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ผลการศึกษาที่ดีข้ึน (Systems Approach For Better Education Results : SABER) วิเคราะห์และ
สรุปเป็นร่างรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต นำไปสนทนากลุ่ม และประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปและปรับปรุงแก้ไขสร้าง
เป็นรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการของ
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ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือในทุกโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด  และผลการ
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ประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต อยู่ในระดับมากที่สุด ทุกกลุ่ม 
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Abstract  
 

The research aimed 1) to study the current management of professional 
experience in the workplace of Phuket Technical College; 2) to develop and evaluate 
quality of the model and the handbook on the management of professional 
experience in the workplace; 3) to implement the model and the handbook and; 4) 
to evaluate results of the implementation.  

The research firstly studied the current management of professional 
experience in the workplace of Phuket Technical College from 80 stakeholders. The 
study results and knowledge from relevant documents and research papers were 
analyzed by using Systems Approach (IPO) and Systems Approach for Better 
Education Results (SABER) frameworks. Then, the management model and the 
handbook on Phuket Technical College’s management of professional experience in 
the workplace were developed, discussed in focus group, evaluated by experts, 
improved, and implemented by Phuket Technical College. The implementation 
results were evaluated through syndicate meetings.  

The research found that: 1) the developed model on collaboration 
between education institution and the workplace comprised 4 areas: (1) the 
implementation in which the working group and speakers set up the curriculum, 
implementation tools, and administration guidelines; (2) the development of 
qualified teacher trainers and supervisors; (3) the training process according to the 
handbook and training plan and; (4) the assessment and evaluation for student 
achievement and professional skills through professional experience; 2) the 
management of professional experience in the workplace of Phuket Technical 
College was at high level; 3) the stakeholder satisfaction on the management model 
and the handbook implementation was at the highest level while the evaluation 
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results on knowledge and skills after the training was higher than those before the 
training in all categories and; 4) the results from all syndicate meetings among 
stakeholders were at the highest level. 

 
Keyword: professional experience 
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บทที่ 1  
บทนำ 

 
 

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

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

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

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

1) วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ดำเนินการส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ โดยมีแนวทางการดำเนินการ 

1.1) จัดประชุมนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่ออธิบายถึงขั้นตอน และ 
วิธีการดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงการเข้าติดต่อขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ 

1.2) นักศึกษาติดต่อสถานประกอบการที่จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน 
ประกอบการ 

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

วิชาชีพในสถานประกอบการ 
1.7) นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ กลับสถานศึกษา 

เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
1.8) ครูนิเทศก์ก็ออกนิเทศนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ   

4 ระยะ 
1.9) ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
1.10) ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 

2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ดำเนินการส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ โดยมีแนวทางการดำเนินการ 

2.1) จัดประชุมนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่ออธิบายถึงขั้นตอนและ 
วิธีการดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงการเข้าติดต่อขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ 
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2.2) นักศึกษาติดต่อสถานประกอบการที่จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน 
ประกอบการ 

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

3) วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ดำเนินการส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ โดยมีแนวทางการดำเนินการ 

3.1) จัดประชุมนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่ออธิบายถึงขั้นตอนและ 
วิธีการดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงการเข้าติดต่อขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ 

3.2) นักศึกษาติดต่อสถานประกอบการที่จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน 
ประกอบการ 

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

4) วิทยาลัยเทคนิคถลาง  ดำเนินการส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ โดยมีแนวทางการดำเนินการ 

4.1) จัดหาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการด้วยตนเองหรือแผนกวิชา 
จัดให้ โดยคำนึงถึงความตรงสาขาวิชา ความสะดวกในการเดินทางความปลอดภัยและค่าใช้จ่ายต่างๆ 

4.2) รับเอกสารคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ (ทว.01)  
จากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกรอกข้อความให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

4.3) แผนกวิชารวบรวม ทว.01 ส่งงานทวิภาคี 
4.4) งานระบบทวิภาคีจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์และแบบฟอร์มตอบรับ    

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

4.6) หากสถานประกอบการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน 
ประกอบการ งานระบบทวิภาคี จัดทำหนังสือส่งตัว มอบให้นักศึกษาในวันปฐมนิเทศ 

4.7) หากสถานประกอบการไม่รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน 
ประกอบการให้นักศึกษาเริ่มข้อที่  4.1) - 4.6) ใหม่ 

5) วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต ดำเนินการส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ โดยมีแนวทางการดำเนินการ 

5.1) ให้ผู้เรียนติดต่อหน่วยงาน/สถานประกอบการที่จะเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
ในสถานประกอบการ(ในกรณีที่ผู้เรียนติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเอง) 

5.2) ให้ผู้เรียนนำช่ือหน่วยงาน/สถานประกอบการมาให้หัวหน้าสาขา/หัวหน้าที่ 
รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการพิจารณาก่อน  

5.3) หัวหน้าที่รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการทำหนังสือ 
ขอความอนุเคราะห์ส่งให้หน่วยงาน/สถานประกอบการ 

5.4) รอหนังสือตอบรับจากหน่วยงาน/สถานประกอบการ 
5.5) ปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
5.6) ทำหนังสือส่งตัวให้ผู้เรียนไปยื่นในวันที่เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน 

ประกอบการ 
5.7) นักเรียนหาสถานประกอบการเองไม่ได้ วิทยาลัยมีทำเนียบสถานประกอบการ ที่ 

ทำความร่วมมือไว้ ให้นักเรียนเลือก แล้วดำเนินการตั้งแต่ข้อ 5.3) 
6) วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ ดำเนินการส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์

วิชาชีพในสถานประกอบการ โดยมีแนวทางการดำเนินการ 
6.1) มอบหมายนักศึกษาประสานสถานประกอบการที่จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ให้ 

ตรงกับสาขาที่ตนเองศึกษา 
6.2) นำข้อมูลที่ได้จากการประสานงานกับสถานประกอบการมอบให้กับฝ่ายวิชาการ 
6.3) ฝ่ายวิชาการออกหนังสือส่งตัวนักศึกษาเพื่อเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน 

ประกอบการ  
6.4) ฝ่ายวิชาการมอบสมุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาเพื่อนำไปให้ครูฝึก 

ในสถานประกอบการลงบันทึก 
6.5) ครูนิเทศก์ก็ออกนิเทศนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  
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6.6) นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครบกำหนด นำสมุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพส่ง 
ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

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

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 
ที ่  

สถานศึกษา 
 
 
 
 

 
 จัด

ปร
ะชุ

มน
ักศ

ึกษ
า 

นัก
ศึก

ษา
ติด

ตอ่
สถ
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อบ
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ิเท
ศน

ักศ
ึกษ
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นัก
ศึก

ษา
รับ

เอ
กส

าร
ส่ง

ตัว
 

นัก
ศึก

ษา
ออ

กฝึ
กป

ระ
สบ

กา
รณ์

วิช
าชี

พ 

ปร
ะชุ

มค
รูน

ิเท
ศก

์ 

สัม
มน

าก
าร

ฝึก
ปร

ะส
บก

าร
ณ์ว

ิชา
ชีพ

 

นิเ
ทศ

นัก
ศึก

ษา
 

ปัจ
ฉิม

นิเ
ทศ

นัก
ศึก

ษา
 

ปร
ะเ

มิน
ผล

กา
รฝึ

ก 

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

บริหารธุรกิจภาคใต ้
 ✓ ✓ ✓ ✓   ✓  ✓ 

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

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

1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

1.2.2 เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

1.2.3 เพื่อดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

1.2.4 เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของ 
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ผู้วิจัยกำหนดขอบเขตการวิจัย เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

− ขั้นตอนการศึกษาสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

− ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

− ขั้นตอนการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

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

1.3.1.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์ 

วิชาชีพในสถานประกอบการ ผู้บริหารสถานประกอบการ ครูฝึกในสถานประกอบการ ผู้ปกครอง และ
นักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการมาแล้ว    

 กลุ่มตัวอย่าง เป็นตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ผู้บริหารสถานประกอบการ ครูฝึกในสถานประกอบการ 
ผู้ปกครองและนักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการมาแล้วจำนวน 80 คน 

1.3.1.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรต้น เป็น ผลสรุปการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพการ 

บริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
ตัวแปรตาม  เป็น ความคิดเห็น ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับ 

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

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

1.3.2.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
           ประชากร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา และผู้บริหารสถานประกอบการ    
           กลุ่มตัวอย่าง เป็นตัวแทน ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหารสถานประกอบการ   จำนวน 15 คน 
1.3.2.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 

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

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

1.3.3.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
              ประชากร เป็น ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในโครงการตามรูปแบบการ 

บริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  
              กลุ่มตัวอย่าง เป็น ตัวแทนผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในโครงการฝึกอบรม 

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

1.3.3.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 
             ตัวแปรต้น เป็น การดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึก 

ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต    
              ตัวแปรตาม  เป็น ผลการดำเนินการตามรูปและคู่มือแบบการบริหารจัดการ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  
1.3.3.3 ขอบเขตด้านเวลา การดำเนินการขั้นตอนการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือ 

การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ดำเนินการ
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน ตุลาคม 2562 
 

1.3.4 ขั้นตอนการประเมินผลการใช้รูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

    เป็นการนำเสนอสรุปผลการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตในการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจ  

1.3.4.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร เป็น  ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหาร 

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

1.3.4.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรต้น เป็น ผลการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึก 

ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
ตัวแปรตาม เป็น ผลการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจเกี่ยวกับ ผลการดำเนินการ 
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ตามรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
1.3.4.3 ขอบเขตด้านเวลา 

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

1.4.1 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีรูปแบบและคู่มือการ 
บริหารจัดการ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน 

1.4.2 รูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของ 
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ที่ได้รับการพัฒนาแล้วสามารถนำไปเผยแพร่ขยายผลให้กับสถานศึกษาอื่นใน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
 
1.5 นิยามศัพท์ 

1.5.1 สถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบการภาครัฐหรือภาคเอกชน เช่น บริษัท  
โรงงานรัฐวิสาหกิจ ราชการ เป็นต้น ที่รับนักศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

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

1.5.3 ครูฝึกในสถานประกอบการ หมายถึง ผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ทำหน้าที่สอน 
ฝึกอบรม  ดูแลรับผิดชอบการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1.5.4 ครูนิเทศก์ หมายถึง ครูที่สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
มอบหมายให้ทำหน้าที่นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 

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

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



 

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



17 
 

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 

 



18 
 

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 

 

 
 



31 
 

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 
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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

Student 
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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2.12 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 
ภาพท่ี 2.11  กรอบแนวคิดในการวิจัย 



 
บทที่ 3 

การดำเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  2) สร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบและคู่มือ
การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 3) 
ดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  และ 4)ประเมินผลการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารการจัดการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  แสดงขั้นตอนการดำเนินการ
วิจัย ดังภาพที่ 3.1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.1 การดำเนินการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

 
3.1 การดำเนินการวิจัยขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
       การศึกษาสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ฝึก

 

ศึกษาสภาพ 
การบริหารจดัการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ในสถาน
ประกอบการ 

ของวิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต 

 

 
 

สร้าง 
และ 

ตรวจสอบคุณภาพ 
ของรูปแบบ 
และคู่มือฯ 

 

 

 
ดำเนินการ 
ตามรูปแบบ 

และ 
คู่มือฯ 

 

 
 

ประเมินผล 
การดำเนนิการ 
ตามรูปแบบ 

และ 
คู่มือฯ 

 

พ.ค. – พ 61 พ.ค. – มิ.ย. 61 พ.ค. – พ 61 ก.ค. – ก.ย. 61 พ .ค .  – พ ต.ค.61 – ต.ค. 62 พ.ย.62– มี.ค.63 



87 
 

 
 

ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ผู้บริหารสถาน
ประกอบการ ครูฝึกในสถานประกอบการ ผู้ปกครอง และนักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการมาแล้ว ที่มีต่อสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ดำเนินการดังนี้ 
 

3.1.1 การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     - ประชากร เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการใน

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ผู้บริหารสถานประกอบการ 
ครูฝึกในสถานประกอบการ  ผู้ปกครอง และ นักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการมาแล้ว  
  - กลุ่มตัวอย่าง  ทำการเลือกแบบเจาะจง   เป็นตัวแทนผู้เกี่ยวข้องกับการฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ประกอบด้วยผู้บริหาร
สถานศึกษา 5 คน ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 15  คน  
ผู้บริหารสถานประกอบการ 15 คน ครูฝึกในสถานประกอบการ 15 คน ผู้ปกครอง 15 คน และ
นักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการมาแล้ว 15 คน รวมจำนวน 80 คน 

3.1.2 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องกับ 

การจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ผู้บริหารสถานประกอบการ 
ครูฝึกในสถานประกอบการผู้ปกครอง และนักศึกษา ที่มีต่อสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  มี 3 ตอน คือ 
           ตอนที่ 1 เป็นคำถาม เกี่ยวกับสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบกำหนด
คำตอบให้เลือก  

ตอนที่ 2 เป็นรายการคำถาม เกี่ยวกับสภาพในการบริหารจัดการฝึกประประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  มีลักษณะเป็น แบบมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท โดยกำหนดเป็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ซึ่งมี
เกณฑ์การให้คะแนนไว้ ดังนี้ 
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ระดับคะแนน สภาพการบริหารจัดการ 
5 มีสภาพการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมากที่สุด 
4 มีสภาพการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก 
3 มีสภาพการบริหารจัดการ อยู่ในระดับปานกลาง 
2 มีสภาพการบริหารจัดการ อยู่ในระดับน้อย 
1 มีสภาพการบริหารจัดการ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด กำหนดเป็นช่วง

คะแนน ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย หมายถึง 

4.51-5.00 มีสภาพการบริหารจัดการอยู่ในระดับมากที่สุด 
3.51-4.50 มีสภาพการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก 
2.51-3.50 มีสภาพการบริหารจัดการอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51-2.50 มีสภาพการบริหารจัดการอยู่ในระดับน้อย 
1.00-1.50 มีสภาพการบริหารจัดการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ตอนที่ 3 เป็นคำถามปลายเปิด  ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 

          การสร้างและหาคุณภาพ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  ที่มีต่อสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต    แสดงดังภาพที่ 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.2 การสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อสภาพการ
บริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต       

 

 

หลักการสร้าง
แบบสอบถาม 

 

วิเคราะห์และ
ออกแบบ 

แบบสอบถามฯ 
 

สร้าง
แบบสอบถามฯ 

 ฉบับร่าง 
 

ปรับปรุง 
แก้ไข 

แบบสอบถามฯ 
 เอกสาร 

และงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง 

 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

 

IOC 
 

Try Out 

 
ปรับปรุงแก้ไข 

สร้างเป็น 
แบบสอบถามฯ 
ฉบับสมบูรณ์ 
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จากภาพที่ 3.2 แสดงการสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ผู้บริหารสถาน
ประกอบการ ครูฝึกในสถานประกอบการ ผู้ปกครอง และนักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการมาแล้ว ที่มีต่อสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต    การดำเนินการ เริ่มจากการศึกษาหลักการสร้าง
แบบสอบถาม เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง และสรุปผล ทำการวิเคราะห์และออกแบบ  
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการ ผู้บริหารสถานประกอบการ ครูฝึกในสถานประกอบการ ผู้ปกครอง และ
นักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการมาแล้ว ที่มีต่อสภาพการบริหาร
จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ตรวจสอบความถูก
ต้องและความสมบูรณ์เบ้ืองต้น สร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ผู้บริหารสถานประกอบการ 
ครูฝึกในสถานประกอบการ ผู้ปกครอง และนักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการมาแล้ว ที่มีต่อสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ฉบับร่าง นำเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน เพื่อประเมิน ความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของถ้อยคำภาษาที่ใช้ นำผลการประเมินความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา   มาคำนวณค่า IOC โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ในการคัดเลือกข้อคำถามดังนี้ 

 
+1 เมื่อแน่ใจว่า รายการประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
0 เมื่อไม่แน่ใจว่า รายการประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
-1 เมื่อแน่ใจว่า รายการประเมินไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

 
เลือกข้อคำถามที่มีค่าดัชนีตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป แนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด หากข้อคำถามที่มี

ค่า IOC ต่ำกว่า 0.50 ก็ทำการปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ซึ่งผลการ
ประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา พบว่า ข้อคำถามมีดัชนี IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 คัดเลือกข้อ
คำถามที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาค่า IOC และแก้ไขปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญแล้ว ไป
ทดลองใช้ กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่ เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ ผู้บริหารสถานประกอบการ ครูฝึกในสถานประกอบการ ผู้ปกครอง และนักศึกษาที่ผ่าน
การฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการมาแล้ว  ที่มิใช่กลุ่มตัวอย่าง  ประกอบด้วย
แบบสอบถามของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ จำนวน 15 คน ทำการหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามรายข้อและ
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ทั้งฉบับ  แบบสอบถามของผู้บริหารสถานประกอบการ ครูฝึกในสถานประกอบการ จำนวน 21 คน 
ทำการหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามรายข้อและทั้งฉบับ  แบบสอบถามของ
ผู้ปกครอง  จำนวน 15 คน ทำการหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามรายข้อและทั้ง
ฉบับ  และแบบสอบถามของนักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการมาแล้ว
จำนวน 13 คน ทำการหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามรายข้อและทั้งฉบับ  
จากนั้นปรับปรุงแก้ไขสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ผู้บริหารสถานประกอบการ ครูฝึกใน
สถานประกอบการ ผู้ปกครอง และนักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
มาแล้ว ที่มีต่อสภาพการบริหารจัดการการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ฉบับสมบูรณ์ 

3.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                การเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอน การศึกษาสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  แสดงดังภาพที่ 3.3 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.3 การเก็บรวบรวมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
      

          จากภาพที่ 3.3 แสดงขั้นตอนการเก็บรวบรวมความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ผู้บริหารสถานประกอบการ ครูฝึกใน
สถานประกอบการ ผู้ปกครอง และนักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
มาแล้ว  ที่มีต่อสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการ ของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง โดยแยกเก็บข้อมูลเป็น 3 กลุ่ม เริ่มจาก 
กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2  ผู้วิจัยติดต่อนัดหมายผู้เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมของเอกสารและสถานที่ 
ผู้วิจัยนำเสนอผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง กับสภาพการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ และตอบข้อซักถาม จากนั้นให้ผู้บริหารสถานศึกษา 

เตรียมความ
พร้อมของ

เอกสารและ
สถานที ่

 

 

นำเสนอข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้อง 
และตอบ 
ข้อซักถาม 

 

 
ผู้เกี่ยวข้องฯ 

ตอบ
แบบสอบถาม 

 

 

ติดต่อ 
นัดหมาย  

ผู้เกี่ยวข้องฯ 
 

 
เก็บรวบรวม

ข้อมูล 
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ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ผู้บริหารสถานประกอบการ 
ครูฝึกในสถานประกอบการ  ตอบแบบสอบถาม  ส่วนกลุ่ม 3 ผู้ปกครอง และนักศึกษาที่ผ่านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการมาแล้ว  ดำเนินการเช่นเดียวกัน จากนั้นผู้วิจัยรวบรวม
แบบสอบถาม และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน  ได้แบบสอบถาม กลับคืนมาทั้งหมด 80 ฉบับ  
คิดเป็นร้อยละ 100 

3.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
                  การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ขั้นตอนการศึกษาสภาพการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ผู้วิจัย ดำเนินการ ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคำนวณ 
2) ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจง 

ความถี่ และค่าร้อยละ  
3) ข้อมูลที่เกี่ยวกับความคิดเห็นของ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการ 

ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการ  ผู้บริหารสถานประกอบการ ครูฝึกในสถาน
ประกอบการ ผู้ปกครอง และนักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการมาแล้ว  
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

4) ข้อมูลที่เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม วิเคราะห์โดยการจัดหมวดหมู่ 
ความสัมพันธ์ของเนื้อหาแล้วแจกแจงความถี่  และนำเสนอเป็นค่าร้อยละ 
 
3.2 การดำเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบและคู่มือ 
การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

การดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ดำเนินการใน 4 ขั้นตอน  
ดังภาพที่ 3.4 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

 

 
 

 
 

สนทนากลุ่ม 

 

ประเมิน 
ความ

เหมาะสม ฯ 

 

สรุป 
รูปแบบฯ 
และคู่มือฯ 

 

วิเคราะห์
องค์ประกอบ
ของรูปแบบ
และคู่มือฯ 
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3.2.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   
           เป็นการนำผลสรุปการสอบถามคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ที่ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ผู้บริหารสถานประกอบการ 
ครูฝึกในสถานประกอบการ ผู้ปกครอง และนักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการมาแล้ว  ที่มีต่อ  สภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  และองค์ความรู้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กรอบ
แนวคิดเชิงระบบ (Systems Approach : IPO) และแนวทางการจัดระบบเพื่อผลการศึกษาที่ดีขึ้น 
(Systems Approach For Better Education Results : SABER) วิ เคราะห์  และสรุป เป็นร่าง
รูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต   

3.2.2 การสนทนากลุ่มเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   
            เป็นการสนทนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการมากกว่า 10 ปี ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และผู้บริหารสถานประกอบการ เพื่อสรุปรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ดำเนินการดังนี้ 

3.2.2.1 การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

− ประชากร  ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการ 
บริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการมากกว่า 10 ปี  ผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหารสถานประกอบการ  

− กลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยทำการเลือกแบบเจาะจง จากตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการมากกว่า 
10 ปี จำนวน 5 คน  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 5 
คน  และผู้บริหารสถานประกอบการ จำนวน 5 คน  รวมจำนวน 15 คน 

3.2.2.2 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยข้ันตอนการสนทนากลุ่ม 

เกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  เป็นแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม แสดงขั้นตอนการสร้างและ
หาคุณภาพ ดังภาพที่  3.5 
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ภาพที่ 3.5   การสร้างและหาคุณภาพแบบบันทึกการสนทนาเพื่อสรุปรูปแบบและคู่มือการบริหาร

จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   
 

จากภาพที่ 3.5  แสดงการสร้างและหาคุณภาพแบบบันทึกการสนทนากลุ่มเพื่อสรุปรูปแบบ
และคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  
การดำเนินการ  เริ่มจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ศึกษาหลักการสร้างแบบบันทึก
การสนทนากลุ่ม   ร่างแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม เกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบและคู่มือการ
บริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  โดยใช้คำ
สำคัญ ที่ครอบคลุมองค์ประกอบของรูปแบบมากำหนดเป็น “คำถามหลัก” และ “คำถามขยาย” 
ประกอบการสนทนา ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์เบ้ืองต้น นำแบบบันทึกการสนทนา
กลุ่ม ฉบับร่าง  ให้ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ประเมินความตรงเชิงเนื้อหา ของเครื่องมือ ใช้เทคนิค IOC 
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของถ้อยคำภาษาที่ใช้ นำผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา มาคำนวณ
ค่า IOC โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ในการคัดเลือกข้อคำถามดังนี้ 

 
+1 เมื่อแน่ใจว่า รายการคำถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
0 เมื่อไม่แน่ใจว่า รายการคำถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
-1 เมื่อแน่ใจว่า รายการคำถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

 
เลือกข้อคำถามที่มีค่าดัชนีตั้ งแต่  0.50 ขึ้นไป หากข้อคำถามที่มีค่า IOC ต่ำกว่า 0.50 

ปรับปรุงข้อคำถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
พบว่า ข้อคำถามมีดัชนี IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 คัดเลือกข้อคำถามที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาค่า 
IOC และแก้ไขปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญสร้างเป็นข้อคำถามการสนทนากลุ่ม เพื่อ
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บันทึกองค์ประกอบของรูปแบบและคู่มือการบริหาร จัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ฉบับสมบูรณ์  

 
3.2.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

                            การเก็บรวบรวมข้อมูล  การสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์
ในการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการมากกว่า 10 ปี ผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหารสถานประกอบการ เกี่ยวกับ
องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ผู้วิจัยได้บันทึกการสนทนากลุ่มด้วยตนเอง แสดงขั้นตอนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลดังภาพที่ 3.6 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูลการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   และผู้บริหารสถานประกอบการ 
 
          จากภาพที่ 3.6 แสดงการเก็บรวบรวมข้อมูลการสนทนากลุ่ม  ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการมากกว่า 10 ปี 
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหารสถานประกอบการ 
เกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  การดำเนินการเริ่มจาก ผู้วิจัยส่งหนังสือ เพื่อขอความ
อนุเคราะห์  ผู้ทรงคุณวุฒิ    ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารสถานประกอบการ เข้าร่วมสนทนา
กลุ่ม กำหนดวัน เวลา สถานที่ การจัดกิจกรรมในการสนทนากลุ่ม และเตรียมเอกสารสรุปผล การ
วิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้ศึกษาล่วงหน้า  ผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการใน
การสนทนากลุ่ม ณ ห้องประชุมศูนย์กำลังคน วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ตามกำหนดการจัดกิจกรรมใน

เตรียมความ
พร้อมของ
เอกสาร ส่ือ 
และสถานที ่

 

ส่งแบบข้อ
คำถามให้

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพื่อเตรียม 
การตอบ 

 
ผู้วิจัย 

ดำเนินการ 
สนทนากลุ่ม 

 
ติดต่อ 

นัดหมาย  
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 
เก็บรวบรวม

ข้อมูล 
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การประชุมสนทนากลุ่ม รวบรวมข้อมูลจัดทำองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  

3.2.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
            การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ในการดำเนินการวิจัยข้ันตอน การสนทนา 

กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถาน
ประกอบการมากกว่า 10 ปี ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
ผู้บริหารสถานประกอบการ เกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ผู้วิจัย ดำเนินการ ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคำนวณ 
2) ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ 

เนื้อหา ซึ่งนำเนื้อหาที่จดบันทึกไว้ในแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม มาวิเคราะห์และสรุปตามประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 
 

3.2.3 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต                     
               เป็นการนำผลสรุปการสนทนากลุ่ม เกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบและคู่มือการ
บริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  มาสอบถาม
ความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
ผู้บริหารสถานประกอบการ ที่มีต่อผลสรุปการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต อีกครั้งหนึ่ง ดังนี้ 

3.2.3.1  การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

− ประชากร  ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหารสถานประกอบการ 

− กลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยทำการเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกจาก ตัวแทน 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
มากกว่า 10 ปี จำนวน 5 คน  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จำนวน 5 คน  และผู้บริหารสถานประกอบการ จำนวน 5 คน  รวมจำนวน 15 คน 

3.2.3.2 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
                  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น  แบบประเมินความคิดเห็น 

ผลสรุปการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต มี 3 ตอน คือ 
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           ตอนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับสถานภาพ ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบกำหนด
คำตอบให้เลือกตอบ 

ตอนที่ 2 เป็นรายการคำถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบ
ของลิเคิร์ท โดยกำหนดเป็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนไว้ 
ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน ระดับความเหมาะสม 
5 มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด 
4 มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก 
3 มีความเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง 
2 มีความเหมาะสม อยู่ในระดับน้อย 
1 มีความเหมาะสม อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
 
 

เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด กำหนดเป็นช่วง
คะแนน ดังนี้ 
 

   ค่าเฉลี่ย หมายถึง 
4.51-5.00 มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด 
3.51-4.50 มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก 
2.51-3.50 มีความเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง 
1.51-2.50 มีความเหมาะสม แลอยู่ในระดับน้อย 
1.00-1.50 มีความเหมาะสม อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
ตอนที่ 3 เป็นคำถามปลายเปิด  ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  
      

         การสร้างและหาคุณภาพ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสรุปการสนทนากลุ่มรูปแบบ
และคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
แสดงขั้นตอนการดำเนินการ ดังภาพที่ 3.7 
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ภาพที่  3.7   การสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ที่มีต่อการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

 
      จากภาพที่ 3.7 แสดงการสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อ
ผลสรุปการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   การดำเนินการ เริ่มจากการศึกษาหลักการสร้าง
แบบสอบถาม เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ ผลสรุปการสนทนากลุ่ม เกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิค ทำการวิเคราะห์และออกแบบ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อ
ผลสรุปการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์เบ้ืองต้น สร้างเป็น
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อผลสรุปการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับรูปแบบและคู่มือ
การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ฉบับร่าง 
เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน เพื่อประเมินความตรงเชิงเนื้อหา ของเครื่องมือ ใช้เทคนิค IOC ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของถ้อยคำภาษาที่ใช้ นำผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหามาคำนวณค่า IOC 
โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ในการคัดเลือกข้อคำถามดังนี้ 
 

