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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาและประเมินระบบความร่วมมือในการจัดการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริงระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ และเพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมในการจัดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการผลการวิจยั สรุปได้ดงั นี้ 1) ระบบความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ประกอบด้วย ปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ ผลทีไ่ ด้รบั และผลลัพธ์
ซึง่ มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากจากการประเมินโดยผูท้ รงคุณวุฒทิ เี่ ป็นผูบ้ ริหารสถานศึกษา อาจารย์ผสู้ อนจากมหาวิทยาลัย
และผูบ้ ริหารจากสถานประกอบการทีร่ บั นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์จริง และคูม่ อื การใช้ระบบความร่วมมือในการจัดการเรียน
รู้จากประสบการณ์จริงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการส�ำหรับครูผู้สอนและครูฝึกและนักเรียน นักศึกษา โดย
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีความสอดคล้องกันทุกรายการ 2) หลักสูตรฝึกอบรมและหา
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการซึ่ง
ประยุกต์ใช้รปู แบบการประเมินแบบซิปป์ การประเมินด้านบริบท พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
จริงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก การประเมินปัจจัยน�ำเข้า พบว่า ความสอดคล้อง
ของหลักสูตรฝึกอบรมระบบความร่วมมือในการจัดการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกันทุกรายการ และหลักสูตรฝึกอบรมมีประสิทธิภาพในภาคทฤษฎี ร้อยละ 83.04/80.89
และคะแนนจากการปฏิบตั งิ าน ร้อยละ 77.91 ในการทดลองใช้
การประเมินกระบวนการ พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมระบบความร่วมมือในการจัดการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริงระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการมีประสิทธิภาพในภาคทฤษฎี ร้อยละ 82.41/81.36 และคะแนนจากการปฏิบตั งิ าน ร้อยละ
77.64 มีความเหมาะสมในการฝึกอบรมอยูใ่ นระดับมาก ตามการประเมินของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม การประเมินผลผลิต พบว่า
ผลการประเมินการจัดท�ำเอกสารการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในภาพรวมมีคะแนน
เฉลีย่ 96.45 ผลการนิเทศนักเรียนทีฝ่ กึ ประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ พบว่า มีคะแนนเฉลีย่ 89.59 คะแนน และ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและสถานประกอบการประเมินเกีย่ วกับการพัฒนาระบบความร่วมมือในการจัดการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
จริงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ อยูใ่ นระดับมาก จากผลการวิจยั สรุปได้วา่ ระบบความร่วมมือในการ
จัดการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก และ
พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ สามารถใช้ในฝึกอบรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพซึง่ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ทีก่ �ำหนดไว้
ค�ำส�ำคัญ : ระบบความร่วมมือในการจัดการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง หลักสูตรฝึกอบรม ครูผสู้ อนในสถานศึกษา
ครูฝกึ ในสถานประกอบการ
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Abstract

The purposes of this research were to develop and evaluate the cooperative learning system in
real experience between institution and workplaces and to develop and evaluate the efficiency of the
training course for the cooperative learning system in real experience between institution and
workplaces. The results can be concluded as follows : 1) The cooperative learning system in real
experience between institution and workplaces consist of goal setting, input factor, process, output and
outcome which is the result of evaluation by the qualified expert’s comment revealing that the cooperative
learning system in real experience between institution and workplaces is appropriateness at high level. The
results of the operation manual of the cooperative learning system in real experience between institution
and workplaces for teacher and mentor, and student was evaluated by the experts at very high level with
the overall IOC 2). The efficiency of the training course cooperative learning system from real experience
between institution and workplace evaluated by CIPP model with the results below : Context Evaluation :
The result of evaluation is suitable for the training course of cooperative learning system in real experience
between the institution and workplaces from the expert’s opinion was rated excellent. Input Evaluation :
The result of evaluation consistency of training course cooperative learning system in real experience
between the institution and workplaces shows all indicators are appropriate, higher than standard ‘s indicator.
