
 

บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยเร่ืองรูปแบบการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต    มีวัตถุประสงค9 1) เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพ

ในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  2) สรPางและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบและคูQมือ

การบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 3) 

ดำเนินการตามรูปแบบและคูQมือการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 4) ประเมินผลการใชPรูปแบบและคูQมือการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9

วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  มีผลการวิจัย ดังน้ี 

 

- ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ 

ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

- ผลการสรPางและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบและคูQมือการบริหารจัดการ 

ฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

- ผลการดำเนินการตามรูปแบบและคูQมือการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพ 

ในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

- ผลการประเมินผลการใชPรูปแบบและคูQมือการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพ 

ในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

  

4.1 ผลการวิจัยข้ันตอนการศึกษาสภาพการบริหารจัดการฝ=กประสบการณAวิชาชีพในสถาน 

ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

       เปWนผลการศึกษาความคิดเห็นของผูPเก่ียวขPอง ซ่ึงประกอบดPวยผูPบริหารสถานศึกษา ครูผูPสอนท่ี

เก่ียวขPองกับการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ ผูPบริหารสถานประกอบการ ครูฝ5ก

ประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ ผูPปกครอง และนักศึกษาท่ีผQานการฝ5กประสบการณ9

วิชาชีพในสถานประกอบการมาแลPว ท่ีมีตQอสภาพการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถาน

ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   มีผลการวิจัย ดังน้ี 
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4.1.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูNบริหารสถานศึกษาและครูผูNสอนท่ีเก่ียวขNองกับการฝ=ก 

ประสบการณAวิชาชีพในสถานประกอบการ ท่ีมีตQอสภาพการบริหารจัดการฝ=กประสบการณA

วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต          

4.1.1.1 ขPอมูลท่ัวไปของผูPตอบแบบสอบถาม เปWนผูPบริหารสถานศึกษา และครูผูPสอนท่ี 

เก่ียวขPองกับการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ รวมจำนวน 20 คน จำแนกเปWน

ผูPบริหารสถานศึกษา จำนวน 5 คน คิดเปWนรPอยละ 25  และครูผูPสอนท่ีเก่ียวขPองกับการฝ5ก

ประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ จำนวน  15 คน คิดเปWนรPอยละ 75 ตามลำดับ 

4.1.1.2 ความคิดเห็นของผูPบริหารสถานศึกษา และครูผูPสอนท่ีเก่ียวขPองกับการฝ5ก 

ประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ ท่ีมีตQอสภาพการบริหารจัดการฝ5กประประสบการณ9

วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต แสดงดังภาพท่ี 4.1 

 

 
 

ภาพท่ี 4.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูPบริหารสถานศึกษาและครูผูPสอนท่ีเก่ียวขPองกับ 

การฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ ท่ีมีตQอสภาพการบริหารจัดการ 

ฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
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เฉลี่ยรวม 

SD x¯



110 
 

 
 

        จากภาพท่ี 4.1 พบวQาความคิดเห็นของผูPบริหารสถานศึกษาและครูผูPสอนท่ีเก่ียวขPองกับการฝ5ก

ประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ ท่ีมีตQอสภาพการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพใน

สถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ในภาพรวมอยูQในระดับมาก(x"	= 3.79 , S.D. = 0.81)  

และเม่ือพิจารณาแยกเปWนรายขPอพบวQา ขPอท่ีมีคQาเฉล่ียนPอยท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดPแกQการสำรวจความ

พรPอมของสถานประกอบการในการจัดฝ5กประสบการณ9วิชาชีพ อยูQในระดับมาก(x"	= 3.25 , S.D. = 

0.72)  รองลงมา คือ การดำเนินการจัดทำบันทึกขPอตกลงความรQวมมือระหวQางสถานศึกษาและสถาน

ประกอบการอยูQในระดับมาก(x"	= 3.55 , S.D. = 0.60)  และครูนิเทศก9ไดP รับการพัฒนาอยQาง

สม่ำเสมอ  อยูQในระดับมาก(x"	= 3.60 , S.D. = 0.99)  ตามลำดับ 

4.1.1.3 ความคิดเห็น และขPอเสนอแนะเพ่ิมเติม ของผูPบริหารสถานศึกษาและครูผูPสอน 

ท่ีเก่ียวขPองกับการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ ท่ีมีตQอสภาพการบริหารจัดการฝ5ก

ประสบการณ9 วิชาชีพในสถานประกอบการ   ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต โดยการจัดหมวดหมูQ

ความสัมพันธ9ของเน้ือหา  สรุปไดPดังน้ี 

1) ควร ใหPมีการกำกับติดตามการฝ5กงานและการนิเทศฝ5กงานมากข้ึน เพ่ือ 

ประโยชน9 ท้ังวิทยาลัย ครู นักเรียนและสถานประกอบการ 

2) สถานประกอบการมีต้ังแตQขนาดเล็กถึงปานกลาง การทำแผนการฝ5กงานจึง 

ทำไดPยาก ควรปรับตามสภาพของสถานประกอบการ 

3) ครูฝ5กในสถานประกอบการมีไมQมาก 

4) การบริหารจัดการในแตQละแผนกวิชาแตกตQางกัน  ควรปรับ เปWนมาตรฐาน 

เดียวกัน 

5) คQาเดินทางในการนิเทศไปสถานประกอบการ 

6) อยากใหPครูนิเทศก9ไปออกนิเทศเด็กฝ5กงานจริงๆ 

7) สถานประกอบการบางแหQงมีเคร่ืองมือนPอย ไมQทันสมัย  

8) สถานประกอบการท่ีสQงนักศึกษาฝ5กงานควรมีเคร่ืองท่ีทันสมัยและตรงกับ 

หลักสูตร 

4.1.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูNบริหารสถานประกอบการ และครูฝ=กในสถาน 

ประกอบการท่ีมีตQอสภาพการบริหารจัดการฝ=กประสบการณAวิชาชีพในสถานประกอบการของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

4.1.2.1 ขPอมูลท่ัวไปของผูPตอบแบบสอบถาม เปWนผูPบริหารสถานประกอบการ และครูผูP 

ฝ5กประสบการณ9 วิชาชีพในสถานประกอบการ รวมจำนวน 30 คน จำแนกเปWนผูPบริหารสถาน

ประกอบการ จำนวน 15 คน คิดเปWนรPอยละ 50  และครูฝ5กในสถานประกอบการ จำนวน  15 คน 

คิดเปWนรPอยละ 50 
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4.1.2.2 ความคิดเห็นของผูPบริหารสถานประกอบการ และครูฝ5กในสถานประกอบการ  

ท่ีมีตQอสภาพการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

แสดงดังภาพท่ี 4.2 

 
ภาพท่ี 4.2   ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูPบริหารสถานประกอบการและครูฝ5ก 

ในสถานประกอบการ ท่ีมีตQอสภาพการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพ 

ในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
 

 

        จากภาพท่ี 4.2 พบวQาความคิดเห็นของผูPบริหารสถานประกอบการและครูฝ5กในสถาน

ประกอบการ ท่ีมีตQอสภาพการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ในภาพรวมอยูQในระดับมาก(x"	= 3.67 , S.D. = 0.67)  และเม่ือพิจารณาแยก

เปWนรายขPอพบวQา ขPอท่ีมีคQาเฉล่ียนPอยท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดPแกQ  ครูฝ5กในสถานประกอบการไดPรับการ

พัฒนาอยQางตQอเน่ือง  อยูQในระดับมาก(x"	= 3.43 , S.D. = 0.57)   รองลงมาคือ การไดPรับทราบการ

ประชาสัมพันธ9เก่ียวกับการจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ    อยูQในระดับมาก

(x"	 = 3.53 , S.D. = 0.63)  และเคร่ืองมือเคร่ืองจักร ในการฝ5กประสบการณ9 วิชาชีพของสถาน

ประกอบการ มีความเหมาะสมและทันสมัย อยูQในระดับมาก(x"	 = 3.60 , S.D. = 0.72)  ตามลำดับ 
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เฉลี่ยรวม 

SD x¯
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4.1.2.3 ความคิดเห็น และขPอเสนอแนะเพ่ิมเติม ของผูPบริหารสถานประกอบการ และ 

ครูฝ5กในสถานประกอบการ ท่ีมีตQอสภาพในการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถาน

ประกอบการ   ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต โดยการจัดหมวดหมูQความสัมพันธ9ของเน้ือหา  สรุปไดPดังน้ี 

1) อยากใหPครูนิเทศก9ไปออกนิเทศเด็กฝ5กงานจริงๆ 

2) อยากใหPมีการพัฒนาครูฝ5กในสถานประกอบการ  

4.1.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูNปกครองท่ีมีตQอสภาพการบริหารจัดการ 

ฝ=กประสบการณAวิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

4.1.3.1 ขPอมูลท่ัวไปของผูPตอบแบบสอบถาม เปWนผูPปกครองของนักศึกษาท่ีผQานการฝ5ก 

ประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการมาแลPว จำนวน  15 คน  

4.1.3.2 ความคิดเห็นของผูPปกครองท่ีมีตQอสภาพการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9 

วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต แสดงดังภาพท่ี 4.3 
 

 
 

ภาพท่ี 4.3   ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูPปกครองท่ี มีตQอสภาพการบริหารจัดการฝ5ก

ประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

      

  จากภาพท่ี 4.3 พบวQาความคิดเห็นของผูPปกครอง ท่ีมีตQอสภาพการบริหารจัดการฝ5ก

ประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ในภาพรวม อยูQในระดับมาก
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0.74
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การประชาสัมพันธRฯ 

การจัดปฐมนิเทศ 

ระบบการดูแลชHวยเหลือผู8เรียน  

การทำสัญญาการฝPกประสบการณRวิชาชีพฯ 

ระยะเวลาการฝPกประสบการณRวิชาชีพฯ  

การวัดผลและประเมินผลฯ 

การแจ8งผลการเรียนให8ผู8ปกครองทราบ 

การจัดสัมมนานักศึกษาระหวHางการฝPกฯ 

การปgจฉิมนิเทศหลังการฝPกฯ 

การมีตำแหนHงงานรองรับหลังการฝPกฯ 

เฉลี่ยรวม 

SD x¯



113 
 

 
 

(x"	= 3.59 , S.D. = 0.73)  และเม่ือพิจารณาแยกเปWนรายขPอ พบวQา ขPอท่ีมีคQาเฉล่ียนPอยท่ีสุด 3 

อันดับแรก ไดPแกQ  ระบบการดูแลชQวยเหลือนักเรียน นักศึกษารQวมกันของสถานศึกษา สถาน

ประกอบการ และผูPปกครอง อยูQในระดับมาก(x"	= 3.20 , S.D. = 0.86) รองลงมามี 2 รายการ คือ 

การประชาสัมพันธ9การฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการใหPผูPปกครองทราบและการแจPงผล

การเรียนใหPผูPปกครองทราบทุกคร้ังท่ีมีการประเมิน อยูQในระดับมาก(x"	= 3.47 , S.D. = 0.74)  และ

การมีตำแหนQงงานรองรับหลังการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ อยูQในระดับมาก(x"	= 

3.47 , S.D. = 0.83)  ตามลำดับ 

4.1.3.3 ความคิดเห็น และขPอเสนอแนะเพ่ิมเติม ของผูPปกครองท่ีมีตQอสภาพการบริหาร 

จัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต พบวQา สQวนใหญQ

ผูPปกครองจะกังวล เร่ืองการเดินทางไปรับการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการของ

นักศึกษา 

4.1.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีผQานการฝ=กประสบการณAวิชาชีพในสถาน 

ประกอบการมาแลNว ท่ีมีตQอ สภาพการบริหารจัดการฝ=กประสบการณAวิชาชีพในสถานประกอบการ

ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

4.1.4.1 ขPอมูลท่ัวไปของผูPตอบแบบสอบถาม เปWนนักศึกษาท่ีผQานการฝ5กประสบการณ9 

วิชาชีพในสถานประกอบการมาแลPว จำนวน  15 คน  

4.1.4.2 ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีผQานการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถาน 

ประกอบการมาแลPว ท่ีมีตQอสภาพการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต แสดงดังภาพท่ี 4.4 
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ภาพท่ี 4.4   ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีผQานการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถาน 

ประกอบการมาแลPว ท่ีมีตQอ สภาพในการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพใน

สถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

            

 จากภาพท่ี 4.4  พบวQา ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีผQานการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถาน 

ประกอบการมาแลPว ท่ีมีตQอ สภาพการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ

ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ในภาพรวม   อยูQในระดับมาก(x"	= 3.68 , S.D. = 0.61)  และเม่ือพิจารณา

แยกเปWนรายขPอ พบวQา ขPอท่ีมีคQาเฉล่ียนPอยท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดPแกQ  การจัดปฐมนิเทศกQอนฝ5ก

ประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการของสถานประกอบการ อยูQในระดับมาก(x"	= 3.40 , S.D. 