+1 เมื่อแน่ใจว่า รายการประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
0 เมื่อไม่แน่ใจว่า รายการประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
-1 เมื่อแน่ใจว่า รายการประเมินไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

 

ศึกษาเอกสาร 
และงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง 

 

วิเคราะห์และ
ออกแบบ 

แบบสอบถามฯ 
 

สร้าง
แบบสอบถามฯ 

 ฉบับร่าง 
 

ปรับปรุงแก้ไข 
สร้างเป็น 

แบบสอบถามฯ 

ผลสรุปการ
สนทนากลุ่มฯ 

 
 
 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

 

 

 (IOC) 
 

(Try Out) 

 
 

ปรับปรุงแก้ไข 
สร้างเป็น 

แบบสอบถามฯ 
ฉบับสมบูรณ์ 
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        เลือกข้อคำถามที่มีค่าดัชนีตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป หากข้อคำถามที่มีค่า IOC ต่ำกว่า 0.50 ปรับปรุง
แบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผลการประเมินความ เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา พบว่า 
ข้อคำถามมีดัชนี IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 คัดเลือกข้อคำถามที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาค่า IOC 
และแก้ไขปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญแล้ว ไปทดลองใช้ กับ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการมากกว่า 10 ปี    
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหารสถานประกอบการที่
มิใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 15 คน แล้วนำมาวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ หาค่าความเช่ือมั่น ของ
แบบสอบถามรายข้อและทั้งฉบับ ปรับปรุงแก้ไขสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีต่อการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหาร จัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ฉบับสมบูรณ์  

3.2.3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     การเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนการสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มี 

ต่อผลสรุปการสนทนากลุ่มรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง แสดงขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังภาพที่ 3.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.8 การเก็บรวบรวมข้อมูลการสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อผลสรุปการ
สนทนากลุ่มรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  

 

         จากภาพที่ 3.8  แสดงขั้นตอนการสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อผลสรุปการ
สนทนากลุ่มรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ผู้วิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง การดำเนินการ เริ่มจาก ผู้วิจัยติดต่อนัด

 
 

เตรียมความ
พร้อมของ

เอกสารและ
สถานที ่

 

 
นำเสนอ 
ผลการ

สนทนากลุ่มฯ  
และ  
ตอบ 

ข้อซักถาม 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้บริหาร

สถานศึกษาฯ 
และผู้บริหาร

สถาน
ประกอบการ 

ตอบ
แบบสอบถาม 

 

ติดต่อ 
นัดหมาย  

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้บริหาร

สถานศึกษาฯ 
และผู้บริหาร

สถาน
ประกอบการ 

 

 
 
 

เก็บรวบรวม
ข้อมูล 
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หมายผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการมากกว่า 10 ปี    ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
และผู้บริหารสถานประกอบการ  ผู้วิจัย นำเสนอผลสรุปการสนทนากลุ่ม เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
รูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต  และ ตอบข้อซักถาม  ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และผู้บริหารสถานประกอบการ ตอบแบบสอบถาม  ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถาม และ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน  ได้แบบสอบถาม กลับคืนมาทั้งหมด 15 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 100 

3.2.3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
                           การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ในการดำเนินการวิจัยข้ันตอน การสอบถาม 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อผลสรุปการสนทนากลุ่มรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ผู้วิจัย ดำเนินการ ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคำนวณ 
2) ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจก 

แจงความถี่ และค่าร้อยละ  
3) ข้อมูลที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสรุปการสนทนากลุ่ม 

รูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต วิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

4) ข้อมูลที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม วิเคราะห์โดยการ 
จัดหมวดหมู่ความสัมพันธ์ของเนื้อหาแล้วแจกแจงความถี่และนำเสนอเป็นค่าร้อยละ 
 

3.2.4  สรุปองค์ประกอบของรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน 
สถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   
               เป็นการนำผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการบริหาร
จัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการมากกว่า 10 ปี ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหารสถานประกอบการ เกี่ยวกับผลสรุปการสนทนา
กลุ่มของรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จัดทำเป็นรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เพื่อนำไปดำเนินการต่อไป 
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3.3 การดำเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
          เป็นการนำรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  มาจัดทำเป็นนโยบายของสถานศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ไปดำเนินการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยกับ
ผู้เกี่ยวข้องของวิทยาลัยเทคนิคตรัง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และนำมาดำเนินใช้จริงกับ
ผู้เกี่ยวข้องของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดังภาพที่ 3.9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.9 การดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน 
ประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

 
             จากภาพที่ 3.9 การดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ประกอบด้วย  โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารและดำเนินการตามรูปแบบการบริหาร จัดการฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูนิเทศก์และครูฝึกในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  โครงการสร้างความเข้าใจและลงนามความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  โครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหาร
จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  โครงการปฐมนิเทศ

โครงการ 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนา
บุคลากร  

ด้าน 
การบริหาร

และ
ดำเนินการ 

ตามรูปแบบฯ 

โครงการ 
อบรมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาหลักสูตร 

และ 
จัดทำแผน 

การฝึก
ประสบการณ์

วิชาชีพ 
ในสถาน

ประกอบการ 

 
 
 

โครงการ 
พัฒนา 

ครูนิเทศก์ 
และครูฝึก 
ในสถาน

ประกอบการ  

 

 
 

โครงการ 
สร้างความ

เข้าใจ 
และการลง
นามความ
ร่วมมือกับ

สถาน
ประกอบการ 

 
- โครงการสร้าง

ความเข้าใจ 
แก่ผู้ปกครอง 

- โครงการ
ปฐมนิเทศฯ 

- โครงการ
สัมมนาฯ 

- โครงการ
ปัจฉิมนิเทศฯ 
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นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต โครงการ
สัมมนานักศึกษา ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   
และโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่กลับจากฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ตามลำดับ 

3.3.1 การดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร ด้านการบริหารและ 
ดำเนินการตามรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชพีในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนคิภูเก็ต 

เป็นการนำรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของ 
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตและคู่มือดำเนินการ  ดำเนินการภายใต้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารและดำเนินการตามรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต กับผู้บริหารสถานศึกษา  หัวหน้างาน และครูผู้สอนที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาในสถานประกอบการ โดยคัดเลือกแบบเจาะจง
จากผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 5 คน หัวหน้างานจำนวน 25 คน และหัวหน้า
แผนกจำนวน 10 คน รวมจำนวน 40 คน  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ จากนั้นสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินการ
โครงการ และประเมินผลด้านความรู้ และทักษะ ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารและดำเนินการตามรูปแบบการบริหาร จัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ตามลำดับ 

3.3.2 การดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนการฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
               เป็นการนำรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต พร้อมคู่มือ ดำเนินการภายใต้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
หลักสูตรและจัดทำแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
แก่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 1 คน  หัวหน้างานทวิภาคี 1 คน  หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน 
1 คน  ครูนิเทศก์ 10 คน  ผู้ควบคุมการฝึก 2  คน  และครูฝึกในสถานประกอบการ15 คน  รวม
จำนวน 30 คน  เพื่อสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินการโครงการ และประเมินผลด้าน
ความรู้ และทักษะ ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและ
จัดทำแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
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3.3.3 การดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูนิเทศก์และครูฝึกในสถาน 
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
                 เป็นการนำรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต พร้อมคู่มือ  ดำเนินการภายใต้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ครูนิเทศก์และครูฝึกในสถานประกอบการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนการ
นิเทศ  แผนการฝึก การสอนงาน การวัดผลและประเมินผล แก่ ครูนิเทศก์จำนวน 10 คน  และครูฝึก
ในสถานประกอบการจำนวน 10 คน รวม 25 คน สอบถามความพึงพอใจของ ครูนิเทศก์  และครูฝึก
ในสถานประกอบการ ที่มีต่อโครงการ และประเมินผลด้านความรู้ และทักษะ ก่อนและหลังเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพัฒนาครูนิเทศก์และครูฝึกในสถานประกอบการ ของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

3.3.4 การดำเนินการโครงการสร้างความเข้าใจและการลงนามความร่วมมือกับสถาน 
ประกอบการ 
           เป็นการนำรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต พร้อมคู่มือ  ดำเนินการภายใต้โครงการสร้างความเข้าใจและลงนามความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และลงนามความร่วมมือ แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 5 คน หัวหน้าแผนก 10 คน ครูนิเทศก์ 10 คน  
ผู้บริหารสถานประกอบการ15 คน และครูฝึกในสถานประกอบการ 15 คน รวม 55 คนสอบถาม
ความพึงพอใจ ที่มีต่อโครงการ และประเมินผลด้านความรู้ และทักษะ ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ
สร้างความเข้าใจและลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

3.3.5 การดำเนินการโครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   
                 เป็นการนำรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และคู่มือ ประชุมช้ีแจงการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ภายใต้โครงการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครองจำนวน 30 คน 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่ ผู้ปกครอง สอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ  

3.3.6 การดำเนินการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน 
สถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   
      เป็นการนำรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการ ของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และคู่มือ ประชุมช้ีแจง แก่ นักศึกษา ภายใต้โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อน
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต สอบถามความพึงพอใจ
ของ ตัวแทนนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาเครื่องกล จำนวน 9 คน นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาไฟฟ้า
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อิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  9 คน นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาก่อสร้างและสถาปัตย์ จำนวน  9 คน และ
นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาเทคโลยีสารสนเทศ  จำนวน  3 คน รวมจำนวน 30 คน ที่มีต่อโครงการ และ
ประเมินผลด้านความรู้ และทักษะ ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

3.3.7 การดำเนินการโครงการสัมมนานักศึกษาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน 
ประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   
                 เป็นการนำรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และคู่มือ ประชุมช้ีแจง แก่นักศึกษา ภายใต้โครงการสัมมนานักศึกษา 
ระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต สอบถามความพึง
พอใจของ ตัวแทนนักศึกษาจำนวน 30 คน ที่มีต่อโครงการ และประเมินผลด้านความรู้ และทักษะ 
ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการสัมมนา นักศึกษา ระหว่างฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

3.3.8 การดำเนินการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่กลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน 
สถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   
                 เป็นการนำรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และคู่มือ ประชุมช้ีแจง แก่ นักศึกษา ภายใต้โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
ที่กลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต สอบถามความพึง
พอใจของตัวแทนนักศึกษาจำนวน 30 คน ที่มีต่อโครงการ และประเมินผลด้านความรู้ และทักษะ 
ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ที่กลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
 
3.4 การดำเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลการใช้รูปแบบละคู่มือการบริหารจัดการฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  
         เป็นการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจ(Syndicate) โดยผู้วิจัยดำเนินการช้ีแจงสรุปผลการ
ดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ในโครงการต่างๆ  ให้ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ดังภาพที่ 3.10 
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ภาพที่  3 .10    การประเมินผลการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

 
       จากภาพที่ 3.10 แสดงการประเมินผลการดำเนินการ ตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   โดยการประชุมกลุ่มย่อย
เฉพาะกิจ   เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการร่วมกันแสดงความคิดเห็นและสรุปผลการดำเนินการ
ตามรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
ประกอบด้วย ผลการดำเนินการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบริหาร
และดำเนินการ  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูนิเทศก์และครูฝึกในสถาน
ประกอบการ โครงการสร้างความเข้าใจและลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ โครงการสร้าง
ความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ โครงการสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ และ
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่กลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  

3.4.1 การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

− ประชากร  เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน 
ประกอบการ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก์  ครู ผู้สอนที่ เกี่ยวข้องกับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  ผู้บริหารสถานประกอบการ ครูฝึกในสถานประกอบการ 
และนักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการมาแล้ว 

 
 

กำหนด 
กลุ่มตัวอย่าง 

 

 
สร้าง 

เครื่องมือ 

 
 
 
 
 

วิเคราะห์ 
ข้อมูล 

 
 
 

 
 
 
 
 

สรุปผล 
 
 
 
 

ดำเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 
 

 
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ครูผู้สอน ครูนิเทศก์ 

ผู้บริหารสถานประกอบการ 

ครูฝึกในสถานประกอบการ 

นักศึกษา 
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− กลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยทำการเลือกแบบเจาะจง เป็นตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูนิเทศก์ ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ผู้บริหารสถาน
ประกอบการ ครูฝึกในสถานประกอบการ และนักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการมาแล้ว กลุ่มละ 5 คน รวมจำนวน 25 คน 

3.4.2 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
               เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ที่มีต่อ  ผลการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ดังภาพที่  3.11 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 3.11 การสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 

 

          จากภาพที่ 3.11  แสดงการสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
เพื่ อสรุปผลการดำเนินการตามรูปแบบการบริหาร จัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต การดำเนินการเริ่มจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินการตามรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  และหลักการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
ร่างแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง  โดยใช้ผลการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารและดำเนินการ  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูนิเทศและครูฝึกในสถานประกอบการ โครงการสร้างความเข้าใจและลงนาม
ความร่วมมือกับสถานประกอบการ โครงการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง  โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ โครงการสัมมนานักศึกษา ระหว่าง

เอกสาร 
และงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง 

 

ร่าง
แบบสอบถาม
ความคิดเห็นฯ 

 

สร้างแบบ 
สอบถามฯ 
ฉบับร่าง 

 

ปรับปรุงแก้ไข 
สร้างเป็น 

แบบสอบถามฯ 
 

หลักการสร้าง
แบบบันทึกการ
สนทนากลุ่ม 

 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

 

 
 (IOC) 

 

 
(Try Out) 

 
ปรับปรุงแก้ไข 

สร้างเป็น 
แบบสอบถาม
ความคิดเห็นฯ
ฉบับสมบูรณ์ 
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ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ และโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ที่กลับจากฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ เป็นข้อมูลประกอบ ตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์เบ้ืองต้น นำแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องฉบับร่าง  ให้ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน 
ตรวจสอบด้านความตรง เชิงเนื้อหา ระหว่างคำถามหลักและคำถามขยาย กับเนื้อหาที่เป็นตัวแปรใน
การศึกษา  ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ตามที่ผู้เช่ียวชาญแนะนำให้
สมบูรณ์   ก่อนนำไปทดลองใช้กับผู้เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ที่
มิใช่กลุ่มตัวอย่าง   ปรับปรุงแก้ไขสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ฉบับสมบูรณ์  

3.4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
               การประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจเพื่อประเมินผลการดำเนินการตามรูปแบบการบริหาร
จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ผู้วิจัยได้ดำเนินการ
ประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจด้วยตนเอง จัดประชุมแยกตามกลุ่มภาระงาน คือ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่ม
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก์ และครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มผู้บริหารสถานประกอบการ และครูฝึกในสถานประกอบการ  และ
กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มนักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการมาแล้ว แสดง
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังภาพที่ 3.12 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.12 การเก็บรวบรวมข้อมูลการประชุมกลุ่มยอ่ยเฉพาะกิจเพื่อสรุปผลการดำเนินการ 

ตามรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
 

          จากภาพที่  3.12 แสดงการเก็บรวบรวมข้อมูลการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจ ผลการ
ดำเนินการตามรูปแบบการบริหาร จัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต การดำเนินการเริ่มจาก ผู้วิจัยส่งหนังสือ เพื่อขอความอนุเคราะห์ผู้เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก์ ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการ  ผู้บริหารสถานประกอบการ ครูฝึกในสถานประกอบการ และนักศึกษาที่ผ่านการ

เตรียมความ
พร้อมของ

เอกสารและ
สถานที ่

 

ส่งแบบข้อ
คำถามให้
ผู้เกี่ยวข้อง 
เพื่อเตรียม 
การตอบ 

 

 
ผู้วิจัย 

ดำเนินการ 
ประชุมกลุ่ม

ย่อย 

 
ติดต่อ 

นัดหมาย  
ผู้เกี่ยวข้อง 

 
 

 
เก็บรวบรวม

ข้อมูล 
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ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการมาแล้ว  เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจ กำหนด
วัน เวลา สถานที่ การจัดกิจกรรมในการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจ และสรุปผลการดำเนินการตาม
รูปแบบการบริหารการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจได้ศึกษาล่วงหน้า  ผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการในการประชุม
กลุ่มย่อยเฉพาะกิจ ณ ห้องประชุมศูนย์กำลังคน วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ตามกำหนดการจัดกิจกรรมใน
การประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจ เพื่อรวบรวมข้อมูลสรุปเป็นรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต พร้อมคู่มือ  

3.4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ในการดำเนินการวิจัยข้ันตอน การประชุมกลุ่มย่อย 

เฉพาะกิจ เพื่อสรุปผลการดำเนินการตามรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ผู้วิจัย ดำเนินการ ดังนี้ 
                   ตอนที่ 1  ด้านข้อมูลทั่วไป  ใช้สถิติค่าความถี่  โดยคิดเป็นร้อยละ    
                   ตอนที่ 2  ด้านข้อมูล ความคิดเห็น  ใช้สถิติค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
                    ตอนที่ 3 ด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแบบปลายเปิด ใช้วิธีการจัดหมวดหมู่
ความสัมพันธ์ของเนื้อหา และนำเสนอโดยวิธีพรรณนา 

3.4.5 การสรุปผล     
             เป็นการสรุปผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามรูปแบบการ
บริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ของเบสท์ หากค่าเฉล่ีย ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามรูปแบบ
การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต มีค่าตั้งแต่ 
3.5 ขึ้นไป   ถือว่าการดำเนินการตามรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต มีคุณภาพ สามารถที่จะขยายผลต่อไปได้   

 



 

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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มีการแนะแนวเกี่ยวกับการฝPกประสบการณRวิชาชีพฯ 

มีการจัดทำสัญญาการฝPกฯ 

จำนวนครูนิเทศกRมีความเหมาะสมและฯ 

ครูนิเทศกRมีความรู8ความเข8าใจด8านการฝPกฯ 

ครูนิเทศกRได8รับการพัฒนาฯ 

กระบวนการจัดการฝPกฯมีประสิทธิภาพ 

ความรHวมมือจากทุกฝ_ายฯ 

เฉลี่ยรวม 

SD x¯
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        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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การมีตำแหนHงงานรองรับหลังการฝPกฯ 

เฉลี่ยรวม 

SD x¯
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(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 

3.8

3.4

3.6

3.67

3.67

3.8

3.6

3.6

3.93

3.73

3.68

0.56

0.63

0.51

0.82

0.62

0.561

0.63

0.51

0.46

0.70

0.61
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การประชาสัมพันธRฯ 

การจัดปฐมนิเทศของสถานประกอบการ 

การจัดปฐมนิเทศของสถานศึกษา 

ระบบการดูแลชHวยเหลือนักศึกษา ฯ 

การมอบสวัสดิการให8กับนักศึกษาที่ฯ  

การฝPกประสบการณRวิชาชีพฯ 

การจัดระยะเวลาฝPกประสบการณRวิชาชีพฯ 

การจัดสัมมนานักศึกษาระหวHางการฝPกฯ 

การปgจฉิมนิเทศหลังการฝPกฯ 

การแจ8งผลการประเมินฯ 

เฉลี่ยรวม 

SD x¯



115 
 

 
 

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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3.59
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0.73

0.61

0.09
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ผู8บริหารสถานศึกษา ครูผู8สอนฯ 

ผู8บริหารสถานประกอบการ ครูฝPกฯ   

ผู8ปกครอง  

นักศึกษา 

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    

 

 

 

ผู+ 

เรียน 

ท่ี 

มี 

คุณ 

ภาพ 
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นิเทศก/ 
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ที่มี 

คุณ 

ภาพ 

 

ผู<เรียน 

 

ฝ4กประสบการณ/วิชาชีพ 

ในสถานประกอบการ 

 

วัดผลสัมฤทธิ ์

และสมรรถนะวิชาชีพ 

�ด+านการดำเนินการ 

สถานประกอบการ 
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วิทยากร 

 

 

หลักสูตร 

เคร่ืองมือฯ 

และการ

บริหาร

จัดการ 
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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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0.47

0.50

0.51

0.49

0.77

0.54

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

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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การจัดทำรายงานการนิเทศ/รายงานการฝPกฯ 

การวัดและประเมินผล 

แนวทางการจัดระบบเพื่อผลการศึกษาที่ดีขึ้น : SABER  

กิจกรรมและการจัดทำวงจรการควบคุมคุณภาพ : PDCA

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
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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 
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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  

4.47
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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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4.9

4.9

5

4.84

0

0.53

0.42

0.42

0.42
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0.32

0.00

0.37

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00

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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การปgจฉิมนิเทศ 

การนำเสนอผลการฝPกงาน 

คูHมือนักศึกษา  

เฉลี่ยรวม   

SD x¯



 
บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 
            การวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต    มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  สร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบและคู่มือการ
บริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ดำเนินการ
ตามรูปแบบและคู่มือการบริหาร จัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  และประเมินผลการใช้รูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  การดำเนินการวิจัยเริ่มจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัย นำไปสอบถามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง  วิเคราะห์และสรุปเป็นรูปแบบและคู่มือการ
บริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตฉบับร่าง นำไป
สนทนากลุ่ม สรุปให้ผู้ทรงคุณ วุฒิประเมินความเหมาะสมตามลำดับ และดำเนินการใช้จริงที่
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  หลังจากเสร็จส้ินการดำเนินการตามรูปแบบ จัดประชุมกลุ่มย่อย ผู้เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินการ เพื่อประเมินผลการดำเนินการ สรุปเป็นผลการวิจัย ที่มีข้อค้นพบนำมาอภิปรายผล 
และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 การสรุปผลการวิจัย เรื่องรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  เป็นการสรุปผล การศึกษาสภาพการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  การสร้างรูปแบบและคู่มือการ
บริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  การดำเนินการ
ตามรูปแบบและคู่มือ และการประเมินผลการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือ  ดังนี้ 
 5.1.1 สรุปผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
       การดำเนินการเริ่มจาก ผู้วิจัยศึกษาบริบทของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตด้านการบริหารจัดการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ แนวทางการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดภูเก็ต
บริบทของจังหวัดภูเก็ต บริบทของสถานประกอบการ และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สังเคราะห์เป็น
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สภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ประเมินโดยผู้เกี่ยวข้อง  พบว่า  ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ผู้บริหารสถาน
ประกอบการ  ครูฝึกในสถานประกอบการ  ผู้ปกครอง และนักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการมาแล้ว  ในภาพรวม  อยู่ในระดับมาก 
      5.1.2 สรุปผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต      
       การดำเนินการเริ่มจาก ผู้วิจัย  นำผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มา
วิเคราะห์โดยใช้กรอบแนวคิด IPO (Input Process Output) แนวทางการจัดระบบเพื่อผลการศึกษา
ที่ดีขึ้น (Systems Approach For Better Education Results : SABER) และ วงจรการควบคุม
คุณภาพ (Deming Cycle : PDCA) สังเคราะห์เป็นร่างรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ประกอบด้วย ด้านการ
ดำเนินการ  ด้านการพัฒนาครูฝึกและครูนิเทศก์ ด้านกระบวนการฝึก และด้านการวัดผลและ
ประเมินผล  ดังภาพที่ 5.1 
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 จากภาพที่ 5.1 รูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการเริ่ม
จากผู้อำนวยการสถานศึกษา  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นมาชุดหนึ่ง ทำหน้าที่วางแผนดำเนินการ
ตามรูปแบบ จัดหาสถานที่  ที่เหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามรูปแบบการ
บริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อ
ดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมต่างๆตามคู่มือ    ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ซึ่ ง
ประกอบด้วย (1) ด้านการดำเนินการ  มีคณะทำงานร่วมกับวิทยากร จัดทำหลักสูตร โครงการ
กิจกรรม ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการ จัดสร้างเครื่องมือ และคู่มือดำเนินการตามรูปแบบการ
บริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เพื่อบริหาร
จัดการ ดำเนินการใน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และระยะที่ 2 การ
สร้างคู่มือ   การกำหนดรายละเอียดการสอน และรายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  (2) ด้านการพัฒนาครูฝึกและครูนิเทศก์  โดยการจัดอบรม
การเชิงปฏิบัติการสัมมนาครูนิเทศก์และครูฝึกเพื่อให้ได้มาซึ่งครูนิเทศก์และครูฝึกที่มีคุณภาพ (3) ด้าน
กระบวนการฝึก  สถานศึกษาจะต้องดำเนินการใน 2  ขั้นตอน  ขั้นตอนแรกคือ จัดปฐมนิเทศ
นักศึกษาก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ โดยมีผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง
และขั้นตอนที่สอง คือ การดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ   และ (4) ด้าน
การวัดผลและประเมินผล สถานศึกษาจะต้องดำเนินการสรุปและรายงานผลการดำเนินการ 
      จากนั้นนำรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตฉบับร่าง ไปสนทนากลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อกำหนดองค์ประกอบของรูปแบบ
และคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
สรุป และนำไปสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการ
บริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตอีกครั้ง  พบว่า
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่มีต่อการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ในภาพรวม  อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่  ด้านการ
ดำเนินการและคู่มือดำเนินการ อยู่ในระดับมากที่สุด  รองลงมาคือ  ด้านการพัฒนาครูฝึกและครู
นิเทศก์ อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการวัดผลและประเมินผล  อยู่ในระดับมากที่สุด   ตามลำดับ 
       สรุปและจัดทำเป็นบทความ เพื่อส่งตีพิมพ์ ในวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา (Journal of 
Technical Education Development) โดยคณะกรรมการพิจารณาบทความ (Peer Reviews) 
ของวารสาร ประเมินให้ตีพิมพ์ในวารสาร โดยไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข รายละเอียดของรูปแบบและคู่มือ
การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   
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 5.1.3  สรุปผลการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชพี
ในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

     ผลการนำรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  
ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ไปดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้อง  ภายใต้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารและดำเนินการตามรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
และจัดทำแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาครูนิเทศก์และครูฝึกในสถานประกอบการ โครงการสร้างความเข้าใจและลงนามความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ    โครงการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  โครงการสัมมนานักศึกษา ระหว่างฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการ  และโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ที่กลับจากฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

