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กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

โดย
ดร.ประมวล วิลาจันทร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศคุณูปการ
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงเล่มนี้ สำเร็จได้ด้วยความกรุณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้ให้คำปรึกษา ให้
ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงงานวิจัย จนทำให้งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ นายชูชีพ อรุณเหลือง นายอรรถพล สังขวาสี และ นายประทีป จุฬา
เลิศ ที่ได้กรุณาเป็นผู้ทรงคุณวุ ฒิในการสัมภาษณ์เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร นายสุรัตน์ จั่นแย้ม ดร.ชาญ
ทนงค์ บุญรักษา ดร.นราวัลย์ สุรังค์สุริยกุล คุณสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฎ์ คุณวินัย รุ่งฤทธิเดช ดร.ปาน
เพชร ชินินทร นายกมล ชุ่มเจริญ และดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม ที่ได้
ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากขึ้น
ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ที่มีส่วนสนับสนุนให้
งานวิจัยเรื่องนี้สำเร็จด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการ
อาชีวศึกษาและผู้สนใจ
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง และมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับ
สร้างกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 2. เพื่อ
สร้ า งและตรวจสอบคุ ณ ภาพกลไกการขั บ เคลื ่ อ นการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ข อง
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 3. เพื่อทดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ ภาคี
ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค บ้ า นแพง และ 4. เพื ่ อ ประเมิ น ผลการใช้ ก ลไกการขั บ เคลื ่ อ นการจั ด การ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ในการดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน
ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับสร้างกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพกลไกการ
ขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ขั้นตอนที่ 3 การทดลอง
ใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง และขั้นตอน
ที ่ 4 การประเมิ น ผลการใช้ ก ลไกการขั บ เคลื ่ อ นการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ข อง
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับสร้างกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.1 ผลการศึกษาเอกสาร ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่สำคัญต่อความสำเร็จในการจัดการ
อาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี องค์ ป ระกอบที ่ 2 ขอบข่ า ยการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี
ประกอบด้วย 2.1 คณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีคณะทำงานที่ทำหน้าที่ในการ
ประสานงานจัดการอาชีว ศึกษาระบบทวิ ภ าคี ประกอบด้ว ย 2.1.1 คณะกรรมการบริห าร 2.1.2
คณะกรรมการดำเนิ น งาน ได้ แ ก่ คณะกรรมการในสถานศึ ก ษา และคณะกรรมการในสถาน

ประกอบการ 2.2 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้แก่ 2.2.1 งานความร่วมมือ 2.2.2 งาน
ประชาสัมพันธ์ 2.2.3 งานพัฒนาครูและบุคลากร 2.2.4 งานพัฒนาหลักสูตร 2.2.5 งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีในสถานศึกษา 2.2.6 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคในสถานประกอบการ องค์ประกอบ
ที่ 3 กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 3.1 การวางแผน 3.2 การจัดองค์กร
3.3 การชี้นำ 3.4 การดำเนินงาน 3.5 การติดตามประเมินผล 3.6 การปรับปรุงพัฒนา และ3.7 การ
รายงานผลการดำเนินงาน และองค์ประกอบที่ 4 ผลผลิตและผลลัพธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี ประกอบด้วย 4.1 ด้านความรู้ และ 4.2 ด้านทักษะและผลงาน 4.3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และ
จริยธรรม และ 1.2 ผลการศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษา พบว่า ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
คือ องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 2.1 คณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ประกอบด้วย 2.1.1 คณะกรรมการบริหาร และ2.1.2 คณะกรรมการดำเนินงาน ได้แก่ คณะกรรมการ
ในสถานศึกษา และคณะกรรมการในสถานประกอบการ 2.2 งานจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ได้แก่ 2.2.1 งานความร่วมมือ 2.2.2 งานประชาสัมพันธ์ 2.2.3 งานพัฒนาครูและบุคลากร 2.2.4 งาน
พัฒนาหลักสูตร 2.2.5 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา 2.2.6 งานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภ าคในสถานประกอบการ องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการอาชีว ศึกษาระบบทวิภ าคี
ประกอบด้วย 3.1 การวางแผน 3.2 การจัดองค์กร 3.3 การชี้นำ 3.4 การดำเนินงาน 3.5 การติดตาม
ประเมินผล 3.6การปรับปรุงพัฒนา และ3.7 การรายงานผลการดำเนินงาน และองค์ประกอบที่ 4
ผลผลิตและผลลัพธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 4.1 ด้านความรู้ และ 4.2 ด้าน
ทักษะและผลงาน 4.3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม
2. ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง พบว่า กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการ
อาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี องค์ ป ระกอบที ่ 2 ขอบข่ า ยการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และองค์ประกอบที่ 4 ผลผลิตและ
ผลลัพธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า กลไกการขับเคลื่อนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้
อยู่ในระดับมาก
3. ผลการทดลองใช้ ก ลไกการขั บ เคลื ่ อ นการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ข อง
วิทยาลัยเทคนิค บ้านแพง พบว่า กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายองค์ประกอบ
พบว่า ทั้ง 3 องค์ประกอบมีก ารปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และองค์ประกอบที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ

องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รองลงมา คือองค์ประกอบที่ 1 ปัจจัย
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ องค์ประกอบที่มีการปฏิบัติต่ำสุด คือ กระบวนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ส่วน องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีการ
ปฏิบัติสูงสุด อยู่ในระดับมาก คือ นักเรียนนักศึกษามีความต้องการศึกษาในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
รองลงมา อยู่ในระดับมาก คือ สถานศึกษาจัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเรียนอาชีวศึกษา
ทางไกลผ่านเครื อข่า ยอิน เตอร์เน็ต และปัจจัยที่ ม ีก ารปฏิบ ัติ ต่ ำสุ ด อยู่ในระดับ มาก คือ มอบ
ทุนการศึกษาแก่ผู้ผ่านการฝึกอาชีพของอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และสถานศึกษาได้วางแผนกำลังคน
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษา และในส่วนองค์ประกอบที่ 2
ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีการปฏิบัติสูงสุด อยู่ในระดับมาก คืองานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีในสถานศึกษา รองลงมา อยู่ในระดับมาก คือ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถาน
ประกอบการ และงานที่มีการปฏิบัติต่ำสุด อยู่ในระดับมาก คือ งานความร่วมมือ รองลงมา อยู่ใน
ระดับมาก คือ งานพัฒนาหลักสูตร และส่วนกระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีการ
ปฏิบัติสูงสุด อยู่ในระดับมาก คือ ขั้นตอนที่ 6 การปรับปรุงพัฒนา รองลงมา อยู่ในระดับมาก คือ ขั้น
ที่ 7 การรายงานผลการดำเนินงาน และข้อที่มีการปฏิบัติต่ำสุด อยู่ในระดับมาก คือ ขั้นที่ 2 การจัด
องค์กร รองลงมา คือ ขั้นที่ 3 การชี้นำ
4. ผลการประเมินการใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ประกอบด้วย 4.1 ผลการประเมินสมรรถนะของนักเรียนนักศึกษาจากการ
ใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 4.1.1 ผล
การประเมินสมรรถนะของนั กเรียนก่อนฝึกอาชีพ ทั้ง 3 ด้าน พบว่า ในภาพรวม มีสมรรถนะ อยู่ใน
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ในระดับมาก และด้านที่มีสมรรถนะต่ำสุด คือ ด้านที่ 2 ด้านทักษะและผลงาน อยู่ในระดับปานกลาง
ส่วนหลังฝึกอาชีพ พบว่า ในภาพรวมมีสมรรถนะ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่าด้าน
ที่มีสมรรถนะสูงสุด คือ ด้านที่ 3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม มีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก
รองลงมาได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านความรู้ อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีมีสมรรถนะต่ำสุด คือ ด้านที่ 2 ด้าน
ทักษะและผลงาน อยู่ในระดับมาก 4.1.2 ผลการประเมินสมรรถนะของนักศึกษาก่อนฝึกอาชีพ ทั้ง 3
ด้าน พบว่า ในภาพรวมมีสมรรถนะ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่าด้านที่มี
สมรรถนะสูงสุด คือ ด้านที่ 1 ด้านความรู้ อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ด้านที่ 3 ด้านเจตคติ
คุณธรรม และจริยธรรม อยู่ในระดับปานกลาง และด้านที่มีมีสมรรถนะต่ำสุด คือ ด้านที่ 2 ด้านทักษะ
และผลงาน อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนหลังฝึกอาชีพ พบว่า ในภาพรวมมีสมรรถนะ อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่าด้านที่มีสมรรถนะสูงสุด คือ ด้านที่ 3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และ

จริยธรรม มีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านที่ 1 ด้านความรู้ อยู่ในระดับมาก และด้านที่
มีสมรรถนะต่ำสุด คือ ด้านที่ 2 ด้านทักษะและผลงาน อยู่ในระดับมาก และ 4.2 ผลการประเมินความ
พึงพอใของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ในส่วนข้อที่ได้ดำเนินการสู งสุด
ไปหาต่ำสุด คือ ข้อ 1) สถานศึกษาได้จัดอบรมนักเรียนนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึก
อาชีพ ข้อ 3) สถานศึกษาได้จัดให้นักเรียนนักศึกษาทำสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ และ
ข้อ 4) สถานศึกษาได้จัดระบบการศึกษาทางไกลผ่านเครือข่ายเพื่อจัดการเรียนรู้เสริมขณะฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ และข้อที่ได้ดำเนินการจากต่ำสุดไปหาสูงสุด คือข้อ 7) สถานประกอบการได้จัด
ทุนสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการนั้น ข้อ 2) สถานศึกษาได้จัดปฐมนิเทศ
นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองร่วมกับสถานประกอบการ และ ข้อ 11) สถานประกอบการได้บรรจุผู้
ผ่านการฝึกอาชีพเป็นพนักงานในสถานประกอบการนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพ และในส่วน
ข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ข้อ 4) ผู้บริห ารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาได้
สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือ 12) นักเรียนนักศึกษาที่เข้า
ฝึกอาชีพมีความพึงพอใจต่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง และข้อ
ที่มีความพึงพอใจต่ำสุด คือ ข้อ 10) ครูฝึกในสถานประกอบการได้สอนงานนักเรียนนักศึกษาตามแผน
ที่วางไว้ และข้อ 11) สถานประกอบการได้วัดผลประเมินผลสมรรถนะนักเรียนนักศึกษาตามสภาพจริง
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บทที่ 1
บทนำ
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
การพัฒนาประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ให้สามารถเป็นผู้นำ
ในทุกด้านได้เครื่องมือและปัจจัยสำคัญที่สุด คือประชาชนที่ได้รับการพัฒนา ให้เป็นกำลังคนที่มีผลิต
ภาพที่พร้อมด้ว ยความรู้ และทักษะในการผลิตและบริการ พร้อมด้ว ยความสามารถในการสร้าง
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่สนองความต้องการของชุมชน และสถานประกอบการในประเทศ สามารถเป็น
พลังในการผลิตหรือการบริการเพื่อสร้างรายได้ในภาพรวมต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศไทย ซึ่ง
ก็คือกำลังคนด้านอาชีวศึกษาทีป่ ระเทศมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการขาดแคลน
กำลังคนในบางสาขา โดยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2557-2560 พบว่ามีการขาดแคลนแรงงานไม่น้อย
กว่าปีละ 165,000 คน ซึ่งมีความต้องการสูงมากถึง 3 เท่าของผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ หรือคิดเป็น
จำนวน 370,302 คน แบ่งเป็นช่างกลโรงงาน คิดเป็นร้อยละ 50 ช่างเชื่อมโลหะ คิดเป็นร้อยละ 20
ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 10 แมคคาทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 10 ช่างแม่พิมพ์คิด
เป็นร้อยละ 10 (ประวิทย์ เคียงผล, 26 เมษายน 2557) ซึ่งกระบวนการพัฒนากำลังคนเหล่านี้เป็นสิ่ง
ที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ด้วยการจัดการศึกษา
ร่วมกัน โดยการสนับสนุนของรัฐบาลและการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ ชุมชนผู้ปกครองและ
เยาวชนที่เป็นวัยหนุ่มสาว ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่ว
ประเทศได้พัฒนากำลังคนให้มีผลิตภาพในการผลิตและบริการของประเทศ ทั้งด้านความรู้และทักษะ
ในการผลิ ต และบริ ก าร ที ่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของชุ ม ชน และสถานประกอบการ ของ
ประเทศ ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชี วศึกษา พ.ศ. 2555
(สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2555)
อย่างไรก็ตามจากการส่งเสริมให้สถานศึกษาเร่งสร้างความร่วมมือจัดการศึกษากับสถาน
ประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ พบว่ามีปัญหาหลายประการ
(ปาริฉัตร จันโทริ, 2555; แนวหน้า, 2557) ดังนี้ 1) ปัญหาด้านความพร้อมของสถานศึกษาและ
บุคลากรในการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลพบว่าสถานศึกษามีความพร้อมด้านบุคลากรและ
อุปกรณ์อยู่ในระดับปานกลางมีจำนวนครูและอุปกรณ์ที่เหมาะสมครูมีความเข้าใจรูปแบบการสอน
ระบบทวิภาคีแต่มีปัญหาในการประเมินผลของสถานศึกษาทีม่ ีเนื้อหาที่ไม่ครอบคลุมกับงานในสถาน
ประกอบการและมีความถี่ไม่เหมาะสมและมีปัญหาการขาดงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐในการ
พัฒนาบุคลากรและนิเทศติดตามผล 2) ปัญหาด้านสถานประกอบการพบว่าจำนวนครูฝึกในสถาน
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ประกอบการมีไม่เพียงพออีกทั้งยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาทวิภาคีและขาดทักษ ะในการ
ถ่ายทอดความรู้ไม่มีเวลาสอนงานเนื่องจากมีภาระอื่นมาก 3) ปัญหาด้านนักเรียนพบว่านักเรียนขาด
ความพร้อมความเข้าใจและวุฒิภาวะในการปรับตัวให้เข้ากับการศึกษาระบบทวิภาคีที่ต้องเรียนรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัตินักเรียนส่วนหนึ่งรู้สึกว่าภาคปฏิบัติมีความซ้ำซากจำเจและหลักสูตรมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติมากเกินไปไม่สอดคล้องกับความต้องการของตนทำให้เกิดปัญหาการลาออกกลางคันสร้างความ
เบื่อหน่ายให้กับสถานประกอบการ 4) นโยบายประกันรายได้สำหรับผู้จบปริญญาตรีในอัตราเดือนละ
15,000 บาท ซึ่งเป็นผลกระทบสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ต่างมุ่งหวังไปสู่การศึกษาให้จบ
ปริญญาตรีกันมากกว่าเข้าเรียนสายวิชาชีพ 5) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีการเกิดน้อยลง
ตลอดจนวัยแรงงานมีน้อยลงแล้วยังเป็นผลจากระบบการศึกษาที่ทำให้เด็กอยู่ในโรงเรียนเป็นเวลานาน
เพื่อเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเรียนสายสามัญเพื่อไปต่อระดับอุดมศึกษา
หรือปริญญาตรี โท เอก ซึ่งตลาดแรงงานมีความต้องการน้อยกว่าสายอาชีว ศึกษาหรือวิชาชีพเฉพาะ
ที่เป็นแรงงานระดับกลางลงมา 6) ค่านิยมทางการศึกษาที่ปลูกฝังให้เห็นว่าควรศึกษาให้จบปริญญาตรี
เพื่อหางานได้ง่ายและได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าผู้ที่จบสายอาชีวะแต่สภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกลับ
สวนทางกับความเชื่อและค่านิยมข้างต้นกลายเป็นว่าตลาดมีความต้องการแรงงานที่จบอาชีวะหรือ
วิ ช าชีพ มากกว่ า เนื่ อ งจากผู ้ท ี ่จ บทางอาชี ว ะจะมีค วามขยัน อดทนในกา รทำงานมีท ั ก ษะในทาง
ปฏิบัติงานมากกว่าผู้ที่จ บปริญญาตรี 7) รัฐขาดการวางแผนต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ของ
ประเทศว่าจะเดิน ไปในทิ ศทางใดทำให้ ไ ม่ส ามารถเตรียมคนให้เหมาะสมกั บทิ ศ ทางการพั ฒ นา
เศรษฐกิจประเทศได้ในที่สุดก็มองว่าการส่งเสริมให้ประชากรมีการศึกษาในระบบสูงที่สุดน่ าจะเป็น
ทางออกจึงมุ่งเน้นให้เยาวชนศึกษาสายสามัญเพื่อต่อปริญญาตรีแต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทำให้เห็นแล้ว
ว่าวิธีการดังกล่าวมิได้เป็นเครื่องประกันว่า จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดสภาพการขาดแคลนแรงงาน
โดยเฉพาะแรงงานที่เป็นช่างฝีมือได้ทั้งที่ในความเป็นจริงรัฐควรหาจุดสมดุ ลระหว่างการผลิตแรงงาน
สายวิชาชีพกับผู้ที่จบปริญญาตรีเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศที่รัฐได้วางเป้าหมายไว้
มากกว่าซึ่งในส่วนของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงได้จัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาพบว่านักเรียนนักศึกษาสนใจเข้ามาเรียนน้อย โดยในปีการศึกษา 2557
มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) จำนวน 98 คนและสมัครเข้าเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 60 คน (รายงานการรับสมัครนักเรียนประจำปี
การศึกษา 2557) และในปีการศึกษา 2558 มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.1) 119 คนและสมัครเข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 80 คน
(รายงานการรับ สมัครนักเรีย นประจำปีการศึกษา 2558) และจากการศึกษาปัญหาการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยพบปัญหาที่สำคัญคือ 1) ขาดแหล่งฝึกอาชีพที่ได้มาตรฐาน ซึ่งมี
ผลต่อการสร้างค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของกลุ่มผู้ปกครองและนักเรียนโดยสถาน
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ประกอบการให้เหตุผลว่านักเรียนขาดความพร้อมจึง ปฏิเสธการรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) เข้าฝึกอาชีพแต่มุ่งเน้นรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าฝึก
อาชีพมากกว่าส่งผลให้วิทยาลัย ขาดสถานประกอบการที่เหมาะสมให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ฝึกอาชีพที่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนได้ 2) ปัญหาครูและครูฝึกในสถานประกอบการ
ขาดความเข้าใจในการวางแผนการฝึก และคู่มือฝึกอาชีพให้นักเรียนนักศึกษา 3) นักเรียนนักศึกษา
ไม่ได้เรียนและฝึกตามหลักสูตรกำหนด เนื่องจากสถานประกอบการอยู่ไกลกับวิทยาลัย มีค่าใช้จ่ายสูง
ในการเดินทางไปจัดการสอนเสริมและการนิเทศการฝึกอาชีพตามมาตรฐานการจัดการเรียนระบบทวิ
ภาคีที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดที่กำหนดให้มีการนิเทศการฝึกอาชีพไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อภาคเรียน
ส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาขาดการเรียนรู้ทางทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติในบางรายวิชาที่ลงทะเบียนตาม
แผนการเรียนซึง่ เป็นสาเหตุที่ทำให้นักเรียนนักศึกษาขาดความรู้ทางวิชาการและมีผลต่อระดับคุณภาพ
ของผู้สำเร็จการศึกษา (วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง, 2558)
จากข้อมูล ดังกล่าว ส่งผลให้การจัดการอาชีว ศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิค
บ้านแพงไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษากำหนดดังนั้น ผู้วิจัยซึ่งมีหน้าที่ในการ
บริหารวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี กรณีศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงให้ได้คุณภาพ เพื่อมุ่งเน้นผลิตและพัฒนา
กำลังคนที่สถานประกอบการต้องการทั้งในการสร้างความเข้าใจในแนวทางการจัดการเรียนอาศึกษา
ระบบทวิ ภ าคี ใ ห้ แ ก่ ส ถานประกอบการ ผู ้ ป กครองและนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา โดยมี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกัน มีการพัฒนาครูและครูฝึกในสถานประกอบการ
การเตรียมความพร้อมผู้เรียนและผู้ปกครองก่อนเข้าโครงการ การจัดการเรียนรู้คู่การฝึกอาชีพที่มีการ
วัดผลประเมินผลร่วมกัน โดยจัดการเรียนเสริมทางไกลผ่านเครือข่าย ซึ่งจะทำให้นักเรียนนักศึกษาได้
เรียนรู้เพิ่มเติมตามที่กำหนดในแผนการเรียนของหลักสูตร การส่งเสริมสิทธิประโยชน์ของสถาน
ประกอบการในการลดหย่อนภาษีของรายจ่ายที่ใช้ในการจัดการฝึกอาชีพ และนักเรียนนักศึกษามี
รายได้จากเบี้ยเลี้ยงเมื่อเข้ารับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ สามารถช่วยลดภาระของผู้ปกครอง
ได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้คุณภาพและมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงเพิ่มขึ้น พร้อมตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่จ ะรับ
นักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพและบรรจุเป็นพนักงานเมื่อสำเร็จการศึกษาและสามารถสนองความ
ต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครองที่ต้องการให้นักเรียนนักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน และมีงานทำ
แน่นอนอันเป็นการส่งเสริมให้ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษามีค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษา สนอง
ความต้องการของตลาดแรงงานสอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของประเทศ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง และมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับสร้างกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
2. เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3. เพื่อทดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิค
บ้านแพง
4. เพื่อ ประเมิน ผลการใช้ กลไกการขับ เคลื ่ อนการจั ดการอาชีว ศึ ก ษาระบบทวิภ าคี ข อง
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ได้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
2. เป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ครูและบริหารสถานประกอบการรวมทั้งครูฝึกของ
สถานประกอบการ นำไปพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจ ัย นี้เป็น การพัฒ นากลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีว ศึก ษาระบบทวิภ าคี ข อง
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง โดยทำการวิจัยในระหว่างปีการศึกษา 2560-2561 โดยกำหนดขอบเขตวิจัย
ในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับสร้างกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีว ศึกษาระบบทวิภาคี
ในการศึ ก ษาข้ อ มู ล พื ้ น ฐานสำหรั บ สร้ า งกลไกการขั บ เคลื ่ อ นการจั ด การ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 2 ขั้นย่อย ดังนี้
ขั้นที่ 1.1 การสังเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทั้งในและต่างประเทศ
1.1.1 แหล่งข้อมูล ได้แก่เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี
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1.1.2 ตัวแปรที่ศึกษา องค์ประกอบการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 คือ ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี องค์ประกอบที่ 2 คือขอบข่าย
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ได้แก่ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการดำเนินงาน 2) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ได้แก่ (1) งานความร่วมมือ (2) งานประชาสัมพันธ์ (3) งานพัฒนาครูและบุคลากร (4) งานพัฒนา
หลักสูตร (5) งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา และ 6) งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน
สถานประกอบการ องค์ประกอบที่ 3 คือ กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
7 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การชี้นำ การดำเนินงาน การติดตามประเมินผล การ
ปรับปรุงพัฒนา และการรายงานผลการดำเนินงาน และองค์ประกอบที่ 4 คือ ผลลัพธ์การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ทั้งในสถานศึกษาและในสถานประกอบการ
ขั้นที่ 2.2 การศึกษาแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มีการ
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
2.2.1 แหล่งข้อมูล วิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาที่มีวิธีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จำนวน 3 แห่ง โดย
การเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้ แ ก่ วิ ท ยาลั ยเทคนิ ค บ้ า นค่า ย จั ง หวั ดระยอง
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรุงเทพฯ และวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัม ภ์) จังหวัด
นครปฐม
2.2.2 ตัวแปรที่ศึกษา แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ประกอบด้วย 2 ขั้นย่อย ดังนี้
ขั้นที่ 2.1 การยก (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ในการยก (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ผู้วิจัยดำเนินการโดยนำผลการศึกษาจากขั้นตอนที่ 1 มายก (ร่าง)
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
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ขัน้ ที่ 2.2 การตรวจสอบคุณภาพของ (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิของทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
2.2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล เป็นกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน ได้จาก
การคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำแนกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มผู้บริห ารที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาจำนวน 4 คน 2)
กลุ่มผู้บริหารสถานประกอบการ จำนวน 3 คน และ3) กลุ่มอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 2
คน
2.2.2 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ของ
(ร่าง) กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3.1 กลุม่ ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวน 25
คน และ 2) ผู้บริหารสถานประกอบการและครูฝึก จำนวน 20 คน ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง
(Purposive sampling) รวมทั้งสิ้น จำนวน 45 คน
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้บริหาร
สถานประกอบการ และครูฝึกในสถานประกอบการที่มีต่อการดำเนินงานตามกลไกการขับเคลื่อนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ในการประเมินผลการใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ประกอบด้วย 2 ขั้นย่อย ดังนี้
ขั้นที่ 4.1 การประเมินสมรรถนะของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบ้าน
แพง
4.1.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล เป็นกลุ่มที่ได้ทดลองใช้ กลไกการขับเคลื่อน
การจั ด การอาชีว ศึ ก ษาระบบทวิภ าคี ข องวิท ยาลั ยเทคนิ ค บ้ านแพง ประกอบด้ ว ย 1) ผู ้ บ ริห าร
สถานศึกษาและครู จำนวน 25 คน และ2) ผู้บริหารสถานประกอบการและครูฝึก จำนวน 20 คน
ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) รวมทั้งสิ้น จำนวน 45 คน
4.1.2 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ สมรรถนะของนักเรียนนักศึกษา
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ขั้นที่ 4.2 การประเมินความพึงพอใของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อกลไก
การขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
4.2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 1) นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 จำนวน 160 คน และ2) นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 152 คน ที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2561
รวมทั้งสิ้นจำนวน 312 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
4.2.2 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความพึงพอใของนักเรียนนักศึกษา ที่มี
ต่อกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หมายถึง ระบบการจัดการเรียนรู้คู่กับการฝึก
ทำงานอาชีพจริง ที่เกิดจากความร่วมมือที่ดีต่อกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในเรื่อง
การจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดการฝึกอาชีพ การวัดและการประเมินผล
2. กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
หมายถึง ระบบการปฏิบัติงานตามขอบข่ายและกระบวนการที่ประสานสอดคล้องกัน โดยผู้ปฏิบัติงาน
ได้ใช้เทคนิคการปฏิบัติงาน หรือวิธีการบริหารจัดการกับ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ซึ่งมี 4 องค์ประกอบ
ดังนี้
2.1 องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หมายถึง ปัจจัยที่
สำคัญ ที่ส ถานศึกษานำมาบริหารจัดการอาชีว ศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ประกอบด้วย 2.1.1 สถานศึกษามีความร่วมมือ ที่ดีกับสถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ องค์กร
ภาคอุตสาหกรรม องค์กรทางวิทยาศาสตร์ และองค์ กรทางการเมือง ชุมชน นักเรียนนักศึกษาและ
ผู้ปกครอง 2.1.2 สถานศึกษาและสถานประกอบการมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2.1.3 สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 2.1.4 สถานศึกษาได้วางแผนกำลังคน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ครูนิเทศ และ
บุคลากรทางการศึกษา 2.1.5 สถานศึกษาได้สำรวจงบประมาณ กำลังคน ผู้บริหาร ผู้ควบคุมการฝึก
และครูฝึกของสถานประกอบการ 2.1.6 สถานศึกษาได้เตรียมหลักสูตร สัญญาการฝึก แผนการเรียน
แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิ เทศ ข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติในการฝึกอาชีพ 2.1.7 สถานศึกษามี
หลักสูตรอาชี พหลายสาขาให้ น ั กเรี ยนนัก ศึก ษาได้เลื อ กเข้า เรี ยน 2.1.8 สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการได้จัดบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ พื้นที่ และอุปกรณ์การศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา
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เพียงพอต่อการเรียนการสอน 2.1.9 จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เข้มแข็งด้วยหลักการบริหารที่
มีความยืดหยุ่น 2.1.10 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาได้สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง 2.1.11 สถานศึกษาได้สร้างค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนต่อการ
เรียนอาชีว ศึกษาระบบทวิภาคี 2.1.12 ทุนสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภ าคี
2.1.13 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชน 2.1.14 มอบทุนการศึกษาแก่ผู้
ผ่านการฝึกอาชีพของอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2.1.15 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากร
เครื ่ อ งมื อ เครื ่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ใ นการฝึ ก จากองค์ ก รวิ ช าชี พ และสถานประกอบการ 2.1.16
สถานศึกษาได้ประสานผู้ปกครองกับสถานประกอบการให้ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาระบบ
ทวิภาคี 2.1.17 สถานศึกษาจัดอุป กรณ์อำนวยความสะดวกในการเรียนอาชีว ศึกษาทางไกลผ่ าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และ2.1.18 นักเรียนนักศึกษามีความต้องการศึกษาในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.2 องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
2.2.1 คณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วยคณะกรรมการ
บริหารและคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้
1) คณะกรรมการบริ ห าร ประกอบด้ ว ย ผู ้ อ ำนวยการของวิท ยาลั ยเป็น
ประธาน ผู้บริหารของสถานประกอบการทุกแห่งที่ร่วมมือกับวิทยาลัยเป็นกรรมการ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือเป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้างานความร่วมมือเป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ (1) กำหนดเป้าหมายความต้องการนักเรียน
นักศึกษาระบบทวิภ าคี (2) ส่งเสริมสนับสนุน การจั ด การอาชีว ศึก ษาระบบทวิภ าคี และ(3) ให้
คำแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินงาน
2) คณะกรรมการดำเนิ น งาน แบ่ ง ออกเป็ น 2.1) คณะกรรมการใน
สถานศึกษาประกอบด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธาน หัวหน้าแผนกวิชา ครูที่ปรึกษา
ครูผู้สอน เป็นคณะกรรมการ และหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นกรรมการและเลขานุการ
2.2) คณะกรรมการในสถานประกอบการประกอบด้วยผู้จัดการฝ่ายผลิต หัวหน้างานผลิต ครูฝึกใน
สถานประกอบการ หัวหน้างานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานมี
หน้าที่ (1) กำหนดแผนการฝึกอาชีพ คู่มื อฝึกอาชีพ และแผนการนิเทศ (2) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้
เรีย นรู้และฝึกอาชีพ (3) อำนวยความสะดวกและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก (4) ติดตามและ
ประเมินผลการฝึกอาชีพ และ(5) รายงานผลการดำเนินงาน
2.2.2 งานจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี หมายถึ ง งานที ่ ต ้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ใ น
สถานศึกษาและในสถานประกอบการเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
1) งานความร่วมมือ เป็นงานที่ปฏิบัติในสถานศึกษา ได้แก่ (1) สถานศึกษา
สร้างความร่วมมือที่ดีกับสถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ องค์กรภาคอุตสาหกรรม
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องค์กรทางวิทยาศาสตร์ และองค์กรทางการเมือง ชุมชน นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากร (2) สถานศึกษาและสถานประกอบการมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (3) แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีส่วนร่วม
ในการจัดการ (4) วิจัยพัฒนาสร้างนวัตกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (5) สำรวจความ
พร้อมด้านงบประมาณ กำลังคน ผู้บริหารสถานประกอบการ ผู้ควบคุมการฝึก และครูฝึกของสถาน
ประกอบการ (6) ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (7) สำรวจ
ความต้องการปริมาณนักเรียนนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาที่สถานประกอบการต้องการ (8) สำรวจ
ความต้องการสถานประกอบการในการร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ(9) สำรวจความ
พร้อมด้านกำลังคน ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ครูนิเทศและบุคลากรของสถานศึกษา
2) งานประชาสั ม พั น ธ์ เป็ น งานที่ ป ฏิ บ ั ติ ใ นสถานศึ ก ษาได้ แ ก่ (1)
ประชาสัมพัน ธ์ส ร้า งความรู้ ความเข้ า ใจในการจัด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิภ าคี ให้ แ ก่ บุ ค ลากร
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง (2) สร้างความตระหนักในการจัดการอาชีว ศึกษาระบบทวิภาคีให้ แ ก่
บุ ค ลากรอย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง (3) ประชาสั ม พั น ธ์ แ นวทางการจั ด อาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ใ ห้ ส ถาน
ประกอบการ นักเรี ยนนักศึกษาและผู้ปกครองมีความเข้าใจ (4) ประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจด้วย
มาตรการต่าง ๆ ให้สถานประกอบการเข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ(5) จัดแนะแนว
การศึกษาอาชีพให้นักเรียนมัธยมศึกษาเป็นประจำทุกปี
3) งานพัฒนาครูและบุคลากร เป็นงานที่ปฏิบัติในสถานศึกษา ได้แก่ (1)
กำหนดมาตรการเพิ่มความรู้ความสามารถการจัดการเรียนการสอนให้กับครูในสถานศึกษา (2) จัด
ฝึกอบรมครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการดำเนินงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
(3) จัดฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการให้มีความสามารถในการสอนงาน 4) สนับสนุนให้ครูเข้า
ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ (5) ให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่รับผิดชอบตามผลงาน (6)
ส่งเสริมครูฝึกของสถานประกอบการทั้งด้านความรู้และทักษะการทำงาน และ(7) ทดสอบความรู้ครู
ฝึกของสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง
4) งานพัฒนาหลักสูตร เป็นงานที่ปฏิบัติ ในสถานศึกษา ได้แก่ (1) จัดทำ
หลักสูตร แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ และการประเมินร่วมกับสถานประกอบการ
(2) จัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ (3) จัดปรับปรุงรายวิชาให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และ (4) จัดหลักสูตรให้มีการเรียนรู้ทั้งทางวิชาการ
และวิชาชีพ
5) งานอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ใ นสถานศึ ก ษา เป็ น งานที่ ป ฏิ บ ั ติ ใ น
สถานศึกษา ได้แก่ (1) ประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง (2) สร้างระบบการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ (3) ส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสศึกษาต่อใน
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ระดับที่สูงขึ้น (4) จัดทำแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการทั้งด้านความรู้และทักษะการ
ทำงานอาชีพ (5) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (6) รับขึ้นทะเบียนผู้เข้าฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ (7) จัดอบรมนักเรียนนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกอาชีพ (8)
เสริมสร้างวุฒิภาวะให้นักเรียนนักศึกษา (9) จัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองร่วมกับ
สถานประกอบการ (10) จัดให้นักเรียนนักศึกษาทำสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ (11)
จัดนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ (12) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะ
ใหม่ในสถานประกอบการ (13) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกอาชีพตามระดับอายุ 14) จัดให้นักเรียน
นักศึกษาฝึกอาชีพตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ (15) เตรียมนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพให้มี
ความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน (16) จัดครูไปนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ (17) จัด
ปัจ ฉิมนิเทศแก่น ักเรีย นนักศึกษาที่ผ ่านการฝึกอาชีพ (18) วัดผลประเมินผลสมรรถนะนักเรียน
นักศึกษาตามสภาพจริง (19) จัดเทียบโอนประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษาและพนักงานของบริษัท
สู่รายวิชา และ (20) บริหารจัดการฝึกอาชีพระบบทวิภาคีให้เข้มแข็งโดยใช้หลักการบริหารที่มีความ
ยืดหยุ่น
6) งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ เป็นงานทีป่ ฏิบัติใน
สถานประกอบการ ได้แก่ (1) จัดให้มีผู้ประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (2) ร่วมแนะ
แนวนักเรียนคัดเลือกเข้าศึกษาในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (3) ให้ทุนการศึกษากับผู้สมัครเข้า เรียน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (4) ร่วมคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (5) วัดระดับ
ความรู้และทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (6) ร่วมจัดทำ
แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ (7) ทำสัญญาการ
ฝึกอาชีพกับนักเรียนนักศึกษา (8) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ ทั้งด้าน
ความรู้และทักษะการทำงานอาชีพ (9) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศให้
สอดคล้องกับการฝึกอาชีพ (10) ร่วมกับสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้และทักษะการทำงาน
อาชีพ (11) จัดบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ พื้นที่ และอุ ปกรณ์การศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพ
(12) จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาขณะฝึกอาชีพ (13) จัดให้นักเรียน
นักศึกษาฝึกอาชีพร่วมกับครูของสถานศึกษา (14) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ตาม
แผนการฝึกอาชีพ (15) จัดครูฝึกของสถานประกอบการให้สอนงานนักเรียนนักศึกษา (16) ครูฝึกของ
สถานประกอบการได้สอนงานนักเรียนนักตามแผนที่วางไว้ (17) จัดครูฝึกเป็นพี่เลี้ยงประเมินผลการ
ฝึกอาชีพให้นักเรียนนักศึกษา (18) จัดครูฝึกเป็นผู้ควบคุมการฝึกอาชีพและความประพฤติของสถาน
ประกอบการ (19) จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนให้กับนักเรียนนักศึกษาตามข้อตกลง และ(20) บรรจุ
ผู้ผ่านการฝึกอาชีพเป็นพนักงานในสถานประกอบการ
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2.3 องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
2.3.1 การวางแผน หมายถึงการกำหนดแผนปฏิบั ติงาน ประกอบด้วย การศึกษา
สภาพ กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าหมายผลผลิต หรือผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ พร้อมกำหนด
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ กำหนดกลยุทธ์ โครงการและแผนปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
2.3.2 การจั ด องค์ ก ร หมายถึ ง การจั ด กลุ ่ ม ดำเนิ น การตามที ่ ว างแผนไว้
ประกอบด้วย แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน และจัดปัจจัยสนับสนุนให้เหมาะสมกับเป้าหมาย
ผลผลิตหรือผลสัมฤทธิ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
2.3.3 การชี้นำ หมายถึง การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรโดยใช้ภาวะผู้นำที่จะเลือก
ช่องทางสื่อสารในองค์กร เพื่อเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรในการดำเนินงานให้ได้คุณภาพตาม
เป้าหมาย ประกอบด้วย สร้างข้อตกลงในการดำเนินงาน สร้างเกณฑ์ให้รางวัลให้ทีมงาน และพัฒนา
บุคลากรผู้รับผิดชอบจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
2.3.4 การดำเนินงาน หมายถึง การปฏิบัติตามแผนให้บรรลุเป้าหมายที่
กำหนดไว้ ประกอบด้วย ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง จัดประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานหรือจัดฝึกอบรม
และดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
2.3.5 การติดตามประเมินผล หมายถึง การสะท้อนให้เห็นความสำเร็จของการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ และนำมาเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่มีการวางแผนไว้ ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเป็นไปตามแผน
ที่วางไว้หรือไม่ วิเคราะห์สาเหตุที่ไม่ประสบผลสำเร็จ และรายงานผลการของการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
2.3.6 การปรับปรุงพัฒนา หมายถึง การนำผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงวิธีการดำเนินงานในครั้งต่อไปให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ประกอบด้วย จัดประชุมวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงานร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องเพื่อแสวงหาวิธีดำเนินงานหรือนวัตกรรมมาใช้ใ นการดำเนินงานให้
เหมาะสมกว่าเดิม และเลือกแนวทางหรือนวัตกรรมในการดำเนินงานที่เหมาะสมเพื่อนำไปเป็ น
แนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
2.3.7 การรายงานผลการดำเนินงาน หมายถึง การรายงานการปฏิบัติงานและ
รายงานการติดตามประเมินผล ประกอบด้วย กำหนดรูปแบบการรายงาน จัดทำรายงาน และเผยแพร่
รายงานเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้ผู้เกี่ยวข้อง

12
2.4 องค์ประกอบที่ 4 ผลผลิตและผลลัพธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ประกอบด้วย
2.4.1 ด้านความรู้ ประกอบด้วย มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้มาแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน มีมนุษย์
สัมพันธ์ต่อผู้คับบัญชา เพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือการ
ทำงานเป็นทีม มีความสามารถทางด้านสถิติและการคำนวณ และ มีความสามารถในการเรียนรู้และ
พัฒนางาน
2.4.2 ด้านทักษะและผลงาน ประกอบด้วย มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
วิช าชีพที่ร ับ ผิดชอบ มีความรู้ความสามารถในการวิเ คราะห์ปั ญหางานตามสาขาวิช าชี พ อย่ า ง
สร้างสรรค์ มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหางานตามสาขาวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ ผลการ
ปฏิบัติงานมีคุณภาพตามเป้าหมาย และผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
2.4.3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม ประกอบด้วย มีความซื่อสัตย์ สุจริตใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีระเบียบวินัย เคารพระเบียบของหน่วยงาน มีความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคา
ราวะ มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลาในการทำงาน มีทัศนคติที่ดีต่องานหรือหน่วยงาน มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของสถานประกอบการ และมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
3. ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มี
ต่อกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
4. วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง หมายถึง สถานศึกษาที่เปิดสอนและบริหารงานภายใต้สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดให้มีก าร
เรี ย นการสอนระบบทวิ ภ าคี ท ุ ก สาขาวิ ช า ในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา 2560-2561
5. ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา หมายถึ ง ผู ้ อ ำนวยการ สถานศึ ก ษา และรองผู ้ อ ำนวยการ
สถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ทีป่ ฏิบัติงานในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560-2561
6. ครู หมายถึง ครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่สอน ครูที่ปรึกษา หัวหน้าแผนกวิชาหรือหัวหน้างาน
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560-2561
7. บุคลากร หมายถึง บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2560-2561
8. ผู้บริหารสถานประกอบการ หมายถึง ผู้บริหารแหล่งประกอบกิจการที่สามารถสร้าง
มูลค่าสินค้าหรือบริการในหลาย ๆ กิจการทั้งในรูปองค์กรเอกชน บริษัท หรือองค์กรของรัฐ โดยมี
บุคลากรส่วนหนึ่งเป็นพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างบริหารงาน มีการดำเนินงาน
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กิจกรรมและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในปีการศึกษา 25602561
9. ครู ฝ ึ ก หมายถึ ง หั ว หน้ า งาน หรื อ ผู ้ ค วบคุ ม การฝึ ก ในสถานประกอบการ ซึ ่ ง เป็ น ผู้
ประสานงานการจัดฝึกงาน จัดทำแผนการฝึกอาชีพ ควบคุมดูแลและ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับนักเรียน
นักศึกษาในการฝึกอาชีพ ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในปีการศึกษา 2560-2561
10. นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยเทคนิค
บ้านแพง สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2560-2561
11. นั ก ศึ ก ษา หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั ้ น สู ง (ปวส.) ของ
วิทยาลัย เทคนิคบ้านแพง สังกัดสถาบันการอาชีว ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2560-2561

บทที่ 1
บทนำ
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
การพัฒนาประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ให้สามารถเป็นผู้นำ
ในทุกด้านได้เครื่องมือและปัจจัยสำคัญที่สุด คือประชาชนที่ได้รับการพัฒนา ให้เป็นกำลังคนที่มีผลิต
ภาพที่พร้อมด้ว ยความรู้ และทักษะในการผลิตและบริการ พร้อมด้ว ยความสามารถในการสร้าง
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่สนองความต้องการของชุมชน และสถานประกอบการในประเทศ สามารถเป็น
พลังในการผลิตหรือการบริการเพื่อสร้างรายได้ในภาพรวมต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศไทย ซึ่ง
ก็คือกำลังคนด้านอาชีวศึกษาทีป่ ระเทศมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการขาดแคลน
กำลังคนในบางสาขา โดยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2557-2560 พบว่ามีการขาดแคลนแรงงานไม่น้อย
กว่าปีละ 165,000 คน ซึ่งมีความต้องการสูงมากถึง 3 เท่าของผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ หรือคิดเป็น
จำนวน 370,302 คน แบ่งเป็นช่างกลโรงงาน คิดเป็นร้อยละ 50 ช่างเชื่อมโลหะ คิดเป็นร้อยละ 20
ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 10 แมคคาทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 10 ช่างแม่พิมพ์คิด
เป็นร้อยละ 10 (ประวิทย์ เคียงผล, 26 เมษายน 2557) ซึ่งกระบวนการพัฒนากำลังคนเหล่านี้เป็นสิ่ง
ที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ด้วยการจัดการศึกษา
ร่วมกัน โดยการสนับสนุนของรัฐบาลและการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ ชุมชนผู้ปกครองและ
เยาวชนที่เป็นวัยหนุ่มสาว ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่ว
ประเทศได้พัฒนากำลังคนให้มีผลิตภาพในการผลิตและบริการของประเทศ ทั้งด้านความรู้และทักษะ
ในการผลิ ต และบริ ก าร ที ่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของชุ ม ชน และสถานประกอบการ ของ
ประเทศ ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชี วศึกษา พ.ศ. 2555
(สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2555)
อย่างไรก็ตามจากการส่งเสริมให้สถานศึกษาเร่งสร้างความร่วมมือจัดการศึกษากับสถาน
ประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ พบว่ามีปัญหาหลายประการ
(ปาริฉัตร จันโทริ, 2555; แนวหน้า, 2557) ดังนี้ 1) ปัญหาด้านความพร้อมของสถานศึกษาและ
บุคลากรในการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลพบว่าสถานศึกษามีความพร้อมด้านบุคลากรและ
อุปกรณ์อยู่ในระดับปานกลางมีจำนวนครูและอุปกรณ์ที่เหมาะสมครูมีความเข้าใจรูปแบบการสอน
ระบบทวิภาคีแต่มีปัญหาในการประเมินผลของสถานศึกษาทีม่ ีเนื้อหาที่ไม่ครอบคลุมกับงานในสถาน
ประกอบการและมีความถี่ไม่เหมาะสมและมีปัญหาการขาดงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐในการ
พัฒนาบุคลากรและนิเทศติดตามผล 2) ปัญหาด้านสถานประกอบการพบว่าจำนวนครูฝึกในสถาน
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ประกอบการมีไม่เพียงพออีกทั้งยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาทวิภาคีและขาดทักษ ะในการ
ถ่ายทอดความรู้ไม่มีเวลาสอนงานเนื่องจากมีภาระอื่นมาก 3) ปัญหาด้านนักเรียนพบว่านักเรียนขาด
ความพร้อมความเข้าใจและวุฒิภาวะในการปรับตัวให้เข้ากับการศึกษาระบบทวิภาคีที่ต้องเรียนรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัตินักเรียนส่วนหนึ่งรู้สึกว่าภาคปฏิบัติมีความซ้ำซากจำเจและหลักสูตรมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติมากเกินไปไม่สอดคล้องกับความต้องการของตนทำให้เกิดปัญหาการลาออกกลางคันสร้างความ
เบื่อหน่ายให้กับสถานประกอบการ 4) นโยบายประกันรายได้สำหรับผู้จบปริญญาตรีในอัตราเดือนละ
15,000 บาท ซึ่งเป็นผลกระทบสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ต่างมุ่งหวังไปสู่การศึกษาให้จบ
ปริญญาตรีกันมากกว่าเข้าเรียนสายวิชาชีพ 5) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีการเกิดน้อยลง
ตลอดจนวัยแรงงานมีน้อยลงแล้วยังเป็นผลจากระบบการศึกษาที่ทำให้เด็กอยู่ในโรงเรียนเป็นเวลานาน
เพื่อเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเรียนสายสามัญเพื่อไปต่อระดับอุดมศึกษา
หรือปริญญาตรี โท เอก ซึ่งตลาดแรงงานมีความต้องการน้อยกว่าสายอาชีว ศึกษาหรือวิชาชีพเฉพาะ
ที่เป็นแรงงานระดับกลางลงมา 6) ค่านิยมทางการศึกษาที่ปลูกฝังให้เห็นว่าควรศึกษาให้จบปริญญาตรี
เพื่อหางานได้ง่ายและได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าผู้ที่จบสายอาชีวะแต่สภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกลับ
สวนทางกับความเชื่อและค่านิยมข้างต้นกลายเป็นว่าตลาดมีความต้องการแรงงานที่จบอาชีวะหรือ
วิ ช าชีพ มากกว่ า เนื่ อ งจากผู ้ท ี ่จ บทางอาชี ว ะจะมีค วามขยัน อดทนในกา รทำงานมีท ั ก ษะในทาง
ปฏิบัติงานมากกว่าผู้ที่จ บปริญญาตรี 7) รัฐขาดการวางแผนต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ของ
ประเทศว่าจะเดิน ไปในทิ ศทางใดทำให้ ไ ม่ส ามารถเตรียมคนให้เหมาะสมกั บทิ ศ ทางการพั ฒ นา
เศรษฐกิจประเทศได้ในที่สุดก็มองว่าการส่งเสริมให้ประชากรมีการศึกษาในระบบสูงที่สุดน่ าจะเป็น
ทางออกจึงมุ่งเน้นให้เยาวชนศึกษาสายสามัญเพื่อต่อปริญญาตรีแต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทำให้เห็นแล้ว
ว่าวิธีการดังกล่าวมิได้เป็นเครื่องประกันว่า จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดสภาพการขาดแคลนแรงงาน
โดยเฉพาะแรงงานที่เป็นช่างฝีมือได้ทั้งที่ในความเป็นจริงรัฐควรหาจุดสมดุ ลระหว่างการผลิตแรงงาน
สายวิชาชีพกับผู้ที่จบปริญญาตรีเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศที่รัฐได้วางเป้าหมายไว้
มากกว่าซึ่งในส่วนของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงได้จัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาพบว่านักเรียนนักศึกษาสนใจเข้ามาเรียนน้อย โดยในปีการศึกษา 2557
มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) จำนวน 98 คนและสมัครเข้าเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 60 คน (รายงานการรับสมัครนักเรียนประจำปี
การศึกษา 2557) และในปีการศึกษา 2558 มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.1) 119 คนและสมัครเข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 80 คน
(รายงานการรับ สมัครนักเรีย นประจำปีการศึกษา 2558) และจากการศึกษาปัญหาการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยพบปัญหาที่สำคัญคือ 1) ขาดแหล่งฝึกอาชีพที่ได้มาตรฐาน ซึ่งมี
ผลต่อการสร้างค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของกลุ่มผู้ปกครองและนักเรียนโดยสถาน
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ประกอบการให้เหตุผลว่านักเรียนขาดความพร้อมจึง ปฏิเสธการรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) เข้าฝึกอาชีพแต่มุ่งเน้นรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าฝึก
อาชีพมากกว่าส่งผลให้วิทยาลัย ขาดสถานประกอบการที่เหมาะสมให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ฝึกอาชีพที่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนได้ 2) ปัญหาครูและครูฝึกในสถานประกอบการ
ขาดความเข้าใจในการวางแผนการฝึก และคู่มือฝึกอาชีพให้นักเรียนนักศึกษา 3) นักเรียนนักศึกษา
ไม่ได้เรียนและฝึกตามหลักสูตรกำหนด เนื่องจากสถานประกอบการอยู่ไกลกับวิทยาลัย มีค่าใช้จ่ายสูง
ในการเดินทางไปจัดการสอนเสริมและการนิเทศการฝึกอาชีพตามมาตรฐานการจัดการเรียนระบบทวิ
ภาคีที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดที่กำหนดให้มีการนิเทศการฝึกอาชีพไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อภาคเรียน
ส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาขาดการเรียนรู้ทางทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติในบางรายวิชาที่ลงทะเบียนตาม
แผนการเรียนซึง่ เป็นสาเหตุที่ทำให้นักเรียนนักศึกษาขาดความรู้ทางวิชาการและมีผลต่อระดับคุณภาพ
ของผู้สำเร็จการศึกษา (วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง, 2558)
จากข้อมูล ดังกล่าว ส่งผลให้การจัดการอาชีว ศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิค
บ้านแพงไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษากำหนดดังนั้น ผู้วิจัยซึ่งมีหน้าที่ในการ
บริหารวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี กรณีศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงให้ได้คุณภาพ เพื่อมุ่งเน้นผลิตและพัฒนา
กำลังคนที่สถานประกอบการต้องการทั้งในการสร้างความเข้าใจในแนวทางการจัดการเรียนอาศึกษา
ระบบทวิ ภ าคี ใ ห้ แ ก่ ส ถานประกอบการ ผู ้ ป กครองและนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา โดยมี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกัน มีการพัฒนาครูและครูฝึกในสถานประกอบการ
การเตรียมความพร้อมผู้เรียนและผู้ปกครองก่อนเข้าโครงการ การจัดการเรียนรู้คู่การฝึกอาชีพที่มีการ
วัดผลประเมินผลร่วมกัน โดยจัดการเรียนเสริมทางไกลผ่านเครือข่าย ซึ่งจะทำให้นักเรียนนักศึกษาได้
เรียนรู้เพิ่มเติมตามที่กำหนดในแผนการเรียนของหลักสูตร การส่งเสริมสิทธิประโยชน์ของสถาน
ประกอบการในการลดหย่อนภาษีของรายจ่ายที่ใช้ในการจัดการฝึกอาชีพ และนักเรียนนักศึกษามี
รายได้จากเบี้ยเลี้ยงเมื่อเข้ารับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ สามารถช่วยลดภาระของผู้ปกครอง
ได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้คุณภาพและมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงเพิ่มขึ้น พร้อมตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่จ ะรับ
นักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพและบรรจุเป็นพนักงานเมื่อสำเร็จการศึกษาและสามารถสนองความ
ต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครองที่ต้องการให้นักเรียนนักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน และมีงานทำ
แน่นอนอันเป็นการส่งเสริมให้ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษามีค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษา สนอง
ความต้องการของตลาดแรงงานสอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของประเทศ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง และมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับสร้างกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
2. เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3. เพื่อทดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิค
บ้านแพง
4. เพื่อ ประเมิน ผลการใช้ กลไกการขับ เคลื ่ อนการจั ดการอาชีว ศึ ก ษาระบบทวิภ าคี ข อง
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ได้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
2. เป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ครูและบริหารสถานประกอบการรวมทั้งครูฝึกของ
สถานประกอบการ นำไปพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจ ัย นี้เป็น การพัฒ นากลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีว ศึก ษาระบบทวิภ าคี ข อง
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง โดยทำการวิจัยในระหว่างปีการศึกษา 2560-2561 โดยกำหนดขอบเขตวิจัย
ในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับสร้างกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีว ศึกษาระบบทวิภาคี
ในการศึ ก ษาข้ อ มู ล พื ้ น ฐานสำหรั บ สร้ า งกลไกการขั บ เคลื ่ อ นการจั ด การ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 2 ขั้นย่อย ดังนี้
ขั้นที่ 1.1 การสังเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทั้งในและต่างประเทศ
1.1.1 แหล่งข้อมูล ได้แก่เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี
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1.1.2 ตัวแปรที่ศึกษา องค์ประกอบการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 คือ ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี องค์ประกอบที่ 2 คือขอบข่าย
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ได้แก่ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการดำเนินงาน 2) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ได้แก่ (1) งานความร่วมมือ (2) งานประชาสัมพันธ์ (3) งานพัฒนาครูและบุคลากร (4) งานพัฒนา
หลักสูตร (5) งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา และ 6) งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน
สถานประกอบการ องค์ประกอบที่ 3 คือ กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
7 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การชี้นำ การดำเนินงาน การติดตามประเมินผล การ
ปรับปรุงพัฒนา และการรายงานผลการดำเนินงาน และองค์ประกอบที่ 4 คือ ผลลัพธ์การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ทั้งในสถานศึกษาและในสถานประกอบการ
ขั้นที่ 2.2 การศึกษาแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มีการ
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
2.2.1 แหล่งข้อมูล วิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาที่มีวิธีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จำนวน 3 แห่ง โดย
การเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้ แ ก่ วิ ท ยาลั ยเทคนิ ค บ้ า นค่า ย จั ง หวั ดระยอง
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรุงเทพฯ และวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัม ภ์) จังหวัด
นครปฐม
2.2.2 ตัวแปรที่ศึกษา แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ประกอบด้วย 2 ขั้นย่อย ดังนี้
ขั้นที่ 2.1 การยก (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ในการยก (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ผู้วิจัยดำเนินการโดยนำผลการศึกษาจากขั้นตอนที่ 1 มายก (ร่าง)
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
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ขัน้ ที่ 2.2 การตรวจสอบคุณภาพของ (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิของทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
2.2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล เป็นกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน ได้จาก
การคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำแนกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มผู้บริห ารที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาจำนวน 4 คน 2)
กลุ่มผู้บริหารสถานประกอบการ จำนวน 3 คน และ3) กลุ่มอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 2
คน
2.2.2 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ของ
(ร่าง) กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3.1 กลุม่ ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวน 25
คน และ 2) ผู้บริหารสถานประกอบการและครูฝึก จำนวน 20 คน ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง
(Purposive sampling) รวมทั้งสิ้น จำนวน 45 คน
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้บริหาร
สถานประกอบการ และครูฝึกในสถานประกอบการที่มีต่อการดำเนินงานตามกลไกการขับเคลื่อนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ในการประเมินผลการใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ประกอบด้วย 2 ขั้นย่อย ดังนี้
ขั้นที่ 4.1 การประเมินสมรรถนะของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบ้าน
แพง
4.1.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล เป็นกลุ่มที่ได้ทดลองใช้ กลไกการขับเคลื่อน
การจั ด การอาชีว ศึ ก ษาระบบทวิภ าคี ข องวิท ยาลั ยเทคนิ ค บ้ านแพง ประกอบด้ ว ย 1) ผู ้ บ ริห าร
สถานศึกษาและครู จำนวน 25 คน และ2) ผู้บริหารสถานประกอบการและครูฝึก จำนวน 20 คน
ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) รวมทั้งสิ้น จำนวน 45 คน
4.1.2 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ สมรรถนะของนักเรียนนักศึกษา
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ขั้นที่ 4.2 การประเมินความพึงพอใของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อกลไก
การขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
4.2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 1) นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 จำนวน 160 คน และ2) นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 152 คน ที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2561
รวมทั้งสิ้นจำนวน 312 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
4.2.2 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความพึงพอใของนักเรียนนักศึกษา ที่มี
ต่อกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หมายถึง ระบบการจัดการเรียนรู้คู่กับการฝึก
ทำงานอาชีพจริง ที่เกิดจากความร่วมมือที่ดีต่อกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในเรื่อง
การจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดการฝึกอาชีพ การวัดและการประเมินผล
2. กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
หมายถึง ระบบการปฏิบัติงานตามขอบข่ายและกระบวนการที่ประสานสอดคล้องกัน โดยผู้ปฏิบัติงาน
ได้ใช้เทคนิคการปฏิบัติงาน หรือวิธีการบริหารจัดการกับ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ซึ่งมี 4 องค์ประกอบ
ดังนี้
2.1 องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หมายถึง ปัจจัยที่
สำคัญ ที่ส ถานศึกษานำมาบริหารจัดการอาชีว ศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ประกอบด้วย 2.1.1 สถานศึกษามีความร่วมมือ ที่ดีกับสถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ องค์กร
ภาคอุตสาหกรรม องค์กรทางวิทยาศาสตร์ และองค์ กรทางการเมือง ชุมชน นักเรียนนักศึกษาและ
ผู้ปกครอง 2.1.2 สถานศึกษาและสถานประกอบการมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2.1.3 สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 2.1.4 สถานศึกษาได้วางแผนกำลังคน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ครูนิเทศ และ
บุคลากรทางการศึกษา 2.1.5 สถานศึกษาได้สำรวจงบประมาณ กำลังคน ผู้บริหาร ผู้ควบคุมการฝึก
และครูฝึกของสถานประกอบการ 2.1.6 สถานศึกษาได้เตรียมหลักสูตร สัญญาการฝึก แผนการเรียน
แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิ เทศ ข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติในการฝึกอาชีพ 2.1.7 สถานศึกษามี
หลักสูตรอาชี พหลายสาขาให้ น ั กเรี ยนนัก ศึก ษาได้เลื อ กเข้า เรี ยน 2.1.8 สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการได้จัดบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ พื้นที่ และอุปกรณ์การศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา
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เพียงพอต่อการเรียนการสอน 2.1.9 จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เข้มแข็งด้วยหลักการบริหารที่
มีความยืดหยุ่น 2.1.10 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาได้สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง 2.1.11 สถานศึกษาได้สร้างค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนต่อการ
เรียนอาชีว ศึกษาระบบทวิภาคี 2.1.12 ทุนสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภ าคี
2.1.13 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชน 2.1.14 มอบทุนการศึกษาแก่ผู้
ผ่านการฝึกอาชีพของอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2.1.15 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากร
เครื ่ อ งมื อ เครื ่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ใ นการฝึ ก จากองค์ ก รวิ ช าชี พ และสถานประกอบการ 2.1.16
สถานศึกษาได้ประสานผู้ปกครองกับสถานประกอบการให้ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาระบบ
ทวิภาคี 2.1.17 สถานศึกษาจัดอุป กรณ์อำนวยความสะดวกในการเรียนอาชีว ศึกษาทางไกลผ่ าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และ2.1.18 นักเรียนนักศึกษามีความต้องการศึกษาในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.2 องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
2.2.1 คณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วยคณะกรรมการ
บริหารและคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้
1) คณะกรรมการบริ ห าร ประกอบด้ ว ย ผู ้ อ ำนวยการของวิท ยาลั ยเป็น
ประธาน ผู้บริหารของสถานประกอบการทุกแห่งที่ร่วมมือกับวิทยาลัยเป็นกรรมการ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือเป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้างานความร่วมมือเป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ (1) กำหนดเป้าหมายความต้องการนักเรียน
นักศึกษาระบบทวิภ าคี (2) ส่งเสริมสนับสนุน การจั ด การอาชีว ศึก ษาระบบทวิภ าคี และ(3) ให้
คำแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินงาน
2) คณะกรรมการดำเนิ น งาน แบ่ ง ออกเป็ น 2.1) คณะกรรมการใน
สถานศึกษาประกอบด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธาน หัวหน้าแผนกวิชา ครูที่ปรึกษา
ครูผู้สอน เป็นคณะกรรมการ และหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นกรรมการและเลขานุการ
2.2) คณะกรรมการในสถานประกอบการประกอบด้วยผู้จัดการฝ่ายผลิต หัวหน้างานผลิต ครูฝึกใน
สถานประกอบการ หัวหน้างานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานมี
หน้าที่ (1) กำหนดแผนการฝึกอาชีพ คู่มื อฝึกอาชีพ และแผนการนิเทศ (2) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้
เรีย นรู้และฝึกอาชีพ (3) อำนวยความสะดวกและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก (4) ติดตามและ
ประเมินผลการฝึกอาชีพ และ(5) รายงานผลการดำเนินงาน
2.2.2 งานจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี หมายถึ ง งานที ่ ต ้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ใ น
สถานศึกษาและในสถานประกอบการเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
1) งานความร่วมมือ เป็นงานที่ปฏิบัติในสถานศึกษา ได้แก่ (1) สถานศึกษา
สร้างความร่วมมือที่ดีกับสถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ องค์กรภาคอุตสาหกรรม
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องค์กรทางวิทยาศาสตร์ และองค์กรทางการเมือง ชุมชน นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากร (2) สถานศึกษาและสถานประกอบการมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (3) แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีส่วนร่วม
ในการจัดการ (4) วิจัยพัฒนาสร้างนวัตกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (5) สำรวจความ
พร้อมด้านงบประมาณ กำลังคน ผู้บริหารสถานประกอบการ ผู้ควบคุมการฝึก และครูฝึกของสถาน
ประกอบการ (6) ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (7) สำรวจ
ความต้องการปริมาณนักเรียนนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาที่สถานประกอบการต้องการ (8) สำรวจ
ความต้องการสถานประกอบการในการร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ(9) สำรวจความ
พร้อมด้านกำลังคน ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ครูนิเทศและบุคลากรของสถานศึกษา
2) งานประชาสั ม พั น ธ์ เป็ น งานที่ ป ฏิ บ ั ติ ใ นสถานศึ ก ษาได้ แ ก่ (1)
ประชาสัมพัน ธ์ส ร้า งความรู้ ความเข้ า ใจในการจัด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิภ าคี ให้ แ ก่ บุ ค ลากร
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง (2) สร้างความตระหนักในการจัดการอาชีว ศึกษาระบบทวิภาคีให้ แ ก่
บุ ค ลากรอย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง (3) ประชาสั ม พั น ธ์ แ นวทางการจั ด อาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ใ ห้ ส ถาน
ประกอบการ นักเรี ยนนักศึกษาและผู้ปกครองมีความเข้าใจ (4) ประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจด้วย
มาตรการต่าง ๆ ให้สถานประกอบการเข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ(5) จัดแนะแนว
การศึกษาอาชีพให้นักเรียนมัธยมศึกษาเป็นประจำทุกปี
3) งานพัฒนาครูและบุคลากร เป็นงานที่ปฏิบัติในสถานศึกษา ได้แก่ (1)
กำหนดมาตรการเพิ่มความรู้ความสามารถการจัดการเรียนการสอนให้กับครูในสถานศึกษา (2) จัด
ฝึกอบรมครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการดำเนินงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
(3) จัดฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการให้มีความสามารถในการสอนงาน 4) สนับสนุนให้ครูเข้า
ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ (5) ให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่รับผิดชอบตามผลงาน (6)
ส่งเสริมครูฝึกของสถานประกอบการทั้งด้านความรู้และทักษะการทำงาน และ(7) ทดสอบความรู้ครู
ฝึกของสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง
4) งานพัฒนาหลักสูตร เป็นงานที่ปฏิบัติ ในสถานศึกษา ได้แก่ (1) จัดทำ
หลักสูตร แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ และการประเมินร่วมกับสถานประกอบการ
(2) จัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ (3) จัดปรับปรุงรายวิชาให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และ (4) จัดหลักสูตรให้มีการเรียนรู้ทั้งทางวิชาการ
และวิชาชีพ
5) งานอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ใ นสถานศึ ก ษา เป็ น งานที่ ป ฏิ บ ั ติ ใ น
สถานศึกษา ได้แก่ (1) ประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง (2) สร้างระบบการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ (3) ส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสศึกษาต่อใน
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ระดับที่สูงขึ้น (4) จัดทำแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการทั้งด้านความรู้และทักษะการ
ทำงานอาชีพ (5) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (6) รับขึ้นทะเบียนผู้เข้าฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ (7) จัดอบรมนักเรียนนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกอาชีพ (8)
เสริมสร้างวุฒิภาวะให้นักเรียนนักศึกษา (9) จัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองร่วมกับ
สถานประกอบการ (10) จัดให้นักเรียนนักศึกษาทำสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ (11)
จัดนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ (12) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะ
ใหม่ในสถานประกอบการ (13) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกอาชีพตามระดับอายุ 14) จัดให้นักเรียน
นักศึกษาฝึกอาชีพตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ (15) เตรียมนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพให้มี
ความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน (16) จัดครูไปนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ (17) จัด
ปัจ ฉิมนิเทศแก่น ักเรีย นนักศึกษาที่ผ ่านการฝึกอาชีพ (18) วัดผลประเมินผลสมรรถนะนักเรียน
นักศึกษาตามสภาพจริง (19) จัดเทียบโอนประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษาและพนักงานของบริษัท
สู่รายวิชา และ (20) บริหารจัดการฝึกอาชีพระบบทวิภาคีให้เข้มแข็งโดยใช้หลักการบริหารที่มีความ
ยืดหยุ่น
6) งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ เป็นงานทีป่ ฏิบัติใน
สถานประกอบการ ได้แก่ (1) จัดให้มีผู้ประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (2) ร่วมแนะ
แนวนักเรียนคัดเลือกเข้าศึกษาในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (3) ให้ทุนการศึกษากับผู้สมัครเข้า เรียน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (4) ร่วมคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (5) วัดระดับ
ความรู้และทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (6) ร่วมจัดทำ
แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ (7) ทำสัญญาการ
ฝึกอาชีพกับนักเรียนนักศึกษา (8) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ ทั้งด้าน
ความรู้และทักษะการทำงานอาชีพ (9) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศให้
สอดคล้องกับการฝึกอาชีพ (10) ร่วมกับสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้และทักษะการทำงาน
อาชีพ (11) จัดบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ พื้นที่ และอุ ปกรณ์การศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพ
(12) จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาขณะฝึกอาชีพ (13) จัดให้นักเรียน
นักศึกษาฝึกอาชีพร่วมกับครูของสถานศึกษา (14) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ตาม
แผนการฝึกอาชีพ (15) จัดครูฝึกของสถานประกอบการให้สอนงานนักเรียนนักศึกษา (16) ครูฝึกของ
สถานประกอบการได้สอนงานนักเรียนนักตามแผนที่วางไว้ (17) จัดครูฝึกเป็นพี่เลี้ยงประเมินผลการ
ฝึกอาชีพให้นักเรียนนักศึกษา (18) จัดครูฝึกเป็นผู้ควบคุมการฝึกอาชีพและความประพฤติของสถาน
ประกอบการ (19) จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนให้กับนักเรียนนักศึกษาตามข้อตกลง และ(20) บรรจุ
ผู้ผ่านการฝึกอาชีพเป็นพนักงานในสถานประกอบการ
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2.3 องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
2.3.1 การวางแผน หมายถึงการกำหนดแผนปฏิบั ติงาน ประกอบด้วย การศึกษา
สภาพ กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าหมายผลผลิต หรือผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ พร้อมกำหนด
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ กำหนดกลยุทธ์ โครงการและแผนปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
2.3.2 การจั ด องค์ ก ร หมายถึ ง การจั ด กลุ ่ ม ดำเนิ น การตามที ่ ว างแผนไว้
ประกอบด้วย แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน และจัดปัจจัยสนับสนุนให้เหมาะสมกับเป้าหมาย
ผลผลิตหรือผลสัมฤทธิ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
2.3.3 การชี้นำ หมายถึง การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรโดยใช้ภาวะผู้นำที่จะเลือก
ช่องทางสื่อสารในองค์กร เพื่อเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรในการดำเนินงานให้ได้คุณภาพตาม
เป้าหมาย ประกอบด้วย สร้างข้อตกลงในการดำเนินงาน สร้างเกณฑ์ให้รางวัลให้ทีมงาน และพัฒนา
บุคลากรผู้รับผิดชอบจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
2.3.4 การดำเนินงาน หมายถึง การปฏิบัติตามแผนให้บรรลุเป้าหมายที่
กำหนดไว้ ประกอบด้วย ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง จัดประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานหรือจัดฝึกอบรม
และดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
2.3.5 การติดตามประเมินผล หมายถึง การสะท้อนให้เห็นความสำเร็จของการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ และนำมาเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่มีการวางแผนไว้ ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเป็นไปตามแผน
ที่วางไว้หรือไม่ วิเคราะห์สาเหตุที่ไม่ประสบผลสำเร็จ และรายงานผลการของการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
2.3.6 การปรับปรุงพัฒนา หมายถึง การนำผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงวิธีการดำเนินงานในครั้งต่อไปให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ประกอบด้วย จัดประชุมวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงานร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องเพื่อแสวงหาวิธีดำเนินงานหรือนวัตกรรมมาใช้ใ นการดำเนินงานให้
เหมาะสมกว่าเดิม และเลือกแนวทางหรือนวัตกรรมในการดำเนินงานที่เหมาะสมเพื่อนำไปเป็ น
แนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
2.3.7 การรายงานผลการดำเนินงาน หมายถึง การรายงานการปฏิบัติงานและ
รายงานการติดตามประเมินผล ประกอบด้วย กำหนดรูปแบบการรายงาน จัดทำรายงาน และเผยแพร่
รายงานเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้ผู้เกี่ยวข้อง
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2.4 องค์ประกอบที่ 4 ผลผลิตและผลลัพธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ประกอบด้วย
2.4.1 ด้านความรู้ ประกอบด้วย มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้มาแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน มีมนุษย์
สัมพันธ์ต่อผู้คับบัญชา เพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือการ
ทำงานเป็นทีม มีความสามารถทางด้านสถิติและการคำนวณ และ มีความสามารถในการเรียนรู้และ
พัฒนางาน
2.4.2 ด้านทักษะและผลงาน ประกอบด้วย มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
วิช าชีพที่ร ับ ผิดชอบ มีความรู้ความสามารถในการวิเ คราะห์ปั ญหางานตามสาขาวิช าชี พ อย่ า ง
สร้างสรรค์ มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหางานตามสาขาวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ ผลการ
ปฏิบัติงานมีคุณภาพตามเป้าหมาย และผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
2.4.3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม ประกอบด้วย มีความซื่อสัตย์ สุจริตใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีระเบียบวินัย เคารพระเบียบของหน่วยงาน มีความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคา
ราวะ มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลาในการทำงาน มีทัศนคติที่ดีต่องานหรือหน่วยงาน มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของสถานประกอบการ และมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
3. ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มี
ต่อกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
4. วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง หมายถึง สถานศึกษาที่เปิดสอนและบริหารงานภายใต้สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดให้มีก าร
เรี ย นการสอนระบบทวิ ภ าคี ท ุ ก สาขาวิ ช า ในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา 2560-2561
5. ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา หมายถึ ง ผู ้ อ ำนวยการ สถานศึ ก ษา และรองผู ้ อ ำนวยการ
สถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ทีป่ ฏิบัติงานในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560-2561
6. ครู หมายถึง ครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่สอน ครูที่ปรึกษา หัวหน้าแผนกวิชาหรือหัวหน้างาน
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560-2561
7. บุคลากร หมายถึง บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2560-2561
8. ผู้บริหารสถานประกอบการ หมายถึง ผู้บริหารแหล่งประกอบกิจการที่สามารถสร้าง
มูลค่าสินค้าหรือบริการในหลาย ๆ กิจการทั้งในรูปองค์กรเอกชน บริษัท หรือองค์กรของรัฐ โดยมี
บุคลากรส่วนหนึ่งเป็นพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างบริหารงาน มีการดำเนินงาน
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กิจกรรมและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในปีการศึกษา 25602561
9. ครู ฝ ึ ก หมายถึ ง หั ว หน้ า งาน หรื อ ผู ้ ค วบคุ ม การฝึ ก ในสถานประกอบการ ซึ ่ ง เป็ น ผู้
ประสานงานการจัดฝึกงาน จัดทำแผนการฝึกอาชีพ ควบคุมดูแลและ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับนักเรียน
นักศึกษาในการฝึกอาชีพ ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในปีการศึกษา 2560-2561
10. นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยเทคนิค
บ้านแพง สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2560-2561
11. นั ก ศึ ก ษา หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั ้ น สู ง (ปวส.) ของ
วิทยาลัย เทคนิคบ้านแพง สังกัดสถาบันการอาชีว ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2560-2561

บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เป็น การวิจ ัย และพั ฒ นา (Research and Development) โดยแบ่งวิธ ีการวิ จัย ออกเป็น 4
ขั้นตอน ดังแสดงรายละเอียด ตามภาพ 3.1 ดังนี้
ั

กิจ กรร

การวิจัย

การ ก า
า
า รับ รา ก กการ ับ ่
การจั การ า ีว ก าร บบทวิ
า ี วิทยา ัย ท ิ บา

การ รา
รวจ บ
า ก กการ ับ ่ การ
จั การ า ีว ก าร บบทวิ า ี
วิทยา ัย ท ิ บา

การท
ก ก
การ ับ ่ การจั การ
า ีว ก าร บบทวิ า ี
วิทยา ัย ท ิ บา
4 การ ร ิ การ ก ก
การ ับ ่ การจั การ
า ีว ก าร บบทวิ า ี
วิทยา ัย ท ิ บา

ที่ รับ

1. ั รา ก าร ว ิ ท ี า วิจัย
ที่ กี่ย ว กับการจั การ า ีว ก าร บบทวิ า ี
2. ก า วทา การจั การ า ีว ก าร บบทวิ า ี
ที่ ีการ ิบั ิที่ ี

1.
า า รับการ รา
ก กการ ับ ่ การจั การ
า ีว ก าร บบทวิ า ี

ยกรา
ร บบทวิ
2 รวจ
า ีว ก

1. รา ก กการ ับ ่ การ
จั การ า ีว ก าร บบทวิ า ี
วิทยา ัย ท ิ บา

ก กการ ับ ่ การจั การ า ีว ก า
า ี วิทยา ัย ท ิ บา
บ รา ก กการ ับ ่ การจั การ
าร บบทวิ า ี วิท ยา ัย ท ิ บา

า ิ การท การ
ก กการ ับ ่ การจั การ า ีว ก า
ร บบทวิ า ี วิทยา ยั ท ิ บา
4.1 ร ิ รร
ัก รีย ัก ก า
วิทยา ัย ท ิ บา
4.2 ร ิ วา
จ
ัก รีย ัก ก า
ที่ ี ก กการ ับ ่ การจั การ า ีว ก า
ร บบทวิ า ี วิทยา ัย ท ิ บา

การท
ก ก
การ ับ ่ การจั การ
า ีว ก าร บบทวิ า ี
วิทยา ัย ท ิ บา
ก กการ ับ ่
การจั การ า ีว ก า
ร บบทวิ า ี
วิทยา ัย ท ิ บา
บับ บร

ภาพ 3.1 ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
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ั

ที่ 1 การ ก า
า ำ รับ รา ก กการ ับ ่ การจั การ า ีว ก า
ร บบทวิ า ี
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับสร้างกลไกลการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
ั ที่ 1.1 การ ั รา
ก าร ว ิ ท ี
า วิจัยที่ กี่ยว กับการ
จั การ า ีว ก าร บบทวิ า ีทั
า ร ท
1.1.1
แหล่งให้ข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการสังเคราะห์เอกสารต่าง ๆ จากหนังสือ
บทความเชิงวิจัย บทความเชิงวิชาการ งานวิจัย รวมถึงเว็บไซด์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของต่างประเทศ
1.1.2 ร่
ที่ การ ก็บรวบรว
ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล
1.1.3 การ ก็บรวบรว
ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ บทความเชิง
วิจัย บทความเชิงวิชาการ งานวิจัย รวมถึงเว็บไซด์ต่าง ๆ โดยใช้แบบบันทึกข้อมูล
1.1.4 การวิ รา
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยดำเนินการสังเคราะห์ วิเคราะห์เนื้อหา เพื่อ
หาลักษณะร่วม และหาข้อสรุปร่วม เพื่อกำหนดเป็น องค์ประกอบ ขอบข่ายและกระบวนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ั ที่ 1.2 การ ก า วทา การจั การ า ีว ก าร บบทวิ า ีที่ ีการ ิบั ิที่ ี
การศึกษาแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มีการปฏิบัติที่ ดี
(Best Practice) ในวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 3 แห่ง โดยศึกษา
สภาพการบริหารใน 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และองค์ประกอบที่ 4 ผลผลิตและผลลัพธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี ดังนี้
1.2.1
วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาที่มีการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มีการปฏิบัติที่ดี ซึ่งกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกกรณีศึกษา ดังนี้
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1) เป็นวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่
เป็นวิทยาลัยที่เป็นตัวอย่างของผลงานในด้านการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2) เป็นวิทยาลัยที่มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นเวลานาน
กว่า 10 ปี
3) เป็นวิทยาลัยที่มีสถานประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มีนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคีเป็นจำนวนมาก
4) เป็นวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลโครงการความร่วมมือเพื่อผลิตและ
พัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา
วิทยาลัยที่มีวิธีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มีการปฏิบัติที่ดี
(Best Practice) จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรุงเทพมหานคร และ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จังหวัดนครปฐม
1.2.2 ร่
ที่ การ ก็บรวบรว
1) ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นแบบสัมภาษณ์
2) การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล มีขั้นตอน ดังนี้
2.1) ศึกษาเอกสารและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
อาชีวศึกษา และการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.2) สร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับวิธีการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
2.3) นำแบบสัมภาษณ์เสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความเหมาะสมและการใช้ภาษา ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ประกอบด้วย
(1) ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(2) ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(3) รองศาสตราจารย์ไ พโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(4) รองศาสตราจารย์สายัน ต์ โพธิ์เกตุ อาจารย์ประจำคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
(5) ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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2.4) นำข้ อ เสนอแนะของผู ้ เ ชี ่ ย วชาญมาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข แบบ
สัมภาษณ์ให้สมบูรณ์ เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ต่อไป
1.2.3 การ ก็บรวบรว
ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในระหว่างวันที่ 10-16
สิงหาคม พ.ศ.2560
1.2.4 การวิ รา
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล โดยดำเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา
เพื่อหาลักษณะร่วมและหาข้อสรุปร่วม
ั
ที่ 2 การ รา
รวจ บ า ก กการ ับ ่ การจั การ า ีว ก าร บบ
ทวิ า ี วิทยา ัย ท ิ บา
ในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ ภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
ั ที่ 2.1 การยก รา ก กการ ับ ่ การจั การ า ีว ก าร บบทวิ า ี
วิทยา ัย ท ิ บา
ในการยก (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ผู้วิจัยได้นำผลการวิจัยจากขั้นตอนที่ 1 มายก (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เพื่อนำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
คุณภาพต่อไป
ั ที่ 2.2 การ รวจ บ า
รา ก กการ ับ ่ การจั การ า ีว ก าร บบทวิ า ี วิทยา ัย ท ิ บา
ในการตรวจสอบคุณภาพของร่างกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิ-ภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ดำเนินการดังนี้
2.2.1 ก
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน ได้มาด้วยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจำแนกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ ่ ม ที ่ 1 เป็ น ผู้ บ ริ ห ารที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารสถาบั น การ
อาชีวศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา จำนวน 4 คน มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาด้านการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีหรือการบริหารวิชาการในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ปี
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2) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง
ผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย
(1) นายสุรัตน์ จั่นแย้ม ผู้ชำนาญการด้านการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(2) ดร.อนันท์ งามสะอาด ผู้อำนวยการวิทยาลัย เทคโนโลยีไทยไต้หวัน (บีดีไอ)
(3) นายกมล ชุ่มเจริญ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
(4) ดร.ชาญทนงค์ บุญรักษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบล ราชธานี
กลุ่มที่ 2 เป็นผู้บริหารสถานประกอบการ จำนวน 3 คน มีคุณสมบัติ
ดังนี้
1) มีประสบการณ์ด้านความร่วมมือกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2) สำเร็จการศึกษาไม่ต ่ำ กว่าปริญ ญาโททางการบริห ารธุ ร กิ จ
บริหารงานอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย
(1) นายสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฏ์ ประธาน อ.กรอ.อศ.กลุ่ม อาชีพ
วิศวกรรมเครื่องจักรและงานโลหะ และรองเลขาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(2) ดร.ปานเพชร ชินินทร รองประธานสถาบันเสริมสร้างขีด
ความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(3) ดร.วินัย รุ่งฤทธิเดช รองประธาน อ.กรอ.อศ.กลุ่ม อาชีพ
วิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ
กลุ่มที่ 3 เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 2 คน มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษาหรือบริหารวิชาการ ไม่
น้อยกว่า 5 ปี หรือการสอนในสถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 10 ปี
2) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง
ผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย
(1) รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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(2) ดร.นราวัลย์ สุรังค์สุริยกุล อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.2.2 ร่
ที่ การ ก็บรวบรว
1) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบตรวจสอบคุณภาพของกลไกการขับเคลื่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้อยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้อยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้อยู่ในระดับน้อยที่สุด
2) การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการ
โดยนำ (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
มาสร้างเป็น เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล ลักษะเป็น แบบมาตรประมาณค่ า 5 ระดับ ผู้ว ิจั ย
ดำเนินการ ดังนี้
2.1) ศึกษา (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.2) กำหนดนิยามศัพท์เฉพาะ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม
2.3) สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง และนำเสนอแบบสอบถามต่อ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และการใช้ภาษา ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 5 คน
2.4) จากนั้นนำมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดย
เลือกข้อที่มีค่าความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป และนำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
2.5) นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try-out) เพื่อหาความเที่ยง
(Reliability) ของแบบสอบถามกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 30 คน จาก
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สถาบันการอาชีวศึกษา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา โดยหาสัมประสิทธิอัลฟาของครอนบาค ได้
ค่าความเที่ยง 0.91
2.2.3 การ ก็บรวบรว
การเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยดำเนินการ ดังนี้
1) ผู้ว ิจัยทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้ ทรงคุณวุฒิ ร่ว มประชุม
สนทนากลุ่ม
2) ผู้วิจัยประสานงานสถานที่ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิดำเนินงานจัด
ประชุมสนทนากลุ่ม
3) จัดประชุมสนทนากลุ่ม พร้อมบันทึก ภาพนิ่ง วีดีโอ และเทปการ
ประชุมสนทนากลุ่ม โดยจัดสนทนากลุ่ม ณ ห้องประชุม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่
19 กันยายน พ.ศ.2560
2.2.4 การวิ รา
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจยั ดำเนินการ ดังนี้
1) ข้อมูลเกี่ยวกับ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของกลไกการ
ขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยกำหนดเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรี
สะอาด, 2545, หน้า 103)
4.51 – 5.00 หมายถึง กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงมีความ
เหมาะสม/ความเป็นไปได้มากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงมีความ
เหมาะสม/ความเป็นไปได้มาก
2.51 – 3.50 หมายถึง กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีว ศึ กษา
ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงมีความ
เหมาะสม/ความเป็นไปได้ปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงมีความ
เหมาะสม/ความเป็นไปได้น้อย
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1.00 – 1.50 หมายถึง กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงมีความ
เหมาะสม/ความเป็นไปได้น้อยที่สุด
เกณฑ์การแปลความหมายในการพิจารณาความเหมาะสม/ความ
เป็นไปได้ของกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
จะต้องมีค่าเฉลี่ยในแต่ละรายการตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไปและมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.0 จึงจะถือ
ว่ากลไกการขับเคลื่อน ฯ มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้
2) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content analysis) และจัดลำดับความถี่
ั
ที่ 3 การท
ก กการ ับ ่ การจั การ า ีว ก าร บบทวิ า ี
วิทยา ัย ท ิ บา
ในการทดลองใช้ ผู้วิจัยได้นำกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัย เทคนิคบ้านแพง ที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 มาจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามกลไกการ
ขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เพื่อความสะดวกในการ
นำมาทดลองใช้ ซึ ่ ง ในการนำกลไกการขั บ เคลื ่ อ นการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ข อง
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงไปทดลองใช้ ดำเนินการ ดังนี้
3.1 ก
แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวน 25 คน และ
2) ผู ้ บ ริ ห ารสถานประกอบการและครู ฝ ึ ก จำนวน 20 คน ได้ ม าโดยการคั ด เลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive sampling) รวมทั้งสิ้น จำนวน 45 คน
3.2 ร่
ที่ การ ก็บรวบรว
1) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น
3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการนำกลไกการขับเคลื่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงไปใช้ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก
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3 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ น้อย
1 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 สอบถามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
ปลายเปิด (Opened form)
2) การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัย
ดำเนินการ ดังนี้
2.1) ศึกษาร่างกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีว ศึกษาระบบทวิภ าคี ข อง
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
2.2) กำหนดนิยามศัพท์เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2.3) สร้างแบบสอบถามฉบับร่างและนำเสนอแบบสอบถามต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ตรวจความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และการใช้ภาษาซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน
2.4) จากนั้นนำมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยเลือกข้อที่มีค่า
ความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป และนำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่า IOC ระหว่าง .60-1
2.5) นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try-out) เพื่อหาความเที่ยง (Reliability)
ของแบบสอบถามกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ จำนวน 30 คนจากสถานศึกษา
อาชีวศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา โดยหาสัมประสิทธิอัลฟา ของครอนบาค ได้ค่าความเที่ยง
0.94
3.3 การ ก็บรวบรว
การเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยดำเนินการ ดังนี้
1) ผู้วิจัยดำเนินการชี้แจงกับผู้บริหารสถานศึกษาและครูเกี่ยวกับการทดลองใช้กลไก
การขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
2) ผู้วิจัยทำหนังสือแจ้งการทดลองใช้กับสถานประกอบการ
3) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง เป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน
45 ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูลคืนมาได้ จำนวน 45 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
3.4 การวิ รา
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยดำเนินการ ดังนี้
1) ข้อมูลเกี่ยวกับ ความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนิน การตามกลไกการขับเคลื่อนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน มีเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยกำหนดเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545,
หน้า 103)
4.51 – 5.00 หมายถึง กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด
2) ข้อเสนอแนะเพิ่ม เติ ม วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเ คราะห์เนื้ อหา (Content
analysis) และจัดลำดับความถี่
ั

ที่ 4 การ ร ิ การ ก กการ ับ ่ การจั การ า ีว ก าร บบทวิ า ี
วิทยา ัย ท ิ บา
ในการประเมินผลการใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ดำเนินการดังนี้
ั ที่ 4.1 การ ร ิ รร
ัก รีย ัก ก า วิทยา ัย ท ิ บา
4.1.1 ก
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล เป็นกลุ่มที่ได้ทดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
จำนวน 25 คน และ2) ผู้บริหารสถานประกอบการและครูฝึก จำนวน 20 คน ได้มาโดยการคัดเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) รวมทั้งสิ้น จำนวน 45 คน
4.1.2 ร่
ที่ การ ก็บรวบรว
1) เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้ แ ก่ แบบสอบถาม
โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ถามเกี่ยวกับสมรรถนะนักเรียนนักศึกษาใน 3 ด้าน ได้แก่
ด้านความรู้ ด้านทักษะและผลงาน และด้านเจตคติ คุณธรรมและจริยธรรม ลักษณะเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้
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5 หมายถึง สมรรถนะนักเรียนนักศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง สมรรถนะนักเรียนนักศึกษาอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง สมรรถนะนักเรียนนักศึกษาอยู่ในปานกลาง
2 หมายถึง สมรรถนะนักเรียนนักศึกษาอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง สมรรถนะนักเรียนนักศึกษาอยู่ในน้อยที่สุด
ตอนที่ 2 ถามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบปลายเปิด (Opened form)
2) การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัย ดำเนินการ ดังนี้
2.1) ศึกษาสมรรถนะนั กเรียนนั ก ศึ ก ษา จากเอกสารและงานวิ จั ย
เกี่ยวข้อง
2.2) กำหนดนิยามศัพท์เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2.3) สร้ า งแบบสอบถามฉบั บ ร่ า งและนำเสนอแบบสอบถามต่ อ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และการใช้ภาษาซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 5 คน
2.4) จากนั้นนำมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยเลือก
ข้อที่มีค่าความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป และนำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่า IOC ระหว่าง .60-1
2.5) นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try-out) เพื ่ อ หาความเที ่ ย ง
(Reliability) ของแบบสอบถามกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใ ช้ในการวิจัย ครั้งนี้ จำนวน 30 คนจาก
สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา โดยหาสัมประสิทธิอัลฟา ของครอนบาค ได้
ค่าความเที่ยง 0.92
4.1.3 การ ก็บรวบรว
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการ ดังนี้
1) ผู้ว ิจัยออกแบบแผนการทดลองการวิจั ยในครั้ งนี ้ผ ู ้ว ิจ ัยใช้ แ บบ
แผนการวิจัยทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนหลัง (รัตนะ บัวสนธ์, 2552, หน้า 56-57)
2) ผู้วิจัยดำเนินการชี้แจงกับผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการทดลองใช้
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3) ผู้วิจัยทำหนังสือแจ้งการทดลองใช้กับสถานประกอบการ
4) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง เป้าหมายในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล จำนวน 45 ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูลคืนมาได้ จำนวน 45 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
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4.1.4 การวิ รา
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยดำเนินการ ดังนี้
1) ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของนักเรียนนักศึกษา วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยกำหนดเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม
ศรีสะอาด, 2545, หน้า 103)
4.51 – 5.00 หมายถึง นักเรียนนักศึกษามีสมรรถนะอยู่ในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง นักเรียนนักศึกษามีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง นักเรียนนักศึกษามีสมรรถนะอยู่ในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง นักเรียนนักศึกษามีสมรรถนะอยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง นักเรียนนักศึกษามีสมรรถนะอยู่ในระดับน้อยที่สุด
2) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content analysis) และจัดลำดับความถี่
ั ที่ 4.2 การ ร ิ วา
ัก รีย ัก ก าที่ ี ก กการ ับ ่
การจั การ า ีว ก าร บบทวิ า ี วิทยา ัย ท ิ บา
4.2.1 ก
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 1) นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ชั้นปีที่ 3 จำนวน 160 คน 2) นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2
จำนวน 152 คน ที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้นจำนวน 312 คน ได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
4.2.2 ร่
ที่ การ ก็บรวบรว
1) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามเพื่ อ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มี ต่อกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกลไกการขับเคลื่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check list)
ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อระดับการปฏิบัติงาน ตาม
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงลักษณะเป็น
แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับโดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้
5 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อกลไกการขับเคลื่อน ฯ อยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อกลไกการขับเคลื่อน ฯ อยู่ในระดับมาก
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3 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อกลไกการขับเคลื่อน ฯ อยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อกลไกการขับเคลื่อน ฯ อยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อกลไกการขับเคลื่อน ฯ อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 4 ถามความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบปลายเปิด (Opened form)
2) การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการ ดังนี้
2.1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.2) กำหนดนิยามศัพท์เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2.3) สร้ า งแบบสอบถามฉบั บ ร่ า งและนำเสนอแบบสอบถามต่ อ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และการใช้ภาษาซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 5 คน
2.4) จากนั้นนำมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดย
เลือกข้อที่ มี ค่า ความสอดคล้ อ ง ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป และนำแบบสอบถามมาปรับ ปรุ งแก้ ไ ขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
2.5) นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try-out) เพื่อหาความเที ่ ย ง
(Reliability) ของแบบสอบถามกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ จำนวน 30 คน กับ
นักเรียนนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ได้ค่า
ความเที่ยงเท่ากับ 0.96
4.2.3 การ ก็บรวบรว
ผู้วิจัยดำเนินการทำหนังสือถึงผู้บริหารสถานประกอบการ ขอความอนุเคราะห์เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากนักเรียนนักศึกษาที่ส่งมาฝึกงานในระบบทวิภาคี ในสถานประกอบการ โดยผู้วิจัย
เก็บรวบรวมด้วยตนเอง เป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 312 ฉบับ ได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมาจำนวน 312 ฉบับ ร้อยละ 100
4.2.4 การวิ รา
1) ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มี ต่อกลไกการขับเคลื่อนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยกำหนดเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า
103)
4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อกลไกการขับเคลื่อน ฯ อยู่ในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อกลไกการขับเคลื่อน ฯ อยู่ในระดับมาก
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2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อกลไกการขับเคลื่อน ฯ อยู่ในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อกลไกการขับเคลื่อน ฯ อยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อกลไกการขับเคลื่อน ฯ อยู่ในระดับน้อยที่สุด
เกณฑ์การแปลความหมายในการพิจารณาความพึงพอใจต่อกลไกการขับเคลื่อนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จะต้องมีค่าเฉลี่ยในแต่ละรายการตั้งแต่
3.51 ขึ้น ไปและมีส ่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานไม่ เกิน 1.0 จึงจะถือว่า มีความพึง พอใจต่ อ กลไกการ
ขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
2) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
และจัดลำดับความถี่

บทที่ 4
ผลการวิจัย
ในการนำเสนอผลการวิจัยเรื่องการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ได้นำเสนอ โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึ ก ษาข้ อ มู ล พื ้ น ฐานสำหรั บ สร้ า งกลไกการขั บ เคลื ่ อ นการจั ด การ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ส่วนที่ 1.1 ผลการสังเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทั้งในและต่างประเทศ
ส่วนที่ 1.2 ผลการศึกษาแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มีการ
ปฏิบัติที่ดี
ตอนที่ 2 ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ส่วนที่ 2.1 ผลการยก (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ส่วนที่ 2.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพของ (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ตอนที่ 4 ผลการประเมินผลการใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ส่วนที่ 4.1 ผลการประเมินสมรรถนะของนักเรียนนักศึกษาในการใช้กลไกการ
ขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ส่วนที่ 4.2 ผลการประเมินความพึงพอใของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อกลไก
การขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
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ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับสร้างกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
1.1 ผลการสังเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทั้งในและต่างประเทศ สรุปผลการสังเคราะห์ได้ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
1.1 สถานศึกษามีความร่วมมือที่ดีกับสถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ
องค์กรภาคอุตสาหกรรม องค์กรทางวิทยาศาสตร์ และองค์กรทางการเมือง ชุมชน นักเรียนนักศึกษา
และผู้ปกครอง
1.2 สถานศึกษาและสถานประกอบการมีการทำบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.3 สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี
1.4 สถานศึกษาได้วางแผนกำลังคน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ครู
นิเทศ และบุคลากรทางการศึกษา
1.5 สถานศึกษาได้สำรวจงบประมาณ กำลังคน ผู้บริหาร ผู้ควบคุมการ
ฝึกและครูฝึกของสถานประกอบการ
1.6 สถานศึ ก ษาได้ เ ตรี ย มหลั ก สู ต ร สั ญ ญาการฝึ ก แผนการเรี ย น
แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ ข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติในการฝึกอาชีพ
1.7 สถานศึกษามีหลักสูตรอาชีพหลายสาขาให้นักเรียนนักศึกษาได้
เลือกเข้าเรียน
1.8 สถานศึกษาและสถานประกอบการได้จัดบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์
พื้นที่ และอุปกรณ์การศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาเพียงพอต่อการเรียนการสอน
1.9 จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เข้มแข็งด้วยหลักการบริหารที่มี
ความยืดหยุ่น
1.10 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาได้สนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง
1.11 สถานศึกษาได้สร้างค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนต่อการ
เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.12 ทุนสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.13 สถานศึ ก ษามี ก ารระดมทรั พ ยากรทั ้ ง จากภาครั ฐ และเอกชน
1.14 มอบทุนการศึกษาแก่ผู้ผ่านการฝึกอาชีพของอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
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1.15 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเครื่องมือเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ในการฝึกจากองค์กรวิชาชีพและสถานประกอบการ
1.16 สถานศึ ก ษาได้ ป ระสานผู ้ ป กครองกั บ สถานประกอบการให้
ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี
1.17 สถานศึ ก ษาจั ด อุ ป กรณ์ อ ำนวยความสะดวกในการเรี ย น
อาชีวศึกษาทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
1.18 นักเรียนนักศึกษามีความต้องการศึกษาในอาชีวศึกษาระบบทวิ ภาคี
องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
2.1 คณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้
2.1.1 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ผู้อำนวยการของวิทยาลัย
เป็น ประธาน ผู้บ ริห ารของสถานประกอบการทุ กแห่งที่ร่ว มมื อกับวิ ทยาลัย เป็น กรรมการ รอง ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือเป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้ างานความร่วมมือเป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่
1) กำหนดเป้าหมายความต้องการนักเรียนนักศึกษาระบบทวิ ภาคี
2) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินงาน
2.2.2 คณะกรรมการดำเนินงาน แบ่งออกเป็น
1) คณะกรรมการในสถานศึกษา ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการเป็นประธาน หัวหน้าแผนกวิชา ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน เป็นคณะกรรมการ และหัวหน้างาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นกรรมการและเลขานุการ
2) คณะกรรมการในสถานประกอบการ ประกอบด้วย ผู้จัดการ
ฝ่ายผลิต หัวหน้างานผลิต ครูฝึกในสถานประกอบการ หัวหน้างานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ
ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานมีหน้าที่
(1) กำหนดแผนการฝึกอาชีพ คู่มือฝึกอาชีพ และแผนการ
นิเทศ
(2) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกอาชีพ
(3) อำนวยความสะดวกและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก
(4) ติดตามและประเมินผลการฝึกอาชีพ
(5) รายงานผลการดำเนินงาน
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2.2 งานจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
2.2.1 งานความร่วมมือ มีหน้าที่
1) สถานศึ ก ษาสร้า งความร่ว มมือ ที ่ด ี ก ับ สถานประกอบการ
องค์กรวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ องค์กรภาคอุตสาหกรรม องค์กรทางวิทยาศาสตร์ และองค์กรทางการ
เมือง ชุมชน นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร
2) สถานศึกษาและสถานประกอบการมีการทำบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3) แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ให้มีส่วนร่วมในการจัดการ
4) วิจัยพัฒนาสร้างนวัตกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี
5) สำรวจความพร้อมด้านงบประมาณ กำลังคน ผู้บริหารสถาน
ประกอบการ ผู้ควบคุมการฝึก และครูฝึกของสถานประกอบการ
6) สำรวจความต้ อ งการปริ ม าณนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาในแต่ ล ะ
สาขาวิชาที่สถานประกอบการต้องการ
7) สำรวจความต้องการสถานประกอบการในการร่วมมือจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
8) สำรวจความพร้อมด้านกำลังคน ทั้งผู้บริห ารสถานศึก ษา
ครูผู้สอน ครูนิเทศและบุคลากรของสถานศึกษา
2.2.2 งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่
1) ประชาสั ม พั น ธ์ ส ร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจในการจั ด การ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้แก่บุคลากรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2) สร้างความตระหนักในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
3) ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้
สถานประกอบการ นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองมีความเข้าใจ
4) ประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจด้วยมาตรการต่าง ๆ ให้สถาน
ประกอบการเข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5) จั ด แนะแนวการศึ ก ษาอาชี พ ให้ น ั ก เรีย นมั ธ ยมศึ ก ษาเป็น
ประจำทุกปี
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2.2.3 งานพัฒนาครูและบุคลากร มีหน้าที่
1) กำหนดมาตรการเพิ่มความรู้ความสามารถการจัดการเรียน
การสอนให้กับครูในสถานศึกษา
2) จัดฝึกอบรมครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมใน
การดำเนินงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3) จัดฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการให้มีความสามารถใน
การสอนงาน
4) สนับสนุนให้ครูเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
5) ให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่รับผิดชอบตามผลงาน
6) ส่งเสริ มครู ฝ ึ ก ของสถานประกอบการทั ้ง ด้ านความรู้ แ ละ
ทักษะการทำงาน
7) ทดสอบความรู้ครูฝึกของสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง
2.2.4 งานพัฒนาหลักสูตร มีหน้าที่
1) จัดทำหลักสูตร แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการ
นิเทศ และการประเมินร่วมกับสถานประกอบการ
2) จั ด ทำหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ การฝึ ก อาชี พ ในสถาน
ประกอบการ
3) จัดปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ
4) จัดหลักสูตรให้มีการเรียนรู้ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
2.2.5 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา มีหน้าที่
1) ประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง
2) สร้างระบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถาน
ประกอบการ
3) ส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น
4) จัดทำแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการทั้งด้าน
ความรู้และทักษะการทำงานอาชีพ
5) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6) รับขึ้นทะเบียนผู้เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
7) จัดอบรมนักเรียนนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึก
อาชีพ
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8) เสริมสร้างวุฒิภาวะให้นักเรียนนักศึกษา
9) จัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองร่วมกับสถาน
ประกอบการ
10) จัดให้นักเรียนนักศึกษาทำสัญญาการฝึกอาชีพกับสถาน
ประกอบการ
11) จัดนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
12) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะใหม่ในสถาน
ประกอบการ
13) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกอาชีพตามระดับอายุ
14) ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักเรียนนักศึกษาก่อนเข้า
ฝึกอาชีพ
15) จัดให้นักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
ไว้
16) เตรียมนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพให้มีความพร้อม
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
17) จัดครูไปนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
18) จัดปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพ
19) วัดผลประเมินผลสมรรถนะนักเรียนนักศึกษาตามสภาพจริง
20) จัดเทียบโอนประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษาและ
พนักงานของบริษัทสู่รายวิชา
21) บริหารจัดการฝึกอาชีพระบบทวิภาคีให้เข้มแข็งโดยใช้
หลักการบริหารที่มีความยืดหยุ่น
2.2.6 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ เป็นงานที่
ปฏิบัติในสถานประกอบการ ได้แก่
1) จัดให้มีผู้ประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2) ร่วมแนะแนวนักเรียนคัดเลือกเข้าศึกษาในอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
3) ให้ทุนการศึกษากับผู้สมัครเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4) ร่วมคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5) วัดระดับความรู้ และทัก ษะการคิ ดคำนวณของนั กเรี ย นที่
สมัครเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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6) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ
การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
7) ทำสัญญาการฝึกอาชีพกับนักเรียนนักศึกษา
8) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ ทั้ง
ด้านความรู้และทักษะการทำงานอาชีพ
9) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิ เทศให้
สอดคล้องกับการฝึกอาชีพ
10) ร่วมกับสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้และทักษะ
การทำงานอาชีพ
11) จัดบุคลากร วัส ดุครุภัณฑ์ พื้นที่ และอุปกรณ์การศึกษา
สำหรับนักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพ
12) จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษา
ขณะฝึกอาชีพ
13) จัดให้นักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพร่วมกับครูของสถานศึกษา
14) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ตามแผนการฝึก
อาชีพ
15) จั ด ครู ฝ ึ ก ของสถานประกอบการให้ ส อนงานนั ก เรี ย น
นักศึกษา
16) ครูฝึกของสถานประกอบการได้สอนงานนักเรียนนักตาม
แผนที่วางไว้
17) จัดครูฝึกเป็นพี่เลี้ยงประเมินผลการฝึกอาชีพให้นักเรี ยน
นักศึกษา
18) จัดครูฝึกเป็นผู้ควบคุมการฝึกอาชีพและความประพฤติของ
สถานประกอบการ
19) จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนให้กับนักเรียนนักศึกษาตาม
ข้อตกลง
20) บรรจุผู้ผ่านการฝึกอาชีพเป็นพนักงานในสถานประกอบการ
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
3.1 การวางแผน หมายถึง การกำหนดแผนปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
3.1.1 ศึ ก ษาสภาพการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ข อง
สถานศึกษา
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3.1.2 กำหนดวัตถุประสงค์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานศึกษา
3.1.3 กำหนดเป้าประสงค์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานศึกษา
3.1.4 กำหนดเป้าหมายผลผลิตหรือผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการจากการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
3.1.5 กำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของสถานศึกษา
3.1.6 กำหนดกลยุทธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3.1.7 กำหนดโครงการในแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารบริ ห ารจั ด การ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเหมาะสม
3.2 การจัดองค์กร ประกอบด้วย
3.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดการอาชีวศึก ษา
ระบบทวิภาคี
3.2.2 จัดปัจจัยสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้
เหมาะสมกับเป้าหมายผลผลิต
3.3 การชี้นำ ประกอบด้วย
3.3.1 สร้างข้อตกลงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับครู
และบุคลากร
3.3.2 สร้างเกณฑ์ ให้ รางวัล ที ม งานในการจัด การอาชีว ศึ ก ษา
ระบบทวิภาคีกับครูและบุคลากร
3.3.3 พัฒนาครูและบุคลากร ผู้รับผิดชอบจัดการอาชีว ศึ ก ษา
ระบบทวิภาคี
3.4 การดำเนินงาน ประกอบด้วย
3.4.1 ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
3.4.2 จัดประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงาน
3.4.3 ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
3.5 การติดตามประเมินผล ประกอบด้วย
3.5.1 รวบรวมข้อมูลผลการปฏิ บัติงานการจัดการอาชีว ศึ ก ษา
ระบบทวิภาคีตามตัวบ่งชี้เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่มีการวางแผนไว้
3.5.2 ประเมินผลการปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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3.5.3 เคราะห์สาเหตุการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่ไม่
ประสบผลสำเร็จ
3.5.4 รายงานผลการติดตามประเมินผล
3.6 การปรับปรุงพัฒนา ประกอบด้วย
3.6.1 จั ด ประชุ ม วิ เ คราะห์ ผ ลการดำเนิ น งานร่ ว มกั น ของ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อแสวงหาวิธีดำเนินงานหรือนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินงานให้เหมาะสมกว่าเดิม
3.6.2 เลือกแนวทางหรือนวัตกรรมในการดำเนินงานที่เหมาะสม
เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาให้ได้คุณภาพเพิ่มขึ้น
3.7 การรายงานผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย
3.7.1 กำหนดรูปแบบการรายงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
3.7.2 จัดทำรายงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.7.3 เผยแพร่รายงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบด้วย
องค์ประกอบที่ 4 ผลผลิตและผลลัพธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ประกอบด้วย
4.1 ด้านความรู้ ประกอบด้วย
4.1.1 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
4.1.2 มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้มาแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน
4.1.3 มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา เพื่อน
ร่วมงานและบุคคลทั่วไป
4.1.4 มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือการทำงานเป็นทีม
4.1.5 มีความสามารถทางสถิติและการคำนวณ
4.1.6 มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนางาน
4.2 ด้านทักษะและผลงาน ประกอบด้วย
4.2.1 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานวิชาชีพที่รับผิดชอบ
4.2.2 มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหางานตามสาขา
วิชาชีพอย่างสร้างสรรค์
4.2.3 มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหางานตามสาขา
วิชาชีพอย่างสร้างสรรค์
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4.2.4 ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพตามเป้าหมาย
4.2.5 ผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
4.3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม ประกอบด้วย
4.3.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริตในจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.3.2 มีระเบียบวินัย เคารพระเบียบของหน่วยงาน
4.3.3 มีความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคาราวะ
4.3.4 มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลาในการทำงาน
4.3.5 มีทัศนคติที่ดีต่องานหรือหน่วยงาน
4.3.6 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานประกอบการ
4.3.7 มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
1.2 ผลการศึกษาแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มีการปฏิบัติที่ดี
ผลการศึกษาสภาพและแนวการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยใน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นพหุกรณีศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดี จำนวน 3 แห่ง
ใน 4 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยสำคัญในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
1.1 สถานศึกษามีความร่วมมือที่ดีกับสถานประกอบการ
1.2 สถานศึกษาและสถานประกอบการมีการทำบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.3 มีการพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี
1.4 มีการพัฒนาหลักสูตรตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
1.5 สถานศึกษาได้วางแผนกำลังคน ทั้งผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.6 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและสถานประกอบการ
1.7 ผู้บริหาร มีความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.8 ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคี
1.9 นักเรียนนักศึกษามีความเข้าใจแนวทางการเรียนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
1.10 สถานประกอบการสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษา
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1.11 สถานศึกษามีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการเรียน
ทางไกล
1.12 สถานที่ตั้งของวิทยาลัยตั้งอยู่ใกล้เขตอุตสาหกรรม ทำให้มีความ
สะดวกในการประสานงานและการส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ
1.13 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเครื่องมือเครื่องจักร
และอุปกรณ์ในการฝึกจากสถานประกอบการ
1.14 สถานประกอบการร่วมมือจัดสร้างห้องทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ร่วมพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานและเพียงพอต่อผู้เรียน
1.15 สถานศึกษาและสถานประกอบการได้จัดบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์
พื้นที่ และอุปกรณ์การศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาเพียงพอต่อการเรียนการสอน
1.16 นักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
2.1 คณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
2.1.1 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ผู้อำนวยการวิทยาลัย และ
ผู้บริหารสถานประกอบการ มีหน้าที่
1) กำหนดเป้าหมายความต้องการนักเรียนนักศึกษาระบบทวิ
ภาคี
2) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินงาน
2.1.2 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการดำเนินงานในสถานศึกษา ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกวิชา และ
2) คณะกรรมการดำเนินงานในสถานประกอบการ ประกอบด้วย
ผู้จัดการฝ่ายผลิต หรือฝ่ายบริการ หัวหน้างานผลิตหรือหัวหน้างานบริการ ครูฝึก และงานบุคคลของ
สถานประกอบการ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่
(1) กำหนดแผนการฝึกอาชีพ คู่มือฝึกอาชีพ และแผนการนิเทศ
(2) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกอาชีพ
(3) อำนวยความสะดวกและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก
(4) ติดตามและประเมินผลการฝึกอาชีพ
(5) รายงานผลการดำเนินงาน
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2.2 งานจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
2.2.1 งานความร่วมมือ มีหน้าที่
1) สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
2) ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการ
3) แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมดำเนินงาน
4) มีคำสั่งแต่งตั้งครูฝึกในสถานประกอบการ
5) เข้าร่วมกิจกรรมกับสถานประกอบการ
6) ส่งเสริมวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.2.2 งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่
1) ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้
สถานประกอบการ ชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนมีความเข้าใจ
2) จัดแนะแนวให้นักเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่เครือข่ายเป็น
ประจำทุกปี
2.2.3 งานพัฒนาครูและบุคลากร มีหน้าที่
1) จัดฝึกอบรมครู บุคลากร และครูฝึก ร่วมกับสถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) จัดฝึกอบรมเทคนิคการสอนงานแบบ On The Job Training
ให้กับครูฝึกในสถานประกอบการ
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้รับการฝึกอบรม ประชุมทาง
วิชาการ และศึกษาดูงานด้านวิชาการวิชาชีพ
2.2.4 งานพัฒนาหลักสูตร มีหน้าที่
1) จัดทำหลักสูตร แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการ
นิเทศ และการประเมินร่วมกับสถานประกอบการ
2) จั ด ทำหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ การฝึ ก อาชี พ ในสถาน
ประกอบการ
3) ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรรายวิชาร่วมกับสถานประกอบกา
2.2.5 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา มีหน้าที่
1) ประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง
2) สร้างระบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถาน
ประกอบการ
3) เตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีพื้นฐานทางวิชาการวิชาชีพ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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4) จัดทำแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการทั้งด้าน
ความรู้และทักษะการทำงานอาชีพ
5) จัดการเรียนระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
6) จัดครูไปนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
7) จัดปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพ
8) วัดผลประเมินผลสมรรถนะนักเรียนนักศึกษาตามสภาพจริง
2.2.6 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ มีหน้าที่
1) สถานประกอบการร่วมสัมภาษณ์นักเรียนนักศึกษาเข้าฝึก
อาชีพในสถานประกอบการ
2) ร่วมประชุมผู้ปกคองกับสถานศึกษาเพื่อชี้แจงแนวทางจัดการ
เรียนการสอนการฝึกอาชีพ
3) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ
การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
4) ทำสัญญาการฝึกอาชีพกับนักเรียนนักศึกษา
5) ฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ
6) ร่วมจัดการจัดการเรียนระบบทวิภาคีเพื่อฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพ
7) วัดและประเมินผลการฝึกอาชีพ
8) ทดสอบสมรรถนะนักศึกษาผู้เข้าฝึกอาชีพอย่างเป็นระบบ
9) จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนให้กับนักเรียนนักศึกษาตาม
ข้อตกลง
10) ให้ทุนการศึกษากับผู้สมัครเข้าเรียนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
11) มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอาชีพ
12) บรรจุงานเมื่อผู้ผ่านการฝึกอาชีพสำเร็จการศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.1 การวางแผน ประกอบด้วย ศึกษาสภาพสถานศึกษาตามหลัก SWOT
ร่วมกันกำหนดแผนการปฏิบัติงานโครงการ กิจกรรม และเป้าหมาย จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี มี
การจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงานโครงการ โดยมีการบริหารการจัดการศึกษาตาม
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
3.2 การดำเนินงาน ประกอบด้วย ผู้บริหารมีการมอบหมายงาน โครงการ
หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด มีการสร้างความเข้าใจในเกี่ยวกับ
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ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนรวมกัน มีการประชุมสื่อสารสู่การปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษานักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน มีการดำเนินงานจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติ
งานที่กำหนดไว้ครบทุกโครงการสำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีการนิเทศและเสริมแรงอย่างต่อเนื่อง
3.3 การติดตามประเมินผล ประกอบด้วย ผู้บริหารได้มีการตรวจสอบการ
ดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม และเป้าหมายที่กำหนด และมีการให้สรุปผลโครงการ
กิจกรรม และรายงานต้นสังกัด และกำหนดแผนพัฒนาต่อไป พร้อมกำหนดระดับคุณภาพและตาม
มาตรฐานและเกณฑ์ที่กำหนดตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง
3.4 การปรับปรุงพัฒนา ประกอบด้วย ผู้บริหารนำข้อสรุปจากการติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานมาประชุมค้นหาแนวทางการปรับปรุง และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง
องค์ประกอบที่ 4 ผลผลิตผลลัพธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
4.1 ด้านความรู้ ประกอบด้วย
4.1.1 มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิว เตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1.2 มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ทางตัวเลข
4.1.3 มีความสามารถในการสื่อสาร และ4.1.4 มีความสามารถในการ
เรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ
4.2 ด้านทักษะและผลงาน ประกอบด้วย
4.2.1 มีสมรรถนะในการทำงานอาชีพ
4.2.2 มีทักษะด้านการคิดแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน
4.2.3 ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพตามเป้าหมาย
4.2.4 ผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
4.3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม ประกอบด้วย
4.3.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริตในจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.3.2 มีระเบียบวินัย เคารพระเบียบของหน่วยงาน
4.3.3 มีความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคาราวะ
4.3.4 มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลาในการทำงาน
4.3.5 มีทัศนคติที่ดีต่องานหรือหน่วยงาน
4.3.6 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานประกอบการ
4.3.7 มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ตัวแปรของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่ได้ใน
ขั้นที่ 1.1 และขั้นที่ 1.2 ผู้วิจัยจึงได้นำมาเป็นข้อมูลเบื้องต้น และนำมายกร่างเป็นกลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ในขั้นตอนที่ 2 ดังนี้
ตอนที่ 2 ผลการสร้างกลไกการขับเคลื่อนจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิค
บ้านแพง
2.1 ผลการยกร่างกลไกการขับเคลื่อนจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ผู้วิจัยนำผลการศึกษาเอกสารและการศึกษาสภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ ภาคี
ที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดีมาสังเคราะห์เป็น (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้
จากภาพ 4.1 (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีว ศึกษาระบบทวิภาคีข อง
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง มีองค์ประกอบของปัจจัย ขอบข่าย กระบวนการจัดการ ผลผลิต และผลลัพธ์
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
1.1 สถานศึกษามีความร่วมมือ ที่ดีกับสถานประกอบการ องค์กร
วิชาชีพ องค์กรภาคอุตสาหกรรม องค์กรทางวิทยาศาสตร์ และองค์กรทางการเมือง ชุมชน นักเรียน
นักศึกษาและผู้ปกครอง
1.2 สถานศึกษาและสถานประกอบการมีการทำบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.3 สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอาชีว ศึกษา
ระบบทวิภาคี
1.4 สถานศึกษาได้วางแผนกำลังคน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษา
1.5 สถานศึกษาได้สำรวจงบประมาณ กำลังคน ผู้บริหาร ผู้ควบคุม
การฝึกและครูฝึกของสถานประกอบการ
1.6 สถานศึกษาได้เตรียมหลักสูตร สัญญาการฝึก แผนการเรียน
แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ ข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติในการฝึกอาชีพ
1.7 สถานศึกษามีหลักสูตรอาชีพหลายสาขาให้นักเรียนนักศึกษาได้
เลือกเข้าเรียน
1.8 สถานศึกษาและสถานประกอบการได้จัดบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์
พื้นที่ และอุปกรณ์การศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาเพียงพอต่อการเรียนการสอน
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1.9 จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เข้มแข็งด้วยหลักการบริหาร
ที่มีความยืดหยุ่น
1.10 ผู้บริหาร ครู และบุ คลากรในสถานศึกษาได้สนับสนุน การ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง
1.11 สถานศึกษาได้สร้างค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนต่อการ
เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.12 ทุนสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.1 3สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชน
1.1 4มอบทุนการศึกษาแก่ผ ู้ผ ่ านการฝึก อาชี พ ของอาชีว ศึ ก ษา
ระบบทวิภาคี
1.15 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเครื่องมือเครื่องจักร
และอุปกรณ์ในการฝึกจากองค์กรวิชาชีพและสถานประกอบการ
1.16 สถานศึกษาได้ประสานผู้ปกครองกับสถานประกอบการให้
ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี
1.17 สถานศึ ก ษาจั ด อุ ป กรณ์ อ ำนวยความสะดวกในการเรี ย น
อาชีวศึกษาทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
1.18 นักเรียนนักศึกษามีความต้องการศึกษาในอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
2.1 คณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้
2.1.1 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ผู้อำนวยการของวิทยาลัย
เป็ น ประธาน ผู ้ บ ริ ห ารของสถานประกอบการทุก แห่ง ที ่ร ่ว มมื อ กับ วิ ท ยาลั ยเป็น กรรมการ รอง
ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือเป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้างานความร่วมมือเป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่
1) กำหนดเป้าหมายความต้องการนักเรียนนักศึกษา
ระบบทวิภาคี
2) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินงาน
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2.1.2 คณะกรรมการดำเนินงาน แบ่งออกเป็น
1) คณะกรรมการในสถานศึกษาประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการเป็นประธาน หัวหน้าแผนกวิชา ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน เป็นคณะกรรมการ และหัวหน้างาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นกรรมการและเลขานุการ
2) คณะกรรมการในสถานประกอบการประกอบด้วยผู้จัดการ
ฝ่ายผลิต หัวหน้างานผลิต ครูฝึกในสถานประกอบการ หัวหน้างานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ
ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานมีหน้าที่
1) กำหนดแผนการฝึกอาชีพ คู่มือฝึกอาชีพ และแผนการนิเทศ
2) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกอาชีพ
3) อำนวยความสะดวกและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก
4) ติดตามและประเมินผลการฝึกอาชีพ
5) รายงานผลการดำเนินงาน
2.2 งานจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
2.2.1 งานความร่วมมือ มีหน้าที่
1) สร้างความร่วมมือที่ดีกับสถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ
องค์กรวิชาชีพ องค์กรภาคอุตสาหกรรม องค์กรทางวิทยาศาสตร์ และองค์กรทางการเมือง ชุม ชน
นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร
2) ทำบันทึกข้อตกลงความร่ว มมือในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการ
3) แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ให้มีส่วนร่วมในการจัดการ
4) วิจัยพัฒนาสร้างนวัตกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี
5) สำรวจความพร้อมด้านงบประมาณ กำลังคน ผู้บริหารสถาน
ประกอบการ ผู้ควบคุมการฝึก และครูฝึกของสถานประกอบการ
6) สำรวจความต้ อ งการปริ ม าณนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาในแต่ ล ะ
สาขาวิชาที่สถานประกอบการต้องการ
7) สำรวจความต้องการสถานประกอบการในการร่วมมือจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
8) สำรวจความพร้อมด้านกำลังคน ทั้งผู้บริห ารสถานศึกษา
ครูผู้สอน ครูนิเทศและบุคลากรของสถานศึกษา
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2.2.2 งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่
1) ประชาสั ม พั น ธ์ ส ร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจในการจั ด การ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้แก่บุคลากรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2) สร้างความตระหนักในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
3) ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้
สถานประกอบการ นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองมีความเข้าใจ
4) ประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจด้วยมาตรการต่าง ๆ ให้สถาน
ประกอบการเข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5) จั ด แนะแนวการศึ ก ษาอาชี พ ให้ น ั ก เรีย นมั ธ ยมศึ ก ษาเป็น
ประจำทุกปี
2.2.3 งานพัฒนาครูและบุคลากร มีหน้าที่
1) กำหนดมาตรการเพิ่ มความรู้ความสามารถการจัดการเรียน
การสอนให้กับครูในสถานศึกษา
2) จัดฝึกอบรมครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมใน
การดำเนินงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3) จัดฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการให้มีความสามารถ
ในการสอนงาน
4) สนับสนุนให้ครูเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
5) ให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่รับผิดชอบตามผลงาน
6) ส่งเสริมครูฝ ึกของสถานประกอบการทั้ง ด้านความรู ้ แ ละ
ทักษะการทำงาน
7) ทดสอบความรู้ครูฝึกของสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง
2.2.4 งานพัฒนาหลักสูตร มีหน้าที่
1) จัดทำหลักสูตร แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการ
นิเทศ และการประเมินร่วมกับสถานประกอบการ
2) จั ด ทำหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ การฝึ ก อาชี พ ในสถาน
ประกอบการ
3) จัดปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ
4) จัดหลักสูตรให้มีการเรียนรู้ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
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2.2.5 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา มีหน้าที่
1) ประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง
2) สร้างระบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถาน
ประกอบการ
3) ส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น
4) จัดทำแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการทั้งด้าน
ความรู้และทักษะการทำงานอาชีพ
5) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6) รับขึ้นทะเบียนผู้เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
7) จัดอบรมนักเรียนนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึก
อาชีพ
8) เสริมสร้างวุฒิภาวะให้นักเรียนนักศึกษา
9) จัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองร่วมกับสถาน
ประกอบการ
10) จัดให้นักเรียนนักศึกษาทำสัญญาการฝึกอาชีพกับสถาน
ประกอบการ
11) จัดนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
12) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะใหม่ในสถาน
ประกอบการ
13) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกอาชีพตามระดับอายุ
14) ประเมินคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์นักเรียนนักศึกษาก่อนเข้า
ฝึกอาชีพ
15) จัดให้นักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
ไว้
16) เตรียมนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพให้มีความพร้อม
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
17) จัดครูไปนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
18) จัดปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพ
19) วัดผลประเมินผลสมรรถนะนักเรียนนักศึกษาตาม
สภาพจริง
20) จัดเทียบโอนประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษาและ
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พนักงานของบริษัทสู่รายวิชา
21) บริหารจัดการฝึกอาชีพระบบทวิภาคีให้เข้มแข็งโดยใช้
หลักการบริหารที่มีความยืดหยุ่น
2.2.6 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ เป็นงานที่
ปฏิบัติในสถานประกอบการ ได้แก่
1) จัดให้มีผู้ประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2) ร่วมแนะแนวนักเรียนคัดเลือกเข้าศึกษาในอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
3) ให้ทุนการศึกษากับผู้สมัครเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4) ร่วมคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5) วัดระดับความรู้ และทัก ษะการคิ ดคำนวณของนั กเรี ย นที่
สมัครเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ
การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
7) ทำสัญญาการฝึกอาชีพกับนักเรียนนักศึกษา
8) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ ทั้ง
ด้านความรู้และทักษะการทำงานอาชีพ
9) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิ เทศให้
สอดคล้องกับการฝึกอาชีพ
10) ร่วมกับสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้และทักษะ
การทำงานอาชีพ
11) จัดบุคลากร วัส ดุครุภัณฑ์ พื้นที่ และอุปกรณ์การศึกษา
สำหรับนักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพ
12) จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษา
ขณะฝึกอาชีพ
13) จัดให้นักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพร่วมกับครูของสถานศึกษา
14) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ตามแผนการ
ฝึกอาชีพ
15) จั ด ครู ฝ ึ ก ของสถานประกอบการให้ ส อนงานนั ก เรี ย น
นักศึกษา
16) ครูฝึกของสถานประกอบการได้สอนงานนักเรียนนักตาม
แผนที่วางไว้
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17) จัดครูฝึกเป็นพี่เลี้ยงประเมินผลการฝึกอาชีพให้นักเรี ยน
นักศึกษา
18) จัดครูฝึกเป็นผู้ควบคุมการฝึกอาชีพและความประพฤติของ
สถานประกอบการ
19) จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนให้กับนักเรียนนักศึกษาตาม
ข้อตกลง
20) บรรจุผู้ผ่านการฝึกอาชีพเป็นพนักงานในสถานประกอบการ
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
3.1 การวางแผน ประกอบด้วย
3.1.1 ศึ ก ษาสภาพการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ข อง
สถานศึกษา
3.1.2 กำหนดวัตถุประสงค์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานศึกษา
3.1.3 กำหนดเป้าประสงค์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานศึกษา
3.1.4 กำหนดเป้าหมายผลผลิตหรือผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการจากการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
3.1.5 กำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของสถานศึกษา
3.1.6 กำหนดกลยุทธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3.1.7 กำหนดโครงการในแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารบริ ห ารจั ด การ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเหมาะสม
3.2 การจัดองค์กร ประกอบด้วย
3.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดการอาชีวศึก ษา
ระบบทวิภาคี
3.2.2 จัดปัจจัยสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้
เหมาะสมกับเป้าหมายผลผลิต
3.3 การชี้นำ ประกอบด้วย
3.3.1 สร้างข้อตกลงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับครู
และบุคลากร
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3.3.2 สร้างเกณฑ์ ให้ รางวัล ที ม งานในการจัด การอาชีว ศึ ก ษา
ระบบทวิภาคีกับครูและบุคลากร
3.3.3 พัฒนาครูและบุคลากร ผู้รับผิดชอบจัดการอาชีว ศึ ก ษา
ระบบทวิภาคี
3.4 การดำเนินงาน ประกอบด้วย
3.4.1 ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
3.4.2 จัดประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงาน
3.4.3 ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
3.5 การติดตามประเมินผล ประกอบด้วย
3.5.1 รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานการจัดการอาชีวศึ ก ษา
ระบบทวิภาคีตามตัวบ่งชี้เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่มีการวางแผนไว้
3.5.2 ประเมินผลการปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.5.3 เคราะห์สาเหตุการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่ไม่
ประสบผลสำเร็จ
3.5.4 รายงานผลการติดตามประเมินผล
3.6 การปรับปรุงพัฒนา ประกอบด้วย
3.6.1 จั ด ประชุ ม วิ เ คราะห์ ผ ลการดำเนิ น งานร่ ว มกั น ของ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อแสวงหาวิธีดำเนินงานหรือนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินงานให้เหมาะสมกว่าเดิม
3.6.2 เลือกแนวทางหรือนวัตกรรมในการดำเนินงานที่เหมาะสม
เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาให้ได้คุณภาพเพิ่มขึ้น
3.7 การรายงานผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย
3.7.1 กำหนดรูปแบบการรายงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
3.7.2 จัดทำรายงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.7.3 เผยแพร่รายงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบด้วย
องค์ประกอบที่ 4 ผลผลิตและผลลัพธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ประกอบด้วย
4.1 ด้านความรู้ ประกอบด้วย
4.1.1 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

