
 

บทที่ 2 

การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข;อง 
 

การวิจัยเร่ืองรูปแบบการบริหารจัดการฝ6กประสบการณ:วิชาชีพในสถานประกอบการของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต    มีวัตถุประสงค: เพ่ือ  ศึกษาสภาพการบริหารจัดการฝ6กประสบการณ:วิชาชีพ

ในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  สรMางและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบและคูNมือการ

บริหารจัดการฝ6กประสบการณ:วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ดำเนินการตาม

รูปแบบและคูNมือการบริหารจัดการฝ6กประสบการณ:วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิค

ภูเก็ต  และประเมินผลการใชMรูปแบบและคูNมือการบริหารการจัดการฝ6กประสบการณ:วิชาชีพในสถาน

ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ผูMวิจัย ไดMศึกษา เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขMอง  ดังน้ี 

 

- การจัดการอาชีวศึกษา 

- กรอบมาตรฐานหลักสูตรการอาชีวศึกษา 

- การฝ6กประสบการณ:วิชาชีพในสถานประกอบการ 

- ความรNวมมือกับสถานประกอบการ 

- บริบทของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

- บริบทของจังหวัดภูเก็ตท่ีเก่ียวขMองกับการอาชีวศึกษา 

- กรอบคุณวุฒิแหNงชาติกับการอาชีวศึกษา 

- หลักการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ 

- Systems Approach and Benchmarking for Education Results (SABER) 

- แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบและการจัดทำคูNมือ 

- งานวิจัยท่ีเก่ียวขMอง 

- กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

2.1 การจัดการอาชีวศึกษา 

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 6 ไดMกลNาวถึงเปwาหมาย การจัดการ

อาชีวศึกษาและการฝ6กอบรมวิชาชีพวNา ตMองเปxนการจัดการศึกษาในดMานวิชาชีพ ท่ีสอดคลMองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหNงชาติ และแผนการศึกษาแหNงชาติ เพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนใน
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ดMานวิชาชีพระดับฝyมือ ระดับเทคนิค และ ระดับเทคโนโลยี รวมท้ังเปxนการยกระดับการศึกษาวิชาชีพ

ใหMสูงข้ึน เพ่ือใหMสอดคลMองกับความตMองการของตลาดแรงงาน  โดยนำความรูMในทางทฤษฎีอันเปxน

สากลและภูมิป{ญญาไทยมาพัฒนาผูMรับการศึกษาใหMมีความรูMความสามารถในทางปฏิบัติ และมี

สมรรถนะจนสามารถนำไปประกอบอาชีพในลักษณะผูMปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระไดM 

2.1.1 รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาและฝ9กอบรมวิชาชีพ 

      รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาและการฝ6กอบรมวิชาชีพตามมาตรา 8 ของพระราช 

บัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 น้ัน สถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือ สถาบัน สามารถจัดไดM            

3 รูปแบบ คือ  การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคี 

2.1.1.1 การศึกษาในระบบ 

           เปxนการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเนMนการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือ 

สถาบันเปxนหลัก โดยมีการกำหนดจุดมุNงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการ

ประเมินผล ซ่ึงเปxนเง่ือนไขของการสำเร็จการศึกษาท่ีแนNนอน 

2.1.1.2 การศึกษานอกระบบ 

เปxนการจัดการศึกษาวิชาชีพ   ท่ีมีความยืดหยุNน   ในการกำหนดจุดมุNงหมาย  

รูปแบบ  วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผล  ท่ีเปxนเง่ือนไขของการสำเร็จการศึกษา

โดยเน้ือหาและหลักสูตรจะตMองมีความเหมาะสมและสอดคลMองกับ สภาพป{ญหาและความตMองการของ

บุคคลแตNละกลุNม 

2.1.1.3 การศึกษาระบบทวิภาคี 

เปxนการจัดการศึกษาวิชาชีพ  ท่ีเกิดจากขMอตกลงระหวNางสถานศึกษาหรือ  

สถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนNวยงานของรัฐ ในเร่ืองการจัดหลักสูตรการเรียนการ

สอน การวัดและการประเมินผล โดยผูMเรียนใชMเวลาสNวนหน่ึง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน 

และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหนNวยงานของรัฐ 

  ท้ังน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน  สามารถจัดการศึกษาในหลายรูปแบบรวมกันก็ไดM 

เพ่ือประโยชน:ในการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันน้ัน ตMองมุNงเนMน

การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเปxนสำคัญ 

2.1.2 การจัดการอาชีวศึกษาและฝ9กอบรมวิชาชีพ 

                  มาตรา 10 กลNาววNา  การจัดการอาชีวศึกษาและฝ6กอบรมวิชาชีพเพ่ือใหMบรรลุถึง

เปwาหมายของการอาชีวศึกษาน้ัน จะตMองคำนึงถึงเร่ืองตNอไปน้ี 

1) การมีเอกภาพดMานนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติโดยมีการกระจาย 

อำนาจจากสNวนกลาง  ไปสูNสถานศึกษาและสถาบัน 
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2) จัดการศึกษาในดMานวิชาชีพสำหรับประชาชนวัยเรียน และวัยทำงานตามความถนัด 

และความสนใจอยNางท่ัวถึง และตNอเน่ืองจนถึงระดับปริญญาตรี 

3) การมีสNวนรNวมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการ  ในการกำหนดนโยบาย 

การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังการกำหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

4) การศึกษาท่ีมีความยืดหยุNน หลากหลายและมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและ 

ระบบเทียบประสบการณ:การทำงานของบุคคล  เพ่ือเขMารับการศึกษาและการฝ6กอบรมวิชาชีพอยNาง

ตNอเน่ือง 

5) การมีระบบจูงใจใหMสถานประกอบการมีสNวนรNวมในการจัดการอาชีวศึกษาและ 

ฝ6กอบรมวิชาชีพ 

6) การระดมทรัพยากรท้ังจากภาครัฐและเอกชน ในการจัดการอาชีวศึกษา และการ 

ฝ6กอบรมวิชาชีพ โดยคำนึงถึงการประสานประโยชน:อยNางท่ัวถึงและเปxนธรรม 

7) การมีระบบการพัฒนาครูและคณาจารย:ของการอาชีวศึกษาอยNางตNอเน่ือง เพ่ือใหM 

ทันตNอความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

2.1.3 นิยามศัพทAการจัดการอาชีวศึกษา 

สมรรถนะ 

(Competency) 

หมายถึง ความสามารถในการประยุกต:ใชMความรูM ความเขMาใจ 

ทักษะปฏิบัติ และทักษะดMานความคิดในการปฏิบัติงานใหM มี

ประสิทธิผลตามมาตรฐานท่ีตMองการของอาชีพ ซ่ึงนิยมเขียนใน

รูปแบบของผลสัมฤทธ์ิ 

มาตรฐานสมรรถนะ 

(Competency Standard) 

หรือ มาตรฐานอาชีพ 

(Occupational Standard) 

หมายถึง ขMอกำหนดหรือเกณฑ:ของการปฏิบัติงานท่ีคาดหวังวNา

บุคลากรจะบรรลุสำหรับอาชีพหน่ึง ซ่ึงมักจะระบุท้ังท่ีเปxนการ

ปฏิบัติและเปxนผลลัพธ:ของการปฏิบัติ 

 

คุณวุฒิวิชาชีพ (Vocational 

Qualification : VQ) 

หมายถึง การรับรองระดับความรูMความสามารถ หรือระดับ 

สมรรถนะในการปฏิบั ติงาน ใหMแกN ผูM ท่ีผNานการประเมินตาม 

ขMอกำหนดของมาตรฐานอาชีพ (Occupational Standard) 

คุณวุฒิการศึกษา วิชาชีพ 

(General Vocational 

Qualification : GVQ) 

หมายถึง การรับรองระดับความรูMความสามารถและเจตคติ ท่ีเกิด 

จากการศึกษาอาชีวศึกษา ซ่ึงผูMท่ีจะไดMรับคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ

จะตMอง สำเร็จการศึกษาวิชาชีพตามหลักเกณฑ:ท่ีหลักสูตรกำหนด 

กรอบมาตรฐานหลักสูตร 

(Curriculum Standard) 

 

หมายถึง ขMอกำหนดแกนกลางท่ีระบุถึงองค:ประกอบของหลักสูตร

ต้ังแตNปรัชญา โครงสรMาง การบริหารจัดการ การแกMไขและการ

อนุมัติหลักสูตร ใชMเปxนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือรักษา
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มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ และเปxน สNวนหน่ึงของเกณฑ:การ

รับรองวิทยฐานะ และมาตรฐานการศึกษา ซ่ึงจะทำใหMการ

บริหารงานดMานวิชาการดำเนินไปอยNางมีประสิทธิภาพ 

กรอบคุณวุฒิการศึกษา 

วิชาชีพ (Vocational 

Education Qualification 

Framework) 

หมายถึง ขMอกำหนดการจัดและแบNงระดับคุณวุฒิผูMจบการศึกษา

อาชีวศึกษา ซ่ึงจะตMองสอดคลMองกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ข้ันอุดมศึกษาและคุณวุฒิวิชาชีพ 

 

มาตรฐานการศึกษา วิชาชีพ 

(Vocational Education 

Qualification Standard)

ระดับ สาขาวิชา 

หมายถึง ขMอกำหนดแกนกลาง  ท่ีใชMเปxนมาตรฐานในการปรับปรุง

หรือพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาของแตNละระดับการศึกษา ท่ีระบุถึง

สมรรถนะท่ัวไป สมรรถนะหลัก สมรรถนะวิชาชีพ คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค: และโครงสรMาง หลักสูตรสาขาวิชา 

การเรียนแบบเปMด 

(Open Learning) 

 

หมายถึง การจัดการเรียนรูMท่ีใหMผูMเรียนมีทางเลือกเก่ียวกับ วิธีการ

เรียนรูMจากส่ือท่ีหลากหลาย เชNน ส่ิงพิมพ: โทรทัศน: วีดิทัศน: แถบ

บันทึกเสียง ส่ือ On-line ฯลฯ สถานท่ีเรียน เชNน บMาน สถานท่ี

ทำงาน สถานศึกษา ฯลฯ และ เวลาเรียน ผูMเรียนจะตMองวางแผน

และบริหารเวลาในการเรียนตามความพรMอมและความสามารถของ

ตน เขMาเรียนเม่ือมีความพรMอม (open entry) และจบเม่ือมี

สมรรถนะครบ ตามมาตรฐาน (open exit) 

การเรียนแบบยืดหยุNน 

(Flexible Learning) 

 

หมายถึง การจัดการเรียนรูMดMวยวิธีท่ีหลากหลาย ไดMแกN  การ

เช่ือมโยงการเรียนรูMแบบเป�ด  กับแบบปกติ ใชMปรัชญาผูMเรียนเปxน

สำคัญ ยอมรับการเรียนรูMแบบตNาง ๆ ความเสมอภาคดMานหลักสูตร

และวิธีสอน ความตMองการของผูMเรียน การใชMทรัพยากรและส่ือการ

เรียนรูMท่ีหลากหลาย  เพ่ือสนับสนุนนิสัยการเรียนรูMตลอดชีวิต 

ฝ9กงาน 

(Workplace Training) 

 

หมายถึง การฝ6กปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือ แหลNง

วิทยาการตามสาขาวิชาท่ีเรียน เพ่ือใหMไดMประสบการณ:การทำงาน 

รวมท้ังความเปxนอยูNตามสาขาวิชาท่ีเรียน 

ฝ9กอาชีพ  

(On The Job Training) 

 

หมายถึง การฝ6กปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ หรือแหลNง

วิทยาการ โดยสถานประกอบการน้ัน เปxนผูMจัดการฝ6กอบรมใหMเพ่ือ

พัฒนาคนทำงานของตนเอง หมายถึง สมรรถนะท่ีเปxนพ้ืนฐานใน

การดำรงชีวิตอยูNอยNาง ปกติสุขและมีคุณคNาในสังคม 
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สมรรถนะท่ัวไป  

(Key Competence) 

หมายถึง สมรรถนะท่ีเปxนพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตอยูNอยNางปกติสุข

และมีคุณคNาในสังคม 

สมรรถนะหลัก 

(Core Competence) 

 

หมายถึง สมรรถนะท่ีเปxนพ้ืนฐานสัมพันธ:กับวิชาชีพ  ท่ีเปxนแกน

สำคัญในการพัฒนาความรูM ทักษะและพัฒนางาน ตลอดชีวิต ไดMแกN 

ทักษะในการส่ือสาร การคิดคำนวณ การใชMเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การปรับปรุงการเรียนรูMและการปฏิบัติงานของตนเอง การทำงาน

รNวมกับผูMอ่ืน และการแกMป{ญหา 

สมรรถนะวิชาชีพ 

(Occupational 

competence) 

หมายถึง สมรรถนะท่ี ผูM เรียนนำไปใชM ในการประกอบอาชีพ        

โดยประยุกต:ความรูM ทักษะและกิจนิสัยมาสรMางผลงาน 

มาตรฐานวิชาชีพ 

(Vocational Standard) 

 

หมายถึง ขM อกำหนดคุณ ลักษณ ะท่ี พึ งประสงค: ของบุคคล              

ดMานวิชาชีพ เพ่ือใชM เปxนเกณฑ: ในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ 

ประเมินผลและประกันคุณภาพผูMสำเร็จการศึกษาดMานอาชีวศึกษา 

ซ่ึงกำหนดมาจากมาตรฐานอาชีพ   โดยการดำเนินการรNวมกันของ

บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรจากองค:กรทางวิชาชีพ 

มาตรฐาน การอาชีวศึกษา 

(Vocational Education 

Standard) 

หมายถึง ขMอกำหนดในการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา            

เพ่ือเปxนเกณฑ:ในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และ

ประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา  โดยใชMเปxนกรอบแนวทาง

ในการดำเนินงานของสถานศึกษา อันเปxนกลไกสำคัญในการ

ประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาใหMมีประสิทธิภาพและ

บรรลุผลตามท่ีตMองการ 

การประกันคุณภาพ  

การอาชีวศึกษา (Vocational 

Education Quality 

Assurance) 

หมายถึง การสรMางความม่ันใจวNาคุณภาพของผูMสำเร็จการศึกษา   

ไดMเปxนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ตรงกับความตMองการของ

ผูM เรียน ผูMปกครอง ตลอดจนตลาดแรงงาน และสังคม โดย              

มีองค:ประกอบในการดำเนินงาน ไดMแกN การควบคุมคุณภาพ               

การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

 

  สรุป การจัดการอาชีวศึกษา เปxนการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีสอดคลMองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแหNงชาติและแผนการศึกษาแหNงชาติ เพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนระดับฝyมือ ระดับเทคนิค 

และระดับเทคโนโลยี รวมท้ังเปxนการยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหMสูงข้ึนเพ่ือใหMสอดคลMองกับความ

ตMองการของตลาดแรงงาน 
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2.2 กรอบมาตรฐานหลักสูตรการอาชีวศึกษา 

2.2.1 กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กำหนดใหMมีสมรรถนะท่ี 

ไดMจากมาตรฐานอาชีพ  หรือมาตรฐานสมรรถนะในสาขาอาชีพระดับฝyมือ ตรงตามความตMองการของ

สาขาอาชีพ สถานประกอบการและชุมชน มีความสามารถ ในการคิด วิเคราะห: แกMป{ญหา วางแผน 

ดำเนินการตรวจสอบ และบูรณาการความรูM อยNางเปxนระบบในระดับผูMปฏิบัติงาน รวมท้ังเปxนผูMท่ีมี

คุณธรรมจริยธรรม และกิจนิสัย ท่ีเหมาะสมในการทำงาน โดยกำหนดสมรรถนะและผลลัพธ:การ

เรียนรูMเปxน 3 ระดับ ดังน้ี 

1) ระดับปวช.1 มีความรูMความเขMาใจในวิชาการท่ีสัมพันธ:กับวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงาน 

ในขอบเขตของงานท่ีกำหนด ซ่ึงสNวนใหญNเปxนงานประจำและคาดการณ:ไดM โดยใชMทักษะพ้ืนฐานและ

หรือทักษะเฉพาะ รวมถึงทักษะท่ีสัมพันธ:กับ การปฏิบัติงานและการมีสNวนรNวมในคณะทำงาน 

       2) ระดับ ปวช. 2 มีความรูMความเขMาใจในวิชาการท่ีสัมพันธ:กับวิชาชีพ สามารถ

ปฏิบัติงานในขอบเขตของงานท่ีกำหนด ซ่ึงสNวนใหญNเปxนงานประจำและมี ความพรMอมในการ

ปฏิบัติงานในขอบเขตงานหลากหลายและบริบทตNาง ๆ รวมท้ัง สามารถรับผิดชอบงานดMวยตนเองและ

หรือการมีสNวนรNวมในคณะทำงาน 

       3) ระดับปวช. 3 มีความรูMความเขMาใจในวิธีการและวิธีดำเนินการ สามารถปฏิบัติงานโดย

ใชMทักษะในขอบเขตสำคัญและบริบทตNาง ๆ ท่ีสัมพันธ:กัน ซ่ึง สNวนใหญNเปxนงานประจำ สามารถ

ประยุกต:ทักษะและความรูMไปสูNบริบทใหมN ๆ สามารถใหMคำแนะนำและแกMป{ญหาเฉพาะดMาน อาจตMอง

รับผิดชอบตNอผูMอ่ืน รวมท้ังมีสNวนรNวมและหรือมีการประสานงานกลุNมหรือหมูNคณะ 

       2.2.1.1 ปรัชญาและวัตถุประสงค:ของหลักสูตร มุNงใหMมีความสัมพันธ:สอดคลMองกับ

แผนการศึกษาแหNงชาติ ปรัชญาการอาชีวศึกษา และมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐาน สมรรถนะของ

สาขาวิชาน้ัน ๆ ในการจัดการศึกษาท้ังในระบบและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุNงเนMนผลิตผูMมีความรูM

ความเขMาใจและทักษะในระดับฝyมือ มีสมรรถนะท่ีสามารถ ปฏิบัติงานอาชีพไดMจริง มีคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค: รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และ กิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการทำงาน สอดคลMองกับความ

ตMองการของเศรษฐกิจและสังคม สามารถปฏิบัติงานไดMอยNางมีความสุข และพัฒนาตนเองใหMมี

ความกMาวหนMาทาง วิชาการและวิชาชีพ 

        2.2.1.2 ระบบการจัดการศึกษา เปxนการจัดศึกษาแบบเป�ดหรือยืดหยุNน สามารถเทียบ

โอนหนNวยสมรรถนะเขMาสูNระบบหนNวยกิต ตามโครงสรMางหลักสูตร โดยใชMระบบทวิภาค กำหนดใหM 1 ปy

การศึกษาแบNงออกเปxน 2 ภาคการศึกษา และ 1 ภาค การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมNนMอยกวNา  

18 สัปดาห: สำหรับการศึกษาภาคฤดูรMอน ใหMกำหนดระยะเวลาและจำนวนหนNวยกิตโดยมีสัดสNวน

เทียบเคียงกันไดMกับการศึกษา ภาคปกติ 
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   สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระบบอ่ืน ใหMแสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบ การศึกษาน้ัน รวมท้ัง 

รายละเอียดการเทียบเคียงหนNวยกิตกับระบบทวิภาคไวMใน หลักสูตรใหMชัดเจนดMวย 

        2.2.1.3 การคิดหนNวยกิต 

1) รายวิชาทฤษฎีท่ีใชMเวลาบรรยายหรืออภิปราย ไมNนMอยกวNา 18 ช่ัวโมง  

เทNากับ 1 หนNวยกิต 

2) รายวิชาปฏิบัติท่ีใชMเวลาในการทดลอง หรือฝ6กปฏิบัติใน หMองปฏิบัติการ 

ไมNนMอยกวNา 36 ช่ัวโมง เทNากับ 1 หนNวยกิต 

3) รายวิชาปฏิบัติท่ีใชMเวลาในการฝ6กปฏิบัติในโรงฝ6กงานหรือภาคสนาม ไมN 

นMอยกวNา 54 ช่ัวโมง เทNากับ 1 หนNวยกิต 

4) การฝ6กงาน ฝ6กอาชีพในสถานประกอบการหรือแหลNงวิทยาการ ไมNนMอย 

กวNา 54 ช่ัวโมง เทNากับ 1 หนNวยกิต 

5) การทำโครงการตามท่ีไดMรับมอบหมาย ไมNนMอยกวNา 54 ช่ัวโมง เทNากับ 1  

หนNวยกิต 

2.2.1.4 จำนวนหนNวยกิตรวม มีจำนวนหนNวยกิตรวม ระหวNาง 100-120 หนNวยกิต 

2.2.1.5 โครงสรMางหลักสูตร 

1) หมวดวิชาพ้ืนฐานประยุกต: ประกอบดMวยสมรรถนะท่ัวไปเพ่ือเปxนพ้ืนฐาน 

ในการดำรงชีวิต และสมรรถนะหลักเพ่ือเปxนพ้ืนฐานท่ีสัมพันธ:กับวิชาชีพ ใน ดMานการส่ือสาร การใชM

เทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับปรุงการเรียนรูMและการ ปฏิบัติงานของตนเอง การทำงานรNวมกับผูMอ่ืน 

การแกMป{ญหาพ้ืนฐาน การวิจัย เบ้ืองตMน การประยุกต:ใชMตัวเลขและการจัดการธุรกิจเบ้ืองตMน โดย              

มุN งพัฒนาผูM เรียนใหM  มีความรูMความเขMาใจในตนเอง ผูM อ่ืนและสังคม ตระหนักในคุณคNาของ

ศิลปวัฒนธรรม สามารถบูรณาการความรูMไดMอยNางเปxนระบบและนำไปใชMในชีวิตและการประกอบ

อาชีพ ไดMอยNางมีความสุข รวมไมNนMอยกวNา 30 หนNวยกิต  สถานศึกษาอาจจัดวิชาพ้ืนฐานประยุกต:ใน

ลักษณะจำแนกเปxน รายวิชา หรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ไดM โดยผสมผสานเน้ือหาวิชาท่ีครอบคลุม

สาระ ของกลุNมวิชาภาษาไทย กลุNมวิชาภาษาตNางประเทศ กลุNมวิชาสังคมศึกษา กลุNมวิชา วิทยาศาสตร:

กลุNมวิชาคณิตศาสตร: กลุNมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา กลุNมวิชาบริหาร และจัดการวิชาชีพ และกลุNม

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสัดสNวนท่ีเหมาะสมเพ่ือใหM บรรลุจุดประสงค:ของหมวดวิชาพ้ืนฐาน

ประยุกต: 

2) หมวดวิชาชีพ ประกอบดMวยสมรรถนะวิชาชีพเพ่ือมุNงเนMนพัฒนา ผูMเรียน 

ใหMสามารถคิด วิเคราะห: วางแผน จัดการและประเมินผล โดยบูรณาการสูNการ ปฏิบัติจริง รวมท้ัง

ประยุกต:สูNอาชีพ รวมไมNนMอยกวNา 64 หนNวยกิต ดังน้ี 

(1) วิชาชีพสาขาวิชา ประกอบดMวยสมรรถนะวิชาชีพแกนท่ีเปxน 
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สมรรถนะรNวมของทุกสาขางานในสาขาวิชาน้ัน ๆ ไมNนMอยกวNา 21 หนNวยกิต 

(2) วิชาชีพสาขางาน ประกอบดMวยสมรรถนะวิชาชีพท่ีเปxน สมรรถนะ 

เฉพาะของสาขางานน้ัน ๆ ไมNนMอยกวNา 35 หนNวยกิต 

(3) ฝ6กงาน ประกอบดMวยสมรรถนะวิชาชีพท่ีเกิดจากการฝ6ก ทักษะ 

เพ่ิมพูนประสบการณ:งานอาชีพในสถานประกอบการ แหลNงวิทยาการตNางๆ จำนวน 4 หนNวยกิต 

(4) โครงการ ประกอบดMวยสมรรถนะในการทำงานรNวมกับผูMอ่ืน การ 

แกMป{ญหา การปรับปรุงการเรียนรูMและการปฏิบัติงานของตนเอง โดยใชMลักษณะ ของการวิจัยเบ้ืองตMน 

เพ่ือบูรณาการสูNการปฏิบัติจริงและประยุกต:สูNอาชีพในสาขา วิชาชีพน้ัน ๆ จำนวน 4 หนNวยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบดMวยสมรรถนะซ่ึงสนับสนุนวิชาชีพและ  

หรือการศึกษาตNอ สามารถเลือกเรียนจากหลักสูตรประเภทวิชาใด ๆ รวมไมNนMอยกวNา 6 หนNวยกิต 

4) กิจกรรมเสริมหลักสูตร เปxนสNวนท่ีสNงเสริมพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะ 

ประสบการณ:และทักษะชีวิต ผูMเรียนทุกคนตMองเขMารNวมกิจกรรมอยNางนMอย สัปดาห:ละ 2 ช่ัวโมงทุกภาค

เรียน ยกเวMนภาคเรียนท่ีมีการฝ6กงาน กิจกรรมเสริมหลักสูตรน้ีไมNนับเปxนหนNวยกิต 

สถานศึกษาอาจยกเวMนหรือเทียบโอนหนNวยกิตรายวิชาในหมวดวิชา พ้ืนฐาน 

ประยุกต: หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรีใหMกับผูMเรียนท่ีมีความรูM ความสามารถท่ีสามารถวัด

มาตรฐานไดM ท้ังน้ี ผูMเรียนตMองศึกษาใหMครบตามจำนวน หนNวยกิตท่ีกำหนดไวMในกรอบมาตรฐาน

หลักสูตร และเปxนไปตามหลักเกณฑ:และแนว ปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอน

ความรูMและประสบการณ:เขMาสูN หนNวยกิตในหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2.2.1.6 เง่ือนไขการจัดการเรียนรูM 

สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนตามความถนัด ความสนใจ และ 

ศักยภาพของผูMเรียน เพ่ือใหMสามารถผลิตผูMเรียนในลักษณะท่ี 1 เปxนผูMปฏิบัติการ ท่ีมีความชำนาญ 

ลักษณะท่ี 2 เปxนผูMปฏิบัติการท่ีมีความชำนาญ สามารถแกMป{ญหาไดM และหรือลักษณะท่ี 3 เปxนผูM

ปฏิบัติการท่ีมีความชำนาญ สามารถแกMป{ญหา และประดิษฐ:คิดคMนส่ิงใหมN ๆ โดยใชMกระบวนการวิจัย

อยNางงNาย ท้ังน้ี ผูMสำเร็จการศึกษา ตMองมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีกำหนด 

1) สถานศึกษาตMองจัดเตรียมความพรMอมในดMานอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ: และ 

บุคลากรทางการศึกษาใหMเหมาะสมสอดคลMองกับการจัดการเรียนการสอนแตNละลักษณะของการผลิต

ผูMเรียน 

2) การจัดอัตราสNวนของเวลาการเรียนรูMภาคทฤษฎีตNอภาคปฏิบัติ ในหมวด 

วิชาชีพ ประมาณ 20 ตNอ 80 

3) สถานศึกษาสามารถพัฒนาวิชาชีพสาขางานไดMตามความตMองการของ  

ทMองถ่ิน 
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4) สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนไดMท้ังแบบในระบบ นอกระบบ  

และทวิภาคี โดยวิธีการจัดแบบปกติ สะสมหนNวยกิต เทียบโอนผลการเรียน และเทียบโอนความรูMและ

ประสบการณ: โดยกำหนดวิธีการจัดการเรียนรูMเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ  ท้ังดMานสมรรถนะท่ัวไป 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะวิชาชีพ เจตคติ  และกิจนิสัยท่ีพึงประสงค: ใหMตรงตามศักยภาพของผูMเรียน

และระดับของคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพของแตNละประเภทวิชา 

5) สถานศึกษาควรจัดใหMมีการเรียนการสอนแบบบูรณาการในแตNละภาค 

เรียน เพ่ือใหMผูMเรียนมีสมรรถนะหลักในการทำงานรNวมกับผูMอ่ืน การแกMป{ญหา  การปรับปรุงการเรียนรูM

และการปฏิบัติงานของตนเอง และสมรรถนะวิชาชีพเพ่ือบูรณาการสูNการปฏิบัติจริง  และประยุกต:สูN

อาชีพ โดยจัดทำเปxนโครงการ หรืองาน หรือช้ินงานท่ีเก่ียวกับการผลิตหรือบริการ อยNางนMอยภาคเรียน

ละ 1 โครงการ หรืองาน หรือช้ินงาน 

6) สถานศึกษาตMองจัดใหMมีการฝ6กงานในสถานประกอบการ  หรือแหลNง  

วิทยาการท่ีสอดคลMองกับสาขาวิชาท่ีเรียน  นอกจากน้ี  สถานศึกษาอาจนำรายวิชาในหมวดวิชาชีพไป

จัดการเรียนการสอน  จัดการฝ6กในสถานประกอบการ   หรือแหลNงวิทยาการไดM โดยอยูNในดุลยพินิจ

ของสถานศึกษา  และสถานประกอบการ 

7) สถานศึกษาตMองจัดใหMผูMเรียนจัดทำโครงการท่ีสอดคลMองกับสาขาวิชา ท่ี 

เรียนนำสูNการปฏิบัติในอาชีพไดMอยNางเปxนรูปธรรมตามโครงสรMางหลักสูตร โดย ปฏิบัติงานอยNางเปxน

ระบบตามลักษณะการวิจัยเบ้ืองตMน 

8) สถานศึกษาตMองจัดใหMมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือปลูกฝ{งคุณธรรม 

จริยธรรม คNานิยม ระเบียบของตนเอง การนันทนาการและการสNงเสริมการทำงาน โดยใชMกระบวนการ

กลุNมในการทำประโยชน:ตNอชุมชน ทำนุบำรุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามทุกภาคเรียน 

9) สถานศึกษาตMองจัดใหMมีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ในแตNละสาขาวิชา  

เพ่ือเปxนการประกันคุณภาพผูMเรียน 

2.2.1.7 คุณสมบัติผูMเรียน เปxนผูMสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตMนหรือ 

เทียบเทNา 

2.2.1.8 คุณสมบัติผูMสอน เปxนผูMสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีคุณสมบัติตรงตาม 

มาตรฐานวิชาชีพครูท่ีกำหนด และหรือเปxนผูMมีสมรรถนะในวิชาชีพน้ัน ๆ 

2.2.1.9 ช่ือคุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เรียกโดยยNอวNา ปวช.) 