5.1.3.1 สรุปผลการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการ 
บริหารและดำเนินการตามรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   พบว่า   ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา  หัวหน้างาน และหัวหน้า
แผนก ที่มีต่อการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารและ
ดำเนินการตามรูปแบบการบริหาร จัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่  
รูปแบบของกิจกรรมในโครงการมีความน่าสนใจ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา มี 2 รายการ คือ  
เนื้อหาที่ทันสมัยสามารถนำไปใช้ได้ และความสามารถของวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถามได้
ถูกต้องชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสม  อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ตามลำดับ โดยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือควรเชิญผู้บริหารสถานประกอบการ
มาร่วมโครงการด้วย และผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้างาน และ
หัวหน้าแผนก  หลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารและดำเนินการตาม
รูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  สูง
กว่า ก่อนการฝึกอบรม เฉล่ียรวม คิดเป็นร้อยละ 11.11 และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า 
รายการที่ สูงที่ สุด 3 อันดับแรก ได้แก่  การจัดทำแผนการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ในสถาน
ประกอบการ  คิดเป็นร้อยละ 14.6 รองลงมา  คือ  การวัดผลและประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 14.4 และการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 13.4  ตามลำดับ 
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   5.1.3.2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  พบว่าความพึงพอใจของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้างานทวิภาคี หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน ครูนิเทศก์ ผู้ควบคุมการฝึก และครูฝึกในสถาน
ประกอบการ ที่มีต่อการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดทำ
แผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การ
พัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แก่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้า
งานทวิภาคี หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน ครูนิเทศก์ ผู้ควบคุมการฝึก และครู ฝึกในสถาน
ประกอบการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ีย
สูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่  มีความรู้และทักษะในการพัฒนาหลักสูตรมากขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือ  อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสม  อยู่ในระดับมากที่สุด และมีความรู้และทักษะ
ในการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการมากขึ้นและได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ และผล
การประเมินความรู้และทักษะ ของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานทวิภาคี หัวหน้างาน
หลักสูตรและการสอน ครูนิเทศก์ ผู้ควบคุมการฝึก และครูฝึกในสถานประกอบการ  หลังการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ สูงกว่า 
ก่อนการฝึกอบรม เฉล่ียรวม คิดเป็นร้อยละ 12.13 และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า รายการที่
สูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การจัดทำแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  คิดเป็น
ร้อยละ  17.3 รองลงมา  คือ  การวัดผลและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ    คิดเป็นร้อยละ  14.9   และการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
13.6  ตามลำดับ 
   5.1.3.3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูนิ เทศก์และครู ฝึกในสถาน
ประกอบการ พบว่าความคิดเห็นของครูนิเทศก์และครูฝึกในสถานประกอบการ ที่มีต่อการดำเนินการ 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูนิเทศก์และครูฝึกในสถานประกอบการ ในภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่  
การจัดทำแผนการนิเทศ แผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ  การ
จัดทำรายงานการนิเทศ/รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  อยู่ในระดับมากที่สุด และ การวัดและ
ประเมินผล  และ กิจกรรมและการจัดทำ วงจรการควบคุมคุณภาพ (Deming Cycle: PDCA) อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ตามลำดับและผลการประเมินความรู้และทักษะ ของครูนิเทศก์และครูฝึกในสถาน
ประกอบการ  หลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูนิเทศก์และครูฝึกในสถานประกอบการ  
สูงกว่า ก่อนการฝึกอบรม เฉล่ียรวม คิดเป็นร้อยละ 10.62 และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า 
รายการที่สูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การจัดทำรายงานการนิเทศ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  คิดเป็น
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ร้อยละ  15.4 รองลงมา  คือ  แนวทางการจัดระบบเพื่อผลการศึกษาที่ดีขึ้น  คิดเป็นร้อยละ  12.6    
และวงจรควบคุมคุณภาพ (Deming Cycle: PDCA)  คิดเป็นร้อยละ 11.2  ตามลำดับ 
   5.1.3.4 โครงการสร้างความเข้าใจและลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ     
พบว่าความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าแผนก ครูนิเทศก์   ผู้บริหารสถานประกอบการ 
และครูฝึก ในสถานประกอบการ ที่มีต่อการดำเนินการ โครงการสร้างความเข้าใจและลงนามความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่  การติดต่อประสานงานของผู้รับผิดชอบโครงการที่มี
ต่อสถานประกอบการ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา มี 2 รายการ คือ การสร้างความเข้าใจในการ
ลงนามความร่วมมือ เพื่อการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ และอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสม  อยู่ในระดับมากที่ สุด และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ของสถานประกอบการที่จะได้รับ และ เนื้อหาสาระรูปแบบของกิจกรรมในโครงการ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ตามลำดับและผลการประเมินความรู้และทักษะ ของผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้า
แผนก ครูนิเทศก์ ผู้บริหารสถานประกอบการ และครูฝึกในสถานประกอบการ หลังการสร้างความ
เข้าใจและลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ  สูงกว่า ก่อนการสร้างความเข้าใจและลงนาม
ความร่วมมือกับสถานประกอบการ  เฉล่ียรวม คิดเป็นร้อยละ 13.00 และเมื่อพิจารณาแยกเป็นราย
ข้อพบว่า รายการที่สูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  คิดเป็นร้อยละ  17.3 รองลงมา  คือ  การยกย่องเชิดชู
เกียรติสถานประกอบการ  คิดเป็นร้อยละ  13.6และการแลกเปล่ียนประสบการณ์และศึกษาแนว
ทางการจัดระบบเพื่อผลการศึกษาที่ดีข้ึน  คิดเป็นร้อยละ 12.6  ตามลำดับ 
        5.1.3.5 โครงการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง พบว่าความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการ
ดำเนินการ โครงการสร้างความเข้าใจและการลงนามความร่วมมือกับผู้ปกครอง   ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่  
การพิจารณาสถานประกอบการ และ ค่าตอบแทนในการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ  อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ  อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสม  อยู่ใน
ระดับมากที่สุด และเนื้อหาสาระ รูปแบบของกิจกรรมในโครงการ และระยะเวลาสถานที่มีความ
เหมาะสม  อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ  
       5.1.3.6 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
พบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการดำเนินการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  และเมื่อพิจารณาแยก
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่  การพัฒนาบุคลิกภาพและการส่ือสารใน
สถานประกอบการ อยู่ในระดับมากที่สุด  รองลงมาคือ  เทคนิคการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์
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วิชาชีพในสถานประกอบการ   อยู่ในระดับมากที่สุด และ การเขียนรายงานการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการ  และ ระยะเวลาสถานที่มีความเหมาะสม   อยู่ในระดับมากที่ สุด 
ตามลำดับ และ ผลการประเมินความรู้และทักษะ ของนักศึกษา หลังการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  สูงกว่า ก่อนการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  เฉล่ียรวม คิดเป็นร้อยละ 14.12 และเมื่อพิจารณาแยก
เป็นรายข้อพบว่า รายการที่สูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่การเขียนรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการ  คิดเป็นร้อยละ  15.8  รองลงมา  คือความปลอดภัยในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ  15.4     และการพัฒนาบุคลิกภาพ คิดเป็นร้อยละ 14.6  ตามลำดับ  
      5.1.3.7   โครงการสัมมนานักศึกษา ระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  
พบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการดำเนินการ โครงการสัมมนานักศึกษา ระหว่างฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาแยก
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่  การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา
และอุปสรรคในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  อยู่ในระดับมากที่สุด  รองลงมาคือ 
เทคนิคการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  อยู่ในระดับมากที่สุด และ 
การบันทึกผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ และ
ผลการประเมินความรู้และทักษะ ของนักศึกษา หลังการสัมมนานักศึกษา ระหว่างฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการสูงกว่า ก่อนการสัมมนานักศึกษา ระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการ    เฉล่ียรวม คิดเป็นร้อยละ 13.32 และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า 
รายการที่สูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การบันทึกผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  
คิดเป็นร้อยละ  17.2  รองลงมา  คือ  เทคนิคการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   คิดเป็น
ร้อยละ  15.8     และการแลกเปล่ียนประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  
คิดเป็นร้อยละ 14.4  ตามลำดับ 
       5.1.3.8    โครงการปัจฉิมนิ เทศนักศึกษา ที่กลับจากฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ   พบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการดำเนินการ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ที่กลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ความก้าวหน้าในการ
ประกอบอาชีพ อยู่ในระดับมากที่สุด  รองลงมาคือ  การจัดทำรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการ  อยู่ในระดับมากที่สุด และ ขั้นตอนการดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการ และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการ อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ และผลการประเมินความรู้และทักษะ 
ของนักศึกษา หลังการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ที่กลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ   
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สูงกว่า ก่อนการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ที่กลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ   
เฉล่ียรวม คิดเป็นร้อยละ 11.18  และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า รายการที่สูงที่สุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ   คิดเป็นร้อยละ  15.6 
รองลงมา  คือ  การรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ    คิดเป็นร้อยละ  
14.8     และความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพคิดเป็นร้อยละ 13.5  ตามลำดับ       
 สรุปได้ว่ารูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เมื่อนำไปดำเนินการในสถานศึกษา  ทำให้ผลการปฏิบัติงานของครูนิเทศก ์ครู
ฝึกในสถานประกอบการ และนักศึกษา มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด และผู้เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินการทุกขั้นตอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป  
 5.1.4 การประเมินผลการใช้รูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
  โดยเป็นการสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามรูปแบบและ
คู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เพื่อ
ประเมินผล ผลการดำเนินการพบว่า ในภาพรวมผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการ
บริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ทุกกลุ่ม เห็น
ด้วยกับการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต อยู่ในระดับมากที่สุด โดยกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก์ 
และครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ อยู่ในระดับมากที่สุด 
กลุ่มผู้บริหารสถานประกอบการ และครูฝึกในสถานประกอบการ  อยู่ในระดับมากที่สุด และกลุ่ม
นักศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด  
  จากผลการวิจัย   ที่มีผลการวิจัย ด้านการสร้างรูปแบบและคู่มือซึ่งประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านการดำเนินการตามรูปแบบเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ตาม
โครงการ และด้านการประเมินผลการดำเนินการตามรูปแบบ จึงกล่าวได้ว่า รูปแบบและคู่มือการ
บริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ที่กำหนดข้ึนใน
การวิจัยครั้งนี้ สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง เพราะสามารถสร้างครูนิเทศก์  ครูฝึกในสถานประกอบการ 
นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ที่มีความสามารถ  นอกจากนี้ผู้เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ตั้งแต่คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการดำเนินการ  ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูนิเทศก์ ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ผู้บริหารสถานประกอบการ ครูฝึกในสถานประกอบการ และนักศึกษาที่ผ่านการ ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการมาแล้ว  ก็เห็นด้วยกับการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหาร
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จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  อยู่ในระดับมากที่สุด
เช่นกัน 
    
5.2 การอภิปรายผลการวิจัย  
  การวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  เป็นการวิจัยเพื่อสร้างรูปแบบที่มีความเหมาะสม สำหรับการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ให้สามารถบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการที่มีคุณภาพ และเมื่อนำรูปแบบไปดำเนินการจริงในสถานศึกษา พบว่าในภาพรวม 
ผลการวิจัยผู้เกี่ยวข้องเห็นด้วยและมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด แต่เมื่อพิจารณารายละเอียดของ
ผลการวิจัย มีข้อค้นพบเป็นประเด็นที่ควรนำมาอภิปรายผล ดังนี้ 
 5.2.1 ขั้นตอนการศึกษาสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

จากผลการวิจัย พบว่า  ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   เห็นด้วยกับสภาพการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  อยู่ในระดับมาก โดยมีความ
คิดเห็นเพิ่มเติมว่า สถานประกอบการมีสภาพที่แตกต่างกันตั้งแต่ขนาดเล็ก ปานกลาง และขนาดใหญ่  
ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการประเมินในข้อคำถาม เกี่ยวกับการสำรวจความพร้อมของสถาน
ประกอบการ ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง แต่ก็เป็นค่าเฉล่ียที่ต่ำสุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของธานินทร์  ศรีชมพู และคณะ (2557)  ที่พบว่า  ผลการศึกษาสภาพและแนวทางในการบริหารงาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามรูปแบบ
การบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
คือ การบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และปัจจัย
เงื่อนไขความสำเร็จ 

5.2.2 ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบและคู่มือการบริหาร 
จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

  ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อการดำเนินการตามรูปแบบและ 
คู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ที่
แสดงรายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้รับผิดชอบรอง และผู้เกี่ยวข้อง ของการดำเนินการ
ตามรูปแบบและคู่มือการบริหาร จัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ประกอบด้วย ระยะที่ 1 การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  ระยะที่ 2 การ
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สร้างคูม่ือดำเนินการ คู่มือครูนิเทศก์ คู่มือครูฝึกในสถานประกอบการ คู่มือนักศึกษาและรายละเอียด
การสอน/การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  ระยะที่ 3 การจัดสัมมนาครูนิเทศก์และ
ครูฝึก  ระยะที่ 4 การปฐมนิเทศนักศึกษา  ระยะที่ 5 การดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ  และระยะที่ 6 การสรุปและรายงานผล  (แสดงรายละเอียดใน คู่มือดำเนินการ คู่มือครู
นิเทศก์ คู่มือครูฝึกในสถานประกอบการ และคู่มือนักศึกษา)  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อค้นพบและข้อเสนอแนะของ สิริชัย (2554) ที่พบว่าในการดำเนินวิจัยการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยบูรณาการการสอนในสถาน
ประกอบการ ในขั้นตอนการสร้างองค์ประกอบในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
โดยบูรณาการการสอนในสถานประกอบการ ประกอบด้วย 1) คู่มือการดำเนินงานตามรูปแบบ 2) 
คู่มือการฝึกอาชีพ  และ 3)เอกสารการฝึกอาชีพ ผลการวิจัยพบว่าคู่มือการดำเนินงานตามรูปแบบ
คู่มือการฝึกอาชีพ และเอกสารการฝึกอาชีพมีความเหมาะสม  ระดับมาก  

5.2.3 ขั้นตอนการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

 5.2.3.1 จากการประเมินผลการนำรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ไปดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้อง  ภายใต้โครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารและดำเนินการตามรูปแบบการบริหาร
จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูนิเทศก์และครูฝึกในสถานประกอบการ โครงการสร้าง
ความเข้าใจและลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ    โครงการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ โครงการ
สัมมนานักเรียนนักศึกษา ระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ และโครงการปัจฉิม
นิเทศนักเรียนนักศึกษา ที่กลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ พบว่า  

1)  ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา  หัวหน้างาน และหัวหน้าแผนก ที่มีต่อ 
การดำเนินการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารและดำเนินการตาม
รูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้า
งาน และหัวหน้าแผนก  หลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารและ
ดำเนินการตามรูปแบบการบริหาร จัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  สูงกว่า ก่อนการฝึกอบรม เฉล่ียรวม คิดเป็นร้อยละ 11.11 
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2)   ความพึงพอใจของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานทวิภาคี หัวหน้างาน 

หลักสูตรและการสอน ครูนิเทศก์ ผู้ควบคุมการฝึก และครู ฝึกในสถานประกอบการ ที่มีต่อการ
ดำเนินการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการ  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การพัฒนาหลักสูตรและจัดทำ
แผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แก่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานทวิภาคี หัวหน้างาน
หลักสูตรและการสอน ครูนิเทศก์ ผู้ควบคุมการฝึก และครูฝึกในสถานประกอบการ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และผลการประเมินความรู้และทักษะ ของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างาน
ทวิภาคี หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน ครูนิ เทศก์ ผู้ควบคุมการฝึก และครู ฝึกในสถาน
ประกอบการ  หลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการ สูงกว่า ก่อนการฝึกอบรม เฉล่ียรวม คิดเป็นร้อยละ 12.13 

3) ความพึงพอใจของครูนิเทศก์และครูฝึกในสถานประกอบการ ที่มีต่อการ 
ดำเนินการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูนิเทศก์และครู ฝึกในสถานประกอบการ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการประเมินความรู้และทักษะ ของครูนิเทศก์และครูฝึกในสถาน
ประกอบการ  หลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูนิเทศก์และครู ฝึกในสถานประกอบการ  
สูงกว่า ก่อนการฝึกอบรม เฉล่ียรวม คิดเป็นร้อยละ 10.62 

4) ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าแผนก ครูนิเทศก์   ผู้บริหารสถาน 
ประกอบการ และครูฝึก ในสถานประกอบการ ที่มีต่อการดำเนินการ โครงการสร้างความเข้าใจและ
ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการประเมิน
ความรู้และทักษะ ของผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าแผนก ครูนิเทศก์ ผู้บริหารสถานประกอบการ 
และครูฝึกในสถานประกอบการ หลังการสร้างความเข้าใจและลงนามความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ  สูงกว่า ก่อนการสร้างความเข้าใจและลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ  เฉล่ีย
รวม คิดเป็นร้อยละ 13.00 

5) ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินการ โครงการสร้างความเข้าใจและ 
การลงนามความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

6) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการดำเนินการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา  
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการ
ประเมินความรู้และทักษะ ของนักศึกษา หลังการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการ สูงกว่า ก่อนการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการ  เฉล่ียรวม คิดเป็นร้อยละ 14.12 
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7) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการดำเนินการ โครงการสัมมนานักศึกษา  

ระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการ
ประเมินความรู้และทักษะ ของนักศึกษา หลังการสัมมนานักศึกษา ระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการ    สูงกว่าก่อนการสัมมนานักศึกษา ระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ    เฉล่ียรวม คิดเป็นร้อยละ 13.32 

8) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการดำเนินการ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่ 
กลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการ
ประเมินความรู้และทักษะ ของนักศึกษา หลังการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ที่กลับจากฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการ   สูงกว่า ก่อนการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่กลับจากฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการ   เฉล่ียรวม คิดเป็นร้อยละ 11.18    
        ซึ่งสอดคล้องกับ กนก (2551) ที่พบว่า    ผลการประเมินการจัดฝึกอบรมในภาพรวม มีความ
เหมาะสมมาก จากการติดตามผลการฝึกอบรม ด้านการนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงาน พบว่า ผล
คะแนนการปฏิบัติงานด้านการสอนของครู เฉล่ียภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีค่าร้อยละ 88.88 และ 
91.11 ซึ่งอยู่ในระดับดีและดีเลิศ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนคะแนนเฉล่ีย ด้านทฤษฎี และ
ปฏิบัติ มีค่าร้อยละ 75.12 และ 82.96 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และผู้เรียนมีความคิดเห็นด้านความพึง
พอใจในระดับมาก โดยหัวข้อที่มีระดับความเห็นด้วยสูงที่สุด คือ เนื้อหาการเรียนเป็นเนื้อหาที่ มี
ประโยชน์ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง การประเมินความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา และ
ผู้ร่วมงาน ในด้านผลของการนำหลักสูตรฝึกอบรม มาใช้ในสถานศึกษา โดยสรุปในภาพรวม ทั้งสอง
กลุ่มเห็นด้วยในการนำ หลักสูตรฝึกอบรม มาใช้ฝึกอบรมครูในสถานศึกษาในระดับมาก 

 5.2.4 ขั้นตอนการประเมินผลการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
           จากผลการวิจัย พบว่า ผลการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจผู้เกี่ยวข้องกับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก์ และ
ครู ผู้สอน ในภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่ สุด ผู้บริหารสถานประกอบการ และครูฝึกในสถาน
ประกอบการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด กลุ่มนักศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับ สิริชัย (2554) ที่พบว่าในการดำเนินวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยบูรณาการการสอนในสถานประกอบการ  ในขั้นตอนประเมินการ
ดำเนินงานตามรูปแบบ ผลการวิจัยพบว่านักศึกษา ครูฝึก และครูนิเทศก์ มีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบระดับมาก และผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานตามรูปแบบมีความพึง
พอใจ ระดับมากที่สุด  
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
   5.3.1.1 การนำรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ไปใช้ เนื่องจากรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เป็นรูปแบบที่สร้างขึ้นตามกรอบการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อดำเนินการ 
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและคณะทำงาน   (2) พัฒนาหลักสูตรและจัดให้มีการพัฒนาครูฝึก
และครูนิเทศก์   (3) จัดให้มีการดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ปฐมนิเทศ
นักศึกษาก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ จัดสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่กลับจากฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการ  และ (4)  จัดการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ เพื่อวัดผลและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ดังนั้นใน
การนำรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต ไปใช้ สถานศึกษาจะต้องมีความพร้อมในการดำเนินการ ดังนั้นจึงควรแต่งตั้งหัวหน้าแผนกและ
หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการดำเนินงานเพิ่มเติม  เพื่อจัดหาส่ิงอำนวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน จัดสรรเวลาในการปฏิบัติงานของคณะทำงานและสนับสนุนงบประมาณในการ
ดำเนินการ ควรมีการเตรียมการวางแผนจัดสรรงบประมาณหรือแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
   5.3.1.2 การดำเนินการตามรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
                 ในการดำเนิน การตามรูปแบบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สถานศึกษาควร
ดำเนินการดังนี้ 
    1) การจัดการอบรม เนื่ องจากอบรมตามรูปแบบการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม ควรจัดเป็นกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 20-25 คน หากผู้เข้าอบรมมีผลการ
งานไม่ผ่านเกณฑ์ ควรมีกระบวนการซ่อมเสริมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการ 
    2) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีเวลาร่วมกิจกรรม ตามรูปแบบได้อย่างครบถ้วน   
ควรจัดการอบรมในช่วงที่  ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าแผนก ครูนิเทศก์ ผู้บริหารสถานประกอบการ 
และครูฝึกในสถานประกอบการ ว่างจากภารกิจจริงๆ ในการเลือกสถานที่สำหรับจัดการ ฝึกอบรม 
หากสถานศึกษามีงบประมาณเพียงพอควรจัดนอกสถานศึกษา 
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     3) การทำหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขและ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  ของครูนิเทศก์และครูฝึกในสถาน
ประกอบการ  นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง ครูนิเทศก์และครูฝึกในสถานจะต้องมีความสง่างาม มีความรู้
ความสามารถในการดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  ตั้งแต่ การจัดทำ
แผนการฝึก แผนการนิเทศ  การรายงานผลการนิเทศ  การเขียนบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการ  เทคนิคการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการ  
รูปแบบต่างๆ ตลอดจนการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  สถานศึกษา
จะต้องสนับสนุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ หรือแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการนิเทศก์
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  จากหน่วยงานภายนอกให้ครูนิเทศก์และครูฝึก
ในสถานประกอบการ  ได้ทำงานเป็นทีม เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้ครูนิเทศก์และครูฝึก
ในสถานประกอบการ   
    4)  ครูนิเทศก์และครูฝึกในสถานประกอบการ  จะต้องสร้างแรงจูงใจ และความ
มั่นใจให้กับนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  นอกจากนี้ครูนิเทศก์และครูฝึก
ในสถานประกอบการ  ต้องมีบุคลิกที่เอื้ออารี  มีเวลาเพียงพอในการให้คำปรึกษามีความมุ่งมั่นที่จะทำ
หน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้นการกำหนดให้ตำแหน่งครูนิเทศก์ เป็นตำแหน่งที่มีภาระงานตามสาย
งานของการบริหารสถานศึกษา มีสัดส่วนของเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง 
ส่วนตำแหน่งครูฝึกในสถานประกอบการ ก็เป็นตำแหน่งที่มีภาระงานตามสายงานของหน่วยงาน  
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  
 5.3.2.1 การดำเนินการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการให้มี
ความยั่งยืน จำเป็นต้องมีแหล่งทุนสนับสนุน คณะกรรมการดำเนินการ ควรทำการศึกษารูปแบบใน
การจัดหาและบริหารกองทุนส่งเสริมการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 5.3.2.2 เพื่อให้ความมั่นใจได้ว่า รูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   มีคุณภาพสามารถนำไปดำเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงควรที่จะ
ศึกษาผลที่เกิดจากการดำเนินการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ใน
สถานศึกษาที่หลากหลาย (วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยสารพัด
ช่าง ฯลฯ) เพื่อวิเคราะห์ดูว่ามีความแตกต่างของผลการดำเนินการเพียงใด  ซึ่งหากผลการดำเนินการ
ตามรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  ได้ผลไปในทิศทาง
เดียวกัน ก็มั่นใจได้ว่ารูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการมีความ
เช่ือมั่นในการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ในสถานศึกษาได้สูงจริง 
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 5.3.2.3 เพื่อให้การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ สามารถ
นำไปดำเนินการและขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงควร
ที่จะศึกษา รูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ในกลุ่มจังหวัด 
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เอกสารประกอบการพัฒนาเครื่องมือวิจัย 
 

−  หนังสือเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัยและแบบตอบรับ 
ขั้นตอน การศึกษาสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

−  หนังสือเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัยและแบบตอบรับ 
ขั้นตอน การสร้างรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

−  หนังสือเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม (Focus Group)  
และแบบตอบรับ 

−  หนังสือเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัยและแบบตอบรับ 
ขั้นตอน การดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  และ 
ขั้นตอน การประเมินผลการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหาร 
จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

−  หนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อทดลองใช้เครื่องมือเครื่องมือวิจัยขั้นตอน  
การดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  และแบบตอบรับ 
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หนังสือเชิญเปน็ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัยและแบบตอบรับ 
ขั้นตอน การศึกษาสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
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หนังสือเชิญเปน็ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัยและแบบตอบรับ 
ขั้นตอน การสร้างรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
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การสนทนากลุ่ม 
รูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 

ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์เพือ่ทดลองใช้เคร่ืองมือวิจัย 
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หนังสือเชิญเปน็ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัยและแบบตอบรับ 
ขั้นตอน การดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  
และ ขั้นตอนการประเมินผลการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือ 
การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 

ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
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ภาคผนวก ข 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
และการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ฉบับที่ 1 
แบบสอบถามความคิดเห็น 

เกี่ยวกับ สภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  
ของวิทยาลัยเทคนคิภูเก็ต 

........................................................ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการฝึก            
                              ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
คำชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
 2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ

กำหนดคำตอบให้เลือก  
  ตอนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน

ประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ 

  ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
 3. โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ลงใน  
  ตอนที่ 2 สภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง "ระดับความคิดเห็น"  
ของแต่ละข้อคำถามที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยกำหนด
ความหมายของการปฏิบัติ ดังนี้ 
  5 หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับมาก 
  3 หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับน้อย 
  1 หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 ให้เขียนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

4. ข้อมูลที่ได้จากการที่ท่านตอบแบบสอบถามจะใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง เขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หรือเขียนตอบที่ตรงกับความเป็นจริง 
 

สถานภาพ  ผู้บริหารสถานศึกษา 
  ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ที่มีต่อสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 มีการสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการในการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ      
2 มีการดำเนินการจัดทำบันทกึข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและ

สถานประกอบการ 
     

3 มีการวางแผนร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการในการจัดทำ
หลักสูตร แผนการเรียน และแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

     

4 มีการแนะแนวเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      
5 มีการจัดทำสัญญาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างสถานศึกษา  

สถานประกอบการ ผู้ปกครอง และนักศึกษา 
     

6 จำนวนครูนิเทศมีความเหมาะสมและเพียงพอ      
7 ครูนิเทศมีความรู้ความเข้าใจด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      
8 ครูนิเทศได้รับการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ      
9 กระบวนการจัดการประสบการณ์วิชาชีพของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ      
10 การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้รับความร่วมมือจากบุคลากร 

ทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
     

ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 

 

ขอขอบคุณ 
ผู้วิจัย 
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แบบตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ) 
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  ที่มีต่อ สภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
 

คำชี ้แจง :  ขอให้ท ่านผู ้ เช ี ่ยวชาญพิจารณารายการประเมินกับสภาพการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ว่ามีความสอดคล้อง
กันหรือไม่ โดยทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านพร้อมทั้งเขียน
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการนำไปพิจารณาปรับปรุงเครื่องมือต่อไป 

 
ข้อ 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น  

ข้อ 
เสนอแนะ 

สอดคล้อง 
(+1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่สอดคล้อง 
(-1) 

1 มีการสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการในการจัดฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพฯ 

    

2 มีการดำเนินการจัดทำบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

    

3 มีการวางแผนร่วมกันระหวา่งสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการในการจดัทำหลักสูตร แผนการเรียน และ
แผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

    

4 มีการแนะแนวเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     

5 มีการจัดทำสัญญาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่าง
สถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้ปกครอง และนักศกึษา 

    

6 จำนวนครูนิเทศมีความเหมาะสมและเพียงพอ     

7 ครูนิเทศมีความรู้ความเข้าใจด้านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

    

8 ครูนิเทศได้รับการพัฒนาอยา่งสม่ำเสมอ     

9 กระบวนการจัดการประสบการณ์วิชาชีพของผู้เรียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

    

10 การบริหารจดัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้รับความ
ร่วมมือจากบุคลากรทกุฝ่ายในสถานศึกษา 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ 
โดยใช้ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) 

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  ที่มีต่อ สภาพการบริหารจัดการ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
.............................................................................. 

