
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

เอกสารแนบมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

2.4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ด าเนินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพ่ือฝึกทักษะวิชาชีพของผู้เรียนให้ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ โดยจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 100 % ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คือ  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 1.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ  
 2.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง สาขางานไฟฟ้าก าลัง  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 1.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ 
 โดยการจัดการเรียนการสอนที่อยู่ในรูปแบบการสลับเรียน หรือ Block Course ภายใน 1 ปีการศึกษา 
แบ่งเป็น 2 เทอม แต่ละเทอมมีระยะเวลาเรียน 6 เดือน แบ่งการเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม A และ กลุ่ม B 
 มีกระบวนการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการใน
การรับนักเรียน นักศึกษา จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน )  เพ่ือจัดการ
เรียนการสอนในระบบทวิภาคี ในรูปแบบการเรียนการสอนโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ เรียนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ การจัดท าแผนงาน แผนการเรียน 
แผนการจัดการเรียนรู้  แผนฝึกปฏิบัติ  มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ แผนการฝึกอาชีพร่วมกับ    สถาน
ประกอบการ มีการประชาสัมพันธ์ แนะแนวหลักสูตรในสถานศึกษาต่างๆ ตามแผนงานแนะแนว มีกระบวนการ 
รับสมัคร และคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาการท าสัญญาการฝึกอาชีพ การท าสัญญารับทุนการศึกษาส าหรับหลักสูตร
ค้าปลีก ปฐมนิเทศผู้เรียนประชุมผู้ปกครอง  และจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี 3 เดือน ภาคปฏิบัติ 3 เดือน มีระบบการ
ดูแลรักษานักเรียน นักศึกษา ผ่านครูที่ปรึกษา ครูนิเทศ จัดโครงการ/กิจกรรมระหว่างเรียน ก่อนและหลังจากฝึก
ปฏิบัติ ร่วมกันของส านักวิชาการส านักกิจการนักเรียนและส านักฝึกอาชีพมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนมี
การวัดและประเมินผลรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกอาชีพติดตามและรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารมี



กระบวนการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา และจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน และรายงานประจ าปีในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยฯ  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 100 % โดยท าความร่วมมือกับ    
สถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง โดยการบริหารอย่างมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส่งผลให้วิทยาลัยฯ ได้รับ    
การคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี  สานพลังประชารัฐ 
Excellent Model School สาขาธุรกิจค้าปลีกในปีการศึกษา 2561  และได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษา 
Excellent Center  ปีการศึกษา 2564  เป็นแหล่งศึกษาดูงานจากสถานศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ เป็นแบบอย่างที่ดี
ในด้านการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการบริหารจัดการ โดยวิทยาลัยฯ ได้ให้การต้อนรับผู้บริหาร     
สภาการศึกษา ผู้บริหารศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกองสารนิเทศและ
ประชาสัมพันธ์ ส านักงานศาลยุติธรรม ให้เกียรติเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ( ระดับคุณภาพ         
ยอดเยี่ยม )การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยฯ  แต่ละหลักสูตรมีการด าเนินการดังนี้ 
1.หลักสูตร สาขางาน ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 
     วิทยาลัยฯ เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ (105 หน่วยกิต) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ (86 หน่วยกิต) โดยมีการ   
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี 100%  รูปแบบการเรียนการสอนแบ่งเป็น 1 ภาคเรียน เรียนในสถานศึกษา จ านวน   3 
เดือน สลับกับเรียนในสถานประกอบการ (ฝึกอาชีพ) จ านวน 3 เดือน ตลอดจนสิ้นหลักสูตร มีการจัดแผนฝึกอาชีพ
โดยความร่วมมือของสถานศึกษาและสถานประกอบการ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ลักษณะงานของสถานประกอบการ โดยมีการจัดท าคู่มือฝึกอาชีพในระดับ ปวช . จ านวน 6 เล่ม (คู่มือการ      ฝึก
อาชีพ) ในระดับ ปวส. จ านวน 4 เล่ม (คู่มือการฝึกอาชีพ)  รวม 10   เล่ม 
 - ด้านการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ 
   วิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ     
อันพึงประสงค์ท่ีตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยได้เชิญตัวแทนจากสถานประกอบการบริษัท ซีพี 
ออลล์ จ ากัด (มหาชน) มาร่วมวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนการสอน เมื่อได้ผลของการร่วมการ
วิเคราะห์หลักสูตร ทางวิทยาลัยฯ น ามาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นฐานสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการ     
ของสถานประกอบการ ซึ่งครูผู้สอนน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมาย
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงานในปัจจุบัน 
 - แผนการนิเทศระหว่างฝึกอาชีพ 