The result of the try-out of evaluation of the efficiency of training course on the theoretical achievement
was 83.04/80.89% and the practical achievement was 77.91 %. Process Evaluation :The result of evaluation
of the efficiency of training course on the theoretical achievement was 82.41/81.36% and the practical
achievement was 77.64% which was higher than the set criteria. The result of satisfied evaluation in cooperative
learning system in real experience between institution and workplaces revealed that the participants
satisfactory in high level. Product Evaluation : The result of evaluation from worksheet in real experience
between private vocational institution and workplaces have an average score of 93.19 higher than the
standard’s indicator. The result of learning supervisory system in real experience revealed that they can get
the average score of 89.59 higher than the standard’s indicator. The result of the opinions of the administrators
between the institution and workplaces on the cooperative learning system in real experience was positive
satisfaction with high level. In conclusion, the cooperative learning system in real experience between
institution and workplaces have already been developed and utilized at higher standard and can be used
for training effectively according to the research hypothesis.
Keywords : Cooperative Learning System in Real Experiences, training course, teacher in institution,
mentor staffs in workplaces
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1. บทนำ�
การอาชีวศึกษามีการจัดหลายรูปแบบในหลายๆ
ประเทศ หากจะพิจารณาถึงรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเภทช่างอุตสาหกรรมแล้ว อาจแบ่งการจัดออกได้เป็น 3
ลักษณะ คือ ส�ำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่และใช้
แรงงานด้านวิชาชีพจ�ำนวนมาก ก็มกั ผลิตก�ำลังคนเองรูปแบบ
Company Model เช่น บริษทั ใหญ่ๆ ในอเมริกา อังกฤษ
ญี่ ปุ ่ น จะจั ด การศึ ก ษารู ป แบบในโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษา
(School Model) ซึง่ วางแผน จัดการและควบคุมโดยรัฐบาล
และในหลายๆ ประเทศจะร่วมมือกับสถานประกอบการ
(School and Company) หรือสถานประกอบการจะ
ร่วมกับศูนย์ฝกึ อบรม (Training Center and Company)
จัดการศึกษาและฝึกอาชีพในลักษณะของรูปแบบความ
ร่วมมือ (Cooperative Model) เช่น การจัดการศึกษาและ
ฝึกอาชีพในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ออสเตรีย
สวิสเซอร์แลนด์ เป็นต้น (สุราษฏร์ พรมจันทร์, 2539) ซึ่ง
เชื่อมโยงสถานประกอบการและชุมชนเข้ามาร่วมจัดการ
ศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงจาก
การฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ได้แรงงาน
วิชาชีพ และที่มีประสบการณ์ตามที่สถานประกอบการ
ต้องการ อีกทัง้ ยังช่วยแก้ปญ
ั หาการว่างงานของเยาวชน
การจัดการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ เป็นแนวทางหนึง่
ของความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ
โดยมีจุดมุ่งหมายหลักที่ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์
และเกิดทักษะในวิชาชีพ ซึ่งได้เรียนรู้ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ
เบื้องต้นในสถานศึกษาแล้วให้เกิดทักษะจากการปฏิบัติงาน
จริ ง ในสถานประกอบการ จากงานวิ จั ย ของผ่ อ งพรรณ
(ผ่องพรรณ ตรีเนตร, 2550) ได้สรุปปัญหาการจัดความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการไว้ดงั นี้
1. สถานศึ ก ษามี น โยบายไม่ ชั ด เจน ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ บุคลากรมีภาระงานสอนมาก สถานประกอบ
การไม่มสี ว่ นในการจัดท�ำหลักสูตรท�ำให้หลักสูตรไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ
2. สถานประกอบการไม่ ท ราบแผนในการฝึ ก
ประสบการณ์ นักศึกษาขาดความอดทนออกกลางคันเป็น
จ�ำนวนมาก ครูฝึกและพี่เลี้ยงไม่มีความรู้ในการถ่ายทอดที่
เพียงพอ และมีหน้าที่ประจ�ำต้องท�ำจึงท�ำให้รับผิดชอบ
นักศึกษาไม่ได้เต็มที่
จากปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าวได้สง่ ผลให้ระดับความรู้
ความสามารถของนักเรียนตำ 
�่ มีทกั ษะอาชีพ ไม่เพียงพอใน
การปฏิบตั งิ าน สถานประกอบการไม่ยอมรับ เจ้าของโรงเรียน

จ�ำนวนไม่นอ้ ยทีไ่ ม่ค�ำนึงถึงคุณภาพการศึกษา มุง่ ประโยชน์
แต่ก�ำไร ไม่ยอมลงทุนเพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การ
