่
(.......................................................)
…........../............../...............

แบบวุฒิบัตรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E)
กระดาษขาว 150 แกรม ขนาด A4 (210 x 297 มม.)
ด้านหน้า

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ขอมอบวุฒิบัตร ฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ
................................................
สำเร็จกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นฐำนสมรรถนะ
Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E) ครั้งที่ 3
หลักสูตร ....................................... (........ ชั่วโมง)
จำกวิทยำลัย ........................................ จังหวัด ..........................
เมื่อวันที่ ..... เดือน ...................... พุทธศักรำช ...........
ขอให้มีควำมสุขสวัสดิ์เจริญเทอญ
เจ้ำพนักงำนทะเบียน

ผู้อำนวยกำรวิทยำลัย

ด้านหลัง

ลายมือชื่อผูร้ ับวุฒิบัตร ........................................
วันรับวุฒิบัตร ......................................................
หัวหน้างานทะเบียน ...........................................

....................................................... ผู้พิมพ์
...................................................... ผู้ตรวจ
........................................................ ผู้ทาน

หมายเหตุ สถานศึกษาเอกชน ใช้ตราสัญลักษณ์ของสถานศึกษาแทนตราสัญลักษณ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E) ครั้งที่ 3
ชื่อสถานศึกษา ..................................................................................... จังหวัด ......................................................
รหัสหลักสูตร ..................................... ชื่อหลักสูตร ........................................................ เวลา ................... ชั่วโมง
ฝึกอบรมระหว่าง วันที่ ..... เดือน ........................... พ.ศ. ......... ถึง วันที่ ....... เดือน ......................... พ.ศ. ..........
ที่

รหัสประจำตัว
ผู้ฝึกอบรม

เลขที่
วุฒิบัตร

เลขประจำตัว
ประชำชน

ชื่อ – ชื่อสกุล

ผลกำร
ฝึกอบรม

ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
จำแนกเป็น
(กรุณำทำเครื่องหมำย √)

นร./นศ.

จานวน
ผู้สาเร็จ
การฝึกอบรม

ชาย

หญิง

รวม

....................................................................... ผู้กรอก
........................................................................... ผู้ทาน
ลงชื่อ ........................................... หัวหน้างานทะเบียน
(..........................................)

ประชาชน

อนุมัติผลการฝึกอบรมและสาเร็จการฝึกอบรม
เมื่อวันที่ .... เดือน ...................... พ.ศ. ..........
ลงชื่อ ...............................................................
(
)
ผู้อานวยการวิทยาลัย

ภาคผนวก ง. แบบสอบถาม

แบบสารวจและติดตาม

ฉบับที่ 1
สาหรับสถานศึกษากรอกข้อมูล

สภาพการดาเนินงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 3
\

คาชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อสารวจสภาพการดาเนินงาน และข้อจากัด/ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการดาเนินงานจัด ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
ครั้งที่ 3 เพื่อนาไปใช้ในการกาหนดนโยบายและวางแผนดาเนินการต่อไป ดังนั้น เพื่อประโยชน์ดังกล่าวขอให้ท่านได้ให้
ข้อมูล โดยพิจารณาภาพรวมของสถานศึกษาตามความเป็นจริง และโปรดตอบให้ครบทุกข้อ ซึ่ง ข้อมูลที่ได้รับจะนามา
วิเคราะห์ภาพรวมจึงไม่ได้กระทบโดยตรงต่อท่านและสถานศึกษาแต่อย่างใด