2.2.1.10 การลงทะเบียน ใหMลงทะเบียนเรียนไดMไมNเกิน 22 หนNวยกิต  ในแตNละภาค 

การศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และใหMลงทะเบียนเรียนไดM ไมNเกิน 12 หนNวยกิต ในแตN

ละภาคการศึกษาปกติสำหรับการลงทะเบียนเรียนไมNเต็มเวลา สำหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดู

รMอน  ใหMลงทะเบียนเรียนไดMไมNเกิน 12 หนNวยกิต 
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หากสถานศึกษาใดมีเหตุผลและความจำเปxน การลงทะเบียนเรียนท่ีแตกตNางไปจาก 

เกณฑ:ขMางตMนก็อาจทำไดM แตNตMองไมNกระทบตNอมาตรฐาน และคุณภาพการศึกษา ท้ังน้ี  ใหMข้ึนอยูNในดุลย

พินิจของสถานศึกษา  สถานศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียน และหรือเทียบโอนความรูM 

ประสบการณ:  เขMาสูNหนNวยกิตใหMกับผูMเรียนท่ีมีความรูMความสามารถและประสบการณ:อาชีพ ท้ังน้ี ตMอง

ลงทะเบียนใหMครบตามจำนวนหนNวยกิต และเปxนไปตามหลักเกณฑ:ท่ีกำหนด 

2.2.1.11 เกณฑ:การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา การวัดผลการศึกษา ใหMเปxนไปตาม 

ระเบียบวNาดMวยการประเมินผล การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

2.2.1.12 การสำเร็จการศึกษา ใหMมีสมรรถนะตรงตามท่ีกำหนด ไดMจำนวน หนNวยกิต 

สะสมครบถMวนตามโครงสรMางท่ีกำหนดไวMในหลักสูตร และไดMคะแนนเฉล่ีย สะสมไมNต่ำกวNา 2.00 จาก

ระบบ 4 ระดับคะแนน 

2.2.1.13 การประกันคุณภาพหลักสูตรใหMทุกหลักสูตรกำหนดระบบประกันคุณภาพ ไวM 

ใหMชัดเจน ซ่ึงอยNางนMอยประกอบดMวย 4 ประเด็น คือ  ผลลัพธ:การเรียนรูMท่ีไดMจากมาตรฐานอาชีพหรือ

มาตรฐาน สมรรถนะท่ีเก่ียวขMอง  การบริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียน ความตMองการของ

ตลาดแรงงาน สังคมและชุมชน  

2.2.1.14 การกำหนดหลักสูตรและอนุมัติ การอนุมัติกรอบมาตรฐานหลักสูตร ใหMเปxน 

หนMาท่ีของกระทรวงศึกษาธิการ 

2.2.1.15 การกำหนดและเปล่ียนแปลงกรอบมาตรฐานหลักสูตร ใหMเปxน หนMาท่ีของ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2.2.1.16 การอนุมัติหลักสูตร ใหMเปxนหนMาท่ีของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2.2.1.17 การพัฒนาหลักสูตร ใหMสถานศึกษามีหนMาท่ีในการพัฒนาหลักสูตร ประเมิน 

หลักสูตร  และปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพ  สาขาวิชา   และคุณภาพการศึกษาเปxนระยะๆ อยNางนMอย

ทุก 5 ปy 

ในกรณีท่ีไมNสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลNาวไดM หรือมีความ จำเปxนตMองปฏิบัติ 

นอกเหนือจากท่ีกำหนดไวMในประกาศน้ี ใหMอยูNในดุลยพินิจของ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2.2.2 กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  

กำหนดใหMมีสมรรถนะท่ีไดMจากมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะในสาขาอาชีพ  

ระดับเทคนิค ตรงตามความตMองการของสาขาอาชีพ สถานประกอบการ และชุมชน มี ความสามารถ

ในการคิด วิเคราะห: แกMป{ญหา วางแผน จัดการ ตรวจสอบ ใหMคำแนะนำ สอนงาน และบูรณาการ

ความรูMอยNางเปxนระบบ  ในระดับผูMควบคุมงาน รวมท้ังเปxนผูMท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพ  และกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการทำงาน โดยกำหนดสมรรถนะและผลลัพธ:การเรียนรูMเปxน 2 

ระดับ ดังน้ี 
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1) ระดับ ปวส. 1 สามารถปฏิบัติงานโดยใชMความรูMในวิชาการท่ีสัมพันธ: กับวิชาชีพใน 

ขอบเขตท่ัวไปของงานหลากหลาย  บางงานท่ีมีความซับซMอนและไมNเปxนงานประจำ สามารถประยุกต:

ทักษะและความรูMในการจัดการ  การแกMป{ญหาและแนะนำผูMอ่ืน รวมท้ังมีความรับผิดชอบตNอตนเอง

ผูMอ่ืน และหมูNคณะ 

2) ระดับ ปวส. 2 สามารถประยุกต:ความรูMและทักษะในวิชาการท่ีสัมพันธ:กับวิชาชีพตาม 

แนวทางของตนเองในการวางแผนและจัดการทรัพยากรไดMเหมาะสม มีสNวนรNวมในการพัฒนาวิธีการ 

ริเร่ิมส่ิงใหมN ๆ   มีความรับผิดชอบตNอตนเอง  ผูMอ่ืน  และหมูNคณะ เปxนอิสระในการปฏิบัติงานท่ี

ซับซMอน  หรือจัดการงานผูMอ่ืน   มีสNวนรNวมท่ีเก่ียวกับการวางแผน การประสานงานและการประเมินผล 

2.2.2.1 ปรัชญาและวัตถุประสงค:ของหลักสูตร มุNงใหMมีความสัมพันธ: สอดคลMองกับ 

แผนการศึกษาแหNงชาติ ปรัชญาการอาชีวศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ หรือมาตรฐานสมรรถนะของ

สาขาวิชาน้ัน ๆ  ในการจัดการศึกษาท้ังในระบบ  และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุNงเนMนผลิตผูMมีความรูM

และทักษะในระดับเทคนิค  สามารถปฏิบัติงานท่ีใชMเทคนิค ควบคุมการทำงาน มีคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ   และกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการทำงาน สอดคลMองกับความตMองการของสังคม 

ชุมชน   และสถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ    และพัฒนาตนเองใหM มี  

ความกMาวหนMาทางวิชาการและวิชาชีพ 

2.2.2.2 ระบบการจัดการศึกษา  เปxนการจัดศึกษาแบบเป�ด หรือยึดหยุNน สามารถ  

เทียบโอนหนNวยสมรรถนะ เขMาสูNระบบหนNวยกิต  ตามโครงสรMางหลักสูตร โดยใชMระบบทวิภาค 

กำหนดใหM 1 ปyการศึกษา  แบNงออกเปxน 2 ภาคการศึกษา  และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา

ศึกษาไมNนMอยกวNา 18 สัปดาห:   สำหรับการศึกษาภาคฤดูรMอน ใหMกำหนดระยะเวลา  และจำนวน

หนNวยกิต   โดยมีสัดสNวนเทียบเคียงกันไดM   กับการศึกษาภาคปกติ 

สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระบบอ่ืน ใหMแสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษาน้ัน รวมท้ัง 

รายละเอียดการเทียบเคียงหนNวยกิต  กับระบบทวิภาคไวMในหลักสูตรใหMชัดเจนดMวย 

2.2.2.3 การคิดหนNวยกิต 

1) รายวิชาทฤษฎี  ท่ีใชMเวลาบรรยายหรืออภิปราย ไมNนMอยกวNา 18 ช่ัวโมง  

เทNากับ 1 หนNวยกิต 

2) รายวิชาปฏิบัติ  ท่ีใชMเวลาในการทดลองหรือฝ6กปฏิบัติในหMองปฏิบัติการ  

ไมNนMอยกวNา 36 ช่ัวโมง เทNากับ 1 หนNวยกิต 

3) รายวิชาปฏิบัติ  ท่ีใชMเวลาในการฝ6กปฏิบัติในโรงฝ6กงานหรือภาคสนาม  

ไมNนMอยกวNา 54 ช่ัวโมง เทNากับ 1 หนNวยกิต 

4) การฝ6กงาน/ฝ6กอาชีพในสถานประกอบการหรือแหลNงวิทยาการ ไมNนMอย 

กวNา 54 ช่ัวโมง เทNากับ 1 หนNวยกิต 
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5) การทำโครงการตามท่ีไดMรับมอบหมาย ไมNนMอยกวNา 54 ช่ัวโมง เทNากับ 1  

หนNวยกิต 

2.2.2.4 จำนวนหนNวยกิตรวม มีจำนวนหนNวยกิตรวม  ระหวNาง 80-100 หนNวยกิต  

2.2.2.5 โครงสรMางหลักสูตร 

1) หมวดวิชาพ้ืนฐานประยุกต: ประกอบดMวยสมรรถนะท่ัวไปเพ่ือเปxน  

พ้ืนฐานการดำรงชีวิตและสมรรถนะหลักเพ่ือเปxนพ้ืนฐานท่ีสัมพันธ:กับวิชาชีพ ใน ดMานการส่ือสาร การ

ใชMเทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับปรุงการเรียนรูMและการ ปฏิบัติงานของตนเอง การทำงานรNวมกับ

ผูMอ่ืน การแกMป{ญหาโดยใชMกระบวนการทางวิทยาศาสตร: การวิจัย การประยุกต:ใชMตัวเลขและการ

จัดการธุรกิจ โดยมุNงพัฒนาผูMเรียนใหMมีความรูMความเขMาใจในตนเอง ผูMอ่ืนและสังคม ตระหนักในคุณคNา

ของ ศิลปวัฒนธรรม สามารถบูรณาการความรูMไดMอยNางเปxนระบบ และนำไปใชMในชีวิต และการ

ประกอบอาชีพไดMอยNางมีความสุข รวมไมNนMอยกวNา 20 หนNวยกิต 

          สถานศึกษาอาจจัดวิชาพ้ืนฐานประยุกต:ในลักษณะจำแนกเปxน รายวิชาหรือลักษณะบูรณา

การใดๆ ก็ไดM  โดยผสมผสานเน้ือหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุNมวิชาภาษาไทย กลุNมวิชา

ภาษาตNางประเทศ กลุNมวิชาสังคมศาสตร: กลุNมวิชาวิทยาศาสตร: กลุNมวิชาคณิตศาสตร: กลุNมวิชา

มนุษยศาสตร: กลุNมวิชาบริหารและจัดการวิชาชีพ และกลุNมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสัดสNวนท่ี

เหมาะสมเพ่ือใหMบรรลุจุดประสงค:ของหมวดวิชาพ้ืนฐานประยุกต: 

2) หมวดวิชาชีพ ประกอบดMวย สมรรถนะวิชาชีพเพ่ือมุNงเนMนพัฒนาผูMเรียน 

ใหMสามารถคิด วิเคราะห: วางแผน จัดการ ประเมินผล ควบคุมและสอนงาน โดยบูรณาการสูNการปฏิบัติ

จริง  รวมท้ังประยุกต:สูNอาชีพ  รวมไมNนMอยกวNา 54 หนNวยกิต 

(1) วิชาชีพสาขาวิชา ประกอบดMวยสมรรถนะวิชาชีพแกน   ท่ีเปxน 

สมรรถนะรNวมของทุกสาขางาน   ในสาขาวิชาน้ัน ๆ ไมNนMอยกวNา 18 หนNวยกิต 

(2) วิชาชีพสาขางาน ประกอบดMวยสมรรถนะวิชาชีพท่ีเปxนสมรรถนะ 

เฉพาะของสาขางานน้ัน ๆ   ไมNนMอยกวNา 28 หนNวยกิต 

(3) ฝ6กงาน ประกอบดMวยสมรรถนะวิชาชีพท่ีเกิดจากการฝ6กทักษะ 

เพ่ิมพูนประสบการณ:งานอาชีพในสถานประกอบการ แหลNงวิทยาการตNางๆ ไมNนMอยกวNา 4 หนNวยกิต 

(4) โครงการ ประกอบดMวยสมรรถนะในการทำงานรNวมกับผูMอ่ืน  การ 

แกMป{ญหา การปรับปรุงการเรียนรูM  และการปฏิบัติงานของตนเอง โดยใชMลักษณะของการวิจัย เพ่ือ

บูรณาการสูNการปฏิบัติจริง  และประยุกต:สูNอาชีพในสาขาวิชาชีพน้ัน ๆ   จำนวน 4 หนNวยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบดMวยสมรรถนะซ่ึงสนับสนุนวิชาชีพและ หรือ 

การศึกษาตNอ สามารถเลือกเรียนจากหลักสูตรประเภทวิชาใด ๆ รวมไมNนMอยกวNา 6 หนNวยกิต 

4) กิจกรรมเสริมหลักสูตร เปxนสNวนท่ีสNงเสริมพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะ 
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ประสบการณ: และทักษะชีวิต ผูMเรียนทุกคนตMองเขMารNวมกิจกรรมอยNางนMอย สัปดาห:ละ 2 ช่ัวโมงทุก

ภาคเรียน ยกเวMนภาคเรียนท่ีมีการฝ6กงาน กิจกรรมเสริมหลักสูตรน้ี  ไมNนับเปxนหนNวยกิต 

         สถานศึกษาอาจยกเวMน   หรือเทียบโอนหนNวยกิตรายวิชา  ในหมวดวิชาพ้ืนฐานประยุกต: 

หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรีใหMกับผูMเรียนท่ีมีความรูM ความสามารถท่ีสามารถวัดมาตรฐานไดM 

ท้ังน้ี ผูMเรียนตMองศึกษาใหMครบตามจำนวนหนNวยกิตท่ีกำหนดไวMในกรอบมาตรฐานหลักสูตร และเปxนไป

ตามหลักเกณฑ:และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรูMและ

ประสบการณ:เขMาสูNหนNวยกิต  ในหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2.2.2.6 เง่ือนไขการจัดการเรียนรูM 

1) สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนตามความถนัด ความสนใจ และ 

ศักยภาพของผูMเรียน เพ่ือใหMสามารถผลิตผูMเรียนในลักษณะท่ี 1 เปxนผูMปฏิบัติการท่ีมีความชำนาญ 

ลักษณะท่ี 2 เปxนผูMปฏิบัติการท่ีมีความชำนาญสามารถแกMป{ญหาไดM และหรือลักษณะท่ี 3 เปxนผูM

ปฏิบัติการท่ีมีความชำนาญสามารถแกMป{ญหา  และประดิษฐ: คิดคMนส่ิงใหมN ๆ โดยใชMกระบวนการวิจัย 

ท้ังน้ี ผูMสำเร็จการศึกษาตMองมีสมรรถนะตรง ตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีกำหนด 

2) สถานศึกษาตMองจัดเตรียมความพรMอมในดMานอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ: และ 

บุคลากรทางการศึกษาใหMเหมาะสมสอดคลMองกับการจัดการเรียนการ สอนแตNละลักษณะของการผลิต

ผูMเรียน 

3) การจัดอัตราสNวนของเวลาการเรียนรูM  ภาคทฤษฎีตNอภาคปฏิบัติใน หมวด 

วิชาชีพ ประมาณ 40 ตNอ 60 

4) สถานศึกษา  สามารถพัฒนาวิชาชีพสาขางาน ไดMตามความตMองการ ของทMองถ่ิน 

5) สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนไดMท้ังแบบในระบบ นอกระบบ และ 

ทวิภาคี  โดยวิธีการจัดแบบปกติ สะสมหนNวยกิต เทียบโอนผลการเรียน และเทียบโอนความรูMและ

ประสบการณ: โดยกำหนดวิธีการจัดการเรียนรูMเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ ท้ังดMานสมรรถนะท่ัวไป 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะวิชาชีพ เจตคติ  และกิจนิสัยท่ีพึงประสงค: ใหMตรงตามศักยภาพของผูMเรียน

และระดับของคุณวุฒิการศึกษา วิชาชีพของแตNละประเภทวิชา 

6) สถานศึกษาควรจัดใหMมีการเรียนการสอนแบบบูรณาการในแตNละภาคเรียน  

เพ่ือใหMผูMเรียนมีสมรรถนะหลัก ในการทำงานรNวมกับผูMอ่ืน การแกMป{ญหา การปรับปรุงการเรียนรูMและ

การปฏิบัติงานของตนเอง และสมรรถนะวิชาชีพ เพ่ือบูรณาการสูNการปฏิบัติจริงและประยุกต:สูNอาชีพ 

โดยจัดทำเปxนโครงการ  หรืองาน  หรือช้ินงานท่ีเก่ียวกับการผลิต  หรือบริการ อยNางนMอยภาคเรียนละ 

1 โครงการ หรืองาน หรือช้ินงาน 

7) สถานศึกษาตMองจัดใหMมีการฝ6กงานในสถานประกอบการหรือแหลNง วิทยาการท่ี 
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สอดคลMองกับสาขาวิชาท่ีเรียน นอกจากน้ี สถานศึกษาอาจนำรายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดการเรียน

การสอน  จัดการฝ6กในสถานประกอบการ  หรือแหลNงวิทยาการไดM  โดยอยูNในดุลยพินิจของ

สถานศึกษาและสถานประกอบการ 

8) สถานศึกษาตMองจัดใหMผูMเรียนจัดทำโครงการท่ีสอดคลMองกับสาขาวิชาท่ีเรียน 

นำสูNการปฏิบัติในอาชีพไดMอยNางเปxนรูปธรรมตามโครงสรMางหลักสูตร   โดยปฏิบัติงานอยNางเปxนระบบ

ตามลักษณะการวิจัย 

9) สถานศึกษาตMองจัดใหMมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือปลูกฝ{งคุณธรรม จริยธรรม  

คNานิยม ระเบียบของตนเอง การนันทนาการและการสNงเสริมการ ทำงานโดยใชMกระบวนการกลุNมใน

การทำประโยชน:ตNอชุมชน ทำนุบำรุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามทุกภาคเรียน 

10) สถานศึกษาตMองจัดใหMมีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ในแตNละสาขาวิชา เพ่ือ 

เปxนการประกันคุณภาพผูMเรียน 

2.2.2.7 คุณสมบัติผูMเรียน เปxนผูMสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทNา 

2.2.2.8 คุณสมบัติผูMสอน เปxนผูMสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีคุณสมบัติ ตรงตาม 

มาตรฐานวิชาชีพครูท่ีกำหนด และหรือเปxนผูMมีสมรรถนะในวิชาชีพน้ัน ๆ 

2.2.2.9 ช่ือคุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (เรียกโดยยNอวNา ปวส.) 

2.2.2.10 การลงทะเบียน ใหMลงทะเบียนเรียนไดMไมNเกิน 22 หนNวยกิต ในแตNละภาค 

การศึกษาปกติสำหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และใหMลงทะเบียนเรียนไดMไมNเกิน 12 หนNวยกิต ในแตN

ละภาคการศึกษาปกติ  สำหรับการลงทะเบียนเรียนไมNเต็มเวลา   สำหรับการลงทะเบียนเรียนในภาค

ฤดูรMอนใหMลงทะเบียนเรียนไดMไมNเกิน 12 หนNวยกิต 

2.2.2.11 หากสถานศึกษาใดมีเหตุผลและความจำเปxน การลงทะเบียนเรียนท่ีแตกตNางไป 

จากเกณฑ:ขMางตMนก็อาจทำไดM   แตNตMองไมNกระทบตNอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ท้ังน้ี ใหMข้ึนอยูNใน

ดุลยพินิจของสถานศึกษา 

2.2.2.12 สถานศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียน และหรือเทียบโอนความรูM และ 

ประสบการณ:เขMาสูNหนNวยกิต   ใหMกับผูMเรียนท่ีมีความรูMความสามารถและประสบการณ:อาชีพ ท้ังน้ี ตMอง

ลงทะเบียนใหMครบตามจำนวนหนNวยกิต และเปxนไปตามหลักเกณฑ:ท่ีกำหนด 

2.2.2.13 เกณฑ:การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา 

1) การวัดผลการศึกษา ใหMเปxนไปตามระเบียบวNาดMวยการประเมินผล การศึกษา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

2) การสำเร็จการศึกษา ใหMมีสมรรถนะตรงตามท่ีกำหนด ไดMจำนวนหนNวยกิตสะสม 
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ครบถMวนตามโครงสรMางท่ีกำหนดไวMในหลักสูตร และไดMคะแนนเฉล่ีย สะสมไมNต่ำกวNา 2.00 จากระบบ 

4 ระดับคะแนน 

2.2.2.14 การประกันคุณภาพหลักสูตร ใหMทุกหลักสูตรกำหนดระบบประกันคุณภาพ ไวMใหM 

ชัดเจน ซ่ึงอยNางนMอยประกอบดMวย 4 ประเด็น คือ 

1) ผลลัพธ:การเรียนรูMท่ีไดMจากมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ ท่ี 

เก่ียวขMอง 

2) การบริหารหลักสูตร  

3) ทรัพยากรประกอบการเรียน 

4) ความตMองการของตลาดแรงงาน สังคม  และชุมชน  

2.2.2.15 การกำหนดหลักสูตรและอนุมัติ 

1) การอนุมัติกรอบมาตรฐานหลักสูตร ใหMเปxนหนMาท่ีของกระทรวงศึกษาธิการ 

2) การกำหนดและเปล่ียนแปลงกรอบมาตรฐานหลักสูตร  ใหMเปxนหนMาท่ีของ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3) การอนุมัติหลักสูตร ใหMเปxนหนMาท่ีของสำนักงานคณะกรรมการการ 

อาชีวศึกษา 

2.2.2.16 การพัฒนาหลักสูตร ใหMสถานศึกษามีหนMาท่ีในการพัฒนาหลักสูตร ประเมิน 

หลักสูตร และปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา   และคุณภาพการศึกษาเปxนระยะ ๆ  อยNางนMอยทุก 

5 ปy 

2.2.2.17 ในกรณีท่ีไมNสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลNาวไดM หรือมีความจำเปxนตMอง 

ปฏิบัตินอกเหนือจากท่ีกำหนดไวMในประกาศน้ี   ใหMอยูNในดุลยพินิจของ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

       สรุป กรอบมาตรฐานหลักสูตรการอาชีวศึกษา ประกอบดMวย ปรัชญาและวัตถุประสงค:ของ

หลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การคิดหนNวยกิต โครงสรMางของหลักสูตร เง่ือนไขในการจัดการ

เรียนรูM คุณสมบัติของผูMเรียน คุณสมบัติของผูMสอน วุฒิการศึกษา การลงทะเบียน การวัดผล การ

ประกันคุณภาพของหลักสูตร  ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตร 

 

2.3 การฝ9กประสบการณAวิชาชีพในสถานประกอบการ 

การฝ6กประสบการณ:วิชาชีพในสถานประกอบการ  เปxนความรNวมมือระหวNางสถานศึกษากับ 

สถานประกอบการ เปxนสNวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรูMท่ีชNวยใหMผูMเรียนไดMสัมผัสกับลักษณะการ

ทำงานจากสถานประกอบการ ซ่ึงจะไดMประสบการณ:ตรง มีทักษะชีวิตเพ่ิมข้ึน และเปxนการสรMาง

ความสัมพันธ:ท่ีดีกับบุคคลในสถานประกอบการ เปxนการเตรียมความพรMอมของผูMเรียนเขMาสูNงานอาชีพ
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ไดMอยNางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังกNอใหMเกิดผลดีดMานอ่ืน ๆ ตามมาดMวย เชNน ทำใหMเกิดการ

ประสานงานความรNวมมือท่ีเหนียวแนNนข้ึน สถานประกอบการเขMาใจหลักสูตรของอาชีวศึกษามากข้ึน 

  การฝ6กประสบการณ:วิชาชีพในสถานประกอบการ เปxนรูปแบบความรNวมมือท่ีพบเห็นไดMบNอย

ท่ีสุด  ท้ังในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของประเทศไทย และเปxนรูปแบบท่ีมีมาแตNด้ังเดิมในการจัดการ

อาชีวศึกษาไทย การจัดการเรียนการสอน  สถานศึกษาจะจัดสNงนักศึกษาไปฝ6กปฏิบัติงานจริงในสถาน

ประกอบการท่ีไดMตกลงกันไวMแลMว   โดยสถาบันการศึกษามีการสอนหลักการ ทฤษฎี และฝ6กปฏิบัติ

ข้ันตMนในสถานศึกษา กNอนท่ีจะสNงนักศึกษาเขMารับการฝ6กปฏิบัติ แตNเปxนการฝ6กปฏิบัติงานในระยะเวลา

ส้ัน ๆ เพ่ือฝ6กเพ่ิมพูน ทักษะ และสรMางเจตคติในการงานอาชีพการปฏิบัติยังไมNคNอยตNอเน่ืองเปxนระบบ

มากนัก แตNท้ังสองฝ�ายตNางชNวยกันสนับสนุนงบประมาณการฝ6กของนักเรียน  อาจเพ่ิมระยะเวลาใน

การฝ6กปฏิบัติและอาจใหMชุมชนมีสNวนรNวมดMวยก็ไดM ชายชาญ (2545)  

  อาจารย:ของสถานศึกษากับครูฝ6กของสถานประกอบการ  เปxนผูMประเมินผลการฝ6กงานรNวมกัน

โดยอาจารย:จากสถานศึกษาจะออกติดตามประเมินผลเปxนระยะ ณ สถานประกอบการท่ีสNงนักศึกษา

ไปฝ6กงาน ซ่ึงจะมีการประชุมประเมินผลรNวมกับครูพ่ีเล้ียงในสถานประกอบการ  ตามจุดประสงค:ท่ี

กำหนดไวMในการฝ6ก  ขMอดีท่ีสำคัญ คือ เปxนการสรMางเสริมประสบการณ:  ดMวยการเรียนรูMจาก

สถานการณ:จริง จากการฝ6กหัดปฏิบัติงานใหMแกNนักเรียนควบคูNไปกับการเรียนการสอนทางทฤษฎีและ

การฝ6กหัดเบ้ืองตMนในช้ันเรียนของสถานศึกษา  เปxนการเพ่ิมพูนทักษะ และความชำนาญในการปฏิบัติ

จริง ๆ รวมท้ังสรMางเจตคติตNองานในสาขาอาชีพน้ันเปxนอยNางดี  สNวนขMอดMอยก็คือ สถานประกอบการ

ไมNไดMมีสNวนรNวมในการออกแบบและเห็นชอบหลักสูตรรNวมกัน  นอกจากน้ัน  สถานประกอบการบาง

แหNงอาจไมNมอบหมายงานท่ีตMองใชMความรูM ความสามารถเฉพาะสาขาวิชาเทNาท่ีควร แตNมอบงานท่ีเปxน

การใชMแรงงานท่ัวไปในสัดสNวนท่ีมากกวNา  ทำใหMผูMเรียนเกิดความรูMสึกวNา   ไมNไดMเรียนรูMดังท่ีต้ังใจไวMกNอน

จะเขMารับการฝ6ก   

        ซ่ึงสอดคลMองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหNงชาติ พ.ศ. 2542 และแกMไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2545 ไดMกำหนดใหMการอาชีวศึกษาผลิตกำลังคนสูNงานอาชีพ  ตMองมีการพัฒนาใหMตรงตามความ

ตMองการของภาคการผลิต  และหรือบริการ   โดยหลักสูตรตMองมีการยืดหยุNน งNายตNอการปรับเปล่ียนใหM

ตรงกับความตMองการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  ตMองเนMนการเรียนรูMแบบบูรณาการ  เรียนรูMดMวย

การปฏิบัติจริง และการประเมินผลตามสภาพจริง  เพ่ือฝ6กทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การ

เผชิญสถานการณ:   และการประยุกต:ความรูMมาใชM   เพ่ือปwองกันและแกMป{ญหาในงานอาชีพ   และการ

ดำรงชีวิต ท้ังน้ีโดยคำนึงถึงความถนัด ความสนใจ   และความแตกตNางระหวNางบุคคล รวมท้ังใหMมีการ

ปลูกฝ{งคุณธรรม คNานิยมท่ีดีงาม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค:ใหMแกNผูMเรียน   
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2.3.1 หลักการฝ9กประสบการณAวิชาชีพในสถานประกอบการ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กำหนดหลักการฝ6กประสบการณ:วิชาชีพไวM ดังน้ี 

- เปxนการจัดฝ6กประสบการณ:งานอาชีพ  ใหMกับผูMเรียนในระบบ  ท่ีเนMนการศึกษาใน 

สถานศึกษาเปxนหลัก 

- เปxนการจัดฝ6กประสบการณ:งานอาชีพ  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

- เปxนการจัดฝ6กประสบการณ:งานวิชาชีพ โดยเนMนการสรMางระบบเครือขNาย และ การมี 

สNวนรNวมในการจัดการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ  ชุมชน ทMองถ่ิน และเครือขNาย ความรNวมมือ

ท้ังในประเทศและตNางประเทศ ท้ังน้ี ใหMเปxนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

- เปxนการจัดฝ6กประสบการณ:งานอาชีพท่ีใหMความสำคัญ   ในการพัฒนาความรูM 

ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน   เพ่ือการนำไปสูNการประกอบอาชีพ ท้ังการจMางงาน

