
บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 

    การวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่  1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการสร้างนวัตกรรมการขับเคลื่อน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
               1.1  ผลศึกษาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยการสังเคราะห์เอกสาร  
                 1.2 ผลการศึ กษ าแนวทางในการพั ฒ นาอาชี วศึ กษ าระบบท วิภ าคี  
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ         
           ตอนที่ 2 ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี   
                 2.1 ผลการยกร่างนวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
                 2.2 ผลการหาคุณภาพของร่างนวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
          ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้นวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  

ตอนที่ 4 ผลการประเมินผลการใช้นวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  
          4.1 คุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                  4.2 การเพ่ิมปริมาณผู้ เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี  
                  4.3 ความร่วมมือของสถานประกอบการหลังจากการใช้ นวัตกรรมการ
ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
                  4.4 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 

           4.5 ความพึงพอใจของผู้บริหารและครูฝึกในสถานประกอบการที่รับผู้เรียน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ          
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ตอนที่  1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการสร้างนวัตกรรมการขับเคลื่อน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
 1.1 ผลการศึกษาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยการสังเคราะห์เอกสาร                       
               ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือกำหนดเป็นกรอบแนวคิดเบื้องต้นในการวิจัย  
ดังนี้ 1) หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  2) คณะกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม  3) ขอบข่ายงาน
การบริหารแบบมีส่วนร่วม 4) กระบวนการแบบมีส่วนร่วม และ 5) มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาค ี ดังตารางที่ 10 
 

ตารางท่ี 9 แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ สรุป 
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 1. ความไว้วางใจ การสร้างความไว้วางใจกันควรอยู่บน

พ้ืนฐานของการเปิดเผยให้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมา มีการ
ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ให้โอกาสทุกคนได้
แสดงความสามารถ มีความจริงใจให้แก่กัน 
2. การติดต่อสื่อสาร เป็นการติดต่อเพ่ือส่งข่าวสาร 
ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ทัศนคติต่างๆ จากบุคคลหนึ่ง
หรือหลายคน และในการติดต่อสื่อสารนั้นจะต้องมีผู้ส่ง
สารและผู้รับสาร 
3. การทำงานเป็นทีม การร่วมกันทำงานของสมาชิกที่
มากกว่า 1 คน โดยที่สมาชิกทุกคนนั้นจะต้องมีเป้าหมาย
เดียวกันที่จะทำอะไรแล้วทุกคนต้องยอมรับร่วมกัน มีการ
วางแผนการทำงานร่วมกัน  การทำงาน เป็ นที มมี
ความสำคัญในทุกองค์กรการทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งจำเป็น
สำหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
บริหารงานการทำงานเป็นทีม 
4. การตัดสินใจร่วมกัน เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคล 
หรือกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะของ
การร่วมกันรับรู้ ร่วมคิดร่วมทำ และร่วมตัดสินใจอันจะ
นำไปสู่กระบวนการปฏิบัติที่ดี 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ สรุป 
องค์ประกอบที่ 1 คณะกรรมการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและขอบข่าย
งานการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

คณะกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
1. องค์ ป ระกอบของคณ ะกรรมการ  ใน

การศึกษาให้มีคณะกรรมการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม จำนวน 15 คนในสถานศึกษาขนาด
เล็กให้มีคณะกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
จำนวน 13 คน ประกอบด้วย 
1.1 ผู้ อำนวยการวิทยาลั ย เป็ นประธาน

กรรมการ 
1.2 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นกรรมการ 
1.3 ผู้แทนจากฝ่ ายต่ างๆ เป็นกรรมการ 

(จำนวน 4 คน) 
1.4 ผู้แทนชุมชนเป็นกรรมการ 
1.5 ผู้แทนศิษย์เก่าเป็นกรรมการ 
1.6 ครูผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรทางการ

ศึกษาเป็นกรรมการ (จำนวน 4 คน) 
2. หน้าที่ของคณะกรรมการ ดังนี้ 

                2.1 ผู้อำนวยการวิทยาลัย มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบบังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา บริหาร 
กิจการของสถานศึกษา การวางแผน การปฏิบัติงาน การ
ควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป 
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
 2.2 รองผู้อำนวยการวิทยาลัย มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบรองจากผู้อำนวยการวิทยาลัย โดย
ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัย
ในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการ
ปฏิ บั ติ งาน  การควบคุม  กำกับ  ดู แล  เกี่ ยวกับการ
บริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานทั่วไปและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ สรุป 
               2.3 ผู้แทนจากฝ่ายต่างๆ มี่หน้าที่และความ

รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการและงานที่เกี่ยวข้อง 
การจัดเตรียมความพร้อม การให้บริการ การอำนวยความ
สะดวก ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 2.4 ผู้แทนชุมชน มีหน้าที่ เสนอแนะและมี
ส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน
การบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไปของ
สถานศึกษา ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน รวมทั้งสื่อสาร
จารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
 2.5 ผู้แทนศิษย์เก่า มีหน้าที่ เสนอแนะและมี
ส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน
การบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไปของ
สถานศึกษา เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา
กับหน่วยงานรัฐ และเอกชน 
 2.6 ครูผู้ ท รงคุณ วุฒิ และบุ คลาการทาง
การศึกษา 
  2.6.1 ครูผู้ทรงคุณวุฒิ มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการ
ของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความ
ร่วมมื อกั บ ผู้ ป กครอง บุ คคล ในชุ มชน  และสถาน
ประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคม
ด้านวิชาและด้านวิชาชีพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
  2.6.2 บุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่
และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสนับสนุนการศึกษา 
ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และ 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ สรุป 
 ปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงานการศึกษา ปฏิบัติตามระเบียบ

ข้อบังคับ คำสั่ง แบบแผน และขนบธรรมเนียมของทาง
ราชการ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ขอบข่ายงานการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 การศึกษาเกี่ยวกับภาระงานหรือภารกิจการ
บริหารและการจัดการสถานศึกษามีการกระจายอำนาจ
บริหารและจัดการศึกษาให้ กับสถานศึกษา 4 งาน 
ประกอบด้วย 1) งานบริหารทรัพยากร 2) งานแผนงาน
และความร่วมมือ 3) งานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
และ 4) งานวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. งานบริหารทรัพยากร ขอบข่ายหรือ
ภารกิจของงาน ประกอบด้วย 8 ภาระงาน ดังนี้  งาน
บริหารทั่วไป งานบุคลากร งานการเงิน งานการบัญชี งาน
พั สดุ  งาน อาคารสถาน ที่  งาน ท ะ เบี ยน  และงาน
ประชาสัมพันธ์ 
 2. งานแผนงานและความร่วมมือ ขอบข่าย
หรือภารกิจของงาน ประกอบด้วย 7 ภาระงาน ดังนี้ งาน
วางแผนและงบประมาณ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ งาน
ความร่วมมือ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานส่งเสริม
ผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ และงานฟาร์มและ
โรงงาน 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ สรุป 
              3. งานพัฒ นากิจการนั ก เรียนนั กศึกษา 

ขอบข่ายหรือภารกิจของงาน ประกอบด้วย 6 ภาระงาน 
ดังนี้ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา งานครูที่ปรึกษา งาน
ปกครอง งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน งานสวัสดิการ
นักเรียนนักศึกษา และโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
           4. งานวิชาการ ขอบข่ายหรือภารกิจของงาน 
ประกอบด้วย 6 ภาระงาน ดังนี้ แผนกวิชางานหลักสูตร
และพัฒนาการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล 
งานวิทยบริการและห้องสมุด งานอาชีวศึกษาระบบวิภาคี 
และงานสื่อการเรียนการสอน          
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 
 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ สรุป 
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม 