ฉบับที่ 1 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ 
            วิชาชีพในสถานประกอบการ  วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที ่

รวม ค่า IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
5 1 0 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
7 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
8 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
9 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
10 0 1 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

เฉลี่ย 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00 4.7 0.94 ใช้ได้ 
 

ค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน    
ที่มีต่อสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
เท่ากับ 0.94 
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Reliability 

 

 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 15 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 15 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.736 10 

 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

a1 37.47 11.124 .212 .740 

a2 37.67 12.667 -.167 .792 

a3 36.93 9.924 .348 .726 

a4 37.00 9.429 .480 .700 

a5 37.13 8.981 .673 .666 

a6 37.07 9.495 .611 .680 

a7 36.80 10.600 .441 .711 

a8 37.13 9.695 .485 .700 

a9 36.87 9.838 .731 .676 

a10 36.73 10.924 .329 .724 
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Descriptive 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

a1 15 3 5 3.73 .594 

a2 15 3 5 3.53 .640 

a3 15 3 5 4.27 .799 

a4 15 3 5 4.20 .775 

a5 15 3 5 4.07 .704 

a6 15 3 5 4.13 .640 

a7 15 4 5 4.40 .507 

a8 15 3 5 4.07 .704 

a9 15 4 5 4.33 .488 

a10 15 4 5 4.47 .516 

ta 15 3.70 4.70 4.1200 .35092 

Valid N (listwise) 15     
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ฉบับที่ 2 
แบบสอบถามความคิดเห็น 

เกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
ของวิทยาลัยเทคนคิภูเก็ต 

........................................................ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้บริหารสถานประกอบการ และครูฝึกในสถานประกอบการ 
คำชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพในสถานประกอบการ 
 2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ

กำหนดคำตอบให้เลือก  
  ตอนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน

ประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ 

  ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
 3. โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ลงใน  
  ตอนที่ 2 สภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง "ระดับความคิดเห็น"  
ของแต่ละข้อคำถามที ่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที ่สุด โดยกำหนด
ความหมายของการปฏิบัติ ดังนี้ 
  5 หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับมาก 
  3 หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับน้อย 
  1 หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 ให้เขียนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

4. ข้อมูลที่ได้จากการที่ท่านตอบแบบสอบถามจะใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น 
  



197 
 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง เขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หรือเขียนตอบที่ตรงกับความเป็นจริง 
 

สถานภาพ  ผู้บริหารสถานประกอบการ 
  ครูฝึกในสถานประกอบการ 

 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานประกอบการ และครูฝึกในสถานประกอบการ 
            ที่มีต่อสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  
            ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 ผู้บริหารสถานประกอบการ และครูฝึกฯ มีส่วนร่วมในการวางแผนจัดทำหลักสูตร แผนการเรียน 
และแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 

     

2 ผู้บริหารสถานประกอบการ และครูฝึกฯ ได้รับทราบการประชาสัมพันธเ์กี่ยวกับการ
จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 

     

3 ครูฝึกฯ ได้รับการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง      

4 ผู้บริหารสถานประกอบการ และครูฝึกฯ มีความรู้ด้านการวัดและประเมินผลในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพฯ 

     

5 สถานประกอบการมีค่าตอบแทนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 
ให้กับผู้เรียน 

     

6 มีการพัฒนาหลักสูตรตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ      

7 เครื่องมือเครื่องจักร ในการฝึกของสถานประกอบการ มีความเหมาะสมและทันสมัย      

8 ผู้บริหารสถานประกอบการและครูฝึกฯ มีส่วนรับผิดชอบในการติดตามดูแล 
ช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีระบบ 

     

9 กระบวนการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯของผู้เรียน เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ      

10 ผู้บริหารสถานประกอบการและครูฝึกฯ มีความพร้อมในการจัดการ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 

     

 

ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................ ................................................................ 
ขอขอบคุณ 

   ผู้วิจัย 
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แบบตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ) 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานประกอบการและครูฝึก 
ในสถานประกอบการที่มีต่อสภาพการบริหารจัดการฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 

ในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
 

คำชี ้แจง :   ขอให้ท ่านผู ้ เช ี ่ยวชาญพิจารณารายการประเม ินกับสภาพการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ว่ามีความสอดคล้อง
กันหรือไม่ โดยทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านพร้อมทั้งเขียน
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการนำไปพิจารณาปรับปรุงเครื่องมือต่อไป 

 

 
ข้อ 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น  

ข้อ 
เสนอแนะ 

สอดคล้อง 
(+1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่สอดคล้อง 
(-1) 

1 ผู้บริหารสถานประกอบการ และครูฝึกฯ มีส่วนร่วมในการ
วางแผนจัดทำหลักสูตร แผนการเรียน และแผนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพฯ 

    

2 ผู้บริหารสถานประกอบการ และครูฝึกฯ ได้รับทราบการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพฯ 

    

3 ครูฝึกฯ ได้รับการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง     

4 ผู้บริหารสถานประกอบการ และครูฝึกฯ มีความรู้ด้าน
การวัดและประเมินผลในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 

    

5 สถานประกอบการมีค่าตอบแทนในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพฯให้กับผู้เรียน 

    

6 มีการพัฒนาหลักสูตรตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

    

7 เครื่องมือเครื่องจักร ในการฝึกของสถานประกอบการ มีความ
เหมาะสมและทันสมัย 

    

8 ผู้บริหารสถานประกอบการและครูฝึก ฯ มีส่วนรับผิด 
ชอบในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีระบบ 

    

9 กระบวนการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯของผู้เรียน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

    

10 ความพร้อมในการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯของ
ผู้บริหารสถานประกอบการและครูฝึก 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญโดยใชค้่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานประกอบการและครูฝึกในสถานประกอบการ 

ที่มีต่อสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  
ของวิทยาลัยเทคนคิภูเก็ต 

.............................................................................. 
ฉบับที่ 2 สำหรับผู้บริหารสถานประกอบการ และครูฝึกในสถานประกอบการ 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที ่

รวม ค่า IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
7 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
8 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
9 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
10 0 1 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

เฉลี่ย 0.98 1 1 1 1 4.9 0.98 ใช้ได้ 
 

ค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานประกอบการ และครูฝึก
ในสถานประกอบการที่มีต่อสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เท่ากับ 0.98 
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Reliability 

 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 21 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 21 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.719 10 

 

 
 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

a1 36.24 7.990 -.067 .762 

a2 36.38 5.848 .545 .664 

a3 36.71 6.614 .516 .678 

a4 36.14 7.029 .332 .704 

a5 36.48 6.762 .309 .710 

a6 36.43 6.357 .507 .675 

a7 36.48 6.262 .491 .677 

a8 36.29 6.414 .584 .666 

a9 36.19 7.162 .210 .724 

a10 36.52 6.862 .439 .690 
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Descriptive 
 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

a1 21 3 5 4.19 .512 

a2 21 3 5 4.05 .669 

a3 21 3 4 3.71 .463 

a4 21 4 5 4.29 .463 

a5 21 3 5 3.95 .590 

a6 21 3 5 4.00 .548 

a7 21 3 5 3.95 .590 

a8 21 3 5 4.14 .478 

a9 21 3 5 4.24 .539 

a10 21 3 5 3.90 .436 

ta 21 3.50 4.70 4.0429 .28385 

Valid N (listwise) 21     
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ฉบับที่ 3 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

สภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  
ของวิทยาลัยเทคนคิภูเก็ต 

........................................................ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ นักศึกษา 
คำชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
 2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ

กำหนดคำตอบให้เลือก  
  ตอนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน

ประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ 

  ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
 3. โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ลงใน  
  ตอนที่ 2 สภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง "ระดับความคิดเห็น"  
ของแต่ละข้อคำถามที ่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที ่สุด โดยกำหนด
ความหมายของการปฏิบัติ ดังนี้ 
  5 หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับมาก 
  3 หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับน้อย 
  1 หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 ให้เขียนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

4. ข้อมูลที่ได้จากการที่ท่านตอบแบบสอบถามจะใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง เขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หรือเขียนตอบที่ตรงกับความเป็นจริง 
 

เพศ  ชาย   
  หญิง   

 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของ นักศึกษา ที่มีต่อสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 มีการประชาสัมพันธ์ เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ให้กับนกัเรียน นกัศึกษาทราบ 

     

2 สถานศึกษามีการจัดปฐมนิทศให้ความรู้แก่นกัเรียน นกัศึกษา  
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 

     

3 สถานประกอบการมีการจดัปฐมนิเทศแก่นักเรียนนักศึกษา 
ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 

     

4 สถานศึกษาและสถานประกอบการมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
นักศึกษาร่วมกนั 

     

5 สถานประกอบการมีสวัสดิการ เบี้ยเล้ียงให้กับนักเรียน นกัศึกษา 
ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 

     

6 สถานประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯใหก้ับนกัเรียน นักศกึษา  
ได้ตามสมรรถนะที่กำหนด 

     

7 การจัดระยะเวลาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  
มีความเหมาะสม 

     

8 สถานศึกษามีการจัดสัมมนาระหวา่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ      

9 มีการแจ้งผลการประเมินให้นักเรียน นักศึกษา ให้ทราบทุกครั้งที่มี 
การประเมิน 

     

10 มีการปัจฉิมนิเทศจากสถานศึกษา หลังเสร็จส้ินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ      
 

ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  

 

ขอขอบคุณ 
ผู้วิจัย 
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แบบตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ) 

 
แบบสอบถามความคิดเห็นของ นักศึกษาที่มตี่อสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
 

คำชี ้แจง :   ขอให้ท ่านผู ้ เช ี ่ยวชาญพิจารณารายการประเม ินกับสภาพการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ว่ามีความสอดคล้อง
กันหรือไม่ โดยทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านพร้อมทั้งเขียน
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการนำไปพิจารณาปรับปรุงเครื่องมือต่อไป 

 
 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อ 
เสนอแนะ สอดคล้อง 

(+1) 
ไม่แน่ใจ 

(0) 
ไม่สอดคล้อง 

(-1) 
1 มีการประชาสัมพันธ์ เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน

สถานประกอบการใหก้ับนกัเรียน นักศกึษาทราบ 
    

2 สถานศึกษามีการจัดปฐมนิทศให้ความรู้แก่ นกัศึกษา กอ่น
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 

    

3 สถานประกอบการมีการจดัปฐมนิเทศแก่นักศึกษาก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพฯ 

    

4 สถานศึกษาและสถานประกอบการมีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน นักศกึษาร่วมกัน 

    

5 สถานประกอบการมีสวัสดิการ เบี้ยเล้ียงให้กับ นักศึกษาที่
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 

    

6 สถานประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯใหก้ับ 
นักศึกษา ได้ตามสมรรถนะที่กำหนด 

    

7 การจัดระยะเวลาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ มีความเหมาะสม 

    

8 สถานศึกษามีการจัดสัมมนาระหวา่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพฯ 

    

9 มีการแจ้งผลการประเมินให้ นักศกึษา ให้ทราบทุกครั้งที่มี
การประเมิน 

    

10 มีการปัจฉิมนิเทศจากสถานศึกษา หลังเสร็จส้ินการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพฯ 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญโดยใชค้่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
แบบสอบถามความคิดเห็นของ นักศึกษา  ที่มีต่อ  สภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
.............................................................................. 

ฉบับที่ 3 สำหรับ นักศึกษา 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที ่

รวม ค่า IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
5 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
7 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
8 1 1 1 1 0 4 0.80 ใช้ได้ 
9 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
10 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

เฉลี่ย 1 1 0.9 1 0.9 4.8 0.96 ใช้ได้ 
 
ค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นของ นักศึกษา ที่มีต่อสภาพการบริหาร

จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เท่ากับ 0.96 
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Reliability 

 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 13 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 13 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.568 10 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

a1 33.92 6.077 .063 .584 

a2 34.23 5.359 .230 .549 

a3 34.31 6.231 -.010 .602 

a4 34.00 6.333 -.060 .617 

a5 33.92 4.077 .768 .364 

a6 33.85 4.974 .453 .484 

a7 34.00 5.667 .189 .557 

a8 34.38 6.090 .045 .590 

a9 33.92 5.077 .519 .477 

a10 34.08 5.077 .385 .503 
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Descriptive 
 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

a1 13 3 5 3.92 .494 

a2 13 3 5 3.62 .650 

a3 13 3 4 3.54 .519 

a4 13 3 5 3.85 .555 

a5 13 3 5 3.92 .641 

a6 13 3 5 4.00 .577 

a7 13 3 5 3.85 .555 

a8 13 3 4 3.46 .519 

a9 13 3 5 3.92 .494 

a10 13 3 5 3.77 .599 

ta 13 3.50 4.40 3.7846 .25445 

Valid N (listwise) 13     
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ฉบับที่ 4 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

สภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  
ของวิทยาลัยเทคนคิภูเก็ต 

........................................................ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ปกครอง 
คำชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
 2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ตอนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน

ประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ 

  ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
 3. โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ลงใน  
  ตอนที่ 2 สภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 

ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง "ระดับความ
คิดเห็นของแต่ละข้อคำถามที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดย
กำหนดความหมายของการปฏิบัติ ดังนี้ 
  5 หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับมาก 
  3 หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับน้อย 
  1 หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 ให้เขียนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

4. ข้อมูลที่ได้จากการที่ท่านตอบแบบสอบถามจะใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง เขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หรือเขียนตอบที่ตรงกับความเป็นจริง 
 
สถานภาพ   บิดา   มารดา  ผู้ปกครอง 

 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ปกครอง  ที่มีต่อสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 มีการประชาสัมพันธ์เกีย่วกบัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการให้
ผู้ปกครองทราบ 

     

2 สถานศึกษามีการจัดปฐมนิเทศให้ความรู้แก่นักเรียน นักศกึษา และผู้ปกครอง 
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 

     

3 สถานศึกษา สถานประกอบการ และผู้ปกครองมีระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน นกัศึกษาร่วมกนั 

     

4 การทำสัญญาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการ 
ผู้ปกครอง และนักศึกษา มีความเหมาะสม 

     

5 การจัดระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ มีความเหมาะสม      

6 การวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษาและสถานประกอบการมีความ
เหมาะสม 

     

7 การแจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบทุกครั้งที่มีการประเมิน      

8 การจัดสัมมนานักศึกษาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ มีความเหมาะสม      

9 การปัจฉิมนิเทศจากสถานศึกษา หลังเสร็จส้ินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯมี
ความเหมาะสม 

     

10 สถานประกอบการมีตำแหน่งงานรองรับใหก้ับนกัเรียน นกัศึกษาที่สำเร็จการศึกษา      

 
ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 

ขอขอบคุณ 
   ผู้วิจัย 
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แบบตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ) 
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
คำชี ้แจง :   ขอให้ท ่านผู ้ เช ี ่ยวชาญพิจารณารายการประเม ินกับสภาพการบริหารจัดการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ว่ามีความสอดคล้อง
กันหรือไม่ โดยทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านพร้อมทั้งเขียน
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการนำไปพิจารณาปรับปรุงเครื่องมือต่อไป 

 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อ 
เสนอแนะ สอดคล้อง 

 (+1) 
ไม่แน่ใจ 

(0) 
ไม่สอดคล้อง 

(-1) 
1 มีการประชาสัมพันธ์เกีย่วกบัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ในสถานประกอบการให้ผู้ปกครองทราบ 
    

2 สถานศึกษามีการจัดปฐมนิเทศให้ความรู้แก่ นักศกึษา 
และผู้ปกครอง ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 

    

3 สถานศึกษา สถานประกอบการ และผู้ปกครองมีระบบ
การดูแลช่วยเหลือ นักศึกษาร่วมกนั 

    

4 การทำสัญญาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯระหว่าง
สถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้ปกครอง และนักศกึษา 
มีความเหมาะสม 

    

5 การจัดระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ มีความ
เหมาะสม 

    

6 การวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการมีความเหมาะสม 

    

7 การแจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบทุกครั้งที่มีการ
ประเมิน 

    

8 การจัดสัมมนานักศึกษาระหว่างการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพฯ มีความเหมาะสม 

    

9 การปัจฉิมนิเทศจากสถานศึกษา หลังเสร็จส้ินการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพฯ มีความเหมาะสม 

    

10 สถานประกอบการมีตำแหน่งงานรองรับใหก้ับ นกัศึกษาที่
สำเร็จการศึกษา 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญโดยใชค้่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อสภาพการบริหารจัดการ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

.............................................................................. 
ฉบับที่ 4 สำหรับผู้ปกครอง 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที ่

รวม ค่า IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
7 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
8 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
9 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
10 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

เฉลี่ย 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
 
ค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองที ่มีต่อสภาพการบริหาร

จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เท่ากับ 1.00 
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Reliability 
 
 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 15 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 15 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.647 10 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

a1 35.07 6.924 .241 .636 

a2 35.33 6.524 .257 .636 

a3 35.40 7.257 .073 .666 

a4 35.13 7.410 .014 .677 

a5 34.87 5.552 .581 .556 

a6 35.07 5.638 .611 .553 

a7 34.93 6.638 .237 .639 

a8 35.20 7.314 .028 .678 

a9 34.87 5.981 .581 .570 

a10 35.13 5.695 .527 .570 
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Descriptive 
 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

a1 15 3 5 3.93 .458 

a2 15 3 5 3.67 .617 

a3 15 3 4 3.60 .507 

a4 15 3 5 3.87 .516 

a5 15 3 5 4.13 .640 

a6 15 3 5 3.93 .594 

a7 15 3 5 4.07 .594 

a8 15 3 5 3.80 .561 

a9 15 3 5 4.13 .516 

a10 15 3 5 3.87 .640 

ta 15 3.50 4.40 3.9000 .27775 

Valid N (listwise) 15     
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ฉบับที่ 5 

แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม (Focus groups) 
เกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
 
ตอนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 

1. ช่ือ – สกุล ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม.......................................................................... 
 

2. สถานะ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ผู้บริหารสถานประกอบการ 
  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 

3. สนทนาเมื่อวันที่ ....18......เดือน.กันยายน .พ.ศ.2561  เวลา  09.00 – 11.30 น. 
ณ ห้องประชุมสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต อาคาร 3 ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต.
ผู้ดำเนินการสนทนา นายอดิศักดิ์ ชัชเวช 
 

        เกริ ่นนำ  ในการวิจัยเร ื ่องรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ผู้วิจัยได้นำผลสรุปการสอบถามคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ที่มีต่อ
สภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และ
องค์ความรู้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กรอบแนวคิด IPO (Input Process 
Output) และแนวทางการจัดระบบเพื ่อผลการศึกษาที ่ดีขึ ้น (Systems Approach For Better 
Education Results : SABER) ของยูเนสโก วิเคราะห์เป็นร่างรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ร่างรูปแบบ ประกอบด้วย ด้าน
การดำเนินการ  ด้านการพัฒนาครูฝึกและครูนิเทศก์  ด้านกระบวนการฝึก  และด้านการวัดผลและ
ประเมินผล  และร่างคู่มือ ประกอบด้วย คู่มือการดำเนินการ คู่มือครูนิเทศก์ คู่มือครูฝึกในสถาน
ประกอบการ และคู่มือนักศึกษา   สรุปเป็นประเด็นการสนทนาดังต่อไปนี้ 
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ประเด็นที่ใช้ในการสนทนา 
รายการ บันทึกผลการสนทนา 

1. องค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร 
จ ัดการฝ ึกประสบการณ์ ว ิช าช ีพ ใน สถ าน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต : ด้านการ
ดำเนินการและคู่มือดำเนินการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      คู่มือการดำเนินการตามรูปแบบการบริหาร
จ ัดการฝ ึกประสบการณ์ ว ิช าช ีพ ใน สถ าน
ประกอบการ ของว ิ ทยาล ั ย เทคน ิ คภ ู เก็ต  
ประกอบด้วยบทนำ วัตถุประสงค์ของการจัดทำ
คู่มือการดำเนินการ นิยามศัพท์เฉพาะ ประโยชน์
ประโยชน์ของผลการดำเนินการตามรูปแบบ และ
ขั้นตอนการดำเนินการตามรูปแบบการบริหาร
จ ัดการฝ ึกประสบการณ์ ว ิช าช ีพ ใน สถ าน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
 
 

 

 
 

  ด้านการดำเนินการ 

 
 

แต่งตั้ง 

คณะทำงาน 
 

 

วิทยากร 

หลักสูตร 

เคร่ืองมือฯ 

และ 

การบริหารจัดการ 
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ประเด็นที่ใช้ในการสนทนา(ต่อ) 
รายการ บันทึกผลการสนทนา 

2. องค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร 
จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก ็ต : ด้านการพัฒนาครูฝึกและครู
นิเทศก์   
  
 

 
 
 
 
 
      คู่มือครูนิเทศก์ ประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์
ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประโยชน์ที ่จะได้รับ 
บทบาทหน้าที ่ของครูนิเทศก์  แนวปฏิบัติในการนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ขั ้นตอนการสร้าง
รายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ขั ้นตอนการ
น ิ เทศน ักศ ึกษา  และการประเม ินผลรายว ิชา ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
    คู่มือครูฝึกฯ ประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์ของ
การฝึกประสบการณ์ว ิชาช ีพ  ประโยชน ์ท ี ่จะได้รับ 
คุณสมบัติของผู ้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการ/ครูฝึก บทบาทหน้าที ่ของผู ้ควบคุม
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ/ครูฝึก 
แนวปฏิบัติสำหรับผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการ /คร ู ฝ ึก  ข ั ้นตอนการสร ้ า ง
รายละเอ ียดการฝ ึกประสบการณ์ว ิชาช ีพในสถาน
ประกอบการ ขั้นตอนการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการให้ก ับนักศึกษา ขั ้นตอนการดูแล/
ควบคุม นักศึกษา การประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

 

ด้านการพัฒนาครูฝึกและครูนิเทศ 

 
สัมมนา 

ครูนิเทศก ์
และ 
ครูฝึก 

 

ครูนิเทศก ์
และ ครูฝึก 

ที่มี 
คุณภาพ 
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ประเด็นที่ใช้ในการสนทนา(ต่อ) 
รายการ บันทึกผลการสนทนา 

3. องค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร 
จ ั ดการฝ ึ กปร ะ สบการ ณ์ ว ิ ช าช ี พ ใน ส ถ าน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต : ด้าน
กระบวนการฝึก   
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 คู่มือนักศึกษา ประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์ 
ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อปฏิบัติของ
นักศึกษา การประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ประโยชน์ที ่จะได้รับ ขั ้นตอนการจัดฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการให้กับ
นักศึกษา ขั ้นตอนการฝึกงานของนักศึกษา และ
แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 

 

ด้านกระบวนการฝึก 

ผู้เรียน 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ในสถานประกอบการ 
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ประเด็นที่ใช้ในการสนทนา(ต่อ) 
รายการ บันทึกผลการสนทนา 

4. องค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร 
จ ั ดการฝ ึ กปร ะ สบการ ณ์ ว ิ ช าช ี พ ใน ส ถ าน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต : ด้านการ
วัดผลและประเมินผล 
  
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการสนทนา 
 

ด้านการวัดผล ฯ 

วัดผลสัมฤทธิ์ 
และสมรรถนะวิชาชีพ 
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แบบตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ) 
การสนทนากลุ่ม เกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบและคู่มือ 

การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

 

คำช้ีแจง :  ขอให้ท่านผู้เช่ียวชาญพิจารณารายการประเมินกับ กับองค์ประกอบของรูปแบบและคู่มือ 
การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ว่ามีความ
สอดคล้องกันหรือไม่ โดยทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านพร้อมทัง้เขียน
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการนำไปพิจารณาปรับปรุงเครื่องมือต่อไป 
 
ตอนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 

4. ช่ือ – สกุล ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม.......................................................................... 
 

5. สถานะ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ผู้บริหารสถานประกอบการ 
  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 

6. สนทนาเมื่อวันที่ ....18......เดือน.กันยายน .พ.ศ.2561  เวลา  09.00 – 11.30 น. 
ณ ห้องประชุมสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต อาคาร 3 ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต.
ผู้ดำเนินการสนทนา นายอดิศักดิ์ ชัชเวช 
 

        เกริ ่นนำ  ในการวิจัยเร ื ่องรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ผู้วิจัยได้นำผลสรุปการสอบถามคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ที่มีต่อ
สภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และ
องค์ความรู้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กรอบแนวคิด IPO (Input Process 
Output) และแนวทางการจัดระบบเพื ่อผลการศึกษาที ่ดีขึ ้น (Systems Approach For Better 
Education Results : SABER) ของยูเนสโก วิเคราะห์เป็นร่างรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ร่างรูปแบบ ประกอบด้วย ด้าน
การดำเนินการ  ด้านการพัฒนาครูฝึกและครูนิเทศก์  ด้านกระบวนการฝึก  และด้านการวัดผลและ
ประเมินผล  และร่างคู่มือ ประกอบด้วย คู่มือการดำเนินการ คู่มือครูนิเทศก์ คู่มือครูฝึกในสถาน
ประกอบการ และคู่มือนักศึกษา   สรุปเป็นประเด็นการสนทนาดังต่อไปนี้ 
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ประเด็นที่ใช้ในการสนทนา 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น  

ข้อ 
เสนอแนะ 

สอดคล้อง 
(+1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่สอดคล้อง 
(-1) 

5. องค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร 
จ ัดการฝ ึกประสบการณ์ ว ิช าช ีพ ใน สถ าน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต : ด้าน
การดำเนินการและคู่มือดำเนินการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      คู่มือการดำเนินการตามรูปแบบการบริหาร
จ ัดการฝ ึกประสบการณ์ ว ิช าช ีพ ใน สถ าน
ประกอบการของว ิ ทยาล ั ย เทคน ิ คภ ู เก็ต  
ประกอบด้วยบทนำ วัตถุประสงค์ของการจัดทำ
คู่มือการดำเนินการ นิยามศัพท์เฉพาะ ประโยชน์
ประโยชน์ของผลการดำเนินการตามร ูปแบบ 
และขั ้นตอนการดำเนินการตามร ูปแบบการ
บริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
 

    

  ด้านการดำเนินการ 

 
 

แต่งตั้ง 

คณะทำงาน 
 

 

วิทยากร 

หลักสูตร 

เคร่ืองมือฯ 

และ 

การบริหาร
จัดการ 
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ประเด็นที่ใช้ในการสนทนา(ต่อ) 
 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น  

ข้อ 
เสนอแนะ 

สอดคล้อง 
(+1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่สอดคล้อง 
(-1) 

6. องค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร 
จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต : ด้านการพัฒนาครูฝึกและ
ครูนิเทศก์   
  
 
 
 
 
 
 
 
      คู่มือครูนิเทศก์ ประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์
ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประโยชน์ที่จะได้รับ 
บทบาทหน้าที่ของครูนิเทศก์  แนวปฏิบัติในการนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ขั ้นตอนการสร้าง
รายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ขั้นตอนการ
น ิ เทศน ักศ ึกษา  และการประเม ินผลรายว ิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
    คู่มือครูฝึกฯ ประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์ของ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ประโยชน ์ท ี ่จะได้รับ 
คุณสมบัติของผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการ/ครูฝึก บทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุม
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ/ครู
ฝึก แนวปฏิบัติสำหรับผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการ/ครูฝึก ขั้นตอนการสรา้ง
รายละเอ ียดการฝึกประสบการณ์ว ิชาชีพในสถาน
ประกอบการ ขั้นตอนการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการให้กับนักศึกษา ขั้นตอนการดูแล/
ควบคุม นักศึกษา การประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

    

ด้านการพัฒนาครูฝึกและครูนิเทศ 

 
สัมมนา 

ครูนิเทศก ์
และ 
ครูฝึก 

 

ครูนิเทศก ์
และ ครูฝึก 

ที่มี 
คุณภาพ 
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ประเด็นที่ใช้ในการสนทนา(ต่อ) 
 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น  

ข้อ 
เสนอแนะ 

สอดคล้อง 
(+1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่สอดคล้อง 
(-1) 

7. องค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร 
จ ัดการฝ ึกประสบการณ์ ว ิชาช ีพ ในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต : ด้าน
กระบวนการฝึก   
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
     ค ู ่ ม ื อน ักศ ึกษา  ประกอบด ้วย  บทนำ 
วัตถุประสงค์ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ข้อปฏิบัติของนักศึกษา การประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ประโยชน์ท ี ่จะได ้รับ 
ขั้นตอนการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการให้กับนักศึกษา ขั้นตอนการฝึกงาน
ของนักศึกษา และแบบฟอร์มต่างๆ สำหรับการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 
 
 

    

 

ด้านกระบวนการฝึก 

ผู้เรียน 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ในสถานประกอบการ 
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ประเด็นที่ใช้ในการสนทนา(ต่อ) 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น  

ข้อ 
เสนอแนะ สอดคล้อง 

(+1) 
ไม่แน่ใจ 

(0) 
ไม่สอดคล้อง 

(-1) 
8. องค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร 

จ ัดการฝ ึกประสบการณ์ ว ิชาช ีพ ในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต : ด้าน
การวัดผลและประเมินผล 
  
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการสนทนา 

ด้านการวัดผล ฯ 

วัดผลสัมฤทธิ์ 
และสมรรถนะวิชาชีพ 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญโดยใชค้่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
การสนทนากลุม่ เกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบและคู่มือ 

การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลยัเทคนิคภูเก็ต 
.............................................................................. 

ฉบับที่ 5  สำหรับผู้เช่ียวชาญ 
 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที ่

รวม ค่า IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
7 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
8 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

เฉลี่ย 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
 
ค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็น การสนทนากลุ ่ม (Focus groups)

เกี ่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบและคู ่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  เท่ากับ 1.00 
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ฉบับที่ 6 

แบบสอบถามความคิดเห็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารสถาน
ประกอบการ ที่มีต่อการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือ 

การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

........................................................ 
 

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

 โปรดใส่เคร่ืองหมาย (✓) ลงในช่องว่างหน้าข้อความทีท่่านเห็นว่าตรงกับความเป็นจริงเพียงรายการเดียว 

1. ช่ือหน่วยงาน ..................................................................................... 