คาชี้แจง : โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องว่าง และ  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. ชื่อสถานศึกษา ............................................................ อาชีวศึกษาจังหวัด ...................................................................
2. ประเภทสถานศึกษา  สถานศึกษาของรัฐ
 สถานศึกษาของเอกชน
๓. ระยะเวลาการจัดฝึกอบรมของสถานศึกษา
3.1 เริ่มดาเนินการฝึกอบรม (ระบุวัน/เดือน/ปี) ..........................................................................................................
3.2 สิ้นสุดการฝึกอบรม (ระบุวัน/เดือน/ปี) .........................................................................................................
๔. หลักสูตร/รายวิชาที่สถานศึกษาจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 3
รายชื่อวิชาที่สถานศึกษาจัดฝึกอบรม
ที่
กลุ่มอุตสาหกรรม New S – curve
ที่
กลุ่มอุตสาหกรรม First S – curve
1 …………………………………………………………………. 1 ………………………………………………………………….
2 …………………………………………………………………. 2 ………………………………………………………………….
3 …………………………………………………………………. 3 ………………………………………………………………….
4 …………………………………………………………………. 4 ………………………………………………………………….
ฯลฯ
ฯลฯ
๕.จานวนเป้าหมายและผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะครั้งที่ 3
๕.๑ จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามแผนการรับของสถานศึกษา
จานวน ................ คน
๕.๒ จานวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
จานวน ................คน
5.2.1 นักเรียน นักศึกษา
จานวน ............... คน
5.2.2 ประชาชนทั่วไป
จานวน ............... คน
5.2.3 ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น ผู้ว่างงาน จานวน ............... คน
5.2.4 อื่น ๆ (ระบุ) ..............................................จานวน ................ คน
๖. งบประมาณที่สถานศึกษาต้องใช้ในการจัดฝึกอบรม จานวน ......................... บาท จาแนกเป็น
6.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
จานวน ....................... บาท
6.2 ค่าวัสดุฝึกอบรม
จานวน ....................... บาท
6.3 อื่น ๆ (โปรดระบุ) .......................................................
จานวน ....................... บาท
๗. วิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 3
7.1 ครูในสถานศึกษา
จานวน...................... คน
7.2 วิทยากรจากสถานประกอบการ
จานวน...................... คน
7.3 อื่น ๆ โประระบุ ........................................ จานวน .................... คน

-28. สถานศึกษาประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะครั้งที่ 3 ผ่านช่องทางใด
 วิทยุและโทรทัศน์
 เว็บไซต์ของสถานศึกษา
 สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
 เสียงตามสายของชุมชน
 บอร์ด ป้ายประชาสัมพันธ์
 รถกระจายเสียงของสถานศึกษา
 R-radio Network
 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์
 อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................................................................................................................
9. การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการหรือภาคเอกชนในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะครั้งที่ 3
 การจัดทาแผนการฝึกอบรม
 การพัฒนาและจัดทาหลักสูตร
 การสนับสนุนงบประมาณ
 การสนับสนุนวิทยากร
 การสนับสนุนอาคารสถานที่ในการฝึกอบรม
 การสนับสนุนวัสดุ/ครุภัณฑ์/ในการฝึกอบรม
 การพิจารณารับผู้สาเร็จการฝึกอบรมเข้าทางาน
 การส่งพนักงานเข้าการฝึกอบรมเข้าทางาน
10. ข้อจากัด/ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงานของสถานศึกษา
 10.1 ปัญหาความไม่ชัดเจนของแนวทางการปฏิบัติงานจากส่วนกลาง
 การเบิกจ่ายงบประมาณ  หลักสูตรในการอบรม  อื่น ๆ ระบุ ...........................................
 10.2 ปัญหาความพร้อมของบุคลากรดาเนินงาน
 วิทยากร
 ผู้เข้ารับรอบรม
 อื่น ๆ ระบุ ...........................................
 10.3 ปัญหาด้านงบประมาณ
 ความเพียงพอ  ความล่าช้าของการจัดสรรงบประมาณ อื่น ๆ ระบุ ...........................................
 10.4 ปัญหาด้านวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม
 ความเพียงพอ
 ประสิทธิภาพ
 อื่น ๆ ระบุ ..........................................
 10.5 ปัญหาด้านครุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม
 ความเพียงพอ
 ประสิทธิภาพ
 อื่น ๆ ระบุ ..........................................
 10.6 ปัญหาด้านความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม (โปรดระบุ)
............................................................................................................................. ............................................
 9.7 ปัญหาด้านอื่น ๆ (โปรดระบุ)
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. สิ่งที่ส่วนกลางควรปรับปรุงหากมีนโยบายในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะครั้งต่อไป
……………..…………………………………………………………………………………………………………………………..………………..
……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..………..
……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ขอขอบพระคุณสาหรับการอนุเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