= 0.63)  รองลงมา มี 2 รายการ คือ  การจัดปฐมนิเทศใหPความรูPกQอนออกฝ5กประสบการณ9วิชาชีพใน

สถานประกอบการของสถานศึกษา  และการจัดสัมมนาระหวQางฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถาน

ประกอบการ ของสถานศึกษา   อยูQในระดับมาก(x"	= 3.60 , S.D. = 0.51)  และการจัดระยะเวลาฝ5ก

ประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ อยูQในระดับมาก(x"	= 3.60 , S.D. = 0.63)  ตามลำดับ 
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การจัดปฐมนิเทศของสถานศึกษา 

ระบบการดูแลชHวยเหลือนักศึกษา ฯ 

การมอบสวัสดิการให8กับนักศึกษาที่ฯ  

การฝPกประสบการณRวิชาชีพฯ 

การจัดระยะเวลาฝPกประสบการณRวิชาชีพฯ 

การจัดสัมมนานักศึกษาระหวHางการฝPกฯ 

การปgจฉิมนิเทศหลังการฝPกฯ 

การแจ8งผลการประเมินฯ 

เฉลี่ยรวม 

SD x¯
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4.1.4.3 ความคิดเห็น และขPอเสนอแนะเพ่ิมเติม ของนักศึกษาท่ีผQานการฝ5ก 

ประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการมาแลPว ท่ีมีตQอสภาพการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9

วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต โดยการจัดหมวดหมูQความสัมพันธ9ของเน้ือหา  

สรุปไดP 2 ประเด็น คือ อยากไดPคQาตอบแทน ไมQอยากกลับมาเรียนตอนเย็น 

4.1.5 สรุปผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการฝ=กประสบการณAวิชาชีพในสถาน 

ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต    

ผลการสอบถามความคิดเห็นของผูPบริหารสถานศึกษา ครูผูPสอนท่ีเก่ียวขPองกับการ 

บริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ผูPบริหารสถาน 

ประกอบการ  ครูฝ5กในสถานประกอบการ  ผูPปกครอง และนักศึกษาท่ีผQานการฝ5กประสบการณ9

วิชาชีพในสถานประกอบการมาแลPว  ท่ีมีตQอสภาพการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถาน

ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   สรุป ดังภาพท่ี 4.5 
 

 
ภาพท่ี 4.5 สรุปความคิดเห็นของผูPเก่ียวขPองท่ีมีตQอสภาพในการบริหารจัดการ 

ฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

 

       จากภาพท่ี 4.5 พบวQาความคิดเห็นของผูPบริหารสถานศึกษา ครูผูPสอนท่ีเก่ียวขPองกับการบริหาร

จัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ผูPบริหารสถาน

ประกอบการ  ครูฝ5กในสถานประกอบการ  ผูPปกครอง และนักศึกษาท่ีผQานการฝ5กประสบการณ9

วิชาชีพในสถานประกอบการมาแลPว  ท่ีมีตQอสภาพการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถาน

ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   ในภาพรวม  อยูQในระดับมาก(x"	= 3.68 , S.D. = 0.09)  

และเม่ือพิจารณาแยกเปWนรายขPอ พบวQา ขPอท่ีมีคQาเฉล่ียนPอยท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดPแกQ กลุQมผูPปกครอง 
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เฉลี่ยรวม 

SD x¯
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อยูQในระดับมาก(x"	= 3.59 , S.D. = 0.73) รองลงมาคือ กลุQมผูPบริหารสถานประกอบการและครูฝ5กใน

สถานประกอบการ อยูQในระดับมาก(x"	= 3.67 , S.D. = 0.67)  และกลุQมนักศึกษา  อยูQในระดับมาก

(x"	= 3.68 , S.D. = 0.61)  ตามลำดับ 

 

4.2 ผลการวิจัยข้ันตอนการสรNางและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบและคูQมือการบริหาร 

จัดการฝ=กประสบการณAวิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

4.2.1 ผลการวิเคราะหAองคAประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการฝ=กประสบการณA 

วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ฉบับรQาง 

              ผลการวิเคราะห9องค9ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพใน

สถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต แสดงดังภาพท่ี 4.6 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.6 รูปแบบการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ 

ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  

 

     จากภาพท่ี 4.6  พบวQา องค9ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพใน

สถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ท่ีไดPจากการนำองค9ความรูPจากการศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวขPอง  ผลสรุปการสอบถามความคิดเห็นของผูPบริหารสถานศึกษา ครูผูPสอนท่ีเก่ียวขPอง

สถานศึกษา 

�ด+านการพัฒนาครูฝ3ก

และครูนิเทศก: 
 

�ด+านกระบวนการฝ3ก    
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กับการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  

ผูPบริหารสถานประกอบการ ครูฝ5กในสถานประกอบการ ผูPปกครอง นักศึกษาท่ีผQานการฝ5ก

ประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการมาแลPว  มาวิเคราะห9โดยใชPกรอบแนวคิดเชิงระบบ 

(Systems Approach : IPO) แนวทางการจัดระบบเพ่ือผลการศึกษาท่ีดีข้ึน (Systems Approach 

For Better Education Results : SABER) และ วงจรการควบคุมคุณภาพ (Deming Cycle : 

PDCA) ประกอบดPวย ดPานการดำเนินการ  ดPานการพัฒนาครูฝ5กและครูนิเทศก9 ดPานกระบวนการฝ5ก 

และดPานการวัดผลและประเมินผล  

ผลการวิเคราะห9องค9ประกอบของคูQมือการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพใน 

สถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ประกอบดPวย  คูQมือการดำเนินการตามรูปแบบการ

บริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  คูQมือครูนิเทศก9 

คูQมือครูฝ5กในสถานประกอบการ และคูQมือนักศึกษา 

1) ผลการวิเคราะห9องค9ประกอบของคูQมือการดำเนินการตามรูปแบบการบริหารจัดการ 

ฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ประกอบดPวยบทนำ 

วัตถุประสงค9ของการจัดทำคูQมือการดำเนินการ นิยามศัพท9เฉพาะ ประโยชน9ของผลการดำเนินการ

ตามรูปแบบ และข้ันตอนการดำเนินการตามรูปแบบการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพใน

สถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

2) ผลการวิเคราะห9องค9ประกอบของคูQมือครูนิเทศก9 ตามรูปแบบการบริหารจัดการฝ5ก 

ประสบการณ9 วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ประกอบดPวย บทนำ 

วัตถุประสงค9ของการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพ ประโยชน9ท่ีจะไดPรับ บทบาทหนPาท่ีของครูนิเทศก9  แนว

ปฏิบัติในการนิเทศนักศึกษาท่ีออกไปฝ5กประสบการณ9วิชาชีพ ข้ันตอนการสรPางรายละเอียดการฝ5ก

ประสบการณ9วิชาชีพ ข้ันตอนการนิเทศนักศึกษา และการประเมินผลรายวิชาฝ5กประสบการณ9วิชาชีพ 

3) ผลการวิเคราะห9องค9ประกอบของคูQมือครูฝ5กในสถานประกอบการ ตามรูปแบบการ 

บริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ประกอบดPวย 

บทนำ วัตถุประสงค9ของการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพ ประโยชน9ท่ีจะไดPรับ คุณสมบัติของผูPควบคุมการ

ฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ/ครูฝ5ก บทบาทหนPาท่ีของผูPควบคุมการฝ5กประสบการณ9

วิชาชีพในสถานประกอบการ/ครูฝ5ก แนวปฏิบัติสำหรับผูPควบคุมการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถาน

ประกอบการ/ครูฝ5ก ข้ันตอนการสรPางรายละเอียดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ 

ข้ันตอนการจัดฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการใหPกับนักศึกษา ข้ันตอนการดูแล/ควบคุม 

นักศึกษา และการประเมินผลการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพ 

4) ผลการวิเคราะห9องค9ประกอบของคูQมือนักศึกษาตามรูปแบบการบริหารจัดการฝ5ก 
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ประสบการณ9 วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ประกอบดPวย บทนำ 

วัตถุประสงค9ของการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ ขPอปฏิบัติของนักศึกษา การ

ประเมินผลการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพ ประโยชน9ท่ีจะไดPรับ ข้ันตอนการจัดฝ5กประสบการณ9วิชาชีพ

ในสถานประกอบการใหPกับนักศึกษา ข้ันตอนการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการของ

นักศึกษา และแบบฟอร9มตQางๆ สำหรับการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการของ

นักศึกษา 

4.2.2 ผลการสนทนากลุQม เก่ียวกับองคAประกอบของรูปแบบและคูQมือการบริหารจัดการ 

ฝ=กประสบการณAวิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

4.2.2.1 ผลการสนทนากลุQม เก่ียวกับองค9ประกอบของรูปแบบและคูQมือการบริหาร 

จัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต : ดPานการดำเนินการ

และคูQมือดำเนินการ  แสดงดังภาพท่ี 4.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.7 องค9ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถาน

ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต : ดPานการดำเนินการและคูQมือดำเนินการ   

 

        จากภาพท่ี 4.7 พบวQา องค9ประกอบของรูปแบบและคูQมือการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9

วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ดPานการดำเนินการและคูQมือดำเนินการ  

สถานศึกษาจะตPองแตQงต้ังคณะทำงาน เพ่ือรQวมกับวิทยากรในการพัฒนาหลักสูตร จัดสรPางเคร่ืองมือ 

และคูQมือดำเนินการตามรูปแบบการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เพ่ือบริหารจัดการ ดำเนินการใน 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การแตQงต้ัง

คณะกรรมการดำเนินงาน  แสดงดังภาพท่ี 4.8 

�  ด+านการดำเนินการและคูIมือฯ 

 

 

แตIงต้ัง 

คณะทำงาน 
 

 

วิทยากร 

 

หลักสูตร 

เคร่ืองมือและคูIมือ 

และ 

การบริหารจัดการ 
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ภาพท่ี 4.8 การดำเนินการระยะท่ี 1 การแตQงต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 

 

ผูNรับผิดชอบหลัก งานอาชีวศึกษาระดับทวิภาคี 

กิจกรรม - แตQงต้ังคณะผูPประสานงาน 

- แตQงต้ังคณะกรรมการชุดท่ี 2 (ครูนิเทศก9 ครูผูPสอน) 

- แตQงต้ังคณะกรรมการชุดท่ี 3 (ผูPควบคุมการฝ5กงาน) 

- จัดทำความรQวมมือ (MOU) 

ระยะเวลาดำเนินการ 2 สัปดาห9 

เอกสารอNางอิง - หนังสือเชิญสถานประกอบการ 

- บันทึกขPอความเชิญประชุม 

- คำส่ังแตQงต้ังคณะกรรมการพิจารณาครูนิเทศก9 / ครูประจำวิชา 

- คำส่ังแตQงต้ังครูนิเทศก9 / ครูประจำวิชา 

- หนังสือแตQงต้ังผูPควบคุมการฝ5กงาน / ครูฝ5ก 

ระยะท่ี 1 

แตQงต้ังคณะกรรมการ 

ดำเนินงาน 

ผู+อำนวยการ 

ฝPายวิชาการ 

แผนกวิชา 

งานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 

ผู+ควบคุมการฝ3ก / ครูฝ3ก 

ผู+จัดการฝPายบุคคล 

ครูนิเทศก: / ครูประจำวิชา 

กรรมการดำเนินงาน 1 

กิจกรรม 

ผู8รับผิดชอบหลัก  

ผู8รับผิดชอบรอง  

ผู8เก่ียวข8อง  
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   และระยะท่ี 2 การสรPางคูQ มือ   การกำหนดรายละเอียดการสอน และรายละเอียดการฝ5ก

ประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต แสดงดังภาพท่ี 4.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.9 การดำเนินการระยะท่ี 2 การสรPางคูQมือ  กำหนดรายละเอียดการสอน/การฝ5ก 

 

ผูNรับผิดชอบหลัก งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

กิจกรรม - เลือกรายวิชา 

- สรPางแผนการสอน แผนการฝ5ก 

ระยะเวลาดำเนินการ 3 สัปดาห9 

เอกสารอNางอิง - หนังสือขอเชิญเขPารQวมเปWนคณะกรรมการ 

- โครงสรPางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม  

- แบบสรุปรายวิชาชีพท่ีนำไปฝ5กงานในสถานประกอบการ 

 