เรียนที่ทันสมัยส�ำหรับฝึกทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน ดังนั้น
ผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาออกไปจึงมีคุณภาพไม่เป็นที่พึงพอใจ
ส่งผลให้สถานประกอบการต่างๆ เข้มงวดทีจ่ ะรับคนเหล่านัน้
เข้าท�ำงาน
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาระบบความ
ร่วมมือในการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของการการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
จึ ง มี ค วามจ�ำเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะเพิ่ ม คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
อาชีวศึกษาเอกชนโดยการส่งเสริมความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการผลิตก�ำลังคนระดับอาชีวศึกษา เพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส�ำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (ส�ำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2554) รวมถึง
สามารถยกระดั บ ความสามารถของผู ้ ส�ำเร็ จ การศึ ก ษา
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการแรงงานระดั บ ฝี มื อ ของ
สถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพื่อพัฒนาและประเมินระบบความร่วมมือใน
การจัดการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริงระหว่างสถานศึกษา
กับสถานประกอบการ
2.2 เพือ่ พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมในการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ
3. วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
การพัฒนาระบบความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง
ระบบความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ มีหลายรูปแบบด้วยกัน แต่สามารถสรุปรูปแบบ
ทีพ่ บได้บอ่ ยๆ 4 รูปแบบ ได้แก่ การจัดการศึกษาระบบสหกิจ
ศึกษา (Co-operative Education) การจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training) การฝึกงาน
(Apprenticeship) และความร่วมมือด้านอื่นๆ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการหาแนวทาง การพัฒนาความร่วมมือกับ
สถานประกอบการในการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย น
อาชีวศึกษาเอกชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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3.1 การจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education)
สหกิจศึกษา (Co-Operative Education) มีชอื่ เรียก
ต่างๆ กัน เช่น การฝึกงานภายใน (Internship) การฝึกงาน
ภายนอก (Externship) การฝึกหัด (Apprenticeships)
และวิชาการอาชีพ (Career Academics) การจัดการศึกษา
ระบบสหกิจศึกษา เป็นการจัดการอาชีวศึกษาที่เน้นการ
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ โดยจัดให้มี
การเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นกั ศึกษาไปปฏิบตั ิ
งานจริง ณ สถานประกอบการที่ตกลงให้ความร่วมมือกัน
เป็นการศึกษาแบบโรงเรียน-โรงงาน (School-to-Work)
ที่จะท�ำให้นักศึกษามีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการ
ต้องการมากทีส่ ดุ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี, 2545)
3.2 การจั ด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี (Dual
Vocational Training : DVT)
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการ
ศึกษาให้แก่เยาวชนโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและ
สถานประกอบการตามความต้องการของสถานประกอบการ
ซึ่ ง รู ้ จั ก กั น ดี ด ้ ว ยค�ำที่คุ้น เคยว่า ระบบโรงเรียน-โรงงาน
ในปัจจุบันการด�ำเนินการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้ขยาย
การสอนระบบทวิภาคีในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา
เกือบทุกแห่งทัว่ ประเทศใน 5 ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชา
ช่างอุตสาหกรรม คหกรรม ศิลปกรรม พาณิชยกรรมและ
เกษตรกรรม โดยกรมอาชีวศึกษา รูปแบบของการจัดการ
เรียนการสอนอยูใ่ นรูปของความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
และสถานประกอบการ ตลอดระยะเวลาตามหลักสูตร 3 ปี
ของการจัดการศึกษา เมื่อส�ำเร็จการศึกษาแล้วนักเรียนจะ
ได้รบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วุฒบิ ตั รและใบรับรอง
การผ่านงาน ซึ่งสามารถท�ำงานในสถานประกอบการหรือ
ประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กรมอาชีวศึกษา,
2545)

3.3 การฝึกงาน (Apprenticeship)
การฝึกงาน (Apprenticeship) เป็นรูปแบบความ
ร่วมมือที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดทั้งในสถานศึกษาของรัฐและ