และการประกอบอาชีพอิสระ 

2.3.2 เง่ือนไขการฝ9กประสบการณAวิชาชีพในสถานประกอบการ 

การจัดฝ6กประสบการณ:วิชาชีพในสถานประกอบการ  ถือเปxนกระบวนการสำคัญสำหรับ 

การจัดการอาชีวศึกษา เพ่ือเสริมสรMางประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพใหMแกNผูMเรียน    กรอบ

มาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   พุทธศักราช 2556  และกรอบมาตรฐานหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557  จึงไดMกำหนดโครงสรMางหลักสูตร  ใหM

สถานศึกษาใหMมีการฝ6กงานในสถานประกอบการ  หรือแหลNงวิทยาการ โดยมีเง่ือนไข  ในการ

ดำเนินงานดังน้ี 

- สถานศึกษาตMองจัดใหMมีการฝ6กประสบการณ:วิชาชีพในสถานประกอบการ  หรือแหลNง 

วิทยาการท่ีสอดคลMองกับสาขาวิชาท่ีเรียน 

- สถานศึกษาจะจัดใหMผูMเรียนฝ6กประสบการณ:วิชาชีพในสถานประกอบการ ในชNวง 

ระยะเวลาใดก็ไดM   ตามความเหมาะสม   ต้ังแตNภาคเรียนท่ี 4 ของระดับ ปวช. หรือภาคเรียนท่ี 2 ของ

ระดับ ปวส. โดยใหMผูMเรียนไดMเรียนรูMภาคทฤษฎีและฝ6กภาคปฏิบัติเบ้ืองตMนในสถานศึกษา กNอนออกไป

ฝ6กงาน หากสถานศึกษา  จัดใหMผูMเรียนฝ6กงานในภาคเรียนปกติ ใหMเพ่ิมเวลาเรียนตNอสัปดาห:ของ

รายวิชาเปxน 2 เทNาของเวลาเรียนปกติ 

- ใหMมีการตัดสินผลการเรียนและใหMระดับผลการเรียนเปxนรายวิชา  เชNนเดียวกับรายวิชา 

อ่ืน ๆ ตามระเบียบวNาดMวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรท่ีกำหนด 
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2.3.3 ความแตกตNางระหวNางการเรียนระบบทวิภาคีกับการฝ9กประสบการณAวิชาชีพ  
 

ตารางท่ี 2.1 การเปรียบเทียบการเรียนระบบทวิภาคีกับการฝ6กประสบการณ:วิชาชีพ 

ประเด็นการเปรียบเทียบ       การเรียนระบบทวีภาค ี การฝ3กประสบการณ6วิชาชีพ 

1.รูปแบบของการของเรียน

ระบบทวิภาคีกับการฝ9ก

ประสบการณ<วิชาชีพ 

นักศึกษาเรียนวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ

เบื้องตJนที่สถานศึกษาและฝ9กวิชาชีพ 

ที่สถานประกอบการ โดยมีครูฝPกในสถาน

ประกอบการดูแลอยRางใกลJชิดตามแผน

ฝ9กที่รวมกันระหวRางสถานศึกษาและ

สถานประกอบการ 

เปUนการเรียนภาคทฤษฎแีละออก

ปฏิบัติทั้งหมดที่สถานศึกษาแตR

ออกไปฝ9กประสบการณ<วิชาชีพ ใน

สถานประกอบการ 1 ภาคเรียน 

หรือ 320 ชั่วโมง ตามที่กำหนดไวJใน

โครงสรJางของหลักสูตร 

2.สถานะของนักศึกษาใน

สถานประกอบการ 

นักศึกษาจะเปUนเสมือนเจJาหนJาที่หรือ

พนักงานปฏิบัติงานชั่วคราวในสถาน

ประกอบการ 

นักศึกษาอยูRในสถานะของนักศึกษา 

ฝPกงาน 

3.คุณสมบัติของนักศึกษา เปUนนักศึกษาระบบทวิภาคีที่ไดJรับ

คัดเลือกรวมกันระหวRางสถาน

ประกอบการกับสถานศึกษาตั้งแตRแรกเขJา 

เปUนนักศึกษาปกติที่ศึกษามาแลJวไมR

นJอยกวRา 2 ใน 3 ของหลักสูตร 

4.คRาตอบแทน นักศึกษาระบบทวิภาคีสRวนใหญRจะไดJรับ

สวัสดิการคRาจJางหรือคRาตอบแทนอื่นตาม

ความเหมาะสมจากสถานประกอบการ 

นักศึกษาอาจจะไดJรับคRาจJางหรือ

คRาตอบแทนตามความเหมาะสม 

5.ลักษณะการฝ9กงาน เนJนการเรียนรูJการฝ9กวิชาชีพจากการ

ทำงานจริงเปUนหลัก หรือ Work-base 

learning โดยมีแผนการฝ9กเปUนแนว

ทางการฝ9ก 

เปUนการฝ9กประสบการณ<วิชาชีพกับ

สถานประกอบการจะใหJฝ9กตาม

สาขางานที่นักศึกษาเรียนอยูR 

6.ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ครึ่งหนึ่งของหลักสูตร 1 ภาคเรียน หรือ 320 ชั่วโมง 

7.การประสานงานระหวRาง

สถานศึกษากับสถาน

ประกอบการ 

มีการประสานงานอยRางใกลJชิดระหวRาง

บุคลากรจากสถานศึกษาและสถาน

ประกอบการอยRางตRอเนื่องสม่ำเสมอ 

สRวนใหญRจะมีการประสานงานชRวง

กRอนสRงนักศึกษาเขJาฝ9กประสบการณ<

วิชาชีพและหลังจบการฝ9ก

ประสบการณ<วิชาชีพ 

8.การดูแลนักศึกษาระหวRาง

การปฏิบัติงาน 

สถานประกอบการจัดใหJมีครูฝ9กในสถาน

ประกอบการในการดูแลการฝ9กปฏิบัติ

วิชาชีพของนักศึกษาตามแผนการฝ9กที่

กำหนด 

สถานประกอบการจัดใหJมีหัวหนJา

หรือครูฝ9กเพื่อดูแลและสอนงาน 
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ตารางท่ี 2.1 (ตNอ) 

9.การสRงผลการฝ9กของ

นักศึกษา 

สRงรายงานการฝ9กวิชาชีพในปลายภาค

เรียน 

1.นำเสนอผลการฝ9กประสบการณ<

วิชาชีพในวันที่จัดสัมมนาการฝ9ก

ประสบการณ<วิชาชีพ 

  2.สRงรายงานการฝ9กประสบการณ<

วิชาชีพหลังฝ9กงานประสบการณ<

วิชาชีพแลJวเสร็จ 

10.การติดตามผลการ

ปฏิบัติงาน 

ครูนิเทศก<ติดตามการปฏิบัติงานและ

นิเทศงานตามระยะเวลาที่กำหนด 

ครูนิเทศก<ออกติดตามการฝ9ก

ประสบการณ<วิชาชีพเดือนละไมRนJอย

กวRา 1 ครั้ง 

11.การประเมินผล ประเมินการผRานตามเกณฑ<ที่กำหนดไวJใน

แผนการฝ9ก 

ครูฝ9กและครูนิเทศก<รวมกันประเมิน 

12.การสรุปผลการ

ปฏิบัติงาน 

มีการปsจฉิมนิเทศการฝ9กวิชาชีพภาคเรียน

ละ 1 ครั้ง 

มีการปsจฉิมนิเทศการฝ9ก

ประสบการณ<วิชาชีพ 

 

2.3.4 สภาพปYจจุบันของการฝ9กประสบการณAวิชาชีพในสถานประกอบการของ 

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต มีข้ันตอนการดำเนินการ ดังน้ี 

1) จัดประชุมนักศึกษาท่ีจะออกฝ6กประสบการณ:วิชาชีพ  เพ่ืออธิบายถึงข้ันตอนและ 

วิธีการดำเนินการฝ6กประสบการณ:วิชาชีพ รวมถึงการเขMาติดตNอขอฝ6กประสบการณ:วิชาชีพในสถาน

ประกอบการ 

2) นักศึกษาติดตNอสถานประกอบการท่ีจะฝ6กประสบการณ:วิชาชีพในสถานประกอบการ 

3) ปฐมนิเทศนักศึกษาฝ6กประสบการณ:วิชาชีพในสถานประกอบการ 

4) นักศึกษารับเอกสารสNงตัวเขMาฝ6กประสบการณ:วิชาชีพในสถานประกอบการ 

5) นักศึกษาออกฝ6กประสบการณ:วิชาชีพในสถานประกอบการ 

6) ฝ�ายวิชาการดำเนินการประชุมครูนิเทศก:กNอนออกนิเทศ การฝ6กประสบการณ:วิชาชีพ 

ในสถานประกอบการ 

7) นักศึกษาท่ีออกฝ6กประสบการณ:วิชาชีพในสถานประกอบการกลับสถานศึกษาเดือน 

ละ 1 คร้ัง เพ่ือสัมมนาการฝ6กประสบการณ:วิชาชีพในสถานประกอบการ 

8) ครูนิเทศก:ออกนิเทศนักศึกษาฝ6กประสบการณ:วิชาชีพในสถานประกอบการ 4 ระยะ 

9) ป{จฉิมนิเทศนักศึกษาฝ6กประสบการณ:วิชาชีพในสถานประกอบการ 

10) ประเมินผลการฝ6กประสบการณ:วิชาชีพในสถานประกอบการ 

      สรุป การฝ6กประสบการณ:วิชาชีพในสถานประกอบการ  เปxนความรNวมมือระหวNางสถานศึกษากับ 
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สถานประกอบการ เปxนการสรMางความสัมพันธ:ท่ีดีกับบุคคลในสถานประกอบการ เปxนการเตรียมความ

พรMอมของผูMเรียนเขMาสูNงานอาชีพไดMอยNางมีประสิทธิภาพ  

 

2.4 ความรNวมมือกับสถานประกอบการ 

 การพัฒนากำลังคนในทุกระดับ ต้ังแตNระดับแรงงาน ระดับก่ึงฝyมือ ระดับฝyมือ จนถึงระดับนัก

เทคโนโลยี จะตMองขยายฐานบุคคลช้ันกลางออกใหMกวMาง เพ่ือประเทศจะสามารถคงความย่ังยืนดำรง

ธุรกิจอุตสาหกรรมไวMไดM  ในป{จจุบันสถานประกอบการไดMแสดงเจตนาในการพัฒนากำลังคนรNวมกับ

หนNวยงานสถานศึกษา  ในรูปแบบการฝ6กประสบการณ:วิชาชีพในสถานประกอบการ ซ่ึงสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ไดMมีการลงนามบันทึกความเขMาใจ รNวมกับหนNวยงาน ท้ังภาครัฐ 

รัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบการภาคเอกชน ชNวยใหMนักเรียน นิสิต นักศึกษา เม่ือสำเร็จหลักสูตร 

จะมีโอกาสเขMาสูNโลกของการทำงานไดMทันที   และสถานประกอบการเองก็ไดMบุคลากรท่ีมีขีด

ความสามารถสูง รูMงาน ทำงานไดMดี มีผลผลิตสูง ตลอดระยะเวลาท่ีทำงานจะตMองมีการปรับยกระดับ

ความรูMและทักษะ ใหMการศึกษาตNอเน่ืองกับพนักงาน เพ่ือใหMกMาวทันเทคโนโลยีใหมN สรMางผลกำไรใหMกับ

หนNวยงาน 

  รูปแบบความรNวมมือระหวNางสถานศึกษากับสถานประกอบการ  ในการจัดการอาชีวศึกษา ท้ัง

ในประเทศและตNางประเทศ สามารถสรุปไดM  4 รูปแบบ ไดMแกN การจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา 

การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี การฝ6กงานหรือท่ีเรียกวNาการฝ6กประสบการณ:วิชาชีพในสถาน

ประกอบการ และความรNวมมือดMานอ่ืน  

   สำหรับในตNางประเทศ  รูปแบบการฝ6กปฏิบัติงานในสถานประกอบการในระยะส้ัน ๆ  มีการ

ปฏิบัติกันในหลายประเทศ เชNน ในประเทศเกาหลีใตM เป�ดโอกาสใหMนักศึกษามีโอกาสเขMาฝ6กอบรมกับ

ภาคอุตสาหกรรม  ในทศวรรษ 1990 เปxนตMนมา และไดMจัดการอาชีวศึกษาและเป�ดกวMางขยายความ

รNวมมือระหวNางโรงเรียนกับอุตสาหกรรม มีการเรNงรัดใหMภาคเอกชนเขMามามีสNวนรNวมในการพัฒนา

อาชีวศึกษา จัดใหMมีการฝ6กอบรมวิชาชีพสำหรับสตรีมากข้ึน สำหรับการฝ6กอาชีพในออสเตรเลียตMอง

พ่ึงพาอาศัย TAFE (Institute of Technical and Further Education) เปxนผูMผลิตบุคลากรใหMTAFE 

เปxนสถาบันจัดต้ังโดยรัฐบาลในปy ค.ศ. 1980 มีนักศึกษามากถึงหน่ึงลMานสามแสนคน การฝ6กอบรมเปxน

รูปแบบของการสNงนักเรียนเขMาไปเปxนชNางฝ6กหัด โดยกำหนดระยะเวลาฝ6กเพียงหน่ึงวันของทุกๆ 

สัปดาห: หรือสองสัปดาห:ติดตNอกัน เม่ือฝ6กจบหลักสูตรแลMวก็สามารถเขMาเปxนชNางฝ6กหัดไดMเลย  

         ประเทศแคนาดาต้ังแตNปy ค.ศ. 1985 รัฐบาลแคนาดามีนโยบายท่ีจะฝ6กชNางฝyมือใหMมากข้ึนเปxน

การเรNงดNวน มีการจัดหลักสูตร การฝ6กในโรงเรียนกับประสบการณ:ในการทำงานจริงเขMาดMวยกัน 

นอกจากน้ียังมีหลักสูตรการฝ6กอบรมสNวนภูมิภาค (Provincial Training Programs) ซ่ึงจังหวัดตNาง ๆ 

พยายามจัดโปรแกรมของตนเอง เพ่ือฝ6กอบรมตามท่ีรัฐบาลทMองถ่ินของตนเองตMองการ เชNน หลักสูตร
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การประกอบกิจกรรม (Entrepreneurship Studies) ซ่ึงมีการสอนอยูNในมณฑล Ontario และ 

Alberta หลักสูตรน้ี  นักศึกษาสามารถสำรวจงานท่ีเก่ียวกับการประกอบกิจการและบทบาทนักธุรกิจ

ท่ีมีตNอเศรษฐกิจและสังคม และชNวยลดชNองวNางระหวNางงานการศึกษาและการฝ6กงาน  สNวนในประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน  เร่ิมมีในปy ค.ศ. 1960 จีนไดMเปรียบสัดสNวนการศึกษาท่ีเนMนสายสามัญมาเปxน

การเนMนสายอาชีพ และเนMนการฝ6กวิชาชีพใน 7 ประเภท คือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 

ผลิตภัณฑ:ทางทะเล การพยาบาล คหกรรม และอุปรากรจีน  

 ประเทศไทยพบวNา รูปแบบความรNวมมือระหวNางสถานศึกษาท่ีสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ทำความรNวมมือ กับสถานประกอบการหนNวยงานท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ใน

การจัดการอาชีวศึกษาในป{จจุบัน นอกเหนือจากรูปแบบขMางตMนดังกลNาวแลMว สินชัย (2548)   

2.4.1 ความรNวมมือของสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาของตNางประเทศ 

        ประเทศแคนาดา การจัดการศึกษาอาชีพและการฝ6กอบรมอาชีพในประเทศ

แคนาดา  เปxนภารกิจของท้ังรัฐบาลกลาง  และรัฐบาลจังหวัด นอกจากจะทำหนMาท่ีในการวางแผน

กำหนดนโยบายตNาง ๆ ในระดับประเทศดังกลNาว แลMวยังมีเครือขNายเช่ือมโยงกับองค:กร ในลักษณะ

เดียวกันกับองค:กรในรัฐบาล  ระดับจังหวัด ซ่ึงสามารถรับนโยบายสNวนกลาง ลงสูNการปฏิบัติในแตNละ

พ้ืนท่ีไดMทันที  กรณีท่ีรัฐบาลจังหวัดขาดแคลนเงินทุน ขาดแคลนความเช่ียวชาญ รัฐบาลกลางสามารถ

ชNวยเหลือ  ตามการรMองขอของรัฐบาลระดับจังหวัดไดM แคนาดามีสถานศึกษาอาชีพและสถานฝ6กอบรม

อาชีพท่ีมีศักยภาพสูง  ในการใหMการศึกษาอาชีพ/การฝ6กอบรมอาชีพ     ไดMแกN ประชากรของจังหวัด

ท้ังเยาวชนระดับมัธยมศึกษา  และระดับหลังมัธยมศึกษา  ตลอดจนผูMใหญN   ผูMท่ีทำงานแลMว ผูMท่ี

วNางงาน ฯลฯ   สามารถเขMาถึงการศึกษาอาชีพ  หรือการฝ6กอบรมอาชีพไดMตลอดชีวิต  

  สหพันธ:สาธารณรัฐเยอรมนี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548) มีกฎหมายฝ6กอบรม

อาชีพ (The Vocational Training Act of 1969) โดยกำหนดใหMการฝ6กอบรมจะตMองเนMนการเรียนรูM 

จากการปฏิบัติ (Learning by Doing) ใหMสถานประกอบการ (นายจMาง) เปxนศูนย:กลางการฝ6ก ดังน้ัน

การออกกฎระเบียบเก่ียวกับการฝ6กอบรมอาชีพ  ตMองใหMสอดคลMองกับกฎหมายการศึกษา และ

กฎหมายการจMางงาน และยังระบุวNา การจัดการฝ6กอาชีพในสถานประกอบการ  ไมNเปxนการบังคับ

ข้ึนอยูNกับความสมัครใจของสถานประกอบการ นอกจากการออกกฎหมายฝ6กอบรมอาชีพแลMว รัฐบาล

เยอรมนี   ยังออกกฎหมายสNงเสริมการฝ6กอบรมอาชีพ (Vocational Training Act Promotion) ในปy 

พ.ศ. 2524 เพ่ือสนับสนุนการวางแผนและการวิจัยในการฝ6กอบรมอาชีพ กำหนดกฎเกณฑ: และ

ระเบียบเก่ียวกับการฝ6กงานข้ึนใชMเองภายในรัฐ  โดยกฎหมายไดMกำหนดแนวทางในการฝ6กอบรมอาชีพ

ไวM 3 ประเภท ในป{จจุบัน คือ  1) การฝ6กอบรมเบ้ืองตMน (Initial Training) 2) การฝ6กอบรมตNอเน่ือง 

(Further Training) และ 3) การฝ6ก อบรมอาชีพใหมN (Retraining 
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        ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบบการจัดอาชีวศึกษา  และการฝ6กอบรมอาชีพของประเทศ

สหรัฐอเมริกา   เปxนระบบการศึกษาท่ีมีพัฒนาการอาชีพตNอเน่ือง   ต้ังแตNระดับช้ันอนุบาลถึงช้ัน

อุดมศึกษา ท่ีเรียกวNา Career Development Continuum ในดMานการประสานความรNวมมือระหวNาง

สถานศึกษากับสถานประกอบการ    ในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีเกิดข้ึนไดMอยNางดีเปxนเพราะ 1) ความ

รNวมมือท่ีเกิดจากจิตสำนึก  โดยประชาชนอเมริกันถูกปลูกฝ{งเร่ืองความรับผิดชอบตNอสNวนรวม (Civic 

Responsibility) 2) เกิดจากระบบโครงสรMางขององค:กรตNาง ๆ ท่ีเช่ือมโยงประสานกัน แมMจะมีการ

กระจายอำนาจลงไปถึงประชาชน  แตNข้ันตอนของระบบประกันไดMอยNางดี 3) การเกิดประโยชน:รNวมกัน

ของสถาบัน เชNน การเปxนหุMนสNวนระหวNางสถานศึกษากับสถานประกอบการ การเก้ือกูลประโยชน:แกN

กัน  4) การใหMสิทธิประโยชน:บางอยNาง เชNน การยกเวMนภาษีอากร การใหMความดีความชอบ และ 5) 

ความรNวมมือท่ีเกิดข้ึนตามกฎหมายการอาชีวศึกษา กฎหมายฝ6กหัดงานและกฎหมายอ่ืน 

 ประเทศสหราชอาณาจักร อาชีวศึกษาและฝ6กอบรมวิชาชีพ มีการต้ังคณะทำงานระดับชาติ 

ซ่ึงประกอบดMวยภาครัฐ และเอกชน  โดยเฉพาะจากสถานประกอบการ ในการใหMขMอเสนอแนะ

แนวนโยบาย แกNรัฐอยNางเปxนระบบ  และไดMรับความเช่ือถือ รัฐตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิรูป

การอาชีวศึกษา โดยมีหลักการใหMความสำคัญกับสถานประกอบการ  โดยมอบหมายความรับผิดชอบ

ในการศึกษา ฝ6กอบรมวิชาชีพ แกNนายจMางและลูกจMาง เพราะเห็นวNากำลังแรงงาน คือ เคร่ืองมือสำคัญ

ในการนำไปสูNความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ จึงมีการสนับสนุน สNงเสริมใหMมีการขยายการ

อาชีวศึกษา  และฝ6กอบรมวิชาชีพอยNางกวMางขวาง มีลักษณะยืดหยุNนหลากหลาย สอดคลMองกับความ

ตMองการของผูMเรียนท้ังในระบบโรงเรียน  และผูMท่ีทำงานแลMว  โดยมีรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาและ

ฝ6กอบรมวิชาชีพ 3 รูปแบบ คือ 1) การอาชีวศึกษาและฝ6กอบรมวิชาชีพแกNเยาวชนท่ีมีอายุ 14 ปy ข้ึน

ไป จะมีการสNงเสริมดMานวิชาชีพอยูN 3 รูปแบบ คือ โครงการเทคนิคและอาชีวศึกษา (Technical 

andVocational Education Initiative) การสรMางประสบการณ:ในการทำงาน (Work Experiences) 

และวิทยาลัยเทคโนโลยีเมือง (City Technology Colleges)  2) การอาชีวศึกษาและฝ6กอบรมวิชาชีพ

สำหรับผูMมีอายุ 16 ปy ข้ึนไป โดยมีทางเลือกถึง 3 ทางในการสรMางความรูMและทักษะในการประกอบ

อาชีพ คือ สายสามัญ (Academic) สายอาชีพ(General Vocational Education) และ สอบเทียบ

ประสบการณ: (Work Related) และ 3) การฝ6กอบรมวิชาชีพโดยสถานประกอบการ  

 การอาชีวศึกษาและการฝ6กอบรมของประเทศ สหราชอาณาจักร ใหMความสำคัญความตMองการ

ของสถานประกอบการเปxนศูนย:กลางในการกำหนดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการ

กำหนดคุณวุฒิวิชาชีพ สถานประกอบการมีบทบาทอยNางมาก ในการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษา 

โดยเฉพาะการอาชีวศึกษาและการฝ6กอบรมท้ังดMานการใชMทรัพยากร การฝ6กปฏิบัติงานจริง และการ

ทดสอบทักษะความสามารถ เพ่ือรับคุณวุฒิวิชาชีพท่ีเกิดจากการทำงาน โดยคุณวุฒิวิชาชีพมี 2 

ลักษณะ ไดMแกN 1) คุณวุฒิวิชาชีพสำหรับผูMศึกษาในสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนดMานวิชาชีพ
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ระดับตNาง ๆ ตามโปรแกรมขององค:กรวิชาชีพเรียกวNา National Vocational Qualification(NVQ) 

2) คุณวุฒิวิชาชีพแหNงชาติหรือ GeneralNational Vocational Qualification (GNVQ) ซ่ึงท้ังสอง

ลักษณะ กำหนดโดยความรNวมมือของ สถานศึกษา สถานประกอบการ สหภาพการคMา (Trade 

Union) และองค:กรฝ6กอบรมแหNงชาติ (National Training Organization)  

           ประเทศอิสราเอล การอาชีวศึกษาของประเทศอิสราเอล เร่ิมตMนดMวยการใหMความสำคัญดMาน

การอาชีวศึกษาตามแนวทางของกิบบุตสิมและโมซาบ (Kibbutzim & Moshavim) ซ่ึงมีลักษณะแบบ

คอมมูน (Communal) คือ ทุกคนชNวยกันทำงาน แลMวแบNงสNวนแบNงเทNาๆ กันโดยยึดการประกอบ

อาชีพทางเกษตรกรรมเปxนหลักท้ัง ผลผลิตและแปรรูป ระบบการจัดการอาชีวศึกษาและฝ6กอบรม

วิชาชีพ  จึงจัดเปxน 3 ระดับ ไดMแกN 1) การอาชีวศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  2) การอาชีวศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา 3) การฝ6กอบรมวิชาชีพ     

    ความรNวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาและฝ6กอบรมวิชาชีพของประเทศ

อิสราเอล แบNงออกเปxน 3 ลักษณะ ไดMแกN 1) ความรNวมมือดMานวิชาการ 2) ความรNวมมือดMานการ

ฝ6กงาน และ 3) ความรNวมมือดMานการวิจัย ศิริพรรณ (2546) 

2.4.2 กรณีศึกษาการพัฒนาความรNวมมือระหวNางภาครัฐและเอกชนด[านการจัด 

การศึกษาและฝ9กอบรมเชิงเทคนิคและอาชีพท่ีประสบความสำเร็จ 

2.4.2.1 กรณีศึกษา : สถาบันเทคนิคศึกษาประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร: (Institute  

of Technical Education : ITE) การสรMางความรNวมมือระหวNางภาครัฐและเอกชนของสถาบัน ITE 

มุNงเนMนการสรMางความรNวมมือ 3 ดMาน ไดMแกN 

1) ดMานการกำกับดูแล ITE มีรูปแบบการกำกับดูแลท่ีมีลักษณะเฉพาะ 

2) ดMานการระดมทุน ITE ใชMกลยุทธ:จูงใจใหMสถานประกอบการสนับสนุน 

ดMานเงินทุน 

3) ดMานการออกแบบหลักสูตร โดยดำเนินการดังน้ี 

(1) การจัดต้ังศูนย:เทคโนโลยีและศูนย:ความเปxนเลิศ  

(2) การฝ6กทักษะอาชีพ 

(3) การจัดทำโครงการสำหรับพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

(4) ศูนย:บริการอาชีพ 

(5) การใหMทุนสนับสนุนการฝ6กอบรม  

 ป{จจัยแหNงความสำเร็จ ในการสรMางความรNวมมือระหวNางภาครัฐและเอกชนของ ITE 

ประกอบดMวยป{จจัย ดังตNอไปน้ี  1) การสนับสนุนท่ีดีจากรัฐบาล 2) เสถียรภาพทางการเมืองของ

รัฐบาล    3) การวางแผนท่ีสอดคลMองกันของทุกภาคสNวนท่ีเก่ียวขMอง 4) ระบบการศึกษาท่ีเขMมแข็ง 5)  

รูปแบบ “โรงงานในสถานศึกษา”  6) สัมพันธภาพท่ีเขMมแข็งกับสถานประกอบการ 7) การปรับ
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ภาพลักษณ:ใหมNของ   การอาชีวศึกษาและการฝ6กอบรมวิชาชีพ 8) การแสดงเจตจำนงในการสNงเสริม

การสนับสนุนการพัฒนาตนเองของผูMเรียนอาชีวศึกษา 9) ความมุNงม่ันในการนำนโยบายสูNการปฏิบัติ  

2.4.2.2 กรณีศึกษาสถาบันฝ6กอาชีพ (Career Academies) ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ไดMสรMางรูปแบบของสถาบันฝ6กอาชีพ ซ่ึงดำเนินการในประเทศมากวNา ส่ีสิบปyไดMอยNางมีประสิทธิภาพ 

โดยสถาบันดังกลNาวทำหนMาท่ีในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผูMเรียนระหวNางการเรียนมัธยมปลายหรือเม่ือ

จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย ซ่ึงเร่ิมในปy ค.ศ. 2010 เปxนตMนมา ป{จจุบันมีสถาบันฝ6กอาชีพกวNา 

7,000 แหNงในสหรัฐอเมริกา  

  ผลการวิจัย พบวNา หากเทียบกรณีศึกษาจากสิงคโปร:และสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยจัดอยูNใน

ระยะเร่ิมตMนของการสรMางความรNวมมือระหวNางภาครัฐและภาคเอกชน  เพ่ือสรMางความเขMมแข็งดMาน

การจัดการศึกษา  และฝ6กอบรมดMานเทคนิคและอาชีพ ขMอเสนอแนะท่ีสังเคราะห:ไดMจากการวิจัยในคร้ัง

น้ี คือ รัฐบาลควรเรNงพัฒนาศักยภาพดMานภาวะผูMนำ และบุคลากรท่ีเปxนผูMปฏิบัติ การกระจายอำนาจ 

การมอบอำนาจแกNผูMปฏิบัติในระดับทMองถ่ิน การสรMางการมีสNวนรNวมจากผูMมีสNวนไดMสNวนเสียภาคเอกชน 

การพัฒนาและดำเนินการตามแผนกลยุทธ: ดMานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย:ในระยะยาว  ท่ีสอดคลMอง

กับแผนแมNบท  การพัฒนาสังคมและอุตสาหกรรม รวมถึงการสรMางวัฒนธรรมในการพัฒนานโยบาย

และแนวปฏิบัติท่ีมีประจักษ:พยานมาสนับสนุน  

2.4.2.3 กรณีศึกษาโครงการพัฒนาชNางเทคนิควิศวกรรมเคมี (VocationalChemical  

Engineering Practice:V-ChEPs) โครงการพัฒนาชNางเทคนิควิศวกรรมเคมี (Vocational Chemical 

Engineering Practice : V-ChEPs) วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ภายใตMแนวคิด “สถานประกอบการ

