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1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
       สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษาทั้ง
ด้านการบริหาร   และการจัดการเรียนการสอน   เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  รวมทั้ง
การปฏิรูปการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน   และภาคอุตสาหกรรมส่งเสริม
และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ    การพัฒนาความร่วมมือในการจัดการศึกษา  และการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา    ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย   โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ   จะเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง   และสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านการผลิตและ
บริการของประเทศ (สำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและอาชีพ ,2551) ซึ่ งสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาโดยตลอด แต่คุณภาพด้าน
ทักษะวิชาชีพของผู้เรียนยังไม่มีความสามารถตามที่สถานประกอบการต้องการ  ซึ่งสอดคล้องกับ
รายงานสภาพปัญหาของสังคมไทย ในด้านคุณภาพทางการศึกษา ที่ระบุไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2545 - 2559 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) ดังนี้ “ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้สำเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษา พบว่า มีจำนวนมากที่ด้อยคุณภาพและไม่มีมาตรฐานดี
พอที่จะทำงานในสถานประกอบการได้” นอกจากนี้ ผลการรายงานของสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ (2545) ยังแสดงให้เห็นว่า ผลการปฏิบัติงานของผู้เรียนหรือในด้านทักษะพิสัยนั้น 
เมื่อผู้เรียนเข้าไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการต่างๆ  ผู้เรียนยังไม่สามารถนำส่ิงที่ได้เรียนรู้และ
ฝึกปฏิบัติจากช้ันเรียนไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือแม้ผู้เรียนจะนำส่ิงที่ได้เรียนรู้ไปใช้
แต่ก็ยังทำไม่คล่องแคล่ว รวดเร็ว หรืออยู่ในระดับที่มีความชำนาญเพียงพอ 

ด้วยเหตุนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงกำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีการฝึกงาน
ในสถานประกอบการ  เพื่อพัฒนาผู้เรียนจากการปฏิบัติงานจริงให้เกิดความรู้จริงจากการปฏิบัติงาน
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนงานวิชาชีพจากสภาพการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  เป็นการบูรณาการ
การเรียนการสอนในช้ันเรียนกับการฝึกงานในสถานประกอบการเข้าด้วยกัน  สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการอาชีวศึกษา  ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อ 2 ความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ในการพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ความสามารถและ
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พัฒนาการ  ด้านทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตร่วมกัน   สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เรียนทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ รวมทั้งมีการเช่ือมโยงและประยุกต์ใช้งานจริง โดยการนำรายวิชาไปจัดฝึกในสถาน
ประกอบการ  ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2551) และได้
กำหนดไว้ในกรอบมาตรฐานของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และ
กรอบมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ในโครงสร้างของ
หลักสูตรให้สถานศึกษา  จัดให้มีการฝึกงานในสถานประกอบการ   หรือแหล่งวิทยาการซึ่งเรียกว่าการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยนับเป็นหน่วยกิตการเรียน จำนวน 4 หน่วยกิต  ซึ่งแตกต่างจาก
การศึกษาในระบบทวิภาคี  ที่ผู้เรียนจะต้องเรียนวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติพื้นฐานที่วิทยาลัย จำนวน
ครึ่งหลักสูตร  และฝึกปฏิบัติวิชาชีพที่สถานประกอบการณ์ครึ่งหลักสูตร 

แต่เมื่อสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดส่งนักศึกษาออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ   ที่เป็นทั้งหน่วยงานเอกชนและรัฐบาล พบว่า คุณภาพ
และขีดความสามารถ ในด้านการปฏิบัติงานวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา ยังไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ดังงานวิจัย ของ สิริชัย (2551) ที่ได้ศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาต่าง ๆ ในสถานประกอบการ โดยมีประเด็นความคิดเห็นในด้านการดำเนินการที่นำรายวิชา
ต่างๆ ตามโครงสร้างหลักสูตรไปจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ พบว่า ยังขาดรูปแบบ
วิธีการจัดการเรียนการสอน (ฝึกอาชีพ) ที่สมบูรณ์ งานที่ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการจะเป็นลำดับ
ขั้นตอน   มีวิธีการที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ ฉะนั้นจะต้องยึดถืองานที่
ปฏิบัติในสถานประกอบการเป็นหลักแล้วปรับการฝึกเข้าหารายวิชาที่จัดไว้ รายวิชาต่าง ๆ ที่นำไป
จัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ   ปัจจุบันยังขาดการจัดความเช่ือมโยงซึ่งกันและกัน  และ
การวัดผลและประเมินผล  ไม่สามารถที่จะแยกแยะในส่วนของรายวิชาต่าง ๆ ได้ดี   และขาดความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  ในการวัดผลและประเมินผลของรายวิชาที่ฝึกอาชีพตามสภาพความเป็นจริงขณะ
ปฏิบัติงาน  และควรจัดให้ความรู้แก่ครูนิเทศในสถานศึกษา และครูฝึกในสถานประกอบการ    โดย
การอบรมสัมมนา  การดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ  
 จะเห็นได้ว่า    ปัญหาการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ   เกิดจาก
สถานศึกษา   ไม่มีแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  อีกทั้งครูฝึก ครูนิเทศก์ และนักศึกษา ไม่
สามารถบูรณาการรายวิชาที่จัดฝึกในสถานประกอบการ ทำให้การจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
สถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยังมีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร ส่งผลต่อ
การพัฒนากำลังคนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา  

การดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ปัจจุบันได้ดำเนินการตามโครงสร้างของ
หลักสูตรที่กำหนดในรูปแบบที่สถานศึกษากำหนดขึ้นเอง  และจากการประเมินผล พบว่าการ
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ดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปัจจุบัน   ยังไม่บรรลุเป้าหมาย   ผู้เรียนยังไม่มีสมรรถนะด้าน
วิชาชีพ  ตามที่สถานประกอบการต้องการ  แต่ละสถานศึกษามีรูปแบบปฏิบัติที่ไม่เหมือนกัน ดังเช่น 
สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต   มีสถานศึกษาสังกัดอยู่  6 สถานศึกษา คือ 
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคถลาง 
วิทยาลัยภูเก็ตเทคโนโลยี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้    โดยทั้ง 6 สถานศึกษา 
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทั้ง 6 
สถานศึกษา ได้ดำเนินการ  ส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการทุก
สถานศึกษา โดยแต่ละสถานศึกษามีแนวทางการดำเนินการที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

1) วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ดำเนินการส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ โดยมีแนวทางการดำเนินการ 

1.1) จัดประชุมนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่ออธิบายถึงขั้นตอน และ 
วิธีการดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงการเข้าติดต่อขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ 

1.2) นักศึกษาติดต่อสถานประกอบการที่จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน 
ประกอบการ 

1.3) ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
1.4) นักศึกษารับเอกสารส่งตัวเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
1.5) นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
1.6) ฝ่ายวิชาการดำเนินการประชุมครูนิเทศก์ ก่อนออกนิเทศการฝึกประสบการณ์ 

วิชาชีพในสถานประกอบการ 
1.7) นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ กลับสถานศึกษา 

เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
1.8) ครูนิเทศก์ก็ออกนิเทศนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ   

4 ระยะ 
1.9) ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
1.10) ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 

2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ดำเนินการส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ โดยมีแนวทางการดำเนินการ 

2.1) จัดประชุมนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่ออธิบายถึงขั้นตอนและ 
วิธีการดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงการเข้าติดต่อขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ 
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2.2) นักศึกษาติดต่อสถานประกอบการที่จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน 
ประกอบการ 

2.3) ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
2.4) นักศึกษารับเอกสารส่งตัวเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
2.5) นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
2.6) ครูนิเทศก์ก็ออกนิเทศนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
2.7) ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
2.8) ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 

3) วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ดำเนินการส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ โดยมีแนวทางการดำเนินการ 

3.1) จัดประชุมนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่ออธิบายถึงขั้นตอนและ 
วิธีการดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงการเข้าติดต่อขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ 

3.2) นักศึกษาติดต่อสถานประกอบการที่จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน 
ประกอบการ 

3.3) ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
3.4) นักศึกษารับเอกสารส่งตัวเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
3.5) นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
3.6) ครูนิเทศก์ก็ออกนิเทศนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  
3.7) ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
3.8) ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 

4) วิทยาลัยเทคนิคถลาง  ดำเนินการส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ โดยมีแนวทางการดำเนินการ 

4.1) จัดหาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการด้วยตนเองหรือแผนกวิชา 
จัดให้ โดยคำนึงถึงความตรงสาขาวิชา ความสะดวกในการเดินทางความปลอดภัยและค่าใช้จ่ายต่างๆ 

4.2) รับเอกสารคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ (ทว.01)  
จากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกรอกข้อความให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

4.3) แผนกวิชารวบรวม ทว.01 ส่งงานทวิภาคี 
4.4) งานระบบทวิภาคีจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์และแบบฟอร์มตอบรับ    

เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการตามที่ระบุใน ทว.01 โดยนักเรียนนักศึกษานำส่ง
แผนก  แผนกรวบรวมส่งงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
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4.5) นักเรียนนักศึกษาติดตามการตอบรับเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน 
ประกอบการ โดยติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สถานประกอบการหรืองานระบบทวิภาคีเพื่อนำแบบตอบ
รับส่งที่งานระบบทวิภาคี 