ผู+อำนวยการ 

ระยะท่ี 2 

สรNางคูQมือ 

รายละเอียดการสอน 

/ การฝ=กฯ 

ผู+ควบควบคุมการฝ3ก 

งานพัฒนาหลักสูตร

ฯ 

ครูนิเทศก: 

วิทยากร 

กรรมการดำเนินงาน 2 

กิจกรรม 

ผู8รับผิดชอบหลัก  

ผู8รับผิดชอบรอง  

ผู8เก่ียวข8อง  
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4.2.2.2 ผลการสนทนากลุQม เก่ียวกับองค9ประกอบของรูปแบบและคูQมือการบริหาร 

จัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต : ดPานการพัฒนาครูฝ5ก

และครูนิเทศก9  แสดงดังภาพท่ี 4.10 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพท่ี 4.10  องค9ประกอบของรูปแบบและคูQมือการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถาน

ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต : ดPานการพัฒนาครูฝ5กและครูนิเทศก9   
 

        จากภาพท่ี 4.10 พบวQา องค9ประกอบของรูปแบบและคูQมือการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9

วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ดPานการพัฒนาครูฝ5กและครูนิเทศก9  

สถานศึกษาจะตPองจัดอบรมสัมมนาครูนิเทศก9  ผูPควบคุมการฝ5ก และครูฝ5ก   โดยมีผูPรับผิดชอบและ

ผูPเก่ียวขPอง แสดงดังภาพท่ี 4.11 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.11 การดำเนินการระยะท่ี 3  การจัดอบรมสัมมนาครูนิเทศก9  ผูPควบคุมการฝ5ก และครูฝ5ก  

�ด+านการพัฒนาครูฝ3กและครูนิเทศก: 
 

สัมมนา 

ครูนิเทศก: 

และ 

ครูฝ3ก 
 

 

ครูนิเทศก: 

และ ครูฝ3ก 

ท่ีมี 

คุณภาพ 
 

 

ระยะท่ี 3 

จัดอบรมสัมมนา 

ครูนิเทศกA   

ผูNควบคุมการฝ=ก  

และครูฝ=ก 

ผู+อำนวยการ 

ฝPายวิชาการ 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ 

งานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 

วิทยากร 

กรรมการดำเนินงาน 1 

กรรมการดำเนินงาน 2 

กิจกรรม 

ผู8รับผิดชอบหลัก  

ผู8รับผิดชอบรอง  

ผู8เก่ียวข8อง  
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ผูNรับผิดชอบหลัก งานอาชีวศึกษาทวิภาคี 

กิจกรรม - เตรียมความพรPอมการสัมมนา 

- ดำเนินการสัมมนาตามกำหนดการ 

ระยะเวลาดำเนินการ            2 สัปดาห9 

เอกสารอNางอิง - หนังสือแตQงต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 

- กำหนดการสัมมนา 

- หนังสือขอเชิญเขPารQวมสัมมนา 

 

4.2.2.3 ผลการสนทนากลุQม เก่ียวกับองค9ประกอบของรูปแบบและคูQมือการบริหาร 

จัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต : ดPานกระบวนการฝ5ก  

แสดงดังภาพท่ี 4.12 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 4.12    องค9ประกอบของรูปแบบและคูQมือการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถาน

ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต : ดPานกระบวนการฝ5ก  

 

           จากภาพท่ี  4.12 พบวQา องค9ประกอบของรูปแบบและคูQ มือการบริหารจัดการฝ5ก

ประสบการณ9 วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ดPานกระบวนการฝ5ก  

สถานศึกษาจะตPองดำเนินการใน 2  ข้ันตอน  ข้ันตอนแรกคือ จัดปฐมนิเทศนักศึกษากQอนออกไปฝ5ก

ประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ โดยมีผูPรับผิดชอบและผูPเก่ียวขPอง แสดงดังภาพท่ี 4.13 

 

 

 

�ด+านกระบวนการฝ3ก   

ผู+เรียน 

 

ฝ3กประสบการณ:วิชาชีพ 

ในสถานประกอบการ 
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ภาพท่ี 4.13 การดำเนินการระยะท่ี 4  การปฐมนิเทศนักศึกษา 

 

ผูNรับผิดชอบหลัก งานอาชีวศึกษาทวิภาคี 

กิจกรรม - เตรียมความพรPอมการปฐมนิเทศ 

- ดำเนินการปฐมนิเทศตามกำหนดการ 

ระยะเวลาดำเนินการ            2 สัปดาห9 

เอกสารอNางอิง - กำหนดการปฐมนิเทศ 

- กำหนดการฝ5ก 

- แผนการฝ5ก 

- คูQมือนักศึกษาฝ5กงาน 

- แบบฟอร9มบันทึกรายงาน 

 

   

ระยะท่ี 4 

ปฐมนิเทศ 

นักศึกษา 

ผู+อำนวยการ 

ฝPายวิชาการ 

แผนกวิชา 

งานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 

กรรมการดำเนินงาน 2 

กรรมการดำเนินงาน 3 

กิจกรรม 

ผู8รับผิดชอบหลัก  

ผู8รับผิดชอบรอง  

ผู8เก่ียวข8อง  
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       และข้ันตอนท่ีสอง คือ การดำเนินการฝ5กประสบการณ9 วิชาชีพในสถานประกอบการ มี

ผูPรับผิดชอบและผูPเก่ียวขPอง แสดงดังภาพท่ี 4.14 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.14 การดำเนินการระยะท่ี 5  การฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ 

 

ผูNรับผิดชอบหลัก สาขาวิชา 

กิจกรรม - สQงตัวนักศึกษาฝ5กงาน 

- ดำเนินการฝ5กงาน 

- นิเทศการฝ5กงาน 

- สัมมนาระหวQางฝ5กงาน 

- เรียนเสริม(เฉพาะสQวนท่ีขาด) 

- ประเมินผลการเรียน 

ระยะเวลาดำเนินการ 16 สัปดาห9 

เอกสารอNางอิง - หนังสือสQงตัวนักศึกษา 

- คูQมือการฝ5กงาน 

- แผนการฝ5ก 

- แผนการนิเทศ 

- แบบประเมิน เกณฑ9การใหPคะแนน 

ระยะท่ี 5 

ดำเนินการฝ=ก

ประสบการณAวิชาชีพ

ในสถานประกอบการ 

 

ผู+อำนวยการ 

ฝPายวิชาการ 

งานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 

 

สาขาวิชา 

ครูฝ3ก 

นักศึกษา 

ครูนิเทศก:/ครูประจำวิชา 

กรรมการดำเนินงาน 

2 
กิจกรรม 

ผู8รับผิดชอบหลัก  

ผู8รับผิดชอบรอง  

ผู8เก่ียวข8อง  
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4.2.2.4 ผลการสนทนากลุQม เก่ียวกับองค9ประกอบของรูปแบบและคูQมือการบริหาร 

จัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต : ดPานการวัดผลและ

ประเมินผล แสดงดังภาพท่ี 4.15 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.15    องค9ประกอบของรูปแบบและคูQมือการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพ 

ในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต : ดPานการวัดผลและประเมินผล 

 

        จากภาพท่ี 4.15 พบวQา องค9ประกอบของรูปแบบและคูQมือการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9

วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต : ดPานการวัดผลและประเมินผล สถานศึกษา

จะตPองดำเนินการสรุปและรายงานผลการดำเนินการ โดยมีผูPรับผิดชอบและผูPเก่ียวขPอง แสดงดังภาพท่ี 

4.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.16 การดำเนินการระยะท่ี 6  การสรุปและรายงานผลการดำเนินการ 
 

�ด+านการวัดผล ฯ  

วัดผลสัมฤทธิ์ 

และสมรรถนะวิชาชีพ 

 

ระยะท่ี 6 

สรุปและ 

รายงานผล 

การดำเนนิงาน 

 

ผู+อำนวยการ 

ฝPายวิชาการ 

งานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 

สาขาวิชา 

กรรมการดำเนินงาน 1 

กรรมการดำเนินงาน 

2 

กรรมการดำเนินงาน 

3 

กรรมการดำเนินงาน 

4 

กิจกรรม 

ผู8รับผิดชอบหลัก

  

ผู8รับผิดชอบรอง

  
ผู8เก่ียวข8อง
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ผู+รับผิดชอบหลัก งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

กิจกรรม - สัมมนาเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน 

- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ           2 สัปดาหR 

เอกสารอ+างอิง - แผนการฝPก 

- แผนการนิเทศ 

- แบบประเมิน เกณฑRการให8คะแนน 

- แบบรายงานผลการนิเทศ 

- ผลการฝPกแตHละรายวิชา 
 

4.2.3 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบและคูQมือการบริหารจัดการฝ=กประสบการณA 

วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

4.2.3.1 ขPอมูลท่ัวไปของผูPตอบแบบสอบถาม เปWนผูPทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ9ในการ 

บริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการมากกวQา 10 ป� จำนวน 5 คน ผูPบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 5 คน และผูPบริหารสถาน

ประกอบการจำนวน 5 คน รวม 15 คน 

4.2.3.2 ความคิดเห็นของผูPทรงคุณวุฒิ ผูPบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผูPบริหารสถานประกอบการ ท่ีมีตQอ ความเหมาะสมของรูปแบบ

และคูQมือการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

แสดงดังภาพท่ี 4.17 

 
ภาพท่ี 4.17 ความคิดเห็นของผูPทรงคุณวุฒิ ผูPบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา และผูPบริหารสถานประกอบการ ท่ีมีตQอ ความเหมาะสมของรูปแบบและ

คูQ มือการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9 วิชาชีพในสถานประกอบการ ของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

4.93

4.87

4.73

4.80

4.83

0.26

0.35

0.46

0.41

0.38

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00

ด8านการดำเนินการและคูHมือดำเนินการ   

ด8านการพัฒนาครูฝPกและครูนิเทศกR   

ด8านกระบวนการฝPก  

ด8านการวัดผลและประเมินผล 

รวม 

S.D. x¯
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        จากภาพท่ี 4.17  พบวQา   ความคิดเห็นของผูPทรงคุณวุฒิ  ผูPบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผูPบริหารสถานประกอบการท่ีมีตQอความเหมาะสมของรูปแบบและ

คูQมือการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ใน

ภาพรวมอยูQในระดับมากท่ีสุด (x"	= 4.83 , S.D. = 0.38)  และเม่ือพิจารณาแยกเปWนรายขPอพบวQา ขPอ

ท่ีมีคQาเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดPแกQ  ดPานการดำเนินการและคูQมือดำเนินการ อยูQในระดับมากท่ีสุด 

(x"	= 4.93 , S.D. = 0.26)  รองลงมาคือ  ดPานการพัฒนาครูฝ5กและครูนิเทศก9 อยูQในระดับมากท่ีสุด 

(x"	= 4.87 , S.D. = 0.35)  และดPานการวัดผลและประเมินผล  อยูQในระดับมากท่ีสุด(x"	= 4.80 , 

S.D. = 0.41)  ตามลำดับ 

4.2.4 ผลการสรุปองคAประกอบของรูปแบบและคูQมือการบริหารจัดการฝ=กประสบการณA 

วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  แสดงดังภาพท่ี 4.18 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.18 รูปแบบและคูQมือการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ  

ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  

สถานศึกษา

สถานประกอบการ

�ด/านการดำเนินการ �ด/านการพัฒนาครูฝ9ก
และครูนิเทศก=

�ด/านกระบวนการฝ9ก  

ผู/
เรียน
ท่ี
มี

คุณ
ภาพ

�ด/านการวัดผล ฯ 

สัมมนา
ครู

นิเทศก.
และ 
ครูฝ4ก

 

ครู
นิเทศก.
และ 
ครูฝ4ก
ท่ีมี
คุณ
ภาพ

 

ผู<เรียน

 ฝ4กประสบการณ.วิชาชีพ
ในสถานประกอบการ

 

วัดผลสัมฤทธ์ิ
และสมรรถนะวิชาชีพ

 

คณะ
ทำ
งาน

 

วิทยากร

 
หลักสูตร

เครื่องมือฯ
และการ
บริหาร
จัดการ
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      จากภาพท่ี 4.18  แสดงผลสรุปของรูปแบบและคูQมือการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพใน

สถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  รายละเอียดแสดงในรูปแบบของผังกองทัพ ดังภาพท่ี 

4.19 – 4.20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.19    ผังกองทัพรูปแบบการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ 

ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ระยะท่ี 1 - 3 

ผู8อำนวยการ 

3 สัปดาห: 

6 สัปดาห: 

ฝ_ายวิชาการ 

3 สัปดาห: 

ระยะท่ี 3 

จัดอบรมสัมมนา 

ครูนิเทศกA / ครูฝ=ก 

ผู8อำนวยการ 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
กรรมการดำเนินงาน 1 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ระยะท่ี 1 