                ขั้นตอนที่  1 การวางแผน (Planning) 
เป็นการกำหนดเป้าหมาย กำหนดกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย รวมทั้งการรวบรวมและประสานงานกิจกรรม
ต่าง ๆ  
 ขั้นตอนที่ 2 การจัดองค์การ (Organizing) 
เป็นการแบ่งงาน หรือการมอบหมายงานการที่กำหนดช่วง
การบริหาร หรือโครงสร้างการบริหาร การกำหนดกลุ่มงาน 
การประสานงานและเอกภาพในการบังคับบัญชา 
 ขั้นตอนที่ 3 การสั่งการ (Directing) เป็น
การใช้อิทธิพลแห่งอำนาจหน้าที่ของผู้นำควบคู่กับสิ่งจูงใจ
ในการสอนงานให้บุคลากรในองค์กรการปฏิบัติตาม
คำแนะนำ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน นอกจากนี้
การสั่งการยังหมายความรวมถึง การใช้อำนาจตั้งแต่
คณะทำงาน ประสานงานเพ่ือสร้างความเข้าใจและลดการ
ขัดแย้งระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 
 ขั้นตอนที่  4 การควบคุม  (Controlling) 
การควบคุมเป็นการดำเนินการของผู้บริหารในการ
ตรวจสอบการดำเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
หรือไม่หากการปฏิบัติงานไม่ตรงตามวัตถุประสงค์องค์การ
ต้องหาทางแก้ไขเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์
ทีต่ั้งไว้ 
 ขั้ น ต อ น ที่  5 ก า ร น ำ  (Leading) เป็ น
ขั้นตอนที่ผู้บริหารใช้ภาวะผู้นำ (Leadership) ในการชัก
จูงและส่งเสริมให้บุคคลผู้ อ่ืนปฏิบัติตามที่ตนต้องการ
เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุจุดหมายขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 



 
 

191 
 

ตารางท่ี 9 (ต่อ) 
 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ สรุป 
องค์ประกอบที่ 3 มาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หมายถึง 
มาตรฐานการจัดการอาชีว 
ศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 
2557 เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่ เกิดจากข้อตกลง 
ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีกับสถานประกอบการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐในเรื่องการจัดหลักสูตร 
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลเพ่ือให้ผู้เรียน
 อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีความรู้ความเข้าใจ มี
ทักษะ มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจ
นิสัยที่เหมาะสม ปฏิบัติงานได้จริงและทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุขโดยคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน 
ได้แก่  
       2.1 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ หมายถึง ผู้เรียน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีสำเร็จ 
การศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
พฤติกรรมลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา 
       2.2 ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่ วไป 
หมายถึง ผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิ 
ภาคีท่ีสำเร็จการศึกษามีความรู้และทักษะการสื่อสารการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน การทำงานร่วมกัผู้เอ่ืน การใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและพัฒนา
งาน 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 
 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ สรุป 
       2.3 ด้ าน สม รรถน ะอ าชี พ  ห ม ายถึ ง  ผู้ เรี ย น

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีสำเร็จการศึกษา 
มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะใน 
สาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง ประยุกต์สู่อาชีพ 

 
             1.2 ผลการศึกษาแนวทางในการพัฒนาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
             แหล่งข้อมูล ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ดังตารางที่ 18-19      
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ตารางท่ี 10 ผลการสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิค   
               ปราจีนบุรี (n = 5) 

ประเด็นการสัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์ 
ประเด็นที่ 1 ด้านหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม

การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี ควรมีอะไรบ้าง 

             1. ความไว้วางใจ  การสร้างความ
ไว้วางใจกันควรอยู่บนพ้ืนฐานของการเปิดเผยให้
ข้อมูลที่ตรงไปตรงมามีการยอมรับความคิดเห็น
ซึ่ ง กั น แ ล ะ กั น ให้ โอ ก า ส ทุ ก ค น ได้ แ ส ด ง
ค ว าม ส าม า รถ มี ค ว าม จ ริ ง ใจ ให้ แ ก่ กั น มี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับความพึงพอใจใน
งานมีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การตลอดจนการ
แสดงออกซึ่งความเอ้ืออาทรและเอาใจใส่ซึ่งกัน
และกัน 
 2. การติดต่อสื่อสาร มนุษย์ใช้ภาษา
เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันโดย
มีอากาศเป็นตัวกลางซึ่งภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสาร
กันนั้นเป็นภาษาพูดภาษาเขียนหรือสัญลักษณ์
อ่ืนๆ ที่สามารถทำให้เข้าใจข่าวสารได้ตรงกันซึ่ง
จะต้องมีข้อตกลงกันว่าแต่ละสัญลักษณ์หรือ
คำพูดหมายถึงสิ่งใด 
 3. ก า ร ท ำ ง า น เ ป็ น ที ม  มี
ความสำคัญกับทุกองค์การคือกระบวนการที่
บุคคลหลายคนก็ทำกิจกรรมร่วมกันมีการวาง
แผนการทำงานร่วมกันมีการแบ่งหน้าที่และความ
รับผิดชอบร่วมกันมีความสัมพันธ์กันมีจุดประสงค์
หรือความคาดหวังร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
หรือผลสำเร็จเดียวกันการทำงานเป็นทีมจึงเป็น
สิ่ งจำเป็นสำหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารงาน 
 4. การมีส่วนร่วมตัดสินใจ เป็นการ
เปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วน 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ)  

ประเด็นการสัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
ประเด็ นที่  2  ด้ านองค์ ป ระกอบของคณ ะ
กรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม และหน้าที่ควร
เป็นอย่างไร 

 

ร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งไม่ว่าจะเป็น
ทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะของการร่วมรับรู้
ร่วมคิดร่วมทำและร่วมตัดสินใจอันจะนำไปสู่
กระบวนการปฏิบัติที่ดี 
 
1. อ งค์ ป ระกอบ ข อ งค ณ ะก รรม ก าร  ใน
สถานศึกษาให้มีคณะกรรมการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมจำนวน 15 คนในสถานศึกษาขนาดเล็กให้มี
คณะกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมจำนวน 13 
คนประกอบด้วยดังนี้  
 1.1 ผู้ อ ำน วยการวิท ย าลั ย เป็ น
ประธานกรรมการ  
 1.2 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็น
กรรมการ  
 1.3 ผู้แทนหัวหน้าแผนกวิชาเป็น
กรรมการ (จำนวน 2 คน) 
 1.4 ผู้ แ ท น จ าก ฝ่ า ย ต่ า งๆ เป็ น
กรรมการ  
 1.5 ผู้แทนครูเป็นกรรมการ  
 1.6 ครูผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นกรรมการ 
 1.7 ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ภ ายนอก เป็ น
กรรมการ (จำนวน 2 คน) 

2. หน้าที่ของคณะกรรมการ ดังนี้ 
  2.1 กำหนดเป้าหมายนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ในการบริหารสถานศึกษา  
  2.2 ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี  
  2.3 กำหนดแผนการรับนักเรียน 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ)  

ประเด็นการสัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นที่ 3 ด้านขอบข่ายงานการบริหารแบบ
มีส่วนร่วม  ควรปะกอบด้วยงานอะไรบ้าง 

นักศึกษาการยุบการขายและการเพ่ิมประเภทวิชา
สาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา  
  2.4 ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ระเบียบและข้อบังคับต่างๆของสถานศึกษา  
  2.5 เรื่องอ่ืนๆ ที่ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการ  
  2.6 ดำเนินการอ่ืนตามท่ีกฎหมาย
ระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
  2.7 กำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงาน
สถานศึกษา 
         การศึกษาเกี่ยวกับภาระงานหรือภาระ
กิจการบริหารและการจัดการสถานศึกษามีการ
กระจายอำนาจบริหารและจัดการการศึกษา
ให้กับสถานศึกษา 6 งานประกอบด้วย 1) งาน
บริหารทรัพยากร 2) งานแผนงาน 3) งานพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา 4) ด้านวิชาการ 5) งาน
ความร่วมมือกับสถานประกอบการและ 6) งาน
พัฒนาและบริการชุมชนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. งานบริหารทรัพยากร ขอบข่ายหรือ
ภารกิจของงานนั้นประกอบด้วย 8 พนักงานดังนี้
งานบริหารทั่วไป งานบุคลากร งานการเงิน งาน
การบัญชี งานพัสดุ  งานอาคารสถานที่  งาน
ทะเบียน งานประชาสัมพันธ์ และงานเอกสารการ
พิมพ์  

2. งานวางแผน ขอบข่ายหรือภารกิจ
ของงานประกอบด้วย 7 พลังงานดั งนี้  งาน
วางแผนและงบประมาณ  งานศู น ย์ ข้ อมู ล
สารสน เทศ งานวิจัย พัฒ นานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ)  
 