4.6) หากสถานประกอบการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน 
ประกอบการ งานระบบทวิภาคี จัดทำหนังสือส่งตัว มอบให้นักศึกษาในวันปฐมนิเทศ 

4.7) หากสถานประกอบการไม่รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน 
ประกอบการให้นักศึกษาเริ่มข้อที่  4.1) - 4.6) ใหม่ 

5) วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต ดำเนินการส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ โดยมีแนวทางการดำเนินการ 

5.1) ให้ผู้เรียนติดต่อหน่วยงาน/สถานประกอบการที่จะเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
ในสถานประกอบการ(ในกรณีที่ผู้เรียนติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเอง) 

5.2) ให้ผู้เรียนนำช่ือหน่วยงาน/สถานประกอบการมาให้หัวหน้าสาขา/หัวหน้าที่ 
รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการพิจารณาก่อน  

5.3) หัวหน้าที่รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการทำหนังสือ 
ขอความอนุเคราะห์ส่งให้หน่วยงาน/สถานประกอบการ 

5.4) รอหนังสือตอบรับจากหน่วยงาน/สถานประกอบการ 
5.5) ปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
5.6) ทำหนังสือส่งตัวให้ผู้เรียนไปยื่นในวันที่เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน 

ประกอบการ 
5.7) นักเรียนหาสถานประกอบการเองไม่ได้ วิทยาลัยมีทำเนียบสถานประกอบการ ที่ 

ทำความร่วมมือไว้ ให้นักเรียนเลือก แล้วดำเนินการตั้งแต่ข้อ 5.3) 
6) วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ ดำเนินการส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์

วิชาชีพในสถานประกอบการ โดยมีแนวทางการดำเนินการ 
6.1) มอบหมายนักศึกษาประสานสถานประกอบการที่จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ให้ 

ตรงกับสาขาที่ตนเองศึกษา 
6.2) นำข้อมูลที่ได้จากการประสานงานกับสถานประกอบการมอบให้กับฝ่ายวิชาการ 
6.3) ฝ่ายวิชาการออกหนังสือส่งตัวนักศึกษาเพื่อเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน 

ประกอบการ  
6.4) ฝ่ายวิชาการมอบสมุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาเพื่อนำไปให้ครูฝึก 

ในสถานประกอบการลงบันทึก 
6.5) ครูนิเทศก์ก็ออกนิเทศนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  
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6.6) นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครบกำหนด นำสมุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพส่ง 
ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

6.7) ผู้อำนวยการสถานศึกษาประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน 
ประกอบการ 
     สรุป  การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต แสดงดังตารางที่ 1.1 
 
ตารางที่ 1.1   การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 
ที ่  

สถานศึกษา 
 
 
 
 

 
 จัด

ปร
ะชุ

มน
ักศ

ึกษ
า 

นัก
ศึก

ษา
ติด

ตอ่
สถ

าน
ปร

ะก
อบ

กา
ร 

ปฐ
มน

ิเท
ศน

ักศ
ึกษ

า 

นัก
ศึก

ษา
รับ

เอ
กส

าร
ส่ง

ตัว
 

นัก
ศึก

ษา
ออ

กฝึ
กป

ระ
สบ

กา
รณ์

วิช
าชี

พ 

ปร
ะชุ

มค
รูน

ิเท
ศก

์ 

สัม
มน

าก
าร

ฝึก
ปร

ะส
บก

าร
ณ์ว

ิชา
ชีพ

 

นิเ
ทศ

นัก
ศึก

ษา
 

ปัจ
ฉิม

นิเ
ทศ

นัก
ศึก

ษา
 

ปร
ะเ

มิน
ผล

กา
รฝึ

ก 

1 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ 
3 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ 
4 วิทยาลัยเทคนิคถลาง    ✓ ✓ ✓ ✓   ✓  ✓ 
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต  ✓ ✓ ✓ ✓   ✓  ✓ 
6 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

บริหารธุรกิจภาคใต ้
 ✓ ✓ ✓ ✓   ✓  ✓ 

 
       จากตารางที่ 1.1 แสดงการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต พบว่า แต่ละ
สถานศึกษา มีการดำเนินการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการ  ที่
หลากหลาย ส่งผลให้เป็นปัญหาต่อประสิทธิภาพของนักศึกษาที่จะจบการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน      