แตQงต้ังคณะกรรมการ 

ดำเนินงาน 

ฝ_ายวิชาการ 

แผนกวิชา 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ผู8ควบคุมการฝPกฯ / ครูฝPก 

ผู8จัดการฝ_ายบุคคล 

ครูนิเทศกR / ครูประจำวิชา 

กรรมการดำเนินงาน 1 

ระยะท่ี 2 

สรNางคูQมือ 

รายละเอียดการสอน 

/ การฝ=กฯ 
งานพัฒนาหลักสูตรฯ กรรมการดำเนินงาน 2 

กรรมการดำเนินงาน 2 

วิทยากร 
ผู8อำนวยการ 

ผู8ควบคุมการฝPก 

ครูนิเทศกR 

วิทยากร 

กิจกรรม 

ผู+รับผิดชอบหลัก

  

ผู+รับผิดชอบรอง

  
ผู+เกี่ยวข+อง
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ภาพท่ี 4.20    ผังกองทัพรูปแบบการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ 

ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ระยะท่ี 4 - 6 

ครูฝPก 

2 สัปดาห: 

16 สัปดาห: 

3 สัปดาห: 
ระยะท่ี 4 

ปฐมนิเทศ 

นักศึกษา 

ผู8อำนวยการ 

ฝ_ายวิชาการ 

แผนกวิชา 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

กรรมการดำเนินงาน 2 

กรรมการดำเนินงาน 3 

ระยะท่ี 5 

ดำเนินการฝ=ก

ประสบการณA

วิชาชีพในสถาน

ประกอบการ 

 

ผู8อำนวยการ 

ฝ_ายวิชาการ 

สาขาวิชา 

นักศึกษา 

ครูนิเทศกR / ครูประจำวิชา 

กรรมการดำเนินงาน 2 

ระยะท่ี 6 

สรุปและ 

รายงานผล 

การดำเนนิงาน 

 

ผู8อำนวยการ 

ฝ_ายวิชาการ 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

สาขาวิชา 

กรรมการดำเนินงาน 1 

กรรมการดำเนินงาน 2 

กรรมการดำเนินงาน 3 

กรรมการดำเนินงาน 4 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 

กิจกรรม 

ผู+รับผิดชอบหลัก  

ผู+รับผิดชอบรอง  

ผู+เกี่ยวข+อง  
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         จากภาพท่ี 4.19  และ ภาพท่ี 4.20  แสดงผลสรุปของรูปแบบและคูQมือการบริหารจัดการฝ5ก

ประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   ในรูปแบบของผังกองทัพ ท่ี

แสดงรายละเอียดกิจกรรม ผูPรับผิดชอบหลัก  ผูPรับผิดชอบรอง และผูPเก่ียวขPอง ของการดำเนินการ

ตามรูปแบบและคูQ มือการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9 วิชาชีพในสถานประกอบการของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ประกอบดPวย ระยะท่ี 1 การแตQงต้ังคณะกรรมการดำเนินการ  ระยะท่ี 2 การ

สรPางคูQมือดำเนินการ คูQมือครูนิเทศก9 คูQมือครูฝ5กในสถานประกอบการ คูQมือนักศึกษาและรายละเอียด

การสอน/การฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ  ระยะท่ี 3 การจัดสัมมนาครูนิเทศก9และ

ครูฝ5ก  ระยะท่ี 4 การปฐมนิเทศนักศึกษา  ระยะท่ี 5 การดำเนินการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถาน

ประกอบการ  และระยะท่ี 6 การสรุปและรายงานผล  (แสดงรายละเอียดใน คูQมือดำเนินการ คูQมือครู

นิเทศก9 คูQมือครูฝ5กในสถานประกอบการ และคูQมือนักศึกษา)   

 

4.3 ผลการวิจัยข้ันตอนการดำเนินการตามรูปแบบและคูQมือการบริหารจัดการฝ=กประสบการณA 

วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

ผลการนำรูปแบบและคูQมือการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ  

ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ไปดำเนินการกับผูPเก่ียวขPอง  ภายใตPโครงการฝ5กอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

พัฒนาบุคลากรดPานการบริหารและดำเนินการตามรูปแบบการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพ

ในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  โครงการฝ5กอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร

และจัดทำแผนการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ  โครงการฝ5กอบรมเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือพัฒนาครูนิเทศก9และครูฝ5กในสถานประกอบการ โครงการสรPางความเขPาใจและลงนามความ

รQวมมือกับสถานประกอบการ    โครงการสรPางความเขPาใจแกQผูPปกครอง  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

กQอนออกฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ โครงการสัมมนานักศึกษา ระหวQางฝ5ก

ประสบการณ9 วิชาชีพในสถานประกอบการ และโครงการป�จฉิมนิเทศนักศึกษา ท่ีกลับจากฝ5ก

ประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ มีผลการวิจัย ดังน้ี 

4.3.1 ผลการดำเนินการ โครงการฝ=กอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากรดNานการบริหาร 

และดำเนินการตามรูปแบบการบริหารจัดการฝ=กประสบการณAวิชาชีพในสถานประกอบการของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

4.3.1.1 ขPอมูลท่ัวไปของผูPตอบแบบสอบถาม เปWนผูPบริหารสถานศึกษา และครูผูPสอนท่ี 

เก่ียวขPองกับการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ รวมจำนวน 40 คน 

จำแนกเปWนผูPบริหารสถานศึกษา จำนวน 5 คน คิดเปWนรPอยละ 12.5   หัวหนPางาน จำนวน 25 คน คิด

เปWนรPอยละ 62.5   และหัวหนPาแผนก จำนวน  10 คน คิดเปWนรPอยละ 25 
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4.3.1.2 ผลการสอบถามความพึงพอใจของผูPบริหารสถานศึกษา และครูผูPสอนท่ี 

เก่ียวขPองกับการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ ท่ีมีตQอการดำเนินการ

โครงการฝ5กอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากรดPานการบริหารและดำเนินการตามรูปแบบและ

คูQมือการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต แสดง

ดังภาพท่ี 4.21 

 
 

ภาพท่ี 4.21 ความพึงพอใจของผูPบริหารสถานศึกษา หัวหนPางานและหัวหนPาแผนก ท่ีมีตQอการ 

ดำเนินการตามโครงการสรPางความเขPาใจในการดำเนินการตามรูปแบบการบริหาร

จัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

 

            จากภาพท่ี 4.21 พบวQาความพึงพอใจของผูPบริหารสถานศึกษา  หัวหนPางาน และหัวหนPา

แผนก ท่ีมีตQอการดำเนินการโครงการฝ5กอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากรดPานการบริหารและ

ดำเนินการตามรูปแบบการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9 วิชาชีพในสถานประกอบการของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ในภาพรวมอยูQในระดับมากท่ีสุด (x"	= 4.53 , S.D. = 0.52)  และเม่ือพิจารณา

แยกเปWนรายขPอพบวQา ขPอท่ีมีคQาเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดPแกQ  รูปแบบของกิจกรรมในโครงการมี

ความนQาสนใจ อยูQในระดับมากท่ีสุด (x"	= 4.63 , S.D. = 0.49)  รองลงมา มี 2 รายการ คือ  เน้ือหาท่ี

4.5

4.63

4.63

4.38

4.63

4.55

4.45

4.53

4.5

4.53

4.53

0.55

0.54

0.54

0.59

0.49

0.50

0.50

0.51

0.51

0.51

0.52

0.000.501.001.502.002.503.003.504.004.505.00

วิทยากรมีความรู8 ความสามารถฯ 

เนื้อหาที่ทันสมัยสามารถนำไปใช8ได8 

วิทยากรบรรยายและตอบข8อซักถามได8ถูกต8องชัดเจน 

กิจกรรมนำไปใช8ในการจัดการฝPกฯได8 

รูปแบบของกิจกรรมฯ มีความนHาสนใจ 

อุปกรณRโสตทัศนูปกรณRมีความเหมาะสม 

ระยะเวลา สถานที่ มีความเหมาะสม 

สามารถนำความรู8ที่ได8รับไปปฏิบัติงานได8 

การสร8างความเข8าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการฯ 

ภาพรวมในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม 

เฉลี่ยรวม 

S.D. x¯
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ทันสมัยสามารถนำไปใชPไดP และความสามารถของวิทยากรบรรยายและตอบขPอซักถามไดPถูกตPอง

ชัดเจน อยูQในระดับมากท่ีสุด (x"	= 4.63 , S.D. = 0.54)   และอุปกรณ9โสตทัศนูปกรณ9 มีความ

เหมาะสม  อยูQในระดับมากท่ีสุด (x"	= 4.55 , S.D. = 0.50)  ตามลำดับ 

4.3.1.3 ความคิดเห็น และขPอเสนอแนะเพ่ิมเติม ของผูPบริหารสถานศึกษา และครูผูPสอน 

ท่ีเก่ียวขPองกับการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ โดยการจัดหมวดหมูQ

ความสัมพันธ9ของเน้ือหา และนำเสนอเปWนรPอยละ สรุปไดPดังน้ี 

1) มีผูPเสนอแนะใหPมีวิทยากรพ่ีเล้ียงในการแบQงกลุQมปฏิบัติการ จำนวน 2 ราย  

จากผูPตอบขPอเสนอแนะเพ่ิมเติมท้ังหมด 5 ราย คิดเปWนรPอยละ 40  ของผูPตอบขPอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

2)  มีผูPเสนอแนะใหP การจัดคร้ังตQอไปควรเชิญผูPบริหารสถานประกอบการ 

มารQวมโครงการดPวยจำนวน 4 ราย จากผูPตอบขPอเสนอแนะเพ่ิมเติมท้ังหมด 5 ราย คิดเปWนรPอยละ 80  

ของผูPตอบขPอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

4.3.1.4 ผลการประเมินความรูP และทักษะของผูPบริหารสถานศึกษา และครูผูPสอน 

ท่ีเก่ียวขPองกับการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการกQอนและหลังเขPารQวม 

โครงการฝ5กอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากรดPานการบริหารและดำเนินการตามรูปแบบการ

บริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต แสดงดังตาราง

ท่ี 4.1 
 

ตารางท่ี 4.1   ผลการประเมินความรูP และทักษะของผูPบริหารสถานศึกษา และครูผูPสอนท่ี

เก่ียวขPองกับการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ 

กQอนและหลังเขPารQวมโครงการฝ5กอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากรดPานการ

บริหารและดำเนินการตามรูปแบบและคูQมือ 

ข+อ รายการ   
ผลการประเมิน (ร+อยละ) สรุปผล 

(ร+อยละ) กHอน หลัง 

1 การบริหารจัดการฝPกประสบการณRวิชาชีพในสถานประกอบการ 86.6 100 +13.4 

2 การประชาสัมพันธRเกี่ยวกับการฝPกประสบการณRวิชาชีพฯ 90.7 100 +9.3 

3 การจัดทำแผนการฝPกประสบการณRวิชาชีพฯ 85.4 100 +14.6 

4 การจัดการฝPกประสบการณRวิชาชีพในสถานประกอบการ 92.7 100 +7.3 

5 การกำกับดูแลนักเรียนนักศึกษาในการฝPกประสบการณRฯ 93.4 100 +6.6 

6 การรายงานผลการฝPกประสบการณRวิชาชีพฯ 87.8 100 +12.2 

7 การวัดผลและประเมินผลการฝPกประสบการณRวิชาชีพฯ 85.6 100 +14.4 

 เฉลี่ยรวม 88.89 100 +11.11 
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         จากตารางท่ี 4.1 พบวQา  ผลการประเมินความรูPความเขPาใจของผูPบริหารสถานศึกษา หัวหนPา

งาน และหัวหนPาแผนก  หลังการฝ5กอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากรดPานการบริหารและ

ดำเนินการตามรูปแบบการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9 วิชาชีพในสถานประกอบการของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  สูงกวQา กQอนการฝ5กอบรม เฉล่ียรวม คิดเปWนรPอยละ 11.11 และเม่ือพิจารณา

แยกเปWนรายขPอพบวQา รายการท่ีสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดPแกQ การจัดทำแผนการฝ5กประสบการณ9

วิชาชีพในสถานประกอบการ  คิดเปWนรPอยละ  14.6 รองลงมา  คือ  การวัดผลและประเมินผลการฝ5ก

ประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ    คิดเปWนรPอยละ  14.4   และการบริหารจัดการฝ5ก

ประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ คิดเปWนรPอยละ 13.4  ตามลำดับ 

4.3.2 ผลการดำเนินการโครงการฝ=กอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและจัดทำ 