2. สถานะ 
(   )  ผู้บริหารสถานศึกษา (   )  ครูผู้สอน 
(   )  ผู้บริหารสถานประกอบการ  (   )  ครูฝึกในสถานประกอบการ 

 

ตอนที่  2  การดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
 

โปรดทำเครื ่องหมาย (✓) ในช่อง (   ) ความคิดเห็นเพียง  1 ข้อสำหรับแต่ละประเด็นที่
พิจารณาซึ่งตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  หากแต่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพิ่มเติม
ขอความกรุณาระบุลงในช่องข้อเสนอแนะ โดยกำหนดค่าคะแนนดังนี้ 

 
  ระดับ 5  หมายถึง ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
  ระดับ 4  หมายถึง ระดับความคิดเห็น เห็นด้วย 
  ระดับ 3  หมายถึง ระดับความคิดเห็น ไม่แน่ใจ 
  ระดับ 2  หมายถึง ระดับความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย 
  ระดับ 1  หมายถึง ระดับความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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1. องค์ประกอบของรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต : ด้านการดำเนินการและคู่มือดำเนินการ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ด้านการดำเนินการ 

 
 

แต่งตั้ง 

คณะทำงาน 
 

 

วิทยากร 

 

หลักสูตร 

เคร่ืองมือฯ 

และ 

การบริหารจัดการ 
 

 

กิจกรรมท่ี 1 

1.1 แต่งตั้งคณะทำงาน (คณะกรรมการ
ชุดที่ 1) 

1.2 สร้างความร่วมมือเพื่อดำเนินงาน 
ตามรูปแบบ 

1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 
(ครูนิเทศก์ ครูผู้สอน) และ 

1.4 คณะกรรมการชุดที่ 3 
(ผู้ควบคุมการฝึกงาน) 

 

ระยะที่ 1 

แต่งตั้ง 

คณะกรรมการ 

ดำเนินงาน 
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ผู้รับผิดชอบหลัก งานอาชีวศึกษาระดับทวิภาค ี
กิจกรรม − แต่งตั้งคณะผู้ประสานงาน 

− แต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 (ครูนิเทศก์ ครูผู้สอน) 

− แต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 3 (ผู้ควบคุมการฝึกงาน) 

− จัดทำความร่วมมือ (MOU) 
ระยะเวลาดำเนินการ 2 สัปดาห์ 
เอกสารอ้างอิง − หนังสือเชิญสถานประกอบการ 

− บันทึกข้อความเชิญประชุม 

− คำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาครูนิเทศก์ / ครูประจำวิชา 

− คำส่ังแต่งตั้งครูนิเทศก์ / ครูประจำวิชา 

− หนังสือแต่งตั้งผู้ควบคุมการฝึกงาน / ครูฝึก 
 

 

 

 

 

 

 

ระยะที่ 1 
แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ดำเนินงาน 

ผู้อำนวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

แผนกวิชา 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

ผู้ควบคุมการฝึก / ครูฝึก 

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 

ครูนิเทศก์ / ครูประจำวิชา 

กรรมการดำเนินงาน 1 

กิจกรรมที่ 2 

2.1 เลือกรายวิชา 
2.2 สร้างแผนการฝึก(รายละเอียดการสอน 

/ การฝึก) 
 

ระยะที่ 2 

การสร้างคู่มือ 

รายละเอียดการ
สอน / การฝึก 
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ผู้รับผิดชอบหลัก งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
กิจกรรม − เลือกรายวิชา 

− สร้างแผนการสอน แผนการฝึก 
ระยะเวลาดำเนินการ 3 สัปดาห์ 
เอกสารอ้างอิง − หนังสือขอเชิญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 

− โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม  

− แบบสรุปรายวิชาชีพที่นำไปฝึกงานในสถานประกอบการ 
 

รูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต : ด้านการดำเนินการและคู่มือดำเนินการ  มีองค์ประกอบและขั้นตอนการดำเนินการที่สมบูรณ์ดี
แล้ว 

 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

(    ) 4 เห็นด้วย 

(    ) 3 ไม่แน่ใจ 

(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 

(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 
 

ผู้อำนวยการ 

ระยะที่ 2 
สร้างคู่มือ 

รายละเอียดการสอน 
/ การฝึกฯ 

ผู้ควบควบคุมการฝึก 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ 

ครูนิเทศก ์

วิทยากร 

กรรมการดำเนินงาน 2 
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2. องค์ประกอบของรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต : ด้านการพัฒนาครูฝึกและครูนิเทศก์   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการพัฒนาครูฝึกและครูนิเทศ 

  
สัมมนา 

ครูนิเทศก ์
และครูฝึก 

 

 
ครูนิเทศก ์
และ ครูฝึก 
ที่มีคุณภาพ 

 

ระยะที่ 3 
จัดอบรมสัมมนา 

ครูนิเทศก์ / ครูฝึก 

ผู้อำนวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

วิทยากร 

กรรมการดำเนินงาน 1 

กรรมการดำเนินงาน 2 

กิจกรรมท่ี 3 

3.1 เตรียมการสมัมนาครูนิเทศก์ และครูฝึก 
3.2 สัมมนาครูนิเทศก์ และครูฝึก 

ระยะที่ 3 

สัมมนาครูนิเทศก์ 
และครูฝึก 

 



230 
 

 

ผู้รับผิดชอบหลัก งานอาชีวศึกษาทวิภาค ี
กิจกรรม − เตรียมความพร้อมการสัมมนา 

− ดำเนินการสัมมนาตามกำหนดการ 
ระยะเวลาดำเนินการ            2 สัปดาห์ 
เอกสารอ้างอิง − หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

− กำหนดการสัมมนา 

− หนังสือขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา 
 

 

       รูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต : ด้านการพัฒนาครูฝึกและครูนิเทศก์  มีองค์ประกอบและขั้นตอนการดำเนินการที่สมบูรณด์ี
แล้ว 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 
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3. องค์ประกอบของรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต : : ด้านกระบวนการฝึก  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านกระบวนการฝึก   

ผู้เรียน 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ในสถานประกอบการ 

 

ระยะที่ 4 
ปฐมนิเทศ 

นักศึกษา 

ผู้อำนวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

แผนกวิชา 

งานอาชีวศึกษาระบบทวภิาค ี

กรรมการดำเนินงาน 2 

กรรมการดำเนินงาน 3 

กิจกรรมท่ี 4 

4.1 เตรียมการปฐมนิเทศนักศึกษา 
4.2 ปฐมนิเทศนักศึกษา 

ระยะที่ 4 

ดำเนินการ 

ปฐมนิเทศ
นักศึกษา 
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ผู้รับผิดชอบหลัก งานอาชีวศึกษาทวิภาค ี
กิจกรรม − เตรียมความพร้อมการปฐมนิเทศ 

− ดำเนินการปฐมนิเทศตามกำหนดการ 
ระยะเวลาดำเนินการ            2 สัปดาห์ 
เอกสารอ้างอิง − กำหนดการปฐมนิเทศ 

− กำหนดการฝึก 

− แผนการฝึก 

− คู่มือนักศึกษาฝึกงาน 

− แบบฟอร์มบันทึกรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 5 

5.1 ดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการ 

− จัดส่งตัวนักศึกษา 

− นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการ 

− นิเทศและประเมินผลการฝึกฯ 
5.2 จัดการเรียนการสอนเสริม (เฉพาะ

ส่วนที่ขาด) 
5.3 ประเมินผลการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพในสถานประกอบการ 

ระยะที่ 5 

ดำเนินการฝึก
ประสบการณ์

วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ 
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ผู้รับผิดชอบหลัก สาขาวิชา 
กิจกรรม − ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 

− ดำเนินการฝึกงาน 

− นิเทศการฝึกงาน 

− สัมมนาระหว่างฝึกงาน 

− เรียนเสริม(เฉพาะส่วนที่ขาด) 

− ประเมินผลการเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ 16 สัปดาห์ 

 

       รูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต : ด้านกระบวนการฝึก  มีองค์ประกอบและขั้นตอนการดำเนินการที่สมบูรณ์ดีแล้ว 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................... 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 
 

 

ระยะที่ 5 
ดำเนินการฝึก

ประสบการณ์วิชาชพี
ในสถานประกอบการ 

 

ผู้อำนวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
 

สาขาวิชา 

ครูฝึก 

นักศึกษา 

ครูนิเทศก์/ครูประจำวิชา 

กรรมการดำเนินงาน 
2 
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4.  องค์ประกอบของรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ

ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต : ด้านการวัดผลและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการวัดผล ฯ  

 

วัดผลสัมฤทธิ์ 
และสมรรถนะวิชาชีพ 

 

ระยะที่ 6 
สรุปและ 

รายงานผล 

การดำเนินงาน 

 

ผู้อำนวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาค ี

สาขาวิชา 

กรรมการดำเนินงาน 1 

กรรมการดำเนินงาน 
2 

กรรมการดำเนินงาน 3 

กรรมการดำเนินงาน 
4 

กิจกรรมที่ 6 

6.1 จัดสัมมนาเพื่อประเมินผลการ 
ดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดการดำเนนิการ
ตามรูปแบบการบริหารจัดการ การ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ  

6.2 สรุปและรายงานผลการดำเนนิงาน 
6.3 ระยะสุดทา้ยต่อสถานศึกษา 

ระยะที่ 6 

สรุปและ 

รายงานผล 

การดำเนินงาน 
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ผู้รับผิดชอบหลัก งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
กิจกรรม − สัมมนาเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน 

− สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินการ           2 สัปดาห์ 
เอกสารอ้างอิง − แผนกการฝึก 

− แผนการนิเทศ 

− แบบประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

− แบบรายงานผลการนิเทศ 

− ผลการฝึกงานแต่ละรายวิชา 
       

 รูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต : 
ด้านการวัดผลและประเมินผล มีองค์ประกอบและขั้นตอนการดำเนินการที่สมบูรณ์ดีแล้ว 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

(    ) 4 เห็นด้วย 

(    ) 3 ไม่แน่ใจ 

(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 

(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................... 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 

...............................................................................................................  

 

ตอนที่  3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................  

 

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามฉบับน้ี 
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แบบตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ) 
แบบสอบถามความคิดเห็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารสถาน

ประกอบการ ที่มีต่อการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

 

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

 โปรดใส่เคร่ืองหมาย (✓) ลงในช่องว่างหน้าข้อความทีท่่านเห็นว่าตรงกับความเป็นจริงเพียงรายการเดียว 

1. ช่ือหน่วยงาน .....................................................................................  

2. สถานะ 

(   )  ผู้บริหารสถานศึกษา (   )  ครูผู้สอน 

(   )  ผู้บริหารสถานประกอบการ  (   )  ครูฝึกในสถานประกอบการ 

 
ตอนที่  2  การดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
 

โปรดทำเครื ่องหมาย (✓) ในช่อง (   ) ความคิดเห็นเพียง  1 ข้อสำหรับแต่ละประเด็นที่
พิจารณาซึ่งตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  หากแต่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพิ่มเติม
ขอความกรุณาระบุลงในช่องข้อเสนอแนะ โดยกำหนดค่าคะแนนดังนี้ 

 
  ระดับ 5  หมายถึง ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
  ระดับ 4  หมายถึง ระดับความคิดเห็น เห็นด้วย 
  ระดับ 3  หมายถึง ระดับความคิดเห็น ไม่แน่ใจ 
  ระดับ 2  หมายถึง ระดับความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย 
  ระดับ 1  หมายถึง ระดับความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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ข้อ 
 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น  
ข้อ 

เสนอแนะ 
สอดคล้อง 

(+1) 
ไม่แน่ใจ 

(0) 
ไม่สอดคล้อง 

(-1) 

1 องค์ประกอบของรูปแบบและคู่มือ
การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก ็ต : ด้านการ
ดำเนินการและคู่มือดำเนินการ   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ด้านการดำเนินการ 

 

 

แต่งตั้ง 

คณะทำงาน 

 

วิทยากร 

 

หลักสูตร 

เคร่ืองมือฯ 

และ 

การบริหารจัดการ 
 

 

กิจกรรมท่ี 1 

1.5 แต่งตั้งคณะทำงาน (คณะกรรมการ
ชุดที่ 1) 

1.6 สร้างความร่วมมือเพื่อดำเนินงาน 
ตามรูปแบบ 

1.7 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 
(ครูนิเทศก์ ครูผู้สอน) และ 

1.8 คณะกรรมการชุดที่ 3 
(ผู้ควบคุมการฝึกงาน) 

ระยะที่ 1 

แต่งตั้ง 

คณะกรรมการ 

ดำเนินงาน 
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ผู้รับผิดชอบหลัก งานอาชีวศึกษาระดับทวิภาค ี
กิจกรรม − แต่งตั้งคณะผู้ประสานงาน 

− แต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 (ครูนิเทศก์ ครูผู้สอน) 

− แต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 3 (ผู้ควบคุมการฝึกงาน) 

− จัดทำความร่วมมือ (MOU) 
ระยะเวลาดำเนินการ 2 สัปดาห์ 
เอกสารอ้างอิง − หนังสือเชิญสถานประกอบการ 

− บันทึกข้อความเชิญประชุม 

− คำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาครูนิเทศก์ / ครูประจำวิชา 

− คำส่ังแต่งตั้งครูนิเทศก์ / ครูประจำวิชา 

− หนังสือแต่งตั้งผู้ควบคุมการฝึกงาน / ครูฝึก 
 

 

 

 

 

 

 

ระยะที่ 1 
แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ดำเนินงาน 

ผู้อำนวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

แผนกวิชา 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

ผู้ควบคุมการฝึก / ครูฝึก 

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 

ครูนิเทศก์ / ครูประจำวิชา 

กรรมการดำเนินงาน 1 

กิจกรรมที่ 2 

2.3 เลือกรายวิชา 
2.4 สร้างแผนการฝึก(รายละเอียดการสอน 

/ การฝึก) 
 

ระยะที่ 2 

การสร้างคู่มือ 

รายละเอียดการ
สอน / การฝึก 
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ผู้รับผิดชอบหลัก งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
กิจกรรม − เลือกรายวิชา 

− สร้างแผนการสอน แผนการฝึก 
ระยะเวลาดำเนินการ 3 สัปดาห์ 
เอกสารอ้างอิง − หนังสือขอเชิญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 

− โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม  

− แบบสรุปรายวิชาชีพที่นำไปฝึกงานในสถานประกอบการ 
 

รูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต : ด้านการดำเนินการและคู่มือดำเนินการ  มีองค์ประกอบและขั้นตอนการดำเนินการที่สมบูรณ์ดี
แล้ว 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

(    ) 4 เห็นด้วย 

(    ) 3 ไม่แน่ใจ 

(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 

(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 
 

 

ผู้อำนวยการ 

ระยะที่ 2 
สร้างคู่มือ 

รายละเอียดการสอน 
/ การฝึกฯ 

ผู้ควบควบคุมการฝึก 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ 

ครูนิเทศก ์

วิทยากร 

กรรมการดำเนินงาน 2 
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ข้อ 
 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น ข้อ 
เสนอแนะ สอดคล้อง 

(+1) 
ไม่แน่ใจ 

(0) 
ไม่สอดคล้อง 

(-1) 

2 องค์ประกอบของรูปแบบและคู่มือ
การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต : ด้านการ
พัฒนาครูฝึกและครูนิเทศก์   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการพัฒนาครูฝึกและครูนิเทศ 

 สัมมนา 
ครูนิเทศก ์
และครูฝึก 

 

 

ครูนิเทศก ์
และ ครูฝึก 
ที่มีคุณภาพ 

 

 

กิจกรรมท่ี 3 

3.3 เตรียมการสมัมนาครูนิเทศก์ และครูฝึก 
3.4 สัมมนาครูนิเทศก์ และครูฝึก 

ระยะที ่3 

สัมมนาครูนิเทศก์ 
และครูฝึก 
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ผู้รับผิดชอบหลัก งานอาชีวศึกษาทวิภาค ี
กิจกรรม − เตรียมความพร้อมการสัมมนา 

− ดำเนินการสัมมนาตามกำหนดการ 
ระยะเวลาดำเนินการ            2 สัปดาห์ 
เอกสารอ้างอิง − หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

− กำหนดการสัมมนา 

− หนังสือขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา 
 

 

       รูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต : ด้านการพัฒนาครูฝึกและครูนิเทศก์  มีองค์ประกอบและขั้นตอนการดำเนินการที่สมบูรณ์ดีแล้ว 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

(    ) 4 เห็นด้วย 

(    ) 3 ไม่แน่ใจ 

(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 

(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 

 

 

ระยะที่ 3 
จัดอบรมสัมมนา 

ครูนิเทศก์ / ครูฝึก 

ผู้อำนวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

วิทยากร 

กรรมการดำเนินงาน 1 

กรรมการดำเนินงาน 2 
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ข้อ 
 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น  
ข้อ 

เสนอแนะ 
สอดคล้อง 

(+1) 
ไม่แน่ใจ 

(0) 
ไม่สอดคล้อง 

(-1) 

3 องค์ประกอบของรูปแบบและคู่มือ
การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต : : ด้าน
กระบวนการฝึก  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านกระบวนการฝึก   

ผู้เรียน 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ในสถานประกอบการ 

 

กิจกรรมท่ี 4 

4.3 เตรียมการปฐมนิเทศนักศึกษา 
4.4 ปฐมนิเทศนักศึกษา 

ระยะที่ 4 

ดำเนินการ 

ปฐมนิเทศ
นักศึกษา 
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ผู้รับผิดชอบหลัก งานอาชีวศึกษาทวิภาค ี
กิจกรรม − เตรียมความพร้อมการปฐมนิเทศ 

− ดำเนินการปฐมนิเทศตามกำหนดการ 
ระยะเวลาดำเนินการ            2 สัปดาห์ 
เอกสารอ้างอิง − กำหนดการปฐมนิเทศ 

− กำหนดการฝึก 

− แผนการฝึก 

− คู่มือนักศึกษาฝึกงาน 

− แบบฟอร์มบันทึกรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะที่ 4 
ปฐมนิเทศ 

นักศึกษา 

ผู้อำนวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

แผนกวิชา 

งานอาชีวศึกษาระบบทวภิาค ี

กรรมการดำเนินงาน 2 

กรรมการดำเนินงาน 3 



244 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะที่ 5 
ดำเนินการฝึก

ประสบการณ์วิชาชพี
ในสถานประกอบการ 

 

ผู้อำนวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
 

สาขาวิชา 

ครูฝึก 

นักศึกษา 

ครูนิเทศก์/ครูประจำวิชา 

กรรมการดำเนินงาน 
2 

กิจกรรมท่ี 5 

5.4 ดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการ 

− จัดส่งตัวนักศึกษา 

− นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการ 

− นิเทศและประเมินผลการฝึกฯ 
5.5 จัดการเรียนการสอนเสริม (เฉพาะ

ส่วนที่ขาด) 
5.6 ประเมินผลการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพในสถานประกอบการ 

ระยะที่ 5 

ดำเนินการฝึก
ประสบการณ์

วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ 
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ผู้รับผิดชอบหลัก สาขาวิชา 
กิจกรรม − ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 

− ดำเนินการฝึกงาน 

− นิเทศการฝึกงาน 

− สัมมนาระหว่างฝึกงาน 

− เรียนเสริม(เฉพาะส่วนที่ขาด) 

− ประเมินผลการเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ 16 สัปดาห์ 

 

       รูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต : ด้านกระบวนการฝึก  มีองค์ประกอบและขั้นตอนการดำเนินการที่สมบูรณ์ดีแล้ว 

 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 

...............................................................................................................  
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ข้อ 
 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น  
ข้อ 

เสนอแนะ 
สอดคล้อง 

(+1) 
ไม่แน่ใจ 

(0) 
ไม่สอดคล้อง 

(-1) 

4 
 

องค์ประกอบของรูปแบบและคู่มือ
การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต : ด้านการ
วัดผลและประเมินผล 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการวัดผล ฯ  

วัดผลสัมฤทธิ์ 
และสมรรถนะวิชาชีพ 

 

กิจกรรมท่ี 6 

6.4 จัดสัมมนาเพื่อประเมินผลการ 
ดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดการดำเนนิการ
ตามรูปแบบการบริหารจัดการ การ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ  

6.5 สรุปและรายงานผลการดำเนนิงาน 
6.6 ระยะสุดทา้ยต่อสถานศึกษา 

ระยะที่ 6 

สรุปและ 

รายงานผล 

การดำเนินงาน 
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ผู้รับผิดชอบหลัก งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
กิจกรรม − สัมมนาเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน 

− สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินการ           2 สัปดาห์ 
เอกสารอ้างอิง − แผนกการฝึก 

− แผนการนิเทศ 

− แบบประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

− แบบรายงานผลการนิเทศ 

− ผลการฝึกงานแต่ละรายวิชา 
     

   รูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต : 
ด้านการวัดผลและประเมินผล มีองค์ประกอบและขั้นตอนการดำเนินการที่สมบูรณ์ดีแล้ว 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 

...............................................................................................................  
 

ระยะที่ 6 
สรุปและ 

รายงานผล 

การดำเนินงาน 

 

ผู้อำนวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาค ี

สาขาวิชา 

กรรมการดำเนินงาน 1 

กรรมการดำเนินงาน 
2 

กรรมการดำเนินงาน 3 

กรรมการดำเนินงาน 
4 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญโดยใชค้่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
แบบสอบถามความคิดเห็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารสถานประกอบการ               

ที่มีต่อการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                   
ในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

 

ฉบับที่ 6  ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารสถานประกอบการ 

 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที ่

ค่า IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
2 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

เฉลี่ย 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ใช้ได้ 

 

 

ค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ผู ้บริหารสถานประกอบการที ่มีต่อการดำเนินการตามรูปแบบและคู ่มือการบริหาร จัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  ในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  เท่ากับ 1.00 
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Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 15 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 15 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.190 4 

 
 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

a1 14.40 .400 .612 -.393a 

a2 14.47 .410 .296 -.140a 

a3 14.60 .686 -.302 .708 

a4 14.53 .410 .162 .035 

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This 

violates reliability model assumptions. You may want to check item codings. 

 
Descriptives 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

a1 15 4 5 4.93 .258 

a2 15 4 5 4.87 .352 

a3 15 4 5 4.73 .458 

a4 15 4 5 4.80 .414 

ta 15 4.25 5.00 4.8333 .20412 

Valid N (listwise) 15     
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ฉบับที่ 7 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชพีในสถานประกอบการ ที่มีต่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารและดำเนินการตามรูปแบบการบริหารจัดการ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
........................................................ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 
                               ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
คำชี้แจง 
1. แบบสอบถามฉบับนี ้มีว ัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาความพึงพอใจของผู ้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ฯ  

ที่มีต่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารและดำเนินการตามรูปแบบการ
บริหารจัดการฝึกประสบการณ์ชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบกำหนดคำตอบให้

เลือก  
 ตอนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนฯ ที่มีต่อโครงการ 

อบรมเชิงปฏิบ ัติการเพื ่อพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารและดำเนินการตามรูปแบบ ฯ 
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

 ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
3. โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ลงใน  
 ตอนที่ 2 การดำเนนิการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรดา้นการบริหารและดำเนินการ

ตามรูปแบบฯ โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง "ระดับความพึงพอใจ" ของแต่ละข้อคำถามที่
ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด โดยกำหนดความหมายของการปฏิบัติ ดังนี้ 
  5 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
  3 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
  1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 การประเมินผลด้านความรู้ และทักษะ ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารและดำเนินการตามรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

 ตอนที่ 4 ให้เขียนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

4. ข้อมูลที่ได้จากการที่ท่านตอบแบบสอบถามจะใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง เขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หรือเขียนตอบที่ตรงกับความเป็นจริง 
 

สถานภาพ  ผู้บริหารสถานศึกษา  
  ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ชาชีพในสถานประกอบการ 

 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนฯ ที่มีต่อโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารและดำเนินการตามรูปแบบการบริหาร
จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และใช้เทคนิควิธีการนำเสนอ
หลากหลาย  
ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

2 เนื้อหาที่ได้รับในการเข้าร่วมโครงการเป็นเนือ้หาที่ทันสมัยสามารถ
นำไปใช้ได้ 

     

3 ความสามารถของวิทยากร บรรยายและตอบข้อซักถามได้ถูกตอ้ง
ชัดเจน 

     

4 ลักษณะของกิจกรรม ทำให้มีความเข้าใจในการจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 

     

5 รูปแบบของกิจกรรมในโครงการ มีความน่าสนใจ      
6 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณม์ีความเหมาะสม      
7 ระยะเวลา สถานที่ มีความเหมาะสม      
8 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้      
9 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับการ บริหารจัดการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
     

10 ภาพรวมในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม      
 

ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................................................  
ขอขอบคุณ 

   ผู้วิจัย 
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แบบตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนฯ ที่มีต่อโครงการ 

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารและดำเนินการตามรูปแบบการบริหาร
จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชพีในสถานประกอบการ ของวิทยาลยัเทคนิคภูเก็ต 

 

คำชี ้แจง :  ขอให้ท ่านผู ้ เช ี ่ยวชาญพิจารณารายการประเมินกับสภาพการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต มีความสอดคล้องกัน
หรือไม่ โดยทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านพร้อมทั้งเขียน
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการนำไปพิจารณาปรับปรุงเครื่องมือต่อไป 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น ข้อ 

เสนอแนะ สอดคล้อง 
(+1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่สอดคล้อง 
(-1) 

1 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และใช้เทคนิค
วิธีการนำเสนอหลากหลาย ทำให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

    

2 เนื้อหาที่ได้รับในการเข้าร่วมโครงการเป็น
เนื้อหาที่ทันสมัยสามารถนำไปใช้ได้ 

    

3 ความสามารถของวิทยากร บรรยายและ
ตอบข้อซักถามได้ถูกต้องชัดเจน 

    

4 ลักษณะของกิจกรรม ทำให้มีความเข้าใจใน
การจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ 

    

5 รูปแบบของกิจกรรมในโครงการ น่าสนใจ     
6 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณม์ีความเหมาะสม     
7 ระยะเวลา สถานที่ มีความเหมาะสม     
8 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้     
9 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับการ 

บริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการ 

    

10 ภาพรวมในการดำเนินโครงการมีความ
เหมาะสม 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนฯ  

ที่มีต่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารและดำเนนิการ 
ตามรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  

ของวิทยาลัยเทคนคิภูเก็ต 
.............................................................................. 