ประเด็นการสัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์ 

 การหางาน ส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบ
ธุรกิจและงานฟาร์มและโรงงาน 

3. งานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
ขอบข่ายหรือธุรกิจของงานประกอบด้วย 6 
พนักงานดังนี้งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา งาน
ครูที่ปรึกษางานปกครอง งานแนะแนวอาชีพและ
จัดหางาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา และ
งานโครงการพิเศษ 

4. งานวิชาการ ขอบข่ายหรือภารกิจ
ของงานประกอบด้วย 6 ภาระงาน ดังนี้แผนกวิชา
งานหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน งาน
วัดผลและประเมินผล งานวิทยบริการและ
ห้องสมุดงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และงาน
สื่อการเรียนการสอน 

5. ง า น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ ส ถ า น
ป ระก อ บ ก า ร  ข อ บ ข่ า ย ภ ารกิ จ ข อ งงาน
ประกอบด้วย 3 ภาระงาน ดังนี้งานความร่วมมือ 
งานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และงาน
ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและ
องค์การอิสระ 

6 . งาน พั ฒ น าและบ ริ ก ารชุ ม ชน 
ขอบข่ายหรือภารกิจของงานประกอบด้วย 5 
ภ าระงานดั งนี้  งานบ่ ม เพาะวิส าหกิ จ  งาน
ฝึกอบรมและพัฒนา งานสิทธิบัตรและทรัพย์สิน
ทางปัญญา งานพัฒนาชุมชน และงานศูนย์ซ่อม
สร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ)  
 

ประเด็นการสัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์ 

ประเด็นที่ 4 ด้านกระบวนการการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม   ประกอบด้วยขั้นตอนอะไรบ้าง  
และในแต่ขั้นตอนต้องทำอะไรบ้าง 

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Planning) 
การกำหนดโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของ
สถานศึ กษาที่ กำหนดไว้ ในแผนปฏิบั ติ การ
ประจำปี เขียนรายละเอียดออกมาเป็นปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วยโครงการหรือกิจกรรม มี
การกำหนดวัตถุประสงค์ระยะเวลาสถานที่  
ด ำ เนิ น ง าน มี บุ ค ล าก ร ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ
งบประมาณท่ีใช้ 

ขั้ น ต อ น ที่  2 ก า ร จั ด อ ง ค์ ก า ร 
(Organizing) เป็นการแบ่งงานกำหนดบทบาท
และความรับผิดชอบตามตำแหน่งหน้าที่ของ
บุคลากร  โดยจะมี โครงสร้างการบริหารที่มี
ความสัมพันธ์กันในการทำงานเพ่ือเป็นประโยชน์
ต่องาน และจะมีแนวทางการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่  ตลอดจนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับ
สถานภาพของตนเองในขณะนั้นด้วย 

 
ขั้นตอนที่ 3 การสั่งการใน (Directing) 

เป็นขั้นการสั่งงานจากผู้บริหารที่ใช้อำนาจหน้าที่
ในการ  กระตุ้ น  จู ง ใจ  ให้ ผู้ ใต้ บั งคั บบัญ ชา
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปได้ด้วยดี
อั น จ ะน ำพ าอ งค์ ก ารบ รรลุ ผ ล ส ำ เร็ จ ต าม
วัตถุประสงค์ 

ขั้นตอนที่  4 การนำแผนไปปฏิบัติ  
(Doing) การปฏิบัติ เป็นการดำเนินการตาม
วิธีการหรือแนวทางที่กำหนดและเก็บรวบรวม
บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานร่วมกัน
ระหว่างคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู้นำ 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ)  
 

ประเด็นการสัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นที่ 5 มาตรฐานอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี  ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุมชน ผู้ปกครอง คณะครู และผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ขั้ น ต อ น ที่  5 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล 
(Evaluating) ก า ร นิ เท ศ  ก ำ กั บ  ติ ด ต า ม 
ตรวจสอบและการประเมินผลเป็นขั้นตอนสุดท้าย
ที่ จ ะท ำให้ ท ราบ ว่ า  การปฏิ บั ติ งานบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่เพียงใดหาวิธีปรับปรุงแก้ไข
ความคาดหวังกับการปฏิบัติงานจริงนั้นเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันให้ได ้

ขั้นตอนที่ 6 การปรับปรุงและพัฒนา 
(Development) เป็ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง สิ่ ง ที่
บกพร่องและพัฒนาพฤติกรรมให้เหมาะสม ขนาด
คุณลักษณะที่ไม่ต้องการออกจากตัวเอง และ
เสริมสร้างคุณลักษณะที่สังคมต้องการ การนำ
รายงานผลการปฏิบัติงานมาพิจารณาโดยการมี
ส่วนร่วมของผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง คณะครู และ
ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกันแสวงหาแนวทาง
ปรับปรุง 
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
หมายถึง มาตรฐานการจัดการอาชีว 
ศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2557 เป็นการจัด
การศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลง ระหว่าง
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีกับสถานประกอบการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐในเรื่องการจัด
หลักสูตร  
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ตารางท่ี 10 (ต่อ)  
 

ประเด็นการสัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์ 

           ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น  ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผลเพื่อให้ผู้เรียน อาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี  มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ มีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่
เหมาะสม ปฏิบัติงานได้จริงและทำงานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขโดยคุณภาพของผู้สำเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีครอบคลุม
อย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่  
2.1 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หมายถึง 
ผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีสำเร็จ 
การศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพพฤติกรรมลักษณะนิสัยและทักษะทาง
ปัญญา 
 2.2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
หมายถึง ผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิ 
ภาคีท่ีสำเร็จการศึกษามีความรู้และทักษะการ
สื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
พัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การทำงาน
ร่วมกัผู้เอื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและพัฒนางาน 
 2.3 ด้านสมรรถนะอาชีพ  หมายถึง ผู้ เรียน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีสำเร็จการศึกษา 
มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และ
ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง ประยุกต์สู่
อาชีพ 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ)  
 

ประเด็นการสัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์ 
 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. คุณ ภ าพของผู้ เรี ยนต ามมาต รฐานการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2. การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาค ี              
3.  ความร่วมมือของสถานประกอบการหลังจาก
การใช้นวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาค ี  
4. การมี งานทำและศึ กษ าต่ อของผู้ ส ำ เร็ จ
การศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5. ความพึงพอใจของผู้บริหารและครูฝึกในสถาน
ประกอบการที่รับผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ          

 

 
          ตารางที่ 10 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนวทางในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  ประเด็นที่ 1 ด้านหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้แก่ 1. ความไว้วางใจ 2. การติดต่อสื่อสาร 3. การทำงานเป็นทีม  4. การ
ตัดสินใจร่วมกัน ประเด็นที่ 2 ด้านองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใน
สถานศึกษาให้มีคณะกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมจำนวน 15 คนในสถานศึกษาขนาดเล็กให้มี
คณะกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมจำนวน 13 คนประกอบด้วยดังนี้  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็น
ประธานกรรมการ   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นกรรมการ ผู้แทนหัวหน้าแผนกวิชาเป็นกรรมการ  
(จำนวน 2 คน)   ผู้แทนจากฝ่ายต่างๆเป็นกรรมการ  ผู้แทนครูเป็นกรรมการ ครูผู้ทรงคุณวุฒิและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นกรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการ (จำนวน 2 คน)และหน้าที่
ของคณะกรรมการ ดังนี้ กำหนดเป้าหมายนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารสถานศึกษา ให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี  กำหนดแผนการรับนักเรียนนักศึกษา
การยุบการขายและการเพ่ิมประเภทวิชาสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ระเบียบและข้อบังคับต่างๆของสถานศึกษา  เรื่องอ่ืนๆ ที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการ  
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ดำเนินการอ่ืนตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และกำกับ ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานสถานศึกษา  ประเด็นที่ 3 ด้านขอบข่ายงานการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ประกอบด้วย  6 
งานประกอบด้วย 1) งานบริหารทรัพยากร 2) งานแผนงาน 3) งานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 4) 
ด้านวิชาการ 5) งานความร่วมมือกับสถานประกอบการและ 6) งานพัฒนาและบริการชุมชน  และ
ประเด็น 4 ด้านกระบวนการการบริหารแบบมีส่วนร่วม   ประกอบด้วย  6  ขั้นตอน  ดังนี้ ขั้นตอนที่ 
1 การวางแผน (Planning)  ขั้นตอนที่ 2 การจัดองค์การ (Organizing)   ขั้นตอนที่ 3 การสั่งการใน 
(Directing) ขั้นตอนที่ 4 การนำแผนไปปฏิบัติ (Doing) ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล (Evaluating) 
ขั้นตอนที่ 6 การปรับปรุงและพัฒนา (Development) และประเด็นที่ 5 มาตรฐานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี  ประกอบด้วยหลักการและวัตถุประสงค์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   คุณภาพของ
ผู้สำเร็จการศึกษาโครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิต การคิดหน่วยกิตต่อภาคเรียนและการจัดการ     
ผู้สอนและบุคลากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ทรัพยากรการเรียนการสอนและ
การจัดการ   สถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  สถานประกอบการที่จัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาค ีและครูฝึกในสถานประกอบการ 
 

ตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
 ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานสำหรับการสร้างนวัตกรรม

การขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  จัดการศึกษาใน 2 ส่วนคือ        
1) การศึกษาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยการสังเคราะห์เอกสาร 2) การศึกษาแนวทางใน
การพัฒนาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ           

ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 ทั้ง 2 ส่วน มายกร่างนวัตกรรมการ
ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยนำเสนอเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1 ผลการยกร่างนวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี  

ร่างนวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  ซึ่ง
ประกอบด้วยหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  และองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบคือ 1) คณะกรรมการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและขอบข่ายงานการบริหารแบบมีส่วนร่วม 2) กระบวนการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม และ 3) มาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดังรายละเอียดในภาพ 4 
 
 



      

(ร่าง) นวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 

หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

1. หลักความไว้วางใจ 
2. หลักการติดต่อสื่อสาร 
3. หลักการทำงานเป็นทีม 
4. หลักการตัดสินใจร่วมกัน 

องค์ประกอบที่ 1 
1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
  1) ผู้อำนวยการวิทยาลัย                 ประธานกรรมการ 
  2) รองผู้อำนวยการวิทยาลยั                       กรรมการ 
  3) ผู้แทนหวัหนา้แผนก                             กรรมการ 
  4) ผู้แทนครู                                          กรรมการ 
  5) ผู้ทรงคุณวุฒติภายนอก                          กรรมการ 
  6) รองผู้อำนวยการวิทยาลยั ที่ได้รับมอบหมายกรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ของคณะกรรมการ 
1. กำหนดเป้าหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการบริหารสถานศึกษา 
2. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนการปฏิบัติการประจำปี 
3. กำหนดแผนการรับนักเรียนนกัศึกษา การยบุ การขยาย และการเพิ่ม
ประเภทวิชา  
4. ให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกับระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
5. เร่ืองอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการวิทยาลยัเสนอต่อคณะกรรมการ 
6. ดำเนินการอื่นตามทีก่ฎหมายระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
7. กำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานสถานศึกษา 
1.2 ขอบข่ายงานการบริหาร 
  1) งานบริหารทรัพยากร 
  2) งานแผนงาน 
  3) งานพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
  4) งานวิชาการ 
  5) งานความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
  6) งานพัฒนาและบริการชุมชน 

 

องค์ประกอบที่ 2 
กระบวนการบริหาร 
ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผน 
ขั้นตอนท่ี 2 การจัดองค์การ 
ขั้นตอนท่ี 3 การสั่งการ 
ขั้นตอนท่ี 4 การนำแผนไปปฏิบัต ิ
ขั้นตอนท่ี 5 การประเมินผล 
ขั้นตอนท่ี 6 การปรับปรุงและพัฒนา 

 

องค์ประกอบที่ 3 
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาค ี
 
1. คุณภาพผู้เรียน 
2. การเพ่ิมปริมาณผู้เรียน 
3. ความร่วมมือของสถาน
ประกอบการ 
4. การมีงานทำและศึกษาต่อ 
5. ความพึงพอใจของผู้บริหาร
และครูฝึกในสถานประกอบการ 

202 ภาพที่ 17 (ร่าง) นวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
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ตารางท่ี 11  สรุป (ร่าง) นวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  วิทยาลัยเทคนิค 
                 ปราจีนบุร ี  
 

องค์ประกอบ/รายละเอียด 

องค์ประกอบ รายละเอียด 

หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 

            1. หลักความไว้วางใจ 
 1.1 การเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา  
 1.2 ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
 1.3 ให้โอกาสทุกคนได้แสดงความสามารถ  
 1.4 มีความจริงใจให้แก่กัน  
 1.5 การแสดงออกซ่ึงความเอ้ืออาทร  
 1.6 การเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน  
 1.7 มีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร 
 2. หลักการติดต่อสื่อสาร  
  2.1 การติดต่อเพ่ือส่งข่าวสาร ข้อเท็จจริง  
  2.2 การแสดงความคิดเห็นและทัศนคติต่างๆ  
  2.3 เป็นการใช้ภ าษาพูด ภาษาเขียน หรือ
สัญลักษณ์อ่ืนๆ 
 3. หลักการทำงานเป็นทีม 
  3.1 การร่วมกันทำงาน  
  3.2 มีเป้าหมายเดียวกัน  
  3.3 ยอมรับร่วมกัน  
  3.4 วางแผนการทำงานร่วมกัน  
  3.5 เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3.6 แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน  
  3.7 มีความสัมพันธ์กัน 
 4. หลักการตัดสินใจร่วมกัน 
  4.1 เปิดโอกาสให้บุคคลอื่นมีส่วนร่วมในกิจกรรม  
  4.2 ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจ 
  4.3 ให้บุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการ 
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ตารางท่ี 11  (ต่อ) 

องค์ประกอบ/รายละเอียด 

 

องค์ประกอบ 

 

รายละเอียด 

 
 
 
องค์ประกอบที่ 1 คณะกรรมการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ขอบข่ายงานการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม 
 

            ดำเนินงานพัฒนา 
  4.4 แก้ ไขปัญหาร่วมกับการใช้วิทยาการที่
เหมาะสมและสนับสนุน 
            คณะกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
            องค์ประกอบของคณะกรรมการ สถานศึกษาให้มี
คณะกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม จำนวน 15 คน ใน 
สถานศึกษาขนาดเล็กให้มีคณะกรรมการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม จำนวน 13 คน ประกอบด้วย 
  1.1 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการ  
  1.2 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นกรรมการ  
  1.3 ผู้ แทนหัวหน้าแผนกวิชาเป็นกรรมการ 
(จำนวน 5 คน)  
  1.4 ผู้แทนครูเป็นกรรมการ (จำนวน 2 คน)  

1.5 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการ (จำนวน 
3 คน)  

  1.6 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย
เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 2. หน้าที่ของคณะกรรมการ ดังนี้ 
  2.1 กำหนดเป้าหมายนโยบายและยุทธศาสตร์ใน
การบริหารสถานศึกษา  
  2.2 ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษา 
และแผนปฏิบัติการประจำปี  
  2.3 กำหนดแผนการรับนักเรียนนักศึกษา การยุบ 
การขยาย และการเพ่ิมประเภทวิชาสาขาวิชาที่เปิดสอนใน
สถานศึกษา  
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ตารางท่ี 11  (ต่อ) 

องค์ประกอบ/รายละเอียด 

องค์ประกอบ รายละเอียด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             2.4 ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ของสถานศึกษา  
  2.5 เรื่องอ่ืนๆ ที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยเสนอต่อ
คณะกรรมการ  
  2.6 ดำเนินการอ่ืนตามที่กฎหมายระบุให้เป็น
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  
  2.7 กำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานสถานศึกษา 
 องค์ประกอบขอบข่ายงานการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม 
 การศึกษาเกี่ยวกับภาระงานหรือภาระกิจการบริหาร
และการจัดการสถานศึกษามีการกระจายอำนาจบริหารและ
จัดการศึกษาให้กับสถานศึกษา 6 งาน ประกอบด้วย 1) งาน
บริหารทรัพยากร 2 ) งานแผนงาน 3) งานพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา 4) งานวิชาการ 5) งานความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ และ 6) งานพัฒนาและบริการชุมชน โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. งานบริหารทรัพยากร ขอบข่ายหรือภารกิจของ
งานประกอบด้วย 9 ภาระงาน ดังนี้ งานบริหารทั่วไป งาน
บุคลากร งานการเงิน งานการบัญชี งานพัสดุ งานอาคาร
สถานที่ งานทะเบียน งานประชาสัมพันธ์ และงานเอกสาร
การพิมพ์ 
 2. งานแผนงาน ขอบข่ายหรือภารกิจของงาน
ประกอบด้วย 6 ภาระงาน ดังนี้ งานวางแผนและงบประมาณ 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งาน
ส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจและงานฟาร์มและ
โรงงาน 
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ตารางท่ี 11  (ต่อ) 

