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This research was aimed to achieve the following objectives (1) to study the 

conditions and problems regarding collaborative management in vocational education in the 
rubber industry and rubber products located in the provincial cluster in the Southern gulf of 
Thailand; (2)to develop a collaborative model of management of vocational education in the 
rubber industry and rubber products in the previously mentioned provincial cluster; and (3) to 
investigate the comprehensiveness, suitability and to determine the feasibility of the 
collaborative model. The findings revealed the following ; (1) regarding the conditions and 
problems of collaborative management in of vocational education in the rubber industry and 
rubber products in  the provincial cluster, there was a partial collaboration in some activities, 
such as occupational training, competency assessments, academic and research, admission, 
as well as materials and technical support. The major issue was lack of the clarity based on 
collaborative management; (2) a collaborative model composed of four elements as planning 
and curriculum management, the development of personnel and technology, resource 
mobilization, succession and evaluation; and (3) the model was comprehensive and 
appropriate for fifty-seven items and the probability was at the highest level. 

 
Keyword : collaborative model, vocational education management, rubber industry and rubber 
products, Southern gulf of Thailand provincial cluster 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภมิูหลัง 
การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  

(พ.ศ.2560-2564) มีหลกัการส าคญัคือ “ยึดคนเป็นศนูย์กลางของการพฒันา” มุ่งพฒันาคนให้มี
ความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดี  
รับผิดชอบตอ่สงัคม มีจริยธรรมและคณุธรรม  และการพฒันาประเทศในระยะยาวเพื่อไปสูก่ารเป็น
ประเทศท่ีพฒันาแล้ว มีความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืนนัน้ ประเทศต้องเร่งพฒันาปัจจยัพืน้ฐานเชิง
ยทุธศาสตร์ในทกุด้าน และต้องด าเนินการควบคูก่บัการเร่งยกระดบัทกัษะฝีมือแรงงานกลุม่ท่ีก าลงั
จะเข้าสูต่ลาดแรงงานและกลุม่ท่ีอยู่ในตลาดแรงงานในปัจจบุนัให้สอดคล้องกบัสาขาการผลิตและ
บริการเป้าหมาย (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. 2559 : 1-5) 
และการพฒันาทรัพยากรมนษุย์เป็นกลไกท่ีส าคญัยิ่งในการน าประเทศเข้าสูส่งัคมโลกในศตวรรษท่ี 
21 และเป็นประเด็นหลักท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ประเทศไทย  4.0 การ
เตรียมความพร้อมก าลงัคนทัง้ด้านความรู้ ทกัษะ สมรรถนะท่ีจ าเป็นให้สามารถปรับตวั และรู้เท่า
ทนัตอ่กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีมีพลวตั และการแข่งขนัอย่างเสรีและไร้พรมแดน จึงเป็น
ความส าคญัจ าเป็นเร่งด่วนท่ีประเทศต้องเร่งด าเนินการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศ(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2560  : 100) และการมีระบบการศึกษาท่ีมี
คณุภาพและประสิทธิภาพ ก็จะเป็นกลไกในการพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถของมนษุย์ 
ท่ีตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพฒันาประเทศอยา่งยัง่ยืน  

กระทรวงศกึษาธิการในฐานะหน่วยงานหลกัในภาคการจดัการศกึษาเพื่อพฒันาคณุภาพ
คนของประเทศ ได้มุง่พฒันาผู้ เรียนให้มีความรู้คูค่ณุธรรม มีคณุภาพชีวิตท่ีดี มีความสขุในสงัคม มี
ภูมิคุ้ มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต  ผลิตและพัฒนาก าลังคน ท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศ และมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวตักรรม สนบัสนุนการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยืน มุ่งหวงั
ให้การบริการการศกึษาแก่ผู้ เรียนทกุกลุม่ทกุวยัในระดบัท่ีเหมาะสมกบัสภาพบริบทและสภาพพืน้ท่ี 
พฒันาระบบบริหารจดัการ และสง่เสริมให้ทกุภาคสว่นมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา ท่ีมุง่หวงัให้มี
การใช้ทรัพยากรทัง้ด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า  ไม่เกิดการสญูเปล่า และมีความ
คลอ่งตวั สามารถตอบสนองการพฒันาในด้านประสิทธิภาพ(ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ.
2559 : ก-16) และจากแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ก็มีแนวทางในการเสริมสร้าง
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ความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพฒันาก าลงัคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ประชาชน ภาครัฐ ผู้ ประกอบการ (ประชารัฐ) ทัง้ระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ ( 
ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2560  : 105) การสร้างคนหรือทรัพยากรมนุษย์ให้เพียงพอ
และมีคณุภาพตรงกบัความต้องการของภาคเศรษฐกิจและสงัคมนัน้ต้องสง่เสริมและสนบัสนนุการ
เรียนการสอนทางด้านสายอาชีพหรืออาชีวศกึษา เน่ืองจากการเรียนสายอาชีวะมีจ านวนสาขาให้
เลือกเรียนหลากหลาย ผู้ เรียนสามารถมีรายได้ระหว่างเรียน  หางานง่าย มีรายได้สูงหากเป็น
ช่างฝีมือ และสามารถประกอบธุรกิจส่วนตวั นอกจากนัน้ยงัลดปัญหาการว่างงานท่ีจะท าให้เกิด
ปัญหาสงัคมตอ่ไป (สริุยา ฆ้องเสนาะ.2558 : 1-5).  

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าท่ีหลกัในการจัดการศึกษาวิชาชีพเพื่อ
ผลิตและพัฒนาก าลงัคนในระดบั ฝีมือ ระดับเทคนิค ระดบัเทคโนโลยีในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ท่ี
สอดคล้องและตรงกบัความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน  มุ่งมัน่สู่ความเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ให้เกิดความเข้มแข็งในทุกสาขาวิชาชีพ เพื่อสร้างคุณภาพในการผลิต
ก าลงัคนให้มีคณุภาพ มาตรฐานระดบัสากล โดยใช้กลยทุธ์ในการพฒันาหลกัสตูรให้เป็นหลกัสตูร
แบบฐานสมรรถนะ(Competency Based Curriculum) ท่ีสถานประกอบการต้องการ (ส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา.2556 : 38) ตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 
ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ท่ีมุง่เน้นการพฒันาศกัยภาพก าลงัคนด้านอาชีวศกึษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกบั
ความต้องการในการพฒันาประเทศ  เพื่อพฒันาก าลงัคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคณุลกัษณะท่ีพึง
ประสงค์ สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป สมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกบัความต้องการในการ
พฒันาประเทศไทย 4.0 และกลยทุธ์ท่ี 4 ก็มุ่งส่งเสริมการพฒันาความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนเพื่อ
เพิ่มศกัยภาพให้กบัก าลงัคนด้านอาชีวศกึษา (ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา.2560 : 35-
38) รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบท่ี
หลากหลายทัง้การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี (ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา.2555 : 28-29) และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ก็ให้
สถานศึกษาต้องใช้หลกัสตูรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกบัสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และ
ความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจดัการสถานศกึษานัน้ก็ต้องอาศยัความร่วมมือของผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ เรียน รวมทัง้การช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง 
ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชน การร่วมมือกับบุคคล 
ชุมชน องค์กรต่างๆ ก็เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน



  3 

สร้างสรรค์ งานวิจยั ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวตัถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ .2561 : 4-6) และควรผลักดันให้สถาบันการศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษาร่วมมือกับสถาบนัอาชีวศึกษาในพืน้ท่ีเพื่อพฒันาชุมชนให้มากขึน้ ขยายความ
ร่วมมือระหว่างสถาบนัอาชีวศกึษา สถาบนัอดุมศกึษา และภาคเอกชน (ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. 2559 : 69-75) 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ท่ีท าหน้าท่ีในการดูแลและรับผิดชอบ
การศกึษาระดบัอดุมศกึษาของประเทศไทย ซึง่เป็นแหลง่สะสมความรู้ของผู้ มีความรู้ความสามารถ
ในทุกแขนงวิชา เป็นแหล่งสร้างปัญญาให้แก่สังคม สร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผ่าน
กระบวนการวิจยัและนวฒักรรมและยงัช่วยพฒันาประเทศในทุกด้าน (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ.2559 :บทสรุปผู้บริหาร) และจากนโยบายของภาครัฐ ในเร่ืองให้
สถาบนัอดุมศกึษาในพืน้ท่ีท าหน้าท่ีเป็นพี่เลีย้งให้แก่สถานศกึษาในท้องถ่ิน โดยการน าองค์ความรู้ 
ความ เช่ียวชาญทางด้านวิชาการ และการดึ งศักยภาพจากบ ริบท ด้านท รัพยากรท่ี
สถาบนัอดุมศึกษามีอยู่ร่วมกับชุมชนในพืน้ท่ีเพื่อไปช่วยแก้ปัญหาและพฒันาคณุภาพการศึกษา 
(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.2559 : ข) กฤษมันต์  วฒันาณรงค์ (2552 : ออนไลน์) 
กล่าวว่า อดุมศึกษากบัอาชีวศึกษาจะต้องไม่เป็นการจดัการศึกษาในลกัษณะของต่างคนต่างท า 
เพราะการพัฒนาก าลงัคนเพื่ออุตสาหกรรมของประเทศไทย ต้องพึ่งสถาบนัการศึกษาทัง้สองนี ้
อย่างมาก ซึ่งตวัอย่างความร่วมมือระหว่างสถาบนัอุดมศึกษากับ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) หรือสถาบันอาชีวศึกษา คือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ในโครงการพฒันาระบบการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็ม
ศึกษา   โดยได้ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานศึกษา
อาชีวศึกษาในเครือข่าย พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์บนเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การพฒันาหลกัสตูร
แบบการบูรณาการกับการเรียนการสอน ร่วมกันวิจัยและพัฒนานวตักรรมทางการศึกษา และ
รูปแบบการเรียนการสอนส าหรับการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 อีกทัง้เป็นการเตรียมความพร้อมให้กบั
เยาวชนเม่ือจบการศึกษาแล้วให้สามารถท างานท่ีซบัซ้อนมากได้ เป็นก าลังคนท่ีมีทัง้ความรู้และ
ทกัษะ สามารถพฒันาประเทศชาติให้เจริญเติบโตตอ่ไปอย่างมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน  ซึง่การพฒันา
คณุภาพของสถานศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา เพื่อผลิตนกัเรียนและนกัศึกษาให้เป็นท่ีต้องการของ
ตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรม จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง (กระทรวงศึกษาธิการ.2553 : 
ออนไลน์)  
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การพฒันาก าลงัคนในระดบัต่างๆของอาชีวศึกษา ควรพฒันาให้สอดคล้องและตรงกับ
ความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานนัน้ และต้องพัฒนาให้ตรงกับความ
ต้องการของแต่ละพืน้ท่ี (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.2560 : 35-38)  จึงมีการรวม
พืน้ท่ีท่ีมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงในด้านตา่งๆ เข้าด้วยกนั เป็นกลุม่จงัหวดั เพื่อการพฒันาศกัยภาพ
ของพืน้ท่ีนัน้ๆ โดยตรง และช่วยวางกรอบทิศทางพฒันาและการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหาระหว่างจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิผล (สมัชญ์ 
สมบตัิพานิช.2560: ออนไลน์) รวมถึงมีการสร้างโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม ระหว่าง
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมในจังหวัด เพื่อ
เสริมสร้างศกัยภาพในการแขง่ขนัและการแก้ไขปัญหาร่วมกนั เพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน (พระราช
กฤษฎีกาวา่ด้วยการบริหารงานจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ พ.ศ. 2551 : 3) กลุม่จงัหวดั
ภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย เป็นกลุ่มจงัหวดัท่ีมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ท่ีสดุในภาคใต้  ประกอบด้วย จงัหวดั
ชมุพร สรุาษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพทัลงุ โดยมีจงัหวดัสรุาษฎร์ธานีเป็นจงัหวดัท่ีเป็นศนูย์
ปฏิบตัิการของกลุ่มจงัหวดั มีโครงสร้างเศรษฐกิจพึ่งพาสาขาเกษตรกรรม โดยมลูค่าการผลิตส่วน
ใหญ่มาจากพืชเศรษฐกิจหลกั คือ ยางพารา (อนัดบั 1 ของภาคใต้ ผลิตมากท่ีจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
และนครศรีธรรมราช) (ส านกับริหารยทุธศาสตร์กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย.2559 : 7-27)  

อตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยางเป็นอตุสาหกรรมท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศทัง้ในด้านของการจ้างงานและการส่งออก  โดยในด้านการจ้างงานมีแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมกว่า 200,000 คน และเก่ียวข้องกับเกษตรกรชาวสวนยางกว่า  6 ล้านคนใน
อุตสาหกรรมต้นน า้ ส าหรับในด้านการส่งออก ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกยาง
ธรรมชาติ หรือยางแปรรูปขัน้ต้นรายใหญ่ท่ีสดุ คิดเป็น 1 ใน 3 ของการผลิตยางพาราในตลาดโลก 
(ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม. 2556 : 1-2) แตค่วามมัน่คงยัง่ยืนและเสถียรภาพของยางพารา
ขึน้อยู่กับการเพิ่มปริมาณ การใช้ยางในประเทศ ลดการส่งออกวตัถุดิบ เพิ่มปริมาณการแปรรูป 
และสง่ออกในรูปแบบผลิตภณัฑ์ ซึง่มีมลูค่ามากกว่าแทน อนัจะช่วยเพิ่มมลูคา่การส่งออกยาง ลด
การขาดดลุทางการค้า และสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งอีกด้วย (สถาบนัวิจยัยาง การ
ยางแห่งประเทศไทย.2559 : ออนไลน์) และส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ก าหนดให้ยางพารา
เป็นวาระแห่งชาติโดยให้ผู้ปฏิบตัิตระหนกัถึงความส าคญัของยางพาราในฐานะตวัจกัรส าคญัใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย รวมถึงสร้างบุคลากรด้านการแปรรูปยางหรือเทคโนโลยีการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อป้อนโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางให้เพียงพอ  (ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี.2555: ออนไลน์) และสมพงษ์  มหิงสพันธุ์  (2560 : ออนไลน์) กล่าวว่า การจัดท า
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ยทุธศาสตร์ยางพารา 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ได้มีการก าหนดวิสยัทศัน์คือ “ประเทศไทยเป็นผู้น า
ในตลาดซือ้ขายยางธรรมชาติ และเป็นผู้ส่งออกยางธรรมชาติและผลผลิตภณัฑ์ยางอนัดับ 1 ของ
โลก” โดยปัจจัยแห่งความส าเร็จ (CSF) ท่ีจะท าให้ประเทศไทยก้าวไปเป็นผู้น านัน้  ก็ต้องมีการ
พฒันาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมยางพาราอย่างเป็นระบบ   มีการวิจยัและ
พฒันาเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ด้วยนวตักรรมท่ีทันสมัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสงูอย่าง
ต่อเน่ือง มีการก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ์ยาง และมีการผลกัดนัและพฒันาผู้ประกอบการ และ
สถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน สนบัสนนุผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั
ได้อย่างทั่วถึง มีห้องปฏิบัติการ หรือศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางท่ีทันสมัย มีมาตรฐาน เป็นท่ี
ยอมรับในระดบัสากล   

ความร่วมมือของทกุภาคสว่นในการเตรียมบคุลากรเพื่อรองรับอตุสาหกรรมยางพารา จึง
เป็นสิง่จ าเป็นอยา่งยิ่ง และหากต้องการขยายก าลงัการผลิตผลิตภณัฑ์ยางพาราก็ต้องเพิ่มก าลงัคน
ในกระบวนการผลิตให้มากขึน้  และต้องเตรียมก าลังคนส าหรับการวิจัยและพัฒนาของ
อตุสาหกรรมยาง ดงันัน้สถาบนัการศกึษาต้องวางแผนการผลิตก าลงัคนให้สอดคล้องกบัห้วงเวลา
การพฒันาอตุสาหกรรม ซึง่จากรายงานการพิจารณาการศกึษา เร่ืองแนวทางการพฒันายางพารา 
พบว่า การพัฒนาบุคลากรด้านยางพาราของไทย ยังขาดบุคลากรในทุกๆ ด้าน ตัง้แต่นักวิจัยท่ี
ปฏิบตัิงานด้านตา่งๆ นกัศกึษาด้านยางและอตุสาหกรรมยาง บคุลากรผู้ปฏิบตัิงานในโรงงานตัง้แต่
ผู้ ควบคุมการผลิตจนถึงคนงาน ดงันัน้ ควรเร่งแก้ไขปัญหานีโ้ดยเร็ว เพราะปัญหาส าคญัท่ีเกิด
ขึน้กับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางนี ้จะส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อตุสาหกรรม โดยเฉพาะปัญหาก าลงัคน ทัง้นีห้ากพิจารณาในแง่ของความรู้และทกัษะก าลงัคนท่ีมี
การขาดแคลนค่อนข้างมากทัง้ในเชิงปริมาณและคณุภาพ คือ กลุม่นกัวิจยั และนกัเทคโนโลยียาง 
ตลอดถึงการผลิตบคุลากรท่ีไม่สอดคล้องกบัตลาดท่ีรองรับ (กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ์ วฒุิสภา . 2555 : ค-36) ดงันัน้การพฒันาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมยางต้องอาศยั
การบูรณาการ การท างานร่วมกันของทุกฝ่าย เพื่อผลกัดนัให้นวตักรรมท่ีเกิดขึน้ไปใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม  (สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย.2559: ออนไลน์) การพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมจะต้องสร้างระบบกลไกและเครือข่ายท่ีเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการ
เช่ือมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจในลกัษณะคลสัเตอร์ มีมาตรการจงูใจสถานประกอบการให้มี
การแลกเปลี่ยนความรู้ พฒันาบคุลากรและแรงงาน ท าการวิจยัและพฒันาร่วมกนั โดยสนบัสนุน
ให้สถาบนัการศกึษา มีบทบาทเป็นกลไกหลกัในการเช่ือมโยงความร่วมมือกบัสถานประกอบการ
ตา่งๆท่ีรวมกนัเป็นคลสัแตอร์ รวมทัง้การสร้างกลไกและระบบมาตรฐานท่ีมีการตรวจสอบย้อนกลบั
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ท่ีมีประสิทธิภาพ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ.2559 : 69-
210) การประสานความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบนัการศกึษา เพื่อพฒันาบคุลากร
ให้มีทักษะ มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์และองค์ความรู้  เพื่ อรองรับกับการปรับตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย(กระทรวงอุตสาหกรรม.2554 : 
31) 

อย่างไรก็ตามจากผลการจัดการศึกษาในลักษณะความร่วมมือของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษากบัสถานประกอบการ ซึง่เรียกว่าการจดัการศกึษาระบบทวิภาคี ซึง่
เป็นการจดัการศกึษาในลกัษณะความร่วมมือกบัสถานประกอบการในการใช้ทรัพยากรร่วมกนั ทัง้
บุคลากร เคร่ืองมือเคร่ืองจักร เทคโนโลยี  พบว่า ยงัมีแนวปฏิบตัิในการให้ความร่วมมือท่ีไม่เป็น
รูปธรรมท่ีชดัเจนท่ีเอือ้ให้สถานศกึษาและสถานประกอบการ สามารถจดัการอาชีวศกึษาร่วมกนัได้
อย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ มีปัญหาใน การสร้างความเข้าใจในการบริหารจดัการระหว่าง
สถานประกอบการและสถานศึกษา ครูฝึกในสถานประกอบการขาดเทคนิคการสอน รวมทัง้การ
ขาดความเข้าใจเร่ืองการวดัผล การประเมินผล และปัญหาด้านการนิเทศและติดตามผลการเรียน
การสอน (พิทยา ชินะจิตพนัธุ์,สบสนัติ ์อตุกฤษฏ์ และชนะ กสภิาร์. 2555 : 182-185) มีปัญหาด้าน
ความพร้อมของสถานศกึษาและบคุลากรในการจดัการเรียนการสอน (ปาริฉตัร จนัโทริ.2555 : 35-
36) การรับนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานส่วนใหญ่ยังมีลักษณะไม่เป็นทางการ ขึน้อยู่กับ
แนวคิดและนโยบายของผู้ บริหารสถานศึกษาเป็นส าคัญ อีกทัง้ยังไม่มีการร่ วมวางแผนและ
ด าเนินการในทุกขัน้ตอน  (วิทยาลยัอาชีวศึกษาภูเก็ต. 2553 : 1-10) ขาดระบบประกันคุณภาพ
และไม่มีองค์กรตวักลางเข้ามาช่วยบริหารจดัการระบบ (ณฐัสฏิ รักษ์เกียรติวงศ์. 2558 : 14-15)  

จากการศกึษาข้อมลูแสดงให้เห็นว่าปริมาณและคณุภาพของผู้ เรียนอาชีวศกึษา ประเภท
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของสถานประกอบการ การพฒันาบุคลากรด้านอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ยงั
ขาดแคลนบคุลากรในทกุๆ ด้าน และหากพิจารณาในแง่ของความรู้และทกัษะก าลงัคนท่ีผลิตก็ไม่
สอดคล้องกับตลาดท่ีรองรับ จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า  ความร่วมมือในจัดการ
อาชีวศกึษาในภาพรวมของประเทศและในพืน้ท่ียงัคงมีปัญหาในการด าเนินการอีกหลายประการ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาท่ีเกิดจากการจัดการความร่วมมือท่ีไม่เหมาะสม ไม่เป็นรูปธรรมท่ี
ชดัเจนท่ีเอือ้ให้สามารถจดัการอาชีวศกึษาร่วมกนัได้อย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการท่ีจะ
ท าให้การผลิตผู้ เรียนอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ให้มีปริมาณและ
คุณภาพสอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมนัน้ องค์กรท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันอย่าง
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เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สถาบนัอาชีวศึกษา สถาบนัอดุมศึกษา และสถานประกอบการใน
พืน้ท่ี เป็นองค์กรหลกัในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพฒันาก าลงัคนด้าน
อตุสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยาง ด้วยเหตผุลนี ้ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะพฒันารูปแบบความ
ร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้
ฝ่ังอ่าวไทย โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการในพืน้ท่ี เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการยกระดบัความร่วมมือทางการศกึษาของกลุ่ม
จงัหวดั เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาเป็นแนวทางส าคญัในการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรม
ยางและผลิตภณัฑ์ยางให้มีคณุภาพ สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกบั
ศกัยภาพของพืน้ท่ี และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ตอ่ไป 

ค าถามการวิจัย  
1. สภาพและปัญหาของความร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอตุสาหกรรมยาง

และผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย เป็นอยา่งไร 
2. รูปแบบความร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์

ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย เป็นอยา่งไร  
3. รูปแบบความร่วมมือ การจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์

ยาง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทยท่ีพฒันาขึน้มีความครอบคลมุ ความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้อยา่งไร 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1.เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาของความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ประเภท

อตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย  
2. เพื่อพฒันารูปแบบความร่วมมือ การจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและ

ผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย  
3.เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม ความเหมาะสม และประเมินความเป็นไปได้ของ

รูปแบบความร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่ม
จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย  
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ความส าคัญของการวิจัย 
การวิจัยครัง้นี ้มีความส าคญัต่อการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ

ผลิตภัณฑ์ยาง ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ท่ีเป็นลกัษณะของความร่วมมือของ สถาบัน
อาชีวศกึษา สถาบนัอดุมศกึษา และสถานประกอบการ ฉะนัน้ ผลท่ีได้รับจากการวิจยัครัง้นี ้จะเป็น
ประโยชน์ตอ่การจดัการอาชีวศกึษาของประเทศ ดงันี ้

1. ผู้ บริหารของสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และสถานประกอบการ 
สามารถน าข้อมลูไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย วางแผนและด าเนินงาน ตามเปา้หมาย
ภารกิจองค์กรของตนได้อยา่งเป็นรูปธรรม 

2. สถาบนัอาชีวศกึษา สถาบนัอดุมศกึษา และสถานประกอบการ สามารถน าข้อมลู
ไปใช้ในการวางแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือ และใช้ในการ
พฒันาระบบการประสานงานความร่วมมือร่วมกบัเครือข่ายได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

3. ส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา และส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
สามารถน าข้อมลูไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายส่งเสริมสนบัสนุน การด าเนินงานของ
สถานศึกษาในสงักัด เพื่อการผลิตและพฒันาก าลงัคน ตลอดจนงานวิจยัและเทคโนโลยีส าหรับ
ภาคอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ให้มีคณุภาพตอ่ไป 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครัง้นี ้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 

ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย โดยก าหนดขอบเขต
การศกึษา ไว้ดงันี ้

1. ขอบเขตด้านเนือ้หา 
เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 

ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ประกอบด้วย การ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ภาคีหุ้ นส่วนการศึกษา  อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง การ
วางแผนและบริหารหลกัสตูร  การพฒันาบคุลากรและเทคโนโลยี การระดมทรัพยากร ความส าเร็จ
และการประเมินผล 

2. ขอบเขตด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
กลุม่ผู้ให้ข้อมลูท่ีใช้ในการวิจยั จ าแนก ดงันี ้

2.1. กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลในระยะท่ี 1 การศึกษาสภาพและปัญหาของความร่วมมือ
การจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าว
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ไทย เป็นผู้ ปฏิบัติงานด้านการจัดการอาชีวศึกษาลักษณะความร่วมมือ จ านวน 23 คน  โดย
ก าหนดคณุสมบตัิ ดงันี ้

2.1.1 เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ และประสบการณ์ในด้านการจัดการอาชีวศึกษา
ลกัษณะความร่วมมือ ไม่น้อยกวา่ 3 ปี  

2.1.2 เป็นนักวิชาการทางด้านยางและผลิตภัณฑ์ยาง ท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์เก่ียวกบัความร่วมมือ ไม่น้อยกวา่ 3 ปี 

2.2 กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลในระยะท่ี 2 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย เป็น
ผู้บริหาร จ านวน 18 คน โดยก าหนดคณุสมบตัิ ดงันี ้

2.2.1 เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดบันโยบายท่ีมีความรู้และประสบการณ์ใน
ด้านการจดัการอาชีวศกึษาลกัษณะความร่วมมือ ไม่น้อยกวา่ 3 ปี 

2.2.2  เป็นผู้ บ ริหารท่ี มีความ รู้ และประสบการณ์ ในด้านการจัดการ
อาชีวศกึษาลกัษณะความร่วมมือ ไม่น้อยกวา่ 3 ปี 

2.3 กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูในระยะท่ี 3 ตรวจสอบความครอบคลมุ ความเหมาะสม และ
ประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบความร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยาง
และผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 9  คน โดยก าหนด
คณุสมบตัิ ดงันี ้

2.3.1 เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ และประสบการณ์ในด้านการจัดการอาชีวศึกษา
ลกัษณะความร่วมมือ ไม่น้อยกวา่ 5 ปี 

2.3.2 เป็นหรือเคยเป็นผู้ บริหารท่ีมีความรู้ และประสบการณ์ในด้านการ
จดัการอาชีวศกึษาลกัษณะความร่วมมือ ไม่น้อยกวา่ 5 ปี  

2.3.2 เป็นนักวิชาการ ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ ไม่น้อยกวา่ 5 ปี 

3. ขอบเขตด้านพืน้ที่  
ประกอบด้วยพืน้ท่ี 4 จงัหวดัในกลุ่มภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ได้แก่ จงัหวดัชุมพร จงัหวดั

นครศรีธรรมราช จงัหวดัพทัลงุ และจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ส าหรับสถาบนัอาชีวศึกษาของรัฐสงักัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง ได้แก่ 1) วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี 2) วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
สถาบนัอดุมศกึษาของรัฐและในก ากบัของรัฐสงักดัส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษาท่ีเปิดสอน
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ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวกบัอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ได้แก่ 1) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 2) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไส
ใหญ่ และ 3) มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตพทัลงุ ส่วนสถานประกอบการ ประเภทอตุสาหกรรม
ยางและผลิตภณัฑ์ยาง ได้แก่ บริษัท ศรตีรงัแอรโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) บริษัท ไทยรบัเบอร์
ลาเทค็ซก์รุป๊ จ ากดั บรษิทั วายท ีรบัเบอร ์จ ากดั บรษิทั ชวัรเ์ทก็ซ ์จ ากดั เป็นตน้ 

4. ตัวแปรที่ศึกษา 
ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วยองค์ประกอบของความร่วมมือการจดัการ

อาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย  4 ด้าน 
ได้แก่  

1. ด้านการวางแผนและบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย หลักการและการ
ด าเนินงานความร่วมมือ  การก าหนดบทบาทหน้าท่ีของแตล่ะฝ่าย  การพฒันาหลกัสตูรและจดัการ
เรียนการสอน การฝึกอาชีพและการนิเทศติดตาม 

2. ด้านการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี ประกอบด้วย การพัฒนาผู้ เรียน
อาชีวศกึษา  การพฒันาผู้สอน การพฒันาบคุลากรในสถานประกอบการ และการวิจยัและพฒันา
เทคโนโลยี 

3. ด้านการระดมทรัพยากร ประกอบด้วย การจดัสรรทรัพยากรสนบัสนุนความ
ร่วมมือ และสทิธิประโยชน์ของความร่วมมือ 

4. ด้านความส าเร็จและการประเมินผล ประกอบด้วย ความส าเร็จของความ
ร่วมมือ และการตดิตามประเมินผลความร่วมมือ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. รูปแบบ หมายถึง การแสดงโครงสร้างและความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบของความ

ร่วมมือเพื่อพัฒนาการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ให้เป็นรูปธรรม โดยการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ พัฒนารูปแบบ 
ตรวจสอบความครอบคลมุ ความเหมาะสม และการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบ 

2.ความร่วมมือ หมายถึง การท างานร่วมกนัของสถาบนัอาชีวศกึษา สถาบนัอดุมศกึษา 
และสถานประกอบการ ในการจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ใน
กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ตัง้แต่การก าหนดเปา้หมาย วางแผนงาน กระบวนการท างาน และ
ลงมือปฏิบตัิงานร่วมกัน ด้วยการระดมทรัพยากรของทุกฝ่าย อีกทัง้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
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ปฏิบตัิ และหรือร่วมรับผลประโยชน์จากการปฏิบตัิ โดยภายใต้การปฏิบตัิร่วมกนัดงักล่าวจะต้อง
อยูบ่นพืน้ฐานของข้อตกลงและความเป็นอิสระไม่ขึน้ตอ่กนั 

3. การพัฒนารูปแบบความร่วมมือ หมายถึง การจดัท าให้มีขึน้ซึง่รูปแบบความร่วมมือ
ระหว่าง สถาบนัอาชีวศกึษา สถาบนัอดุมศกึษา และสถานประกอบการ ในการจดัการอาชีวศกึษา 
ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย  

4. การจัดการอาชีวศึกษา หมายถึง การจดัการศึกษาร่วมกนัของสถาบนัอาชีวศึกษา 
สถาบนัอดุมศกึษา และสถานประกอบการ  ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่ม
จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย เพื่อการผลติและพฒันาก าลงัคนในด้านวิชาชีพ ระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค 
และระดับเทคโนโลยี ในด้านการวางแผนและบริหารหลักสูตร ด้านการพัฒนาบุคลากรและ
เทคโนโลยี  ด้านการระดมทรัพยากร และด้านความส าเร็จและการประเมินผล  

5. สภาพของความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา หมายถึง ลกัษณะการด าเนินงาน
ในด้านความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ใน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ ท่ีเก่ียวกบัการวางแผนและบริหารหลกัสตูร การพฒันาบคุลากรและเทคโนโลยี  การ
ระดมทรัพยากร ความส าเร็จและการประเมินผล  

6. ปัญหาของความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา หมายถึง สิ่งท่ีมาขดัขวางหรือ
เป็นอปุสรรคต่อการด าเนินงานความร่วมมือในการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอตุสาหกรรมยาง
และผลิตภัณ ฑ์ ยาง ในกลุ่ ม จังหวัดภาคใต้ ฝ่ั งอ่ าวไทย  ระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา 
สถาบนัอดุมศกึษา และสถานประกอบการ และเป็นสาเหตใุห้การด าเนินงานไม่บรรลตุามความมุ่ง
หมายหรือขาดประสทิธิภาพ 

7. รูปแบบความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา หมายถึง แบบความสมัพันธ์ของ
องค์ประกอบ ด้านวางแผนและบริหารหลกัสตูร ด้านการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลยี ด้านการ
ระดมทรัพยากร และด้านความส าเร็จและการประเมินผล เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานความ
ร่วมมือของสถาบนัอาชีวศึกษา สถาบนัอดุมศึกษา และสถานประกอบการ ในจดัการอาชีวศกึษา
ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย 

8.องค์ประกอบของความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา หมายถึง คุณลักษณะ
ส่งผลให้การด าเนินงานความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทยประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย 
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8.1 ด้านวางแผนและบริหารหลักสูตร เป็นการเตรียมความพร้อมและการด าเนิน
กิจกรรมของสถาบนัอาชีวศึกษา สถาบนัอุดมศึกษา และสถานประกอบการ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ก าหนดหลกัการและการด าเนินงานความร่วมมือ การก าหนดบทบาทหน้าท่ีของแต่ละฝ่าย การ
พฒันาหลกัสตูร และจดัการเรียนการสอน การฝึกอาชีพ และการนิเทศตดิตาม   

8.2 ด้านการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี เป็นการด าเนินกิจกรรมร่วมกนัของ
สถาบนัอาชีวศึกษา สถาบนัอุดมศึกษา และสถานประกอบการ ท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาผู้ เรียน 
ผู้สอน และบคุลากรในสถานประกอบการ ตลอดจนการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี 

8.3 ด้านการระดมทรัพยากร เป็นการด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการ
จดัสรรทรัพยากรสนบัสนนุจากฝ่ายสถาบนัอาชีวศกึษา สถาบนัอดุมศกึษา และสถานประกอบการ 
ตลอดจนการก าหนดสทิธิประโยชน์ท่ีได้รับจากกิจกรรมความร่วมมือในการจดัการอาชีวศกึษา 

8.4 ด้านความส าเร็จและการประเมินผล เป็นการด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
การก าหนดเปา้หมายและการประเมินผลความร่วมมือของสถาบนัอาชีวศกึษา สถาบนัอดุมศกึษา 
และสถานประกอบการ  

กรอบแนวคดิในการวิจัย  
กรอบแนวคิดในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัพฒันามาจากการศึกษาเอกสาร หลกัการ แนวคิด

ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจยั โดยก าหนดกรอบแนวคดิไว้ 
ดงันี ้

1.แผนและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษา 
1.1 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) (ส านกังาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. 2559 : 1-5) มีหลกัการส าคญัคือ “ยึดคน
เป็นศูนย์กลางของการพฒันา” มุ่งพฒันาคนให้มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีวินยั ใฝ่รู้ มีความรู้ มี
ทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดี  รับผิดชอบต่อสงัคม มีจริยธรรมและคุณธรรม  และ
ยกระดบัทักษะฝีมือแรงงานกลุ่มท่ีก าลงัจะเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มท่ีอยู่ในตลาดแรงงานใน
ปัจจบุนัให้สอดคล้องกบัสาขาการผลติและบริการเปา้หมาย  

1.2 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ( ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. 
2560  : 105) มีแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพฒันาก าลงัคน 
โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประชาชน ภาครัฐ ผู้ประกอบการ (ประชารัฐ) ทัง้ระหว่าง
องค์กรภายในและตา่งประเทศ 
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1.3 แผนพัฒนาอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 (ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา.2560 : 35-38) ยทุธศาสตร์ท่ี 3 เน้นการพฒันาศกัยภาพก าลงัคนด้านอาชีวศกึษาให้มี
สมรรถนะสอดคล้องกบัความต้องการในการพฒันาประเทศ  เพื่อพฒันาก าลงัคนด้านอาชีวศกึษา
ให้มีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป สมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกบั
ความต้องการในการพฒันาประเทศไทย 4.0 และ กลยทุธ์ท่ี 4 มุ่งส่งเสริมการพฒันาความร่วมมือ
กบัทกุภาคสว่นเพื่อเพิ่มศกัยภาพให้กบัก าลงัคนด้านอาชีวศกึษา  

1.4. พระราชบัญญั ติการอาชีวศึกษา พ .ศ .2551 (2551 : 3-4) มาตรา  8 
ก าหนดให้การจดัการอาชีวศกึษาและการฝึกอบรมวิชาชีพสามารถจดัได้ 3 รูปแบบ คือ การศกึษา
ในระบบการศกึษานอกระบบ และการศกึษาระบบทวิภาค ีและมาตรา 10 มีหลกัการส าคญัในเร่ือง
การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และ สถานประกอบการในการก าหนดนโยบายการผลิตและ
พัฒนาก าลังคน รวมทัง้การก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา และการระดมทรัพยากรทัง้จาก
ภาครัฐและเอกชน 

1.5 มาตรฐานการอาชีวศกึษา พ.ศ.2561 (ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ. 2561 : 
4-6) ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน คือ 1) คณุลกัษณะของผู้ส าเร็จการศกึษาอาชีวศกึษาท่ีพงึประสงค์ 
2) การจดัการอาชีวศกึษาสถานศกึษามีครูท่ีมีคณุวฒุิการศกึษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญและบริหารจัดการ
ทรัพยากรของสถานศกึษาอยา่งมีประสิทธิภาพ และ 3) การสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

2. แนวคดิท่ีเก่ียวข้องกบัการร่วมมือการจดัการศกึษา 
2.1 การอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี  (พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 :  

3-4) เป็นการจดัการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศกึษาอาชีวศกึษาหรือสถาบนั
กบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ในเร่ืองการจดัหลกัสตูรการเรียนการสอน
การวดัและการประเมินผลโดยผู้ เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศกึษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัและ
เรียนภาคปฏิบตัิในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 

2.2 การจดัการศกึษาระบบสหกิจศกึษา (สมาคมสหกิจศกึษาไทย. 2552: 7) เป็น
ระบบการศกึษาท่ีจดัให้มีการเรียนการสอนในสถานศกึษาสลบักบัการไปหาประสบการณ์ตรงจาก
การปฏิบตัิงานจริง ณ สถานประกอบการอย่างมีระบบ ด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการ
และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเป็นระบบการศึกษาท่ีผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน (Work 
Integrated Learning) เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานจริงในสาขาวิชาท่ี
ศกึษาผา่นการท างานในสถานประกอบการโดยเน้นหลกัการเรียนจากการท างาน  
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2.3 การฝึกงาน (วิทยาลยัอาชีวศกึษาสโุขทยั. 2560 : 1) เป็นการจดักระบวนการ
เรียนรู้เพื่อฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการการเผชิญสถานการณ์ และการประยกุต์ความรู้มา
ใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา ซึ่งจดัด าเนินการโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคการ
ผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดหรือฝึกปฏิบัติ
เบือ้งต้นในสถานศกึษาแล้วระยะเวลาหนึง่ ทัง้นีเ้พื่อเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้สมัผสักบัการปฏิบตัิงาน
อาชีพ และได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  

2.4 ความร่วมมือด้านอ่ืนๆ เช่น การก าหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา การ
เรียนสลบัการท างาน  การบรรจุให้ท างานหรือการฝึกเฉพาะต าแหน่ง การฝึกปฏิบตัิจริงภายหลงั
ส าเร็จการเรียนทฤษฏี  การพฒันาครูอาจารย์ร่วมกนั การใช้เทคโนโลยีร่วมกนั เป็นต้น  

3. สภาพและปัญหาความร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอตุสาหกรรมยาง
และผลิตภณัฑ์ยาง 

3.1 บริบทของสถาบนัอาชีวศกึษา สถาบนัอดุมศกึษา และสถานประกอบการ  
3.1.1 สถาบนัอาชีวศึกษา ท่ีจดัการเรียนการสอนเก่ียวกับอุตสาหกรรมยาง

และผลิตภัณฑ์ยาง ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอ่าวไทย  ประกอบด้วย 1) วิทยาลัยเทคนิค
สุราษฏร์ธานี มีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ยาง (สาขางาน
ผลิตภัณฑ์ยาง) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยียางและ พอลิเมอร์
(สาขางานเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) และเทคโนโลยีบณัฑิต (ทลบ.)(ตอ่เน่ือง) สาขาเทคโนโลยี
ยาง 2) วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช มีหลกัสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา
ผลิตภัณฑ์ยาง(สาขางานผลิตภัณฑ์ยาง) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) สาขาวิชา
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์(สาขางานเทคโนโลยียางและพอลเิมอร์) 

3.1.2 สถาบนัอดุมศึกษา ท่ีเปิดสอนในสาขาวิชาท่ีเก่ียวกบัอตุสาหกรรมยาง
และผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทยประกอบด้วย 1) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี มีหลกัสตูร ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยียาง วิทยา
ศาสตรมหาบณัฑิต (วท.ม.) สาขาวิชา เทคโนโลยียาง และ วิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.)สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง 2) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย   วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ไสใหญ่ มีหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต(วท.บ.)สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิ
เมอร์  3) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
สาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ 



  15 

3.1.3 สถานป ระกอบการ  ท่ี ร่วม มื อกับ สถาบัน อา ชี วศึ กษ า  และ
สถาบนัอุดมศึกษา เพื่อจัดการอาชีวศึกษาประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่ม
จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย เช่น บริษัท ศรตีรงัแอรโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) บริษัท ไทยรบั
เบอรล์าเทค็ซก์รุป๊ จ ากดับรษิทั วายท ีรบัเบอร ์จ ากดั บรษิทั ชวัรเ์ทก็ซ ์จ ากดั เป็นตน้ 

3.2 บริบทของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง   อุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภณัฑ์ยางเป็นอตุสาหกรรมท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศทัง้ในด้านของการ
จ้างงานและการส่งออก  ผลผลิตจากยางพาราสามารถน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างผลิต
ผลิตภณัฑ์มากมาย เช่น ยางล้อ เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น 

3.3 บริบทของความร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษา  สถาบนัการอาชีวศกึษาภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 3 (2556 : 2) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548: 12) สวัสดิ์ อุดม
โภชน์ (2543 :9-15)  บรรเลง ศรนิลและคณะ (2548 : 82-98) ได้สาระท่ีน าใช้ ได้แก่ ความส าคญั
ของการจดัการศกึษาระบบทวิภาคี ความร่วมมือของสถานประกอบการในการจดัการอาชีวศกึษา
ของตา่งประเทศ  

3.4 ปัญหาและอปุสรรคในการจดัการอาชีวศกึษา  พิทยา ชินะจิตพนัธุ์, สบสนัติ ์ 
อุตกฤษฏ์  และชนะ กสิภาร์. (2555 : 182-185) ปาริฉัตร จันโทริ (2555 : 35-36)  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต (2553 : 1-10) และ ณัฐสิฏ รักษ์เกียรติวงศ์ (2558 : 14-15) ได้สาระท่ีน าใช้ 
ได้แก่ การจดัการศกึษาระบบทวิภาคี มีปัญหาในเร่ืองของแนวปฏิบตัิความร่วมมือท่ีไมเ่ป็นรูปธรรม
ท่ีชัดเจน มีปัญหาในการสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการระหว่างสถานประกอบการและ
สถานศกึษา ครูฝึกในสถานประกอบการขาดเทคนิคการสอน รวมทัง้การขาดความเข้าใจเร่ืองการ
วดัผล การประเมินผล และปัญหาด้านการนิเทศและติดตามผลการเรียนการสอน ปัญหาด้าน
ความพร้อมของสถานศึกษาและบุคลากรในการจดัการเรียนการสอนและประเมินผล ปัญหาการ
รับนกัเรียนนกัศกึษาเข้าฝึกปฏิบตัิงานส่วนใหญ่ยงัมีลกัษณะไม่เป็นทางการ ขึน้อยู่กบัแนวคิดและ
นโยบายของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นส าคัญ ทัง้ยังไม่มีการร่วมวางแผนและด าเนินการในทุก
ขัน้ตอน   

4. แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันารูปแบบ บญุสง่ หาญพานิช (2546 : 
112-118) อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์  (2546:117-118) กฤษณผล จันทร์พรหม  (2548 : 88) 
อมัพรพงษ์ กงัสนานนัท์ (2550 : 108-122) สวุรรณี โภชากรณ์ และคนอ่ืนๆ (2551 : 25-56) พิสิฐ 
เทพไกรวลั. (2554:284) อัจฉราพร โชตพิฤกษ์ (2555: 119)  ดวงทิพย์ วิบูลย์ศกัดิ์ชัย (2555:85-
86) ทิ ฐินันท์ ทุมมา (2556 : 237-240)  พงค์สิลป์ รัตนอุดม  (2560 : 111)  ชัยวิชิต เชียรชนะ  
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(2560 : 1-11) เมียสันอัลเบิ ร์ท  และเคดอร์ริ  (Meason, Albert; &Khedourri. 1985: 137-138) 
จอยซ์และวีล (Joyce ; & Weil. 1986 : 359-364) คีฟ (Keeves. 1988: 50) และคณะกรรมการ
มาตรฐานส าหรับการประเมินการศึกษา (The Joint Committee on Standards for Educational 
Evaluation.1994 : 23-126) ได้สาระท่ีน าใช้ ได้แก่ การสร้างและพัฒนารูปแบบ ประกอบด้วย  
ขัน้รวบรวมสภาพและปัญหา และขัน้พฒันารูปแบบ และการตรวจสอบรูปแบบ ประกอบด้วย การ
ตรวจสอบความครอบคลมุ  ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของรูปแบบ    

จากการศึกษาดงักล่าว ผู้ วิจัย จึงได้สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยครัง้นีเ้พื่อพัฒนา
รูปแบบความร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่ม
จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ระหว่าง สถาบนัอาชีวศกึษา สถาบนัอดุมศกึษา และสถานประกอบการ 
ดงัแสดงในภาพประกอบ 1  
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 

แผนและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การจดัการศกึษา 
 

1. แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแหง่ชาตฉิบบัที ่12    
(พ.ศ.2560-2564) 
2. แผนการศกึษาแหง่ชาต ิ  
พ.ศ.2560-2579 

3. แผนพฒันาอาชวีศกึษา    
พ.ศ.2560-2579 

4. พรบ.การอาชวีศกึษา      
พ.ศ.2551 

5. มาตรฐานการอาชวีศกึษา 
พ.ศ.2561 

 

แนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัความ
รว่มมอืการจดัการศกึษา 
 

1. การอาชวีศกึษาแบบทวภิาค ี

2. การจดัการศกึษาระบบสหกจิ
ศกึษา 

3. การฝึกงาน 

4. ความรว่มมอืดา้นอื่นๆ 

แนวคดิและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การพฒันารปูแบบ 
 

1. การสรา้งและพฒันารปูแบบ 

2. การตรวจสอบรปูแบบ 

    2.1 ความครอบคลุม 

    2.2 ความเหมาะสม 

    2.3 ความเป็นไปได ้

รปูแบบความร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษา
ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑย์าง
ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อ่าวไทย 
 

    1. ดา้นการวางแผนและบรหิารหลกัสตูร 
    2. ดา้นการพฒันาบุคลากรและ
เทคโนโลย ี
    3. ดา้นการระดมทรพัยากร 
    4. ดา้นความส าเรจ็และการประเมนิผล 
 

สภาพและปัญหาความรว่มมอืการจดัการ
อาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลติภณัฑย์าง 
 

1. บรบิทของสถาบนัอาชวีศกึษา 
สถาบนัอุดมศกึษา และสถานประกอบการ 

2. บรบิทของอุตสาหกรรมยางและ
ผลติภณัฑย์าง 

3. บรบิทของความรว่มมอืการจดัการ
อาชวีศกึษา 

4. ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการ
อาชวีศกึษา 
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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอตาม
หวัข้อตอ่ไปนี ้

1. แนวคดิเก่ียวกบัการอาชีวศกึษา 
1.1 ความหมายของการอาชีวศกึษา 
1.2 หลกัการและความมุง่หมายของการจดัการอาชีวศกึษา 
1.3 รูปแบบการจดัการอาชีวศกึษา 

2. แนวคดิและหลกัการเก่ียวกบัความร่วมมือ 
2.1 ความหมาย ประเภท และความส าคญัของความร่วมมือ 
2.2 หลกัการและแนวปฏิบตัิของความร่วมมือ 
2.3 ปัญหาและอปุสรรคของความร่วมมือ 

3.รูปแบบความร่วมมือของสถานประกอบการในการจดัการอาชีวศกึษา 
3.1 การจดัการศกึษาระบบสหกิจศกึษา (Co-operative Education) 
3.2 การอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training : DVT) 
3.3 การฝึกงาน (Apprenticeship) 
3.4 ความร่วมมือด้านอ่ืนๆ 

4.ความร่วมมือของสถานประกอบการในการจดัการอาชีวศกึษาของตา่งประเทศ 
4.1 สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
4.2 ประเทศแคนาดา 
4.3 ประเทศสหราชอาณาจกัร 
4.4 ประเทศอิสราเอล 
4.5 ประเทศสิงคโปร์ 