ฉบับที่ 5  สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 
             ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที ่

ค่า IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
2 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
5 1 0 1 1 1 0.80 ใช้ได้ 
6 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
7 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
8 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
9 1 1 0 1 1 0.80 ใช้ได้ 
10 0 1 1 1 1 0.80 ใช้ได้ 

เฉลี่ย 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00 0.94 ใช้ได้ 
 

ค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ที่มีต่อโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารและดำเนินการตามรูปแบบการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เท่ากับ 0.94 
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Reliability 
 
 

Scale: ALL VARIABLES 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 35 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 35 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.818 10 

 
 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

a1 40.57 8.664 .507 .800 

a2 40.54 8.903 .364 .816 

a3 40.51 8.081 .644 .785 

a4 40.66 8.879 .374 .815 

a5 40.46 8.667 .529 .798 

a6 40.63 8.652 .445 .807 

a7 40.66 8.703 .499 .801 

a8 40.60 8.659 .509 .800 

a9 40.66 8.350 .631 .788 

a10 40.49 8.669 .519 .799 
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Descriptive 
 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

a1 35 4 5 4.51 .507 

a2 35 3 5 4.54 .561 

a3 35 3 5 4.57 .558 

a4 35 3 5 4.43 .558 

a5 35 4 5 4.63 .490 

a6 35 3 5 4.46 .561 

a7 35 4 5 4.43 .502 

a8 35 4 5 4.49 .507 

a9 35 4 5 4.43 .502 

a10 35 4 5 4.60 .497 

ta 35 4.00 5.00 4.5086 .32301 

Valid N (listwise) 35     
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ และครูฝึกในสถานประกอบการ ที่มีต่อ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและจดัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 ในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

........................................................ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้สอนฯ  และครูฝึกในสถานประกอบการ 
คำชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้สอนฯ และครู

ฝึก 
ในสถานประกอบการ ที่มีต่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

 2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบกำหนดคำตอบให้
เลือก  

  ตอนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนฯ และครูฝึกในสถาน
ประกอบการที่มีต่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

  ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

 3. โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ลงใน  

  ตอนที่ 2 การดำเนนิการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต โปรดกา

เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง "ระดับความพึงพอใจ" ของแต่ละข้อคำถามที่ตรงกับความพึง
พอใจของท่านมากที่สุด โดยกำหนดความหมายของการปฏิบตัิ ดังนี้ 
  5 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
  3 หมายถึง  มีความถึงพอใจในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
  1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 การประเมินผลด้านความรู้ และทักษะ ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

 ตอนที่ 4 ให้เขียนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

4. ข้อมูลที่ได้จากการที่ท่านตอบแบบสอบถามจะใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น 

ฉบับที่ 8 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง เขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หรือเขียนตอบที่ตรงกับความเป็นจริง 
  

สถานะ  ผู้บริหารสถานศึกษา 
  ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
  ครูฝึกในสถานประกอบการ 
 

ตอนที่ 2 
 

ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนฯ และครูฝึกในสถานประกอบการ ที่มี
ต่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1 วิทยากรให้ความรู้ และใช้วิธีการนำเสนอหลากหลายทำให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

2 เนื้อหาที่ได้รับเป็นเนื้อหาที่ทันสมัยสามารถนำไปใช้ได้      
3 ความสามารถของวิทยากร บรรยาย และตอบข้อซักถามได้ถูกต้อง

ชัดเจน 
     

4 มีความรู้และทักษะ ในการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ในสถานประกอบการมากขึ้น 

     

5 มีความรู้และทักษะในการพัฒนาหลักสูตรมากขึ้น      
6 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณม์ีความเหมาะสม      
7 ระยะเวลา สถานที่ มีความเหมาะสม      
8 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้      
9 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ในสถานประกอบการ 
     

10 ภาพรวมในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม      
 
ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................ ................................................................ 
ขอขอบคุณ 

   ผู้วิจัย 
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แบบตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ และครูฝึกในสถานประกอบการ ที่มีต่อ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและจดัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 ในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
 
คำชี ้แจง :  ขอให้ท ่านผู ้ เช ี ่ยวชาญพิจารณารายการประเมินกับสภาพการบริหารจัดการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ว่ามีความสอดคล้อง
กันหรือไม่ โดยทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านพร้อมทั้งเขียน
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการนำไปพิจารณาปรับปรุงเครื่องมือต่อไป 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น  

ข้อ 
เสนอแนะ 

สอดคล้อง 
(+1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่สอดคล้อง 
(-1) 

1 วิทยากรให้ความรู้ และใช้วิธีการนำเสนอหลากหลาย
ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    

2 เน้ือหาที่ได้รับเป็นเน้ือหาที่ทันสมัยสามารถ
นำไปใชไ้ด้ 

    

3 ความสามารถของวิทยากร บรรยาย และตอบข้อ
ซักถามได้ถูกต้องชัดเจน 

    

4 มีความรู้และทักษะในการจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการมาก
ขึ้น 

    

5 มีความรู้และทักษะในการพัฒนาหลักสูตรมากขึ้น     
6 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสม     
7 ระยะเวลา สถานที่ มีความเหมาะสม     
8 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้     
9 ได้รับความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
    

10 ภาพรวมในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม     
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญโดยใชค้่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ และครูฝึกในสถานประกอบการ ที่มีต่อ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและจดัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 ในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
.............................................................................. 

ฉบับที่ 8 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนฯ และครูฝึกในสถานประกอบการ 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที ่

ค่า IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
2 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
5 1 0 1 1 1 0.80 ใช้ได้ 
6 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
7 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
8 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
9 1 1 0 1 1 0.80 ใช้ได้ 
10 0 1 1 1 1 0.80 ใช้ได้ 

เฉลี่ย 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00 0.94 ใช้ได้ 
 

ค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ
ครูฝึกในสถานประกอบการ ที่มีต่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เท่ากับ 0.94 
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Reliability 
 
 

Scale: ALL VARIABLES 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 27 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 27 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.744 10 

 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

a1 41.70 6.447 .428 .720 

a2 41.48 6.567 .375 .729 

a3 41.52 6.336 .456 .716 

a4 41.33 7.231 .235 .746 

a5 41.37 6.473 .551 .704 

a6 41.26 7.353 .226 .745 

a7 41.44 6.564 .471 .714 

a8 41.56 7.026 .263 .744 

a9 41.52 6.644 .342 .735 

a10 41.48 5.952 .734 .674 
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Descriptive 
 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

a1 27 3 5 4.37 .565 

a2 27 3 5 4.59 .572 

a3 27 3 5 4.56 .577 

a4 27 4 5 4.74 .447 

a5 27 4 5 4.70 .465 

a6 27 4 5 4.81 .396 

a7 27 4 5 4.63 .492 

a8 27 4 5 4.52 .509 

a9 27 3 5 4.56 .577 

a10 27 4 5 4.59 .501 

ta 27 4.00 5.00 4.6074 .28274 

Valid N (listwise) 27     
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ฉบับที่  9 
แบบสอบถามความพึงพอใจของ ครูนิเทศก์และครูฝึกในสถานประกอบการ 

ที่มีต่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูนิเทศก์และครูฝึกในสถานประกอบการ 
ของวิทยาลัยเทคนคิภูเก็ต 

........................................................ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ครูนิเทศก์และครูฝึกในสถานประกอบการ 
คำชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี ้มีว ัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาความพึงพอใจของครูนิเทศก์และครูฝึกในสถาน

ประกอบการ ที่มีต่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูนิเทศก์และครูฝึกในสถานประกอบการ  
ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

 2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบกำหนด
คำตอบให้เลือก  

  ตอนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูนิเทศก์และครูฝึกในสถานประกอบการ ที่มีต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูนิเทศก์และครูฝึกในสถานประกอบการ ของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

  ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

 3. โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ลงใน  

  ตอนที่ 2 การดำเนนิการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูนิเทศก์และครูฝึกในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง "ระดับความ
พึงพอใจ" ของแต่ละข้อคำถามที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด โดยกำหนด
ความหมายของการปฏิบัติ ดังนี ้
  5 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
  3 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
  1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 การประเมินผลด้านความรู้ และทักษะ ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อพัฒนาครูนิเทศก์และครูฝึกในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

 ตอนที่ 4 ให้เขียนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

4. ข้อมูลที่ได้จากการที่ท่านตอบแบบสอบถามจะใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง เขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หรือเขียนตอบที่ตรงกับความเป็นจริง 
 

สถานะ  ครูนิเทศก ์
  ครูฝึกในสถานประกอบการ 

 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของครูนิเทศก์และครูฝึกในสถานประกอบการ ทีม่ีต่อโครงการ 

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูนิเทศก์และครูฝึกในสถานประกอบการ  
ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1 การจัดทำแผนการนิเทศ/แผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      
2 การจัดทำรายงานการนิเทศ/รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      
3 การวัดและประเมินผล      
4 แนวทางการจัดระบบเพื่อผลการศึกษาที่ดีข้ึน (Systems Approach 

for Better Education Results: SABER)   
     

5 กิจกรรมและการจัดทำ วงจรการควบคุมคุณภาพ (Deming Cycle: 
PDCA) 

     

6 ระยะเวลา สถานที่ มีความเหมาะสม      
7 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณม์ีความเหมาะสม      
8 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้      
9 ภาพรวมในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม      

 
ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................................................  
ขอขอบคุณ 

   ผู้วิจัย 
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แบบตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของ ครูนิเทศก์ และครูฝึกในสถานประกอบการ 

ที่มีต่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูนิเทศก์และครูฝึกในสถานประกอบการ 
ของวิทยาลัยเทคนคิภูเก็ต 

คำชี ้แจง :  ขอให้ท ่านผู ้ เช ี ่ยวชาญพิจารณารายการประเมินกับสภาพการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ว่ามีความสอดคล้อง
กันหรือไม่ โดยทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านพร้อมทั้งเขียน
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการนำไปพิจารณาปรับปรุงเครื่องมือต่อไป 

 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น ข้อ 

เสนอแนะ สอดคล้อง 
(+1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่สอดคล้อง 
(-1) 

1 การจัดทำแผนการนิเทศ/แผนการฝึก
ประสบ การณ์วิชาชีพ 

    

2 การจัดทำรายงานการนิเทศ/รายงานการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

    

3 การวัดและประเมินผล     
4 แนวทางการจัดระบบเพื่อผลการศึกษาที่ดี

ขึ้น (Systems Approach for Better 
Education Results: SABER)   

    

5 กิจกรรมและการจัดทำ วงจรการควบคุม
คุณภาพ (Deming Cycle: PDCA) 

    

6 ระยะเวลา สถานที่ มีความเหมาะสม     
7 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณม์ีความเหมาะสม     
8 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้     
9 ภาพรวมในการดำเนินโครงการมีความ

เหมาะสม 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญโดยใชค้่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของ ครูนิเทศก์และครูฝึกในสถานประกอบการ 

ที่มีต่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูนิเทศก์และครูฝึกในสถานประกอบการ 
ของวิทยาลัยเทคนคิภูเก็ต 

.............................................................................. 
ฉบับที่  9  สำหรับครูนิเทศก์และครูฝึกในสถานประกอบการ 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที ่

ค่า IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
2 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
5 1 0 1 1 1 0.80 ใช้ได้ 
6 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
7 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
8 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
9 1 1 0 1 1 0.80 ใช้ได้ 

เฉลี่ย 1.00 0.89 0.89 1.00 1.00 0.96 ใช้ได้ 
 

ค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจของ ครูนิเทศก์และครูฝึกในสถาน
ประกอบการ ที่มีต่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูนิเทศก์และครูฝึกในสถานประกอบการ 
ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เท่ากับ 0.96 
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Reliability 

 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 23 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 23 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.781 9 

 

 
Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

a1 35.78 6.905 .142 .799 

a2 35.87 5.937 .535 .750 

a3 36.04 6.316 .337 .778 

a4 35.96 6.316 .341 .777 

a5 36.00 5.727 .595 .741 

a6 36.17 6.059 .478 .758 

a7 36.22 5.905 .451 .763 

a8 36.13 5.482 .732 .720 

a9 36.00 5.727 .595 .741 
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Descriptive 
 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

a1 23 4 5 4.74 .449 

a2 23 4 5 4.65 .487 

a3 23 4 5 4.48 .511 

a4 23 4 5 4.57 .507 

a5 23 4 5 4.52 .511 

a6 23 4 5 4.35 .487 

a7 23 3 5 4.30 .559 

a8 23 4 5 4.39 .499 

a9 23 4 5 4.52 .511 

ta 23 4.00 5.00 4.5024 .30313 

Valid N (listwise) 23     
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ผู้บริหารสถานประกอบการ และครูฝึกในสถาน
ประกอบการ ที่มีต่อโครงการสร้างความเข้าใจและลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

........................................................ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนฯ ผู้บริหารสถานประกอบการ  
                                   และครูฝึกในสถานประกอบการ 
คำชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนฯ  

ผู้บริหารสถานประกอบการ และครูฝึกในสถานประกอบการ ที่มีต่อโครงการสร้างความเข้าใจและลงนาม
ความร่วมมือกับสถานประกอบการ  

 2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับสถานะของผู ้ตอบแบบสอบถาม   มีลักษณะเป็น   แบบกำหนด
คำตอบให้เลือก  

  ตอนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนฯ ผู้บริหารสถาน
ประกอบการ และครูฝึกในสถานประกอบการ ที่มีต่อโครงการสร้างความเข้าใจและลงนาม
ความร่วมมือกับสถานประกอบการ แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ 

  ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

 3. โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ลงใน  

  ตอนที่ 2 การดำเนินการโครงการสร้างความเข้าใจและลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง "ระดับความพึงพอใจ" ของ
แต่ละข้อคำถามที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด โดยกำหนดความหมายของการ
ปฏิบัติ ดังนี้ 
  5 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
  3 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
  1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 การประเมินผลด้านความรู้ และทักษะ ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการสร้างความเขา้ใจ
และลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

 ตอนที่ 4 ให้เขียนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

4. ข้อมูลที่ได้จากการที่ท่านตอบแบบสอบถามจะใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น 

ฉบับที่ 10 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง เขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หรือเขียนตอบที่ตรงกับความเป็นจริง 
 

สถานะ  ผู้บริหารสถานศึกษา 
  ผู้บริหารสถานประกอบการ 
  ครูผู้สอนฯ 
  ครูฝึกในสถานประกอบการ 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนฯ ผู้บริหารสถานประกอบการ 

และครูฝึกในสถานประกอบการ ทีม่ีต่อโครงการสร้างความเข้าใจและลงนามความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการ 

     

2 ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสถานประกอบการที่จะได้รับใน
การร่วมจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 

     

3 การติดต่อประสานงานของผู้รับผิดชอบโครงการที่มีต่อสถาน
ประกอบการ 

     

4 ความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหาสาระรูปแบบของกิจกรรมในโครงการ      
5 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณม์ีความเหมาะสม      
6 ระยะเวลาสถานที่มีความเหมาะสม      
7 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้      
8 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน

สถานประกอบการ 
     

9 ความรู้ความเข้าใจในการลงนามความร่วมมือ เพื่อการจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 

     

10 ภาพรวมในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม      
ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. ................................... 
ขอขอบคุณ 

   ผู้วิจัย 
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แบบตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ผู้บริหารสถานประกอบการ และครูฝึกในสถาน
ประกอบการ ที่มีต่อโครงการสร้างความเข้าใจและลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

 

คำชี ้แจง :  ขอให้ท ่านผู ้ เช ี ่ยวชาญพิจารณารายการประเมินกับสภาพการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ว่ามีความสอดคล้อง
กันหรือไม่ โดยทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านพร้อมทั้งเขียน
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการนำไปพิจารณาปรับปรุงเครื่องมือต่อไป 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น ข้อ 

เสนอแนะ สอดคล้อง 
(+1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่สอดคล้อง 
(-1) 

1 การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารจัดการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 

    

2 ความรู้เก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของสถาน
ประกอบการที่จะได้รับในการร่วมจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 

    

3 การติดต่อประสานงานของผู้รับผิดชอบ
โครงการที่มีต่อสถานประกอบการ 

    

4 ความพึงพอใจที่มีต่อเน้ือหาสาระรูปแบบของ
กิจกรรมในโครงการ 

    

5 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสม     
6 ระยะเวลาสถานที่มีความเหมาะสม     
7 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้     
8 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
    

9 ความรู้ความเข้าใจในการลงนามความร่วมมือ 
เพื่อการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการ 

    

10 ภาพรวมในการดำเนินโครงการมีความ
เหมาะสม 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญโดยใชค้่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ผู้บริหารสถานประกอบการ และครูฝึกในสถาน
ประกอบการ ที่มีต่อโครงการสร้างความเข้าใจและลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

.............................................................................. 
ฉบับที่ 10  สำหรับ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนฯ ผู้บริหารสถานประกอบการ  
             และครูฝึกในสถานประกอบการ  

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที ่

ค่า IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
2 1 0 1 1 1 0.80 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
5 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
6 1 1 0 1 1 0.80 ใช้ได้ 
7 0 1 1 1 1 0.80 ใช้ได้ 
8 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
9 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
10 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

เฉลี่ย 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00 0.94 ใช้ได้ 
 

ค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจของ ผู ้บริหารสถานศึกษา ครูผู ้สอน  
ผู้บริหารสถานประกอบการ และครูฝึกในสถานประกอบการที่มีต่อโครงการสร้างความเข้าใจและลง
นามความร่วมมือกับสถานประกอบการ เท่ากับ 0.94 
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Reliability 
 
 

Scale: ALL VARIABLES 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 51 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 51 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.793 10 

 
 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

a1 41.47 7.374 .270 .799 

a2 41.41 7.247 .332 .791 

a3 41.35 7.233 .359 .787 

a4 41.37 7.198 .365 .787 

a5 41.47 6.534 .616 .757 

a6 41.43 6.730 .541 .766 

a7 41.35 6.673 .605 .759 

a8 41.53 6.854 .473 .775 

a9 41.39 6.923 .473 .775 

a10 41.57 6.490 .628 .755 
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Descriptive 
 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

a1 51 4 5 4.57 .500 

a2 51 4 5 4.63 .488 

a3 51 4 5 4.69 .469 

a4 51 4 5 4.67 .476 

a5 51 4 5 4.57 .500 

a6 51 4 5 4.61 .493 

a7 51 4 5 4.69 .469 

a8 51 4 5 4.51 .505 

a9 51 4 5 4.65 .483 

a10 51 4 5 4.47 .504 

ta 51 4.00 5.00 4.6039 .28911 

Valid N (listwise) 51     
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ฉบับที่ 11 
แบบสอบถามความพึงพอใจของ ผู้ปกครอง  

ที่มีต่อโครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างความความเขา้ใจการบริหารจัดการ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

........................................................ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ปกครอง  
คำชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี ้ม ีว ัตถุประสงค์เพื ่อศ ึกษาความพึงพอใจของ  ผู ้ปกครอง ที ่มีต่อโครงการ 

ประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างความความเข้าใจการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  
ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

 2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับสถานะของผู ้ตอบแบบสอบถาม     มีลักษณะเป็นแบบกำหนด
คำตอบให้เลือก  

  ตอนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของ ผู้ปกครอง ที่มีต่อโครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อ
สร ้างความความเข ้าใจ ในการบริหารจ ัดการฝึกประสบการณ์ว ิชาชีพในสถาน
ประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ 

  ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

 3. โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ลงใน  

  ตอนที่ 2 การดำเนินการโครงการสร้างความเข้าใจและลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง "ระดับความพึงพอใจ" ของ
แต่ละข้อคำถามที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด โดยกำหนดความหมายของการ
ปฏิบัติ ดังนี้ 
  5 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
  3 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
  1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 การประเมินผลด้านความรู้ และทักษะ ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปกครอง 
เพ ื ่อสร ้างความความเข ้าใจการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ว ิชาชีพในสถาน
ประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

 ตอนที่ 4 ให้เขียนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

4. ข้อมูลที่ได้จากการที่ท่านตอบแบบสอบถามจะใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง เขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หรือเขียนตอบที่ตรงกับความเป็นจริง 
 
สถานะ  บิดา 

  มารดา 

  ผู้ปกครอง 

 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของ ผู้ปกครอง ที่มีต่อโครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจ
การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1 รูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

     

2 การพิจารณาสถานประกอบการ      
3 ค่าตอบแทนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ      
4 เนื้อหาสาระ รูปแบบของกิจกรรมในโครงการ      
5 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณม์ีความเหมาะสม      
6 ระยะเวลาสถานที่มีความเหมาะสม      
7 ผู้ร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น      
8 เส้นทางการมีงานทำเมื่อสำเร็จการศึกษา      
9 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร      
10 ภาพรวมในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม      

 
ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................ ................................................................ 
ขอขอบคุณ 

   ผู้วิจัย 
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แบบตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของ ผู้ปกครอง  

ที่มีต่อโครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างความความเขา้ใจการบริหารจัดการ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

 
คำชี ้แจง :  ขอให้ท ่านผู ้ เช ี ่ยวชาญพิจารณารายการประเมินกับสภาพการบริหารจัดการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ว่ามีความสอดคล้อง
กันหรือไม่ โดยทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านพร้อมทั้งเขียน
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการนำไปพิจารณาปรับปรุงเครื่องมือต่อไป 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น ข้อ 

เสนอแนะ สอดคล้อง 
(+1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่สอดคล้อง 
(-1) 

1 รูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการ  
ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

    

2 การพิจารณาสถานประกอบการ     
3 ค่าตอบแทนในการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพในสถานประกอบการ 
    

4 เนื้อหาสาระ รูปแบบของกิจกรรม 
ในโครงการ 

    

5 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณม์ีความเหมาะสม     
6 ระยะเวลาสถานที่มีความเหมาะสม     
7 ผู้ร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็น 
    

8 เส้นทางการมีงานทำเมื่อสำเร็จการศึกษา     
9 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร     
10 ภาพรวมในการดำเนินโครงการมีความ

เหมาะสม 
    

 
 
 



277 
 

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญโดยใชค้่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของ ผู้ปกครอง  

ที่มีต่อโครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างความความเขา้ใจการบริหารจัดการ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

.............................................................................. 
ฉบับที่ 11  สำหรับ ผู้ปกครอง 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที ่

ค่า IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 1 0 1 1 1 0.80 ใช้ได้ 
2 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
5 1 1 0 1 1 1.00 ใช้ได้ 
6 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
7 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
8 1 1 1 1 0 0.80 ใช้ได้ 
9 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
10 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

เฉลี่ย 1.00 0.90 0.90 1.00 0.90 0.94 ใช้ได้ 
 

ค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจของที่ผู้ปกครอง ที่มีต่อโครงการประชุม
ผู้ปกครองเพื่อสร้างความความเข้าใจการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  
ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เท่ากับ 0.94 
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Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 25 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 25 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.580 10 

 

 
 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

a1 41.28 4.627 .111 .598 

a2 41.00 4.750 .187 .570 

a3 41.08 4.493 .281 .549 

a4 41.24 5.273 -.120 .644 

a5 41.16 4.307 .346 .532 

a6 41.24 3.940 .524 .482 

a7 41.36 4.073 .450 .503 

a8 41.28 4.460 .246 .557 

a9 41.28 4.210 .373 .524 

a10 41.28 4.377 .287 .547 
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Descriptive 
 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

a1 25 3 5 4.52 .586 

a2 25 4 5 4.80 .408 

a3 25 4 5 4.72 .458 

a4 25 4 5 4.56 .507 

a5 25 4 5 4.64 .490 

a6 25 4 5 4.56 .507 

a7 25 4 5 4.44 .507 

a8 25 4 5 4.52 .510 

a9 25 4 5 4.52 .510 

a10 25 4 5 4.52 .510 

ta 25 4.20 4.90 4.5800 .22913 

Valid N (listwise) 25     
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ฉบับที่ 12 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา  

ที่มีต่อโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  
ของวิทยาลัยเทคนคิภูเก็ต 

........................................................ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ นักศึกษา 
คำชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบ ับน ี ้ม ี ว ัตถ ุประสงค ์ เพ ื ่อศ ึกษาความพ ึงพอใจของ น ักศ ึกษา  ที ่ม ีต ่อโครงการ 

ปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

 2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบกำหนดคำตอบให้
เลือก  

  ตอนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของ นักศึกษา ที่มีต่อโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อน
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต แบบสอบถาม  
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

  ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

 3. โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ลงใน  

  ตอนที่ 2 การดำเน ินการ โครงการปฐมน ิ เทศน ักศ ึกษา ก ่อนออกฝ ึกประสบการณ์ว ิชาชีพ 
ในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต โปรดกาเครื ่องหมาย ✓ ลงในช่อง  
"ระดับความพึงพอใจ" ของแต่ละข้อคำถามที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด โดย
กำหนดความหมายของการปฏิบัติ ดังนี้ 
  5 หมายถึง  มีสภาพการดำเนินการในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีสภาพการดำเนินการในระดับมาก 
  3 หมายถึง  มีสภาพการดำเนินการในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีสภาพการดำเนินการในระดับน้อย 
  1 หมายถึง มีสภาพการดำเนินการในระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 การประเมินผลด้านความรู้ และทักษะ ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

 ตอนที่ 4 ให้เขียนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

4. ข้อมูลที่ได้จากการที่ท่านตอบแบบสอบถามจะใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง เขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หรือเขียนตอบที่ตรงกับความเป็นจริง 
   
สถานะ  เป็นนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาเครื่องกล 

  เป็นนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนกิส์ 

  เป็นนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาก่อสร้าง และเทคนิคสถาปัตย์ 

  เป็นนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ตอนที่ 2 

 
ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา ที่มีต่อโครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา 
ก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1 การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ      
2 การพัฒนาบุคลิกภาพและการส่ือสารในสถานประกอบการ      
3 ความปลอดภัยในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ      
4 การเขียนรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ      
5 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ      
6 ระยะเวลาสถานที่มีความเหมาะสม      
7 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้      
8 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      
9 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรและการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม

โครงการ 
     

10 ภาพรวมในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม      
 
ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................ ................................................................ 
ขอขอบคุณ 

   ผู้วิจัย 
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แบบตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา  

ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนคิภูเก็ต 
 

คำชี ้แจง :  ขอให้ท ่านผู ้ เช ี ่ยวชาญพิจารณารายการประเมินกับสภาพการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ว่ามีความสอดคล้อง
กันหรือไม่ โดยทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านพร้อมทั้งเขียน
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการนำไปพิจารณาปรับปรุงเครื่องมือต่อไป 

 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น ข้อ 

เสนอแนะ สอดคล้อง 
(+1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่สอดคล้อง 
(-1) 

1 การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการ 

    

2 การพัฒนาบุคลิกภาพและการส่ือสารใน
สถานประกอบการ 

    

3 ความปลอดภัยในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการ 

    

4 การเขียนรายงานการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการ 

    

5 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ในการประกอบอาชีพ 

    

6 ระยะเวลาสถานที่มีความเหมาะสม     
7 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้     
8 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     
9 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรและการมี

ส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการ 
    

10 ภาพรวมในการดำเนินโครงการ 
มีความเหมาะสม 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญโดยใชค้่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

แบบสอบถามความพึงพอใจของ นักศึกษา ที่มีต่อโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา  
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนคิภูเก็ต

.............................................................................. 
ฉบับที่ 12 สำหรับ นักศึกษา 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที ่

ค่า IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
2 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
3 1 1 1 0 1 0.80 ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
5 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
6 0 1 1 1 1 0.80 ใช้ได้ 
7 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
8 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
9 1 1 0 1 1 0.80 ใช้ได้ 
10 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

เฉลี่ย 0.90 1.00 0.90 1.00 1.00 0.94 ใช้ได้ 
 

ค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจของ นักศึกษา ที ่ม ีต ่อโครงการ 
ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต  เท่ากับ 0.94 
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Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 

 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 27 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 27 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.677 10 

 

 
 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

a1 41.93 4.917 .453 .628 

a2 41.74 4.507 .624 .587 

a3 41.59 5.328 .385 .645 

a4 41.63 6.934 -.314 .758 

a5 41.48 5.182 .572 .618 

a6 41.52 6.182 .004 .705 

a7 41.63 4.858 .605 .602 

a8 41.78 5.641 .194 .680 

a9 41.63 5.242 .408 .640 

a10 41.74 4.661 .552 .604 
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Descriptive 
 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

a1 27 3 5 4.37 .565 

a2 27 3 5 4.56 .577 

a3 27 4 5 4.70 .465 

a4 27 4 5 4.67 .480 

a5 27 4 5 4.81 .396 

a6 27 4 5 4.78 .424 

a7 27 4 5 4.67 .480 

a8 27 4 5 4.52 .509 

a9 27 4 5 4.67 .480 

a10 27 3 5 4.56 .577 

ta 27 4.10 5.00 4.6296 .25240 

Valid N (listwise) 27     
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ฉบับท่ี 13 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา  
ที่มีต่อโครงการสัมมนาระหวา่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ    

ของวิทยาลัยเทคนคิภูเก็ต 
........................................................ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ นักเรียนนักศึกษา 
คำชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับน ี ้ม ีว ัตถ ุประสงค์เพ ื ่อศ ึกษาความพึงพอใจของน ักศ ึกษา ที ่ม ีต ่อโครงการ 

การสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

 2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบกำหนดคำตอบให้
เลือก  

  ตอนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของ นักศึกษา ที่มีต่อโครงการสัมมนาระหว่างฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต แบบสอบถาม มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

  ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

 3. โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ลงใน  

  ตอนที่ 2 การดำเนินการโครงการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ   
ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง "ระดับความพึงพอใจ" ของ
แต่ละข้อคำถามที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด โดยกำหนดความหมายของการ
ปฏิบัติ ดังนี้ 
  5 หมายถึง  มีสภาพการดำเนินการในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีสภาพการดำเนินการในระดับมาก 
  3 หมายถึง  มีสภาพการดำเนินการในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีสภาพการดำเนินการในระดับน้อย 
  1 หมายถึง มีสภาพการดำเนินการในระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 การประเมินผลด้านความรู้ และทักษะ ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการสัมมนาระหว่าง 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

 ตอนที่ 4 ให้เขียนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

4. ข้อมูลที่ได้จากการที่ท่านตอบแบบสอบถามจะใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง เขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หรือเขียนตอบที่ตรงกับความเป็นจริง 
 
สถานะ  เป็นนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาเครื่องกล 
  เป็นนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
  เป็นนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาก่อสร้าง และเทคนิคสถาปัตย์ 
  เป็นนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อโครงการสัมมนาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1 การแลกเปล่ียนประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ 