แผนการฝ=กประสบการณAวิชาชีพในสถานประกอบการ   

4.3.2.1 ขPอมูลท่ัวไปของผูPตอบแบบสอบถามเปWนรองผูPอำนวยการฝ�ายวิชาการ หัวหนPา 

งานทวิภาคี หัวหนPางานหลักสูตรและการสอน ครูนิเทศก9 ผูPควบคุมการฝ5ก และครูฝ5กในสถาน

ประกอบการ รวมจำนวน 30 คน จำแนกเปWน   รองผูPอำนวยการฝ�ายวิชาการจำนวน 1 คน คิดเปWน

รPอยละ 3.33    หัวหนPางานทวิภาคี จำนวน 1 คน คิดเปWนรPอยละ 3.33   หัวหนPางานหลักสูตรและ

การสอน จำนวน 1  คน คิดเปWนรPอยละ 3.33   ครูนิเทศก9 จำนวน 10 คน คิดเปWนรPอยละ 33.34  ผูP

ควบคุมการฝ5ก จำนวน 2 คน คิดเปWนรPอยละ 6.67 และครูฝ5กในสถานประกอบการ จำนวน  15 คน 

คิดเปWนรPอยละ 50.00          

4.3.2.2 ผลการสอบถามความพึงพอใจของ รองผูPอำนวยการฝ�ายวิชาการ หัวหนPางาน 

ทวิภาคี หัวหนPางานหลักสูตรและการสอน ครูนิเทศก9 ผูPควบคุมการฝ5ก และครูฝ5กในสถาน

ประกอบการ ท่ีมีตQอการดำเนินการโครงการฝ5กอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและจัดทำ

แผนการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ  เพ่ือสรPางความรูPความเขPาใจเก่ียวกับ การ

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพ แกQ รองผูPอำนวยการฝ�ายวิชาการ หัวหนPางาน

ทวิภาคี หัวหนPางานหลักสูตรและการสอน ครูนิเทศก9 ผูPควบคุมการฝ5ก และครูฝ5กในสถาน

ประกอบการ แสดงดังภาพท่ี 4.22 
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ภาพท่ี 4.22   ความพึงพอใจของ รองผูPอำนวยการฝ�ายวิชาการ หัวหนPางานทวิภาคี หัวหนPางาน 

หลักสูตรและการสอน ครูนิเทศก9 ผูPควบคุมการฝ5ก และครูฝ5กในสถานประกอบการ  

ท่ีมีตQอการดำเนินการโครงการฝ5กอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและ

จัดทำแผนการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ   

            

           จากภาพท่ี 4.22 พบวQาความพึงพอใจของรองผูPอำนวยการฝ�ายวิชาการ หัวหนPางานทวิภาคี 

หัวหนPางานหลักสูตรและการสอน ครูนิเทศก9 ผูPควบคุมการฝ5ก และครูฝ5กในสถานประกอบการ ท่ีมีตQอ

การดำเนินการโครงการฝ5กอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนการฝ5ก

ประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ  เพ่ือสรPางความรูPความเขPาใจเก่ียวกับ การพัฒนาหลักสูตร

และจัดทำแผนการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพ แกQ รองผูPอำนวยการฝ�ายวิชาการ หัวหนPางานทวิภาคี 

หัวหนPางานหลักสูตรและการสอน ครูนิเทศก9 ผูPควบคุมการฝ5ก และครูฝ5กในสถานประกอบการ              

ในภาพรวมอยูQในระดับมากท่ีสุด (x"	= 4.57, S.D. = 0.54)  และเม่ือพิจารณาแยกเปWนรายขPอพบวQา 

ขPอท่ีมีคQาเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดPแกQ  มีความรูPและทักษะในการพัฒนาหลักสูตรมากข้ึน อยูQใน

ระดับมากท่ีสุด (x"	= 4.73 , S.D. = 0.45)  รองลงมาคือ  อุปกรณ9โสตทัศนูปกรณ9มีความเหมาะสม  

อยูQ ในระดับมากท่ี สุด (x"	= 4.70 , S.D. = 0.47)   และมีความรูPและทักษะในการจัดการฝ5ก

ประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการมากข้ึนและไดPรับความรูPเก่ียวกับการบริหารจัดการฝ5ก
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วิทยากรใช8วิธีการนำเสนอที่หลากหลายฯ 

เนื้อหาที่ได8รับเปoนเนื้อหาที่ทันสมัยฯ 

มีความรู8และทักษะในการพัฒนาหลักสูตร… 

วิทยากรบรรยายและตอบข8อซักถามได8… 

มีความรู8และทักษะในการจัดการฝPกฯมากขึ้น 

อุปกรณRโสตทัศนูปกรณRมีความเหมาะสม 

ระยะเวลา สถานที่ มีความเหมาะสม 

สามารถนำความรู8ที่ได8รับไปปฏิบัติงานได8 

ได8รับความรู8เกี่ยวกับการบริหารจัดการฝPกฯ 

ภาพรวมในการดำเนินโครงการมีความ… 

เฉลี่ยรวม 

S.D. x¯
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ประสบการณ9 วิชาชีพในสถานประกอบการอยูQ ในระดับมากท่ี สุด (x"	= 4.63 , S.D. = 0.49)    

ตามลำดับ 

4.3.2.3 ความคิดเห็น และขPอเสนอแนะเพ่ิมเติม ของ รองผูPอำนวยการฝ�ายวิชาการ  

หัวหนPางานทวิภาคี หัวหนPางานหลักสูตรและการสอน ครูนิเทศก9 ผูPควบคุมการฝ5ก และครูฝ5กในสถาน

ประกอบการ ท่ีมีตQอการดำเนินการ โครงการฝ5กอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและจัดการ

ฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถาน โดยการจัดหมวดหมูQความสัมพันธ9ของเน้ือหา และนำเสนอเปWนรPอย

ละ สรุปไดPดังน้ี 

1) มีผูPเสนอแนะใหPมีการแบQงกลุQมปฏิบัติการ จำนวน 3 รายจากผูPตอบ 

ขPอเสนอแนะเพ่ิมเติมท้ังหมด 6 ราย คิดเปWนรPอยละ 50 ของผูPแสดงความคิดเห็นและขPอเสนอแนะ

เพ่ิมเติม 

2)  มีผูPเสนอแนะใหP เพ่ิมเวลาในการฝ5กอบรมจำนวน 4 ราย จากผูPตอบ 

ขPอเสนอแนะเพ่ิมเติมท้ังหมด 6 ราย คิดเปWนรPอยละ 66.67 ของผูPแสดงความคิดเห็นและขPอเสนอแนะ

เพ่ิมเติม 

4.3.2.4 ผลการประเมินความรูP และทักษะของรองผูPอำนวยการฝ�ายวิชาการ หัวหนPา 

งานทวิภาคี หัวหนPางานหลักสูตรและการสอน ครูนิเทศก9 ผูPควบคุมการฝ5ก และครูฝ5กในสถาน

ประกอบการ กQอนและหลังเขPารQวมโครงการฝ5กอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและจัดการฝ5ก

ประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ  แสดงดังตารางท่ี 4.2 

 

ตารางท่ี 4.2   ผลการประเมินความรูPและทักษะของ รองผูPอำนวยการฝ�ายวิชาการ หัวหนPางานทวิ

ภาคี หัวหนPางานหลักสูตรและการสอน ครูนิเทศก9 ผูPควบคุมการฝ5ก และครูฝ5กใน

สถานประกอบการกQอนและหลังเขPารQวมโครงการฝ5กอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา

หลักสูตรและจัดทำแผนการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ   

ขNอ รายการ 

ผลการประเมิน  

(รNอยละ) 

สรุปผล 

(รNอยละ) 

กQอน หลัง 

1 การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9

วิชาชีพในสถานประกอบการ 
93.4 100 +6.6 

2 การบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพ 

ในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
87.8 100 +12.2 

3 การจัดการเรียนรูPในสถานประกอบการตามขPอเสนอของ

ของ Cliffore & Thope 25 วิธี   
85.4 100 +14.6 
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ตารางท่ี 4.2 (ตQอ)   

ขNอ รายการ 

ผลการประเมิน  

(รNอยละ) 

สรุปผล 

(รNอยละ) 

กQอน หลัง 

4 การจัดทำแผนการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถาน

ประกอบการ 
82.7 100 +17.3 

5 การนิเทศการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพ 86.4 100 +13.6 

6 บทบาทหนPาท่ีของครูนิเทศก9และครูฝ5กในสถาน

ประกอบการ 
91.4 100 +8.6 

7 การสัมมนาระหวQางฝ5กประสบการณ9วิชาชีพประจำเดือน 87.6 100 +12.4 

8 การรายงานผลการนิเทศการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพ 91.5 100 +8.5 

9 การจัดทำรายงานผลการฝ5กอาชีพของนักศึกษา 87.4 100 +12.6 

10 การวัดและประเมินผลการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพ 85.1 100 +14.9 

เฉล่ียรวม 87.87 100 +12.13 

                     

           จากตารางท่ี 4.2 พบวQา  ผลการประเมินความรูPและทักษะ ของรองผูPอำนวยการฝ�ายวิชาการ 

หัวหนPางานทวิภาคี หัวหนPางานหลักสูตรและการสอน ครูนิเทศก9 ผูPควบคุมการฝ5ก และครูฝ5กในสถาน

ประกอบการ  หลังการฝ5กอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพ

ในสถานประกอบการ สูงกวQา กQอนการฝ5กอบรม เฉล่ียรวม คิดเปWนรPอยละ 12.13 และเม่ือพิจารณา

แยกเปWนรายขPอพบวQา รายการท่ีสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดPแกQ การจัดทำแผนการฝ5กประสบการณ9

วิชาชีพในสถานประกอบการ  คิดเปWนรPอยละ  17.3 รองลงมา  คือ  การวัดผลและประเมินผลการฝ5ก

ประสบการณ9 วิชาชีพในสถานประกอบการ    คิดเปWนรPอยละ  14.9   และการนิเทศการฝ5ก

ประสบการณ9วิชาชีพ คิดเปWนรPอยละ 13.6  ตามลำดับ 

4.3.3 ผลการดำเนินการ โครงการฝ=กอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครูนิเทศกAและครูฝ=กใน 

สถานประกอบการ              

4.3.3.1 ขPอมูลท่ัวไปของผูPตอบแบบสอบถามเปWน ครูนิเทศก9 และครูฝ5กในสถาน 

ประกอบการ รวมจำนวน 25 คน จำแนกเปWน  ครูนิเทศก9 จำนวน 10 คน คิดเปWนรPอยละ 40.00และ

ครูฝ5กในสถานประกอบการ จำนวน  15 คน คิดเปWนรPอยละ 60.00          

4.3.3.2 ผลการสอบถามความพึงพอใจของครูนิเทศและครูฝ5กในสถานประกอบการท่ี 

มีตQอการดำเนินการโครงการฝ5กอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครูนิเทศก9และครูฝ5กในสถาน

ประกอบการ แสดงดังภาพท่ี 4.23 
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ภาพท่ี 4.23   ความพึงพอใจของครูนิเทศก9และครูฝ5กในสถานประกอบการ ท่ีมีตQอการดำเนินการ

โครงการฝ5กอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครูนิเทศก9และครูฝ5กในสถานประกอบการ 

 

       จากภาพท่ี 4.23 พบวQาความพึงพอใจของครูนิเทศก9และครูฝ5กในสถานประกอบการ ท่ีมีตQอการ

ดำเนินการ โครงการฝ5กอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครูนิเทศก9และครูฝ5กในสถานประกอบการ ใน

ภาพรวมอยูQในระดับมากท่ีสุด (x"	= 4.55, S.D. = 0.50)  และเม่ือพิจารณาแยกเปWนรายขPอพบวQา ขPอ

ท่ีมีคQาเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดPแกQ  การจัดทำแผนการนิเทศ แผนการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพ 

อยูQในระดับมากท่ีสุด (x"	= 4.76 , S.D. = 0.44)  รองลงมาคือ  การจัดทำรายงานการนิเทศ/รายงาน

การฝ5กประสบการณ9วิชาชีพ  อยูQในระดับมากท่ีสุด (x"	= 4.64 , S.D. = 0.49)   และ การวัดและ

ประเมินผล  และ กิจกรรมและการจัดทำ วงจรการควบคุมคุณภาพ (Deming Cycle: PDCA) อยูQใน

ระดับมากท่ีสุด (x"	= 4.56 , S.D. = 0.51)    ตามลำดับ 
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ระยะเวลา สถานที่ มีความเหมาะสม 