องค์ประกอบ/รายละเอียด 

องค์ประกอบ รายละเอียด 

 3. งานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ขอบข่ายหรือภารกิจ
ของงานประกอบด้วย 6 ภาระงาน ดังนี้ งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา งานครูที่ปรึกษา งานปกครอง งานแนะแนวอาชีพ
และจัดหางาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา และงาน
โครงการพิเศษ 
 4. งานวิชาการ ขอบข่ายหรือภารกิจของงาน
ประกอบด้วย 6 ภาระงาน ดังนี้ แผนกวิชางานหลักสูตรและ
พัฒนาการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานวิทย
บริการและห้องสมุด งานอาชีวศึกษาระดับทวิภาคี และงาน
สื่อการเรียนการสอน 
 5. งานความร่วมมือกับสถานประกอบการ ครอบ
ค่ายหรือภารกิจของงานประกอบด้วย 3 ภาระงาน ดังนี้ งาน
ความร่วมมือ งานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และ
งานความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ และองค์การ
อิสระ 
 6. งานพัฒนาและบริการชุมชน  ขอบข่ายหรือ
ภารกิจของงานประกอบด้วย 5 ภาระงาน ดังนี้ งานบ่มเพาะ
วิสาหกิจ งานฝึกอบรมและพัฒนา งานสิทธิบัตรและทรัพย์สิน
ทางปัญญา งานพัฒนาชุมชน และงานศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ
ชุมชน (Fix it Center) 
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ตารางท่ี 11  (ต่อ) 

องค์ประกอบ/รายละเอียด 

องค์ประกอบ รายละเอียด 

องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม 
 

กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
     ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน  
 1. กำหนดเป้าหมาย  
 2. กำหนดกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  
 3. การรวบรวมและประสานงานกิจกรรมต่างๆ  
 4. การกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการที่จะทำให้
วัตถุประสงค์ สัมฤทธิ์ผลไว้ล่วงหน้า  
 5. การตัดสินใจล่วงหน้า 
      ขั้นตอนที่ 2 การจัดการองค์การ 
 1. การแบ่งงานหรือการมอบหมายงาน  

2. การกำหนดช่วงการบริหาร  
3. การกำหนดกลุ่มงาน  
4. การประสานงานและเอกภาพในการบังคับบัญชา  
5. การจัดระเบียบหรือจัดโครงสร้างขององค์การ  
6. การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติงาน 
 
7. การกำหนดความสัมพันธ์ในสายการบังคับบัญชา  
8. การจัดสรรทรัพยากรให้กับหน่วยงาน 

    ขั้นตอนที่ 3 การสั่งการ (Directing) 
1. การสอนงานให้บุคลากรทางการศึกษาในองค์การ
ปฏิบัติตามคำแนะนำ  
2. การใช้อำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน ประสานงาน 
เพ่ือสร้างความเข้าใจและลดการขัดแย้งระหว่าง 

ผู้ปฏิบัติงาน 
     ขั้นตอนที่ 4 การนำแผนไปปฏิบัติ (Doing) 
 1. การปฏิบัติเป็นการดำเนินการตามวิธีการหรือ
แนวทางท่ีกำหนดและเก็บรวบรวมบันทึกข้อมูลที่เก่ียวข้อง  
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ตารางท่ี 11  (ต่อ) 

องค์ประกอบ/รายละเอียด 

องค์ประกอบ รายละเอียด 

 2. การดำเนินงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา 
   ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล (Evaluating) 

1. การนิ เทศ กำกับ  ติดตาม ตรวจสอบ  และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้  
2. กำหนดบทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบในการ
นิเทศกำกับติดตามตรวจสอบและประเมินผลในแต่
ละ 

ภาระงานและข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  
3. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

   ขั้นตอนที่ 6 การปรับปรุงและพัฒนา (Provemeningt)  
1. การปรับปรุงเป็นการนำรายงานผลการปฏิบัติงาน
มาพิจารณาโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 

สถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง คณะครู และผู้บริหาร
สถานศึกษา  

2. ร่วมกันแสวงหาแนวทางปรับปรุง และหากการ
ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้แล้วให้
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป 
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ตารางท่ี 11  (ต่อ) 

องค์ประกอบ/รายละเอียด 

องค์ประกอบ รายละเอียด 

องค์ประกอบที่ 3 มาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หมายถึง 
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี พ.ศ. 2557 เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิด
จากข้อตกลง ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีกับสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐในเรื่องการ
จัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลเพ่ือให้
ผู้เรียน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีความรู้ความเข้าใจ มี
ทักษะ มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัย
ที่เหมาะสม ปฏิบัติงานได้จริงและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุขโดยคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่  
2.1 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ หมายถึง ผู้เรียน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีสำเร็จ 
การศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
พฤติกรรมลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา 
 2.2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  หมายถึง 
ผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิ 
ภาคีท่ีสำเร็จการศึกษามีความรู้และทักษะการสื่อสารการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน การทำงานร่วมกัผู้เอ่ืน การใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและพัฒนา
งาน 
 2.3 ด้านสมรรถนะอาชีพ หมายถึง ผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีท่ีสำเร็จการศึกษา 
มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขา
วิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง ประยุกต์สู่อาชีพ 
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ตารางท่ี 11  (ต่อ) 

องค์ประกอบ/รายละเอียด 

องค์ประกอบ รายละเอียด 

 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. คุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาค ี
2. การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี               
3.  ความร่วมมือของสถานประกอบการหลังจากการใช้
นวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี               
4. การมี งานทำและศึ กษาต่ อของผู้ ส ำเร็จการศึ กษ า
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5. ความพึงพอใจของผู้บริหารและครูฝึกในสถานประกอบการ
ที่รับผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เข้าฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ          

 

 
            จากตารางที่  11  สรุป ได้ว่ า นวัตกรรมการขับ เคลื่ อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี คือ การใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นนวัตกรรมที่นำไปใช้ใน 3 
องค์ประกอบ ดังนี้  องค์ประกอบที่ 1 คณะกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมและขอบข่ายงานการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม  และองค์ประกอบที่ 3 
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
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 ส่วนที่ 2 ผลการหาคุณภาพของร่างนวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
 ผู้วิจัยได้นำร่างนวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี   
นำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 15 คน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้  ด้วยการ
สนทนากลุ่ม 
  ผลการหาคุณภาพโดยการประเมินความความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของนวัตกรรม
การขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  ดังตารางที่ 12 
 
ตารางท่ี 12  ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้นวัตกรรมการขับเคลื่อน 
                 อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (n=12) 
 
 

 
ข้อ 

 
รายการประเมิน X  S.D. 

ระดับ
ความ 

เหมาะสม 
X  S.D. 

ระดับ    
ความเป็น 

ไปได้ 

หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  

 
  

 

1 หลักความไว้วางใจ 4.47 0.28   มาก 4.45 0.35 มาก 

2 หลักการติดต่อสื่อสาร 4.57 0.27 มากที่สุด 4.60 0.19 มากที่สุด 

3 หลักการทำงานเป็นทีม 4.56 0.23 มากที่สุด 4.72 0.47 มากที่สุด 

4 หลักการตัดสินใจร่วมกัน  4.61 0.13 มากที่สุด 4.70 0.42 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 12 (ต่อ)       
 
ข้อ 

 
รายการประเมิน X  S.D. 

ระดับ
ความ 

เหมาะสม 
X  S.D. 