5.สถาบนัอดุมศกึษาในการสร้างความร่วมมือจดัการศกึษา 
5.1 การจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 
5.2 การจดัการศกึษาในลกัษณะความร่วมมือของสถาบนัอดุมศกึษา 

6. การจัดการอาชีวศึกษาประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ในกลุ่ม
จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย 

6.1 กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย 
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6.2 สถานศกึษากลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย 
6.3 โรงงานอตุสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย 

7.แนวคดิและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัองค์ประกอบของความร่วมมือการจดัการศกึษา  
7.1 ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัความส าเร็จ 
7.2 องค์ประกอบของความร่วมมือการจดัการศกึษา 
7.3 องค์ประกอบของความร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษา 
7.4 ปัจจยัสนบัสนนุความส าเร็จในอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง 

8. แนวคดิและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันารูปแบบและการตรวจสอบรูปแบบ 
8.1 ความหมายของรูปแบบ 
8.2 ประเภทของรูปแบบ 
8.3 องค์ประกอบของรูปแบบ 
8.4 สร้างและพฒันารูปแบบ และตรวจสอบรูปแบบ    

9.งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
9.1 งานวิจยัในประเทศ 
9.2 งานวิจยัในตา่งประเทศ 

1. แนวคดิเก่ียวกับการอาชีวศึกษา 
การศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการอาชีวศึกษาในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาในเร่ืองท่ี

เก่ียวกับความหมาย หลกัการและความมุ่งหมายของการอาชีวศึกษาและแนวทางการจัดการ
อาชีวศกึษา ซึง่จะได้น าเสนอตามล าดบั ดงันี ้

1.1 ความหมายของการอาชีวศึกษา 
ความหมายของการอาชีวศึกษา มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของ การ

อาชีวศกึษา(Vocational Education) ไว้หลากหลาย ดงันี ้

คาร์เตอร์ วี กู๊ ด (Carter V.Good.1973 : 645)ได้ให้ความหมายของอาชีวศึกษา
ไว้วา่ เป็นจดัการศกึษาท่ีต ่ากวา่อดุมศกึษาเพื่อเตรียมผู้ เรียนเข้าสูก่ารเลือกงานอาชีพในสาขาตา่งๆ 
โดยเฉพาะ หรือ เป็นการศึกษา เพื่อเป็นการพฒันาฝีมือแรงงานให้มีระดบัสงูขึน้ วิชาชีพ ดงักล่าว 
คือ การศึกษาด้านอุตสาหกรรม ช่างเทคนิค เกษตรกรรม พณิชยกรรมและคหกรรม มีอาชีพโดยมี
การศกึษาและฝึกฝนในด้านช่างอตุสาหกรรม 

ธีรวุฒิ บุญยโสภณ  (2542 : 3) ให้ความหมายของการอาชีวศึกษาคือการจัด
การศึกษาเพื่อเตรียมทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพส าหรับอาชีพหนึ่งหรือกลุ่มอาชีพโดยจัดเป็น
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กระบวนการศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในด้านทักษะหรือความ
ช านาญ  (Psychomotor Domain) ด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Domain) และด้านเจต
คติ(Affective Domain) เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพท่ีตนเลือกเรียนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

ทศันา แสวงศกัดิ์ (2542 : 53) ได้ให้ความเห็นว่าการอาชีวศึกษาจะเก่ียวข้องกบั
การศึกษาและฝึกอบรมในด้านอาชีพในระดบัต่างๆเพื่อให้ไปประกอบอาชีพหรือไปท างานตามท่ี
ต้องการได้เปา้หมายส าคญัอยู่ท่ีการมีงานท ามีรายได้ดงันัน้ในกระบวนการบริหารจดัการจะเน้นใน
เร่ืองการฝึกปฏิบตัิจริงเพื่อให้สามารถท างานได้ทนัทีเม่ือส าเร็จการศกึษา 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ (2543 : บทสรุปส าหรับผู้บริหาร) ให้
ความหมายว่าการอาชีวศึกษาเป็นการจดัการศึกษาเพื่อเตรียมก าลงัคนระดบัต้นและระดบักลาง
ด้านเทคนิคในสาขาตา่งๆให้ตรงกบัความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 

พยงุศกัดิ์ จนัทรสริุนทร์ (2546 : 28) ให้ความหมายว่าการจดัอาชีวศกึษาเป็นการ
จดัการศกึษาท่ีเฉพาะเจาะจงส าหรับการเตรียมคนเข้าสูอ่าชีพสร้างแรงงานและอาชีพของชาติโดย
จดัการศกึษาให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจสงัคมวฒันธรรมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีนกัเรียน
นกัศกึษาต้องรู้จริง(Solid Knowledge) มีการปฏิบตัิได้จริง (Solid Practical) รวมทัง้เข้าใจชีวิตอยู่
ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ (Life Skill) เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาชีพโดยน าความรู้มาประยกุต์ใช้
และสามารถประกอบอาชีพได้ 

ศิริพรรณ ชมุนมุ (2546 : 18) ให้ความหมายว่าการอาชีวศกึษาเป็นกระบวนการท่ี
มีจุดมุ่งหมายเพื่อหล่อหลอมบุคคลให้มีความสามารถมีทกัษะในงานอาชีพสามารถท ามาหากิน
เลีย้งชีพได้ถือว่าการอาชีวศกึษาเป็นงานสร้างชีวิตท าให้บคุคลพึ่งตนเองได้มีรายได้มีความสขุท่ีได้
ท าในสิง่ท่ีตนเองท าได้ดีท่ีสดุ 

ศิริ จนับ ารุง (2549 : 13) ให้ความหมายว่าการอาชีวศกึษาคือการศกึษาวิชาชีพท่ี
เน้นให้ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถเจตคติท่ีดีตอ่วิชาชีพโดยเน้นให้ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถ
ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิผสมผสานกนัอย่างเหมาะสมการประกอบกิจการเองหรือเข้าท างาน
ในสถานประกอบการในสาขาวิชาชีพต่างๆทัง้ทางด้านอตุสาหกรรมเกษตรกรรมการบริการพณิช
ยกรรมท่ีได้ศกึษาหรือได้ปฏิบตัิมา 

ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (2550 : 1) ให้ความหมายของอาชีวศกึษาไว้
วา่การอาชีวศกึษาคือการศกึษาและฝึกอบรมเพื่อเตรียมคนเข้าสูอ่าชีพและความก้าวหน้าในอาชีพ
อย่างเป็นระบบมีวตัถุประสงค์ชดัเจนเป็นการศึกษาและฝึกอบรมทัง้ในระบบนอกระบบและตาม
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อธัยาศยัคือทัง้ฝึกเร่ิมต้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการทางานและการศกึษาอบรมตอ่เน่ืองเป็นการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรักษางานและพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 

สงวนศกัดิ์ ปลืม้ญาติ(2550 : 12)ได้ให้ความหมายของการอาชีวศึกษา ว่าเป็น
การจดัการศกึษาด้านวิชาชีพในสาขาตา่ง ๆ ทัง้ในระบบและนอกระบบ เพื่อเพิ่มผลิตก าลงัคนด้าน
วิชาชีพให้มีความรู้ความสามารถ มีทกัษะ มีเจตคตท่ีิดีสามารถน าไปประกอบอาชีพตา่ง ๆ ได้อยา่ง
ดีโดยให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคมของ
ประเทศ 

พระราชบญัญตัิการอาชีวศกึษาพ.ศ. 2551 (2551 : 2)ให้ค าจ ากดัความไว้วา่การ
อาชีวศึกษาหมายถึงกระบวนการจดัการศึกษาเพื่อผลิตและพฒันาก าลงัคนในด้านวิชาชีพระดบั
ฝีมือระดบัเทคนิคและระดบัเทคโนโลยี 

ณรงค์ ฤทธิเดช (2552 :16) กลา่ววา่ การอาชีวศกึษาคือการศกึษาท่ีมุง่พฒันาคน
เข้าสู่อาชีพเป็นการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาก าลงัคนทัง้ก่อนท างานและท่ีท างานแล้วโดยเน้นการ
เพิ่มสมรรถนะให้เพียงพอท่ีจะเข้าสู่อาชีพได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานซึ่ง
สามารถจดัได้ทัง้ในระบบนอกระบบและตามอธัยาศยั 

วิลาวัล ย์  แสนเผ่า (2553 : 11)ให้ความหมายของอาชีวศึกษาไว้ว่าการ
อาชีวศกึษา คือ การจดัการศกึษาท่ีต้องการให้ผู้ เรียนมีความรู้ทกัษะฝีมือและผู้ เรียนสามารถน าเอา
ความรู้ท่ีได้รับมาประกอบอาชีพได้เพราะผู้ เรียนได้รับความรู้ทั ง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใน
ระหวา่งท่ีเรียนในสถานศกึษา 

จากความหมายของการอาชีวศึกษาดงักล่าวข้างต้นสรุปได้ว่าการอาชีวศึกษา
หมายถึงการศกึษาวิชาชีพท่ีมุ่งให้ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถมีทกัษะอาชีพทัง้ระดบัฝีมือระดบั
เทคนิคและระดบัเทคโนโลยีมีความช านาญและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพโดยเน้นให้ผู้ เรียนมีความรู้
ความสามารถทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิผสมผสานกนัอย่างเหมาะสมโดยจะต้องสอดคล้องกบั
ความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพท่ีตนเลือกเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในลกัษณะท่ีเป็นการประกอบกิจการของตนเองหรือท างานในสถานประกอบการ 

1.2 หลักการและความมุ่งหมายของการจัดการอาชีวศึกษา 
1.2.1 หลักการของการจัดการอาชีวศึกษา 

หลกัการในการจดัการอาชีวศกึษามีความเห็นหลากหลายจากนกัวิชาการและนกั
บริหารดงันี ้

ไพโรจน์ ดีภณธนากลุ (2542 : 8-9) ได้ให้หลกัการของการจดัการอาชีวศกึษา
ไว้ดงันี ้
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1.การอาชีวศกึษาจะมีประสิทธิภาพ ก็ต่อเม่ือมีการจดัสภาพแวดล้อมให้
เหมือนกบัการท างานจริง เพื่อผู้ เรียนจะได้ประสบการณ์เม่ือออกไปสูก่ารท างานจริง 

2. การฝึกจะได้ผลก็ต้องจัดสภาพเคร่ืองจักร เคร่ืองกลให้เหมือนกับ
โรงงานจริง 

3. การอาชีวศึกษาจะบรรลุผล จะต้องฝึกบุคลากรให้มีอุปนิสัยในด้าน
ความคดิการท างานให้ตรงความจริง 

4. การอาชีวศึกษาจะบรรลุผลได้ก็ต่อเม่ือบุคคลนัน้สนใจงาน มีทักษะ
การปฏิบตัิงานและความสามารถทางสตปัิญญาอย่างสงูสดุท่ีบคุคลนัน้ควรจะมี 

5. การฝึกทางอาชีวศกึษา ไม่ว่าจะเป็นสาขาใดควรจะฝึกให้เฉพาะบคุคล
ท่ีต้องการและได้รับประโยชน์อยา่งแท้จริง 

6.การฝึกให้ได้ผลก็ต่อเม่ือได้จดัสภาพการณ์ ประสบการณ์ และทกัษะท่ี
ต้องการให้ผู้ เรียนน ามาไปใช้ประโยชน์อยา่งแท้จริง จงึจะท าให้ทกัษะนัน้สมบรูณ์ 

7. การจดัการศึกษาจะได้ผลดีนัน้ ผู้สอนจะต้องมีความรู้ความสามารถ 
ทัง้ทกัษะประสบการณ์ในวิชาชีพนัน้อยา่งเช่ียวชาญ 

8. งานแต่ละอาชีพนัน้จะต้องมีมาตรฐาน เกณฑ์การตรวจวดัได้ เพื่อให้
ผู้ เรียนตรวจสอบความสามารถของตนเองได้ 

9.การอาชีวศึกษา ควรค านึงถึงความต้องการของตลาดและแรงงานเป็น
ส าคญั 

10.การวางหลกัสตูรการสอนวิชาชีพใด ๆ ควรเชิญผู้ ท่ีเกียวข้องในวิชาชีพ
นัน้เข้ามามีสว่นร่วมด้วย 

11. การอาชีวศึกษาจะต้องให้ประโยชน์ต่อสังคมได้ต่อเม่ื อจัดให้
สอดคล้องกบักลุม่ท่ีประกอบอาชีพนัน้ๆ โดยตรง 

12. วิธีการฝึกให้ตรงตามท่ีสงัคมต้องการจะต้องมีการปรับปรุงวิธีการอยู่
เสมอ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2543 : VIII) ได้กล่าวถึง
หลกัการท่ีส าคญัของการจดัการอาชีวศกึษาว่าจะต้องจดัตามความต้องการของตลาดแรงงานและ
สภาพเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศโดยจะต้องมีการวางระบบเพื่อให้มีเอกภาพด้านนโยบาย
และมีความหลากหลายในการปฏิบตัิสง่เสริมให้เกิดความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชนในการ
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จดัฝึกอบรมให้กว้างขวางมีการปรับปรุงคุณภาพการอาชีวศึกษาซึ่งครอบคลุมด้านหลกัสตูรการ
เรียนการสอนการวดัและประเมินผลและการพฒันาครูอาจารย์ 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์  (2543: 19 – 20) กล่าวถึ งหลักการจัดการ
อาชีวศกึษาว่าเป็นการจดัการศึกษาเพื่อเพิ่มคณุค่าทางทรัพยากรมนุษย์การจดัการเรียนการสอน
เพื่อการท างานอาจด าเนินการได้ทัง้ในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนแต่สิ่งท่ีควรค านึงถึง
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจดัการอาชีวศกึษามีดงันี ้

1.ความต้องการก าลงัคนในท้องถ่ิน 

2.ความต้องการก าลังคนของประเทศรวมถึงความต้องการแรงงานใน
อนาคตและประเภทต่างๆท่ีต้องการและจ าเป็นแก่การพฒันาเศรษฐกิจซึง่จะต้องคิดเผ่ือไว้ส าหรับ
แรงงานท่ีไปท างานตา่งประเทศแรงงานปลดเกษียณและแรงงานทดแทนอ่ืนๆ 

3.แรงงานจะต้องสมดลุกบัทรัพยากรของประเทศและท้องถ่ิน 

4.เป็นไปตามแนวโน้มของการพฒันาประเทศและท้องถ่ิน 

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 (2551 : 4) มาตรา 10 เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ ตามมาตรา 6 ในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพจะต้อง
ค านงึถึงหลกัการท่ีส าคญัดงันี ้ 

1.การมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบตัิโดยมี
การกระจายอ านาจจากสว่นกลางไปสูส่ถานศกึษาอาชีวศกึษาและสถาบนั 

2. การศึกษาในด้านวิชาชีพส าหรับประชาชนวยัเรียนและวยัท างานตาม
ความถนดัและความสนใจอย่างทัว่ถึงและตอ่เน่ืองจนถึงระดบัปริญญาตรี 

3.การมีสว่นร่วมของชมุชน สงัคม และ สถานประกอบการในการก าหนด
นโยบายการผลิตและพฒันาก าลงัคน รวมทัง้การก าหนดมาตรฐานการอาชีวศกึษา 

4.การศกึษาท่ีมีความยืดหยุ่น หลากหลาย และ มีระบบเทียบโอนผลการ
เรียนและระบบเทียบประสบการณ์การท างานของบคุคล เพื่อเข้ารับการศกึษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
อยา่งตอ่เน่ือง 

5.การมีระบบจูงใจให้สถานประกอบการมีส่วนร่วม ในการจัดการ
อาชีวศกึษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 

6.การระดมทรัพยากรทัง้จากภาครัฐและเอกชนในการจดัการอาชีวศกึษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านงึถึงการประสานประโยชน์อยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม 
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7.การมีระบบการพัฒนาครูและคณาจารย์ของการอาชีวศึกษาอย่าง
ตอ่เน่ืองเพื่อให้ทนัตอ่ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2560 : 1-3) ได้กล่าวถึงหลกัการ
ของการจัดการอาชีวศึกษาในแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาพ .ศ . 2560-2579ว่า การจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติเพื่อผลิตและพัฒนาก าลงัคนในด้านวิชาชีพระดบัฝีมือ
ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีรวมทัง้เป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึน้เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยน าความรู้ในทางทฤษฎีอนัเป็นสากลและภูมิ
ปัญญาไทยมาพฒันาผู้ รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบตัิและมีสมรรถนะจน
สามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระและได้ก าหนด
ยทุธศาสตร์การอาชีวศกึษาไว้ 6 ยทุธศาสตร์ดงันี ้

1.การจดัการอาชีวศกึษาเพื่อความมัน่คงของสงัคมและประเทศชาติ 
2.การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่ อส ร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

3.การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกบัความต้องการในการพฒันาประเทศ 

4.การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมในด้านการ
อาชีวศกึษา 

5.การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อม 

6.การเพิ่มประสทิธิภาพระบบการบริหารจดัการอาชีวศกึษา 
จากหลกัการของการจดัการอาชีวศกึษา ข้างต้นสรุปได้วา่ การจดัอาชีวศกึษา

จะต้องจดัตามความต้องการของตลาดแรงงานและสภาพเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ โดยน า
ความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้ รับการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถในทางปฏิบตัิและมีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลกัษณะผู้ปฏิบตัิ
หรือประกอบอาชีพอิสระได้ 

1.2.2 ความมุ่งหมายของการจัดการอาชีวศึกษา 
ความมุง่หมายของการจดัการอาชีวศกึษามีความเห็นหลากหลายจากนกัวิชาการ

และนกับริหารดงันี ้
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พยุงศกัดิ์ จนัทรสริุนทร์ (2546 : 28) กล่าวว่าความมุ่งหมายส าคญัของการ
อาชีวศึกษา คือมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีสมรรถนะอาชีพเป็นหลกัส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการปฏิบตัิงาน
จริงสร้างความเข้มแข็งด้วยการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากบัสถานประกอบการ
เตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนโดยสถานศึกษามีส่วนร่วมในการสอนวิชาภาคบังคับพืน้ฐาน
ผู้ประกอบการมีสถานะเป็นผู้ ฝึกอาชีพการฝึกอาชีพในสถานประกอบการเป็นการศกึษาท่ีก่อให้เกิด
สิ่งท้าทายอย่างมากคือทัง้สองฝ่ายท่ีเข้าร่วมกันจัดการศึกษาจะต้องมีความเห็นพ้องต้องกันใน
วตัถปุระสงค์ขัน้พืน้ฐานการด าเนินงานมาตรฐานการตรวจสอบและการประเมินผลจะต้องมีการ
วางแผนร่วมกนัเตรียมการและควบคมุขัน้ตอนในการด าเนินการเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2560: 1-3) ได้กล่าวไว้ใน
แผนพฒันาการอาชีวศกึษาพ.ศ. 2560-2579 ถึงความมุง่หมายในการจดัการอาชีวศกึษา มีดงันี ้

1.เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีคุณธรรมคุณภาพและ
ความเป็นมืออาชีพ 

2.เพื่อเพิ่มโอกาสการศกึษาวิชาชีพกบัประชาชนทกุช่วงวยั 

3.เพื่อน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจดัการอาชีวศกึษา 
4.เพื่อพัฒนางานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวตักรรมเทคโนโลยีและองค์ความรู้

อาชีวศกึษา 
5.เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

จากความมุ่งหมายในการจัดการอาชีวศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่าการจัดการ
อาชีวศึกษามีความมุ่งหมาย เพื่อผลิตและพฒันาก าลงัคนด้านวิชาชีพให้มีคณุธรรมคณุภาพและ
ความเป็นมืออาชีพ  เพิ่มโอกาสการศกึษาวิชาชีพ พฒันางานวิจยัสิง่ประดิษฐ์นวตักรรมเทคโนโลยี 
ตลอดจนพฒันาสมรรถนะครูและบคุลากร 

1.3 รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา 
รูปแบบการจดัการอาชีวศกึษา มีนกัวิชาการได้แสดงความเห็น ไว้ดงันี ้

พระราชบญัญตัิการอาชีวศกึษา พ.ศ.2551(2551 : 3-4) มาตรา 8 ก าหนดให้การ
จดัการอาชีวศกึษาและการฝึกอบรมวิชาชีพสามารถจดัได้ 3 รูปแบบดงัตอ่ไปนี ้

1. การศึกษาในระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเน้นการศึกษาใน
สถานศึกษาอาชีวศกึษาหรือสถาบนัเป็นหลกัโดยมีการก าหนดจดุมุ่งหมายวิธีการศึกษาหลกัสตูร
ระยะเวลาการวดัและการประเมินผลท่ีเป็นเง่ือนไขของความส าเร็จการศกึษาท่ีแน่นอน 
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2.การศกึษานอกระบบ เป็นการจดัการศกึษาวิชาชีพท่ีมีความยืดหยุ่นในการ
ก าหนดจุดมุ่งหมายวิธีการศึกษาหลกัสตูรระยะเวลาการวดัและการประเมินผลท่ีเป็นเง่ือนไขของ
ความส าเร็จการศึกษาโดยเนือ้หาและหลกัสตูรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพ
ปัญหาและความต้องการของบคุคลแตล่ะกลุม่ 

3.การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากข้อตกลง
ระหว่างสถานศึกษาอาชีวศกึษาหรือสถาบนักบัสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของ
รัฐในเร่ืองการจดัหลกัสตูรการเรียนการสอนการวดัและการประเมินผลโดยผู้ เรียนใช้เวลาสว่นหนึ่ง
ในสถานศกึษาอาชีวศกึษาหรือสถาบนัและเรียนภาคปฏิบตัิในสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ในการผลติและพฒันาก าลงัคนสถานศกึษาอาชีวศกึษาหรือสถาบนั
สามารถจดัการศกึษาตามวรรคหนึ่งในหลายรูปแบบรวมกนัก็ได้ทัง้นีส้ถานศกึษาอาชีวศกึษาหรือ
สถาบนันัน้ต้องมุง่เน้นการจดัการศกึษาระบบทวิภาคีเป็นส าคญั 

ขวัญชัย พานิชการ และ พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ์ (2556 : 113-146) ได้ศึกษา
รูปแบบการบริหารท่ีเหมาะสมส าหรับสถาบันการอาชีวศึกษาท่ีจะจัดตัง้ พบว่า สถาบันการ
อาชีวศกึษาท่ีจะจดัตัง้ควรมีลกัษณะเป็นทัง้สถาบนัเฉพาะทางและสถาบนัสมบรูณ์แบบ จดัตัง้ใหม่
โดยการรวมสถานศกึษาหลายแห่งควรกระจายการจดัตัง้ในทกุกลุม่จงัหวดั ควรเปิดสอนสาขาวิชา
ท่ีตรงกบัความต้องการของพืน้ท่ีบริการ ควรมีพนัธกิจ และรูปแบบการบริหารควรเป็นรูปแบบการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม ควรมีโครงสร้างการบริหารท่ีเป็นการกระจายอ านาจบริหารไปให้คณะวิชา/
วิทยาลยั/หน่วยงานย่อย บริหารในลกัษณะเป็นสถาบนัท่ีเป็นส่วนราชการซึง่ควรมีลกัษณะส าคญั
ของรูปแบบการบริหารแบบมีสว่นร่วม 

สุมาวดี พวงจันทร์และคนอ่ืนๆ (2558 : 122-130) ได้ศึกษาการพัฒนาการการ
จดัการอาชีวศกึษาของเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต้ พบวา่ การด าเนินงานใน
พืน้ท่ีต้องอาศยัหลกัการบริหารจดัการอาชีวศกึษา 3 รูปแบบ คือ การศกึษาในระบบการศกึษานอก
ระบบ และการศกึษาระบบทวิภาคี ด้วยยทุธศาสตร์ส าคญั 4 ประการ คือ 1) ขยายโอกาสการเรียน
สายอาชีพ 2)สร้างอาชีพและการมีงานท า ให้ประชาชนเพื่อสังคมสันติสุข 3) พัฒนาคุณภาพ
อาชีวศกึษา และ 4) เพิ่มศกัยภาพสถานศกึษาและสร้างความปลอดภยั 

สรุปได้ว่ารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาของประเทศไทยมี 3 รูปแบบคือ
การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคีและสถานศึกษาอาชีวศึกษา
สามารถจดัการศกึษาในหลายรูปแบบรวมกนัก็ได้ทัง้นีส้ถานศกึษาอาชีวศกึษาหรือสถาบนันัน้ต้อง
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มุง่เน้นการจดัการศกึษาระบบทวิภาคีเป็นส าคญัและควรเปิดสอนสาขาวิชาท่ีตรงกบัความต้องการ
ของพืน้ท่ีบริการ มีรูปแบบการบริหารแบบมีสว่นร่วม  

2. แนวคดิและหลักการเกี่ยวกับความร่วมมือ 
การศึกษาแนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัความร่วมมือในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาใน

เร่ืองท่ีเก่ียวกับความหมาย หลกัการและแนวปฏิบตัิของความร่วมมือลกัษณะของความร่วมมือ
ปัญหาและอปุสรรคของความร่วมมือ ซึง่จะได้น าเสนอตามล าดบั ดงันี ้

2.1 ความหมาย ประเภท และความส าคัญของความร่วมมือ 
2.1.1 ความหมายของความร่วมมือ 

ความหมายของความร่วมมือ มีนกัวิชาการได้ให้ความหมายไว้หลากหลาย ดงันี ้

ดเูบรียน และไอร์แลนด์ (Dubrion; & Ireland. 1993 : 86-87) ให้ความหมาย
ว่าความร่วมมือคือการท่ีคนตัง้แต่สองคนหรือหน่วยงานสองหน่วยงานขึน้ไปมีปฏิสมัพนัธ์และร่วม
ปฏิบตัิภารกิจอาจจะเพื่อบรรลเุปา้หมายเดียวกนัหรือคนละเปา้หมายก็ได้ด้วยการระดมทรัพยากร
ร่วมกนัก าหนดแนวปฏิบตัิอีกทัง้มีสว่นร่วมรับผิดชอบในการปฏิบตัิและหรือร่วมรับผลประโยชน์จาก
การปฏิบตัิโดยภายใต้การปฏิบตัิร่วมกนัดงักล่าวจะต้องอยู่บนพืน้ฐานของข้อตกลงและความเป็น
อิสระไมข่ึน้ตอ่กนั 

บาร์แดช (Bardach.1998 : 8) ได้ให้ความหมายของความร่วมมือวา่หมายถึง
การท ากิจกรรมร่วมกันตัง้แต่สองหน่วยงานขึน้ไปมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าโดยการท างาน
ร่วมกนั 

พยุงศักดิ์  จันทรสุรินทร์ (2543 : 19) ได้ให้ความหมายว่า ความร่วมมือ
หมายถึง การท างานร่วมกบัคนอ่ืนเพื่อผลประโยชน์ร่วมกนั   

พิสฐิ เทพไกรวลั (2554: 23) ได้ให้ความหมายของความร่วมมือในการท างาน
ว่าหมายถึง การท่ีกลุ่มบุคคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปมาปฏิบตัิการท างานร่วมกัน อาจร่วมมือกันอย่าง
เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน การท างานร่วมกนัดงักล่าวนีจ้ะ
ประกอบด้วย การวางแผนก าหนดเป้าหมาย ท าแผนปฏิบัติการ ด าเนินการตามท่ีก าหนด โดย
สมาชิกทกุคนต้องมีจิตส านึกด้านความรับผิดชอบท่ีจะแสวงหาวิธีการเพื่อปรับปรุงการปฏิบตัิงาน
ของตน ร่วมกนัแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ สร้างพลงั และการช่วยเหลือกนัดวงทิพย์ วิบลูย์ศกัดิ์ชยั (2555 : 
12) ให้ความหมายว่าความร่วมมือ(Collaboration) คือการท ากิจกรรมของบคุคลหรือองค์กรตัง้แต่
สองบคุคลหรือสององค์กรขึน้ไป โดยมีการสร้างความเข้าใจ ร่วมก าหนดหลกัการ ข้อตกลงวางแผน
การท ากิจกรรมและการประเมินผล เพื่อให้บรรลเุปา้หมายร่วมกนั 
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วรรณดี นาคสขุปาน (2557: 39) ได้ให้ความหมายของ ความร่วมมือไว้ดงันี ้

1.ความร่วมมือเป็นลักษณะของการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย
เดียวกนั 

2.ความร่วมมือเป็นการช่วยเหลือบุคคลอ่ืนๆหรือช่วยเหลือซึง่กนัและกนั
ในทางเสริมสร้าง 

3.ความร่วมมือเป็นการยอมรับการกระท าของบคุคลอ่ืนและของตนเอง 
 4.ความร่วมมือเป็นการกระท าท่ีเห็นพ้องต้องกันและเพิ่มก าลังในทาง

ปฏิบตัิ 
พงค์สิล ป์  รัตนอุดม  (2560: 61) ได้ ให้ความหมายว่า  ความ ร่วม มือ 

(Collaboration) หมายถึง การท่ีกลุ่มบุคคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปได้ร่วมมือท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง
ร่วมกันอย่างเป็นทางการหรือไม่ เป็นทางการเพื่อให้การท างานประสบความส าเร็จตาม
วตัถปุระสงค์ 

สามารถสรุปได้ว่า ความร่วมมือ  (Collaboration) หมายถึง การท างาน
ร่วมกันของบุคคลกลุ่มบุคคลหรือองค์กรตัง้แต่สองคนขึน้ไปตัง้แต่การก าหนดเป้าหมายวางแผน
งานกระบวนการท างานและลงมือปฏิบตัิงานร่วมกนัด้วยการระดมทรัพยากรของทุกฝ่ายอีกทัง้มี
สว่นร่วมรับผิดชอบในการปฏิบตัิและหรือร่วมรับผลประโยชน์จากการปฏิบตัิโดยภายใต้การปฏิบตัิ
ร่วมกนัดงักลา่วจะต้องอยูบ่นพืน้ฐานของข้อตกลงและความเป็นอิสระไม่ขึน้ตอ่กนั 

2.1.2 ประเภทและลักษณะของความร่วมมือ 
นกัวิชาการได้แบง่ประเภทและลกัษณะของความร่วมมือ ไว้หลากหลาย ดงันี ้

ฮอด์จ และ แอนโทนี  (Hodge; & Anthony.1991: 29 ) กล่าวถึ งทฤษฎี
ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์กรเป็นทฤษฎีท่ีเน้นการจดัสิ่งแวดล้อมเป็นหลกัส าคญัโดยสามารถแบ่ง
ลกัษณะของความร่วมมือได้เป็น 6 ประเภทดงันี ้

1. ความร่วมมือในแนวดิ่ง (Vertical Integration) เป็นความร่วมมือท่ีเกิด
จากการควบรวมกิจการของบริษัทองค์กรแล้วคอ่ยๆซมึซบัระบบทีละน้อยซึง่รวมในทกุขัน้ตอนของ
กระบวนการผลิตเพื่อเปา้หมายคือต้องการควบคมุปัจจยัการผลิตโดยอาจใช้วิธีการควบรวมบริษัท  
2 บริษัทขึน้ไปเข้าเป็นองค์กรเดียวกนัเพื่อต้องการควบคมุการท างานเองทัง้หมด 

2. การร่วมมือในแนวราบ (Horizontal Integration) ได้แก่การรวมบริษัท
องค์กรกบับริษัทหรือองค์กรอ่ืนท่ีมีธุรกิจประเภทเดียวกนัเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั 
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3.การร่วมมือแบบผนึกก าลัง  (Coalitions) ได้แก่การร่วมมือจัดตัง้
โครงการหรือบริษัทองค์กรร่วมกนัโดยมีการร่วมลงทนุทรัพยากรร่วมกนั (Joint Venture)  

4.การร่วมมือแบบรวมอ านาจบริหารจดัการ (Interlocking Directorates) 
เป็นการร่วมมือกบับริษัทองค์กรท่ีเป็นคูแ่ข่งขนัเพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององค์กรโดยมีคณะกรรมการ
ทัง้ทางตรงและทางอ้อมหรืออาจจะมีผู้บริหารท่ีมาจากองค์กรอ่ืนเพื่อสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี 

5.การร่วมมือเพื่อการแลกเปลี่ยน (Reciprocity) ได้แก่การร่วมมือเพื่อ
การแลกเปลี่ยนทรัพยากรโดยการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ตอบแทนระหวา่งหน่วยงานหรือองค์กรท่ี
ร่วมมือกนั 

6.การร่วมมือกันแบบสังคมประสาน  (Social Interlocking) ได้แก่การ
ร่วมมือกนัในบริษัทองค์กรท่ีมีลกัษณะของประเภทธุรกิจท่ีแตกตา่งกนัโดยมีการท าสญัญาร่วมกนั 

ซาวน์ เดอร์  (Sounder.1993 : 19) ได้ศึกษาลักษณะของความร่วมมือ
สามารถจ าแนกได้ 3 ประเภท ดงันี ้

1.ความร่วมมือแบบไมเ่ป็นทางการเป็นความร่วมมือท่ีเกิดขึน้ภายในกลุม่
เล็กไม่ต้องมีพันธะสัญญาเป็นการรวมตัวกันเพื่อประชุมสัมมนาเพื่อให้ความร่วมมือในการให้
ค าปรึกษาระหวา่งกลุม่หรือการแบง่ปันข้อมลูข่าวสารในเครือข่ายท่ีมีความสนใจร่วมกนั 

2.ความร่วมมือแบบกึ่งทางการเป็นความร่วมมือท่ีมีการแบง่ปันทรัพยากร
ตา่ง ๆระหวา่งกลุม่คอ่นข้างมีแบบแผนเช่นการขอความร่วมมือหรือขอข้อมลูในบางเร่ือง 

3.ความร่วมมือแบบเป็นทางการเป็นความร่วมมือท่ีเกิดขึน้เฉพาะกลุ่ม
บคุคลองค์กรหนึ่งๆท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการด าเนินงานอย่างมีแบบแผนโดยผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมี
การด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางการศึกษามีการจัดตัง้องค์กรหน่วยงานเพื่อดูแลด้านการ
ด าเนินงานเช่นการท าสญัญาข้อตกลงเพื่อความเข้าใจอนัดีระหวา่งองค์กร (MOU) 

ยิ่งศกัดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ (2545 : 18-21) กล่าวถึงว่ามีผู้ศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎีเก่ียวกบัความร่วมมือแบง่ได้เป็น 3 ลกัษณะดงันี ้

1.ความร่วมมือแบบพนัธมิตร (Alliance) เป็นความร่วมมือท่ีเกิดขึน้ได้ทัง้
ในรูปแบบความสมัพนัธ์ตามพนัธะผกูพนัซึง่เป็นการรวมตวักนัเพื่อท่ีจะท างานร่วมกนัหรือวางแผน
ท่ีจะท าร่วมกนัในอนาคต 

2.ความร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) มีลักษณะส าคัญคือเป็นความ
ร่วมมือในรูปของการเข้าไปท างานกับคนอ่ืนกับองค์กรหรือสถาบนัโดยไม่มีความสมัพันธ์กันมา
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ก่อนความสัมพันธ์ของความร่วมมือเกิดขึน้โดยการให้ความช่วยเหลือหรือตัง้เป้าหมายในการ
ท างานร่วมกนั 

3. ความร่วมมือแบบหุ้ นส่วน (Partnership) เป็นความร่วมมือท่ีเกิดขึน้
จากคนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปสมัพนัธ์กนัในรูปของการมีสว่นร่วมหรือท าธุรกิจร่วมกนัโดยเป็นได้ทัง้สว่น
บุคคลและกฎหมายและพฤติกรรมความร่วมมือแบบหุ้ นส่วนจะเป็นสิ่งน ามาซึ่งความเป็นหนึ่ง
เพราะมีความเสมอภาคเฉลี่ยมโนทศัน์เฉลี่ยทกัษะและมีการพฒันาไปพร้อมๆกนั 

ผลิน ภู่จรูญ (2550 : 1-2) ให้ความเห็นว่าความร่วมมือระหว่างกันสามารถ
แยกได้ออกเป็น 3 ระดบัใหญ่ๆคือ 1) ความร่วมมือระหวา่งกนัระดบับคุคล 2) ความร่วมมือระหวา่ง
กันระดับหน่วยงานภายในองค์การเดียวกันและ  3) ความร่วมมือระหว่างกันระดับองค์การกับ
องค์การซึ่งระดบัของความร่วมมือเป็นตัวชีว้ดัท่ีส าคญัของการด าเนินงานว่ามีประสิทธิภาพใน
ระดับใดโดยท่ีความร่วมมือในระดับบุคคลจะน าไปสู่ความร่วมมือในระดับหน่วยงานภายใน
องค์การเดียวกนัได้เป็นอย่างดีและการร่วมมือระหว่างกนัของหน่วยงานภายในองค์การท่ีสงูมาก
ขึน้จะสง่ผลท าให้การน าเอากลยทุธ์ไปปฏิบตัิงานเกิดผลส าเร็จในอตัราท่ีสงูขึน้ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2552 : 4) ได้เสนอลกัษณะของ
ความร่วมมือท่ียัง่ยืนวา่ต้องตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการสร้างความเป็นหุ้นสว่นทางการศกึษาท่ีทัง้สอง
ฝ่ายต้องมาร่วมกันคิดร่วมกนัตดัสินใจหรือร่วมกนัก าหนดวิธีการหรือเอือ้อ านวยความสะดวกใน
ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้งานประสบความส า เร็จและทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ซึ่งในเร่ืองนีท้ัง้
สถานศกึษาและสถานประกอบการต้องท าหน้าท่ีในฐานะหุ้นสว่นการบริหารจดัการ (Partnership 
Administration) ตามข้อตกลงท่ีได้ให้ไว้ตอ่กนัอยา่งเหมาะสม   

สามารถสรุปได้วา่ ลกัษณะส าคญัของความร่วมมือคือ การร่วมกนัคิดร่วมกนั
ตดัสินใจหรือร่วมกันก าหนดวิธีการหรือเอือ้อ านวยความสะดวกในทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้งาน
ประสบความส าเร็จและทุกฝ่ายได้รับประโยชน์เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเสริมสร้าง
ความร่วมมือ 

2.1.3 ความส าคัญของความร่วมมือ 
นกัวิชาการได้ให้ความส าคญัของความร่วมมือ ไว้ดงันี ้

รอสซี (Rossi; et al.1982 :10) ได้กล่าวถึง ความส าคญัของความร่วมมือ ท า
ให้การใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความก้าวหน้าทาง ด้านนวตักรรม ด้านการพฒันา
ทักษะบุคคลการพัฒนาองค์ความรู้โดยการเช่ือมโยงทรัพยากรระหว่างองค์กรต่างๆท า ให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพมากขึน้นอกจากนัน้ยงัท าให้เกิดความตื่นตวัและผลกัดนัให้เกิดการปรับปรุง
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วิธีการท างานให้มีคณุภาพมากยิ่งขึน้การปรับปรุงคณุภาพการสื่อสารกนัระหว่างองค์กรจะช่วยให้
หุ้นส่วนขององค์กรสามารถแบ่งปันข้อมลูระหว่างกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้และก่อให้เกิด
ความเข้าใจอนัดีระหวา่งองค์กร 

ดูเบรียน และไอร์แลนด์ (Dubrion; & Ireland.1993: 124-125) ได้กล่าวถึง
ความส าคญัของความร่วมมือ จะช่วยให้เกิดประสิทธิผลในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง
องค์กร 

เรวตัร ชาตรีวิศิษฎ์ (2539 : 115) ได้อธิบายถึงความส าคญัของความร่วมมือ 
จะมีผลดีในแง่ทรัพยากรถกูใช้ไปอย่างมีประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุ ลดความซ า้ซ้อนของ
งานและไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกันนอกจากนีค้วามคิดริเร่ิมในโครงการใหม่ๆจะเกิดขึน้ได้อย่าง
สะดวกทัง้นีเ้พราะไม่ต้องเกรงว่าจะต้องไปแย่งชิงทรัพยากรกบัองค์กรอื่นๆโดยท่ีตา่งคนต่างไม่ รู้ว่า
ใครก าลงัท าอะไรอยูก่่อนแล้วจงึเป็นการลดอปุสรรคในการท างานลงได้  

สามารถสรุปได้วา่ความส าคญัของความร่วมมือมีผลตอ่การท างาน ท าให้เกิด
การเช่ือมโยง ทรัพยากรถกูใช้ร่วมกนัอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สงูสดุก่อให้เกิดประสิทธิผลใน
การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างองค์กรช่วยท าให้ภารกิจของแต่ละองค์กรสามารถคงหรือเพิ่ม
มาตรฐานของผลผลติและบริการไว้ได้ 

2.2 หลักการและแนวปฏิบัตขิองความร่วมมือ 
หลกัการและแนวปฏิบตัิของความร่วมมือมีความเห็นหลากหลายจากนกัวิชาการและ

นกับริหาร ดงันี ้

ไคสเนอร์ (Kisner. 1997 : 23-28) ได้เสนอหลกัการสร้างความร่วมมือ ดงันี ้

1.การทบทวนพันธกิจของหน่วยงาน (Internal Revision of Mission) การ
ทบทวนพันธกิจของหน่วยงานเป็นการภายใน เป็นพืน้ฐานส าคัญต่อการสร้างและพัฒนา
ความสมัพนัธ์อนัจะน าไปสูก่ารบรรลพุนัธกิจท่ีตัง้ไว้ 

2.การเลือกสรรผู้ เป็นหุ้นส่วน (Selecting Strategic Partner) การเลือกสรรผู้
เป็นหุ้นสว่นนัน้ ไม่ใช่ถือเอาความสะดวกเป็นหลกั แตต้่องมุง่เลือกคูด่ าเนินงานท่ีเสริมแรงกนัในการ
ประกอบกิจกรรมเพื่อบรรลเุป้าหมายท่ีทัง้สองฝายต่างก็ชนะด้วยกัน (Win-Win Situation) แต่ละ
ฝ่ายควรรู้จุดแข็ง จุดอ่อน ความต้องการและทรัพยากรท่ีมีอยู่ ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสดุต่อความส าเร็จ
ของความร่วมมือขึน้อยู่กบัระดบัความเช่ือถือศรัทธาระหว่างกนั เพราะทัง้สองฝายจะต้องเต็มใจท่ี
จะใช้ ข้อมลูยทุธศาสตร์ส าคญัร่วมกนั 
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3.การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานร่วมกัน (Goal Setting) ควรเร่ิม
แผนการความร่วมมือกนัโดยการก าหนดเปา้หมายร่วมกนัให้มีความชดัเจนและเห็นชอบร่วมกนัใน
การก้าวไปสู่วัตถุประสงค์ร่วมกันภายในกรอบเวลาท่ีก าหนด กิจกรรมในระยะเร่ิมต้นขอ ง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัควรเป็นโครงการเล็กๆ หรือมีจดุมุง่หมายไมยุ่ง่ยากสลบัซบัซ้อน ซึง่ง่ายตอ่
การบรรลุวตัถุประสงค์ของทัง้สองฝาย และจะน าไปสู่ความเช่ือถือศรัทธา อีกทัง้ยงัเป็นการขจัด
ความรู้สกึแตกตา่งของทัง้สองฝายท่ีมีตอ่กนัเพื่อสร้างความมุ่งหวงัท่ีจะท างานอ่ืนๆ ตามแผนความ
ร่วมมือให้ส าเร็จตอ่ไป 

เสริมศกัดิ์ วิศาลาภรณ์และคนอ่ืนๆ (2545: 70) กล่าวว่า หลกัการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางการศึกษา ตามมาตรา 9 ของพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มี
ดงันี ้   

1.มีเอกภาพในด้านนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบตัิ 
2. กระจายอ านาจไปสูเ่ขตพืน้ท่ีการศกึษา 
3.ก าหนดมาตรฐานการศกึษา 
4.สง่เสริมอยา่งตอ่เน่ือง 
5.ระดมทรัพยากรจากแหลง่ตา่งๆ 
6.การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ินเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอ่ืน 

สมรักษ์ ภาชีทรัพย์ (2548: 13 – 17) ได้เสนอ หลักการของความร่วมมือใน
จัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี  ว่าควรเป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกคน 
(Education for All) เพื่อให้สามารถพฒันาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเน่ืองควรให้สงัคมมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาโดยประชาชนทุกคนมีส่วนในการจัดการศึกษา  (All for Education) ต้องการ
ส่งเสริมให้บุคคลครอบครัวชุมชนสถาบนัศาสนาองค์กรเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสถาน
ประกอบการและสถาบนัทางสงัคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีการพัฒนาสาระและ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อคณุภาพของการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเน่ืองสอดคล้องกบัวิถีชีวิตและการ
เรียนรู้ทัง้ในระบบนอกระบบและตามอธัยาศยัและน าหลกัการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพตามพระราชบญัญตัิการอาชีวศกึษาพ.ศ. 2551 โดยเฉพาะการจดัการอาชีวศกึษาระบบทวิ
ภาคีท่ีก าหนดให้การจัดการอาชีวศึกษาต้องเป็นการให้การศึกษาวิชาชีพส าหรับประชาชนตาม
ความถนดัความสนใจอย่างทัว่ถึงแต่ละหลกัสตูรสามารถจบในตวัเองเพื่อประกอบอาชีพในฐานะ
ก าลงัแรงงานผู้สร้างสรรค์งานและสามารถศึกษาวิชาชีพนัน้ได้อย่างต่อเน่ืองไปจนถึงเทคโนโลยี
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ชัน้สูงให้ชุมชนสังคมสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพและการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพความ
ต้องการของสถานประกอบการและชมุชนให้มีการระดมทรัพยากรทัง้จากภาครัฐและเอกชนในการ
จดัการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพโดยค านึงถึงการประสานประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม 

อมร นนทสตุ (2551: 3) ให้ความเห็นว่าหลกัการส าคญัของความร่วมมือคือ การ
ท าให้องค์กรท่ีจะร่วมมือกนัต่างได้รับประโยชน์จากความร่วมมือนัน้ๆนัน่คือต้องสร้างบรรยากาศ
แบบ “หุ้นสว่น” (Win-Win Situation) ให้เกิดขึน้ซึง่องค์ประกอบท่ีเป็นพืน้ฐานของสมัพนัธภาพแบบ
หุ้นสว่นมีอยู่ 5 ประการคือ 

1.บคุลิกภาพของผู้ ท่ีจะร่วมมือกนัต้องเหมาะสมมีความจริงใจตอ่กนั 

2.สมัพนัธภาพต้องก่อให้เกิดประโยชน์ตามท่ีระบไุว้อยา่งชดัเจน 

3.มีการท าข้อตกลงถึงบทบาทของแตล่ะฝ่ายหากมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องท า
ข้อตกลงกนัใหม่ 

4.องค์กรท่ีแตล่ะฝ่ายสงักดัต้องสนบัสนนุให้มีความร่วมมือ 

5.มีกระบวนการท่ีชดัเจนเพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้จากความร่วมมือ 

จรวยพร ธรณินทร์ (2552: 212) ให้ความเห็นว่าหลักการของการจัดการความ
ร่วมมือไว้ว่าเป็นการท างานแนวราบท่ีทกุฝ่ายมีเกียรติมีศกัดิ์ศรีมีสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกนัไม่มี
การสัง่การจากฝ่ายใดและเป็นกระบวนการเรียนรู้โดยผ่านการท างานร่วมกันอีกทัง้ได้เสนอแนว
ทางการจดัการเครือข่ายความร่วมมือดงันี ้

1.การแสวงหาจุดมุ่งหมายร่วมกัน(Purpose) ต้องก าหนดเป็นเง่ือนไขถึง
วตัถปุระสงค์ท่ีท างานร่วมกนั 

2.การก าหนดความเช่ือพื น้ฐานร่วมกัน (Principle) ระบุถึงหลักการหรือ
ทรัพยากรท่ีจะใช้ร่วมกนั 

3.การก าหนดความสามารถท่ีต้องมีร่วมกนั(Capability) อาจแบง่งานตามขีด
ความสามารถของแตล่ะฝ่าย 

4.การก าหนดบทบาทของแต่ละฝ่ายและความสัมพันธ์ท่ีมีต่อกันความ
รับผิดชอบตอ่กนั (Concept)  

5. การก าหนดกฎระเบียบท่ียดึโยงความสมัพนัธ์ท่ีมีตอ่กนั (Structure)  
6.การก าหนดโครงการกิจกรรมท่ีควรท าร่วมกนั (Practice) 
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ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560 :77 ) ได้ให้แนวคิดของการจัด
การศกึษาตามแผนการศกึษาแห่งชาติพ.ศ. 2560-2579โดยยดึหลกัการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่น
ของสังคม (All for Education) ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพให้กับ
ประชาชนทุกคนเป็นพนัธกิจท่ีต้องอาศยัการมีส่วนร่วมของสงัคมทุกภาคส่วนเน่ืองจากรัฐต้องใช้
ทรัพยากรจ านวนมากในการจดัการศึกษาท่ีต้องครอบคลมุทุกช่วงวยัทุกระดบัการศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมายด้วยรูปแบบวิธีการท่ีหลากหลายสนองความต้องการและความจ าเป็นของแต่ละ
บคุคลและสนองยทุธศาสตร์ชาตแิละความจ าเป็นในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศรัฐ
จึงต้องให้ความส าคญัและสนบัสนนุการมีสว่นร่วมของบคุคลครอบครัวชมุชนองค์กรชมุชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเอกชนองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบนัศาสนาสถานประกอบการและ
สถาบนัสงัคมอ่ืนในการจดัการศกึษาโดยบคุคลกลุม่บคุคลหรือองค์กรตา่งๆจะได้รับการสง่เสริมให้
เข้าร่วมจดัการศึกษาเสนอแนะก ากบัติดตามและสนบัสนนุการจดัการศกึษาในรูปแบบต่างๆตาม
ความพร้อมเพื่อประโยชน์ของสงัคมโดยรวม 