อุปกรณRโสตทัศนูปกรณRมีความเหมาะสม 

สามารถนำความรู8ที่ได8รับไปปฏิบัติงานได8 

ภาพรวมในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม 

เฉลี่ยรวม 

S.D. x¯
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4.3.3.3 ความคิดเห็น และขPอเสนอแนะเพ่ิมเติม ของครูนิเทศและครูฝ5กในสถาน 

ประกอบการ ท่ีมีตQอการดำเนินการ โครงการฝ5กอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครูนิเทศก9และครูฝ5กใน

สถานประกอบการ โดยการจัดหมวดหมูQความสัมพันธ9ของเน้ือหา และสรุปเปWนรPอยละ ไดPดังน้ี 

1) มีผูPเสนอแนะใหPมีจัดอบรมเร่ืองการวัดและประเมินผล  จำนวน 3 รายจาก 

ผูPตอบขPอเสนอแนะเพ่ิมเติมท้ังหมด 5  ราย คิดเปWนรPอยละ 60  ของผูPแสดงความคิดเห็นและ

ขPอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

2)  มีผูPเสนอแนะใหP จัดแยกการฝ5กอบรมออกเปWน 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 เร่ือง 

การจัดทำแผนการนิเทศ/แผนการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพ และระยะท่ี 2 เร่ือง  การจัดทำรายงานการ

นิเทศ/รายงานการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพ  จำนวน 4 ราย จากผูPตอบขPอเสนอแนะเพ่ิมเติมท้ังหมด 5 

ราย คิดเปWนรPอยละ 80  ของผูPผูPแสดงความคิดเห็นและขPอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

4.3.3.4 ผลการประเมินความรูP และทักษะของครูนิเทศและครูฝ5กในสถาน 

ประกอบการกQอนและหลังเขPารQวมโครงการฝ5กอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครูนิเทศก9และครูฝ5กใน

สถานประกอบการ  แสดงดังตารางท่ี 4.3 

 

ตารางท่ี 4.3   ผลการประเมินความรูPและทักษะของครูนิเทศก9และครูฝ5กในสถานประกอบการ

กQอนและหลังเขPารQวมโครงการฝ5กอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครูนิเทศก9และครู

ฝ5กในสถานประกอบการ   

ขPอ รายการ 

ผลการประเมิน 

(รNอยละ) 

สรุปผล 

(รNอยละ) 

กQอน หลัง 

1 การจัดทำแผนการนิเทศ/แผนการฝ5กประสบการณ9

วิชาชีพ 
93.4 100 +6.6 

2 การจัดทำรายงานการนิเทศ/ฝ5กประสบการณ9วิชาชีพ 84.6 100 +15.4 

3 การวัดและประเมินผล 92.7 100 +7.3 

4 แนวทางการจัดระบบเพ่ือผลการศึกษาท่ีดีข้ึน 87.4 100 +12.6 

5 วงจรควบคุมคุณภาพ (Deming Cycle: PDCA) 88.8 100 +11.2 

 เฉล่ียรวม 89.38 100 +10.62 

            

           จากตารางท่ี 4.3 พบวQา  ผลการประเมินความรูPและทักษะ ของครูนิเทศก9และครูฝ5กในสถาน

ประกอบการ  หลังการฝ5กอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครูนิเทศก9และครูฝ5กในสถานประกอบการ  

สูงกวQา กQอนการฝ5กอบรม เฉล่ียรวม คิดเปWนรPอยละ 10.62 และเม่ือพิจารณาแยกเปWนรายขPอพบวQา 
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รายการท่ีสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดPแกQ การจัดทำรายงานการนิเทศ/ฝ5กประสบการณ9วิชาชีพ  คิดเปWน

รPอยละ  15.4 รองลงมา  คือ  แนวทางการจัดระบบเพ่ือผลการศึกษาท่ีดีข้ึน  คิดเปWนรPอยละ  12.6    

และวงจรควบคุมคุณภาพ (Deming Cycle: PDCA)  คิดเปWนรPอยละ 11.2  ตามลำดับ 

4.3.4 ผลการดำเนินการตามโครงการสรNางความเขNาใจและลงนามความรQวมมือกับสถาน 

ประกอบการ              

4.3.4.1 ขPอมูลท่ัวไปของผูPตอบแบบสอบถามเปWน ผูPบริหารสถานศึกษา หัวหนPาแผนก 

ครูนิเทศก9  ผูPบริหารสถานประกอบการ และครูฝ5กในสถานประกอบการ รวมจำนวน 55 คน จำแนก

เปWน ผูPบริหารสถานศึกษา จำนวน 5 คน คิดเปWนรPอยละ 9.10 หัวหนPาแผนก จำนวน 10 คน คิดเปWน

รPอยละ 18.18  ครูนิเทศก9  จำนวน 10 คน คิดเปWนรPอยละ 18.18 ผูPบริหารสถานประกอบการ จำนวน 

15 คน คิดเปWนรPอยละ 27.27  และครูฝ5กในสถานประกอบการ จำนวน  15 คน คิดเปWนรPอยละ 27.27   

4.3.4.2 ผลการสอบถามความพึงพอใจของผูPบริหารสถานศึกษา หัวหนPาแผนก 

ครูนิเทศก9  ผูPบริหารสถานประกอบการ และครูฝ5กในสถานประกอบการ ท่ีมีตQอการดำเนินการ

โครงการสรPางความเขPาใจและลงนามความรQวมมือกับสถานประกอบการ แสดงดังภาพท่ี 4.24 

 

 
ภาพท่ี 4.24 ความพึงพอใจของผูPบริหารสถานศึกษา  หัวหนPาแผนก ครูนิเทศก9  ผูPบริหารสถาน 

ประกอบการ และครูฝ5กในสถานประกอบการ ท่ีมีตQอการดำเนินการโครงการสรPาง

ความเขPาใจและลงนามความรQวมมือกับสถานประกอบการ 

4.56

4.64

4.69

4.6

4.64

4.58

4.56

4.56

4.6

4.49

4.59

0.50

0.49

0.47

0.49

0.49

0.50

0.50

0.50

0.49

0.50

0.49

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

การสร5างความเข5าใจเก่ียวกับการบริหารจัดการฝGกฯ 

การสร5างความเข5าใจเก่ียวกับสิทธิประโยชนPฯ 

การติดตRอประสานงานของผู5รับผิดชอบโครงการฯ 

เนื้อหาสาระรูปแบบของกิจกรรมในโครงการฯ 

อุปกรณPโสตทัศนูปกรณPมีความเหมาะสม 

ระยะเวลาสถานที่มีความเหมาะสม 

สามารถนำความรู5ที่ได5รับไปปฏิบัติงานได5 

การสร5างความเข5าใจเก่ียวกับการจัดการฝGกฯ 

การสร5างความเข5าใจในการลงนามความรRวมมือฯ 

ภาพรวมในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม 

เฉล่ียรวม 

S.D. x¯
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 จากภาพท่ี 4.24 พบวQาความพึงพอใจของผูPบริหารสถานศึกษา หัวหนPาแผนก ครูนิเทศก9   

ผูPบริหารสถานประกอบการ และครูฝ5ก ในสถานประกอบการ ท่ีมีตQอการดำเนินการ โครงการสรPาง

ความเขPาใจและลงนามความรQวมมือกับสถานประกอบการ ในภาพรวมอยูQในระดับมากท่ีสุด (x"	= 

4.59, S.D. = 0.49)  และเม่ือพิจารณาแยกเปWนรายขPอพบวQา ขPอท่ีมีคQาเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก 

ไดPแกQ  การติดตQอประสานงานของผูPรับผิดชอบโครงการท่ีมีตQอสถานประกอบการ อยูQในระดับมาก

ท่ีสุด (x"	= 4.69 , S.D. = 0.47)  รองลงมา มี 2 รายการ คือ  การสรPางความเขPาใจในการลงนาม

ความรQวมมือ เพ่ือการจัดการฝ5กประสบการณ9 วิชาชีพในสถานประกอบการ และอุปกรณ9

โสตทัศนูปกรณ9มีความเหมาะสม อยูQในระดับมากท่ีสุด (x"	= 4.64 , S.D. = 0.49)   และการสรPาง

ความเขPาใจเก่ียวกับสิทธิประโยชน9ของสถานประกอบการท่ีจะไดPรับ และ เน้ือหาสาระรูปแบบของ

กิจกรรมในโครงการ อยูQในระดับมากท่ีสุด (x"	= 4.60 , S.D. = 0.49)    ตามลำดับ 

4.3.4.3 ความคิดเห็น และขPอเสนอแนะเพ่ิมเติม ของผูPบริหารสถานศึกษา ครู(หัวหนPา 

แผนกและครูนิเทศ)    ผูPบริหารสถานประกอบการ และครูฝ5ก ในสถานประกอบการ ท่ีมีตQอการ

ดำเนินการ โครงการสรPางความเขPาใจและลงนามความรQวมมือกับสถานประกอบการ มีผูPตอบ

ขPอเสนอแนะเพ่ิมเติมท้ังหมด 5  ราย เก่ียวกับสิทธิประโยชน9ของสถานประกอบการท่ีจะไดPรับ 

4.3.4.4 ผลการประเมินความรูP และทักษะของผูPบริหารสถานศึกษา หัวหนPาแผนก ครู 

นิเทศก9   ผูPบริหารสถานประกอบการ และครูฝ5ก ในสถานประกอบการ กQอนและหลังเขPารQวมโครงการ

สรPางความเขPาใจและลงนามความรQวมมือกับสถานประกอบการ แสดงดังตารางท่ี 4.4 

 

ตารางท่ี 4.4   ผลการประเมินความรูPและทักษะของผูPบริหารสถานศึกษา หัวหนPาแผนก ครูนิเทศก9 

ผูPบริหารสถานประกอบการ และครูฝ5กในสถานประกอบการกQอนและหลังเขPารQวม

โครงการสรPางความเขPาใจและลงนามความรQวมมือกับสถานประกอบการ 

ขNอ รายการ 

ผลการประเมิน 

(รNอยละ) 

สรุปผล 

(รNอยละ) 

กQอน หลัง 

1 การบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถาน

ประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
82.7 100 +17.3 

2 การยกยQองเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ 86.4 100 +13.6 

3 รายละเอียดการลงนามความรQวมมือ 91.5 100 +8.5 

4 การแลกเปล่ียนประสบการณ9และศึกษาแนวทางการ

จัดระบบเพ่ือผลการศึกษาท่ีดีข้ึน 
87.4 100 +12.6 

เฉล่ียรวม 87.00 100 +13.00 
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 จากตารางท่ี 4.4 พบวQา  ผลการประเมินความรูPและทักษะ ของผูPบริหารสถานศึกษา หัวหนPา

แผนก ครูนิเทศก9 ผูPบริหารสถานประกอบการ และครูฝ5กในสถานประกอบการ หลังการสรPางความ

เขPาใจและลงนามความรQวมมือกับสถานประกอบการ  สูงกวQา กQอนการสรPางความเขPาใจและลงนาม

ความรQวมมือกับสถานประกอบการ  เฉล่ียรวม คิดเปWนรPอยละ 13.00 และเม่ือพิจารณาแยกเปWนราย

ขPอพบวQา รายการท่ีสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดPแกQ การบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถาน

ประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  คิดเปWนรPอยละ  17.3 รองลงมา  คือ  การยกยQองเชิดชู

เกียรติสถานประกอบการ  คิดเปWนรPอยละ  13.6    และการแลกเปล่ียนประสบการณ9และศึกษาแนว

ทางการจัดระบบเพ่ือผลการศึกษาท่ีดีข้ึน  คิดเปWนรPอยละ 12.6  ตามลำดับ 

 

4.3.5 ผลการดำเนินการ โครงการสรNางความเขNาใจและการลงนามความรQวมมือกับ 

ผูNปกครอง 

4.3.5.1 ขPอมูลท่ัวไปของผูPตอบแบบสอบถาม รวมจำนวน 30 คน จำแนกเปWนผูPปกครอง 

ท่ีเปWนบิดา จำนวน 6 คน คิดเปWนรPอยละ 20  ผูPปกครองท่ีเปWนมารดา  จำนวน 15 คน คิดเปWนรPอยละ 

50 และผูPปกครองท่ีเปWนญาติ  จำนวน  9 คน คิดเปWนรPอยละ 30    

4.3.5.2 ผลการสอบถามความพึงพอใจของผูPปกครองท่ีมีตQอการดำเนินการโครงการ 

สรPางความเขPาใจและการลงนามความรQวมมือกับผูPปกครอง  แสดงดังภาพท่ี 4.25 

 
ภาพท่ี 4.25   ความพึงพอใจของผูPปกครองท่ีมีตQอการดำเนินการโครงการสรPางความเขPาใจและการ