226
4.1.2 มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้มาแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน
4.1.3 มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา เพื่อน
ร่วมงานและบุคคลทั่วไป
4.1.4 มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือการทำงานเป็นทีม
4.1.5 มีความสามารถทางสถิติและการคำนวณ
4.1.6 มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนางาน
4.2 ด้านทักษะและผลงาน ประกอบด้วย
4.2.1 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานวิชาชีพที่รับผิดชอบ
4.2.2 มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหางานตามสาขา
วิชาชีพอย่างสร้างสรรค์
4.2.3 มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหางานตามสาขา
วิชาชีพอย่างสร้างสรรค์
4.2.4 ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพตามเป้าหมาย
4.2.5 ผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
4.3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม ประกอบด้วย
4.3.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริตในจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.3.2 มีระเบียบวินัย เคารพระเบียบของหน่วยงาน
4.3.3 มีความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคาราวะ
4.3.4 มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลาในการทำงาน
4.3.5 มีทัศนคติที่ดีต่องานหรือหน่วยงาน
4.3.6 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานประกอบการ
4.3.7 มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
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(ร่าง) กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
องค์ประกอบที่ 1 ปัจ จัย
การจัดการอาชีว ศึกษาระบบทวิภาคี
1. ปัจ จัยการจัดการอาชีวศึก ษา
ระบบทวิภาคี
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
1.2 ผู้บริหารสถาน
ประกอบการ
1.3 ครู และบุคลากร
1.4 ครูฝึก และผู้ค วบคุม การ
ฝึก
1.5 บันทึกความร่วมมือ
1.6 หลักสูตร สื่อและ
แผนการเรียน
1.7 งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่อ งจักร และ
เครื่องมือ
1.8 ระบบอินเตอร์เน็ต
1.9 ระบบเรียนทางไกล
1.10 ค่านิยมของผู้ปกครอง
และนักเรียน
1.11 ทุนการศึก ษา

องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่าย
การจัดการอาชีว ศึกษาระบบทวิภาคี
2.1 คณะกรรมการจัดการ
อาชีว ศึกษาระบบทวิภาคี
2.1.1 คณะกรรมการบริหาร
2.1.2 คณะกรรมการดาเนินงาน
2.2 งานจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
2.2.1 งานความร่วมมือ
2.2.2 งานประชาสัมพันธ์
2.2.3 งานพัฒนาครูและบุคลากร
2.2.4 งานพัฒนาหลักสูต ร
2.2.5 งานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีในสถานศึกษา
2.2.6 งานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีในสถาน
ประกอบการ

องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

องค์ประกอบที่ 4 ผลผลิตและผลลัพธ์
การจัดการอาชีวศึก ษาระบบทวิภาคี

ขั้นตอนที่ 3.1 การวางแผน

4.1 สมรรถนะนัก เรียนนักศึกษา
4.1.1 ด้านความรู้
4.1.2 ด้านทักษะและผลงาน
4.1.3 ด้านเจตคติ คุณธรรม
และจริยธรรม

ขั้นตอนที่ 3.2 การจัดองค์ก ร
ขั้นตอนที่ 3.3 การชี้น า
ขั้นตอนที่ 3.4 การเนินงาน

4.2 ความพึงพอใจของนัก เรียน
นกั ศกึ ษา

ขั้นตอนที่ 3.5 การติดตาม
ประเมิน ผล

ขั้นตอนที่ 3.6 กรปรับปรุงพัฒนา
ขั้นตอนที่ 3.7 การรายงานลการ
ดาเนินงน

ปัจ จัยความส าเรจ สถานประกอบการร่วมมืออย่างเป็นระบบและต่อเนื่อ ง
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ภาพ 4.1 (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
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ตาราง 4.1 แสดงจำนวนตัวแปรในแต่ละด้านของกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ตัวแปรหลัก/ตัวแปรย่อย
องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.1 คณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
2.2 งานจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.2.1 งานความร่วมมือ
2.2.2 งานประชาสัมพันธ์
2.2.3 งานพัฒนาครู
2.2.4 งานพัฒนาหลักสูตร
2.2.5 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน
สถานศึกษา
2.2.6 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน
สถานประกอบการ
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.1 การวางแผน
3.2 การจัดองค์กร
3.3 การชี้นำ
3.4 การดำเนินงาน
3.5 การติดตามประเมินผล
3.6 การปรับปรุงพัฒนา
3.7 การรายงานผลการดำเนินงาน
องค์ประกอบที่ 4 ผลผลิตผลลัพธ์จากการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
4.1 ด้านความรู้
4.2 ด้านทักษะและผลงาน
4.3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม
รวม

ตัวแปรหลัก
1
2

ตัวแปรย่อย
18
8

8
5
7
4
21
20
7
7
2
3
3
4
2
3
3

13

6
5
7
133
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จากตาราง 4.1 พบว่า องค์ประกอบของกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง มี 4 ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี มีตัวแปรย่อย 18 ข้อ องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มี
ตัวแปรย่อย 73 ข้อ องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคิ มีตัวแปรย่อย 24
ข้อ และองค์ประกอบที่ 4 ผลผลิตผลลัพธ์จากการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี มีตัวแปรย่อย 18
ข้อ รวมทั้งหมด 133 ข้อ
ตาราง 4.2 แสดงตัวแปร และแนวทางการดำเนินงานตามกลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ตัวแปรหลัก
1. ปัจจัยการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี

ตัวแปรย่อย
1.1 ปัจจัยการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

แนวทางการดำเนินงาน
1.1.1 สถานศึกษามีความร่วมมือที่ดี
กับสถานประกอบการ องค์กร
วิชาชีพ องค์กร
ภาคอุตสาหกรรม องค์กรทาง
วิทยาศาสตร์ และองค์กร
ทางการเมือง ชุมชน นักเรียน
นักศึกษาและผู้ปกครอง
1.1.2 สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการมีการทำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
1.1.3 สถานศึกษามีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.1.4 สถานศึกษาได้วางแผน
กำลังคน ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน ครูนิเทศ และ
บุคลากรทางการศึกษา
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ตัวแปรหลัก

ตัวแปรย่อย

แนวทางการดำเนินงาน
1.1.5 สถานศึกษาได้สำรวงบ
ประมาณ กำลังคน ผู้บริหาร
ผู้ควบคุมการฝึกและครูฝึก
ของสถานประกอบการ
1.1.6 สถานศึกษาได้เตรียมหลักสูตร
สัญญาการฝึก แผนการเรียน
แผนการฝึกอาชีพ แผนการ
นิเทศ ข้อกำหนดและ
ระเบียบปฏิบัติในการฝึก
อาชีพ
1.1.7 สถานศึกษามีหลักสูตร
อาชีพหลายสาขาให้
นักเรียนนักศึกษาได้เลือก
เข้าเรียน
1.1.8 สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการได้จัดบุคลากร
วัสดุครุภัณฑ์ พื้นที่ และ
อุปกรณ์การศึกษาสำหรับ
นักเรียนนักศึกษาเพียงพอ
ต่อการเรียนการสอน
1.1.9 จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เข้มแข็งด้วยหลักการ
บริหารที่มีความยืดหยุ่น
1.1.10 ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ในสถานศึกษาได้สนับสนุน
การจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง
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ตัวแปรหลัก

ตัวแปรย่อย

แนวทางการดำเนินงาน
1.1.11 สถานศึกษาได้สร้างค่านิยม
ของผู้ปกครองและนักเรียน
ต่อการเรียนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
1.1.12 ทุนสนับสนุนนักเรียน
นักศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
1.1.13 สถานศึกษามีการระดม
ทรัพยากรทั้งจากภาครัฐ
และเอกชน
1.1.14 มอบทุนการศึกษาแก่ผู้ผ่าน
การฝึกอาชีพของ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.1.15 สถานศึกษาได้รับการ
สนับสนุนทรัพยากร
เครื่องมือเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ในการฝึกอาชีพจาก
องค์กรวิชาชีพและสถาน
ประกอบการ
1.1.16 สถานศึกษาได้ประสาน
ผู้ปกครองกับสถาน
ประกอบการให้ร่วมมือ
ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.1.17 สถานศึกษาจัดอุปกรณ์
อำนวยความสะดวกในการ
เรียนอาชีวศึกษาทางไกล
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
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ตัวแปรหลัก

2. ขอบข่ายการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.1 คณะกรรมการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี

ตัวแปรย่อย

แนวทางการดำเนินงาน
1.1.18 นักเรียนนักศึกษามีความ
ต้องการศึกษาในอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
2.2.1 คณะกรรมการบริหารได้
กำหนดเป้าหมายความ
ต้องการนักเรียนนักศึกษา
ระบบทวิภาคี
2.2.2 คณะกรรมการบริหารได้
ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.2.3 คณะกรรมการบริหารได้ให้
คำแนะนำแก่คณะกรรมการ
ดำเนินงาน
2.2.4 คณะกรรมการดำเนินงานได้
กำหนดแผนการฝึกอาชีพ
คู่มือฝึกอาชีพ และแผนการ
นิเทศ
2.2.5 คณะกรรมการดำเนินงานได้
จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้
เรียนรู้และฝึกอาชีพ
2.2.6 คณะกรรมการดำเนินงานได้
อำนวยความสะดวกและ
จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก
2.2.7 คณะกรรมการดำเนินงานได้
ติดตามและประเมินผลการ
ฝึกอาชีพ
2.2.8 คณะกรรมการดำเนินงานได้
รายงานผลการดำเนินงาน

233
ตาราง 4.2 (ต่อ)
ตัวแปรหลัก
ตัวแปรย่อย
2.2 งานจัดการ
2.2.1 งานความร่วมมือ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

1)

2)

3)

4)
5)

6)

แนวทางการดำเนินงาน
สถานศึกษาสร้างความร่วมมือที่
ดีกับสถานประกอบการ องค์กร
วิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ องค์กร
ภาคอุตสาหกรรม องค์กรทาง
วิทยาศาสตร์ และองค์กร
ทางการเมือง ชุมชน นักเรียน
นักศึกษา ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากร
สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการมีการทำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประสานงานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีให้มีส่วนร่วมในการ
จัดการ
วิจัยพัฒนาสร้างนวัตกรรมการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สำรวจความพร้อมด้าน
งบประมาณ กำลังคน ผู้บริหาร
สถานประกอบการ ผู้ควบคุม
การฝึก และครูฝึกของสถาน
ประกอบการ
สำรวจความต้องการปริมาณ
นักเรียนนักศึกษาในแต่ละ
สาขาวิชาที่สถานประกอบการ
ต้องการ

234
ตาราง 4.2 (ต่อ)
ตัวแปรหลัก

ตัวแปรย่อย
7)

8)

2.2.2 งานประชาสัมพันธ์

1)

2)

3)

4)

5)

แนวทางการดำเนินงาน
สำรวจความต้องการสถาน
ประกอบการในการร่วมมือ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สำรวจความพร้อมด้านกำลังคน
ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน ครูนิเทศและบุคลากร
ของสถานศึกษา
ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้
ความเข้าใจในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้แก่
บุคลากรสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
สร้างความตระหนักในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีให้แก่บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง
ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้
สถานประกอบการ นักเรียน
นักศึกษาและผู้ปกครองมีความ
เข้าใจ
ประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจ
ด้วยมาตรการต่าง ๆ ให้สถาน
ประกอบการเข้าร่วมจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
จัดแนะแนวการศึกษาอาชีพให้
นักเรียนมัธยมศึกษาเป็นประจำ
ทุกปี

235
ตาราง 4.2 (ต่อ)
ตัวแปรหลัก

ตัวแปรย่อย
2.2.3 งานพัฒนาครูและ
บุคลากร

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)
2.2.4 งานพัฒนาหลักสูตร

1)

2)

3)

แนวทางการดำเนินงาน
กำหนดมาตรการเพิ่มความรู้
ความสามารถการจัดการเรียน
การสอนให้กับครูในสถานศึกษา
จัดฝึกอบรมครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการ
ดำเนินงานอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี
จัดฝึกอบรมครูฝึกในสถาน
ประกอบการให้มีความสามารถ
ในการสอนงาน
สนับสนุนให้ครูเข้าฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ
ให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครู
ที่รับผิดชอบตามผลงาน
ส่งเสริมครูฝึกของสถาน
ประกอบการทั้งด้านความรู้และ
ทักษะการทำงาน
ทดสอบความรู้ครูฝึกของสถาน
ประกอบการอย่างต่อเนื่อง
จัดทำหลักสูตร แผนการเรียน
แผนการฝึกอาชีพ แผนการ
นิเทศ และการประเมินร่วมกับ
สถานประกอบการ
จัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
การฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ
จัดปรับปรุงรายวิชาให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ
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ตัวแปรย่อย

2.2.5 งานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีในสถานศึกษา

แนวทางการดำเนินงาน
4) จัดหลักสูตรให้มีการเรียนรู้ทั้ง
ทางวิชาการและวิชาชีพ
1) ประสานงานกับสถาน
ประกอบการอย่างต่อเนื่อง
2) สร้างระบบการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน
สถานประกอบการ
3) ส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้มี
โอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
4) จัดทำแผนการฝึกอาชีพร่วมกับ
สถานประกอบการ
5) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
6) รับขึ้นทะเบียนผู้เข้าฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ
7) จัดอบรมนักเรียนนักศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึก
อาชีพ
8) เสริมสร้างวุฒิภาวะให้นักเรียน
นักศึกษา
9) จัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา
และผู้ปกครองร่วมกับสถาน
ประกอบการ
10) จัดให้นักเรียนนักศึกษาทำ
สัญญาการฝึกอาชีพกับสถาน
ประกอบการ
11) จัดนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึก
อาชีพในสถานประกอบการ
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ตัวแปรย่อย

แนวทางการดำเนินงาน
12) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้
เรียนรู้ทักษะใหม่ในสถาน
ประกอบการ
13) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึก
อาชีพตามระดับอายุ
14) ประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์นักเรียนนักศึกษาก่อน
เข้าฝึกอาชีพ
15) จัดให้นักเรียนนักศึกษาฝึก
อาชีพตามวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้
16) เตรียมนักเรียนนักศึกษาที่ผ่าน
การฝึกอาชีพให้มีความพร้อม
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
17) จัดครูไปนิเทศการฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ
18) จัดปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียน
นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพ
19) วัดผลประเมินผลสมรรถนะ
นักเรียนนักศึกษาตามสภาพ
จริง
20) จัดเทียบโอนประสบการณ์ของ
นักเรียนนักศึกษาและพนักงาน
ของบริษัทสู่รายวิชา
21) บริหารจัดการฝึกอาชีพระบบ
ทวิภาคีให้เข้มแข็งโดยใช้
หลักการบริหารที่มีความ
ยืดหยุ่น
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ตัวแปรย่อย
2.2.6 งานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีในสถานประกอบการ

แนวทางการดำเนินงาน
1) จัดให้มีผู้ประสานงานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี
2) ร่วมแนะแนวนักเรียนคัดเลือก
เข้าศึกษาในอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
3) ให้ทุนการศึกษากับผู้สมัครเข้า
เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4) ร่วมคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5) วัดระดับความรู้และทักษะการ
คิดคำนวณของนักเรียนที่สมัคร
เข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี
6) ร่วมจัดทำแผนการเรียน
แผนการฝึกอาชีพ แผนการ
นิเทศการฝึก อาชีพในสถาน
ประกอบการ
7) ทำสัญญาการฝึกอาชีพกับ
นักเรียนนักศึกษา
8) ร่วมจัดทำแผนการเรียน
แผนการฝึกอาชีพ แผนการ
นิเทศ ทั้งด้านความรู้และทักษะ
การทำงานอาชีพ
9) ร่วมจัดทำแผนการเรียน
แผนการฝึกอาชีพ แผนการ
นิเทศให้สอดคล้องกับการฝึก
อาชีพ
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ตาราง 4.2 (ต่อ)
ตัวแปรหลัก

ตัวแปรย่อย

แนวทางการดำเนินงาน
10) ร่วมกับสถานศึกษาจัดการ
เรียนรู้ทั้งด้านความรู้และทักษะ
การทำงานอาชีพ
11) จัดบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ พื้นที่
และอุปกรณ์การศึกษาสำหรับ
นักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพ
12) จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษา
ขณะฝึกอาชีพ
13) จัดให้นักเรียนนักศึกษาฝึก
อาชีพร่วมกับครูของ
สถานศึกษา
14) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึก
ประสบการณ์ตามแผนการฝึก
อาชีพ
15) จัดครูฝึกของสถาน
ประกอบการให้สอนงาน
นักเรียนนักศึกษา
16) ครูฝึกของสถานประกอบการได้
สอนงานนักเรียนนักตามแผนที่
วางไว้
17) จัดครูฝึกเป็นพี่เลี้ยงประเมินผล
การฝึกอาชีพให้นักเรียน
นักศึกษา
18) จัดครูฝึกเป็นผู้ควบคุมการฝึก
อาชีพและความประพฤติของ
สถานประกอบการ
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ตาราง 4.2 (ต่อ)
ตัวแปรหลัก

ตัวแปรย่อย

3.กระบวนการจัดการ
3.1 การวางแผน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

แนวทางการดำเนินงาน
19) จัดสวัสดิการและค่าตอบแทน
ให้กับนักเรียนนักศึกษาตาม
ข้อตกลง
20) บรรจุผู้ผ่านการฝึกอาชีพเป็น
พนักงานในสถานประกอบการ
3.1.1 ศึกษาสภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษา
3.1.2 กำหนดวัตถุประสงค์การ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
3.1.3 กำหนดเป้าประสงค์การ
จัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีของสถานศึกษา
3.1.4 กำหนดเป้าหมายผลผลิต
หรือผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ
จากการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
3.1.5 กำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของสถานศึกษา
3.1.6 กำหนดกลยุทธ์การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3.1.7 กำหนดโครงการใน
แผนปฏิบัติการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อย่างเหมาะสม
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ตาราง 4.2 (ต่อ)
ตัวแปรหลัก

ตัวแปรย่อย
3.2 การจัดองค์กร

3.3 การชี้นำ

3.4 การดำเนินงาน

3.5 การติดตามประเมินผล

แนวทางการดำเนินงาน
3.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิด
ชอบการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
3.2.2 จัดปัจจัยสนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้
เหมาะสมกับเป้าหมายผลผลิต
3.3.1 สร้างข้อตกลงการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับ
ครูและบุคลากร
3.3.2 สร้างเกณฑ์ให้รางวัลทีมงาน
ในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีกับครูและ
บุคลากร
3.3.3 พัฒนาครูและบุคลากร
ผู้รับผิดชอบจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.4.1 ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
3.4.2 จัดประชุมชี้แจงแนวทาง
ดำเนินงาน
3.4.3 ดำเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม
3.5.1 รวบรวมข้อมูลผลการ
ปฏิบัติงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามตัว
บ่งชี้เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่มีการวางแผนไว้
3.5.2 ประเมินผลการปฏิบัติการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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ตาราง 4.2 (ต่อ)
ตัวแปรหลัก

ตัวแปรย่อย

3.6 การปรับปรุงพัฒนา

3.7 การรายงานผลการ
ดำเนินงาน

4. ผลผลิตผลลัพธ์จาก
การจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

4.1 ด้านความรู้

แนวทางการดำเนินงาน
3.5.3 เคราะห์สาเหตุการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่ไม่
ประสบผลสำเร็จ
3.5.4 รายงานผลการติดตาม
ประเมินผล
3.6.1 จัดประชุมวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงานร่วมกันของ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อแสวงหาวิธี
ดำเนินงานหรือนวัตกรรมมา
ใช้ในการดำเนินงานให้
เหมาะสมกว่าเดิม
3.6.2 เลือกแนวทางหรือนวัตกรรม
ในการดำเนินงานที่เหมาะสม
เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาให้ได้
คุณภาพเพิ่มขึ้น
3.7.1 กำหนดรูปแบบการรายงาน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
3.7.2 จัดทำรายงานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.7.3 เผยแพร่รายงานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบด้วย
4.1.1 มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
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ตาราง 4.2 (ต่อ)
ตัวแปรหลัก

ตัวแปรย่อย

4.2 ด้านทักษะและผลงาน

4.3 ด้านเจตคติ คุณธรรม
จริยธรรม

แนวทางการดำเนินงาน
4.1.2 มีความสามารถในการ
ประยุกต์ความรู้มาแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน
4.1.3 มีมนุษย์สัมพันธ์ต่อผู้คับบัญชา
เพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป
4.1.4 มีความสามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นหรือการทำงานเป็นทีม
4.1.5 มีความสามารถทางด้านสถิติ
และการคำนวณ
4.1.6 มีความสามารถในการเรียนรู้
และพัฒนางาน
4.2.1 มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพที่รับผิดชอบ
4.2.2 มีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์ปัญหางานตามสาขา
วิชาชีพอย่างสร้างสรรค์
4.2.3 มีความรู้ความสามารถในการ
แก้ไขปัญหางานตามสาขา
วิชาชีพอย่างสร้างสรรค์
4.2.4 ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ
ตามเป้าหมาย
4.2.5 ผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
ตามเวลาที่กำหนด
4.3.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริตใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ
4.3.2 มีระเบียบวินัย เคารพระเบียบ
ของหน่วยงาน
4.3.3 มีความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมา
คาราวะ
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ตัวแปรหลัก

ตัวแปรย่อย

แนวทางการดำเนินงาน
4.3.4 มีความขยัน อดทน ตรงต่อ
เวลาในการทำงาน
4.3.5 มีทัศนคติที่ดีต่องานหรือ
หน่วยงาน
4.3.6 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
สถานประกอบการ
4.3.7 มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีต่อ
การปฏิบัติงาน

ขั้นที่ 2 ผลการตรวจสอบ (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ผู้วิจัยได้จัดประชุมสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้นำเสนอ (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง และผู้ทรงคุณวุฒิได้ตรวจสอบ สรุปผล ดังนี้
2.1 ผลการตรวจสอบ (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จำแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตาราง 4.3 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามของการตรวจสอบ (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
จำแนกตามตำแหน่งงานในปัจจุบัน
ตำแหน่ง
1) ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษา
2) ผู้บริหารสถานประกอบการ
3) อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
รวม

จำนวน
(N=9)
ร้อยละ
4

44.44

3
2
9

33.33
22.22
100
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จากตาราง 4.3 พบว่า สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามของการตรวจสอบ (ร่าง) กลไกการ
ขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จำแนกตามตำแหน่งงาน
ในปัจจุบัน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา เป็นร้อยละ
44.44 ผู้บริหารสถานประกอบการ เป็นร้อยละ 33.33 และอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เป็นร้อยละ
22.22
ตาราง 4.4 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามของการตรวจสอบ (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
จำแนกตามระดับการศึกษา
ตำแหน่ง
1) ปริญญาเอก
2) ปริญญาโท
รวม

จำนวน
(N=9)
ร้อยละ
6
66.67
3
33.33
9
100

จากตาราง 4.4 พบว่า สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามของการตรวจสอบ (ร่าง) กลไกการ
ขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จำแนกตามวุฒิการศึกษา
เป็นปริญญาเอก ร้อยละ 66.67 และปริญญาโท ร้อยละ 33.33
ตาราง 4.5 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามของการตรวจสอบ (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
จำแนกตามประสบการณ์ในตำแหน่งปัจจุบัน
ประสบการณ์ในตำแหน่งปัจจุบัน
1) 14 ปี ขึ้นไป
2) 11-13 ปี
3) 8-10 ปี
4) 5-7 ปี
รวม

จำนวน
(N=9)
5
3
1
9

ร้อยละ
55.56
33.33
11.11
100
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จากตาราง 4.5 พบว่า สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามของการตรวจสอบ (ร่าง) กลไกการ
ขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จำแนกตามประสบการณ์
ในตำแหน่งปัจจุบัน เป็น 14 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 55.56, 11-13 ปี ร้อยละ 33.33 และ 8-10 ปี ร้อยละ
11.11
ตาราง 4.6 ผลการตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของ (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ทั้ง 4 องค์ประกอบ
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
1) ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
2) ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
3) กระบวนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
4) ผลผลิตและผลลัพธ์การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ค่าเฉลี่ยรวม

ความเหมาะสม
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

4.08

0.38

มาก

3.96

0.38

มาก

4.24

0.44

มาก

4.09

0.63

มาก

4.11

0.32

มาก

4.03

0.58

มาก

4.29
4.22

0.18
0.30

มาก
มาก

4.24
4.11

0.45
0.41

มาก
มาก

จากตาราง 4.6 พบว่า ผลการตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของ (ร่าง) กลไก
การขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ทั้ง 4 องค์ประกอบ
ในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.22) และองค์ประกอบที่มีความเหมาะสมสูงสุด
คือ องค์ประกอบที่ 4 ผลผลิตและผลลัพธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =
4.29) รองลงมาคือองค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยู่ในระดับมาก
(𝑥̅ = 4.24) และองค์ ป ระกอบที ่ ม ี ค วามเหมาะสมต่ ำ สุ ด คื อ องค์ ป ระกอบที ่ 1 ปั จ จั ย การจั ด การ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.08) รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.11) ในส่วนความเป็นไปได้ของ (ร่าง) กลไก
การขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ทั้ง 4 องค์ประกอบ
ในภาพรวม มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.11) และองค์ประกอบที่มีความความเป็นไปได้
สูงสุด คือ องค์ประกอบที่ 4 ผลผลิตและผลลัพธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยู่ในระดับมาก
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(𝑥̅ = 4.24) รองลงมา คือ องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยู่ในระดับ
มาก (𝑥̅ = 4.09) และองค์ประกอบที่มีความเป็นไปได้ต่ำสุด คือองค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.96) รองลงมา คือ องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.03)
ตาราง 4.7 ผลการตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของ (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ในภาพรวมทั้ง 4 องค์ประกอบ
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1) สถานศึกษามีความร่วมมือที่ดีกับ
สถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ
องค์กรภาคอุตสาหกรรม องค์กร
ทางวิทยาศาสตร์ และองค์กร
ทางการเมือง ชุมชน นักเรียน
นักศึกษาและผู้ปกครอง
2) สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการมีการทำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3) สถานศึกษามีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
4) สถานศึกษาได้วางแผนกำลังคน
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ครู
นิเทศ และบุคลากรทางการศึกษา

ความเหมาะสม
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

4.22

0.83

มาก

4.22

0.83

มาก

4.11

0.78

มาก

4.11

0.78

มาก

4.11

0.78

มาก

4.00

0.86

มาก

4.11

0.60

มาก

3.89

0.78

มาก

248
ตาราง 4.7 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
5) สถานศึกษาได้สำรวจงบประมาณ
กำลังคน ผู้บริหาร ผู้ควบคุม
การฝึกและครูฝึกของสถาน
ประกอบการ
6) สถานศึกษาได้เตรียมหลักสูตร
สัญญาการฝึก แผนการเรียน
แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ
ข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติใน
การฝึกอาชีพ
7) สถานศึกษามีหลักสูตรอาชีพหลาย
สาขาให้นักเรียนนักศึกษาได้เลือก
เข้าเรียน
8) สถานศึกษาและสถานประกอบการ
ได้จัดบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ พื้นที่
และอุปกรณ์การศึกษาสำหรับ
นักเรียนนักศึกษาเพียงพอต่อการ
เรียนการสอน
9) จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้
เข้มแข็งด้วยหลักการบริหารที่มี
ความยืดหยุ่น
10) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษาได้สนับสนุนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อย่างต่อเนื่อง
11) สถานศึกษาได้สร้างค่านิยมของ
ผู้ปกครองและนักเรียนต่อการ
เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ความเหมาะสม
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

4.11

0.60

มาก

4.00

0.70

มาก

3.89

0.78

มาก

3.78

0.83

มาก

4.11

0.60

มาก

3.89

0.78

มาก

4.00

0.70

มาก

3.89

0.78

มาก

4.00

0.70

มาก

3.89

0.78

มาก

4.00

0.86

มาก

4.00

0.86

มาก

4.00

0.50

มาก

3.89

0.60

มาก
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ตาราง 4.7 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
12) ทุนสนับสนุนนักเรียนนักศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
13) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร
ทั้งจากภาครัฐและเอกชน
14) มอบทุนการศึกษาแก่ผู้ผ่านการฝึก
อาชีพของอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
15) สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน
ทรัพยากรเครื่องมือเครื่องจักร
และอุปกรณ์ในการฝึกจากองค์กร
วิชาชีพและสถานประกอบการ
16) สถานศึกษาได้ประสานผู้ปกครอง
กับสถานประกอบการให้ร่วมมือ
ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน
นักศึกษาระบบทวิภาคี
17) สถานศึกษาจัดอุปกรณ์อำนวย
ความสะดวกในการเรียน
อาชีวศึกษาทางไกลผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
18) นักเรียนนักศึกษามีความต้องการ
ศึกษาในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ค่าเฉลี่ยรวม

ความเหมาะสม
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

4.00

0.70

มาก

3.89

0.78

มาก

4.11

0.60

มาก

3.89

0.78

มาก

4.00

0.70

มาก

3.89

0.78

มาก

4.22

0.66

มาก

4.11

0.78

มาก

4.11

0.60

มาก

3.89

0.78

มาก

4.00

0.86

มาก

4.00

0.86

มาก

4.33
4.08

0.70
0.38

มาก
มาก

4.22
3.96

0.83
0.38

มาก
มาก
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ตาราง 4.7 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.1 คณะกรรมการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1) คณะกรรมการบริหารได้กำหนด
เป้าหมายความต้องการนักเรียน
นักศึกษาระบบทวิภาคี
2) คณะกรรมการบริหารได้ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
3) คณะกรรมการบริหารได้ให้
คำแนะนำแก่คณะกรรมการ
ดำเนินงาน
4) คณะกรรมการดำเนินงานได้
กำหนดแผนการฝึกอาชีพ คู่มือฝึก
อาชีพ และแผนการนิเทศ
5) คณะกรรมการดำเนินงานได้จัดให้
นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้และฝึก
อาชีพ
6) คณะกรรมการดำเนินงานได้
อำนวยความสะดวกและจัดหาสิ่ง
อำนวยความสะดวก
7) คณะกรรมการดำเนินงานได้
ติดตามและประเมินผลการฝึก
อาชีพ
8) คณะกรรมการดำเนินงานได้
รายงานผลการดำเนินงาน

ความเหมาะสม
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

4.44

0.52

มาก

4.44

0.52

มาก

4.11

0.33

มาก

4.11

0.33

มาก

4.22

0.66

มาก

4.00

0.86

มาก

4.11

0.33

มาก

4.11

0.33

มาก

4.33

0.50

มาก

4.33

0.50

มาก

4.00

0.70

มาก

3.89

0.78

มาก

4.44

0.52

มาก

4.44

0.52

มาก

4.11

0.60

มาก

3.89

0.78

มาก
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ตาราง 4.7 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
2.2 งานจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
2.2.1 งานความร่วมมือ
1) มีการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
2) มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทาง
ดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
3) สถานศึกษาสร้างความร่วมมือที่ดี
กับสถานประกอบการ องค์กร
วิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ องค์กร
ภาคอุตสาหกรรม องค์กรทาง
วิทยาศาสตร์ และองค์กรทางการ
เมือง ชุมชน นักเรียนนักศึกษา
ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร
4) สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการมีการทำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5) แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีส่วน
ร่วมในการจัดการ
6) วิจัยพัฒนาสร้างนวัตกรรมการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7) สำรวจความพร้อมด้างบประมาณ
กำลังคน ผู้บริหารสถาน
ประกอบการ ผู้ควบคุมการฝึก
และครูฝึกของสถานประกอบการ

ความเหมาะสม
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

4.11

0.60

มาก

3.89

0.67

มาก

4.11

0.60

มาก

4.22

0.70

มาก

4.11

0.60

มาก

4.00

0.70

มาก

4.11

0.33

มาก

4.00

0.50

มาก

4.11

0.60

มาก

4.00

0.70

มาก

4.00

0.70

มาก

3.89

0.78

มาก

4.00

0.50

มาก

3.89

0.60

มาก
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ตาราง 4.7 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
8) สำรวจความต้องการปริมาณ
นักเรียนนักศึกษาในแต่ละ
สาขาวิชาที่สถานประกอบการ
ต้องการ
9) สำรวจความต้องการสถาน
ประกอบการในการร่วมมือจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
10) สำรวจความพร้อ มด้ า นกำลังคน
ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
ครูนิเทศและบุคลากรของ
สถานศึกษา
2.2.2 งานประชาสัมพันธ์
1) มีการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
2) มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทาง
ดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
3) ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีให้แก่บุคลากร
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4) สร้างความตระหนักในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้แก่
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
5) ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้สถาน
ประกอบการ นักเรียนนักศึกษา
และผู้ปกครองมีความเข้าใจ

ความเหมาะสม
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

4.22

0.44

มาก

4.11

0.60

มาก

4.33

0.50

มาก

4.22

0.66

มาก

4.11

0.60

มาก

4.00

0.70

มาก

4.11

0.60

มาก

3.89

0.78

มาก

4.11

0.33

มาก

4.22

0.67

มาก

4.11

0.60

มาก

4.00

0.70

มาก

4.22

0.66

มาก

4.11

0.78

มาก

4.44

0.52

มาก

4.22

0.83

มาก

253
ตาราง 4.7 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
6) ประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจด้วย
มาตรการต่าง ๆ ให้สถาน
ประกอบการเข้าร่วมจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7) จัดแนะแนวการศึกษาอาชีพให้
นักเรียนมัธยมศึกษาเป็นประจำ
ทุกปี
2.2.3 งานพัฒนาครูและบุคลากร
1) มีการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
2) มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทาง
ดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
3) กำหนดมาตรการเพิ่มความรู้
ความสามารถการจัดการเรียนการ
สอนให้กับครูในสถานศึกษา
4) จัดฝึกอบรมครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการ
ดำเนินงานอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี
5) จัดฝึกอบรมครูฝึกในสถาน
ประกอบการให้มีความสามารถใน
การสอนงาน
6) สนับสนุนให้ครูเข้าฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ
7) ให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่
รับผิดชอบตามผลงาน

ความเหมาะสม
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

4.56

0.52

มาก
ที่สุด

4.44

0.52

มาก

4.33

0.70

มาก

4.11

0.60

มาก

3.89

0.78

มาก

4.11

0.33

มาก

4.22

0.66

มาก

4.33

0.50

มาก

4.22

0.66

มาก

4.33

0.50

มาก

4.22

0.66

มาก

4.11

0.60

มาก

4.00

0.70

มาก

4.11

0.78

มาก

4.00

0.86

มาก

4.22

0.44

มาก

4.11

0.60

มาก

4.33

0.86

มาก

254
ตาราง 4.7 (ต่อ)
ความเหมาะสม
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ระดับความคิดเหน
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
S.D. ระดับ
𝑥̅
8) ส่งเสริมครูฝึกของสถาน
ประกอบการทั้งด้านความรู้และ
ทักษะการทำงาน
4.22 0.44 มาก
9) ทดสอบความรู้ครูฝึกของสถาน
ประกอบการอย่างต่อเนื่อง
4.22 0.44 มาก
2.2.4 งานพัฒนาหลักสูตร
1) มีการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
4.11
0.33 มาก
2) มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทาง
ดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
3.89
0.60 มาก
3) จัดทำหลักสูตร แผนการเรียน
แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ
และการประเมินร่วมกับสถาน
ประกอบการ
4.11 0.33 มาก
4) จัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับการ
ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
3.89 0.60 มาก
5) จัดปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถาน
ประกอบการ
4.22 0.44 มาก
6) จัดหลักสูตรให้มีการเรียนรู้ทั้งทาง
วิชาการและวิชาชีพ
4.11 0.33 มาก
2.2.5 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ในสถานศึกษา
1) มีการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
4.11 0.33 มาก
2) มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทาง
ดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
3.89 0.60 มาก
3) ประสานงานกับสถานประกอบการ
อย่างต่อเนื่อง
4.33 0.50 มาก

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

4.11

0.60

มาก

4.11

0.60

มาก

3.89

0.78

มาก

4.22

0.66

มาก

3.89

0.60

มาก

3.67

0.70

มาก

4.00

0.70

มาก

3.89

0.60

มาก

3.89

0.78

มาก

4.22

0.66

มาก

4.22

0.66

มาก
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ตาราง 4.7 (ต่อ)
ความเหมาะสม
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ระดับความคิดเหน
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
S.D. ระดับ
𝑥̅
4) สร้างระบบการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ 4.00 0.70 มาก
5) ส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้มี
โอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
4.33 0.50 มาก
6) จัดทำแผนการฝึกอาชีพร่วมกับ
สถานประกอบการทั้งด้านความรู้
และทักษะการทำงานอาชีพ
4.33 0.50 มาก
7) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
4.33 0.50 มาก
8) รับขึ้นทะเบียนผู้เข้าฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ
4.33 0.50 มาก
9) จัดอบรมนักเรียนนักศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึก
อาชีพ
4.22 0.44 มาก
10) เสริมสร้างวุฒิภาวะให้นักเรียน
นักศึกษา
4.22 0.66 มาก
11) จัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา
และผู้ปกครองร่วมกับสถาน
ประกอบการ
4.33 0.50 มาก
12) จัดให้นักเรียนนักศึกษาทำ
สัญญาการฝึกอาชีพกับสถาน
ประกอบการ
4.44 0.52 มาก
13) จัดนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ
ในสถานประกอบการ
4.44 0.52 มาก
14) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้
มาก
ทักษะใหม่ในสถานประกอบการ
4.56 0.52 ที่สุด

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅
3.89

0.78

มาก

4.22

0.66

มาก

4.22

0.66

มาก

4.22

0.66

มาก

4.22

0.66

มาก

4.11

0.60

มาก

4.11

0.78

มาก

4.22

0.66

มาก

4.33

0.70

มาก

4.33

0.70

4.56

0.52

มาก
มาก
ที่สุด
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ตาราง 4.7 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
15) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึก
อาชีพตามระดับอายุ
16) ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
นักเรียนนักศึกษาก่อนเข้าฝึก
อาชีพ
17) จัดให้นักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพ
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
18) เตรียมนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการ
ฝึกอาชีพให้มีความพร้อมก่อนเข้า
สู่ตลาดแรงงาน
19) จัดครูไปนิเทศการฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ
20) จัดปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียน
นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพ
21) วัดผลประเมินผลสมรรถนะ
นักเรียนนักศึกษาตามสภาพจริง
22) จัดเทียบโอนประสบการณ์ของ
นักเรียนนักศึกษาและพนักงาน
ของบริษัทสู่รายวิชา
23) บริหารจัดการฝึกอาชีพระบบทวิภาคีให้เข้มแข็งโดยใช้หลักการ
บริหารที่มีความยืดหยุ่น
2.2.6 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ในสถานประกอบการ
1) มีการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
2) มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทาง
ดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง

ความเหมาะสม
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅
มาก
4.56 0.52 ที่สุด

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅
4.44

0.72

มาก

4.33

0.50

มาก

4.22

0.66

มาก

4.33

0.50

มาก

4.22

0.66

มาก

4.33

0.50

มาก

4.22

0.66

มาก

4.22

0.44

มาก

4.11

0.60

มาก

4.11

0.60

มาก

4.00

0.70

มาก

4.33

0.50

มาก

4.22

0.66

มาก

4.33

0.50

มาก

4.33

0.50

มาก

4.33

0.50

มาก

4.22

0.66

มาก

4.11

0.60

มาก

3.89

0.78

มาก

4.11

0.33

มาก

4.22

0.66

มาก
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ตาราง 4.7 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3) จัดให้มีผู้ประสานงานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4) ร่วมสัมภาษณ์นักเรียนคัดเลือกเข้า
ศึกษาในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5) ให้ทุนการศึกษากับผู้สมัครเข้า
เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6) ร่วมคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7) วัดระดับความรู้และทักษะการคิด
คำนวณของนักเรียนที่สมัครเข้า
เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
8) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการ
ฝึกอาชีพ แผนการนิเทศการฝึก
อาชีพในสถานประกอบการ
9) ทำสัญญาการฝึกอาชีพกับ
นักเรียนนักศึกษา
10) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการ
ฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ
11) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการ
ฝึกอาชีพ แผนการนิเทศให้
สอดคล้องกับการฝึกอาชีพ
12) ร่วมจัดทำแผนการฝึกอาชีพทั้ง
ด้านความรู้และทักษะการทำงาน
อาชีพ

ความเหมาะสม
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

4.11

0.60

มาก

4.00

0.70

มาก

4.22

0.66

มาก

4.11

0.78

มาก

4.33

0.50

มาก

4.22

0.66

มาก

4.33

0.50

มาก

4.22

0.66

มาก

4.33

0.50

มาก

4.11

0.78

มาก

4.33

0.50

มาก

4.22

0.66

มาก

4.11

0.60

มาก

4.00

0.70

มาก

4.22

0.66

มาก

4.11

0.78

มาก

4.44

0.52

มาก

4.33

0.70

มาก

4.33

0.50

มาก

4.22

0.66

มาก
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ตาราง 4.7 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
13) จัดบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ พื้นที่
และอุปกรณ์การศึกษาสำหรับ
นักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพ
14) จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ให้แก่นักเรียนนักศึกษาขณะฝึก
อาชีพ
15) จัดให้นักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพ
ร่วมกับครูของสถานศึกษา
16) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึก
ประสบการณ์ตามแผนการ
ฝึกอาชีพ
17) จัดครูฝึกของสถานประกอบการ
ให้สอนงานนักเรียนนักศึกษา
18) ครูฝึกของสถานประกอบการ
ได้สอนงานนักเรียนนักตามแผน
ที่วางไว้
19) จัดครูฝึกเป็นพี่เลี้ยงประเมินผล
การ ฝึกอาชีพให้นักเรียนนักศึกษา
20) จัดครูฝึกเป็นผู้ควบคุมการฝึก
อาชีพและความประพฤติของ
สถานประกอบการ
21) จัดสวัสดิการและค่าตอบแทน
ให้กับนักเรียนนักศึกษาตาม
ข้อตกลง
22) บรรจุผู้ผ่านการฝึกอาชีพเป็น
พนักงานในสถานระกอบการ
ค่าเฉลี่ยรวม

ความเหมาะสม
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

4.22

0.44

มาก

4.11

0.60

มาก

4.22

0.66

มาก

4.00

0.86

มาก

4.33

0.50

มาก

4.00

0.86

มาก

4.33

0.50

มาก

4.11

0.78

มาก

4.22

0.44

มาก

4.11

0.60

มาก

4.11

0.60

มาก

3.89

0.78

มาก

4.11

0.60

มาก

3.89

0.78

มาก

4.33

0.50

มาก

4.11

0.78

มาก

4.22

0.66

มาก

4.11

0.78

มาก

4.22
4.23

0.44
0.35

มาก
มาก

4.00
4.11

0.70
0.53

มาก
มาก
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ตาราง 4.7 (ต่อ)
ความเหมาะสม
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ระดับความคิดเหน
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
S.D. ระดับ
𝑥̅
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ขั้นที่ 1 การวางแผน
1) มีการศึกษาสภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
4.44 0.52 มาก
2) มีการกำหนดวัตถุประสงค์การ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
4.33 0.50 มาก
3) มีการกำหนดเป้าประสงค์การ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
4.11 0.60 มาก
4) มีการกำหนดเป้าหมายผลผลิตหรือ
ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการจากการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
4.11 0.60 มาก
5) มีการกำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
4.22 0.66 มาก
6) มีการกำหนดกลยุทธ์การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
4.33 0.50 มาก
7) มีการกำหนดโครงการใน
แผนปฏิบัติการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่าง
เหมาะสม
4.44
0.52 มาก

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

4.00

0.50

มาก

4.33

0.70

มาก

4.33

0.50

มาก

4.11

0.60

มาก

4.11

0.60

มาก

4.22

0.66

มาก

4.22

0.66

มาก
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ตาราง 4.7 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ขั้นที่ 2 การจัดองค์กร
1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิด
ชอบการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีเพื่อประสานความร่วมมือ
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีกับสถานประกอบการ
2) มีการจัดปัจจัยสนับสนุนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้
เหมาะสมกับเป้าหมายผลผลิต
ขั้นที่ 3 การชี้นำ
1) มีการสร้างข้อตกลงการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับครู
และบุคลากร
2) มีการสร้างเกณฑ์ให้รางวัลทีมงาน
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีกับครูและบุคลากร
3) มีการพัฒนาครูและบุคลากร
ผู้รับผิดชอบจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
ขั้นที่ 4 การดำเนินงาน
1) การดำเนินงานของคณะกรรมการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2) การดำเนินงานด้านความร่วมมือ
3) การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์
4) การดำเนินงานด้านพัฒนาครูและ
บุคลากร
5) การดำเนินงานด้านพัฒนาหลักสูตร

ความเหมาะสม
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

4.22

0.66

มาก

4.22

0.66

มาก

4.11

0.60

มาก

4.00

0.70

มาก

4.22

0.66

มาก

4.11

0.78

มาก

4.00

0.70

มาก

3.89

0.78

มาก

4.33

0.50

มาก

4.22

0.66

มาก

4.22
4.12
4.28

0.20
0.40
0.37

มาก
มาก
มาก

4.15
4.02
4.15

0.24
0.57
0.66

มาก
มาก
มาก

4.19
4.09

0.41
0.37

มาก
มาก

4.09
3.92

0.63
0.58

มาก
มาก
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ตาราง 4.7 (ต่อ)
ความเหมาะสม
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ระดับความคิดเหน
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
S.D. ระดับ
𝑥̅
6) การดำเนินงานด้านงานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีในสถานศึกษา
4.30 0.39 มาก
7) การดำเนินงานด้านงานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ 4.24 0.44 มาก
ขั้นตอนที่ 5 การติดตามประเมินผล
1) มีการรวบรวมข้อมูลผลการ
ปฏิบัติงานการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีตามตัวบ่งชี้เพื่อนำมา
เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่มีการ
วางแผนไว้
3.67
0.86 มาก
2) มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ก าร
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.89
0.78 มาก
3) มีการวิเคราะห์สาเหตุการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่ไม่
ประสบผลสำเร็จ
3.78
0.83 มาก
4) มีการรายงานผลการติดตาม
ประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
4.00
0.86 มาก
ขั้นตอนที่ 6 การปรับปรุงพัฒนา
1) มีการจัดประชุมวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงานร่วมกันของผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อแสวงหาวิธีดำเนินงานหรือ
กลไกมาใช้ในการดำเนินงานให้
เหมาะสมกว่าเดิม
3.89
0.78 มาก

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅
4.20

0.57

มาก

4.09

0.63

มาก

4.22

0.67 มาก

4.11

0.78 มาก

3.89

0.78 มาก

4.00

0.70 มาก

4.22

0.67 มาก
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ตาราง 4.7 (ต่อ)
ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ระดับความคิดเหน
ระดับความคิดเหน
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
S.D. ระดับ
S.D. ระดับ
𝑥̅
𝑥̅
2) การเลือกแนวทางหรือกลไกในการ
ดำเนินงานที่เหมาะสมเพื่อนำไป
เป็นแนวทางในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงให้ได้
คุณภาพเพิ่มขึ้น
3.89
0.78 มาก
4.11 0.78 มาก
ขั้นตอนที่ 7 การรายงานผลการ
ดำเนินงาน
1) มีการกำหนดรูปแบบการ
รายงาน การจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิ ภาคี
3.78
0.83 มาก
4.11 0.78 มาก
2) มีการจัดทำรายงานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.00
0.70 มาก
4.11 0.78 มาก
3) มีการเผยแพร่รายงานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบด้วย
3.89
0.78 มาก
4.22 0.68 มาก
ค่าเฉลี่ยรวม
4.11
0.32 มาก
4.03 0.58 มาก
องค์ประกอบที่ 4 ผลผลิตและผลลัพธ์
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ด้านที่ 1 ด้านความรู้
1.1 มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
4.33 0.50
มาก 4.33 0.50
มาก
1.2 มีความสามารถในการประยุกต์
ความรู้มาแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน
4.33 0.50
มาก 4.33 0.50
มาก
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ตาราง 4.7 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
1.3 มีมนุษย์สัมพันธ์ต่อผู้คับบัญชา
เพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป
1.4 มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
หรือการทำงานเป็นทีม
1.5 มีความสามารถทางด้านสถิติและ
การคำนวณ
1.6 มีความสามารถในการเรียนรู้และ
พัฒนางาน
ด้านที่ 2 ด้านทักษะและผลงาน
2.1 มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพที่รับผิดชอบ
2.2 มีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์ปัญหางานตามสาขา
วิชาชีพอย่างสร้างสรรค์
2.3 มีความรู้ความสามารถในการแก้ไข
ปัญหางานตามสาขาวิชาชีพอย่าง
สร้างสรรค์
2.4 ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพตาม
เป้าหมาย
2.5 ผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตาม
เวลาที่กำหนด
ด้านที่ 3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และ
จริยธรรม
3.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริตใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ
3.2 มีระเบียบวินัย เคารพระเบียบของ
หน่วยงาน

ความเหมาะสม
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

4.44

0.52

มาก

4.22

0.83

มาก

4.33

0.50

มาก

4.33

0.50

มาก

4.44

0.52

4.44

0.52

มาก

4.56

0.52

มาก
มาก
ที่สุด

4.11

0.92

มาก

4.44

0.52

มาก

4.44

0.88

มาก

4.22

0.66

มาก

4.33

0.70

มาก

4.11

0.78

มาก

4.22

0.83

มาก

4.11

.60

มาก

4.11

0.92

มาก

4.11

0.60

มาก

4.11

0.78

มาก

4.33

0.70

มาก

4.44

0.88

มาก

4.22

0.66

มาก

4.33

0.70

มาก
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ตาราง 4.7 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3.3 มีความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ
3.4 มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลาใน
การทำงาน
3.5 มีทัศนคติที่ดีต่องานหรือหน่วยงาน
3.6 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถาน
ประกอบการ
3.7 มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงาน
ค่าเฉลี่ยรวม
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด

ความเหมาะสม
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

4.33

0.50

มาก

4.22

0.83

มาก

4.22
4.11

0.44
0.60

มาก
มาก

4.11
4.11

0.92
0.78

มาก
มาก

4.33

0.50

มาก

4.11

0.92

มาก

4.22
4.29
4.22

0.44
0.18
0.30

มาก
มาก
มาก

4.11
4.24
4.11

0.92
0.45
0.41

มาก
มาก
มาก

จากตาราง 4.7 พบว่า ผลการตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของ (ร่าง) กลไก
การขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ทั้ง 4 องค์ประกอบ
ในภาพรวม มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.22) และองค์ประกอบที่มีความเหมาะสมสูงสุด
คือองค์ประกอบที่ 4 ผลผลิตและผลลัพธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =
4.29) รองลงมา คือ องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยู่ในระดับมาก
(𝑥̅ = 4.24) และองค์ ป ระกอบที ่ ม ี ค วามเหมาะสมต่ ำ สุ ด คื อ องค์ ป ระกอบที ่ 1 ปั จ จั ย การจัด การ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.08) รองลงมา คือ องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.11) ในส่วนความเป็นไปได้ของ (ร่าง) กลไก
การขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ทั้ง 4 องค์ประกอบ
ในภาพรวม มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.11) และองค์ประกอบที่มีความความเป็นไปได้
สูงสุด คือ องค์ประกอบที่ 4 ผลผลิตและผลลัพธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยู่ในระดับมาก
(𝑥̅ = 4.24) รองลงมา คือ องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยู่ในระดับ
มาก (𝑥̅ = 4.09) และองค์ประกอบที่มีความเป็นไปได้ต่ำสุด คือ องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการ
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อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.96) รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.03)
ตาราง 4.8 ผลการตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของ (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
จำแนกตาม องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
1) สถานศึกษามีความร่วมมือที่ดีกับ
สถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ
องค์กรภาคอุตสาหกรรม องค์กร
ทางวิทยาศาสตร์ และองค์กร
ทางการเมือง ชุมชน นักเรียน
นักศึกษาและผู้ปกครอง
2) สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการมีการทำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3) สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะ
กรรมการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
4) สถานศึกษาได้วางแผนกำลังคน
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ครู
นิเทศ และบุคลากรทางการศึกษา
5) สถานศึกษาได้สำรวจงบประมาณ
กำลังคน ผู้บริหาร ผู้ควบคุมการ
ฝึกและครูฝึกของสถาน
ประกอบการ

ความเหมาะสม
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

4.22

0.83

มาก

4.22

0.83

มาก

4.11

0.78

มาก

4.11

0.78

มาก

4.11

0.78

มาก

4.00

0.86

มาก

4.11

0.60

มาก

3.89

0.78

มาก

4.11

0.60

มาก

4.00

0.70

มาก
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ตาราง 4.8 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
6) สถานศึกษาได้เตรียมหลักสูตร
สัญญาการฝึก แผนการเรียน
แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ
ข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติใน
การฝึกอาชีพ
7) สถานศึกษามีหลักสูตรอาชีพหลาย
สาขาให้นักเรียนนักศึกษาได้เลือก
เข้าเรียน
8) สถานศึกษาและสถาประกอบการ
ได้จัดบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์
พื้นที่ และอุปกรณ์การศึกษา
สำหรับนักเรียนนักศึกษาเพียงพอ
ต่อการเรียนการสอน
9) จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ให้เข้มแข็งด้วยหลักการบริหารที่
มีความยืดหยุ่น
10) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษาได้สนับสนุนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อย่างต่อเนื่อง
11) สถานศึกษาได้สร้างค่านิยมของ
ผู้ปกครองและนักเรียนต่อการ
เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
12) ทุนสนับสนุนนักเรียนนักศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
13) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร
ทั้งจากภาครัฐและเอกชน