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และประธานอาชีวศึกษา
จังหวัดภูเก็ต เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็น    ของการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการ จึงสนใจศึกษารูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินการของสถานศึกษา ใน
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การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  และเป็นแนวทางการพัฒนาความ
ร่วมมือในการจัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการให้มี
ประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล และเป็นไปตามเจตนารมณ์การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

1.2.2 เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

1.2.3 เพื่อดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

1.2.4 เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของ 
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ผู้วิจัยกำหนดขอบเขตการวิจัย เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

− ขั้นตอนการศึกษาสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

− ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

− ขั้นตอนการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

− ขั้นตอนการประเมินผลการใช้รูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   
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1.3.1 ขั้นตอนการศึกษาสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน 
ประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  
               เป็นการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการอาชีวศึกษา นโยบายการ
จัดการอาชีวศึกษา   ความร่วมมือกับสถานประกอบการ บริบทของจังหวัดภูเก็ตที่เกี่ยวข้องกับการ
อาชีวศึกษา  บริบทของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา สมรรถนะ
ข้ามสายงานที่จำเป็นของผู้เรียนอาชีวศึกษาตามความต้องการของภาคประกอบการ และมาตรฐาน
วิชาชีพเกี่ยวกับอาชีวศึกษา โดยใช้กรอบแนวคิด IPO (Input Process Output) แนวทางการ
จัดระบบเพื่อผลการศึกษาที่ดีข้ึน (Systems Approach For Better Education Results : SABER) 
และ วงจรการควบคุมคุณภาพ (Deming Cycle : PDCA) สรุปเป็นสภาพการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต นำไปสอบถามความคิดเห็น 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
ผู้บริหารสถานประกอบการ ครูฝึกในสถานประกอบการ ผู้ปกครอง และนักศึกษาที่ผ่านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการมาแล้ว   สรุปเป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบการบริหาร
จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

1.3.1.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์ 

วิชาชีพในสถานประกอบการ ผู้บริหารสถานประกอบการ ครูฝึกในสถานประกอบการ ผู้ปกครอง และ
นักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการมาแล้ว    

 กลุ่มตัวอย่าง เป็นตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ผู้บริหารสถานประกอบการ ครูฝึกในสถานประกอบการ 
ผู้ปกครองและนักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการมาแล้วจำนวน 80 คน 

1.3.1.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรต้น เป็น ผลสรุปการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพการ 

บริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
ตัวแปรตาม  เป็น ความคิดเห็น ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ผู้บริหารสถานประกอบการ ครูฝึกในสถาน
ประกอบการ ผู้ปกครอง และนักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการมาแล้ว    
ที่มีต่อสรุปผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
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1.3.1.3 ขอบเขตด้านเวลา การดำเนินการศึกษาสภาพการบริหารจัดการฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ดำเนินการระหว่างเดือน 
พฤษภาคม 2561 ถึงเดือน มิถุนายน 2561 
 

1.3.2 ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
                เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จากผลสรุปองค์ความรู้จากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง  การศึกษาสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถาน
ประกอบการในขั้นตอนที่ 1 การศึกษาแนวทางในการสร้างรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  นำไปสนทนากลุ่ม โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหารสถาน
ประกอบการ เพื่อยกร่างรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  โดยใช้ แนวทางการจัดระบบเพื่อผลการศึกษาที่ดีขึ้น 
(Systems Approach For Better Education Results : SABER) และ วงจรการควบคุมคุณภาพ 
(Deming Cycle : PDCA) จากนั้ นนำผลสรุปการสนทนาก ลุ่ม ไปสอบถามความคิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตอีกครั้งหนึ่ง เพื่อสรุปเป็นรูปแบบและคู่มือการบริหาร
จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

1.3.2.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
           ประชากร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา และผู้บริหารสถานประกอบการ    
           กลุ่มตัวอย่าง เป็นตัวแทน ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหารสถานประกอบการ   จำนวน 15 คน 
1.3.2.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 

                       ตัวแปรต้น เป็น องค์ประกอบของรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต          
                        ตัวแปรตาม  เป็นความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อรูปแบบและคู่มือการบริหาร
จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
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1.3.2.3 ขอบเขตด้านเวลา การดำเนินการขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพร่าง 
รูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต ดำเนินการระหว่างเดือน กรกฎาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2561 
 

1.3.3 ขั้นตอนการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   
               เป็นการนำรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต พร้อมคู่มือ ไปดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้อง  ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารและดำเนินการตามรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
และจัดทำแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   โครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูนิเทศก์และครูฝึกในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  
โครงการสร้างความเข้าใจและลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  
โครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต โครงการสัมมนานักศึกษา ระหว่างการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   และโครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาที่กลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