สรุปได้ว่าหลกัการและแนวปฏิบัติของความร่วมมือ คือ การท าให้องค์กรที่
ร่วมมอืกนัได้รบัประโยชน์จากความร่วมมอืทุกคนควรเขา้ใจวตัถุประสงค์และขอบเขตภารกจิ
ของตนมกีารปรบัหรอืเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดให้สามารถท างานไดอ้ย่างสะดวกผูน้ ากลุ่มหรอื
องคก์รตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถทกัษะและรว่มในการบรหิารกลุ่มหรอืองคก์รการจดัการศกึษา
ในลกัษณะของความร่วมมอื กค็วรยดึหลกัการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสงัคม ส่งเสรมิให้
บุคคลครอบครัวชุมชนสถาบันศาสนาองค์กรเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาน
ประกอบการและสถาบนัทางสงัคมเขา้มามสี่วนร่วมในการจดัการศกึษามกีารพฒันาสาระและ
กระบวนการเรยีนรูเ้พือ่คุณภาพของการศกึษาเป็นไปอยา่งต่อเนื่องสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติและการ
เรยีนรูท้ ัง้ในระบบนอกระบบและตามอธัยาศยั 

2.3 ปัญหาและอุปสรรคของความร่วมมือ 
ปัญหาและอปุสรรคของความร่วมมือ มีนกัวิชาการได้แสดงความเห็นไว้ดงันี ้

คูมส์ (Coombs. 1981: 132) ได้แบ่งปัญหาและอุปสรรคของความร่วมมือ
ออกเป็น 4 กลุม่ดงันี ้

1.ปัญหาด้านนโยบายและแผนงานซึ่งเกิดจากการขาดความร่วมมือในการ
ก าหนดนโยบายและแผนงานร่วมกนั 

2.ปัญหาด้านสมรรถนะขององค์การภายใต้การพัฒนาความร่วมมือซึ่งเกิด
จากการขาดวิธีการท่ีชดัเจนในการให้การสนบัสนนุทางการบริหารทัง้ในเร่ืองทรัพยากรงบประมาณ
และการพฒันาก าลงัคนเน่ืองจากไมท่ราบข้อเท็จจริงขององค์การ 
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3.ปัญหาการยอมรับซึง่กนัและกนัและความเป็นอิสระภายใต้ความร่วมมือซึง่
การผสมผสานความร่วมมือได้นัน้จะต้องพฒันาบนรากฐานของการยอมรับซึ่งกนัและกนัของทัง้
สองฝ่ายมีการสื่อสารแบบเปิดเผยและมีความจริงจงัตอ่วิธีการของความร่วมมือ 

4.ปัญหาด้านการพัฒนารูปแบบของความร่วมมือปัญหาการจัดโครงสร้าง
ขององค์การเพื่อความร่วมมือท่ีต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพส่วนหนึ่งมาจากบทบาทของผู้ น า
องค์การและปัญหาของสงัคมท่ีองค์การตระหนกั 

แจ็คสนั และแมดดี(้Jackson; & Maddy.2005:1-2) ได้กล่าวถึงปัญหาเก่ียวกับ
ความร่วมมือท่ีส าคญัคือ 

1. ความไมเ่ต็มใจในการให้ความช่วยเหลือ 

2.การขาดแรงจงูใจในการให้ความร่วมมือ 
3.ความไมเ่ข้าใจในวตัถปุระสงค์ 

4.การไมใ่ห้ความร่วมมือ 
5.ไม่สามารถด าเนินการตามจงัหวะเวลา 
6.ผู้ เก่ียวข้องไมรู้่ในสาระส าคญัของงานบางลกัษณะ 
7.มีความเข้าใจในเนือ้หาของงานไม่ตรงกนั 

สามารถสรุปได้ว่าอปุสรรคและปัญหาท่ีส าคญัของความร่วมมือได้แก่ขาดความ
ร่วมมือในการก าหนดนโยบายและแผนงานขาดวิธีการท่ีชัดเจนในการให้การสนับสนุนทางการ
บริหารขาดแรงจงูใจในการให้ความร่วมมือขาดการยอมรับซึง่กนัและกนั 

3.รูปแบบความร่วมมือของสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษา 
นกัวิชาการได้แบ่งประเภทและลกัษณะของรูปแบบความร่วมมือของสถานประกอบการ

ในการจดัการอาชีวศกึษาไว้หลากหลาย แตท่ี่นิยมใช้และพบได้บอ่ยๆ มี 4 รูปแบบดงันี ้
3.1 การจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education) 

สหกิจศกึษาได้เร่ิมขึน้ครัง้แรกในทวีปยโุรป ท่ีประเทศองักฤษ เม่ือปี พ.ศ.2446 (ค.ศ.
1903) ณ วิทยาลยัเทคนิคซนัเดอร์แลนด์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมนาวี 
โดยจดัหลกัสตูรให้แก่นกัศึกษาสองกลุ่ม คือ นกัศึกษาท่ีเรียนปกติ ในสถานศึกษาและปฏิบตัิงาน
ในสถานประกอบการกับกลุ่มนักศึกษาท่ีเป็นพนักงานในสถานประกอบการและมาเรียนใน
สถานศึกษา ต่อมาประเทศเยอรมนีได้น าแนวความคิดนีไ้ปสร้างประสบการณ์วิชาชีพให้กับ
นกัศกึษา โดยการเช่ือมโยงการศกึษาภาคทฤษฎีเข้ากบัการปฏิบตัิ ซึง่เรียกว่า “หลกัสตูรแซนด์วิซ”
ประมาณ ค.ศ.1906 แนวคิดการจดัการเรียนการสอนดงักล่าวได้แพร่หลายไปยงัทวีปอเมริกา โดย
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การน าของเฮอร์แมนชไนเดอร์ มหาวิทยาลยั ซินซินนาติ แห่งรัฐโอไฮโอ และขยายเข้าสู่ประเทศใน
แถบเอเชียแปซิฟิก เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะสถานศึกษาของ
ประเทศท่ีอยู่ในเครือจกัรภพองักฤษท่ีจดัการศึกษาแบบประเทศตะวนัตก (วิจิตรศรีสะอ้าน และคน
อ่ืนๆ.2552 : 5-7) 

3.1.1 ความหมายของสหกิจศึกษา  
ความหมายของของสหกิจศกึษา มีนกัการศกึษาได้ให้ความหมาย ไว้หลากหลาย 

ดงันี ้
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลยัศรีปทุม.(ม.ป.ป : 4) ได้ให้

ความหมายของ สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาท่ีจดัให้มีการเรียน
การสอนในสถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถาน
ประกอบการอย่างเป็นระบบด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ซึ่ง
ลักษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา และการ
ปฏิบตัิงานของนกัศกึษาเสมือนพนกังานคนหนึ่งของสถานประกอบการ สหกิจศกึษาจึงเป็นระบบ
การศกึษาท่ีผสมผสานการเรียนกบัการปฏิบตัิงาน(Work Integrated Learning)  

สมาคมสหกิจศกึษาไทย. (2552: 7) ได้กล่าวถึงความหมายของสหกิจศกึษา 
ตามท่ีศาสตราจารย์ดร.วิจิตร ศรีสอ้านกล่าวไว้ว่าสหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็น
ระบบการศกึษาท่ีจดัให้มีการเรียนการสอนในสถานศกึษาสลบักบัการไปหาประสบการณ์ตรงจาก
การปฏิบตัิงานจริงณสถานประกอบการอยา่งมีระบบด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและ
ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเป็นระบบการศกึษาท่ีผสมผสานการเรียนกบัการปฏิบตัิงาน (Work Integrated 
Learning) เพื่อให้นกัศึกษามีประสบการณ์ตรงในการปฏิบตัิงานจริงในสาขาวิชาท่ีศึกษาผ่านการ
ท างานในสถานประกอบการโดยเน้นหลกัการเรียนจากการท า” (Learning byDoing) 

มหาวิท ยาลัยทั ก ษิณ .(2553 : 1) ได้ ใ ห้ ค วามหมาย  สห กิ จศึ ก ษ า
(Cooperative Education)เป็นการจัดการศึกษาท่ี เกิดจากการร่วมมือกันระหว่างสถาน
ประกอบการและมหาวิทยาลัยโดยเน้นให้นิสิตได้รับผิดชอบและปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการเสมือนเป็นพนกังานคนหนึง่ในสถานประกอบการ 

ศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันาอาชีพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี.(2555 : 3)ได้
ให้ความหมาย สหกิจศกึษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศกึษาท่ีผสมผสานการเรียน
การสอนในสถานศกึษากบัการปฏิบตัิงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยนกัศกึษาต้อง
ปฏิบตัิงานเต็มเวลาเสมือนเป็นพนกังานของสถานประกอบการ 
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ได้ว่า สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นระบบการศึกษาท่ีเน้น
การปฏิบตัิงานจริงในสถานประกอบการ โดยการจดัการศกึษาเชิงบรูณาการระหว่างการเรียนการ
สอนกบัการท างานเพื่อให้นกัศกึษามีประสบการณ์ตรงในการปฏิบตัิงานจริง 

3.1.2 วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา 
นกัวิชาการได้กลา่วถึงวตัถปุระสงค์ของสหกิจศกึษา ไว้ดงันี ้

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยศรีปทุม.(ม.ป.ป : 4)ได้
กลา่วถึงการจดัการศกึษาสหกิจศกึษา ว่าจะท าให้นกัศกึษาเป็นบณัฑิตท่ี “รู้จกัตนรู้จกัคนและรู้จกั
งาน” โดยมี วตัถปุระสงค์ของสหกิจศกึษาดงันี ้

1.เพื่อส่งเสริมให้นกัศึกษาได้เกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์
วิชาการและวิชาชีพจากการไปปฏิบตัิงานจริงณสถานประกอบการท าให้นกัศกึษาสามารถพฒันา
ตนเองให้มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพและการก้าวสูร่ะบบการท างาน 

2.เพื่อเปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ทรัพยากรบคุคลท่ีมีคณุคา่ตอ่ชมุชนสงัคมและประเทศชาติ 

3.เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่าง
สถานประกอบการและสถาบันการศึกษาอันจะน าไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาทางวิชาการ
อยา่งยัง่ยืน 

4.เพื่ อให้ มีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใน
สถาบนัการศึกษาท่ีทนัสมยัได้มาตรฐานและตอบสนองกบัความต้องการของสถานประกอบการ
และตลาดแรงงาน 

มหาวิทยาลยัทกัษิณ.(2553 : 1) ได้ก าหนดวตัถปุระสงค์ของสหกิจศกึษา ไว้
ดงันี ้

1. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านอาชีพและการพฒันาตนเองแก่
นิสติในรูปแบบของการปฏิบตัิงานอยา่งมีคณุภาพในสถานการณ์จริง 

2.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาคณุภาพบณัฑิตระหว่าง
มหาวิทยาลยักบัองค์กรภาครัฐและเอกชน 

3.เพื่อให้เกิดการพฒันาหลกัสตูรการเรียนการสอนท่ีสามารถสนองตอบ
ตอ่ความต้องการของนิสติในการประกอบอาชีพและของสถานประกอบการในการพฒันางาน 

4.เพื่อสง่เสริมและสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งมหาวิทยาลยักบัสถาน
ประกอบการอนัเป็นพืน้ฐานด้านการพฒันาวิชาการและด้านอ่ืนๆตอ่ไป 
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ศนูย์สหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี .(2555 : 
4)ได้ก าหนดวตัถปุระสงค์ ของสหกิจศกึษา ไว้ดงันี ้

1.เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านอาชีพ และการพัฒนาตนเองแก่
นกัศกึษา ในรูปแบบท่ีมีคณุคา่เหนือกวา่การฝึกงานทัว่ไป 

2.เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการ
พฒันาคณุภาพบณัฑิต 

3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้
ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา 

4.เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความสมัพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลยักับ
สถานประกอบการ โดยผา่นกระบวนการสหกิจศกึษา 

สรุปได้ว่า วตัถปุระสงค์ของสหกิจศึกษา ก็เพื่อนกัศึกษา รู้จกัตนรู้จกัคนและ
รู้จกังานเกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพจากการไปปฏิบตัิงานจริง
ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งสถานศกึษากบัองค์กรภาครัฐและเอกชน 

3.1.3 ลักษณะงานสหกิจศึกษา  
นกัวิชาการได้กลา่วถึงลกัษณะงานสหกิจศกึษา ไว้ดงันี ้

สเุมธ แย้มนุ่น. (2552 : 11-18) ได้กลา่วถึงลกัษณะงานสหกิจศกึษา  เป็นการ
ก าหนดระเวลาท างานไว้อยา่งชดัเจนในหลกัสตูร เน้นการบรูณาการทฤษฏีและการปฏิบตัิ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการจ้างงานของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษาเช่น หลักสูตรต่าง ๆของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี (ม.ทส.) และมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆทัง้ภาครัฐและเอกชน 

มหาวิทยาลยัทกัษิณ.(2553 : 3) ได้ก าหนดลกัษณะงานสหกิจศึกษาโดยให้
นิสิตสหกิจศึกษาเป็นเสมือนพนักงานคนหนึ่งของสถานประกอบการมีหน้าท่ีและภารกิจท่ี
รับผิดชอบชัดเจนปฏิบัติงานในต าแหน่งงานท่ีสถานประกอบการก าหนดขึน้และมีภารกิจ
สอดคล้องกับสาขาวิชาท่ีเรียนท างานเต็มเวลา (Full Time) เป็นเวลา 16 สัปดาห์โดยสถาน
ประกอบการอาจจัดสวัสดิการหรือจ่ายค่าตอบแทนตามนโยบายของสถานประกอบการนัน้ๆ
ต าแหน่งงานสหกิจศึกษาดังกล่าวอาจเป็นต าแหน่งงานประจ าแต่เป็นต าแหน่งว่างในสถาน
ประกอบการนัน้หรือเป็นต าแหน่งงานท่ีตัง้ขึน้เป็นการชั่วคราวส าหรับโครงการพิ เศษหรือ
โครงการวิจยัเพื่อแก้ปัญหาหรือพฒันาการปฏิบตัิงานในสถานประกอบการก็ได้ 

ศนูย์สหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี .(2555 : 

4-5) กลา่วถึงหลกัสตูรสหกิจศกึษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารีว่าจดัระบบการศกึษาเป็น
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ระบบไตรภาค (Trimester)โดยใน 1 ปีการศกึษาจะประกอบด้วย3 ภาคการศกึษา1 ภาคการศกึษามี
ระยะเวลา 13 สปัดาห์และ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษามีระยะเวลาเท่ากับ 16 สปัดาห์โดยรวม
ระยะเวลาภาคการศึกษาปกติและ 3 สปัดาห์ของระยะเวลาปิดภาคการศึกษาก่อนและหลงัภาค
การศกึษานัน้ๆในการจดัหลกัสตูรสหกิจศกึษามีลกัษณะส าคญัดงันี ้

1.การจดัภาคการศึกษาสหกิจศึกษาจะจดัอยู่ในภาคการศึกษาท่ี 1 และ 
2 ของปีท่ี 4 ทัง้นีแ้ต่ละสาขาวิชาได้ก าหนดภาคสหกิจศึกษาท่ีนักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานไว้ใน
แผนการเรียน 

2.จ านวนภาคการศึกษาสหกิจศึกษานักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานอย่าง
น้อย 1 ภาคการศกึษาแตไ่ม่มากกวา่ 3 ภาคการศกึษา 

3.ระยะเวลาการปฏิบตัิงานสหกิจศกึษานกัศกึษาต้องไปปฏิบตัิงานสหกิจ
ศกึษาเป็นระยะเวลาไมต่ ่ากวา่ 16 สปัดาห์อยา่งตอ่เน่ือง 

4.การอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาในภาคการศึกษาก่อนไป
ปฏิบตัิงานสหกิจศึกษาจะมีการอบรมนกัศกึษาในรายวิชาเตรียมสหกิจศกึษา  (Pre Co-op) โดยมี
หวัข้อการอบรมตา่งๆเพื่อเตรียมนกัศกึษาให้มีความพร้อมในการท างานก่อนไปปฏิบตัิงานณสถาน
ประกอบการ 

สรุปได้ว่า ลกัษณะงานสหกิจศกึษา ก็เป็นไปตามข้อก าหนดของสถานศกึษา 
นกัศึกษาสหกิจศึกษาจะเข้าปฏิบตัิงานในสถานประกอบการในลกัษณะพนกังานท่ีจะต้องลงมือ
ปฏิบัติงานจริงซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพสูงเป็นท่ี ต้องการของ
ตลาดแรงงานมากขึน้และกระบวนการสหกิจศึกษาจะท าให้เกิดการประสานงานอย่างใกล้ชิด
ระหว่างสถานประกอบการกบัสถานศกึษาสง่ผลให้สถานศกึษาสามารถเห็นแนวทางในการพฒันา
หลกัสตูรให้ดีและเหมาะสมกับโลกของการท างานได้มากขึน้ส่วนสถานประกอบการก็มีแรงงาน
นกัศึกษาร่วมปฏิบตัิงานได้ตลอดทัง้ปีอนัจะน าประโยชน์ให้เกิดกับทัง้สองฝ่ายรวมทัง้สงัคมและ
ประเทศชาตโิดยรวม 

3.1.4 ประโยชน์ของสหกิจศึกษา 
นกัวิชาการได้กลา่วถึงประโยชน์ของสหกิจศกึษา ไว้ดงันี ้

ศนูย์สหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพมหาวิทยาลยัศรีปทุม.(ม.ป.ป: 5)ได้กล่าว
ว่า การจดัการศึกษาสหกิจศกึษาโดยรวมแล้วจึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหลายภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง
ดงันี ้
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 1.ประโยชน์ตอ่นกัศกึษา 
1.1 ได้ประสบการณ์วิชาชีพตรงตามสาขาวิชา 
1.2 ได้เรียนรู้สงัคมการท างานและการท างานร่วมกบัทีมงาน 
1.3 ค้นพบตนเองและเข้าใจศักยภาพความต้องการของตนเองใน

สายงานวิชาชีพ 

1.4 เกิดการพฒันาตนเองและมีความเช่ือมัน่ในตนเองมากขึน้ 

1.5 เกิดทกัษะการสื่อสารการประสานงานและการรายงานข้อมลู 
1.6 มีผลการเรียนหลงัการปฏิบตัิงานสหกิจศกึษาดีขึน้ 

1.7 เป็นบัณฑิตท่ีมีศักยภาพและความพร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีท่ี
ส าเร็จการศกึษา 

1.8 มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนส าเร็จการศกึษา 
1.9 ได้รับคา่ตอบแทนขณะศกึษา 

2. ประโยชน์ตอ่สถานประกอบการ 
2.1 มีนกัศกึษาช่วยปฏิบตัิงานตลอดปี 

2.2 พนกังานประจ ามีเวลามากขึน้ในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ีอ่ืนหรือ
สร้างสรรค์งานท่ีมีคณุคา่ให้กบัองค์กร 

2.3 เป็นช่องทางการสรรหาบคุคลเข้าเป็นพนกังานประจ า 
2.4 มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกบัสถานศกึษา 
2.5 เกิดภาพพจน์ท่ีดีด้านการสง่เสริมการศกึษา 

3. ประโยชน์ตอ่สถาบนัการศกึษา 
3.1 เกิดความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์ท่ีดีกับสถาน

ประกอบการ 
3.2 ได้ข้อมูลย้อนกลับส าหรับปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการ

สอน 
3.3 ช่วยให้สถานศึกษาเป็น ท่ี รู้จักและได้ รับการยอมรับจาก

ตลาดแรงงาน 

ศนูย์สหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี. (2555 : 
5-6) ได้กลา่วถึงประโยชน์ท่ีนกัศกึษาจะได้รับจากการปฏิบตัิงานสหกิจศกึษามีดงันี ้
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1.ได้รับประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาท่ีนอกเหนือไปจากการเรียน
ในห้องเรียน 

2.เกิดการเรียน รู้และพัฒนาตนเองการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนความ
รับผิดชอบและมีความมัน่ใจในตนเองมากขึน้ซึง่เป็นคณุสมบตัิท่ีพงึประสงค์ของสถานประกอบการ 

3.ส่งผลให้มีผลการเรียนดีขึน้ภายหลงัการปฏิบตัิงานเน่ืองด้วยมีความ
เข้าใจในเนือ้หาวิชามากขึน้จากประสบการณ์การปฏิบตัิงานจริง 

4.เกิดทกัษะการสื่อสารข้อมลู 
5.ได้รับคา่ตอบแทนในระหวา่งการปฏิบตัิงาน 
6.สามารถเลือกสายอาชีพได้ถกูต้องเน่ืองจากได้รับทราบความถนดัของ

ตนเองมากขึน้ 

7.ส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีมีศักยภาพในการท างานและมีโอกาส
ได้รับการเสนองานก่อนส าเร็จการศกึษา 

สรุปได้วา่ สหกิจศกึษาจะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่หลายภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องทัง้
ตอ่นกัศกึษาท่ีได้ประสบการณ์วิชาชีพตรงตามสาขาวิชาได้เรียนรู้สงัคมการท างานและการท างาน
ร่วมกบัทีมงานประโยชน์ต่อสถานประกอบการท่ีมีนกัศึกษาช่วยปฏิบตัิงานตลอดปีมีโอกาสสร้าง
ความร่วมมือทางวิชาการกบัสถานศึกษาและประโยชน์ต่อสถาบนัการศกึษาในด้านความร่วมมือ
ทางวิชาการและความสัมพันธ์ท่ีดีกับสถานประกอบการด้านข้อมูลย้อนกลับส าหรับปรับปรุง
หลกัสตูรและการเรียนการสอน 

3.2 การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training : DVT) 
การพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถาน

ประกอบการได้เร่ิมต้นด าเนินการตัง้แต่ พ.ศ.2527 จนถึงปัจจุบนั มีพฒันาการและเปลี่ยนแปลง
ตามบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงแบ่งเป็น 4 ระยะเวลา  คือ พ.ศ. 2527-2537 เป็นโครงการโรงเรียน -
โรงงาน (Dual System) พ.ศ. 2538-2541 เป็นโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational 
System) พ .ศ . 2542-2550 เป็นการฝึกงานค ร่ึงหลักสูตร  และพ .ศ . 2551-ปั จจุบัน  (Dual 
Vocational Education) เป็นการศึกษาระบบทวิภาคี   (ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษา. 2557 : 5-8)  

3.2.1 ความหมายของทวิภาคี 
นกัวิชาการได้ให้ความหมายของทวิภาคี ไว้ดงันี ้   

ส านักงานโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  กรมอาชีวศึกษา (2541 
: ออนไลน์) ได้ให้ความหมายไว้ว่า  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  (Dual Vocational 
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Training หรือ DVT) คือการจดัการศึกษาโดยอาศยัความร่วมมือกันของสองฝ่าย  จึงเป็นรูปแบบ
ของการจดัอาชีวศกึษา ท่ีอยู่ในลกัษณะของความร่วมมือในท่ีนีค้ือ เป็นลกัษณะสองฝ่าย ระหว่าง
สถานประกอบการและสถานศึกษาร่วมกนัฝึกพนกังานให้มีคณุภาพ  สองสถานท่ีโรงงาน (เน้นใน
การฝึกทักษะ) และในชัน้เรียน (เน้นในการเรียนด้านทฤษฎี) เพื่อสองวัตถุประสงค์ ได้ฝึกงานท่ี
เก่ียวข้องกบัทกัษะและได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 (2551 : 3)ได้ให้ความหมาย 
การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบนักับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเร่ืองการจดั
หลกัสตูร การเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล โดยผู้ เรียนใช้เวลาสว่นหนึ่งในสถานศกึษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่ วยงาน 
ของรัฐ 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (2559 :2) ได้ให้ความหมายการจัดการ
อาชีวศึกษาทวิภาคี  คือ การจัดการศึกษาด้วยความร่วมมือของสองฝ่าย ระหว่างสถาน
ประกอบการ ซึง่อาจจะเป็นโรงงานอตุสาหกรรม โรงแรม ภาคเกษตร เป็นต้น และสถานศกึษา โดย
ทัง้สองฝ่ายร่วมมือกันฝึกนักศึกษาให้มีคุณภาพ โดยในสถานประกอบการ จะเน้นการฝึกทักษะ 
ขณะท่ี ในชัน้เรียน จะเน้นในการเรียนทฤษฎี ทัง้นี ้นักเรียน ท่ีจบการศึกษา จะได้ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ และได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพ เวลาในการเรียนและฝึกนัน้ โดยทัว่ไปจะใช้เวลา
ในการเรียนรู้ในสถานศึกษาคร่ึงหนึ่ง และการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ เสริมสมรรถนะ ในสถาน
ประกอบการอีกคร่ึงหนึง่ 

จากความหมายท่ีกลา่วมาข้างต้น สรุปได้วา่ การจดัการอาชีวศกึษาระบบทวิ
ภาคี หมายถึง การจัดการเรียนการสอนทางด้านอาชีวศึกษา  เป็นความร่วมมือกันระหว่าง
สถานศึกษากบัสถานประกอบการ โดยสถานศึกษาจะสอนในภาคทฤษฎีและสถานประกอบการ
จะสอนภาคปฏิบัตินักเรียนท่ีจบการศึกษา จะได้ทักษะในการประกอบอาชีพ และได้รับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

3.2.2 วัตถุประสงค์ของทวิภาคี 
นกัวิชาการได้กลา่วถึงวตัถปุระสงค์ของทวิภาคี ไว้ดงันี ้

ส านักงานโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  (2541: ออนไลน์)ได้กล่าวถึง
จดุมุง่หมายของการจดัการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีมีดงันี ้

1.เพื่อจดัเตรียมก าลงัคนทางด้านอาชีวศกึษาเข้าสูต่ลาดแรงงาน 
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2.เพื่อผลิตช่างฝีมือผู้ มีความช านาญงานเพียงพอทัง้ด้านปริมาณและ
คณุภาพ 

3.เพื่อผลติก าลงัคนท่ีตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
4.เพื่อจดัการสร้างระบบการจดัการศึกษาวิชาชีพระบบนีข้ึน้มาเพื่อเป็น

การให้โอกาสในการศกึษาวิชาชีพแก่เยาวชนท่ีส าเร็จการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
5.เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลในวัยเรียนและวัยท างานพัฒนาตนเอง

ทางด้านวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 
6.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับสถานศึกษาในการเข้าสู่ระบบ

การปฏิรูปทางการศกึษาตามพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาตพิทุธศกัราช 2542 
7.เพื่อเป็นการลดปัญหาในเร่ืองงบประมาณในการจดัการศกึษาทางด้าน

อาชีวศกึษา 
8.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติโดยแท้จริงและมีเนือ้หาท่ีทันต่อ

เทคโนโลยี 
9.เพื่อสง่เสริมให้มีการประกอบอาชีพการจ้างงานและอาชีพอิสระ 

สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3 (2556 : 2) ได้กล่าวถึง 
วตัถปุระสงค์การจดัการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี มีดงันี ้

1.เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางด้านอาชีพ และการพัฒนาตนเองแก่
นกัศกึษา ในรูปแบบท่ีสอดคล้องกบัอาชีพจริงในสถานประกอบการ 

2.เพื่อเปิดโอกาสให้สถานประกอบการ มีส่วนร่วมในการพฒันาคณุภาพ
บณัฑิต 

3.เพื่อให้เกิดการพฒันาหลกัสตูรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการของสถานประกอบการ 

4.เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ
สถานประกอบการโดยผ่านความเช่ือมโยงจากนกัศกึษาผู้ปฏิบตัิงาน ณ สถานประกอบการนัน้ๆ 

ศนูย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา . 
(2557 : 4)ได้กล่าวถึง หลกัการและวตัถุประสงค์การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ว่าการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีเป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา
อาชีวศกึษาหรือสถาบนักบัสถานประกอบการในเร่ืองการจดัหลกัสตูรการเรียนการสอนการวดัและ
การประเมินผลโดยผู้ เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันและเรียน
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ภาคปฏิบตัิในสถานประกอบการโดยมีการจดัแผนการเรียนแผนการฝึกอาชีพการวดัผลและการ
ประเมินผลเพื่อมุ่งเน้นผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาในระดบัฝีมือระดบัเทคนิคและระดบัเทคโนโลยีสาย
ปฏิบตัิการให้เป็นผู้ มีความรู้ความเข้าใจทกัษะคณุธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสยัท่ี
เหมาะสมปฏิบัติงานได้จริงปฏิบัติงานท่ีใช้เทคนิคในการท างานสร้างและพัฒนางานวางแผน
จดัการพฒันาตนเองและท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสขุให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิชาชีพมีสมรรถนะน าไปปฏิบตัิงานหรือประกอบอาชีพอิสระได้ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
และมาตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชานัน้ๆโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาตแิละแผนการศกึษาแห่งชาติ 

จาก วัต ถุ ป ระส ง ค์ ขอ งท วิ ภ าคี ท่ี ก ล่ า วม า ข้ า ง ต้ น  ส รุป ได้
ว่า วัตถุประสงค์ของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อจัดเตรียมก าลังคนทางด้าน
อาชีวศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานท่ีตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  โดยมุ่งเน้นผลิต
ผู้ส าเร็จการศกึษาในระดบัฝีมือระดบัเทคนิคและระดบัเทคโนโลยีสายปฏิบตัิการให้เป็นผู้ มีความรู้
ความเข้าใจทกัษะคณุธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสยัท่ีเหมาะสมปฏิบตัิงานได้จริง 

3.2.3 ลักษณะงานทวิภาคี 
นกัวิชาการได้กลา่วถึงลกัษณะงานทวิภาคี ไว้ดงันี ้

ทิฐินันท์ ทุมมา (2556 : 35) ได้เสนอแนวคิดของการจดัการศึกษาระบบทวิ
ภาคีคือเป็นการสร้างพนักงานหรือแรงงานท่ีมีฝีมือทัง้ทางด้านความรู้ทฤษฎีและปฏิบตัิออกไป
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพอีกทัง้เป็นการช่วยส่งเสริมการผลิตและการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศซึ่งสถานศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีมีความช านาญในการให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีครูใน
วิทยาลยัของกรมอาชีวศึกษาถูกฝึกมาเพื่อท าหน้าท่ีสอนหมุนเวียนในแต่ละวนัซึ่งแตกต่างจาก
สภาพแวดล้อมในการท างานและการปฏิบตัิงานครูผู้สอนจะถ่ายทอดความรู้ไปยงันกัเรียนในชัน้
เรียนโดยยึดถือต าราเป็นหลักในทางกลับกันสถานประกอบการจะเป็นหน่วยงานท่ีมีความ
เช่ียวชาญในการฝึกอาชีพและการปฏิบตัิงานสภาพแวดล้อมการท างานจริงซึง่ตรงกนัข้ามกบัการ
ปฏบิตัิงานในวิทยาลยัการฝึกอาชีพในสถานประกอบการเป็นการเปิดโอกาสให้นกัเรียนฝึกอาชีพได้
ท้าทายความสามารถของตนเองในการให้บริการกับลกูค้าและความต้องการในการเพิ่มผลก าไร
สถานประกอบการจะกวดขันฝึกฝนนักเรียนในเร่ืองของการรักษาเวลาการติดต่อกับลูกค้าและ
พนกังานด้วยกนัซึง่เป็นการสอนให้นกัเรียนนกัศกึษาได้มีทกัษะในสงัคมอีกด้านหนึ่งนบัว่าเป็นสิ่ง
ส าคญัในชีวิตการท างาน 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3 (2556 : 3) ได้กล่าวถึง 
ลกัษณะงานระบบทวิภาคีมีลกัษณะส าคญั ดงันี ้

1.การส่งนกัศึกษาเข้าปฏิบตัิงานระบบทวิภาคีให้เป็นไปตามความสมคัร
ใจของนกัศกึษาและความพอใจของสถานประกอบการผ่านกระบวนการสมคัรงาน 

2.นกัศกึษาปฏิบตัิงานระบบทวิภาคีเสมือนเป็นพนกังานคนหนึ่งในสถาน
ประกอบการในฐานะพนกังานผู้ช่วย 

3.มีต าแหน่งงานท่ีชัดเจนและต้องเป็นต าแหน่งงานท่ีมีอยู่จริงในสถาน
ประกอบการมีพนกังานประจ าในต าแหน่งนัน้ โดยนกัศกึษาจะปฏิบตัิงานในฐานะพนกังานผู้ช่วย
ของพนกังานประจ าและให้พนกังานประจ าเป็นพี่เลีย้ง 

4.นกัศึกษาระบบทวิภาคีจะปฏิบตัิงานเต็มเวลา (Full Time) และปฏิบตัิ
ตามกฎระเบียบของสถานประกอบการนัน้ๆ อยา่งเคร่งครัดเสมือนพนกังานประจ า 

5.ระยะเวลาปฏิบตัิงาน 1 ปีการศกึษาโดยแบง่ออกเป็น 2 ภาคการศกึษา 
ภาคการศกึษาละ 18 สปัดาห์ 

จากลกัษณะงานทวิภาคีท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ลกัษณะงานระบบทวิ
ภาคีเป็นไปตามความสมัครใจของนักศึกษาและความพอใจของสถานประกอบการนักศึกษา
ปฏิบตัิงานเสมือนเป็นพนกังานคนหนึง่ในสถานประกอบการ 

3.2.4 ความส าคัญของทวิภาคี 
นกัวิชาการได้ให้ความส าคญัของทวิภาคี ไว้ดงันี ้

ปาริฉัตร จนัโทริ (2555 : 29-39) ได้กล่าวถึงความส าคญัในการศึกษาระบบ
ทวิภาคี ว่าผู้ เรียนสามารถท างานจริงในสถานประกอบการ ได้เรียนรู้จากครูฝึก ซึ่งเป็นผู้ ท่ี
ปฏิบตัิงานจริงมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านสงู และได้ใช้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ท่ีมีความทนัสมยัท่ี
ใช้งานจริงในอตุสาหกรรม ซึง่เป็นข้อจ ากดัท่ีสถานศกึษาไม่สามารถจัดหาได้ และการศกึษาระบบ
ทวิภาคียงัช่วยให้นกัเรียนสามารถเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของตน สามารถ
ลดปัญหาการเรียนไมต่รงสาขา นอกจากนัน้ในระหวา่งเรียนนกัเรียนยงัมีรายได้ในฐานะลกูจ้างของ
สถานประกอบการ และมีโอกาสท่ีจะได้รับการบรรจุเข้าท างานหลังส าเร็จการศึกษาในขณะท่ี
ผู้ประกอบการสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนก าลงัคนในระยะยาว ด้วยการพฒันาบคุลากรให้มี
คุณภาพมีคุณสมบตัิตรงตามท่ีตนต้องการ สามารถปฏิบัติงานกับเทคโนโลยีชัน้สูงได้ อีกทัง้ยัง
สามารถสร้างความผูกพันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง สร้างความภักดีต่อองค์กร ถ่ายทอด
วฒันธรรมองค์กร อนัเป็นหวัใจส าคญัในการธ ารงไว้ซึ่งบุคลากรท่ีมีคณุภาพ ลดอตัราการลาออก 
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และยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กรในท างานร่วมกันกับสังคม อีกทัง้การท างาน
ใกล้ชิดกบัสถานศึกษาท าให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งองค์กรสามารถน ามาพฒันา
ตนเอง และสถานศึกษาสามารถน ามาพฒันาหลกัสตูรการเรียนการสอนและพฒันาครูผู้สอน ใน
สว่นของสถาบนัการศกึษาท่ีเปิดสอนระบบทวิภาคี นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณ
ในการจัดซือ้จัดหาเคร่ืองจักรอุปกรณ์ การจ้างวิทยากรพิเศษจากภายนอก เพราะการเรียน
ภาคปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์จะจัดขึน้โดยสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ 
นอกจากนัน้ สถาบันการศึกษายังสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสถานประกอบการ 
สามารถพัฒนาครูอาจารย์ และปรับระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธุรกิจและความ
ต้องการของตลาด  

สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3 (2556 : 2) ได้กล่าวถึง
ความส าคญัของการจดัการศึกษาระบบทวิภาคีว่าการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ยึดหลกัทฤษฎี
การเรียนรู้พืน้ฐานท่ีสนับสนุนการสร้างประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาใน 2 ทฤษฎีส าคญั 
ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) และทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเน้น
สภาพจริง (Authentic Learning) ซึ่งการจดัการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน เป็นกรณีหนึ่ง
ของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ท่ีช่วยให้นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ ทักษะ การ
ท างานและทักษะเฉพาะท่ีสัมพันธ์กับวิชาชีพ ได้รู้จักชีวิตท่ีแท้จริงของการท างานก่ อนส าเร็จ
การศกึษา และเป็นแนวทางท่ีส าคญัท่ีจะท าให้นกัศกึษาสามารถเช่ือมโยงความรู้ทางทฤษฎีสู่การ
ปฏิบตัิได้จริง มีความสามารถในการปรับตวั แก้ปัญหาท่ีเกิดในงานและองค์กรท าให้มีความพร้อม
มากท่ีสดุเม่ือส าเร็จการศึกษา นอกจากนีอ้งค์กรผู้ ใช้บณัฑิตและสถาบนัการอาชีวศึกษายงัได้รับ
ประโยชน์ในเชิงความร่วมมือและการพฒันาปรับปรุงงาน หลกัสตูร องค์ความรู้และอ่ืน ๆ 

สรุปความส าคัญของทวิภาคี ได้ว่าผู้ เรียนสามารถท างานจริงในสถาน
ประกอบการ ได้เรียนรู้จากครูฝึก ซึง่เป็นผู้ ท่ีปฏิบตัิงานจริงมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านสงู และได้
ใช้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีมีความทันสมยัท่ีใช้งานจริงในอุตสาหกรรม ท าให้นักศึกษาสามารถ
เช่ือมโยงความรู้ทางทฤษฎีสู่การปฏิบตัิได้จริง มีความสามารถในการปรับตวั แก้ปัญหาท่ีเกิดใน
งานและองค์กรท าให้มีความพร้อมมากท่ีสดุเม่ือส าเร็จการศกึษา  

3.3 การฝึกงาน (Apprenticeship) 
การจัดการฝึกงาน มีส่วนส าคัญในการจัดการอาชีวศึกษาให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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3.3.1 ความหมายของการฝึกงาน 

นกัวิชาการได้ให้ความหมายของการฝึกงาน ไว้ดงันี ้  
อลิน สวุินยั (2553 : 7) ได้ให้ความหมาย การฝึกงาน คือ การเสริมทกัษะและ

ประสบการณ์ในการเตรียมพร้อมส าหรับการปฏิบตัิงานทัง้ในระหว่างการศึกษา และหลงัจากจบ
การศกึษา โดยนกัศึกษาจะได้น าความรู้จากภาคทฤษฎีไปสู่การฝึกภาคปฏิบตัิจริง ซึ่งความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับจะช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในการท า งาน อันจะช่วยให้
นกัศึกษาเข้าใจความต้องการท่ีแท้จริงในการท างานทัง้จากตนเอง และสถานประกอบการท่ีเป็น
นายจ้าง 

วิทยาลยัการอาชีพสองพี่น้อง (2559 : ออนไลน์) ให้ความหมาย การฝึกงาน 
หมายถึง กระบวนการเพิ่มทกัษะและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพช่วยให้
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบตัิงานจริง ทัง้ในสถานประกอบการและการประกอบ
อาชีพอิสระ นกัเรียนมีโอกาสได้ใช้เคร่ืองมือใหม่ ๆ ในวงการธุรกิจ ตลอดจนทราบถึงขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงานและเทคนิคการท างาน สามารถเห็นวิธีการสร้างสรรค์ผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนัน้ยงัสร้างความเช่ือมัน่ และเจตนคติท่ีดีตอ่วิชาชีพ และให้นกัเรียนฝึกงานท างานร่วมกบั
ผู้ อ่ืน ท่ีส าคญัเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพในการประกอบอาชีพในอนาคตตอ่ไป 

วิทยาลยัอาชีวศกึษาสโุขทยั (2560 : 1) ได้ให้ความหมาย การฝึกงานเป็นการ
จดักระบวนการเรียนรู้เพื่อฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการการเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา ซึ่งจัดด า เนินการโดยความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลงัจากท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการ
ฝึกหัดหรือฝึกปฏิบตัิเบือ้งต้นในสถานศึกษาแล้วระยะเวลาหนึ่ง ทัง้นีเ้พื่อเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้
สมัผสักบัการปฏิบตัิงานอาชีพ เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ท่ีทนัสมยั และบรรยากาศการท างาน
ทางธุรกิจท่ีต้องแข่งขนักนัในการรักษาคณุภาพและมาตรฐานของงาน รวมทัง้การท างานร่วมกัน 
ซึง่จะช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตัิให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็นและเกิด
การใฝ่รู้อย่างตอ่เน่ืองตลอดจนเกิดความมัน่ใจและเจตคติท่ีดีในการท างานและการประกอบอาชีพ
อิสระเพื่อให้เป็นไปตามจดุมุ่งหมายของการจดัการอาชีวศกึษาและการฝึกอบรมวิชาชีพส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

จากความหมายของ การฝึกงานท่ีกลา่วมาข้างต้น สรุปได้ว่า การฝึกงาน เป็น
การเสริมทกัษะและประสบการณ์ในการเตรียมพร้อมส าหรับการปฏิบตัิงานทัง้ในระหวา่งการศกึษา 
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และหลงัจากจบการศกึษา ช่วยให้นกัเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบตัิงานจริง มีโอกาสได้
ใช้เคร่ืองมือใหม่ ๆ ทราบขัน้ตอนการปฏิบัติงานและเทคนิคการท างาน เห็นวิธีการสร้างสรรค์
ผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดความมัน่ใจและเจตคตท่ีิดีในการท างานและการประกอบอาชีพอิสระ 

3.3.2 วัตถุประสงค์ของการฝึกงาน 
นกัวิชาการได้กลา่วถึงวตัถปุระสงค์ของการฝึกงาน ไว้ดงันี ้

วีระพันธ์ สิทธิพงค์ (2546 : 133) ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ของการฝึกงาน มี
ดงันี ้

1.เพื่อช่วยให้นักเรียนมีประสบการณ์วิชาชีพในสาขาวิชาชีพตามความ
สนใจของตน 

 2.เพื่อช่วยให้นกัเรียนมีโอกาสหารายได้พิเศษเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว 

3.เพื่อช่วยขจดัปัญหาการออกกลางคนัของนกัเรียน เพราะเป็นแรงจงูใจ
อยา่งหนึง่ท่ีท าให้นกัเรียนมีรายได้ และมีความหวงัในการประกอบอาชีพตอ่ไป 

วิทยาลยัการอาชีพสองพี่น้อง (2559 : ออนไลน์) ได้กลา่วถึงวตัถปุระสงค์ของ
การฝึกงานไว้ดงันี ้

1.เพื่อให้นกัเรียนได้เพิ่มทกัษะ สร้างประสบการณ์และพฒันาวิชาชีพตาม
สภาพความเป็นจริงในสถานประกอบอาชีพในอนาคตตอ่ไป 

2 นักเรียนจะได้ทราบถึงปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึน้ในขณะปฏิบัติงานและ
สามารถใช้สติแก้ไขได้อยา่งมีเหตผุล 

3.เพื่อฝึกให้นกัเรียนมีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี เคารพระเบียบวินยั และ
ท างานร่วมกนัได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน เพื่ อเป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพตอ่ไปภายหลงัจากส าเร็จการศกึษา 

5.เพื่อสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งวิทยาลยักบัสถานประกอบการเอกชน 
และหน่วยงานรัฐบาล 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (2560 : 1)ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการ
ฝึกงานไว้ดงันี ้

1.เพื่อให้ผู้ เรียนได้เพิ่มทกัษะสร้างเสริมประสบการณ์และพฒันาวิชาชีพ
ตามสภาพความเป็นจริงในสถานประกอบการและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
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2.เพื่อให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ถึงสภาพปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้
ขณะปฏิบตัิงานอยา่งมีเหตผุล 

3.เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบ วินัย และท างานร่วมกับ
ผู้ อ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.เพื่อให้ผู้ เรียนมีเจตคตท่ีิดีในการท างาน มีความภมูิใจในวิชาชีพ 

5.เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรท่ีส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษาก าหนด 

บริษัทฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จ ากัด (2561 : ออนไลน์) ได้
กลา่วถึงวตัถปุระสงค์ของโครงการรับสมคัรนกัศกึษาฝึกงานและนกัศกึษาสหกิจศกึษามีดงันี ้

1. เพื่อเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้เรียนรู้รวมทัง้ศกึษากระบวนการท างานท่ี
แท้จริงผา่นทางโครงการ Ford Undergraduate Trainee Program  

2.เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการท างานเป็นทีม ร่วมกับผู้ อ่ืนในชีวิตการ
ท างานจริง 

3.เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และพฒันาทกัษะต่างๆ อนัจ าเป็น
ตอ่การท างานในอนาคต 

4.เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับธุรกิจและการผลิต
ยานยนต์มากขึน้ 

5.เพื่อค้นหานกัศกึษาท่ีมีความสามารถและมีศกัยภาพในการท างานเข้า
มาร่วมกบับริษัทในโอกาสตอ่ไป 

จากวตัถุประสงค์ของการฝึกงานท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า วตัถุประสงค์
ของการฝึกงานเพื่อให้นกัเรียนได้เพิ่มทกัษะ สร้างประสบการณ์และพฒันาวิชาชีพตามสภาพความ
เป็นจริงทราบถึงปัญหาตา่งๆท่ีเกิดขึน้ในขณะปฏิบตัิงานและสามารถใช้สติแก้ไขได้อยา่งมีเหตผุลมี
ความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี เคารพระเบียบวินยั และท างานร่วมกนัได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.3.3 ลักษณะการฝึกงาน 
นกัวิชาการได้กลา่วถึงลกัษณะการฝึกงาน ไว้ดงันี ้

ชายชาญ ปิงเมือง (2545: 173) ได้กล่าวถึง การฝึกงานว่าเป็นรูปแบบความ
ร่วมมือท่ีพบเห็นได้บ่อยท่ีสดุเป็นรูปแบบท่ีมีมาแต่ดัง้เดิมในการจดัการอาชีวศกึษาไทยการจดัการ
เรียนการสอนในสถานศกึษาและจดัส่งนกัศกึษาไปฝึกปฏิบตัิงานจริงในสถานประกอบการท่ีได้ตก
ลงกนัไว้แล้วโดยสถาบนัการศึกษามีการสอนหลกัการ/ทฤษฎีและฝึกปฏิบตัิขัน้ต้นในสถานศึกษา
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ก่อนท่ีจะสง่นกัศกึษาเข้ารับการฝึกปฏิบตัิแตเ่ป็นการฝึกปฏิบตัิงานในระยะเวลาสัน้ๆเพื่อฝึกเพิ่มพนู
ทกัษะและสร้างเจตคติในการงานอาชีพการปฏิบตัิยงัไม่ค่อยต่อเน่ืองเป็นระบบมากนกัแต่ทัง้สอง
ฝ่ายต่างช่วยกนัสนบัสนนุงบประมาณการฝึกของนกัเรียนอาจเพิ่มระยะเวลาในการฝึกปฏิบตัิและ
อาจให้ชมุชนมีสว่นร่วมด้วยก็ได้ 

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง (2556 : 6) ได้กล่าวถึง ลกัษณะการฝึกงาน ของ
มหาวิทยาลยั ไว้ดงันี ้

1.นักศึกษาจะต้องเข้าฝึกปฏิบตัิงาน ณ สถานประกอบการเสมือนหนึ่ง
เป็นลกูจ้างชัว่คราวของสถานประกอบการนัน้ ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

2.ระหว่างฝึกปฏิบตัิงาน นักศึกษาจะต้องปฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคบั
พนกังานของสถานประกอบการอยา่งเคร่งครัดทกุประการ 

3.นักศึกษาฝึกปฏิบตัิงานจะได้รับมอบหมายภาระงานให้รับผิดชอบไว้
อย่างชดัเจนตรงตามหลกัสตูรสาขาวิชาท่ีได้ศึกษามา หรือตามท่ีสาขาวิชาหรือส านักวิชาเห็นว่า
เป็นงานท่ีมีคณุภาพและมีลกัษณะเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของนกัศกึษา 