ระดับ 
ความเป็น 

ไปได้ 
องค์ประกอบที่ 1 

คณะกรรมการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและขอบข่ายการบริหารแบบมี

ส่วนร่วม 

      

 
 
 
 

 

คณะกรรมการบริหารแบบ
มีส่วนร่วม 
1. องค์ประกอบของ
คณะกรรมการ 
2. หน้าที่ของคณะกรรมการ 
ขอบข่ายงานการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม 
1. งานบริหารทรัพยากร 
2. งานแผน 
3. งานวิชาการ 
4. งานพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา 
5. งานความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ 
6. งานพัฒนาและบริการ
ชุมชน        

 
 
4.54 
 
4.56 
 
 
4.62 
4.61 
4.58 
 
4.61 
 
4.65 
 
4.59 

 
 
0.28 

 
0.23 

 
 

0.20 
0.17 
0.24 

 
0.13 

 
0.14 
 
0.18 

 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 
 

 

,มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
 
4.62 
 
4.63 
 
 
4.64 
4.60 
4.57 
 
4.60 
 
4.67 
 
4.58 
      

 
 
0.27 
 
0.21 
 
 
0.25 
0.19 
0.22 
 
0.19 
 
0.15 
 
0.24 

 
 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 
 
 

 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 
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ตารางท่ี 12 (ต่อ) 
 

 
ข้อ 

 
รายการประเมิน X  S.D. 

ระดับ
ความ 

เหมาะสม 
X  S.D. 

ระดับความ 
เป็นไปได ้

องค์ประกอบที่ 2 
กระบวนการบริหารแบบมีส่วน

ร่วม 

      

 ขั้นตอนที่  1 การวางแผน 4.51 0.12 มากที่สุด 4.55 0.31 มากที่สุด 
 ขั้นตอนที่  2 การจัดองค์การ 4.61 0.17 มากที่สุด 4.53 0.26 มากที่สุด 
 ขั้นตอนที่  3 การอำนวยการ 4.43 0.32 มาก 4.45 0.38 มาก 
 ขั้นตอนที่  4 การนำ

แผนปฏิบัติ 
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 6 การปรับปรุงและ
พัฒนา 

4.46 
 

4.47 
4.65         

0.36 
 

0.33 
0.14 

มาก 
 

มาก 
มากที่สุด 

 

4.45 
 

4.41 
4.68     

0.38 
 

0.39 
0.16 

มาก 
 
มาก 
มากที่สุด 
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ตารางท่ี 12 (ต่อ)       

 
ข้อ 

 
รายการประเมิน X  S.D. 

ระดับ
ความ 

เหมาะสม 
X  S.D. 

ระดับความ 
เป็นไปได ้

องค์ประกอบที่ 3  
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี 

      

 1. คุณภาพผู้เรียน 4.62 0.44 มากที่สุด 4.57 0.39 มากที่สุด 
 2. การเพ่ิมปริมาณผู้เรียน 

 
4.57 0.37 มาก 4.54 0.48 มากที่สุด 

 3. ความร่วมมือของสถาน
ประกอบการ 
 

4.56 0.48 มากที่สุด 4.53 0.35 มากที่สุด 

 4. การมีงานทำและศึกษาต่อ 
5. ความพึงพอใจของผู้บริหาร
และครูฝึกในสถาน
ประกอบการ 
 

4.53 
 
 

4.69 

0.45 
 
 

0.43 

มากที่สุด 
 

 

 

มากที่สุด 
 

4.57 
 
 

4.59    

0.38 
 
 

0.39 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.57 0.37 มากที่สุด 4.58 0.24 มากที่สุด 

 
             จากตารางที่ 12 พบว่าความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของนวัตกรรมการขับเคลื่อน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานประกอบการ พบว่า 
             ความเหมาะสมของนวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี  โดยภาพรวมด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.57,S.D.=0.37) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านของความเหมาะสมของนวัตกรรม ดังนี้ 
             หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ หลักการตัดสินใจร่วมกัน 
อยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.61,S.D.=0.13)  
             องค์ประกอบที่ 1 พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ งานความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ  อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X =4.65,S.D.=0.14)  
             องค์ประกอบที่ 2 พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ขั้นตอนที่ 6 การปรับปรุงและพัฒนา 
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 อยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.65,S.D.=0.14)  
             องค์ประกอบที่ 3 พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้บริหารและครูฝึก
ในสถานประกอบการ  อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X =4.69,S.D.=0.43)  
                       
             ความเป็นไปได้ของนวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี  ภาพรวมความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.58,S.D.=0.24) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านของความเป็นไปได้ของนวัตกรรม ดังนี้  
             หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ หลักการทำงานเป็นทีม
อยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.72,S.D.=0.42)  
             องค์ประกอบที่ 1 พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ งานความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ  อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X =4.67,S.D.=0.15)  
             องค์ประกอบที่ 2 พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ขั้นตอนที่ 6 การปรับปรุงและพัฒนา 
 อยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.68,S.D.=0.16)  
             องค์ประกอบที่ 3 พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้บริหารและครูฝึก
ในสถานประกอบการ  อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X =4.59,S.D.=0.39)  
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                  ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้นวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี      
 
 การประเมินความสามารถในการนำไปใช้ได้ของนวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  ดังตารางที่ 13 
 
ตารางที่ 13  ผลการประเมินความสามารถในการนำไปใช้ได้ของนวัตกรรมการขับเคลื่อน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  โดยครูผู้สอนและครูฝึกในสถานประกอบการ 
(n=101) 
 

 
รายการประเมิน X  S.D. 

 
ระดับความสามารถปฏิบัติ

ตามได้ 

หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 

1. หลักความไว้วางใจ 4.47 0.37 มาก 

2. หลักการติดต่อสื่อสาร 4.62 0.21 มากที่สุด 

3. หลักการทำงานเป็นทีม 4.74 0.49 มากที่สุด 

4. หลักการตัดสินใจร่วมกัน  4.72 0.44 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 13 (ต่อ)   

 
รายการประเมิน X  S.D. 

 
ระดับความสามารถปฏิบัติ

ตามได้ 

องค์ประกอบที่ 1  
คณะกรรมการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและขอบข่ายการยริหารแบบ

มีส่วนร่วม 

  

 

คณะกรรมการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม 
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
2. หน้าที่ของคณะกรรมการ 
ขอบข่ายงานการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม 
1. งานบริหารทรัพยากร 
2. งานแผน 
3. งานวิชาการ 
4. งานพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา 
5. งานความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ 
6. งานพัฒนาและบริการชุมชน        

 
 

4.64 
4.65 

 
 

4.66 
4.62 
4.59 
4.62 

 
4.69 

 
4.60 

 
 

0.29 
0.23 

 
 

0.27 
0.21 
0.24 
0.21 

 
0.17 

 
0.26 

 
 

มากที่สุด 

มากที่สุด 
 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 
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ตารางท่ี 13 (ต่อ) 
 

 
รายการประเมิน X  S.D. 

 
ระดับความสามารถปฏิบัติตามได้ 

องค์ประกอบที่ 2 
กระบวนการบริหารแบบมีส่วน

ร่วม 

   

 ขั้นตอนที่  1 การวางแผน 4.57 0.35 มากที่สุด 

 ขั้นตอนที่  2 การจัดองค์การ 
 

4.55 
 

0.28 มากที่สุด 

 ขั้นตอนที่  3 การอำนวยการ 4.47 0.40 มาก 

 ขั้นตอนที่  4 การนำ
แผนปฏิบัติ 
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 6 การปรับปรุงและ
พัฒนา 

4.47 
 

4.43 
4.70     

0.40 
 

0.41 
0.18 

มาก 

 
มาก 
มากที่สุด 
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ตารางท่ี 13 (ต่อ)    
 

รายการประเมิน X  S.D. 
 