เปxน ผูMนำ สถานศึกษาและหนN วยงานภาครัฐเปxน ผูM ส นับสนุน ห รือ Private Sector Leads, 

Government Supports” กNอใหMเกิดความรNวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา โดยความรNวมมือของ

สภาอุตสาหกรรมแหNงประเทศไทย  มูลนิธิศึกษาพัฒน: สถาบันป�โตรเลียมแหNงประเทศไทย และ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมท้ังภาคีเครือขNายดMานวิชาการ คือ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลMาธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ดังน้ี  

1) การออกแบบหลักสูตรการเรียนรูMท่ีมุNงเนMนการฝ6กปฏิบัติจริง ใหMเกิดทักษะ 

ท่ีจำเปxนในการปฏิบัติงานอาชีพ มุNงเนMนใหMผูMสำเร็จการศึกษาเปxนผูMมีสมรรถนะตรงตามความตMองการ

ของสถานประกอบการ และปฏิบัติงานไดMทันทีเม่ือสำเร็จการศึกษา โดยสถานประกอบการเปxน

ผูMออกแบบหลักสูตรการจัดการเรียนรูM ท้ังดMานความรูMพ้ืนฐานท่ีจำเปxน ทักษะวิชาชีพ  ทักษะการส่ือสาร

ดMวยภาษาตNางประเทศในงานอาชีพ ตลอดจนการฝ6กใหMผูMเรียนไดMเรียนรูMไดMดMวยตนเอง ตลอดจนพัฒนา

ทักษะกระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรูMใหMแกNผูMเรียน ตามแนวคิด “การเรียนรูMเพ่ือสรMางสรรค:

ดMวยป{ญญา” โดยซ่ึงสNงผลใหMผูMเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดMอยNางตNอเน่ืองตลอดชีวิต  
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2) การแลกเปล่ียนและพัฒนาบุคลากร สถานประกอบการไดMจัดสNง 

บุคลากรของสถานประกอบการมาเปxนวิทยากรใหMการฝ6กอบรมแกNผูMเรียน และเป�ดโอกาสใหMครูผูMสอน

ของสถานศึกษาเขMาไปเรียนรูM  และฝ6กประสบการณ:ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ ตลอดจน

ศึกษาดูงานในหนNวยงานท้ังในประเทศและตNางประเทศ เพ่ือนำมาประยุกต:ใชMในการสอนผูMเรียนอีกดMวย 

3) การระดมทุนในการจัดการศึกษาในสาขาวิชาป�โตรเคมี โดยในระยะ 

เร่ิมตMน  มีสถานประกอบการท่ีใหMการสนับสนุน จำนวน 5 แหNง ไดMแกN บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส: จำกัด        

บริษัทดาวเคมิคอล(ประเทศไทย)จำกัด  บริษัท อูเบะ เคมิคอลส: (เอเชีย)จำกัด (มหาชน) บริษัท สตาร: 

ป�โตรเลียม รีไฟน:น่ิง จำกัด (มหาชน) ในระยะตNอมา บริษัท ไทยออยล: จำกัด (มหาชน)  

4) การรับประกันการมีงานทำของผูMสำเร็จการศึกษา  โดยสถาน 

ประกอบการท่ีรNวมจัดการศึกษา  จะคัดเลือกผูMสำเร็จการศึกษาเขMาเปxนพนักงานเม่ือจบการศึกษา  

5) การกำกับติดตาม โครงการพัฒนาชNางเทคนิควิศวกรรมเคมี มีการแตNงต้ัง 

คณะกรรมการรNวมภาครัฐและเอกชน  เพ่ือบริหารโครงการดังกลNาว ประกอบดMวยผูMแทนสถาน

ประกอบการ หนNวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเปxนภาคีเครือขNาย และผูMแทนของสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีผูMแทนของสถานประกอบการเปxนประธานคณะกรรมการ เพ่ือ

กำกับติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนใหMคำแนะนำในการดำเนินงานแกNสถานศึกษาอยNางตNอเน่ือง  

2.4.3 แนวทางความรNวมมือระหวNางภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 

      มีคณะกรรมการรNวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) เปxน

คณะกรรมการระดับชาติ  ท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือเปxนกลไกการจัดการอาชีวศึกษา  ภายใตMความรNวมมืออยNาง

เปxนรูปธรรมกับภาคเอกชน โดยมีรัฐมนตรีวNาการกระทรวงศึกษาธิการเปxนประธานคณะกรรมการ มี

วัตถุประสงค: เพ่ือรNวมกันกำหนดเปwาหมายและทิศทางพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาผูMเรียน ขยาย

ความรNวมมือระบบทวิภาคี  รNวมกันวางแผนสรMางคNานิยม  เพ่ือจูงใจเด็กเลือกเรียนสายอาชีวศึกษา มี

การต้ังคณะอนุกรรมการรNวมภาครัฐและเอกชน   เพ่ือพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เพ่ือสนับสนุนการ

ทำงานของ กรอ.อศ. 33 กลุNม แบNงเปxนกลุNมอาชีพ 24 กลุNม กลุNมภาค 3 ภาค กลุNมหอการคMา 5 

ภูมิภาค และกลุNมวิจัยและพัฒนา 1 กลุNม โดยแตNละกลุNมมีภารกิจเพ่ือสนับสนุนใหMเกิดการดำเนินการ

ดังตNอไปน้ี 1) การวิเคราะห:ความตMองการกำลังคน ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 2) การวิเคราะห:

ขMอมูลการผลิตกำลังคน ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 3) การกำหนดสมรรถนะอาชีพตามความ

ตMองการของสถานประกอบการ 4) การปรับหลักสูตรฐานสมรรถนะรNวมกับสถานประกอบการ 5) การ

คัดเลือกสถานศึกษาและนำรNองเพ่ือทดลองใชMหลักสูตรในรูปแบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6) การ

พัฒนาครูประจำการ/ครูฝ6กในสถานประกอบการ 7) การพัฒนาวัสดุครุภัณฑ:ส่ือการเรียนการสอน 8) 

การปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลMอมการเรียนรูM 9) การพัฒนาระบบวัดและประเมินผลการเรียนการสอน

ตามสภาพจริง 10) การประเมินผลการใชMหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงพัฒนา 11) การจัดการทดสอบ
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มาตรฐานวิชาชีพ 12) การเสริมสรMางการจMางงานตามสมรรถนะและการพัฒนาเสMนทางอาชีพ โดย 

กรอ.อศ. ไดMมีการประชุมและผลักดันการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา โดยเฉพาะ อยNางย่ิงในระบบ

ทวิภาคีอยNางชัดเจน และมีสNวนผลักดันใหM เกิดความรNวมมือระหวNางสถานศึกษาและ สถาน

ประกอบการ 

       สรุป ความรNวมมือกับสถานประกอบการ เปxนความรNวมมือเพ่ือการพัฒนากำลังคน ระดับ

แรงงาน  ก่ึงฝyมือ ฝyมือ จนถึงนักเทคโนโลยี รูปแบบความรNวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา สรุปไดM 4 

รูปแบบ ไดMแกN ระบบสหกิจศึกษา ระบบทวิภาคี การฝ6กงานหรือท่ีเรียกวNาการฝ6กประสบการณ:วิชาชีพ

ในสถานประกอบการ และความรNวมมือดMานอ่ืน  

 

2.5 บริบทของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

         วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตต้ังอยูNเลขท่ี 178/1 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญN  อำเภอเมือง                  

จังหวัดภูเก็ต มีเน้ือท่ีท้ังหมด 23 ไรN 3 งาน 34 ตารางวา ดMานทิศเหนือติดกับถนนโกมารภัจจ:  ทิศใตM

ติดกับหนNวยงานราชการ  ทิศตะวันออกติดชุมชน  และทิศตะวันตกซ่ึงเปxนดMานหนMาของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตติดกับถนนเยาวราช  จัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2501 ในนาม

โรงเรียนชNางไมMภูเก็ต ณ บริเวณวัดพุทธมงคลนิมิตในป{จจุบัน เดือนมกราคม พ.ศ.2502 ไดMยMายมา              

ณ สถานท่ีต้ังในป{จจุบัน  และในปy พ.ศ.2514  ไดMเปล่ียนช่ือจากโรงเรียนชNางไมMภูเก็ตเปxนโรงเรียน

เทคนิคภูเก็ต  จนกระท่ัง พ.ศ.2519 ไดMยกฐานะเปxนวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาเขต 1 และเม่ือ                       

พ.ศ.2521 แยกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  มาเปxนวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตจนถึงป{จจุบัน   
 

ปรัชญา อัตลักษณA เอกลักษณA ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
 

ปรัชญา    หม่ันฝ6กฝyมือ ยึดถือคุณธรรม สรMางสรรค:ความรูM เชิดชูสถาบัน   

 

อัตลักษณA  เปyªยมจิตอาสา  

  
 

เอกลักษณA   บริการชุมชน   

 

วิสัยทัศนA  พันธกิจ  เป̀าประสงคA  ยุทธศาสตรA  และกลยุทธA  ของการพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

 

วิสัยทัศนA จัดการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนท่ีมีสมรรถนะตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสูCสากล 
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พันธกิจ   

1. จัดการศึกษาดMานเทคโนโลยีและใหMบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีมีคุณภาพไดMมาตรฐาน 

2. พัฒนา เผยแพรN เทคโนโลยี และประยุกต:ใชMภูมิป{ญญาทMองถ่ิน 

3. สNงเสริม สืบสาน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ:ส่ิงแวดลMอม 

2. บริหารจัดการดMวยหลักธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง 

 

เป̀าประสงคA   

1. จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตและพัฒนานักเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติ พัฒนาหลักสูตรใหMเหมาะสม 

และทันสมัย ใหMความสำคัญและประเมินตามสภาพจริงท่ีเนMนสมรรถนะสรMางความเสมอภาค และเพ่ิม

โอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอุตสาหกรรม 

2. พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตและพัฒนานักเทคโนโลยีเชิง

ปฏิบัติ พัฒนาหลักสูตรใหMเหมาะสมและทันสมัย ใหMความสำคัญและประเมินตามสภาพจริงท่ีเนMน

สมรรถนะสรMางความเสมอภาค และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอุตสาหกรรม 

3. จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตและพัฒนานักเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติ พัฒนาหลักสูตรใหMเหมาะสม

และทันสมัย ใหMความสำคัญและประเมินตามสภาพจริงท่ีเนMนสมรรถนะสรMางความเสมอภาค และเพ่ิม

โอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอุตสาหกรรม 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดหา ครุภัณฑ: 

เคร่ืองมือ และอุปกรณ:ท่ีเอ้ือตNอการเรียนรูMและการฝ6กปฏิบัติอยNางเพียงพอ และปลอดภัย 

5. เพ่ิมศักยภาพแกNบุคลากรทุกระดับ เพ่ือสรMางโอกาสในการแขNงขันในสังคมแหNงการเรียนรูMและ 

ขMอมูลขNาวสาร 

6. ผลิตและพัฒนานักเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติ 

7. เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนโดยพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศอยNางเปxนระบบ 

8. แสวงหาความรNวมมือ สNงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคนิคและวิธีการสมัยใหมNเพ่ือเพ่ิม

โอกาส ความพรMอมและความสามารถในการแขNงขันขององค:กร 

9. สนับสนุนและสNงเสริมใหMคณาจารย: บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา มีสNวนรNวมในการสืบสาน 

ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ:ส่ิงแวดลMอม สNงเสริม พัฒนา คุณธรรม จริยธรรมของผูMเรียน 

10.  สNงเสริมสนับสนุนการลดปริมาณขยะของโรงเรียน ชุมชนสถานศึกษา มีความสะอาด

บรรยากาศสดช่ืน รักษาส่ิงแวดลMอมท่ีดี นักเรียนและบุคลากรมีพัฒนาการดMานคุณธรรมและจริยธรรม

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค: 
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11. เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนโดยพัฒนาสภาพแวดลMอม

อาคาร สถานท่ี ท่ีเอ้ือตNอการเรียนรูMและการฝ6กปฏิบัติอยNางเพียงพอ และปลอดภัย 

12. เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน โดยพัฒนาสภาพแวดลMอม

อาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภค เคร่ืองมือและอุปกรณ:ท่ีเอ้ือตNอการเรียนรูMและการฝ6กปฏิบัติอยNาง

เพียงพอ และปลอดภัย 

13. บริหารและจัดการ เพ่ือประโยชน:สูงสุดโดยใหMความสำคัญกับการมีสNวนรNวมภายใตMความเปxน

เอกภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเพียงพอและความเสมอภาคท่ัวท้ังวิทยาลัย  
 

ยุทธศาสตรA   

1. ผลิตและพัฒนานักเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติ 

2. พัฒนาโครงสรMางพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

3. การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย: 

4. สรMางความสามารถในการแขNงขัน 
 

กลยุทธA   

      1. จัดการศึกษาดMานเทคโนโลยีและใหMบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีมีคุณภาพไดMมาตรฐาน 

1.1 เพ่ิมโอกาสการศึกษาวิชาชีพอุตสาหกรรมใหMกวMางขวางและตNอเน่ือง 

1.2 รักษาและพัฒนาคุณภาพของการจัดการอาชีวศึกษาและวิชาชีพสูNความเปxนสากล 

1.3 สรMางและพัฒนาหลักสูตรสาขาใหมNใหMสอดคลMองกับความตMองการของทMองถ่ิน 

1.4 จัดหาและซNอมแซมครุภัณฑ:เคร่ืองมือและอุปกรณ:อยNางเพียงพอ 

1.5 สNงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากร 

       2. พัฒนา เผยแพรN เทคโนโลยี และประยุกต:ใชMภูมิป{ญญาทMองถ่ิน  

2.1 พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และส่ิงประดิษฐ:ตNางๆ 

2.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยNางเปxนระบบ 

2.3 แสวงหาและรักษาพันธมิตรในการจัดอาชีวศึกษา 

2.4 พัฒนาระบบความรNวมมือและบูรณาการทรัพยากร 

2.5 บริการสังคมและพัฒนาอาชีพแกNชุมชน 

       3. สNงเสริม สืบสาน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ:ส่ิงแวดลMอม  

3.1 สNงเสริมการอนุรักษ:และสืบสานประเพณีทMองถ่ินและประเพณีไทย 

3.2 พัฒนาส่ิงแวดลMอมส่ิงแวดลMอมในสถานศึกษา 

3.3 พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ี สภาพแวดลMอมใหMมีความพรMอมเพียงพอ 

3.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในสถานศึกษา 
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        4. บริหารจัดการดMวยหลักธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง  

4.1 การพัฒนาระบบบริหารและจัดการสถานศึกษา 

4.2 การพัฒนาระบบแผนงบประมาณและการเงิน 

4.3 การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล 

4.4 การพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร 
 

2.5.1 การจัดการศึกษา   

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จัดการศึกษาโดยมุNงใหMผูMสำเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบ 

อาชีพไดM  ท้ังในภาครัฐบาล และเอกชน มีความเช่ือม่ันตนเองในวิชาชีพ  สามารถสรMางงานเพ่ือ

ประกอบอาชีพอิสระไดM  และมีพ้ืนฐานความรูMเพียงพอ ใหMเทNาทันเทคโนโลยี โดยมีองค:ประกอบ ดังน้ี  
   

ตารางท่ี 2.2 อาคารสถานท่ี   

ประเภทอาคาร จำนวน (หลัง) 

อาคารเรียน 2 

อาคารปฏิบัติการ 8 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค: 1 

อาคารอ่ืน ๆ 4 

รวมท้ังส้ิน 16 
 

 

 

ตารางท่ี 2.3 ขMอมูลบุคลากร  

ประเภท ท้ังหมด(คน) มีใบประกอบวิชาชีพ(คน) สอนตรงสาขา(คน) 

ผูMบริหาร 5 5 - 

ขMาราชการครู 74 74 74 

ขMาราชการพลเรือน 2 - - 

พนักงานราชการครู 4 4 4 

ครูพิเศษสอน 12 8 12 

เจMาหนMาท่ี 26 - - 

บุคลากรอ่ืนๆ  9 - - 

รวม ครู 90 86 90 

รวมท้ังส้ิน 132 86 90 



43 
 

ตารางท่ี 2.4 หลักสูตรการเรียนการสอน  

ประเภทวิชา 
ระดับ ปวช. 

(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส. 

(สาขาวิชา) 
รวม (สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 8 6 14 

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 1 1 2 

รวมท้ังส้ิน 9 7 16 
 

 

ตารางท่ี 2.5  ขMอมูลผูMเรียน  

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี รวม 

ปวช. 1 497 81 578 

ปวช. 2 332 54 386 

ปวช. 3 262 44 306 

รวม ปวช. 1091 179 1270 

 ปวส.1 153 45 198 

  ปวส.2 88 26 114 

รวม ปวส. 241 71 312 
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2.5.2 การบริหารของสถานศึกษา 

แผนภูมิ โครงสรMางการบริหารสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 2.1  โครงสรMางการบริหารวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

รองผู&อำนวยการฝ.ายบริหาร

ทรัพยากร 

นายสุวัฒน*  ลมิปานนท* 

 

รองผู'อำนวยการฝ/ายวิชาการ 
 

นายคัมภีร+  นิลวรรณ 

 

รองผู&อำนวยการฝ.ายแผนงาน 

และความร;วมมือ 

นายสมโชค มขีวด 

รองผู&อำนวยการฝ.ายพัฒนา 

กิจการนักเรยีนนักศึกษา 

นายธิตวิัชร(  ไพศาลกิจสงวน 

 

งานบริหารงานท่ัวไป 

นางปรดีา จารุวัฒนสุนทร 

งานทะเบียน 

นายสมชาย กระโหมวงศ+ 

อาคารสถานที ่

นายเพียร ธงชัย 

งานพัสดุ 

นายราวี    ซาม ี

งานบัญช ี

นางวรุณรัตน+ หอประสิทธ์ิ

กุล 

งานการเงิน 

    นางเปมิกา    วิสุทธิ ์

งานบุคลากร 

นายไทยรัก   อัศจันทร+ 

งานประกันคุณภาพ และ

มาตรฐานการศึกษา 

น.ส.กฤษณี  สุวรรณสังข= 

งานวิจัย พัฒนา

นวัตกรรม และ

สิ่งประดิษฐC 

   นางจริยา   เอียบสกุล 

งานความรDวมมือ 

งานศูนย=ข'อมูลสารสนเทศ 

น.ส.แสงเดือน  ชูทอง 

งานแผนและงบประมาณ 

นายสมชยั    พรหมสทุธ์ิ 

งานสBงเสริมผลิตผล 

การค'า และประกอบธุรกิจ 

น.ส.วนิดา  สกุลทบั 

งานปกครอง 

ว;าท่ี ร.ต.เสนอ  จันทรพิชยั 

งานโครงการพิเศษและ 

บริการชุมชน 

นายสูติศักด์ิ  สง;าพล 

งานครูท่ีปรึกษา 

นายสมพร   ขวัญใจ 

งานสวัสดิการนักเรียน

นักศึกษา 

นางจิตติมา  ยอดบำรุง 

งานแนะแนวอาชีพและ 

จัดหางาน 

นายพิณพงษ*   รัตนะ 

งานกิจกรรมนักเรียน 

นักศึกษา 

นางปMณิต  ช;างงาน 

งานส่ือการเรียนการสอน 

นายศศพล  สุริยมณฑล 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

    นายดำรงค+    ไชยตัน 

งานวิทยบริการและห&องสมุด 

นางมุขดา  สะราคำ 

งานวัดผลและประเมินผล 

น.ส.ปนัดดา ธุระธรรม 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน

การสอนและประเมินผล 

น.ส.อุณาโลม  อินทรสงเคราะห* 

งานประชาสัมพันธ= 

นางอุไรวรรณ   ผลประสาร 

งานอาชีวศึกษาบัณฑิต 

นายกิตติ  บัณฑิตเลิศรักษ* 

คณะกรรมการวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู'อำนวยการวิทยาลัย 

นายอดิศักดิ์  ชัชเวช 
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2.6 บริบทของจังหวัดภูเก็ตท่ีเก่ียวข[องกับการอาชีวศึกษา 

จังหวัดภูเก็ต ต้ังอยูNในภาคใตMตอนบนของประเทศไทย มีลักษณะเปxนหมูNเกาะ พ้ืนท่ีสNวนใหญNรMอยละ  

70 เปxนภูเขา  แบNงออกเปxน 3 อำเภอ คืออำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอกะทูM และอำเภอถลาง  ประชากร

จังหวัดภูเก็ต  ณ 31 พฤษภาคม 2560   มีจำนวน 397,697 คน  เปxนชาย 188,127 คน หญิง 209,570 

คน  ท่ีนับถือศาสนาพุทธมากท่ีสุด รองลงมา คือ ศาสนา ศาสนาคริสต: และ อ่ืน ๆ  การประกอบอาชีพ 

เปxนลูกจMางเอกชนมากท่ีสุด รองลงมา ไดMแกN ทำงานสNวนตัว ลูกจMางรัฐบาล ชNวยธุรกิจครัวเรือน นายจMาง เม่ือ

จำแนกผูMมีงานทำตามประเภทอุตสาหกรรม พบวNา ทำงานในกิจการท่ีเก่ียวกับโรงแรมและอาหารมาก

ท่ีสุด รองลงมา ไดMแกN กิจการการขายสNงและขายปลีก การบริหารและการสนับสนุน อุตสาหกรรมการ

กNอสรMางและทำงานในกิจการขนสNง ท่ีเก็บสินคMา  

2.6.1 ด[านการศึกษา 

    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน

สถานศึกษาของรัฐ สNงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสถานศึกษาเอกชน รวมท้ังการจัดการศึกษา

สถานศึกษาสังกัดอ่ืน ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดในจังหวัดภูเก็ต ดังน้ี 
 

ตารางท่ี 2.6 จำนวนสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต 

สถานศึกษา จำนวน (แหCง) 

1.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 59 

     โรงเรียนในสังกัด สพป.ภูเก็ต 49 

     โรงเรียนในสังกัด สพม.14 7 

     โรงเรียนสังกัดการศึกษาพิเศษ 3 

2.สังกัดองค6กรปกครองสCวนทRองถิ่น 24 

3.สังกัดอาชีวศึกษา 6 

4.สังกัดอุดมศึกษา 2 

5.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสCงเสริมการศึกษาเอกชน 188 

     โรงเรียนเอกชนในระบบ โรงเรียนสายสามัญ 23 

     โรงเรียนเอกชนในระบบ โรงเรียนนานาชาต ิ 10 

     โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทเสริมสรJางทักษะชีวิต 3 

     โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ 100 

     โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทศิลปะ ดนตรีและกีฬา 15 

     โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา     36 

     โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทสอนศาสนา 1 

6.สังกัดสำนักงานสCงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  (กศน.) 3 

รวม 282 
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2.6.2 ด[านแรงงาน 

        จากการสำรวจภาวะการทำงาน ปy 2559 จังหวัดภูเก็ตมีประชากรในวัยทำงาน  

จำนวน 446,336 คน ผูMท่ีอยูNในกำลังแรงงาน จำนวน 323,136 คน จำแนกเปxนผูMมีงานทำ จำนวน 

316,934 คน ผูMวNางงาน จำนวน 6,201 คน สถานประกอบการ จำนวน 7,042 ราย มีความตMองการ

แรงงานตNางดMาว   จำนวน 103,084 คน แรงงานตNางดMาว รMอยละ 97.16 เปxนสัญชาติพมNา รองลงมารMอย

ละ 1.41 เปxนสัญชาติลาว รMอยละ 1.27 เปxนสัญชาติกัมพูชา และรMอยละ 0.16 เปxนสัญชาติเวียดนาม  

2.6.3 ด[านอุตสาหกรรม 

                มีโรงงานท่ีไดMรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 

จำนวนท้ังส้ิน 471 โรงงาน เงินลงทุนรวม 10,680.26 ลMานบาท และจำนวนคนงานรวม 7,947 คน  

2.6.4 ดัชนียNอยด[านการศึกษา 

               จากการประเมินความกMาวหนMาของคนดMานการศึกษา โดยใชMดัชนียNอยดMานการศึกษาเปxน

เกณฑ:ในการวัด พบวNาภูเก็ต อยูNใน 5 จังหวัดท่ีมีความกMาวหนMาดMานการศึกษามากท่ีสุด และจากผลการ

วิเคราะห:ขMอมูลดัชนีความกMาวหนMาของคน (HAI) ของ ศคช.ปy พ.ศ.2558 พบวNา ใน 8 ดMาน จังหวัดภูเก็ตจะมี

ผลการประเมินสถานะภาพการพัฒนาคน ดังน้ี (1) ดัชนียNอยดMานสุขภาพ ลำดับท่ี 2  ของประเทศ 

ลำดับท่ี 1 ของภาคใตM (2) ดัชนียNอยดMานการศึกษา ลำดับท่ี 5 ของประเทศ ลำดับท่ี 1 ของภาคใตM    

(3) ดMานชีวิตการงาน ลำดับท่ี 15 ของประเทศ ลำดับท่ี 2 ของภาคใตM (4) ดMานรายไดM ลำดับท่ี 1 ของ

ประเทศ ลำดับท่ี 1 ของภาคใตM (5) ดMานท่ีอยูNอาศัยและสภาพแวดลMอม ลำดับท่ี 66 ของประเทศ 

ลำดับท่ี 11 ของภาคใตM (6) ดMานชีวิตครอบครัวและชุมชน ลำดับท่ี 21 ของประเทศ ลำดับท่ี 5 ของ

ภาคใตM (7) ดMานการคมนาคมและการส่ือสาร ลำดับท่ี 1 ของประเทศ ลำดับท่ี 1 ของภาคใตM (8) ดMานการมี

สNวนรNวม ลำดับท่ี 72 ของประเทศ  ลำดับท่ี 13 ของภาคใตM  เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห:ความกMาวหนMา

ของคน ท้ัง 8 ดMานในภาพรวมแลMว จังหวัดภูเก็ตจะอยูNในลำดับท่ี 2 ของประเทศ มีจุดดMอยดMานการมี

สNวนรNวม ดMานท่ีอยูNอาศัยและสภาพแวดลMอม ดMานชีวิตครอบครัวและชุมชน ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการ

เปxนชุมชนเมือง มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีความแขNงขันสูง ความหลากหลายทางสังคมมีมาก มี

ความเห็นแกNตัว มากกวNาทำเพ่ือสNวนรวม ทำใหMจังหวัดภูเก็ตทราบถึงสถานะในการพัฒนาและชNวยใหM

ทราบจุดเดNน จุดดMอยในการพัฒนาคนของจังหวัด สามารถนำมาประกอบใชMเปxนขMอมูลในการจัดทำ

ยุทธศาสตร:จังหวัด แผนงาน/โครงการในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสามารถนำขMอมูลการ

วิเคราะห: HAI ไปใชMในการประเมินผลการพัฒนาจังหวัด โดยเฉพาะการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

ควรพัฒนาในดMานใดบMางท่ียังเปxนขMอดMอย หรือควรใชMศักยภาพคนใหMเกิดประโยชน:ตNอการพัฒนาจังหวัด

ดMานใด เพ่ือนำไปสูNการแกMไขป{ญหาตNอไป 
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ตารางท่ี 2.7   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ช้ันประถมศึกษาปyท่ี 6 ปyการศึกษา 2558-2559  

ระดับ 

คะแนนเฉลี่ย O-Net 

ภาษาไทย สังคมศึกษา อังกฤษ คณิตศาสตร6 วิทยาศาสตร6 

ปd 58 ปd 59 ปd 58 ปd 59 ปd 58 ปd 59 ปd 58 ปd 59 ปd 58 ปd 59 

ประเทศ 49.33 52.98 49.18 46.68 40.31 34.59 43.47 40.47 42.59 41.22 

ภูเก็ต 51.40 55.10 52.33 50.04 46.87 39.73 45.33 42.26 43.42 42.11 

+สูง/-ต่ำ +2.07 +2.12 +3.36 +3.36 +6.56 +5.14 +1.86 +1.79 +0.83 +0.89 
 

           จังหวัดภูเก็ตมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-net) ช้ันประถมศึกษาปyท่ี 6 สูงกวNาผลสัมฤทธ์ิ

ของระดับประเทศ 
 

ตารางท่ี 2.8   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปyท่ี 3 ปyการศึกษา 2558-2559  

ระดับ 

คะแนนเฉลี่ย O-Net 

ภาษาไทย สังคมศึกษา อังกฤษ คณิตศาสตร6 วิทยาศาสตร6 

ปd 58 ปd 59 ปd 58 ปd 59 ปd 58 ปd 59 ปd 58 ปd 59 ปd 58 ปd 59 

ประเทศ 42.64 46.36 46.24 49.00 30.62 31.80 32.40 29.31 37.63 34.99 

ภูเก็ต 43.84 48.65 48.56 51.77 34.45 36.62 34.99 32.47 39.52 36.92 

+สูง/-ต่ำ +1.20 +2.29 +2.32 +2.77 +3.83 +4.82 +2.59 +3.16 +1.89 +1.93 
 

 

       ผลการประเมินคNาคะแนนเฉล่ีย 5 กลุNมสาระการเรียนรูMหลัก ไดMแกN วิชาภาษาไทย วิชา

คณิตศาสตร: วิชาวิทยาศาสตร: วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และวิชาภาษาอังกฤษ ของ

จังหวัดภูเก็ต พบวNา มีคNาคะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึน เม่ือเปรียบเทียบปyการศึกษา 2558 โดยเพ่ิมข้ึน 2.52 
 

ตารางท่ี 2.9   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปyท่ี 6 ปyการศึกษา 2558-2559  

ระดับ 

คะแนนเฉล่ีย O-Net 

ภาษาไทย สังคมศึกษา อังกฤษ คณิตศาสตร: วิทยาศาสตร: 