ความเหมาะสม
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

3.89

0.78

มาก

3.78

0.83

มาก

4.11

0.60

มาก

3.89

0.78

มาก

4.00

0.70

มาก

3.89

0.78

มาก

4.00

0.70

มาก

3.89

0.78

มาก

4.00

0.86

มาก

4.00

0.86

มาก

4.00

0.50

มาก

3.89

0.60

มาก

4.00

0.70

มาก

3.89

0.78

มาก

4.11

0.60

มาก

3.89

0.78

มาก
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ตาราง 4.8 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
14) มอบทุนการศึกษาแก่ผู้ผ่านการ
ฝึกอาชีพของอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
15) สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน
ทรัพยากรเครื่องมือเครื่องจักร
และ อุปกรณ์ในการฝึกจาก
องค์กรวิชาชีพและสถาน
ประกอบการ
16) สถานศึกษาได้ประสานผู้ปกครอง
กับสถานประกอบการให้ร่วมมือ
ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน
นักศึกษาระบบทวิภาคี
17) สถานศึกษาจัดอุปกรณ์อำนวย
ความสะดวกในการเรียนอาชีวศึกษาทางไกลผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
18) นักเรียนนักศึกษามีความต้องการ
ศึกษาในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ค่าเฉลี่ยรวม

ความเหมาะสม
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

4.00

0.70

มาก

3.89

0.78

มาก

4.22

0.66

มาก

4.11

0.78

มาก

4.11

0.60

มาก

3.89

0.78

มาก

4.00

0.86

มาก

4.00

0.86

มาก

4.33
4.08

0.70
0.38

มาก
มาก

4.22
3.96

0.83
0.38

มาก
มาก

จากตาราง 4.8 พบว่า ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จำแนกตามปัจจัยการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.08) และข้อที่มีความ
เหมาะสมสูงสุดคือ ข้อ 18) นักเรียนนักศึกษามีความต้องการศึกษาในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยู่ใน
ระดับ มาก (𝑥̅ = 4.33) รองลงมา คือข้อ 15) สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเครื่องมือ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการฝึกจากองค์กรวิชาชีพและสถานประกอบการ และข้อ 1) สถานศึกษามี
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ความร่ ว มมื อ ที ่ ด ี ก ั บ สถานประกอบการ องค์ ก รวิ ช าชี พ องค์ ก รภาคอุ ต สาหกรรม องค์ ก รทาง
วิทยาศาสตร์ และองค์กรทางการเมือง ชุมชน นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =
4.22) เท่ากัน และข้อที่มีความเหมาะสมต่ำที่สุด คือ ข้อ 6) สถานศึกษาได้เตรียมหลักสูตร สัญญาการ
ฝึก แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ ข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติในการฝึกอาชีพ อยู่
ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.89) รองลงมา คือข้อ 8) สถานศึกษาและสถาประกอบการ ได้ จ ั ด บุ ค ลากร วั ส ดุ
ครุภัณฑ์ พื้นที่ และอุปกรณ์การศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาเพียงพอต่อการเรียนการสอน ข้อ 9)
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้ เข้มแข็งด้วยหลักการบริหารที่มีความยืดหยุ่น ข้อ 10) ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรในสถานศึกษาได้สนับสนุนการ จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภ าคีอย่า งต่อเนื่อง ข้อ 11)
สถานศึกษาได้สร้างค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนต่อการ เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และข้อ
12) ทุนสนับสนุนนักเรียนนักศึกษา อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ข้อ 14) มอบทุนการศึกษาแก่ผู้ผ่านการ
ฝึกอาชีพของอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ ข้อ 17) สถานศึกษาจัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการ
เรียนอาชีวศึกษาทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.00) เท่ากัน
ในส่วนความเป็นไปได้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.96) ข้อที่มีความเป็นไปได้สูงสุดคือ
ข้อ 1) สถานศึกษามีความร่วมมือ ที่ดีกับสถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ องค์กรภาคอุตสาหกรรม
องค์กรทางวิทยาศาสตร์ และองค์กรทางการเมือง ชุมชน นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง และข้อ 18)
นักเรียนนักศึกษามีความต้องการศึกษาในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.22)
เท่ากัน รองลงมา คือ ข้อ 2) สถานศึกษาและสถานประกอบการมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ15) สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเครื่องมือ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการฝึกจากองค์กรวิชาชีพและสถานประกอบการ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =
4.11) เท่ากัน และข้อที่มีความเป็นไปได้ต่ำสุดคือ ข้อ 6) สถานศึกษาได้เตรียมหลักสูตร สัญญาการฝึก
แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ ข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติในการฝึกอาชีพ อยู่ใน
ระดับมาก (𝑥̅ =3.78) รองลงมา คือ ข้อ 4) สถานศึกษาได้ว างแผนกำลังคน ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษา ข้อ7) สถานศึกษามีหลักสูตรอาชีพหลายสาขาให้
นักเรียนนักศึกษาได้เลือกเข้าเรียน ข้อ 8) สถานศึกษาและสถาประกอบการได้จัดบุคลากรวัสดุครุภัณฑ์
พื้นที่ และอุปกรณ์การศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาเพียงพอต่อการเรียนการสอน ข้อ 9)จัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เข้มแข็งด้วยหลักการบริหารที่มีความยืดหยุ่น ข้อ11) สถานศึกษาได้สร้าง
ค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนต่อการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ข้อ 12) ทุนสนับสนุนนักเรียน
นักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และข้อ 13)สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน ข้อ 14) มอบทุนการศึกษาแก่ผู้ผ่านการฝึกอาชีพของอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และข้อ 16)
สถานศึกษาได้ประสานผู้ปกครองกับสถานประกอบการให้ร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนนักศึกษา
ระบบทวิภาคีอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.89) เท่ากัน
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ตาราง 4.9 ผลการตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของ (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
จำแนกตาม องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
2.1 คณะกรรมการการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1) คณะกรรมการบริหารได้กำหนด
เป้าหมายความต้องการนักเรียน
นักศึกษาระบบทวิภาคี
2) คณะกรรมการบริหารได้ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
3) คณะกรรมการบริหารได้ให้
คำแนะนำแก่คณะกรรมการ
ดำเนินงาน
4) คณะกรรมการดำเนินงานได้
กำหนดแผนการฝึกอาชีพ คู่มือ ฝึก
อาชีพ และแผนการนิเทศ
5) คณะกรรมการดำเนินงานได้จัดให้
นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้และฝึก
อาชีพ
6) คณะกรรมการดำเนินงานได้
อำนวยความสะดวกและจัดหาสิ่ง
อำนวยความสะดวก
7) คณะกรรมการดำเนินงานได้
ติดตามและประเมินผลการฝึก
อาชีพ

ความเหมาะสม
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

4.44

0.52

มาก

4.44

0.52

มาก

4.11

0.33

มาก

4.11

0.33

มาก

4.22

0.66

มาก

4.00

0.86

มาก

4.11

0.33

มาก

4.11

0.33

มาก

4.33

0.50

มาก

4.33

0.50

มาก

4.00

0.70

มาก

3.89

0.78

มาก

4.44

0.52

มาก

4.44

0.52

มาก
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ตาราง 4.9 (ต่อ)
การพัฒนากลไก
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
8) คณะกรรมการดำเนินงานได้
รายงานผลการดำเนินงาน
ค่าเฉลี่ยรวม
2.2 งานจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
2.2.1 งานความร่วมมือ
1) มีการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
2) มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทาง
ดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
3) สถานศึกษาสร้างความร่วมมือที่ดี
กับสถานประกอบการ องค์กร
วิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ องค์กร
ภาคอุตสาหกรรม องค์กรทาง
วิทยาศาสตร์ และองค์กรทางการ
เมือง ชุมชน นักเรียนนักศึกษา
ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร
4) สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการมีการทำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5) แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีส่วน
ร่วมในการจัดการ
6) วิจัยพัฒนาสร้างนวัตกรรมการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ความเหมาะสม
ระดับความคิดเหน
𝑥̅ S.D. ระดับ

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเหน
𝑥̅ S.D. ระดับ

4.11
4.22

0.60
0.20

มาก
มาก

3.89
4.15

0.78
0.24

มาก
มาก

4.11

0.60

มาก

3.89

0.67

มาก

4.11

0.60

มาก

4.22

0.70

มาก

4.11

0.60

มาก

4.00

0.70

มาก

4.11

0.33

มาก

4.00

0.50

มาก

4.11

0.60

มาก

4.00

0.70

มาก

4.00

0.70

มาก

3.89

0.78

มาก
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ตาราง 4.9 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
7) สำรวจความพร้อมด้าน
งบประมาณกำลังคน ผู้บริหาร
สถาน ประกอบการ ผู้ควบคุมการ
ฝึกและครูฝึกของสถาน
ประกอบการ
8) สำรวจความต้องการปริมาณ
นักเรียนนักศึกษาในแต่ละ
สาขาวิชาที่สถานประกอบการ
ต้องการ
9) สำรวจความต้องการสถาน
ประกอบการในการร่วมมือจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
10) สำรวจความพร้อ มด้ า นกำลังคน
ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
ค่าเฉลี่ยรวม
2.2.2 งานประชาสัมพันธ์
1) มีการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
2) มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทาง
ดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
3) ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีให้แก่บุคลากร
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4) สร้างความตระหนักในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้แก่
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ความเหมาะสม
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

4.00

0.50

มาก

3.89

0.60

มาก

4.22

0.44

มาก

4.11

0.60

มาก

4.33

0.50

มาก

4.22

0.66

มาก

4.11
4.12

0.60
0.48

มาก
มาก

4.00
4.02

0.70
0.57

มาก
มาก

4.11

0.60

มาก

3.89

0.78

มาก

4.11

0.33

มาก

4.22

0.67

มาก

4.11

0.60

มาก

4.00

0.70

มาก

4.22

0.66

มาก

4.11

0.78

มาก
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ตาราง 4.9 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
5) ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้สถาน
ประกอบการ นักเรียนนักศึกษา
และผู้ปกครองมีความเข้าใจ
6) ประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจด้วย
มาตรการต่าง ๆ ให้สถาน
ประกอบการเข้าร่วมจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7) จัดแนะแนวการศึกษาอาชีพให้
นักเรียนมัธยมศึกษาเป็นประจำ
ทุกปี
ค่าเฉลี่ยรวม
2.2.3 งานพัฒนาครูและบุคลากร
1) มีการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
2) มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทาง
ดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
3) กำหนดมาตรการเพิ่มความรู้
ความสามารถการจัดการเรียน
การสอนให้กับครูในสถานศึกษา
4) จัดฝึกอบรมครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการ
ดำเนินงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5) จัดฝึกอบรมครูฝึกในสถาน
ประกอบการให้มีความสามารถ
ในการสอนงาน

ความเหมาะสม
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

4.44

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

0.52

มาก

4.22

0.83

มาก

4.56

0.52

มาก
ที่สุด

4.33

0.86

มาก

4.44
4.25

0.52
0.37

มาก
มาก

4.33
4.15

0.70
0.66

มาก
มาก

4.11

0.60

มาก

3.89

0.78

มาก

4.11

0.33

มาก

4.22

0.66

มาก

4.33

0.50

มาก

4.22

0.66

มาก

4.33

0.50

มาก

4.22

0.66

มาก

4.11

0.60

มาก

4.00

0.70

มาก
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ตาราง 4.9 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
6) สนับสนุนให้ครูเข้าฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ
7) ให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครู
ที่รับผิดชอบตามผลงาน
8) ส่งเสริมครูฝึกของสถาน
ประกอบการทั้งด้านความรู้และ
ทักษะการทำงาน
9) ทดสอบความรู้ครูฝึกของสถาน
ประกอบการอย่างต่อเนื่อง
ค่าเฉลี่ยรวม
2.2.4 งานพัฒนาหลักสูตร
1) มีการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
2) มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทาง
ดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
3) จัดทำหลักสูตร แผนการเรียน
แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ
และการประเมินร่วมกับสถาน
ประกอบการ
4) จัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
การฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ
5) จัดปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถาน
ประกอบการ
6) จัดหลักสูตรให้มีการเรียนรู้ทั้งทาง
วิชาการและวิชาชีพ

ความเหมาะสม
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

4.11

0.78

มาก

4.00

0.86

มาก

4.22

0.44

มาก

4.11

0.60

มาก

4.22

0.44

มาก

4.11

0.60

มาก

4.22
4.19

0.44
0.41

มาก
มาก

4.11
4.09

0.60
0.63

มาก
มาก

4.11

0.33

มาก

3.89

0.78

มาก

3.89

0.60

มาก

4.22

0.66

มาก

4.11

0.33

มาก

3.89

0.60

มาก

3.89

0.60

มาก

3.67

0.70

มาก

4.22

0.44

มาก

4.00

0.70

มาก

4.11

0.33

มาก

3.89

0.60

มาก
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ตาราง 4.9 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ค่าเฉลี่ยรวม
2.2.5 งานอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีในสถานศึกษา
1) มีการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
2) มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทาง
ดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
3) ประสานงานกับสถาน
ประกอบการ อย่างต่อเนื่อง
4) สร้างระบบการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีในสถาน
ประกอบการ
5) ส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้มี
โอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
6) จัดทำแผนการฝึกอาชีพร่วมกับ
สถานประกอบการทั้งด้านความรู้
และทักษะการทำงานอาชีพ
7) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
8) รับขึ้นทะเบียนผู้เข้าฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ
9) จัดอบรมนักเรียนนักศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึก
อาชีพ
10) เสริมสร้างวุฒิภาวะให้นักเรียน
นักศึกษา

ความเหมาะสม
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅
4.09 0.37 มาก

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅
4.09 0.63 มาก

4.11

0.33

มาก

3.89

0.78

มาก

3.89

0.60

มาก

4.22

0.66

มาก

4.33

0.50

มาก

4.22

0.66

มาก

4.00

0.70

มาก

3.89

0.78

มาก

4.33

0.50

มาก

4.22

0.66

มาก

4.33

0.50

มาก

4.22

0.66

มาก

4.33

0.50

มาก

4.22

0.66

มาก

4.33

0.50

มาก

4.22

0.66

มาก

4.22

0.44

มาก

4.11

0.60

มาก

4.22

0.66

มาก

4.11

0.78

มาก

275
ตาราง 4.9 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
11) จัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา
และผู้ปกครองร่วมกับสถาน
ประกอบการ
12) จัดให้นักเรียนนักศึกษาทำ
สัญญาการฝึกอาชีพกับสถาน
ประกอบการ
13) จัดนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ
ในสถานประกอบการ
14) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้
ทักษะใหม่ในสถานประกอบการ
15) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึก
อาชีพตามระดับอายุ
16) ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
นักเรียนนักศึกษาก่อนเข้าฝึก
อาชีพ
17) จัดให้นักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพ
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
18) เตรียมนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการ
ฝึกอาชีพให้มีความพร้อมก่อนเข้า
สู่ตลาดแรงงาน
19) จัดครูไปนิเทศการฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ
20) จัดปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียน
นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพ
21) วัดผลประเมินผลสมรรถนะ
นักเรียนนักศึกษาตามสภาพจริง

ความเหมาะสม
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

4.33

0.50

มาก

4.22

0.66

มาก

4.44

0.52

มาก

4.33

0.70

มาก

4.44

0.52

4.33

0.70

4.56

0.52

4.56

0.52

มาก
มาก
ที่สุด

4.56

0.52

มาก
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

4.44

0.72

มาก

4.33

0.50

มาก

4.22

0.66

มาก

4.33

0.50

มาก

4.22

0.66

มาก

4.33

0.50

มาก

4.22

0.66

มาก

4.22

0.44

มาก

4.11

0.60

มาก

4.11

0.60

มาก

4.00

0.70

มาก

4.33

0.50

มาก

4.22

0.66

มาก
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ตาราง 4.9 (ต่อ)
ความเหมาะสม
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ระดับความคิดเหน
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
S.D. ระดับ
𝑥̅
22) จัดเทียบโอนประสบการณ์ของ
นักเรียนนักศึกษาและพนักงาน
ของบริษัทสู่รายวิชา
4.33 0.50 มาก
23) บริหารจัดการฝึกอาชีพระบบทวิภาคีให้เข้มแข็งโดยใช้หลักการ
บริหารที่มีความยืดหยุ่น
4.33 0.50 มาก
ค่าเฉลี่ยรวม
4.30 3.94 มาก
2.2.6 งานอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีในสถานประกอบการ
1) มีการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
4.11
0.60 มาก
2) มี ก ารจั ด ประชุ ม ชี ้ แ จงแนวทาง
ดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
4.11
0.33 มาก
3) จัดให้มีผู้ประสานงานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.11 0.60 มาก
4) ร่วมสัมภาษณ์นักเรียนคัดเลือกเข้า
ศึกษาในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4.22 0.66 มาก
5) ให้ทุนการศึกษากับผู้สมัครเข้า
เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.33 0.50 มาก
6) ร่วมคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.33 0.50 มาก
7) วัดระดับความรู้และทักษะการคิด
คำนวณของนักเรียนที่สมัครเข้า
เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.33 0.50 มาก
8) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการ
ฝึกอาชีพ แผนการนิเทศการฝึก
อาชีพในสถานประกอบการ
4.33 0.50 มาก

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

4.33

0.50

มาก

4.22
4.20

0.66
0.57

มาก
มาก

3.89

0.78

มาก

4.22

0.66

มาก

4.00

0.70

มาก

4.11

0.78

มาก

4.22

0.66

มาก

4.22

0.66

มาก

4.11

0.78

มาก

4.22

0.66

มาก
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ตาราง 4.9 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
9) ทำสัญญาการฝึกอาชีพกับ
นักเรียนนักศึกษา
10) ร่วมจัดทำแผนการเรียนแผนการ
ฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ
11) ร่วมจัดทำแผนการเรียนแผนการ
ฝึกอาชีพ แผนการนิเทศให้
สอดคล้องกับการฝึกอาชีพ
12) ร่วมจัดทำแผนการฝึกอาชีพทั้ง
ด้านความรู้และทักษะการทำงาน
อาชีพ
13) จัดบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ พื้นที่
และอุปกรณ์การศึกษาสำหรับ
นักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพ
14) จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ให้แก่นักเรียนนักศึกษาขณะฝึก
อาชีพ
15) จัดให้นักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพ
ร่วมกับครูของสถานศึกษา
16) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึก
ประสบการณ์ตามแผนการฝึก
อาชีพ
17) จัดครูฝึกของสถานประกอบการ
ให้สอนงานนักเรียนนักศึกษา
18) ครูฝึกของสถานประกอบการ
ได้สอนงานนักเรียนนักตามแผน
ที่วางไว้

ความเหมาะสม
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

4.11

0.60

มาก

4.00

0.70

มาก

4.22

0.66

มาก

4.11

0.78

มาก

4.44

0.52

มาก

4.33

0.70

มาก

4.33

0.50

มาก

4.22

0.66

มาก

4.22

0.44

มาก

4.11

0.60

มาก

4.22

0.66

มาก

4.00

0.86

มาก

4.33

0.50

มาก

4.00

0.86

มาก

4.33

0.50

มาก

4.11

0.78

มาก

4.22

0.44

มาก

4.11

0.60

มาก

4.11

0.60

มาก

3.89

0.78

มาก
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ตาราง 4.9 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
19) จัดครูฝึกเป็นพี่เลี้ยงประเมินผล
การ ฝึกอาชีพให้นักเรียนนักศึกษา
20) จัดครูฝึกเป็นผู้ควบคุมการฝึก
อาชีพและความประพฤติ
ของสถานประกอบการ
21) จัดสวัสดิการและค่าตอบแทน
ให้กับนักเรียนนักศึกษาตาม
ข้อตกลง
22) บรรจุผู้ผ่านการฝึกอาชีพเป็น
พนักงานในสถานประกอบการ
ค่าเฉลี่ยรวม
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด

ความเหมาะสม
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

4.11

0.60

มาก

3.89

0.78

มาก

4.33

0.50

มาก

4.11

0.78

มาก

4.22

0.66

มาก

4.11

0.78

มาก

4.22
4.24
4.23

0.44
0.44
0.35

มาก
มาก
มาก

4.00
4.09
4.11

0.70
0.63
0.53

มาก
มาก
มาก

จากตาราง 4.9 พบว่า ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อนการ
จัดการอาชีว ศึกษาระบบทวิภ าคีข องวิ ทยาลั ยเทคนิ คบ้ านแพง จำแนกตามขอบข่า ยการจั ด การ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
(𝑥̅ =4.23) และงานที่มีความเหมาะสมสูงสุดคืองานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับมาก (𝑥̅ = 4.30) รองลงมา ได้แก่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ อยู่ในระดับ
มาก (𝑥̅ = 4.24) และงานที่มีความเหมาะสมต่ำสุด คือ งานพัฒนาหลักสูตร อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =
4.09) รองลงมาคือ งานความร่วมมือ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.12)
ส่วนความเป็นไปได้ ในภาพรวมมีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.11) และงานที่มี
ความเป็นไปได้ สูงสุดคืองานอาชีวศึกษาระบบทวิภ าคีในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.20)
รองลงมา ได้แก่ คณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และงานประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับ
มาก (𝑥̅ = 4.15) และงานที่มีความเป็นไปได้ ต่ำสุด คือ งานความร่วมมือ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.02)
รองลงมาคือ งานพัฒนาหลักสูตร อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.09)
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ตาราง 4.10 ผลการตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของ (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
จำแนกตาม องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ขั้นที่ 1 การวางแผน
1) มีการศึกษาสภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
2) มีการกำหนดวัตถุประสงค์การ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3) มีการกำหนดเป้าประสงค์การ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
4) มีการกำหนดเป้าหมายผลผลิต
หรือผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการจากการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
5) มีการกำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
6) มีการกำหนดกลยุทธ์การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
7) มีการกำหนดโครงการใน
แผนปฏิบัติการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ค่าเฉลี่ยรวม

ความเหมาะสม
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

4.44

0.52

มาก

4.00

0.50

มาก

4.33

0.50

มาก

4.33

0.70

มาก

4.11

0.60

มาก

4.33

0.50

มาก

4.11

0.60

มาก

4.11

0.60

มาก

4.22

0.66

มาก

4.11

0.60

มาก

4.33

0.50

มาก

4.22

0.66

มาก

4.44
4.23

0.52
0.48

มาก
มาก

4.22
4.19

0.66
0.51

มาก
มาก
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ตาราง 4.10 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ขั้นที่ 2 การจัดองค์กร
1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีเพื่อทำหน้าที่
ประสานความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถาน
ประกอบการ
2) มีการจัดปัจจัยสนับสนุนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ให้เหมาะสมกับเป้าหมายผลผลิต
ค่าเฉลี่ยรวม
ขั้นที่ 3 การชี้นำ
1) มีการสร้างข้อตกลงการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับครู
และบุคลากร
2) มีการสร้างเกณฑ์ให้รางวัลทีมงาน
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีกับครูและบุคลากร
3) มีการพัฒนาครูและบุคลากร
ผู้รับผิดชอบจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
ค่าเฉลี่ยรวม
ขั้นที่ 4 การดำเนินงาน
1) การดำเนินงานด้านความร่วมมือ
2) การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์

ความเหมาะสม
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

4.22

0.66

มาก

4.22

0.66

มาก

4.11
4.16

0.60
0.55

มาก
มาก

4.00
4.11

0.70
0.60

มาก
มาก

4.22

0.66

มาก

4.11

0.78

มาก

4.00

0.70

มาก

3.89

0.78

มาก

4.33
4.18

0.50
0.52

มาก
มาก

4.22
4.07

0.66
0.66

มาก
มาก

4.12
4.28

0.40
0.37

มาก
มาก

4.02
4.15

0.57
0.66

มาก
มาก
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ตาราง 4.10 (ต่อ)
ความเหมาะสม
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ระดับความคิดเหน
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
S.D. ระดับ
𝑥̅
3) การดำเนินงานด้านพัฒนาครูและ
บุคลากร
4.19 0.41 มาก
4) การดำเนินงานด้านพัฒนา
หลักสูตร
4.09 0.37 มาก
5) การดำเนินงานด้านงาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.30 0.39 มาก
6) การดำเนินงานด้านงาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถาน
ประกอบการ
4.24 0.44 มาก
ค่าเฉลี่ยรวม
4.24 0.44 มาก
ขั้นตอนที่ 5 การติดตามประเมินผล
1) มีการรวบรวมข้อมูลผลการ
ปฏิบัติงานการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีตามตัวบ่งชี้เพื่อนำมา
เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่มีการ
วางแผนไว้
3.67
0.86 มาก
2) มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ก าร
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.89
0.78 มาก
3) มีการวิเคราะห์สาเหตุการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่ไม่
ประสบผลสำเร็จ
3.78
0.83 มาก
4) มีการรายงานผลการติดตาม
ประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
4.00
0.86 มาก
ค่าเฉลี่ยรวม
4.25
0.43 มาก

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅
4.09

0.63

มาก

3.92

0.58

มาก

4.20

0.57

มาก

4.09
4.06

0.63
0.58

มาก
มาก

4.22

0.67 มาก

4.11

0.78 มาก

3.89

0.78 มาก

4.00
4.05

0.70 มาก
0.67 มาก
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ตาราง 4.10 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ขั้นตอนที่ 6 การปรับปรุงพัฒนา
1) มีการจัดประชุมวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงานร่วมกันของผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อแสวงหาวิธีดำเนินงานหรือ
กลไกมาใช้ในการดำเนินงานให้
เหมาะสมกว่าเดิม
2) เลือกแนวทางหรือกลไกในการ
ดำเนินงานที่เหมาะสมเพื่อนำไป
เป็น แนวทางในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีให้ได้คุณภาพเพิ่มขึ้น
ค่าเฉลี่ยรวม
ขั้นตอนที่ 7 การรายงานผลการดำเนินงาน
1) มีการกำหนดรูปแบบการรายงานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2) มีการจัดทำรายงานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3) มีการเผยแพร่รายงานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ
ค่าเฉลี่ยรวม
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด

ความเหมาะสม
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเหน
𝑥̅ S.D. ระดับ

3.89

0.78

มาก

4.22 0.67 มาก

3.89
4.33

0.78 มาก
0.50 มาก

4.11 0.78 มาก
4.16 0.70 มาก

3.78

0.83 มาก

4.11 0.78 มาก

4.00

0.70 มาก

4.11 0.78 มาก

3.89
4.33
4.11

0.78 มาก
0.50 มาก
0.32 มาก

4.22 0.68 มาก
4.14 0.72 มาก
4.03 0.58 มาก

จากตาราง 4.10 พบว่า ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จำแนกตามกระบวนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.11) และขั้นตอนที่มี
ความเหมาะสมสูงสุด คือ ขั้นตอนที่ 6 ปรับปรุงพัฒนา และขั้นตอนที่ 7 การรายงานผลการดำเนินงาน
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อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.33) เท่ากัน รองลงมา คือขั้นตอนที่ 5 การติดตามประเมินผล และขั้นตอนที่ 4
การดำเนินงาน อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.25) (𝑥̅ = 4.24) ตามลำดับ และขั้นตอนที่มีความเหมาะสม
ต่ำสุด คือ ขั้นตอนที่ 2 การจัดองค์กร อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.16) รองลงมา คือขั้นตอนที่ 3 การชี้นำ
อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.18)
ส่วนความเป็นไปได้ ในภาพรวม มีความเป็นไปได้มาก (𝑥̅ = 4.03) และขั้นตอนที่มีความ
เป็นไปได้สูงสุด คือ ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.19) รองลงมา คือขั้นตอนที่ 6
การปรับปรุงพัฒนา อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.16) และขั้นตอนที่มีความเป็นไปได้ต่ำสุด คือ ขั้นตอนที่ 5
การติดตามประเมินผล อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.05) รองลงมา คือขั้นตอนที่ 4 การดำเนินงาน อยู่ใน
ระดับมาก (𝑥̅ = 4.06)
ตาราง 4.11 ผลการตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของ (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
จำแนกตาม องค์ประกอบที่ 4 ผลผลิตและผลลัพธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ระดับความคิดเหน
ระดับความคิดเหน
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
S.D. ระดับ 𝑥̅ S.D. ระดับ
𝑥̅
ด้านที่ 1 ด้านความรู้
1.1 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
4.33 0.50
มาก 4.33 0.50
มาก
1.2 มีความสามารถในการประยุกต์
ความรู้มาแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน
4.33 0.50
มาก 4.33 0.50
มาก
1.3 มีมนุษย์สัมพันธ์ต่อผู้คับบัญชา
เพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป
4.44 0.52
มาก 4.22 0.83
มาก
1.4 มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
หรือการทำงานเป็นทีม
4.33 0.50
มาก 4.33 0.50
มาก
1.5 มีความสามารถทางด้านสถิติและ
การคำนวณ
4.44 0.52
มาก 4.44 0.52
มาก
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ตาราง 4.11 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
1.6 มีความสามารถในการเรียนรู้และ
พัฒนางาน
รวมค่าเฉลี่ย
ด้านที่ 2 ด้านทักษะและผลงาน
2.1 มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพที่รับผิดชอบ
2.2 มีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์ปัญหางานตามสาขา
วิชาชีพอย่างสร้างสรรค์
2.3 มีความรู้ความสามารถในการแก้ไข
ปัญหางานตามสาขาวิชาชีพอย่าง
สร้างสรรค์
2.4 ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพตาม
เป้าหมาย
2.5 ผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตาม
เวลาที่กำหนด
รวมค่าเฉลี่ย
ด้านที่ 3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และ
จริยธรรม
3.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริตใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ
3.2 มีระเบียบวินัย เคารพระเบียบของ
หน่วยงาน
3.3 มีความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคา
รวะ
3.4 มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลาใน
การทำงาน

ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเหน
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
S.D. ระดับ
𝑥̅
𝑥̅
มาก
4.56 0.52
ที่สุด 4.11 0.92
มาก
4.40 0.39 มาก
4.29 0.39 มาก

4.44

0.52

มาก

4.44

0.88

มาก

4.22

0.66

มาก

4.33

0.70

มาก

4.11

0.78

มาก

4.22

0.83

มาก

4.11

.60

มาก

4.11

0.92

มาก

4.11
4.20

0.60
0.38

มาก
มาก

4.11
4.24

0.78
0.50

มาก
มาก

4.33

0.70

มาก

4.44

0.88

มาก

4.22

0.66

มาก

4.33

0.70

มาก

4.33

0.50

มาก

4.22

0.83

มาก

4.22

0.44

มาก

4.11

0.92

มาก
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ตาราง 4.11 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3.5 มีทัศนคติที่ดีต่องานหรือหน่วยงาน
3.6 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถาน
ประกอบการ
3.7 มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงาน
ค่าเฉลี่ยรวม
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด

ความเหมาะสม
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅
4.11 0.60
มาก

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเหน
S.D. ระดับ
𝑥̅
4.11 0.78 มาก

4.33

0.50

มาก

4.11

0.92

มาก

4.22
4.25
4.29

0.44
0.19
0.18

มาก
มาก
มาก

4.11
4.20
4.24

0.92
0.49
0.45

มาก
มาก
มาก

จากตาราง 4.11 พบว่า ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จำแนกตามผลผลิตและผลลัพธ์การ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.29) และด้านที่มี
ความเหมาะสมสูงสุด คือด้านที่ 1 ด้านความรู้ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.40) รองลงมา คือ ด้านที่ 3 ด้าน
เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรม อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.25) และด้านที่มีความเหมาะสมต่ำสุด คือ ด้าน
ที่ 2 ด้านทักษะและผลงาน อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.20)
ส่วนความเป็นไปได้ ในภาพรวม มีความเป็นไปได้มาก (𝑥̅ = 4.24) และด้านที่มีความเป็นไป
ได้สูงสุด คือ ด้านที่ 1 ด้านความรู้ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.29) รองลงมา คือด้านที่ 2 ด้านทักษะและ
ผลงาน อยู่ในระดับ มาก (𝑥̅ = 4.24) และด้ านที่มีความเป็นไปได้ต่ำสุด คือ ด้านที่ 3 ด้านเจตคติ
คุณธรรมและจริยธรรม อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.20)
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กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
องค์ประกอบที่ 1 ปัจ จัย
การจัดการอาชีว ศึกษาระบบทวิภาคี
1. ปัจ จัยการจัดการอาชีวศึก ษา
ระบบทวิภาคี
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
1.2 ผู้บริหารสถาน
ประกอบการ
1.3 ครู และบุคลากร
1.4 ครูฝึก และผู้ค วบคุม การ
ฝึก
1.5 บันทึกความร่วมมือ
1.6 หลักสูตร สื่อและ
แผนการเรียน
1.7 งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่อ งจักร และ
เครื่องมือ
1.8 ระบบอินเตอร์เน็ต
1.9 ระบบเรียนทางไกล
1.10 ค่านิยมของผู้ปกครอง
และนักเรียน
1.11 ทุนการศึก ษา

องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่าย
การจัดการอาชีว ศึกษาระบบทวิภาคี
2.1 คณะกรรมการจัดการ
อาชีว ศึกษาระบบทวิภาคี
2.1.1 คณะกรรมการบริหาร
2.1.2 คณะกรรมการดาเนินงาน
2.2 งานจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
2.2.1 งานความร่วมมือ
2.2.2 งานประชาสัมพันธ์
2.2.3 งานพัฒนาครูและบุคลากร
2.2.4 งานพัฒนาหลักสูต ร
2.2.5 งานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีในสถานศึกษา
2.2.6 งานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีในสถาน
ประกอบการ

องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

องค์ประกอบที่ 4 ผลผลิตและผลลัพธ์
การจัดการอาชีวศึก ษาระบบทวิภาคี

ขั้นตอนที่ 3.1 การวางแผน

4.1 สมรรถนะนัก เรียนนักศึกษา
4.1.1 ด้านความรู้
4.1.2 ด้านทักษะและผลงาน
4.1.3 ด้านเจตคติ คุณธรรม
และจริยธรรม

ขั้นตอนที่ 3.2 การจัดองค์ก ร
ขั้นตอนที่ 3.3 การชี้น า
ขั้นตอนที่ 3.4 การเนินงาน

4.2 ความพึงพอใจของนัก เรียน
นกั ศกึ ษา

ขั้นตอนที่ 3.5 การติดตาม
ประเมิน ผล

ขั้นตอนที่ 3.6 กรปรับปรุงพัฒนา
ขั้นตอนที่ 3.7 การรายงานลการ
ดาเนินงน

ปัจ จัยความส าเรจ สถานประกอบการร่วมมืออย่างเป็นระบบและต่อเนื่อ ง
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ภาพ 4.2 กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
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ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิได้ตรวจสอบ (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ผู้วิจัยจึงได้นำกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงที่ผ่านการตรวจสอบ นำมาทดลองใช้ที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงในปีการศึกษา 2561 ดังนี้
ตาราง 4.12 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามที่ทดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จำแนกตามตำแหน่งงานในปัจจุบัน
ตำแหน่ง
1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
2. ผู้บริหารสถานประกอบการและครูฝึก
รวม

จำนวน
(N=45)
ร้อยละ
25
55.56
20
44.44
45
100

จากตาราง 4.12 พบว่า สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามที่ทดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จำแนกตามตำแหน่งงานในปัจจุบัน เป็น
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ร้อยละ 55.56 และผู้บริหารสถานประกอบการและครูฝึก ร้อยละ 44.44
ตาราง 4.13 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามทีท่ ดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จำแนกตามระดับการศึกษา
จำนวน
(N=45)
ร้อยละ
1. สูงกว่าปริญญาตรี
26
57.78
2. ปริญญาตรี
19
42.22
รวม
45
100
จากตาราง 4.13 พบว่า สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามที่ทดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จำแนกตามวุฒิการศึกษา เป็น ปริญญา
ตรี ร้อยละ 42.22 และ สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 57.78
ตำแหน่ง

288
ตาราง 4.14 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามที่ทดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
จำแนกตามประสบการณ์ในตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่ง
1. 10 ปีขึ้นไป
2. 7-9 ปี
3. 4-6 ปี
4. 1-3 ปี
รวม

จำนวน
(N=45)
ร้อยละ
24
53.33
13
28.89
8
17.78
45
100

จากตาราง 4.14 พบว่า สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามที่ทดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จำแนกตามประสบการณ์ในตำแหน่ง
ปัจจุบัน เป็น 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 53.33, 7-9 ปี ร้อยละ ร้อยละ 28.89, 4-6 ปี ร้อยละ 17.78
ตาราง 4.15 ผลการทดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จำแนกตามการปฏิบัติในภาพรวมทั้ง 3 องค์ประกอบ
รายการประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับการปฏิบัติ
S.D. ระดับ
𝑥̅
4.41 0.36
มาก
4.42 0.40
มาก
4.33 0.41
มาก
4.35 0.39
มาก

จากตาราง 4.15 พบว่า ผลการทดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ทั้ง 3 องค์ประกอบ ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก
(𝑥̅ = 4.35) และองค์ประกอบที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือองค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.42) รองลงมาคือองค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษา
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ระบบทวิ ภ าคี อยู ่ ใ นระดั บ มาก (𝑥̅ = 4.41) และองค์ ป ระกอบที ่ ม ี ร ะดั บ การปฏิ บ ั ต ิ ต ่ ำ สุ ด คื อ
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.33)
ตาราง 4.16 ผลการทดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จำแนกตามการปฏิบัติในภาพรวมทั้ง 3 องค์ประกอบ
รายการประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1) สถานศึกษามีความร่วมมือที่ดีกับสถานประกอบการ องค์กร
วิชาชีพ องค์กรภาคอุตสาหกรรม องค์กรทางวิทยาศาสตร์
และองค์กรทางการเมือง ชุมชน นักเรียนนักศึกษาและ
ผู้ปกครอง
2) สถานศึกษาและสถานประกอบการมีการทำบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3) สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
4) สถานศึกษาได้วางแผนกำลังคน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษา
5) สถานศึกษาได้สำรวจงบประมาณ กำลังคน ผู้บริหาร ผู้ควบคุม
การฝึกและครูฝึกของสถานประกอบการ
6) สถานศึกษาได้เตรียมหลักสูตร สัญญาการฝึก แผนการเรียน
แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ ข้อกำหนดและระเบียบ
ปฏิบัติในการฝึกอาชีพ
7) สถานศึกษามีหลักสูตรอาชีพหลายสาขาให้นักเรียนนักศึกษาได้
เลือกเข้าเรียน

ระดับการปฏิบัติ
S.D. ระดับ
𝑥̅

4.49

0.81

มาก

4.47

0.69

มาก

4.31

0.66

มาก

4.22

0.63

มาก

4.33

0.67

มาก

4.22

0.79

มาก

4.47

0.69

มาก

290
ตาราง 4.16 (ต่อ)
รายการประเมิน
8) สถานศึกษาและสถานประกอบการได้จัดบุคลากร วัสดุ
ครุภัณฑ์ พื้นที่ และอุปกรณ์การศึกษาสำหรับนักเรียน
นักศึกษาเพียงพอต่อการเรียนการสอน
9) จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เข้มแข็งด้วยหลักการบริหาร
ที่มีความยืดหยุ่น
10) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาได้สนับสนุนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง
11) สถานศึกษาได้สร้างค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนต่อ
การเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
12) ทุนสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
13) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชน
14) มอบทุนการศึกษาแก่ผู้ผ่านการฝึกอาชีพของอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
15) สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเครื่องมือ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการฝึกจากองค์กรวิชาชีพและ
สถานประกอบการ
16) สถานศึกษาได้ประสานผู้ปกครองกับสถานประกอบการให้
ร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
17) สถานศึกษาจัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเรียน
อาชีวศึกษาทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
18) นักเรียนนักศึกษามีความต้องการศึกษาในอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับการปฏิบัติ
S.D. ระดับ
𝑥̅

4.33

0.67

มาก

4.44

0.69

มาก

4.58

0.69

มากที่สุด

4.24
4.44
4.44
4.18

0.64
0.69
0.69
0.80

มาก
มาก
มาก
มาก

4.33

0.67

มาก

4.56

0.50

มากที่สุด

4.67

0.67

มากที่สุด

4.78

0.42

มากที่สุด

4.41

0.36

มาก
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ตาราง 4.16 (ต่อ)
รายการประเมิน
องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.1 คณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1) คณะกรรมการได้กำหนดเป้าหมายความต้องการนักเรียน
นักศึกษาระบบทวิภาคี
2) คณะกรรมการได้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
3) คณะกรรมการได้ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินงาน
4) คณะกรรมการดำเนินงานได้กำหนดแผนการฝึกอาชีพ คู่มือฝึก
อาชีพ และแผนการนิเทศ
5) คณะกรรมการดำเนินงานได้จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้
และฝึกอาชีพ
6) คณะกรรมการดำเนินงานได้อำนวยความสะดวกและจัดหาสิ่ง
อำนวยความสะดวก
7) คณะกรรมการดำเนินงานได้ติดตามและประเมินผลการ
ฝึกอาชีพ
8) คณะกรรมการดำเนินงานได้รายงานผลการดำเนินงาน
ค่าเฉลี่ยรวม
2.2 งานจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.2.1 งานความร่วมมือ
1) มีการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
2) มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
3) สถานศึกษาสร้างความร่วมมือที่ดีกับสถานประกอบการ
องค์กรวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ องค์กรภาคอุตสาหกรรม องค์กร
ทางวิทยาศาสตร์ และองค์กรทางการเมือง ชุมชน นักเรียน
นักศึกษา ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร

ระดับการปฏิบัติ
S.D. ระดับ
𝑥̅

4.58

0.49

มากที่สุด

4.36
4.33

0.48
0.67

มาก
มาก

4.58

0.49

มากที่สุด

4.67

0.47

มากที่สุด

4.44

0.69

มาก

4.67
4.22
4.48

0.47
0.63
0.36

มากที่สุด
มาก
มาก

4.33
4.44

0.67
0.50

มาก
มาก

4.33

0.67

มาก
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ตาราง 4.16 (ต่อ)
รายการประเมิน
4) สถานศึกษาและสถานประกอบการมีการทำบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5) แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้
มีส่วนร่วมในการจัดการ
6) วิจัยพัฒนาสร้างนวัตกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7) สำรวจความพร้อมด้านงบประมาณ กำลังคน ผู้บริหารสถาน
ประกอบการ ผู้ควบคุมการฝึก และครูฝึกของสถาน
ประกอบการ
8) สำรวจความต้องการปริมาณนักเรียนนักศึกษาในแต่ละ
สาขาวิชาที่สถานประกอบการต้องการ
9) สำรวจความต้องการสถานประกอบการในการร่วมมือจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
10) สำรวจความพร้อมด้านกำลังคน ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน ครูนิเทศและบุคลากรของสถานศึกษา
ค่าเฉลี่ยรวม
2.2.2 งานประชาสัมพันธ์
1) มีการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
2) มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
3) ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดกาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีให้แก่บุคลากรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4) สร้างความตระหนักในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
5) ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้
สถานประกอบการ นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองมีความ
เข้าใจ
6) ประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจด้วยมาตรการต่าง ๆ ให้สถาน
ประกอบการเข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ระดับการปฏิบัติ
S.D. ระดับ
𝑥̅
4.44

0.50

มาก

4.33
4.56

0.67
0.50

มาก
มากที่สุด

4.33

0.67

มาก

4.22

0.79

มาก

4.20

0.62

มาก

4.44
3.94

0.50
0.37

มาก
มาก

4.33
4.67

0.67
0.47

มาก
มากที่สุด

4.33

0.67

มาก

4.31

0.46

มาก

4.33

0.67

มาก

4.44

0.69

มาก
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ตาราง 4.16 (ต่อ)
รายการประเมิน

ระดับการปฏิบัติ
S.D. ระดับ
𝑥̅

7) จัดแนะแนวการศึกษาอาชีพให้นักเรียนมัธยมศึกษาเป็นประจำ
ทุกปี
4.67
ค่าเฉลี่ยรวม
4.47
2.2.3 งานพัฒนาครูและบุคลากร
1) มีการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
4.56
2) มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
4.44
3) กำหนดมาตรการเพิ่มความรู้ความสามารถการจัดการเรียน
การสอนให้กับครูในสถานศึกษา
4.56
4) จัดฝึกอบรมครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการ
ดำเนินงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.44
5) จัดฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการให้มีความสามารถ
ในการสอนงาน
4.56
6) สนับสนุนให้ครูเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
4.56
7) ให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่รับผิดชอบตามผลงาน
4.33
6) ส่งเสริมครูฝึกของสถานประกอบการทั้งด้านความรู้และทักษะ
การทำงาน
4.33
8) ทดสอบความรู้ครูฝึกของสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง
4.44
ค่าเฉลี่ยรวม
4.45
2.2.4 งานพัฒนาหลักสูตร
1) มีการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
4.33
2) มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
4.44
3) จัดทำหลักสูตร แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการ
นิเทศ และการประเมินร่วมกับสถานประกอบการ
4.33
4) จัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ
4.44

0.47
0.39

มากที่สุด
มาก

0.50
0.50

มากที่สุด
มาก

0.50

มากที่สุด

0.50

มาก

0.50
0.50
0.67

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

0.82
0.50
0.46

มาก
มาก
มาก

0.67
0.50

มาก
มาก

0.67

มาก

0.50

มาก
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5) จัดปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ
6) จัดหลักสูตรให้มีการเรียนรู้ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
ค่าเฉลี่ยรวม
2.2.5 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา
1) มีการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
2) มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
3) ประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง
4) สร้างระบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถาน
ประกอบการ
5) ส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น
6) จัดทำแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการทั้งด้าน
ความรู้และทักษะการทำงานอาชีพ
7) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
8) รับขึ้นทะเบียนผู้เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
9) จัดอบรมนักเรียนนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึก
อาชีพ
10) เสริมสร้างวุฒิภาวะให้นักเรียนนักศึกษา
11) จัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองร่วมกับสถาน
ประกอบการ
12) จัดให้นักเรียนนักศึกษาทำสัญญาการฝึกอาชีพกับสถาน
ประกอบการ
13) จัดนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

ระดับการปฏิบัติ
S.D. ระดับ
𝑥̅
4.33
4.11
4.35

0.47
0.74
0.43

มาก
มาก
มาก

4.44
4.56
4.44

0.69
0.50
0.69

มาก
มากที่สุด
มาก

4.56

0.50

มากที่สุด

4.56

0.50

มากที่สุด

4.09
4.56
4.56

0.73
0.50
0.50

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.56
4.56

0.50
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด

4.44

0.50

มาก

4.44
4.56

0.69
0.50

มาก
มากที่สุด
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14) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะใหม่ในสถาน
ประกอบการ
15) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกอาชีพตามระดับอายุ
16) ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักเรียนนักศึกษาก่อนเข้า
ฝึกอาชีพ
17) จัดให้นักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
18) เตรียมนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพให้มีความพร้อม
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
19) จัดครูไปนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
20) จัดปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพ
21) วัดผลประเมินผลสมรรถนะนักเรียนนักศึกษาตามสภาพจริง
22) จัดเทียบโอนประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษาและพนักงาน
ของบริษัทสู่รายวิชา
23) บริหารจัดการฝึกอาชีพระบบทวิภาคีให้เข้มแข็งโดยใช้หลักการ
บริหารที่มีความยืดหยุ่น
ค่าเฉลี่ยรวม
2.2.5 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ
1) มีการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
2) มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
3) จัดให้มีผู้ประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4) ร่วมแนะแนวนักเรียนคัดเลือกเข้าศึกษาในอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
5) ให้ทุนการศึกษากับผู้สมัครเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6) ร่วมคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7) วัดระดับความรู้และทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนที่สมัคร
เข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ระดับการปฏิบัติ
S.D. ระดับ
𝑥̅
4.67
4.56

0.47
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด

4.78
4.78

0.42
0.42

มากที่สุด
มากที่สุด

4.56
4.56
4.56
4.44

0.50
0.50
0.50
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.33

0.67

มาก

4.56
4.53

0.50 มากที่สุด
0.42 มากที่สุด

4.56
4.56
4.44

0.50
0.50
0.69

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.56
4.56
4.09

0.50
0.50
0.73

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.56

0.50

มากที่สุด
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8) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ
การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
9) ทำสัญญาการฝึกอาชีพกับนักเรียนนักศึกษา
10) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ
11) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ
ให้สอดคล้องกับการฝึกอาชีพ
12) ร่วมจัดทำแผนการฝึกอาชีพทั้งด้านความรู้และทักษะ
การทำงานอาชีพ
13) จัดบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ พื้นที่ และอุปกรณ์การศึกษาสำหรับ
นักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพ
14) จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษา
ขณะฝึกอาชีพ
15) จัดให้นักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพร่วมกับครูของสถานศึกษา
16) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ตามแผน
การฝึกอาชีพ
17) จัดครูฝึกของสถานประกอบการให้สอนงานนักเรียนนักศึกษา
18) ครูฝึกของสถานประกอบการได้สอนงานนักเรียนนักศึกษาตาม
แผนที่วางไว้
19) จัดครูฝึกเป็นพี่เลี้ยงประเมินผลการฝึกอาชีพให้นักเรียน
นักศึกษา
20) จัดครูฝึกเป็นผู้ควบคุมการฝึกอาชีพและความประพฤติของ
สถานประกอบการ
21) จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนให้กับนักเรียนนักศึกษาตาม
ข้อตกลง
22) บรรจุผู้ผ่านการฝึกอาชีพเป็นพนักงานในสถานประกอบการ
ค่าเฉลี่ยรวม
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด

ระดับการปฏิบัติ
S.D. ระดับ
𝑥̅
4.56
4.56
4.56

0.50
0.50
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.44

0.50

มาก

4.44

0.69

มาก

4.56

0.50

มากที่สุด

4.67
4.56

0.47
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด

4.78
4.78

0.42
0.42

มากที่สุด
มากที่สุด

4.56

0.50

มากที่สุด

4.56

0.50

มากที่สุด

4.56

0.50

มากที่สุด

4.44
4.33
4.48
4.42

0.50
0.67
0.46
0.40

มาก
มาก
มาก
มาก
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องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.1 การวางแผน
1) มีการศึกษาสภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
2) มีการกำหนดวัตถุประสงค์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3) มีการกำหนดเป้าหมาย การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
4) มีการกำหนดเป้าหมายผลผลิตหรือผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการจาก
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิค
บ้านแพง
5) มีการกำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
6) มีการกำหนดกลยุทธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
7) มีการกำหนดโครงการในแผนปฏิบัติการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเหมาะสม
3.2 การจัดองค์กร
1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีเพื่อทำหน้าที่ประสานความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการ
2) มีการจัดปัจจัยสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ให้เหมาะสมกับเป้าหมายผลผลิต
3.3 การชี้นำ
1) มีการสร้างข้อตกลงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับครู
และบุคลากร

ระดับการปฏิบัติ
S.D. ระดับ
𝑥̅

4.33

0.47

มาก

4.67

0.47

มากที่สุด

4.56

0.50

มากที่สุด

4.33

0.67

มาก

4.22

0.63

มาก

4.56

0.69

มากที่สุด

4.67

0.47

มากที่สุด

4.22

0.63

มาก

4.44

0.69

มาก

4.33

0.67

มาก
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ระดับการปฏิบัติ
S.D. ระดับ
𝑥̅

2) มีการสร้างเกณฑ์ให้รางวัลทีมงานในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีกับครูและบุคลากร
4.09
3) มีการพัฒนาครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
4.67
3.4 การดำเนินงาน
2.1 คณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.48
2.2 งานจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.2.1 งานความร่วมมือ
3.94
2.2.2 งานประชาสัมพันธ์
4.47
2.2.3 งานพัฒนาครูและบุคลากร
4.45
2.2.4 งานพัฒนาหลักสูตร
4.35
2.2.5 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา
4.53
2.2.6 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ
4.48
ค่าเฉลี่ยรวม
4.48
3.5 การติดตามประเมินผล
1) มีการรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีตามตัวบ่งชี้เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ที่มีการวางแผนไว้
4.33
2) มีการประเมินผลการปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
4.56
3) มีการวิเคราะห์สาเหตุการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่ไม่
ประสบผลสำเร็จ
4.29
4) มีการรายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
4.44

0.55

มาก

0.47

มากที่สุด

0.36

มาก

0.37
0.39
0.46
0.43
0.42
0.46
0.46

มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

0.47

มาก

0.50

มากที่สุด

0.69

มาก

0.50

มาก
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3.6 การปรับปรุงพัฒนา
1) มีการจัดประชุมวิเคราะห์ผลการดำเนินงานร่วมกันของ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อแสวงหาวิธีดำเนินงานหรือกลไกมาใช้ในการ
ดำเนินงานให้เหมาะสมกว่าเดิม
2) การเลือกแนวทางหรือกลไกในการดำเนินงานที่เหมาะสมเพื่อ
นำไปเป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงให้ได้คุณภาพเพิ่มขึ้น
3.7 การรายงานผลการดำเนินงาน
1) มีการกำหนดรูปแบบการรายงานการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
2) มีการจัดทำรายงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3) มีการเผยแพร่รายงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบด้วย
ค่าเฉลี่ยรวม
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด

ระดับการปฏิบัติ
S.D. ระดับ
𝑥̅

4.67

0.47

มากที่สุด

4.67

0.47

มากที่สุด

4.67
4.44

0.47
0.50

มากที่สุด
มาก

4.56
4.33
4.35

0.50
0.41
0.39

มากที่สุด
มาก
มาก

จากตาราง 4.16 พบว่า ผลการทดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ ภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ทั้ง 3 องค์ประกอบ ในภาพรวม มีระดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก
(𝑥̅ = 4.35) และองค์ประกอบที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือองค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.42) รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิ ภ าคี อยู ่ ใ นระดั บ มาก (𝑥̅ = 4.41) และองค์ ป ระกอบที ่ ม ี ร ะดั บ การปฏิ บ ั ต ิ ต ่ ำ สุ ด คื อ
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.33)
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ตาราง 4.17 ผลการทดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
จำแนกตามองค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
รายการประเมิน
1) สถานศึกษามีความร่วมมือที่ดีกับสถานประกอบการ องค์กร
วิชาชีพ องค์กรภาคอุตสาหกรรม องค์กรทางวิทยาศาสตร์
และองค์กรทางการเมือง ชุมชน นักเรียนนักศึกษาและ
ผู้ปกครอง
2) สถานศึกษาและสถานประกอบการมีการทำบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3) สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
4) สถานศึกษาได้วางแผนกำลังคน ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษา
5) สถานศึกษาได้สำรวจงบประมาณ กำลังคน ผู้บริหาร ผู้ควบคุม
การฝึกและครูฝึกของสถานประกอบการ
6) สถานศึกษาได้เตรียมหลักสูตร สัญญาการฝึก แผนการเรียน
แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ ข้อกำหนดและระเบียบ
ปฏิบัติในการฝึกอาชีพ
7) สถานศึกษามีหลักสูตรอาชีพหลายสาขาให้นักเรียนนักศึกษาได้
เลือกเข้าเรียน
8) สถานศึกษาและสถานประกอบการได้จัดบุคลากร วัสดุ
ครุภัณฑ์ พื้นที่ และอุปกรณ์การศึกษาสำหรับนักเรียน
นักศึกษาเพียงพอต่อการเรียนการสอน
9) จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เข้มแข็งด้วยหลักการบริหาร
ที่มีความยืดหยุ่น
10) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาได้สนับสนุนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง
11) สถานศึกษาได้สร้างค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนต่อ
การเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ระดับการปฏิบัติ
S.D. ระดับ
𝑥̅

4.49

0.81

มาก

4.47

0.69

มาก

4.31

0.66

มาก

4.22

0.63

มาก

4.33

0.67

มาก

4.22

0.79

มาก

4.47

0.69

มาก

4.33

0.67

มาก

4.44

0.69

มาก

4.58

0.69

มากที่สุด

4.24

0.64

มาก
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ตาราง 4.17 (ต่อ)
รายการประเมิน
12) ทุนสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
13) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชน
14) มอบทุนการศึกษาแก่ผู้ผ่านการฝึกอาชีพของอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
15) สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเครื่องมือ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการฝึกจากองค์กรวิชาชีพและ
สถานประกอบการ
16) สถานศึกษาได้ประสานผู้ปกครองกับสถานประกอบการให้
ร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
17) สถานศึกษาจัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเรียน
อาชีวศึกษาทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
18) นักเรียนนักศึกษามีความต้องการศึกษาในอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับการปฏิบัติ
S.D. ระดับ
𝑥̅
4.44 0.69
มาก
4.44 0.69
มาก
4.18 0.80
มาก
4.33

0.67

มาก

4.56

0.50

มากที่สุด

4.67

0.67

มากที่สุด

4.78

0.42

มากที่สุด

4.41

0.36

มาก

จากตาราง 4.17 พบว่า ผลการทดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จำแนกตามองค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี ในภาพรวมมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.41) เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่าข้อที่มกี าร
ปฏิบัติสูงสุด คือ ข้อ 18) นักเรียนนักศึกษามีความต้องการศึกษาในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( 𝑥̅ = 4.78) รองลงมาได้แก่ ข้อ 17) สถานศึกษาจัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการ
เรียนอาชีวศึกษาทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.67) และข้อ 10)
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาได้สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง
อยู่ในระดับมากที่สุด ( 𝑥̅ = 4.58) และข้อที่มกี ารปฏิบัติตำ่ สุด คือ ข้อ 14) มอบทุนการศึกษาแก่ผู้ผ่าน
การฝึกอาชีพของอาชีว ศึกษาระบบทวิภ าคี อยู่ในระดับ มาก (𝑥̅ = 4.18) รองลงมาได้แก่ ข้อ 4)
สถานศึกษาได้วางแผนกำลังคน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษา
และข้อ 6) สถานศึกษาได้เตรียมหลักสูตร สัญญาการฝึก แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการ
นิเทศ ข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติในการฝึกอาชีพ (𝑥̅ = 4.22) เท่ากัน
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ตาราง 4.18 ผลการทดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
จำแนกตาม องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
รายการประเมิน
2.1 คณะกรรมการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1) คณะกรรมการได้กำหนดเป้าหมายความต้องการนักเรียน
นักศึกษาระบบทวิภาคี
2) คณะกรรมการได้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
3) คณะกรรมการได้ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินงาน
4) คณะกรรมการดำเนินงานได้กำหนดแผนการฝึกอาชีพ คู่มือฝึก
อาชีพ และแผนการนิเทศ
5) คณะกรรมการดำเนินงานได้จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้
และฝึกอาชีพ
6) คณะกรรมการดำเนินงานได้อำนวยความสะดวกและจัดหาสิ่ง
อำนวยความสะดวก
7) คณะกรรมการดำเนินงานได้ติดตามและประเมินผลการ
ฝึกอาชีพ
8) คณะกรรมการดำเนินงานได้รายงานผลการดำเนินงาน
ค่าเฉลี่ยรวม
2.2 งานจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.2.1 งานความร่วมมือ
1) มีการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
2) มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
3) สถานศึกษาสร้างความร่วมมือที่ดีกับสถานประกอบการ
องค์กรวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ องค์กรภาคอุตสาหกรรม
องค์กรทางวิทยาศาสตร์ และองค์กรทางการเมือง ชุมชน
นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร
4) สถานศึกษาและสถานประกอบการมีการทำบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ระดับการปฏิบัติ
S.D. ระดับ
𝑥̅

4.58

0.49

มากที่สุด

4.36
4.33

0.48
0.67

มาก
มาก

4.58

0.49

มากที่สุด

4.67

0.47

มากที่สุด

4.44

0.69

มาก

4.67
4.22
4.48

0.47
0.63
0.36

มากที่สุด
มาก
มาก

4.33
4.44

0.67
0.50

มาก
มาก

4.33

0.67

มาก

4.56

0.50

มากที่สุด
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5) แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ให้มีส่วนร่วมในการจัดการ
6) วิจัยพัฒนาสร้างนวัตกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี
7) สำรวจความพร้อมด้านงบประมาณ กำลังคน ผู้บริหารสถาน
ประกอบการ ผู้ควบคุมการฝึก และครูฝึกของสถาน
ประกอบการ
8) สำรวจความต้องการปริมาณนักเรียนนักศึกษาในแต่ละ
สาขาวิชาที่สถานประกอบการต้องการ
9) สำรวจความต้องการสถานประกอบการในการร่วมมือจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
10) สำรวจความพร้อมด้านกำลังคน ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน ครูนิเทศและบุคลากรของสถานศึกษา
ค่าเฉลี่ยรวม
2.2.2 ประชาสัมพันธ์
1) มีการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
2) มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
3) ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดกาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีให้แก่บุคลากรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4) สร้างความตระหนักในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
5) ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้
สถานประกอบการ นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองมีความ
เข้าใจ
6) ประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจด้วยมาตรการต่าง ๆ ให้สถาน
ประกอบการเข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ระดับการปฏิบัติ
S.D. ระดับ
̅
𝒙
4.33