ลงนามความรQวมมือกับผูPปกครอง  

4.47

4.73

4.73

4.53

4.60

4.53

4.47

4.50

4.50

4.47

4.55

0.57

0.45

0.45

0.51

0.50

0.51

0.51

0.51

0.51

0.51

0.50

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

การบริหารจัดการฯตามรูปแบบ 

การพิจารณาสถานประกอบการ 

คHาตอบแทนในการฝPกฯ 

เนื้อหาสาระรูปแบบของกิจกรรมในโครงการ 

อุปกรณRโสตทัศนูปกรณRมีความเหมาะสม 

ระยะเวลาสถานที่มีความเหมาะสม 

ผู8รHวมโครงการมีสHวนรHวมในการแสดงความคิดเห็น 

เส8นทางการมีงานทำเมื่อสำเร็จการศึกษา 

การถHายทอดความรู8ของวิทยากร 

ภาพรวมในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม 

เฉลี่ยรวม 

S.D. x¯
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            จากภาพท่ี 4.25 พบวQาความพึงพอใจของผูPปกครองท่ีมีตQอการดำเนินการ โครงการสรPาง

ความเขPาใจและการลงนามความรQวมมือกับผูPปกครอง  ในภาพรวมอยูQในระดับมากท่ีสุด (x"	 = 4.55, 

S.D. = 0.50)  และเม่ือพิจารณาแยกเปWนรายขPอพบวQา ขPอท่ีมีคQาเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดPแกQ  

การพิจารณาสถานประกอบการ และ คQาตอบแทนในการฝ5กประสบการณ9 วิชาชีพในสถาน

ประกอบการ  อ ยูQ ใน ระ ดับมาก ท่ี สุด  (x"	= 4.73 , S.D. = 0.45)  รองลงมาคือ   อุปกรณ9

โสตทัศนูปกรณ9มีความเหมาะสม  อยูQในระดับมากท่ีสุด (x"	= 4.60 , S.D. = 0.50)   และเน้ือหาสาระ 

รูปแบบของกิจกรรมในโครงการ  และระยะเวลาสถานท่ีมีความเหมาะสม  อยูQในระดับมากท่ีสุด (x"	= 

4.53 , S.D. = 0.51)   ตามลำดับ 

4.3.5.3 ความคิดเห็น และขPอเสนอแนะเพ่ิมเติม ของผูPปกครอง ท่ีมีตQอการดำเนินการ  

โครงการสรPางความเขPาใจและลงนามความรQวมมือกับสถานประกอบการ  มีผูPตอบขPอเสนอแนะ

เพ่ิมเติมท้ังหมด 2  ราย ในประเด็น อยากใหPมีการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการทุก

ชQวงป�ดภาคเรียน เพ่ือใหPนักศึกษาไดPใชPเวลาวQางใหPเปWนประโยชน9 

 4.3.6 ผลการดำเนินการตาม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากQอนออกฝ=กประสบการณA

วิชาชีพในสถานประกอบการ โครงการสัมมนานักศึกษา ระหวQางฝ=กประสบการณAวิชาชีพในสถาน

ประกอบการ และโครงการปgจฉิมนิเทศนักศึกษาท่ีกลับจากฝ=กประสบการณAวิชาชีพในสถาน

ประกอบการ  

4.3.6.1 ขPอมูลท่ัวไปของผูPตอบแบบสอบถามเปWน นักศึกษาท่ีฝ5กประสบการณ9วิชาชีพใน 

สถานประกอบการ รวมจำนวน 30 คน ประกอบดPวย นักศึกษากลุQมสาขาวิชาเคร่ืองกล จำนวน 9 คน 

คิดเปWนรPอยละ 30  นักศึกษากลุQมสาขาวิชาไฟฟ�าอิเล็กทรอนิกส9  จำนวน  9 คน คิดเปWนรPอยละ 30   

นักศึกษากลุQมสาขาวิชากQอสรPางและสถาป�ตย9 จำนวน  9 คน คิดเปWนรPอยละ 30 และนักศึกษากลุQม

สาขาวิชาเทคโลยีสารสนเทศ  จำนวน  3 คน คิดเปWนรPอยละ 10 

4.3.6.2 ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตQอการดำเนินการโครงการ 

ปฐมนิเทศนักศึกษา กQอนออกฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ แสดงดังภาพท่ี 4.26 
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ภาพท่ี 4.26   ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตQอการดำเนินการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษากQอน

ออกฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ   

 

        จากภาพท่ี 4.26 พบวQาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตQอการดำเนินการ โครงการปฐมนิเทศ

นักเรียนนักศึกษา กQอนออกฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ ในภาพรวมอยูQในระดับมาก

ท่ีสุด (x"	= 4.53, S.D. = 0.51)  และเม่ือพิจารณาแยกเปWนรายขPอพบวQา ขPอท่ีมีคQาเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 

อันดับแรก ไดPแกQ  การพัฒนาบุคลิกภาพและการส่ือสารในสถานประกอบการ อยูQในระดับมากท่ีสุด  

(x"	= 4.77 , S.D. = 0.43)  รองลงมาคือ  เทคนิคการนำเสนอผลการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถาน

ประกอบการ   อยูQในระดับมากท่ีสุด (x"	= 4.67 , S.D. = 0.48)   และ การเขียนรายงานการฝ5ก

ประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ  และ ระยะเวลาสถานท่ีมีความเหมาะสม  อยูQในระดับมาก

ท่ีสุด (x"	= 4.57 , S.D. = 0.50)   ตามลำดับ 

4.3.6.3 ความคิดเห็น และขPอเสนอแนะเพ่ิมเติม ของนักศึกษาท่ีมีตQอการดำเนินการ  

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กQอนออกฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ  มีผูPแสดงความ

คิดเห็นเพียง 1 รายการ เก่ียวกับ การเดินทางและความปลอดภัยในการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพใน

สถานประกอบการ   

4.53

4.77

4.67

4.53

4.57

4.57

4.4

4.47

4.37

4.47

4.53

0.57

0.43

0.48

0.51

0.50

0.50

0.50

0.51

0.49

0.51

0.51

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00

การบริหารจัดการฝPกประสบการณRวิชาชีพในสถาน… 

การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในสถาน… 

เทคนิคการนำเสนอผลการฝPกฯ 

ความปลอดภัยในการฝPกประสบการณRวิชาชีพใน… 

การเขียนรายงานการฝPกประสบการณRวิชาชีพใน… 

ระยะเวลาสถานที่มีความเหมาะสม 

สามารถนำความรู8ที่ได8รับไปปฏิบัติงานได8 

รูปแบบการบริหารจัดการฝPกฯ 

การถHายทอดความรู8ของวิทยากรและการมีสHวนรHวมฯ 

ภาพรวมในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม 

เฉลี่ยรวม 

S.D. x¯
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4.3.6.4 ผลการประเมินความรูPและทักษะของนักศึกษากQอนและหลังเขPารQวมโครงการ 

ปฐมนิเทศนักศึกษา กQอนออกฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ แสดงดังตารางท่ี 4.5 

 

ตารางท่ี 4.5 ผลการประเมินความรูPและทักษะของนักศึกษากQอนและหลังเขPารQวมโครงการ

ปฐมนิเทศนักศึกษา กQอนออกฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ 

ขPอ รายการ   

ผลการประเมิน  

(รNอยละ) 

สรุปผล 

(รNอยละ) 

กQอน หลัง 

1 การบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถาน

ประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
86.4 100 +13.6 

2 ความปลอดภัยในการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพ 84.6 100 +15.4 

3 การเขียนรายงานการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถาน

ประกอบการ 
84.2 100 +15.8 

4 การพัฒนาบุคลิกภาพ 85.4 100 +14.6 

5 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค9ในการประกอบอาชีพ 88.8 100 +11.2 

 เฉล่ียรวม 85.88 100 +14.12 

                    

              จากตารางท่ี 4.5 พบวQา  ผลการประเมินความรูPและทักษะ ของนักศึกษา หลังการ

ปฐมนิเทศนักศึกษากQอนออกฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ สูงกวQา กQอนการปฐมนิเทศ

นักศึกษากQอนออกฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ  เฉล่ียรวม คิดเปWนรPอยละ 14.12 

และเม่ือพิจารณาแยกเปWนรายขPอพบวQา รายการท่ีสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดPแกQการเขียนรายงานการฝ5ก

ประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ  คิดเปWนรPอยละ  15.8  รองลงมา  คือ  ความปลอดภัยใน

การฝ5กประสบการณ9วิชาชีพ คิดเปWนรPอยละ  15.4     และการพัฒนาบุคลิกภาพ คิดเปWนรPอยละ 14.6  

ตามลำดับ 

4.3.6.5 ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตQอการดำเนินการ 

โครงการสัมมนานักศึกษาระหวQางฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ แสดงดังภาพท่ี 4.27 



145 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 4.27   ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตQอการดำเนินการโครงการสัมมนานักศึกษาระหวQางฝ5ก

ประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ 

 

       จากภาพท่ี 4.27 พบวQาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตQอการดำเนินการ โครงการสัมมนา

นักศึกษา ระหวQางฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ ในภาพรวมอยูQในระดับมากท่ีสุด 

(x"	= 4.56, S.D. = 0.50) และเม่ือพิจารณาแยกเปWนรายขPอพบวQา ขPอท่ีมีคQาเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก 

ไดPแกQ  การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับป�ญหาและอุปสรรคในการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถาน

ประกอบการ  อยูQในระดับมากท่ีสุด  (x"	= 4.8 , S.D. = 0.51)  รองลงมาคือ เทคนิคการนำเสนอผล

การฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ  อยูQในระดับมากท่ีสุด (x"	= 4.7 , S.D. = 0.47)   

และ การบันทึกผลการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ อยูQในระดับมากท่ีสุด (x"	= 4.6 , 

S.D. = 0.50)   ตามลำดับ 

4.3.6.6 ความคิดเห็น และขPอเสนอแนะเพ่ิมเติม ของนักศึกษาท่ีมีตQอการดำเนินการ  

โครงการสัมมนานักศึกษา ระหวQางฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ   มีขPอคิดเห็นใน

ประเด็นของการบันทึกผลการปฏิบัติงาน(นักศึกษาไมQอยาก บันทึกผลการปฏิบัติงาน) 
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การแลกเปลี่ยนประสบการณRการฝPกฯ 

การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปgญหาและอุปสรรค… 

เทคนิคการนำเสนอผลการฝPกฯ 

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความพร8อมสูHการสมัคร… 

การบันทึกผลการฝPกฯ 

ระยะเวลาสถานที่มีความเหมาะสม 

สามารถนำความรู8ที่ได8รับไปปฏิบัติงานได8ฯ 

รูปแบบการบริหารจัดการฝPกฯ 

การถHายทอดความรู8ของวิทยากรและการมีสHวนรHวมฯ 

ภาพรวมในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม 

เฉลี่ยรวม 

S.D. x¯
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4.3.6.7 ผลการประเมินความรูP และทักษะของนักศึกษากQอนและหลังเขPารQวมโครงการ 

สัมมนานักศึกษาระหวQางฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ แสดงดังตารางท่ี 4.6 

 

ตารางท่ี 4.6   ผลการประเมินความรูPและทักษะของนักศึกษากQอนและหลังเขPารQวมโครงการสัมมนา

นักศึกษาระหวQางฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ 

ขNอ รายการ  

ผลการประเมิน  

(รNอยละ) 

สรุปผล 

(รNอยละ) 

กQอน หลัง 

1 การแลกเปล่ียนประสบการณ9การฝ5กประสบการณ9

วิชาชีพในสถานประกอบการ 
85.6 100 +14.4 

2 การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับป�ญหาและอุปสรรค 

ในการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ 
92.4 100 +7.6 

3 เทคนิคการนำเสนอผลการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพ 84.2 100 +15.8 

4 การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือความพรPอมสูQการสมัครงาน 88.4 100 +11.6 

5 การบันทึกผลการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถาน

ประกอบการ 
82.8 100 +17.2 

 เฉล่ียรวม 86.68 100 +13.32 

            

           จากตารางท่ี 4.6 พบวQา  ผลการประเมินความรูPและทักษะ ของนักศึกษา หลังการสัมมนา

นักศึกษา ระหวQางฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ    สูงกวQา กQอนการสัมมนานักศึกษา 

ระหวQางฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ    เฉล่ียรวม คิดเปWนรPอยละ 13.32 และเม่ือ

พิจารณาแยกเปWนรายขPอพบวQา รายการท่ีสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดPแกQ การบันทึกผลการฝ5ก

ประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ  คิดเปWนรPอยละ  17.2  รองลงมา  คือ  เทคนิคการ

นำเสนอผลการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพ  คิดเปWนรPอยละ  15.8     และการแลกเปล่ียนประสบการณ9

การฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ  คิดเปWนรPอยละ 14.4  ตามลำดับ 

4.3.6.8 ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตQอการดำเนินการโครงการ 

ป�จฉิมนิเทศนักศึกษาท่ีกลับจากฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ แสดงดังภาพท่ี 4.28 
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ภาพท่ี 4.28   ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตQอการดำเนินการโครงการป�จฉิมนิเทศนักศึกษา ท่ี

กลับจากฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ   

 

            จากภาพท่ี 4.28 พบวQาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตQอการดำเนินการ โครงการป�จฉิม

นิเทศนักศึกษาท่ีกลับจากฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ ในภาพรวมอยูQในระดับมาก

ท่ีสุด (x"	= 4.59, S.D. = 0.49)  และเม่ือพิจารณาแยกเปWนรายขPอ พบวQา ขPอท่ีมีคQาเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 

อันดับแรก ไดPแกQ ความกPาวหนPาในการประกอบอาชีพ อยูQในระดับมากท่ีสุด  (x"	= 4.73 , S.D. = 

0.45)  รองลงมาคือ  การจัดทำรายงานผลการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ  อยูQใน

ระดับมากท่ีสุด (x"	= 4.67 , S.D. = 0.48)   และ ข้ันตอนการดำเนินการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพใน

สถานประกอบการ และการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับป�ญหาและอุปสรรคในการฝ5กประสบการณ9

วิชาชีพในสถานประกอบการ อยูQในระดับมากท่ีสุด (x"	= 4.63 , S.D. = 0.49)   ตามลำดับ 

4.3.6.9 ความคิดเห็น และขPอเสนอแนะเพ่ิมเติม ของนักศึกษาท่ีมีตQอการดำเนินการ  

โครงการป�จฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ท่ีกลับจากฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ 

ขPอคิดเห็นในประเด็น อยากใหPมีเวลาในการแลกเปล่ียนประสบการณ9การฝ5กประสบการณ9วิชาชีพใน

สถานประกอบการใหPมากกวQาน้ี  
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การแลกเปลี่ยนประสบการณRการฝPกฯ 

การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปgญหาและอุปสรรค… 

ความก8าวหน8าในการประกอบอาชีพ 

การนำเสนอผลการฝPกฯ 

การจัดทำรายงานผลการฝPกฯ 

ระยะเวลาสถานที่มีความเหมาะสม 

สามารถนำความรู8ที่ได8รับไปปฏิบัติงานได8 

ขั้นตอนการดำเนินการฝPกฯ 

การถHายทอดความรู8ของวิทยากรและการมีสHวนรHวมฯ 

ภาพรวมในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม 

เฉลี่ยรวม 

S.D. x¯
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4.3.6.10 ผลการประเมินความรูP และทักษะของนักศึกษากQอนและหลังเขPารQวม 

โครงการป�จฉิมนิเทศนักศึกษา ท่ีกลับจากฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ แสดงดัง

ตารางท่ี 4.7 

 

ตารางท่ี 4.7   ผลการประเมินความรูPและทักษะของนักศึกษา กQอนและหลังเขPารQวมโครงการ

ป�จฉิมนิเทศการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพ   

ขNอ รายการ   

ผลการประเมิน  

(รNอยละ) 

สรุปผล 

(รNอยละ) 

กQอน หลัง 

1 การแลกเปล่ียนประสบการณ9การฝ5กประสบการณ9

วิชาชีพในสถานประกอบการ 
95.6 100 +4.4 

2 การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับป�ญหาและอุปสรรค 

ในการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ 
92.4 100 +7.6 

3 ความกPาวหนPาในการประกอบอาชีพ 86.5 100 +13.5 

4 การนำเสนอผลการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถาน

ประกอบการ 
84.4 100 +15.6 

5 การรายงานผลการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถาน

ประกอบการ 
85.2 100 +14.8 

 รวม 88.82 100 +11.18 

            

           จากตารางท่ี 4.7 พบวQา  ผลการประเมินความรูPและทักษะ ของนักศึกษา หลังการป�จฉิม

นิเทศนักศึกษา ท่ีกลับจากฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ   สูงกวQา กQอนการป�จฉิม

นิเทศนักศึกษา ท่ีกลับจากฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ   เฉล่ียรวม คิดเปWนรPอยละ 

11.18  และเม่ือพิจารณาแยกเปWนรายขPอพบวQา รายการท่ีสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดPแกQการนำเสนอผล

การฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ   คิดเปWนรPอยละ  15.6 รองลงมา  คือ  การรายงาน

ผลการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ   คิดเปWนรPอยละ  14.8     และความกPาวหนPาใน

การประกอบอาชีพคิดเปWนรPอยละ 13.5  ตามลำดับ 
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4.4 ผลการวิจัยข้ันตอนการประเมินผลการใชNรูปแบบและคูQมือการบริหารจัดการฝ=กประสบการณA 

วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  

         เปWนการประชุมกลุQมยQอยเฉพาะกิจ(Syndicate)  เพ่ือสรุปผลการดำเนินการตามรูปแบบและ

คูQมือการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ของ

ผูPเก่ียวขPองกับการดำเนินการตามรูปแบบการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9 วิชาชีพในสถาน

ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ประกอบดPวย ผูPบริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก9 ครูผูPสอนท่ี

เก่ียวขPองกับการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ  ผูPบริหารสถานประกอบการ ครูฝ5กใน

สถานประกอบการ และนักศึกษาท่ีผQานการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการมาแลPว  

ดังน้ี 

4.4.1 ผลการประชุมกลุQมยQอยเฉพาะกิจกลุQมผูNบริหารสถานศึกษา ครูนิเทศกA และครูผูNสอนท่ี 

เก่ียวขNองกับการฝ=กประสบการณAวิชาชีพในสถานประกอบการตามรูปแบบและคูQมือการบริหาร

จัดการฝ=กประสบการณAวิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต แสดงดังภาพท่ี 

4.29 

 
 

ภาพท่ี 4.29   ผลการประชุมกลุQมยQอยเฉพาะกิจกลุQมผูPบริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก9 และครูผูPสอนท่ี

เก่ียวขPองกับการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ 

 

4.7

4.6

4.5

4.9

4.8

4.8

4.8

4.6

4.9

4.7

4.73

0.48

0.70

0.53

0.32

0.42

0.42

0.42

0.52

0.32

0.48

0.47

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00

การจัดโครงการ/กิจกรรม  

โครงการพัฒนาบุคลากรฯ 

โครงการพัฒนาหลักสูตรฯ 

โครงการพัฒนาครูนิเทศและครูฝPกฯ 

โครงการลงนามความรHวมมือฯ 

โครงการประชุมผู8ปกครองฯ 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฯ 

โครงการสัมมนาระหวHางฝPกประสบการณRฯ 

โครงการปgจฉิมนิเทศฯ 

คูHมือดำเนินการและคูHมือครูนิเทศกRฯ 

คHาเฉลี่ยรวม   

SD   x ̅ 
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       จากภาพท่ี 4.29 พบวQา  ผลการประชุมกลุQมยQอยเฉพาะกิจกลุQมผูPบริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก9  

และครูผูPสอนท่ีเก่ียวขPองกับการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการตามรูปแบบและคูQมือ

การบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ในภาพรวม

อยูQในระดับมากท่ีสุด (x"	= 4.73, S.D. = 0.47)  และเม่ือพิจารณาแยกเปWนรายขPอพบวQา ขPอท่ีมี

คQาเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 อันดับ  ไดPแกQ อันดับแรกมี 2 รายการ คือ  โครงการป�จฉิมนิเทศนักศึกษาท่ีกลับ

จากฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ  และโครงการพัฒนาครูนิเทศก9และครูฝ5กในสถาน

ประกอบการ  อยูQในระดับมากท่ีสุด  (x"	= 4.9 , S.D. = 0.32)  รองลงมา มี 3 รายการ คือ  โครงการ

ลงนามความรQวมมือกับสถานประกอบการ  โครงการประชุมผูPปกครอง และ โครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษากQอนออกไปฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ  อยูQในระดับมากท่ีสุด (x"	= 4.80 

, S.D. = 0.42)   และ การจัดโครงการ กิจกรรม  และคูQมือดำเนินการและคูQมือครูนิเทศก9 อยูQในระดับ

มากท่ีสุด (x"	= 4.70 , S.D. = 0.48)  ตามลำดับ 

 

4.4.2 ผลการประชุมกลุQมยQอยเฉพาะกิจกลุQมผูNบริหารสถานประกอบการและครูฝ=กใน 

สถานประกอบการตามรูปแบบและคูQมือการบริหารจัดการฝ=กประสบการณAวิชาชีพในสถาน

ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต แสดงดังภาพท่ี 4.30 

 

 
 

ภาพท่ี 4.30   ผลการประชุมกลุQมยQอยเฉพาะกิจกลุQมผูPบริหารสถานประกอบการ  

และครูฝ5กในสถานประกอบการ 
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โครงการสร8างความเข8าใจและลงนามความรHวมมือฯ 

การแตHงตั้งคณะกรรมการฯ   

การสร8างคูHมือรายละเอียดการสอน / การฝPก 

จัดอบรมสัมมนาครูนิเทศกR / ผู8ควบคุมการฝPก / … 

การจัดการปฐมนิเทศนักศึกษา 

การฝPกประสบการณRฯ 

การสรุปและรายงานผล 

คูHมือดำเนินการ และคูHมือครูฝPกฯ 

คHาเฉลี่ยรวม 

SD x¯
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           จากภาพท่ี 4.30 พบวQา ผลการประชุมกลุQมยQอยเฉพาะกิจกลุQมผูPบริหารสถานประกอบการ 

และครูฝ5กในสถานประกอบการ ตามรูปแบบและคูQมือการบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพใน

สถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ในภาพรวมอยูQในระดับมากท่ีสุด (x" =4.84,S.D. = 

0.37)  และเม่ือพิจารณาแยกเปWนรายขPอพบวQา ขPอท่ีมีคQาเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดPแกQ  โครงการ

สรPางความเขPาใจและลงนามความรQวมมือกับสถานประกอบการ  อยูQในระดับมากท่ีสุด  (x"	= 5.00 , 

S.D. = 0.00)  รองลงมา มี 2 รายการ คือ  การฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ และ 

การสรุปและรายงานผลอยูQในระดับมากท่ีสุด (x"	= 4.90 , S.D. = 0.32)   และ อันดับ 3 มี 3 รายการ 

คือ การสรPางคูQมือรายละเอียดการสอน การฝ5ก  การจัดอบรมสัมมนาครูนิเทศก9 ผูPควบคุมการฝ5ก ครู

ฝ5ก  และการจัดการปฐมนิเทศนักศึกษา อยูQในระดับมากท่ีสุด (x"	= 4.80 , S.D. = 0.42)   ตามลำดับ 

4.4.3 ผลการประชุมกลุQมยQอยเฉพาะกิจกลุQมนักศึกษาตามรูปแบบและคูQมือการบริหารจัดการ 

ฝ=กประสบการณAวิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  แสดงดังภาพท่ี 4.31 

 
ภาพท่ี 4.31  ผลการประชุมกลุQมยQอยเฉพาะกิจกลุQมนักศึกษา 

 

      จากภาพท่ี 4.31 พบวQา ผลการประชุมกลุQมยQอยเฉพาะกิจกลุQมนักศึกษา ตามรูปแบบและคูQมือ

การบริหารจัดการฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ในภาพรวม

อยูQในระดับมากท่ีสุด (x"	= 4.90, S.D. = 0.31)  และเม่ือพิจารณาแยกเปWนรายขPอพบวQา ขPอท่ีมี

คQาเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 อันดับ     อันดับแรก มี 3 รายการ ไดPแกQ  การจัดโครงการ กิจกรรม  การนำเสนอ

ผลการฝ5กงาน  และ การปฐมนิเทศกQอนออกไปฝ5กประสบการณ9วิชาชีพในสถานประกอบการ  อยูQใน

ระดับมากท่ีสุด  (x"	= 5.00 , S.D. = 0.00)  รองลงมา มี 3 รายการ คือ  การสัมมนาระหวQางฝ5กงาน 

การป�จฉิมนิเทศ  และ คูQมือนักศึกษา  อยูQในระดับมากท่ีสุด (x"	= 4.90 , S.D. = 0.32)   ตามลำดับ 
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การจัดโครงการ/กิจกรรม 1 

การปฐมนิเทศ 

การสัมมนาระหวHางฝPกงาน 

การปgจฉิมนิเทศ 

การนำเสนอผลการฝPกงาน 

คูHมือนักศึกษา  

เฉลี่ยรวม   

SD x¯


