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งานวิจัย เรื่อ งรูป แบบการบริหารจั ด การฝึ ก ประสบการณ์ วิชาชี พ ในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต สำเร็จลงได้ด้วยเพราะ ผู้วิจัยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ ในสถานประกอบการของวิท ยาลั ยเทคนิคภู เก็ต ซึ่ ง
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึก ษา ครู และบุ คลากรทางการศึก ษา นั กเรี ย นนั ก ศึก ษา ผู้ ปกครอง
ผู้บริ หารสถานประกอบการ และครู ฝึกในสถานประกอบการ ที่ มีส่วนร่วมในการ บริหารจั ดการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.วิสุท ธิ์ สุน ทรกนกพงศ์ ประธานหลัก สูต รคณะครุ ศาสตร์อุ ตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผศ.ดร.สิริพร อั้งโสภา รองคณบดีคณะครุ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 2) สร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบและคู่มือ
การบริห ารจัด การฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ในสถานประกอบการของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ภู เก็ ต 3)
ดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และ 4) ประเมินผลการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารการจัดการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
การดำเนิ นการวิจัย เริ่มจาก ศึกษาสภาพการบริหารจั ดการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตจากผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการ จำนวน 80 คน นำผลสรุป และองค์ความรู้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยใช้กรอบแนวคิดเชิงระบบ (Systems Approach : IPO ) และแนวทางการจัดระบบเพื่อ
ผลการศึกษาที่ดีขึ้น (Systems Approach For Better Education Results : SABER) วิเคราะห์และ
สรุปเป็นร่างรูปแบบและคู่มือการบริหารจั ด การฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต นำไปสนทนากลุ่ม และประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปและปรับปรุงแก้ไขสร้าง
เป็ น รู ป แบบและคู่ มื อ การบริ ห ารจั ด การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ในสถานประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต นำไปดำเนินการในวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต สรุปผล และประเมินโดยการประชุม
กลุ่มย่อยเฉพาะกิจ
ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัด การฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สร้างเป็น รูปแบบการบริหาร
จัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ซึ่งเป็นรูปแบบความ
ร่วมมือของสถานศึกษากับสถานประกอบการ เพื่อดำเนินการใน 4 ด้าน คือ (1) ด้านการดำเนินการ
ที่มีคณะทำงานร่วมกับวิท ยากร กำหนดหลักสู ตร เครื่อ งมือ ในการดำเนิน การ และแนวทางในการ
บริหารจัดการ (2) ด้านการพัฒนาครูฝึกและครูนิเทศก์ เพื่อสัมมนาครูฝึกและครูนิเทศก์ ให้มีคุณภาพ
(3) ด้านกระบวนการฝึก เป็นการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการตาม

ค

คู่มื อการดำเนิ น การและแผนการฝึก และ (4) ด้ านการวั ดผลและประเมิ น ผล เป็น การวั ดผลและ
ประเมินผลสัม ฤทธิ์การการฝึกประสบการณ์ วิชาชี พ และสมรรถนะวิชาชี พ 2) ผลการศึกษาความ
คิดเห็นของผู้ท รงคุณวุฒิที่มีต่อรูปแบบและคู่มื อการบริหารจั ดการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิ คภูเก็ต อยู่ในระดับมากที่ สุด 3) ผลการศึก ษาความพึ งพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือในทุกโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด และผลการ
ประเมิน ความรู้และทัก ษะหลังการฝึ ก อบรมสู งกว่ าก่ อ นการฝึก อบรมทุ ก รายการ และ 4) ผลการ
ประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ยเฉพาะกิ จ ผู้ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต อยู่ในระดับมากที่สุด ทุกกลุ่ม
คำสำคัญ : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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Abstract
The research aimed 1) to study the current management of professional
experience in the workplace of Phuket Technical College; 2) to develop and evaluate
quality of the model and the handbook on the management of professional
experience in the workplace; 3) to implement the model and the handbook and; 4)
to evaluate results of the implementation.
The research firstly studied the current management of professional
experience in the workplace of Phuket Technical College from 80 stakeholders. The
study results and knowledge from relevant documents and research papers were
analyzed by using Systems Approach (IPO) and Systems Approach for Better
Education Results (SABER) frameworks. Then, the management model and the
handbook on Phuket Technical College’s management of professional experience in
the workplace were developed, discussed in focus group, evaluated by experts,
improved, and implemented by Phuket Technical College. The implementation
results were evaluated through syndicate meetings.
The research found that: 1) the developed model on collaboration
between education institution and the workplace comprised 4 areas: (1) the
implementation in which the working group and speakers set up the curriculum,
implementation tools, and administration guidelines; (2) the development of
qualified teacher trainers and supervisors; (3) the training process according to the
handbook and training plan and; (4) the assessment and evaluation for student
achievement and professional skills through professional experience; 2) the
management of professional experience in the workplace of Phuket Technical
College was at high level; 3) the stakeholder satisfaction on the management model
and the handbook implementation was at the highest level while the evaluation
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results on knowledge and skills after the training was higher than those before the
training in all categories and; 4) the results from all syndicate meetings among
stakeholders were at the highest level.
Keyword: professional experience
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2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
4.1

การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของ
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต
การเปรียบเทียบการเรียนระบบทวิภาคีกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อาคารสถานที่
ข้อมูลบุคลากร
หลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลผู้เรียน
จำนวนสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558-2559
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558-2559
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558-2559
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา
เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2558 - 2559
จำนวนนักเรียนในสังกัด สพฐ. ที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษา
จำนวนนักเรียนในสังกัด สพฐ. ที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับขอบเขตความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการทดสอบ วัดและประเมินผล การเทียบโอน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถให้แก่สถาบันการศึกษา
คุณสมบัติและทักษะของผู้จัดทำเอกสารการปฏิบัติงาน
ผลการประเมินความรู้ และทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบริหาร
และดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

หน้า
6
31
42
42
43
43
45
47
47
47
48
48
48
54
56
57
59
73
132

ญ

สารบัญตาราง(ต่อ)
ตารางที่
หน้า
4.2 ผลการประเมินความรู้และทักษะของ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานทวิ 135
ภาคี หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน ครูนิเทศก์ ผู้ควบคุมการฝึก และครูฝึก ใน
สถานประกอบการก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
หลักสูตรและจัดทำแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
4.3 ผลการประเมินความรู้และทักษะของครูนิเทศก์และครูฝึกในสถานประกอบการก่อน 138
และหลังเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูนิเทศก์และครูฝึก ใน
สถานประกอบการ
4.4 ผลการประเมิ น ความรู้ แ ละทั ก ษะของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา หั ว หน้ า แผนก 140
ครูนิเทศก์ ผู้บริหารสถานประกอบการ และครูฝึกในสถานประกอบการก่อนและ
ห ลั งเข้ าร่ ว ม โค รงก ารส ร้ า งค วาม เข้ า ใจ แ ละ ล งน าม ค วาม ร่ ว ม มื อ กั บ
สถานประกอบการ
4.5 ผลการประเมิน ความรู้และทั ก ษะของนั ก ศึก ษาก่ อ นและหลั งเข้ าร่ วมโครงการ 144
ปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
4.6 ผลการประเมินความรู้และทักษะของนักศึกษาก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ
146
สัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
4.7 ผลการประเมินความรู้และทักษะของนักศึกษา ก่อนและหลัง
148
เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ฎ

สารบัญภาพ
ภาพที่
หน้า
2.1 โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
44
2.2 การใช้บทวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์
48
2.3 องค์ประกอบของระบบตามแนวคิดของ Schoderbeck and others
61
2.4 องค์ประกอบของระบบ
62
2.5 แสดงองค์ประกอบของระบบ
63
2.6 SABER and the Results Chain for Learning
64
2.7 System Assessment and BenchmarkingEducation Results( Tan, Jee Peng) 64
2.8 ขั้นตอนการสร้างรูปแบบ
67
2.9 โครงสร้างคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
69
2.10 การศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการ
74
2.11 กรอบแนวคิดในการวิจัย
85
3.1 การดำเนินการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
86
ในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
3.2 การสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อสภาพการ
88
บริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต
3.3 การเก็บรวบรวมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อสภาพการบริหารจัดการ
90
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของร่างรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการ
91
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
3.5 การสร้างและหาคุณภาพแบบบันทึกการสนทนาเพื่อสรุปรูปแบบและคู่มือ
93
การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต
3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูลการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา
94
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหารสถานประกอบการ
3.7 การสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อการ
97
ดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ฏ

สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่
3.8 การเก็บรวบรวมข้อมูลการสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อ
การดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
3.9 การดำเนินการตามรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
3.10 การประเมินผลการดำเนินการตามรูปแบบการบริหารการจัดการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
3.11 การสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
3.12 การเก็บรวบรวมข้อมูลการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจเพื่อสรุปผลการดำเนินการตาม
รูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
4.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ที่มีต่อสภาพการบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
4.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานประกอบการและครูฝึกในสถาน
ประกอบการ ทีม่ ีต่อสภาพการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
4.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อสภาพการบริหารจัดการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
4.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการมาแล้ว ที่มีต่อสภาพในการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
4.5 สรุปความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อสภาพในการบริหารจัดการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
4.6 ร่างรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
4.7 องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต : ด้านการดำเนินการและคู่มือดำเนินการ
4.8 การดำเนินการระยะที่ 1 การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

หน้า
98

100
104
105
106

109

111

112
114

115
116
118
119
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สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่
4.9
4.10

4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17

4.18
4.19
4.20
4.21

การดำเนินการระยะที่ 2 การสร้างคู่มือ กำหนดรายละเอียดการสอน/การฝึก
องค์ประกอบของรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
: ด้านการพัฒนาครูฝึกและครูนิเทศก์
การดำเนินการระยะที่ 3 การจัดอบรมสัมมนาครูนิเทศก์ ผู้ควบคุมการฝึก
และครูฝึก
องค์ประกอบของรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต : ด้านกระบวนการฝึก
การดำเนินการระยะที่ 4 การปฐมนิเทศนักศึกษา
การดำเนินการระยะที่ 5 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
องค์ประกอบของรูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต : ด้านการวัดผลและประเมินผล
การดำเนินการระยะที่ 6 การสรุปและรายงานผลการดำเนินการ
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อการดำเนินการตามรูปแบบ
และคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
รูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ภาพที่ 4.19 ผังกองทัพรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ระยะที่ 1 - 3
ผังกองทัพรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ระยะที่ 4 - 6
ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานและหัวหน้าแผนก
ที่มีต่อการดำเนินการโครงการสร้างความเข้าใจในการดำเนินการ
ตามรูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
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หน้า
ความพึงพอใจของ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานทวิ ภาคี หั วหน้ า 134
งาน หลัก สูตรและการสอน ครู นิ เทศก์ ผู้ ควบคุม การฝึ ก และครูฝึก ในสถาน
ประกอบการ ที่มีต่อการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
หลักสูตรและจัดทำแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ความพึ ง พอใจของครู นิ เ ทศก์ แ ละครู ฝึ ก ในสถานประกอบการ ที่ มี ต่ อ การ 137
ดำเนิ นการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การเพื่อพั ฒนาครูนิเทศก์ และครูฝึกใน
สถานประกอบการ
ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา หั วหน้ าแผนก ครูนิ เทศก์ ผู้บริหาร 139
สถานประกอบการ และครู ฝึ ก ในสถานประกอบการ ที่ มี ต่ อ การดำเนิ น การ
โครงการสร้างความเข้าใจและลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินการโครงการสร้างความเข้าใจ
141
และการลงนามความร่วมมือกับผู้ปกครอง
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการดำเนินการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
143
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการดำเนินการโครงการสัมมนานักศึกษา
145
ระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการดำเนินการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 147
ที่กลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ผลการประชุม กลุ่ม ย่อ ยเฉพาะกิ จกลุ่ ม ผู้ บริ หารสถานศึก ษา ครู นิ เทศก์ และ 149
ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ผลการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจกลุ่มผู้บริหารสถานประกอบการ และครูฝึกฯ 150
ผลการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจกลุ่มนักศึกษา
151
รูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
153