0.67

มาก

4.22

0.79

มาก

4.20

0.62

มาก

4.44

0.50

มาก

4.56

0.50

มากที่สุด

4.44
3.94

0.69
0.37

มาก
มาก

4.33
4.31

0.67
0.46

มาก
มาก

4.33

0.67

มาก

4.44

0.69

มาก

4.67

0.47

มากที่สุด

4.67

0.47

มากที่สุด
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รายการประเมิน

ระดับการปฏิบัติ
S.D. ระดับ
𝑥̅

7) จัดแนะแนวการศึกษาอาชีพให้นักเรียนมัธยมศึกษาเป็นประจำ
ทุกปี
4.56
ค่าเฉลี่ยรวม
4.47
2.2.3 งานพัฒนาครูและบุคลากร
1) มีการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
4.56
2) มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
4.44
3) กำหนดมาตรการเพิ่มความรู้ความสามารถการจัดการเรียน
การสอนให้กับครูในสถานศึกษา
4.56
4) จัดฝึกอบรมครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการ
ดำเนินงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.56
5) จัดฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการให้มีความสามารถ
ในการสอนงาน
4.33
6) สนับสนุนให้ครูเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
4.33
7) ให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่รับผิดชอบตามผลงาน
4.44
8) ส่งเสริมครูฝึกของสถานประกอบการทั้งด้านความรู้และทักษะ
การทำงาน
4.44
9) ทดสอบความรู้ครูฝึกของสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง
4.45
ค่าเฉลี่ยรวม
4.45
2.2.4 งานพัฒนาหลักสูตร
1) มีการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
4.33
2) มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
4.44
3) จัดทำหลักสูตร แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการ
นิเทศ และการประเมินร่วมกับสถานประกอบการ
4.33
4) จัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ
4.11
5) จัดปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ
4.44

0.50
0.39

มากที่สุด
มาก

0.50
0.50

มากที่สุด
มาก

0.50

มากที่สุด

0.50

มากที่สุด

0.67
0.82
0.50

มาก
มาก
มาก

0.50
0.46
0.46

มาก
มาก
มาก

0.67
0.50

มาก
มาก

0.67

มาก

0.74

มาก

0.50

มาก
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6) จัดหลักสูตรให้มีการเรียนรู้ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
ค่าเฉลี่ยรวม
2.2.5 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา
1) มีการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
2) มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
3) ประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง
4) สร้างระบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถาน
ประกอบการ
5) ส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น
6) จัดทำแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการทั้งด้าน
ความรู้และทักษะการทำงานอาชีพ
7) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
8) รับขึ้นทะเบียนผู้เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
9) จัดอบรมนักเรียนนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึก
อาชีพ
10) เสริมสร้างวุฒิภาวะให้นักเรียนนักศึกษา
11) จัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองร่วมกับสถาน
ประกอบการ
12) จัดให้นักเรียนนักศึกษาทำสัญญาการฝึกอาชีพกับสถาน
ประกอบการ
13) จัดนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
14) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะใหม่ในสถาน
ประกอบการ
15) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกอาชีพตามระดับอายุ
16) ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักเรียนนักศึกษาก่อนเข้า
ฝึกอาชีพ

ระดับการปฏิบัติ
S.D. ระดับ
𝑥̅
4.43 0.43
มาก
4.35 0.43
มาก
4.44
4.56
4.56

0.69
0.50
0.50

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.09

0.73

มาก

4.56

0.50

มากที่สุด

4.56
4.56
4.56

0.50
0.50
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.44
4.44

0.50
0.69

มาก
มาก

4.56

0.53

มากที่สุด

4.67
4.56

0.47
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด

4.78
4.78

0.42
0.42

มากที่สุด
มากที่สุด

4.56

0.50

มากที่สุด
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17) จัดให้นักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
18) เตรียมนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพให้มีความพร้อม
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
19) จัดครูไปนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
20) จัดปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพ
21) วัดผลประเมินผลสมรรถนะนักเรียนนักศึกษาตามสภาพจริง
22) จัดเทียบโอนประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษาและพนักงาน
ของบริษัทสู่รายวิชา
23) บริหารจัดการฝึกอาชีพระบบทวิภาคีให้เข้มแข็งโดยใช้
หลักการบริหารที่มีความยืดหยุ่น
ค่าเฉลี่ยรวม
2.2.6 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ
1) มีการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
2) มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
3) จัดให้มีผู้ประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4) ร่วมแนะแนวนักเรียนคัดเลือกเข้าศึกษาในอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
5) ให้ทุนการศึกษากับผู้สมัครเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6) ร่วมคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7) วัดระดับความรู้และทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนที่สมัคร
เข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
8) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ
การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
9) ทำสัญญาการฝึกอาชีพกับนักเรียนนักศึกษา
10) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ
11) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ
ให้สอดคล้องกับการฝึกอาชีพ

ระดับการปฏิบัติ
S.D. ระดับ
𝑥̅
4.56 0.50 มากที่สุด
4.56
4.44
4.33
4.56

0.50
0.50
0.67
0.50

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

4.56

0.50

มากที่สุด

4.56
4.53

0.50 มากที่สุด
0.42 มากที่สุด

4.56
4.56
4.44

0.50
0.50
0.69

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.44
4.67
4.56

0.69
0.47
0.50

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.44

0.50

มาก

4.44
4.33
4.22

0.50
0.67
0.63

มาก
มาก
มาก

4.67

0.47

มากที่สุด
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12) ร่วมจัดทำแผนการฝึกอาชีพทั้งด้านความรู้และทักษะ
การทำงานอาชีพ
13) จัดบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ พื้นที่ และอุปกรณ์การศึกษาสำหรับ
นักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพ
14) จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษา
ขณะฝึกอาชีพ
15) จัดให้นักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพร่วมกับครูของสถานศึกษา
16) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ตามแผน
การฝึกอาชีพ
17) จัดครูฝึกของสถานประกอบการให้สอนงานนักเรียนนักศึกษา
18) ครูฝึกของสถานประกอบการได้สอนงานนักเรียนนักตามแผน
ที่วางไว้
19) จัดครูฝึกเป็นพี่เลี้ยงประเมินผลการฝึกอาชีพให้นักเรียน
นักศึกษา
20) จัดครูฝึกเป็นผู้ควบคุมการฝึกอาชีพและความประพฤติของ
สถานประกอบการ
21) จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนให้กับนักเรียนนักศึกษาตาม
ข้อตกลง
22) บรรจุผู้ผ่านการฝึกอาชีพเป็นพนักงานในสถานประกอบการ
ค่าเฉลี่ยรวม
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด

ระดับการปฏิบัติ
S.D. ระดับ
𝑥̅
4.56

0.50

มากที่สุด

4.44

0.50

มาก

4.44
4.56

0.69
0.50

มาก
มากที่สุด

4.56
4.44

0.50
0.50

มากที่สุด
มาก

4.33

0.67

มาก

4.44

0.69

มาก

4.56

0.50

มากที่สุด

4.56
4.56
4.48
4.42

0.69
0.50
0.46
0.40

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

จากตาราง 4.18 พบว่า ผลการทดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จำแนกตามขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใน
ภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.42) เมื่อพิจารณาในแต่ละงาน พบว่างานที่มีการปฏิบัติ
สูงสุด คืองานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.53) รองลงมา คือ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.48) และงานที่มีการ
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ปฏิบัติต่ำสุด คืองานความร่วมมือ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.94) รองลงมาคืองานพัฒนาหลักสูตร อยู่ใน
ระดับมาก (𝑥̅ = 4.35)
ตาราง 4.19 ผลการทดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
จำแนกตาม องค์ประกอบ 3 กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
รายการประเมิน
ขั้นที่ 1 การวางแผน
1) มีการศึกษาสภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
2) มีการกำหนดวัตถุประสงค์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3) มีการกำหนดเป้าหมาย การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ ภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
4) มีการกำหนดเป้าหมายผลผลิตหรือผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการจาก
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิค
บ้านแพง
5) มีการกำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
6) มีการกำหนดกลยุทธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
7) มีการกำหนดโครงการในแผนปฏิบัติการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเหมาะสม
ค่าเฉลี่ยรวม
ขั้นที่ 2 การจัดองค์กร
1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีเพื่อทำหน้าที่ประสานความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการ

ระดับการปฏิบัติ
S.D. ระดับ
𝑥̅

4.33

0.47

มาก

4.67

0.47

มากที่สุด

4.56

0.50

มากที่สุด

4.33

0.67

มาก

4.22

0.63

มาก

4.56

0.69

มากที่สุด

4.67
4.47

0.47
0.48

มากที่สุด
มาก

4.22

0.63

มาก
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2) มีการจัดปัจจัยสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ให้เหมาะสมกับเป้าหมายผลผลิต
ค่าเฉลี่ยรวม
ขั้นที่ 3 การชี้นำ
1) มีการสร้างข้อตกลงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับครู
และบุคลากร
2) มีการสร้างเกณฑ์ให้รางวัลทีมงานในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีกับครูและบุคลากร
3) มีการพัฒนาครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
ค่าเฉลี่ยรวม
ขั้นที่ 4 การดำเนินงาน
1) คณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2) งานความร่วมมือ
3) งานประชาสัมพันธ์
4) งานพัฒนาครูและบุคลากร
5) งานพัฒนาหลักสูตร
6) งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา
7) งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ
ค่าเฉลี่ยรวม
ขั้นที่ 5 การติดตามประเมินผล
1) มีการรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีตามตัวบ่งชี้เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ที่มีการวางแผนไว้
2) มีการประเมินผลการปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี

ระดับการปฏิบัติ
S.D. ระดับ
𝑥̅
4.44
4.33

0.69
0.53

มาก
มาก

4.33

0.67

มาก

4.09

0.55

มาก

4.67
4.36

0.47
0.50

มากที่สุด
มาก

4.48
3.94
4.47
4.45
4.35
4.53
4.48
4.42

0.36
0.37
0.39
0.46
0.43
0.42
0.46
0.40

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

4.33

0.47

มาก

4.56

0.50

มากที่สุด
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ตาราง 4.19 (ต่อ)
รายการประเมิน
3) มีการวิเคราะห์สาเหตุการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ที่ไม่ประสบผลสำเร็จ
4) มีการรายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ค่าเฉลี่ยรวม
ขั้นตอนที่ 6 การปรับปรุงพัฒนา
1) มีการจัดประชุมวิเคราะห์ผลการดำเนินงานร่วมกันของ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อแสวงหาวิธีดำเนินงานหรือกลไกมาใช้ในการ
ดำเนินงานให้เหมาะสมกว่าเดิม
2) การเลือกแนวทางหรือกลไกในการดำเนินงานที่เหมาะสมเพื่อ
นำไปเป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงให้ได้คุณภาพเพิ่มขึ้น
ค่าเฉลี่ยรวม
ขั้นที่ 7 การรายงานผลการดำเนินงาน
1) มีการกำหนดรูปแบบการรายงานการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
2) มีการจัดทำรายงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3) มีการเผยแพร่รายงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบด้วย
ค่าเฉลี่ยรวม
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด

ระดับการปฏิบัติ
S.D. ระดับ
𝑥̅
4.29

0.69

มาก

4.44
4.40

0.50
0.40

มาก
มาก

4.67

0.47

มากที่สุด

4.67
4.66

0.47 มากที่สุด
0.47 มากที่สุด

4.67
4.44

0.47
0.50

มากที่สุด
มาก

4.56
4.55
4.35

0.50
0.44
0.39

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

จากตาราง 4.19 พบว่า ผลการทดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จำแนกตามกระบวนการจัดการอาชีว ศึกษาระบบทวิภาคี โดย
ภาพรวมมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.35) เมื่อพิจารณาในรายขั้นตอน พบว่า ขั้นตอนที่มีการ
ปฏิบัติสูงสุด คือขั้นตอนที่ 6 การปรับปรุงพัฒนา อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.66) รองลงมา คือ
ขั้นตอนที่ 7 การรายงานผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.55) และขั้นตอนที่มีการ
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ปฏิบัติต่ำสุด คือ ขั้นตอนที่ 2 การจัดองค์กร อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.33) รองลงมาคือขั้นตอนที่ 3
การชี้นำ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.36)
ตอนที่ 4 ผลการประเมินการใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
4.1 ผลการประเมินสมรรถนะของนักเรียนนักศึกษา จากการใช้กลไกการ
ขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ตาราง 4.20 ผลการประเมินสมรรถนะของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ทั้ง 3 ด้าน ก่อนเข้าฝึกอาชีพ
สมรรถนะของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ด้านที่ 1 ด้านความรู้
ด้านที่ 2 ด้านทักษะและผลงาน
ด้านที่ 3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม
ค่าเฉลี่ยรวม

𝑥̅
2.68
2.68
2.78
2.72

ระดับสมรรถนะ
S.D.
ระดับ
0.54 ปานกลาง
0.64 ปานกลาง
0.44 ปานกลาง
0.39 ปานกลาง

จากตาราง 4.20 พบว่า ผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ใน
ภาพรวม ทั้ง 3 ด้านก่อนฝึกอาชีพ นักเรียนมีสมรรถนะอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.72) เมื่อพิจารณา
ในรายด้าน พบว่าด้านที่มีสมรรถนะสูงสุด คือ ด้านที่ 3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม มีสมรรถนะ
อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.78) รองลงมาได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านความรู้ และด้านที่ 2 ด้านทักษะและ
ผลงาน อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.68) เท่ากัน
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ตาราง 4.21 ผลการประเมินสมรรถนะของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ด้านที่ 1 ด้านความรู้ ก่อนเข้าฝึกอาชีพ
สมรรถนะของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

ระดับสมรรถนะ
S.D.
ระดับ
𝑥̅

1.1 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
2.80
1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์ ประยุกต์ความรู้ และการ
แก้ไขในการปัญหาในการปฏิบัติงาน
2.75
1.3 มีมนุษย์สัมพันธ์ต่อผู้คับบัญชา เพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป 2.85
1.4 มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือการทำงานเป็นทีม
2.70
1.5 มีความสามารถทางด้านสถิติและการคำนวณ
2.50
1.6 มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนางาน
2.50
ค่าเฉลี่ยรวม
2.68

0.69

ปานกลาง

0.76
0.87
0.86
0.68
0.87
0.35

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 4.21 พบว่า ผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ด้าน
ที่ 1 ด้านความรู้ก่อนเข้าฝึกอาชีพ ในภาพรวมมีสมรรถนะอยู่ในระดับ ปานกลาง (𝑥̅ = 2.68 ) เมื่อ
พิจารณาในรายข้อ พบว่าข้อที่มีสมรรถนะสูงสุด คือ ข้อ 1.3 มีมนุษย์สัมพันธ์ต่อผู้คับบัญชา เพื่อน
ร่วมงานและบุคคลทั่วไป อยู่ในระดับ ปานกลาง (𝑥̅ = 2.85) รองลงมาได้แก่ ข้อ 1.1 มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.80) และข้อ
1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์ ประยุกต์ความรู้ และการแก้ไขในการปัญหาในการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.75) และข้อที่มีสมรรถนะต่ำสุด คือ ข้อ 1.5) มีความสามารถทางด้านสถิติ
และการคำนวณ และข้อ 1.6 มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนางาน อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ =
2.50) เช่นกัน รองลงมา ได้แก่ข้อ 1.4 มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือการทำงานเป็นทีม อยู่ใน
ระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.70)
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ตาราง 4.22 ผลการประเมินสมรรถนะของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ด้านที่ 2 ด้านทักษะและผลงาน ก่อนเข้าฝึกอาชีพ
ระดับความพึงพอใจ
S.D. ระดับ
𝑥̅
ปาน
มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานวิชาชีพที่รับผิดชอบ
2.75 0.85
กลาง
มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหางานตามสาขา
ปาน
วิชาชีพอย่างสร้างสรรค์
2.65 0.81
กลาง
มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหางานตามสาขาวิชาชีพ
ปาน
อย่างสร้างสรรค์
2.75 0.71
กลาง
ปาน
ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพตามเป้าหมาย
2.55 0.75
กลาง
ปาน
ผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
2.70 0.92
กลาง
ปาน
ค่าเฉลี่ยรวม
2.68 0.64 กลาง
สมรรถนะของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

2.1
2.2
2.3

2.4
2.5

จากตาราง 4.22 พบว่า ผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ด้าน
ที่ 2 ด้านทักษะและผลงานก่อนเข้าฝึกอาชีพ ในภาพรวมมีสมรรถนะอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.68)
เมื่อพิจ ารณาในรายข้อ พบว่าข้อที่มีส มรรถนะสูง สุด คือ ข้อ 2.1 มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพที่รับผิดชอบ และข้อ2.3 มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหางานตามสาขา
วิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับ ปานกลาง (𝑥̅ = 2.75) เท่ากัน รองลงมาได้แก่ ข้อ 2.5 ผลการ
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.70) และข้อที่มีสมรรถนะต่ำสุด
คือ ข้อ 2.4 ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพตามเป้าหมาย อยู่ในระดับ ปานกลาง (𝑥̅ = 2.55) รองลงมาคือ
ข้อ 2.2 มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหางานตามสาขาวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ อยู่ใน
ระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.65)
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ตาราง 4.23 ผลการประเมินสมรรถนะของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ด้านที่ 3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมก่อนเข้าฝึกอาชีพ
สมรรถนะของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

มีความซื่อสัตย์ สุจริตในจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีความระเบียบวินัย เคารพกำระเบียบของหน่วยงาน
มีความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคาราวะ
มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลาในการทำงาน
มีทัศนคติที่ดีต่องานหรือหน่วยงาน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานประกอบการ
มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
ระดับ
𝑥̅
2.60 0.99 ปานกลาง
2.70 0.86 ปานกลาง
2.80 0.83 ปานกลาง
2.65 0.67 ปานกลาง
3.00 0.72 ปานกลาง
2.90 0.55 ปานกลาง
2.85
2.78

0.74
0.44

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 4.23 พบว่า ผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ด้าน
ที่ 3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมก่อนเข้าฝึกอาชีพ ในภาพรวมมีสมรรถนะอยู่ในระดับ ปาน
กลาง (𝑥̅ = 2.78) เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่าข้อที่มีสมรรถนะสูงสุด คือ ข้อ 3.5 มีทัศนคติที่ดีต่อ
งานหรือหน่วยงาน อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.00) รองลงมาได้แก่ ข้อ 3.6 มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของสถานประกอบการ อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.90) และข้อที่มีสมรรถนะต่ำสุด คือ ข้อ 3.1 มี
ความซื่อสัตย์ สุจริตในจรรยาบรรณวิชาชีพ อยู่ในระดับ ปานกลาง (𝑥̅ = 2.60) รองลงมาได้แก่ ข้อ 3.4
มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลาในการทำงาน อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.65)

315
ตาราง 4.24 ผลการประเมินสมรรถนะของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ทั้ง 3 ด้าน หลังฝึกอาชีพ
สมรรถนะของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ด้านที่ 1 ด้านความรู้
ด้านที่ 2 ด้านทักษะและผลงาน
ด้านที่ 3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม
ค่าเฉลี่ยรวม

𝑥̅
4.11
4.09
4.24
4.15

ระดับสมรรถนะ
S.D.
ระดับ
0.32
มาก
0.41
มาก
0.37
มาก
0.26
มาก

จากตาราง 4.24 พบว่า ผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ทั้ง
3 ด้านหลังฝึกอาชีพ ในภาพรวมมีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.15) เมื่อพิจารณาในรายด้าน
พบว่า นักเรียนมีสมรรถนะสูงสุด คือด้านที่ 3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม มีสมรรถนะอยู่ใน
ระดับมาก (𝑥̅ = 4.24) รองลงมาได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านความรู้ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.11) และนักเรียน
มีสมรรถนะต่ำสุดคือ ด้านที่ 2 ด้านทักษะและผลงาน อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.09)
ตาราง 4.25 ผลการประเมินสมรรถนะของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ด้านที่ 1 ด้านความรู้ หลังฝึกอาชีพ
สมรรถนะของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

ระดับสมรรถนะ
S.D.
ระดับ
𝑥̅

1.1 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
4.20
1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์ ประยุกต์ความรู้ และการ
แก้ไขในการปัญหาในการปฏิบัติงาน
4.15
1.3 มีมนุษย์สัมพันธ์ต่อผู้คับบัญชา เพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป 4.05
1.4 มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือการทำงานเป็นทีม
4.40
1.5 มีความสามารถทางด้านสถิติและการคำนวณ
3.65
1.6 มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนางาน
4.25
ค่าเฉลี่ยรวม
4.11

0.83

มาก

0.74
0.82
0.68
0.48
0.63
0.32

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตาราง 4.25 พบว่า ผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ด้าน
ที่ 1 ด้านความรู้หลังฝึกอาชีพ ในภาพรวมมีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.11) เมื่อพิจารณาในราย
ข้อ พบว่าข้อที่มีสมรรถนะสูงสุด คือ ข้อ 1.4 มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือการทำงานเป็นทีม
อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.40) รองลงมาคือ ข้อ 1.6 มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนางาน อยู่ใน
ระดับ มาก (𝑥̅ = 4.25 ) และข้อ 1.1 มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.20) และข้อที่มีสมรรถนะต่ำสุด คือ ข้อ 1.5 มีความสามารถ
ทางด้านสถิติและการคำนวณ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.65) รองลงมา คือข้อ 1.3 มีมนุษย์สัมพันธ์ต่อผู้
คับบัญชา เพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.05)
ตาราง 4.26 ผลการประเมินสมรรถนะของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ด้านที่ 2 ด้านทักษะและผลงาน หลังฝึกอาชีพ
สมรรถนะของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
2.1 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานวิชาชีพที่รับผิดชอบ
2.2 มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหางานตามสาขา
วิชาชีพอย่างสร้างสรรค์
2.3 มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหางานตามสาขาวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค์
2.4 ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพตามเป้าหมาย
2.5 ผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับสมรรถนะ
S.D. ระดับ
𝑥̅
3.85 0.74
มาก
3.90

0.78

มาก

3.90
4.50
4.30
4.09

0.78
0.68
0.65
0.41

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 4.26 พบว่า ผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ด้าน
ที่ 2 ด้านทักษะหรือผลงานหลังฝึกอาชีพ ในภาพรวมมีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.09) เมื่อ
พิจารณาในรายข้อ พบว่าข้อที่มีสมรรถนะสูงสุด คือ ข้อ 2.4 ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพตามเป้าหมาย
อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.50) รองลงมาได้แก่ ข้อ 2.5 ผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด อยู่
ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.30) และข้อ 2.2 มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหางานตามสาขา
วิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ และข้อ 2.3 มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหางานตามสาขาวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.90) เท่ากัน และข้อที่มีสมรรถนะต่ำสุด คือ ข้อ 2.1 มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานวิชาชีพที่รับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.85)
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ตาราง 4.27 ผลการประเมินสมรรถนะของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ด้านที่ 3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมหลังฝึกอาชีพ
สมรรถนะของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

มีความซื่อสัตย์ สุจริตในจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีความระเบียบวินัย เคารพกำระเบียบของหน่วยงาน
มีความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคาราวะ
มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลาในการทำงาน
มีทัศนคติที่ดีต่องานหรือหน่วยงาน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานประกอบการ
มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าเฉลี่ยรวม

𝑥̅
4.55
4.25
4.25
4.10
4.25
4.05
4.25
4.24

ระดับสมรรถนะ
S.D.
ระดับ
0.51
มากที่สุด
0.63
มาก
0.78
มาก
0.78
มาก
0.44
มาก
0.82
มาก
0.78
0.37

มาก
มาก

จากตาราง 4.27 พบว่า ผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ด้านที่ 3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมหลังฝึกอาชีพ ในภาพรวมมีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก
(𝑥̅ = 4.24) เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่าข้อที่มีสมรรถนะสูงสุด คือ ข้อ 3.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริตใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.55) รองลงมาได้แก่ ข้อ 3.2 มีความระเบียบวินัย
เคารพกำระเบียบของหน่วยงาน ข้อ 3.3 มีความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคาราวะ ข้อ 3.5 มีทัศนคติที่ดี
ต่องานหรือหน่วยงาน และข้อ 3.7 มีวิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.25) เท่ากัน และข้อที่มีสมรรถนะต่ำสุด คือ ข้อ 3.6 มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของสถานประกอบการ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.05) รองลงมาคือ ข้อ 3.4 มีความขยัน
อดทน ตรงต่อเวลาในการทำงาน อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.10)
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ตาราง 4.28 ผลการประเมินสมรรถนะของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ทั้ง 3 ด้าน ก่อนเข้าฝึกอาชีพ
สมรรถนะของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ด้านที่ 1 ด้านความรู้
ด้านที่ 2 ด้านทักษะและผลงาน
ด้านที่ 3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม
ค่าเฉลี่ยรวม

𝑥̅
3.92
3.30
3.39
3.32

ระดับสมรรถนะ
S.D.
ระดับ
0.43
มาก
0.42 ปานกลาง
0.32 ปานกลาง
0.27 ปานกลาง

จากตาราง 4.28 พบว่า ผลการประเมินสมรรถนะนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ทั้ง 3
ด้านก่อนเข้าฝึกอาชีพ ในภาพรวมมีสมรรถนะอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.32) เมื่อพิจารณาในรายด้าน
พบว่าด้านที่มีสมรรถนะสูงสุด คือด้านที่ 1 ด้านความรู้ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.92) รองลงมาได้แก่ ด้าน
ที่ 3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม มีสมรรถนะอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.39) และด้านที่มี
สมรรถนะต่ำสุดคือ ด้านที่ 2 ด้านทักษะและผลงาน อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.30)
ตาราง 4.29 ผลการประเมินสมรรถนะของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ด้านที่ 1 ด้านความรู้ ก่อนเข้าฝึกอาชีพ
สมรรถนะของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

ระดับสมรรถนะ
S.D.
ระดับ
𝑥̅

1.1 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
2.80
1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์ ประยุกต์ความรู้ และการ
แก้ไขในการปัญหาในการปฏิบัติงาน
2.75
1.3 มีมนุษย์สัมพันธ์ต่อผู้คับบัญชา เพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป 2.85
1.4 มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือการทำงานเป็นทีม
2.70
1.5 มีความสามารถทางด้านสถิติและการคำนวณ
2.50
1.6 มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนางาน
2.50
ค่าเฉลี่ยรวม
2.68

0.69

ปานกลาง

0.78

ปานกลาง

0.87

ปานกลาง

0.86

ปานกลาง

0.68

ปานกลาง

0.82

ปานกลาง

0.35

ปานกลาง
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จากตาราง 4.29 พบว่า ผลการประเมินสมรรถนะนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ด้านที่ 1 ด้านความรู้ก่อนเข้าฝึกอาชีพ ในภาพรวมมีสมรรถนะ อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.68 )
เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่าข้อที่มีสมรรถนะสูงสุด คือ ข้อ 1.3 มีมนุษย์สัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา
เพื ่ อ นร่ ว มงานและบุ ค คลทั ่ ว ไป อยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง (𝑥̅ = 2.85) รองลงมา คื อ ข้ อ 1.1 มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ =
2.80) และข้อที่มีสมรรถนะต่ำสุด คือ ข้อ ข้อ 1.5 มีความสามารถทางสถิติและการคำนวณ และข้อ
ข้อ 1.6 มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนางาน อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.50) เท่ากัน
ตาราง 4.30 ผลการประเมินสมรรถนะของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ด้านที่ 2 ด้านทักษะและผลงาน ก่อนเข้าฝึกอาชีพ
สมรรถนะของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
2.1 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานวิชาชีพที่รับผิดชอบ
2.2 มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหางานตามสาขา
วิชาชีพอย่างสร้างสรรค์
2.3 มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหางานตามสาขาวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค์
2.4 ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพตามเป้าหมาย
2.5 ผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับสมรรถนะ
S.D. ระดับ
𝑥̅
2.75

0.85

ปานกลาง

2.65

0.81

ปานกลาง

2.75

0.71

ปานกลาง

2.55

0.75

ปานกลาง

2.70

0.92

ปานกลาง

2.68

0.64

ปานกลาง

จากตาราง 4.30 พบว่า ผลการประเมินสมรรถนะนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ด้านที่ 2 ด้านทักษะและผลงาน ก่อนเข้าฝึกอาชีพ ในภาพรวมมีสมรรถนะ อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ =
2.68 ) เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่าข้อที่มีสมรรถนะสูงสุด คือ ข้อ 2.1) มีความรู้ในวิชาชีพและในงาน
ที่ร ับ ผิดชอบ และข้อ 2.3 มีความรู้ความสามารถในการแก้ ไ ขปัญหางานตามสาขาวิช าชีพ อย่ า ง
สร้างสรรค์ อยู่ในระดับปานกลาง ( 𝑥̅ = 2.75) เท่ากัน รองลงมา คือข้อ 2.5 ผลการปฏิบัติงานแล้ว
เสร็จตามเวลาที่กำหนด อยู่ในระดับปานกลาง ( 𝑥̅ = 2.70) และข้อที่มีสมรรถนะต่ำสุด คือ ข้อ 2.4 ผล
การปฏิบัติงานมีคุณภาพตามเป้าหมาย อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.55) รองลงมา คือข้อ 2.2 มี
ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหางานตามสาขาวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับปาน
กลาง ( 𝑥̅ = 2.65)
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ตาราง 4.31 ผลการประเมินสมรรถนะของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ด้านที่ 3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม ก่อนเข้าฝึกอาชีพ
สมรรถนะของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

มีความซื่อสัตย์ สุจริตในจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีความระเบียบวินัย เคารพกำระเบียบของหน่วยงาน
มีความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคาราวะ
มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลาในการทำงาน
มีทัศนคติที่ดีต่องานหรือหน่วยงาน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานประกอบการ
มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับสมรรถนะ
S.D.
ระดับ
𝑥̅
2.60

0.99

ปานกลาง

2.70

0.86

ปานกลาง

2.80

0.83

ปานกลาง

2.65

0.67

ปานกลาง

3.00

0.72

ปานกลาง

2.90

0.55

ปานกลาง

2.85

0.74

ปานกลาง

2.78

0.44

ปานกลาง

จากตาราง 4.31 พบว่า ผลการประเมินสมรรถนะนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ด้านที่ 3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมก่อนเข้าฝึกอาชีพ ในภาพรวมมีสมรรถนะ อยู่ในระดับ
ปานกลาง (𝑥̅ = 2.78) เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่าข้อที่มีสมรรถนะสูงสุด คือ ข้อ 3.5 มีทัศนคติที่ดี
ต่องานหรือหน่วยงาน มีสมรรถนะ อยู่ในระดับปานกลาง ( 𝑥̅ = 3.00) รองลงมาคือข้อ 3.6 มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของสถานประกอบการ อยู่ในระดับปานกลาง ( 𝑥̅ = 2.90) และข้อที่มีสมรรถนะต่ำสุด คือ
ข้อ 3.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริตในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีสมรรถนะอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.60)
รองลงมา คือ ข้อ 3.4 มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลาในการทำงาน อยู่ในระดับปานกลาง ( 𝑥̅ = 2.65)
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ตาราง 4.32 ผลการประเมินสมรรถนะของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ทั้ง 3 ด้าน หลังฝึกอาชีพ
สมรรถนะของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ด้านที่ 1 ด้านความรู้
ด้านที่ 2 ด้านทักษะและผลงาน
ด้านที่ 3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม
ค่าเฉลี่ยรวม

𝑥̅
4.27
4.28
4.38
4.31

ระดับสมรรถนะ
S.D.
ระดับ
0.36
มาก
0.44
มาก
0.37
มาก
0.29
มาก

จากตาราง 4.32 พบว่า ผลการประเมินสมรรถนะนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ทั้ง
3 ด้าน หลังฝึกอาชีพ ในภาพรวมมีสมรรถนะ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.31) เมื่อพิจารณาในรายด้าน
พบว่าด้านที่มีสมรรถนะสูงสุด คือด้านที่ 3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =
4.38) รองลงมาได้แก่ด้านที่ 2 ด้านทักษะและผลงาน อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.28) และด้านที่มี
สมรรถนะต่ำสุด คือ ด้านที่ 1 ด้านความรู้ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.27)
ตาราง 4.33 ผลการประเมินสมรรถนะของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ด้านที่ 1 ด้านความรู้ หลังฝึกอาชีพ
สมรรถนะของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

ระดับสมรรถนะ
S.D.
ระดับ
𝑥̅

1.1 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
4.35
1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์ ประยุกต์ความรู้ และการ
แก้ไขในการปัญหาในการปฏิบัติงาน
4.25
1.3 มีมนุษย์สัมพันธ์ต่อผู้คับบัญชา เพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป 4.15
1.4 มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือการทำงานเป็นทีม
4.60
1.5 มีความสามารถทางด้านสถิติและการคำนวณ
3.85
1.6 มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนางาน
4.45
ค่าเฉลี่ยรวม
4.27

0.87

มาก

0.71

มาก

0.87

มาก

0.68

มากที่สุด

0.67

มาก

0.68

มาก

0.36

มาก
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จากตาราง 4.33 พบว่า ผลการประเมินสมรรถนะนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ด้านที่ 1 ด้านความรู้ หลังฝึกอาชีพ ในภาพรวมมีสมรรถนะ อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 4.27 ) เมื่อ
พิจารณาในรายข้อ พบว่า ข้อที่มีสมรรถนะสูงสุด คือ ข้อ 1.4 มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือ
การทำงานเป็นทีม อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.60) รองลงมา คือ ข้อ 1.6 มีความสามารถในการ
เรีย นรู้และพัฒ นางาน อยู่ในระดับ มาก (𝑥̅ = 4.45) และข้อที ่ มี ส มรรถนะต่ำ สุ ด คือ ข้อ 1.5 มี
ความสามารถทางด้านสถิติและการคำนวณ อยู่ในระดับ มาก (𝑥̅ = 3.85) รองลงมา คือ ข้อ 1.3 มี
มนุษย์สัมพันธ์ต่อผู้คับบัญชา เพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.15)
ตาราง 4.34 ผลการประเมินสมรรถนะของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ด้านที่ 2 ด้านทักษะและผลงาน หลังฝึกอาชีพ
สมรรถนะของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
2.1 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานวิชาชีพที่รับผิดชอบ
2.2 มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหางานตามสาขา
วิชาชีพอย่างสร้างสรรค์
2.3 มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหางานตามสาขาวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค์
2.4 ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพตามเป้าหมาย
2.5 ผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับสมรรถนะ
S.D. ระดับ
𝑥̅
4.05

0.82

มาก

4.15

0.81

มาก

4.15

0.87

มาก

4.65

0.58

มากที่สุด

4.40

0.68

มาก

4.28

0.44

มาก

จากตาราง 4.34 พบว่า ผลการประเมินสมรรถนะนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ด้านที่ 2 ด้านทักษะและผลงาน หลังฝึกอาชีพ ในภาพรวม มีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.28)
เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ข้อที่มีสมรรถนะสูงสุด คือ ข้อ 2.4 ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพตาม
เป้าหมาย อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.65) รองลงมา คือข้อ 2.5 ผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามเวลา
ที่กำหนด อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.40) และข้อที่มีสมรรถนะต่ำสุด คือ ข้อ 2.1 มีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานวิชาชีพที่รับผิดชอบ อยู่ในระดับ มาก (𝑥̅ = 4.05) รองลงมาคือ ข้อ 2.2 มีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหางานตามสาขา วิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ และ ข้อ 2.3 มีความรู้
ความสามารถในการแก้ไขปัญหางานตามสาขาวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.15)
เท่ากัน
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ตาราง 4.35 ผลการประเมินสมรรถนะของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ด้านที่ 3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม หลังฝึกอาชีพ
สมรรถนะของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

มีความซื่อสัตย์ สุจริตในจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีความระเบียบวินัย เคารพกำระเบียบของหน่วยงาน
มีความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคาราวะ
มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลาในการทำงาน
มีทัศนคติที่ดีต่องานหรือหน่วยงาน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานประกอบการ
มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับสมรรถนะ
S.D.
ระดับ
𝑥̅
4.65

0.48

มากที่สุด

4.35

0.58

มาก

4.35

0.74

มาก

4.25

0.71

มาก

4.35

0.48

มาก

4.30

0.73

มาก

4.45

0.68

มาก

4.38

0.37

มาก

จากตาราง 4.35 พบว่า ผลการประเมินสมรรถนะนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ด้านที่ 3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม หลังฝึกอาชีพ ในภาพรวม มีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก
(𝑥̅ = 4.38) เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่าข้อที่มีสมรรถนะสูงสุด คือ ข้อ 3.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริตใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีสมรรถนะอยู่ในระดับมากที่สุด ( 𝑥̅ = 4.65) รองลงมาคือข้อ 3.7 มี ความคิด
สร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และข้อที่มีสมรรถนะต่ำสุด คือข้อ 3.4 มีความ
ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาในการทำงาน มีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 4.25) รองลงมา คือข้อ 3.6
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานประกอบการ มีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 4.30)
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4.2 ผลการประเมินความพึงพอใของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อกลไกการขับเคลื่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตาราง 4.36 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อกลไกการขับเคลื่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จำแนกตามเพศ
เพศ
1) ชาย
2) หญิง
รวม

จำนวน
(N=312)
178
134
312

ร้อยละ
57.05
42.95
100

จากตาราง 4.36 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ กลไกการขับเคลื่อนการ
จั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ข องวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค บ้ า นแพง จำแนกตามเพศ พบว่ า ผู ้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 57.05 และเพศหญิง ร้อยละ 42.95
ตาราง 4.37 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อกลไกการขับเคลื่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
รวม

จำนวน
(N=312)
160
152
312

ร้อยละ
51.28
48.72
100

จากตาราง 4.37 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ กลไกการขับเคลื่อนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร้อยละ 51.28 และนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ร้อยละ 48.72
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ตาราง 4.38 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อกลไกการขับเคลื่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
จำแนกตามสาขาวิชาที่กำลังศึกษา
สาขาที่กำลังศึกษา
1) ช่างก่อสร้าง
2) ช่างยนต์ / เทคนิคเครื่องกล
3) ช่างกลโรงงาน / เทคนิคการผลิต
4) ช่างไฟฟ้ากำลัง / ไฟฟ้า
5) ช่างอิเล็กทรอนิกส์
6) การบัญชี
7) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8) การจัดการธุรกิจค้าปลีก
รวม

จำนวน
(N=312)
10
60
30
52
47
53
50
10
312

ร้อยละ
3.21
19.23
9.62
16.67
15.06
16.98
16.02
3.21
100

จากตาราง 4.38 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ กลไกการขับเคลื่อนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จำแนกตามสาขาวิชาที่กำลังศึกษา
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น ผู้ที่กำลังศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ /เทคนิคเครื่องกล ร้อยละ
19.23 สาขาวิชาการบัญชี ร้อยละ 16.98 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า กำลัง/ไฟฟ้า ร้อยละ 16.67 สาขาวิชา
คอมพิว เตอร์ธ ุร กิจ ร้อยละ 16.02 สาขาวิช าช่างอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 15.06 สาขาวิช าช่างกล
โรงงาน/เทคนิคการผลิต ร้อยละ 9.62 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ร้อยละ 3.21 เท่ากัน
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ตาราง 4.39 แสดงความคิดเหนของผู้ตอบแบบสอบถามระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำแนกตามสิ่งที่สถานศึกษาได้ดำเนินการ (N=312)

รายการประเมิน
1. สถานศึกษาได้จัดอบรมนักเรียน
นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกอาชีพ
2. สถานศึกษาได้จัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา
และผู้ปกครองร่วมกับสถานประกอบการ
3. สถานศึกษาได้จัดให้นักเรียนนักศึกษาทำสัญญา
การฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ
4. สถานศึกษาได้จัดระบบการศึกษาทางไกลผ่าน
เครือข่ายเพื่อจัดการเรียนรู้เสริมขณะฝึกอาชีพ
ในสถานประกอบการ
5. สถานศึกษาได้จัดครูไปนิเทศการฝึกอาชีพสถาน
ประกอบการ
6. สถานประกอบการได้จัดสวัสดิการและ
ค่าตอบแทนให้นักเรียนนักศึกษาที่เข้าฝึกอาชีพ
ตามข้อตกลง
7. สถานประกอบการได้จัดทุนสนับสนุนนักเรียน
นักศึกษาที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการนั้น
8. สถานประกอบการได้จัดครูฝึกเป็นผู้ควบคุม
การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
9. สถานประกอบการได้จัดปัจฉิมนิเทศ แก่นักเรียน
นักศึกษาที่ผ่านการฝึก อาชีพ
10. สถานประกอบการได้ออกใบรับรองการฝึกอาชีพ
ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพ
จากสถานประกอบการนั้น

ความคิดเหน
ความคิดเหน
ได้ดำเนินการ
ไม่ได้ดำเนินการ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
312

100

-

-

125

40.06

187

59.94

312

100

-

-

312

100

-

-

186

59.62

126

40.38

281

90.06

31

9.94

94

30.13

218

69.87

312

100

-

-

218

69.87

94

30.13

187

59.94

125

40.06
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ตาราง 4.39 (ต่อ)

รายการประเมิน
11. สถานประกอบการได้บรรจุผู้ผ่านการฝึกอาชีพ
เป็นพนักงานในสถานประกอบการ
รวม

ความคิดเหน
ความคิดเหน
ได้ดำเนินการ
ไม่ได้ดำเนินการ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
162
227.36

51.92
72.87

150
84.64

48.08
27.13

จากตาราง 4.39 พบว่ า ผู ้ ต อบแบบสอบถามระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (N=312) ในภาพรวมให้ความเห็นว่าได้ดำเนินการ จำนวน 227.36 คน
คิดเป็นร้อยละ 72.87 เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่าข้อที่ ได้ดำเนินการสูงสุดไปหาต่ำสุด ดังนี้ ข้อ 1)
สถานศึกษาได้จัดอบรมนักเรีย นนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกอาชีพ ข้อ 3) สถานศึกษา
ได้จัดให้นักเรียนนักศึกษาทำสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ ข้อ 4) สถานศึกษาได้จัดระบบ
การศึกษาทางไกลผ่านเครือข่ายเพื่อจัดการเรียนรู้เสริมขณะฝึกอาชีพในสถานประกอบการ และข้อ 8)
สถานประกอบการได้จัดครูฝึกเป็นผู้ควบคุมการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ นักเรียนนักศึกษา
จำนวน 312 คน มีความเห็นว่าสถานศึกษาได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100 ทุกข้อ รองลงมา คือ ข้อ
6) สถานประกอบการได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนให้นักเรียนนักศึกษาที่เข้าฝึกอาชีพตามข้อตกลง
จำนวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 90.60 ข้อ 9) สถานประกอบการได้จัดปัจฉิมนิเทศ แก่นักเรียน
นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพ จำนวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 69.88 ข้อ 10) สถานประกอบการได้
ออกใบรับรองการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพจากสถานประกอบการนั้น
จำนวน 187 คน คิดเป็น ร้อยละ 59.94 ข้อ 5) สถานศึกษาได้จัดครูไปนิเทศการฝึกอาชีพสถาน
ประกอบการ จำนวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 59.62 ข้อ11) สถานประกอบการได้บรรจุผู้ผ่านการฝึก
อาชีพเป็นพนักงานในสถานประกอบการนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพ จำนวน 162 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.92 และเมื่อพิจารณาในรายข้อที่ ได้ดำเนินการจากต่ำสุดไปหาสูงสุด คือข้อ 7) สถาน
ประกอบการได้จัดทุนสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการนั้น จำนวน 218 คน
คิดเป็นร้อยละ 69.87 รองลงมา 2) สถานศึกษาได้จัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองร่วมกับ
สถานประกอบการ จำนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 59.94 ข้อ 11) สถานประกอบการได้บรรจุผู้ผ่าน
การฝึกอาชีพเป็นพนักงานในสถานประกอบการนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพ จำนวน 160 คน
คิดเป็นร้อยละ 48.08 ข้อ 5) สถานศึกษาได้จัดครูไปนิเทศการฝึกอาชีพสถานประกอบการ จำนวน
126 คน คิดเป็นร้อยละ 40.38 ข้อ 10) สถานประกอบการได้ออกใบรับรองการฝึกอาชีพให้กับนักเรียน
นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพจากสถานประกอบการนั้น ประกอบการ จำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ
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40.06 ข้อ9) สถานประกอบการได้จัดปัจฉิมนิเทศ แก่นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพ จำนวน 94
คน คิดเป็นร้อยละ 30.12 และข้อ 6) สถานประกอบการได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนให้นักเรียน
นักศึกษาที่เข้าฝึกอาชีพตามข้อตกลง จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 9.94
ตาราง 4.40 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อกลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง (N=312)

รายการประเมิน
1) สถานศึกษาได้ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองมีความเข้าใจ
2) สถานศึกษามีหลักสูตรอาชีพหลายสาขาให้นักเรียนนักศึกษาได้
เลือกเข้าเรียน
3) สถานศึกษาได้จัดครู บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ พื้นที่ และอุปกรณ์
การศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาเพียงพอต่อการเรียนการสอน
4) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาได้
สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง
5) สถานศึกษาได้ประสานผู้ปกครองกับสถานประกอบการให้
ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนนักศึกษา
6) สถานศึกษาได้เสริมสร้างวุฒิภาวะให้นักเรียนนักศึกษาก่อนส่งเข้า
ฝึกอาชีพ
7) สถานประกอบการได้จัดบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ พื้นที่ และ
อุปกรณ์การศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาเพียงพอต่อการเรียน
การสอนและการฝึกอาชีพ
8) สถานประกอบการได้อำนวยความสะดวกและจัดหาสิ่งอำนวย
ความสะดวก เพียงพอต่อการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพ
9) สถานประกอบการได้จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียนนักศึกษา
10) ครูฝึกในสถานประกอบการได้สอนงานนักเรียนนักศึกษาตาม
แผนที่วางไว้

ระดับความพึงพอใจ
S.D. ระดับ
𝑥̅
4.20

0.81

มาก

4.10

0.70

มาก

4.15

0.72

4.65

0.47

มาก
มาก
ที่สุด

4.15

0.57

มาก

4.26

0.74

มาก

4.10

0.54

มาก

4.45

0.49

มาก

4.05

0.67

มาก

4.05

0.80

มาก
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ตาราง 4.40 (ต่อ)

รายการประเมิน
11) สถานประกอบการได้วัดผลประเมินผลสมรรถนะนักเรียน
นักศึกษาตามสภาพจริง
12) นักเรียนนักศึกษาที่เข้าฝึกอาชีพมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับความพึงพอใจ
S.D. ระดับ
𝑥̅
4.00

0.44

4.55
4.22

0.49
0.25

มาก
มาก
ที่สุด
มาก

จากตาราง 4.40 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อกลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ในภาพรวมมีความพึงพอใจ อยู่ใน
ระดับมาก (𝑥̅ = 4.22) เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือข้อ 4) ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาได้สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่าง
ต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.65) รองลงมา คือข้อ 12) นักเรียนนักศึกษาที่เข้าฝึกอาชีพมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (𝑥̅ = 4.55) และข้อ 8) สถานประกอบการได้อำนวยความสะดวกและจัดหาสิ่งอำนวยความ
สะดวก เพียงพอต่อการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.45) และข้อที่มีความ
พึงพอใจต่ำสุด คือข้อ 11) สถานประกอบการได้วัดผลประเมินผลสมรรถนะนักเรียนนักศึกษาตาม
สภาพจริง อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.00) รองลงมา คือข้อ 9) สถานประกอบการได้จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษา และ10) ครูฝึกในสถานประกอบการได้สอนงานนักเรียนนักศึกษา
ตามแผนที่วางไว้ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.05) เท่ากัน