4.นกัศกึษาจะต้องฝึกปฏิบตัิงานตามเวลาที่สถานประกอบการก าหนด 

5.นักศึกษาอาจได้รับค่าตอบแทน หรือสวัสดิการต่างๆ  ตามความ
เหมาะสม 

วิทยาลยัอาชีวศกึษาสโุขทยั (2560 : 4) ได้กลา่วถึง ลกัษณะและเง่ือนไขของ
การฝึกงาน ไว้ดงันี ้

1.สถานศึกษาต้องจัดให้มีการฝึกงานในสถานประกอบการหรือแหล่ง
วิทยาการท่ีสอดคล้องกบัสาขาวิชาท่ีเรียน 

2.สถานศึกษาจะจดัให้ผู้ เรียนฝึกงานในช่วงระยะเวลาใดก็ได้ตามความ
เหมาะสมตัง้แต่ภาคเรียนท่ี 4 ของระดบั ปวช. หรือภาคเรียนท่ี 2 ของระดบั ปวส. โดยให้ผู้ เรียนได้
เรียนรู้ภาคทฤษฎีและฝึกภาคปฏิบตัิเบือ้งต้นในสถานศึกษาก่อนออกไปฝึกงาน หากสถานศึกษา
จดัให้ผู้ เรียนฝึกงานในภาคเรียนปกติ ให้เพิ่มเวลาเรียนต่อสปัดาห์ของรายวิชาเป็น 2 เท่าของเวลา
เรียนปกต ิ

3.ให้มีการตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียนเป็นรายวิชา
เช่นเดียวกบัรายวิชาอ่ืนๆ ตามระเบียบวา่ด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลกัสตูรท่ีก าหนด 

สรุปได้ว่าลกัษณะการฝึกงาน สถาบนัการศึกษามีการสอนหลกัการทฤษฎี
และฝึกปฏิบัติขัน้ต้นในสถานศึกษาก่อนท่ีจะส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน ณ สถาน
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ประกอบการเสมือนหนึ่งเป็นลกูจ้างชัว่คราวของสถานประกอบการนัน้ ตามระยะเวลาท่ีก าหนด
โดยนกัศกึษาจะต้องปฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคบัของสถานประกอบการ 

3.3.4 ความส าคัญและประโยชน์ของการฝึกงาน 
นกัวิชาการได้ให้ความส าคญัและประโยชน์ของการฝึกงาน ไว้ดงันี ้

ชัยพร รัตนแสง (2546 : 9-10) กล่าวว่า ผู้ เข้ารับการฝึกงานอาชีพจะได้รับ
ประโยชน์ ดงันี ้

1.ทกัษะการปฏิบตัิงานแตล่ะอยา่ง 
2.ทกัษะในการปฏิบตัิงานโดยสว่นรวม 

3.การพฒันาด้านบคุลิกภาพ 

ดารณี บญุบนัดาล (2547 : 1) ได้กลา่วถึงความส าคญัของการฝึกงาน ดงันี ้
1.การฝึกอาชีพในด้านอุตสาหกรรมระดับช่างฝีมือ หรือระดับกลางมี

ความจ าเป็นมากเพราะสามารถช่วยสง่เสริมประสิทธิภาพของการปฏิบตัิงาน 

2.การฝึกงานในสถานประกอบการหรือโรงงานจะช่วยให้ผู้ เข้ารับการ
ฝึกงานได้สมัผสักบัสิ่งแวดล้อมของโลกแห่งการท างานจริง 

3.การฝึกงานอาชีพในสถานประกอบการเป็นการแบ่งเบาภาระในการ
ลงทนุด้านอาชีวศกึษาหรือการศกึษาวิชาชีพ 

4.การฝึกงานอาชีพในสถานประกอบการจะเป็นแนวทางและแบบอยา่งท่ี
ดีส าหรับการปฏิบตัิเก่ียวกบัการฝึกงานอาชีพประเภทอ่ืน ๆ 

วิทยาลยัการอาชีพสองพี่น้อง (2559 : ออนไลน์) ได้กล่าวถึงประโยชน์ท่ีคาด
วา่จะได้รับจากการฝึกงานมีดงันี ้

1.ได้ฝึกตนเองเร่ืองความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

2.ได้ฝึกตนเองให้เป็นคนท่ีมีระเบียบวินยัมากขึน้ 

3.ได้ประสบการณ์จากการฝึกงานจริง 
4.ได้เรียนรู้การท างานร่วมกบัคนอ่ืน 

5.ได้เรียนรู้การปฏิบตัิตวัในขณะฝึกงาน 

6.ได้เรียนรู้สิง่ใหม่ๆ  จากการฝึกงาน 

วิทยาลยัอาชีวศกึษาสโุขทยั (2560 : 2) ได้กล่าวถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากการ
ฝึกงานแบง่ได้ดงันี ้
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1.ด้านผู้ เรียนได้รับประสบการณ์จริงตามสาขาวิชาท่ีเรียนได้ฝึกทักษะ
วิชาชีพและทกัษะชีวิต มีความมัน่ใจในการปฏิบตัิงานมากขึน้สามารถคิดเป็น ท าเป็น จดัการและ
แก้ปัญหาได้มีบุคลิกภาพ เจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการท างานอาชีพและมีข้อมลูในการเลือกสาย
งานเพื่อการประกอบอาชีพ 

2.ด้านสถานศกึษาสามารถผลิตผู้ส าเร็จการศกึษาท่ีมีคณุภาพสอดคล้อง
กบัความต้องการของตลาดแรงงานเกิดความร่วมมือในการพฒันาทางวิชาการ พฒันาหลกัสตูร 
พฒันางานวิจยั ฯลฯบุคลากรได้เรียนรู้ระบบการท างานในสถานประกอบการมีข้อมลูในการแนะ
แนวการเลือกสายงานเพื่อการประกอบอาชีพแก่ผู้ เรียน 

3.ด้านสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและ
ฝึกอบรมวิชาชีพมีโอกาสในการคดัเลือกบุคลากรท่ีมีคุณภาพตามความต้องการโดยไม่ต้องฝึก
เพิ่มเติมครูฝึก ผู้ควบคุมการฝึกได้เพิ่มทักษะในการสอนงานได้ก าลงัคนเพื่อสนับสนุนงานของ
สถานประกอบการและพนกังานมีความกระตือรือร้นในการพฒันาตนเอง 

สรุปได้ว่า การฝึกงานมีความส าคัญและประโยชน์ต่อผู้ เรียน ท่ีได้ รับ
ประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ ตอ่ด้านสถานศกึษาท่ีสามารถผลิตผู้ส าเร็จการศกึษาท่ีมี
คณุภาพสอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงานและต่อสถานประกอบการท่ีมีส่วนร่วมใน
การจดัการอาชีวศกึษาและฝึกอบรมวิชาชีพมีโอกาสในการคดัเลือกบคุลากรท่ีมีคณุภาพตามความ
ต้องการ 

3.4 ความร่วมมือด้านอื่น 
นอกจากรูปแบบความร่วมมือดงัท่ีกลา่วมาข้างต้นแล้ว ยงัมีรูปแบบความร่วมมือด้าน

อ่ืนๆ ท่ีมีนกัวิชาการได้ศกึษา ไว้ดงันี ้
พรชุลี อาชวอ ารุง (2543 : 73-95) ได้ศกึษาความร่วมมือของสถานศึกษา พบว่า

มีรูปแบบของความร่วมมือด้านการศกึษา 10 รูปแบบดงันี ้

1.รูปแบบการจดักลุม่ห้องสมดุร่วมกนั 

2.รูปแบบการจดัโปรแกรมการเรียนการสอนและการลงทะเบียนร่วมกนั 

3.รูปแบบการแสวงหาและรับนกัศกึษาร่วมกนั 

4.รูปแบบการพฒันาครูอาจารย์ร่วมกนั 

5.รูปแบบการระดมทนุร่วมกนั 

6.รูปแบบการจดัซือ้จดัจ้างร่วมกนัเพื่อลดคา่ใช้จ่าย 

7.รูปแบบการใช้เทคโนโลยีร่วมกนั 
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8.รูปแบบความร่วมมือระดบันานาชาติ  

9.รูปแบบความร่วมมือเพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 

10. รูปแบบความร่วมมือกนัของสถาบนัขนาดเล็ก 

สินชัย เก่งน าชัยตระกูล  (2548: 9-17)ได้เสนอความร่วมมืออีก  9 รูปแบบ 
ดงัตอ่ไปนี ้

1.รูปแบบให้เงินทนุการศกึษาแก่นกัเรียนนกัศกึษา (Scholarship)  
2.รูปแบบให้เคร่ืองจักรเคร่ืองมือและอุปกรณ์  (Machine and Equipment 

Donation)โดยเฉพาะเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัท่ีจะใช้ในการฝึกปฏิบตัิจริงให้กบันกัเรียนนกัศึกษาของ
สถานศกึษาให้มีทกัษะปฏิบตัิงานอตุสาหกรรมจริง 

3.รูปแบบการศกึษาดงูาน (Industrial Study)  
4.รูปแบบใช้บุคลากรผู้ เช่ียวชาญจากภาคเอกชน/สถานประกอบการไปช่วย

สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ค าแนะน า  (Specialist) แก่นักเรียน
นกัศกึษาเป็นคราวๆ 

5.รูปแบบจัดหลักสูตรพิเศษทัง้ในและนอกสถาบันการศึกษาการฝึกอบรม
หลกัสตูรระยะสัน้การสร้างองค์ความรู้ให้กบัชมุชนการบริการวิชาการ (Extension Service) 

6.รูปแบบให้เงินทุนสนับสนุนการวิจัยและพฒันา  (R&D Sponsor) เช่นการ
ประกวดแขง่ขนัทกัษะฝีมือช่างการประกวดสิง่ประดิษฐ์การแข่งขนัหุ่นยนต์เป็นต้น 

7.รูปแบบความร่วมมือเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์เช่นให้เงินสนับสนุน
การประชมุสมัมนาการจดันิทรรศการการให้บริการอาคารสถานท่ีโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์
ตา่งๆ 

8.รูปแบบความร่วมมือเพื่อพฒันาบคุลากรขององค์กรเป็นทัง้การสง่บคุลากร
ของสถานประกอบการมาเพิ่มวุฒิการศึกษาในสถานศึกษาในลักษณะของการเทียบโอนวุฒิ
การศึกษาความรู้และประสบการณ์เพื่อสร้างความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงานหรือ
สถานศึกษาส่งครูผู้สอนเข้าไปฝึกอบรมในสถานประกอบการเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและวิทยาการสมยัใหม่ 

9.รูปแบบความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะด้านวิชาชีพ (สาขาต่างๆ
ตามความต้องการ) เป็นความร่วมมือกับสถานประกอบการ/องค์กรวิชาชีพเฉพาะทางจัดการ
อาชีวศึกษาในรูปแบบท่ีเป็นสถานศึกษาเฉพาะทางได้แก่วิทยาลยัปิโตรเคมีมาบตาพุดจังหวัด
ระยองเป็นต้น 
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จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่ารูปแบบความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ
สถานประกอบการในการจดัการอาชีวศกึษาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศมีหลายรูปแบบด้วยกนั
แต่รูปแบบท่ีพบได้บ่อยๆมี 4 รูปแบบได้แก่การจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา (Co-operative 
Education)ก า รจั ด ก า รศึ ก ษ า ระ บ บ ท วิ ภ า คี  (Dual Vocational Training) ก า ร ฝึ ก ง า น
(Apprenticeship) และความร่วมมือด้านอ่ืนซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่การการพฒันาความร่วมมือกบั
สถานประกอบการในการจดัการอาชีวศกึษา 

4. ความร่วมมือของสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาของต่างประเทศ 
การศกึษาความร่วมมือของสถานประกอบการในการจดัการอาชีวศกึษาของต่างประเทศ

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาในประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศแคนาดา ประเทศส
หราชอาณาจกัร ประเทศอิสราเอล และประเทศสิงคโปร์ ซึง่จะได้น าเสนอตามล าดบั ดงันี ้

4.1สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
การฝึกอาชีพระบบทวิภาคี (Dual System) เป็นระบบท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุใน

ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนัประมาณร้อยละ 70 ของผู้จบการศึกษาทัง้หมดล้วนผ่านการ
ฝึกอาชีพระบบทวิภาคีมาแล้วทัง้สิน้เพราะการฝึกระบบนีเ้ปิดโอกาสให้กับเยาวชนทุกคนโดยไม่
จ าเป็นต้องมีคณุวฒุิอ่ืนใดมาก่อนการจดัการศกึษาระบบทวิภาคีของเยอรมนัเป็นการจดัการศกึษา
ให้กับเยาวชนท่ีเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาสายท่ีเรียกว่า Hauptschule โดยผู้ ท่ีจะเข้าฝึกอาชีพ
จะต้องไปสมคัรเป็นช่างฝึกหดัในสถานประกอบการท่ียินดีรับนกัเรียนผู้นัน้เป็นพนกังานฝึกหดัเม่ือ
ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วสถานประกอบการจะติดต่อกับโร งเรียน
อาชีวศึกษาในเขตท่ีอยู่ใกล้เพื่อร่วมกันวางแผนในการส่งช่างฝึกหัดไปเรียนวิชาสามัญและ
ภาคทฤษฎีของสาขาอาชีพท่ีนกัเรียนเลือกไว้ในช่วงเวลาท่ีได้ตกลงกนัซึง่โดยทัว่ไปจะเป็นการเรียน
แบบไม่เต็มเวลา (Part-Time Studying) กล่าวคือช่างฝึกหัดต้องเรียนวิชาสามญัและภาคทฤษฎี
พืน้ฐานในโรงเรียนอาชีวศึกษาประมาณ 1-2 วนัต่อสปัดาห์ซึ่งเป็นข้อบงัคบัทางกฎหมายและฝึก
ปฏิบตัิงานในสถานประกอบการประมาณ 3-4 วนัต่อสปัดาห์และอาจเข้าฝึกปฏิบตัิในศนูย์ฝึกร่วม 
(Inter-Firm Training Center) ท่ีสถานประกอบการร่วมกนัจดัตัง้ขึน้เพื่อฝึกทกัษะบางด้านท่ีสถาน
ประกอบการไม่อาจจดัฝึกให้ได้ในการรับช่างฝึกหดัของสถานประกอบการนัน้สถานประกอบการ
จะต้องจัดท าสญัญาการฝึกอาชีพตามหลกัเกณฑ์ท่ีรัฐบาลกลางก าหนดไว้และส่งสญัญาไปให้
หอการค้าประจ าเมืองนัน้เพื่อลงทะเบียนไว้เน่ืองจากกฎหมายก าหนดให้หอการค้าเป็นหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบการฝึกอาชีพสาขาต่างๆรวมถึงการนิเทศในสถานประกอบการการจัดสอบและการ
บริหารการฝึกของศูนย์ฝึกร่วมหอการค้าเป็นหน่วยงานอิสระอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน
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ระดับสูงของรัฐบาลซึ่งหอการค้าจะมีหลายประเภทครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพและมีสถาน
ประกอบการตา่งๆภายใต้กลุม่อาชีพเดียวกนัเข้าร่วมเป็นสมาชิกโดยต้องจ่ายเงินสมทบรายปีตามท่ี
ระบไุว้ (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา 2550 : 20-23)  

สถานประกอบการท่ีจะได้รับอนุญาตให้จัดการฝึกอาชีพได้นัน้ต้องมีคุณสมบัติท่ี
ส าคญัคือมีครูฝึกเป็นของตนเองมีเคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีสามารถใช้ในการฝึกอย่างครบถ้วนหรือ
สามารถสง่ช่างฝึกหดัไปรับการฝึกเพิ่มเติมในสว่นท่ีขาดอยูใ่นสถานประกอบการอ่ืนหรือในศนูย์ฝึก
ร่วมโดยหอการค้าจะเป็นผู้พิจารณาอนุญาตและอีกทัง้หอการค้ายังมีหน้าท่ีตรวจเยี่ยมก ากับ
ติดตามและนิเทศการฝึกอาชีพโดยมีผู้ ท่ีท าหน้าท่ีนีค้ือท่ีปรึกษาการฝึกอาชีพของหอการค้าตลอด
ช่วงของการฝึกเพื่อควบคมุคณุภาพของการฝึกให้ช่างฝึกหดัได้ทกัษะและความรู้ตามท่ีก าหนดไว้
ในแผนการฝึกของสถานประกอบการส่วนการจดัสอบเพื่อตรวจสอบคณุภาพของการฝึกอาชีพนัน้
ช่างฝึกหดัต้องผา่นการทดสอบทัง้ความรู้สามญัและความรู้ภาคทฤษฎีซึง่จดัสอบโดยสถานศกึษาผู้
ท่ีผ่านการทดสอบในส่วนนีจ้ะได้รับประกาศนียบตัรวุฒิสามญัจากสถานศึกษาส่วนการทดสอบ
ภาคปฏิบตัิจะมีการทดสอบสองครัง้คือการทดสอบคร่ึงหลกัสตูร (Interim Examination) และการ
ทดสอบขัน้สุดท้ายปลายหลักสูตร  (Final Examination) ซึ่งการสอบทัง้สองครัง้อยู่ในความ
รับผิดชอบของหอการค้าแต่ละอาชีพผู้ ท่ีผ่านการทดสอบในส่วนนีจ้ะได้รับประกาศนียบัตรวุฒิ
อาชีพเป็นช่างฝีมือ  (Journeyman) จากหอการค้าตามสาขาท่ีผ่านการทดสอบ  (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศกึษา.2548: 12) 

สรุปได้ว่า การฝึกอาชีพระบบทวิภาคี (Dual System) เป็นระบบท่ีได้รับความนิยม
มากท่ีสดุในประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั และเป็นระบบท่ีประสบความส าเร็จในการสร้าง
แรงงานท่ีมีคุณภาพสงูเป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ การ
จดัการระบบทวิภาคีเป็นบทบาทของสถานประกอบการ โดยมีองค์กร วิชาชีพและหอการค้าของรัฐ
เป็นผู้ก ากบัดแูล  

4.2 ประเทศแคนาดา 
การจัดการศึกษาอาชีพและการฝึกอบรมอาชีพในประเทศแคนาดา  (สวัสดิ์ อุดม

โภชน์. 2543 :9-15)เป็นภารกิจของทัง้รัฐบาลกลางและรัฐบาลจงัหวดัหรือเขตปกครองเพราะเป็น
สถาบันอุดมศึกษามีกระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แคนาดามีสถานศึกษาอาชีพและสถาน
ฝึกอบรมอาชีพท่ีมีศักยภาพสูงในการให้การศึกษาอาชีพ /การฝึกอบรมอาชีพแก่ประชากรของ
จงัหวดัทัง้เยาวชนระดบัมธัยมศกึษาและระดบัหลงัมธัยมศกึษาตลอดจนผู้ ใหญ่ผู้ ท่ีท างานแล้วผู้ ท่ี
ว่างงานเป็นต้นสามารถเข้าถึงการศึกษาอาชีพหรือการฝึกอบรมอาชีพได้ตลอดชีวิตมีกฎหมาย
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ก าหนดบทบาทหน้าท่ีพนัธกิจความรับผิดชอบองค์ประกอบการเงินรายได้การบริหารการตรวจสอบ
การอุทธรณ์คณะกรรมการท่ีปรึกษาเป็นต้นตัวอย่างความร่วมมือท่ีรัฐบาลแคนาดาร่วมกับ
หน่วยงานภาคีอ่ืนได้แก่ 

1.โครงการริเร่ิมหุ้ นส่วน (Sectorial Partnerships Initiatives - SPI) เป็นนวัตกรรม
ของรัฐบาลแคนาดาท่ีเกิดจากรัฐบาลกลางท่ีจะสร้างวฒันธรรมร่วมมือ  (Corporate Culture)ให้
เกิดขึน้อย่างยั่งยืนถาวรในการพัฒนานโยบายและโครงการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้าน
สิง่แวดล้อมอตุสาหกรรม (Human Resources in the Environment Industry-CCHREI) โครงการ
นีเ้กิดขึน้จากความเช่ือท่ีว่าสิ่งแวดล้อมอตุสาหกรรมนบัวนัจะมีความซบัซ้อนกว้างขวางขึน้ไม่มีใคร
เพียงล าพงัฝ่ายเดียวจะแก้ไขปัญหาได้หากแตจ่ะต้องมีหลายๆฝ่ายช่วยกนัศกึษาปัญหาและร่วมมือ
กันหาทางออกการหาทางออกในการแก้ปัญหาจึงต้องการการประสานร่วมมือกันระหว่างผู้ มี
บทบาทส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมท าหน้าท่ีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของงานและ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมอตุสาหกรรมท่ีมีผลกระทบต่อแรงงานในสาขาอตุสาหกรรมของตนในเร่ือง
อนาคตการจ้างงานโครงสร้างงานหรือโครงสร้างอาชีพระดบัทกัษะความพอเพียงของแรงงานความ
ต้องการฝึกอบรมแรงงานและน าสิ่งท่ีพบจากการศกึษาวิจยัแล้วไปปฏิบตัิ 

2.การฝึกงาน/ปฏิบตัิงาน (On-the-job Training) ของนกัเรียนนกัศกึษาเป็นความ
ร่วมมือท่ีรัฐบาลท่ีก ากบัดแูลสถานศกึษาร่วมมือกบัสถานประกอบการให้นกัเรียนนกัศกึษาได้ออก
ฝึกงาน/ปฏิบตัิงานในสถานประกอบการขณะก าลงัศึกษาทัง้ในระดบัมธัยมศึกษาวิทยาลยัชุมชน
หรือมหาวิทยาลยัในระยะเวลาตามก าหนด 

3.โครงการพัฒนาธุรกิจก าลงัคนยุทธศาสตร์การพฒันามนุษย์และสิ่งแวดล้อม
อย่างยัง่ยืนเป็นความร่วมมือท่ีท ากบัหน่วยงานทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนในการพฒันาทรัพยากร
แรงงานของประเทศซึง่จะมีรูปแบบวิธีการตา่งๆกนัไปตามแต่ละโครงการตลอดจนกระทัง่แนวคิดท่ี
จะท าให้ผู้ ใหญ่ (อาย ุ16 ปีขึน้ไป) ทกุคนต้องมีทกัษะจ าเป็นขัน้ต ่าในการท่ีจะท างานหรืออยู่ในโลก
ยุคใหม่ ได้อย่างมีความสุข  (Essential or Enabling Skills) ทักษะจ าเป็นขัน้ต ่ า เหล่านี จ้ะ
ประกอบด้วยการอ่านหนงัสือ/ต ารา (Reading Text) การค้นคว้าเอกสารหรือการใช้เอกสาร (Use 
of Documents) การเขียน(Writing) การคิดเลข  (Numeracy) การพูด  (Oral Communication) 
ทกัษะการคิด (Thinking Skills)เพื่อแก้ปัญหาตดัสินใจการวางแผนประกอบอาชีพการใช้ความจ า
การค้นหาข้อมูลสารสนเทศทักษะการท างานร่วมกับคนอ่ืนทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และทกัษะ
การแสวงหาความรู้หรือเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง 
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สรุปได้ว่า การจัดการศึกษาอาชีพและการฝึกอบรมอาชีพในประเทศแคนาดาเป็น
ภารกิจของทัง้รัฐบาลกลางและรัฐบาลจังหวดัหรือเขตปกครอง ความร่วมมือท่ีรัฐบาลแคนาดา
ร่วมกับหน่วยงานภาคีอ่ืน ได้แก่ โครงการริเร่ิมหุ้ นส่วน การฝึกงาน /ปฏิบัติงาน  (On-the-job 
Training) และโครงการพฒันาธุรกิจก าลงัคนยทุธศาสตร์การพฒันามนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยัง่ยืน 

4.3ประเทศสหราชอาณาจักร 
การอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพของประเทศสหราชอาณาจักร  (ศิริพรรณ

ชมุนมุ.2543) มีรูปแบบการจดัการอาชีวศกึษาและฝึกอบรมวิชาชีพดงันี ้

1.การอาชีวศกึษาและฝึกอบรมวิชาชีพแก่เยาวชนท่ีมีอาย ุ14 ปีขึน้ไปซึง่สว่นใหญ่
อยู่ในระดบัมธัยมหรือระดบั 4 ก่อนส าเร็จการศกึษาภาคบงัคบั 2 ปีจะมีการสง่เสริมด้านวิชาชีพอยู่ 
3 รูปแบบคือ 

1.1 โค ร ง ก า ร เท ค นิ ค แ ล ะ อ า ชี ว ศึ ก ษ า  (Technical and Vocational 
EducationInitiative) โครงการนีมี้จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนให้สอดคล้อง
สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในโลกของการท างานพร้อมทัง้การปรับปรุงทักษะด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและภาษามีหน่วยงาน/องค์กรหลายแห่งท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมโครงการทัง้ด้านการศึกษา
และการจ้างงานรวมทัง้ส านกัมาตรฐานการศกึษาซึง่ท าให้นายจ้างตระหนกัถึงความส าคญัในการ
เลือกผู้ส าเร็จการศกึษาท่ีได้รับการฝึกฝนด้านวิชาชีพเข้าท างาน 

1.2 การสร้างประสบการณ์ในการท างาน (Work Experiences) นกัเรียนทุก
คนในปีสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับจะได้รับการสนับสนุนให้ใช้เวลาช่วงหนึ่งในการสร้าง
ประสบการณ์ในการท างานจริงโดยให้โอกาสในการปฏิบตัิงานเช่นเดียวกบัพนกังานโดยทัว่ไปโดย
มีทางเลือกให้นักเรียนจดัท าโครงงานหรือจดัท าชิน้งานเพื่อเสริมสร้างความเข้าในในวิชาท่ีเรียน
ตามหลกัสตูรช่วยให้นกัเรียนได้เรียนรู้โลกของการท างานตระหนักถึงความต้องการของนายจ้าง
พฒันาทักษะบุคลิกภาพและการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนโดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า  1 สปัดาห์ตามท่ีรัฐ
ก าหนดในสถานท่ีท างานหรือสถานประกอบการ 

1.3 วิทยาลยัเทคโนโลยีเมือง (City Technology Colleges) รัฐบาลกลางได้
เชิญชวนให้โรงเรียนท่ีมีความพร้อมเข้าร่วมเพื่อพัฒนาเป็น  “วิทยาลยัเทคโนโลยี” ซึ่งขึน้ตรงต่อ
รัฐบาลกลางการเรียนการสอนใช้หลักสูตรกลางของประเทศ  (National Curriculum) เน้นด้าน
เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีความเป็นอิสระจากส านกังานการศกึษาท้องถ่ินวิทยาลยั
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เหล่านีจ้ะไม่เก็บค่าเล่าเรียนเพราะได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนซึ่งมีบทบาทในการบริหาร
จดัการด้วย 

2.การอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพส าหรับผู้ มีอายุ 16 ปีขึน้ไปหรือผู้ ท่ีจบ
การศึกษาภาคบังคับเป็นการศึกษาวิชาชีพหรือการสร้างทักษะในการท างานโดยหลกัสูตรเน้น
ความต้องการของนายจ้างเป็นหลกัการจัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุ่นและได้รับการปรับปรุง
พัฒนาอยู่ตลอดเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงนอกจากเน้นด้านการอาชีวศึกษาแล้วยังให้
ความส าคญัด้านวิชาการและการพฒันาบคุลากรท่ีท างานอยูแ่ล้วเช่นกนัโดยมีทางเลือกถึง 3 ทางใน
การสร้างความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพคือ  1) สายสามัญ (Academic) 2) สายอาชีพ 
(General Vocational Education) 3) สอบเทียบประสบการณ์ (Work Related) ทางเลือกเหลา่นีมี้
ความเช่ือมโยงกนัเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนปรับเปลี่ยนทางเลือกและเทียบโอนกนัได้ทัง้นีท้างเลือกท่ี  1 
และทางเลือกท่ี 2 ด าเนินการโดยสถาบนัการศึกษาส่วนทางเลือกท่ี 3 เป็นการให้โอกาสบคุคลท่ีมี
ทกัษะความสามารถอนัเกิดจากประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานได้ทดสอบเพื่อรับคณุวฒุิวิชาชีพ
เพื่อการพฒันาและสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ 

3.การฝึกอบรมวิชาชีพโดยสถานประกอบการด้วยเหตุท่ีการศึกษาในระบบ
โรงเรียนอาจไม่สามารถพัฒนาคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการได้
ความจ าเป็นท่ีสถานประกอบการต้องมาร่วมรับผิดชอบในการจดัการศกึษาและฝึกอบรมจึงมีมาก
ขึน้ในการให้การฝึกอบรมแก่พนักงานของสถานประกอบการโดยได้รับเงินอุดหนุนจากสถาน
ประกอบการองค์กรของรัฐและจากบคุคลมีการน าระบบคณุวฒุิวิชาชีพมาใช้สร้างความเข้มแข็งใน
การฝึกอบรมของสถานประกอบการโดยจัดตัง้สภาสถานประกอบการและการฝึกอบรมการให้
ความเป็นอิสระแก่วิทยาลยัท่ีรับผิดชอบด้านอาชีวศกึษาและฝึกอบรมวิชาชีพจดัตัง้ส านกัหลกัสตูร
และคณุวฒุิเพื่อประสานสมัพนัธ์และเช่ือมโยงหลกัสตูรและคณุวฒุิวิชาชีพรวมทัง้ให้มีองค์การด้าน
การเงินให้การสนบัสนุนก ากบัดแูลและตรวจสอบคณุภาพมาตรฐานโดยตรงมีการออกกฎหมาย
รองรับและท่ีส าคญัในการเปลี่ยนแปลงส าคญัทุกครัง้จะมีการแต่งตัง้คณะท่ีปรึกษาผู้ทรงคณุวฒุิ
จากภาครัฐและเอกชนจดัท าข้อมลูเพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสว่นบคุคลท่ีว่างงานอยู่ระหว่าง
หางานท ารัฐได้จดัเงินอดุหนนุสถานประกอบการเพื่อสนบัสนนุให้พนกังานเข้าศกึษาและฝึกอบรม
ต่อเพื่อให้ได้คุณวุฒิตามเกณฑ์ท่ีอุตสาหกรรมก าหนดโดยเน้นการฝึกอบรมและประเมินผลจาก
คณุภาพงานท่ีท าผู้ รับการฝึกอบรมและปฏิบตัิงานจริงเหลา่นีเ้ม่ือมีการทดสอบความสามารถจะได้
คณุวฒุิด้านวิชาชีพเช่นเดียวกบัผู้อยูใ่นระบบโรงเรียนเรียกวา่คณุวฒุิวิชาชีพแห่งชาติ 
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สรุปได้วา่ การอาชีวศกึษาและฝึกอบรมอาชีพของประเทศสหราชอาณาจกัร มีทัง้
แก่เยาวชนท่ีมีอายุ 14 ปีขึน้ไป เป็นโครงการเทคนิคและอาชีวศกึษา  การสร้างประสบการณ์ในการ
ท างาน และวิทยาลยัเทคโนโลยีเมือง ส่วนผู้ มีอายุ 16 ปีขึน้ไปหรือผู้ ท่ีจบการศึกษาภาคบงัคบั มี
ทางเลือกถึง 3 ทางในการสร้างความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพคือ สายสามญั สายอาชีพ  
และสอบเทียบประสบการณ์  รวมทัง้การฝึกอบรมวิชาชีพโดยสถานประกอบการด้วยเหตุท่ี
การศึกษาในระบบโรงเรียนไม่สามารถพัฒนาคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการได้ 

4.4 ประเทศอสิราเอล 
การพัฒนาอาชีวศึกษาของประเทศอิสราเอล (ศิริพรรณ ชุมนุม. 2543) เร่ิมต้นด้วย

ก า รใ ห้ ค ว าม ส า คัญ ด้ าน ก า รอ า ชี วศึ ก ษ าต าม แน วท างขอ ง กิ บ บุ ต ส์ แ ล ะ โม ซ าบ  
(Kibbutzim;&Moshavim)ซึ่งมีลกัษณะแบบคอมมูน (Communal) คือทุกคนช่วยกันท างานแล้ว
แบ่งส่วนแบ่งเท่าๆกันโดยยึดการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมเป็นหลกัทัง้ผลผลิตและแปรรูป
ระบบการจดัการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพจึงจดัเป็น  3 ระดบัได้แก่ 1) การอาชีวศึกษาใน
ระดบัมธัยมศกึษา 2) การอาชีวศกึษาในระดบัอดุมศกึษา 3) การฝึกอบรมวิชาชีพ 

1.การอาชีวศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาการอาชีวศึกษาในประเทศอิสราเอลจะ
เร่ิมต้นอยา่งจริงจงัในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายใช้เวลาเรียน 3 ปีตอ่จากระดบัมธัยมต้นโดยการ
เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะมี  2 สายหลักคือสายสามัญและสายอาชีพจัดอยู่ใน
โรงเรียน 3 รูปแบบคือ 1) มัธยมปลายสายสามัญ (General Secondary) 2) มัธยมปลายแบบ
ประสม (Comprehensive Secondary) 3) มธัยมปลายสายอาชีพ (Vocational Secondary) การ
อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพของอิสราเอลจะอยู่ในโรงเรียนมัธยมปลายสายอาชีพซึ่งมีการ
จดัการเรียนการสอนทัง้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอ่ืนๆใช้เวลาเรียน 3 ปีโดยแบ่งเป็น3 สายคือ 
1) สายมัธยมอาชีวศึกษา (Vocational Secondary Track) 2) สายอาชีวศึกษาปกติ (Regular 
Vocational Track) และ 3) สายอาชีวศกึษาปฏิบตัิ (Vocational Secondary Track) 

2.การอาชีวศึกษาในระดับอุดมศึกษาการอาชีวศึกษาในระดับอุดมศึกษาของ
อิสราเอลหรือหลงัระดับมัธยมศึกษาด าเนินการโดยวิทยาลัยเทคนิคจัดตัง้เพื่อขยายการศึกษา
ระดบัอดุมศกึษาไปยงัภมูิภาคตา่งๆเป็นสถาบนัการศกึษาท่ีบริหารงานเป็นอิสระได้รับงบประมาณ
สนบัสนนุจากรัฐและอยู่ในความดแูลของกระทรวงศกึษาธิการวฒันธรรมและการกีฬาซึง่ต่างจาก
มหาวิทยาลยัและสถาบนัเทคโนโลยีท่ีอยู่ภายใต้การดแูลของสภาอดุมศกึษาจดัหลกัสตูรต่อเน่ือง
จากผู้ส าเร็จการศกึษาทัง้สายสามญัท่ีเลือกเรียนสายเทคโนโลยีและสายอาชีพโดยมีหลกัสตูร  1 ปี
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ผู้ส าเร็จการศกึษาจะได้รับประกาศนียบตัรช่างเทคนิคและหลกัสตูร2 ปีผู้ส าเร็จการศกึษาจะได้รับ
ประกาศนียบัตรวิศวกรปฏิบัติการส่วนหลักสูตร  3 – 5 ปีจะได้ปริญญาตรีเป้าหมายของ
วิทยาลยัเทคนิคก็เพื่อช่วยให้ผู้ ท่ีต้องการศึกษาต่ออุดมศึกษาแต่ไม่สามารถเข้ามหาวิทยาลยัได้
เรียนจนถึงปริญญาตรีเพื่อฝึกอบรมวิชาชีพระดบัสงู(High level Vocational Training) และเพื่อให้
การฝึกอบรมและจดัการศึกษาแก่ผู้ ท่ีท างานแล้ววิทยาลยัเหล่านีถื้อว่าเป็นสถาบนัการศึกษาของ
ชมุชนโดยจะสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัในการเปิดสอนระดบัปริญญาตรีเน้นการ
ช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนใกล้บ้านหรือท่ีบ้านกลุ่มเป้าหมายส าคัญคือเยาวชนและผู้ ใหญ่และ
ผู้ ด้อยโอกาสในภมูิภาคต่างๆของประเทศโดยเฉพาะในท้องท่ีห่างไกลได้มีโอกาสยกระดบัความรู้
ความสามารถของตนให้บริการหลกัสตูรวิชาชีพท่ีหลากหลายสายสาขาเทคโนโลยีหลกัสตูรส าหรับ
ทหารก่อนปลดประจ าการรวมทัง้หลกัสตูรวิชาชีพเฉพาะทางด้านศิลปะการออกแบบวาดภาพและ
การศกึษาส าหรับผู้สงูอายซุึง่ถือว่าเป็นความส าคญัในการจดัการศกึษาต่อเน่ืองส าหรับชมุชนและ
ท่ีส าคญัเป็นกลไกในการขยายการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้สอดคล้องกบัความต้องการของ
ท้องถ่ินและความต้องการของเยาวชนประชาชนและผู้ ด้อยโอกาส 

3.การฝึกอบรมวิชาชีพเป็นการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพท่ี
หลากหลายรูปแบบและมีวตัถปุระสงค์ต่างกนัตามสถานการณ์ซึง่จดัการศกึษาให้กบัผู้ เรียนทกุวยั
ตัง้แตว่ยัเรียนจนถึงผู้ใหญ่วยัท างานสตรีคนสงูอายผุู้อยูใ่นภาวะเสี่ยงเป็นต้น  

ลักษณะความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในการจัดการ
อาชีวศกึษาและฝึกอบรมวิชาชีพของอิสราเอลแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะได้แก่ 1) ความร่วมมือด้าน
วิชาการ 2) ความร่วมมือด้านการฝึกงานและ 3) ความร่วมมือด้านการวิจยั 

1.ความร่วมมือด้านวิชาการสถานประกอบการจะมีบทบาทส าคญัด้านวิชาการ
ในการพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทันสมัยรวมทัง้ชุดฝึกด้านเทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร์โดยมีการจ าลองเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นจริงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และมีโอกาสฝึก
ปฏิบัติได้โดยหน่วยงานภาครัฐจะประสานงานกับสถานประกอบการให้ด าเนินการพัฒนาสื่อ
รูปแบบระบบการเรียนการสอนโดยจดัให้มีการทดลองก่อนจนมัน่ใจว่ามีคณุภาพแล้วจึงน ามาใช้
ความร่วมมือประสานงานกนัในด้านวิชาการนีเ้ป็นผลให้มีการพฒันาระบบและรูปแบบการเรียน
การสอนท่ีมีคณุภาพขณะเดียวกนัก็มีผลในการสร้างความมัน่ใจในคณุภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีผ่าน
การทดลองวิจัยท่ีให้ผลดีและท่ีส าคัญสามารถขยายตลาดไปสู่ระดับนานาชาติเป็นผลดีต่อ
เศรษฐกิจของประเทศด้วย 
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2.ความร่วมมือในการฝึกงานส าหรับการฝึกงานในสถานประกอบการตาม
โปรแกรมช่างฝึกหดัท่ีกระทรวงแรงงานฯรับผิดชอบถือเป็นสว่นหนึ่งของความร่วมมือในการพฒันา
ก าลังคนโดยเฉพาะเยาวชนอายุ 14-18 ปีท่ีไม่ต้องการศึกษาต่อและมีความจ าเป็นต้องเข้าสู่
ตลาดแรงงานโดยต้องผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการตามโปรแกรมช่างฝึ กหัดใช้เวลา
สปัดาห์ละ2 วนัในปีท่ี 3 และ 4 ของการเรียนนอกจากนัน้ยงัมีการฝึกอบรมพนกังานเพื่อยกระดบั
ฝีมือซึง่ถือเป็นกลไกความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานฯสถานประกอบการและสถานศกึษาท่ี
จดัการเรียนการสอนด้านวิชาชีพสถานประกอบการบางแห่งยงัให้ความร่วมมือด้านการฝึกอบรม
และจดัหาอาชีพแก่ผู้สงูอายแุละบคุคลท่ีอายเุกิน 18 ปีขึน้ไปซึง่ไม่สามารถอยู่ในตลาดแรงงานโดย
ปกติได้ให้มีอาชีพหรือประกอบกิจการเพื่อให้สามารถพึง่ตนเองได้ 

3.ความร่วมมือด้านการวิจยัสถานประกอบการในประเทศอิสราเอลส่วนใหญ่จะ
มีลกัษณะเป็นอตุสาหกรรมการผลิตท่ีใช้เทคโนโลยีสงูซึง่มีความจ าเป็นต้องมีการวิจยัและทดลอง
เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเน่ืองสถาบนัอุดมศึกษาหลายแห่งจึงมีบทบาทส าคัญในการให้ความ
ร่วมมือเพื่อการวิจัยดังกล่าวรัฐบาลจึงได้ออกกฎหมายเพื่อการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
อตุสาหกรรมเพื่อส่งเสริมการส่งออกโดยจดัเงินสนบัสนนุสถานประกอบการท าโครงการวิจยัซึง่ไม่
ได้ผลรัฐถือว่าให้เปล่าแต่หากประสบความส าเร็จสถานประกอบการจะต้องจ่ายเงินคืนให้รัฐใน
อตัราร้อยละ 3 ของผลผลิตจนกว่าจะหมดบริษัทต่างๆท่ีมีช่ือเสียงจึงจดัตัง้ศนูย์วิจยัและพฒันาไว้
ในประเทศอิสราเอลด้วยเหตุผลข้างต้นและยังสามารถคัดเลือกผู้ ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบนัการศกึษามาท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการ 

สรุปได้ว่า  การพัฒนาอาชีวศึกษาของประเทศอิสราเอล  เร่ิมต้นด้วยการให้
ความส าคญัด้านการอาชีวศึกษา คือ ทุกคนช่วยกันท างานแล้วแบ่งส่วนแบ่งเท่าๆกันโดยยึดการ
ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมเป็นหลกัทัง้ผลผลิตและแปรรูประบบการจดัการอาชีวศึกษาและ
ฝึกอบรมวิชาชีพจึงจดัเป็น 3 ระดบั ได้แก่ การอาชีวศกึษาในระดบัมธัยมศกึษา การอาชีวศกึษาใน
ระดบัอดุมศกึษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ สว่นลกัษณะความร่วมมือระหวา่งสถานศกึษากบัสถาน
ประกอบการในการจดัการอาชีวศกึษาและฝึกอบรมวิชาชีพของอิสราเอลแบ่งออกเป็น  3 ลกัษณะ 
ได้แก่ ความร่วมมือด้านวิชาการ ความร่วมมือด้านการฝึกงาน และความร่วมมือด้านการวิจยั 

4.5 ประเทศสิงคโปร์ 
บรรเลง ศรนิลและคนอ่ืนๆ (2548 : 82-98) ได้ศึกษาการจัดการอาชีวศึกษาใน

ประเทศสิงคโปร์ซึง่สามารถสรุปได้คือระบบการศกึษาของสาธารณรัฐสิงคโปร์ก าหนดให้เด็กทกุคน
ต้องอยู่ในระบบโรงเรียนอย่างต ่า 10 ปีคือประถมศึกษา 6 ปีและมธัยมศึกษา 4 ปีส่วนการศึกษา
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หลังมัธยมศึกษานัน้มีการจัดการศึกษาก่อนเข้ามหาวิทยาลัยการศึกษาทางด้านเทคนิคและ
อาชีวศึกษาและการศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัสิงคโปร์ให้ความส าคญักบัการพฒันาก าลงัคนท่ีมี
คณุภาพให้ความส าคญักับการอาชีวศึกษาเทคนิคศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเป็นอย่างมาก
สิงคโปร์มีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา2 ประเภทคือ
วิทยาลยัโพลีเทคนิคและสถาบนัเทคนิคศึกษา(Institute of Technical Educationหรือ ITE) ทัง้สอง
หน่วยงานอยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาก าลงัคนท่ีมีความรู้และ
ทกัษะท่ีตรงกบัความต้องการของภาคอตุสาหกรรมและพร้อมท างานดงันัน้การจดัการศกึษาและ
ฝึกอบรมในสถานศึกษาทัง้ 2 ประเภทจึงเน้นภาคปฏิบัติเป็นหลกันักเรียนท่ีจบมัธยมศึกษาท่ีมี
ความสามารถสูงประมาณร้อยละ 25 จะเข้าศึกษาต่อใน Junior College ซึ่งจัดการศึกษาสาย
สามญัเพ่ือเตรียมศกึษาตอ่ในระดบัมหาวิทยาลยันกัเรียนท่ีมีความสามารถรองลงไปและสนใจด้าน
อาชีพประมาณร้อยละ 40 จะเข้าศึกษาในวิทยาลยัโพลีเทคนิคในหลกัสตูรหลากหลายท่ีเน้นการ
ปฏิบตัิเพื่อเป็นก าลงัคนระดบักลางและผู้จดัการส่วนนกัเรียนท่ีเหลือร้อยละ 25 ท่ีมีความสามารถ
รองลงมาจะเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพในสถาบนั ITEในสว่นของวิทยาลยัโพลีเทคนิคจดัการศกึษา
ในสาขาวิชาเฉพาะเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะเฉพาะทางแต่ละสาขาอาชีพและเอือ้ให้ผู้ ส า เร็จ
การศกึษาทางอาชีวะและเทคนิคศึกษาท่ีมีความสามารถสงูสามารถศึกษาต่อในสาขาท่ีตนสนใจ
ถึงระดบัปริญญาโดยปกติผู้ ท่ีเข้าศึกษาตามหลกัสตูรนีต้้องมีประสบการณ์การท างานในสาขาท่ี
เก่ียวข้องอยา่งน้อย 2 ปีการจดัการเรียนการสอนเป็นการศกึษาแบบโมดลูใช้เวลาเรียน 2 ปีเน้นการ
ประยุกต์และปฏิบัติซึ่งแตกต่างจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยสายสามัญและเพื่อให้ผู้ ส า เร็จ
การศกึษามีคณุภาพสงูและตรงกบัความต้องการของตลาดแรงงานวิทยาลยัโพลีเทคนิคได้มีความ
ร่วมมือกบัอตุสาหกรรมในการจดัการศึกษาและการวิจยัและพฒันาท าให้นกัศึกษาได้เรียนรู้จาก
สภาพจริงแล้วและวิทยาลัยโพลีเทคนิคมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับอุตสาหกรรมผู้ ส า เร็จ
การศึกษาจากวิทยาลยัโพลีเทคนิคจึงเป็นผู้ มีความรู้ประสบการณ์และทกัษะปฏิบตัิและส่วนใหญ่
เม่ือส าเร็จการศึกษาและจะเข้าท างานในสถานประกอบการมีส่วนน้อยท่ีจะศึกษาต่อในระดบัท่ี
สงูขึน้ส่วนสถาบนัเทคนิคศกึษา (ITE) เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงศกึษาธิการบริหารงานในรูป
คณะกรรมการระดับชาติประกอบด้วยตัวแทนจากภาค รัฐบาลสหภาพแรงงาน และ
ภาคอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายในการให้การศึกษาและฝึกอบรมของสถาบัน  ITE คือผู้ ท่ีไม่
สามารถเข้าศึกษาต่อใน Junior College หรือวิทยาลยัโพลีเทคนิคได้โดยก าหนดพันธกิจในการ
สร้างโอกาสส าหรับผู้ ท่ีออกจากระบบการศกึษาและนกัศกึษาผู้ใหญ่ให้ได้รับทกัษะความรู้และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตการจัดการศึกษามีทัง้แบบเต็มเวลาโดยจัดในเวลาท างาน 5 วันและการจัด
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การศกึษาแบบฝึกอบรมวิชาชีพ Part Time ส าหรับหลกัสตูรการศกึษาแบบเต็มเวลาเป็นหลกัสตูรท่ี
อิงสมรรถนะและมาตรฐานร้อยละ 70 ของระยะเวลาในหลกัสตูรเป็นการปฏิบตัิสว่นท่ีเหลือร้อยละ 
30 เป็นทฤษฎีนกัศกึษาจงึมีทกัษะในการปฏิบตัิสงู 

สรุปได้ว่า การจดัการศกึษาของสาธารณรัฐสิงคโปร์นัน้ เป็นการศกึษาตามระดบั
ความสามารถ ส าหรับผู้ ท่ีเลือกศึกษาสายอาชีวศึกษาจะมีการศึกษาตัง้แต ระดับมัธยมศึกษา 
ส าหรับนักเรียนท่ีเรียนหลกัสูตรปกติท่ีเลือกเรียนสายอาชีพ  ซึ่งเม่ือจบแล้วสามารถเข้าศึกษาต่อ
หรือฝึกอาชีพในวิทยาลยัโพลีเทคนิค หรือสถาบนัเทคนิคของสถาบนัเทคนิคศกึษาได้ และสามารถ
เข้าศึกษาต อในมหาวิทยาลยัได้ นอกจากนัน้สถาบนัเทคนิคศึกษายงัมีหลกัสตูรฝึกอบรมทัง้แบบ
เต็มเวลา แบบไม เต็มเวลา  