ระดับความสามารถปฏิบัติตามได้ 

องค์ประกอบที่ 3  
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี 
  

 

 1. คุณภาพผู้เรียน 4.61 0.41 มากที่สุด 
 2. การเพ่ิมปริมาณผู้เรียน 

 
4.56 0.50 มากที่สุด 

 3. ความร่วมมือของสถาน
ประกอบการ 
 

4.55 0.37 มากที่สุด 

 4. การมีงานทำและศึกษาต่อ 
5. ความพึงพอใจของ
ผู้บริหารและครูฝึกในสถาน
ประกอบการ 
 

4.59 
 
 

4.59    

0.40 
 
 

0.41 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.60 0.26 มากที่สุด 

 
             จากตารางที่ 13 พบว่าความสามารถในการนำไปใช้ได้ของนวัตกรรมการขับเคลื่อน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ตามความคิดเห็นของโดยครูผู้สอนและครูฝึกใน
สถานประกอบการ พบว่า 
             ความสามารถในการนำไปใช้ได้ของนวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
วิทยาลั ย เทคนิ คปราจีนบุ รี   โดยภาพรวมสามารถปฏิ บั ติ ตามได้  อยู่ ใน ระดับมากที่ สุ ด 
(X =4.60,S.D.=0.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของความสามารถในการนำไปใช้ได้ของนวัตกรรม 
ดังนี้  
             หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ หลักการทำงานเป็นทีม 
สามารถปฏิบัติได ้ อยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.72,S.D.=0.44)  
              องค์ประกอบที่ 1 พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ งานความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ สามารถปฏิบัติได้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X =4.69,S.D.=0.17)  
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              องค์ประกอบที่ 2 พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ขั้นตอนที่ 6 การปรับปรุงและพัฒนา 
สามารถปฏิบัติได้ อยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.70,S.D.=0.18)  
              องค์ประกอบที่ 3 พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน สามารถปฏิบัติได้ อยู่
ในระดับมากท่ีสุด (X =4.61,S.D.=0.41)  
               

ตอนที่ 4 ผลการประเมินผลการใช้นวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  
       4.1 คุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
              4.2 การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  
              4.3 ความร่วมมือของสถานประกอบการหลังจากการใช้ นวัตกรรมการขับเคลื่อน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
              4.4 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของ
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 

    4.5 ความพึงพอใจของผู้บริหารและครูฝึกในสถานประกอบการที่รับผู้เรียนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคขีองวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ          
  
              4.1 แบบรายงานคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ปี
การศึกษา 2561 ดังตารางที่ 14 
                   3.1.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
                   3.1.2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 
                   3.1.3 ด้านสมรรถนะอาชีพ 
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ตารางท่ี 14  แบบรายงานคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ก่อนและ 
                 หลังการใช้นวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิค 
                 ปราจีนบุร ีปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561  
 

 
มาตรฐานการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

 

ความ 
ก้าวหน้า 

X  S.D. X  S.D. 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์      
1. การแต่งกาย การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ และ 
   กิริยามารยาท 

4.00 0.00 4.80 0.40 0.80 

2. การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ 4.42 0.60 4.61 0.49 0.19 
3. ความขยัน อดทน และความเสียสละ 4.11 0.64 4.58 0.50 0.47 
4. การรักษาสิ่งแวดล้อมและไม่ข้องเก่ียวกับสิ่งเสพติด 4.15 0.72 4.51 0.64 0.36 
5. ร่วมมือกับองค์กรและยอมรับความคิดเห็นผู้อ่ืน 4.38 0.49 4.70 0.46 0.32 

รวม 4.21 0.49 4.64 0.50 0.43 
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป      
6. ปริมาณงานที่ทำได้ และเสร็จตามเป้าหมายที่ได้ 
    กำหนดไว้ 

3.58 0.60 4.61 0.49 1.03 

7. ผลงานมีคุณภาพ ทำงานด้วยความรอบคอบและ 
   ปลอดภัย 

3.74 0.44 4.72 0.56 0.98 

8. วิเคราะห์ และแก้ปัญหาในการทำงานได้ 3.42 0.71 4.78 0.41 1.36 
9. ทักษะในการสื่อสาร 3.96 0.20 4.45 0.50 0.49 
10. บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และทรัพย์สินของ 
    องค์กร 

3.92 0.28 4.11 0.31 0.19 

รวม 3.72 0.56 4.53 0.57 0.81 
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ตารางท่ี 14  (ต่อ) 
 

 
มาตรฐานการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

 
ความ 

ก้าวหน้า X  S.D. X  S.D. 
ด้านสมรรถนะอาชีพ      
11. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย 4.08 0.46 4.53 0.50 0.45 
12. ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 4.15 0.78 4.53 0.50 0.38 
13. ความเอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 4.00 0.00 4.52 0.49 0.52 
14. มีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาชีพที่เรียน 4.10 0.77 4.47 0.50 0.37 

รวม 4.08 0.50 4.51 0.50 0.43 
รวมเฉลี่ย 4.01 0.52 4.56 0.82 0.55 

 
 จากตารางที่ 14 พบว่าคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ก่อน
และหลังการใช้นวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิค ปราจีนบุรี ปี
การศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 ในภาพรวม มีความก้าวหน้าเฉลี่ยสูงสุด 0.55  คิดเป็นร้อย
ละ 55  แยกเป็นรายด้านตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดังนี้ 
          คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงขึ้นหลังใช้นวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี มีความหน้าเฉลี่ย 0.43  คิดเป็นร้อยละ 43   
          ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป มีความก้าวหน้าเฉลี่ยสูงสุด 0.81  คิดเป็นร้อยละ 81    
          ด้านสมรรถนะอาชีพมีความก้าวหน้าเฉลี่ย 0.43  คิดเป็นร้อยละ 43 
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            4.2 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
ดังตารางที่ 15 
 

ตารางท่ี 15 ปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ระดับ 
                ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา  2560-2561  
 

สาขาวิชา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 

เพิ่มข้ึน 
(คน) 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

เทคนิคยานยนต์ 23 0 23 41 0 41 18 
เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 0 0 0 8 0 8  8 
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 0 0 0 14 0 14 14 
แม่พิมพ์โลหะ 19 0 19 28 0 28  9 
เทคนิคการเชื่อมโลหะ 6 0 6 11 0 11  5 
ไฟฟ้าควบคุม 0 0 0 14 0 14 14 
ไฟฟ้ากำลงั 7 0 7 7 0  7 0 
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 9 1 10 28 0 28 18 
แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 0 0 0 23 0 23 23 
อาหารและโภชนาการ 1 3 4 1 3 4 0 
การโรงแรม 3 8 11 3 8 11 0 

รวม 68 12 80 180 11 189 109 

 
          จากตารางที่ 15 ปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2561 เพ่ิมข้ีน จำนวน 109 คน โดยมีสาขาที่
เปิดใหม่ คือ เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ เพ่ิมขึ้นจำนวน 8 คน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เพ่ิมขึ้น
จำนวน 14 คน ไฟฟ้าควบคุม เพ่ิมขึ้นจำนวน 14 คน แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เพ่ิมข้ึนจำนวน 23 
คน สาขาวิชาเดิมท่ีเพ่ิมข้ึน ดังนี้ เทคนิคยานยนต์ เพ่ิมข้ึนจำนวน 18 คน แม่พิมพ์โลหะ เพ่ิมข้ึนจำนวน 
9 คน เทคนิคการเชื่อมโลหะ เพ่ิมข้ึนจำนวน 5 คน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม เพ่ิมข้ึนจำนวน 18 คน 
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             4.3 ความร่วมมือของสถานประกอบการหลังจากการใช้นวัตกรรมการขับเคลื่อน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2561 จำนวน 42 แห่ง 
ดังตารางที่ 16 
 
ตารางท่ี 16 จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ปีการศึกษา  
                2560 – 2561 
 

ลำดับ 
 

สถานประกอบการ 
ลงนามความ

ร่วมมือ 
1 บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.สมุทรปราการ ปี 2561 
2 บริษัท แอลไพน์ เทคโนโลยีแมนูเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  

จ.ปราจีนบุรี 
ปี 2561 

3 บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด จ.ปราจีนบุรี ปี 2561 

4 บริษัท ทริค แมนูปฟคเชอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จ.ปราจีนบุรี  ปี 2561 

5 บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.ปราจีนบุรี ปี 2561 

6 บริษัท ยูเนี่ยนโซลูชั่น เทคโนโลยี ทูล แอนด์ ดาย จำกัด  ปี 2561 

7 บริษัท โบลิโฟม สุวรรณภูมิ จำกัด จ.สมุทรปราการ ปี 2561 

8 โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จ.ชลบุรี ปี 2561 

9 โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป จ.ชลบุรี ปี 2561 

10 บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จ.ปราจีนบุรี ปี 2561 

11 บริษัท ลพบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด จ.ลพบุรี ปี 2561 