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจ ัย และพัฒ นาเรื่อง กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีว ศึกษาระบบทวิภ าคี ข อง
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง และมีวัตถุประสงค์เฉพาะ คือ 1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
สำหรับสร้างกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 2.
เพื่อ สร้ างและตรวจสอบคุณ ภาพกลไกการขับ เคลื่ อ นการจัด การอาชีว ศึ ก ษาระบบทวิภ าคี ข อง
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 3. เพื่อทดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค บ้ า นแพง และ 4. เพื ่ อ ประเมิ น ผลการใช้ ก ลไกการขั บ เคลื ่ อ นการจั ด การ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
วิธีดำเนินการวิจัย
ในการดำเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ
ขั ้ น ตอนที่ 1 การศึ ก ษาข้ อ มู ล พื ้ น ฐานสำหรั บ สร้ า งกลไกการขั บ เคลื ่ อ นการจั ด การ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยแบ่งวิธีดำเนินการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน คือ
1.1 การสังเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทั้งในและต่างประเทศ โดยการศึกษาเอกสาร
1.2 การศึกษาแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มีการปฏิบัติที่ดี
โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีวิธีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มีการปฏิบัติที่ดี
(Best Practice) จำนวน 3 แห่ ง โดยการเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้ แ ก่
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรุงเทพมหานคร และ วิทยาลัย การ
อาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จังหวัดนครปฐม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นแบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง สัมภาษณ์เกี่ยวกับ แนวทางจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีการปฏิบัติที่ดี
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนำเสนอแบบพรรณาความ
เรียง
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
2.1 การยก (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง โดยผู้วิจัยนำผลการวิจัยจากขั้นตอนที่ 1 มายก (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีว ศึกษาระบบทวิภ าคี ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ซึ่งมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่
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องค์ประกอบที่ 1 การจัดปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 2.1 คณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.2 งานจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี ประกอบด้วย 3.1 การวางแผน 3.2 การจัดองค์กร 3.3 การชี้นำ 3.4 การดำเนินงาน 3.5 การ
ติดตามประเมินผล 3.6 การปรับปรุงพัฒนา 3.7 การรายงานผลการดำเนินงาน และองค์ประกอบที่ 4
ผลผลิตและผลลัพธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 4.1 ด้านความรู้ 4.2 ด้านทักษะ
และผลงาน และ 4.3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งในแต่ละงานจะประกอบด้วยกิจกรรม
หลัก กิจกรรมย่อย และแนวทางการดำเนินงาน
2.2 การตรวจสอบคุณภาพของ (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง โดยการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ด้วย
การจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) มีผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลได้แ ก่
แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภ าคี ข อง
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ผู้วิจัยเลือกแหล่งข้อมูล ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู จำนวน
25 คน และ 2) ผู้บริหารสถานประกอบการและครูฝึก จำนวน 20 คน ได้มาโดยการคัดเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) รวมทั้งสิ้น จำนวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การทดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ได้แก่ แบบสอบถามการปฏิบัติตามกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีข อง
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
4.1 การประเมินสมรรถนะของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ผู้วิจัย
เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล เป็นกลุ่มที่ได้ทดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวน 25 คน และ2)
ผู้บริหารสถานประกอบการและครูฝึก จำนวน 20 คน ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive
sampling) รวมทั้งสิ้น จำนวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม
เกี่ยวกับระดับสมรรถนะนักเรียนนักศึกษา มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5
ระดับ และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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4.2 การประเมินความพึงพอใของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อกลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีว ศึกษาระบบทวิภ าคีข องวิ ทยาลัย เทคนิ คบ้านแพง ผู้ว ิจัยเลือกกลุ่มผู้ให้ข ้ อ มู ล
ประกอบด้วย 1) นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 จำนวน 160 คน 2) นักศึกษา
ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั ้ น สู ง (ปวส.) ชั ้ น ปี ท ี ่ 2 จำนวน 152 คน ที ่ ฝ ึ ก อาชี พ ในสถาน
ประกอบการ ปี ก ารศึ ก ษา 2561 รวมทั ้ ง สิ ้ น จำนวน 312 คน ได้ ม าโดยการเลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับ
ความพึงพอใจของนักเรียนนั กศึกษาที่มีต่อกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และทำ
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับสร้างกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี โดยแบ่งวิธีดำเนินการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน คือ
1.1 ผลการสังเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 1.1
สถานศึกษามีความร่วมมือที่ดีกับสถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ องค์กรภาคอุตสาหกรรม องค์กร
ทางวิทยาศาสตร์ องค์กรทางการเมือง ชุมชน นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง 1.2 สถานศึกษาและ
สถานประกอบการมีการทำบัน ทึกข้อตกลงความร่ว มมือในการจัดการอาชีว ศึกษาระบบทวิภ าคี
1.3 สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอาชีว ศึกษาระบบทวิภ าคี 1.4 สถานศึกษาได้
วางแผนกำลั ง คน ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู ผ ู ้ ส อน ครู น ิ เ ทศ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา 1.5
สถานศึกษาได้สำรวจงบประมาณ กำลังคน ผู้บริหารสถานประกอบการ ผู้ควบคุมการฝึกและครูฝึก
1.6 สถานศึกษาได้เตรียมหลักสูตร สัญญาการฝึก แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ
ข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติในการฝึกอาชีพ 1.7 สถานศึกษามีหลักสูตรอาชีพหลายสาขาให้นักเรียน
นักศึกษาได้เลือกเข้าเรียน 1.8 สถานศึกษาและสถานประกอบการได้จัดวัสดุครุภัณฑ์ พื้นที่ และ
อุปกรณ์การศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาเพียงพอต่อการเรียนการสอน 1.9 จัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีให้เข้มแข็งด้วยหลักการบริหารที่มีความยืดหยุ่น 1.10 ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู และ
บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาได้ ส นั บ สนุ น การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี อ ย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง 1.11
สถานศึกษาได้สร้างค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนต่อการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1.12 ทุน
สนับสนุนนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1.13 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรทั้งจาก
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ภาครัฐและเอกชน 1.14 มอบทุนการศึกษาแก่ผู้ผ ่านการฝึกอาชีพของอาชีว ศึกษาระบบทวิภ าคี
1.15 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการฝึกจากองค์กร
วิชาชีพและสถานประกอบการ 1.16 สถานศึกษาได้ประสานผู้ปกครองกับสถานประกอบการให้
ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 1.17 สถานศึกษาจัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกใน
การเรียนอาชีวศึกษาทางไกลผ่ านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และ1.18 นักเรียนนักศึกษามีความต้องการ
ศึกษาในอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคี
องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่า ยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภ าคี ประกอบด้ว ย 2.1
คณะกรรมการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ประกอบด้ ว ย 2.1.1 คณะกรรมการบริ ห าร
ประกอบด้วย 1) ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธาน 2) ผู้บริหารสถานประกอบการ ทุกแห่ง เป็น
กรรมการ 3) รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นกรรมการและเลขานุการ 4) หัวหน้า
งานความร่วมมื อ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ 1) กำหนด
เป้าหมายความต้องการนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 2) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี และ3) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินงาน 2.2.2 คณะกรรมการดำเนินงาน แบ่ง
ออกเป็น 1) คณะกรรมการในสถานศึกษา ประกอบด้วย 1.1) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็น
ประธาน 1.2) หัวหน้าแผนกวิชา ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน เป็นกรรมการ 1.3) หัวหน้างานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี เป็นกรรมการและเลขานุการ 2) คณะกรรมการในสถานประกอบการ ประกอบด้วย
2.1) ผู้จัดการฝ่ายผลิต /หัวหน้างานผลิต เป็นประธาน 2.2) ครูฝึก เป็นกรรมการ 2.3) หัวหน้างาน
บุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ 1) กำหนดแผนการฝึกอาชีพ
คู่มือฝึกอาชีพ และแผนการนิเทศ 2) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกอาชีพ 3) อำนวยความ
สะดวกและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก 4) ติดตามและประเมินผลการฝึกอาชีพ และ5) รายงานผล
การดำเนินงาน 2.2 งานจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 2.2.1 งานความร่วมมือ ได้แก่
1) สร้างความร่วมมือที่ดีกับสถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ องค์กรภาคอุตสาหกรรม
องค์กรทางวิทยาศาสตร์ และองค์กรทางการเมือง ชุมชน นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ครูและ
บุ ค ลากร 2) ทำบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ก ั บ สถาน
ประกอบการ และองค์กรต่าง ๆ 3) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4) วิจัย
พัฒนานวัตกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5) สำรวจความพร้อมด้านงบประมาณ กำลังคน
ผู้บริหารสถานประกอบการ ผู้ควบคุมการฝึก และครูฝึกของสถานประกอบการ 6) สำรวจความ
ต้องการปริมาณนักเรียนนักศึก ษาในแต่ละสาขาวิชาที่สถานประกอบการต้องการ 7) สำรวจความ
ต้องการสถานประกอบการในการร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ8) สำรวจความพร้อม
ด้านกำลังคน ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ครูนิเทศและบุคลากรของสถานศึกษา 2.2.2 งาน
ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 1) ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
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ภาคีให้แก่บุคลากรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 2) สร้างความตระหนักในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 3) ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้
สถานประกอบการ นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองมีความเข้าใจ 4) ประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจ
ด้วยมาตรการต่าง ๆ ให้สถานประกอบการเข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ5) จัดแนะ
แนวการศึกษาอาชีพให้นักเรียนมัธยมศึกษาเป็น ประจำทุกปี 2.2.3 งานพัฒนาครูและบุคลากร ได้แก่
1) กำหนดมาตรการเพิ่มความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้กับครูในสถานศึกษา 2)
จัดฝึกอบรมครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการดำเนินงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3)
จั ด ฝึ ก อบรมครู ฝ ึ ก ให้ ม ี ค วามสามารถในการสอนงาน 4) สนั บ สนุ น ให้ ค รู เ ข้ า ฝึ ก อาชี พ ในสถาน
ประกอบการ 5) ให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่รับผิดชอบตามผลงาน 6) ส่งเสริมครูฝึกทั้งด้าน
ความรู้และทักษะการทำงาน และ7) ทดสอบความรู้ครูฝ ึกของสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง
2.2.4 งานพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ 1) จัดทำหลักสูตร แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ
และการประเมินร่วมกับสถานประกอบการ 2) จัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ 3) จัดปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และ4) จัด
หลักสูตรให้มีการเรียนรู้ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 2.2.5 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา
ได้แก่ 1) ประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง 2) สร้างระบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีในสถานประกอบการ 3) ส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 4)
จัดทำแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการทั้งด้านความรู้และทักษะการทำงานอาชีพ 5) จัดทำ
คู่มือปฏิบัติงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6) รับขึ้นทะเบียนผู้เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 7) จัด
อบรมนักเรียนนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกอาชีพ 8) เสริมสร้างวุฒิภาวะให้นักเรียน
นักศึกษา 9) จัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองร่วมกับสถานประกอบการ 10) จัดให้
นักเรียนนักศึกษาทำสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ 11) จัดนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ
ในสถานประกอบการ 12) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะใหม่ในสถานประกอบการ 13) จัดให้
นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกอาชีพตามระดับอายุ 14) ประเมินสมรรถนะนักเรียนนักศึกษาก่อนเข้าฝึ ก
อาชีพ 15) จัดให้น ักเรีย นนักศึกษาฝึกอาชีพตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 16) เตรียมนักเรียน
นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 17) จัดครูไปนิเทศการฝึกอาชีพ
ในสถานประกอบการ 18) จัดปัจ ฉิมนิเ ทศแก่ นั ก เรี ยนนั ก ศึ กษาที ่ผ ่า นการฝึ ก อาชี พ 19) วัดผล
ประเมินผลสมรรถนะนักเรียนนักศึกษาตามสภาพจริง 20) จัดเทียบโอนประสบการณ์ของนักเรียน
นักศึกษาและพนักงานของบริษัทสู่รายวิชา และ21) บริหารจัดการฝึกอาชีพระบบทวิภาคีให้เข้มแข็ง
โดยใช้หลักการบริหารที่มีความยืดหยุ่น และ2.2.6 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ
ได้แก่ 1) จัดให้มีผู้ประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2) ร่วมแนะแนวนักเรียนเข้าศึกษา
ในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3) จัดทุนการศึกษาให้กับผู้สมัครเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4)
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ร่วมคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5) วัดระดับความรู้และทักษะการคิดคำนวณ
ของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ
แผนการนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 7) ทำสัญญาการฝึกอาชีพกับนักเรียนนักศึกษา 8)
ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ ทั้งด้านความรู้และทักษะการทำงานอาชีพ
9) ร่ว มจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศให้ส อดคล้องกับการฝึกอาชีพ 10)
ร่วมกับสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้และทักษะการทำงานอาชีพ 11) จัดบุคลากร วัสดุ
ครุภัณฑ์ พื้นที่ และอุปกรณ์การศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพ 12) จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาขณะฝึกอาชีพ 13) จัดให้นักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพร่วมกับครูของ
สถานศึกษา 14) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกตามแผนการฝึกอาชีพ 15) จัดครูฝึกให้สอนงานนักเรียน
นักศึกษา 16) จัด ครูฝ ึก ให้ส อนงานนักเรียนนัก ศึกษาตามแผนที่วางไว้ 17) จัดครูฝ ึกเป็นพี่เลี้ยง
ประเมินผลการฝึกอาชีพให้นักเรียนนักศึกษา 18) จัดครูฝึกเป็นผู้ควบคุมการฝึกอาชีพและความ
ประพฤติของสถานประกอบการ 19) จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนให้กับนักเรียนนักศึกษาตาม
ข้อตกลง และ20) บรรจุผู้ผ่านการฝึกอาชีพเป็นพนักงานในสถานประกอบการ
องค์ ป ระกอบที ่ 3 กระบวนการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ประกอบด้ ว ย
3.1 การวางแผน ประกอบด้ ว ย 3.1.1 ศึ ก ษาสภาพการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ข อง
สถานศึกษา 3.1.2 กำหนดวัตถุประสงค์ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 3.1.3
กำหนดเป้าประสงค์ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 3.1.4 กำหนดเป้าหมาย
ผลผลิตหรือผลสัมฤทธิ์ที่ ต้องการจากการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 3.1.5
กำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 3.1.6 กำหนดกลยุทธ์
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 3.1.7 กำหนดโครงการในแผนปฏิบัติการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเหมาะสม 3.2 การจัดองค์กร ประกอบด้วย 3.2.1 แต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อทำหน้าที่ประสานความร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการ และ3.2.2 จัดปัจจัยสนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เหมาะสมกับเป้าหมายผลผลิต 3.3 การชี้นำ ประกอบด้วย 3.3.1 สร้าง
ข้อตกลงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับครูและบุคลากร 3.3.2 สร้างเกณฑ์ให้รางวัลทีมงานใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับครูและบุคลากร 3.3.3 พัฒนาครูและบุคลากร ผู้รับผิดชอบ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3.4 การดำเนินงาน ประกอบด้วย 3.4.1 ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
3.4.2 จัดประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงาน และ3.4.3 ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 3.5 การ
ติดตามประเมินผล ประกอบด้วย 3.5.1 รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีตามตัวบ่งชี้เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่มีการวางแผนไว้ 3.5.2 ประเมินผลการ
ปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3.5.3 วิเคราะห์สาเหตุการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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ที่ไม่ประสบผลสำเร็จ และ3.5.4 รายงานผลการติดตามประเมินผล 3.6 การปรับปรุงพัฒนา หมายถึง
การนำผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการดำเนินงานในครั้งต่อไปให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 3.6.1 จัดประชุมวิเคราะห์ผลการดำเนินงานร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องเพื่อแสวงหา
วิธีดำเนินงานหรือนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินงานให้เหมาะสมกว่าเดิม และ 3.6.2 เลือกแนวทาง
หรือนวัตกรรมในการดำเนินงานที่เหมาะสมเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีให้ได้คุณภาพเพิ่มขึ้น 3.7 การรายงานผลการดำเนินงาน หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย 3.7.1 กำหนดรูปแบบการรายงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3.7.2 จัดทำ
รายงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ3.7.3 เผยแพร่รายงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีให้ผู้เกี่ยวข้องทราบด้วย
องค์ ป ระกอบที ่ 4 ผลผลิ ต และผลลั พ ธ์ ก ารจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี
ประกอบด้วย 4.1 ด้านความรู้ ประกอบด้วย 4.1.1 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4.1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์ ประยุกต์ความรู้ และการแก้ไขในการ
ปัญหาในการปฏิบัติงาน 4.1.3 มีมนุษย์สัมพันธ์ต่อผู้คับบัญชา เพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป 4.1.4 มี
ความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือการทำงานเป็นทีม 4.1.5 มีความสามารถทางด้านสถิติและการ
คำนวณ และ4.1.6 มี ค วามสามารถในการเรี ย นรู ้ แ ละพั ฒ นางาน 4.2 ด้ า นทั ก ษะและผลงาน
ประกอบด้วย 4.2.1 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานวิชาชีพที่รับผิดชอบ 4.2.2 มีความรู้
ความสามารถในการวิ เ คราะห์ ป ั ญ หางานตามสาขาวิ ช าชี พ อย่ า งสร้ า งสรรค์ 4.2.3 มี ค วามรู้
ความสามารถในการแก้ไขปัญหางานตามสาขาวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 4.2.4 ผลการปฏิบัติงานมี
คุณภาพตามเป้าหมาย และ4.2.5 ผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด และ 4.3 ด้านเจตคติ
คุณธรรม และจริยธรรม ประกอบด้วย 4.3.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริตในจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.3.2 มี
ความระเบียบวินัย เคารพกำระเบียบของหน่วยงาน 4.3.3 มีความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคาราวะ
4.3.4 มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลาในการทำงาน 4.3.5 มีทัศนคติที่ดีต่องานหรือหน่วยงาน 4.3.6
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานประกอบการ และ 4.3.7 มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 ผลการศึกษาแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มีการปฏิบัติที่ดี
ผลการศึกษาสภาพและแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยใน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นพหุกรณีศึกษาสังกัดสำนัก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จำนวน 3 แห่ง ใน 4 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภ าคี ประกอบด้ว ย 1.1
สถานศึกษามีความร่วมมือที่ดีกับสถานประกอบการ 1.2 สถานศึกษาและสถานประกอบการมีการทำ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1.3 พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย ทัน
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ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 1.4 พัฒนาหลักสูตรตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
1.5 สถานศึกษาได้วางแผนกำลังคน ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1.6 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน องค์การ
บริห ารส่ว นท้องถิ่น และสถานประกอบการ 1.7 ผู้บริห ารสถานศึกษา มีความเข้าใจการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1.8 ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนระบบ
ทวิภาคี 1.9 นักเรียนนักศึกษามีความเข้าใจแนวทางการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1.10 สถาน
ประกอบการสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษา 1.11 สถานศึกษามีโ ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วยในการจัดการเรียนทางไกล 1.12 สถานที่ตั้งของสถานศึกษาตั้งอยู่ใกล้เขตอุตสาหกรรม ทำให้มี
ความสะดวกในการประสานงานและการส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ 1.13 สถานศึกษาได้รับการ
สนับสนุนทรัพยากรเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการฝึกจากสถานประกอบการ 1.14 สถาน
ประกอบการร่วมมือจัดสร้างห้องทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ร่วมพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้
พร้อมใช้งานและเพียงพอต่อผู้เรียน 1.15 สถานศึกษาและสถานประกอบการได้จัดบุคลากร วัสดุ
ครุภัณฑ์ พื้นที่ และอุปกรณ์การศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาเพียงพอต่อการเรียนการสอน และ
1.16 นักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่า ยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้ว ย 2.1
คณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้แก่ 2.1.1 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้บริหารสถานประกอบการ มีหน้าที่ 1) กำหนดเป้าหมายความต้องการ
นักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 2) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ3) ให้
คำแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินงาน 2.1.2 คณะกรรมการดำเนินงาน ได้แก่ 1) คณะกรรมการ
ดำเนินงานในสถานศึกษา ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกวิชา และ 2)
คณะกรรมการดำเนินงานในสถานประกอบการ ประกอบด้วย ผู้จัดการฝ่ายผลิต หรือฝ่ายบริการ
หัวหน้างานผลิตหรือหัวหน้างานบริการ ครูฝึก และงานบุคคลของสถานประกอบการ มีหน้าที่ 1)
กำหนดแผนการฝึกอาชีพ คู่มือฝึกอาชี พ และแผนการนิเทศ 2) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้และ
ฝึกอาชีพ 3) อำนวยความสะดวกและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก 4) ติดตามและประเมินผลการฝึก
อาชีพ และ5) รายงานผลการดำเนินงาน 2.2 งานจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้ว ย
2.2.1 งานความร่วมมือ ได้แก่ 1) สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ 2) ทำบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ 3) แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมดำเนินงาน 4) มีคำสั่งแต่งตั้งครูฝึกในสถาน
ประกอบการ 5) เข้าร่วมกิจกรรมกับสถานประกอบการ และ6) ส่งเสริมวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน
อาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี 2.2.2 งานประชาสั ม พั น ธ์ ได้ แ ก่ 1) ประชาสั ม พั น ธ์ แ นวทางการจั ด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้สถานประกอบการ ชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนให้มีความเข้าใจ และ2)
จัดแนะแนวให้นักเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่เครือข่ายเป็นประจำทุกปี 2.2.3 งานพัฒนาครูและบุคลากร
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ได้แก่ 1) จัดฝึกอบรมครู บุคลากร และครูฝึก ร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2)
จั ด ฝึ ก อบรมเทคนิ ค การสอนงานแบบ On The Job Training ให้ ก ั บ ครู ฝ ึ ก และ3) ส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนให้ครูได้รับการฝึกอบรม ประชุมทางวิชาการ และศึกษาดูงานด้านวิชาการวิชาชีพ 2.2.4 งาน
พัฒนาหลักสูตร ได้แก่ 1) จัดทำหลักสูตร แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ และการ
ประเมิ น ร่ ว มกั บ สถานประกอบการ 2) จั ด ทำหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ การฝึ ก อาชี พ ในสถาน
ประกอบการ และ3) ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรรายวิช าร่ว มกับสถานประกอบการ 2.2.5 งาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา ได้แก่ 1) ประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง 2)
สร้างระบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภ าคีในสถานประกอบการ 3) เตรียมความพร้อมให้
นักเรียนมีพื้นฐานทางวิชาการวิชาชีพ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 4) จัดทำแผนการฝึกอาชีพ
ร่วมกับสถานประกอบการทั้งด้านความรู้และทักษะการทำงานอาชีพ 5) จัดการเรียนระบบทวิภาคี
ร่วมกับสถานประกอบการ 6) จัดครูไปนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 7) จัดปัจฉิมนิเทศแก่
นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพ และ8) วัดผลประเมินผลสมรรถนะนักเรียนนักศึกษาตามสภาพ
จริง และ2.2.6 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ ได้แก่ 1) สถานประกอบการร่วม
สัมภาษณ์นักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 2) ร่วมประชุมผู้ปกคองกับสถานศึกษา
เพื่อชี้แจงแนวทางจัดการเรียนการสอนการฝึกอาชีพ 3) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ
แผนการนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 4) ทำสัญญาการฝึกอาชีพกับนักเรียนนักศึกษา 5)
ฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ 6) ร่วมจัดการจัดการเรียนระบบทวิภาคีเพื่อฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพ 7) วัดและประเมินผลการฝึกอาชีพ 8) ทดสอบสมรรถนะนักศึกษาผู้เข้าฝึกอาชีพอย่าง
เป็ น ระบบ 9) จั ด สวั ส ดิ ก ารและค่ า ตอบแทนให้ ก ั บ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาตามข้ อ ตกลง 10) ให้
ทุนการศึกษากับผู้สมัครเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 11) มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอาชีพ และ
12) บรรจุงานเมื่อผู้ผ่านการฝึกอาชีพสำเร็จการศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 3.1
การวางแผน ประกอบด้ ว ย 3.1.1 สถานศึ ก ษาได้ ศ ึ ก ษาสภาพตามหลั ก SWOT 3.1.2 กำหนด
เป้าหมายการบริหารการจัดการศึกษา 3.1.3 กำหนดแผนการปฏิบัติงานโครงการ และกิจกรรม และ
ระดับคุณภาพตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่กำหนดตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด 3.1.4 จัดทำปฏิทิน
ปฏิบัติงานประจำปี 3.1.5 จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงานโครงการ 3.2 การดำเนินงาน
ประกอบด้ว ย 3.2.1 สร้างความเข้าใจกับผู้บริห าร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 3.2.3
ประชุมสื่อสารสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน 3.2.3 มอบหมาย
งาน โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 3.2.4 ดำเนินงานจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
และ3.2.5 นิเทศและเสริมแรงอย่างต่อเนื่อง 3.3 การติดตามประเมินผล ประกอบด้วย 3.3.1 ติดตาม
การดำเนินงานตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม 3.3.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน
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โครงการและกิจ กรรม 3.3.3 รายงานต้นสังกัด 3.3.4 กำหนดแผนพัฒนาต่อไป 3.4 การปรับปรุง
พัฒนา ประกอบด้วย 3.4.1 วิเคราะห์ผลการประเมินการดำเนินงาน และ3.4.1 กำหนดแนวทางการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
องค์ประกอบที่ 4 ผลผลิตผลลัพธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 4.1
ด้ า นความรู ้ ประกอบด้ ว ย 4.1.1 มี ค วามรู ้ ความสามารถในการใช้ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.1.2 มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ทางตัวเลข 4.1.3 มีความสามารถ
ในการสื่อสาร และ4.1.4 มี ความสามารถในการเรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ 4.2 ด้านทักษะและผลงาน
ประกอบด้ ว ย 4.2.1 มี ส มรรถนะในการทำงานอาชี พ 4.2.2 มี ท ั ก ษะด้ า นการคิ ด แก้ ป ั ญ หาการ
ปฏิบัติงาน 4.2.3 ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพตามเป้าหมาย และ4.2.4 ผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
ตามเวลาที่กำหนด และ4.3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม ประกอบด้วย 4.3.1 มีความซื่อสัตย์
สุจริตในจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.3.2 มีระเบียบวินัย เคารพระเบียบของหน่วยงาน 4.3.3 มีความสุภาพ
เรียบร้อย มีสัมมาคาราวะ 4.3.4 มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลาในการทำงาน 4.3.5 มีทัศนคติที่ดีต่อ
งานหรื อ หน่ ว ยงาน 4.3.6 มี ส ่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมของสถานประกอบการ และ4.3.7 มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอนที่ 2 ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
2.1 ผลการยก (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง โดยผู้วิจัยนำผลการวิจัยจากขั้นตอนที่ 1 มายก (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีว ศึกษาระบบทวิภ าคี ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ซึ่งมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
1.2 ผู้บริหารสถานประกอบการ 1.3 ครู และบุคลากร 1.4 ครูฝึก และผู้ควบคุมการฝึก 1.5 บันทึก
ความร่วมมือ 1.6 หลักสูตร สื่อและแผนการเรียน 1.7 งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร และ
เครื่องมือ 1.8 ระบบการเรีย นทางไกล 1.9 ระบบอินเตอร์เน็ต 1.10 ค่านิยมของผู้ปกครองและ
นักเรียน และ1.11 ทุนการศึกษา องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภ าคี
ประกอบด้วย 2.1 คณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2.1.1 คณะกรรมการบริหาร 2.2.2
คณะกรรมการดำเนินงาน 2.2 งานจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 2.2.1 งานความ
ร่วมมือ 2.2.2 งานประชาสัมพันธ์ 2.2.3 งานพัฒนาครูและบุคลากร 2.2.4 งานพัฒนาหลักสูตร
2.2.5 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา และ2.2.6 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถาน
ประกอบการ องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 3.1 การ
วางแผน 3.2 การจัดองค์กร 3.3 การชี้นำ 3.4 การดำเนินงาน 3.5 การติดตาม 3.6 การปรับปรุง
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พัฒนา และ3.7 การรายงานผลการดำเนินงาน
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 3.1 การวางแผน
3.2 การจัดองค์กร 3.3 การชี้นำ
3.4 การดำเนินงาน 3.5 การติดตามประเมินผล 3.6 การปรับปรุงพัฒนา และ3.7 การรายงานผลการ
ดำเนินงาน องค์ประกอบที่ 4 ผลผลิตและผลลัพธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
4.1 ด้านความรู้ 4.2 ด้านทักษะและผลงาน 4.3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม สรุป การสร้าง
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ตามภาพ 5.1
2.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพของ (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ผลการตรวจความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า (ร่าง) กลไกการ
ขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง มีความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ตามภาพ 5.1
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กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
องค์ประกอบที่ 1 ปัจ จัย
การจัดการอาชีว ศึกษาระบบทวิภาคี
1. ปัจ จัยการจัดการอาชีวศึก ษา
ระบบทวิภาคี
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
1.2 ผู้บริหารสถาน
ประกอบการ
1.3 ครู และบุคลากร
1.4 ครูฝึก และผู้ค วบคุมการ
ฝึก
1.5 บันทึกความร่วมมือ
1.6 หลักสูตร สื่อและ
แผนการเรียน
1.7 งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่อ งจักร และ
เครื่องมือ
1.8 ระบบอินเตอร์เน็ต
1.9 ระบบเรียนทางไกล
1.10 ค่านิยมของผู้ปกครอง
และนักเรียน
1.11 ทุนการศึก ษา

องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่าย
การจัดการอาชีว ศึกษาระบบทวิภาคี
2.1 คณะกรรมการจัดการ
อาชีว ศึกษาระบบทวิภาคี
2.1.1 คณะกรรมการบริหาร
2.1.2 คณะกรรมการดาเนินงาน
2.2 งานจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
2.2.1 งานความร่วมมือ
2.2.2 งานประชาสัมพันธ์
2.2.3 งานพัฒนาครูและบุคลากร
2.2.4 งานพัฒนาหลักสูต ร
2.2.5 งานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีในสถานศึกษา
2.2.6 งานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีในสถาน
ประกอบการ

องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

องค์ประกอบที่ 4 ผลผลิตและผลลัพธ์
การจัดการอาชีวศึก ษาระบบทวิภาคี

ขั้นตอนที่ 3.1 การวางแผน

4.1 สมรร นะนัก เรียนนักศึกษา
4.1.1 ด้านความรู้
4.1.2 ด้านทักษะและผลงาน
4.1.3 ด้านเจตคติ คุณธรรม
และจริยธรรม

ขั้นตอนที่ 3.2 การจัดองค์ก ร
ขั้นตอนที่ 3.3 การชี้น า
ขั้นตอนที่ 3.4 การเนินงาน

4.2 ความพึงพอใจของนัก เรียน
นกั ศกึ ษา

ขั้นตอนที่ 3.5 การติดตาม
ประเมิน ผล

ขั้นตอนที่ 3.6 กรปรับปรุงพั นา
ขั้นตอนที่ 3.7 การรายงานลการ
ดาเนินงน

ปัจ จัยความส าเรจ สถานประกอบการร่วมมืออย่างเป็นระบบและต่อเนื่อ ง
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ภาพ 5.1 กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
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ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ผลการทดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ในรายองค์ประกอบ พบว่า ทั้ง 3 องค์ประกอบมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และองค์ประกอบที่มีการ
ปฏิบ ัติ ส ูงสุด คือ องค์ป ระกอบที่ 2 ขอบข่ายการจัดการอาชีว ศึกษาระบบทวิภ าคี รองลงมาคือ
องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ องค์ประกอบที่มีการปฏิบัติต่ำสุด
คือ กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ส่วน องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ นักเรียนนักศึกษามีความต้องการศึกษาในอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี รองลงมาได้แก่ สถานศึกษาจัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเรียนอาชีวศึกษาทางไกลผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และปัจจัยที่มีการปฏิบัติต่ำสุด คือ มอบทุนการศึกษาแก่ผู้ผ่านการฝึกอาชีพของ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และสถานศึกษาได้วางแผนกำลังคน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ครู
นิเทศ และบุคลากรทางการศึกษา และในส่วนองค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี ที่มีการปฏิบัติสูงสุด คืองานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา รองลงมาได้แก่ งาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ และงานที่มีการปฏิบัติต่ำสุด คือ งานความร่วมมือ
รองลงมา คือ งานพัฒนาหลักสูตร และส่วนกระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่ มีการ
ปฏิบัติสูงสุด คือ ขั้นตอนที่ 6 การปรับปรุงพัฒนา รองลงมา คือ ขั้นที่ 7 การรายงานผลการดำเนินงาน
และข้อที่มีการปฏิบัติต่ำสุด คือ ขั้นที่ 2 การจัดองค์กร รองลงมา คือ ขั้นที่ 3 การชี้นำ
ตอนที่ 4 ผลการประเมินผลการใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
4.1 ผลการประเมินสมรรถนะของนักเรียนนักศึกษาจากการใช้กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 4.1.1 ผลการประเมินสมรรถนะ
ของนักเรียนก่อนฝึกอาชีพ ทั้ง 3 ด้าน ในภาพรวม มีสมรรถนะ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาใน
รายด้าน พบว่าด้านที่มีส มรรถนะสูง สุด คือ ด้านที่ 3 ด้ า นเจตคติ คุณธรรม และจริ ยธรรม มี
สมรรถนะอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านความรู้ อยู่ในระดับมาก และด้านที่มี
สมรรถนะต่ำสุด คือ ด้านที่ 2 ด้านทักษะและผลงาน อยู่ในระดับ ปานกลาง ส่วนหลังฝึกอาชีพ โดย
ภาพรวมมีสมรรถนะ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่าด้านที่มีสมรรถนะสูงสุด คือ
ด้านที่ 3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม มีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ด้านที่ 1
ด้านความรู้ อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีมีสมรรถนะต่ำสุด คือ ด้านที่ 2 ด้านทักษะและผลงาน อยู่
ในระดับมาก 4.1.2 ผลการประเมินสมรรถนะของนัก ศึกษาก่อนฝึกอาชีพ ทั้ง 3 ด้าน ในภาพรวมมี
สมรรถนะ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่าด้านที่มีสมรรถนะสูงสุด คือ ด้านที่ 1
ด้านความรู้ อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ด้านที่ 3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม อยู่ใน
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ระดับปานกลาง และด้านที่มีมีสมรรถนะต่ำสุด คือ ด้านที่ 2 ด้านทักษะและผลงาน อยู่ในระดับปาน
กลาง ส่วนหลังฝึกอาชีพ ในภาพรวมมีสมรรถนะ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า
ด้านที่มีสมรรถนะสูงสุด คือ ด้านที่ 3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม มีสมรรถนะอยู่ในระดับ
มาก รองลงมาได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านความรู้ อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีสมรรถนะต่ำสุด คือ ด้านที่ 2
ด้านทักษะและผลงาน อยู่ในระดับมาก
4.2 ผลการประเมินความพึงพอใของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อกลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ในส่วนข้อที่ได้ดำเนินการสูงสุดไปหาต่ำสุด คือ ข้อ 1) สถานศึกษาได้จัดอบรมนักเรีย น
นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกอาชีพ ข้อ 3) สถานศึกษาได้จัดให้นักเรียนนักศึกษาทำ
สัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ และ ข้อ 4) สถานศึกษาได้จัดระบบการศึกษาทางไกลผ่าน
เครือข่ายเพื่อจัดการเรียนรู้เสริมขณะฝึกอาชีพในสถานประกอบการ และข้อที่ได้ดำเนินการจากต่ำสุด
ไปหาสูงสุด คือข้อ 7) สถานประกอบการได้จัดทุนสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาที่ฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการนั้น ข้อ 2) สถานศึกษาได้จัดปฐมนิเทศนั กเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองร่วมกับสถาน
ประกอบการ และ ข้อ 11) สถานประกอบการได้บรรจุผ ู้ผ่านการฝึกอาชีพเป็นพนักงานในสถาน
ประกอบการนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพ และในส่วนการศึกษาความพึงพอใจ ในภาพรวม มี
ความพึงพอใจในระดับมาก และข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ข้อ 4) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรในสถานศึกษาได้สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือ
12) นักเรียนนักศึกษาที่เข้าฝึกอาชีพมีความพึงพอใจต่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีข อง
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง และข้อที่มีความพึงพอใจต่ำสุด คือ ข้อ 10) ครูฝึกในสถานประกอบการได้
สอนงานนักเรียนนักศึกษาตามแผนที่ว างไว้ และข้อ 11) สถานประกอบการได้วัดผลประเมินผล
สมรรถนะนักเรียนนักศึกษาตามสภาพจริง
อภิปรายผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการศึ ก ษาข้ อ มู ล พื ้ น ฐานสำหรั บ สร้า งกลไกการขั บ เคลื่ อ นการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พบว่า 1.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีองค์ประกอบที่สำคัญ 4
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่สำคัญต่อความสำเร็จ
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คือการสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างรัฐกับสถานประกอบการ
องค์กรวิชาชีพชุมชน องค์กรภาคอุตสาหกรรม องค์กรทางวิทยาศาสตร์ และองค์กรทางการเมือง
ผู้เรียนและผู้ปกครอง ครูและบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับ เฮกเกิล, ฟิลด์ และกรับ (Hoeckel, Field
and Grubb,2009, p 5) สรุปว่า การจัดการอาชีวศึกษาของสวิตเซอร์แลนด์มีระบบที่เข้มแข็ง เพราะ
มีความร่ว มมือระหว่างสถานประกอบการกับรัฐ บาล และองค์กรวิช าชีพ ทำให้มีการสนับสนุ น
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ทรัพยากรและเครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์ในการฝึกเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับ พรหมสวัสดิ์ ทิพย์
คงคา (2551, หน้า 98) สรุปว่า การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในแต่ละสาขาวิชาชีพยังไม่กว้างขวาง จะทำให้การจัดทวิภาคีไม่ประสบผลสำเร็จ ซึ่ง
สอดคล้องกับ สุรพงษ์ เป้ากลาง (14 ตุลาคม 2557)กล่าวว่า ทีบ่ ริษัท มีครูฝึกดูแลนักเรียนนักศึกษา มี
หอพัก และรถรับส่งระหว่างหอพักกับบริษัท นักเรียนมีรายได้ตลอดหลักสูตร และเมื่อสำเร็จการศึกษา
แล้วได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับอกนิษฐ์ คลังแสง (23 กันยายน 2557)
กล่าวว่า การจัดการอาชีวศึกษาจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตคนสายอาชีพที่
จบแล้ว สามารถทำงานได้ทันที ซึง่ สอดคล้อง กับสุวิมล จิวาลักษณ์ (23 กันยายน 2557) กล่าวว่า ถ้า
ทุกฝ่ายร่วมมือกัน น่าจะช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนแรงงานสายอาชีพทั้งในด้านคุณภาพและ
ปริ ม าณได้ และสอดคล้ อ งกั บ เฉลิ ม ศั ก ดิ์ นามเชี ย งใต้ (2558, หน้ า 25-28) สรุ ป ว่ า หน้ า ที ่ ข อง
สถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจะต้องดำเนินการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการให้มากขึ้น ในส่วนองค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พบว่า
ควรมี คณะกรรมการจัดการอาชีว ศึก ษาระบบทวิภ าคี เพื่อ ทำหน้าที่ในการประสานงานจั ด การ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คือคณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการดำเนินงาน ทั้งคณะกรรมการ
ในสถานศึกษาและคณะกรรมการในสถานประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับ เฮกเกิล และชวาร์ตซ์
(Hoeckel and Schwartz, 2010, pp 5-6) สรุปว่า การจัดการอาชีวศึกษาของเยอรมันนี ได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานในแต่ละพื้นที่ เพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย
และสอดคล้องกับนวลอนงค์ ธรรมเจริญ (2558, หน้า 195-200) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โรงเรียนในโรงงานแบบบูรณาการ ได้มีคณะกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ
คณะกรรมการดำเนินการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ทั้งนี้ งานจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี มีงานที่ปฏิบัติในสถานศึกษาและในสถานประกอบการ ประกอบด้วย งานความร่วมมือ งาน
ประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาครูและบุคลากร งานพัฒนาหลักสูตร งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใน
สถานศึกษา และงานอาชีวศึกศึกษาในสถานประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับ อนันท์ งามสะอาด (2549,
หน้า 129-133) ได้วิจัยการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ว่า ได้มีการเตรียมบุคลากร ให้มี
ความตระหนัก เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เรื่องการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ อาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีระดับอาชีวศึกษาจังหวัด โดยใช้กระบวนการเครือข่ายศูนย์กำลังคนอาชีว ศึกษาจังหวัด
พบว่า ที่ผ่านมาสถานศึกษาไม่มีนโยบายจัดหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน และไม่มี
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกมารับรองมาตรฐานฝีมือของนักศึกษาที่จบหลักสูตร ทำให้ขาดความ
น่าเชื่อถือจากบุคคลภายนอก และแบบเดิมก่อนส่งนักศึกษาระบบทวิภาคีออกฝึกงาน ไม่ได้ตรวจสอบ
ความพร้อมด้านความรู้ด้านทักษะและด้านจิตพิสัย และ สถานประกอบการประสบปัญหาเกี่ยวกับ
ความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าฝึกงาน ซึ่งสอดคล้องกับพิทยา ชินะจิตพันธุ์, สบสันติ์ อุตกฤษฏ์
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และ ชนะ กสิภาร์ (2555) ได้วิจัยพัฒนารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี สาขาช่างอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนารูปแบบที่เป็นรูปธรรม โดยจัดทำเป็นชุดฝึกอบรมและ
สอดคล้องกับ ปาริฉัตร จันโทริ (2555) ได้เสนอทางออกของปัญหาแรงงานไทย โดยการส่งเสริม
การศึกษาทวิภาคี ด้ว ยการส่งเสริมให้ สถานศึกษาและบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินผล ส่วนองค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พบว่า ประกอบด้วย
1. การวางแผน 2. การจัดองค์กร 3. การชี้นำ 4. การดำเนินงาน 5. การติดตามประเมินผล 6. การ
ปรับ ปรุงพัฒ นา และ 7. การรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับ เฮกเกิล และชวาร์ตซ์
(Hoeckel and Schwartz (2010, p 17) สรุ ป ว่ า การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาของเยอรมั น นี มี ก าร
ประเมินผลการฝึกงานแบบบูรณาการ ซึ่งสอดคล้องกับนวลอนงค์ ธรรมเจริญ (2558, หน้า 195-200)
ได้วิจัยพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโรงเรียนในโรงงานแบบบูรณาการได้
จัดให้มีคู่มือการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และบริหารตามหลักบริหารของเดมิ่ง (PDCA)
และสอดคล้องกับ ธานินทร์ ศรีชมภู, สุกัญญา แช่มช้อย, วิทยา จันทร์ศิลา และ ผดุงชัย ภู่พัฒน์
(2556, หน้ า 122-131) ได้ ว ิ จ ั ย และพั ฒ นารู ป แบบการบริห ารงานอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคีใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ใช้กระบวนการบริหารงานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การนำหรือการสั่งการ การลงมือปฏิบัติ การ
ควบคุมตรวจสอบและประเมิน การปรับปรุงและพัฒนา
ตอนที ่ 2 การสร้ า งกลไกการขั บ เคลื ่ อ นการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง โดยผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า กลไกการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับมาก โดยเฉพาะมีการจัดปัจจัย
การจัดการการอาชีศึกษาระบบทวิภาคี มีคณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ทำหน้าที่
ประสานในการจัดการ การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความพร้อม ซึ่งสอดคล้องกับ บริษัท เอส เอ็น ซี
ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) กับวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม (2552) ได้จัดโครงการความร่วมมือจัด
การศึกษาโรงงานในโรงเรียน ได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดการร่วมกัน ประกอบด้วย คณะกรรมการใน
สถานศึกษา โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัย และครู ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ส่วนในบริษัท มีการกำหนดผู้บริหารในโรงงานดูแลคล้ายกับในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ บริษัท
มิตซูบิชิอิเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดการฝึกงาน
ซึ่งสอดคล้องกับ ออยเลอร์ (Euler, 2013, pp 19-20) สรุปว่า การจัดการระบบทวิภาคีของประเทศ
เยอรมันนีได้จัดให้มีคณะกรรมการประสานงานระบบทวิภาคี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนและสถาน
ประกอบการเห็นความจำเป็นของระบบทวิภาคี ซึ่งสอดคล้องกับ ธานินทร์ ศรีชมภู, สุกัญญา แช่ม
ช้ อ ย, วิ ท ยา จั น ทร์ ศ ิ ล า และผดุ ง ชั ย ภู ่ พ ั ฒ น์ (2556, หน้ า 122-131) สรุ ป ว่ า มี ค ณะกรรมการ
บริหารงานระบบทวิภาคีในสถานศึกษา ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้แทนสถานประกอบการ
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ผู้แทนสมาคมวิชาชีพ เป็นต้น และสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (12 มกราคม 2559) ทีไ่ ด้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่ อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) มา
สนับสนุนการจัดทำความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ เพื่อผลิตและพัฒ นา
กำลั ง คนอาชี ว ศึ ก ษา ทั ้ ง นี้ กลไกการขั บ เคลื ่ อ นการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ได้ออกแบบให้การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ทั้งในสถานศึกษาและใน
สถานประกอบการ ได้แก่ งานความร่วมมือ งานประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาครู งานพัฒนาหลักสูตร
งานอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ใ นสถานศึ ก ษา และงานงานอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ใ นสถาน
ประกอบการ พร้อมกับกระบวนการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามขั้นตอนได้แก่ การ
วางแผน การจัดองค์กร การชี้นำ การดำเนินงาน การติดตามประเมินผล การปรับปรุงพัฒนา และการ
รายงานผล ซึ่งสอดคล้องธานินทร์ ศรีชมภู, สุกัญญา แช่มช้อย, วิทยา จันทร์ศิลา และผดุงชัย
ภู ่ พ ั ฒ น์ (2556, หน้ า 122-131) ได้ พ ั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารงานอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ใ น
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา พบว่า กระบวนการบริห ารจัดการ
ประกอบด้ว ย การวางแผน การจัดองค์กร การนำหรือการสั่งการ การลงมือปฏิบัติ การควบคุม
ตรวจสอบและประเมิน และการปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ นวลอนงค์ ธรรมเจริญ (2558,
หน้า 195-200) ได้วิจัยพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโรงเรียนในโรงงาน
แบบบูรณาการ พบว่า พบว่ามีองค์ประกอบ จำนวน 6 ด้านคือ 1) ด้านความร่วมมือและการจัดองค์กร
2) ด้านหลักสูตร 3) ด้านบุคลากร 4) ด้านการจัดการเรียนการสอน 5) ด้านการจัดสิ่งอำนวยความ
สะดวก และ 6) ด้านงบประมาณ และมีการบริหารด้วยวงจรเดมิ่ง (PDCA) ซึ่งสอดคล้องกับ ศรากร
บุญปถัมภ์ (2558) ได้วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับ
นักศึกษาระบบทวิภาคีของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมินระบบ
การจัดการศึกษาทางไกลบนเครือข่ายคอมพิว เตอร์ มีความเหมาะสมในการจัดการศึกษาให้แก่
นักศึกษาระบบทวิภาคี ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในทุกองค์ประกอบ
ตอนที่ 3 การทดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง พบว่า ผลการประเมินสมรรถนะของนักเรียนตามแนวทางการใช้กลไกการ
การขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ทั้ง 3 ด้าน ก่อนเข้า
ฝึกอาชีพ ในภาพรวม มีสมรรถนะอยู่ในระดับปานกลาง และผลการประเมินสมรรถนะของนัก ศึกษา
ทั้ง 3 ด้าน หลังฝึกอาชีพ ในภาพรวม มีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ศูนย์การศึ ก ษา
นานาชาติ (Education international, 2009, p 5) สรุปว่า อาชีวศึกษาพัฒนาช่างฝีมือให้มีการฝึก
ประสบการณ์ที่นำทักษะการคิดวิเคราะห์และการฝึกฝนการแก้ปัญหาแบบลงมือทำจริ ง และฝึกให้
ผู้เรีย นคิดแบบมีว ิจ ารณญาณและทักษะการวิเคราะห์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน อาชีพ ซึ่ง
สอดคล้องกับ อกนิษฐ์ คลังแสง (2554) กล่าวว่า นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ควรได้ฝึกทำงานที่เป็น
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งานจริง ได้ฝึกทำงานเป็นกลุ่ม เป็นทีมปฏิบัติงาน และมีครูที่ปรึกษาเข้ามาคอยติดตามผล และให้
คำปรึกษา ซึ่งจะได้ทำงานอย่างอิสระและมีความสุขในการร่วมกิจกรรม ส่งผลต่อดีการพัฒนาความรู้
ทักษะการทำงานและมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน และสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (13 ตุลาคม
2557) สรุปว่า การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต้องเตรียมคนออกไปเป็นคนทำงานที่ใช้ความรู้ และทักษะ
การปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ ภูวเรศ อับดุลสตา และวรรณดี สุทธินรากร (2559, หน้า 62) สรุปว่า
ประเทศเยอรมันนี ขับเคลื่อนระบบทวิภาคีด้วยกลไกทางกฎหมาย โดยให้ความสำคัญกับการฝึกหัด
งาน มีระบบสนับสนุน พร้อมส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิของผู้ฝึกหัดงาน มีระบบการควบคุมคุณภาพ
ตลอดกระบวนการผลิตกำลังคน ทั้งในโรงเรียนและสถานประกอบการ เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
จากการฝึกปฏิบัติจริง ให้ผู้เรียนสามารถค้นหาความถนัดของตนเอง และสามารถบูรณาการความรู้เชิง
ทฤษฎีและทักษะด้านการปฏิบัติ ได้ ซึ่งสอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2555)
ได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อแก้ปัญหา และนำมาใช้ในการขับเคลื่อนกำลังคนของประเทศให้
สอดคล้องกับตลาดแรงงานในอนาคต เพื่อผลิตช่างฝีมือป้อนให้กับตลาดแรงงานภายใน 5 ปี จะต้อง
ทำให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข จบการศึกษาไปแล้วประกอบอาชีพได้ มีทักษะที่สามารถแข่ งขัน
กับต่างประเทศ พร้อมยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (27 สิงหาคม
2558) ที่ได้เน้นนโยบายเกี่ยวกับการอาชีวศึกษาให้ปรับทัศนคติเปลี่ยนค่านิยมของผู้ปกครองและ
นักเรียน ให้เห็นความสำคัญและเข้าสู่การเรียนสายอาชีวศึกษาให้มากขึ้น และ ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ ในการจัดการศึกษาระหว่างสถานประกอบการและ สถานศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษา
ได้ฝึกปฏิบัติจริง และเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ทันที
ตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง พบว่า เมื่อมีการส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
และมีการประเมินการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนนักศึกษา ทั้งช่วงก่อนฝึก และหลังการฝึกอาชีพ
พบว่า 4.1 ผลการประเมินสมรรถนะของนักเรียนนักศึกษาจากการใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ทั้ง 3 ด้าน ก่อนเข้าฝึกอาชีพ ในภาพรวม มี
สมรรถนะ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนหลังฝึกอาชีพ ในภาพรวมนักเรียนนักศึกษา มีสมรรถนะทั้ง 3
ด้าน อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีวศึกษาของยุโรป (European Centre
for the Development of Vocational Training, 2011, p 5) สรุปว่า การจัดการอาชีวศึกษาและ
ฝึกอบรมอาชีพในยุโรปกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประเทศส่วนใหญ่จะเน้นปฏิรูปการจัดการ
อาชีวศึกษา เน้นการจัดการเรียนการฝึกงานในสถานที่จริง และสอดคล้องกับประภาพรรณ ปรีวรรณ
(2558) สรุปว่า องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มี 3
องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการระบบทวิภาคี และด้านความ
ร่วมมือ และสอดคล้องกับ เกนดรอน (Gendron, 2008) ได้ศึกษาการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ใน
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สถานประกอบการ พบว่า ผู้เรียนที่เข้าฝึกงานได้รู้วิธีการเรียนรู้ ได้ประสบการณ์การทำงาน ได้รับการ
พัฒนาทางอารมณ์ การปรับตัว การจัดการความขัดแย้ง การจัดการเปลี่ยนแปลง และการพัฒ นา
สมรรถนะการทำงานเป็นทีม ซึ่งสอดคล้องกับ ศรากร บุญปถัมภ์ (2558, หน้า 275-284) ได้วิจัย
พัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี ของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดย
การศึกษาทางไกลจากระบบที่ได้พัฒ นาขึ้น สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนการเรียน และ
สอดคล้องกับ ประเวศ วะสี (ม.ป.ป., หน้า 33-34) กล่าวว่า สถานประกอบการทุกแห่งควรจะเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่ดีที่ทำให้ผู้เรียนทำงานเป็น มีความอดทน ความรับผิดชอบ และมีรายได้ไปในตัว สถาน
ประกอบการก็ลดรายจ่ายลงโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินเดือนเต็มสำหรับผู้ฝึกงานทำนองเดียวกับระบบแพทย์
ของโรงพยาบาล และสอดคล้องกับจิรวัฒน์ วีรังกร (ม.ป.ป.) ความคาดหวังของตลาดแรงงานหลาย
ด้านจากผู้สำเร็จการศึกษา คือความสามารถในการปรับตัวกับผู้ร่วมงาน ความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาที่ซับซ้อน ความสามารถในการสื่อข้อความ การนำเสนอความสามารถในการคิดเชิงบวก และ
คิดอย่างเป็นระบบ แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และบริหารเวลาได้ดี พร้อมจะปฏิบัติตน
ภายในกรอบ ระเบียบของหน่วยงาน มีความอดทน สู้งาน เป็นบุคคลที่สามารถจะพัฒนาได้ในอนาคต
4.2 ผลการประเมินความพึงพอใของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อกลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ซึง่ นักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจ
ในภาพรวมอยู่ ในระดับ มาก ซึ่งสอดคล้องกั บ เกนดรอน (Gendron, 2008) ได้ศึกษาการพั ฒ นา
ศักยภาพการเรียนรู้ในสถานประกอบการ ในประเทศฝรั่งเศส พบว่า การฝึกงานทำให้นักศึกษามีความ
สนุกในการเรียนและฝึกงาน มากกว่าการเรียนในระบบเดิม และมีการสร้างนวัตกรรมในระบบการ
เรียนด้วย ซึ่งสอดคล้องกับซาร์การ์ (SarKar, 2015) ได้ศึกษาการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพใน
ระบบเปิดและเรียนทางไกลของประเทศอินเดีย พบว่า ระบบการเรียนอาชีวศึกษาทางไกล ได้ ช่วยเติม
เต็มในการเสริมความรู้ให้กับผู้ฝึกหัดงานในสถานประกอบการ และสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ
(พุธที่ 29 ธันวาคม 2558) ที่สรุปว่าสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เห็นว่าอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นระบบหนึ่งที่ช่วย
ให้การจัดการศึกษาตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับภาคเอกชน และ
นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองก็มีความสุขไปด้วย
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1.1 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา ที่จะนำกลไกการ
ขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนี้ไปใช้ ควรจัดอบรมคณะครูและบุคลากร ร่วมกับ
สถานประกอบการ เพื่อให้มีความเข้าใจในการจัดการตรงกัน
1.2 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา ที่จะนำกลไกการ
ขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนี้ไปใช้ ควรจัดรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีในสถานศึกษาให้มีความยืดหยุ่น และเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา
1.3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรกำหนดมาตรฐานและวิธีการประเมิน
การบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาให้เป็ น
สถานศึกษาที่เป็นเลิศด้านการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการทีร่ ่วมมือจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ภาคผนวก ข. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย
1. ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4. รองศาสตราจารย์สายัณต์ โพธิ์เกตุ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
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ภาคผนวก ข. แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่มีการปฏิบัติที่ดี ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

แบบสัมภาษณ์
ผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่มีการปฏิบัติที่ดี ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
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ตำแหน่ง…………………………………………….…..…ที่อยู่……………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
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ตอนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย
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2. ขอบข่ายงานและภาระงานในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วยอะไรบ้าง
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ภาคผนวก ค. แบบสอบถามเพื่อหาความเที่ยงของเครื่องมือตรวจสอบกลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

แบบสอบถาม
เพื่อหาความเที่ยงของเครื่องมือตรวจสอบ
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นแบบสอบถามเพื่อหาเที่ยงของเครื่องมือตรวจสอบกลไกการ
ขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ซึ่งจะนำไปเป็นข้อมูล
พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงกับสถาน
ประกอบการเอกชน หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาต่อไป
2. แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ทำเครื่องหมาย (√ )
หน้าข้อความที่เป็นจริงเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเที่ยงตรงของเครื่องมือตรวจสอบกลไกการ
ขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เป็นแบบสอบถามแบบ
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)และสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท้ายหัวข้อ ใน
การตอบแบบสอบถาม ขอให้ท่านพิจารณาแนวทางการจัดการศึกษา และทำเครื่องหมาย (√ ) โดยมี
รายละเอียดสำหรับความหมายในการตอบแต่ละช่อง ดังนี้
1 หมายถึง มีความสอดคล้องมากที่สุด
0 หมายถึง ไม่แน่ใจในความสอดคล้อง
+1 หมายถึง ไม่มีความสอดคล้อง
โดยโปรดพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ตามที่ท่านเห็นสมควร
ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาตอบแบบสอบถาม รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาในครั้งนี้
ดร.ประมวล วิลาจันทร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
E-mail: pramual.w@bpt.ac.th
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4. ความหมายของคำที่ใช้ในแบบสอบถาม
1. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หมายถึง ระบบการจัดการเรียนรู้คู่กับการฝึก
ทำงานอาชีพจริง ที่เกิดจากความร่วมมือที่ดีต่อกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในเรื่อง
การจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดการฝึกอาชีพ การวัดและการประเมินผล
2. กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
หมายถึง ระบบการปฏิบัติงานตามขอบข่ายและกระบวนการที่ประสานสอดคล้องกัน โดยผู้ปฏิบัติงาน
ได้ใช้เทคนิคการปฏิบัติงาน หรือวิธีการบริหารจัดการกับ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ซึ่งมี 4 องค์ประกอบ
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การจัดปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ องค์ประกอบที่ 2
ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภ าคี และองค์ป ระกอบที่ 4 ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หมายถึง ปัจจัยที่สำคัญที่
สถานศึกษานำมาบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ประกอบด้วย
1.1 สถานศึกษามีความร่วมมือ ที่ดีกับสถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ องค์กรภาคอุตสาหกรรม
องค์กรทางวิทยาศาสตร์ และองค์กรทางการเมื อง ชุมชน นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง 1.2
สถานศึกษาและสถานประกอบการมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภ าคี 1.3 สถานศึกษามีการแต่งตั้ งคณะกรรมการจัด การอาชีว ศึ ก ษาระบบทวิภ าคี 1.4
สถานศึกษาได้วางแผนกำลังคน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษา
1.5 สถานศึกษาได้ส ำรวจงบประมาณ กำลังคน ผู้บริห าร ผู้ควบคุมการฝึกและครูฝึกของสถาน
ประกอบการ 1.6 สถานศึกษาได้เตรียมหลักสูตร สัญญาการฝึก แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ
แผนการนิเทศ ข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติในการฝึกอาชีพ 1.7 สถานศึกษามีหลักสูตรอาชีพหลาย
สาขาให้นักเรียนนักศึกษาได้เลือกเข้าเรียน 1.8 สถานศึกษาและสถานประกอบการได้จัดบุคลากร วัสดุ
ครุภัณฑ์ พื้นที่ และอุปกรณ์การศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาเพียงพอต่อการเรียนการสอน 1.9
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เข้มแข็งด้วยหลักการบริหารที่มีความยืดหยุ่น 1.10 ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรในสถานศึกษาได้ส นับสนุนการจัดการอาชีว ศึกษาระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง 1.11
สถานศึกษาได้สร้างค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนต่อการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1.12 ทุน
สนับสนุนนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1.13 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชน 1.14 มอบทุนการศึกษาแก่ผู้ผ่านการฝึกอาชีพของอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1.15
สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการฝึกจากองค์กรวิชาชีพ
และสถานประกอบการ 1.16 สถานศึกษาได้ประสานผู้ปกครองกับสถานประกอบการให้ส่ง เสริ ม
สนับสนุนนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 1.17 สถานศึกษาจัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเรียน
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อาชีวศึกษาทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และ1.18 นักเรียนนักศึกษามีความต้องการศึกษาใน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
2.1 คณะกรรมการจัด การอาชี วศึก ษาระบบทวิภ าคี ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้
2.1.1 คณะกรรมการบริ ห าร ประกอบด้ ว ย ผู ้ อ ำนวยการของ
วิทยาลัยเป็นประธาน ผู้บริหารของสถานประกอบการทุกแห่งที่ ร่วมมือกับวิทยาลัยเป็นกรรมการ รอง
ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือเป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้างานความร่วมมือเป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ 1) กำหนดเป้าหมายความต้องการ
นักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 2) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ3) ให้
คำแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินงาน
2.2.2 คณะกรรมการดำเนินงาน แบ่งออกเป็น 2.1 คณะกรรมการ
ในสถานศึกษาประกอบด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธาน หัวหน้าแผนกวิชา ครูที่ปรึกษา
ครูผู้สอน เป็นคณะกรรมการ และหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นกรรมการและเลขานุการ
2.2 คณะกรรมการในสถานประกอบการประกอบด้วยผู้จัดการฝ่ายผลิต หัวหน้างานผลิต ครูฝึกใน
สถานประกอบการ หัวหน้างานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานมี
หน้าที่ 1) กำหนดแผนการฝึกอาชีพ คู่มือฝึกอาชีพ และแผนการนิเทศ 2) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้
เรี ย นรู้ แ ละฝึ ก อาชี พ 3) อำนวยความสะดวกและจั ด หาสิ ่ ง อำนวยความสะดวก 4) ติ ด ตามและ
ประเมินผลการฝึกอาชีพ และ5) รายงานผลการดำเนินงาน
2.2 งานจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หมายถึง งานที่ต้องปฏิบัติใน
สถานศึกษาและในสถานประกอบการเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
2.2.1 งานความร่วมมือ เป็นงานที่ปฏิบัติในสถานศึกษา ได้แก่ 1)
สถานศึกษาสร้างความร่ว มมือที่ดีกับสถานประกอบการ องค์กรวิช าชีพ องค์กรวิช าชีพ องค์ก ร
ภาคอุตสาหกรรม องค์กรทางวิทยาศาสตร์ และองค์กรทางการเมื อ ง ชุมชน นักเรียนนักศึ ก ษา
ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร 2) สถานศึกษาและสถานประกอบการมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3) แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ให้มีส่วนร่วมในการจัดการ 4) วิจัยพัฒนาสร้างนวัตกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5)
สำรวจความพร้อมด้านงบประมาณ กำลังคน ผู้บริหารสถานประกอบการ ผู้ควบคุมการฝึก และครูฝึก
ของสถานประกอบการ 6) ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 7)
สำรวจความต้องการปริมาณนักเรียนนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาที่สถานประกอบการต้องการ 8)
สำรวจความต้องการสถานประกอบการในการร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ9) สำรวจ
ความพร้อมด้านกำลังคน ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ครูนิเทศและบุคลากรของสถานศึกษา
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2.2.2 งานประชาสัมพันธ์ เป็นงานที่ปฏิบัติในสถานศึกษาได้แก่ 1)
ประชาสั ม พั น ธ์ ส ร้ า งความรู ้ค วามเข้ า ใจในการจั ดการอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิภ าคี ใ ห้ แ ก่ บ ุ ค ลากร
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 2) สร้างความตระหนักในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้แก่บุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 3) ประชาสัมพัน ธ์แนวทางการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้ส ถานประกอบการ
นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองมีความเข้าใจ 4) ประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจด้วยมาตรการต่าง ๆ ให้
สถานประกอบการเข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ5) จัดแนะแนวการศึกษาอาชีพให้
นักเรียนมัธยมศึกษาเป็นประจำทุกปี
2.2.3 งานพัฒนาครูและบุคลากร เป็นงานที่ปฏิบัติในสถานศึกษา
ได้แก่ 1) กำหนดมาตรการเพิ่มความรู้ความสามารถการจัดการเรียนการสอนให้กับครูในสถานศึกษา 2)
จัดฝึกอบรมครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการดำเนินงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3) จัดฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการให้มีความสามารถในการสอนงาน 4) สนับสนุนให้ครูเข้าฝึก
อาชีพในสถานประกอบการ 5) ให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่รับผิดชอบตามผลงาน 6) ส่งเสริมครู
ฝึกของสถานประกอบการทั้งด้านความรู้และทักษะการทำงาน และ7) ทดสอบความรู้ครูฝึกของสถาน
ประกอบการอย่างต่อเนื่อง
2.2.4 งานพัฒนาหลักสูตร เป็นงานที่ปฏิบัติในสถานศึกษา ได้แก่ 1)
จัดทำหลักสูตร แผนการเรีย น แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ และการประเมินร่ว มกับสถาน
ประกอบการ 2) จัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 3) จัดปรับปรุง
รายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และ4) จัดหลักสูตรให้มีการเรียนรู้ ทั้ง
ทางวิชาการและวิชาชีพ
2.2.5 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา เป็นงานทีป่ ฏิบัติ
ในสถานศึกษา ได้แก่ 1) ประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง 2) สร้างระบบการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ 3) ส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น 4) จัดทำแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการทั้งด้านความรู้และทักษะการ
ทำงานอาชีพ 5) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6) รับขึ้นทะเบียนผู้เข้าฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ 7) จั ด อบรมนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาเพื ่ อ เตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นเข้ า ฝึ ก อาชี พ 8)
เสริมสร้างวุฒิภาวะให้นักเรียนนักศึกษา 9) จัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองร่วมกับสถาน
ประกอบการ 10) จัดให้น ักเรีย นนักศึกษาทำสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ 11) จัด
นักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 12) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะใหม่ใน
สถานประกอบการ 13) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกอาชีพตามระดับอายุ 14) จัดให้นักเรียนนักศึกษา
ฝึกอาชีพตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 15) เตรียมนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพให้มีความพร้อม
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 16) จัดครูไปนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 17) จัดปัจฉิมนิเทศแก่
นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพ 18) วัดผลประเมินผลสมรรถนะนักเรียนนักศึกษาตามสภาพจริ ง
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19) จัดเทียบโอนประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษาและพนักงานของบริษัทสู่รายวิชา และ20) บริหาร
จัดการฝึกอาชีพระบบทวิภาคีให้เข้มแข็งโดยใช้หลักการบริหารที่มีความยืดหยุ่น
2.2.6 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ เป็นงานที่
ปฏิบัติในสถานประกอบการ ได้แก่ 1) จัดให้มีผู้ประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2)
ร่วมแนะแนวนักเรียนคัดเลือกเข้าศึกษาในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3) ให้ทุนการศึกษากับผู้สมัครเข้า
เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4) ร่วมคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5) วัดระดับ
ความรู้และทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6) ร่วมจัดทำ
แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 7) ทำสัญญาการฝึก
อาชีพกับนักเรียนนักศึกษา 8) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ ทั้งด้าน
ความรู้และทักษะการทำงานอาชีพ 9) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศให้
สอดคล้องกับการฝึกอาชีพ 10) ร่วมกับสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้และทักษะการทำงาน
อาชีพ 11) จัดบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ พื้นที่ และอุปกรณ์การศึกษาสำหรับนักเรียนนัก ศึกษาฝึกอาชีพ
12) จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาขณะฝึกอาชีพ 13) จัดให้นักเรี ยน
นักศึกษาฝึกอาชีพร่วมกับครูของสถานศึกษา 14) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ตาม
แผนการฝึกอาชีพ 15) จัดครูฝึกของสถานประกอบการให้สอนงานนักเรียนนักศึ กษา 16) ครูฝึกของ
สถานประกอบการได้สอนงานนักเรียนนักตามแผนที่วางไว้ 17) จัดครูฝึกเป็นพี่เลี้ยงประเมินผลการฝึก
อาชีพให้นักเรียนนักศึกษา 18) จัดครูฝึกเป็นผู้ควบคุมการฝึกอาชีพและความประพฤติของสถาน
ประกอบการ 19) จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนให้กับนักเรียนนักศึกษาตามข้อ ตกลง และ20) บรรจุผู้
ผ่านการฝึกอาชีพเป็นพนักงานในสถานประกอบการ
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
3.1 การวางแผน หมายถึงการกำหนดแผนปฏิบั ติงาน ประกอบด้ว ย
การศึกษาสภาพ กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าหมายผลผลิต หรือผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ พร้อม
กำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์กำหนดกลยุทธ์ โครงการและแผนปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3.2 การจัดองค์กร หมายถึง การจัดกลุ่มดำเนินการตามที่วางแผนไว้
ประกอบด้วย แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน และจัดปัจจัยสนับสนุนให้เหมาะสมกับเป้าหมาย
ผลผลิตหรือผลสัมฤทธิ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3.3 การชี้นำ หมายถึง การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรโดยใช้ภาวะผู้นำที่
จะเลือกช่องทางสื่อสารในองค์กร เพื่อเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรในการดำเนินงานให้ได้คุณภาพ
ตามเป้าหมาย ประกอบด้วย สร้างข้อตกลงในการดำเนินงาน สร้างเกณฑ์ให้รางวัลให้ทีมงาน และ
พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3.4 การดำเนินงาน หมายถึง การปฏิบัติตามแผนให้บรรลุเป้าหมายที่
กำหนดไว้ ประกอบด้วย ประสานงานผู้เกี่ยวข้ อง จัดประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานหรือจัดฝึกอบรม
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ดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม นิเทศช่วยเหลือให้โครงการให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3.5 การติดตามประเมินผล หมายถึง การสะท้อนให้เห็นความสำเร็จของ
การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ และนำมาเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่มีการวางแผนไว้ ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเป็นไปตามแผนที่
วางไว้หรือไม่ วิเคราะห์สาเหตุที่ไม่ประสบผลสำเร็จ และรายงานผลการของการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3.6 การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา หมายถึง การนำผลการประเมิ น มาใช้ เ ป็ น
แนวทางในการปรับปรุงวิธีการดำเนินงานในครั้งต่อไปให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ประกอบด้วย จัดประชุม
วิเคราะห์ผลการดำเนินงานร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องเพื่อแสวงหาวิธีดำเนินงานหรือนวัตกรรมมาใช้ใ นการ
ดำเนินงานให้เหมาะสมกว่าเดิม และเลือกแนวทางหรือนวัตกรรมในการดำเนินงานที่เหมาะสมเพื่อ
นำไปเป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3.7 การรายงานผลการดำเนินงาน หมายถึง การรายงานการปฏิบัติงาน
และรายงานการติดตามประเมินผล ประกอบด้วย กำหนดรูปแบบการรายงาน จัดทำรายงาน และ
เผยแพร่รายงานเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้ผู้เกี่ยวข้อง
องค์ประกอบที่ 4 ผลผลิตและผลลัพธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
4.1 ด้านความรู้ ประกอบด้วย มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการวิเคราะห์ ประยุกต์ความรู้ และการแก้ไข
ในการปัญหาในการปฏิบัติงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ต่อผู้คับบัญชา เพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป มี
ความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือการทำงานเป็นทีม มีความสามารถทางด้านสถิติและการคำนวณ
และ มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนางาน
4.2 ด้านทักษะและผลงาน ประกอบด้วย มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพที่รับผิดชอบ มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหางานตามสาขาวิชาชีพอย่าง
สร้างสรรค์ มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหางานตามสาขาวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ ผลการ
ปฏิบัติงานมีคุณภาพตามเป้าหมาย และผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
4.3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม ประกอบด้วย มีความซื่อสัตย์
สุจริตในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีระเบียบวินัย เคารพระเบียบของหน่วยงาน มีความสุภาพเรียบร้อย มี
สัมมาคาราวะ มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลาในการทำงาน มีทัศนคติที่ดีต่องานหรือหน่วยงาน มีส่วน
ร่ว มในกิจ กรรมของสถานประกอบการ และมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อ
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
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5. วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง หมายถึง สถานศึกษาที่เปิดสอนและบริหารงานภายใต้สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดให้มีการเรียน
การสอนระบบทวิภาคีทุกสาขาวิชา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา 2560-2561
6. ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา หมายถึ ง ผู ้ อ ำนวยการ สถานศึ ก ษา และรองผู ้ อ ำนวยการ
สถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ทีป่ ฏิบัติงานในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560-2561
7. ครู หมายถึง ครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่สอน ครูที่ปรึกษา หัวหน้าแผนกวิชาหรือหัวหน้างาน
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560-2561
8. บุคลากร หมายถึง บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2560-2561
9. ผู้บริหารสถานประกอบการ หมายถึง ผู้บริหารแหล่งประกอบกิจการที่สามารถสร้างมูลค่า
สินค้าหรือบริการในหลาย ๆ กิจการทั้งในรูปองค์กรเอกชน บริษัท หรือองค์กรของรัฐ โดยมีบุคลากร
ส่วนหนึ่งเป็นพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างบริหารงาน มีการดำเนินงานกิจกรรม
และพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในปีการศึกษา 2560-2561
10. ครู ฝ ึ ก หมายถึง หัว หน้างาน หรือผู้ควบคุ ม การฝึก ในสถานประกอบการ ซึ่งเป็ น ผู้
ประสานงานการจัดฝึกงาน จัดทำแผนการฝึกอาชีพ ควบคุมดูแลและ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับนักเรียน
นักศึกษาในการฝึกอาชีพ ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในปีการศึกษา 2560-2561
11. นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยเทคนิค
บ้านแพง สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2560-2561
12. นั ก ศึ ก ษา หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั ้ น สู ง (ปวส.) ของ
วิทยาลัย เทคนิ คบ้ านแพง สังกัดสถาบัน การอาชีว ศึ กษาภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ 2 สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2560-2561
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ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงใน ( ) หน้าข้อความที่เป็นจริงเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ตำแหน่งในปัจจุบัน
( ) ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
( ) ผู้บริหารสถานประกอบการ
( ) อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
2. ระดับการศึกษา
( ) ปริญญาเอก
( ) ปริญญาโท
3. ประสบการณ์ในตำแหน่งปัจจุบัน
( ) 14 ปี ขึ้นไป
( ) 11-13 ปี
( ) 8-10 ปี
( ) 5-7 ปี
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ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1) สถานศึกษามีความร่วมมือที่ดีกับสถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ
องค์กรภาคอุตสาหกรรม องค์กรทางวิทยาศาสตร์ และองค์กรทางการเมือง
ชุมชน นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง
2) สถานศึกษาและสถาน ประกอบการมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3) สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี
4) สถานศึกษาได้วางแผนกำลังคน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ครู นิเทศ
และบุคลากรทางการศึกษา
5) สถานศึกษาได้สำรวจงบประมาณ กำลังคน ผู้บริหาร ผู้ควบคุมการฝึกและ
ครูฝึกของสถานประกอบการ
6) สถานศึกษาได้เตรียมหลักสูตร สัญญาการฝึก แผนการเรียน แผนการฝึก
อาชีพ แผนการนิเทศ ข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติใน การฝึกอาชีพ
7) สถานศึกษามีหลักสูตรอาชีพหลายสาขาให้นักเรียนนักศึกษาได้เลือก
เข้าเรียน
8) สถานศึกษาและสถานประกอบการ ได้จัดบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ พื้นที่
และอุปกรณ์การศึกษาสำหรับ นักเรียนนักศึกษาเพียงพอต่อการ
เรียนการสอน
9) จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เข้มแข็งด้วยหลักการบริหารที่มี
ความยืดหยุ่น
10) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรใน สถานศึกษาได้สนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่าง ต่อเนื่อง
11) สถานศึกษาได้สร้างค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนต่อการเรียน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
12) ทุนสนับสนุนนักเรียนนักศึกษา อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
13) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชน
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ตอนที่ 2 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
14) มอบทุนการศึกษาแก่ผู้ผ่านการฝึกอาชีพของอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
15) สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเครื่องมือเครื่องจักรและ อุปกรณ์
ในการฝึกจากองค์กรวิชาชีพและสถานประกอบการ
16) สถานศึกษาได้ประสานผู้ปกครองกับสถานประกอบการให้ร่วมมือ ส่งเสริม
สนับสนุนนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี
17) สถานศึกษาจัดอุปกรณ์อำนวย ความสะดวกในการเรียน อาชีวศึกษา
ทางไกลผ่านเครือข่าย อินเตอร์เน็ต
18) นักเรียนนักศึกษามีความต้องการศึกษาในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ความสอดคล้อง
1 0 -1