ป/ 58 ป/59 ป/ 58 ป/59 ป/ 58 ป/59 ป/ 58 ป/59 ป/ 58 ป/59 

ประเทศ 49.36 52.29 39.71 35.89 24.98 27.76 26.59 24.88 33.40 31.62 

ภูเก็ต 55.83 57.91 41.65 38.82 31.71 34.44 30.72 28.20 35.91 33.15 

+สูง/-ต่ำ +6.47 +5.62 +1.94 +2.93 +6.73 +6.68 +4.13 +3.32 +2.51 +1.53 

             

          ผลการประเมินคNาคะแนนเฉล่ีย 5 กลุNมสาระการเรียนรูMหลัก ไดMแกN วิชาภาษาไทย วิชา

คณิตศาสตร: วิชาวิทยาศาสตร: วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และวิชาภาษาอังกฤษระดับ

จังหวัดภูเก็ต พบวNา มีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-net)  สูงกวNาผลสัมฤทธ์ิของระดับประเทศ 
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ตารางท่ี 2.10    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คNาเฉล่ียผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติทางดMาน

อาชีวศึกษา  เปรียบเทียบ ปyการศึกษา 2558 - 2559 

ระดับชั้น 

คะแนนเฉลี่ย  

ปd58 ปd59 

ประเทศ จังหวัด +สูง/-ต่ำ ประเทศ จังหวัด +สูง/-ต่ำ 

ปวช. 48.83 44.52 +0.69 77.89 78.46 +0.57 

ปวส. 41.69 42.49 +0.80 77.46 76.89 -0.57 

 

อัตราการศึกษาตNอในสถาบันอาชีวศึกษาของนักเรียนในสังกัด สพฐ. ปyการศึกษา 2559 
 

ตารางท่ี 2.11 จำนวนนักเรียนในสังกัด สพฐ. ท่ีจบระดับมัธยมศึกษาตอนตMนศึกษาตNอ ในสถาบัน

อาชีวศึกษา 

จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตRน 

จำนวนนักเรียนที่ศึกษาตCอใน

สถาบันอาชีวศึกษา 
คิดเปiน % 

2,320 627 27.03% 

 

ตารางท่ี 2.12   จำนวนนักเรียนในสังกัด สพฐ. ท่ีจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายศึกษาตNอ 

ในสถาบันอาชีวศึกษา 

จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จำนวนนักเรียนที่ศึกษาตCอใน

สถาบันอาชีวศึกษา 
คิดเปiน % 

1,468 12 0.82% 

 

2.6.5 ตัวช้ีวัดการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ใช[บทวิเคราะหAโดยใช[เคร่ืองมือการวิเคราะหA 
 

 
 

 ภาพท่ี 2.2 การใชMบทวิเคราะห:โดยใชMเคร่ืองมือการวิเคราะห: 
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2.6.6 แนวทางการดำเนินการและแก[ไขของจังหวัดภูเก็ต 

                จากการวิเคราะห:ภาพรวมของตัวช้ีวัดท้ังหมดและทุกมิติของการพัฒนาแลMว จังหวัดภูเก็ต

ไดMมีแนวทางของการดำเนินการท่ีสำคัญ ไดMแกN 

1) เรNงสNงเสริมดMานการศึกษา โดยสNงเสริมใหMประชากรมีการเรียนรูMมากข้ึนในดMานตNางๆ  

ท้ังหลักสูตรระยะส้ันและระยะยาว และขณะเดียวกันก็สNงเสริมคุณภาพของการศึกษาในระดับท่ีต่ำกวNา

อุดมศึกษาเพ่ือรองรับการแขNงขันและการพัฒนามากข้ึน 

2) สNงเสริมการกระจายรายไดM เพ่ิมรายไดMครัวเรือนมากข้ึน โดยเฉพาะการกระจาย 

รายไดMจากภาคการทNองเท่ียวท่ียังกระจุกตัวของรายไดMสNวนใหญNอยูNในระดับบนสูNระดับลNางมากข้ึน เชNน 

สNงเสริมการทNองเท่ียวชุมชน การเพ่ิมมาตรฐานดMานการทNองเท่ียว การเพ่ิมความเขMมแข็งใหMกลุNม

วิสาหกิจชุมชน กลุNมอาชีพ กลุNมเกษตร สNงเสริมการออมในภาคครัวเรือนใหMมากข้ึน มีการดำเนินการ

ในลักษณะของประชารัฐมากข้ึน ซ่ึงจะเปxนการลดหน้ีภาคครัวเรือนลงอีกทางหน่ึงดMวย 

3) สNงเสริมใหMมีการประหยัดพลังงานมากข้ึน ในระดับครัวเรือนและไมNใชNภาคครัวเรือน  

พรMอมท้ังสนับสนุนนโยบายการใชMพลังงานทางเลือกมากข้ึนในจังหวัดและรณรงค:นโยบายการประหยัด

พลังงานอยNางจริงจัง 

4) สNงเสริมสนับสนุนใหMประชากรท่ีเปxนภาคครัวเรือนเขMาถึงระบบสาธารณูปโภคมาก 

ข้ึน และในขณะเดียวกันก็เพ่ิมประสิทธิภาพของการใหMบริการดMานสาธารณูปโภคน้ำไฟฟwาและประปา 

เพ่ือใหMครอบคลุม  ถึงประชาชนจากทุกแหลNง นอกจากน้ัน เพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการรัฐ

โดยการต้ังคณะกรรรมการกลางในการดำเนินการตามระเบียบพัสดุท่ีเปxนภาพรวมของจังหวัดท่ีทุก

สNวนราชการสามารถใชMไดM เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดซ้ือจัดจMางใหMมีความคลNองตัวมากข้ึนซ่ึงจะ

สNงผลโดยตรงตNอการเบิกจNายงบประมาณ   ของภาครัฐเพราะป{ญหาสNวนหน่ึงท่ีมักเกิดข้ึนคือ ความ

ลNาชMาในการจัดซ้ือจัดจMางและการขาดแคลนบุคลากรดMานชNาง ซ่ึงจะสNงผลโดยตรงตNอการเบิกจNาย

งบประมาณในแตNละปy ซ่ึงเมือมีคณะกรรมการกลางตรงน้ีจะสามารถแกMป{ญหาไดMอยNางมาก 

5) สNงเสริมใหMมีการจัดเก็บขยะใหMถูกตMอง ตาม Rood Map ของรัฐบาลและ 

ขณะเดียวกันก็รณรงค:หMามท้ิงขยะตามแหลNงทNองเท่ียวตNางๆ พรMอมท้ังรณรงค:การใชMถุงผMา และท่ีสำคัญ 

คือ ปรับปรุงซNอมแซมเตาเผาขยะท่ีมีอยูNแลMวใหMมีประสิทธิภาพมากข้ึน    

2.6.7 เป̀าหมายการพัฒนาจังหวัด 

                วิสัยทัศน:ของจังหวัดภูเก็ต “ศูนย:กลางการทNองเท่ียว การศึกษา นวัตกรรมบริการ ใน

ระดับนานาชาติ และการพัฒนาท่ีย่ังยืน มุNงสูNจังหวัดท่ีพัฒนาแลMวภายในปy พ.ศ. 2579”(Hub of 

International in tourism Education and Innovation Value based Economy)   ซ่ึงในระยะเวลา

ของแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2561 – 2564 ไดMกำหนดเปwาหมายการพัฒนาจังหวัดไวMคือ 
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“ศูนยAกลางการทNองเท่ียว การศึกษา นวัตกรรมบริการในระดับนานาชาติ และการพัฒนาท่ีย่ังยืน” 

กรอบนิยามของเป̀าหมายการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในชNวงปi พ.ศ. 2561 - 2564 
            

            ภูเก็ตเมืองทNองเท่ียวระดับนานาชาติ หมายถึง อุตสาหกรรมการทNองเท่ียว ท่ีมีการบริหาร

จัดการท่ีไดMมาตรฐานสากล มีศักยภาพในการเปxนแหลNงทNองเท่ียวทางทะเลระดับโลก การเพ่ิมข้ึนของ

การทNองเท่ียวคุณภาพเติบโตอยNางตNอเน่ือง สามารถสรMางเศรษฐกิจ สรMางงานอาชีพแกNประชาชน รายไดM

ชุมชน อยNางท่ัวถึง 

 ภูเก็ตเมืองแหNงการศึกษาระดับนานาชาติ หมายถึง จังหวัดภูเก็ตเปxนศูนย:กลางระดับ

นานาชาติในการพัฒนาคน และสังคมแหNงการเรียนรูM มีโรงเรียนนานาชาติในระดับอนุบาล ประถม 

มัธยม อุดมศึกษา ในระดับมาตรฐานโลก เปxนแหลNงเรียนรูM การศึกษาตNอเน่ืองในระดับนานาชาติ มี

ระบบการศึกษาระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานเพ่ือรองรับความเปล่ียนแปลง เช่ือมโยงอาเซียน

และประชาคมโลก เสริมสรMางขีดความสามารถประชาชนภูเก็ตในการเปxนพลเมืองของประเทศ พลเมือง

อาเซียน พลเมืองของโลก ท่ีมีอัตลักษณ:อยNางเขMมแข็ง และเปxนศูนย:กลางของการเรียนรูM การวิจัยใน

ระดับโลก สามารถสรMางรายไดMแกNจังหวัดผNานการศึกษาท่ีเติบโตอยNางตNอเน่ือง 

          นวัตกรรมการบริการในระดับนานาชาติ หมายถึง ความสมบูรณ:ของการเปxนเมืองดิจิทัล การ

พัฒนาเมืองใหMเติบโตดMวยนวัตกรรมบริการสูNความเปxนเมืองท่ีมีความเจริญท้ังการพัฒนาบริการในระบบ

การคมนาคม และโลจิสติกส:ของจังหวัดภูเก็ตท่ีเช่ือมโยงการเดินทาง ท้ังทางบก ทางอากาศ ทางน้ำ 

และทางราง เพ่ือรองรับการเปxนเมืองนานาชาติ การเปxนตMนแบบของประเทศของการพัฒนาใหMเปxนเมือง

นNาอยูN ท้ังดMานเศรษฐกิจ การทNองเท่ียว การรักษาพยาบาล ความปลอดภัย ส่ิงแวดลMอม การศึกษา 

(Mobility and smart city) 

             การพัฒนาท่ีย่ังยืน หมายถึง การบริหารจัดการ และการสรMางสรรค:นวัตกรรมบริการทาง

การเกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัด ใหMมีศักยภาพท่ีแขNงขันไดM  มีแบรนด:ท่ี

เปxนเอกลักษณ:ของจังหวัด พัฒนาชุมชนใหMสามารถพ่ึงตนเองไดMบนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลMอม เพ่ือรักษาสมดุลของ

ระบบนิเวศ และการใชMประโยชน:จากทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความคุMมคNา ย่ังยืนและเปxนมิตรตNอ

ส่ิงแวดลMอม  

2.6.8 สNงเสริมให[จังหวัดภูเก็ตเปkนเมืองศูนยAกลางของการศึกษาในระดับนานาชาติ   

มาตรการและแนวทางการดำเนินงาน 

1) สรMางรNวมมือกับสถาบันการศึกษาระดับช้ันนำของโลก (World Class Academy)  

เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในระดับนานาชาติท่ีสอดคลMองกับการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 

2) การจัดต้ังสถาบันเพ่ือการพัฒนาบุคลากรดMานการบริการทางการแพทย:มูลคNาสูง  
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Wellness International Academy ดMานการแพทย:เพ่ือการทNองเท่ียว (Medical Tourism Program) 

ดMานการพัฒนาผูMประกอบการ SPA ระดับ World Class ดMานการดูแลผูM สูงวัยและเกษียณอายุ 

(Aging/Retired) และดMานการบริการดMานความงาม/การบำบัด (Plastic/Healing) 

3) จัดต้ังสถาบันการศึกษาและหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาบุคลากรดMานการทNองเท่ียวระดับ 

นานาชาติ Tourism International Academy รองรับการพัฒนาดMานการกีฬาเพ่ือการทNองเท่ียว 

(Sport Tourism) ดMานการจัดการประชุมเพ่ือการทNองเท่ียว (MICE) ดMานการทำงานอาหารไทย อาหาร

พ้ืนเมือง (Phuket Gastronomy Culinary Academy) ดMานการจัดการและดูแลเรือยอร:ช เชNน กัปตัน

เรือ ชNางซNอมบำรุง และดMานการธุรกิจและการคMา (Business Administration and Trading) 

4) จัดต้ังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานานาชาติ International high School เปxนโครงการ 

ความรNวมมือการจัดต้ังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระดับนานาชาติจังหวัดภูเก็ต 

5) ยกระดับจังหวัดสูNการเปxนศูนย:กลางการพัฒนาดMานการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเปxน 

แหลNงเรียนรูMดMานเทคโนโลยีระดับสากลเพ่ือดึงดูดนักวิจัย นักศึกษาจากตNางประเทศ พัฒนาหนNวยวิจัยและ

นวัตกรรมดMานเทคโนโลยีระดับนานาชาติ รอเร่ิมการพัฒนาศูนย:ความเปxนเลิศดMานดิจิทัล (Center of 

Digital Excellence) 

6) สNงเสริมสนับสนุนการพัฒนาอุทยานการสรMางสรรค:รองรับการพัฒนาการคMา และ 

ผูMประกอบการรุNนใหมN หรือ Phuket Creative and Start up Park การสNงเสริมความเปxนนานาชาติ

ดMานการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

7) สนับสนุนดMานและวิจัยระดับนานาชาติการแลกเปล่ียนนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย  

และบุคลากรทางการศึกษา (Inbound & Outbound) 

8) การยกระดับจังหวัดเปxนศูนย:กลางของการเรียนรูMและพัฒนาทักษะชีวิต เพ่ือรองรับ 

การความเปxนพหุวัฒนธรรม และพัฒนาประชากรในพ้ืนท่ี ใหMมีคุณภาพระดับสูง ท้ังดMานภาษาและ

เทคโนโลยี เนMนพัฒนาการเรียนรูMและทักษะชิวิตเพ่ือรองรับความเปxนพหุวัฒนธรรมในรูปแบบ Phuket 

International Summer Camp และPhuket Cultural Night and Sport Day 

9) สNงเสริมโอกาสดMานการเรียนรูMทางดMานภาษาและเทคโนโลยีใหMกับประชากรในพ้ืนท่ี 

จังหวัดภูเก็ต โดยการพัฒนาส่ือการเรียนรูMออนไลน: การจัดสรMาง Education Plaza 

2.6.9 ศูนยAกลางการจัดการศึกษานานาชาติจังหวัดภูเก็ต โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพแกN

บุคลากรดMานการทNองเท่ียวและการบริการดMานเตรียมความพรMอมสูNประชาคมอาเซียน 

- โครงการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการดMานวิชาชีพใหMกับ 

นักเรียนนักศึกษาท่ีจะสำเร็จการศึกษาดMานอาชีวศึกษา 

- โครงการ Startup and Innovational Hub for Smart city 

- โครงการ SMART Education in the 21st Century 
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- โครงการศูนย:กลางการจัดการศึกษานานาชาติจังหวัดภูเก็ต (Phuket International  

Education Hub : PIEH) 

- โครงการศูนย:การศึกษาและการบริหารจัดการการทNองเท่ียวนานาชาติ อันดามัน 

2.6.10 การพัฒนาสูNเมืองเศรษฐกิจเพ่ิมคNา และบริการมูลคNาสูงระดับนานาชาติ                     

การพัฒนาอุตสาหกรรมการทNองเท่ียวระดับโลก (World Class Tourism Industry  

Project) และ International SportCity  เพ่ิมศักยภาพในการแขNงขันของอุตสาหกรรมตNอและซNอมเรือ 

และอุตสาหกรรมท่ีตNอเน่ือง   เพ่ือสนับสนุนการทNองเท่ียว 

1) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขNงขันของอุตสาหกรรมตNอเรือและซNอมเรือ ในดMานตNาง ๆ  

เชNน ดMานเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ระบบการบริหารจัดการ เทคโนโลยี บุคลากร และส่ิงแวดลMอม 

2) เพ่ือเปxนศูนย:กลางระบบบริการขMอมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมตNอเรือและซNอมเรือ 

3) เพ่ืออำนวยความสะดวกใหMกับนักลงทุนในภาพรวมในการตัดสินใจท่ีจะลงทุน 

4) เพ่ือสรMางความรูMความเขMาใจระหวNางผูMประกอบการมารีนา ผูMประกอบการอูNเรือ 

ผูMรับบริการเก่ียวกับเรือ และหนNวยงานท่ีเก่ียวขMอง 

2.6.11 ศูนยAกลางการจัดการศึกษานานาชาติจังหวัดภูเก็ตเพ่ือพัฒนาทักษะการส่ือสาร 

ภาษาอังกฤษใหMกับนักเรียนนักศึกษา 

1) เพ่ือเตรียมความพรMอมใหMกับผูMเรียนในการเขMาสูNตลาดแรงงานดMานวิชาชีพ 

2) เพ่ือใหMพัฒนาใหMจังหวัดเปxนเมืองศูนย:กลางดMานการจัดการศึกษานานาชาติ 

2.6.12 การพัฒนาสูNเมืองเศรษฐกิจเพ่ิมคNา และบริการมูลคNาสูงระดับนานาชาติ  

                    ศูนย:กลางการจัดการศึกษานานาชาติจังหวัดภูเก็ต (Phuket International Education 

Hub : PIEH)  พัฒนาทักษะวิชาชีพแกNบุคลากรดMานการทNองเท่ียวและการบริการดMานเตรียมความ

พรMอมสูNประชาคมอาเซียน เพ่ืออบรมความรูMและทักษะวิชาชีพใหMแกNผูMปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

ผูMสนใจ นักศึกษา ดMานการทNองเท่ียวและการบริการ 

2.6.13 การพัฒนาสูNเมืองเศรษฐกิจเพ่ิมคNา และบริการมูลคNาสูงระดับนานาชาติ                       

ศูนย:กลางการจัดการศึกษานานาชาติจังหวัดภูเก็ต (Phuket International  

Education Hub : PIEH) พัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการดMานวิชาชีพใหMกับ

นักเรียนนักศึกษาท่ีจะสำเร็จการศึกษาดMานอาชีวศึกษา 

1) เพ่ือพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษใหMกับนักเรียนนักศึกษา 

2) เพ่ือเตรียมความพรMอมใหMกับผูMเรียนในการเขMาสูNตลาดแรงงานดMานวิชาชีพ 

2.6.14 พัฒนาคนภูเก็ต เปkนคนคุณภาพ เพ่ือชุมชนม่ันคง ม่ังค่ัง สูNการสร[างสังคมอนาคต 

อยNางย่ังยืน 

1) เพ่ือการสNงเสริมอาชีพและรายไดMใหMแกNประชาชนในจังหวัดภูเก็ต และจำนวน 
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นักทNองเท่ียวท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

2) เพ่ือใหMประชาชนแสดงออกถึงความจงรักภักดีตNอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย: 

3) เพ่ือรักษาและดำรงไวMซ่ึงเอกลักษณ: วัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงามของจังหวัดภูเก็ต 

4) เพ่ือใหMเกิดความรัก ความเขMาใจ ความสามัคคีของคนในครอบครัว และการสรMาง 

รากฐานท่ีม่ันคงในสถาบันครอบครัว เพ่ือนำไปสูNการอยูNรNวมกันอยNางปรองดองและสันติสุข 

5) เพ่ือใหMประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตไดMมีสNวนรNวมในการคิดและแกMไขป{ญหาใน 

การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตสูNเมืองทNองเท่ียวระดับโลก 

6) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการพ่ึงตนเองของชุมชนมากข้ึน 

2.6.15 การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความม่ันคงและความสงบเรียบร[อย  

                  พัฒนาคนภูเก็ต เปxนคนคุณภาพ เพ่ือชุมชนม่ันคง ม่ังค่ัง สูNการสรMางสังคมอนาคตอยNาง 

ย่ังยืนโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานสูNไทยแลนด: 4.0 

1) เพ่ือแกMไขป{ญหาการขาดแคลนแรงงานในฤดูกาลทNองเท่ียว 

2) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพแรงงานดMานธุรกิจทNองเท่ียวและบริการ 

3) เพ่ิมศักยภาพของผูMสูงอายุในการประกอบอาชีพและสรMางรายไดM 

2.6.16 การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความม่ันคงและความสงบเรียบร[อย  

                     พัฒนาคนภูเก็ต เปxนคนคุณภาพ เพ่ือชุมชนม่ันคง ม่ังค่ัง สูNการสรMางสังคมอนาคต 

อยNางย่ังยืนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือรองรับการเขMาสูNประชาคมอาเซียน อำเภอถลาง 

จังหวัดภูเก็ต 

1) เพ่ือพัฒนาหMองเรียน หMองปฏิบัติการตNาง ๆ ใหMมีคุณภาพและมีความทันสมัย 

2) เพ่ือจัดหาส่ือ อุปกรณ: และส่ือเทคโนโลยีท่ีเอ้ือตNอการเรียนรูM 

3) เพ่ือพัฒนาระบบอินเทอร:เน็ตในโรงเรียน ใหMสะดวกตNอการสืบคMนและเขMาถึง 

ขMอมูลไดMอยNางรวดเร็ว 

4) เพ่ือสNงเสริมใหMผูMเรียนไดMแสวงหาความรูMดMวยตนเอง รักการคMนควMา และพัฒนา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหMสูงข้ึน 

2.6.17 การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความม่ันคงและความสงบเรียบร[อย  

                พัฒนาคนภูเก็ต เปxนคนคุณภาพ เพ่ือชุมชนม่ันคง ม่ังค่ัง สูNการสรMางสังคมอนาคตอยNาง 

ย่ังยืนสรMางเอกลักษณ:คNานิยมคนภูเก็ตคนตงหNอ 

1) เพ่ือสรMางกระบวนการมีสNวนรNวมใหMคนภูเก็ตไดMมีสNวนในการรNวมคิด รNวม 

แกMไขป{ญหา  รNวมพัฒนาทMองถ่ิน และรักษาวัฒนธรรม 

2) เพ่ือใหMเด็ก เยาวชน และผูMปกครอง มีภูมิคุMมกันทางสังคมและวัฒนธรรม 

3) เพ่ือใหMเกิดการบูรณาการความรNวมมือของหนNวยงานทุกภาคสNวน 
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4) เพ่ือรักษาเอกลักษณ: วัฒนธรรมท่ีดีงามของจังหวัดภูเก็ตไปสูNอนุชนรุNนหลัง 

        สรุป บริบทของจังหวัดภูเก็ตท่ีเก่ียวขMองกับการอาชีวศึกษา จังหวัดภูเก็ตมีลักษณะเปxนหมูNเกาะ

อยูNทางภาคใตMฝ{ªงตะวันตกของประเทศไทย มีความสวยงาม เปxนท่ีช่ืนชอบของนักทNองเท่ียวท่ัวโลก 

ประกอบดMวยอุตสาหกรรมทNองเท่ียว ในกิจการท่ีเก่ียวกับ โรงแรม อาหาร การขนสNง และอุตสาหกรรม

การกNอสรMาง ดังน้ัน การจัดการศึกษาดMานการอาชีวศึกษาของจังหวัดภูเก็ต จึงควรจัดการศึกษา

เก่ียวกับ โรงแรม การขนสNง และการกNอสรMาง ซ่ึงเปxนความจำเปxนเรNงดNวนท่ีทางจังหวัดภูเก็ตตMองเรNง

พัฒนา 
 

2.7 กรอบคุณวุฒิแหNงชาติกับการอาชีวศึกษา 

การขับเคล่ือนกรอบคุณวุฒิแหNงชาติ ท่ีเก่ียวขMองกับการอาชีวศึกษา จำแนกตามยุทธศาสตร:  

มาตรการและกิจกรรม ท่ีรับผิดชอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สรุปไดMดังน้ี 
 

ตารางท่ี 2.13 ยุทธศาสตรAท่ี 1 การพัฒนาความรNวมมือกับสถานประกอบการ  

มาตรการ กิจกรรม 

1) แตNงต้ังคณะกรรมการระดับชาติ ซ่ึง

ประกอบดMวย 

หนNวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวขMองท้ัง 3 ฝ�าย

(สถาบันการศึกษาสถานประกอบการ และ

สมาคม/องค:กรวิชาชีพ)รวมท้ังผูMทรงคุณวุฒิ 

เพ่ือทำหนMาท่ีบริหารและจัดการใหMเกิดระบบ

คุณวุฒิแหNงชาติท่ีสามารถนำไปสูNการปฏิบัติ

ตามหลักการและแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีใหM

ความเห็นชอบ รวมท้ังติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติงานใหMสอดคลMองกับนโยบาย 

จัดทำคำส่ังแตNงต้ังคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิ

แหNงชาติ ซ่ึงมีบทบาทหนMาท่ี ดังน้ี 

- บริหารและจัดการใหMเกิดระบบคุณวุฒิแหNงชาติท่ี

สามารถนำไปสูNการปฏิบัติตามหลักการและ

แนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีใหMความเห็นชอบ 

- กำหนดกรอบการดำเนินงานท่ีเช่ือมโยงกับองค:กร

ตNางๆ และการเช่ือมโยงกับกรอบคุณวุฒิอMางอิง

อาเซียน 

- ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานกับ

นโยบาย 

2) ออกแบบและพัฒนาระบบคุณวุฒิแหNงชาติ

ท่ีลงรายละเอียดในทุกข้ันตอนของการ

ดำเนินงาน โดยอาศัยความรNวมมือจาก

ผูMเช่ียวชาญตNางประเทศมาใหMคำปรึกษา

แนะนำในระยะเร่ิมตMนของการดำเนินงาน 

- กำหนดแนวทางการดำเนินการจัดทำแผนการ

ขับเคล่ือนกรอบคุณวุฒิแหNงชาติสูNการปฏิบัติ โดย

จัดประชุมกับหนNวยงานท่ีเก่ียวขMองเนMนการ

ดำเนินงานในลักษณะการทำงานรNวมกันระหวNาง

หนNวยงานภายในกระทรวงและหนNวยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวขMอง ไดMแกN สมาคม/องค:กรวิชาชีพ กลุNม

วิชาชีพ สถาบันการศึกษา และสถาน

ประกอบการท่ีมีศักยภาพและความพรMอม 
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ตารางที่ 2.13 (ต#อ) 

มาตรการ กิจกรรม 

 เพ่ือรNวมกันผลักดันใหMเกิดการนำกรอบ

คุณวุฒิแหNงชาติไปสูNการปฏิบัติไดMอยNาง

ถูกตMองและมีประสิทธิภาพ 

- จัดทำคูNมือการขับเคล่ือนกรอบคุณวุฒิ

แหNงชาติสูNการปฏิบัติ 

- จัดประชุมสรMางความรูM ความเขMาใจในการ

ดำเนินงานตามกรอบคุณวุฒิแหNงชาติของแตN

ละหนNวยงาน นำรNองระบบ คุณวุฒิ วิชาชีพสูN

การปฏิบัติเพ่ือใหMผูMเรียนไดMรับคNาตอบแทน

ตามสมรรถนะวิชาชีพ 

3) รัฐสรMางแรงจูงใจใหMเกิดความรNวมมือระหวNาง

สถานประกอบการ สมาคม/ องค:กรวิชาชีพ กลุNม

วิชาชีพ และ/หรือกลุNมอาชีพ กับสถาบันการศึกษา 

ในการออกแบบและพัฒนา หลักสูตร การออกแบบ

ระบบ การจัดการเรียนการสอน การฝ6กปฏิบัติ การ

ฝ6กอบรม และพัฒนาคณาจารย: ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา 

จัดทำขMอเสนอนโยบายสรMางแรงจูงใจ 

4) ใหMสถานประกอบการท่ีไดMรับการสNงเสริมการ

ลงทุนจากรัฐ เขMามามีสNวนรNวมในการผลิต 

และพัฒนากำลังคนกับสถาบันการศึกษา 

จัดทำขMอเสนอนโยบาย สNงเสริมการมีสNวนรNวม 
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ตารางท่ี 2.14  ยุทธศาสตรAท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตรใหMสอดคลMองกับขอบเขตความรูM ทักษะ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค:  

มาตรการ กิจกรรม 

1) ดำเนินการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

รูปแบบและ วิธีการจัดการเรียนการสอน 

- ออกแบบและพัฒนา หลักสูตร รูปแบบและ 

วิธีการจัดการเรียน การสอน 

- กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคคล ในแตN

ละระดับคุณวุฒิ 

กำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ:การประเมิน

สมรรถนะของผูMเขMารับการประเมินสมรรถนะ

บุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 

- กำหนดแนวทางวิธีการประเมินสมรรถนะบุคคล 

ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 

- ดำเนินการทดสอบ/ ประเมินสมรรถนะบุคคล 

ตามมาตรฐานอาชีพและ คุณวุฒิวิชาชีพ 

ออกใบประกาศนียบัตร คุณวุฒิวิชาชีพ และ

ใบรับรอง มาตรฐานอาชีพจัดทำและดำเนินการ

ข้ึนทะเบียนบุคคลในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

- ตรวจสอบ พัฒนา และดำเนินการกำหนด

หลักเกณฑ:การประเมินสมรรถนะบุคคลตาม

มาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ 

 - กำหนดหลักเกณฑ:และรับรององค:กรทีมหนMาท่ี

รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและ

คุณวุฒิวิชาชีพ 

- ใหMการรับรององค:กรท่ีมีหนMาท่ีรับรองสมรรถนะ

บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ 

- ติดตามและประเมินผลองค:กรท่ีมีหนMาท่ีรับรอง

สมรรถนะบุคคลตาม มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ

วิชาชีพ เพ่ือใหMการดำเนินการเปxนไปดMวยความ

โปรNงใสและยุติธรรม 
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ตารางท่ี 2.14  (ตNอ) 

