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วิเคราะห�สภาพการจัด
อาชีวศึกษาระบบ 

ทวิภาคีของ
สถานศึกษา

อาชีวศึกษาเอกชน 
โดย 

นายกมล  ชุ�มเจริญ   
นายประทีป  จุฬาเลิศ 
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การพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู�ความสําเร็จ และ 
การจัดทําแผนการฝ=กดําเนินงานการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีของสถานศึกษา และ 
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นายกมล  ชุ�มเจริญ   
นายประทีป  จุฬาเลิศ ผู-อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพ (บางแก-วฟ7า) และคณะ 

นําเสนอแผนการจัด
อาชีวศึกษา 

ทวิภาคี/ สรุปผล 
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ศูนย�ส�งเสริมการ
อาชีวศึกษาเอกชน 
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หมายเหตุ  เวลา ๑๐.๐๐ น. และ ๑๕.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว*างและเครื่องดื่ม 
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              สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับผิดชอบค*าที่พัก เฉพาะคืนวันที่ ๑ ของการประชุม 

              (กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดAตามความเหมาะสม) 



แบบตอบรับการการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีในสถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา 
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* หมายเหตุ : สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับผิดชอบค$าอาหารว$าง อาหารกลางวัน อาหารเย็น ท่ีพัก 
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กรุณาส$งแบบตอบรับการเข3าร$วมประชุมฯ กลับคืน 
ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส+ AMS e-Office  

ถึง วิทยาลัยการอาชีพบางแก3วฟJา (หลวงพ$อเปKLนอุปถัมภ+)  
(อาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม)  

ภายในวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ 



แบบวิเคราะห�สภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

(SWOT ANALYSIS)  

ช่ือสถานศึกษา            

   จังหวัด         
 

คําชี้แจง : ให�สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนดําเนินการวิเคราะห�สภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ของสถานศึกษา โดยใช�การวิเคราะห�จุดอ'อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT ANALYSIS) โดยพิจารณา 

ให�ครอบคลุมประเด็นดังต'อไปนี้  

 - สภาพป;ญหาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

 - เป=าหมายในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา เช'น จัดการเรียนการสอน 

ระบบทวิภาคีในประเภทวิชาใด สาขาวิชาใด เป=าหมายจํานวนนักเรียนในระบบทวิภาคีของสถานศึกษา เป>นต�น 

 - สถานศึกษาทําความร'วมมือกับสถานประกอบการใด หรือมีเป=าหมายจะทําความร'วมมือกับสถาน

ประกอบการใด 
 

1. การวิเคราะห�สภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี SWOT ANALYSIS 

1.1 จุดแข็ง  Strengths 

            

            

            

            

            

             
 

1.2 จุดอ'อน  Weaknesses 
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1.3 โอกาส  Opportunities 

            

            

            

            

            

             
 

1.4 อุปสรรค  Threats  

            

            

            

            

            

             
 

2. วิสัยทัศน�การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 

            

            

            

            

            

             
 

3. พันธกิจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
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4. แผนงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
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