เอกชนในประเทศไทย และเป็นรูปแบบทีม่ มี าแต่ดงั้ เดิมในการ
จัดการอาชีวศึกษาในประเทศไทย เป็น การส่งนักศึกษาไปฝึก
ในสถานประกอบการซึง่ โรงเรียนอาชีวศึกษาต่างๆ ได้ด�ำเนิน
การโดยให้บคุ ลากรดูแลควบคุมการเรียนการสอนร่วมกันให้
ครูฝึกเป็นผู้ประเมินผลรายวิชาในสถานศึกษามีการประชุม
ก�ำหนดแนวทางร่วมกัน มีงบประมาณสนับสนุนและเพิ่ม
ระยะเวลาในการฝึกปฏิบตั ิ และมีรปู แบบให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วม
(ชายชาญ ปิงเมือง, 2545) แต่เป็นการฝึกปฏิบตั งิ านในระยะ
เวลาสั้นๆ เพื่อฝึกเพิ่มพูนทักษะและสร้างเจตคติในการงาน
อาชีพการปฏิบตั ยิ งั ไม่คอ่ ยต่อเนือ่ งเป็นระบบมากนัก
3.4 ความร่วมมือด้านอืน่ ๆ
ความร่วมมือนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ที่พบ
ได้แก่ ความร่วมมือในการจัดท�ำหลักสูตรช่างฝีมือต่างๆ
และปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัยโดยใช้
อุตสาหกรรมเป็นฐาน (Industry-Base Research) ความ
ร่วมมือในการพัฒนากระบวนการผลิตและการวิจยั ผลิตภัณฑ์
หรือผลผลิต การร่วมมือกันในการให้บริการวิชาการแก่สงั คม
และชุมชน และการแสดงผลงาน เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ต่างๆ ทีเ่ ป็นผลงานร่วมกันเป็นต้น
สรุปแนวทางการพัฒนาระบบความร่วมมือในการ
จัดการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริงส�ำหรับงานวิจยั ในครัง้ นี้
มี 4 แนวทาง คือ จัดการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริงโดยใช้
รูปแบบความร่วมมือทวิภาคี (DVT) จัดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงโดยใช้รูปแบบการฝึกหัด (Internship)
จัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยใช้รูปแบบการเรียน
สลับกับการฝึกงานในทุกภาคการศึกษา และจัดการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริงโดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ในการท�ำโครงงานร่วมกันโดย ทัง้ 4 แนวทาง ผูเ้ รียนได้เรียน
รูจ้ ากประสบการณ์จริง ในทุกรายวิชาในหลักสูตร (วิชาชีพ
เฉพาะสาขา) โดยในแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีการจัดความ
ร่วมมือกับ สถานประกอบการเพือ่ ผูเ้ รียนมีประสบการณ์จริง
ทุกรายวิชาและเกิดการเรียนรูอ้ ย่างแท้จริง
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4. วิธดี ำ�เนินการวิจยั
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย และพั ฒ นา
(Research and Development) ซึง่ มีวธิ กี ารวิจยั ดังนี้
4.1 ขัน้ ตอนการวิจยั
ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
ในการจัดการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง
พัฒนาระบบความร่วมมือในการจัด
การเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง
ประเมินระบบความร่วมมือในการจัด
การเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง
พัฒนาคูม่ อื การใช้ระบบความร่วมมือ
ในการจัดการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง
ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม
น�ำหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
กับกลุม่ เป้าหมาย
ติดตามและประเมินผลหลังฝึกอบรม
4.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
4.2.1 ขัน้ การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
ของบุคลากรในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมในการ
รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ และสอบถามความ
คิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้ได้แก่
แบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ

4.2.2 ขั้ น การพั ฒ นาระบบความร่ ว มมื อ ในการ
จัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงระหว่างสถานศึกษากับ
สถานประกอบการ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิง
ลึกส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และสถานประกอบการที่มี
ความร่วมมือ
4.2.3 ขั้นการประเมินระบบความร่วมมือในการ
จัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงระหว่างสถานศึกษากับ
สถานประกอบการ เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ไ ด้ แ ก่ แ บบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่าแบบตัวเลข ประมาณค่าระดับความ
คิดเห็น 5 ระดับ
4.2.4 ขั้นการพัฒนาคู่มือการใช้ระบบความร่วมมือ
ในการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงระหว่างสถาน
ศึกษากับสถานประกอบการ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบ
ประเมินความสอดคล้องของคูม่ อื
4.2.5 ขัน้ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในการจัดการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ไ ด้ แ ก่ แบบประเมิ น ความ
สอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรม และการน�ำหลักสูตรฝึก
อบรมไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรฝึกอบรม
4.2.6 ขั้นการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมระบบ
ความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ได้
แก่แบบประเมินหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วย แบบ
ทดสอบภาคความรู้ แบบประเมินภาคปฏิบัติ และแบบ
ประเมินความพึงพอใจหลังการฝึกอบรม
4.2.7 ขัน้ การน�ำหลักสูตรฝึกอบรมระบบความร่วม
มือในการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงระหว่างสถาน
ศึกษากับสถานประกอบการไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เครือ่ ง
มือทีใ่ ช้ได้แก่ แบบประเมินหลักสูตรฝึกอบรม ซึง่ ประกอบด้วย
แบบทดสอบภาคความรู้ แบบประเมินภาคปฏิบตั ิ และแบบ
ประเมินความ พึงพอใจหลังการฝึกอบรม
4.2.8 ขั้นการติดตามและประเมินผลระบบความ
ร่วมมือในการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่
แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบประเมินค่า โดยผู้ประเมิน
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ�ำนวน
3 คน แบบประเมินค่าคะแนน โดยให้ครูผู้สอนและครูฝึก
ประเมินร่วมกัน และแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า
แบบตัวเลข ประมาณค่าระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ติดตาม
ผลการฝึกอบรมหลังจากจบหลักสูตรแล้ว โดยผู้วิจัยได้
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จัดส่งแบบสอบถาม ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ

5. ผลการวิจยั และการอภิปรายผลการวิจยั
5.1 ผลการวิจยั
5.1.1 ผลการพั ฒ นาระบบความร่ ว มมื อ ในการ
จัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงระหว่างสถานศึกษากับ
สถานประกอบการการพัฒนาระบบความร่วมมือในการ
จัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงระหว่างสถานศึกษากับ
สถานประกอบการ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาแนวคิดเกีย่ วกับทฤษฏีเชิง
ระบบมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบ ซึง่ ประกอบด้วยการ
ก�ำหนดเป้าหมาย (Goal) ปัจจัยน�ำเข้า (Input) กระบวนการ
(Process) ผลที่ได้รับ(Output) และผลลัพธ์ (Outcome)
ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบความร่วมมือการ
จัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงระหว่างสถานศึกษากับ
สถานประกอบการโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมสนทนากลุ่ม
จ�ำนวน 9 ท่าน พบว่า ระบบความร่วมมือในการจัดการเรียน
รูจ้ ากประสบการณ์จริงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบ
การมีความเหมาะสมในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่
4.16
5.1.2 ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ
1. การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation : C)
ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม
การจัดการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริงระหว่างสถานศึกษา
กับสถานประกอบการ จาก ผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 5 คน ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลีย่ 4.48 เมือ่ พิจารณารายข้อ พบว่า
หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
จ�ำนวน 8 รายการ ค่าเฉลี่ยอันดับสูงสุดมี 2 รายการ คือ
หลักสูตรสามารถน�ำไปใช้ปฏิบัติจริงได้ และแบบทดสอบ
ครอบคลุมวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยมีค่าเฉลี่ย 4.80
รองลงมาคือ หลักสูตรเป็นประโยชน์ตอ่ ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
หัวข้อเรื่องการฝึกอบรมมีความครบถ้วนและครอบคลุม
หลักสูตร หัวข้อเรือ่ งเรียงล�ำดับได้อย่างเหมาะสม วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมครอบคลุมหัวข้อเรือ่ ง และแบบฝึกหัดตรงตาม
หัวข้อเรือ่ งโดยมีคา่ เฉลีย่ 4.60
2. การประเมินปัจจัยน�ำเข้า (Input Evaluation : I)
ผลการประเมิ น ความสอดคล้ อ งของหลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมการจัดการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริงระหว่างสถาน
ศึกษากับสถานประกอบการในภาพรวม ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
จากผู ้ เชี่ ย วชาญ จ�ำนวน 5 คน มี ค วามสอดคล้ อ งกั น

ทุกรายการ ค่าดัชนีความสอดคล้องเฉลีย่ เท่ากับ 1.00 ซึง่ สูง
กว่าเกณฑ์ทกี่ �ำหนด
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation
: P)
ผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร พบว่า