มาตรการ กิจกรรม 

2) สNงเสริมสนับสนุนใหM สถานประกอบการ 

สมาคมวิชาชีพ และสถาบัน การศึกษารNวม

ออกแบบ พัฒนาหลักสูตร รวมท้ัง การจัดการ

เรียนการสอน ท่ีบูรณาการการเรียนรูM กับการ

ทำงาน (work integrated learning) และ

การฝ6กอบรมในรูปแบบ ท่ียืดหยุNนหลากหลาย 

- กำหนดหรือเลือกกลุNมอาชีพ เรNงดNวน/มีความ

พรMอมในการพัฒนาสมรรถนะและมาตรฐาน

อาชีพ 

- เปxนศูนย:กลางขMอมูลเก่ียวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

และมาตรฐานอาชีพ 

- สNงเสริม สนับสนุน และประสานความรNวมมือกับ

สถานศึกษา ศูนย:หรือ สถาบันฝ6กอบรมสถาน

ประกอบการหนNวยงานของรัฐ และองค:กร

เอกชนในการเผยแพรNระบบคุณวุฒิวิชาชีพและ

มาตรฐานอาชีพ 

- พัฒนาหลักสูตรเดิมหรือจัดทำหลักสูตรใหมNใหM

สอดคลMองกับกรอบฐานสมรรถนะ 

- จัดทำแผนการเรียนรูMและการประเมินผล 

- จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

3) ดำเนินการใหMมีการจัดทำทะเบียน

มาตรฐานหลักสูตรในแตNละสาขาวิชาชีพ 

 

- จัดทำฐานขMอมูล 

 

 

 

ตารางท่ี 2.15 ยุทธศาสตรAท่ี 3 การพัฒนาระบบการทดสอบวัดและประเมินผล การเทียบโอน 

มาตรการ กิจกรรม 

1) ดำเนินการออกแบบระบบการทดสอบการ

วัดและประเมินผล 

- พัฒนากลไกของระบบ ประกันคุณภาพภายใน ใหM

สอดคลMองกับกรอบคุณวุฒิแหNงชาติ 

- จัดทำหลักเกณฑ:สำหรับใชMในการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

- จัดทำมาตรฐานสำหรับใชMในการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
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ตารางท่ี 2.15 (ตNอ) 

มาตรการ กิจกรรม 

 - จัดทำตัวบNงช้ีสำหรับใชMในการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

- จัดทำมาตรฐานสถานศึกษา ระบบ หลักเกณฑ: 

และวิธีการ ประเมินคุณภาพการศึกษาทุกระดับ  

- จัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอาชีวศึกษา 

กรอบมาตรฐาน หลักสูตรและกลไกการประกัน

คุณภาพภายในจัดทำกลไกการประกันคุณภาพ

ภายในตMนสังกัด สำหรับสNงเสริมและสนับสนุนใหM

เกิดการสรMางคุณภาพใหMแกNผูMเรียน 

- เช่ือมโยงระหวNางการประกันคุณภาพภายใน กับ

การประกันคุณภาพภายนอก 

2) สNงเสริมสนับสนุนใหMมีการใชMผลการเรียนรูMท่ี

ผNานการทดสอบ วัด และประเมินผล มาสะสม

เปxนหนNวยการเรียนเพ่ือการเทียบโอน 

- จัดทำขMอเสนอนโยบายสNงเสริมสนับสนุนใหMมีการ

ใชMผลการเรียนรูMและสมรรถนะ ท่ีผNานการทดสอบ 

วัด และประเมินผลมาสะสมเปxนหนNวยการเรียน 

และหนNวยสมรรถนะ เพ่ือการเทียบโอน 

3) ดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบการ

ติดตามและประเมินมาตรฐานหลักสูตร

มาตรฐานสถาบันการศึกษาสถานประกอบการ 

และมาตรฐานคณาจารย: ครู และผูMควบคุมการ

ฝ6กปฏิบัติในสถานประกอบการ 

- ออกแบบและพัฒนาระบบการติดตามและ

ประเมินมาตรฐานหลักสูตรมาตรฐาน

สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ และ

มาตรฐานคณาจารย: ครู และผูMควบคุมการฝ6ก

ปฏิบัติในสถานประกอบการ เพ่ือการรับรองและ

ประกัน คุณภาพการจัดการศึกษา ของผูMผNาน

การศึกษา/อบรมวNาจะเปxนผูMท่ีมี ความรูM  

3) ดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบการ

ติดตามและประเมินมาตรฐานหลักสูตร

มาตรฐานสถาบันการศึกษาสถานประกอบการ 

และมาตรฐานคณาจารย: ครู และผูMควบคุมการ

ฝ6กปฏิบัติในสถานประกอบการ 

- ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค: 

และสมรรถนะ (ความสามารถ ในการประยุกต:ใชM

ความรูM ทักษะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค:) 

ตามระดับ คุณวุฒิการศึกษาของ

สถาบันการศึกษา และระดับคุณวุฒิวิชาชีพตาม

กรอบคุณวุฒิแหNงชาติ 
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ตารางท่ี 2.16  ยุทธศาสตรAท่ี 4 การเสริมสรMางศักยภาพและขีดความสามารถใหMแกNสถาบันการศึกษา  

มาตรการ กิจกรรม 

1) สรMางความรูMความเขMาใจ แกNหนNวยงาน/

บุคคลท่ีเก่ียวขMองในการนำกรอบคุณวุฒิ

แหNงชาติไปดำเนินการ 

- จัดประชุม จัดนิทรรศการ และจัดพิมพ:เอกสาร 

เผยแพรN เพ่ือสรMางความรูM ความเขMาใจและความ

ตระหนักในความจำเปxนของการมีกรอบคุณวุฒิ 

วิชาชีพแหNงชาติ เพ่ือเช่ือมโยงกับกรอบคุณวุฒิ

แหNงชาติ รวมท้ังตระหนักถึงคุณคNาของสมรรถนะ

ในการปฏิบัติงานตามระดับคุณวุฒิ ใหMแกN 

หนNวยงานท่ีเก่ียวขMอง ผูMเรียน ผูMปกครอง  

2) ดำเนินการฝ6กอบรมหนNวยงาน/บุคคลท่ี

เก่ียวขMองในการพัฒนากรอบคุณวุฒิ แหNงชาติ 

- ฝ6กอบรมผูMท่ีเก่ียวขMอง กับการปฏิบัติงานตาม

กรอบคุณวุฒิแหNงชาติ 

3) สNงเสริมใหMเอกชนมีบทบาทในการจัด

การศึกษามากข้ึนโดยใหMภาครัฐมาเปxนผูMกำกับ

นโยบายและแผนคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา และสNงเสริมสนับสนุน 

- จัดทำขMอเสนอนโยบายในการปรับรูปแบบการ

บริหารจัดการศึกษา 

4) สNงเสริมครูและคณาจารย:สามารถลางานไป

ศึกษาเรียนรูMและวิจัยรNวมกับสถานประกอบการ 

เพ่ือนำมาพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน

การสอน 

- จัดทำมาตรการสNงเสริมครูและคณาจารย:สามารถ

ลางานไปศึกษาเรียนรูMและวิจัยรNวมกับสถาน

ประกอบการ 

5) สถาบันการศึกษา ท่ีรNวมดำเนินการกับ 

สถานประกอบการ ตMองจัดใหMมีการฝ6กอบรม

และพัฒนาผูMควบคุมการฝ6กในสถาน

ประกอบการใหMมีความรูM ความเขMาใจทางดMาน

ทฤษฎี และวิชาการท่ีเก่ียวขMอง นอกเหนือจาก

ความรูMในดMานปฏิบัติ 

- จัดฝ6กอบรมและพัฒนา ผูMควบคุมการฝ6กในสถาน

ประกอบการใหMมีความรูMความเขMาใจทางดMาน

ทฤษฎีและวิชาการ 

 

     สรุป กรอบคุณวุฒิแหNงชาติกับการอาชีวศึกษา ประกอบดMวย  การพัฒนาความรNวมมือกับสถาน

ประกอบการ กับสถาบันการศึกษาอยNางเปxนระบบ  การพัฒนาหลักสูตรใหMสอดคลMองกับกรอบคุณวุฒิ

แหNงชาติ  การพัฒนาระบบการทดสอบ การวัดและประเมินผล และ การเสริมสรMางศักยภาพและขีด

ความสามารถใหMแกNสถาบันการศึกษา เพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนใหMสนองตอบความตMองการของ

ตลาดแรงงานตามกรอบคุณวุฒิแหNงชาติ 
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2.8 หลักการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ 

หลักการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ   เปxนทฤษฎีท่ีทำใหMนักบริหาร สามารถมองเห็นภาพรวม 

ขององค:การท้ังหมด ตามหนMาท่ี  ท่ีสัมพันธ:กับส่ิงแวดลMอม  คำวNาระบบ อาจจัดไดMวNาเปxนกลุNม ของสNวน

ท่ีเก่ียวขMองกัน และมีความสัมพันธ:กันในเชิงท่ีจะตMองบรรลุจุดมุNงหมายรNวมกัน องค:ประกอบของระบบ 

ประกอบดMวย  ป{จจัยนำเขMา (Inputs)   กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process)   ป{จจัย

นำออก (Outputs)   และขMอมูลยMอนกลับ (Feed Back) ดังน้ี  สมยศ (2544) 

1) ป{จจัยนำเขMา ไดMแกN ทรัพยากรตNางๆ ท่ีตMองใชMในกระบวนการบริหารน้ันคือทรัพยากร 

มนุษย: ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางการเงิน และขMอมูลท่ีตMองใชM ในการผลิตสินคMาและบริการ 

2) กระบวนการแปรสภาพ ประกอบดMวย เทคนิคในการจัดการตNางๆ รูปแบบกิจกรรมการ 

ผลิต เทคโนโลยีท่ีเก่ียวขMองกับการผลิต 

3) ป{จจัยนำออก ไดMแกN สินคMา บริการ กำไร ขาดทุน และผลท่ีคาดหวังอ่ืนๆ เชNน ศักยภาพ 

ของพนักงานท่ีพัฒนาข้ึน เปxนตMน  

4) ขMอมูลยMอนกลับ (Feed Back) คือ ขMอมูลเก่ียวกับผลท่ีเกิดจากกิจกรรมของ องค:การ ซ่ึง 

สามารถนำไปพิจารณาเพ่ีอปรับปรุงประสิทธิภาพในข้ันตอนตNาง ๆ ไดM 

     หลักการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ ดังน้ี จันทรานี  (2545)    

1) ทฤษฎีระบบมีความเช่ือวNา ระบบจะตMองเปxนระบบเป�ด (Open System)กลNาวคือ จะตMอง 

มีปฏิสัมพันธ:กับส่ิงแวดลMอม โดยไดMรับอิทธิพลหรือผลกระทบตลอดเวลาจาก สภาพแวดลMอม 

2) มีรูปแบบของการจัดลำดับ (The Hierarchical Model)ลักษณะของระบบ ใหญNและ 

ระบบยNอยท่ีสัมพันธ:กัน 

3) มีรูปแบบของป{จจัยปwอนเขMา และผลผลิต (Input Output Model) ซ่ึงแสดงใหMเห็นผล 

ของปฏิสัมพันธ:ท่ีมีกับส่ิงแวดลMอม โดยเร่ิมตMนจากป{จจัย กระบวนการ และผลผลิตตามลำดับ 

4) แตNละองค:ประกอบของระบบ จะตMองมีสNวนสัมพันธ:กัน หรือมีผลกระทบตNอกัน และกัน  

(The Entities Model) หมายความวNา ถMาองค:ประกอบของระบบตัวใดตัวหน่ึงเปล่ียนไป ก็จะมีผลตNอ

การปรับเปล่ียนขององค:ประกอบตัวอ่ืนดMวย 

5) ทฤษฎีระบบเช่ือในหลักการของการมีเหตุ-ผลของส่ิงตNางๆ (Cause and Effect) ซ่ึงเปxน 

หลักการทางวิทยาศาสตร: ท่ีสามารถพิสูจน:ไดM ทฤษฎีระบบไมNเช่ือผลของสถานการณ:ใดสถานการณ:

หน่ึง เกิดจากสาเหตุเพียงสาเหตุเดียว 

6) ทฤษฎีระบบจะมองทุกๆ อยNางในภาพรวมของทุกองค:ประกอบมากกวNาท่ีจะมองเพียงสNวน 

ใดสNวนหน่ึงของระบบ 

7) ทฤษฎีระบบ คำนิงถึงผลของการปฏิบัติท่ีเปxน “Output” หรือ “Product”มากกวNา 

“Process” ซ่ึงผลสุดทMายของงานท่ีไดMรับ อาจมีมากมายหลายส่ิง ซ่ึงก็คือผลกระทบ (Outcome or 
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Impact) ท่ีเกิดข้ึนตามมาในภายหลังน่ันเอง 

องคAประกอบของระบบ 

        แนวคิดองค:ประกอบของระบบ ดังน้ี  Schoderbeck and others (1990)    

1) ป{จจัยนำเขMา (Input) หมายถึง ส่ิงตNางๆ ท่ีเร่ิมเขMาไปในระบบ เพ่ีอใหMระบบเกิด การทำงาน 

ข้ึน โดยมีองค:ประกอบยNอย คือ บุคลากร วัสดุ ป{จจัย พลังงาน ขMอมูลตNางๆ ท่ีจำเปxน ตNอการ

ดำเนินงานในระบบ 

2) กระบวนการ (Process) หมายถึง ข้ันตอนท่ีจะทำใหMป{จจัยนำเขMาตNางๆ ไปสูN ผลผลิต เปxน 

กระบวนการจัดกระทำกับป{จจัยนำเขMา เพ่ีอใหMไดMผลผลิตตามท่ีตMองการ 

3) ผลผลิต (Output) หมายถึง ผลท่ีไดMจากกระบวนการจัดทำกับป{จจัยนำเขMาตNางๆและ 

สามารถนำมาเปxนป{จจัยนำเขMาของอีกระบบหน่ึง ซ่ึงมีการเช่ือมโยงกัน 

4) ขMอมูลปwอนกลับ (Feedback) หมายถึง ขMอมูลท่ีไดMจากผลผลิต เพ่ือท่ีจะไดMนำไปปรับปรุง 

องค:ประกอบของป{จจัยนำเขMา และกระบวนการ เพ่ือใหMเกิดการพัฒนาและปรับปรุงผลผลิตใหMมี

คุณภาพมากย่ิงข้ึน 

5) สภาพแวดลMอม (Environment) หมายถึง สภาพท่ีเปxนอยูNท้ังภายในและภายนอกของ 

ระบบ ซ่ึงมีสNวนเก่ียวขMองกับระบบเปxนอยNางมาก สามารถชักนำใหMระบบดำเนินไปไดM อยNางดีบรรลุ

วัตถุประสงค:   ดังภาพท่ี 2.3 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพท่ี 2.3 องค:ประกอบของระบบตามแนวคิดของ Schoderbeck and others 
 

 

      สNวนประกอบของระบบ ประกอบดMวยสNวนสำคัญ 5 สNวน ดังน้ี ทิศนา (2545) 

1) ตัวปwอน คือองค:ประกอบตNางๆ ของระบบ จะมีจำนวนและความสำคัญมากนMอยเพียงใด  

ข้ึนอยูNกับความความคิดและประสบการณ:ของผูMจัดระบบ 

2) ประมวลผล คือ การจัดความสัมพันธ:ขององค:ประกอบตNางๆ ของระบบใหMมีลักษณะท่ี 

เอ้ืออำนวยตNอการบรรลุเปwาหมายอาจมีองค:ประกอบเหมือนกันแตN อาจมีลักษณะของการจัด

ความสัมพันธ:แตกตNางกันไดM 

ป3จจัย (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) 

ขQอมูลยQอนกลับ (Feedback) 
สภาพแวดลQอม (Environment) 
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3) ผลผลิต คือ ผลท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการดำเนินงาน หากผลท่ีเกิดข้ึนเปxนไปตามเปwาหมาย 

ท่ีกำหนดไวM แสดงวNา ระบบมีประสิทธิภาพ หากผลท่ีเกิดข้ึนไมNเปxนไปตามท่ีคาดหวัง  แสดงวNาระบบยัง

มีจุดบกพรNอง ควรท่ีจะพิจารณาแกMไขปรับปรุงกระบวนการ หรือตัวปwอน ซ่ึงเปxนเหตุใหMเกิดผลน้ัน 

4) กลไกลควบคุม คือ กลไกหรือวิธีการท่ีไซMในการควบคุมหรือตรวจสอบ กระบวนการใหM 

เปxนไปอย"างมีประสิทธิภาพ 

5) ขMอมูลปwอนกลับ คือ ขMอมูลท่ีไดMจากการวิเคราะห:ความสัมพันธ:ระหวNางผลผลิตกับ 

จุดมุNงหมาย ซ่ึงจะเปxนขMอมูลปwอนกลับไปสูNการปรับปรุงกระบวนการและตัวปwอน   ซ่ึงสัมพันธ:กับ

ผลผลิตและตัวปwอน มีลักษณะ  ดังภาพประกอบท่ี 2.4 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพท่ี 2.4 องค:ประกอบของระบบ 

 
 

องค:ประกอบของระบบ มีดังน้ี สวัสด์ิ (2542) 

1. ตัวปwอน (Input) 

2. กระบวนการ (Process) 

3. ผลผลิต (Output) 

3.1 โดยต้ังใจ (Intended) 

3.2 โดยไมNไตัต้ังใจ (Unintended) 

4. การบริหาร (Management) 

4.1 มาตรฐาน (Standard) 

4.2 ขMอมูลยMอนกลับ (Feedback) 

4.3 ส่ิงท่ีช้ีแนะ (Initiator) 

 

 

 

กลไกลควบคุม 

ผลผลิต ตัวปfอน กระบวนการ 

ขQอมูลปfอนกลับเพื่อปรับปรุง 
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รายละเอียดดังแสดงในภาพท่ี 2.5 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี 2.5 แสดงองค:ประกอบของระบบ 

 
 

        จากแนวคิดเก่ียวกับองค:ประกอบเชิงระบบ สรุปไดMวNาองค:ประกอบของระบบประกอบดMวย 5 

องค:ประกอบไดMแกN 1) ป{จจัยนำเขMา 2) กระบวนการ 3) ผลผลิต 4) ขMอมูลปwอนกลับ และ 5) 

สภาพแวดลMอม ซ่ึงองค:ประกอบดังกลNาว จะมีความสัมพันธ:ซ่ึงกันและกัน 

 

2.9 Systems Approach and Benchmarking for  Education Results (SABER)  

 SABER เปxนขMอริเร่ิมของธนาคารโลกในการใหMความชNวยเหลือประเทศตNางๆ ในเอเชียตะวันออก 

เฉียงใตMและเอเชียตะวันออก โดยดำเนินการสำรวจและสรMางความแข็งแกรNงใหMแกNระบบการศึกษาของ

แตNละประเทศรวมท้ังประเทศไทย  ผลสำรวจโครงการ SABER ซ่ึงเปxนการประเมินระบบและการ

กำหนดคNาเทียบเคียง ท่ีสNงผลตNอคุณภาพการศึกษา เชNน การนำเสนอแนวคิดเชิงนโยบายเก่ียวกับการ

ใหMอิสระแกNโรงเรียน  (School Autonomy) และระดับความรับผิดชอบของโรงเรียน  ท่ีมีผลตNอ

คุณภาพการศึกษา (Accountability) ประกอบดMวย 1) การพัฒนาคุณภาพครูและสNงเสริมความ

รับผิดชอบของครูใหMมากข้ึน 2) การใหMอิสระแกNโรงเรียนในการบริหารงบประมาณมากข้ึน รวมท้ังการ

กำหนดเงินเดือนครู  นอกจากน้ี  ยังรNวมมืออยNางใกลMชิดกับกระทรวงศึกษาธิการตามแผนการปฏิรูป

การศึกษาของประเทศไทย ซ่ึงธนาคารโลกใหMการสนับสนุนดMานเทคนิค และความชNวยเหลือในการ

พัฒนาความรูM การนำแนวคิดหรือผลงานวิจัยตNางๆ ของธนาคารโลกในดMานการศึกษาไปสูNการปฏิบัติ

อยNางเปxนรูปธรรม รวมท้ังความรNวมมือจัดทำยุทธศาสตร:เพ่ือการพัฒนาการศึกษาของไทยระยะยาว  

 

มาตรฐาน (Standard) 

การบริหาร (Management) 

กระบวนการ (Process) ตัวปfอน ผลผลิต 

สภาพแวดลQอม (Environment) 
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ภาพท่ี 2.6 SABER  and the Results Chain for Learning 
 

      และจากการศึกษาของ Tan, Jee Peng (World Bank, 2011) เร่ือง System Assessment 

and Benchmarking for Education Results (SABER), Workforce Development ท่ี น ำเสนอ

เกณฑ:และระบบการประเมินผลการจัดการศึกษา ในการประชุม East Asia Conference on Skills 

Development for Productivity เม่ือ เดือน มีนาคม พ .ศ . 2554 ณ  ก รุงจาการ:ตา ประเทศ

อินโดนีเซีย โดยมีเกณฑ:ในการประเมินผลการจัดการศึกษา ประกอบดMวย 3 มิติ 9 กลไกขับเคล่ือน 

และ 27 กิจกรรมการดำเนินงาน มีรายละเอียดดังน้ี 

 
 

ภาพท่ี 2.7 แสดงแนวคิด SABER (System Assessment and Benchmarking 

               Education Results) ของ Tan, Jee Peng (World Bank, 2011) 

Inputs
Inputs

Policies &
institutions

Quality of policy
Implementation

Quality and 
quantity of 
education 
delivered
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learning & 

other 
outcomes

Current focus 
of SABER

Future addition
under SABER UF

Focus of complementary 
data-Gathering initiatives

WfD 
System

Strategic
Framework

System
Oversight

Service

Direction
Planning
Coordination

Standards and Quality
Programs
Resources

Content
Incentives
Outcomes

3 Dimensions 9 Drivers 27 Actions
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จากภาพท่ี 2.7 แนวคิด SABER ของ Tan, Jee Peng (World Bank, 2011)  

ประกอบดMวย 3 มิติ  9 กลไกการขับเคล่ือน โดยมีกิจกรรมการดำเนินงานท่ีหลากหลายตามลักษณะ

ของมิติและกลไกขับเคล่ือนประมาณ 27 กิจกรรมการดำเนินงาน ตามความเหมาะสมและบริบทของ

แตNละประเทศ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

มิติท่ี 1 กรอบกลยุทธ: (Strategic Framework)   มี 3 กลไกขับเคล่ือน  คือ 

1) ดMานทิศทาง (Direction) 

2) ดMานแผนงาน (Planning) 

3) ดMานประสานความรNวมมือ (Coordination) 

มิติท่ี 2 การจัดระบบงาน (System Oversight) มี 3 กลไกขับเคล่ือน คือ 

1) ดMานคุณภาพและมาตรฐาน (Standards and Quality) 

2) ดMานโปรแกรม (Programs) 

3) ดMานทรัพยากร (Resources) 

มิติท่ี 3 การดำเนินงาน (Service Delivery ) มี 3 กลไกขับเคล่ือน คือ 

1) ดMานเน้ือหา (Content) 

2) ดMานแรงจูงใจ (Incentives) 

3) ดMานผลลัพธ: (Outcomes) 

แนวทางการสังเคราะห:ป{จจัยความสำเร็จดังกลNาวขMางตMน เปxนเคร่ืองมือในการประเมิน 

องค:ประกอบท่ีมีอิทธิพลตNอการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา  

          เม่ือพิจารณาแนวทางของการจัดการศึกษาในกลุNมอาชีวศึกษา นโยบายของรัฐบาลดMาน

การศึกษาเก่ียวกับการอาชีวศึกษา การอาชีวศึกษากับการเขMาสูNประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ความสำเร็จในการฝ6กประสบการณ:วิชาชีพในสถานประกอบการ สามารถประยุกต:ใชMแนวคิดของ Tan, 

Jee Peng ท่ีไดMนำเสนอเกณฑ:และระบบการประเมินผลการจัดการศึกษา SABER ของ Tan, Jee 

Peng ไดM  

          กลNาวคือ การบริหารจัดการฝ6กประสบการณ:วิชาชีพในสถานประกอบการ มีกรอบกลยุทธ: ท่ี

ชัดเจนท้ังในระดับชาติ ระดับกระทรวงศึกษาธิการ และระดับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ซ่ึงกลไกขับเคล่ือน การดำเนินงานบริหารจัดการฝ6กประสบการณ:วิชาชีพในสถานประกอบการ เปxน

เร่ืองท่ีตMองใหMความสำคัญกับกิจกรรมดMานทิศทาง และการประสานความรNวมมือ มีการจัดระบบการ

บริหารท่ีชัดเจนดMวยการสนับสนุนดMานคุณภาพมาตรฐาน การจัดโปรแกรม ท่ีหลากหลายกับความ

ตMองการ และท่ีสำคัญการสนับสนุนทรัพยากร ท่ีจำเปxนสำหรับการดำเนินงานเพ่ือใหMบรรลุเปwาหมาย

ดังกลNาว ป{จจุบันมีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหลายแหNงดำเนินการ

ความรNวมมือกับสถานประกอบการเปxนท่ียอมรับ ซ่ึงสNวนใหญNข้ึนอยูNกับความสามารถในการบริหาร
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จัดการ ศักยภาพของครู ความโดดเดNนของสาขาวิชาและความเหมาะของสถานท่ีต้ัง ไมNไดMมีรูปแบบท่ี

ชัดเจน ดังน้ัน หากมีรูปแบบการบริหารจัดฝ6กประสบการณ:วิชาชีพในสถานประกอบการ ก็สามารถใชM

เปxนตMนแบบในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดM 

 

2.10 การพัฒนารูปแบบและการจัดทำคูNมือ 

2.10.1 การพัฒนารูปแบบ  รูปแบบ หมายถึง โครงสรMาง โปรแกรม แบบจำลอง  หรือตัวแบบ  

ท่ีจำลองสภาพความเปxนจริง ท่ีสรMางข้ึนจากการลดทอนเวลา และเทศะ พิจาณาวNามีส่ิง ใดบMางท่ี

จะตMองนำมาศึกษาเพ่ือใชMแทนแนวความคิดหรือปรากฏการณ:ใดปรากฏการณ:หน่ึง โดยอธิบาย

ความสัมพันธ:ขององค:ประกอบตNาง ๆ ของรูปแบบน้ัน  รูปแบบเปxนรูปธรรมของความคิดท่ีเปxน 

นามธรรม ซ่ึงบุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหน่ึง เชNน เปxนคำอธิบาย เปxนแผนผัง 

ไดอะแกรม หรือแผนภาพ เพ่ือชNวยใหMตนเองหรือบุคคลอ่ืนสามารถเขMาใจไดMชัดเจนข้ึนเปxนรูปยNอของ 

ความจริงของปรากฏการณ: ซ่ึงแสดงดMวยขMอความ จำนวน หรือภาพ สำหรับอธิบายปรากฏการณ:เพ่ือ

ลดทอนเวลาและเทศะ ทำใหMเขMาใจความจริงของปรากฏการณ:ไดMดีย่ิงข้ึน 

2.10.1.1 องค:ประกอบของรูปแบบ 

- รูปแบบจะตMองนำสูNการทำนาย ผลท่ีตามมาซ่ึงสามารถพิสูจน:      

ทดสอบไดM กลNาวคือ สามารถนำไปสรMางเคร่ืองมือเพ่ือไปพิสูจน:ทดสอบไดM 

- โครงสรMางของรูปแบบจะตMองประกอบดMวยความสัมพันธ:เชิงสาเหตุ  

ซ่ึงสามารถอธิบายปรากฏการณ:/เร่ืองน้ันไดM 

- รูปแบบจะตMองสามารถชNวยสรMางจินตนาการ ความคิดรวบยอด  

และความสัมพันธ: รวมท้ังชNวยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรูM 

- รูปแบบควรจะประกอบดMวยความสัมพันธ:เชิงโครงสรMางมากกวNาความสัมพันธ: 

เชิงเช่ือมโยง  

 

2.10.1.2 ลักษณะของรูปแบบ 

               รูปแบบ ใชMกันอยูNท่ัวไป มี 5 แบบ หรือ 5 ลักษณะ คือ 

1) รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ ไดMแกN ความคิดท่ีแสดงออกในลักษณะของ 

การเปรียบเทียบส่ิงตNาง ๆ อยNางนMอย 2 ส่ิงข้ึนไป รูปแบบน้ีใชMกันมากทาดMานวิทยาศาสตร:กายภาพ 

สังคมศาสตร:และพฤติกรรมศาสตร: 

2) รูปแบบเชิงภาษา ไดMแกN ความคิดท่ีแสดงออกผNานทางการ    ใชMภาษา  

(พูดและเขียน) รูปแบบน้ีใชMกันมากทางดMานศึกษาศาสตร: 

3) รูปแบบเชิงคณิตศาสตร: ไดMแกN ความคิดท่ีแสดงออกผNานทางสูตร 
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คณิตศาสตร: ซ่ึงสNวนมากจะเกิดข้ึนหลังไดMรูปแบบเชิงภาษาแลMว 

4) รูปแบบเชิงแผนผัง ไดMแกNความคิดท่ีแสดงออกผNานทางแผนผัง  

แผนภาพ ไดอะแกรม กราฟ เปxนตMน 

5) รูปแบบเชิงสาเหตุ ไดMแกNความคิดท่ีแสดงใหMเห็นถึงความสัมพันธ:      

เชิงสาเหตุระหวNางตัวแปรตNาง ๆ ของสภาพการณ:/ป{ญหาใด ๆ รูปแบบดMานศึกษาศาสตร:สNวนใหญN   

มักเปxนแบบน้ี 

2.10.1.3 การสรMางรูปแบบ 

              การสรMางรูปแบบ คือ การกำหนดมโนทัศน:ท่ีเก่ียวขMองสัมพันธ:กันอยNางเปxน

ระบบ  เพ่ือช้ีใหMเห็นชัดเจนวNา รูปแบบเสนออะไร เสนออยNางไร เพ่ือใหMไดMอะไร และส่ิงท่ีไดMน้ันอธิบาย