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การจัดการอาชีวศึกษาโดยความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากบัสถานประกอบการของต่างประเทศ ซึ่งอาจเรียกช่ือเป็นอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หรือเรียกเป็นอยา่งอื่นก็ตามเป็นการจดัการศกึษาท่ีเกิดจากข้อตกลงร่วมกนัระหวา่งสถานศกึษากบั
สถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษาเป็นระบบท่ีได้รับ
ความนิยมมากท่ีสุดในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันเรียกว่าการฝึกอาชีพระบบทวิภาคี  
(Dual System) จากนัน้จึงได้ขยายและถูกน าไปประยุกต์ใช้ในประเทศต่างๆทัง้ในยุโรปอเมริกา
ออสเตรเลียและเอเชียเป็นรูปแบบการจดัการอาชีวศกึษาและฝึกอาชีพท่ีผู้ เรียนเรียนภาคทฤษฎีใน
สถานศกึษาและฝึกปฏิบตัิในสถานประกอบการ ผู้ส าเร็จการศกึษาจะมีสมรรถนะในวิชาชีพพร้อม
ท่ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ขณะเดียวกันส่วนหนึ่งอาจศึกษาต่อในระดบัสูงต่อไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางหรือวิทยาลัยชุมชน เพื่อรับคุณวุฒิอนุปริญญาเพื่อ
ประกอบอาชีพส าหรับผู้ ท่ีต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพื่อรับ
ปริญญาก็อาจท าได้ ขึน้อยู่กบัข้อตกลงของสถาบนัเหล่านัน้ อย่างไรก็ตามจ านวนผู้ศกึษาต อไม่สงู
นกัเม่ือเทียบกบัผู้ส าเร็จการศกึษาท่ีเข้าสูต่ลาดแรงงาน ซึง่เส้นทางส าหรับผู้ศกึษาต่อเหลา่นีจ้ะเป็น
เส้นทางเฉพาะท่ีไม่ใชเ่ส้นทางการศกึษาตามปกติ 

5.สถาบันอุดมศึกษาในการสร้างความร่วมมือจัดการศึกษา 
การศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในการสร้างความร่วมมือจัดการศึกษาในการวิจัยครัง้นี ้

ผู้วิจยัได้ศกึษาในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาและการจดัการศกึษาในลกัษณะ
ความร่วมมือของสถาบนัอดุมศกึษา ซึง่จะได้น าเสนอตามล าดบั ดงันี ้
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5.1 การจัดการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
การจัดการอุดมศึกษาของไทยได้เร่ิมมาแต่ รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และอุดมศึกษาในสมัยนัน้มีหลากหลาย ทัง้โรงเรียนกฎหมาย โรงเรียน
แพทย์ และโรงเรียนข้าราชการพลเรือนท่ีตอ่มาได้รับการยกฐานะเป็นจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ซึง่
เป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกของไทย และได้มีการจัดตัง้มหาวิทยาลยัแห่งอ่ืนขึน้อีกในเวลาต่อมา
(ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. ม.ป.ป. : ออนไลน์) อุดมศึกษา เป็นการศึกษาท่ีสงูขึน้
จากระดบัมธัยมศกึษา การจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาของประเทศไทยอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูล
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ห รือ  สกอ. กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ ง มี
สถาบนัอดุมศกึษา แบง่เป็น สถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐบาล และ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน นอกจากนี ้ยังมีการจัดการศึกษาโดย มหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือ 
บัณฑิตวิทยาลัย ท่ีอาจจะไม่ได้อยู่ในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เช่น 
วิทยาลยัพยาบาลกองทัพบก ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ กระทรวงกลาโหม นอกจากนีโ้รงเรียน
สาธิตก็ยงัสงักัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอีกด้วย การศึกษาระดบัอุดมศึกษา มุ่ง
พฒันาความเจริญงอกงามทางสติปัญญาและความคิด เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ การศกึษา
ระดบันีจ้ดัแบบกว้างให้ผู้ เรียนมีความรู้รอบ และเน้นเฉพาะสาขาวิชาชีพให้ผู้ เรียนมีความรู้สกึและ
ช านิช านาญทั ง้ในด้านทฤษฎี  ปฏิบัติและมีจรรยาบรรณของวิชาชีพนัน้  ๆ ห น้า ท่ีของ
สถาบนัอดุมศกึษาจึงมุ่งด าเนินการเรียนการสอนทัง้ด้านวิชาการและวิชาชีพ การวิจยัเพื่อแสวงหา
ข้อมูล ความ รู้ใหม่  และพิสูจน์หลักทฤษฎีต่าง ๆ การบริการชุมชน และการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม เพื่อพฒันาประเทศทุกด้าน และช่วยแก้ปัญหาของชมุชน พนัธกิจหลกัท่ีส าคญัของ
สถาบนัอดุมศกึษาหรือมหาวิทยาลยัในฐานะท่ีเป็นขมุปัญญาของสงัคมท่ีเป็นพนัธกิจท่ียอมรับใน
ระดบัสากลมี 4 ประการ คือ 1) การผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ เพื่อพฒันาก าลงัคนในระดบัสงูให้กบั 
สงัคม ประเทศชาติ2) การวิจยั เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้สูค่วามเป็นเลศิทางวิชาการ3) การบริการ
ทางวิชาการแก่สงัคม เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงให้สงัคมเจริญก้าวหน้าและพฒันาคณุภาพชีวิตของคน
ในสงัคม โดยใช้วิชาการขัน้สงูเป็นพืน้ฐานและ4) การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม เพื่อคงความเป็น
เอกลกัษณ์แห่งชาติไทย(เรณมุาศ มาอุน่.2559 : 169)  

สรุปได้ว่า การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาท่ีสูงขึน้จากระดับ
มธัยมศกึษาเพื่อมุง่พฒันาความเจริญงอกงามทางสติปัญญาและความคิด เพื่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการ อุดมศึกษาของประเทศไทยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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อุดมศึกษา หรือ สกอ. กระทรวงศึกษาธิการ มีพนัธกิจหลกัท่ีส าคญั คือการผลิตบณัฑิตการวิจัย 
การบริการทางวิชาการแก่สงัคม และการท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม  

5.2 การจัดการศึกษาในลักษณะความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษา 
ประทีป เมธาคุณวฒุิ (2546: 45-48) ได้น าเสนอรูปแบบการจดัการศึกษาเชิงความ

ร่วมมือระหวา่งหน่วยงานเอกชนและผู้บริหารมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐในระดบัปริญญาตรีไว้ 4 
รูปแบบดงัตอ่ไปนี ้

1. รูปแบบความร่วมมือเชิงนโยบายในการก าหนดความร่วมมือเชิงนโยบายนีท้ัง้
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐและหน่วยงานเอกชนโดยจะต้องมีนโยบายและเป้าหมายในการ
พัฒนาเป็นไปในทางเดียวกันและสอดรับกันมีการก าหนดข้อตกลงร่วมกันในการจัดสรร
ผลประโยชน์และการลงทุนรวมทัง้แผนและกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากความร่วมมือของมหาวิทยาลยั
และหน่วยงานเอกชนมีการก าหนดตวับง่ชีถ้ึงความส าเร็จในการด าเนินงานนัน้ๆด้วย 

2.รูปแบบความร่วมมือด้านวิจยัการด าเนินงานความร่วมมือด้านการวิจยันัน้เป็น
ภารกิจหลักอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยทัง้นีม้หาวิทยาลัยจะต้องมีนโยบายด้านการวิจัยใน
สาขาวิชาท่ีหน่วยงานเอกชนให้ความสนใจหรือเก่ียวข้องหรือมีผู้ เช่ียวชาญในสาขาวิชานัน้ๆจึงจะ
ท าให้เกิดความร่วมมือด้านวิจยัขึน้ 

3.รูปแบบความร่วมมือด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนความร่วมมือด้าน
หลกัสตูรและการเรียนการสอนระหวา่งมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐกบัหน่วยงานเอกชนมีลกัษณะ
ดงันีค้ือมหาวิทยาลยัมีหน้าท่ีในด้านการจดัหลกัสตูรและการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการของตลาดแรงงานมีนโยบายในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนร่วมกับ
หน่วยงานเอกชน 

4.รูปแบบความร่วมมือด้านการบริการวิชาการต้องมีความร่วมมือเกิดขึน้ระหว่าง
2 – 3 องค์กรได้แก่มหาวิทยาลยัหน่วยงานเอกชนหรือสถานประกอบการและรัฐบาลหรือองค์กรใน
ท้องถ่ินซึ่งองค์กรทัง้สามนีจ้ะต้องมีนโยบายร่วมกันในด้านการจดัการให้แก่บุคคลทัง้ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลยัโดยมีความร่วมมือเก่ียวกับการให้บริการจดัการได้แก่การฝึกอบรมการให้
ค าปรึกษาการจดัหลกัสตูรระยะสัน้การให้ทนุการศกึษาการฝึกปฏิบตัิงานการใช้ทรัพยากรร่วมกนั
การพฒันาเครือข่ายและการให้บริการตรวจสอบด้านตา่งๆ 

กฤษมนัต์ วฒันาณรงค์ (2552 : ออนไลน์) กล่าวถึง อุดมศึกษาและอาชีวศึกษากับ
การพัฒนาก าลังคนเพื่ออุตสาหกรรมว่า ถ้าปรัชญาการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือ 
สถาบนัอดุมศกึษาเพื่อเป็น ผู้น าสงัคม สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการให้เกิดขึน้ และเป็นท่ีพึง่ทาง
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วิชาการให้กบัสงัคมได้ แนวทางการจดัการอดุมศกึษา ต้องตอบสนองภาวการณ์ท่ีพฒันาในกระแส
โลกาภิวฒัน์ กระแสของสงัคมข่าวสาร และการเปลี่ยนแปลงของสงัคม ในขณะท่ี อาชีวศึกษามี
ปรัชญาของการจดัการศึกษาตามความต้องการของสงัคม สนองตอบต่อตลาดแรงงาน เติมเต็ม
แรงงานท่ีขาด ในกระแสโลกาภิวฒัน์ กระแสสงัคมข่าวสาร และกระแสการเปลี่ยนแปลงของสงัคม
ดงักล่าว ท าให้บทบาทของ “ผู้น า” และ “ผู้ตาม” จะเกิดขึน้อย่างชดัเจนในการพฒันาก าลงัคน เพื่อ
อตุสาหกรรมของประเทศไทยการพฒันาอดุมศกึษาและอาชีวศกึษา จากปรัชญาและภาวการณ์ท่ี
เปลี่ยนไปดงักล่าว อุดมศึกษากบัอาชีวศึกษาจะต้องไม่เป็นการจดัการศึกษาในลกัษณะของต่าง
คนต่างท า เพราะการพฒันาก าลงัคนเพื่ออตุสาหกรรมของประเทศไทย ต้องพึ่งสถาบนัการศึกษา
ทัง้สองนีอ้ย่างมาก การจดัการศึกษาให้สอดประสานและรับช่วงต่อ (Articulation) จ าเป็นต้องมี
มากขึน้เพื่อไม่ให้เกิดสภาวการณ์ของ“ตาลยอดด้วน”  กบัอาชีวศกึษา ซึง่หมายถึงผู้ ท่ีจบโปรแกรม
วิชาชีพแล้วไม่สามารถเรียนต่อในระดบัสงูขึน้ไปได้ การสอดประสานและรับช่วงต่อนีน้อกจากจะ
เพิ่มขึน้ระหว่างสถาบนัการสอนวิชาชีพกบัสถาบนัอดุมศึกษาแล้ว ภายในสถาบนัอาชีวศึกษาเอง
ควรยดึหลกัการตอ่ยอด ส าหรับโปรแกรมการศกึษาท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตการใช้นวตักรรมทางด้าน
การจดัอาชีวศกึษาเช่น ระบบทวิภาคี (Dual System) หรือเดิมเรียกวา่โรงเรียนโรงงานและหลกัการ
จดัอาชีวศกึษาแบบ Production Schools ต้องค านึงถึงความสามารถทางวิชาการของผู้ เรียนท่ีจะ
ศกึษาต่อได้ตามแนวคิดด้านการศกึษาตลอดชีพ และยงัเป็นแนวทางของการพฒันาคณุภาพของ
ก าลงัคนในอนาคต 

ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (2553 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง การเช่ือมโยง
ระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม กับการเพิ่มศักยภาพทางความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม  พบว่า การเช่ือมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม  (University-
IndustryLinkages: UIL) เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพื่อสร้าง
ความสามารถทางการแข่งขนัของภาคอตุสาหกรรม ซึง่รูปแบบของ UIL มีหลายรูปแบบ ตัง้แตก่าร
เช่ือมโยงโดยกลไกตลาด ไปจนถึงการเช่ือมโยงในเชิงสถาบนั ซึง่จากงานวิจยัเก่ียวกบั UIL ท่ีผ่าน
มาสว่นใหญ่พบว่า การเช่ือมโยงในเชิงสถาบนัเป็นรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพสงูกว่าในการสร้างและ
การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม รูปแบบ UIL ในเชิงสถาบนัในประเทศไทยมีอยู่
ค่อนข้างน้อย ทัง้นีเ้น่ืองจากข้อจ ากัดในเร่ืองช่องว่างของความสามารถทางเทคโนโลยีระหว่าง
มหาวิทยาลยักบัภาคอตุสาหกรรม การขาดความเช่ือถือระหว่างกนั และปัญหาในเชิงนโยบายทัง้
ในระดบัรัฐบาลและระดบัมหาวิทยาลยัซึ่งการแก้ไขปัญหาเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีจ าเป็นหากมองว่าการ
เช่ือมโยงในเชิงสถาบันระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมเป็นสิ่งส าคญั  และเง่ือนไขท่ี
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จ าเป็นในการพัฒนาระบบ UILพบเง่ือนไขท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาระบบ UIL ในประเทศไทย ซึ่ง
ประกอบด้วย 

1.ปัจจัยส าคญัการยกระดบัความสามารถในการดูดซบัความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ(Absorptive Capacity) ของ SMEs มาจากความเอาจริงเอาจังของผู้ประกอบการ SMEs เอง
เป็นส าคัญ  ซึ่งรัฐสามารถสร้างเง่ือนไขอันเป็นแรงจูงใจ  (Incentive) ให้ผู้ ประกอบการเห็นถึง
ความส าคญัและลงทนุในการพฒันาศกัยภาพดงักลา่วจนกระทัง่สามารถเช่ือมโยงกบัมหาวิทยาลยั
ได้  ในขณะเดียวกันก็ควรมีการปรับในส่วนของเนือ้หาการสอนและการวิจัยบางอย่างใน
มหาวิทยาลัยให้เข้ากับความจ าเป็น /ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมมากกว่าท่ีเป็นอยู่ ใน
ปัจจบุนั   

2.ข้อก าหนดหรือแนวปฏิบัติในแบบราชการ  (Bureaucratic regulations or 
practices) ท่ีมีความตงึตวัและไม่ยืดหยุ่นในมหาวิทยาลยัต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไข เพื่อท่ีจะ
ส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจให้อาจารย์ /นักวิจัยแสวงหาร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมมากขึน้  การ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของอาจารย์/นักวิจยัไม่ควรท่ีจะให้ความส าคญักับความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (Academic excellence) เพียงอย่างเดียว  แต่ควรให้ความส าคัญกับตัวชีว้ัด อ่ืนๆ
ด้วย โดยเฉพาะตวัชีว้ัดท่ีบ่งชีค้วามส าเร็จในความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเช่นผลงานหรือ
นวตักรรมใหม่ท่ีใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมได้  ผลการด าเนินงานหรือผลประกอบการของ
โครงการ UIL ตลอดจนความตอ่เน่ืองของโครงการดงักลา่ว เป็นต้น   

3.การแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลยัอาจจะมี
ความจ าเป็น ทัง้นีเ้พื่อสร้างความเช่ือถือและความร่วมมือระหวา่งกนั แนวปฏิบตัิคือการให้บคุลากร
ในมหาวิทยาลยัเข้าไปปฏิบตัิงานในภาคอตุสาหกรรม และบคุลากรภาคอตุสาหกรรมเข้าไปท าการ
สอน/วิจยั หรือแม้แต่บริหารงานในมหาวิทยาลยั ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อสร้างความคุ้นเคยและ
การเรียนรู้ซึง่กนัและกนั      

ดวงทิพย์ วิบลูย์ศกัดิช์ยั(2555: 17) ได้เสนอรูปแบบความร่วมมือของมหาวิทยาลยั ไว้
ดงันี ้  

1.รูปแบบท่ีไร้รูปแบบ หมายถึง มหาวิทยาลยัด าเนินการร่วมมือกบับริษัทแต่ละ
แห่งด้วยตนเองเป็นรายๆ   

2.รูปแบบตวัแทนองค์กร หมายถึง มหาวิทยาลยัและบริษัทติดต่อผ่านตัวแทน
องค์กรท่ีจดัตัง้ขึน้เพื่อให้บริการในการติดตอ่ประสานงาน  
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3 รูปแบบสมาชิกภาพ หมายถึง มหาวิทยาลยัและบริษัทติดตอ่ผ่านหน่วยกลางท่ี
มหาวิทยาลยัจดัตัง้ขึน้ เพื่อดแูลโดยเฉพาะ 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ  
(2559: 93-94) รายงานผลการส ารวจการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
ประจ าปี 2559 พบวา่ ความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยั/สถาบนัอดุมศกึษาในกิจกรรมวิจยัและพฒันา
และกิจกรรมนวตักรรมประกอบด้วย  

1. ภาคอุตสาหกรรมการผลิต รูปแบบความ ร่วม มือกับมหาวิทยาลัย /
สถาบนัอดุมศกึษา ท่ีผู้ประกอบการในภาคอตุสาหกรรมการผลิตให้ความร่วมมือมากท่ีสดุ คือ การ
รับนกัศกึษาฝึกงาน ซึง่มีความร่วมมือร้อยละ 34.24รองลงมาเป็นการฝึกอบรมพนกังาน ซึง่มีความ
ร่วมมือร้อยละ 8.36 และการแลกเปลี่ยนบคุลากรชัว่คราว ซึง่มีความร่วมมือร้อยละ0.97 ตามล าดบั 
ในขณะท่ี รูปแบบความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ท่ีผู้ ประกอบการ ใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตให้ความร่วมมือน้อยท่ีสดุ คือ การใช้สิทธิเทคโนโลยี ซึ่งมีความร่วมมือ
ร้อยละ 0.03   

2.ภาคอุตสาหกรรมการบริการรูปแบบความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย /
สถาบนัอดุมศึกษา ท่ีผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการบริการให้ความร่วมมือมากท่ีสดุ คือ 
การรับนกัศกึษาฝึกงาน ซึง่มีความร่วมมือร้อยละ 45.11 รองลงมาเป็นการฝึกอบรมพนกังาน ซึง่มี
ความร่วมมือร้อยละ  6.78 และการแลกเปลี่ยนบุคลากรชั่วคราว ซึ่งมีความร่วมมือร้อยละ
1.51 ตามล าดับ  ในขณะท่ี รูปแบบความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ท่ี
ผู้ประกอบการในภาคอตุสาหกรรมการบริการให้ความร่วมมือน้อยท่ีสดุ คือ การบริการวิเคราะห์/
ทดสอบ/สอบเทียบ ซึง่มีความร่วมมือร้อยละ 0.00  และ  

3. ภาคอุตสาหกรรมการค้าส่ง/ค้าปลีกรูปแบบความร่วมมือกับมหาวิทยาลยั/
สถาบนัอุดมศึกษา ท่ีผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการค้าส่ง/ค้าปลีกให้ความร่วมมือมาก
ท่ีสุด คือ การรับนักศึกษาฝึกงาน ซึ่งมีความร่วมมือร้อยละ54.98 รองลงมาเป็นการฝึกอบรม
พนกังาน ซึ่งมีความร่วมมือร้อยละ 2.52 และการแลกเปลี่ยนบุคลากรชั่วคราว ซึ่งมีความร่วมมือ
ร้อยละ 2.39 ตามล าดับ ในขณะท่ีรูปแบบความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ท่ี
ผู้ ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการค้าส่ง/ค้าปลีกให้ความร่วมมือน้อยท่ีสุด คือ  ร่วมเขียน
บทความในวารสารวิชาการ และการติดตอ่/พบปะสว่นตวั ซึง่มีความร่วมมือร้อยละ 0.00  

จาก ท่ีกล่าวมาส รุป ได้ว่า การจัดการศึกษาในลักษณ ะความ ร่วม มือของ
สถาบนัอดุมศกึษามีหลายรูปแบบทัง้ความร่วมมือเชิงนโยบาย ความร่วมมือด้านวิจยั ความร่วมมือ
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ด้านหลกัสตูรและการเรียนการสอน ความร่วมมือด้านการบริการวิชาการทัง้กับภาครัฐบาลและ
เอกชน  

6.การจัดการอาชีวศึกษาประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 

การศึกษาการจดัการอาชีวศึกษาประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่ม
จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทยในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ัง
อา่วไทย สถานศกึษาและโรงงานอตุสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่ว
ไทย ซึง่จะได้น าเสนอตามล าดบั ดงันี ้

6.1 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย  
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย (East Coast Southern Sub region) ตัง้อยู่ทางทิศ

ตะวนัออกของภาคใต้ฝ่ังทะเลอ่าวไทย เป็นกลุ่มจงัหวดัท่ีเกิดจากการรวมกลุม่จงัหวดัท่ีมีศกัยภาพ 
และภูมิสงัคม อาชีพใกล้เคียงกัน และมุ่งเน้นให้เกิดการบริหารจังหวดัแบบบูรณาการ และการ
บริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งจะเป็นยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญในการกระจายทรัพยากรความเจริญ
ความมัง่คัง่และโอกาสลงไปสู่ระดบัพืน้ท่ีเพื่อตอบโจทย์การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนั
พร้อมกับการลดความเลื่อมล้าให้อยู่ในระดบัท่ีสามารถยอมรับได้ ดงันัน้ การรวมกลุ่มจงัหวดัท่ีมี
ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงในด้านตา่ง ๆ เข้าด้วยกนั ซึง่จะช่วยให้การวางกรอบทิศทางการพฒันาและ
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีระบบและร่วมกันแก้ไขปัญหาระหว่างจังหวดัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ภาคใต้แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มจงัหวดั คือ 1)ภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทยประกอบด้วย จงัหวดัชุมพร 
จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัพทัลุง และจงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยให้จงัหวดัสุราษฎร์ธานีเป็น
ศนูย์ปฏิบตัิการของกลุ่มจงัหวดั ก าหนดให้เป็นศนูย์กลางการค้าสินค้าเกษตรภาคใต้ (ยางพารา
ปาล์มน า้มันผลไม้) 2) ภาคใต้ฝ่ังอันดามันประกอบด้วย จังหวดักระบี่ จังหวดัตรัง จังหวดัพังงา 
จงัหวดัภเูก็ต และจงัหวดัระนอง โดยให้จงัหวดัภเูก็ตเป็นศนูย์ปฏิบตัิการของกลุม่จงัหวดัก าหนดให้
เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวท่ีมีคณุภาพระดบัโลกและเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร
และ 3)ภาคใต้ชายแดนประกอบด้วย จงัหวดันราธิวาส จงัหวดัปัตตานี จงัหวดัยะลา จงัหวดัสงขลา 
และจังหวัดสตูล โดยให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดก าหนดให้เป็นเมือง
นวตักรรมเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร (ยางพาราประมงอาหารฮาลาล) ประตสููอ่าเซียนตอนใต้
(กองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพการศกึษา, 2559) 

จากแผนยทุธศาสตร์การพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย พ.ศ. 2557 – 2560 (ฉบบั
ทบทวนใหม่) ได้ก าหนดวิสยัทัศน์ไว้ว่า “ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตรและการ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2
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ท่องเท่ียวระดบันานาชาติ บนฐานรากของชุมชนท่ีเข้มแข็ง” โดยมี 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1) 
การบริหารจดัการเพ่ือเพิ่มมลูค่าพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน า้มนั2)การพฒันาการท่องเท่ียว
นานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลกัษณ์ของพืน้ท่ี 3) การพฒันาสินค้าเกษตรให้ปลอดภยัและมี
ศกัยภาพในการส่งออก และ 4) การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิ
สติกส์ให้รองรับการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว การเกษตร และการพฒันาคณุภาพชีวิต (ส านกั
บริหารยทุธศาสตร์กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย.2559 : 20)  

ด้านแรงงานและการมีงานท า กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย มีก าลงัแรงงานโดยรวม
ในปี พ.ศ. 2558 จ านวน 2,052,786 คน คิดเป็นร้อยละ 56.58 ของประชากรของกลุ่มจงัหวดั และ
ร้อยละ 40.19ของก าลังแรงงานภาคใต้ ซึ่งถือว่าเป็นก าลังแรงงานท่ีมากท่ีสุดในภาคใต้  กลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน ตัง้แต่ ปี 2553-2558 
ทัง้สิน้ 1,447,054,900 บาท (รวมงบบริหาร) โดยได้งบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การ
บริหารจดัการเพื่อเพิ่มมลูค่าพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน า้มนั ถึง 472,847,100 บาท และ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน ตัง้แต่ ปี 2557-2560 ได้งบประมาณในประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน า้มัน ถึง 
415,192,200 บาท (ส านกับริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย,2559 : 10-30)ส าหรับ
ทิศทางและแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดในด้านอุตสาหกรรมควรมุ่งเน้นการลงทุนใน
อตุสาหกรรมสะอาดท่ีมีศกัยภาพในลกัษณะคลสัเตอร์อตุสาหกรรมโดยพืน้ท่ีกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ัง
อ่าวไทย ควรพัฒนาให้เกิดศูนย์กลางการแปรรูปยางพารา ปาล์มนํ้ามัน และการแปรรูปสินค้า
เกษตรอ่ืนๆ แบบครบวงจร (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . 
2554 : 36) 

จากท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า กลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ประกอบด้วย จงัหวดัชมุพร 
จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัพทัลุง และจงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยให้จงัหวดัสุราษฎร์ธานีเป็น
ศนูย์ปฏิบตัิการของกลุ่มจงัหวดั ก าหนดให้เป็นศนูย์กลางการค้าสินค้าเกษตรภาคใต้ (ยางพารา
ปาล์มน า้มนัผลไม้) 

6.2 สถานศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย  
สถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้1 ท่ีเกิดจากการรวมกลุม่สถานศกึษาจดัตัง้ตามความ

ในมาตรา 13 ของพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พุทธศักราช2551 ให้จัดตัง้สถาบันการ
อาชีวศกึษาภาคใต้ 1 มีจ านวนสถานศกึษา ทัง้สิน้ 11 แห่ง ประกอบด้วย 1) วิทยาลยัเทคนิคชมุพร 
2)วิทยาลยัเทคนิคสรุาษฎร์ธานี 3) วิทยาลยัอาชีวศึกษาสรุาษฎร์ธานี 4) วิทยาลยัเทคนิคสิชล 5) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
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วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 6) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 7) วิทยาลัย
ศิลปหตัถกรรมนครศรีธรรมราช 8) วิทยาลยัการอาชีพนครศรี ธรรมราช 9) วิทยาลยัเทคโลยีและ
อตุสาหกรรมการตอ่เรือนครศรีธรรมราช 10) วิทยาลยัเทคนิคทุ่งสง 11)วิทยาลยัเทคนิคพทัลงุ  

โดยมีวตัถปุระสงค์การจดัตัง้สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ดงันี ้1) เพื่อผลิตและ
พฒันาก าลงัคนในทุกระดบัด้านวิชาชีพ ระดบัช่างฝีมือ ช่างเทคนิคและระดบันักเทคโนโลยีสาย
ปฏิบัติการท่ีมีคุณภาพทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลกัและ
สมรรถนะทัว่ไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ ตามมาตรฐานคณุวฒุิสนองความต้องการก าลงัคนใน
การพฒันาประเทศสอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  2) เพื่อพฒันาความรู้
ทกัษะฝีมือ เทคโนโลยีการผลิต และเป็นศนูย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพฒันาทางวิชาการ
การผลติโดยร่วมมือกบัองค์กรภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน สืบสานประเพณีคา่นิยม
ท่ีสอดคล้องกบัวฒันธรรมภมูิปัญญาให้อย่างหลากหลาย 3) เพื่อสร้างแนวทางความร่วมมือ และ
ขยายเครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์ในการผลิตและพัฒนา
ก าลงัคนด้านอาชีวศกึษาและด้านอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัหน่วยงานทัง้ในและตา่งประเทศ 

ผลจากวตัถุประสงค์การจัดตัง้สถาบันการอาชีวศึกษาจะส่งผลให้การจัดการด้าน
อาชีวศกึษาก่อประโยชน์ตอ่การพฒันาเยาวชน ชมุชน สงัคม และท้องถ่ินให้เจริญก้าวหน้า แล้วจะ
เกิดความพร้อมและความเช่ียวชาญในการจดัการศกึษาด้านอาชีวศกึษาในด้านตา่งๆดงัตอ่ไปนี  ้1) 
ความพร้อมในการผลิตก าลงัคนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
(ปวส.)และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตัิการ (ทล.บ) โดยการใช้ทรัพยากรท่ีมีในแตล่ะ
สถานศกึษาร่วมกนั 2) มีเอกภาพในการพฒันาหลกัสตูรการศกึษาให้สอดคล้องกบัความต้องการ
และท้องถ่ิน เช่นการจดัการศกึษาระบบทวิภาคีและสหกิจศกึษา 3) มีเครือข่ายในการจดัการศกึษา
ด้านอาชีวศกึษาร่วมกนัทัง้ระดบัสถานศึกษา สถานประกอบการใน 4 จงัหวดั (ชมุพร สรุาษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช และพัทลุง) 4) ความพร้อมในการเปิดสอนหลกัสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการตามความต้องการของตลาดแรงงานเพราะมีครูท่ีส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ในแต่ละสถานศึกษา ทุกสาขาวิชา ตลอดทัง้มีครุภณัฑ์ 
ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการท่ีมีความพร้อมในการรองรับในการจัดการศึกษา  5) ความ
เช่ียวชาญด้านการจดัการเรียนการสอน ครูมีผลงานทางวิชาการและเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการ
พิเศษ ครูเช่ียวชาญ ซึง่จะสง่ผลตอ่การพฒันาการศกึษาด้านอาชีวศกึษา 6)ความเช่ียวชาญในการ
พฒันางานวิจยัและนวตักรรม เพื่อพฒันาการอาชีวศกึษา โดยมีผลงานวิจยัของครู คณาจารย์และ
บุคลากรในสถานศึกษากลุ่มอาชีวศึกษาภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย และสถานศึกษาแต่ละแห่งมีการจัด
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การศึกษาในประเภทวิชาต่างๆครอบคลุมตามหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาคือประเภทวิชาอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมคหกรรมเกษตรกรรมศิลปกรรมประมง
เทคโนโลยีสารสนเทศและอตุสาหกรรมท่องเท่ียว 

ในสว่นของการจดัการเรียนการสอนประเภทวิชาอตุสาหกรรม (อตุสาหกรรมยาง) นัน้ 
มีการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ 1) วิทยาลยัเทคนิคสรุาษฏร์ธานี มี
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ยาง(สาขางานผลิตภัณฑ์ยาง) 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.)สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์(สาขางานเทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอร์) และเทคโนโลยีบณัฑิต (ทลบ.)(ตอ่เน่ือง) สาขาเทคโนโลยียาง(วิทยาลยัเทคนิค
สุราษฏร์ธานี. 2561 : ออนไลน์) 2) วิทยาลยัเทคนิคนครศรีธรรมราชมีหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาผลิตภณัฑ์ยาง(สาขางานผลติภณัฑ์ยาง) และประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
(ปวส.)สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิ เมอร์ (สาขางานเทคโนโลยียางและพอลิ เมอร์ )
(วิทยาลยัเทคนิคนครศรีธรรมราช. 2561 : ออนไลน์)  

สว่นการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ประกอบด้วย จงัหวดันครศรีธรรมราช มีมหาวิทยาลยัท่ี
เปิดสอน 7 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค า แ ห งส า ข า วิ ท ย บ ริก า ร เฉ ลิ ม พ ระ เกี ย รติ ศู น ย์ วิ ท ย พั ฒ น า 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชมหาวิทยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช มหาวิทยาลยัมหามกฎุราช
วิทยาลยัวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชและมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขต
นครศรีธรรมราชจงัหวดัพทัลงุ มีมหาวิทยาลยัท่ีเปิดสอน 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลยัทกัษิณวิทยาเขต
พัทลุง และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีมหาวิทยาลยัท่ีเปิดสอน 2แห่ง คือ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี 
(ส านกังานสถิติแห่งชาติ.2557: 11-12) จงัหวดัชมุพร มีมหาวิทยาลยัท่ีเปิดสอน 2 แห่ง คือ สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ -ชุมพรและ 
มหาวิทยาลยัแมโ่จ้– ชมุพร 

ในส่วนของมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
(อุตสาหกรรมยาง) นัน้  มี การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา จ านวน  3  แห่งได้แก่  1)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาเทคโนโลยียาง วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วท.ม.) สาขาวิชา เทคโนโลยียาง และวิทยา
ศาสตรบณัฑิต (วท.บ.)สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมยาง(มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี.2560 : ออนไลน์) 2) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
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ไสใหญ่ มีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.)สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์(คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไส
ใหญ่. 2560 : ออนไลน์) 3) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
วิทยาเขตพทัลงุ.2559 : ออนไลน์)  

จากท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่าสถานศึกษากลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทยท่ีมีการจัดการ
เรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมยาง)ก็มี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี 
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ และมหาวิทยาลยั
ทกัษิณ วิทยาเขตพทัลงุ  

6.3 โรงงานอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 
โรงงานอตุสาหกรรม ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย ทัง้ 4 จงัหวดั มีดงันี ้ 

1. จงัหวดัพทัลงุ มีโรงงานอตุสาหกรรมทัง้หมด 510 โรง เงินทนุ 3,056.024 ล้าน
บาทคนงาน 4,381 คน โดยแบ่งเป็นโรงงานอตุสาหกรรมจ าพวกท่ี 1 จ านวน 30 โรง เงินทนุ 53.164 
ล้านบาทคนงาน 55 คน โรงงานอตุสาหกรรมจ าพวก 2 จ านวน 88 โรง เงินทุน 113.509 ล้านบาท 
คนงาน 506 คนโรงงานอุตสาหกรรมจ าพวก 3 จ านวน 392 โรง เงินทุน 2,889.352 ล้านบาท 
คนงาน 3,775 คนอุตสาหกรรมท่ีมีการลงทุนมากท่ีสุด 3 อันดับแรกของจังหวัด ณ วันท่ี 30 
มิถนุายน 2555 ได้แก่อตุสาหกรรมยาง ประกอบด้วยการผลิตเก่ียวกบัยาง เป็นหลกั เช่น การผลิต
ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควนั และยางแผ่นผึ่งแห้ง รองลงมา ได้แก่ การตดัแต่งแผ่นยางธรรมชาติ
และอดัก้อนมีจ านวนโรงงานทัง้สิน้ 70 โรง เงินลงทุน 944.245 ล้านบาท คนงาน 900 คน(ส านกังาน
สถิติแห่งชาต.ิ2557: 11)  

2. จงัหวดันครศรีธรรมราช มีโรงงานอตุสาหกรรมณวนัท่ี 30 สิงหาคมพ.ศ. 2556 
จ านวนทัง้สิน้  1,902 โรงมีการจ้างงานรวม  23,591 คนเงินลงทุน  52,241.3 ล้านบาทโดยมี
อตุสาหกรรมท่ีส าคญัได้แก่อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภณัฑ์ได้แก่  1) อุตสาหกรรมยางแผ่น
รมควนัมีจ านวน 96 โรงก าลงัการผลิตรวมประมาณ 470,000 ตนั/ปีแยกเป็นโรงงานขนาดกลาง
และใหญ่จ านวน 25 โรงงานและเป็นโรงงานชมุชนจ านวน 71 โรงงาน 2)อตุสาหกรรมน า้ยางข้นมี
โรงงาน 4 โรงก าลังการผลิต 70,000 ตันต่อปีตลาดส่งออกท่ีส าคัญได้แก่มาเลเซียและจีน  3) 
อตุสาหกรรมยางพารามีโรงงาน 6 โรงก าลงัการผลิต 278,200 ตนัต่อปีตลาดต่างประเทศท่ีสาคญั
ได้แก่จีนญ่ีปุ่ นและสหรัฐอเมริกา(ส านกังานสถิติแห่งชาติ.2557: 9) 
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3. จังหวดัสุราษฎร์ธานีมีโครงสร้างในลกัษณะเดียวกับอุตสาหกรรมในภาคใต้
โดยรวม ส่วนใหญ่ เป็นอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากการเกษตร เช่นอุตสาหกรรมยางพารา 
อตุสาหกรรมไม้ยางพารา อตุสาหกรรมปาล์มน า้มนัและอตุสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งจงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานีมีสถานประกอบการ ใน ปี พ.ศ. 2554 จ านวน 876 โรง มีโรงงานประเภทอตุสาหกรรม
ยางจ านวน 48 โรงในปี พ.ศ. 2554 สาขาอุตสาหกรรมสร้างรายได้ให้จังหวดัมีมูลค่า 34,904 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 18.3 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั โดยมีอตุสาหกรรมท่ีส าคญั ประกอบด้วย
การผลิตผลิตภณัฑ์ยางและผลิตภณัฑ์พลาสติก คิดเป็นร้อยละ 42.5 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมสาขา
อุตสาหกรรม มีอุตสาหกรรมท่ีส าคัญ เช่น ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันและถุงมือยาง เป็นต้น
(ส านกังานสถิติแห่งชาต.ิ2557: 8-9)  

4. จังหวดัชุมพร มีโรงงานอุตสาหกรรม ณ วนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 จ านวน 574 
โรงมีการจ้างงาน 11,995 คน เงินลงทุน16,028.404 ล้านบาท อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็น
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากการเกษตร โดยมีอุตสาหกรรมท่ีส าคัญ ได้แก่อุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภณัฑ์ยาง ประกอบด้วยยางแผ่นอบแห้ง (ADS) กสย11 โรงยางแผ่นรมควนั 5 โรงยางแท่ง 4 
โรง และน า้ยางข้น 2 โรง(ส านกังานสถิติแห่งชาต.ิ2557: 6). 

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่ากลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ประกอบด้วย จงัหวดัชุมพร 
จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัพทัลงุ และจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี มีสถานศกึษาท่ีมีการจดัการเรียน
การสอนประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ ระดับสถาบันอาชีวศึกษา เปิดสอนท่ี
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชระดับอุดมศึกษา เปิดสอนท่ี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ และมหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตพทัลงุ และมีสถาน
ประกอบการด้านยางและผลิตภณัฑ์ยางอยูท่กุจงัหวดั 

7. แนวคดิและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของความร่วมมือการจัดการศึกษา  
การศึกษาองค์ประกอบของความร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรม

ยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่ภาคใต้ฝ่ังอา่วไทยในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องสัมพันธ์กับความส าเร็จ องค์ประกอบของความร่วมมือการจัดการศึกษา 
องค์ประกอบของความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา และปัจจัยสนับสนุนความส าเร็จใน
อตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ซึง่จะน าเสนอตามล าดบั ดงันี ้
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7.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความส าเร็จ 
นกัวิชาการได้เสนอปัจจยัท่ีเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัความส าเร็จ ไว้หลายท่าน ดงันี ้

คมูส์ (Coombs. 1981 : 187) ได้เสนอปัจจยัท่ีเก่ียวข้องสมัพนัธ์กับความส าเร็จ
ในความร่วมมือประกอบด้วย 

1.ความสามารถความตัง้ใจและความจริงจงัของผู้น าท่ีเก่ียวข้อง 
2.ทศันะของผู้ปฏิบตัิงานในการยอมรับซึง่กนัและกนัซึง่จะต้องหาวิธีการสร้าง

การยอมรับในความร่วมมือและวิธีการดงักลา่วอยู่ภายใต้การปฏิบตัิการแบบเผชิญหน้าและการสัง่
การท่ีเปิดเผย 

3.ความร่วมมือจะประสบความส าเร็จลงได้จะต้องมีมาตรการในการกระจาย
อ านาจการบริหารและกระจายความรับผิดชอบเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมีบทบาทสง่เสริมและประสานงาน
อย่างใกล้ชิดเพราะความส าเร็จของความร่วมมือแบบผสมผสานนีจ้ะเกิดขึน้โดยเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบตัิงานระดบัลา่งที่ใกล้ชิดกบัปัญหาโดยตรงมากกวา่ในระดบัสงู 

4.ความคลอ่งตวัขององค์กรโดยความคลอ่งตวัดงักลา่วปราศจากการผกูขาด
อ านาจ 

5.การปรับตนเองเพื่อลดปัญหาอุปสรรคในความร่วมมือและพร้อมในทาง
ปฏิบตัิ 

บอม (Baum, 1993 : 8) ได้เสนอปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของโครงการ
Healthy Cities จากการศึกษาในภาคพืน้ยุโรปโดยเก่ียวข้องกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชน 5 ประการ ได้แก่  

1.มีการตดัสินใจร่วมกนัของกลุม่ตา่งๆ 
2.การสร้างกลไกประสานการท างานร่วมกันเพื่ อระดมความคิดเห็น

ประสบการณ์และทรัพยากรอีกทัง้ประสานการท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.การมีส่วนร่วมของชมุชนและประชาชนในการตดัสินใจและควบคมุในเร่ือง

ท่ีมีผลกระทบตอ่คณุภาพชีวิตสขุภาพอนามยัและการกินดีอยูด่ี 
4.การสง่เสริมนวตักรรมใหม่ๆ  
5.ทกุหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีนโยบายที่สอดคล้องและสง่เสริมซึง่กนัและกนั 

รีแบค (Reback. 2002 : 837-848) ได้สรุปปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อระดับความ
ร่วมมือดงันี ้
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1.บรรยากาศของความไว้วางใจและการนบัถือกันและกนั (Atmosphere of 
Mutual Trustsand Respect) ความร่วมมือระหว่างผู้ ประกอบการร่วมจะมีมากน้อยเพียงใด
ประการหนึง่ยอ่มขึน้อยูก่บัระดบัความไว้วางใจและการยอมรับนบัถือกนัและกนั 

2.การมีบทบาทร่วมกันในการเลือกคู่ร่วมมือธุรกิจ  (Mutual Choosing of 
Partner) การมีบทบาทร่วมกนัดงักลา่วแสดงให้เห็นถึงบทบาทเชิงรุกในการก่อความสมัพนัธ์ 

3.สร้างความเท่าเทียมกนัของทัง้สองฝ่าย (Creating an Equal Partnership) 
ทัง้สองฝ่ายต้องมีการยอมรับในข้อตกลงความร่วมมือในประเด็นต่างๆโดยไม่มีประเด็นใดท่ีท าให้
อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเสียเปรียบหรือรู้สึกด้อยในคุณค่าเพราะหากเป็น
เช่นนัน้ก็จะท าให้ระดบัความร่วมมือกนัอยูใ่นระดบัสงู 

4.สร้างความร่วมมือท่ีไม่มีลกัษณะเป็นการสัง่การแบบช่วงชัน้  (Ensuring a 
Nonhierarchical Collaboration) ไม่ใช่ความร่วมมือแบบนายกับลูกน้องหรือแบบช่วงชัน้ท่ีฝ่าย
หนึ่งสัง่การให้อีกฝ่ายหนึ่งท าตามท่ีสัง่เพราะจะท าลายระดบัความร่วมมือระหว่างกนัการจดัให้มี
คณะกรรมการท่ีปรึกษาในชมุชนท่ีประกอบด้วยผู้แทนชมุชนและผู้แทนทัง้สองฝ่ายท่ีมีการประชุม
พบปะกนัสมา่เสมอเป็นแนวทางหนึง่ท่ีจะปอ้งกนัความร่วมมือท่ีมีลกัษณะช่วงชัน้นัน้ได้ 

5.มีบทบาทร่วมกันในการเผยแพร่ผลงานท่ีเกิดขึน้จากความร่วมมือกัน 
(Partner in Dissemination) เพื่อให้เกิดความภาคภมูิใจร่วมกนัและความเป็นเจ้าของร่วมกนัจะท า
ให้ความร่วมมือเป็นไปด้วยดี 

6.มีผลประโยชน์ร่วมกนั (Mutual Benefit) ทัง้สองฝ่ายมีส่วนรับผลประโยชน์
ท่ีเกิดจากความร่วมมือกันอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันจะท าให้ระดบัความร่วมมือกันอยู่ใน
ระดบัสงู 

วลูก้า (Woolgar. 2007 : 1261-1274) เสนอปัจจยัหลกัท่ีท าให้ความร่วมมือของ
มหาวิทยาลยัและภาคอตุสาหกรรมประสบความส าเร็จมีดงันี ้

1.ขอบเขตขององค์กรท่ีมีความเช่ือมโยงกนั 
2.ระดบัความสามารถของทรัพยากรบคุคล 
3.นโยบายในการก่อตัง้ความร่วมมือ 
4.การสร้างระบบแรงจงูใจให้กบัพนกังาน 
5.ประวตัิความเป็นมาและพืน้ฐานขององค์กร 

มงคล ราชบุตร (2550: 99-101) ได้เสนอปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทช่างอุตสาหกรรม ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
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ตะวนัออกเฉียงเหนือ 6ท่ีมีระดบัมากท่ีสดุ ได้แก่  ด้านบคุลากร ด้านการนิเทศและติดตามผล ด้าน
การวดัและประเมินผล และด้านการประชาสมัพนัธ์  

ธนวิกร  สว่างศรี (2551: 74-76 ) ได้เสนอปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานวิชาการ 
ตามโครงการทวิภาคีของสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคกลาง 3 ไว้  6 ด้าน ได้แก่  

1.ด้านผู้บริหารท่ีต้องมีการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ ร่วมงาน    

2.ด้านครูผู้สอนท่ีต้องจดัสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการจดัการเรียนการสอนได้
อยา่งเหมาะสม  

3.ด้านนกัเรียนท่ีผู้ เรียนเห็นว่าการเรียนในระบบทวิภาคีมีประโยชน์ตอ่โรงงาน
อตุสาหกรรม  

4.ด้านสถานประกอบการโดยการท่ีสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการ
คดัเลือกผู้ควบคมุการฝึก เพื่อคอยให้ค าปรึกษาแก่นกัเรียนทัง้ด้านการเรียนและสว่นตวั  

5.ด้านชมุชนท่ีให้โอกาสผู้ปกครอง และชมุชนมีสว่นร่วมในการสนบัสนนุด้าน
ทรัพยากรหรือพฒันาการศกึษา 

6.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีต้องคอยดแูลอาคารเรียนและอาคารฝึกงาน 
ให้อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมท่ีจะใช้ประโยชน์เสมอ 

นิภาภรณ์ จงวฒุิเวศย์ และคนอ่ืนๆ (2553 : 103-111) ได้ศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานของธุรกิจชมุชน คือ ผู้น า การสร้างเครือข่าย การบริหารและจดัการ 
และคณะกรรมการกลุม่ 

ศนูย์อาชีวศกึษาทวิภาคี ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา (2557 : 9-10)ได้
กล่าวถึงปัจจยัแห่งความส าเร็จในการจดัการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีประกอบด้วยองค์ประกอบ
ตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้

1.นโยบายตามท่ีรัฐบาลมอบนโยบายให้ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษาจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อเพิ่มปริมาณและคณุภาพผู้ เรียนในระบบทวิภาคี
ให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาได้ด าเนินการขยาย ยกระดบัการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สร้างแรงจูงใจให้
สถานประกอบการร่วมมือด้วยมาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษียกย่องเชิดชเูกียรติ จดัท าประกาศ 
ระเบียบ กฎหมาย ข้อก าหนดตา่ง ๆ เพื่อเช่ือมโยงกระทรวงและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการ
อาชีวศกึษาระบบทวิภาคีนัน้  
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2.ผู้ เรียนสถานศกึษาและสถานประกอบการ ร่วมกนัประชาสมัพนัธ์ แนะแนว
ให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ เรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคี คดัเลือกผู้ เรียนตามความต้องการของ
สถานประกอบการ พฒันาผู้ เรียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ สอดคล้อง ตามกรอบมาตรฐาน
อาชีวศึกษาและกรอบคณุวฒุิวิชาชีพแต่ละระดบั จดัการเรียนการสอน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
โดยยดึตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการเร่ืองการจดั การอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี เป็นส าคญั 

3.ครูผู้สอนและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องมีการส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูผู้สอนและ
บุคลากรท่ีเก่ียวข้องในสาขาวิชาชีพได้รับการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยจากสถานประกอบการน ามาประยุกต์ใช้และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้ทันต่อ
สภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

4.สถานศึกษาให้การสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการการจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีส่งเสริมบุคลากรท่ีเก่ียวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการแบบเครือข่ายในการประสานงานร่วมกับสถานประกอบการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ี
ทนัสมยัสร้างนวตักรรมและงานวิจยัท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาประเทศ 

5.สถานประกอบการต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีมีส่วนร่วมในการคดัเลือกผู้ เรียนระบบทวิภาคีตามสมรรถนะท่ีสถานประกอบการ
ต้องการส่งเสริมสนับสนุนครูฝึกในสถานประกอบการสนับสนุนทรัพยากรการจัดการศึกษาโดย
ร่วมมือสถานศึกษาพฒันาองค์ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆให้แก่ผู้ เรียนจดัสวสัดิการท่ีจ าเป็น
รวมทัง้จดัสิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ของผู้ เรียน 