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ�ำนวน 15 คน มีคะแนนจากการท�ำ
แบบฝึกหัด ร้อยละ 83.04 และมีคะแนนจากการท�ำแบบ
ทดสอบร้อยละ 80.89 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทกี่ �ำหนดไว้ 80/80
และมีคะแนนจากการปฏิบัติงาน ร้อยละ 77.91ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ทกี่ �ำหนดไว้รอ้ ยละ 75 และผลประเมินความพึงพอใจ
การฝึกอบรมระบบความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจการฝึกอบรม
ระบบความร่วมมือในการจัดการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง
ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ในภาพรวมมีความ
เหมาะสมตรงกันในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 4.16 เมื่อ
พิจารณา รายข้อ พบว่า วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรม
สอบถามและตอบปัญหาข้อค�ำถามได้ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูง
ทีส่ ดุ 4.40 รองลงมาคือแบบฝึกหัดและใบงานในแต่ละหัวข้อ
เรือ่ งช่วยให้มคี วามรูแ้ ละทักษะเพิม่ มากขึน้ มีคา่ เฉลีย่ 4.33
และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือวิทยากรอธิบายเนื้อหาชัดเจน
ตามล�ำดับเนือ้ หา มีคา่ เฉลีย่ 3.93
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P)
ผลการประเมินการจัดท�ำเอกสารการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนกับ
สถานประกอบการ จากผูเ้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 3 ท่าน ในภาพ
รวมมีคะแนนเฉลีย่ 96.45 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทกี่ �ำหนดไว้ คือ
ร้อยละ 80 ผลการนิเทศนักเรียนที่ฝึกประสบการณ์จริงใน
สถานประกอบการ พบว่า ในภาพรวมมีคะแนนเฉลีย่ 89.59
คะแนน โดยมีคะแนนเฉลี่ยจากสถานประกอบการ 63.72
คะแนน และคะแนนเฉลีย่ จากสถานศึกษา 25.86 คะแนน
และผลการประเมินความพึงพอใจเกีย่ วกับการน�ำความรูแ้ ละ
ทักษะทีไ่ ด้รบั จากการฝึกอบรมไปใช้ในการพัฒนาระบบความ
ร่วมมือการจัดการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริงระหว่างสถาน
ศึกษากับสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากโดยมีคา่ คะแนนเฉลีย่ 4.10
5.2 อภิปรายผลการวิจยั
5.2.1 การพัฒนาระบบความร่วมมือในการจัดการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาแนวคิดเกีย่ วกับทฤษฏีเชิงระบบ
มาประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการพั ฒ นาระบบ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
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การก�ำหนดเป้าหมาย (Goal) ปัจจัยน�ำเข้า (Input) กระบวนการ
(Process) ผลทีไ่ ด้รบั (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)
ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบความร่วมมือการ
จัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงระหว่างสถานศึกษากับ
สถานประกอบการโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมสนทนากลุ่ม
จ�ำนวน 9 ท่าน พบว่า ระบบความร่วมมือในการจัดการเรียน
รูจ้ ากประสบการณ์จริงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบ
การมีความเหมาะสมในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เนือ่ งมาจาก
ก่อนการร่างระบบความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
ผูว้ จิ ยั ได้ท�ำการศึกษาแนวทางความร่วมมือในการจัดการเรียน
รูจ้ ากประสบการณ์จริงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบ
การโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึกกับผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ
และสอบถามข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู ้ จ าก
ประสบการณ์จริงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
ซึง่ สอบถามกับกลุม่ ตัวอย่างคือ ผูบ้ ริหาร ครูผสู้ อนทีท่ �ำหน้าที่
นิเทศ ครูฝกึ ในสถานประกอบการ จึงท�ำให้ระบบความร่วม
มือในการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงระหว่างสถาน
ศึกษากับสถานประกอบการมีความเหมาะสมในระดับมาก
ซึ่งสอดคล้องกับบัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ (2556) รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบการจัดการความรูส้ �ำหรับวิชาการ
พัฒนาความเป็นครูวชิ าชีพเพือ่ เสริมสร้างสมรรถนะการสอน
ของนักศึกษาครูที่ได้พัฒนาขึ้นได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมและเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุง โดยเครือ่ งมือในการประเมินนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้สงั เคราะห์
และศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องให้มีความครอบคลุมตาม
แนวทางการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการจัดการความ
รู้ และการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ ซึง่ ผล
การประเมินความเหมาะสมจากผูเ้ ชีย่ วชาญมีระดับมากทีส่ ดุ
น่าเชือ่ ถือ
5.2.2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียน
รูจ้ ากประสบการณ์จริงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบ
การ พบว่าผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร พบว่า
ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมจ�ำนวน 15 คน มีคะแนนจากการท�ำแบบ
ฝึกหัด ร้อยละ 83.04 และมีคะแนนจากการท�ำแบบทดสอบ
ร้อยละ 80.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ 80/80 และมี
คะแนนจากการปฏิบตั งิ าน ร้อยละ 77.91 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ที่
ก�ำหนดไว้ร้อยละ 75 ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ศึกษาความ
ต้องการในการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการจากสถานศึกษา ส�ำหรับ

ผูบ้ ริหารในสถานศึกษาเอกชน จ�ำนวน 66 ท่าน และส�ำหรับ
ครูผสู้ อน จ�ำนวน 176 ท่าน และรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
ข้อมูลต่างๆ ได้แก่ เอกสาร ต�ำรา งานวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ
องค์ประกอบของระบบความร่วมมือการจัดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ
ผู้วิจัยด�ำเนินการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมที่ประกอบด้วย
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ในการก�ำหนดหัวข้อเรือ่ งของหลักสูตร
ฝึกอบรม โดยใช้หลักการวิเคราะห์หวั ข้อเรือ่ ง หัวข้อหลักและ
หัวข้อย่อยเพือ่ น�ำไปท�ำการวิเคราะห์ความรูห้ ลักและความรู้
ย่อย ส�ำหรับเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเพื่อใช้ในการ
สร้างใบเนือ้ หา แบบฝึกหัด แบบทดสอบและสือ่ การสอน ซึง่
สอดคล้องกับ พิสฐิ เมธาภัทร ได้เสนอแนวทางการวิเคราะห์
หัวข้อเรือ่ งว่า ควรวิเคราะห์หวั ข้อเรือ่ ง โดยน�ำมาแยกย่อยเป็น
หัวข้อหลัก และจากหัวข้อหลักจึงแยกต่อเป็นหัวข้อย่อย ท�ำให้
การก�ำหนดเนื้อหามีความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม ท�ำให้
การออกแบบใบเนือ้ หา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ และสือ่ การ
สอนสอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ และสอดคล้ อ งกั บ ซึ่ ง
สอดคล้องกับประสิทธิ์ ประมงอุดมรัตน์ (2553) ที่พบว่า
หลักสูตรฝึกอบรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ (80/80 และ 75) คือมีคา่ เท่ากับ 82.41/81.36 และ
ร้อยละ 77.64 ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากหลักสูตรฝึกอบรมทีส่ ร้างขึน้ ได้
มีการวิเคราะห์หวั เรือ่ งหลัก หัวเรือ่ งย่อยโดยมีการวิเคราะห์
รายการความรู้ เพือ่ การเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมอย่าง
เป็นตามล�ำดับขัน้ ตอนนอกจากนีผ้ วู้ จิ ยั ยังมีการออกแบบ เป็น
ขั้นตอนของการออกแบบส่วนต่างๆ เกี่ยวกับการจัดเตรียม
ข้อมูลส�ำหรับการจัดการฝึกอบรมให้กบั ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
เช่น วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม รายละเอียดของหลักสูตร
เนือ้ หา สือ่ แบบฝึกหัด แบบทดสอบและประเมินผลเพือ่ ให้
เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และการประเมินความพึง
พอใจการฝึกอบรมระบบความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบ
การ พบว่า ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจการฝึกอบรม
ระบบความร่วมมือในการจัดการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง
ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ในภาพรวมมีความ
เหมาะสมตรงกันในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่า
เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ พบว่า วิทยากรเปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าอบรมสอบถาม
และตอบปัญหาข้อค�ำถามได้ชัดเจน เนื่องมาจากวิทยากรที่
ผู้วิจัยเชิญมาอบรมให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ
เนื้อหาเป็นอย่างดีและมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้
จึงสามารถตอบข้อค�ำถามของผู้เข้าอบรมได้อย่างครบถ้วน
ซึง่ สอดคล้องกับปริยะดา สิงหเรศร์ (2553) วิทยากรการฝึก
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อบรมได้มกี ารเตรียมความพร้อมในการอบรมให้ความรูต้ าม
กระบวนการเรียนรูท้ งั้ 4 ขัน้ ตอน และการดูแลของวิทยากร