แบบสารวจ

ฉบับที่ 2
สาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมกรอกข้อมูล

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 3
คาชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนี้มี 3 ตอน ขอให้ตอบแบบสอบถามครบทั้ง 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง : โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วใส่ ลงใน  หน้าข้อความ หรือเติมคาลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็น
จริงของท่านมากที่สุด

1.1 ชื่อ – นามสกุล ..................................................... อายุ...............ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ .........................................
หมู่บ้าน...................หมู่ท.ี่ ........... ตาบล...........................อาเภอ ……………………….………จังหวัด......................................
รหัสไปรษณีย์............. เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้......................ID – Line……………E-mail address .................................
1.2. ระดับการศึกษา
 ประถมศึกษาหรือต่ากว่า
 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2)
 สูงกว่าปริญญาตรี
2. อาชีพ
 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 นักเรียน นักศึกษา
 ว่างงาน

 มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)
 ปริญญาตรี

 ค้าขาย
 เกษตรกร
 อื่น ๆ (ระบุ).......................................................................................

3. จุดมุ่งหมายของการเข้ารับการฝึกอบรม
 มีความสนในหลักสูตร/รายวิชาที่อบรม
 หลักสูตร/รายวิชาที่อบรมมีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ
 ต้องการเพิ่มเติมความรู้และทักษะวิชาชีพใหม่ เพื่อเปลี่ยนอาชีพ
 ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
 ต้องการใบประกาศนียบัตรไปใช้สมัครงาน
 ต้องการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพในปัจจุบัน
 ต้องการนาความรู้ทไี่ ด้รับไปหารายได้พิเศษ
 ต้องการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เพื่อนาไปประกอบอาชีพใหม่
 ต้องการความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่
 ต้องการเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ
 อื่น ๆ (ระบุ) ....................................................................................................................................................................
4. ท่านเคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือไม่
 เคยเข้ารับการฝึกอบรมมากกว่า 1 ครั้ง  เคยเข้ารับการฝึกอบรม จานวน 1 ครั้ง  ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม

-2ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนาไปใช้ประโยชน์ต่อการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 3
คาชี้แจง : โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วใส่  ในช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นความคิดเห็น
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
1. หลักสูตร/รายวิชาที่ฝึกอบรมมีความน่าสนใจ
และมีความแปลกใหม่
2. หลักสูตร/รายวิชาที่ฝึกอบรมสอดคล้อง
กับความต้องการกับตลาดแรงงาน
3. หลักสูตร/รายวิชาที่อบรมทาให้ได้รับ
ความรู้และทักษะใหม่ ๆ มากขึ้น
4. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะ
ในการฝึกปฏิบัติได้อย่างดี
5. วัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรมมีความ
ครบถ้วนและพอเพียง
6. สถานที่ฝึกอบรมมีความเหมาะสมและเอื้อ
ต่อการเรียนรู้
7. ช่วงเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม
8. ความมั่นใจในการนาความรูแ้ ละทักษะ
จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์
9. ความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมโดยภาพรวม
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3.1 สิ่งที่ประทับใจ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2 สิ่งที่ต้องปรับปรุง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบคุณสาหรับการอนุเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