12 บริษัท ระยอง ฮอนด้าออโตบิล จำกัด จ.ระยอง ปี 2561 

13 บริษัท ราชบุรี ฮอนด้า ออโตบิล จำกัด จ.ราชบุรี ปี 2561 

14 บริษัท เมืองเลย ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด จ.เลย ปี 2561 

15 บริษัท เวบิ้ลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ปี 2561 

16 บริษัท วัฒนไพศาล เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ปี 2561 

17 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ปี 2561 

18 บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ปี 2561 

19 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ปี 2561 

20 บริษัท เอ.เบสท์ อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด ปี 2561 

21 บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด สาขา 00005 ปี 2561 
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ตารางท่ี 16 (ต่อ) 
 

             
             จากตารางที่ 16 พบว่า ความร่วมมือของสถานประกอบการหลังจากการใช้นวัตกรรมการ
ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ในปีการศึกษา 2561 เพ่ิมขึ้นจากเดิม
ในปี 2560 ซึ่งมีจำนวน 33 แห่ง ในปีการศึกษา 2561 สถานประกอบการที่ลงนามความร่วมมือ
จำนวน 42 แห่ง 
 

ลำดับ 
 

สถานประกอบการ 
ลงนามความ

ร่วมมือ 
22 บริษัท วี.ซี.เอส.(ไทยแลนด์) จำกัด ปี 2561 

23 บริษัท ซัมมิท แหลมฉบังโอโตบอด้ี เวิร์ค จำกัด ปี 2561 

24 บริษัท เชเน็ต (เอเชีย) จำกัด    ปี 2561 

25 บริษัท ซาโต เพรส โคเกียว (ไทยแลนด์) จำกัด    ปี 2561 

26 บริษัท ซันโค อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด    ปี 2561 

27 บริษัท ซีเอ็มเค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด    ปี 2561 

28 บริษัท เดอะเกรทสคาร์ พรีซิชั่นสกรู จำกัด    ปี 2561 

29 บริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จำกัด    ปี 2561 

30 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)  ปี 2561 

31 บริษัท ไดเซล เซฟตี้ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด    ปี 2561 

32 บริษัท ดารามิค (ประเทศไทย) จำกัด    ปี 2561 

33 บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) ปี 2561 

34 บริษัท เอ็น.เอส.เค. อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด ปี 2561 

35 หจก.พีบีเอ็น ออโตเมชั่น แอนด์ เซอร์วิส ปี 2561 

36 บริษัท คุราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  ปี 2561 

37 บริษัท โคล่อน อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด  ปี 2561 

38 บริษัท เจ แอนด์ ซี สเปร์เชียล สปริง จำกัด  ปี 2561 

39 บริษัท ซี รับ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด  ปี 2561 

40 บริษัท ทีเอสดับบลิว เพลทติ้ง แอนด์ เพ้นท์ติ้ง จำกัด  ปี 2561 

41 บริษัท ไทยซินเนอร์จี้ เวิร์คส์ จำกัด  ปี 2561 

42 บริษัท นิสเซ่นเคมิเทค(ประเทศไทย) จำกัด  ปี 2561 
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             4.4 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ดังตารางที่ 17 
 
ตารางท่ี 17 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ 
                วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2561 
 

 
 

สาขาวิชา 

 
จำนวน
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 
(คน) 

การมีงานทำและศึกษาต่อ  
 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ประกอบ 
อาชีพ
อิสระ 

ทำงาน 
ในสถาน 

ประกอบการ 

ศึกษา
ต่อ 

ระดับสูง
ขึ้น 

 
อ่ืน ๆ 

เทคนิคยานยนต์ 20 2 15 3 - 100 
เทคนิคซ่อมตัวถังและสี
รถยนต์ 

4 -  4 - - 100 

ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 6 -  6 - - 100 

แม่พิมพ์โลหะ 14 - 12 2 - 100 

เทคนิคการเชื่อมโลหะ 5 -  5 - - 100 
ไฟฟ้าควบคุม 7 -  7 - - 100 
ไฟฟ้ากำลัง 3 -  1 2 - 100 
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 14 - 10 4 - 100 
แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 13 -  7 6 - 100 
อาหารและโภชนาการ 2 - - 2 - 100 
การโรงแรม 5 -  2 3 - 100 

รวม 93 2 69 22  100 

 
            จากตารางที่ 17 พบว่า การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2561 ในแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย ประกอบ
อาชีพอิสระ 2 คน ทำงานในสถานประกอบการ จำนวน 69 คน และศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น จำนวน 
22 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีมีเส้นทางในการประกอบอาชีพ 
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             4.5 ความพึงพอใจของครูฝึกในสถานประกอบการที่รับผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ดังตารางที่ 18-19 
           
ตารางที่ 18 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ ตำแหน่ง ระดับการศึกษา  
                 (n = 28) 
 
 

          จากตารางที่ 18 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 100.00 ตำแหน่ง เป็น
หัวหน้างาน ร้อยละ 50.00 ผู้จัดการ ร้อยละ 50.00 อายุงาน 15-20 ปี ร้อยละ 100.00 ระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่ปริญญาโท ร้อยละ 92.15 

สถานภาพ จำนวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
        ชาย 28 100.00 
        หญิง  - - 

รวม 28 100.00 
2. ตำแหน่ง   
        หัวหน้างาน 14 50.00 
        ผู้จัดการ 14 - 
        ผู้เชี่ยวชาญ  50.00 

รวม 28 100.00 
3. อายุงาน   
        5-9 ปี - - 
        10-14 ปี - - 
        15-20 ปี 
        21 ปีขึ้นไป 

 28 
- 

100.00 
- 

รวม 28 100.00 
4. ระดับการศึกษา    
        ปริญญาตรี  5 17.85 
        ปริญญาโท 24 92.15 
        ปริญญาเอก - - 

รวม 28 100.00 
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ตารางที่ 19 ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจของผู้บริหารและครูฝึกใน 
                สถานประกอบการที่รับนักศึกษา เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ (n = 28) 
 

 

ข้อ
ที ่

 
รายการ 

 

n = 28 ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

 

ลำดับ 
ที ่X . 

 

S.D. 

1 นักศึกษามีทักษะในงานอาชีพตรงตามสาขาวิชา 4.55 .085 มากที่สุด 6 
2 นักศึกษามีทักษะการสื่อสาร มีความเข้าใจในการ

ปฏิบัติงานตามคำสั่ง สามารถนำเสนองานได้ 
4.70 0.89 มากที่สุด 4 

3 นักศึกษามีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์และ
การสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ในงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

4.89 0.91 มากที่สุด 1 

4 นักศึกษามีทักษะในการจัดการการวางแผนใน
งานที่ได้รับมอบหมาย 

4.67 1.01 มากที่สุด 5 

5 นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานที่ได้รับ
มอบหมาย  

4.78 0.89 มากที่สุด 2 

6 มีคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตย์สุจริตและมีความ 
สำนึกต่อส่วนรวม 

4.46 0.98 มาก 7 

7 นักศึกษาสามารถทำงานเป็นกลุ่มในบทบาทผู้นำ
และผู้ตามที่ดี 

4.76 1.01 มากที่สุด 3 

8 มีระเบียบวินัยความรับผิดชอบและปฏิบัติตาม
กติกาของสังคม  

4.45 1.01 มาก 8 

9 ยอมรับความคิดเห็นและการวิจารณ์ของครูฝึก 4.40 1.02 มาก 10 
10 มีข้อเสนอแนะและแนวคิดใหม่ๆในการพัฒนา

งาน 
4.43 1.01 มาก 9 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.61 0.96  มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 19 พบว่า ความพึงพอใจของผู้บริหารและครูฝึกในสถานประกอบการที่รับ
นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (X = 4.61,S.D.=0.96) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ลำดับที่ 1 นักศึกษามีทักษะด้าน
การใช้คอมพิวเตอร์และการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ในงานที่ได้รับมอบหมาย อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (X =4.89,S.D.=0.91) ลำดับที่ 2 นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานที่ได้รับมอบหมาย 
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อยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.78,S.D.=0.89) ลำดับที่ 3 นักศึกษาสามารถทำงานเป็นกลุ่มในบทบาท
ผู้นำและผู้ตามท่ีดี อยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.76,S.D.=1.01) 
 
  
 