6.ผู้ปกครองควรมีความรู้ความเข้าใจสง่เสริมสนบัสนนุผู้ เรียนระบบทวิภาคีให้
ความร่วมมือกับสถานศึกษาและสถานประกอบการให้ความเช่ือมัน่ในการจดัการเรียนการสอน
การฝึกอาชีพประโยชน์ท่ีได้รับและการมีงานท าหลงัผู้ เรียนส าเร็จการศกึษา 

ทิวัตถ์ มณีโชติ และทรงยศ สาโรจน์ (2560 : 164-175) ได้เสนอปัจจัยและ
เง่ือนไขความส าเร็จของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยัราชภฏักบัมหาวิทยาลยัในต่างประเทศ
ในอาเซียน +3 ประกอบด้วย ความเข้มแข็งของเครือข่ายนโยบายของสถาบันวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหาร คณุลกัษณะและพฤตกิรรมของคณาจารย์ และความพร้อมของปัจจยัสนบัสนนุ 

เบญจวรรณ ศรีค านวล ; ปัญญา ทองนิล และกาญจนา บญุสง่ (2560 : 2335-2348) 
ได้ศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลในการจดัการศกึษาอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีสถานศกึษาในจงัหวดัล าปาง
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุเรียงล าดบั
จากมากไปหาน้อยได้แก่ปัจจยัด้านหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอนรองลงมาคือปัจจยัด้าน
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นกัเรียนปัจจยัด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งอานวยความสะดวกปัจจยัด้านสถานประกอบการปัจจยั
ด้านชมุชนปัจจยัด้านผู้บริหารและปัจจยัด้านครูผู้สอนตามล าดบั 

ณัฐวิทย์ มุงเมือง และบุญสม วราเอกศิริ (2560 : 133-146) ได้ท าการวิจยัเร่ือง 
“การพฒันาความร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลยัการอาชีพในภาคเหนือ
ตอนบน”ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัท่ีพยากรณ์ความร่วมมือในการจดัการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลยัการอาชีพในภาคเหนือตอนบน เป็นอนัดบัแรก คือ ด้านบุคลากร รองลงมาคือ การ
จดัการเรียนการสอน การบริหารและหลกัสตูร   

จากปัจจยัท่ีเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัความส าเร็จ ท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ปัจจยั
ท่ีสง่ผลตอ่ความส าเร็จได้แก่ ด้านบคุลากร ด้านการสร้างเครือข่าย ด้านการบริหารและจดัการ ด้าน
สิง่อ านวยความสะดวกและความพร้อมของปัจจยัสนบัสนนุด้านการนิเทศและติดตามผล ด้านการ
วดัและประเมินผล ด้านการประชาสมัพนัธ์และด้านผลประโยชน์ร่วมกนั 

7.2 องค์ประกอบของความร่วมมือการจัดการศึกษา 
นักวิชาการได้เสนอองค์ประกอบของความร่วมมือการจัดการศึกษา ไว้หลายท่าน 

ดงันี ้
โคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen; & Uphoff. 1981 : 10) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ

ของการมีสว่นร่วมไว้ 4 ประการได้แก่  
1.การมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ (Decision-Making)  
2.การมีสว่นร่วมในการด าเนินโครงการ (Implementation)  
3.การมีสว่นร่วมในการแบง่ปันผลประโยชน์ (Participation in Benefit)  
4.การมีสว่นร่วมในการประเมินผลโครงการ (Participation in Evaluation)  

ดูเบรียน และไอร์แลนด์ (Dubrion; & Ireland. 1993: 86-87) ได้กล่าวถึงความ
ร่วมมือของคนตัง้แต่สองคนหรือสองหน่วยงาน /องค์กรขึน้ไปท่ีมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและร่วมกัน
ปฏิบตัิภารกิจอาจจะเพื่อบรรลเุปา้หมายเดียวกนัหรือคนละเปา้หมายก็ได้ด้วยการระดมทรัพยากร
ร่วมกันร่วมกันก าหนดแนวปฏิบตัิและลงมือปฏิบตัิอีกทัง้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการปฏิบตัิและ /
หรือร่วมรับผลประโยชน์จากการปฏิบตัิโดยภายใต้การปฏิบตัิร่วมกนัดงักลา่วตัง้อยู่บนพืน้ฐานของ
ข้อตกลงและความเป็นอิสระโดยไม่ขึน้ตอ่กนั 

เว ล ซ์  แ ล ะ ทู ล เบิ ร์ ต (Welch; &Tulbert. 2000 : 357-378) ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง 
องค์ประกอบของความร่วมมือมี 4 องค์ประกอบคือ 

1.การประนีประนอมเพื่อให้เกิดความเคารพใหมแ่ละการเปลี่ยนแปลง 
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2.การสื่อสารท่ีประกอบด้วยการฟังและการเสนอความคิดความรู้สกึ 
3.การแก้ปัญหาท่ีมีการระบุความต้องการความจ าเป็นการระดมสมองการ

ปรับสิ่งท่ีได้เพื่อใช้ในการสร้างแผนปฏิบตัิการและการประเมิน 
4.การพฒันาแผนปฏิบตัิการและการประเมินการปฏิบตัิการ 

อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์ (2546:118-124) ได้สรุป องค์ประกอบส าคญัของ
ความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอนระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐไว้ 4 ด้าน ได้แก่ 

1.หลกัการของความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอน 
2.โครงสร้างและกลไกความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอน 
3.ประเภทของกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอน 
4.การจดัและด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอน  

ดวงทิพย์ วิบูลย์ศกัดิ์ชยั(2555 : 86-89). ได้เสนอลกัษณะความร่วมมือด้านการ
วิจยัระหวา่งมหาวิทยาลยักบัภาคอตุสาหกรรมไว้ 4 ด้านประกอบด้วย 

1.ด้านหลกัการความร่วมมือ 
2.ด้านโครงสร้างและกลไกความร่วมมือ 
3.ด้านทรัพยากรท่ีใช้สนบัสนนุความร่วมมือ 
4.ด้านกระบวนการด าเนินการความร่วมมือ 

วรรณดี นาคสขุปาน (2557: 44) ได้รวบรวมองค์ประกอบส าคญัทางการศกึษาท่ี
เก่ียวข้องกบัความร่วมมือด้านการจดัการศกึษาประกอบด้วย 

1.บรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
2.กระบวนทศัน์ของผู้น าท่ีตระหนกัเห็นความจ าเป็นของการด ารงอยูด้่วยกนั 
3.เจตคตขิองบคุลากรในองค์การท่ีมีตอ่ความร่วมมือในการท างาน 
4.ผลสมัฤทธ์ิหรือประสทิธิผลขององค์กร 
5.งบประมาณทรัพยากรและผลประโยชน์ตอบแทน 
6.วตัถปุระสงค์หรือจดุมุง่หมายในการด าเนินการ 
7.การพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน 
8.การพฒันาครูและบคุลากร 
9. เทคโนโลยีเพื่อการศกึษาและความก้าวหน้าด้านนวตักรรม 

จากองค์ประกอบของความร่วมมือการจดัการศกึษา ท่ีกลา่วมาข้างต้น สรุปได้ว่า
องค์ประกอบส าคญัของความร่วมมือการจดัการศกึษาคือความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียน
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การสอนด้านโครงสร้างและกลไกความร่วมมือด้านทรัพยากรท่ีใช้สนับสนุนความร่วมมือด้าน
กระบวนการด าเนินการความร่วมมือด้านผลสมัฤทธ์ิหรือประสิทธิผลขององค์กรด้านการมีสว่นร่วม
ในการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและ
ความก้าวหน้าด้านนวตักรรม 

7.3 องค์ประกอบของความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
นกัวิชาการได้เสนอองค์ประกอบของความร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษา ไว้หลาย

ท่าน ดงันี ้
ทิฐินนัท์ ทุมมา (2556: 243-245) ได้สรุปองค์ประกอบของความร่วมมือระหว่าง

สถาบนัการอาชีวศึกษากบัสถานประกอบการเพื่อพฒันาคณุลกัษณะของบณัฑิตตามมาตรฐาน
อาชีวศกึษาไว้ 6 ด้าน ประกอบด้วย 

1.ด้านบริหารจดัการหน่วยงานความร่วมมือ 
2. ด้านกระบวนการความร่วมมือและการพฒันาหลกัสตูร 
3.ด้านรูปแบบและกระบวนการเรียนการนิเทศติดตาม 
4.ด้านบริหารจดัการทรัพยากร 
5.ด้านกระบวนการพฒันาสมรรถนะผู้ เรียนและผู้สอน 
6.ด้านความส าเร็จและการประเมินผลสมัฤทธ์ิ 

กรรัตน์ พิพฒัน์ผล (2557 :บทคดัยอ่)ได้ท าวิจยัเร่ืององค์ประกอบความส าเร็จของ
การจดัการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่พบว่า องค์ประกอบความส าเร็จของการ
จดัการอาชีวศกึษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ มี 7 องค์ประกอบได้แก่ 

1.การบริหารครูอาจารย์ท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีในสถาบนัการศกึษา 
2.การจดัการเชิงกลยทุธ์ 
3.การสื่อสารการตลาด 
4.หลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน 
5.แรงจงูใจในการประกอบอาชีพ 
6.สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ 
7.การจดัการทรัพยากรมนษุย์ 

จินตนา รวมชมรัตน์  (2558 :บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัยเร่ือง รูปแบบการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในวิทยาลยัอาชีวศึกษาสงักัดส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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พบว่า องค์ประกอบของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ 

1.การมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการศกึษาระบบทวิภาคี 
2.การกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการเรียนการสอน 
3.การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี 
4.การจัดหลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพและตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน  
5.การบริหารจดัการศกึษาตามหลกัธรรมาภิบาล 

ขจรศักดิ์  อินทรโสภา และประเสริฐ อินทร์รักษ์  (2560: 132-140). ได้ศึกษา
องค์ประกอบการบริหารการศกึษาวิทยาลยัอาชีวศกึษาเอกชนสูป่ระชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบ คือ  

1.การพฒันาการบริหารจดัการศกึษา 
2. การพฒันาและบริหารหลกัสตูร  
3.การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  
4.สง่เสริมการมีสว่นร่วมจากทกุภาคสว่น  
5.ผลิตบณัฑิตได้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

จากองค์ประกอบของความร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษา ท่ีกลา่วมาข้างต้น สรุป
ได้ว่าองค์ประกอบส าคญัของความร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษาคือ ด้านการบริหารจดัการความ
ร่วมมือ ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ด้านกระบวนการความร่วมมือและการ
พฒันาหลกัสตูร ด้านรูปแบบและกระบวนการเรียนการนิเทศติดตาม ด้านบริหารจดัการทรัพยากร 
ด้านกระบวนการพฒันาสมรรถนะผู้ เรียนและผู้สอนให้มีคณุภาพและทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ด้านความส าเร็จและการประเมินผลสมัฤทธ์ิ  

7.4 ปัจจัยสนับสนุนความส าเร็จในอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง 
อตุสาหกรรมผลติภณัฑ์ยางของไทยประกอบด้วยอตุสาหกรรมต้นน า้ซึง่เร่ิมตัง้แตก่าร

เพาะปลกูยางพาราไปจนถึงการกรีดเพื่อให้ได้น า้ยางพาราสดก่อนจะน าไปแปรรูปเพื่อเป็นวตัถดุิบ
ส าหรับอุตสาหกรรมได้แก่น า้ยางข้นยางแผ่นและยางแท่งในอุตสาหกรรมกลางน า้ไปจนถึง
อุตสาหกรรมปลายน า้ คือ การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งส าคัญคือปัจจัยสนับสนุนความส าเร็จใน
อตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ซึง่ได้มีนกัวิชาการศกึษาไว้หลากหลาย ดงันี ้
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ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัตรัง (ม.ป.ป: ออนไลน์). ได้เสนอความคิดเห็นเพื่อหา
แนวทางการพฒันาผลิตภณัฑ์ยางพารา มีดงันี ้

1.ควรมีการพัฒนาการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตให้ต ่าลง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ 

2.พฒันาศกัยภาพด้านตา่งๆ เช่น การบริหารจดัการ เทคโนโลยี และการตลาด 
3.ส่งเสริมและพฒันาความร่วมมือกนัระหว่างหน่วยงานวิจยัของรัฐ เพื่อการ

พฒันาการแปรรูปยางเป็นผลติภณัฑ์ 
สวุรรณี โภชากรณ์ และคนอ่ืนๆ(2551:25-56). ได้สรุปดชันีชีว้ดัความส าเร็จ (Key 

Performance Indicator : KPI) ของโรงรมยางพาราตามภารกิจและวัตถุประสงค์ของโรงรม
ยางพาราดงันีค้ือ 

1.ด้านการบริหารจดัการ 
2.ด้านกระบวนการผลิต 
3.ด้านการตลาด3 
4.ด้านการเงิน/การบญัชี 
5.ด้านบคุลากร 
6.ด้านการบริหารจดัการสิ่งแวดล้อม 

บญุชยั สวุรรณวฒุิวฒัน์ (2555: 40) ได้กลา่วถึง การเร่งรัดการสง่ออกผลิตภณัฑ์
ยางพาราของประเทศ ควรมีการด าเนินการ ดงันี ้

1.จดัท ามาตรฐานคณุภาพผลติภณัฑ์ยางของประเทศ 
2.พฒันาเทคโนโลยีให้ได้ผลิตภณัฑ์ยางท่ีมีคณุภาพ ตามาตรฐาน 
3.เร่งรัดขบวนการรับรองคณุภาพผลติภณัฑ์ยางแก่ผู้ประกอบการ 
4.สง่เสริมให้เพิ่มการลงทนุเพื่อแปรรูปยางเป็นผลติภณัฑ์ 

วิไลพร ลิ่วเกษมศานต์ และคนอ่ืนๆ (2557 : บทสรุปส าหรับผู้ บริหาร-9) ได้
สงัเคราะห์ผลการวิจยัยางพาราปี 2555 สรุปวา่ ควรมีการสง่เสริมสนบัสนนุ ในประเด็น ดงันี ้คือ  

1.การพฒันาเพื่อสนบัสนนุการสง่ออก 
2.การพฒันาเทคโนโลยีการผลติให้มีประสิทธิภาพ 
3.การพฒันาบคุลากรด้านยางพารา 

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.(2559 : 1) ได้
กลา่วถึงการสร้างมลูคา่เพิ่มจากยางพาราให้มากขึน้โดยการน าไปผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ยางจะท าได้
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ก็โดยการขยายขนาดของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางไทยแต่เน่ืองจากอุตสาหกรรมนี มี้
ผู้ ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นผู้ ผลิตถึงร้อยละ  90 การพัฒนาอุตสาหกรรม
ผลิตภณัฑ์ยางจึงจ าเป็นต้องพฒันาในด้านอ่ืนท่ีผู้ประกอบการยงัขาดด้วยนอกเหนือไปจากการ
วิจยัและพฒันาได้แก่ 

1.การสนับสนุนทางด้านการวิเคราะห์และทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดสอบเพื่อการรับรองมาตรฐานหรือคณุภาพผลิตภณัฑ์เพื่อสนบัสนนุการ
สง่ออก 

2.การสนบัสนุนทางด้านความรู้และเทคโนโลยีการผลิตตลอดจนการพฒันา
ความรู้ความสามารถของบคุลากรในอตุสาหกรรม 

3.การให้ค าปรึกษาแก่อตุสาหกรรม 
4.การสนบัสนนุทางด้านข้อมลูข่าวสาร 
5.การพฒันาความสามารถทางด้านการบริหารจดัการและการตลาด 

จากปัจจยัสนบัสนนุความส าเร็จในอตุสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยาง ท่ีกลา่วมา
ข้างต้น สรุปได้ว่าปัจจยัส าคญัท่ีสนับสนุนความส าเร็จในอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยางคือ 
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพฒันาศกัยภาพด้านต่างๆ เช่น ด้านการบริหารจดัการ ด้าน
เทคโนโลยี ด้านบุคลากรด้านการบริหารจดัการสิ่งแวดล้อมและด้านการตลาด การส่งเสริมและ
พัฒนาความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการแปรรูปยางเป็นผลิตภัณฑ์ และการจัดท ามาตรฐาน
คณุภาพผลติภณัฑ์ยางของประเทศ 

8.แนวคดิและงานวจิัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบและการตรวจสอบรูปแบบ 
การศึกษาแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนารูปแบบและการตรวจสอบ

รูปแบบ ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ศึกษาในเร่ืองท่ีเก่ียวกับความหมายของรูปแบบ ประเภทของ
รูปแบบ การสร้างและการพฒันารูปแบบและการตรวจสอบรูปแบบ ซึ่งจะได้น าเสนอตามล าดบั 
ดงันี ้

8.1 ความหมายของรูปแบบ 
รูปแบบหรือโมเดล (Model) ซึง่นกัวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดงันี ้

ค อ ร์ ซิ นี  แ ล ะ เอ อ ร์ บ า ร์ ค  (Corsini; &Auerbach. 1996: 573 – 574) ใ ห้
ความหมายของรูปแบบว่าหมายถึงชุดของความสมัพันธ์ท่ีสร้างขึน้ระหว่างปรากฏการณ์ในโลก
ความจริงและโครงสร้างของสิง่ท่ีก าลงัศกึษาซึง่เป็นตวัแทนของปรากฏการณ์ในโลกความจริง 
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ราจ (Raj. 1996 : 14) ได้ให้ความหมายของค าว่ารูปแบบ  (Model) ในหนังสือ 
Encyclopedia of Psychology and Education ไว้ 2 ความหมายดงันี ้

1.รูปแบบคือรูปย่อของความจริงของปรากฏการณ์ซึง่แสดงด้วยข้อความภาพ
หรือจ านวนโดยการลดทอนเวลาและเทศะท าให้เข้าใจความจริงของปรากฏการณ์ได้ดียิ่งขึน้ 

2.รูปแบบคือตวัแทนของการใช้แนวความคิดของโปรแกรมท่ีก าหนดเฉพาะ 
อทุุมพร จามรมาน (2541: 22-25) ให้ความหมายว่ารูปแบบหมายถึงโครงสร้าง

ของความเก่ียวข้องของหน่วยตา่งๆหรือตวัแปรตา่งๆซึง่อาจจะมีมากกวา่ 1 มิติหลายตวัแปรและตวั
แปรตา่งมีความเก่ียวข้องซึง่กนัและกนัในเชิงความสมัพนัธ์หรือเชิงเหตเุชิงผล 

ศิริชัย กาญจนวาสี (2550 : 46) ได้สรุปความหมายของรูปแบบไว้ว่ารูปแบบมี
ความหมายได้ 4 ลกัษณะคือ 1) แบบจ าลองของจริง 2) ตวัแบบท่ีใช้เป็นแบบอย่าง 3) รูปแบบท่ี
แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมลูสญัลกัษณ์และหลกัการของระบบและ 4) แบบแผนตวัอย่างของ
การด าเนินงานท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นตา่งๆในระบบ 

รัตนะ บัวสนธ์ (2552 : 124) ได้ให้ความหมายของรูปแบบ จ าแนกออกเป็น 3 
ความหมาย ดงันี ้

1.แผนภาพหรือภาพร่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ียังไม่สมบูรณ์เหมือนของจริง 
รูปแบบในความหมายนีม้ักจะเรียกทับศัพท์ในภาษาไทยว่า“โมเดล” ได้แก่ โมเดลบ้าน โมเดล
รถยนต์ โมเดลเสือ้เป็นต้น 

2.แบบแผนความสมัพนัธ์ของตวัแปรหรือสมการทางคณิตศาสตร์ท่ีรู้จกักันใน
ช่ือท่ี เรียกว่า “Mathematical Model”  

3.แผนภาพท่ีแสดงถึงองค์ประกอบการท างานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รูปแบบใน
ความหมายนีบ้างทีเรียกวา่ ภาพยอ่สว่นของทฤษฎีหรือแนวคดิในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ เช่น รูปแบบการ
สอน รูปแบบการบริหาร รูปแบบการประเมิน เป็นต้น 

พิสิฐ เทพไกรวัล. (2554: 14) สรุปได้ว่ารูปแบบ (Model) หมายถึงสิ่งท่ีแสดง
โครงสร้างและความสมัพันธ์ของปัจจัยหรือตวัแปรหรือองค์ประกอบของสิ่งท่ีศึกษาหรืออธิบาย
คณุลกัษณะส าคญัของปรากฏการณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้เพื่อให้เข้าใจง่ายมองเห็นเป็นรูปธรรมไม่มี
องค์ประกอบตายตวัหรือให้รายละเอียดทุกแง่มุมโดยผ่านกระบวนการทดสอบอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้เกิดความแม่นตรงและเช่ือถือได้แล้วน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการอย่างใดอย่าง
หนึง่ 
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พฒันา พรหมณี ; ศรีสรุางค์ เอ่ียมสะอาด และปณิธาน กระสงัข์ (2560 : 128-135)
ได้ให้ความหมายว่า รูปแบบ คือ แบบจ าลองหรือตวัแบบอย่างง่ายหรือย่อส่วนของปรากฏการณ์
ตา่งๆ ท่ีผ่านการศกึษาและพฒันาขึน้มาเพื่อแสดงหรืออธิบายปรากฏการณ์ให้เข้าใจได้ง่ายขึน้ เป็น
สิง่ท่ีสร้างหรือพฒันาขึน้จากหลกัปรัชญา ทฤษฎีหลกัการ แนวคดิและความเช่ือท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเป็น
การแสดงโครงสร้างทางความคิดหรือองค์ประกอบ และความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบท่ีส าคญั
เป็นขัน้เป็นตอนส าหรับถ่ายทอดความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบโดยใช้สื่อหรือเคร่ืองมือเข้าช่วยเพื่อ
ท าให้เกิดความรู้ เข้าใจได้ง่ายและกระชบัถกูต้อง สามารถวดัตรวจสอบ และเปรียบเทียบความรู้
ความเข้าใจได้ 

พงค์สิลป์ รัตนอดุม (2560 : 88) ได้สรุปว่า รูปแบบ หมายถึง แนวคิดทฤษฎีท่ีได้
ศกึษามาของผู้สร้างเพื่อถ่ายทอดความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบโดยใช้สื่อความหมายท าให้เข้าใจ
ได้ง่าย ได้รับการยอมรับวา่มีประสทิธิภาพ สามารถใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในเร่ืองใดเร่ือง
หนึ่งให้บรรลวุตัถุประสงค์เฉพาะรูปแบบนัน้ๆ เพื่อช่วยให้ตนเองและคนอ่ืนสามารถเข้าใจได้ง่าย
และชดัเจน  

จากความหมายของรูปแบบท่ีกลา่วมาข้างต้นสรุปได้วา่รูปแบบหมายถึงแบบของ
การด าเนินงานท่ีได้เรียบเรียงไว้ในลกัษณะของโครงสร้างครอบคลมุองค์ประกอบส าคญัซึ่งได้รับ
การจัดไว้อย่างเป็นระบบมีความสมัพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ และการท างานตลอดจนผลการ
ท างานในแต่ละองค์ประกอบตามหลักปรัชญาทฤษฎีหลักการแนวคิดต่างๆซึ่งได้รับการพิสูจน์
ทดสอบหรือยอมรับว่ามีประสิทธิภาพสามารถใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง
ให้บรรลวุตัถปุระสงค์เฉพาะของรูปแบบนัน้ๆ 

8.2 ประเภทของรูปแบบ 
มีนักวิชาการหลายคนท่ีศึกษาเก่ียวกับรูปแบบได้แบ่งประเภทของรูปแบบไว้หลาย

ลกัษณะ ดงันี ้
สมิธ และคนอ่ืนๆ (Smith ; et al. 1980 : 461) ได้แบง่รูปแบบออกเป็น 2 ประเภท

ได้แก่ 
1.รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) ได้แก่ 

1.1 รูปแบบคล้ายจริง (Iconic Model) มีลักษณะคล้ายของจริงเช่น
เคร่ืองบนิจ าลองหุ่นไลก่าหุ่นตามร้านตดัเสือ้ผ้าเป็นต้น 
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1.2 รูปแบบเสมือนจริง (Analog Model) มีลกัษณะคล้ายปรากฏการณ์
จริงเช่นการทดลองทางเคมีในห้องปฏิบตัิการก่อนจะท าการทดลองเคร่ืองบินจ าลองท่ีบินได้หรือ
เคร่ืองฝึกหดับินเป็นต้นรูปแบบชนิดนีมี้ความใกล้เคียงความจริงมากกวา่แบบแรก 

1.3รูป แบบ ข้อค วาม  (Verbal Model) ห รือ รูป แบบ เชิ งคุณ ภ าพ 
(QualitativeModel) เป็นการใช้ข้อความปกติธรรมดาในการอธิบายโดยย่อเช่นค าพรรณนา
ลกัษณะงาน 

2.รูปแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ
(QuantitativeModel) เช่นสมการและโปรแกรมเชิงเส้น เป็นต้น 

คีฟส์ (Keeves. 1988: 561-565) ได้แบ่งประเภทของรูปแบบท่ีใช้ในการ
พฒันาการใช้รูปแบบทางการศกึษา 4 ประเภทได้แก่ 

1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ(Analogue  Model)เป็นรูปแบบท่ีใช้ใน
การอปุมาอปุมยัเทียบเคียงปรากฏการณ์ ซึ่งเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ท่ี
เป็นนามธรรม ส่วนใหญ่ใช้ในด้านวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถน าไปทดสอบกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ได้ 
เช่น รูปแบบในการท านายจ านวนนกัเรียนท่ีเข้าสู่ระบบโรงเรียน ซึง่อนุมานแนวคิดมาจากการเปิด
น า้เข้าและปลอ่ยน า้ออกจากถงั นกัเรียนท่ีจะเข้าสูร่ะบบเปรียบได้กบัน า้ท่ีไหลเข้าถงั นกัเรียนท่ีออก
จากระบบเปรียบได้กบัน า้ท่ีเปิดออกจากถงั  

2.รูปแบบเชิงข้อความ (Semantic Model) เป็นรูปแบบท่ีใช้ภาษา
แสดงโครงสร้างทางความคิดความสมัพันธ์ขององค์ประกอบภายในรูปแบบในรูปของข้อความ 
แผนภูมิหรือรูปภาพ เพื่อบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ท่ีศึกษา เช่น รูปแบบการเรียนรู้ใน
โรงเรียน รูปแบบการสอน รูปแบบการควบคุมวิทยานิพนธ์ และรูปแบบการบริหารการศึกษา
ประชาบาล  

3.รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) ซึ่งใช้สมการทาง
คณิตศาสตร์แสดงความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบหรือตวัแปรมกันิยมใช้ในการศกึษาสาขาจิตวิทยา
โดยเฉพาะด้านพฤตกิรรมศาสตร์ตลอดจนสาขาศกึษาศาสตร์และบริหารการศกึษา 

4.รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เป็นรูปแบบท่ีพัฒนามาจาก
เทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ร่วมกบัหลกัการสร้างรูปแบบเชิงข้อความท่ีมีตวัแปร
ซบัซ้อนได้โดยต้องอาศยัทฤษฎีหรืองานวิจยัท่ีเก่ียวข้องน ามาแสดงความสมัพนัธ์เชิงสาเหตแุละผล
ระหวา่งตวัแปรเพ่ือให้ได้รูปแบบในลกัษณะสมการเส้นตรงท่ีสามารถทดสอบได้ 
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จอห์นสนั  (Johnson.1996 : 114)ได้กล่าวว่ารูปแบบกับทฤษฎีไม่ใช่สิ่ง
เดียวกนัแตมี่ความสมัพนัธ์กนัใน 2 ลกัษณะคือ 

1. รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model) คือรูปแบบท่ีสร้างขึน้จาก
ประสบการณ์งานวิจัยหรือทฤษฎีท่ีมีอยู่แล้วเพื่อหาข้อสรุปท่ีใช้อธิบายท านายหรือควบคุม
ปรากฏการณ์ของเร่ืองท่ีศกึษาเมื่อทดสอบรูปแบบกบัข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมแล้วถ้ามีความสอดคล้อง
กบัรูปแบบนัน้ก็มีความน่าเช่ือถืออนัอาจน าไปสู่การสร้างทฤษฎีในเร่ืองนัน้ๆต่อไปดงันัน้การสร้าง
รูปแบบเชิงทฤษฎีจงึอาจเป็นเพียงขัน้ตอนหนึง่ของการสร้างทฤษฎีใหม่ๆ เท่านัน้ 

2.รูปแบบเชิงปฏิบัติ (Practical Model) คือ รูปแบบท่ีสร้างขึน้จาก
ทฤษฎีท่ีมีอยูแ่ล้วเพื่อท าให้เข้าใจทฤษฎีนัน้ได้ง่ายยิ่งขึน้หรือเพื่อน าไปใช้อธิบายท านายหรือควบคมุ
ปรากฏการณ์ท่ีศึกษาดงันัน้รูปแบบจึงเป็นเพียงแบบจ าลองอย่างหนึ่งท่ีได้จากการถ่ายทอดจาก
ทฤษฎีสูก่ารปฏิบตัิ 

 ทิศนา แขมมณี (2555 : 220-224) ได้แบง่ประเภทของรูปแบบท่ีใช้กนัอยู่
โดยทัว่ไปมี 5 ประเภท ดงันี ้

1.รูปแบบเชิงเปรียบเทียบหรือรูปแบบคล้าย  (Analogue model) มี
ลกัษณะเป็นรูปแบบความคิดท่ีแสดงออกในลกัษณะของการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ อย่างน้อย 2 สิ่ง
ขึน้ไป รูปแบบลกัษณะนีใ้ช้กนัมากทางด้านวิทยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และพฤตกิรรมศาสตร์ 

2.รูปแบบเชิงภาษา (Semantic model) เป็นรูปแบบความคิดท่ี
แสดงออกผา่นทางการใช้ภาษา (พดูและเขียน) รูปแบบลกัษณะนีใ้ช้กนัมากทางด้านศกึษาศาสตร์ 

3.รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical model) เป็น รูปแบบ
ความคดิท่ีแสดงออกผา่นทางสตูรคณิตศาสตร์ สว่นมากจะเกิดขึน้หลงัจากได้รูปแบบเชิงภาษาแล้ว 

4.รูปแบบเชิงแผนผัง (Schematic model) เป็นรูปแบบความคิดท่ี
แสดงออกผา่นทางแผนผงัแผนภาพ ไดอะแกรม และกราฟ เป็นต้น 

5.รูปแบบเชิงสาเหตุ (Casual model) เป็นรูปแบบความคิดท่ีแสดง
ให้เห็นถึงความสมัพนัธ์เชิงสาเหตรุะหว่างตวัแปรต่างๆ ของสภาพการณ์หรือปัญหารูปแบบด้าน
ศกึษาศาสตร์ มกัเป็นแบบนีเ้ป็นสว่นใหญ่    

จากการศึกษาประเภทของรูปแบบสรุปได้ว่า รูปแบบมีหลายประเภททัง้ใน
เชิงกายภาพท่ีเป็นรูปธรรมและเชิงแนวคิดท่ีเป็นนามธรรมหากแบ่งประเภทตามท่ีใช้กันอยู่
โดยทัว่ไป ก็แบ่งได้เป็น 1) รูปแบบเชิงเปรียบเทียบท่ีแสดงออกในลกัษณะของการเปรียบเทียบสิ่ง
ตา่งๆ อย่างน้อย 2 สิ่งขึน้ไป 2) รูปแบบเชิงภาษาท่ีเป็นสื่อในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์
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ท่ีศกึษาด้วยภาษา แผนภมูิ รูปภาพ3) รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ ท่ีเป็นสื่อในการแสดงความสมัพนัธ์
ของตวัแปรตา่งๆ4) รูปแบบเชิงแผนผงั ท่ีแสดงออกผา่นทางแผนผงัแผนภาพ ไดอะแกรม และกราฟ 
เป็นต้น และ5)รูปแบบเชิงสาเหต ุท่ีแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์เชิงสาเหตรุะหวา่งตวัแปรตา่งๆ 

8.3 องค์ประกอบของรูปแบบ 
นกัวิชาการได้เสนอองค์ประกอบของรูปแบบ ไว้หลายท่าน ดงันี ้

อิเวนชิวิค และคนอ่ืนๆ (Ivancevich; et al.1989 :4) รูปแบบประกอบด้วย 7 
องค์ประกอบได้แก่ 

1.วตัถปุระสงค์ของรูปแบบ เป็นการก าหนดวา่จะสร้างและพฒันารูปแบบเพ่ือ
วตัถุประสงค์ด้านใด โดยทั่วไปมกัจะพัฒนารูปแบบขึน้มาเพื่อแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
เพื่อให้การด าเนินงานเกิดผลงานท่ีดีขึน้ตามภารกิจขององค์กร 

2.ทฤษฎีพืน้ฐานและหลักการของรูปแบบผู้ สร้างและพัฒนารูปแบบต้อง
ก าหนดรูปแบบสร้างขึน้จากฐานคิดของทฤษฎีและหลกัการใดบ้าง 

3.ระบบงานและกลไกของรูปแบบ ส าหรับใช้ในการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
หลกัการและบรรลตุามวตัถปุระสงค์ของรูปแบบ เช่น การจดัโครงสร้างองค์การการตัง้คณะกรรมการและ
คณะท างานท่ีจ าเป็น พร้อมกบัการก าหนดบทบาทหน้าท่ี ความสมัพนัธ์และการท างานร่วมกนัของ
กลไกเหลา่นัน้เพื่อการบรรลวุตัถปุระสงค์ของรูปแบบท่ีก าหนดไว้ 

4.วิธีการด าเนินงานของรูปแบบ เป็นการก าหนดภารกิจ กระบวนการ วิธีการ 
กิจกรรมและอ่ืนๆ ท่ีต้องด าเนินการเพื่อการบรรลวุตัถปุระสงค์ของรูปแบบ 

5.แนวทางการประเมินผลการด าเนินงานของรูปแบบ เป็นการก าหนด
แนวทางและเคร่ืองมือในการประเมินผลรูปแบบตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบว่าเป็นไปตาม
ระบบงานท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบวา่รูปแบบท าหน้าท่ีตามท่ีสร้าง
ไว้มากน้อยเพียงใดและเป็นไปตามวตัถปุระสงค์หรือไม่เพียงใด ตลอดจนก าหนดแนวทางในการ
พฒันาปรับปรุงรูปแบบให้สมบรูณ์และตอบสนองการด าเนินงานมากขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

6.ค าอธิบายประกอบรูปแบบ เป็นการอธิบายค าศพัท์เฉพาะท่ีน ามาใช้ในการ
สร้างและพฒันารูปแบบเพ่ือสื่อความให้มีความเข้าใจตรงกนัในการน ารูปแบบไปใช้ 

7.การระบเุง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช้เน่ืองจากรูปแบบมีข้อจ ากดัของรูปแบบ
เอง ดงันัน้ การสร้างและพฒันารูปแบบควรได้ระบุเง่ือนไขท่ีจะท าให้การน ารูปแบบไปใช้ประสบ
ผลส าเร็จ และข้อควรระวงัเพื่อปอ้งกนัปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้ 
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คีฟส์ (Keeves) (1997 : 386-387) กล่าวว่ารูปแบบท่ีจะใช้ประโยชน์ได้ ควรมี
สว่นท่ีส าคญั 4 ประการ คือ 

1.รูปแบบจะต้องน าไปสู่การท านาย (Prediction) ผลท่ีตามมาซึง่สามารถถกู
ตรวจสอบได้ 

2.โครงสร้างของรูปแบบจะต้องประกอบด้วย ความสัมพันธ์เชิงสาเหต ุ
(Causal Relationship) ซึง่สามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์หรือเร่ืองนัน้ได้ 

3.รูปแบบจะต้องสามารถช่วยสร้างจินตนาการ (Imagination) ความคิดรวบ
ยอด (Concept) และความเก่ียวพนัซึ่งกันและกัน (Interrelations) รวมทัง้ช่วยขยายขอบเขตของ
การเสาะแสวงหาความรู้ได้ 

4.รูปแบบควรจะต้องประกอบด้วยความสมัพันธ์เชิงโครงสร้าง (Structural 
Relationship) มากกวา่ความสมัพนัธ์แบบเช่ือมโยง (Associative Relationship) 

ทิศนา แขมมณี (2555 : 222) ได้ระบุถึง องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการ
สอนไว้วา่มีลกัษณะส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

1.มีปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิด หรือความเช่ือท่ีเป็นพืน้ฐานหรือหลกั
ของรูปแบบการสอนนัน้ๆ 

2.มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลกัษณะของการจดัการเรียนการสอน
ท่ีสอดคล้องกบัหลกัการท่ียดึถือ 

3.มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบและความสัมพัน ธ์ของ
องค์ประกอบของระบบให้สามารถน าไปสูเ่ปา้หมายของระบบหรือกระบวนการนัน้ๆ 

4.มีการอธิบายหรือให้ข้อมลูเก่ียวกบัวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆอนัจะ
ช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนนัน้ๆ เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ   

จากองค์ประกอบของรูปแบบ ท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า องค์ประกอบของ
รูปแบบ ประกอบด้วย วตัถปุระสงค์หรือเปา้หมายของรูปแบบ ตวัแปรหรือปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง ระบบ
หรือโครงสร้าง กลไกหรือกระบวนการท างาน การด า เนินงานของรูปแบบ และบริบทหรือ
สภาพแวดล้อมของรูปแบบหรือขึน้อยู่กบัปรากฏการณ์ท่ีก าลงัศกึษาหรือจากการออกแบบท่ีศกึษา
จากแนวคดิทฤษฎีและหลกัการการพืน้ฐานในการก าหนดรูปแบบแตล่ะรูปแบบนัน้ ๆ เป็นหลกั 

8.4 สร้างและพัฒนารูปแบบ และตรวจสอบรูปแบบ 
ผู้วิจยัได้ศึกษาเก่ียวกบัการสร้างและการพฒันารูปแบบ และตรวจสอบรูปแบบ จาก

นกัวิชาการและงานวิจยั 10 เร่ือง ดงันี ้
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เมียสันอัลเบิร์ท และเคดอร์ริ (Meason, Albert; &Khedourri. 1985: 137-138) 
ได้เสนอขัน้ตอนการสร้างรูปแบบไว้ดงันี ้

1.ขัน้รวบรวมปัญหา (Problem formulation) เพื่อให้รู้ว่าอะไรคือปัญหาท่ี
แท้จริง 

2.ขัน้พฒันารูปแบบ (Model Construction) ด าเนินการหลงัจากการรวบรวม
ปัญหาการสร้างรูปแบบต้องพิจารณาวตัถปุระสงค์เบือ้งต้นของการสร้างและรู้ถึงลกัษณะเฉพาะท่ี
ต้องการของผลผลิตข้อมูลสารสนเทศท่ีจ าเป็นและควรค านึงถึงค่าใช้จ่ายในการสร้างและความ
สนใจของผู้ ใช้ด้วยดงันัน้จึงควรมีการให้ค าจ ากัดความสภาพการณ์การสุ่มตัวอย่างและท าตาม
หลกัวิชาการอย่างเคร่งครัดควรมีการประเมินค่าและพิจารณาความแปรปรวนอย่างระมัดระวงั
สมควรน าตวัแปรใดบ้างมาวางไว้ในรูปแบบท่ีจะสร้างและเม่ือสร้างเสร็จแล้วก็ต้องพิจารณาว่า
ครอบคลมุตวัแปรหรือไม่มีความบกพร่องในตวัแปรใดบ้าง 

3.ขัน้การทดสอบรูปแบบ (Testing the Model) เม่ือสร้างรูปแบบเสร็จแล้ว
ควรทดสอบโดยพิจารณาถึงมีความตรงตามสถานการณ์จริง (Valid) รูปแบบท่ีสร้างหากมีความ
ใกล้เคียงกบัความจริงจะดีมากเพราะจะช่วยให้การตดัสินใจดีขึน้ไมยุ่่งยากตอ่การน าไปใช้และควร
พิจารณาถึงความส าเร็จของการแก้ปัญหาด้วยมีการน าไปทดลองใช้เพื่อเปรียบเทียบว่าผลการ
น าไปใช้ท าให้มีการปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงานอย่างไรการทดลองใช้มี  2 ลักษณะคือ
ทดลองย้อนหลงั (Retrospective Evaluation) โดยใช้กับข้อมูลในอดีตและการทดลองใช้ปฏิบัติ
จริงในปัจจบุนั (Pretest)  

4.ขัน้การน าไปใช้ (Implementation) เม่ือผ่านการทดสอบแล้วควรสามารถท่ี
จะน าไปใช้ให้เกิดความส าเร็จเพราะไมมี่รูปแบบใดท่ีส าเร็จสมบรูณ์จนกว่าจะได้รับความสนใจและ
มีการน าไปใช้ 

5.ขัน้การพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัย (Model up Dating) แม้ว่าจะมีการน า
รูปแบบไปใช้อย่างประสบผลส าเร็จแต่ก็ควรมีการพัฒนาปรับปรุงประยุกต์ให้เหมาะสมกับ
วตัถปุระสงค์ขององค์กรและสถานการณ์ท่ีมากระทบจากภายนอกและภายในองค์กร 

จอยซ์และวีล (Joyce ; & Weil. 1986 : 359-364) ได้แบ่งวิธีการสร้างรูปแบบ
ออกเป็นสว่นตา่งๆได้เป็น 4 สว่นดงันี ้

1.อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆซึ่งเป็นท่ีมาของรูปแบบประกอบด้วย
เป้าหมายของรูปแบบทฤษฎีและข้อสมมติท่ีรองรับรูปแบบหลักการและมโนทัศน์ส าคัญท่ีเป็น
พืน้ฐานของรูปแบบ 
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2.ลกัษณะรูปแบบเป็นการอธิบายด้วยรูปแบบซึ่งน าเสนอเป็นเร่ือง ๆอย่าง
ละเอียดและเน้นการปฏิบตัิได้แบง่เป็น 4 ประเด็นคือ 

2.1ขัน้ตอนของรูปแบบ เป็นรายละเอียดของรูปแบบนัน้ๆ ว่ามีก่ีขัน้ตอน  
โดยจดัเรียงล าดบักิจกรรมท่ีจะสอนเป็นขัน้ๆ แตล่ะรูปแบบมีจ านวนขัน้ตอนไมเ่ท่ากนั 

2.2 รูปแบบการปฏิสมัพนัธ์เป็นการอธิบายบทบาทของผู้น า ผู้ เรียนรู้และ
ความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนัในแตล่ะรูปแบบ บทบาทของผู้น าจะแตกตา่งกนั เช่น เป็นผู้น ากิจกรรม 
ผู้อ านวยความสะดวก ผู้ให้การแนะน าเป็นแหลง่ข้อมลู เป็นต้น 

2.3 หลกัการแสดงการโต้ตอบ เป็นการบอกถึงวิธีการแสดงออกของผู้ น า
ตอ่ผู้ เรียนรู้การตอบสนองตอ่สิง่ท่ีผู้ เรียนรู้กระท า เช่น การปรับปรุงพฤติกรรมโดยการให้รางวลั หรือ
การพฒันาความคดิสร้างสรรค์ด้วยการสร้างบรรยากาศท่ีเป็นอิสระ เป็นต้น 

2.4 สิ่งสนบัสนุน เป็นการบอกถึงเง่ือนไขหรือสิ่งจ าเป็นต่อการใช้รูปแบบ
การสอนนัน้ๆ ให้เกิดผล เช่น รูปแบบการทดลองในห้องปฏิบัติการต้องใช้ผู้น าท่ีมีการฝึกฝนมา
อยา่งดีแล้วเป็นต้น 

3.การน ารูปแบบไปใช้  เป็นการแนะน าให้ข้อสงัเกตในการน ารูปแบบนัน้ไปใช้  
เช่น การใช้กับเนือ้หาประเภทใดจึงจะเหมาะสม จะใช้กับผู้ เรียนรู้ระดับใด นอกจากนัน้ยังให้
ค าแนะน าอ่ืนๆ  เพื่อให้การใช้รูปแบบนัน้มีประสทิธิภาพมากท่ีสดุ 

4.ผลท่ีจะเกิดขึน้กบัผู้ เรียนรู้ทัง้ทางตรงและทางอ้อม รูปแบบแตล่ะรูปแบบจะ
สง่ผลตอ่ผู้ เรียนรู้ทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยผลทางตรงเกิดจากกิจกรรมท่ีจดัตามล าดบัขัน้ตอนของ
รูปแบบ ส่วนผลทางอ้อมเกิดจากสภาพแวดล้อม ซึ่งถือเป็นผลกระทบท่ีเกิดจากการสอนตาม
รูปแบบนัน้เป็นสิ่งท่ีคาดคะเนไว้ว่าจะเกิดแฝงไปกับผลและได้ให้ข้อเสนอแนะส าหรับการพฒันา
รูปแบบมีสาระส าคญั สรุปได้ดงันี ้

1.รูปแบบต้องมีทฤษฎีรองรับ  
2.เม่ือสร้างและพัฒนารูปแบบแล้ว ก่อนน าไปใช้ต้องมีการวิจัยเพื่อ

ทดสอบทฤษฎีและตรวจสอบคณุภาพในการใช้งานในสถานการณ์จริงและน าข้อค้นพบมาปรับปรุง
แก้ไขอยูเ่ร่ือยๆ 

3.การพัฒ นารูปแบบอาจออกแบบให้ ใช้ ได้ก ว้างขวางห รือ เพื่ อ
วตัถปุระสงค์เฉพาะเจาะจงอยา่งใดอยา่งหนึง่ก็ได้ 

4.การพฒันารูปแบบแต่ละรูปแบบต้องมีจดุมุ่งหมายหลกัเป็นตวัตัง้ และ
การน ารูปแบบไปใช้ควรเลือกให้ตรงกับจุดมุ่งหมายรูปแบบนัน้ จึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแต่
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สามารถน ารูปแบบนัน้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืนได้ถ้าพิ จารณาเห็นว่าเหมาะสมแต่
ความส าเร็จอาจน้อยลง 

คีฟ (Keeves. 1988: 50) ได้กล่าวถึงหลักการอย่างกว้างๆเพื่อก ากับการสร้าง
รูปแบบไว้ 4 ประการคือ 

1.รูปแบบควรประกอบขึน้ด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้างมากกว่า
ความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงแบบธรรมดา 

2.รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดขึน้จากการใช้
รูปแบบได้สามารถตรวจสอบได้โดยการสงัเกตและหาข้อมลูสนบัสนนุด้วยข้อมลูเชิงประจกัษ์ได้ 

3.รูปแบบควรจะต้องระบุหรือชีใ้ห้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเร่ืองท่ีศึกษา
ดงันัน้นอกจากรูปแบบจะเป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์ได้ควรใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ได้อีก
ด้วย 

4. รูปแบบควรเป็นเคร่ืองมือในการสร้างมโนทศัน์ใหม่และสร้างความสมัพนัธ์
ของตวัแปรในลกัษณะใหมซ่ึง่เป็นการขยายองค์ความรู้ในเร่ืองท่ีเราก าลงัศกึษาด้วย 

ชัยวิชิต เชียรชนะ (2560 : 1-11) ได้กล่าวถึงกระบวนการวิจัยโมเดล ว่ามีอยู ่       
5 ขัน้ตอน คือ 

1.ศึกษาสภาพปรากฏการณ์  โดยการศึกษาจากผู้ มี ส่ วน ได้ -ส่วน เสี ย 
(Stakeholder) หรือผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่ายการศกึษาเฉพาะรายกรณี (Case Study) หรือ พหกุรณี
(Multi-Case Study) หรือบางครั้งอาจมีการน าแนวคิดเชิงพืน้ท่ีมาผสมผสาน เช่น พหุพืน้ท่ี-พหุ
กรณี (Multi-Site Multi-Case Study)การศกึษาในลกัษณะวิเคราะห์จากเอกสารหลกัฐานข้อมลูท่ีมี
อยู่แล้ว และการศึกษาสภาพปรากฏการณ์แบบเทียม ซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลท่ีได้มาจาก
ผู้ทรงคณุวฒุิหรือผู้ เช่ียวชาญ โดยเทคนิคท่ีใช้มีทัง้ การสมัภาษณ์ การสอบถาม การวิจยัเอกสาร 
การระดมสมอง การสงัเกต การสนทนากลุม่แบบเจาะจง การส ารวจ และการประชาพิจารณ์ 

2.สร้างหรือพฒันาโมเดลแนวคดิการสร้างโมเดลเป็นลกัษณะของตวัแบบท่ีได้
ถกูคดิค้นขึน้มาใหมโ่ดยท่ีไม่เคยปรากฏพบมาก่อน สว่นการพฒันาโมเดลเป็นลกัษณะของตวัท่ีเคย
ปรากฏพบมาก่อน แล้วได้มีการกระท า ปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติมสว่นท่ีเป็นจดุอ่อน เป็นข้อจ ากดั
เพื่อให้เท่าทนัตอ่สภาพท่ีเป็นอยู่จริง ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะของการสร้างและการพฒันาโมเดล ฐาน
รากท่ีส าคญัของการสร้างหรือพฒันาโมเดลคือต้องมีข้อมลูสารสนเทศท่ีมีความเหมาะสม ถกูต้อง
และเพียงพอ เพื่อท่ีจะได้น าไปวิเคราะห์ สงัเคราะห์เป็นโมเดล เทคนิคท่ีใช้มีทัง้การประชาพิจารณ์ 
การสนทนากลุ่มแบบเจาะจง การสงัเกต การสมัภาษณ์ การสอบถาม การวิจยัเอกสาร การระดม
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สมอง เทคนิคเดลฟาย แผนท่ีมโนทัศน์ วงล้ออนาคต การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ อนาคตภาพ 
วงจรคณุภาพของ Deming วงจรPAOQ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ และมาตรพหมุิติ 