แบบรายงานผล

ฉบับที่ 3
สาหรับสถานศึกษากรอกข้อมูล

การดาเนินงานของสถานศึกษาการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
ครั้งที่ 3
คาชี้แจง : แบบรายงานผลฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อติดตามผลการดาเนินงานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาในการดาเนินงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะครั้งที่ 3 เพื่อนาไปใช้ในการกาหนด
นโยบายและวางแผนดาเนินการต่อไป ดังนั้น เพื่อประโยชน์ดังกล่าวขอให้ท่านตอบข้อมูลให้ครบทุกข้อ
ซึ่งข้อมูลที่
ได้รับจะนามาวิเคราะห์ภาพรวมจึงไม่ได้กระทบโดยตรงต่อท่านและสถานศึกษาแต่อย่างใด
1. ชื่อสถานศึกษา ...................................................................... อาชีวศึกษาจังหวัด .........................................................
2. ประเภทสถานศึกษา  สถานศึกษาของรัฐ
 สถานศึกษาของเอกชน
3. จานวนผูส้ าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 3
3.1 จานวนผูส้ าเร็จการฝึกอบรม
จานวน .............. คน
3.1.1 นักเรียน นักศึกษา
จานวน ............... คน
3.1.2 ประชาชนทั่วไป
จานวน ............... คน
3.1.3 ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น ผู้ว่างงาน
จานวน ............... คน
3.1.4 อื่น ๆ (ระบุ) ........................................................จานวน ............... คน
3.2 หลักสูตร/รายวิชาทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดฝึกอบรม จานวน .............. หลักสูตร/รายวิชา
3.2.1 รายวิชาในกลุ่มอุตสาหกรรม New S – curve จานวน ............... รายวิชา
3.2.2 รายวิชาในกลุ่มอุตสาหกรรม S – curve
จานวน ............... รายวิชา
4. สถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนร่วมในการจัดฝึกอบรม
สถานประกอบการที่มีส่วนร่วมในการจัดฝึกอบรม
หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนร่วมในการจัดฝึกอบรม

5. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จานวน ....................................... บาท
5.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
จานวน ....................................... บาท
5.2 ค่าวัสดุฝึกอบรม
จานวน ....................................... บาท
6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... .........................................
........................................................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณสาหรับการอนุเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

แบบติดตาม

ฉบับที่ 4
สาหรับผู้สาเร็จการฝึกอบรมกรอกข้อมูล

ผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ฐานสมรรถนะ ครั้งที่ ๓
คาชี้แจง : โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่าง และทาเครื่องหมาย  ลงใน  ตามความเป็นจริงและครบถ้วน
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพก่อนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ ๓
1.1 สถานภาพก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
 กาลังศึกษาระดับชั้น..................................... ประกอบอาชีพอิสระ (ระบุ) ....................................................
 ว่างงาน
 รับจ้างทั่วไป
 รับราชการ
 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทานา ทาสวน ทาประมง
 พนักงานในสถานประกอบการ/โรงงานอุตสาหกรรม
 พนักงาน/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ  อื่น ๆ .....................................................................
1.2 หลังสาเร็จการฝึกอบรมท่านประกอบอาชีพใด
 ศึกษาต่อระดับชั้น......................................... ประกอบอาชีพอิสระ (ระบุ) ....................................................
 ว่างงาน
 รับจ้างทั่วไป
 รับราชการ
 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทานา ทาสวน ทาประมง
 พนักงานในสถานประกอบการ/โรงงานอุตสาหกรรม
 พนักงาน/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ  อื่น ๆ .....................................................................
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการนาความรู้และทักษะจากการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
ครั้งที่ ๓ ไปใช้ประโยชน์
2.1 หลังสาเร็จการฝึกอบรมท่านสามารถนาความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการทางาน/ศึกษาต่อ
ตรงตามที่ได้รับการฝึกอบรมมากน้อยเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยที่สุด
2.2 หลังสาเร็จการฝึกอบรมท่านมีรายได้จากการทางานหรือไม่
 ไม่มีรายได้
 มีรายได้เท่าเดิม
 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมเดือนละ ……………………บาท
2.3 หลังสาเร็จการฝึกอบรมท่านสามารถนาความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมวิชาชีพไปประกอบอาชีพเสริม
มากน้อยเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยที่สุด
2.4 หลังสาเร็จการฝึกอบรมท่านสามารถนาผลการฝึกอบรมไปใช้เป็นหลักฐานในการขอรับการประเมินเทียบโอน
ความรู้ประสบการณ์เข้าสู่ระบบการศึกษาได้มากน้อยเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยที่สุด
2.5 ท่านคิดว่าหลักสูตรที่ท่านได้รับการฝึกอบรมไปแล้วมีความเหมาะสมหรือควรปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง
 หลักสูตรมีความเหมาะสมแล้ว
 ควรปรับปรุง หรือเพิ่มเติมในเรื่อง ......................................................................................................................
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

ขอขอบพระคุณสาหรับการอนุเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้
สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