   วิทยาลัยฯ ได้มีการแต่งตั้งค าสั่งครูนิเทศก์การฝึกอาชีพ  นักเรียน นักศึกษา ในสถานประกอบการ     
เป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบนิเทศนักเรียน นักศึกษาบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
และดูแลนักเรียน นักศึกษาระหว่างลงฝึกภาคปฏิบัติเพื่อประสิทธิภาพในการดูแลนักเรียน นักศึกษา  
 - ระบบดูแลผู้เรียน   
   วิทยาลัยฯ ได้วางระบบในการดูแลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การแต่งตั้งครูที่ปรึกษา และก าหนด
บทบาทหน้าที่ในการดูแลผู้เรียนทั้งระหว่างเรียน และฝึกอาชีพ  มีกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนในความดูแล       
อย่างน้อยภาคเรียนละปีการศึกษาละ 1 ครั้ง   การบริหารความเสี่ยงสถานศึกษา จัดโครงการ/กิจกรรม ดูแลผู้เรียน
โดยจัดให้มีโครงการวิทยาลัยสีขาว ซึ่งประกอบไปด้วย 5 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมอบรมวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัย  
กิจกรรมให้ความรู้ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านยาเสพติด ด้านการพนันและมั่วสุม  กิจกรรมอบรมให้ความรู้        
ด้านสังคมและการตั้งครรภ์ เพ่ือให้ความเสี่ยงด้านการตั้งครรภ์ลดลง กิจกรรมห้องเรียนสีขาว และ  กิจกรรมแข่งขัน
ฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด นอกจากนั้นยังจัดให้มีครูเวรดูแลจุดเสี่ยงตามจุดต่าง ๆ  จัดท าทะเบียนการใช้ 
รถจักรยานยนต์ผู้เรียน ร่วมกับการท ามาตรการขับข่ีปลอดภัยผ่าน QR code เพ่ือดูแลด้านความปลอดภัย 
 - การนิเทศระหว่างฝึกอาชีพ  
   การติดตามให้ความช่วยเหลือระหว่างการฝึกอาชีพโดยครูนิเทศก์ ได้มีการวางแผนการเดินทางไปนิเทศ
นักเรียน นักศึกษา ยังสถานประกอบการ จะมีการจัดประชุมเพ่ือชี้ แจงถึงรายละเอียดที่ส าคัญต่าง ๆ โดยแผนก
บริหารหลักสูตร จากนั้นครูนิเทศก์จะต้องจัดท าปฏิทินการนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษา ตามตารางสอน         
ส่งหัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ เพ่ือตรวจสอบ จากนั้นน าส่งแผนกบริหารหลักสูตร 
ครูนิเทศก์จะต้อง โทรนิเทศนักเรียน นักศึกษา คนละ 2 ครั้งต่อ 1 ไตรมาส และเดินทางนิเทศนักเรียน นักศึกษา  
ฝึกอาชีพที่สถานประกอบการ นักเรียน 1 คน/1 ครั้ง ต่อ 1 ไตรมาส เมื่อโทรนิเทศ และเดินทางไปนิเทศนักเรียน
นักศึกษายังสถานประกอบการ ครูนิเทศก์จะต้องจัดท าข้อมูลการนิเทศนักเรียน นักศึกษา ลงในแบบฟอร์ม           
ที่ก าหนด เพ่ือรายงานสถานะการฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา กรณีท่ีพบว่านักเรียนนักศึกษา มีปัญหาในการฝึก
อาชีพจะต้องท าหน้าที่เป็นผู้ติดต่อประสานงานระหว่างนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง สถานประกอบการเพ่ือ      
นัดหมายมาพบเพ่ือร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวผลลัพธ์ของการนิเทศระหว่างฝึกอาชีพสามารถ
ช่วยเหลือผู้เรียนระหว่างฝึกอาชีพให้สามารถฝึกอาชีพจนจบตลอดหลักสูตร รวมถึงสามารถพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในอาชีพให้กับผู้เรียนได้   นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังมีการด าเนินงานในการรับรอง
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยจัดตั้งศูนย์ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพธุรกิจค้าปลีก โดยผ่านการ
รับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้เป็นองค์กรรับรอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาธุรกิจค้าปลีก (อาชีพพนักงานขายชั้น 2,3)  มีห้องปฎิบัติการค้าปลีกจ าลองเป็นห้องจ าลอง   
การด าเนินการร้านค้าปลีกเพ่ือใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน และเป็นสถานที่ส าคัญในการใช้จัด      
การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพธุรกิจค้าปลีก (พนักงานขายระดับ 2,3) ซึ่งใช้เป็นห้องจ าลองสถานการณ์    