3.การประเมินการสร้าง/พัฒนาโมเดล ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 ด้านคือ
มาตรฐานด้านอรรถะประโยชน์ (Utility) มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) มาตรฐาน
ด้านความเหมาะสม (Propriety) และมาตรฐานด้านความถกูต้องแมน่ย า (Accuracy)แตส่ว่นใหญ่
จะประยกุต์ใช้เพียงแค่2 มาตรฐาน คือมาตรฐานด้านความเป็นไปได้ ซึ่งเป็นลกัษณะของโมเดลท่ี
สามารถรับประกันถึงการน าไปปฏิบัติได้จริงประหยัด และเกิดความคุ้มค่า และมาตรฐานด้าน
ความเหมาะสม  ซึง่เป็นลกัษณะของโมเดลท่ีสามารถรับประกนั ถึงการได้ด า เนินการตามระเบียบ
แบบแผน เป็นไปตามหลกัจริยธรรม ไม่ส่งผลกระทบเสียหายต่อผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่ง เทคนิคท่ีใช้มีทัง้ 
การสมัภาษณ์ การสอบถาม การระดมสมอง การสงัเกต การสนทนากลุ่มแบบเจาะจงและการ
ประชาพิจารณ์ 

4.ทดลองใช้โมเดล เป็นการน าโมเดลท่ีผา่นการประเมนิเบือ้งต้นจากระยะการ
สร้างหรือพฒันาไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง หรือกลุม่เปา้หมายท่ีใช้ศกึษา 

5.ประเมินการทดลองใช้โมเดล เป็นไปเพื่อการพิสูจน์ตรวจสอบทดลองใช้ 
ตามมาตรฐาน 4 ด้าน คือมาตรฐานด้านอรรถะประโยชน์ (Utility) มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ 
(Feasibility) มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety) และมาตรฐานด้านความถกูต้องแม่นย า 
(Accuracy)    

บุญส่ง หาญพานิช (2546 : 112-118) ได้ท าการวิจัยเร่ือง “การพัฒนารูปแบบ
การบริหารจดัการความรู้ในสถาบนัอดุมศกึษาไทย” โดยด าเนินการวิจยั 3 ขัน้ตอนได้แก่ 

1.การศกึษาวิเคราะห์และสงัเคราะห์แนวความคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการ
ความรู้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องการสมัภาษณ์และการสอบถามผู้ทรงวฒุิ 

2.การจัดท าร่างรูปแบบการบริหารการจัดการความรู้ในสถาบนัอุดมศึกษา
ไทยโดยน าผลสรุปจากการวิเคราะห์สาระจากการสัมภาษณ์ผู้ ทรงวุฒิและจากการวิเคราะห์
แบบสอบถามน ามาสรุปเป็นข้อค้นพบเพื่อใช้เป็นฐานในการสร้างร่างรูปแบบการบริหารจัดการ
ความรู้ในสถาบนัอดุมศกึษาไทย 

3.การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหาร
จดัการความรู้ในสถาบนัอดุมศกึษาไทยโดยผู้ทรงคณุวฒุิหลงัจากนัน้จึงปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการ
บริหารจดัการความรู้ตามค าแนะน าของผู้ทรงคณุวฒุิ 
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อมรรัตน์ ภิญโญอนนัตพงษ์ (2546:117-118) ได้ท าวิจยัเร่ือง“การพฒันารูปแบบ
ความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอนระหว่างสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ” แบ่งการวิจยั
เป็น 4 ขัน้ตอนคือ 

1.การศึกษาข้อมูลจากเอกสารต าราและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องและจากการ
สมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิเก่ียวกบัการจดัด าเนินงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอน
ระดบัอดุมศกึษา 

2.การก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบความร่วมมือทางวิชาการด้านการ
เรียนการสอนโดยน าข้อมลูจากการศึกษาในขัน้ตอนท่ี 1 มาวิเคราะห์และสงัเคราะห์แล้วสรุปเป็น
องค์ประกอบของรูปแบบฯ 

3.การศึกษาความคิด เห็ นของผู้ เ ช่ี ยวชาญ จ านวน  17 คน เก่ียวกับ
องค์ประกอบและสาระส าคัญของรูปแบบความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมโดยใช้เทคนิคเดลฟายจ านวน  3 รอบโดยในรอบท่ี  1 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาเลือกตอบพร้อมทัง้
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเป็นรายข้อและรายด้านน าผลการตอบมาค านวณหาค่ามัธยฐาน
(Median) และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) หลงัจากนัน้น าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมลูให้ผู้ เช่ียวชาญได้พิจารณาเปรียบเทียบค าตอบเดิมของตนกับค าตอบของกลุ่มในรอบท่ี 2 และ
รอบท่ี 3 เพื่อทบทวนและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาเลือกข้อความท่ี
มีค่ามัธยฐานตัง้แต่  3.5 ขึน้ไปและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ไม่เกิน1.50 น ามาก าหนดเป็น
องค์ประกอบของรูปแบบความ ร่วม มือทางวิชาการด้านการเรียนการสอนระหว่าง
สถาบนัอดุมศกึษาของรัฐสงักดัทบวงมหาวิทยาลยั 

4.การตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบของรูปแบบความร่วมมือ
ทางวิชาการในการน าไปปฏิบตัิในสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐโดยสอบถามความคิดเห็นของคณบดี
ของสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ 

กฤษณผล จันท ร์พรหม  (2548 : 88) ได้ท าวิจัย เร่ือง  “การศึกษารูปแบบ
มหาวิทยาลยัเสมือนจริงท่ีเหมาะสมส าหรับสถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทย” โดยด าเนินการวิจยั
เป็น 4 ขัน้ตอนได้แก่ 

1.การศกึษาวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัรูปแบบมหาวิทยาลยัเสมือน 
2.การสังเคราะห์รูปแบบองค์ประกอบโครงสร้างของรูปแบบมหาวิทยาลัย

เสมือนจริงโดยน าข้อมลูจากขัน้ตอนท่ี 1 มาสร้างเป็นรูปแบบมหาวิทยาลยัเสมือนจริง 
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3.การพัฒนารูปแบบมหาวิทยาลยัเสมือนจริงโดยใช้กระบวนการวิจัยแบบ
เดลฟายเพื่อรวบรวมข้อมลูความคดิเห็นจากผู้ เช่ียวชาญ 10 คนจ านวน 3 รอบ 

4.การทดสอบความเหมาะสมของรูปแบบมหาวิทยาลยัเสมือนจริงส าหรับ
สถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทยท่ีพฒันาขึน้ในขัน้ตอนท่ี 3 มาจดัท าเป็นแบบสอบถามเพื่อน าไป
ส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหารสถาบนัอดุมศึกษาเก่ียวกับความเหมาะสมของรูปแบบหลงัจาก
นัน้จงึก าหนดรูปแบบมหาวิทยาลยัเสมือนจริงท่ีเหมาะสมส าหรับสถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทย 

อมัพร พงษ์กังสนานันท์ (2550 : 108-122) ได้ท าวิจัยเร่ือง “การพัฒนารูปแบบ
การจัดการศึกษานอกระบบในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ” โดย
ด าเนินการวิจยัเป็น 2 ขัน้ตอนได้แก่ 

1.การสร้างรูปแบบประกอบด้วยการศึกษาข้อมลูพืน้ฐานจากทฤษฎีเอกสาร
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องและความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญโดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง  
(Modified Delphi Techniques)  

2.การประเมินรูปแบบเพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการ
น ารูปแบบไปปฏิบตัิในสถานศกึษาและการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญและผู้บริหาร
สถานศกึษาท่ีมีตอ่การพฒันารูปแบบ 

สวุรรณี โภชากรณ์ และคนอ่ืนๆ (2551 : 25-56). ได้ท าการวิจยั เร่ือง”การศึกษา
และพฒันารูปแบบการบริหารจดัการโรงรมยางพาราส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง
เขต 2 จงัหวดันครศรีธรรมราช” โดยด าเนินการวิจยัเป็น 7 ขัน้ตอนได้แก่ 

1.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงรมยางพาราซึ่งจะแบ่งออกเป็น  2ส่วน
คือการวิเคราะห์ SWOT Analysis ( จดุแข็ง,จดุอ่อน,โอกาสและอปุสรรค) และการวิเคราะห์ปัจจยั
ท่ีท าให้โรงรมประสบความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จ 

2.ก าหนดโครงสร้างการบริหารองค์กร( Organization Chart ) และบทบาท
หน้าท่ีความรับผิดชอบ ( Job Description/Job Specification:JD/JS) 

3.ก าหนดทิศทางการบริหารโรงรมซึ่งจะประกอบด้วยการก าหนดวิสยัทัศน์  
(Vision) ภารกิจ (Mission) เปา้หมาย (Goals) วตัถปุระสงค์(Objectives)  

4.ก าหนดกลยุทธ์การบริหารโรงรมจะก าหนดกลยุทธ์ต่างๆในการบริหาร
จดัการ 

5. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (Implementation of Strategy) โดยปฏิบัติตาม
โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณท่ีก าหนดไว้ในขัน้ตอนท่ี 4 
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6.ก าหนดดชันีชีว้ดัความส าเร็จ (Key Performance Indicator : KPI)ของการ
บริหารจดัการโรงรมเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการวดัประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการด าเนินการ
ของโรงรม 

7.การประเมิ นผลการด าเนิ นงาน  (Evaluation)การก าหนดดัช นี ชี ว้ัด
ความส าเร็จ(Key Performance Indicator : KPI) โรงรมยางพารา 

พิสิฐ เทพไกรวลั (2554 : 284) ได้ท าวิจยัเร่ือง“การพฒันารูปแบบเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อคณุภาพการจดัการศกึษาในโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็ก”ประกอบด้วย4 ระยะคือ 

1.การศึกษาข้อมูลพืน้ฐานกระบวนการสร้างเครือข่ายองค์ประกอบของ
เครือข่ายและร่างรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน
ประถมศกึษาขนาดเล็ก 

2.การสร้างและตรวจสอบกระบวนการสร้างเครือข่ายและองค์ประกอบของ
เครือข่ายความร่วมมือ 

3.การทดลองใช้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคณุภาพการจดัการศกึษา
ในโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็กในสถานการณ์จริง (2 โรงเรียน)  

4.การประเมินการใช้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจัด
การศกึษาในโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็ก 

อจัฉราพร โชตพิฤกษ์ (2555 : 119) ได้ท าวิจยัเร่ือง“การพฒันารูปแบบการจดัการ
สหกิจศกึษามหาวิทยาลยัศรีปทุม” การวิจยัแบง่ออกเป็น3 ขัน้ตอนคือ  

1.ศกึษาสภาพการจดัการสหกิจศกึษาของมหาวิทยาลยัศรีปทมุทัง้จากแหล่ง
เอกสารการพิมพ์และแหลง่ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้ความคิดเห็นของผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการ
ด าเนินงานสหกิจศกึษา  

2.พฒันารูปแบบการจดัการสหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ โดยสอบถาม
ความคิดเห็นผู้ เช่ียวชาญด้านสหกิจศึกษา จ านวน 17 คน โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi 
Technique) 

3.ตรวจสอบความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการจดัการสห
กิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ไปปฏิบัติโดยส ารวจความคิดเห็นผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงาน สหกิจศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ จ านวน 50 คน 
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ดวงทิพย์ วิบลูย์ศกัดิ์ชยั (2555 : 85-86) ได้ท าวิจยัเร่ือง“การพฒันารูปแบบความ
ร่วมมือด้านการวิจยัระหวา่งมหาวิทยาลยักบัภาคอตุสาหกรรม” การวิจยัแบง่เป็น3 ขัน้ตอนคือ 

1.การศึกษาสภาพการด าเนินงานและปัญหาของความร่วมมือด้านการวิจยั
ระหว่างมหาวิทยาลยักับภาคอุตสาหกรรมโดยศึกษาหลกัการแนวคิดทฤษฎีสภาพปัจจุบนัและ
ปัญหาตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัความร่วมมือด้านการวิจยัระหวา่งมหาวิทยาลยักบัภาคอตุสาหกรรมจาก
เอกสารบทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศโดยสงัเคราะห์ข้อมลูท่ีได้
ศกึษามาก าหนดประเด็นการตัง้ค าถามในแบบสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 5 คนและวิเคราะห์
ข้อมลูจากแบบสมัภาษณ์ 

2.พัฒนารูปแบบความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ภาคอตุสาหกรรมโดยน าผลการศกึษาจากขัน้ตอนท่ี 1 มาก าหนดประเด็นในการสนทนากลุ่มของ
ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 9 คนเพื่อให้ได้ร่างรูปแบบความร่วมมือด้านการวิจยัระหว่างมหาวิทยาลยักบั
ภาคอตุสาหกรรม 

3.การตรวจสอบเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติของร่าง
รูปแบบความร่วมมือด้านการวิจยัระหว่างมหาวิทยาลยักบัภาคอตุสาหกรรมโดยน ารูปแบบท่ีได้ใน
ขัน้ตอนท่ี 2 มาสร้างเป็นแบบสอบถามความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบตัิของร่าง
รูปแบบความร่วมมือด้านการวิจยัระหว่างมหาวิทยาลยักับภาคอุตสาหกรรมโดยสอบถามความ
คิดเห็นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินงานความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยประกอบด้วยผู้ บ ริหารมหาวิทยาลัยและผู้ บ ริหาร
ภาคอตุสาหกรรมจ านวน 52 คน 

ทิฐินนัท์ ทุมมา (2556 : 237-240) ได้ท าวิจยัเร่ือง “รูปแบบการจดัการอาชีวศึกษา
ระดบัเทคโนโลยีบณัฑิตโดยความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการอาชีวศกึษากบัสถานประกอบการเพ่ือ
พฒันาคณุลกัษณะของบณัฑิตตามมาตรฐานอาชีวศกึษา” มีวิธีด าเนินการวิจยั 4 ขัน้ตอนดงันี ้

1.การสงัเคราะห์รูปแบบการจดัการอาชีวศึกษาระดบัเทคโนโลยีบณัฑิตโดย
ความร่วมมือระหว่างสถาบนัการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการเพื่อพฒันาคุณลกัษณะของ
บณัฑิตตามมาตรฐานอาชีวศึกษาโดยการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  (Documentary Research) 
สอบถามระดบัการด าเนินงานขององค์ประกอบการจดัการศึกษาทวิภาคีจากกลุ่มตวัอย่าง 140 คน
จาก3 วิทยาลยัสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

2.สงัเคราะห์รูปแบบการจดัการอาชีวศกึษาระดบัเทคโนโลยีบณัฑิตโดยความ
ร่วมมือระหว่างสถาบนัการอาชีวศึกษากบัสถานประกอบการเพื่อพฒันาคณุลกัษณะของบณัฑิต
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ตามมาตรฐานอาชีวศึกษาโดยการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านสหกิจศึกษาจากผู้บริหารสูงสุด
ส านกัสหกิจศกึษาจาก 3 มหาวิทยาลยัท่ีด าเนินงานด้านสหกิจศกึษา 

3.การสร้างรูปแบบการจดัการอาชีวศกึษาระดบัเทคโนโลยีบณัฑิตโดยความ
ร่วมมือระหว่างสถาบนัการอาชีวศึกษากบัสถานประกอบการเพื่อพฒันาคณุลกัษณะของบณัฑิต
ตามมาตรฐานอาชีวศึกษาใช้วิธีการสงัเคราะห์โครงสร้างขององค์ประกอบการด าเนินงานท่ีเป็น
พืน้ฐานจ าเป็นจากรูปแบบ DVT และโครงสร้างขององค์ประกอบการด าเนินงานท่ีเป็นตวัอย่าง
ความส าเร็จ  (Best Practice) ด้านสหกิจศึกษาจากนัน้สังเคราะห์รวมกับผลการสัมภาษณ์
ผู้ เช่ียวชาญเทคนิคเดลฟาย 17 คนในรอบท่ี 1 เพื่อสังเคราะห์หาองค์ประกอบของรูปแบบและ
ด าเนินการด้วยเทคนิคเดลฟายอีก  2 รอบเพื่อก าหนดรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระดับ
เทคโนโลยีบัณฑิตโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการเพื่อ
พฒันาคณุลกัษณะของบณัฑิตตามมาตรฐานอาชีวศกึษา 

4.ประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการจดัการอาชีวศกึษาระดบัเทคโนโลยี
บัณฑิตโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการเพื่อพัฒนา
คุณลกัษณะของบัณฑิตตามมาตรฐานอาชีวศึกษาเป็นขัน้ตอนรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ด้าน
ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นบคุลากรของวิทยาลยัสงักดัสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคกลาง  
3 จ านวน 101 คนประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระดับเทคโนโลยี
บัณฑิตโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการเพื่อพัฒนา
คณุลกัษณะของบณัฑิตตามมาตรฐานอาชีวศกึษา 

พงค์สิลป์ รัตนอดุม (2560 : 111) ได้ท าวิจยัเร่ือง“รูปแบบการผลิตครูอาชีวศกึษา
ระบบพหภุาคีส าหรับสถาบนัการศกึษา” แบง่การวิจยัเป็น 3 ขัน้ตอนคือ 

1.การศึกษาองค์ประกอบการผลิตครูอาชีวศึกษาระบบพหุภาคีส าหรับ
สถาบนัการศกึษา 

2.การส ร้างรูปแบบการผลิ ตค รูอาชี วศึ กษาระบบพหุ ภาคี ส าห รับ
สถาบนัการศกึษาแบ่งเป็น การสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ รอบท่ี 1 จ านวน 17 คน เก่ียวกบัรูปแบบการ
ผลิตครูอาชีวศึกษาระบบพหุภาคีส าหรับสถาบนัการศึกษาการสอบถามความคิดเห็นเพื่อยืนยนั
ข้อมลูของผู้ เช่ียวชาญ รอบท่ี 2 จ านวน 17 คน เก่ียวกับรูปแบบการผลิตครูอาชีวศึกษาระบบพหุ
ภาคีส าหรับสถาบนัการศกึษาและการสอบถามความคิดเห็นเพื่อยืนยนัข้อมลูของผู้ เช่ียวชาญ รอบ
ท่ี 3 จ านวน 17 คน เก่ียวกบัรูปแบบการผลิตครูอาชีวศกึษาระบบพหภุาคีส าหรับสถาบนัการศกึษา 
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3. การประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการผลิตครูอาชีวศึกษาระบบพหุ
ภาคีส าหรับสถาบนัการศกึษาโดยการสนทนากลุม่(Focus Group) 

จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างและการพัฒนา
รูปแบบ ผู้ วิจัยได้น ามาเป็นกรอบในการพัฒนารูปแบบความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย โดยแบง่ออกเป็น 3 
ระยะ ดงันี ้

ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพและปัญหาของความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย จากแหล่งเอกสาร
การพิมพ์และแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้ความคิดเห็นของผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง โดยเทคนิค
การสมัภาษณ์  

ระยะท่ี  2 การพัฒนารูปแบบในขัน้ตอนนี เ้ป็นการน าผลการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์จากขัน้ตอนแรกมาจัดท าร่างรูปแบบความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ประเภท
อตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย และพฒันารูปแบบ โดยใช้
การสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร 

ระยะท่ี 3 การตรวจสอบความครอบคลมุ ความเหมาะสมและประเมินความ
เป็นไปได้ของรูปแบบความร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์
ยาง ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย โดยตรวจสอบรูปแบบฯ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม และ
ประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบฯ จากแบบประเมิน โดยผู้ทรงคณุวฒุิ 

9. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาทัง้งานวิจยัในประทศ และ

งานวิจยัในตา่งประเทศ ซึง่จะได้น าเสนอตามล าดบั ดงันี ้
9.1งานวิจัยในประทศ 

อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์ (2546:118-124) ได้ท าวิจัยเร่ือง“การพัฒนารูปแบบ
ความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอนระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ”ผลการวิจัย
พบวา่รูปแบบความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและสามารถน าไปปฏิบตัิ
ได้ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคญั 4 ด้าน ได้แก่ 

1.หลกัการของความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอนเป็นความร่วมมือ
แบบพนัธมิตรท่ีเกิดจากการน าจดุแข็งหรือศกัยภาพและทรัพยากรของแต่ละฝ่ายมาใช้ร่วมกนัเน้น
การรักษาและพฒันามาตรฐานทางวิชาการด้านการเรียนการสอนทัง้ในด้านปริมาณและคณุภาพ
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เปา้หมายท่ีส าคญัของความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอนคือการพฒันาประสิทธิภาพ
และประสทิธิผลของการจดัการเรียนการสอน 

2.โครงสร้างและกลไกความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอนเช่น มีการ
จดัสรรงบประมาณการจดัตัง้หน่วยงานกลางเพื่อการประสานงานความร่วมมือ การจดับุคลากร
เพื่อปฏิบตัิงานโครงการความร่วมมืออย่างเหมาะสมและเพียงพอมีคณะกรรมการ/คณะท างาน
ก าหนดรูปแบบหรือวิธีการในการน าทรัพยากรมาใช้ร่วมกนั มีคณะกรรมการ/คณะท างานพิจารณา
และหาแนวทางในการด าเนินงานความร่วมมือร่วมกนัภายใต้กฎระเบียบข้อบงัคบัท่ีเป็นอปุสรรค
ต่อความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอนมีคณะกรรมการ /คณะท างานติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอนมีการพัฒนาระบบ
เครือข่ายสารสนเทศเป็นต้น  

3.ประเภทของกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอน
ประกอบด้วยกิจกรรมด้านหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอนกิจกรรมด้านอาจารย์และกิจกรรม
ด้านอปุกรณ์ทรัพยากรท่ีใช้สนบัสนนุการจดัการเรียนการสอนและอาคารสถานท่ี 

4.การจัดและด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอน 
ประกอบด้วยวิธีการท่ีจะสร้างให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการแหลง่ทนุท่ีใช้สนบัสนนุความร่วมมือ
การประสานงานความร่วมมือการจัดท าและพัฒนาโครงการความร่วมมือและการติดตามและ
ประเมินผลความร่วมมือ 

มงคล ราชบตุร (2550 : 99-101) ได้ศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความส าเร็จในการจดัการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทช่างอุตสาหกรรม ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 6 โดยศึกษาความคิดเห็นของผู้ บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ จัดการสถาน
ประกอบการ ช่างผู้ควบคมุการฝึก และนกัศกึษา พบวา่ ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความส าเร็จในการจดัการ
อาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ประเภทช่างอตุสาหกรรม ท่ีมีระดบัมากท่ีสดุ ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้าน
การนิเทศและติดตามผล ด้านการวดัและประเมินผล และด้านการประชาสมัพนัธ์ รองลงมา ได้แก่ 
ด้านสื่อการเรียนการสอนและอาคารสถานท่ี ด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านการด าเนิน
โครงการ และด้านหลกัสตูร 

ธนวิกร สวา่งศรี (2551: 74-76 ) ได้ศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การบริหารงานวิชาการตาม
โครงการทวิภาคีของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 พบว่า ระดับปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
บริหารงานวิชาการตามโครงการทวิภาคีของสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคกลาง 3 มี 6 ด้าน ได้แก่  
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1.ด้านผู้ บริหารท่ีต้องมีการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ ร่วมงานอยูเ่สมอ  

2.ด้านครูผู้ สอนท่ีต้องจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการจัดการเรียนการสอนได้
อยา่งเหมาะสม  

3.ด้านนักเรียนท่ีผู้ เรียนเห็นว่าการเรียนในระบบทวิภาคีมีประโยชน์ต่อโรงงาน
อตุสาหกรรม  

4.ด้านสถานประกอบการโดยการท่ีสถานประกอบการมีสว่นร่วมในการคดัเลือกผู้
ควบคมุการฝึกเพื่อคอยใหคั าปรึกษาแก่นกัเรียนทัง้ด้านการเรียนและสว่นตวั  

5.ด้านชุมชนท่ีให้โอกาสผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้าน
ทรัพยากรหรือพฒันาการศกึษา 

6.ด้านสิง่อ านวยความสะดวกท่ีต้องคอยดแูลอาคารเรียนและอาคารฝึกงานให้อยู่
ในสภาพท่ีพร้อมท่ีจะใช้ประโยชน์เสมอ 

ณรงค์ ฤทธิเดช (2552 : 303-310). ได้วิจยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบการด าเนินการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระดับอาชีวศึกษาจังหวัดโดยใช้กระบวนการเครือข่ายศูนย์ก าลังคน
อาชีวะจงัหวดั” ผลการวิจยั พบวา่ ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยอย่างยิ่งตอ่รูปแบบท่ีพฒันาขึน้สอดคล้องไป
ในท านองเดียวกนัก่อนใช้งานผู้ เก่ียวข้องซึง่เป็นผู้บริหารและผู้ เก่ียวข้องของอาชีวศกึษาจงัหวดัตรัง
เห็นด้วยกับการด าเนินงานตามรูปแบบในระดับมาก  ( x  = 4.44) ส่วนในการด าเนินงานนัน้
ผู้ เก่ียวข้อง 3 ฝ่ายเห็นด้วยกับกระบวนการสร้างแบบประเมินและการประเมินสมรรถนะพืน้ฐาน
และหลกัสตูรอบรมซ่อมเสริมก่อนออกฝึกงานในระดบัมาก ( x = 4.40 และ 3.68 ตามล าดบั) เห็น
ด้วยกับกระบวนการสร้างแบบประเมินและการประเมินสมรรถนะหลงัการฝึกงานและหลกัสูตร
ฝึกอบรมเติมเต็มในระดบัมาก ( x = 4.33 และ 3.92 ตามล าดบั) ทัง้ยงัเห็นด้วยกบัการด าเนินงาน
ตามรูปแบบและคูมื่อด าเนินการท่ีพฒันาขึน้ในระดบัมาก( x = 4.18 และ 4.53 ตามล าดบั) ซึง่จาก
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการด าเนินการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระดับอาชีวศึกษา
จงัหวดัโดยใช้กระบวนการเครือข่ายศนูย์ก าลงัคนอาชีวะจงัหวดัท่ีพฒันาขึน้นีส้ามารถน าไปเป็น
ต้นแบบเพื่อท่ีจะขยายผลตอ่ไปในอนาคตได้ 

พิสิฐ เทพไกรวัล (2554 : 139-141) ได้ท าวิจัยเร่ือง“การพัฒนารูปแบบเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อคณุภาพการจดัการศกึษาในโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็ก” ผลการวิจยัพบว่า
องค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเลก็ได้แก่ 
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1.ลักษณะหรือกิจกรรมส าคัญท่ีเสริมประสิทธิภาพการด าเนินภารกิจของ
เครือข่ายประกอบด้วยการมีส่วนร่วมของสมาชิกการมีวิสยัทัศน์ร่วมการติดต่อสื่อสารและการ
ประสานงานการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนการพัฒนาสมาชิกเครือข่ายอย่างต่อเน่ืองการ
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการปรับตวัการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานและการ
พฒันากิจกรรมและความเคลื่อนไหวทางการศกึษา 

2.ขอบข่ายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาประกอบด้วยงานวิชาการ
ได้แก่การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาการพฒันากระบวนการเรียนรู้การพฒันาและใช้แหลง่เรียนรู้
ภายในและภายนอกสถานศึกษาการแนะแนวการศึกษาและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษางานงบประมาณได้แก่การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรการประสาน
ร่วมมือกับผู้ รับผิดชอบแหล่งทรัพยากรการศึกษาการส่งเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุนเพื่อ
พฒันาสถานศึกษาการพฒันาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรการศึกษาการจดัหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินและการควบคมุดแูลบ ารุงรักษาและจ าหน่ายพสัดงุานบคุคลได้แก่การพฒันาครูด้าน
การจัดการเรียนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัการส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมครูการบริหารโดยใช้
หลกัธรรมาภิบาลการประเมินผลการปฏิบตัิงานท่ีน าเอาการพฒันาวิชาชีพมามีส่วนเก่ียวข้องการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรครูมีวิทยฐานะสูงขึน้และการน า เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
พฒันาบุคคลและงานบริหารทั่วไปได้แก่การบริการ/สนบัสนุนทรัพยากรทางการศึกษาการสร้าง
วิสยัทศัน์ร่วมกนัการประเมินสถานศกึษาและรายงานผลการพฒันาคณุภาพการศกึษาการพฒันา
มาตรฐานการปฏิบตัิงานการประสานงานเครือข่ายอยา่งตอ่เน่ืองและการจดัระบบควบคมุภายใน 

3.เทคนิค/วิธีการพฒันาสมาชิกเครือข่ายประกอบด้วยการประชุมเชิงปฏิบตัิการ
การปฏิบตัิจริงการระดมความคดิการอภิปรายการศกึษาดงูานและการบรรยาย 

4.กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment) ของเครือข่ายประกอบด้วย
สร้างความตระหนกัยอมรับในผลการปฏิบตัิงานเสริมสร้างความรู้ทกัษะความสามารถสร้างความ
ไว้วางใจส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้อิสระในการท างานจดับรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้มอบหมาย
อ านาจหน้าท่ีและสนบัสนนุทรัพยากรท่ีจ าเป็น 

5.คุณลกัษณะท่ีดีของผู้น าเครือข่ายประกอบด้วยมีภาวะผู้น าทางวิชาการสูงมี
ความรับผิดชอบสงูมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์มีความเป็นประชาธิปไตยมีมนุษยสมัพนัธ์จริงใจต่อ
เพื่อร่วมงานและมีความสามารถในการสื่อความคดิ 

6.การปฏิบตัิงานของเครือข่ายและการสะท้อนผลประกอบด้วยก าหนดวิสยัทศัน์
ก าหนดเปา้หมายก าหนดวิธีการสื่อสารและกลไกการประสานงานก าหนดบทบาทหน้าท่ีวางระบบ



  104 

การประเมินผลให้ความรู้ความเข้าใจในแผนงานการปฏิบตัิและประเมินผลและก าหนดแผนปฏิบตัิ
การ 

ดวงทิพย์ วิบูลย์ศักดิ์ชัย (2555 : 86-89). ได้ท าวิจัยเร่ือง“การพัฒนารูปแบบความ
ร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม ” ผลการวิจัย พบว่าสภาพการ
ด าเนินงานความร่วมมือด้านการวิจยัระหว่างมหาวิทยาลยักบัภาคอตุสาหกรรมมีการด าเนินงาน
ความร่วมมือโดยแบ่งตามลกัษณะการด าเนินงาน 4 ด้านประกอบด้วยด้านหลกัการความร่วมมือ
ด้านโครงสร้างและกลไกความร่วมมือด้านทรัพยากรท่ีใช้สนับสนุนความร่วมมือและ ด้าน
กระบวนการด าเนินการความร่วมมือส่วนปัญหาท่ีส าคัญของการด าเนินงานความร่วมมือคือ
มหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมบางส่วนยังไม่เห็นความส าคัญและขาดแรงจูงใจในการ
ด าเนินงานความร่วมมือด้านการวิจยัอีกทัง้ยงัขาดระบบการด าเนินงานท่ีชดัเจน 

อจัฉราพร โชตพิฤกษ์ (2555:120-122) ได้ท าวิจยัเร่ือง“การพฒันารูปแบบการจดัการ
สหกิจศึกษามหาวิทยาลยัศรีปทุม” ผลการวิจยั พบว่า การพฒันารูปแบบการจดัการสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลยัศรีปุทมมีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจดัหลกัสตูรสหกิจศึกษาด้านการจัด
หน่วยงานสหกิจศกึษาด้านการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานสหกิจศกึษา และด้านการ
จดับริการอ่ืนๆท่ีตอ่เน่ืองจากสหกิจ 

ทิฐินันท์ ทุมมา (2556 : 243-245) ได้ท าวิจัยเร่ือง “รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา
ระดบัเทคโนโลยีบณัฑิตโดยความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการอาชีวศกึษากบัสถานประกอบการเพ่ือ
พฒันาคุณลกัษณะของบณัฑิตตามมาตรฐานอาชีวศึกษา”ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการจดัการ
อาชีวศึกษาระดบัเทคโนโลยีบณัฑิตโดยความร่วมมือระหว่างสถาบนัการอาชีวศึกษากับสถาน
ประกอบการเพื่อพฒันาคณุลกัษณะของบณัฑิตตามมาตรฐานอาชีวศกึษามีองค์ประกอบ  6 ด้าน 
ประกอบด้วยด้านบริหารจดัการหน่วยงานความร่วมมือ ด้านกระบวนการความร่วมมือและการ
พฒันาหลกัสตูร ด้านรูปแบบและกระบวนการเรียน การนิเทศติดตาม ด้านบริหารจดัการทรัพยากร 
ด้านกระบวนการพัฒนาสมรรถนะผู้ เรียนและผู้ สอน และด้านความส าเร็จและการประเมินผล
สมัฤทธ์ิ ซึง่แตล่ะด้านมีโอกาสในการน ารูปแบบไปใช้ปฏิบตัิจริงอยูใ่นระดบัมาก 

พงค์สิลป์ รัตนอุดม (2560 : 210) ได้ท าวิจัยเร่ือง“รูปแบบการผลิตครูอาชีวศึกษา
ระบบพหภุาคีส าหรับสถาบนัการศกึษา” ผลการวิจยั พบวา่  

1.องค์ประกอบการผลิตครูอาชีวศกึษาระบบพหภุาคีส าหรับสถาบนัการศกึษา มี
องค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจยัน าเข้า(Input)ประกอบด้วยหลกัสตูรการผลิตครูอาชีวศึกษา
การคัดเลือกนักศึกษาครูอาชีวศึกษาครูผู้ สอนนักศึกษาครูอาชีวศึกษาและการสนับสนุน
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งบประมาณจากหน่วยงานด้านกระบวนการ(Process) ประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอน 
ความร่วมมือการสร้างเครือข่ายการพฒันาครูอาชีวศกึษาบทบาทหน้าท่ีของพหภุาคีและการสร้าง
แรงจูงใจในการเป็นครูอาชีวศึกษา และด้านผลผลิต(Output) ครูอาชีวศึกษาประกอบด้วย ด้าน
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพด้านทกัษะทางปัญญาด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและ
ความรับผิดชอบด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
ทกัษะการจดัการเรียนรู้และด้านคณุธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.การสร้างรูปแบบการผลิตครูอาชีวศึกษาระบบพหุภาคีส าหรับสถาบนัการศึกษา
ประกอบด้วย ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญท่ีมีต่อรูปแบบการผลิตครูอาชีวศึกษา
ระบบพหภุาคีส าหรับสถาบนัการศกึษาโดยใช้เทคนิคการวิจยัอนาคต (EDFR)รอบท่ี 2 จ านวน 17 
คนผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเพื่อยืนยนัข้อมลูของผู้ เช่ียวชาญรอบท่ี 3 จ านวน 17 คน  และการ
ประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการผลติครูอาชีวศกึษาระบบพหภุาคีส าหรับสถาบนัการศกึษา 

ณฐัวิทย์ มงุเมือง และบญุสม วราเอกศิริ (2560 : 133-146) ได้ท าการวิจยัเร่ือง “การ
พัฒนาความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยการอาชีพในภาคเหนือ
ตอนบน”ผลการวิจยั พบว่าสภาพความร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลยั
การอาชีพในภาคเหนือตามองค์ประกอบ 5 ด้านคือ การติดตาม และประเมินผล การตดัสินใจ
พัฒนาและแก้ปัญหา การท างานร่วมกัน การค้นหาปัญหาและการวางแผนการพัฒนามี
ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความร่วมมือในการจดัการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี
ตามองค์ประกอบ 4 ด้านพบว่าปัจจยัท่ีพยากรณ์ความร่วมมือในการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของวิทยาลยัการอาชีพในภาคเหนือตอนบนเป็นอนัดบัแรกคือด้านบุคลากรรองลงมาคือการ
จดัการเรียนการสอนการบริหารและหลกัสตูรส่วนแนวทางการพฒันาความร่วมมือในการจดัการ
อาชีวศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลยัการอาชีพประกอบด้วย การค้นหาปัญหา การวางแผนการ
พฒันา การตดัสินใจพฒันาและแก้ปัญหา การท างานร่วมกนั และการติดตามและประเมินผล 

9.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
ฮาร์ตี ้และโซฟ่ี (Hardy; & Sophie.1995 : 15) ได้ท าการวิจยัเร่ือง ความไม่ต่อเน่ือง

ในการจัดการศึกษา แบบร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับสถานศึกษา และสถานประกอบการ 
ผลการวิจยัพบวา่ การท างานร่วมกนัเป็นวิธีหนึง่ท่ีจะสร้างความสมัพนัธ์กนั โดยสถานศกึษาจะต้อง
มีวตัถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคญัของการได้ความรู้และทักษะจากสถาน
ประกอบการเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้คือคนส่วนมากยังไม่
เข้าใจการศึกษาระบบนีร้วมถึงผู้ปกครองด้วยจึงจ าเป็นต้องมีการให้ความรู้เก่ียวกับการศึกษา
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ระบบนีซ้ึ่งสิ่งส าคัญท่ีจะต้องปฏิบัติคือการท างานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างรัฐบาล
สถานศึกษาและสถานประกอบการปัจจยัท่ีท าให้การท างานไม่ประสบผลส าเร็จอาจเป็นไปได้ว่า
เม่ือมีการศึกษาระบบนีเ้ข้าไปเก่ียวข้องกับการท างานของแต่ละหน่วยงานจะต้องมีการเปลี่ยน
รูปแบบการท างานและแสวงผลประโยชน์ประสิทธิภาพท่ีจะได้รับจากการฝึกงานอย่างเป็นท่ี
ยอมรับและเช่ือถือควรจะให้บคุลากรในแต่ละหน่วยงานได้รับเทคนิคความรู้เพื่อช่วยให้การศกึษา
ระบบนีป้ระสบความส าเร็จ 

เออร์เบ (Erbe.1996 : 2819) ได้ศึกษาเร่ือง การเพิ่มคุณค่าการยกระดับของผลท่ี
ได้รับในการเข้าร่วมโครงการจดัการศกึษาแบบมีส่วนร่วมจากการเรียนรู้ประสบการณ์การพฒันา
อาชีพพบว่าการศึกษาการเรียนรู้จากประสบการณ์แบบมีส่วนร่วมท่ีเก่ียวกับความร่วมมือของ
ภาครัฐและเอกชนท าให้นกัศกึษามีโอกาสได้รู้ถึงรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัการท างานผลประโยชน์
ท่ีได้รับจากการเข้าศกึษาในระบบนีน้อกจากจะได้รับประสบการณ์จากการฝึกงานแล้วยงัสามารถ
น าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในสภาวะสงัคมได้โดยท่ีนกัศกึษากลุม่ปกติในสาขาเดียวกนัท่ีไม่ได้ฝึกงาน
ในสถานประกอบการมีผลลพัธ์ด้านความส าเร็จของการเข้าท างานหรือประกอบธุรกิจแตกต่างกนั
โดยท่ีนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการจะได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการมากกว่านักศึกษา
กลุม่ปกต ิ

ยอง(Yong. 2000: 111-113) ศึกษาเร่ืองความยั่งยืนของการด าเนินความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมในด้านการวิจัยโดยมุ่งท่ีผลลัพท์ของการให้และรับ
ระหว่างสมาชิกทัง้ในมหาวิทยาลยัและบริษัทภาคอตุสาหกรรม พบว่า สิ่งท่ีท าให้การด าเนินความ
ร่วมมือระหวา่งองค์กรเกิดความยัง่ยืนคือผู้ มีสว่นร่วมในความร่วมมือจะต้องได้รับผลประโยชน์ของ
ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

โกห์ริงเจอร์(Gohringer, Axel. 2002: 53 – 58) ศกึษาเร่ืองการจดัการศกึษาระบบทวิ
ภาคีระดบัอดุมศกึษาในเยอรมนีผลการศกึษาพบว่าผู้ส าเร็จการศกึษาระบบทวิภาคีเป็นท่ีต้องการ
ของสถานประกอบการอย่างยิ่งเน่ืองจากสามารถท างานได้ทันทีเม่ือส าเร็จการศึกษาสามารถ
เรียนรู้งานได้เร็วและมีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีเร็วกว่าผู้ส าเร็จการศกึษาระบบทัว่ไปปัจจยั
ส าคญัของความส าเร็จคือการจดัท าหลกัสตูรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับงานอาชีพท่ีมีอยู่
จริงในขณะนัน้ผู้ เรียนเรียนทัง้ทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไปและครูผู้ สอนทุกคนล้วนเป็นผู้ มี
ประสบการณ์การปฏิบตัิงานในสถานประกอบการทัง้สิน้ 

คอลแลน และแอสเวิร์ธ (Callan; & Ashworth. 2004 : 117-126) ได้ท าการวิจยัเร่ือง 
“ความร่วมมือและร่วมท างานระหว่างสถานศกึษากบัสถานประกอบการ” พบว่าสิ่งท่ีสนบัสนนุให้
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เกิดความร่วมมือท่ีมีประสิทธิภาพของสถานประกอบการและสถานศกึษาคือ  1) ความเต็มใจของ
ทัง้ 2 ฝ่ายท่ีจะร่วมมือกันจัดการการอาชีวศึกษา 2) เป้าหมายและจุดมุ่งหมายท่ีตรงกันรวมทัง้
วิสยัทศัน์ร่วมของทัง้สถานศึกษาและสถานประกอบการ 3) ความเคารพและเช่ือใจกนัและกนั 4) 
การตดิตอ่สื่อสารท่ีดีระหวา่งกนั 5) ภาวะผู้น าของทัง้สองฝ่ายท่ีสามารถหลอมรวมบรูณาการเอากล
ยุทธ์กลวิธีการปฏิบตัิการความสมัพันธ์ระหว่างกันและวฒันธรรมของทัง้สองฝ่ายเข้าด้วยกัน  6) 
การยอมรับความแตกต่างของกนัและกนั 7) ความยืดหยุ่นด้านเวลาและอ่ืนๆกบัความเต็มใจท่ีจะ
ลองท า 8) ความรู้ใหม่ทกัษะใหมแ่ละวิธีคิดใหม่ซึง่จะน าไปสูก่ารปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์การ
นโยบายและกฎเกณฑ์ตา่งๆขององค์การ 

ออยเลอร์ (Euler. 2013 : 19) ได้ศกึษาเร่ือง “อาชีวศกึษาระบบทวิภาคีแบบเยอรมนั: 
ต้นแบบส าหรับนานาประเทศ” ผลการวิจัย พบว่าการน ารูปแบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแบบ
เยอรมนีไปใช้ในประเทศอ่ืนนัน้ไม่สามารถถอดแบบได้ทัง้หมดจ าเป็นต้องปรับให้เข้ากบับริบทของ
เศรษฐกิจสงัคมและเทคโนโลยีของประเทศนัน้ๆด้วยแต่จะอย่างไรก็ตามการศึกษาระบบทวิภาคี
สามารถให้ประโยชน์อยา่งน้อย 3 ด้านคือ 

1. ด้านบุคคลท าให้บุคคลได้เรียนรู้ประสบการณ์และพฒันาทกัษะทางอาชีพให้
เกิดความมัน่ใจในการท างานและพร้อมท่ีจะเข้าสูอ่าชีพได้ทนัที 

2.ด้านสงัคมช่วยให้เยาวชนได้รับการพฒันาอาชีพและมีอาชีพท่ีแน่นอนป้องกนั
ปัญหาการวา่งงานอนัจะก่อให้เกิดปัญหาทางสงัคมตามมา 

3.ด้านเศรษฐศาสตร์ช่วยให้มีก าลงัคนเพียงพอกบัความต้องการทัง้ปริมาณและ
คณุภาพสามารถปฏิบตัิงานได้ทัง้ในภาคการผลติและภาคบริการ 

สรุปเป็นภาพรวมจากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษา  ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ มีผู้ ท าวิจัยเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทช่างอุตสาหกรรม การพฒันารูปแบบการด าเนินการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี  การจดัการอาชีวศกึษาระดบัเทคโนโลยีบณัฑิตโดยความร่วมมือระหว่างสถาบนัการ
อาชีวศึกษากับสถานประกอบการ การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีระดับอุดมศึกษาในเยอรมนี  
ความร่วมมือและร่วมท างานระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ แต่งานวิจยัเพื่อส่งเสริม
และสนบัสนุนการยกระดบัความร่วมมือทางการศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์
ยางให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องกบัศกัยภาพ
ของพืน้ท่ี โดยความร่วมมือระหว่างสถาบนัอาชีวศกึษา สถาบนัอดุมศกึษา และสถานประกอบการ 
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ยงัไม่ได้มีการศึกษา จึงท าให้ผู้ วิจยัสนใจศึกษาในประเด็นนี  ้โดยอาศยัฐานความรู้จากจากเอกสาร
และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีได้น าเสนอในบทนี ้

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ผู้ วิจัยได้สังเคราะห์องค์ประกอบ
ส าคญัท่ีเป็นปัจจยัสง่ผลตอ่ความร่วมมือการจดัการศกึษา ดงัตาราง 1  

ตาราง 1 การสงัเคราะห์องค์ประกอบส าคญัท่ีเป็นปัจจยัสง่ผลตอ่ความร่วมมือการจดัการศกึษา  

องคป์ระกอบ / 
ปัจจยัทีส่ง่ผล 

ทวิตัถ ์
มณโีชต ิ
และทรง
ยศ 
สาโรจน์ 
(2560)  

ศนูยอ์า
ชวี 
ศกึษา
ทวภิาค ี
(2557 

มงคล 
ราช
บุตร 
(2550) 

วไิลพร 
ลิว่เกษม
ศานต ์
และคน
อื่นๆ
(2557) 

ดวงทพิย ์
วบิลูย์
ศกัดิช์ยั
(2555) 

วรรณด ี
นาคสขุ
ปาน 
(2557) 

ทฐินินั
ท ์ทุม
มา 
(2556) 

ณั ฐวิท ย ์
มุ ง เมือ ง 
แ ล ะบุ ญ
ส ม  ว ร า
เ อ ก ศิ ร ิ
(2560)  

Woolgar. 
(2007) วลูกา้ (Woolgar. 2007 : 1261-1274) 

นโยบาย/
หลกัการ/การ
วางแผน/
บรหิารจดัการ/
โครงสรา้ง 

         

หลกัสตูร/การ
จดัการเรยีน
การสอน/การ
นิเทศ ตดิตาม 

         

การพฒันา
ผูเ้รยีน/ผูส้อน/
บุคลากร 

         

ผลติภณัฑ/์
นวตักรรม/การ
วจิยั/เทคโนโลย ี

         

การระดม
ทรพัยากร 

         

ความส าเรจ็/
แรงจงูใจ/การ
วดั/ประเมนิผล/
ผลสมัฤทธิ ์

         

 
จากตาราง 1 การสงัเคราะห์องค์ประกอบส าคญัท่ีเป็นปัจจยัส่งผลต่อความร่วมมือการ

จดัการศกึษา ผู้วิจยัได้สงัเคราะห์องค์ประกอบโดยเลือกองค์ประกอบร่วมท่ีนกัวิชาการให้แนวคดิว่า
เป็นองค์ประกอบหรือปัจจยัส าคญัท่ีสง่ผลต่อความร่วมมือการจดัการศกึษา ได้องค์ประกอบร่วมท่ี
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ส าคญั 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการวางแผนและบริหารหลกัสตูร ด้านการพฒันาบุคลากรและ
เทคโนโลยี ด้านการระดมทรัพยากร และด้านความส าเร็จและการประเมินผล ซึง่เป็นองค์ประกอบ
ท่ีมีความเช่ือมโยงกนั ดงันัน้ผู้วิจยัจึงเลือกมาเป็นองค์ประกอบในการพฒันารูปแบบความร่วมมือ
การจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าว
ไทย 
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บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

การพัฒนารูปแบบความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย ในครัง้นี ้เป็นการวิจยัและพฒันา (Research and 
Development) มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาของความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย 2) เพื่อ
พฒันารูปแบบความร่วมมือ การจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง 
ในกลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย และ 3) เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม ความเหมาะสม และ
ประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบความร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยาง
และผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย โดยผู้วิจยัแบง่การด าเนินการวิจยัออกเป็น 3 
ระยะ ดงันี ้

ระยะท่ี 1 การศึกษาสภาพและปัญหาของความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย 

ระยะท่ี  2 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ประเภท
อตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย  

ระยะท่ี 3 การตรวจสอบความครอบคลมุ ความเหมาะสม และประเมินความเป็นไป
ได้ของรูปแบบความร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ใน
กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย  