ปรากฏการณ:อะไร และนำไปสูNขMอคMนพบอะไรใหมN  ดังรายละเอียด การสรMางรูปแบบ ดังภาพท่ี 2.8 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.8  ข้ันตอนการสรMางรูปแบบ 

 

กลNาวโดยสรุป รูปแบบท่ีจะนำไปใชMใหMไดMประโยชน:สูงสุดน้ัน รูปแบบตMองประกอบดMวยลักษณะ

สำคัญ คือ มีความสัมพันธ:เชิงโครงสรMาง สามารถทำนายผลไดM สามารถขยายความผลการทำนายไดM

กวMางขวางข้ึน และสามารถนำไปสูNแนวคิดใหมN ๆ สำหรับการพัฒนารูปแบบน้ันผูMศึกษาจะตMองศึกษา

แนวคิดทฤษฎีในการสรMางรูปแบบ นำเอาขอมูลมาจัดเก็บ มาวิเคราะห: และสังเคราะห:เพ่ือกำหนด

ความสัมพันธ:ขององค:ประกอบของรูปแบบ กำหนดโครงสรMางและขMอเสนอของรูปแบบอยNางชัดเจน    

เพ่ือนำไปสูNผลสรุปเพ่ืออธิบายปรากฏการณ:ท่ีมุNงหวังของการศึกษา วิธีการทดสอบและปรับปรุงรูปแบบ     

กNอนนำรูปแบบไปใชMงานจริง ประเมินผลหลังจากนำรูปแบบไปใชMงานจริง 

2.10.1.4 การพัฒนารูปแบบ  

              จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขMองกับการพัฒนารูปแบบพบวNา การพัฒนา

รูปแบบน้ันอาจจะมีข้ันตอนในการดำเนินงานแตกตNางกันไป แตNโดยท่ัวไปแลMวอาจจะแบNงออก เปxนสอง

ตอนใหญN ๆ คือ การสรMางรูปแบบ (construct) และการหาความตรง (validity) ของรูปแบบ (Willer, 

1967, p. 83) สNวนรายละเอียดในแตNละข้ันตอนวNามีการดำเนินการอยNางไรน้ันข้ึนอยูNกับลักษณะและ

กรอบแนวคิดซ่ึงเปxนพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบน้ัน ๆ ตัวอยNางงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ  

มโนทัศนs (Concept) ขQอเสนอ (Proposition) ตัวแปร (Variables) 

รูปแบบ (Model) ผลการทำนาย (Solution) 

การวัด  สรQางความสัมพันธs 

ระหวyางตัวแปร  

สรQางความสัมพันธs ระหวyางขQอเสนอ 

การทำนาย  
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การพัฒนารูปแบบตามแนวทางการศึกษาของ รุNงรัชดาพร  เวหะชาติ (2548, หนMา 92-

93) ไดMพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพท้ังองค:การของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมุNงศึกษาการพัฒนา

รูปแบบการบริหารคุณภาพท้ังองค:การของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานท่ีเหมาะสม การศึกษามีรายละเอียดในการดำเนินการ 5 ข้ันตอน คือ 

ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาและสำรวจขMอมูลเบ้ืองตMนเก่ียวกับแนวคิดและหลักการบริหาร

คุณภาพท้ังองค:การ โดยสัมภาษณ:ผูMบริหารสถานศึกษาและครูผูMสอนท่ีไดMรับเลือกเปxนโครงการนำรNอง

การวิจัยและการพัฒนาการเรียนรูMเพ่ือคุณภาพการศึกษา รวมท้ังการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวขMอง 

และการศึกษาสภาพจริงจากรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนท่ีผNานการประเมินคุณภาพ 

ข้ันตอนท่ี 2 เปxนการสรMางรูปแบบจำลองเพ่ือสรMางรูปแบบการบริหารคุณภาพ          

ท้ังองค:การโดยการสังเคราะห:แบบสัมภาษณ:จากการศึกษาในข้ันตอนท่ี 1 นำมาสรMางเปxนรูป

แบบจำลองระบบบริหารคุณภาพท้ังองค:การดMวยการสรMางเปxนแบบสอบถามความคิดเห็นของ

ผูMทรงคุณวุฒิแบบเลือกตอบ เห็นดMวยและไมNเห็นดMวย ใหMผูMทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ 

ข้ันตอนท่ี 3 เปxนการพัฒนารูปแบบระบบบริหารคุณภาพท้ังองค:กรโดยใชMเทคนิค     

เดลฟายจากผูMทรงคุณวุฒิ เพ่ือใหMไดMรูปแบบท่ีมีความเปxนไปไดMในทางปฏิบัติการใชMรูปแบบจำลองจาก

ข้ันตอนท่ี 2 นำมาศึกษาวิเคราะห: และกำหนดรูปแบบระบบการบริหารคุณภาพท้ังองค:การดMวย

เทคนิคเดลฟาย 3 รอบ 

ข้ันตอนท่ี 4 การวิเคราะห:หาความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารคุณภาพท้ังองค:การ 

เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผูMปฏิบัติงานในสถานศึกษาคือผูMบริหารสถานศึกษา 

ครูผูMสอน และกรรมการสถานศึกษา 

ข้ันตอนท่ี 5 การสรุปและนำเสนอรูปแบบการบริหารคุณภาพท้ังองค:กรและจัดทำเปxน

รายงานผลการวิจัยตNอไป 

จากการศึกษาวิเคราะห:รูปแบบพอสรุปไดMวNาการสรMางรูปแบบ น้ันไมNมีขMอกำหนด        

ท่ีตายตัวแนNนอนวNาตMองทำอะไรบMาง แตNโดยท่ัวไปจะเร่ิมตMนจากการศึกษา องค:ความรูM (intensive 

knowledge) เก่ียวกับเร่ืองท่ีเราจะสรMางรูปแบบใหMชัดเจน จากน้ันจึงคMนหาสมมุติฐานและหลักการ

ของรูปแบบท่ีจะพัฒนา แลMวสรMางรูปแบบตามหลักการท่ีกำหนดข้ึน และนำรูปแบบท่ีสรMางข้ึนไป

ตรวจสอบความเหมาะสมและหาคุณภาพของรูปแบบตNอไป สNวนการพัฒนารูปแบบมีการดำเนินการ

เปxนสองตอนใหญN คือ การสรMางรูปแบบและการประเมินความเหมาะสมและการหาคุณภาพของ

รูปแบบ 

2.10.2 การจัดทำคูNมือ 

2.10.2.1 ความหมาย คูNมือ หมายถึง ส่ือท่ีใชMอธิบายถึงทิศทาง  แนวทาง ข้ันตอน 
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หรือวิธีการปฏิบัติงาน โดยอาจจะอยูNในลักษณะตNาง ๆ เชNน ระเบียบปฏิบัติ คูNมือการปฏิบัติงาน  

วิธีการทำงาน รูปภาพ แบบฟอร:ม กำหนดเปxนแนวทาง ข้ันตอน หรือวิธีการไวMเปxนลายลักษณ:อักษร 

เพ่ือใชMในการติดตNอส่ือสารหรือเปxนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

         ภาพรวมของคูNมือภายในองค:กร  (Documentation Overview) เอกสารของแตNละ 

องค:กร   ประกอบดMวย 

- เอกสารแสดงวิสัยทัศน: ภารกิจ นโยบาย และวัตถุประสงค:  ขององค:กร  

- คูNมือคุณภาพ (Quality Manual) 

- ระเบียบปฏิบัติ คูNมือการปฏิบัติงาน (Procedure Manual/Work Manual)  

- วิธีการทำงาน (Work Instruction)   

- เอกสารจากภายนอกท่ีจำเปxนตMองใชMในการปฏิบัติงาน (Support Document) 

2.10.2.2 โครงสรMางของคูNมือปฏิบัติงานในองค:กร     โดยท่ัวไปแบNงเปxน 4 ระดับ  

แสดงดังภาพท่ี 2.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.9   โครงสรMางคูNมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

 

1 

2 

3 

4 

แบบฟอรsม, บันทึกและเอกสารสนับสนุน 

(Form, Record and Support document) 

 วิธีปฏิบัติงาน/วิธีการทำงาน 

( Work Instruction) 

ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure Manual), 

คูyมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

คูyมือคุณภาพ (Quality Manual) 
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ระดับท่ี 1 คูNมือคุณภาพ (Quality Manual) 

- ระบุรายละเอียดขององค:กร และนโยบาย วิสัยทัศน: ภารกิจ ขององค:กร 

- ประกอบดMวยกระบวนการตNางๆท่ีอยูNในความรับผิดชอบขององค:กร 

- อMางอิงถึงระเบียบปฏิบัติท่ีสนับสนุนนโยบายขององค:กรและกระบวนการ 

- อธิบายปฏิสัมพันธ:ของแตNละกระบวนการภายในองค:กร  

โครงสรMางของคูNมือคุณภาพ  ประกอบดMวย  

- วัตถุประสงค:/ขอบเขตขององค:กร 

- ขMอมูลแนะนำองค:กร  ประวัติองค:กร 

- โครงสรMางองค:กร หนMาท่ีความรับผิดชอบ 

- นโยบายขององค:กร (นโยบาย วิสัยทัศน: ภารกิจ) 

- ผังกระบวนการภายในองค:กร 

- รายละเอียดของแตNละกระบวนการโดยสังเขป 

ประโยชน:ของคูNมือคุณภาพ 

- เปxนแนวทางใหMกับเจMาหนMาท่ีทราบถึงนโยบาย วิสัยทัศน: ภารกิจ ขององค:กร 

- ใชMอธิบายจุดประสงค:และโครงสรMางองค:กร 

- สรMางความประทับใจใหMแกNบุคคลท่ัวไป ใหMมีความม่ันใจมากข้ึน 

- ใชMอธิบายรายละเอียดของกระบวนการ 

- เปxนพ้ืนฐานสำหรับผูMบริหารใชMในการทบทวนและตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ 

ภายใน 

ระดับท่ี 2 ระเบียบปฏิบัติ / คูNมือการปฏิบัติงาน (Procedure / Work Manual)  

- เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเสMนทางการทำงานท่ีมีจุดเร่ิมตMน     และส้ินสุดของ 

กระบวนการ 

- ระบุถึงข้ันตอนและรายละเอียดของกระบวนการตNางๆ ขององค:กรและวิธีควบคุม 

กระบวนการน้ัน  

- มักจัดทำข้ึนสำหรับ ลักษณะงานท่ีซับซMอน   มีหลายข้ันตอนและเก่ียวขMองกับคน 

หลายคน  

- สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงไดMเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปฏิบัติงาน         

วัตถุประสงค:ของการจัดทำระเบียบปฏิบัติ/คูNมือการปฏิบัติงาน 

- เพ่ือใหMการปฏิบัติงานในป{จจุบันเปxนมาตรฐานเดียวกัน     
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- ผูMปฏิบัติงานทราบและเขMาใจวNาควรทำอะไรกNอนและหลัง 

- ผูMปฏิบัติงานทราบวNาควรปฏิบัติงานอยNางไร  เม่ือใด กับใคร 

- เพ่ือใหMการปฏิบัติงานสอดคลMองกับนโยบาย วิสัยทัศน: ภารกิจ และเปwาหมายของ 

องค:กร 

- เพ่ือใหMผูMบริหารติดตามงานไดMทุกข้ันตอน 

- เปxนเคร่ืองมือในการฝ6กอบรม 

- ใชMเปxนเอกสารอMางอิงในการทำงาน 

- ใชMเปxนส่ือในการประสานงาน 

ประโยชน:ของการจัดทำระเบียบปฏิบัติ/คูNมือการปฏิบัติงาน 

- ไดMงานท่ีมีคุณภาพตามท่ีกำหนด 

- ผูMปฏิบัติงานไมNเกิดความสับสน 

- แตNละหนNวยงานรูMงานซ่ึงกันและกัน 

- บุคลากรหรือเจMาหนMาท่ีสามารถทำงานแทนกันไดM 

- สามารถเร่ิมปฏิบัติงานไดMอยNางถูกตMองและรวดเร็วเม่ือมีการโยกยMายตำแหนNงงาน 

- ลดข้ันตอนการทำงานท่ีซับซMอน 

- ลดขMอผิดพลาดจากการทำงานท่ีไมNเปxนระบบ 

- ชNวยเสริมสรMางความม่ันใจในการทำงาน 

- ชNวยใหMเกิดความสม่ำเสมอในการปฏิบัติงาน 

- ชNวยลดความขัดแยMงท่ีอาจเกิดข้ึนในการทำงาน 

- ชNวยลดการตอบคำถาม 

- ชNวยลดเวลาในการสอนงาน 

- ชNวยใหMการทำงานเปxนมืออาชีพ 

- ชNวยในการออกแบบระบบงานใหมNและปรับปรุงงาน 

ระดับท่ี 3   วิธีปฏิบัติงาน/วิธีการทำงาน (Work Instruction) 

    วิธีการปฏิบัติงานจะมีรายละเอียดวิธีการทำงานเฉพาะ หรือแตNละข้ันตอนยNอยของ

กระบวนการ   เปxนขMอมูลเฉพาะ   คำแนะนำในการทำงานและรวมท้ังวิธีท่ีองค:กรใชMในการปฏิบัติงาน

โดยละเอียด การจัดทำเอกสารวิธีปฏิบัติงานมีลักษณะดังน้ี  

- มีการระบุถึงวัตถุประสงค:  
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- ไมNมีโครงสรMางท่ีชัดเจน เขียนไดMหลายลักษณะตามความเหมาะสมของงาน 

- ควรเขียนใหMเขMาใจงNาย มีความยืดหยุNนและรัดกุม 

- ใชMคำศัพท:ใหMเหมาะสมกับผูMใชMงานเอกสาร 

- อาจเปxนขMอความ Flow chart  รูปภาพ รูปการ:ตูน หรือวีดิโอ 

ประโยชน:ของเอกสารวิธีปฏิบัติงาน 

- ผูMปฏิบัติงานทราบรายละเอียดและทำงานไดMอยNางถูกตMอง 

- ทราบถึงตำแหนNงงานท่ีรับผิดชอบ 

- ทราบถึงเทคนิควิธีการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

ระดับท่ี 4:แบบฟอร:ม บันทึกและเอกสารสนับสนุน 

- เปxนเอกสารท่ีใชMในการทำงานเพ่ือใหMงานน้ันๆ มีความสมบูรณ: 

- แบบฟอร:ม (Forms)  ใชMสำหรับลงบันทึกผลการทำงานและผลลัพธ:ท่ีไดMจากการทำงาน  

- บันทึก (Record)   จะถูกเก็บไวMสำหรับการเรียกออกมาใชMและควรมีการควบคุมตาม 

กระบวนการควบคุมบันทึก  

- เอกสารสนับสนุน (Support Document) เอกสารท่ีใชMอMางอิงหรืออธิบายรายละเอียดใน 

การทำงานในรูปแบบท่ีองค:กรมีใชMอยูN เชNน พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด กฎหมาย หนังสือช้ีแจง 

มาตรฐานตNาง ๆ เปxนตMน  

ประโยชน:ของแบบฟอร:มและเอกสารสนับสนุน 

- ชNวยใหMการทำงานน้ันๆ มีความสมบูรณ: ครบถMวน 

- เปxนเอกสารอMางอิงในการทำงาน 

- ชNวยใหMไมNทำงานผิดข้ันตอน 

- ชNวยปwองกันอุบัติเหตุ ทำงานไดMอยNางปลอดภัย 

ลักษณะของเอกสารการปฏิบัติงานท่ีดี 

- กระชับ ชัดเจน เขMาใจไดMงNาย 

- เปxนประโยชน:สำหรับการทำงานและฝ6กอบรม 

- เหมาะสมกับองค:กรและผูMใชMงานแตNละกลุNม 

- มีความนNาสนใจ นNาติดตาม มีตัวอยNางประกอบ 

- มีความเปxนป{จจุบัน (Update)  ไมNลMาสมัย 
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ตารางท่ี 2.17  คุณสมบัติและทักษะของผูMจัดทำเอกสารการปฏิบัติงาน 

คุณสมบัติ ทักษะ 

มีความรูMความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานเร่ืองน้ัน ๆ ทักษะการวิเคราะห: (Analysis Skills)  

เปxนคนชNางสังเกต ทั ก ษ ะ ก า ร ส่ื อ ส า ร  (Communication 

Skills)  

เอาใจใสNในรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ทักษะออกแบบ (Design Skills)  

รูMทฤษฎีและความรูMพ้ืนฐานของการวิเคราะห:ระบบงาน ทักษะการประเมินผล (Evaluation Skills)  

รูMหลักการส่ือสารในรูปแบบตNาง ๆ   

รูMเทคโนโลยีสมัยใหมN   

 

ข้ันตอนการจัดทำเอกสารการปฏิบัติงาน 

1. ศึกษารายละเอียดของงานจากเอกสาร 

2. สังเกตการปฏิบัติงานจริง 

3. จัดทำ Work Flow อยNางงNาย 

4. จัดทำรายละเอียดในแตNละข้ันตอน 

5. มีการทดสอบโดยใหMผูMปฏิบัติงานอNาน และผูMท่ีไมNไดMปฏิบัติงานอNาน 

6. ตรวจสอบกับนิติกร วNามีประเด็นใดขัดตNอกฎหมาย หรือกฎระเบียบของทางหนNวยงานหรือไมN   

หากมีใหMแกMไขปรับปรุง  

7. ขออนุมัติ 

8. บันทึกเขMาระบบการควบคุมและแจกจNายเอกสาร 

9. ดำเนินการแจกจNายหรือเผยแพรN 

10. ดำเนินการฝ6กอบรมหรือช้ีแจงวิธีการใชM 

11. มีการทดสอบความเขMาใจของผูMใชMงาน  

12. รวบรวมขMอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงคูNมือใหMเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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2.10.2.3 เคร่ืองมือในการจัดทำเอกสาร 

1) การศึกษาและวิเคราะห:กระบวนการ (Process Analysis)  Input –  

Output Analysis  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพท่ี 2.10 การศึกษาและวิเคราะห:กระบวนการ 

 

2) การใชM Flow Chart  แนวทางการเขียน Flow Chart  คือ การใชM 

สัญลักษณ:ตNางๆ ในการเขียนแผนผังการทำงาน เพ่ือใหMเห็นถึงลักษณะ และความสัมพันธ:กNอนหลังของ

แตNละข้ันตอนในกระบวนการทำงาน   

ประโยชน:ของ Flow Chart  

- ชNวยใหMเขMาใจกระบวนการทำงานงNายข้ึน 

- เปxนเคร่ืองมือสำหรับฝ6กอบรมพนักงาน 

- การช้ีบNงถึงป{ญหา และโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการ 

- ชNวยใหMเห็นภาพความสัมพันธ:ระหวNางบุคคล 

- สะดวกในการนำไปเขียนเปxนระเบียบปฏิบัติ คูNมือการปฏิบัติงาน      หรือวิธีการ 

ปฏิบัติงานในลำดับตNอไป 

การเขียน Flowchart 

- ผูMเขียนควรเขMาใจกระบวนการและการปฏิบัติงานจริง  

- กำหนดกระบวนการท่ีตMองเขียน Flowchart 

INPUT 

OUTPUT 

  

  

   

 

Process 
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- เขียนข้ันตอน กิจกรรม การตัดสินใจ  

- จัดลำดับกNอนหลังของข้ันตอนดังกลNาว  

- เขียน Flowchart โดยใชMสัญลักษณ:ท่ีเหมาะสม  

- ตรวจสอบและปรับปรุง Flowchart ท่ีเขียนเสร็จ ปฏิบัติไดM กระบวนการมี 

ประสิทธิภาพ ไมNซ้ำซMอน ทำแลMวไดMประโยชน:  

2.10.2.4 โครงสรMางของระเบียบปฏิบัติ/คูNมือการปฏิบัติงาน ประกอบดMวย 

1) วัตถุประสงค: (Objectives) : เปxนการช้ีแจงใหMผูMอNานทราบถึง 

วัตถุประสงค:ในการจัดทำเอกสารเร่ืองน้ีข้ึนมา 

2) ขอบเขต (Scope) : เปxนการช้ีแจงใหMผูMอNานทราบถึงขอบเขตของ 

กระบวนการในคูNมือวNาครอบคลุมต้ังแตNข้ันตอนใด  ถึงข้ันตอนใด หนNวยงานใด กับใคร ท่ีใด และเม่ือใด 

3) คำจำกัดความ (Definition) : เปxนการช้ีแจงใหMผูMอNานทราบถึงคำศัพท: 

เฉพาะซ่ึงอาจเปxนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หรือคำยNอ ท่ีกลNาวถึงภายใตMระเบียบปฏิบัติน้ันๆ เพ่ือใหM

เปxนท่ีเขMาใจตรงกัน  

4) หนMาท่ีความรับผิดชอบ (Responsibilities) : เปxนการช้ีแจงใหMผูMอNาน 

ทราบวNามีใครบMางท่ีเก่ียวขMองกับระเบียบปฏิบัติน้ัน ๆ โดยมักจะเรียงจากผูMอำนาจหรือตำแหนNงสูงสุด

ลงมา  

5) ข้ันตอนการปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบัติ (Procedure) : เปxนการอธิบาย 

ข้ันตอนการทำงานอยNางละเอียด วNาใคร ทำอะไร ท่ีไหน อยNางไร เม่ือใด โดยสามารถจัดทำไดMใน

รูปแบบตNาง ๆ ไดMแกN  การใชMขMอความอธิบาย  การใชMตารางอธิบาย การใชMแผนภูมิ และการใชM Flow 

Chart 

6) เอกสารอMางอิง (Reference Document) : เปxนการช้ีแจงใหMผูMอNาน 

ทราบถึงเอกสารอ่ืนใดท่ีตMองใชMประกอบคูNกันหรืออMางอิงถึงกัน  เพ่ือใหMการปฏิบัติงานน้ันๆ สมบูรณ: 

ไดMแกN ระเบียบปฏิบัติเร่ืองอ่ืน พระราชบัญญัติ กฎหมาย กฎระเบียบ  หรือวิธีการทำงาน  เปxนตMน 

7) แบบฟอร:มท่ีใชM (Form) : เปxนการช้ีแจงใหMผูMอNานทราบถึงแบบฟอร:ม 

ตNาง ๆ ท่ีตMองใชMในการบันทึกขMอมูลของผูMท่ีเก่ียวขMอง ในการปฏิบัติงานของกระบวนการน้ัน ๆ  

8) เอกสารบันทึก (Record) : เปxนการช้ีแจงใหMผูMอNานทราบวNาบันทึก 

ใดบMางท่ีตMองจัดเก็บเพ่ือเปxนขMอมูลหรือหลักฐานของการปฏิบัติงานน้ัน ๆ พรMอมท้ังระบุถึงผูMรับผิดชอบ

ในการจัดเก็บ สถานท่ี ระยะเวลา และวิธีการจัดเก็บ 
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2.11 งานวิจัยท่ีเก่ียวข[อง 

การวิจัยเร่ืองรูปแบบการบริหารจัดการฝ6กประสบการณ:วิชาชีพในสถานประกอบการของ 

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต    มีวัตถุประสงค: เพ่ือ  ศึกษาสภาพการบริหารจัดการฝ6กประสบการณ:วิชาชีพ

ในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  สรMางและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบและคูNมือการ

บริหารจัดการฝ6กประสบการณ:วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ดำเนินการตาม

รูปแบบและคูNมือการบริหารจัดการฝ6กประสบการณ:วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิค

ภูเก็ต  และประเมินผลการใชMรูปแบบและคูNมือการบริหารการจัดการฝ6กประสบการณ:วิชาชีพในสถาน

ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ผูMวิจัยไดMศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวขMอง  ดังน้ี 

2.11.1 งานวิจัยในประเทศ 

          อำนาจ และคณะ (2560) ไดMศึกษาวิจัยเร่ือง ศึกษาการพัฒนาผูMเรียนระบบทวิภาคี 

สาขาวิชาเคร่ืองกล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือเขMาสูNประชาคมอาเซียน การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค:เพ่ือ 1) ศึกษา

สภาพความพรMอมของนักเรียนท่ีเรียนระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ

เคร่ืองกล  ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ  เพ่ือสูN

ประชาคมอาเซียน 2) ศึกษาผลกระทบของการเขMาสูNประชาคมอาเซียน ท่ีมีตNอแรงงานอาชีวศึกษาไทย  

3) นำเสนอแนวทางพัฒนานักเรียนท่ีเรียนระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา

วิชาชีพเคร่ืองกล ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ 

เพ่ือสูNประชาคมอาเซียน ประชากรท่ีใชMในการวิจัย ไดMแกN ผูMบริหาร หัวหนMาแผนก ครูผูMสอน จำนวน 20 

คน นักเรียนท่ีเรียนระบบทวิภาคี 48 คน ผูMประกอบการ 8 คน รวมเปxน 76 คน เคร่ืองมือท่ีใชMในการ

วิจัย เปxนแบบสอบถาม   และการสนทนากลุNม สถิติท่ีใชM คือ รMอยละ คNาเฉล่ีย คNาสNวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวNา ภาพความพรMอมของนักเรียนท่ีเรียนระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ สาขาวิชาชีพเคร่ืองกล   ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัด

สมุทรปราการ เพ่ือสูNประชาคมอาเซียน    ดMานการส่ือสาร ขาดความพรMอมในการจัดกิจกรรมใหM

ความรูMดMานภาษาอาเซียน หรือภาษาอ่ืน ๆ ในสถานศึกษาและสถานประกอบการ  ดMานเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ขาดความพรMอม ในการใชMเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรูMเก่ียวกับประชาคม

อาเซียน  การติดตNอส่ือสาร และเรียนรูMเพ่ือเตรียมตัวเขMาสูNประชาคมอาเซียน ดMานทักษะวิชาชีพ ขาด

ความพรMอมในการเพ่ิมทักษะวิชาชีพ   การคิดวิเคราะห:อยNางมีเหตุผล  และมีวิธีคิดท่ีถูกตMอง   และ

ดMานความรูMเก่ียวกับประชาคมอาเซียน ขาดความพรMอมในความรูMดMานการเมือง  ดMานความม่ันคง ดMาน

เศรษฐกิจดMานสังคมและวัฒนธรรม ของประชาคมอาเซียน   ผลกระทบกับการเขMามาของประชาคม

อาเซียนมีผลตNอแรงงานอาชีวศึกษาไทย  ดMานการส่ือสาร จำเปxนตMองมีทักษะพ้ืนฐานภาษาอังกฤษและ

สามารถใชMภาษาอาเซียนไดMมากกวNา 2 ภาษา ดMานเทคโนโลยี สารสนเทศ ตMองมีความรูMความสามารถ
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พ้ืนฐานดMานเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูM  เคร่ืองมือและอุปกรณ:ท่ีใชMตMองทันสมัย ดMานทักษะ

วิชาชีพ ตMองมีการปรับหลักสูตรรNวมกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาทักษะท่ีตMองการ  ใหMเทNาเทียมกับ

ประชาคมอาเซียน  และดMานความรูMเก่ียวกับประชาคมอาเซียน ตMองมีความรูMเร่ืองประชาคมอาเซียน

ทุกดMาน และใหMนักเรียนตระหนักในเร่ืองแรงงานเสรีท่ีจะมีการแขNงขัน  จะมีผลกระทบตNอแรงงาน

อาชีวศึกษาไทย และแนวทางการพัฒนานักเรียนระบบทวิภาคีสาขาวิชาเคร่ืองกล ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือเขMาสูNประชาคมอาเซียน ดMาน

การส่ือสาร  ใหMมีการจัดฝ6กอบรมพ้ืนฐานภาษาอาเซียน  สNงเสริมการใชMการส่ือสารภาษาในสถานศึกษา    

และสถานประกอบการ  ดMานเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดทำขMอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือปรับปรุง

การเรียนการสอนใหMมีมาตรฐาน แรงงานท่ีจะเขMามาแขNงขันกับแรงงานไทยในอนาคต ดMานทักษะ

วิชาชีพ ควรเพ่ิมทักษะใหMเกิดความชำนาญ และใหMมีคุณภาพทัดเทียมประชาคมอาเซียน และมีการ

พัฒนาหลักสูตรเพ่ิมทักษะวิชาชีพใหMมากข้ึน และดMานความรูMเก่ียวกับประชาคมอาเซียน ควรจัดอบรม

ใหMความรูMประชาคมอาเซียนในดMานตNาง ๆ ท่ีจะมีผลตNอแรงงานอาชีวศึกษาไทย เพ่ือเขMาสูNตลาดแรงงาน

อาเซียนไดMอยNางมีประสิทธิภาพ 

           ฐิติมา และคณะ (2560 : ออนไลน:) ไดMศึกษาวิจัยเร่ือง แนวโนMมการพัฒนากำลังคนสาย

อาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเหนือตอนลNาง เพ่ือ

รองรับการเขMาสูNประชาคมอาเซียน การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค:เพ่ือ 1) วิเคราะห:นโยบายการ

พัฒนากำลังคนสายอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ภาคเหนือตอนลNางเพ่ือรองรับการเขMาสูNประชาคมอาเซียน  2) วิเคราะห:แนวโนMมการพัฒนากำลังคน

สายอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเหนือตอนลNาง

เพ่ือรองรับการเขMาสูNประชาคมอาเซียน 3) พัฒนาขMอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนากำลังคนสาย

อาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเหนือตอนลNางเพ่ือ

รองรับการเขMาสูNประชาคมอาเซียน โดยใชMระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดังน้ี

วัตถุประสงค:ขMอท่ี 1 วิเคราะห:นโยบายตNาง ๆ  ท่ีเก่ียวขMองกับกำลังคนสายอาชีวศึกษา วัตถุประสงค:ขMอ