     

2 การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 

     

3 เทคนิคการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ 

     

4 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความพร้อมสู่การสมัครงาน      
5 การบันทึกผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ      
6 ระยะเวลา สถานที่ มีความเหมาะสม      
7 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้      
8 รูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน

ประกอบการ 
     

9 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรและการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

     

10 ภาพรวมในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม      
 
ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. ................................... 
ขอขอบคุณ 

   ผู้วิจัย 



288 
 

แบบตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา 

ที่มีต่อโครงการสัมมนาระหวา่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ   
ของวิทยาลัยเทคนคิภูเก็ต 

คำชี ้แจง :  ขอให้ท ่านผู ้ เช ี ่ยวชาญพิจารณารายการประเมินกับสภาพการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ว่ามีความสอดคล้อง
กันหรือไม่ โดยทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านพร้อมทั้งเขียน
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการนำไปพิจารณาปรับปรุงเครื่องมือต่อไป 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น ข้อ 

เสนอแนะ สอดคล้อง 
(+1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่สอดคล้อง 
(-1) 

1 การแลกเปล่ียนประสบการณ์การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 

    

2 การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและ
อุปสรรคในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการ 

    

3 เทคนิคการนำเสนอผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 

    

4 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความพร้อม 
สู่การสมัครงาน 

    

5 การบันทึกผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการ 

    

6 ระยะเวลา สถานที่ มีความเหมาะสม     
7 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้     
8 รูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพในสถานประกอบการ 
    

9 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรและ 
การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการ 

    

10 ภาพรวมในการดำเนินโครงกา 
มีความเหมาะสม 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญโดยใชค้่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา 

ที่มีต่อโครงการสัมมนาระหวา่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ   
ของวิทยาลัยเทคนคิภูเก็ต 

.............................................................................. 
ฉบับที่ 13  สำหรับ นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที ่

ค่า IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
2 0 1 1 1 1 0.80 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
4 1 1 1 0 1 0.80 ใช้ได้ 
5 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
6 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
7 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
8 1 1 1 1 0 0.80 ใช้ได้ 
9 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
10 1 0 1 1 1 0.80 ใช้ได้ 

เฉลี่ย 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90 0.92 ใช้ได้ 
 

ค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อโครงการสัมมนา
ระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เท่ากับ 0.92 
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Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 25 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 25 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.605 10 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

a1 41.72 4.543 .154 .614 

a2 41.48 4.760 .256 .587 

a3 41.60 4.333 .395 .555 

a4 41.80 5.333 -.150 .676 

a5 41.76 4.023 .482 .528 

a6 41.72 3.877 .582 .502 

a7 41.84 4.223 .361 .559 

a8 41.76 4.690 .139 .612 

a9 41.80 3.917 .532 .513 

a10 41.76 4.607 .179 .603 
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Descriptive 
 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

a1 25 3 5 4.64 .569 

a2 25 4 5 4.88 .332 

a3 25 4 5 4.76 .436 

a4 25 4 5 4.56 .507 

a5 25 4 5 4.60 .500 

a6 25 4 5 4.64 .490 

a7 25 4 5 4.52 .510 

a8 25 4 5 4.60 .500 

a9 25 4 5 4.56 .507 

a10 25 4 5 4.60 .500 

ta 25 4.10 4.90 4.6360 .22891 

Valid N (listwise) 25     
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ฉบับที่  14 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา  

ที่มีต่อโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่กลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
 ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

........................................................ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ นักเรียน 
 1. แบบสอบถามฉบ ับน ี ้ม ี ว ัตถ ุประสงค ์ เพ ื ่อศ ึกษาความพ ึงพอใจ น ักศ ึกษา  ที ่ม ีต ่อโครงการ 

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่กลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  ของวิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต 

 2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบกำหนดคำตอบให้
เลือก  

  ตอนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่
กลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

  ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

 3. โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ลงใน  

  ตอนที่ 2 การดำเนินการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่กลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง "ระดับความ
พึงพอใจ" ของแต่ละข้อคำถามที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด โดยกำหนด
ความหมายของการปฏิบัติ ดังนี้ 
  5 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
  3 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
  1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 การประเมินผลด้านความรู ้ และทักษะ ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาที่กลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต 

 ตอนที่ 4 ให้เขียนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

4. ข้อมูลที่ได้จากการที่ท่านตอบแบบสอบถามจะใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง เขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หรือเขียนตอบที่ตรงกับความเป็นจริง 
 
สถานะ  เป็นนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาเครื่องกล 
  เป็นนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
  เป็นนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาก่อสร้าง และเทคนิคสถาปัตย์ 
  เป็นนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ตอนที่ 2 

 
ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีตอ่โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษาที่กลับจากฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1 การแลกเปล่ียนประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ 

     

2 การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 

     

3 ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ      
4 การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ      
5 การจัดทำรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน

ประกอบการ 
     

6 ระยะเวลา สถานที่ มีความเหมาะสม      
7 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้      
8 ขั้นตอนการดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ      
9 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรและการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม

โครงการ 
     

10 ภาพรวมในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม      
 

ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. ................................... 
ขอขอบคุณ 

   ผู้วิจัย 
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แบบตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา 

ที่มีต่อโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่กลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
ของวิทยาลัยเทคนคิภูเก็ต 

คำชี ้แจง :  ขอให้ท ่านผู ้ เช ี ่ยวชาญพิจารณารายการประเมินกับสภาพการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ว่ามีความสอดคล้อง
กันหรือไม่ โดยทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านพร้อมทั้งเขียน
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการนำไปพิจารณาปรับปรุงเครื่องมือต่อไป 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น ข้อ 

เสนอแนะ สอดคล้อง 
(+1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่สอดคล้อง 
(-1) 

1 การแลกเปล่ียนประสบการณ์การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 

    

2 การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและ
อุปสรรคในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ในสถานประกอบการ 

    

3 ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ     
4 การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ในสถานประกอบการ 
    

5 การจัดทำรายงานผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการ 

    

6 ระยะเวลา สถานที่ มีความเหมาะสม     
7 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้     
8 ขั้นตอนการดำเนินการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพในสถานประกอบการ 
    

9 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรและ 
การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการ 

    

10 ภาพรวมในการดำเนินโครงการ 
มีความเหมาะสม 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญโดยใชค้่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา 

ที่มีต่อโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่กลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
ของวิทยาลัยเทคนคิภูเก็ต 

.............................................................................. 
ฉบับที่ 14 สำหรับ นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที ่

ค่า IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
2 1 1 0 1 1 0.80 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
5 1 1 1 0 1 0.80 ใช้ได้ 
6 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
7 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
8 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
9 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
10 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

เฉลี่ย 1.00 1.00 0.90 1.00 1.00 0.96 ใช้ได้ 
 

ค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจของ นักศึกษา ท ี ่ม ีต ่อโครงการ 
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่กลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  ของวิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต เท่ากับ 0.96 
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Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 27 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 27 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.783 10 

 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

a1 41.81 6.772 .357 .777 

a2 41.59 6.866 .346 .778 

a3 41.48 6.644 .524 .757 

a4 41.70 7.140 .212 .795 

a5 41.52 6.567 .525 .757 

a6 41.63 6.858 .337 .779 

a7 41.63 6.165 .639 .740 

a8 41.63 6.550 .467 .763 

a9 41.67 6.538 .461 .764 

a10 41.67 6.000 .700 .731 
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Descriptive 
 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

a1 27 4 5 4.44 .506 

a2 27 4 5 4.67 .480 

a3 27 4 5 4.78 .424 

a4 27 4 5 4.56 .506 

a5 27 4 5 4.74 .447 

a6 27 4 5 4.63 .492 

a7 27 4 5 4.63 .492 

a8 27 4 5 4.63 .492 

a9 27 4 5 4.59 .501 

a10 27 4 5 4.59 .501 

ta 27 4.00 5.00 4.6259 .28229 

Valid N (listwise) 27     
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แบบประเมิน 
การประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจ (Syndicate) 
 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก์ และครูผู้สอน 

ที่เก่ียวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 

 
รูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

 
 

 
นายอดิศักด์ิ  ชัชเวช 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
 
 
 

 
ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ที่ร่วมกันพิจารณาและแสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนา 

รูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

ฉบับที่ 15 
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แบบประเมินการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจ  
สำหรับผู้บรหิารสถานศึกษา ครูนิเทศก์ และครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

 

คำชี้แจง :  
1. ในการตอบแบบประเมินการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจ   ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมอ่าน และทำ

ความเข้าใจ เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน ตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลยัเทคนิคภูเก็ต ที่แนบมาพร้อมกับแบบ
ประเมิน 

2. แบบประเมินการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจชุดนี้   มีทั้งหมด  3  ตอน  ประกอบด้วย 
ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
ตอนที่  3  ความคิดเห็นอื่นเกี่ยวกับผลการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหาร

จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

ตอนที่ 1   ด้านข้อมูลทั่วไป 
ช่ือ - นามสกุล : .................................................................................................................... 
 ตำแหน่ง  : .......................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลยัเทคนิคภูเก็ต 
   โปรดทำเครื่องหมาย (✓) ในช่อง (   ) ความคิดเห็นเพียง 1 ข้อสำหรับแต่ละประเด็นที่พิจารณาซึ่ง
ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  หากแต่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมกรุณาระบุลงใน
ช่องข้อเสนอแนะ โดยกำหนดค่าคะแนนดังนี้ 

  ระดับ 5  หมายถึง ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
  ระดับ 4  หมายถึง ระดับความคิดเห็น เห็นด้วย 
  ระดับ 3  หมายถึง ระดับความคิดเห็น ไม่แน่ใจ 
  ระดับ 2  หมายถึง ระดับความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย 
  ระดับ 1  หมายถึง ระดับความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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1. โครงการ/กิจกรรม  สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก์ และครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
 

− โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื ่อพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารและดำเนินการตาม
รูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการฯ 

− โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการฯ 

− โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูนิเทศและครูฝึกในสถานประกอบการฯ 

− โครงการสร้างความเข้าใจและลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการฯ 

− โครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ
ในสถานประกอบการฯ 

− โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ฯ   

− โครงการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการฯ 

− โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาที่กลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการฯ 
  

          รูปแบบและคู ่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  มีโครงการ/กิจกรรม  สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก์ และครูผู้สอนที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  ที่ความเหมาะสมแล้ว 
 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................. .. 

...............................................................................................................  
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2. การดำเนินการตามรูปแบบและคู ่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
บุคลากรด้านการบริหารและดำเนินการตามรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการฯ 

 

 
 
 
           การดำเนินการตามรูปแบบและคู ่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน
การบริหารและดำเนินการตามร ูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถาน
ประกอบการฯ   มีความเหมาะสมแล้ว 
 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 

...............................................................................................................  
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3. การดำเนินการตามรูปแบบและคู ่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื ่อพัฒนา
หลักสูตรและจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการฯ 

 

 
 

 
 
     การดำเนินการตามรูปแบบและคู ่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและ
จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการฯ มีความเหมาะสมดีแล้ว 
 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................... 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 

...............................................................................................................  
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4. การดำเนินการตามรูปแบบและคู ่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครู
นิเทศและครูฝึกในสถานประกอบการฯ 

 

 
 
 

        การดำเนินการตามรูปแบบและคู ่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูนิเทศและครู
ฝึกในสถานประกอบการฯ  มีความเหมาะสมดีแล้ว 
 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................. .. 

...............................................................................................................  
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5. การดำเนินการตามรูปแบบและคู ่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  โครงการสร้างความเข้าใจและลงนามความร่วมมือ
กับสถานประกอบการฯ 

 

 
 
 
           การดำเนินการตามรูปแบบและคู ่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  โครงการสร้างความเข้าใจและลงนามความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการฯมีความเหมาะสมดีแล้ว 
 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

................................................................................... ............................ 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................. .. 

...............................................................................................................  
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6. การดำเนินการตามรูปแบบและคู ่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต โครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจใน
การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการฯ 

 

 
 
 
     การดำเนินการตามรูปแบบและคู ่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต โครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหาร
จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการฯมีความเหมาะสมดีแล้ว 
 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 
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7. การดำเนินการตามรูปแบบและคู ่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก ็ต   โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ฯ   

 

 
 

 
การดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ ฯ  มีความเหมาะสมดีแล้ว 
 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 
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8. การดำเนินการตามรูปแบบและคู ่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  โครงการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     การดำเนินการตามรูปแบบและคู ่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  โครงการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการฯ  มีความเหมาะสมดีแล้ว 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................... 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 

...............................................................................................................  
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9. การดำเนินการตามรูปแบบและคู ่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ในโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาที่กลับจากฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการฯ 

 

 
 
 

 

        การดำเนินการตามรูปแบบและคู ่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ในโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาที่กลับจากฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการฯ   มีความเหมาะสมดีแล้ว 

 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 

...............................................................................................................  
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10. คู่มือ  ดำเนินการ คู่มือครูนิเทศก์  และครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน

สถานประกอบการ  ตามร ูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการฯ 

      

  
         คู่มือ  ดำเนินการ คู่มือครูนิเทศก์และครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการ  ตามรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการฯ 

มีความเหมาะสมดีแล้ว 

 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 

............................................................................................................. .. 

...............................................................................................................  
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ตอนที่  4 ความคิดเห็นอื่นเกี่ยวกับการดำเนินการ  การดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหาร   
             จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

     ขอขอบพระคุณทุกท่านทีร่่วมพิจารณาเพื่อพัฒนาการดำเนนิการตามรูปแบบและคู่มือการบริหาร
จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ให้มีความสมบูรณ์ 
ยิ่งขึ้น 
 

นายอดิศักดิ์  ชัชเวช 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
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แบบตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ) 
แบบประเมินการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจ  

สำหรับผู้บรหิารสถานศึกษา ครูนิเทศก์ และครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
 

คำชี้แจง :  
1. ในการตอบแบบประเมินการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจ   ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมอ่าน และทำ

ความเข้าใจ เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน ตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลยัเทคนิคภูเก็ต ที่แนบมาพร้อมกับแบบ
ประเมิน 

2. แบบประเมินการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจชุดนี้   มีทั้งหมด  3  ตอน  ประกอบด้วย 
ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
ตอนที่  3  ความคิดเห็นอื่นเกี่ยวกับผลการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหาร

จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

ตอนที่ 1   ด้านข้อมูลทั่วไป 
ช่ือ - นามสกุล : .................................................................................................................... 
 ตำแหน่ง  : .......................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลยัเทคนิคภูเก็ต 
   โปรดทำเครื่องหมาย (✓) ในช่อง (   ) ความคิดเห็นเพียง 1 ข้อสำหรับแต่ละประเด็นที่พิจารณาซึ่ง
ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  หากแต่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมกรุณาระบุลงใน
ช่องข้อเสนอแนะ โดยกำหนดค่าคะแนนดังนี้ 

  ระดับ 5  หมายถึง ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
  ระดับ 4  หมายถึง ระดับความคิดเห็น เห็นด้วย 
  ระดับ 3  หมายถึง ระดับความคิดเห็น ไม่แน่ใจ 
  ระดับ 2  หมายถึง ระดับความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย 
  ระดับ 1  หมายถึง ระดับความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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ข้อ 
 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
 

ข้อ 
เสนอแนะ 

สอดคล้อง 
(+1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่สอดคล้อง 
(-1) 

1 โครงการ/กิจกรรม  สำหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา ครนูิเทศก์ และครูผู้สอนที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการ ตามรูปแบบและ
คู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

    

− โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื ่อพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารและดำเนินการตาม
รูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการฯ 

− โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการฯ 

− โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูนิเทศและครูฝึกในสถานประกอบการฯ 

− โครงการสร้างความเข้าใจและลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการฯ 

− โครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ
ในสถานประกอบการฯ 

− โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ฯ   

− โครงการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการฯ 

− โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาที่กลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการฯ  
          รูปแบบและคู ่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  มีโครงการ/กิจกรรม  สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก์ และครูผู้สอนที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  ที่ความเหมาะสมแล้ว 
 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 

...............................................................................................................  
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ข้อ 
 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
 

ข้อ 
เสนอแนะ 

สอดคล้อง 
(+1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่สอดคล้อง 
(-1) 

2 การดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการ
บริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ใ น ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ข อ ง
ว ิทยาลัยเทคน ิคภ ูเก ็ต   ในโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบ ัต ิการเพื ่อพ ัฒนา
บุคลากรด้านการบริหารและดำเนินการ
ตามร ูปแบบการบร ิหารจ ัดการ ฝึก
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ว ิ ช า ช ี พ ใ น ส ถ า น
ประกอบการฯ 

    

 

 
 
           การดำเนินการตามรูปแบบและคู ่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน
การบริหารและดำเนินการตามร ูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถาน
ประกอบการฯ   มีความเหมาะสมแล้ว 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................. .................. 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 
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ข้อ 
 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
 

ข้อ 
เสนอแนะ 

สอดคล้อง 
(+1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่สอดคล้อง 
(-1) 

3 การดำเนินการตามร ูปแบบและ
ค ู ่ ม ื อ ก า ร บร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ ์ว ิชาช ีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิค
ภูเก ็ต ในโครงการฝึกอบรมเ ชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและ
จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการฯ 

    

 

 
 
     การดำเนินการตามรูปแบบและคู ่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและ
จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการฯ มีความเหมาะสมดีแล้ว 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 
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ข้อ 
 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
 

ข้อ 
เสนอแนะ 

สอดคล้อง 
(+1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่สอดคล้อง 
(-1) 

4 การดำเนินการตามร ูปแบบและ
ค ู ่ ม ื อ ก า ร บร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ ์ว ิชาช ีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิค
ภูเก ็ต  ในโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูนิเทศและ
ครูฝึกในสถานประกอบการฯ 

    

 

 
 

        การดำเนินการตามรูปแบบและคู ่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูนิเทศและครู
ฝึกในสถานประกอบการฯ  มีความเหมาะสมดีแล้ว 
 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................... 

............................................................................................................. .. 

........................................................................................................... .... 

...............................................................................................................  
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ข้อ 
 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
 

ข้อ 
เสนอแนะ 

สอดคล้อง 
(+1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่สอดคล้อง 
(-1) 

5 การดำเนินการตามร ูปแบบและ
ค ู ่ ม ื อ ก า ร บร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ ์ว ิชาช ีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต  โครงการสร้างความเข้าใจ
และลงนามความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการฯ 

    

 

 
 

           การดำเนินการตามรูปแบบและคู ่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  โครงการสร้างความเข้าใจและลงนามความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการฯมีความเหมาะสมดีแล้ว 
 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

................................................................................... ............................ 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................. .. 

...............................................................................................................  
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ข้อ 
 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
 

ข้อ 
เสนอแนะ 

สอดคล้อง 
(+1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่สอดคล้อง 
(-1) 

6 การดำเนินการตามร ูปแบบและ
ค ู ่ ม ื อ ก า ร บร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ ์ว ิชาช ีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต โครงการประชุมผู ้ปกครอง
เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหาร
จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการฯ 

    

 

 
 
     การดำเนินการตามรูปแบบและคู ่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต โครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหาร
จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการฯมีความเหมาะสมดีแล้ว 
 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................... 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 
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ข้อ 
 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
 

ข้อ 
เสนอแนะ 

สอดคล้อง 
(+1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่สอดคล้อง 
(-1) 

7 การดำเนินการตามรูปแบบและ
คู่มือการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต  โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการ ฯ 

    

 

 
การดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ ฯ  มีความเหมาะสมดีแล้ว 
 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

................................................................................... ............................ 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................. .. 

...............................................................................................................  
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ข้อ 
 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น  
ข้อ 

เสนอแนะ 
สอดคล้อง 

(+1) 
ไม่แน่ใจ 

(0) 
ไม่สอดคล้อง 

(-1) 
8 การดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการ

บริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ใ น ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ข อ ง
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  โครงการสัมมนา
ระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการฯ 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     การดำเนินการตามรูปแบบและคู ่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  โครงการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการฯ  มีความเหมาะสมดีแล้ว 
 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

................................................................................... ............................ 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................. .. 

...............................................................................................................  
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ข้อ 
 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
 

ข้อ 
เสนอแนะ 

สอดคล้อง 
(+1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่สอดคล้อง 
(-1) 

9 การดำเนินการตามร ูปแบบและ
ค ู ่ ม ื อ ก า ร บร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ ์ว ิชาช ีพ ในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิค
ภูเก ็ต  ในโครงการปัจฉิมนิเทศ 
น ั ก ศ ึ ก ษ า ท ี ่ ก ล ั บ จ า ก ฝึ ก
ประสบการณ์ ว ิชาช ีพ ในสถาน
ประกอบการฯ 

    

 

 
 

        การดำเนินการตามรูปแบบและคู ่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ในโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาที่กลับจากฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการฯ   มีความเหมาะสมดีแล้ว 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 

...............................................................................................................  
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ข้อ 
 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
 

ข้อ 
เสนอแนะ 

สอดคล้อง 
(+1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่สอดคล้อง 
(-1) 

10 คู่มือ  ดำเนินการ คู่มือครูนิเทศก์  
และครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการฝึก
ประสบการณ์ ว ิชาช ีพ ในสถาน
ประกอบการ  ตามร ูปแบบการ
บริหารจัดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการฯ 

    

 

  
         คู่มือ  ดำเนินการ คู่มือครูนิเทศก์และครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการ  ตามรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการฯ 

มีความเหมาะสมดีแล้ว 

 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................... 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 

...............................................................................................................  
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ 
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

แบบประเมินการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจ  
สำหรับผู้บรหิารสถานศึกษา ครูนิเทศก์ และครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

.............................................................................. 
ฉบับที ่  15  สำหรับผู ้บร ิหารสถานศึกษา ครูนิเทศก์ และครูผู ้สอนที ่เกี ่ยวข้องกับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที ่

ค่า IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
2 1 1 0 1 1 0.80 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
5 1 1 1 0 1 0.80 ใช้ได้ 
6 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
7 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
8 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
9 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
10 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

เฉลี่ย 1.00 1.00 0.90 1.00 1.00 0.96 ใช้ได้ 
 
 

ค่าความสอดคล้องของแบบประเมินการประชุมกลุ ่มย่อยเฉพาะกิจ สำหรับผู ้บริหาร
สถานศึกษา ครูนิเทศก์ และครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
ตามร ูปแบบและคู ่ม ือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เท่ากับ 0.96 
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Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 

 

 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.727 10 

 
 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

a1 42.60 4.933 .601 .669 

a2 42.70 3.567 .909 .575 

a3 42.80 6.400 -.083 .781 

a4 42.40 6.933 -.347 .779 

a5 42.50 6.722 -.203 .781 

a6 42.50 4.722 .849 .635 

a7 42.50 4.722 .849 .635 

a8 42.70 5.789 .161 .743 

a9 42.40 5.156 .836 .659 

a10 42.60 4.933 .601 .669 
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Descriptives 
 

 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

a1 10 4 5 4.70 .483 

a2 10 3 5 4.60 .699 

a3 10 4 5 4.50 .527 

a4 10 4 5 4.90 .316 

a5 10 4 5 4.80 .422 

a6 10 4 5 4.80 .422 

a7 10 4 5 4.80 .422 

a8 10 4 5 4.60 .516 

a9 10 4 5 4.90 .316 

a10 10 4 5 4.70 .483 

ta 10 4.10 4.90 4.7300 .25408 

Valid N (listwise) 10     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



325 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

แบบประเมิน 
การประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจ (Syndicate) 

 สำหรับผู้บริหารสถานประกอบการและครูฝึกในสถานประกอบการ   
 
 
 
 

รูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

 
 

นายอดิศักด์ิ  ชัชเวช 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

 
 

ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ที่ร่วมกันพิจารณาและแสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนา 
รูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

ฉบับที่ 16 



326 

 

 
 

แบบประเมินการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจ 
สำหรับผู้บรหิารสถานประกอบการ และครูฝึกในสถานประกอบการ 

รูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

คำชี้แจง :  
1. ในการตอบแบบประเมินการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจ   ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมอ่าน และทำความ

เข้าใจ เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน ตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ที่แนบมาพร้อมกับแบบประเมิน 

2. แบบประเมินการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจชุดนี้   มีทั้งหมด  3  ตอน  ประกอบด้วย 
ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
ตอนที่  3  ความคิดเห็นอื่นเกี่ยวกับผลการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหาร

จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

ตอนที่ 1   ด้านข้อมูลทั่วไป 
ช่ือ - นามสกุล : .................................................................................................................... 
 ตำแหน่ง  : .......................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลยัเทคนิคภูเก็ต 
   โปรดทำเครื่องหมาย (✓) ในช่อง (   ) ความคิดเห็นเพียง 1 ข้อสำหรับแต่ละประเด็นที่พิจารณาซึ่ง
ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  หากแต่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมกรุณาระบุลงใน
ช่องข้อเสนอแนะ โดยกำหนดค่าคะแนนดังนี้ 

  ระดับ 5  หมายถึง ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
  ระดับ 4  หมายถึง ระดับความคิดเห็น เห็นด้วย 
  ระดับ 3  หมายถึง ระดับความคิดเห็น ไม่แน่ใจ 
  ระดับ 2  หมายถึง ระดับความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย 
  ระดับ 1  หมายถึง ระดับความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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1. โครงการสร้างความเข้าใจและลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ ตามรูปแบบและคู่มือการ
บริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต    
           

 
 
 

      โครงการสร้างความเข้าใจและลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ  ตามรูปแบบและคู่มือ
การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต มีความ
เหมาะสมดีแล้ว 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................... 

............................................................................................................. .. 

........................................................................................................... .... 

...............................................................................................................  
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2. การดำเนินงานตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก งานอาชีวศึกษาระดับทวภิาค ี
กิจกรรม − แต่งตั้งคณะผู้ประสานงาน 

− แต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 

− แต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 3 

− จัดทำความร่วมมือ (MOU) 
ระยะเวลาดำเนินการ 2 สัปดาห์ 
เอกสารอ้างอิง − หนังสือเชิญสถานประกอบการ 

− คำส่ัง 

− บันทึกข้อความเชิญประชุม 

− คำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาครูนิเทศก์ / ครูประจำวิชา 

− คำส่ังแต่งตั้งครูนิเทศก์ / ครูประจำวิชา 

− หนังสือแต่งตั้งผู้ควบคุมการฝึกงาน / ครูฝึก 
     

   การดำเนินงานตามรูปแบบและคู ่ม ือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  มีความเหมาะสมดีแล้ว 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ดำเนินงาน 

ผู้อำนวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

แผนกวิชา 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

ผู้ควบคุมการฝึก / ครูฝึก 

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 

ครูนิเทศก์ / ครูประจำวิชา 

กรรมการดำเนินงาน 1 
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3. การดำเนินงานตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ขั้นตอนการสร้างคู่มือรายละเอียดการสอน /การฝึกฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
กิจกรรม − เลือกรายวิชา 

− สร้างแผนการสอน แผนการฝึก 
ระยะเวลาดำเนินการ 3 สัปดาห์ 
เอกสารอ้างอิง − หนังสือขอเชิญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 

− โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม  

− แบบสรุปรายวิชาชีพที่นำไปฝึกงานในสถานประกอบการ 
 

 
   การดำเนินงานตามรูปแบบและคู ่ม ือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ขั้นตอนการสร้างคู่มือรายละเอียดการสอน / การฝึกฯ มีความ
เหมาะสมดีแล้ว 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................... 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 
   

 

ผู้อำนวยการ 

สร้างคู่มือ 

รายละเอียดการสอน 
/ การฝึกฯ 

ผู้ควบควบคุมการฝึก 

งานพัฒนา

ครูนิเทศก ์

วิทยากร 

กรรมการดำเนินงาน 2 
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4. การดำเนินงานตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ขั้นตอนการจัดอบรมสัมมนาครูนิเทศก์ / ผู้ควบคุม
การฝึก / ครูฝึกฯ 
 

 
 

 
 
 
 
 

          
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก งานอาชีวศึกษาทวิภาค ี
กิจกรรม − เตรียมความพร้อมการสัมมนา 

− ดำเนินการสัมมนาตามกำหนดการ 
ระยะเวลาดำเนินการ            2 สัปดาห์ 
เอกสารอ้างอิง − หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

− กำหนดการสัมมนา 

− หนังสือขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา 
 
 

 
       การดำเนินงานตามรูปแบบและคู ่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ขั้นตอนการจัดอบรมสัมมนาครูนิเทศก์ / ผู้ควบคุมการฝึก / 
ครูฝึกฯ  มีความเหมาะสมดีแล้ว 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 

...............................................................................................................  
 