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตอนที่ 2 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.1 คณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1) คณะกรรมการบริหารได้กำหนดเป้าหมายความต้องการนักเรียน
นักศึกษาระบบทวิภาคี
2) คณะกรรมการบริหารได้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิ
ภาคี
3) คณะกรรมการบริหารได้ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินงาน
4) คณะกรรมการดำเนินงานได้กำหนดแผนการฝึกอาชีพ คู่มือฝึกอาชีพ และ
แผนการนิเทศ
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ตอนที่ 2 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ความสอดคล้อง
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
1 0 -1
5) คณะกรรมการดำเนินงานได้จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกอาชีพ
6) คณะกรรมการดำเนินงานได้ อำนวยความสะดวกและจัดหาสิ่งอำนวยความ
สะดวก
7) คณะกรรมการดำเนินงานได้ติดตามและประเมินผลการฝึกอาชีพ
8) คณะกรรมการดำเนินงานได้รายงานผลการดำเนินงาน
2.2 งานจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.2.1 งานความร่วมมือ
1) สถานศึกษาสร้างความร่วมมือที่ดีกับสถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ
องค์กรวิชาชีพ องค์กรภาคอุตสาหกรรม องค์กรทางวิทยาศาสตร์ และ
องค์กรทางการเมือง ชุมชน นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร
2) สถานศึกษาและสถานประกอบการมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3) แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีส่วนร่วม
ในการจัดการ
4) วิจัยพัฒนาสร้างนวัตกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5) สำรวจความพร้อมด้างบประมาณกำลังคน ผู้บริหารสถาน ประกอบการ
ผู้ควบคุมการฝึก และครูฝึกของสถานประกอบการ
6) สำรวจความต้องการปริมาณ นักเรียนนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาที่สถาน
ประกอบการต้องการ
7) สำรวจความต้องการสถานประกอบการในการร่วมมือจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
8) สำรวจความพร้อมด้านกำลังคน ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ครูนิเทศ
และบุคลากรของ สถานศึกษา
2.2.2 งานประชาสัมพันธ์
1) ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิ
ภาคีให้แก่บุคลากรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2) สร้างความตระหนักในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้แก่ บุคลากร
อย่างต่อเนื่อง
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ตอนที่ 2 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3) ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้สถาน
ประกอบการ นักเรียนนักศึกษา และผู้ปกครองมีความเข้าใจ
4) ประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจด้วยมาตรการต่าง ๆ ให้สถาน ประกอบการเข้า
ร่วมจัดการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5) จัดแนะแนวการศึกษาอาชีพให้ นักเรียนมัธยมศึกษาเป็นประจำทุกปี
2.2.3 งานพัฒนาครูและบุคลากร
1) กำหนดมาตรการเพิ่มความรู้ความสามารถการจัดการเรียนการ
สอนให้กับครูในสถานศึกษา
2) จัดฝึกอบรมครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการ
ดำเนินงานอาชีวศึกษาระบบทวิ ภาคี
3) จัดฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการให้มีความสามารถในการสอนงาน
4) สนับสนุนให้ครูเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
5) ให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่รับผิดชอบตามผลงาน
6) ส่งเสริมครูฝึกของสถานประกอบการทั้งด้านความรู้และทักษะการทำงาน
7) ทดสอบความรู้ครูฝึกของสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง
2.2.4 งานพัฒนาหลักสูตร
1) จัดทำหลักสูตร แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ
และการประเมินร่วมกับสถานประกอบการ
2) จัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
3) จัดปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
4) จัดหลักสูตรให้มีการเรียนรู้ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
2.2.5 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา
1) ประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง
2) สร้างระบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ
3) ส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
4) จัดทำแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการทั้งด้านความรู้ และ
ทักษะการทำงานอาชีพ
5) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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ตอนที่ 2 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
6) รับขึ้นทะเบียนผู้เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
7) จัดอบรมนักเรียนนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกอาชีพ
8) เสริมสร้างวุฒิภาวะให้นักเรียนนักศึกษา
9) จัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา และผู้ปกครองร่วมกับสถานประกอบการ
10) จัดให้นักเรียนนักศึกษาทำสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ
11) จัดนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
12) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะใหม่ในสถานประกอบการ
13) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกอาชีพตามระดับอายุ
14) ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักเรียนนักศึกษาก่อนเข้าฝึกอาชีพ
15) จัดให้นักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
16) เตรียมนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน
17) จัดครูไปนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
18) จัดปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพ
19) วัดผลประเมินผลสมรรถนะนักเรียนนักศึกษาตามสภาพจริง
20) จัดเทียบโอนประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษาและพนักงานของบริษัทสู่
รายวิชา
21) บริหารจัดการฝึกอาชีพระบบทวิภาคีให้เข้มแข็งโดยใช้หลักการบริหารที่มี
ความยืดหยุ่น
2.2.6 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ
1) จัดให้มีผู้ประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2) ร่วมสัมภาษณ์นักเรียนคัดเลือกเข้าศึกษาในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3) ให้ทุนการศึกษากับผู้สมัครเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4) ร่วมคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5) วัดระดับความรู้และทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศการฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ

ความสอดคล้อง
1 0 -1

384
ตอนที่ 2 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
7) ทำสัญญาการฝึกอาชีพกับนักเรียนนักศึกษา
8) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ
9) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศให้
สอดคล้องกับการฝึกอาชีพ
10) ร่วมจัดทำแผนการฝึกอาชีพทั้งด้านความรู้และทักษะการทำงานอาชีพ
11) จัดบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ พื้นที่ และอุปกรณ์การศึกษาสำหรับนักเรียน
นักศึกษาฝึกอาชีพ
12) จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาขณะฝึกอาชีพ
13) จัดให้นักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพร่วมกับครูของสถานศึกษา
14) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ตามแผนการฝึกอาชีพ
15) จัดครูฝึกของสถานประกอบการให้สอนงานนักเรียนนักศึกษา
16) ครูฝึกของสถานประกอบการได้สอนงานนักเรียนนักตามแผนที่วางไว้
17) จัดครูฝึกเป็นพี่เลี้ยงประเมินผลการฝึกอาชีพให้นักเรียนนักศึกษา
18) จัดครูฝึกเป็นผู้ควบคุมการฝึกอาชีพและความประพฤติของสถาน
ประกอบการ
19) จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนให้กับนักเรียนนักศึกษาตามข้อตกลง
20) บรรจุผู้ผ่านการฝึกอาชีพเป็นพนักงานในสถานระกอบการ

ความสอดคล้อง
1 0 -1
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ตอนที่ 2 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ขั้นที่ 1 การวางแผน
1) มีการศึกษาสภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ วิทยาลัยเทคนิค
บ้านแพง
2) มีการกำหนดวัตถุประสงค์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3) มีการกำหนดเป้าประสงค์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
4) มีการกำหนดเป้าหมายผลผลิตหรือผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการจากการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
5) มีการกำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
6) มีการกำหนดกลยุทธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
7) มีการกำหนดโครงการในแผนปฏิบัติการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีอย่างเหมาะสม
ขั้นที่ 2 การจัดองค์กร
1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เพื่อทำหน้าที่ประสานความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับ
สถานประกอบการ
2) มีการจัดปัจจัยสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เหมาะสมกับ
เป้าหมายผลผลิตอย่างสม่ำเสมอ
ขั้นที่ 3 การชี้นำ
1) มีการสร้างข้อตกลงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับครูและบุคลากร
2) มีการสร้างเกณฑ์ให้รางวัลทีมงานในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับ
ครูและบุคลากร
3) มีการพัฒนาครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ความสอดคล้อง
1 0 -1
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ตอนที่ 2 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ความสอดคล้อง
1 0 -1
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ขั้นที่ 4 การดำเนินงาน
1) การดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2) การดำเนินงานด้านความร่วมมือ
3) การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์
4) การดำเนินงานด้านพัฒนาครูและบุคลากร
5) การดำเนินงานด้านพัฒนาหลักสูตร
6) การดำเนินงานด้านงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา
7) การดำเนินงานด้านงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ
ขั้นตอนที่ 5 การติดตามประเมินผล
1) มีการรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ตามตัวบ่งชี้เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่มีการวางแผนไว้
2) มีการประเมินผลการปฏิบัติการ จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3) มีการวิเคราะห์สาเหตุการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่ไม่
ประสบผลสำเร็จ
4) มีการรายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ขั้นตอนที่ 6 การปรับปรุงพัฒนา
1) มีการจัดประชุมวิเคราะห์ผลการดำเนินงานร่วมกันของผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อแสวงหาวิธีดำเนินงานหรือกลไกมาใช้ในการดำเนินงานให้
เหมาะสมกว่าเดิม
2) การเลือกแนวทางหรือกลไกในการดำเนินงานที่เหมาะสมเพื่อนำไป เป็น
แนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิค
บ้านแพงให้ได้คุณภาพเพิ่มขึ้น
ขั้นตอนที่ 7 การรายงานผลการดำเนินงาน
1) มีการกำหนดรูปแบบการรายงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2) มีการจัดทำรายงานการจัดการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3) มีการเผยแพร่รายงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบด้วย
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ตอนที่ 2 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
องค์ประกอบที่ 4 ผลผลิตและผลลัพธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ด้านที่ 1 ด้านความรู้
1.1 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.2 มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้มาแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
1.3 มีมนุษย์สัมพันธ์ต่อผู้คับบัญชา เพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป
1.4 มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือการทำงานเป็นทีม
1.5 มีความสามารถทางด้านสถิติและการคำนวณ
1.6 มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนางาน
ด้านที่ 2 ด้านทักษะและผลงาน
2.1 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานวิชาชีพที่รับผิดชอบ
2.2 มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหางานตามสาขาวิชาชีพอย่าง
สร้างสรรค์
2.3 มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหางานตามสาขาวิชาชีพอย่าง
สร้างสรรค์
2.4 ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพตามเป้าหมาย
2.5 ผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด

ความสอดคล้อง
1 0 -1
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ตอนที่ 2 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ด้านที่ 3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม
3.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริตในจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.2 มีระเบียบวินัย เคารพระเบียบของหน่วยงาน
3.3 มีความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคาราวะ
3.4 มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลาในการทำงาน
3.5 มีทัศนคติที่ดีต่องานหรือหน่วยงาน
3.6 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานประกอบการ
3.7 มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีต่อการปฏิบัติงาน

ความสอดคล้อง
1 0 -1
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ภาคผนวก ง. ผลการตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงของเครื่องมือตรวจสอบกลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
1) สถานศึกษามีความร่วมมือที่ดีกับสถาน
ประกอบการ องค์กรวิชาชีพ องค์กร
ภาคอุตสาหกรรม องค์กรทางวิทยาศาสตร์
และองค์กรทางการเมือง ชุมชน นักเรียน
นักศึกษาและผู้ปกครอง
2) สถานศึกษาและสถาน ประกอบการมีการทำ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3) สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4) สถานศึกษาได้วางแผนกำลังคน ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอน ครู
นิเทศ และ
บุคลากรทางการศึกษา
5) สถานศึกษาได้สำรวจงบประมาณ กำลังคน
ผู้บริหาร ผู้ควบคุมการฝึกและครูฝึกของสถาน
ประกอบการ
6) สถานศึกษาได้เตรียมหลักสูตร สัญญาการฝึก
แผนการเรียน แผนการฝึก อาชีพ
แผนการนิเทศ ข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติ
ในการฝึกอาชีพ
7) สถานศึกษามีหลักสูตรอาชีพหลายสาขาให้
นักเรียนนักศึกษาได้เลือกเข้าเรียน

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
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(ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
8) สถานศึกษาและสถานประกอบการ ได้จัด
บุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การศึกษา
สำหรับนักเรียนนักศึกษาเพียงพอต่อการเรียน
การสอน
9) จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เข้มแข็งด้วย
หลักการบริหารที่มีความยืดหยุ่น
10) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาได้
สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อย่างต่อเนื่อง
11)สถานศึกษาได้สร้างค่านิยมของ ผู้ปกครองและ
นักเรียนต่อการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
12) ทุนสนับสนุนนักเรียนนักศึกษา อาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
13) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชน
14) มอบทุนการศึกษาแก่ผู้ผ่านการฝึกอาชีพของ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
15) สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากร
เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการฝึก
จากองค์กรวิชาชีพและ สถานประกอบการ
16) สถานศึกษาได้ประสานผู้ปกครองกับสถาน
ประกอบการให้ร่วมมือส่งเสริมสนับสนุน
นักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี
17) สถานศึกษาจัดอุปกรณ์อำนวย ความสะดวก
ในการเรียนอาชีวศึกษาทางไกลผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
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+1 +1

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1
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ใช้ได้

+1 +1

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1
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ใช้ได้

+1 +1

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1
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ใช้ได้
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18) นักเรีย นนั กศึ กษามี ความต้ องการศึ ก ษาใน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.1 คณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
1) คณะกรรมการบริหารได้กำหนดเป้าหมาย
ความต้องการนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี
2) คณะกรรมการบริหารได้ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี
3) คณะกรรมการบริหารได้ให้คำแนะนำแก่
คณะกรรมการดำเนินงาน
4) คณะกรรมการดำเนินงานได้กำหนดแผนการ
ฝึกอาชีพ คู่มือฝึกอาชีพ และแผนการนิเทศ
5) คณะกรรมการดำเนินงานได้จัดให้นักเรียน
นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกอาชีพ
6) คณะกรรมการดำเนินงานได้ อำนวยความ
สะดวกและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก
7) คณะกรรมการดำเนินงานได้ติดตามและ
ประเมินผลการฝึกอาชีพ
8) คณะกรรมการดำเนินงานได้รายงานผลการ
ดำเนินงาน
2.2 งานจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.2.1 งานความร่วมมือ

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
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3

4
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ค่า
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+1 +1

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1
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1

ใช้ได้

+1 +1

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1
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1
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+1 +1
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1
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1) สถานศึกษาสร้างความร่วมมือที่ดีกับสถาน
ประกอบการ องค์กรวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ
องค์กรภาคอุตสาหกรรม องค์กรทาง
วิทยาศาสตร์ และองค์กรทางการเมือง ชุมชน
นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร
2) สถานศึกษาและสถานประกอบการมีการทำ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3) แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีให้มีส่วนร่วมในการจัดการ
4) วิจัยพัฒนาสร้างนวัตกรรมการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5) สำรวจความพร้อมด้านงบประมาณกำลังคน
ผู้บริหารสถานประกอบการผู้ควบคุมการฝึก
และครูฝึกของสถานประกอบการ
6) สำรวจความต้องการปริมาณ นักเรียนนักศึกษา
ในแต่ละสาขาวิชาที่สถานประกอบการต้องการ
7) สำรวจความต้องการสถานประกอบการในการ
ร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
8) สำรวจความพร้อมด้านกำลังคน ทั้งผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอน ครูนิเทศและบุคลากรของ
สถานศึกษา
2.2.2 งานประชาสัมพันธ์
1) ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้แก่บุคลากร
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
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0.80 ใช้ได้

+1 +1

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1

+1 +1 0

1

ใช้ได้

+1 +1

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

393
(ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
2) สร้างความตระหนักในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีให้แก่ บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
3) ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัด อาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีให้สถานประกอบการ นักเรียน
นักศึกษา และผู้ปกครองมีความเข้าใจ
4) ประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจด้วยมาตรการ
ต่าง ๆ ให้สถานประกอบการเข้าร่วมจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5) จัดแนะแนวการศึกษาอาชีพให้นักเรียน
มัธยมศึกษาเป็นประจำทุกปี
2.2.3 งานพัฒนาครูและบุคลากร
1) กำหนดมาตรการเพิ่มความรู้ความสามารถการ
จัดการเรียนการสอนให้กับครูในสถานศึกษา
2) จัดฝึกอบรมครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มี
ความพร้อมในการดำเนินงานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
3) จัดฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการให้มี
ความสามารถในการสอนงาน
4) สนับสนุนให้ครูเข้าฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ
5) ให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่รับผิดชอบ
ตามผลงาน
6) ส่งเสริมครูฝึกของสถานประกอบการทั้งด้าน
ความรู้และทักษะการทำงาน
7) ทดสอบความรู้ครูฝึกของสถานประกอบการ
อย่างต่อเนื่อง

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
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+1 +1

+1 +1 +1

1

ใช้ได้
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2.2.4 งานพัฒนาหลักสูตร
1) จัดทำหลักสูตร แผนการเรียนแผนการฝึกอาชีพ
แผนการนิเทศและการประเมินร่วมกับสถาน
ประกอบการ
2) จัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับการฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ
3) จัดปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ
4) จัดหลักสูตรให้มีการเรียนรู้ทั้งทางวิชาการและ
วิชาชีพ
2.2.5 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน
สถานศึกษา
1) ประสานงานกับสถานประกอบการอย่าง
ต่อเนื่อง
2) สร้างระบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ในสถานประกอบการ
3) ส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น
4) จัดทำแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการทั้งด้านความรู้และทักษะการทำงานอาชีพ
5) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6) รับขึ้นทะเบียนผู้เข้าฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ
7) จัดอบรมนักเรียน นักศึกษาเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าฝึกอาชีพ

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
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8) เสริมสร้างวุฒิภาวะให้นักเรียน นักศึกษา
9) จัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง
ร่วมกับสถานประกอบการ
10) จัดให้นักเรียน นักศึกษาทำสัญญาการฝึก
อาชีพกับสถานประกอบการ
11) จัดนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ
12) จัดให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะใหม่ใน
สถานประกอบการ
13) จัดให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกอาชีพตามระดับ
อายุ
14) ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักเรียน
นักศึกษาก่อนเข้าฝึกอาชีพ
15) จัดให้นักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
16) เตรียมนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพ
ให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
17) จัดครูไปนิเทศการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ
18) จัดปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการ
ฝึกอาชีพ
19) วัดผลประเมินผลสมรรถนะนักเรียน นักศึกษา
ตามสภาพจริง
20) จัดเทียบโอนประสบการณ์ของนักเรียน
นักศึกษาและพนักงานของบริษัทสู่รายวิชา
21) บริหารจัดการฝึกอาชีพระบบทวิภาคีให้
เข้มแข็งโดยใช้หลักการบริหารที่มีความยืดหยุ่น
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2.2.6 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถาน
ประกอบการ
1) จัดให้มีผู้ประสานงานการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
2) ร่วมสัมภาษณ์นักเรียนคัดเลือกเข้าศึกษาใน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3) ให้ทุนการศึกษากับผู้สมัครเข้าเรียนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
4) ร่วมคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
5) วัดระดับความรู้และทักษะการคิดคำนวณของ
นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี
6) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ
แผนการนิเทศการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ
7) ทำสัญญาการฝึกอาชีพกับนักเรียนนักศึกษา
8) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ
แผนการนิเทศ
9) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ
แผนการนิเทศให้สอดคล้องกับการฝึกอาชีพ
10) ร่วมจัดทำแผนการฝึกอาชีพทั้งด้านความรู้และ
ทักษะการทำงานอาชีพ
11) จัดบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ พื้นที่ และอุปกรณ์
การศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ
12) จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียน นักศึกษาขณะฝึกอาชีพ
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(ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
13) จัดให้นักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพร่วมกับครู
ของสถานศึกษา
14) จัดให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์
ตามแผนการฝึกอาชีพ
15) จัดครูฝึกของสถานประกอบการให้สอนงาน
นักเรียน นักศึกษา
16) ครู ฝ ึ ก ของสถานประกอบการได้ ส อนงาน
นักเรียน นักศึกษาตามแผนที่วางไว้
17) จัดครูฝึกเป็นพี่เลี้ยงประเมินผลการฝึกอาชีพ
ให้นักเรียน นักศึกษา
18) จัดครูฝึกเป็นผู้ควบคุมการฝึกอาชีพและความ
ประพฤติของสถานประกอบการ
19) จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนให้กับนักเรียน
นักศึกษาตามข้อตกลง
20) บรรจุผู้ผ่านการฝึกอาชีพเป็นพนักงานในสถาน
ประกอบการ
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิ ภาคี
ขั้นที่ 1 การวางแผน
1) มีการศึกษาสภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
2) มีการกำหนดวัตถุประสงค์การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิค
บ้านแพง
3) มีการกำหนดเป้าประสงค์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิค
บ้านแพง
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(ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
4) มีการกำหนดเป้าหมายผลผลิตหรือผลสัมฤทธิ์ที่
ต้องการจากการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
5) มีการกำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิค
บ้านแพง
6) มีการกำหนดกลยุทธ์การจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
7) มีการกำหนดโครงการในแผนปฏิบัติการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่าง
เหมาะสม
ขั้นที่ 2 การจัดองค์กร
1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อทำหน้าที่
ประสานความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการ
2) มีการจัดปัจจัยสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีให้เหมาะสมกับเป้าหมายผลผลิต
ขั้นที่ 3 การชี้นำ
1) มีการสร้างข้อตกลงการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีกับครู และบุคลากร
2) มีการสร้างเกณฑ์ให้รางวัลทีมงานในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับครูและบุคลากร
3) มีการพัฒนาครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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(ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ขั้นที่ 4 การดำเนินงาน
1) การดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2) การดำเนินงานด้านความร่วมมือ
3) การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์
4) การดำเนินงานด้านพัฒนาครูและบุคลากร
5) การดำเนินงานด้านพัฒนาหลักสูตร
6) การดำเนินงานด้านงานอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีในสถานศึกษา
7) การดำเนินงานด้านงานอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีในสถานประกอบการ
ขั้นตอนที่ 5 การติดตามประเมินผล
1) มีการรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามตัวบ่งชี้
เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่มีการ
วางแผนไว้
2) มีการประเมินผลการปฏิบัติการ จัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3) มีการวิเคราะห์สาเหตุการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีที่ไม่ประสบผลสำเร็จ
4) มีการรายงานผลการติดตามประเมินผลการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ขั้นตอนที่ 6 การปรับปรุงพัฒนา
1) มีการจัดประชุมวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
ร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องเพื่อแสวงหาวิธี
ดำเนินงานหรือกลไกมาใช้ในการดำเนินงานให้
เหมาะสมกว่าเดิม
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(ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
2) การเลือกแนวทางหรือกลไกในการดำเนินงานที่
เหมาะสมเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิค
บ้านแพงให้ได้คุณภาพเพิ่มขึ้น
ขั้นตอนที่ 7 การรายงานผล
การดำเนินงาน
1) มีการกำหนดรูปแบบการรายงานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2) มีการจัดทำรายงานการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
3) มีการเผยแพร่รายงานการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีให้ผู้เกี่ยวข้องทราบด้วย
องค์ประกอบที่ 4 ผลผลิตและผลลัพธ์การจัด
การอาชีวศึกษาระบบทวิ ภาคี
ด้านที่ 1 ด้านความรู้
1.1 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.2 มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้มาแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน
1.3 มีมนุษย์สัมพันธ์ต่อผู้คับบัญชา เพื่อนร่วมงาน
และบุคคลทั่วไป
1.4 มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือการ
ทำงานเป็นทีม
1.5 มีความสามารถทางด้านสถิติและการคำนวณ
1.6 มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนางาน
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(ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ด้านที่ 2 ด้านทักษะและผลงาน
2.1 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพที่รับผิดชอบ
2.2 มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา
งานตามสาขาวิชาชีพ
2.3 มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหางาน
ตามสาขาวิชาชีพ
2.4 ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพตามเป้าหมาย
2.5 ผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
ด้านที่ 3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และ
จริยธรรม
3.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริตในจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.2 มีระเบียบวินัย เคารพระเบียบของหน่วยงาน
3.3 มีความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคาราวะ
3.4 มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลาในการทำงาน
3.5 มีทัศนคติที่ดีต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3.6 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานประกอบการ
3.7 มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
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ภาคผนวก จ. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group) ตรวจสอบกลไกการ
ขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
วันที่ 19 กันยาน 2560
ห้องประชุม 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
…………………………………….………………
1. นายสุรัตน์ จั่นแย้ม ผู้ชำนาญการด้านการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3. ดร.อนันท์ งามสะอาด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)
4. ดร.ชาญทนงค์ บุญรักษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
5. คุณสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฏ์ ประธาน อ.กรอ.อศ.กลุ่มวิศวกรรมเครื่องจักรและงานโลหะ
และรองเลขาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
6. ดร.นราวัลย์ สุรังค์สุริยกุล อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
7. ดร.ปานเพชร ชินินทร รองประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
8. ดร. วินัย รุ่งฤทธิเดช รองประธาน อ.กรอ.อศ.กลุ่มวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ
9. ผอ.กมล ชุ่มเจริญ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
10. ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)
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ภาคผนวก ฉ. แบบตรวจสอบกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

แบบสอบถาม
เพื่อตรวจสอบกลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบกลไกการขับเคลื่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ซึ่งจะนำข้อมูลไปสร้างกลไกการขับเคลื่อนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ต่อไป
2. แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ทำเครื่องหมาย (√ )
หน้าข้อความที่เป็นจริงเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของ
กลไกการขั บ เคลื ่ อ นการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ข องวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค บ้ า นแพง เป็ น
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่ า 5 ระดั บ (Rating Scale)และสอบถามความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะท้ายหัวข้อ ในการตอบแบบสอบถาม ขอให้ท่านพิจารณาแนวทางการจัดการศึกษา และ
ทำเครื่องหมาย (√ ) โดยมีรายละเอียดสำหรับความหมายในการตอบแต่ละช่อง ดังนี้
5 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ มาก
3 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ น้อย
1 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ น้อยที่สุด
โดยโปรดพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ตามที่ท่านเห็นสมควร
ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาตอบแบบสอบถาม รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการจัดการศึกษาในครั้งนี้
ดร.ประมวล วิลาจันทร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
E-mail: pramual.w@bpt.ac.th
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4. ความหมายของคำที่ใช้ในแบบสอบถาม
1. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หมายถึง ระบบการจัดการเรียนรู้คู่กับการฝึก
ทำงานอาชีพจริง ที่เกิดจากความร่วมมือที่ดีต่อกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในเรื่อง
การจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดการฝึกอาชีพ การวัดและการประเมินผล
2. กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
หมายถึง ระบบการปฏิบัติงานตามขอบข่ายและกระบวนการที่ประสานสอดคล้องกัน โดยผู้ปฏิบัติงาน
ได้ใช้เทคนิคการปฏิบัติงาน หรือวิธีการบริหารจัดการกับ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ซึ่งมี 4 องค์ประกอบ
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การจัดปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ องค์ประกอบที่ 2
ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภ าคี และองค์ป ระกอบที่ 4 ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หมายถึง ปัจจัยที่สำคัญที่
สถานศึกษานำมาบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ประกอบด้วย
1.1 สถานศึกษามีความร่วมมือ ที่ดีกับสถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ องค์กรภาคอุตสาหกรรม
องค์กรทางวิทยาศาสตร์ และองค์กรทางการเมื อง ชุมชน นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง 1.2
สถานศึกษาและสถานประกอบการมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภ าคี 1.3 สถานศึกษามีการแต่งตั้ งคณะกรรมการจัด การอาชีว ศึ ก ษาระบบทวิภ าคี 1.4
สถานศึกษาได้วางแผนกำลังคน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษา
1.5 สถานศึกษาได้ส ำรวจงบประมาณ กำลังคน ผู้บริห าร ผู้ควบคุมการฝึกและครูฝึกของสถาน
ประกอบการ 1.6 สถานศึกษาได้เตรียมหลักสูตร สัญญาการฝึก แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ
แผนการนิเทศ ข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติในการฝึกอาชีพ 1.7 สถานศึกษามีหลักสูตรอาชีพหลาย
สาขาให้นักเรียนนักศึกษาได้เลือกเข้าเรียน 1.8 สถานศึกษาและสถานประกอบการได้จัดบุคลากร วัสดุ
ครุภัณฑ์ พื้นที่ และอุปกรณ์การศึกษาสำหรับนัก เรียนนักศึกษาเพียงพอต่อการเรียนการสอน 1.9
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เข้มแข็งด้วยหลักการบริหารที่มีความยืดหยุ่น 1.10 ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรในสถานศึกษาได้ส นับสนุนการจัดการอาชีว ศึกษาระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง 1.11
สถานศึกษาได้สร้างค่านิยมของผู้ปกครองและนั กเรียนต่อการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1.12 ทุน
สนับสนุนนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1.13 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชน 1.14 มอบทุนการศึกษาแก่ผู้ผ่านการฝึกอาชีพของอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1.15
สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการฝึกจากองค์กรวิชาชีพ
และสถานประกอบการ 1.16 สถานศึกษาได้ประสานผู้ปกครองกับสถานประกอบการให้ส่งเสริม
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สนับสนุนนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 1.17 สถานศึกษาจัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเรียน
อาชีวศึกษาทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และ1.18 นักเรียนนักศึกษามีความต้องการศึกษาใน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
2.1 คณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
2.1.1 คณะกรรมการบริ ห าร ประกอบด้ ว ย ผู ้ อ ำนวยการของ
วิทยาลัยเป็นประธาน ผู้บริหารของสถานประกอบการทุกแห่งที่ ร่วมมือกับวิทยาลัยเป็นกรรมการ รอง
ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือเป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้างานความร่วมมือเป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ 1) กำหนดเป้าหมายความต้องการ
นักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 2) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ3) ให้
คำแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินงาน
2.2.2 คณะกรรมการดำเนินงาน แบ่งออกเป็น 2.1 คณะกรรมการ
ในสถานศึกษาประกอบด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธาน หัวหน้าแผนกวิชา ครูที่ปรึกษา
ครูผู้สอน เป็นคณะกรรมการ และหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นกรรมการและเลขานุการ
2.2 คณะกรรมการในสถานประกอบการประกอบด้วยผู้จัดการฝ่ายผลิต หัวหน้างานผลิต ครูฝึกใน
สถานประกอบการ หัวหน้างานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานมี
หน้าที่ 1) กำหนดแผนการฝึกอาชีพ คู่มือฝึกอาชีพ และแผนการนิเทศ 2) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้
เรี ย นรู ้ แ ละฝึ ก อาชี พ 3) อำนวยความสะดวกและจัด หาสิ ่ ง อำนวยความสะดวก 4) ติ ด ตามและ
ประเมินผลการฝึกอาชีพ และ5) รายงานผลการดำเนินงาน
2.2 งานจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หมายถึง งานที่ต้องปฏิบัติใน
สถานศึกษาและในสถานประกอบการเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
2.2.1 งานความร่วมมือ เป็นงานที่ปฏิบัติในสถานศึกษา ได้แก่ 1)
สถานศึกษาสร้างความร่ว มมือที่ดีกับสถานประกอบการ องค์กรวิช าชีพ องค์กรวิช าชีพ องค์ก ร
ภาคอุตสาหกรรม องค์กรทางวิทยาศาสตร์ และองค์กรทางการเมื อ ง ชุมชน นักเรียนนักศึ ก ษา
ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร 2) สถานศึกษาและสถานประกอบการมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3) แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ให้มีส่วนร่วมในการจัดการ 4) วิจัยพัฒนาสร้างนวัตกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5)
สำรวจความพร้อมด้านงบประมาณ กำลังคน ผู้บริหารสถานประกอบการ ผู้ควบคุมการฝึก และครูฝึก
ของสถานประกอบการ 6) ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 7)
สำรวจความต้องการปริมาณนักเรียนนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาที่สถานประกอบการต้องการ 8)
สำรวจความต้องการสถานประกอบการในการร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ9) สำรวจ
ความพร้อมด้านกำลังคน ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ครูนิเทศและบุคลากรของสถานศึกษา
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2.2.2 งานประชาสัมพันธ์ เป็นงานที่ปฏิบัติในสถานศึกษาได้แก่ 1)
ประชาสั ม พั น ธ์ ส ร้ า งความรู ้ค วามเข้ า ใจในการจั ดการอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิภ าคี ใ ห้ แ ก่ บ ุ ค ลากร
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 2) สร้างความตระหนักในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้แก่บุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 3) ประชาสัมพัน ธ์แนวทางการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้ส ถานประกอบการ
นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองมีความเข้าใจ 4) ประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจด้วยมาตรการต่าง ๆ ให้
สถานประกอบการเข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ5) จัดแนะแนวการศึกษาอาชีพให้
นักเรียนมัธยมศึกษาเป็นประจำทุกปี
2.2.3 งานพัฒนาครูและบุคลากร เป็นงานที่ปฏิบัติในสถานศึกษา
ได้แก่ 1) กำหนดมาตรการเพิ่มความรู้ความสามารถการจัดการเรียนการสอนให้กับครูในสถานศึกษา 2)
จัดฝึกอบรมครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการดำเนินงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3) จัดฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการให้มีความสามารถในการสอนงาน 4) สนับสนุนให้ครูเข้าฝึก
อาชีพในสถานประกอบการ 5) ให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่รับผิดชอบตามผลงาน 6) ส่งเสริมครู
ฝึกของสถานประกอบการทั้งด้านความรู้และทักษะการทำงาน และ7) ทดสอบความรู้ครูฝึกของสถาน
ประกอบการอย่างต่อเนื่อง
2.2.4 งานพัฒนาหลักสูตร เป็นงานที่ปฏิบัติในสถานศึกษา ได้แก่ 1)
จัดทำหลักสูตร แผนการเรีย น แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ และการประเมินร่ว มกับสถาน
ประกอบการ 2) จัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 3) จัดปรับปรุง
รายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และ4) จัดหลักสูตรให้มีการเรียนรู้ ทั้ง
ทางวิชาการและวิชาชีพ
2.2.5 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา เป็นงานทีป่ ฏิบัติ
ในสถานศึกษา ได้แก่ 1) ประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง 2) สร้างระบบการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ 3) ส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น 4) จัดทำแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการทั้งด้านความรู้และทักษะการ
ทำงานอาชีพ 5) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6) รับขึ้นทะเบียนผู้เข้าฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ 7) จั ด อบรมนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาเพื ่ อ เตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นเข้ า ฝึ ก อาชี พ 8)
เสริมสร้างวุฒิภาวะให้นักเรียนนักศึกษา 9) จัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองร่วมกับสถาน
ประกอบการ 10) จัดให้น ักเรีย นนักศึกษาทำสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ 11) จัด
นักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 12) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะใหม่ใน
สถานประกอบการ 13) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกอาชีพตามระดับอายุ 14) จัดให้นักเรียนนักศึกษา
ฝึกอาชีพตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 15) เตรียมนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพให้มีความพร้อม
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 16) จัดครูไปนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 17) จัดปัจฉิมนิเทศแก่
นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพ 18) วัดผลประเมินผลสมรรถนะนักเรียนนักศึกษาตามสภาพจริ ง

417
19) จัดเทียบโอนประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษาและพนักงานของบริษัทสู่รายวิชา และ20) บริหาร
จัดการฝึกอาชีพระบบทวิภาคีให้เข้มแข็งโดยใช้หลักการบริหารที่มีความยืดหยุ่น
2.2.6 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ เป็นงานที่
ปฏิบัติในสถานประกอบการ ได้แก่ 1) จัดให้มีผู้ประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2)
ร่วมแนะแนวนักเรียนคัดเลือกเข้าศึกษาในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3) ให้ทุนการศึกษากับผู้สมัครเข้า
เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4) ร่วมคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5) วัดระดับ
ความรู้และทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6) ร่วมจัดทำ
แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 7) ทำสัญญาการฝึก
อาชีพกับนักเรียนนักศึกษา 8) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ ทั้งด้าน
ความรู้และทักษะการทำงานอาชีพ 9) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศให้
สอดคล้องกับการฝึกอาชีพ 10) ร่วมกับสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้และทักษะการทำงาน
อาชีพ 11) จัดบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ พื้นที่ และอุปกรณ์การศึกษาสำหรับนักเรียนนัก ศึกษาฝึกอาชีพ
12) จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาขณะฝึกอาชีพ 13) จัดให้นักเรี ยน
นักศึกษาฝึกอาชีพร่วมกับครูของสถานศึกษา 14) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ตาม
แผนการฝึกอาชีพ 15) จัดครูฝึกของสถานประกอบการให้สอนงานนักเรียนนักศึ กษา 16) ครูฝึกของ
สถานประกอบการได้สอนงานนักเรียนนักตามแผนที่วางไว้ 17) จัดครูฝึกเป็นพี่เลี้ยงประเมินผลการฝึก
อาชีพให้นักเรียนนักศึกษา 18) จัดครูฝึกเป็นผู้ควบคุมการฝึกอาชีพและความประพฤติของสถาน
ประกอบการ 19) จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนให้กับนักเรียนนักศึกษาตามข้อ ตกลง และ20) บรรจุผู้
ผ่านการฝึกอาชีพเป็นพนักงานในสถานประกอบการ
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
3.1 การวางแผน หมายถึงการกำหนดแผนปฏิบั ติงาน ประกอบด้ว ย
การศึกษาสภาพ กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าหมายผลผลิต หรือผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ พร้อม
กำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์กำหนดกลยุทธ์ โครงการและแผนปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3.2 การจัดองค์กร หมายถึง การจัดกลุ่มดำเนินการตามที่วางแผนไว้
ประกอบด้วย แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน และจัดปัจจัยสนับสนุนให้เหมาะสมกับเป้าหมาย
ผลผลิตหรือผลสัมฤทธิ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3.3 การชี้นำ หมายถึง การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรโดยใช้ภาวะผู้นำที่
จะเลือกช่องทางสื่อสารในองค์กร เพื่อเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรในการดำเนินงานให้ได้คุณภาพ
ตามเป้าหมาย ประกอบด้วย สร้างข้อตกลงในการดำเนินงาน สร้างเกณฑ์ให้รางวัลให้ทีมงาน และ
พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3.4 การดำเนินงาน หมายถึง การปฏิบัติตามแผนให้บรรลุเป้าหมายที่
กำหนดไว้ ประกอบด้วย ประสานงานผู้เกี่ยวข้ อง จัดประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานหรือจัดฝึกอบรม
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ดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม นิเทศช่วยเหลือให้โครงการให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3.5 การติดตามประเมินผล หมายถึง การสะท้อนให้เห็นความสำเร็จของ
การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ และนำมาเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่มีการวางแผนไว้ ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเป็นไปตามแผนที่
วางไว้หรือไม่ วิเคราะห์สาเหตุที่ไม่ประสบผลสำเร็จ และรายงานผลการของการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3.6 การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา หมายถึง การนำผลการประเมิ น มาใช้ เ ป็ น
แนวทางในการปรับปรุงวิธีการดำเนินงานในครั้งต่อไปให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ประกอบด้วย จัดประชุม
วิเคราะห์ผลการดำเนินงานร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องเพื่อแสวงหาวิธีดำเนินงานหรือนวัตกรรมมาใช้ใ นการ
ดำเนินงานให้เหมาะสมกว่าเดิม และเลือกแนวทางหรือนวัตกรรมในการดำเนินงานที่เหมาะสมเพื่อ
นำไปเป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3.7 การรายงานผลการดำเนินงาน หมายถึง การรายงานการปฏิบัติงาน
และรายงานการติดตามประเมินผล ประกอบด้วย กำหนดรูปแบบการรายงาน จัดทำรายงาน และ
เผยแพร่รายงานเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้ผู้เกี่ยวข้อง
องค์ประกอบที่ 4 ผลผลิตและผลลัพธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
4.1 ด้านความรู้ ประกอบด้วย มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้มาแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ต่อผู้คับบัญชา เพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป มีความสามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นหรือการทำงานเป็นทีม มีความสามารถทางด้านสถิติและการคำนวณ และ มีความสามารถ
ในการเรียนรู้และพัฒนางาน
4.2 ด้านทักษะและผลงาน ประกอบด้วย มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพที่รับผิดชอบ มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหางานตามสาขาวิชาชีพอย่าง
สร้างสรรค์ มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหางานตามสาขาวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ ผลการ
ปฏิบัติงานมีคุณภาพตามเป้าหมาย และผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
4.3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม ประกอบด้วย มีความซื่อสัตย์
สุจริตในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีระเบียบวินัย เคารพระเบียบของหน่วยงาน มีความสุภาพเรียบร้อย มี
สัมมาคาราวะ มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลาในการทำงาน มีทัศนคติที่ดีต่องานหรือหน่วยงาน มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของสถานประกอบการ และมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
4. ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อ
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
5. วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง หมายถึง สถานศึกษาที่เปิดสอนและบริหารงานภายใต้สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดให้มีการเรียน

419
การสอนระบบทวิภาคีทุกสาขาวิชา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา 2560-2561
6. ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา หมายถึ ง ผู ้ อ ำนวยการ สถานศึ ก ษา และรองผู ้ อ ำนวยการ
สถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ทีป่ ฏิบัติงานในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560-2561
7. ครู หมายถึง ครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่สอน ครูที่ปรึกษา หัวหน้าแผนกวิชาหรือหัวหน้างาน
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560-2561
8. บุคลากร หมายถึง บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2560-2561
9. ผู้บริหารสถานประกอบการ หมายถึง ผู้บริหารแหล่งประกอบกิจการที่สามารถสร้างมูลค่า
สินค้าหรือบริการในหลาย ๆ กิจการทั้งในรูปองค์กรเอกชน บริษัท หรือองค์กรของรัฐ โดยมีบุคลากร
ส่วนหนึ่งเป็นพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างบริหารงาน มีการดำเนินงานกิจกรรม
และพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในปีการศึกษา 2560-2561
10. ครู ฝ ึ ก หมายถึง หัว หน้างาน หรือผู้ควบคุ ม การฝึก ในสถานประกอบการ ซึ่งเป็ น ผู้
ประสานงานการจัดฝึกงาน จัดทำแผนการฝึกอาชีพ ควบคุมดูแลและ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับนักเรียน
นักศึกษาในการฝึกอาชีพ ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในปีการศึกษา 2560-2561
11. นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยเทคนิค
บ้านแพง สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2560-2561
12. นั ก ศึ ก ษา หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั ้ น สู ง (ปวส.) ของ
วิทยาลัย เทคนิคบ้านแพง สังกัดสถาบัน การอาชีว ศึก ษาภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ 2 สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2560-2561

420
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงใน ( ) หน้าข้อความที่เป็นจริงเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ตำแหน่งในปัจจุบัน
( ) ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
( ) ผู้บริหารสถานประกอบการ
( ) อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
2. ระดับการศึกษา
( ) ปริญญาเอก
( ) ปริญญาโท
3. ประสบการณ์ในตำแหน่งปัจจุบัน
( ) 10 ปีขึ้นไป
( ) 7-9 ปี
( ) 4-6 ปี
( ) 1-3 ปี

421
ตอนที่ 2 สอบถามเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ระดับความคิดเห็น
ระดับความคิดเห็น
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1) สถานศึกษามีความร่วมมือที่ดีกับ
สถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ
องค์กรภาคอุตสาหกรรม องค์กร
ทางวิทยาศาสตร์ และองค์กร ทาง
การเมือง ชุมชน นักเรียน
นักศึกษาและผู้ปกครอง
2) สถานศึกษาและสถาน ประกอบการ
มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี
3) สถานศึกษามีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
4) สถานศึกษาได้วางแผนกำลังคน
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ครู
นิเทศ และบุคลากรทางการศึกษา
5) สถานศึกษาได้สำรวจงบประมาณ
กำลังคน ผู้บริหาร ผู้ควบคุม
การฝึกและครูฝึกของสถาน
ประกอบการ
6) สถานศึกษาได้เตรียมหลักสูตร
สัญญาการฝึก แผนการเรียน
แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ
ข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติในการ
ฝึกอาชีพ

422
ตอนที่ 2 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
7) สถานศึกษามีหลักสูตรอาชีพหลาย
สาขาให้นักเรียนนักศึกษาได้เลือก
เข้าเรียน
8) สถานศึกษาและสถานประกอบการ
ได้จัดบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ พื้นที่
และอุปกรณ์การศึกษาสำหรับ
นักเรียนนักศึกษาเพียงพอต่อการ
เรียนการสอน
9) จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้
เข้มแข็งด้วยหลักการบริหารที่มี
ความยืดหยุ่น
10) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษาได้สนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่าง
ต่อเนื่อง
11)สถานศึกษาได้สร้างค่านิยมของ
ผู้ปกครองและนักเรียนต่อการเรียน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
12.) ทุนสนับสนุนนักเรียนนักศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
13) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร
ทั้งจากภาครัฐและเอกชน
14) มอบทุนการศึกษาแก่ผู้ผ่านการฝึก
อาชีพของอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี

ความเหมาะสม
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

423
ตอนที่ 2 (ต่อ)
ความเหมาะสม
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ระดับความคิดเห็น
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
5 4 3 2 1
15) สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน
ทรัพยากรเครื่องมือเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ในการฝึกจากองค์กร
วิชาชีพและสถานประกอบการ
16) สถานศึกษาได้ประสานผู้ปกครอง
กับสถานประกอบการให้ร่วมมือ
ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนนักศึกษา
ระบบทวิภาคี
17)สถานศึกษาจัดอุปกรณ์อำนวย ความ
สะดวกในการเรียนอาชีวศึกษา
ทางไกลผ่านเครือข่าย อินเตอร์เน็ต
18) นักเรียนนักศึกษามีความต้องการ
ศึกษาในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
2.1 คณะกรรมการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1) คณะกรรมการบริหารได้กำหนด เป้า
หมายความต้องการนักเรียนนักศึกษา
ระบบทวิภาคี
2) คณะกรรมการบริหารได้ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
3) คณะกรรมการบริหารได้ให้คำแนะนำ
แก่คณะกรรมการดำเนินงาน

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

424
ตอนที่ 2 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
4) คณะกรรมการดำเนินงานได้
กำหนดแผนการฝึกอาชีพ คู่มือฝึก
อาชีพ และแผนการนิเทศ
5) คณะกรรมการดำเนินงานได้จัดให้
นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้และฝึก
อาชีพ
6) คณะกรรมการดำเนินงานได้
อำนวยความสะดวกและจัดหาสิ่ง
อำนวยความสะดวก
7) คณะกรรมการดำเนินงานได้
ติดตามและประเมินผลการฝึก
อาชีพ
8) คณะกรรมการดำเนินงานได้
รายงานผลการดำเนินงาน
2.2 งานจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
2.2.1 งานความร่วมมือ
1) มีการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
2) มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทาง
ดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
3) สถานศึกษาสร้างความร่วมมือที่ดี
กับสถานประกอบการ องค์กร
วิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ องค์กร
ภาคอุตสาหกรรม องค์กรทาง
วิทยาศาสตร์ และองค์กรทางการ
เมือง ชุมชน นักเรียนนักศึกษา
ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร

ความเหมาะสม
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

425
ตอนที่ 2 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
4) สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการมีการทำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5) แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีส่วน
ร่วมในการจัดการ
6) วิจัยพัฒนาสร้างนวัตกรรมการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7) สำรวจความพร้อมด้านงบประมาณ
กำลังคน ผู้บริหารสถาน
ประกอบการ ผู้ควบคุมการฝึก และ
ครูฝึกของสถานประกอบการ
8) สำรวจความต้องการปริมาณ
นักเรียนนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา
ที่สถานประกอบการต้องการ
9) สำรวจความต้องการสถาน
ประกอบการในการร่วมมือจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
10) สำรวจความพร้อมด้านกำลังคน ทั้ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
ครูนิเทศและบุคลากรของ
สถานศึกษา
2.2.2 งานประชาสัมพันธ์
1) มีการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
2) มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทาง
ดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง

ความเหมาะสม
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

426
ตอนที่ 2 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3) ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีให้แก่บุคลากร
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4) สร้างความตระหนักในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้แก่
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
5. ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้สถาน
ประกอบการ นักเรียนนักศึกษาและ
ผู้ปกครองมีความเข้าใจ
6) ประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจด้วย
มาตรการต่าง ๆ ให้สถาน
ประกอบการเข้าร่วมจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7) จัดแนะแนวการศึกษาอาชีพให้
นักเรียนมัธยมศึกษาเป็นประจำ
ทุกปี
2.2.3 งานพัฒนาครูและบุคลากร
1) มีการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
2) มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทาง
ดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
3) กำหนดมาตรการเพิ่มความรู้
ความสามารถการจัดการเรียนการ
สอนให้กับครูในสถานศึกษา

ความเหมาะสม
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

427
ตอนที่ 2 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
4) จัดฝึกอบรมครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการ
ดำเนินงานอาชีวศึกษาระบบทวิ ภาคี
5) จัดฝึกอบรมครูฝึกในสถาน
ประกอบการให้มีความสามารถใน
การสอนงาน
6) สนับสนุนให้ครูเข้าฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ
7) ให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่
รับผิดชอบตามผลงาน
8) ส่งเสริมครูฝึกของสถาน
ประกอบการทั้งด้านความรู้และ
ทักษะการทำงาน
9) ทดสอบความรู้ครูฝึกของสถาน
ประกอบการอย่างต่อเนื่อง
2.2.4 งานพัฒนาหลักสูตร
1) มีการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
2) มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทาง
ดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
3) จัดทำหลักสูตร แผนการเรียน
แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ
และการประเมินร่วมกับสถาน
ประกอบการ
4) จัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับการ
ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

ความเหมาะสม
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

428
ตอนที่ 2 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
5) จัดปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถาน
ประกอบการ
6) จัดหลักสูตรให้มีการเรียนรู้ทั้งทาง
วิชาการและวิชาชีพ
2.2.5 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน
สถานศึกษา
1) มีการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
2) มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทาง
ดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
3) ประสานงานกับสถานประกอบการ
อย่างต่อเนื่อง
4) สร้างระบบการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ
5) ส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้มี
โอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
6) จัดทำแผนการฝึกอาชีพร่วมกับ
สถานประกอบการทั้งด้านความรู้
และทักษะการทำงานอาชีพ
7) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
8) รับขึ้นทะเบียนผู้เข้าฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ
9) จัดอบรมนักเรียนนักศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกอาชีพ

ความเหมาะสม
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

429
ตอนที่ 2 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
10) เสริมสร้างวุฒิภาวะให้นักเรียน
นักศึกษา
11) จัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา และ
ผู้ปกครองร่วมกับสถานประกอบการ
12) จัดให้นักเรียนนักศึกษาทำ
สัญญาการฝึกอาชีพกับสถาน
ประกอบการ
13) จัดนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ
ในสถานประกอบการ
14) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้
ทักษะใหม่ในสถานประกอบการ
15) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกอาชีพ
ตามระดับอายุ
16) ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
นักเรียนนักศึกษาก่อนเข้าฝึกอาชีพ
17) จัดให้นักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพ
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
18) เตรียมนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการ
ฝึกอาชีพให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน
19) จัดครูไปนิเทศการฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ
20) จัดปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียน
นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพ
21) วัดผลประเมินผลสมรรถนะ
นักเรียนนักศึกษาตามสภาพจริง

ความเหมาะสม
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

430
ตอนที่ 2 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
22) จัดเทียบโอนประสบการณ์ของ
นักเรียนนักศึกษาและพนักงานของ
บริษัทสู่รายวิชา
23) บริหารจัดการฝึกอาชีพระบบทวิ
ภาคีให้เข้มแข็งโดยใช้หลักการ
บริหารที่มีความยืดหยุ่น
2.2.6 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน
สถานประกอบการ
1) มีการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
2) มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทาง
ดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
3) จัดให้มีผู้ประสานงานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4) ร่วมสัมภาษณ์นักเรียนคัดเลือกเข้า
ศึกษาในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5) ให้ทุนการศึกษากับผู้สมัครเข้า เรียน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6) ร่วมคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7) วัดระดับความรู้และทักษะการคิด
คำนวณของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
8) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการ
ฝึกอาชีพ แผนการนิเทศการฝึก
อาชีพในสถานประกอบการ

ความเหมาะสม
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

431
ตอนที่ 2 (ต่อ)
ความเหมาะสม
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ระดับความคิดเห็น
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
5 4 3 2 1
9) ทำสัญญาการฝึกอาชีพกับนักเรียน
นักศึกษา
10) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการ
ฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ
11) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการ
ฝึกอาชีพ แผนการนิเทศให้
สอดคล้องกับการฝึกอาชีพ
12) ร่วมจัดทำแผนการฝึกอาชีพทั้งด้าน
ความรู้และทักษะการทำงานอาชีพ
13) จัดบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ พื้นที่
และอุปกรณ์การศึกษาสำหรับ
นักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพ
14) จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ให้แก่นักเรียนนักศึกษาขณะฝึก
อาชีพ
15) จั ด ให้ น ั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาฝึ ก อาชี พ
ร่วมกับครูของสถานศึกษา
16) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึก
ประสบการณ์ตามแผนการฝึก
อาชีพ
17) จัดครูฝึกของสถานประกอบการให้
สอนงานนักเรียนนักศึกษา
18) ครูฝึกของสถานประกอบการ
ได้สอนงานนักเรียนนักตามแผนที่
วางไว้
19) จัดครูฝึกเป็นพี่เลี้ยงประเมินผล
การ ฝึกอาชีพให้นักเรียนนักศึกษา

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

432
ตอนที่ 2 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
20) จัดครูฝึกเป็นผู้ควบคุมการฝึก
อาชีพและความประพฤติของ
สถานประกอบการ
21) จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนให้กับ
นักเรียนนักศึกษาตามข้อตกลง
22) บรรจุผู้ผ่านการฝึกอาชีพเป็น
พนักงานในสถานประกอบการ
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ขั้นที่ 1 การวางแผน
1) มีการศึกษาสภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
2) มีการกำหนดวัตถุประสงค์การ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3) มีการกำหนดเป้าประสงค์การ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
4) มีการกำหนดเป้าหมายผลผลิตหรือ
ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการจากการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
5) มีการกำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

ความเหมาะสม
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

433
ตอนที่ 2 (ต่อ)

6)

7)

1)

2)

3)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

กลไกการขับเคลื่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
มีการกำหนดกลยุทธ์การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
มีการกำหนดโครงการใน
แผนปฏิบัติการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่าง
เหมาะสม
ขั้นที่ 3 การชี้นำ
มีการสร้างข้อตกลงการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับครู และ
บุคลากร
มีการสร้างเกณฑ์ให้รางวัลทีมงาน
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีกับครูและบุคลากร
มีการพัฒนาครูและบุคลากร
ผู้รับผิดชอบจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
ขั้นที่ 4 การดำเนินงาน
การดำเนินงานด้านความร่วมมือ
การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์
การดำเนินงานด้านพัฒนาครูและ
บุคลากร
การดำเนินงานด้านพัฒนาหลักสูตร
การดำเนินงานด้านงานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
การดำเนินงานด้านงานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ

ความเหมาะสม
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

434
ตอนที่ 2 (ต่อ)
ความเหมาะสม
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ระดับความคิดเห็น
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
5 4 3 2 1
ขั้นตอนที่ 5 การติดตามประเมินผล
1) มีการรวบรวมข้อมูลผลการ
ปฏิบัติงานการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีตามตัวบ่งชี้เพื่อนำมา
เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่มีการ
วางแผนไว้
2) มีการประเมินผลการปฏิบัติการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3) มีการวิเคราะห์สาเหตุการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่ไม่
ประสบผลสำเร็จ
4) มีการรายงานผลการติดตาม
ประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
ขั้นตอนที่ 6 การปรับปรุงพัฒนา
1) มีการจัดประชุมวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงานร่วมกันของผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อแสวงหาวิธีดำเนินงานหรือ กลไก
มาใช้ในการดำเนินงานให้
เหมาะสมกว่าเดิม
2) การเลือกแนวทางหรือกลไกในการ
ดำเนินงานที่เหมาะสมเพื่อนำไป
เป็นแนวทางในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงให้ได้
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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ตอนที่ 2 (ต่อ)
ความเหมาะสม
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ระดับความคิดเห็น
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
5 4 3 2 1
ขั้นตอนที่ 7 การรายงานผลการ
ดำเนินงาน
1) มีการกำหนดรูปแบบการรายงาน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2) มีการจัดทำรายงานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3) มีการเผยแพร่รายงานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบด้วย
องค์ประกอบที่ 4 ผลผลิตและผลลัพธ์
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ด้านที่ 1 ด้านความรู้
1.1 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
1.2 มีความสามารถในการประยุกต์
ความรู้มาแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน
1.3 มีมนุษย์สัมพันธ์ต่อผู้คับบัญชา เพื่อน
ร่วมงานและบุคคลทั่วไป
1.4 มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
หรือการทำงานเป็นทีม
1.5 มีความสามารถทางด้านสถิติและ
การคำนวณ
1.6 มีความสามารถในการเรียนรู้และ
พัฒนางาน

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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ตอนที่ 2 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ด้านที่ 2 ด้านทักษะและผลงาน
2.1 มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพที่รับผิดชอบ
2.2 มีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์ปัญหางานตามสาขา
วิชาชีพ
2.3 มีความรู้ความสามารถในการแก้ไข
ปัญหางานตามสาขาวิชาชีพ
2.4 ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพตาม
เป้าหมาย
2.5 ผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามเวลา
ที่กำหนด
ด้านที่ 3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และ
จริยธรรม
3.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริตใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ
3.2 มีระเบียบวินัย เคารพระเบียบของ
หน่วยงาน
3.3 มีความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมา
คาราวะ
3.4 มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลาใน
การทำงาน
3.5 มีทัศนคติที่ดีต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย
3.6 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถาน
ประกอบการ

ความเหมาะสม
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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ตอนที่ 2 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3.7 มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงาน
3.5 มีทัศนคติที่ดีต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย
3.6 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถาน
ประกอบการ
3.7 มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงาน

ความเหมาะสม
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ความเป็นไปได้
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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ภาคผนวก ช. แบบทดลองการใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

แบบสอบถาม
การทดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

คำชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ซึ่งจะนำข้อมูลที่ไปไปเป็นแนวทางพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ต่อไป
2. แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติของการใช้กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เป็นแบบสอบถามแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ในการตอบแบบสอบถาม ขอให้ท่านพิจารณาแนวทางการจัด
การศึกษา และทำเครื่องหมาย (√ ) โดยมีรายละเอียดสำหรับความหมายในการตอบแต่ละช่อง ดังนี้
5 หมายถึง มีการปฏิบัติ มากที่สุด
4 หมายถึง มีการปฏิบัติ มาก
3 หมายถึง มีการปฏิบัติ ปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบัติ น้อย
1 หมายถึง มีการปฏิบัติ น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยโปรดพิจารณาให้ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิค
บ้านแพง ตามที่ท่านเห็นสมควร
ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาตอบแบบสอบถาม รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการจัดการศึกษาในครั้งนี้
ดร.ประมวล วิลาจันทร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
โทร 089-5697769 E-mail: pramual.w@bpt.ac.th