ท่ี 2 สัมภาษณ:เชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุNมตัวอยNางท่ีใชMในการวิจัย คือตัวแทนผูMใชMกำลังคน

สายอาชีวศึกษาจำนวน 3 กลุNม คือ หอการคMาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด กลุNมตัวแทนทNองเท่ียว

ในเขตภาคเหนือตอนลNางท้ัง 9 จังหวัด จำนวนท้ังส้ิน 27 คน และในวัตถุประสงค:ขMอท่ี 3 ใชMวิธีการ

สนทนากลุNม (Focus Group Discussion) จำนวน 2 กลุNม คือ 1) กลุNมผูMท่ีใชMกำลังคนสายอาชีวศึกษา 

2) กลุNมผูMท่ีผลิตกำลังคนสายอาชีวศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนลNาง โดย

ใชMเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขMอมูลจากการสนทนากลุNม (Focus Group) ผลการวิจัยพบวNาในการ

เตรียมความพรMอมของกำลังคนสายอาชีวศึกษาน้ันจะตMองมีคุณลักษณะเบ้ืองตMนใน 3 ประเด็น (1.1) 
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ดMานความรูM (Knowledge) (1.2) ดMานทัศนคติ (Attitude) และ (1.3) ดMานทักษะ (Skill) สNวนแนวโนMม

ในการพัฒนากำลังคนสายอาชีวศึกษาน้ัน 

                  กชกร (2562) ไดMจัดทำวิจัยเร่ือง ยุทธศาสตร:การมีสNวนรNวมของผูMมีสNวนไดMสNวนเสียใน

การสรMางแบรนด:เพ่ือสรMางความไดMเปรียบเชิงแขNงขันของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ภาครัฐ การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค:เพ่ือ 1) ศึกษายุทธศาสตร:ของสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 2) ศึกษาและวิเคราะห:  สภาวะแวดลMอมท้ังภายในและภายนอกของสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3) ศึกษาความไดMเปรียบเชิงแขNงขันดMวย การสรMางแบรนด:ของสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 4) นำเสนอยุทธศาสตร:การมีสNวนรNวมของผูMมีสNวนไดM  สNวนเสีย ในการ

สรMางแบรนด:เพ่ือสรMางความไดMเปรียบเชิงแขNงขันของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาครัฐ

งานวิจัยน้ี เปxนการ วิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) เพ่ือสอบถามความคิดเห็น (Verification) ไปยังกลุNมผูMมีสNวนไดMสNวนเสีย จำนวน 426 

สถานศึกษาและใชMสถิติในการวิจัยเชิงปริมาณไดMแกN คNารMอยละ คNาเฉล่ีย (Mean) สNวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) เม่ือวิเคราะห:ขMอมูลเรียบรMอยไดMนำมาทำขMอคำถามการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) ใชMการสัมภาษณ:เชิงลึก (In-Depth Interviews) จากผูMใหMขMอมูล

สำคัญ (Key Informants) จำนวน 11 ตัวอยNาง ผลจากงานวิจัยเพ่ือใหMมีภาพเชิงบวกและเปxนผูMนำใน

การผลิตกำลังคนสูNสถานประกอบการยุคไทยแลนด: 4.0 ผูMวิจัยนำเสนอยุทธศาสตร: 6 ยุทธศาสตร: 

     กนก (2551) ไดMศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพแบบ 

บูรณาการของหลักสูตร การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค:เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนวิชาชีพแบบบูรณาการ ซ่ึงมีองค:ประกอบ 6 ดMาน ไดMแกN ดMานการจัดองค:กร ดMานบุคลากร 

ดMานข้ันตอนการดำเนินงาน ดMานส่ิงอำนวยความสะดวก ดMานงบประมาณ และดMานหลักสูตรฝ6กอบรม      มี

การนำหลักสูตรฝ6กอบรมไปใชMจริงในสถานศึกษา กลุNมตัวอยNางเปxนอาจารย: สอนในสาขาวิชาชNาง

อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคพะเยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 10 คน และมี

การติดตามผลการปฏิบัติงานภายหลังการฝ6กอบรม 3 เดือน การประเมินผลหลักสูตรฝ6กอบรม ประยุกต:ใชM 

แบบจำลองแบบซิป (CIPP-Model) ของ แดเนียล แอล สตัฟเฟ�ลบีม ผลการวิจัยสรุปไดMดังน้ี 

        การจัดองค:กรการดำเนินงาน ควรทำในรูปคณะกรรมการดำเนินงาน โดยมี รอง 

ผูMอำนวยการฝ�ายวิชาการ หรือหัวหนMาคณะวิชา เปxนประธานคณะทำงาน ผูMทำงาน ผูMประสานงาน 

และผูMสอน ตMองเปxนครูท่ีมีประสบการณ: ในการสอนอยNางนMอย 1 ปy ผูMประเมิน ตMองมีตำแหนNงเปxน

หัวหนMาแผนก/หัวหนMาคณะ หรือรองผูMอำนวยการฝ�ายท่ีเก่ียวขMอง และทุกคนตMองผNานการอบรมตาม

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพแบบบูรณาการ  

    การดำเนินงานควรมีข้ันตอนดังน้ี คือ ประชุมผูMท่ีเก่ียวขMอง ประชาสัมพันธ:โครงการฯ คัดเลือกผูMทำ

งาน จัดฝ6กอบรมเชิงปฏิบัติการ วางแผนการสอนตามหลักสูตร จัดทำแผนการประเมินผล ดำเนินการดMาน
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การสอน ประเมินผลตามแผน รายงานผลการประเมิน ดMานสถานท่ีท่ีใชMในการดำเนินการ ใชMเชNนเดียวกับ

การจัดการเรียนการสอนตามปกติ สNวนเคร่ืองมือ อุปกรณ:ท่ีจำเปxนตMองใชMไดMแกN คอมพิวเตอร:และ

อุปกรณ:ประกอบ เคร่ืองฉายภาพจากคอมพิวเตอร: กลMองถNายภาพน่ิงและกลMองวิดีโอ เคร่ืองถNายเอกสาร 

และอุปกรณ:เคร่ืองเขียนท่ัวไป สำหรับงบประมาณควรไดMรับการสนับสนุนในดMานการจัดเตรียมสถานท่ี 

อุปกรณ:สำนักงาน อุปกรณ:คอมพิวเตอร: อุปกรณ:โสตทัศนศึกษาเพ่ือใชMสำหรับงานโครงการ คNาวัสดุฝ6ก

เพ่ิมเติม คNาเบ้ียเล้ียงและยานพาหนะ คNาใชMจNายในการประชุม ฝ6กอบรม และการติดตามประเมินผล 

   หลักสูตรฝ6กอบรมท่ีพัฒนาข้ึน ประกอบดMวยหัวเร่ืองการอบรม จำนวน 18 หัวเร่ือง  

ผูMเช่ียวชาญมีความเห็นวNา  หลักสูตรฝ6กอบรมมีความเหมาะสมอยูNในระดับมาก และทุกองค:ประกอบ

ของหลักสูตรฝ6กอบรมมีความสอดคลMองกันสูง คNาดัชนีความสอดคลMองเฉล่ียเทNากับ 0.9325 จากการ

นำไปใชMงาน พบวNา  ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝ6กอบรม ภาคทฤษฎีมีคNาเทNากับรMอยละ 84.18 / 

80.91 และภาคปฏิบัติเทNากับรMอยละ 84.77 ซ่ึงสูงกวNาเกณฑ:ท่ีกำหนด คNาความเช่ือม่ันของแบบฝ6กหัด, 

แบบทดสอบ และแบบประเมินผลการจัดอบรม เทNากับ 0.7432, 0.7645 และ 0.9200 เปxนไปตามเกณฑ:

ท่ีกำหนด ผลการประเมินการจัดฝ6กอบรมในภาพรวม มีความเหมาะสมมาก จากการติดตามผลการ

ฝ6กอบรม ดMานการนำความรูMท่ีไดMรับไปปฏิบัติงาน พบวNา ผลคะแนนการปฏิบัติงานดMานการสอนของครู 

เฉล่ียภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีคNารMอยละ 88.88 และ 91.11 ซ่ึงอยูNในระดับดีและดีเลิศ ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูMเรียนคะแนนเฉล่ีย ดMานทฤษฎี และปฏิบัติ มีคNารMอยละ 75.12 และ 82.96 สูงกวNา

เกณฑ:ท่ีกำหนด และผูMเรียนมีความคิดเห็นดMานความพึงพอใจในระดับมาก โดยหัวขMอท่ีมีระดับ

ความเห็นดMวยสูงท่ีสุด คือ เน้ือหาการเรียนเปxนเน้ือหาท่ีมีประโยชน: สามารถนำไปใชMในการปฏิบัติงาน

จริง การประเมินความคิดเห็นของผูMบังคับบัญชา และผูMรNวมงาน ในดMานผลของการนำหลักสูตร

ฝ6กอบรม มาใชMในสถานศึกษา โดยสรุปในภาพรวม ท้ังสองกลุNมเห็นดMวยในการนำ หลักสูตรฝ6กอบรม 

มาใชMฝ6กอบรมครูในสถานศึกษาในระดับมาก 

  สิริชัย (2554) ไดMทำวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบ 

ทวิภาคีโดยบูรณาการการสอนในสถานประกอบการการโดยมีวัตถุประสงค: เพ่ือสรMางรูปแบบ

องค:ประกอบ และประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยบูรณาการ

การสอนในสถานประกอบการ โดยใชMการบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary 

Instruction) ดำเนินการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  

มีข้ันตอนดำเนินการวิจัย 4 ข้ันตอน ดังน้ี 

      ข้ันตอนท่ี 1 สรMางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยบูรณาการ 

การสอนในสถานประกอบการ ผลการวิจัยพบวNาผูMเก่ียวขMองเห็นดMวยกับรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยบูรณาการการสอนในสถานประกอบการระดับมาก คNาเฉล่ีย (4.42) 
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     ข้ันตอนท่ี 2 สรMางองค:ประกอบในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดย 

บูรณาการการสอนในสถานประกอบการ ดังน้ี 1) คูNมือการดำเนินงานตามรูปแบบ 2) คูNมือ

การฝ6กอาชีพ และ3)เอกสารการฝ6กอาชีพ ผลการวิจัยพบวNาคูNมือการดำเนินงานตามรูปแบบคูNมือการ

ฝ6กอาชีพ และเอกสารการฝ6กอาชีพมีความเหมาะสมระดับมาก (4.48,4.37,4.26) ตามลำดับ 

     ข้ันตอนท่ี 3 ดำเนินงานตามรูปแบบและเก็บรวบรวม ผลการวิจัยพบวNาความกMาวหนMาและ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาสูงกวNาเกณฑ: (รMอยละ 41.64 และ 84.08) ตามลำดับ\ 

      ข้ันตอนท่ี 4 ประเมินผลการดำเนินงานตามรูปแบบ ผลการวิจัยพบวNานักศึกษา ครูฝ6ก และ 

ครูนิเทศก: พึงพอใจตNอการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบระดับมาก (คNาเฉล่ีย 4.33,4.35 และ 

4.28) ตามลำดับ และผูMเก่ียวขMองตNอการดำเนินงานตามรูปแบบระดับมากท่ีสุด พึงพอใจ (คNาเฉล่ีย 

4.56) 

 ดังน้ันจึงสรุปไดMวNา รูปแบบท่ีผูMวิจัยพัฒนาข้ึนมาน้ี สามารถนำไปใชMเปxนตMนแบบเพ่ือขยายผล  

การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการของสถานศึกษาตNอไปไดM 

     ธานินทร:  และคณะ (2557) การวิจัยน้ีเปxนการวิจัยและพัฒนา โดยการเก็บรวบรวม 

ขMอมูลเชิงคุณภาพและขMอมูลเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค:เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารงานอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค:เฉพาะ 

ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาสภาพและแนวทางในการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) เพ่ือสรMางรูปแบบการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ 3) เพ่ือประเมินความเปxนไปไดMและ

ความมีประโยชน:ของรูปแบบการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  วิธีดำเนินการวิจัยมี 3 ข้ันตอนคือ 1) การศึกษาสภาพป{ญหาและ

แนวทางในการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา  โดยการวิเคราะห:และสังเคราะห: เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวขMอง การออกแบบเคร่ืองมือ

การวิจัย เพ่ือนำไปศึกษาการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษาท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีดี 

จำนวน 3 แหNง โดยการสัมภาษณ:ผูMบริหารสถานศึกษา และผูMท่ีเก่ียวขMองกับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

และการสัมภาษณ:ผูMทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 คน การวิเคราะห:ขMอมูลใชMการวิเคราะห:เน้ือหา 2) การสรMาง

รูปแบบการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาโดยนำขMอมูลจากข้ันตอนท่ี 1 มา ยกรNางรูปแบบการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และตรวจสอบความเหมาะสมของ

รูปแบบฯดMวยการสนทนากลุNมผูMทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน และ 3) การประเมินความเปxนไปไดMและ

ความเปxนประโยชน:ของรูปแบบการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยผูMวิจัยไดMเดินทางเพ่ือนำเสนอรูปแบบการบริหารงาน
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อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใหMกับกลุNมผูMใหM

ขMอมูลในการประเมิน สถิติท่ีใชMวิเคราะห:ขMอมูลคือ คNาเฉล่ียและสNวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   ผลการวิจัย

พบวNา 1. การบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ประกอบดMวย 4 องค:ประกอบ ไดMแกN ป{จจัยนำเขMา กระบวนการ ผลผลิต และป{จจัย

เง่ือนไขความสำเร็จ 2. รูปแบบการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบดMวย 5 องค:ประกอบท่ีเปxนกลไกการขับเคล่ือนใหM

ประสบความสำเร็จ ไดMแกN 1) คณะกรรมการบริหารงานระบบทวิภาคีในสถานศึกษา ประกอบดMวย 2 

องค:ประกอบยNอย คือ 1.1) คณะกรรมการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1.2) หนMาท่ีของคณะกรรมการ

บริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 7 หนMาท่ี 2) ขอบขNายงานการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิ

ภาคี 8 ภารกิจ 3) กระบวนการ ประกอบดMวย การวางแผน การจัดองค:กร การนำหรือการส่ังการ การ

ลงมือปฏิบัติ การควบคุมตรวจสอบและประเมิน และการปรับปรุงและพัฒนา 4) สมรรถนะทาง

วิชาชีพของผูMสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3 สมรรถนะ และ 5) ป{จจัยเง่ือนไขความสำเร็จ

ในการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  3. การประเมินรูปแบบการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีพัฒนาข้ึนมีความเปxนไปไดMใน

การนำไปปฏิบัติอยูNในระดับมากและมีประโยชน:อยูNในระดับมากท่ีสุด 

         สมชาย (2548) ไดMทำการวิจัยเร่ือง ศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา

ฝ6กงานในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคนิค

พาณิชยการเจMาพระยา ในการวิจัยคร้ังน้ี มีจุดมุNงหมายเพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะของ

นักศึกษาฝ6กงานในระระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ โรงเรียน

เทคนิคพณิชยการเจMาพระยา มีวัตถุประสงค:เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของหัวหนMางานในสถาน

ประกอบการท่ีมีตNอคุณลักษณะของนักศึกษาฝ6กงาน ใน 4 ดMาน ไดMแกN ดMานมีความรูM ทักษะและ 

ประสบการณ:ในงานฝ6กอาชีพ ดMานวิชาการ ดMานเจตคติท่ีดีตNออาชีพ และดMานบุคลิกภาพ และมนุษย:

สัมพันธ: เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของหัวหนMางานในสถานประกอบการท่ีมีตNอคุณลักษณะ

ของนักศึกษาฝ6กงาน  จำแนกตามประเภทของสถานประกอบการ ขนาดของสถานประกอบการและ

ท่ีต้ังของสถานประกอบการ และเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาฝ6กงาน 

ดำเนินการโดยใชMแบบสอบถามท่ีผูMวิจัยสรMางข้ึน เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของหัวหนMางานในสถาน

ประกอบการท่ีมีตNอคุณลักษณะของนักศึกษาฝ6กงาน แบบสอบถามน้ีแบNงออกเปxน 2 ตอน คือ ตอนท่ี 

1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของหัวหนMางานและสถานประกอบการ มีลักษณะเปxน 

แบบสอบถามประเภทเลือกตอบ (Checklist) ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของ

หัวหนMางาน ในสถานประกอบการท่ีมีตNอคุณลักษณะของนักศึกษาฝ6กงาน มีลักษณะเปxนขMอคำถาม

แบบมาตราสNวน ประมาณคNา (Rating Scale) 5 ระดับ กลุNมตัวอยNางท่ีใชMในการวิจัยคร้ังน้ี ไดMแกN 
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หัวหนMางานในสถานประกอบการ ประเภท สถานพยาบาล สถานประกอบการประเภทสถาบันการเงิน 

สถานประกอบการประเภทไปรษณีย:โทรเลข สถานประกอบการประเภทรMานสรรพสินคMา ท่ีโรงเรียน

เทคนิคพาณิชยการเจMาพระยาสNงนักศึกษาไปฝ6กงานในป{จจุบัน จำนวน 86 คน สำหรับกลุNมตัวอยNางท่ี

ใชMในการ Focus Group ไดMแกNผูMบริหารและหัวหนMาหมวดวิชา รวม 7 คน 

ผลการวิจัยพบวNา ความคิดเห็นของหัวหนMางานในสถานประกอบการท่ีมีตNอคุณลักษณะของ

นักศึกษาฝ6กงาน โดยรวมอยูNในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปxนรายดMาน พบวNา อยูNในระดับมากท้ัง 4 ดMาน 

โดยเรียงลำดับ คNาเฉล่ียจากมากไปหานMอย คือ ดMานบุคลิกภาพและมนุษย:สัมพันธ: ดMานเจตคติท่ีดีตNอ

อาชีพ ดMานมีความรูM ทักษะและประสบการณ:ในงานฝ6กอาชีพ และดMานวิชาการตามลำดับ ความ

คิดเห็นของหัวหนMางานในสถานประกอบการท่ีมีตNอคุณลักษณะของนักศึกษาฝ6กงาน เม่ือเปรียบเทียบ

โดยจำแนกตามประเภทของสถานประกอบการและท่ีต้ังของสถานประกอบการพบวNาไมNแตกตNางกัน 

ความคิดเห็นของหัวหนMางานในสถานประกอบการท่ีมีตNอคุณลักษณะของนักศึกษาฝ6กงาน เม่ือ

เปรียบเทียบโดยจำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ พบวNา ดMานบุคลิกภาพและมนุษย:สัมพันธ: 

แตกตNางกันอยNางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกน้ันไมNแตกตNาง แนวทางในการพัฒนา

คุณลักษณะของนักศึกษาฝ6กงาน ตามมติท่ีประชุมสรุปออกมาเปxน แนวทางในการพัฒนา คือ ดMานมี

ความรูMทักษะและประสบการณ:ในงานฝ6กอาชีพ ไดMแกN จัดใหMมีการอบรม และสนับสนุนการใชM

เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร:เน็ต จัดการแขNงขันการใชMอุปกรณ:สำนักงาน  การจัดทำโครงงาน

ตNาง ๆ คุณลักษณะดMานวิชาการ ไดMแกN จัดต้ังศูนย:ภาษาตNางประเทศ จัดสัมมนา อบรม ครู อาจารย: ท้ัง

ดMานการศึกษา และดMานวิชาชีพ ดMานเจตคติท่ีดีตNออาชีพ ไดMแกN จัดกิจกรรมฝ6กใหMรูMจักใชMเวลาวNางใหMเปxน

ประโยชน: จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาจิตใจ ปลูกฝ{งใหMต้ังใจ มีความพยายาม อดทน และรักงานท่ีทำ 

สNงเสริมใหMนักศึกษามีจรรยาบรรณในการทำงานและมีความซ่ือสัตย: ดMานบุคลิกภาพและมนุษย:สัมพันธ: 

จัดกิจกรรมท่ีพัฒนา EQ. มีการอบรม ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีกิจกรรมท่ีทำงานรNวมกัน หรือ

ทำงาน เปxนทีม จัดแขNงขันกีฬา 

ขMอเสนอแนะท่ีไดMจากการวิจัย สถานศึกษาควรจัดใหMมีศูนย:ภาษาตNางประเทศ และเพ่ิมจำนวน

อาจารย:สอนทางดMานภาษาตNางประเทศ ซ่ึงควรเปxนเจMาของภาษา และควรจัดใหMมีการปฏิบัติกลุNมยNอย

ใหMมากข้ึน สถานศึกษาควรเพ่ิมจำนวนหMองโสตทัศนูปกรณ: หMองคอมพิวเตอร: และอินเตอร:เน็ต เพ่ือใหM

นักศึกษาไดMพัฒนาทักษะในการใชMเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ:สำนักงาน ควรจัดใหMมีการพูดคุย

กับผูMมีประสบการณ:ซ่ึงเช่ียวชาญดMานตNาง ๆผูMบริหาร ครู อาจารย: ควรจัดกิจกรรมและโครงการตNาง ๆ 

โดยสNงเสริมสนับสนุนใหMนักเรียน นักศึกษา เปxนผูMดำเนินการดMวยตนเอง เพ่ือปลูกฝ{งใหMนักเรียน 

นักศึกษา มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง รูMจักแกMป{ญหา มีมนุษย:สัมพันธ: มีความภาคภูมิใจ มีความ

รักในงานท่ีทำ และมีความผูกพันในการทำงาน รNวมกันเปxนหมูNคณะ ผูMบริหาร ครู อาจารย: ควรใหMการ

อบรมหรือจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝ{งคุณลักษณะในดMาน ความ ซ่ือสัตย: คุณธรรมจริยธรรม เชNน การ
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พัฒนาจิตใจใหMมีความสุขและมีความกระตือรือรMน การมีความพยายาม อดทน และรักงานท่ีทำ 

ผูMบริหาร ควรสNงเสริมสนับสนุนใหMมีการสัมมนา อบรมครู-อาจารย: ใหMมีความคิดท่ีทันสมัย ติดตาม

ความกMาวหนMาทางดMานสังคม วิทยาศาสตร:และเทคโนโลยีอยNางตNอเน่ือง 

ขMอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตNอไป ควรมีการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค:ของนักศึกษา

ฝ6กงาน โดยใชMวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือใหMไดMขMอมูลเชิงลึกและตรงกับสภาพจริง ควรมีการศึกษาวิจัย 

เก่ียวกับแนวทางในการผลิตผูMสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชา

บริหารธุรกิจ ใหMมีคุณลักษณะอันพึงประสงค: ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความตMองการในการพัฒนา

ตนเองของ ครู-อาจารย: ท่ีทำการสอน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชา

บริหารธุรกิจ 

2.11.2 งานวิจัยในตNางประเทศ 

       Erbe (1996) ไดMทำการวิจัยเร่ือง การเพ่ิมคุณคNา การยกระดับของผลท่ีไดMรับในการเขMา 

รNวมโครงการการจัดการศึกษาแบบมีสNวนรNวมจากการเรียนรูM ประสบการณ: การพัฒนาอาชีพ 

ผลการวิจัยพบวNา การศึกษาการเรียนรูMจากประสบการณ:แบบมีสNวนรNวมท่ีเก่ียวกับความรNวมมือของ

ภาครัฐและเอกชน ทำใหMนักศึกษามีโอกาสไดMรูMถึงรายละเอียดท่ีเก่ียวขMองกับการทำงาน ผลประโยชน:ท่ี

ไดMรับจากการเขMาศึกษาในระบบน้ี นอกจากจะไดMรับประสบการณ:จากการฝ6กงานแลMว ยังสามารถนำ

ความรูMไปประยุกต:ใชMในสภาวะสังคมไดM โดยท่ีมีนักศึกษากลุNมปกติในสาขาเดียวกันท่ีไมNไดMฝ6กงานใน

สถานประกอบการ มีผลลัพธ:ดMานความสำเร็จ ของการเขMาทำงานหรือประกอบธุรกิจมีความแตกตNาง

กันอยNางมีระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  โดยท่ีนักศึกษาท่ีเขMารNวมโครงการจะไดMรับการยอมรับ

จากสถานประกอบการมากกวNากลุNมปกติ 

       Schultz (1996) ไดMทำการวิจัยเร่ือง กระบวนการของผูMเขMาฝ6กงานของเยอรมัน สถานภาพ 

ของการเรียนรูMเทคนิคตNางๆ และการใชMเทคโนโลยีระดับสูงในชุมชน ผลการวิจัยพบวNา การฝ6ก

ปฏิบัติงานในเยอรมันในยุคของการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี มีสNวนชNวยเปxนอยNางมากในการจัด

การศึกษาดMานอาชีวศึกษา ประมาณรMอยละ 70 ท่ีมีผูMสำเร็จการศึกษาดMานอาชีวศึกษาตามท่ีกำหนดใหM 

ดMวยการจัด 2 ระบบ คือ การฝ6กงานนอกเวลา และการทำงานนอกเวลา การทำงานรNวมกันมี 3 ระดับ 

คือ เปxนรายบุคคล (เพ่ือตนเอง) ตามแนวทางการศึกษาและตามนโยบายของรัฐ  และระดับเพ่ือสังคม

สNวนรวม การฝ6กปฏิบัติงานเปxนแนวทางนำไปสูNความรูMและทักษะจากผูMสูงอายุไปสูNคนรุNนหนุNมสาวอัน

เปxนรูปแบบด้ังเดิมทางดMานการศึกษา ต้ังแตNศตวรรษท่ี 12 เปxนตMนมาในเยอรมันใชMระยะการฝ6กงาน

เพ่ือความชำนาญถึง 1 ปyเต็ม และคงยึดเปxนหลักการมาจนกระท่ังจนทุกวันน้ี เพ่ือรองรับเทคโนโลยี

ระดับสูง และเพ่ือผลิตคนออกมารับใชMสังคม ชุมชนไดMเปxนอยNางดี นอกจากน้ันการฝ6กคนใหMมีทักษะใน

เยอรมันน้ันยังทำใหMพวกเขาคือ ผูMฝ6กงาน มีสNวนรNวมในคณะกรรมการระดับทMองถ่ินดMานแรงงานอีกดMวย 
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    จากการศึกษาเอกสาร  งานวิจัยในประเทศและตNางประเทศท่ีเก่ียวขMอง พบวNารูปแบบการ

บริหารจัดการฝ6กประสบการณ:วิชาชีพในสถานประกอบการ เปxนการพัฒนาความรNวมมือในการจัด

การศึกษาแบบมีสNวนรNวมระหวNางสถานศึกษากับสถานประกอบการ เปxนการพัฒนามาตรฐาน

การศึกษาในการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  จากการเรียนรูM ประสบการณ: เพ่ือเปxนการ

ยกระดับฝyมือของนักศึกษาใหMตรงกับความตMองการของสถานประกอบการ ซ่ึงเปxนกระบวนการท่ี

สNงเสริมใหMผูMเรียนไดMเกิดการเรียนรูMจากการปฏิบัติงานจริงและสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการ

แขNงขันท้ังดMานการผลิตและบริการของประเทศ เพ่ือใหMสอดคลMองกับการจัดการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหNงชาติ พุทธศักราช 2542  และแกMไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึง

ผลจากการดำเนินงานท่ีผNานมา  เผชิญอุปสรรคป{ญหาในหลายๆดMาน ไมNวNาจะเปxนเร่ืองของคุณภาพ   

และขีดความสามารถ ในดMานการปฏิบัติงานวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา ซ่ึงเปxนผลมาจากการจัด

รายวิชาไมNสอดคลMองกับการปฏิบัติงานจริงรวมท้ังเกิดความแตกตNางระหวNางศักยภาพของสถาน

ประกอบการและสถานศึกษาไมNสัมพันธ:กัน ซ่ึงทำใหMการบริหารจัดการฝ6กประสบการณ:วิชาชีพใน

สถานประกอบการ ไมNบรรลุตามวัตถุประสงค: ดังน้ันผูM วิจัยไดMใชMประเด็นป{ญหาท่ีเกิดจากการ

ดำเนินงานดังกลNาว เปxนแนวทางในการสรMางรูปแบบการบริหารจัดการฝ6กประสบการณ:วิชาชีพใน

สถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เปxนการบริหารจัดการฝ6กประสบการณ:วิชาชีพในสถาน

ประกอบการ มีกรอบกลยุทธ: ท่ีชัดเจนท้ังในระดับชาติ ระดับกระทรวงศึกษาธิการ และระดับ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงกลไกขับเคล่ือน การดำเนินงานบริหารจัดการฝ6ก

ประสบการณ:วิชาชีพในสถานประกอบการ เปxนเร่ืองท่ีตMองใหMความสำคัญกับกิจกรรมดMานทิศทาง และ

การประสานความรNวมมือ มีการจัดระบบการบริหารท่ีชัดเจนดMวยการสนับสนุนดMานคุณภาพมาตรฐาน 

การจัดโปรแกรม ท่ีหลากหลายกับความตMองการ และท่ีสำคัญการสนับสนุนทรัพยากร ท่ีจำเปxนสำหรับ

การดำเนินงานเพ่ือใหMบรรลุเปwาหมายดังกลNาว ป{จจุบันมีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาหลายแหNงดำเนินการความรNวมมือกับสถานประกอบการเปxนท่ียอมรับ ซ่ึงสNวนใหญN

ข้ึนอยูNกับความสามารถในการบริหารจัดการ ศักยภาพของครู ความโดดเดNนของสาขาวิชาและความ

เหมาะของสถานท่ีต้ัง ไมNไดMมีรูปแบบท่ีชัดเจน ดังน้ัน หากมีรูปแบบการบริหารจัดฝ6กประสบการณ:

วิชาชีพในสถานประกอบการ ก็สามารถใชMเปxนตMนแบบในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดM 
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