จัดอบรมสัมมนา 

ครูนิเทศก์ / ครูฝึก 

ผู้อำนวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

วิทยากร 

กรรมการดำเนินงาน 1 

กรรมการดำเนินงาน 2 



331 

 

 
 

5. การดำเนินงานตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ขั้นตอนการจัดการปฐมนิเทศก่อนฝึกงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก ฝ่ายฝึกอบรม 
กิจกรรม − เตรียมความพร้อมการปฐมนิเทศ 

− ดำเนินการปฐมนิเทศตามกำหนดการ 
ระยะเวลาดำเนินการ            2 สัปดาห์ 
เอกสารอ้างอิง − กำหนดการปฐมนิเทศ 

− กำหนดการฝึก 

− แผนการฝึก 

− คู่มือนักศึกษาฝึกงาน 

− แบบฟอร์มบันทึกรายงาน 

 
การดำเนินงานตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ขั้นตอนการจัดการปฐมนิเทศก่อนฝึกงานมีความเหมาะสมดีแล้ว 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

................................................................................... ............................ 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................. .. 

...............................................................................................................  

ปฐมนิเทศ 

ก่อนฝึกงาน 

ผู้จัดการ 

ฝ่ายบุคคลฯ 

แผนก/งาน.... 

ฝ่ายฝึกอบรม 

กรรมการดำเนินงาน 2 

กรรมการดำเนินงาน 3 



332 

 

 
 

6. การดำเนินงานตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ขั ้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก สาขาวิชา/แผนก..... 
กิจกรรม − ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 

− ดำเนินการฝึกงาน 

− นิเทศการฝึกงาน 

− สัมมนาระหว่างฝึกงาน 

− ประเมินผลการเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ 16 สัปดาห์ 
เอกสารอ้างอิง − หนังสือส่งตัวนักศึกษา   คู่มือการฝึกงาน 

− แผนการฝึก 

− แผนการนิเทศ 

− แบบประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

         การดำเนินงานตามรูปแบบและคู ่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ มี
ความเหมาะสมดีแล้ว 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 

 
ดำเนินการฝึก
ประสบการณ์

วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ 

 

ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ 

ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคคล 

งานอาชีวศึกษาทวิภาคี/ฝ่ายฝึกอบรม 
 

สาขาวิชา/แผนก..... 

นักศึกษา 

กรรมการดำเนินงาน 
2 

ครูฝึก 

ครูนิเทศก์/ครูประจำวิชา 
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7. การดำเนินงานตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ขั้นตอนการสรุปและรายงานผล 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก งานอาชีวศึกษาทวิภาคี/ฝ่ายฝึกอบรม 

กิจกรรม − สัมมนาเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน 

− สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินการ           2 สัปดาห์ 
เอกสารอ้างอิง − แผนกการฝึก 

− แผนการนิเทศ 

− แบบประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

− แบบรายงานผลการนิเทศ 

− ผลการฝึกงานแต่ละรายวิชา 

          การดำเนินงานตามรูปแบบและคู ่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ขั้นตอนการสรุปและรายงานผล  มีความเหมาะสมดีแล้ว 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 

...............................................................................................................  

 
 

สรุปและ 

รายงานผล 

การดำเนินงาน 

 

ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ 

ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคคล 

งานอาชีวศึกษาทวิภาคี/ฝ่ายฝึกอบรม 
 

สาขาวิชา/แผนก...... 

กรรมการดำเนินงาน 1 

กรรมการดำเนินงาน 
2 

กรรมการดำเนินงาน 3 

กรรมการดำเนินงาน 
4 
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8. คู่มือดำเนินการ และคู่มือครูฝึกฯ ตามรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชพีใน
สถานประกอบการฯ 

 

  
     คู่มือดำเนินการ และคู่มือครูฝึกฯ ตามรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการฯ มีความเหมาะสมดีแล้ว 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 
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ตอนที่  4 ความคิดเห็นอื่นเกี่ยวกับ การดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหาร   
             จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

     ขอขอบพระคุณทุกท่านทีร่่วมพิจารณาเพื่อพัฒนาการดำเนนิการตามรูปแบบและคู่มือการบริหาร
จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ให้มีความสมบูรณ์ 
ยิ่งขึ้น 
 

นายอดิศักดิ์  ชัชเวช 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
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แบบตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ) 
แบบประเมินการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจ 

สำหรับผู้บรหิารสถานประกอบการ และครูฝึกในสถานประกอบการ 
รูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 

ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
คำชี้แจง :  
1. ในการตอบแบบประเมินการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจ   ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมอ่าน และทำความ

เข้าใจ เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน ตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ที่แนบมาพร้อมกับแบบประเมิน 

2. แบบประเมินการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจชุดนี้   มีทั้งหมด  3  ตอน  ประกอบด้วย 
ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
ตอนที่  3  ความคิดเห็นอื่นเกี่ยวกับผลการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหาร

จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

ตอนที่ 1   ด้านข้อมูลทั่วไป 
ช่ือ - นามสกุล : .................................................................................................................... 
 ตำแหน่ง  : .......................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลยัเทคนิคภูเก็ต 
   โปรดทำเครื่องหมาย (✓) ในช่อง (   ) ความคิดเห็นเพียง 1 ข้อสำหรับแต่ละประเด็นที่พิจารณาซึ่ง
ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  หากแต่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมกรุณาระบุลงใน
ช่องข้อเสนอแนะ โดยกำหนดค่าคะแนนดังนี้ 

  ระดับ 5  หมายถึง ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
  ระดับ 4  หมายถึง ระดับความคิดเห็น เห็นด้วย 
  ระดับ 3  หมายถึง ระดับความคิดเห็น ไม่แน่ใจ 
  ระดับ 2  หมายถึง ระดับความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย 
  ระดับ 1  หมายถึง ระดับความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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ข้อ 
 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
 

ข้อ 
เสนอแนะ 

สอดคล้อง 
(+1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่สอดคล้อง 
(-1) 

1 โครงการสร้างความเข้าใจและลง
น า ม ค ว า ม ร ่ ว ม ม ื อ ก ั บ สถ าน
ประกอบการ ตามรูปแบบและคู่มือ
การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต    

    

 

           

 
 

      โครงการสร้างความเข้าใจและลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ  ตามรูปแบบและคู่มือ
การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต มีความ
เหมาะสมดีแล้ว 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 
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ข้อ 
 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น  
ข้อ 

เสนอแนะ 
สอดคล้อง 

(+1) 
ไม่แน่ใจ 

(0) 
ไม่สอดคล้อง 

(-1) 

2 การดำเนินงานตามรูปแบบและ
ค ู ่ ม ื อ ก า ร บร ิ ห า ร จ ั ด กา ร ฝึก
ประสบการณ์ว ิชาช ีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิค
ภ ู เ ก ็ ต  ข ั ้ น ต อ น ก า ร แต ่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการฯ   

    

 
 

 
 
 
 

 
 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก งานอาชีวศึกษาระดับทวิภาคี 
กิจกรรม − แต่งตั้งคณะผู้ประสานงาน 

− แต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 

− แต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 3 

− จัดทำความร่วมมือ (MOU) 
ระยะเวลาดำเนินการ 2 สัปดาห์ 
เอกสารอ้างอิง − หนังสือเชิญสถานประกอบการ 

− คำส่ัง 

− บันทึกข้อความเชิญประชุม 

− คำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาครูนิเทศก์ / ครูประจำวิชา 

− คำส่ังแต่งตั้งครูนิเทศก์ / ครูประจำวิชา 

− หนังสือแต่งตั้งผู้ควบคุมการฝึกงาน / ครูฝึก 
   

แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ดำเนินงาน 

ผู้อำนวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

แผนกวิชา 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ผู้ควบคุมการฝึก / ครูฝึก 

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 

ครูนิเทศก์ / ครูประจำวิชา 

กรรมการดำเนินงาน 1 
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 การดำเนินงานตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  มีความเหมาะสมดีแล้ว 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

............................................................................................................  

................................................................................................ ............ 

............................................................................................................  

............................................................................................................  

............................................................................................................ 
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ข้อ 
 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น  
ข้อ 

เสนอแนะ 
สอดคล้อง 

(+1) 
ไม่แน่ใจ 

(0) 
ไม่สอดคล้อง 

(-1) 

3 การดำเนินงานตามรูปแบบและคู่มือ
การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ขั้นตอนการ
สร้างคู ่มือรายละเอียดการสอน /
การฝึกฯ 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
กิจกรรม − เลือกรายวิชา 

− สร้างแผนการสอน แผนการฝึก 
ระยะเวลาดำเนินการ 3 สัปดาห์ 
เอกสารอ้างอิง − หนังสือขอเชิญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 

− โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม  

− แบบสรุปรายวิชาชีพที่นำไปฝึกงานในสถานประกอบการ 

   

ผู้อำนวยการ 

สร้างคู่มือ 

รายละเอียดการสอน / 
การฝึกฯ 

ผู้ควบควบคุมการฝึก 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ 

ครูนิเทศก ์

วิทยากร 

กรรมการดำเนินงาน 2 
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 การดำเนินงานตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ขั้นตอนการสร้างคู่มือรายละเอียดการสอน / การฝึกฯ มีความเหมาะสมดี
แล้ว 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 
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ข้อ 
 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น  
ข้อ 

เสนอแนะ 
สอดคล้อง 

(+1) 
ไม่แน่ใจ 

(0) 
ไม่สอดคล้อง 

(-1) 
4 การดำเนินงานตามรูปแบบและคู่มือการ

บริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิค
ภูเก ็ต ขั ้นตอนการจัดอบรมสัมมนาครู
นิเทศก์ / ผู้ควบคุมการฝึก / ครูฝึกฯ 

    

 
 

 
 
 
 
 
 

          
 

ผู้รับผิดชอบหลัก งานอาชีวศึกษาทวิภาค ี
กิจกรรม − เตรียมความพร้อมการสัมมนา 

− ดำเนินการสัมมนาตามกำหนดการ 
ระยะเวลาดำเนินการ            2 สัปดาห์ 
เอกสารอ้างอิง − หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

− กำหนดการสัมมนา 

− หนังสือขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา 

       การดำเนินงานตามรูปแบบและคู ่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ขั้นตอนการจัดอบรมสัมมนาครูนิเทศก์ / ผู้ควบคุมการฝึก / 
ครูฝึกฯ  มีความเหมาะสมดีแล้ว 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

จัดอบรมสัมมนา 

ครูนิเทศก์ / ครูฝึก 

ผู้อำนวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

วิทยากร 

กรรมการดำเนินงาน 1 

กรรมการดำเนินงาน 2 
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ข้อ 
 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น  
ข้อ 

เสนอแนะ 
สอดคล้อง 

(+1) 
ไม่แน่ใจ 

(0) 
ไม่สอดคล้อง 

(-1) 
5 การดำเนินงานตามรูปแบบและคู่มือการ

บริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต ขั้นตอนการจัดการปฐมนิเทศก่อน
ฝึกงาน 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก ฝ่ายฝึกอบรม 
กิจกรรม − เตรียมความพร้อมการปฐมนิเทศ 

− ดำเนินการปฐมนิเทศตามกำหนดการ 
ระยะเวลาดำเนินการ            2 สัปดาห์ 
เอกสารอ้างอิง − กำหนดการปฐมนิเทศ 

− กำหนดการฝึก 

− แผนการฝึก 

− คู่มือนักศึกษาฝึกงาน 

− แบบฟอร์มบันทึกรายงาน 

  การดำเนินงานตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ขั้นตอนการจัดการปฐมนิเทศก่อนฝึกงานมีความเหมาะสมดีแล้ว 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

ปฐมนิเทศ 
ก่อนฝึกงาน 

ผู้จัดการ 

ฝ่ายบุคคลฯ 

แผนก/งาน.... 

ฝ่ายฝึกอบรม 

กรรมการดำเนินงาน 2 

กรรมการดำเนินงาน 3 
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ข้อ 
 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น  
ข้อ 

เสนอแนะ 
สอดคล้อง 

(+1) 
ไม่แน่ใจ 

(0) 
ไม่สอดคล้อง 

(-1) 
6 การดำเนินงานตามรูปแบบและคู่มือการบริหาร

จ ั ดการฝ ึกประสบการณ ์ว ิชาช ีพ ในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ขั้นตอน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 

    

 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก สาขาวิชา/แผนก..... 
กิจกรรม − ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 

− ดำเนินการฝึกงาน 

− นิเทศการฝึกงาน 

− สัมมนาระหว่างฝึกงาน 

− ประเมินผลการเรยีน 
ระยะเวลาดำเนินการ 16 สัปดาห์ 
เอกสารอ้างอิง − หนังสือส่งตัวนักศึกษา   คู่มือการฝึกงาน 

− แผนการฝึก 

− แผนการนิเทศ 

− แบบประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

         การดำเนินงานตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ มีความเหมาะสมดีแล้ว 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

............................................................................................................... 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 

 
ดำเนินการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการ 

 

ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ 

ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคคล 

งานอาชีวศึกษาทวิภาคี/ฝ่ายฝึกอบรม 
 

สาขาวิชา/แผนก..... 

นักศึกษา 

กรรมการดำเนินงาน 2 

ครูฝึก 

ครูนิเทศก์/ครูประจำวิชา 
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ข้อ 
 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น  
ข้อ 

เสนอแนะ 
สอดคล้อง 

(+1) 
ไม่แน่ใจ 

(0) 
ไม่สอดคล้อง 

(-1) 
7 การดำเนินงานตามรูปแบบและคู่มือการบริหาร

จ ัดการฝ ึกประสบการณ ์ว ิ ชาช ีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ขั้นตอน
การสรุปและรายงานผล 

    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก งานอาชีวศึกษาทวิภาคี/ฝ่ายฝึกอบรม 
กิจกรรม − สัมมนาเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน 

− สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินการ           2 สัปดาห์ 
เอกสารอ้างอิง − แผนกการฝึก 

− แผนการนิเทศ 

− แบบประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

− แบบรายงานผลการนิเทศ 

− ผลการฝึกงานแต่ละรายวิชา 

          การดำเนินงานตามรูปแบบและคู ่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ขั้นตอนการสรุปและรายงานผล  มีความเหมาะสมดีแล้ว 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

 

สรุปและ 

รายงานผล 

การดำเนินงาน 

 

ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ 

ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคคล 

งานอาชีวศึกษาทวิภาคี/ฝ่ายฝึกอบรม 
 

สาขาวิชา/แผนก...... 

กรรมการดำเนินงาน 1 

กรรมการดำเนินงาน 
2 

กรรมการดำเนินงาน 3 

กรรมการดำเนินงาน 
4 
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ข้อ 
 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น  
ข้อ 

เสนอแนะ 
สอดคล้อง 

(+1) 
ไม่แน่ใจ 

(0) 
ไม่สอดคล้อง 

(-1) 
8 คู ่มือดำเนินการ และคู ่มือครูฝึกฯ 

ตามร ูปแบบการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์ ว ิ ช าช ี พ ในสถาน
ประกอบการฯ 

    

 

  
   
   คู่มือดำเนินการ และคู่มือครูฝึกฯ ตามรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการฯ มีความเหมาะสมดีแล้ว 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................... 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 

...............................................................................................................  
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ 

โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
แบบประเมินการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจ 

สำหรับผู้บรหิารสถานประกอบการ และครูฝึกในสถานประกอบการ 
รูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 

ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
.............................................................................. 

ฉบับที่  16  สำหรับผู้บริหารสถานประกอบการ และครูฝึกในสถานประกอบการ รูปแบบการ
บริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
 
 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที ่

ค่า IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
2 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
5 1 0 1 1 1 0.80 ใช้ได้ 
6 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
7 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
8 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

เฉลี่ย 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 0.98 ใช้ได้ 
 

ค่าความสอดคล้องของแบบประเมินการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจ สำหรับผู้บริหารสถาน
ประกอบการ และครูฝึกในสถานประกอบการรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  เท่ากับ 0.98 
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Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 

 

 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.497 8 

 

 
Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

a1 33.70 1.789 .000 .507 

a2 34.20 1.289 .186 .503 

a3 33.90 .989 .742 .184 

a4 33.90 1.433 .176 .488 

a5 33.90 1.211 .431 .364 

a6 33.80 1.733 -.053 .553 

a7 33.80 1.511 .229 .463 

a8 33.70 1.789 .000 .507 
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Descriptives 
 
 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

a1 10 5 5 5.00 .000 

a2 10 4 5 4.50 .527 

a3 10 4 5 4.80 .422 

a4 10 4 5 4.80 .422 

a5 10 4 5 4.80 .422 

a6 10 4 5 4.90 .316 

a7 10 4 5 4.90 .316 

a8 10 5 5 5.00 .000 

ta 10 4.50 5.00 4.8375 .16719 

Valid N (listwise) 10     
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แบบประเมิน 
การประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจ (Syndicate) 

 สำหรับนักศึกษา   
 
 
 
 

รูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

 
 

 
นายอดิศักด์ิ  ชัชเวช 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
 
 

 
ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ที่ร่วมกันพิจารณาและแสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนา 

รูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

ฉบับที่ 17 
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แบบประเมินการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจ 
นักศึกษา 

รูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

คำชี้แจง :  
1. ในการตอบแบบประเมินการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจ   ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมอ่าน และทำ

ความเข้าใจ เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน ตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลยัเทคนิคภูเก็ต ที่แนบมาพร้อมกับแบบ
ประเมิน 

2. แบบประเมินการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจชุดนี้   มีทั้งหมด  3  ตอน  ประกอบด้วย 
ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
ตอนที่  3  ความคิดเห็นอื่นเกี่ยวกับผลการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหาร

จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

ตอนที่ 1   ด้านข้อมูลทั่วไป 
ช่ือ - นามสกุล : .................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลยัเทคนิคภูเก็ต 
   โปรดทำเครื่องหมาย (✓) ในช่อง (   ) ความคิดเห็นเพียง 1 ข้อสำหรับแต่ละประเด็นที่พิจารณาซึ่ง
ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  หากแต่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมกรุณาระบุลงใน
ช่องข้อเสนอแนะ โดยกำหนดค่าคะแนนดังนี้ 

  ระดับ 5  หมายถึง ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
  ระดับ 4  หมายถึง ระดับความคิดเห็น เห็นด้วย 
  ระดับ 3  หมายถึง ระดับความคิดเห็น ไม่แน่ใจ 
  ระดับ 2  หมายถึง ระดับความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย 
  ระดับ 1  หมายถึง ระดับความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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1. โครงการ/กิจกรรมที ่ เก ี ่ยวข้องกับนักศึกษาตามร ูปแบบและคู ่ม ือการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  

         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต มีความเหมาะสมดีแล้ว 

 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................... 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 

− การฝึกประสบการณ์ฯ  
o การส่งตัวนักศึกษา 
o นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 
o การนิเทศและประเมินผลการฝึกฯ 
o การสัมมนาระหวา่งฝึกฯ 

− การประเมินผลการฝึกฯ 

ดำเนินการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพใน

สถาน
ประกอบการ 

− เตรียมการก่อนฝึกฯ 

− การปฐมนิเทศฯ 

ดำเนินการ 

ปฐมนิเทศ
นักศึกษา 

− สัมมนาหลังการฝึกฯ 

− สรุปและส่งรายงานผลการฝึกฯ 
 

สรุปและ 

รายงานผลฯ 
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2. การดำเนินการตามรูปแบบและคู ่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   ในโครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ก่อนออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   
 

 
 
 
       การดำเนินการตามรูปแบบและคู ่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   ในโครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  มีความเหมาะสมดีแล้ว 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................... 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 

...............................................................................................................  
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3. การดำเนินการตามรูปแบบและคู ่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   ในโครงการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

 

 
         การดำเนินการตามรูปแบบและคู ่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   ในโครงการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  มีความเหมาะสมดีแล้ว 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................... 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 

...............................................................................................................  
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4. การดำเนินการตามรูปแบบและคู ่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   ในโครงการปัจฉิมนิเทศหลังจากฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   
 

 
 

 
 
         การดำเนินการตามรูปแบบและคู ่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   ในโครงการปัจฉิมนิเทศหลังจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  มีความเหมาะสมดีแล้ว 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................... 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 

...............................................................................................................  
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5. การดำเนินการตามรูปแบบและคู ่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   ในขั้นตอน  การนำเสนอผลการฝึกงานหลังสิ้นสุด
การฝึกฯ 

 

 
 
 
            การดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   ในขั้นตอน  การนำเสนอผลการฝึกงาน หลังส้ินสุดการฝึกฯ 
มีความเหมาะสมดีแล้ว 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................. .. 

...............................................................................................................  
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6. คู่มือนักศึกษา ตามรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการฯ 

 

 
 

คู่มือนักศึกษา ตามรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการฯ 

มีความเหมาะสมดีแล้ว 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................. .................. 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 
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ตอนที่  4 ความคิดเห็นอื่นเกี่ยวกับการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหาร   
             จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

     ขอขอบพระคุณทุกท่านทีร่่วมพิจารณาเพื่อพัฒนาการดำเนนิการตามรูปแบบและคู่มือการบริหาร
จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ให้มีความสมบูรณ์ 
ยิ่งขึ้น 
 

นายอดิศักดิ์  ชัชเวช 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
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แบบตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ) 
แบบประเมินการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจ  สำหรับนักศึกษา 

รูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

คำชี้แจง :  
1. ในการตอบแบบประเมินการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจ   ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมอ่าน และทำ

ความเข้าใจ เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน ตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลยัเทคนิคภูเก็ต ที่แนบมาพร้อมกับแบบ
ประเมิน 

2. แบบประเมินการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจชุดนี้   มีทั้งหมด  3  ตอน  ประกอบด้วย 
ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
ตอนที่  3  ความคิดเห็นอื่นเกี่ยวกับผลการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหาร

จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

ตอนที่ 1   ด้านข้อมูลทั่วไป 
ช่ือ - นามสกุล : .................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลยัเทคนิคภูเก็ต 
   โปรดทำเครื่องหมาย (✓) ในช่อง (   ) ความคิดเห็นเพียง 1 ข้อสำหรับแต่ละประเด็นที่พิจารณาซึ่ง
ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  หากแต่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมกรุณาระบุลงใน
ช่องข้อเสนอแนะ โดยกำหนดค่าคะแนนดังนี้ 

  ระดับ 5  หมายถึง ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
  ระดับ 4  หมายถึง ระดับความคิดเห็น เห็นด้วย 
  ระดับ 3  หมายถึง ระดับความคิดเห็น ไม่แน่ใจ 
  ระดับ 2  หมายถึง ระดับความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย 
  ระดับ 1  หมายถึง ระดับความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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ข้อ 
 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น  
ข้อ 

เสนอแนะ 
สอดคล้อง 

(+1) 
ไม่แน่ใจ 

(0) 
ไม่สอดคล้อง 

(-1) 
1 โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

ตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึก
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์ ว ิ ช า ช ี พ ใ น ส ถ า น
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  

    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต มีความเหมาะสมดีแล้ว 

 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................. .................. 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................. .. 

...............................................................................................................  
 

− การฝึกประสบการณ์ฯ  
o การส่งตัวนักศึกษา 
o นักศึกษาฝึกประสบการณฯ์ 
o การนิเทศและประเมินผลการฝึกฯ 
o การสัมมนาระหวา่งฝึกฯ 

− การประเมินผลการฝึกฯ 

ดำเนินการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพใน

สถาน
ประกอบการ 

− เตรียมการก่อนฝึกฯ 

− การปฐมนิเทศฯ 

ดำเนินการ 

ปฐมนิเทศ
นักศึกษา 

− สัมมนาหลังการฝึกฯ 

− สรุปและส่งรายงานผลการฝึกฯ 
 

สรุปและ 

รายงานผลฯ 
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ข้อ 
 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น  
ข้อ 

เสนอแนะ 
สอดคล้อง 

(+1) 
ไม่แน่ใจ 

(0) 
ไม่สอดคล้อง 

(-1) 
2 การดำเนินการตามรูปแบบและคู ่มือ

การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์
ว ิชาช ีพในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   ในโครงการ
ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ก่อนออก
ฝ ึกประสบการณ์ว ิ ชาช ีพในสถาน
ประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

    

 
 

 

 
 

       การดำเนินการตามรูปแบบและคู ่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   ในโครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  มีความเหมาะสมดีแล้ว 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 
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ข้อ 
 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น  
ข้อ 

เสนอแนะ 
สอดคล้อง 

(+1) 
ไม่แน่ใจ 

(0) 
ไม่สอดคล้อง 

(-1) 
3 การดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการ

บริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต   ในโครงการสัมมนาระหว่างฝึก
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ว ิ ช า ช ี พ ใ น ส ถ า น
ประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

    

 

 

         
   การดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   ในโครงการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  มีความเหมาะสมดีแล้ว 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................... 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 

...............................................................................................................  
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ข้อ 
 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น  
ข้อ 

เสนอแนะ 
สอดคล้อง 

(+1) 
ไม่แน่ใจ 

(0) 
ไม่สอดคล้อง 

(-1) 
4 การดำเนินการตามรูปแบบและคู ่มือ

การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์
ว ิชาช ีพในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   ในโครงการ
ปัจฉิมนิเทศหลังจากฝึกประสบการณ์
ว ิชาช ีพในสถานประกอบการ  ของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

    

 

 

 
 
         การดำเนินการตามรูปแบบและคู ่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   ในโครงการปัจฉิมนิเทศหลังจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  มีความเหมาะสมดีแล้ว 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................... 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 

...............................................................................................................  
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ข้อ 
 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น  
ข้อ 

เสนอแนะ 
สอดคล้อง 

(+1) 
ไม่แน่ใจ 

(0) 
ไม่สอดคล้อง 

(-1) 
5 การดำเนินการตามรูปแบบและคู ่มือ

การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์
ว ิชาช ีพในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิคภ ูเก ็ต   ในข ั ้นตอน  
การนำเสนอผลการฝึกงานหลังส ิ้นสุด
การฝึกฯ 

    

 

 
 
            การดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   ในขั้นตอน  การนำเสนอผลการฝึกงาน หลังส้ินสุดการฝึกฯ 
มีความเหมาะสมดีแล้ว 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................... 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................. .. 

............................................................................................................... 
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ข้อ 
 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น  
ข้อ 

เสนอแนะ 
สอดคล้อง 

(+1) 
ไม่แน่ใจ 

(0) 
ไม่สอดคล้อง 

(-1) 
6 คู่มือนักศึกษา ตามรูปแบบการบริหาร

จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการฯ 
 

    

 

 
 

คู่มือนักศึกษา ตามรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการฯ 

มีความเหมาะสมดีแล้ว 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

(    ) 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(    ) 4 เห็นด้วย 
(    ) 3 ไม่แน่ใจ 
(    ) 2 ไม่เห็นด้วย 
(    ) 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

.............................................................................................................. . 

............................................................................................................... 

............................................................................................................. .. 

........................................................................................................... .... 

...............................................................................................................  
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ 
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

แบบประเมินการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจ  สำหรับนักศึกษา 
รูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 

ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
.............................................................................. 

 
ฉบับที ่  17  สำหรับนักศึกษารูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ 
 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที ่

ค่า IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
2 1 0 1 1 1 0.80 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
5 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
6 1 1 0 1 1 0.80 ใช้ได้ 

เฉลี่ย 1.00 0.90 0.90 1.00 1.00 0.94 ใช้ได้ 
 
 

ค่าความสอดคล้องของแบบประเมินการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจ สำหรับนักศึกษา รูปแบบ
การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   เท่ากับ 
0.94 
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Reliability 
 
 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 5 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 5 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.300 6 

 

 
 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

a1 24.40 .800 .000 .312 

a2 24.40 .800 .000 .312 

a3 24.60 .300 .612 -.417a 

a4 24.60 .300 .612 -.417a 

a5 24.40 .800 .000 .312 

a6 24.60 .800 -.250 .625 

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates 

reliability model assumptions. You may want to check item codings. 
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Descriptives 
 
 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

a1 5 5 5 5.00 .000 

a2 5 5 5 5.00 .000 

a3 5 4 5 4.80 .447 

a4 5 4 5 4.80 .447 

a5 5 5 5 5.00 .000 

a6 5 4 5 4.80 .447 

ta 5 4.67 5.00 4.9000 .14907 

Valid N (listwise) 5     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



369 
 

ประวัติผู้วิจัย 
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