ในการบริการลูกค้า ณ จุดช าระเงิน นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานโดยผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชม       
อย่างต่อเนื่อง 
2.หลักสูตร สาขางาน ไฟฟ้าก าลัง 
     วิทยาลัยฯ  เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
ก าลัง สาขางานไฟฟ้าก าลัง ตามหลักสูตรส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยผู้ส าเร็จการศึกษา          
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง สาขา
งานไฟฟ้าก าลัง จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวม 106 หน่วยกิตและเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตามที่วิทยาลัยฯ ก าหนดมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคีซึ่งเป็นการเรียนการสอนโดย      ความ
ร่วมมือระหว่าง สถานศึกษากับสถานประกอบการ จัดการเรียนภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง      ใน
สถานประกอบการ โดยมีรูปแบบการเรียนการสอน 1 ปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ตลอดจนสิ้นหลักสูตร ทั้งนี้ 
การฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ ใช้ระยะเวลาไม่ต่ ากว่ากึ่งหนึ่งของหลักสูตรแต่ละระดับ คือ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง สาขางานไฟฟ้าก าลัง           
ฝึกอาชีพไม่น้อยกว่า 3 ภาคเรียน จากทั้งหมด 6 ภาคเรียน โดยมีการจัดแผนการฝึกอาชีพ โดยความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ บริษัทซีพี รีเทลลิงค์ จ ากัด มีการจัดท าคู่มือฝึกอาชีพที่สอดคล้อง    ตรงตาม
ลักษณะงานของสถานประกอบการ และสอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพและรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียนใช้
บันทึกการปฏิบัติงานขณะที่ฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ ครูฝึกใช้เป็นคู่มือส าหรับการสอนงานตามแผนการ
ฝึกอาชีพ ครูนิเทศก์ใช้ก ากับติดตามนักเรียนระหว่างการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ให้เป็นไป  ตามแผนการฝึก
และ สอดคล้องกับหลักสูตร นอกจากนี้เพ่ือให้การวัดและประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติ              ในสถาน
ประกอบการของนักเรียนมีมาตรฐานที่ชัดเจน  
 - ด้านการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ  
   วิทยาลัยฯ สนับสนุนส่งเสริมให้มีโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  โดยให้มีการส ารวจข้อมูล
ความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
มีการทดลองใช้หลักสูตร มีการประเมินหลักสูตร และมีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไปใช้   
ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรรายวิชา มีคุณลักษณะ      
อันพึงประสงค์ที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยมีการจัดประชุมการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
ตัวแทนจากสถานประกอบการบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) เพ่ือร่วมวิเคราะห์หลักสูตรได้แก่ จุดประสงค์
รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา และสรุปผลจากการประชุมที่ร่วมวิเคราะห์หลักสูตร น ามา
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ     
ซึ่งครูผู้สอนน าข้อมูลหลักสูตรรายวิชาไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนต่อไป  นอกจากนี้ได้จัด
กิจกรรมการศึกษาดูงาน ที่สถานประกอบการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ ากัด เพ่ือให้ครูผู้สอนน าองค์ความรู้ ที่ได้จาก



การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ มาพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะที่ตอบโจทย์ความต้ องการของ             
สถานประกอบการ และพร้อมสู่การประกอบอาชีพในตลาดแรงงาน 
 - แผนการนิเทศระหว่างฝึกอาชีพ  
   วิทยาลัยฯ มีกระบวนการในการนิเทศนักเรียนระหว่างฝึกอาชีพ โดยจัดท าค าสั่งแต่งตั้งครูนิเทศก์
นักเรียน นักศึกษา ฝึกอาชีพในสถานประกอบการทุกปีการศึกษา เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบนิเทศนักเรียน 
นักศึกษาบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และดูแลนักเรียน นักศึกษาระหว่างลงฝึกภาคปฏิบัติเพื่อประสิทธิภาพ   
ในการดูแลนักเรียน นักศึกษา  
 - ด้านสถานประกอบการ 
   วิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนการฝึกอาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง สาขางาน
ไฟฟ้าก าลัง โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ ากัด โดยมีการ
จัดท าคู่มือฝึกอาชีพตามลักษณะงานของสถานประกอบการ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้บันทึกขณะที่ฝึกภาคปฏิบัติ         
ในสถานประกอบการ ครูฝึกใช้เป็นคู่มือส าหรับการสอนงานตามแผนการฝึกอาชีพ ครูนิเทศก์ใช้ก ากับติดตาม
นักเรียนระหว่างการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ให้เป็นไปตามแผนการฝึกและ สอดคล้องกับหลักสูตร และมี
การวัดและประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการของนักเรียนมีมาตรฐานที่ชัดเจน   มีโครงการ/
กิจกรรม ดังนี้ 
1.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
2.โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ  
3.โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กร    
4.โครงการหน่อนวัตกรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 
5.จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานและรายงานการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีประจ าปีการศึกษา 2563 
 



ภาพที่ 2.4.1-1 บันทึกการนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

 
 
    

 
 
 
 
 



ภาพที่ 2.4.1-2  ปฏิทินนิเทศติดตามนักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  
 

 

 

ภาพที่ 2.4.1-3  แผนการฝึกอาชีพธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

 
 

 



ภาพที่ 2.4.1-4  แผนการฝึกอาชีพ  สาขาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 
 

 
 

ภาพที่ 2.4.1-5  แผนการฝึกอาชีพ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 
 

 
 



 

ภาพที่ 2.4.1-6  แผนการฝึกอาชีพ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 
 

 
 
2.4.1-1-7-1 แผนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ระดับชั้น ปวช. 1 สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
 

 



2.4.1-1-7-2 แผนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ระดับชั้น ปวช. 1 สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 

 
 

 
  



2.4.1-1-7-3 แผนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ระดับชั้น ปวช. 1 สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 

 

 
 
 



2.4.1-1-7-4 แผนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ระดับชั้น ปวช. 1 สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 

 

 
  



2.4.1-1-7-5 แผนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ระดับชั้น ปวช. 1 สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 

 

 
 

 



2.4.1-1-7-6 แผนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ระดับชั้น ปวช. 1 สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



ภาพที่ 2.4.1-7  สรุปผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 (แนบเล่มเพิ่มเติมเป็นเอกสารอ้างอิง และ เพ่ิมเติม MOU ของสถานศึกษา) 

 

 

 

 

 