อย่างใกล้ชดิ จึงท�ำให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความรู้ และทักษะ
ทีแ่ ท้จริง

6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ควรพัฒนาระบบความร่วมมือในการจัดการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการในสาขาวิชาต่างๆเช่น พาณิชยกรรม คหกรรม
เป็นต้น เพือ่ ให้ครูผสู้ อนและครูฝกึ ได้ทราบถึงแนวทางการ
จัดระบบความร่วมมือการจัดการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง
6.2 ควรพัฒนารูปแบบการนิเทศระบบความร่วมมือ
ในการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงระหว่างสถาน
ศึกษากับสถานประกอบการเพือ่ ให้การด�ำเนินงานเกิดความ
ต่อเนือ่ งและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6.3 ควรมี ก ารพั ฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพคู ่ มื อ
ระบบความร่วมมือในการจัดการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง
ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ซึง่ จะท�ำให้ตรงกับ
ความต้องการของผูใ้ ช้มากทีส่ ดุ
6.4 ควรน�ำระบบความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบ
การไปใช้ในการฝึกอาชีพให้กบั ผูเ้ รียน ทุกระดับรวมถึงบุคคล
ที่มีความสนใจเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนต่อไป
6.5 ควรมีการพัฒนาและหาประสิทธิภาพเกีย่ วกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
จริงระหว่างสถานศึกษากับ สถานประกอบการ เนื่องจาก
พนักงานพี่เลี้ยงใน สถานประกอบการมีภารกิจหน้าที่มาก
ท�ำให้ไม่สามารถฝึกอบรมได้หลายวันติดต่อกัน
7. เอกสารอ้างอิง
สุราษฏร์ พรมจันทร์. (2539) การพัฒนารูปแบบความร่วม
มือ ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการใน
การผลิตช่างเทคนิค อุตสาหกรรม. วิทยานิพนธ์
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ. กรุงเทพฯ.
ผ่องพรรณ ตรีเนตร.(2550). การจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีของดรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาค
เหนื อ กั บ สถานประกอบการเอกชนในจั ง หวั ด
ล�ำพูน. วิทยานิพนธ์ศกึ ษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหาร

การศึกษา) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช.นนทบุร.ี
ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา.
(2554). คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม(พ.ศ. 2554 - 2558) ด้านการอาชีวศึกษา
ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554. กรุงเทพฯ : แม็ทช์
พอยท์.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี. (2545). คูม่ อื สหกิจศึกษา
2545. นครราชสีมา: [ม.ป.พ.];
กรมอาชีวศึกษา. (2545). สรุปรายงานการประเมินผลการ
ด� ำ เนิ น งานอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ประจ� ำ
ปีงบประมาณ 2545. กรุงเทพฯ: พิมพ์สวย.
ชายชาญ ปิงเมือง. (2545). รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัย
เทคนิคเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ศกึ ษาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิ ช าอาชี ว ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
เชียงใหม่.
บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์. (2550). รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบการจัดการความรูส้ ำ� หรับวิชาการพัฒนา
ความเป็ น ครู วิ ช าชี พ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะ
การสอนของนักศึกษาครู. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์
ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาอุ ด มศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ.
พิสฐิ เมธาภัทร. (ม.ป.ป.) เอกสารค�ำสอนการพัฒนาหลักสูตร
อาชีวะและเทคนิคศึกษา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
ประสิทธิ์ ประมงอุดมรัตน์. (2553). การพัฒนาหลักสูตร
ฝึ ก อบรมครู ด ้ ว ยรู ป แบบผสมผสานในการจั ด
ฝึกอบรมนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อเตรียมความ
พร้ อ มส� ำ หรั บ การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ .
วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณทิต
สาขาวิ จั ย และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ภาควิ ช าบริ ห าร
เทคนิ ค ศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.กรุงเทพฯ.
ปริยะดา สิงหเรศร์.(2553). การพัฒนารูปแบบการจัด
การเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใน
เรือนจ�ำ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
ภาควิ ช าบริ ห ารเทคนิ ค ศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
กรุงเทพฯ.