1.3.3.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
              ประชากร เป็น ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในโครงการตามรูปแบบการ 

บริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  
              กลุ่มตัวอย่าง เป็น ตัวแทนผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในโครงการฝึกอบรม 

เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารและดำเนินการตามรูปแบบการบริหาร จัดการฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตจำนวน 40 คน โครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตจำนวน 30 คน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครู
นิเทศก์และครูฝึกในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตจำนวน 25 คน โครงการสร้างความ
เข้าใจและลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จำนวน 55 คน  
โครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตจำนวน 30 คน   โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตจำนวน 30 คน   โครงการ
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สัมมนานักศึกษา ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  
จำนวน30 คน และโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่กลับจาก ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตจำนวน 30 คน    

1.3.3.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 
             ตัวแปรต้น เป็น การดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึก 

ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต    
              ตัวแปรตาม  เป็น ผลการดำเนินการตามรูปและคู่มือแบบการบริหารจัดการ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  
1.3.3.3 ขอบเขตด้านเวลา การดำเนินการขั้นตอนการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือ 

การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ดำเนินการ
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน ตุลาคม 2562 
 

1.3.4 ขั้นตอนการประเมินผลการใช้รูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

    เป็นการนำเสนอสรุปผลการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตในการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจ  

1.3.4.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร เป็น  ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหาร 

จัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ประกอบด้วย   
ผู้บริหารสถานศึกษา   ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ครู
นิ เทศก์   ผู้บริหารสถานประกอบการ  ครูฝึกในสถานประกอบการ นักศึกษาที่ ผ่านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการมาแล้ว 
               กลุ่มตัวอย่าง   เป็น ตัวแทนผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหาร 
จัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ประกอบด้วย   
ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ครู
นิ เทศก์   ผู้บริหารสถานประกอบการ  ครูฝึกในสถานประกอบการ นักศึกษาที่ ผ่านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการมาแล้ว กลุ่มละ 5 คน รวม 25 คน 

1.3.4.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรต้น เป็น ผลการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึก 

ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
ตัวแปรตาม เป็น ผลการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจเกี่ยวกับ ผลการดำเนินการ 
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ตามรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
1.3.4.3 ขอบเขตด้านเวลา 

การดำเนินการขั้นตอนการประเมินผลการใช้รูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ดำเนินการระหว่างเดือน 
มิถุนายน 2562  ถึงเดือน กรกฎาคม  2562 
 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากผลการวิจัย 
       หากผลการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัยแล้ว จะมีประโยชน์ดังนี้ 

1.4.1 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีรูปแบบและคู่มือการ 
บริหารจัดการ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน 

1.4.2 รูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของ 
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ที่ได้รับการพัฒนาแล้วสามารถนำไปเผยแพร่ขยายผลให้กับสถานศึกษาอื่นใน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
 
1.5 นิยามศัพท์ 

1.5.1 สถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบการภาครัฐหรือภาคเอกชน เช่น บริษัท  
โรงงานรัฐวิสาหกิจ ราชการ เป็นต้น ที่รับนักศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1.5.2 ผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง ผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการตามรูปแบบการบริหารจัดการฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้บริหารสถาน
ประกอบการ ครูฝึกในสถานประกอบการ ผู้ปกครอง และนักศึกษา  

1.5.3 ครูฝึกในสถานประกอบการ หมายถึง ผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ทำหน้าที่สอน 
ฝึกอบรม  ดูแลรับผิดชอบการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1.5.4 ครูนิเทศก์ หมายถึง ครูที่สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
มอบหมายให้ทำหน้าที่นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 

1.5.6 ผู้เรียน หมายถึง นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่ได้ข้ึนทะเบียนเป็นผู้เรียนตาม 
หลักสูตร ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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1.5.7 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนรู้        
ในสถานประกอบการ เพื่อฝึกทักษะ  กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์  การนำ
ความรู้มาประยุกต์ใช้ และการทำงานเป็นทีม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทำให้     
คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนเกิดความมั่นใจ และมีเจตคติที่ดี    
ในการทำงาน 

1.5.8 รูปแบบการบริหาร.  หมายถึง กรอบความคิดเกี่ยวกับหลักการบริหาร วิธีการดำเนินงาน  
และเกณฑ์ที่ เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย  โครงสร้าง 
องค์ประกอบ ขั้นตอน และวิธีการดำเนินการตามรูปแบบ ว่าจะประกอบด้วยอะไรจำนวนเท่าใด   มี
โครงสร้างและความสัมพันธ์กันอย่างไร 