439
ความหมายของคำที่ใช้ในแบบสอบถาม
4. ความหมายของคำที่ใช้ในแบบสอบถาม
1. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หมายถึง ระบบการจัดการเรียนรู้คู่กับการฝึก
ทำงานอาชีพจริง ที่เกิดจากความร่วมมือที่ดีต่อกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในเรื่อง
การจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดการฝึกอาชีพ การวัดและการประเมินผล
2. กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
หมายถึง ระบบการปฏิบัติงานตามขอบข่ายและกระบวนการที่ประสานสอดคล้องกัน โดยผู้ปฏิบัติงาน
ได้ใช้เทคนิคการปฏิบัติงาน หรือวิธีการบริหารจัดการกับ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ซึ่งมี 4 องค์ประกอบ
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การจัดปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ องค์ประกอบที่ 2
ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภ าคี และองค์ป ระกอบที่ 4 ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หมายถึง ปัจจัยที่สำคัญที่
สถานศึกษานำมาบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ประกอบด้วย
1.1 สถานศึกษามีความร่วมมือ ที่ดีกับสถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ องค์กรภาคอุตสาหกรรม
องค์กรทางวิทยาศาสตร์ และองค์กรทางการเมื อง ชุมชน นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง 1.2
สถานศึกษาและสถานประกอบการมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภ าคี 1.3 สถานศึกษามีการแต่งตั้ งคณะกรรมการจัด การอาชีว ศึ ก ษาระบบทวิภ าคี 1.4
สถานศึกษาได้วางแผนกำลังคน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษา
1.5 สถานศึกษาได้ส ำรวจงบประมาณ กำลังคน ผู้บริห าร ผู้ควบคุมการฝึกและครูฝึกของสถาน
ประกอบการ 1.6 สถานศึกษาได้เตรียมหลักสูตร สัญญาการฝึก แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ
แผนการนิเทศ ข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติในการฝึกอาชีพ 1.7 สถานศึกษามีหลักสูตรอาชีพหลาย
สาขาให้นักเรียนนักศึกษาได้เลือกเข้าเรียน 1.8 สถานศึกษาและสถานประกอบการได้จัดบุคลากร วัสดุ
ครุภัณฑ์ พื้นที่ และอุปกรณ์การศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาเพียงพอต่อการเรียนการสอน 1.9
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เข้มแข็งด้วยหลักการบริหารที่มีความยืดหยุ่น 1.10 ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรในสถานศึกษาได้ส นับสนุนการจัดการอาชีว ศึกษาระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง 1.11
สถานศึกษาได้สร้างค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนต่อการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1.12 ทุน
สนับสนุนนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1.13 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชน 1.14 มอบทุนการศึกษาแก่ผู้ผ่านการฝึกอาชีพของอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1.15
สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการฝึกจากองค์กรวิชาชีพ
และสถานประกอบการ 1.16 สถานศึกษาได้ประสานผู้ปกครองกับสถานประกอบการให้ส่ง เสริ ม
สนับสนุนนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 1.17 สถานศึกษาจัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเรียน
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อาชีวศึกษาทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และ1.18 นักเรียนนักศึกษามีความต้องการศึกษาใน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
2.1 คณะกรรมการจัด การอาชี วศึก ษาระบบทวิภ าคี ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้
2.1.1 คณะกรรมการบริ ห าร ประกอบด้ ว ย ผู ้ อ ำนวยการของ
วิทยาลัยเป็นประธาน ผู้บริหารของสถานประกอบการทุกแห่งที่ ร่วมมือกับวิทยาลัยเป็นกรรมการ รอง
ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือเป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้างานความร่วมมือเป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ 1) กำหนดเป้าหมายความต้องการ
นักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 2) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ3) ให้
คำแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินงาน
2.2.2 คณะกรรมการดำเนินงาน แบ่งออกเป็น 2.1 คณะกรรมการ
ในสถานศึกษาประกอบด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธาน หัวหน้าแผนกวิชา ครูที่ปรึกษา
ครูผู้สอน เป็นคณะกรรมการ และหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นกรรมการและเลขานุการ
2.2 คณะกรรมการในสถานประกอบการประกอบด้วยผู้จัดการฝ่ายผลิต หัวหน้างานผลิต ครูฝึกใน
สถานประกอบการ หัวหน้างานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานมี
หน้าที่ 1) กำหนดแผนการฝึกอาชีพ คู่มือฝึกอาชีพ และแผนการนิเทศ 2) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้
เรี ย นรู้ แ ละฝึ ก อาชี พ 3) อำนวยความสะดวกและจั ด หาสิ ่ ง อำนวยความสะดวก 4) ติ ด ตามและ
ประเมินผลการฝึกอาชีพ และ5) รายงานผลการดำเนินงาน
2.2 งานจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หมายถึง งานที่ต้องปฏิบัติใน
สถานศึกษาและในสถานประกอบการเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
2.2.1 งานความร่วมมือ เป็นงานที่ปฏิบัติในสถานศึกษา ได้แก่ 1)
สถานศึกษาสร้างความร่ว มมือที่ดีกับสถานประกอบการ องค์กรวิช าชีพ องค์กรวิช าชีพ องค์ก ร
ภาคอุตสาหกรรม องค์กรทางวิทยาศาสตร์ และองค์กรทางการเมื อ ง ชุมชน นักเรียนนักศึ ก ษา
ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร 2) สถานศึกษาและสถานประกอบการมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3) แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ให้มีส่วนร่วมในการจัดการ 4) วิจัยพัฒนาสร้างนวัตกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5)
สำรวจความพร้อมด้านงบประมาณ กำลังคน ผู้บริหารสถานประกอบการ ผู้ควบคุมการฝึก และครูฝึก
ของสถานประกอบการ 6) ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 7)
สำรวจความต้องการปริมาณนักเรียนนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาที่สถานประกอบการต้องการ 8)
สำรวจความต้องการสถานประกอบการในการร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ9) สำรวจ
ความพร้อมด้านกำลังคน ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ครูนิเทศและบุคลากรของสถานศึกษา
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2.2.2 งานประชาสัมพันธ์ เป็นงานที่ปฏิบัติในสถานศึกษาได้แก่ 1)
ประชาสั ม พั น ธ์ ส ร้ า งความรู ้ค วามเข้ า ใจในการจั ดการอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิภ าคี ใ ห้ แ ก่ บ ุ ค ลากร
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 2) สร้างความตระหนักในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้แก่บุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 3) ประชาสัมพัน ธ์แนวทางการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้ส ถานประกอบการ
นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองมีความเข้าใจ 4) ประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจด้วยมาตรการต่าง ๆ ให้
สถานประกอบการเข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ5) จัดแนะแนวการศึกษาอาชีพให้
นักเรียนมัธยมศึกษาเป็นประจำทุกปี
2.2.3 งานพัฒนาครูและบุคลากร เป็นงานที่ปฏิบัติในสถานศึกษา
ได้แก่ 1) กำหนดมาตรการเพิ่มความรู้ความสามารถการจัดการเรียนการสอนให้กับครูในสถานศึกษา 2)
จัดฝึกอบรมครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการดำเนินงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3) จัดฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการให้มีความสามารถในการสอนงาน 4) สนับสนุนให้ครูเข้าฝึก
อาชีพในสถานประกอบการ 5) ให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่รับผิดชอบตามผลงาน 6) ส่งเสริมครู
ฝึกของสถานประกอบการทั้งด้านความรู้และทักษะการทำงาน และ7) ทดสอบความรู้ครูฝึกของสถาน
ประกอบการอย่างต่อเนื่อง
2.2.4 งานพัฒนาหลักสูตร เป็นงานที่ปฏิบัติในสถานศึกษา ได้แก่ 1)
จัดทำหลักสูตร แผนการเรีย น แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ และการประเมินร่ว มกับสถาน
ประกอบการ 2) จัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 3) จัดปรับปรุง
รายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และ4) จัดหลักสูตรให้มีการเรียนรู้ ทั้ง
ทางวิชาการและวิชาชีพ
2.2.5 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา เป็นงานทีป่ ฏิบัติ
ในสถานศึกษา ได้แก่ 1) ประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง 2) สร้างระบบการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ 3) ส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น 4) จัดทำแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการทั้งด้านความรู้และทักษะการ
ทำงานอาชีพ 5) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6) รับขึ้นทะเบียนผู้เข้าฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ 7) จั ด อบรมนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาเพื ่ อ เตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นเข้ า ฝึ ก อาชี พ 8)
เสริมสร้างวุฒิภาวะให้นักเรียนนักศึกษา 9) จัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองร่วมกับสถาน
ประกอบการ 10) จัดให้น ักเรีย นนักศึกษาทำสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ 11) จัด
นักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 12) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะใหม่ใน
สถานประกอบการ 13) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกอาชีพตามระดับอายุ 14) จัดให้นักเรียนนักศึกษา
ฝึกอาชีพตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 15) เตรียมนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพให้มีความพร้อม
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 16) จัดครูไปนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 17) จัดปัจฉิมนิเทศแก่
นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพ 18) วัดผลประเมินผลสมรรถนะนักเรียนนักศึกษาตามสภาพจริ ง
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19) จัดเทียบโอนประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษาและพนักงานของบริษัทสู่รายวิชา และ20) บริหาร
จัดการฝึกอาชีพระบบทวิภาคีให้เข้มแข็งโดยใช้หลักการบริหารที่มีความยืดหยุ่น
2.2.6 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ เป็นงานที่
ปฏิบัติในสถานประกอบการ ได้แก่ 1) จัดให้มีผู้ประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2)
ร่วมแนะแนวนักเรียนคัดเลือกเข้าศึกษาในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3) ให้ทุนการศึกษากับผู้สมัครเข้า
เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4) ร่วมคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5) วัดระดับ
ความรู้และทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6) ร่วมจัดทำ
แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 7) ทำสัญญาการฝึก
อาชีพกับนักเรียนนักศึกษา 8) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ ทั้งด้าน
ความรู้และทักษะการทำงานอาชีพ 9) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศให้
สอดคล้องกับการฝึกอาชีพ 10) ร่วมกับสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้และทักษะการทำงาน
อาชีพ 11) จัดบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ พื้นที่ และอุปกรณ์การศึกษาสำหรั บนักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพ
12) จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาขณะฝึกอาชีพ 13) จัดให้นักเรี ยน
นักศึกษาฝึกอาชีพร่วมกับครูของสถานศึกษา 14) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ตาม
แผนการฝึกอาชีพ 15) จัดครูฝึกของสถานประกอบการให้สอนงานนั กเรียนนักศึกษา 16) ครูฝึกของ
สถานประกอบการได้สอนงานนักเรียนนักตามแผนที่วางไว้ 17) จัดครูฝึกเป็นพี่เลี้ยงประเมินผลการฝึก
อาชีพให้นักเรียนนักศึกษา 18) จัดครูฝึกเป็นผู้ควบคุมการฝึกอาชีพและความประพฤติของสถาน
ประกอบการ 19) จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนให้กับนักเรียนนั กศึกษาตามข้อตกลง และ20) บรรจุผู้
ผ่านการฝึกอาชีพเป็นพนักงานในสถานประกอบการ
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
3.1 การวางแผน หมายถึงการกำหนดแผนปฏิบั ติงาน ประกอบด้ว ย
การศึกษาสภาพ กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าหมายผลผลิต หรือผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ พร้อม
กำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์กำหนดกลยุทธ์ โครงการและแผนปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3.2 การจัดองค์กร หมายถึง การจัดกลุ่มดำเนินการตามที่วางแผนไว้
ประกอบด้วย แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน และจัดปัจจัยสนับสนุนให้เหมาะสมกับเป้าหมาย
ผลผลิตหรือผลสัมฤทธิ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3.3 การชี้นำ หมายถึง การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรโดยใช้ภาวะผู้นำที่
จะเลือกช่องทางสื่อสารในองค์กร เพื่อเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรในการดำเนินงานให้ได้คุณภาพ
ตามเป้าหมาย ประกอบด้วย สร้างข้อตกลงในการดำเนินงาน สร้างเกณฑ์ให้รางวัลให้ทีมงาน และ
พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3.4 การดำเนินงาน หมายถึง การปฏิบัติตามแผนให้บรรลุเป้าหมายที่
กำหนดไว้ ประกอบด้วย ประสานงานผู้เกี่ยวข้ อง จัดประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานหรือจัดฝึกอบรม
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ดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม นิเทศช่วยเหลือให้โครงการให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3.5 การติดตามประเมินผล หมายถึง การสะท้อนให้เห็นความสำเร็จของ
การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ และนำมาเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่มีการวางแผนไว้ ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเป็นไปตามแผนที่
วางไว้หรือไม่ วิเคราะห์สาเหตุที่ไม่ประสบผลสำเร็จ และรายงานผลการของการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3.6 การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา หมายถึง การนำผลการประเมิ น มาใช้ เ ป็ น
แนวทางในการปรับปรุงวิธีการดำเนินงานในครั้งต่อไปให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ประกอบด้วย จัดประชุม
วิเคราะห์ผลการดำเนินงานร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องเพื่อแสวงหาวิธีดำเนินงานหรือนวัตกรรมมาใช้ใ นการ
ดำเนินงานให้เหมาะสมกว่าเดิม และเลือกแนวทางหรือนวัตกรรมในการดำเนินงานที่เหมาะสมเพื่อ
นำไปเป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3.7 การรายงานผลการดำเนินงาน หมายถึง การรายงานการปฏิบัติงาน
และรายงานการติดตามประเมินผล ประกอบด้วย กำหนดรูปแบบการรายงาน จัดทำรายงาน และ
เผยแพร่รายงานเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้ผู้เกี่ยวข้อง
องค์ประกอบที่ 4 ผลผลิตและผลลัพธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
4.1 ด้านความรู้ ประกอบด้วย มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการวิเคราะห์ ประยุกต์ความรู้ และการแก้ไข
ในการปัญหาในการปฏิบัติงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ต่อผู้คับบัญชา เพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป มี
ความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือการทำงานเป็นทีม มีความสามารถทางด้านสถิติและการคำนวณ
และ มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนางาน
4.2 ด้านทักษะและผลงาน ประกอบด้วย มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพที่รับผิดชอบ มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหางานตามสาขาวิชาชีพอย่าง
สร้างสรรค์ มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหางานตามสาขาวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ ผลการ
ปฏิบัติงานมีคุณภาพตามเป้าหมาย และผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
4.3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม ประกอบด้วย มีความซื่อสัตย์
สุจริตในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความระเบียบวินัย เคารพกำระเบียบของหน่วยงาน มีความสุภาพ
เรียบร้อย มีสัมมาคาราวะ มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลาในการทำงาน มีทัศนคติที่ดีต่องานหรือ
หน่วยงาน มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานประกอบการ และมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อ
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
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5. วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง หมายถึง สถานศึกษาที่เปิดสอนและบริหารงานภายใต้สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดให้มีการเรียน
การสอนระบบทวิภาคีทุกสาขาวิชา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา 2560-2561
6. ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา หมายถึ ง ผู ้ อ ำนวยการ สถานศึ ก ษา และรองผู ้ อ ำนวยการ
สถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ทีป่ ฏิบัติงานในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560-2561
7. ครู หมายถึง ครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่สอน ครูที่ปรึกษา หัวหน้าแผนกวิชาหรือหัวหน้างาน
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560-2561
8. บุคลากร หมายถึง บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2560-2561
9. ผู้บริหารสถานประกอบการ หมายถึง ผู้บริหารแหล่งประกอบกิจการที่สามารถสร้างมูลค่า
สินค้าหรือบริการในหลาย ๆ กิจการทั้งในรูปองค์กรเอกชน บริษัท หรือองค์กรของรัฐ โดยมีบุคลากร
ส่วนหนึ่งเป็นพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างบริหารงาน มีการดำเนินงานกิจกรรม
และพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในปีการศึกษา 2560-2561
10. ครู ฝ ึ ก หมายถึง หัว หน้างาน หรือผู้ควบคุ ม การฝึก ในสถานประกอบการ ซึ่งเป็ น ผู้
ประสานงานการจัดฝึกงาน จัดทำแผนการฝึกอาชีพ ควบคุมดูแลและ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับนักเรียน
นักศึกษาในการฝึกอาชีพ ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในปีการศึกษา 2560-2561
11. นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ของวิทยาลัยเทคนิค
บ้านแพง สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2560-2561
12. นั ก ศึ ก ษา หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั ้ น สู ง (ปวส.) ของ
วิทยาลัย เทคนิคบ้านแพง สังกัดสถาบัน การอาชีว ศึก ษาภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ 2 สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2560-2561
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ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดทำเครือ่ งหมาย √ ลงใน ( ) หน้าข้อความที่เป็นจริงเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ตำแหน่งในปัจจุบัน
( ) ผู้บริหารสถานศึกษา / ครู
( ) ผู้บริหารสถานประกอบการ / ครูฝึก
2. ระดับการศึกษา
( ) สูงกว่าปริญญาตรี
( ) ปริญญาตรี
4. ประสบการณ์ในตำแหน่งปัจจุบัน
( ) 10 ปีขึ้นไป
( ) 7-9 ปี
( ) 4-6 ปี
( ) 1-3 ปี

ข้อมูลเพื่อการประสานงานโครงการ
ชื่อสถานประกอบการ……………………………………………………………………………………………………
ที่อยู่……………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อผู้จัดการ………………………………………………………………เบอร์โทรศัพท์……………………...………
ชื่อครูฝึก………………………………………………………….………เบอร์โทรศัพท์………………………………
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ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการทดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1) สถานศึกษามีความร่วมมือที่ดีกับสถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ
องค์กรภาคอุตสาหกรรม องค์กรทางวิทยาศาสตร์ และองค์กรทางการ
เมือง ชุมชน นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง
2) สถานศึกษาและสถาน ประกอบการมีการทำบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3) สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
4) สถานศึกษาได้วางแผนกำลังคน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษา
5) สถานศึกษาได้สำรวจงบประมาณกำลังคน ผู้บริหาร ผู้ควบคุม
การฝึกและครูฝึกของสถานประกอบการ
6) สถานศึกษาได้เตรียมหลักสูตร สัญญาการฝึก แผนการเรียน
แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติใน
การฝึกอาชีพ
7) สถานศึกษามีหลักสูตรอาชีพหลายสาขาให้นักเรียนนักศึกษาได้เลือก
เข้าเรียน
8) สถานศึกษาและสถานประกอบการได้จัดบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ พื้นที่
และอุปกรณ์การศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาเพียงพอต่อการ
เรียนการสอน
9) จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เข้มแข็งด้วยหลักการบริหารที่มี
ความยืดหยุ่น
10) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาได้สนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่าง ต่อเนื่อง
11) สถานศึกษาได้สร้างค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนต่อการเรียน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ระดับการปฏิบัติ
5 4 3 2 1
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ตอนที่ 2 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
12) ทุนสนับสนุนนักเรียนนักศึกษา อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
13) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชน
14) มอบทุนการศึกษาแก่ผู้ผ่านการฝึกอาชีพของอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
15) สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเครื่องมือเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ในการฝึกจากองค์กรวิชาชีพและสถานประกอบการ
16) สถานศึกษาได้ประสานผู้ปกครองกับสถานประกอบการให้ร่วมมือ
ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี
17) ถานศึกษาจัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเรียนอาชีวศึกษา
ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
18) นักเรียนนักศึกษามีความต้องการศึกษาในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.1 คณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1) คณะกรรมการบริหารได้กำหนดเป้าหมายความต้องการนักเรียน
นักศึกษาระบบทวิภาคี
2) คณะกรรมการบริหารได้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
3) คณะกรรมการบริหารได้ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินงาน
4) คณะกรรมการดำเนินงานได้กำหนดแผนการฝึกอาชีพ คู่มือฝึก
อาชีพ และแผนการนิเทศ
5) คณะกรรมการดำเนินงานได้จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้และฝึก
อาชีพ
6) คณะกรรมการดำเนินงานได้อำนวยความสะดวกและจัดหาสิ่ง
อำนวยความสะดวก
7) คณะกรรมการดำเนินงานได้ติดตามและประเมินผลการฝึกอาชีพ
8) คณะกรรมการดำเนินงานได้รายงานผลการดำเนินงาน

ระดับการปฏิบัติ
5 4 3 2 1
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ตอนที่ 2 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ระดับการปฏิบัติ
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
5 4 3 2 1
2.2 งานจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.2.1 งานความร่วมมือ
1) มีการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
2) มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
3) สถานศึกษาสร้างความร่วมมือที่ดีกับสถานประกอบการ องค์กร
วิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ องค์กร ภาคอุตสาหกรรม องค์กรทาง
วิทยาศาสตร์ และองค์กรทางการเมือง ชุมชน นักเรียนนักศึกษา
ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร
4) สถานศึกษาและสถานประกอบการมีการทำบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือในการ จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5) แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีส่วน
ร่วมในการจัดการ
6) วิจัยพัฒนาสร้างนวัตกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7) สำรวจความพร้อมด้านงบประมาณกำลังคน ผู้บริหารสถาน
ประกอบการ ผู้ควบคุมการฝึก และครูฝึกของสถานประกอบการ
8) สำรวจความต้องการปริมาณนักเรียนนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาที่สถาน
ประกอบการต้องการ
9) สำรวจความต้องการสถานประกอบการในการร่วมมือจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
10) สำรวจความพร้อมด้านกำลังคนทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ครู
นิเทศและบุคลากรของสถานศึกษา
2.2.2 งานประชาสัมพันธ์
1) มีการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
2) มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
3) ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีให้แก่บุคลากรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4) สร้างความตระหนักในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้แก่
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
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ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัด อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้สถาน
ประกอบการ นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองมีความเข้าใจ
ประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจด้วยมาตรการต่าง ๆ ให้สถาน
ประกอบการเข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
จัดแนะแนวการศึกษาอาชีพให้ นักเรียนมัธยมศึกษาเป็นประจำทุกปี
2.2.3 งานพัฒนาครูและบุคลากร
มีการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
กำหนดมาตรการเพิ่มความรู้ความสามารถการจัดการเรียนการ
สอนให้กับครูในสถานศึกษา
จัดฝึกอบรมครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการ
ดำเนินงานอาชีวศึกษาระบบทวิ ภาคี
จัดฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการให้มีความสามารถในการสอน
งาน
สนับสนุนให้ครูเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
ให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่รับผิดชอบตามผลงาน
ส่งเสริมครูฝึกของสถานประกอบการทั้งด้านความรู้ และทักษะการ
ทำงาน
ทดสอบความรู้ครูฝึกของสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง
2.2.4 งานพัฒนาหลักสูตร
มีการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
จัดทำหลักสูตร แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ และ
การประเมินร่วมกับสถานประกอบการ
จัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
จัดปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ
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6) จัดหลักสูตรให้มีการเรียนรู้ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
2.2.5 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา
1) มีการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
2) มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทาง
ดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
3) ประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง
4) สร้างระบบการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ
5) ส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
6) จัดทำแผนการฝึกอาชีพร่วมกับ สถานประกอบการทั้งด้านความรู้
และทักษะการทำงานอาชีพ
7. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
8) รับขึ้นทะเบียนผู้เข้าฝึกอาชีพใน สถานประกอบการ
9) จัดอบรมนักเรียนนักศึกษาเพื่อ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกอาชีพ
10) เสริมสร้างวุฒิภาวะให้นักเรียน นักศึกษา
11) จัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา และผู้ปกครองร่วมกับสถาน
ประกอบการ
12) จัดให้นักเรียนนักศึกษาทำสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ
13) จัดนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
14) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะใหม่ในสถานประกอบการ
15) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกอาชีพตามระดับอายุ
16) ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักเรียนนักศึกษาก่อนเข้าฝึกอาชีพ
17) จัดให้นักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
18) เตรียมนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน
19)จัดครูไปนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
20) จัดปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพ
21) วัดผลประเมินผลสมรรถนะนักเรียนนักศึกษาตามสภาพจริง
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22) จัดเทียบโอนประสบการณ์ของ นักเรียนนักศึกษาและพนักงานของ
บริษัทสู่รายวิชา
23) บริหารจัดการฝึกอาชีพระบบทวิภาคีให้เข้มแข็งโดยใช้หลักการ
บริหารที่มีความยืดหยุ่น
2.2.6 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ
1) มีการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
2) มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทาง ดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
3) จัดให้มีผู้ประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4) ร่วมสัมภาษณ์นักเรียนคัดเลือกเข้าศึกษาในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5) ให้ทุนการศึกษากับผู้สมัครเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6) ร่วมคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7) วัดระดับความรู้และทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนที่สมัครเข้า
เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
8) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศการฝึก
อาชีพในสถานประกอบการ
9) ทำสัญญาการฝึกอาชีพกับนักเรียนนักศึกษา
10) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ
11) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศให้
สอดคล้องกับการฝึกอาชีพ
12) ร่วมจัดทำแผนการฝึกอาชีพทั้งด้านความรู้และทักษะการทำงานอาชีพ
13) จัดบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ พื้นที่ และอุปกรณ์การศึกษาสำหรับ
นักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพ
14) จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาขณะฝึก
อาชีพ
15) จัดให้นักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพร่วมกับครูของสถานศึกษา
16) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ตามแผนการฝึกอาชีพ
17) จัดครูฝึกของสถานประกอบการให้สอนงานนักเรียนนักศึกษา
18) ครูฝึกของสถานประกอบการได้สอนงานนักเรียนนักตามแผนที่วางไว้
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19) จัดครูฝึกเป็นพี่เลี้ยงประเมินผลการฝึกอาชีพให้นักเรียนนักศึกษา
20) จัดครูฝึกเป็นผู้ควบคุมการฝึกอาชีพและความประพฤติของ
สถานประกอบการ
21) จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนให้กับนักเรียนนักศึกษาตามข้อตกลง
22) บรรจุผู้ผ่านการฝึกอาชีพเป็นพนักงานในสถานระกอบการ
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ขั้นที่ 1 การวางแผน
1) มีการศึกษาสภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
2) มีการกำหนดวัตถุประสงค์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3) มีการกำหนดเป้าประสงค์การ จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
4) มีการกำหนดเป้าหมายผลผลิตหรือผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการจากการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
5) มีการกำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
6) มีการกำหนดกลยุทธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
7) มีการกำหนดโครงการในแผนปฏิบัติการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่าง เหมาะสม
ขั้นที่ 2 การจัดองค์กร
1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีเพื่อทำหน้าที่ประสานความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการ
2) มีการจัดปัจจัยสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้
เหมาะสมกับเป้าหมายผลผลิต อย่างสม่ำเสมอ
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ขั้นที่ 3 การชี้นำ
1) มีการสร้างข้อตกลงการจัดการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับครู
และบุคลากร
2) มีการสร้างเกณฑ์ให้รางวัลทีมงานในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีกับครูและบุคลากร
3) มีการพัฒนาครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
ขั้นที่ 4 การดำเนินงาน
1) การดำเนินงานด้านความร่วมมือ
2) การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์
3) การดำเนินงานด้านพัฒนาครูและบุคลากร
ขั้นตอนที่ 5 การติดตามประเมินผล
1) มีการรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีตามตัวบ่งชี้เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่มีการ
วางแผนไว้
2) มีการประเมินผลการปฏิบัติการ จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3) มีการวิเคราะห์สาเหตุการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่ไม่
ประสบผลสำเร็จ
4) มีการรายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
ขั้นตอนที่ 6 การปรับปรุงพัฒนา
1) มีการจัดประชุมวิเคราะห์ผลการดำเนินงานร่วมกันของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
แสวงหาวิธีดำเนินงานหรือกลไกมาใช้ในการดำเนินงานให้ เหมาะสม
กว่าเดิม
2) การเลือกแนวทางหรือกลไกในการดำเนินงานที่เหมาะสมเพื่อนำไป เป็น
แนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงให้ได้ คุณภาพเพิ่มขึ้น
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ตอนที่ 2 (ต่อ)
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ขั้นตอนที่ 7 การรายงานผลการดำเนินงาน
1) มีการกำหนดรูปแบบการรายงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2) มีการจัดทำรายงานการจัดการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3) มีการเผยแพร่รายงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบด้วย

ระดับการปฏิบัติ
5 4 3 2 1

ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับกลไกการขับเคลื่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3.1 ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2 ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.2.1 คณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2.1 งานจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1) งานความร่วมมือ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) งานประชาสัมพันธ์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3) งานพัฒนาครูและบุคลากร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) งานพัฒนาหลักสูตร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5) งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6) งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.3 กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.3.1 การวางแผน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.3.2 การจัดองค์กร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.3.3 การชี้นำ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3.3.4 การดำเนินงาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.3.5 การติดตามประเมินผล
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.3.6 การปรับปรุงพัฒนา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.3.7 การรายงานผลการดำเนินงาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

457
ภาคผนวก ซ. แบบประเมินสมรรถนะนักเรียนนักศึกษา

แบบสอบถาม
เพื่อประเมินสมรรถนะของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
คำชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ
สมรรถนะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทั้งก่อนการเข้าฝึก
อาชีพ และหลังการฝึกอาชีพ ตามกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที ่ 1 สอบถามความคิ ด เห็ น เกี ่ ย วกั บ ระดั บ สมรรถนะของนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาของ
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค บ้ า นแพง เป็ น แบบมาตรประมาณค่ า 5 ระดั บ (Rating Scale) ในการกรอก
แบบสอบถาม ขอให้ท่านพิจารณาสมรรถนะของนักเรียนนักศึกษา และทำเครื่องหมาย () โดยมี
รายละเอียดสำหรับความหมายในการตอบแต่ละข้อ ดังนี้
5 หมายถึง นักเรียนนักศึกษา มีสมรรถนะ มากที่สุด
4 หมายถึง นักเรียนนักศึกษา มีสมรรถนะ มาก
3 หมายถึง นักเรียนนักศึกษา มีสมรรถนะ ปานกลาง
2 หมายถึง นักเรียนนักศึกษา มีสมรรถนะ น้อย
1 หมายถึง นักเรียนนักศึกษา มีสมรรถนะ น้อยที่สุด
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยโปรดพิจารณาให้ความคิดเห็นและ
ข้ อ เสนอแนะต่ า ง ๆ ที ่ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การพั ฒ นาสมรรถนะของนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาตอบแบบสอบถาม รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการจัดการศึกษาในครั้งนี้
ดร.ประมวล วิลาจันทร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
โทร 089-5697769 E-mail: pramual.w@bpt.ac.th
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ความหมายของคำที่ใช้ในแบบสอบถาม
1. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หมายถึง ระบบการจัดการเรียนรู้คู่กับการฝึ ก
ทำงานอาชีพจริง ที่เกิดจากความร่วมมือที่ดีต่อกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในเรื่อง
การจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดการฝึกอาชีพ การวัดและการประเมินผล
2. กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
หมายถึง ระบบการปฏิบัติงานตามขอบข่ายและกระบวนการที่ประสานสอดคล้องกัน โดยผู้ปฏิบัติงาน
ได้ใช้เทคนิคการปฏิบัติงาน หรือวิธีการบริหารจัดการกับ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ซึ่งมี 4 องค์ประกอบ
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การจัดปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ องค์ประกอบที่ 2
ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภ าคี และองค์ป ระกอบที่ 4 ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3. องค์ประกอบที่ 4 ผลผลิตและผลลัพธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ประกอบด้วย
4.1 ด้านความรู้ ประกอบด้วย มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการวิเคราะห์ ประยุกต์ความรู้ และการแก้ไข
ในการปัญหาในการปฏิบัติงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ต่อผู้คับบัญชา เพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป มี
ความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือการทำงานเป็นทีม มีความสามารถทางด้านสถิติและการคำนวณ
และ มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนางาน
4.2 ด้านทักษะและผลงาน ประกอบด้วย มีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานวิชาชีพที่รับผิดชอบ มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหางานตามสาขาวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค์ มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหางานตามสาขาวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ ผล
การปฏิบัติงานมีคุณภาพตามเป้าหมาย และผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
4.3 ด้ า นเจตคติ คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรม ประกอบด้ วย มี ค วาม
ซื่อสัตย์ สุจริตในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความระเบียบวินัย เคารพกำระเบียบของหน่วยงาน มีความ
สุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคาราวะ มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลาในการทำงาน มีทัศนคติที่ดีต่องาน
หรือหน่วยงาน มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานประกอบการ และมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ตอนที่ 1 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะนักเรียนนักศึกษา
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
คุณลักษณะของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

ระดับสมรรถนะ
5

ด้านที่ 1 ด้านความรู้
1.1 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์ ประยุกต์ความรู้ และการ
แก้ไขในการปัญหาในการปฏิบัติงาน
1.3 มีมนุษย์สัมพันธ์ต่อผู้คับบัญชา เพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป
1.4 มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือการทำงานเป็นทีม
1.5 มีความสามารถทางด้านสถิติและการคำนวณ
1.6 มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนางาน
ด้านที่ 2 ด้านทักษะหรือผลงาน
2.1 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานวิชาชีพที่รับผิดชอบ
2.2 มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหางานตามสาขา
วิชาชีพอย่างสร้างสรรค์
2.3 มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหางานตามสาขาวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค์
2.4 ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพตามเป้าหมาย
2.5 ผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
ด้านที่ 3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม
3.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริตในจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.2 มีความระเบียบวินัย เคารพกำระเบียบของหน่วยงาน
3.3 มีความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคาราวะ
3.4 มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลาในการทำงาน
3.5 มีทัศนคติที่ดีต่องานหรือหน่วยงาน
3.6 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานประกอบการ
3.7 มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี โปรดระบุ)
3.1 ด้านความรู้
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
...................................................................................................................................................... ...........
...................................................................................................................... ...........................................
3.2 ด้านทักษะและผลงาน
............................................................................................................................. ....................................
...................................................................................................................................................... ...........
...................................................................................................................... ...........................................
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
3.3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
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ภาคผนวก ฌ. ผลการตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือประเมินสมรรถนะนักเรียนนักศึกษา
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5
ด้านที่ 1 ด้านความรู้
1.1 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.2 มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้มาแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน
1.3 มีมนุษย์สัมพันธ์ต่อผู้คับบัญชา เพื่อนร่วมงาน
และบุคคลทั่วไป
1.4 มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือการ
ทำงานเป็นทีม
1.5 มีความสามารถทางด้านสถิติและการคำนวณ
1.6 มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนางาน
ด้านที่ 2 ด้านทักษะหรือผลงาน
2.1 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพที่รับผิดชอบ
2.2 มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา
งานตามสาขา วิชาชีพอย่างสร้างสรรค์
2.3 มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหางาน
ตามสาขาวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์
2.4 ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพตามเป้าหมาย
2.5 ผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
ด้านที่ 3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม
3.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริตในจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.2 มีระเบียบวินัย เคารพระเบียบของหน่วยงาน
3.3 มีความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคาราวะ
3.4 มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลาในการทำงาน
3.5 มีทัศนคติที่ดีต่องานหรือหน่วยงาน
3.6 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานประกอบการ
3.7 มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
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ภาคผนวก ญ. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกลไกการขับเคลื่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
คำชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา ต่อกลไก
การขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้ไป
เป็นแนวทางพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ต่อไป
แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check list)
ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อระดับการปฏิบัติงาน ตามกลไก
การขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เป็นแบบสอบถาม
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ในการตอบแบบสอบถาม ขอให้นักเรียนนักศึกษา
พิจารณาตามแนวทางที่วิทยาลัยและสถานประกอบการได้ดำเนินงาน และทำเครื่องหมาย (√ ) โดยมี
รายละเอียดสำหรับความหมายในการตอบแต่ละช่อง ดังนี้
5 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อกลไกการขับเคลื่อน ฯ อยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อกลไกการขับเคลื่อน ฯ อยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อกลไกการขับเคลื่อน ฯ อยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อกลไกการขับเคลื่อน ฯ อยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อกลไกการขับเคลื่อน ฯ อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 4 สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ขอขอบคุณนักเรียนนักศึกษาทุกคนที่ให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในครั้งนี้
ดร.ประมวล วิลาจันทร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
โทร 089-5697769 E-mail: pramual.w@bpt.ac.th
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ความหมายของคำที่ใช้ในแบบสอบถาม
1. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หมายถึง ระบบการจัดการเรียนรู้คู่กับการฝึ ก
ทำงานอาชีพจริง ที่เกิดจากความร่วมมือที่ดีต่อกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในเรื่อง
การจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดการฝึกอาชีพ การวัดและการประเมินผล
2. กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
หมายถึง ระบบการปฏิบัติงานตามขอบข่ายและกระบวนการที่ประสานสอดคล้องกัน โดยผู้ปฏิบัติงาน
ได้ใช้เทคนิคการปฏิบัติงาน หรือวิธีการบริหารจัดการกับ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ซึ่งมี 4 องค์ประกอบ
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การจัดปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ องค์ประกอบที่ 2
ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภ าคี และองค์ป ระกอบที่ 4 ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
3. ความพึ ง พอใจต่ อ กลไกการขั บ เคลื ่ อ นการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ข อง
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง หมายถึง ความรู้สึกที่แสดงออกถึงความยินดี และพอใจที่ได้รับบริการหรือ
ความไม่พอใจ ตามความคาดหวังของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ ตามกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคบ้าน
แพง ดังนี้
1) สถานศึกษาได้ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้นักเรียน
นักศึกษาและผู้ปกครองมีความเข้าใจ
2) สถานศึกษามีหลักสูตรอาชีพหลายสาขาให้นักเรียนนักศึกษาได้เลือกเข้าเรียน
3) สถานศึกษาได้จัดครู บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ พื้นที่ และอุปกรณ์การศึกษาสำหรับ
นักเรียนนักศึกษาเพียงพอต่อการเรียนการสอน
4) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาได้สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง
5) สถานศึกษาได้ประสานผู้ปกครองกับสถานประกอบการให้ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน
นักศึกษา
6) สถานศึกษาได้จัดอบรมนักเรียนนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกอาชีพ
7) สถานศึกษาได้เสริมสร้างวุฒิภาวะให้นักเรียนนักศึกษาก่อนเข้าฝึกอาชีพ
8) สถานศึกษาได้จัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองร่วมกับสถานประกอบการ
9) สถานศึกษาได้จัดให้นักเรียนนักศึกษาทำสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ
10) สถานศึกษาจัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเรียนอาชีวศึกษาทางไกลผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
11) สถานศึกษาได้จัดครูไปนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
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12) สถานประกอบการได้จัดบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ พื้นที่ และอุปกรณ์การศึกษาสำหรับ
นักเรียนนักศึกษาเพียงพอต่อการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพ
13) สถานประกอบการได้อำนวยความสะดวกและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก เพียงพอต่อ
การเรียนการสอนและการฝึกอาชีพ
14) สถานประกอบการได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เข้าฝึก
อาชีพตามข้อตกลง
15) สถานประกอบการได้ให้ทุนการศึกษากับผู้สมัครเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
16) สถานประกอบการได้จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษา
17) สถานประกอบการจัดครูฝึกเป็นผู้ควบคุมการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
18) ครูฝึกในสถานประกอบการได้สอนงานนักเรียนนักศึกษาตามแผนที่วางไว้
19) สถานประกอบการได้วัดผลประเมินผลสมรรถนะนักเรียนนักศึกษาตามสภาพจริง
20) สถานประกอบการได้จัดปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพ
21) สถานประกอบการได้จัดใบรับรองการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึก
อาชีพจากสถานประกอบการ
22) สถานประกอบการได้บรรจุผู้ผ่านการฝึกอาชีพเป็นพนักงานในสถานประกอบการ
23) นักเรียนนักศึกษาที่เข้าฝึกอาชีพมีความพึงพอใจต่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
4. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการของวิทยาลัยเทคนิคบ้าน
แพง ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560-2561
5. ครู หมายถึง ครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่สอน ครูที่ปรึกษา หัวหน้าแผนกวิชาหรือหัวหน้างาน
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560-2561
6. ผู้บริหารสถานประกอบการ หมายถึง ผู้บริหารแหล่งประกอบกิจการที่สามารถสร้างมูลค่า
สินค้าหรือบริการในหลาย ๆ กิจการ ทั้งในรูปองค์กรเอกชน บริษัท หรือองค์กรของรัฐ โดยมีบุคลากร
ส่วนหนึ่งเป็นพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างบริหารงาน มีการดำเนินงานกิจกรรม
และพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2560-2561
7. ครู ฝ ึ ก ในสถานประกอบการ หมายถึ ง หั ว หน้ า งาน หรื อ ผู ้ ค วบคุ ม การฝึ ก ในสถาน
ประกอบการ ซึ่งเป็น ผู้ป ระสานงานการจัด ฝึ ก อาชี พ จัดทำแผนการฝึ ก อาชี พ ควบคุมดูแ ลและ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษาในการฝึกอาชีพ ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ปีการศึกษา
2560-2561
8. นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยเทคนิคบ้าน
แพง สั ง กั ด สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ 2 สำนั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560-2561
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9. นั ก ศึ ก ษา หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั ้ น สู ง (ปวส.) ของ
วิทยาลัย เทคนิ คบ้ านแพง สังกัดสถาบัน การอาชีว ศึ กษาภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ 2 สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560-2561
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดทำเครือ่ งหมาย √ ลงใน ( ) หน้าข้อความที่เป็นจริงเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. ระดับการศึกษา
( ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
( ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
3. สาขาวิชาที่กำลังศึกษา
( ) ช่างก่อสร้าง
( ) ช่างยนต์ / เทคนิคเครื่องกล
( ) ช่างกลโรงงาน / เทคนิคการผลิต
( ) ช่างไฟฟ้ากำลัง / ไฟฟ้า
( ) ช่างอิเล็กทรอนิกส์
( ) การบัญชี
( ) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
( ) การจัดการธุรกิจค้าปลีก

ข้อมูลเพื่อการประสานงานโครงการ
ชื่อสถานประกอบการ……………………………………………………………………………………………………
ที่อยู่……………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อผู้จัดการ………………………………………………………………เบอร์โทรศัพท์……………………...………
ชื่อครูฝึก………………………………………………………….………เบอร์โทรศัพท์………………………………
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ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและสถานประกอบการ ตามกลไกการ
ขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check list)
โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงใน ( ) หน้าข้อความ ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. สถานศึกษาได้จัดอบรมนักเรียนนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกอาชีพ
( ) ได้ดำเนินการ
( ) ไม่ได้ดำเนินการ
2. สถานศึกษาได้จัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองร่วมกับสถาน
ประกอบการ
( ) ได้ดำเนินการ
( ) ไม่ได้ดำเนินการ
3. สถานศึกษาได้จัดให้นักเรียนนักศึกษาทำสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ
( ) ได้ดำเนินการ
( ) ไม่ได้ดำเนินการ
4. สถานศึกษาได้จัดระบบการศึกษาทางไกลผ่านเครือข่ายเพื่อจัดการเรียนรู้เสริมขณะฝึก
อาชีพในสถานประกอบการ
( ) ได้ดำเนินการ
( ) ไม่ได้ดำเนินการ
5. สถานศึกษาได้จัดครูไปนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
( ) ได้ดำเนินการ
( ) ไม่ได้ดำเนินการ
6. สถานประกอบการได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เข้าฝึก
อาชีพตามข้อตกลง
( ) ได้ดำเนินการ
( ) ไม่ได้ดำเนินการ
7. สถานประกอบการได้จัดทุนสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาทีฝ่ ึกอาชีพในสถาน
ประกอบการนั้น
( ) ได้ดำเนินการ
( ) ไม่ได้ดำเนินการ
8. สถานประกอบการได้จัดครูฝึกเป็นผู้ควบคุมการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
( ) ได้ดำเนินการ
( ) ไม่ได้ดำเนินการ
9. สถานประกอบการได้จัดปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพ
( ) ได้ดำเนินการ
( ) ไม่ได้ดำเนินการ
10. สถานประกอบการได้ออกใบรับรองการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึก
อาชีพจากสถานประกอบการนั้น
( ) ได้ดำเนินการ
( ) ไม่ได้ดำเนินการ
11. สถานประกอบการได้บรรจุผู้ผ่านการฝึกอาชีพเป็นพนักงานในสถานประกอบการ
( ) ได้ดำเนินการ
( ) ไม่ได้ดำเนินการ
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ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาและสถานประกอบการ ตามกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา
ระดับความพึงพอใจ
ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
5 4 3 2 1
สถานศึกษาได้ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองมีความเข้าใจ
สถานศึกษามีหลักสูตรอาชีพหลายสาขาให้นักเรียนนักศึกษาได้
เลือกเข้าเรียน
สถานศึกษาได้จัดครู บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ พื้นที่ และอุปกรณ์
การศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาเพียงพอต่อการเรียนการสอน
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาได้สนับสนุน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง
สถานศึกษาได้ประสานผู้ปกครองกับสถานประกอบการให้ส่งเสริม
สนับสนุนนักเรียนนักศึกษา
สถานศึกษาได้เสริมสร้างวุฒิภาวะให้นักเรียนนักศึกษาก่อนส่งเข้า
ฝึกอาชีพ
สถานประกอบการได้จัดบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ พื้นที่ และ
อุปกรณ์การศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาเพียงพอต่อการเรียน
การสอนและการฝึกอาชีพ
สถานประกอบการได้อำนวยความสะดวกและจัดหาสิ่งอำนวย
ความสะดวก เพียงพอต่อการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพ
สถานประกอบการได้จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียนนักศึกษา
ครูฝึกในสถานประกอบการได้สอนงานนักเรียนนัก ศึกษาตามแผน
ที่วางไว้
สถานประกอบการได้วัดผลประเมินผลสมรรถนะนักเรียน
นักศึกษาตามสภาพจริง
นักเรียนนักศึกษาที่เข้าฝึกอาชีพมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
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ตอนที่ 4 สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง (ถ้ามี โปรดระบุ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก ฎ. ผลการตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือประเมินความพึงพอใจต่อกลไกการ
ขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ตอนที่ 3
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
1) สถานศึกษาได้จัดอบรมนักเรียนนักศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกอาชีพ
2) สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการได้จัด
ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง
3) สถานศึกษาได้จัดให้นักเรียนนักศึกษาทำสัญญา
การฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ
4) สถานศึกษาได้จัดระบบการศึกษาทางไกลผ่าน
เครือข่ายเพื่อจัดการเรียนรู้เสริมขณะฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ
5) สถานศึกษาได้จัดครูไปนิเทศการฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ
6) สถานประกอบการได้จัดสวัสดิการและ
ค่าตอบแทนให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เข้าฝึก
อาชีพตามข้อตกลง
7) สถานประกอบการได้จัดทุนสนับสนุนนักเรียน
นักศึกษาที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการนั้น
8) สถานประกอบการได้จัดครูฝึกเป็นผู้ควบคุมการ
ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
9) สถานประกอบการได้จัดปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียน
นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพ
10)สถานประกอบการได้ออกใบรับรองการฝึก
อาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึก
อาชีพจากสถานประกอบการนั้น
11)สถานประกอบการได้บรรจุผู้ผ่านการฝึกอาชีพ
เป็นพนักงานในสถานประกอบการ

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
1

2

3

4

5

ค่า
IOC

แปล
ผล

+1 +1

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1

+1 +1 +1

1

ใช้ได้
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ตอนที่ 3
กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
1) สถานศึกษาได้ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้นักเรียนนักศึกษา
และผู้ปกครองมีความเข้าใจ
2) สถานศึกษามีหลักสูตรอาชีพหลายสาขาให้
นักเรียนนักศึกษาได้เลือกเข้าเรียน
3) สถานศึกษาได้จัดครู บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์
พื้นที่ และอุปกรณ์การศึกษาสำหรับนักเรียน
นักศึกษาเพียงพอต่อการเรียนการสอน
4) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษาได้สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง
5) สถานศึกษาได้ประสานผู้ปกครองกับสถาน
ประกอบการให้ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน
นักศึกษา
6) สถานศึกษาได้เสริมสร้างวุฒิภาวะให้นักเรียน
นักศึกษาก่อนส่งเข้าฝึกอาชีพ
7) สถานประกอบการได้จัดบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์
พื้นที่ และอุปกรณ์การศึกษาสำหรับนักเรียน
นักศึกษาเพียงพอต่อการเรียนการสอนและการ
ฝึกอาชีพ
8) สถานประกอบการได้อำนวยความสะดวกและ
จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก เพียงพอต่อการ
เรียนการสอนและการฝึกอาชีพ
9) สถานประกอบการได้จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษา
10)ครูฝึกในสถานประกอบการได้สอนงานนักเรียน
นักศึกษาตามแผนที่วางไว้

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
1

2

3

4

5

ค่า
IOC

แปล
ผล

+1 +1

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1

+1 +1

0

0.80 ใช้ได้

+1 +1

+1 +1

0

0.80 ใช้ได้

+1 +1

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1

+1 +1

+1 +1

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1

+1 +1 +1

1

ใช้ได้

0

0.80 ใช้ได้
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ตอนที่ 3
กลไกการขับเคลื่อน
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1 2 3 4 5
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
11)สถานประกอบการได้วัดผลประเมินผล
สมรรถนะนักเรียนนักศึกษาตามสภาพจริง
+1 +1 +1 +1 +1
12)นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาที ่เ ข้ าฝึก อาชีพ มี ค วามพึง
พอใจต่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
+1 +1 +1 +1 +1

ค่า
IOC

แปล
ผล

1

ใช้ได้

1

ใช้ได้
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ภาคผนวก ฏ. การนำผลงานทางวิชาการไปใช้
1. การนำผลงานวิจัยและพัฒนา กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ไปใช้ ดังนี้
1.1 สร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาใหม่ในกิจกรรม
ปฐมนิเทศของสถานศึกษา

วิทยาลัย ได้ ส ร้า งความรู ้ความเข้า ใจกั บผู้ ป กครองของนั ก เรี ยนนัก ศึก ษาใหม่ ใ น
สถานศึกษา ให้มีความเข้าใจเรื่องการจัดการอาชีวศึกษาะรบบทวิภาคี ตามกลไกการขับเคลื่อนการ
จั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ข องวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค บ้ า นแพง (วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค บ้ า นแพง, 13
พฤษภาคม 2562)
1.2 สร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้บริหาร ครูและบุคลากรในกิจกรรมของสถานศึกษา

วิทยาลัยได้สร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้
ปฏิบัติตามกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในแนวทางเดียวกัน
(วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง, 20 พฤษภาคม 2562)

473
1.3 สร้างความรู้ความเข้าใจกับครูและบุคลากรในสถานศึกษา

วิทยาลัยได้สร้างความรู้ความเข้าใจกับครูและบุคลากรในสถานศึกษา ให้มีความเข้าใจเรื่องการ
จัดการอาชีวศึกษาะรบบทวิภาคี ตามกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง (วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง, 2 มิถุนายน 2562)
1.4 สร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาก่อนส่งเข้า
ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

วิทยาลัยได้สร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาก่อน
ส่งเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ให้มีความเข้าใจเรื่องการจัดการอาชีวศึกษาะรบบทวิภาคี ตาม
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง (วิทยาลัยเทคนิค
บ้านแพง, 20 มิถนุ ายน 2562
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1.5 สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ

ผู ้ ว ิ จ ั ย และพั ฒ นาในหน้ า ที่ ผู ้ อ ำนวยการวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค บ้ า นแพง รั ก ษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ได้นำสถานศึกษาและภาควิชา
สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ (วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย, 3 พฤษภาคม 2562)
1.6 กำหนดแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ

การนำเสนอหลักการออกแบบแผนการฝึกอาชีพ ที่ส นองความต้องการกำลังคนด้าน
อาชีวศึกษาของคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา
กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ ตามแนวปฏิบัติของกลไกการขับเคลื่อนการจัดการ
อาชี ว ศึกษาระบบทวิภ าคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 10
พฤษภาคม 2562)
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1.7 เพิ่มปริมาณนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ดังนี้

476

477

478

479

การนำหลักการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงไปใช้ ในสถานศึกษาสังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวัน ออกเฉีย งเหนือ 2 ประกอบด้ว ย วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยาลัยเทคนิคนครพนม และ
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุ กดาหาร เพื่อเพิ่มปริมาณนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการของกลุ่ม ของคณะอนุกรรมการร่วมรัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒ นากำลังคนด้าน
อาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ ซึ่งมีผู้บริหาร ครู บุคลากร
และนักศึกษาเข้าร่วมรับฟัง 150 คน (วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร, 9 พฤษภาคม 2562)
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1.8 เพิ่มปริมาณนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ดังนี้
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482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

การสร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้เข้าฝึกอาชีพระบบทวิภาคี แก่ผู้บริหาร ครู
บุ ค ลากรและนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา ในสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ในโครงการของคณะอนุกรรมการร่วมรัฐ และเอกชนเพื่อผลิตและพัฒ นา
กำลังคนด้านอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ ตามกลไกการขับเคลื่อนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง (24 พฤษภาคม 2562)

492

ผู ้ ว ิ จ ั ย และพั ฒ นา ได้ น ำกลไกการขั บ เคลื ่ อ นการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ข อง
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ภายใต้การทำงานร่วมกันของคณะอนุกรรมการร่วมรัฐและเอกชนเพื่อผลิต
และพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ ขยาย
ผลสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการพัฒนากำลังคน กับ สถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชี ว ศึ ก ษาภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ 3 ประกอบด้ ว ย 9 วิ ท ยาลั ย ได้ แ ก่ 1) วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
มหาสารคาม 2)วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 3) วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 4) วิทยาลัยเทคนิค
ขอนแก่น 5) วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 6) วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 7) วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
8) วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด และ9) วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ซึ่งมีผู้บริหาร ครู บุคลากร และ
นักเรียนนักศึกษา ร่วมรับฟัง และสมัครเข้าร่วมฝึกอาชีพในโครงการ (24 พฤษภาคม 2562)

493
1.9 เพิ่มปริมาณนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ดังนี้

494

495

496

497

ผู ้ ว ิ จ ั ย และพั ฒ นา ได้ น ำกลไกการขั บ เคลื ่ อ นการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ข อง
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ภายใต้การทำงานร่วมกันของคณะอนุกรรมการร่วมรัฐและเอกชนเพื่อผลิต
และพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ กับ
สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ประกอบด้วย 7 วิทยาลัย ได้แก่
1) วิทยาลัย เทคนิค หนองคาย 2)วิทยาลัยอาชีว ศึกษาหนองคาย 3) วิทยาลัยเทคนิค อุดรธานี 4)
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 5) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 6) วิทยาลัยเทคนิคเลย และ7) วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเลย ซึ่งมีผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ร่วมรับฟัง และสมัครเข้าร่วมฝึก
อาชีพในโครงการ (30 พฤษภาคม 2562)
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1.10 การจัดประชุมสร้างความเข้าใจ ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ตามกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เพื่อเป้าหมายการเพิ่มปริมาณนักศึกษาระบบทวิภาคี ดังนี้
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วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 (10 มิถุนายน 2562)
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ผู ้ ว ิ จ ั ย และพั ฒ นา ได้ น ำกลไกการขั บ เคลื ่ อ นการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ข อง
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ภายใต้การทำงานร่วมกันของคณะอนุกรรมการร่วมรัฐและเอกชนเพื่อผลิต
และพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ กับ
สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ประกอบด้วย 7 วิทยาลัย ได้แก่
1) วิทยาลัยเทคนิค นครราชสีมา 2)วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 3) วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 4)
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค คู เ มื อ ง 5) วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ ร ิ น ทร์ 6) วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค สุ ร ิ น ทร์ และ7)
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ซึ่งมีผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ร่วมรับฟัง และสมัครเข้าร่วม
ฝึกอาชีพในโครงการ (วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ, 10 มิถุนายน 2562)
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วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 (10 มิถุนายน 2562)
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1.11 การเสริมสร้างการเพิ่มปริมาณนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาใน
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาให้กับสถานประกอบการ ด้วย QR Code
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1.12 การจัดทำฐานข้อมูลนักเรียนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฝึกอาชีพระบบทวิภาคี โดยใช้
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
https://forms.gle/6qKW954QkADnbk58A

จากการจัดประชุมสร้างความเข้าใจในแต่ละสถาบัน และในแต่ละสถานศึกษา จึงได้จดั ทาฐานข้อมูล
นักเรียนนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์เข้าฝึ กอาชีพในสถานประกอบการ เพื่อแจ้งให้คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงาน
โลหะ และจัดนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึ กอาชีพในสถานประกอบการ (สิงหาคม 2562)
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1.13 สร้างเว็บไซต์ เป็นกลไกการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา
ของสถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา กับ สถานประกอบการ ตามกลไกการขับเคลื่อนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

เว็บไซต์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการติดต่อสื่อสารของนักเรียน
นักศึกษา สถานศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษา กับ สถานประกอบการทุกแห่ง เพื่อประโยชน์ใน
การแจ้งความต้องการนักเรียนนักศึกษา การนิเทศติดตามการฝึกอาชีพ และการบรรจุงานผู้ผ่านการฝึก
อาชีพและผู้สำเร็จการศึกษา (สิงหาคม 2562)
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ภาคผนวก ฐ. การเผยแพร่ผลงานทางวิ ชาการ
2. การเผยแพร่ผลงานทางวิ ชาการ
2.1 การเผยแพร่ผลงานวิ จยั ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ผ่านระบบงานสารบรรณ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
https://drive.google.com/file/d/1iibFFeoMu9dNk2Pnwj1edmbWRECQzPgi/view
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2.2 การเผยแพร่หลักการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทางไกล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ได้เผยแพร่หลักการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ การออกแบบแผนการฝึกอาชีพ และการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทางไกล
ระบบทวิ ภ าคี อ อนไลน์ ให้ แ ก่ ห ั ว หน้ า ภาควิ ช าในสถาบั น (สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2, 13-14 มิถุนายน 2562)

535
2.3 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานตามกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงสู่คณะกรรมการวิทยาลัย

การเผยแพร่ผลสำเร็จในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ต่อกรรมการวิทยาลัย และการ
นำกลไกการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง กำหนดเป็นกลยุทธ์ การ
บริหารจจัดการในแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย เพิ่อเพิ่มปริมาณสถานประกอบการ รวมถึงการเพิ่ม
ปริมาณและคุณภาพนักเรียนศึกษา (วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง, 26-28 ตุลาคม 2562)
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2.4 การเผยแพร่แนวทางจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่สถานประกอบการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ด้านบทบาทหน้าที่ครูฝึกในการ
ออกแบบคู่มือฝึกอาชีพ การดูแลนักเรียนนักศึกษาขณะฝึกอาชีพในสถานประกอบการ การจัดจัดการ
ฝึ ก อาชี พ การวั ด และประเมิ น ผลการฝึ ก อาชี พ ตามหลั ก การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาของสำนั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวสึกษา และกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง (วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ, 10-11 กันยายน 2562)
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2.5 การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ตามคู่มือการปฏิบัติงานตามกลไกการขับเคลื่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

คุ ณ สมบู ร ณ์ พิ ท ยรั ง สฤษฎ์ รองเลขาสภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย และประธาน
คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)
กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ให้
มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาสื่อ และการจัดการเรียนรู้ระบบทวิภาคีออนไลน์ ตามคู่มือปฏิบัติงาน
ของกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง มีผู้บริหาร ครูผู้สอน จาก
สถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน (วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง, 5-7
สิงหาคม 2562)
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2.6 การเผยแพร่ผลงานวิจัย กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ให้กับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 2 ปี 2562 ของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ผู้วิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ทำหน้าที่
วิทยากรพี่เลี้ยง ได้นำเสนอผลสำเร็จของกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ภายใต้การทำงานร่วมกันของคณะอนุกรรมการร่วมรัฐและเอกชนเพื่อผลิต
และพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ กับ ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการพัฒนาข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 2 ปี 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ ก ษา
(สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม, 7-22 กันยายน 2562)

ประวัติผู้วิจัย

ประวัติย่อของผู้วิจัย
ชื่อ ดร.ประมวล วิลาจันทร์
สถานที่เกิด บ้านดงน้อย ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
สถานที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 240 ถนนรอบเมือง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
ตำแหน่งหน้าที่การงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 367 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง
จังหวัดนครพนม 48140
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2526 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิทยาลัยเทคนิคเลย
พ.ศ. 2528 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่างท่อและประสาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคขอนแก่น
พ.ศ. 2529 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมช่างอุตสาหกรรม (ปม.) วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคนครราชสีมา
พ.ศ. 2532 ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ.) สาขา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2547 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขา บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. 2555 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผลงานทางวิชาการ
1. หัวหน้าโครงการวิจัย การประเมินโครงการกิจกรรมกลุ่มเพื่อน (Peer Group) สำหรับนักเรียน
นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ปี 2551
2. วิทยานิพนธ์ ; การพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปี 2554
3. หัวหน้าโครงการวิจัย : รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพ สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แหล่งทุน สอศ. ปี 2555
4. หัวหน้าโครงการวิจัย : ความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการในประเทศไทย และ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านเครื่องจักรกล
โลหะการ และเครื่องจักรกลการเกษตร แหล่งทุน สอศ.ปี 2558
5. หัวหน้าโครงการวิจัย : ระบบการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทางไกล สำหรับวิทยาลัย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แหล่งทุน วช.ปี 2560 (อยู่ระหว่างทด