ผู้ วิจัยสรุประยะการวิจัย แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือ และผลลัพธ์ท่ีได้ ในแต่ละระยะ ดัง
ภาพประกอบ  
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ภาพประกอบ 2 สรปุขัน้ตอนการด าเนินการวจิยั 

ระยะการวจิยั กระบวนการวจิยั ผลลพัธท์ีไ่ด ้

ระยะที ่1 
การศึกษ าสภาพ และ

ปัญหาของความร่วมมอื

การจัดการอาชีวศึกษา

ประเภทอุตสาหกรรม

ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 

ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่

อ่าวไทย 

 

1. ศกึษาวเิคราะหแ์นวคดิทฤษฎ ี
เอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง
กับความร่วมมือการจัดการ
อาชวีศกึษาฯ 
2. สมัภาษณ์เชงิลกึผู้ปฏิบตัิงาน
ด้านการจัดการอาชีวศึกษ า 
จ านวน 23 คน  
 
 

สภาพและปัญหาของ

ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ก า ร

จัด ก ารอ าชี วศึ ก ษ า

ประเภทอุตสาหกรรม

ยางและผลติภณัฑ์ยาง 

ในกลุ่มจังหวดัภาคใต้

ฝัง่อา่วไทย 

 
 
 
 

 
 

ระยะที ่2 
การพฒันารูปแบบความ
ร่ ว ม มื อ ก า ร จั ด ก า ร
อ าชี ว ศึ ก ษ าป ร ะ เภ ท
อุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง ในกลุ่ม
จงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย 

1. วิ เค ราะห์ แ ล ะสัง เค ราะห์

องคป์ระกอบและแนวปฏบิตั ิ

 2. ส อ บ ถ าม ค ว าม คิ ด เห็ น

เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในแต่ละ

องคป์ระกอบของความร่วมมอืฯ

กบัผูบ้รหิาร จ านวน18 คน  

3. ยกรา่งรปูแบบฯ 

4.เสนออาจารยท์ี่ปรกึษาเพื่อให้

ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะ 

 

 
1.จดัสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒ ิ

จ านวน 9 คนเพื่อตรวจสอบ

ค ว า ม ค ร อ บ ค ลุ ม  ค ว า ม

เหมาะสมของรปูแบบฯ 

2. ปรบัปรงุรปูแบบฯ 

3. ประเมนิความเป็นไปได้ของ
รปูแบบฯ 
4.สรปุและรายงานผลการวจิยั 
  

 
ระยะที ่3 

ก า รต ร ว จ ส อ บ ค ว าม
ค ร อ บ ค ลุ ม  ค ว า ม
เห ม า ะ ส ม  แ ล ะ ก า ร
ประเมินความเป็นไปได้
ของรูปแบบความร่วมมอื
ฯ 

1.องคป์ระกอบและแนว

ปฏบิตัขิองความรว่มมอื

ฯ 

2 .ร่ า งรูป แบบ ความ

ร่ ว ม มื อ ก า ร จัด ก า ร

อาชีวศึกษาประเภท

อุตสาหกรรมยางและ

ผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝัง่อ่าว

ไทย 

 

 

 

 

รูปแบบความร่วมมือ

ก า ร จั ด ก า ร

อาชีวศึกษาประเภท

อุตสาหกรรมยางและ

ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ย า ง  ใน

กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่

อ่าวไทย 
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รายละเอียดแต่ละระยะของการวิจัย การพัฒนารูปแบบความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย มีดงันี ้

ระยะที่ 1 การศกึษาสภาพและปัญหาของความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 

ในการศกึษาสภาพและปัญหาความร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรม
ยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย ผู้วิจยัมีวิธีด าเนินการ ดงันี ้

ขัน้ที่ 1 ศกึษาและวิเคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี สภาพปัจจบุนั และปัญหาตา่งๆ
ท่ีเก่ียวข้องกบัความร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ใน
กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย จากเอกสาร บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศเพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสมัภาษณ์ 

ขัน้ที่ 2 การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) ด้วยแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
(Semi-structured Interview) จากผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการอาชีวศึกษา เก่ียวกับสภาพและ
ปัญหาของความร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ใน
กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย และน าข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์มาวิเคราะห์เนือ้หา (Content 
Analysis)  ผู้วิจยัด าเนินการ ดงันี ้

1. กลุ่มผู้ ให้ข้อมูล เป็นผู้ปฏิบตัิงานด้านการจดัการอาชีวศึกษา จ านวน 23 คน 
(รายช่ือดงัในภาคผนวก ก) โดยก าหนดคณุสมบตัิ ดงันี ้

1.1 เป็นผู้ ท่ี มีความรู้ และประสบการณ์ในด้านการจัดการอาชีวศึกษา
ลกัษณะความร่วมมือ ไม่น้อยกวา่ 3 ปี 

1.2 เป็นนักวิชาการทางด้านยางและผลิตภัณ ฑ์ยาง ท่ี มีความ รู้และ
ประสบการณ์เก่ียวกบัความร่วมมือ ไม่น้อยกวา่ 3 ปี 

กลุ่มผู้ ให้ข้อมูล ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 23 คน 
และการได้มาซึ่งผู้ ให้ข้อมูล ทัง้ 23 คน ได้จากการคดัเลือกผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ โดยผู้วิจยัเป็นผู้ เสนอรายช่ือพร้อมทัง้ประวตัิส่วนตวัและประวตัิการท างาน
ของผู้ ให้ข้อมลู ท่ีมีคณุสมบตัิตามท่ีก าหนด ให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาร่วมพิจารณา และยินดีให้
ความร่วมมือในการวิจยั  

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  แบบสัมภาษณ์กึ่ งโครงสร้าง  (Semi-

structured Interview) ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้มีขัน้ตอนการสร้างแบบสมัภาษณ์ ดงันี ้
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 2.1 ผู้ วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาในขัน้ท่ี 1 มาก าหนดเป็นกรอบ
สร้างแบบสมัภาษณ์  

 2.2 น าแบบสมัภาษณ์ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้  ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธ์และอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา และเนือ้หา 
(Content  Validity) 

 2.3 ปรับปรุงและแก้ไขตามค าแนะน าและข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม 

 2.4 ตรวจสอบคณุภาพของแบบสมัภาษณ์โดยการน าเสนอผู้ เช่ียวชาญท่ี
เป็นนกัวิชาการด้านความร่วมมือ/อตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง/วิจยั/การวดัและประเมินผล 
จ านวน 5 คน (รายช่ือปรากฏในภาคผนวก ก) ตรวจสอบความตรงตามเนือ้หาแล้วน าไปหาคา่ดชันี
ความสอดคล้อง โดยการวิเคราะห์ค่า Item Objective Congruence Index (IOC) ของแบบ
สมัภาษณ์เป็นรายขอ้ แล้วพจิารณาเลือกขอ้ค าถามที่มคี่า IOC มากกว่า 0.50 ขึ้นไป (สมนึก 
ภทัทยิธนี. 2553 : 220)  ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า ขอ้ค าถามมคี่า IOC มากกว่า 0.5 ทุกขอ้ 
(คา่ IOC มคีา่ตัง้แต่ 0.8-1.00)  พรอ้มทัง้ปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้แนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ 

3.เก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจยัได้ติดต่อขอสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลู จ านวน 23 คน 
โดยนดัวนั เวลา และสถานท่ี ตามท่ีผู้ ให้ข้อมลูให้เวลา โดยส่งแบบสอบสมัภาษณ์ให้ผู้ ให้ข้อมลูได้
ศกึษาและเตรียมตวัก่อนการสมัภาษณ์จริง 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้ วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการ
สมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลู  ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนือ้หา (Content  Analysis)  

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรม
ยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจงัหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย  

การพัฒนารูปแบบความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย  ผู้วิจยัด าเนินการวิจยั  ดงันี ้

ขัน้ที่  1 ผู้ วิจัยน าข้อมูลจากเอกสาร ต ารา งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องและผลจากการ
สมัภาษณ์ผู้ ท่ีมีประสบการณ์การปฏิบตัิงานด้านการจดัการอาชีวศกึษาลกัษณะความร่วมมือ จาก
ระยะท่ี 1 มาสงัเคราะห์และสรุปเป็นองค์ประกอบและแนวปฏิบตัิของรูปแบบความร่วมมือการ
จดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย
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ขัน้ที่ 2 สอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารเก่ียวกบัแนวปฏิบตัิในแตล่ะองค์ประกอบ
ของรูปแบบความร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ใน
กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย ผู้วิจยัด าเนินการ ดงันี ้

1.กลุ่มผู้ ให้ข้อมูล เป็นผู้บริหาร จ านวน 18 คน (รายช่ือดงัในภาคผนวก ก) โดย
ก าหนดคณุสมบตัิ ดงันี ้

1.1 เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดบันโยบายท่ีมีความรู้และประสบการณ์ใน
ด้านการจดัการอาชีวศกึษาลกัษณะความร่วมมือ ไม่น้อยกวา่ 3 ปี 

1.2 เป็นผู้บริหารท่ีมีความรู้ และประสบการณ์ในด้านการจดัการอาชีวศกึษา
ลกัษณะความร่วมมือ ไม่น้อยกวา่ 3 ปี 

กลุ่มผู้ ให้ข้อมูล ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 18 คน 
และการได้มาซึ่งผู้บริหาร ทัง้ 18 คน ได้จากการคดัเลือกร่วมกับคณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ โดยผู้วิจยัเป็นผู้ เสนอรายช่ือพร้อมทัง้ประวตัิสว่นตวัและประวตัิการท างานของผู้บริหาร ท่ีมี
คณุสมบตัิตามท่ีก าหนด ให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาร่วมพิจารณา และยินดีให้ความร่วมมือในการ
วิจยั  

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในขัน้ตอนนี ้คือ แบบสอบถามเก่ียวกบัแนวปฏิบตัิใน

แต่ละองค์ประกอบของรูปแบบความร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและ
ผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย ผู้วิจยัด าเนินการ  ดงันี ้

2.1 ผู้วิจยัน าข้อมลูท่ีได้จากขัน้ท่ี 1 มาก าหนดเป็นกรอบสร้างแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเก่ียวกับแนวปฏิบัติในแต่ละองค์ประกอบของ รูปแบบความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 
ประกอบด้วย 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ข้อค าถามเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับแนวปฏิบัติในแต่ละ

องค์ประกอบของรูปแบบความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 
5 ระดบั ของลิเคิร์ท (พรรณี ลีกิจวฒันะ.2553: 173) ส าหรับค่าน า้หนกัความส าคญัแต่ละระดบั มี
ความหมาย ดงันี ้
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                   5 หมายถงึ ผูต้อบเหน็ดว้ยกบัแนวปฏบิตันิัน้ในระดบั มากทีส่ดุ 
    4 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกบัแนวปฏิบตัินัน้ในระดบั มาก 
                        3 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกบัแนวปฏิบตัินัน้ในระดบั ปานกลาง 
    2 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกบัแนวปฏิบตันิัน้ในระดบั น้อย 
    1 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกบัแนวปฏิบตัินัน้ในระดบั น้อยท่ีสดุ 

 ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
2.2 น าร่างแบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญา

นิพนธ์ และอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม ตรวจสอบความถกูต้องของภาษาและความตรง
ตามเนือ้หา (Content  Validity) รูปแบบการพิมพ์ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

2.3 ปรับปรุงและแก้ไขแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับแนวปฏิบตัิในแต่
ละองค์ประกอบของรูปแบบความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ตามค าแนะน าและข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม 

2.4 ตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถามโดยการน าเสนอผู้ เช่ียวชาญท่ีเป็น
นักวิชาการด้านความร่วมมือ/อุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง/วิจัย/การวดัและประเมินผล 
จ านวน 5 คน (รายช่ือปรากฏในภาคผนวก ก) ตรวจสอบความตรงตามเนือ้หาแล้วน าไปหาคา่ดชันี
ค วามสอดค ล้อง  โดยการวิ เค ราะ ห์ ค่ า  Item Objective Congruence Index (IOC) ของ
แบบสอบถามเป็นรายขอ้ แลว้พจิารณาเลอืกขอ้ค าถามทีม่คี่า IOC มากกวา่ 0.50 ขึน้ไป (สมนึก 
ภทัทยิธนี. 2553 : 220)  ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า ขอ้ค าถามมคี่า IOC มากกว่า 0.5 ทุกขอ้ 
(คา่ IOC มคีา่ตัง้แต่ 0.8-1.00) พรอ้มทัง้ปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้แนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
การสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มผู้ บริหาร เก่ียวกับแนวปฏิบัติในแต่ละ

องค์ประกอบของรูปแบบความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย ผู้วิจยัด าเนินการ ดงันี ้

3.1 ขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอ
อนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา 
สถาบนัอดุมศกึษา และสถานประกอบการ ท่ีเป็นกลุม่ผู้ให้ข้อมลู 

3.2 ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการส่งแบบสอบถามไปพร้อมกบั
หนงัสือขอความร่วมมือ ไปให้ผู้บริหารโดยทางไปรษณีย์และบางส่วนผู้วิจยัได้น าไปส่งให้ผู้บ ริหาร
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ด้วยตนเอง การเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับ ผู้ วิจัยเก็บรวบรวมด้วยตนเอง และบางส่วน
ผู้บริหารสง่คืนทางไปรษณีย์ 

4. การวิเคราะห์ข้อมลู 
4.1 ข้อมลูเก่ียวกบัสภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม น ามาแจกแจงความถ่ี และ

วิเคราะห์ด้วยคา่สถิติร้อยละ 
4.2 ข้อมลูความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวปฏิบตัิในแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบ

ความร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจงัหวดั
ภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ผู้ วิจัยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้เกณฑ์ ก าหนดความหมายตาม
ขอบเขตของคา่เฉลี่ยตามแนวคิดของเบสท์ ( Best 1981:182 ) แบง่เป็น 5 ช่วง ดงันี ้

 
 คา่เฉลี่ย    4.50-5.00  หมายความวา่   เห็นด้วยมากท่ีสดุ 
 คา่เฉลี่ย   3.50-4.49  หมายความวา่   เห็นด้วยมาก 
 คา่เฉลี่ย   2.50-3.49  หมายความวา่   เห็นด้วยปานกลาง 
 คา่เฉลี่ย   1.50-2.49  หมายความวา่   เห็นด้วยน้อย 
 คา่เฉลี่ย   1.00-1.49  หมายความวา่   เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
 

5.เกณฑ์ในการพิจารณาคดัเลือกแนวปฏิบตัิในแตล่ะองค์ประกอบ 
การพิจารณาคดัเลือกแนวปฏิบตัิท่ีมีความเหมาะสมในการน าไปใช้ในแต่ละ

องค์ประกอบ ผู้วิจยัก าหนดเกณฑ์พิจารณา คือ แนวปฏิบตัิท่ีมีค่าคะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป 
แสดงว่าแนวปฏิบัตินัน้ผู้ ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ตามเกณฑ์การแปล
ความหมายคะแนนเฉลี่ยของเบสท์ ( Best 1981:182 ) หลงัจากนัน้ได้น าแนวปฏิบตัิท่ีผ่านเกณฑ์
ไปก าหนดใน(ร่าง)รูปแบบความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย 
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ระยะที่ 3 การตรวจสอบความครอบคลุม ความเหมาะสม และประเมินความเป็นไปได้
ของรูปแบบความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์
ยาง ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย  

การตรวจสอบความครอบคลมุ ความเหมาะสม และประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบ
ความร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจงัหวดั
ภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย ซึง่ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิจยั ดงันี ้

ขัน้ที่  1 การตรวจสอบความครอบคลมุ และความเหมาะสม ของร่างรูปแบบความ
ร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้
ฝ่ังอา่วไทย โดยการจดัสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) ผู้วิจยัด าเนินการ ดงันี ้

1. กลุ่มผู้ ให้ข้อมูล เป็นผู้ ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และประสบการณ์เก่ียวข้องกับ
ความร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจงัหวดั
ภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย จ านวน 9 คน (รายช่ือดงัในภาคผนวก ก) โดยก าหนดคณุสมบตัิ ดงันี ้

1.1 เป็นผู้ ท่ี มีความรู้ และประสบการณ์ในด้านการจัดการอาชีวศึกษา
ลกัษณะความร่วมมือ ไม่น้อยกวา่ 5 ปี 

1.2  เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารท่ีมีความรู้ และประสบการณ์ในด้านการจดัการ
อาชีวศกึษาลกัษณะความร่วมมือ ไม่น้อยกวา่ 5 ปี 

1.3 เป็นนกัวิชาการ ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ไม่น้อยกวา่ 5 ปี 

กลุ่มผู้ ให้ข้อมูล ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 9 คน 
และการได้มาซึ่งผู้ ทรงคุณวุฒิ  ทัง้ 9 คน ได้จากการคัดเลือกร่วมกับคณะกรรมการท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ โดยผู้ วิจัยเป็นผู้ เสนอรายช่ือพร้อมทัง้ประวตัิส่วนตวัและประวตัิการท างานของ
ผู้ทรงคณุวฒุิ ท่ีมีคณุสมบตัิตามท่ีก าหนดให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมพิจารณา 
และยินดีให้ความร่วมมือในการวิจยั  

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัขัน้ตอนนี ้ ประกอบด้วย  1) ประเด็นค าถามในการ

สนทนากลุ่ม  2) แบบตรวจสอบความครอบคลุม และความเหมาะสมของร่างรูปแบบฯ โดยมี
วิธีการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ดงันี ้

2.1.น าผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัองค์ประกอบและแนวปฏิบตัิของความ
ร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้
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ฝ่ังอ่าวไทย ในระยะท่ี 2 มาเป็นข้อมูลหลกัในการสร้างประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่ม  และ
แบบตรวจสอบความครอบคลมุ และความเหมาะสมของร่างรูปแบบฯ 

2.2 ก าหนดประเด็นค าถามในการสนทนากลุม่และสร้างแบบตรวจสอบความ
ครอบคลมุ และความเหมาะสมของร่างรูปแบบฯ น าเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและการใช้ภาษา 

2.3. น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ มาปรับปรุง
แก้ไข เพื่อใช้ในการสนทนากลุม่ตอ่ไป 

3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
การตรวจสอบร่างรูปแบบความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ประเภท

อตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย ผู้วิจยัด าเนินการ ดงันี ้
3.1 ขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอ

เชิญเข้าร่วมสนทนากลุม่ 
3.2 ผู้ วิจัยน าหนังสือขอเชิญเข้าร่วมสนทนากลุ่มไปส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้วย

ตนเอง  โดยแนบ 1) โครงร่างปริญญานิพนธ์ฉบับย่อ 2) ร่างรูปแบบความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 3) 
ประเด็นการสนทนากลุม่ และ 4) แบบตรวจสอบร่างรูปแบบฯ 

3.3 ประสานผู้ทรงคณุวฒุิเพื่อแจ้งและยืนยนัการเข้าร่วมสนทนากลุ่มอีกครัง้
ทางโทรศพัท์ 

3.4 ด าเนินการสนทนากลุม่  
3.5 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างรูปแบบความร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษา 

ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ตามท่ีผู้ทรงคณุวฒุิ
ให้ข้อเสนอแนะ 

4. การวิเคราะห์ข้อมลู 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูการสนทนากลุ่ม โดยการวิเคราะห์เนือ้หา 

(Content Analysis) โดยน าข้อเสนอแนะต่างๆของผู้ ทรงคุณวุฒิมาพิจารณาฉันทามติ และ
ปรับปรุงแก้ไขร่างรูปแบบความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย 
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ขั ้นที่  2 การประเมิน รูปแบบความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ประเภท
อตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย  

การประเมินในขัน้ตอนนีเ้ป็นการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบความร่วมมือ
การจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าว
ไทย โดยผู้วิจยัด าเนินการ ดงันี ้

1.การจดัท าแบบประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบความร่วมมือการจดัการ
อาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ในกลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย  มี
ขัน้ตอน ดงันี ้

 1.1 ผู้ วิจยัได้น าผลการตรวจสอบรูปแบบฯ จากการสนทนากลุ่มมาเป็น
ข้อมลูหลกัในการสร้างแบบประเมินฯ มีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดบั ตามวิธีของลิเคิร์ท (พรรณี ลีกิจวฒันะ.2553: 173) ส าหรับค่าน า้หนกัความส าคญัแต่ละ
ระดบั มีความหมาย ดงันี ้
   5 หมายถงึ ผูต้อบเหน็วา่มคีวามเป็นไปได ้อยูใ่นระดบั มากทีส่ดุ 
   4 หมายถึง ผู้ตอบเห็นวา่มีความเป็นไปได้ อยูใ่นระดบั มาก 
   3 หมายถึง ผู้ตอบเห็นวา่มีความเป็นไปได้ อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
   2 หมายถึง ผู้ตอบเห็นวา่มีความเป็นไปได้ อยูใ่นระดบั น้อย 
   1 หมายถึง ผู้ตอบเห็นวา่มีความเป็นไปได้ อยูใ่นระดบั น้อยท่ีสดุ 
 

 1.2 น าร่างแบบประเมินท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ และอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม ตรวจสอบความถกูต้องของภาษาและความตรง
ตามเนือ้หา (Content  Validity) รูปแบบการพิมพ์ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 1.3 ปรับปรุงและแก้ไขแบบประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบความ
ร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้
ฝ่ังอ่าวไทย  ตามค าแนะน าและข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ และอาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม 

2. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 น าแบบประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบความร่วมมือการจัดการ

อาชีวศึกษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทยท่ีผ่าน
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การพิจารณาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ และอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม ไปให้
ผู้ทรงคณุวฒุิกลุม่เดมิท่ีสนทนากลุม่ท าการประเมิน โดยผู้วิจยัด าเนินการ ดงันี ้

 2.1 ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อ
ขออนญุาตเก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้ทรงคณุวฒุิ 

 2.2 ผู้ วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบประเมินความ
เป็นไปได้ของรูปแบบฯไปพร้อมกับหนงัสือขอความร่วมมือ ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิโดยทางไปรษณีย์
และบางส่วนผู้ วิจัยได้น าไปส่งให้ผู้ ทรงคุณวุฒิด้วยตนเอง การเก็บรวบรวมแบบประเมินความ
เป็นไปได้ของรูปแบบฯกลบั ผู้ วิจัยเก็บรวบรวมด้วยตนเอง และบางส่วนผู้ทรงคุณวุฒิส่งคืนทาง
ไปรษณีย์ 

3. การวิเคราะห์ข้อมลู 
ข้อมลูการประเมินรูปแบบความร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษา ประเภท

อตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ผู้วิจยัวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย 
(Mean) โดยใช้เกณฑ์ ก าหนดความหมายตามขอบเขตของค่าเฉลี่ยตามแนวคิดของเบสท์ ( Best 
1981:182 ) แบง่เป็น 5 ช่วง ดงันี ้
 คา่เฉลี่ย  4.50-5.00  หมายความวา่  มีความเป็นไปได้มากท่ีสดุ 
 คา่เฉลี่ย 3.50-4.49  หมายความวา่  มีความเป็นไปได้มาก 
 คา่เฉลี่ย 2.50-3.49  หมายความวา่  มีความเป็นไปได้ปานกลาง 
 คา่เฉลี่ย 1.50-2.49  หมายความวา่  มีความเป็นไปได้ น้อย 
 คา่เฉลี่ย 1.00-1.49  หมายความวา่  มีความเป็นไปได้น้อยท่ีสดุ 
    

สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม คือ ค่าเฉลี่ย (Mean: x̅) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD)  
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บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาวิจัยในครัง้นี ้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพและปัญหา พัฒนารูปแบบ
ความร่วมมือ และตรวจสอบความครอบคลุม ความเหมาะสม และประเมินความเป็นไปได้ของ
รูปแบบความร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่ม
จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้ วิจยัได้น าเสนอโดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ 
ดงันี ้ 

ระยะท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพและปัญหาของความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย 

ระยะท่ี 2 ผลการพัฒนารูปแบบความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษา ประเภท
อตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย 

ระยะท่ี 3 ผลการตรวจสอบความครอบคลุม ความเหมาะสม และประเมินความ
เป็นไปได้ของรูปแบบความร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์
ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย 

ระยะที่ 1 ผลการศึกษาสภาพและปัญหาของความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ประเภท
อุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจงัหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 

ผลการสมัภาษณ์ผู้ปฏิบตัิงานด้านการจดัการอาชีวศกึษา จ านวน 23 คน ท่ีเลือกมาจาก
ทัง้สามองค์กร ได้แก่ สถาบันอาชีวศึกษา ประกอบด้วย หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ครูนิเทศก์การฝึกอาชีพสถาบันอุดมศึกษา 
ประกอบด้วย หวัหน้าสาขาวิชายางและพอลิเมอร์ อาจารย์ประจ าสาขา และอาจารย์นิเทศก์หรือ
ผู้ รับผิดชอบงานด้านความร่วมมือ  และสถานประกอบการประกอบด้วย ฝ่ายบุคคลหรือฝ่าย
ทรัพยากรมนษุย์หรือผู้ควบคมุการฝึกในสถานประกอบการ เพื่อศกึษาสภาพและปัญหาของความ
ร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้
ฝ่ังอา่วไทย สามารถสรุปประเด็นส าคญั ได้ดงันี ้

1.สภาพของความร่วมมือระหว่างสถาบนัอาชีวศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาและสถาน
ประกอบการ ในการจัดการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ในกลุ่ม
จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย พบวา่ มีความร่วมมือกนัในบางกิจกรรม โดยสว่นใหญ่ความร่วมมือจะมี
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ลกัษณะท่ียงัไม่เป็นทางการ ขาดการวางแผนการด าเนินงานร่วมกนั ซึ่ง กิจกรรมหลกั ๆ ท่ีร่วมมือ
กนัสามารถจ าแนกได้ 4 ด้าน  ดงันี ้ 

1.1 ด้านการฝึกงานและประเมินสมรรถนะ ผู้ ให้ข้อมลูมีความเห็นว่า ในด้านการ
ฝึกงานนัน้สถาบนัอาชีวศกึษาจะท าความร่วมมือกบัสถานประกอบการโดยส่งนกัศึกษาไปฝึกงาน
โดยสถานประกอบการบางแห่งจะท าบนัทึกข้อตกลงกันอย่างเป็นทางการแต่สถานประกอบการ
บางแห่งไม่มีการท าบันทึกข้อตกลงกันอย่างเป็นทางการแต่จะท าความร่วมมือโดยอาศัย
สัมพันธภาพส่วนบุคคล นอกจากมีความร่วมมือในการฝึกงานแล้วยังมีความร่วมมือกับ
สถาบนัอดุมศึกษาในการประเมินสมรรถนะนกัศึกษาท่ีกลบัจากการเรียนในระบบทวิภาคี  ดงัจะ
เห็นได้จากตวัอยา่งข้อมลูการให้สมัภาษณ์ของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้

 
“ความร่วมมือของวิทยาลยัเทคนิคนครศรีธรรมราช สาขาเทคโนโลยียางและ

พอลิเมอร์  กับสถานประกอบการ ตามนโยบายของวิทยาลยัเทคนิคนครศรีธรรมราช คือต้องท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(Memorandum of Understanding : MOU)อย่างน้อย 1 แผนก 1 
โรงงาน ตอนนีท้างสาขาก็ท า MOU กับ บริษัท ทองไทยรับเบอร์ จ ากัด อ าเภอนาบอน จังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นโรงงานท ายางแผ่นรมควนั ยางแท่ง และน า้ยางข้นโดยสญัญากันว่า ทาง
บริษัทจะรับนักศึกษาเข้าฝึกงานตลอดส่วนโรงงานอ่ืนก็รับนักศึกษาเข้าฝึกงานปกติแต่ไม่ได้ท า 
MOU กนั” 

                                                            (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 6. 2561 : สมัภาษณ์) 
 

“มีการรับนักเรียน นักศึกษา สาขายาง จากสถาบันอาชีวศึกษาและ
มหาวิทยาลัยเข้ามาฝึกงาน ส่วนใหญ่ความร่วมมือกันยังไม่เป็นทางการ ขาดการวางแผนการ
ด าเนินงานร่วมกนั” 

                                                           (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 17. 2561 : สมัภาษณ์) 
 

“ วิทยาลยัเทคนิคนครศรีธรรมราช และวิทยาลยัเทคนิคสรุาษฎร์ สง่นกัศกึษา
มาฝึกงาน ทัง้ระดบั ปวช. และปวส. ทัง้สาขายางและสาขาช่าง การฝึกงานของนกัศกึษาสาขายาง 
ก็จะได้รับการฝึกกระบวนการทัง้หมด ตัง้แต่ รับซือ้วตัถุดิบ การผลิต กระบวนการเก็บรักษา การ
ทดสอบคุณภาพ และท าโครงงานก่อนจบ แต่ขาดการวางแผนร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและ
โรงงาน มีเพียงการสง่นกัศกึษามาและให้โรงงานรับเข้าฝึกงาน” 

                                                           (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 16.2561 : สมัภาษณ์) 
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“ การสอนในระดบัปริญญาตรี สาขายาง ของวิทยาลยัเทคนิคสุราษฎร์ธานี 
ในระบบทวิภาคี ส่วนใหญ่จะส่งไปฝึกโรงงานผลิตล้อยาง ในภาคกลาง ส่วนโรงงานยางในกลุ่ม
จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ก็จะเว้นไว้ให้ผู้ เรียนในระดบั ปวช.และ ปวส. เป็นหลกั เพื่อลดความ
แออดัของนกัศกึษาท่ีเข้ารับการฝึกงาน” 

                                         (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 1. 2561 : สมัภาษณ์) 

 

“ เป็นผู้ทรงคณุวฒุิประเมินสมรรถนะ นกัศึกษาสาขายาง ระดบัปริญญาตรี  
ท่ีกลบัจากการเรียนในระบบทวิภาคี” 

                                                                  (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 7. 2561 : สมัภาษณ์) 

 

 1.2 ด้านวิชาการและการวิจัย ผู้ ให้ข้อมูลมีความเห็นว่า ด้านวิชาการและการ
วิจยันัน้สถาบนัอาชีวศึกษาจะท าความร่วมมือกบัสถาบนัอดุมศึกษาและสถานประกอบการ มีทัง้
ท าบนัทกึข้อตกลงอยา่งเป็นทางการและเพียงการเข้าร่วมงานประชมุวิชาการหรือร่วมงานวิจยัแบบ
ไม่เป็นทางการ ดงัจะเห็นได้จากตวัอยา่งข้อมลูการให้สมัภาษณ์ของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้

 

“ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยทัง้สองฝ่ายตกลงร่วมกันในการพัฒนางานวิจัย 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ น าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
รวมทัง้การพฒันาบุคลากรสายอาชีพในรูปแบบต่างๆ ให้มีศกัยภาพ  ส่งเสริมและพฒันาให้เกิด
งานวิจยันวตักรรมและเทคโนโลยีในการผลติผลิตภณัฑ์จากยางพาราในรูปแบบตา่งๆ” 

                                                                   (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 13. 2561 : สมัภาษณ์) 

 

“ สถานประกอบการเข้าร่วมประชุมวิชาการกับทางวิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช เพื่อมารับรู้แผนและแนวทางของวิทยาลัยและมีการส่งนักศึกษาเข้าร่วมงาน
วิชาการกบัทางมหาวิทยาลยั เช่น ร่วมประกวดนวตักรรมด้านยาง " 

               (ผูใ้หข้อ้มลูที ่6. 2561 : สมัภาษณ์) 
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“ เคยเข้าร่วมงานวิชาการด้านยางกบัทางมหาวิทยาลยั เช่น งานมอ.วิชาการ 
หรือเข้าร่วมสมัมนาเก่ียวกบัเร่ืองน า้ยาง” 

                                        (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 17. 2561 : สมัภาษณ์) 

 

“ เคยร่วมงานวิจยักับทางมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี โครงการกากตะกอนอดัเม็ด (ท าปุ๋ ย) ” 

                                             (ผูใ้หข้อ้มลูที ่16.2561 : สมัภาษณ์) 

 

  “ มีความร่วมมือกบัวิทยาลยัเทคนิคสรุาษฎร์ธานี ในการท าวิจยัระหว่าง
อาจารย์ และเคยเป็นผู้ทรงคณุวฒุิในการวิพากษ์หลกัสตูรยางให้กบัวิทยาลยัเทคนิคสรุาษฎร์ธานี
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในงานวิจยัหรือโครงงานของนกัศกึษา ที่น าผลงานวิจยัหรือ
โครงงานยาง มาน าเสนอในงาน มอ.วิชาการ ท่ีจดัขึน้ทกุปี ซึง่จะช่วยเพิ่มทกัษะในการท าวิจยัให้กบั
นกัศึกษามากขึน้ แต่ความร่วมมือส่วนใหญ่ยงัไม่เป็นทางการ ขึน้อยู่กบันโยบายของผู้บริหารเป็น
ส าคญั” 

                                                           (ผูใ้หข้อ้มลูที ่7. 2561 : สมัภาษณ์) 

 

1.3 ด้านการรับเข้าศกึษาและการสนบัสนนุวตัถดุิบและเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ผู้ ให้
ข้อมูล มีความ เห็ นว่า  ด้ านการรับ เข้าศึกษาต่อนั น้ สถาบันอาชีวศึกษาจะ ร่วม มือกับ
สถาบันอุดมศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาให้โควตาศึกษาต่อและรับเข้าศึกษาตามระบบ 
นอกจากนีย้งัมีการเข้าเรียนรู้เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร สว่นสถานประกอบการให้การสนบัสนนุวตัถดุิบ
เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ดงัจะเห็นได้จากตวัอยา่งข้อมลูการให้สมัภาษณ์ของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้

 
“ มีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนด้านยางในกลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทยในเร่ืองศกึษาต่อในระดบัปริญญาตรี สาขายาง โดยมีการส่งโควต้าให้ไปศึกษา
ต่อ เช่นมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ และโควต้า
ปริญญาตรี วิทยาลยัเทคนิคสรุาษฎร์ธานี ” 

                                                       (ผูใ้หข้อ้มลูที ่6. 2561 : สมัภาษณ์) 
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“ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตพทัลงุ กบัทางสถาบนั
อาชีวศึกษา ก็เป็นในลักษณะให้นักศึกษาทัง้สาขายางและสาขาช่าง มาศึกษาเรียนรู้ในเร่ือง
เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรทางด้านยาง  เน่ืองจากทางมหาวิทยาลยัมีศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อ
ชุมชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการไปท างานในโรงงานยางในอนาคตและให้ทุก
วิทยาลยัเทคนิคทางภาคใต้ส่งนกัศึกษามาอบรมด้านยาง เรียนรู้การสร้างสนามจากยางพารา ทัง้
สนามฟุตซอล สนามแบดมินตนั เป็นต้น โดยอบรมเป็นหลกัสูตรระยะสัน้ และรับนักเรียนระดบั 
ปวช. มาศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์และมีการอบรมด้าน
ยางให้กบัทางสถานประกอบการ” 

                                                (ผูใ้หข้อ้มลูที ่14. 2561 : สมัภาษณ์) 
 
“ มีการสนับสนุนน า้ยางพิเศษให้กับวิทยาลยัเทคนิค เพื่อใช้ฝึกในการเรียน

การสอน แต่ความร่วมมือสว่นใหญ่ยงัไม่เป็นทางการ ยงัใช้ความสมัพนัธ์ส่วนตวั ขาดการวางแผน
ร่วมกนั ” 

                                                                (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 16.2561 : สมัภาษณ์) 

 

โดยสรุป จากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการอาชีวศึกษาลักษณะ
ความร่วมมือ เก่ียวกบัสภาพของความร่วมมือระหวา่งสถาบนัอาชีวศกึษา สถาบนัอดุมศกึษา และ
สถานประกอบการ ในการจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง พบว่า 
มีความร่วมมือกนัในด้านการฝึกงานและประเมินสมรรถนะ ด้านวิชาการและการวิจยั และด้านการ
รับเข้าศกึษาและการสนบัสนนุวตัถดุิบและเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร แตค่วามร่วมมือสว่นใหญ่ยงัไม่เป็น
ทางการ และขาดการวางแผนร่วมกนั มีการร่วมกนัในบางสว่นหรือบางกิจกรรมในแตล่ะด้าน 

2. ปัญหาและอุปสรรค ของความ ร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา
สถาบนัอดุมศกึษาและสถานประกอบการ ในการจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและ
ผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ผู้ ให้ข้อมลูมีความเห็นว่ามีประเด็นปัญหาส าคญั
ซึ่งสามารถจดัเป็นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม คือ ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการ  ปัญหาท่ีเก่ียวข้อง
กบัหลกัสตูร การเรียนการสอน และการวิจยั ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ เรียน และปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบั
การฝึกอาชีพ ดงันี ้ 

2.1 ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ พบว่า ท่ีผ่านมายังไม่มีระบบ
บริหารจดัการความร่วมมือท่ีชดัเจน ขึน้อยูก่บัแนวคดิและนโยบายของผู้บริหารเป็นส าคญั ขาดการ
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ท าความเข้าใจในหลกัการและวตัถุประสงค์ของการจดัการอาชีวศึกษาร่วมกัน ขาดการวางแผน
ร่วมกัน การประสานงานยังไม่เป็นระบบ และการติดต่อระหว่างหน่วยงานส่วนใหญ่อาศัย
ความสมัพนัธ์สว่นตวัดงัจะเห็นได้จากตวัอยา่งข้อมลูการให้สมัภาษณ์ของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้

 
“ความ ร่วม มื อของสถานป ระกอบการ สถาบัน อา ชี วศึ กษ าและ

สถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันยังไม่มีระบบบริหารจัดการท่ีชัดเจน จะมีก็เพียงการรับนักเรียน 
นกัศึกษาสาขายาง มาฝึกงาน หรือรับเข้าท างาน ส่วนความร่วมมือกบัครู-อาจารย์ ส่วนใหญ่ก็ใช้
ความสมัพนัธ์สว่นตวั” 

                                                (ผูใ้หข้อ้มลูที ่17. 2561 : สมัภาษณ์) 

 

“ความร่วมมือท่ีผ่านมาระหว่างสถาบันอาชีวศึกษากับสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ยงัไม่เป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน ความเข้มแข็งของความ
ร่วมมือขึน้อยู่กับแนวคิดและนโยบายของผู้ บริหารเป็นส าคัญ ปัจจุบันเป็นแค่การขอความ
ช่วยเหลือกนัเช่น การขอใช้ห้องปฏิบตัิการ” 

                                      (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 7. 2561 : สมัภาษณ์) 

 

“ ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภณัฑ์ยาง ไม่มีรูปแบบการบริหารจดัการท่ีชดัเจน หากสถานศึกษาและสถานประกอบการมี
ความร่วมมือท่ีเป็นระบบก็จะสามารถตอบสนองความต้องการระหวา่งกนัได้” 

                                                                           (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 3.2561 : สมัภาษณ์) 

 

“ความร่วมมือกบัสถานประกอบการด้านยางยงัมีน้อยและไม่มีความชดัเจน
ในเร่ืองของการบริหารจดัการให้เกิดความร่วมมือ”  

                                 (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 2. 2561 : สมัภาษณ์) 
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“มีความร่วมมือกันบ้างแต่ยังไม่เป็นระบบ เช่น กรณีการส่งนักศึกษามา
ฝึกงานควรบริหารจดัการให้เป็นระบบ ครูอาจารย์ท่ีปรึกษาควรติดต่อกบัโรงงาน เพื่อจะได้พดูคยุ
และวางแผนร่วมกนั ตลอดจนคดัเลือกนกัศกึษาฝึกงานให้เหมาะสมกบัระดบัความรู้ท่ีเรียนมา และ
ร่วมกนัวางแผนการฝึกในแตล่ะแผนกให้เหมาะสมกบัระยะเวลาที่ฝึกไมใ่ช่ให้เด็กมาตดิตอ่เอง ” 

                                                (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 16. 2561 : สมัภาษณ์) 

 

“สถานประกอบการ ท่ีไม่ได้ท า MOU กบัทางวิทยาลยัเทคนิค จะขาดความ
เข้าใจในเร่ืองหลกัการและวตัถปุระสงค์ของการจดัการอาชีวศกึษาร่วมกนั ขาดการวางแผนร่วมกนั 
ส่วนใหญ่จะเป็นการด าเนินการของสถาบนัอาชีวศกึษาฝ่ายเดียว ท าให้การฝึกงานในบางโรงงาน 
ไม่เป็นไปตามแผนท่ีทางวิทยาลยัก าหนดไว้วา่ต้องฝึกอะไรและเรียนรู้อะไรในแตล่ะสปัดาห์” 

  (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 6.2561 : สมัภาษณ์) 
 

“ปัจจุบันความร่วมมือ ยังไม่มี รูปแบบท่ีชัดเจน ความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการก็เป็นเร่ืองการส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน การขอวัตถุดิบ หรือขอเข้าไปเก็บข้อมูลใน
โรงงาน หรืออ่ืนๆ ก็อาศยัความสมัพันธ์ส่วนตวั ท าหนังสืออนุเคราะห์ และหนังสือขอบคุณส่วน
ความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิค สาขายาง ก็เป็นเร่ืองการรับนักศึกษามาศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลยั” 

 (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 11.2561 : สมัภาษณ์) 

 

ผู้ วิจัยสามารถสรุปความคิดเห็นท่ีได้จากการวิเคราะห์เนือ้หาตวัอย่างการ
สมัภาษณ์ของผู้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัปัญหาการบริหารจดัการ ดงันี ้

 1. ไม่มีระบบการบริหารจดัการความร่วมมือท่ีชัดเจน ขาดการวางแผน
ร่วมกนัจะมีก็เพียงการรับนกัเรียน นกัศกึษาของสถาบนัอาชีวศกึษามาฝึกงาน หรือรับเข้าท างานใน
สถานประกอบการ และศกึษาตอ่ในระดบัมหาวิทยาลยั 

 2. ขาดการท าความเข้าใจในหลกัการและวตัถปุระสงค์ของการจดัการ 
อาชีวศกึษาร่วมกนั 
 3. การตดิตอ่ประสานงานอาศยัความสมัพนัธ์สว่นตวั 
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2.2 ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตร การเรียนการสอน และการวิจัย  พบว่า 
หลกัสตูรไม่ทันสมยั เนือ้หารายวิชาไม่สอดคล้องกับการท างานในสถานประกอบการในปัจจุบนั 
การจดัแผนการเรียนไม่สอดคล้องกับลกัษณะงานอาชีพ ขาดการประชาสมัพนัธ์หรือสร้างความ
เข้าใจหลกัสตูรแก่ผู้ปกครองและนกัศกึษา ครูสว่นใหญ่ขาดประสบการณ์ตรงในโรงงาน การขยาย
ผลงานวิจยัสู่เชิงพาณิชย์ยงัไม่เป็นรูปธรรม ดงัจะเห็นได้จากตวัอย่างข้อมลูการให้สมัภาษณ์ของ
ผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้

“สถาบนัการศึกษาควรปรับหลกัสตูรให้ทนัสมยัไม่ใช่ลกัษณะลอกเลียนแบบ
หลกัสูตรกันมา ควรพัฒนาให้มีเนือ้หาวิชาท่ีสอดคล้องกับการท างานในโรงงานในปัจจุบันวิชา
บงัคบักบัวิชาเอกต้องไปด้วยกนั มองงานในอนาคตเม่ือจบแล้วจะท างานอะไร ต้องเลือกเรียนเพื่อ
ออกไปสู่ตลาดแรงงาน เช่น ท างานสายวิชาการ ก็เรียนยางคู่กบัวิทยาศาสตร์ ท างานด้านเทคนิค
หรือเทคโนโลยียางก็เรียนยางคู่กับวิศวกรรมหรือช่าง เป็นนักวิเคราะห์ตลาดยางก็เรียนยางคู่กับ
เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น และการเรียนการสอนยงัไม่สามารถให้นกัศึกษาสามารถพฒันาและสร้าง
มลูค่าเพิ่ม สร้างสรรค์และต่อยอดผลิตภณัฑ์ ตลอดจนสามารถสร้างเคร่ืองมือเพื่อตอบโจทย์กับ
ผลิตภณัฑ์ท่ีนกัศกึษาต้องการสร้างได้” 

(ผู้ให้ข้อมลูท่ี 18.2561 : สมัภาษณ์) 

 

“ต้องปรับหลักสูตรให้ทันสมัย และประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจกับ
ผู้ปกครองและนกัศึกษาให้มัน่ใจและมองเห็นภาพท่ีชดัเจนในการประกอบอาชีพ การขาดแคลน
แรงงาน ความต้องการของตลาดแรงงาน ท่ีวิทยาลยันักเรียนนักศึกษาท่ีจบสาขายางไม่ตกงาน  
และทางวิทยาลยัก็มีวสัด ุอปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรพร้อมแตมี่ผู้สนใจเรียนน้อย ท าให้สาขายาง
ในหลายวิทยาลยัเทคนิคต้องปิดตวัลง เช่น วิทยาลยัเทคนิคทุ่งสง วิทยาลยัเทคนิคชมุพร” 

                                                           (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 5.2561 : สมัภาษณ์) 

 

“ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ตรงในงาน
อาชีพด้านยางและผลิตภัณฑ์ยางท าให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและความก้าวหน้าของสถานประกอบการได้และเทคโนโลยีบางอย่างเป็นความลบัของ
โรงงาน” 

                                                           (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 3. 2561 : สมัภาษณ์) 



  129 

“สถาบนัอาชีวศกึษาส่วนใหญ่ไม่สามารถจดัหาครุภณัฑ์ และห้องปฏิบตัิการ
ท่ีทันสมยัให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบตัิได้ เน่ืองจากมีราคาแพง และติดขดัด้วยระเบียบการจดัซือ้จัด
จ้างของทางราชการ ส่วนในด้านการวิจัยแม้วิจัยเสร็จแล้วก็ยงัไม่มีความชัดเจนในการท าความ
ร่วมมือกบัสถานประกอบการในการถ่ายทอดงานวิจยั เพื่อน าไปขยายผลในเชิงพาณิชย์” 

                              (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 2.2561 : สมัภาษณ์) 

 

ผู้ วิจัยสามารถสรุปความคิดเห็นท่ีได้จากการวิเคราะห์เนือ้หาตวัอย่างการ
สมัภาษณ์ของผู้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัปัญหาหลกัสตูร การเรียนการสอน และการวิจยั ดงันี ้

1. หลักสูตรไม่ทันสมัยและเนือ้หาวิชาไม่สอดคล้องกับการท างานใน
สถานประกอบการยางในปัจจบุนั 

2. การเรียนการสอนยังไม่สามารถส่งเสริมหรือสนับสนุนให้นักศึกษา
สามารถพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างสรรค์และต่อยอดผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสามารถสร้าง
เคร่ืองมือเพื่อตอบโจทย์กบัผลิตภณัฑ์ท่ีนกัศกึษาต้องการสร้างได้ 

3.ขาดการประชาสมัพนัธ์หรือท าความเข้าใจกบัผู้ปกครองและนกัศกึษา
ให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับหลกัสตูรท่ีศึกษาและการสร้างความมัน่ใจและมองเห็น
ภาพท่ีชดัเจนในการประกอบอาชีพ 

4. ครูผู้สอนในสถาบนัการศกึษาขาดประสบการณ์ตรงในงานอาชีพด้าน
ยางและผลิตภณัฑ์ยาง 

5. ขาดครุภณัฑ์ และห้องปฏิบตัิการท่ีทนัสมยัให้นกัศกึษาได้ฝึกปฏิบตัิได้ 
เน่ืองจากมีราคาแพง และติดขดัด้วยระเบียบการจดัซือ้จดัจ้างของทางราชการ 

6. ไม่มีความชดัเจนในการท าความร่วมมือในการถ่ายทอดงานวิจยัจาก
สถานศกึษาไปสูส่ถานประกอบการ เพื่อน าไปขยายผลในเชิงพาณิชย์” 

2.3 ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ เรียน พบว่า สมรรถนะและทกัษะของผู้ เรียนยงัไม่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ไม่ปรับตัวเข้ากับการท างาน ขาดความ
รับผิดชอบ ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด ดังจะเห็นได้จาก
ตวัอยา่งข้อมลูการให้สมัภาษณ์ของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้
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“ปัญหาผู้ เรียนสาขายาง หากเรียนแต่ยางก็จะท างานได้ เฉพาะใน
ห้องปฏิบตัิการ ตรวจค่าต่างๆ ซึง่มีต าแหน่งงานน้อย แต่ถ้าเรียนช่างหรือเรียนวิศวกรรมก็จะรู้เร่ือง
เคร่ืองมือเคร่ืองจักรแต่ไม่มีความรู้เร่ืองวสัดุ เร่ืองยาง เร่ืองสารเคมี ท าให้บางบริษัทต้องน าเข้า
วิศวกรทางด้าน Process ด้านยางมาจากประเทศมาเลเซีย ดงันัน้ผู้ เรียนควรมีความรู้ทัง้ด้านยาง
และด้านช่างหรือวิศวกรรม” 

                                                            (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 13. 2561 : สมัภาษณ์) 
 

“ผู้ เรียนสาขายาง ต้องมีพืน้ฐานด้านช่างกล หรือได้เรียนรู้เก่ียวกบัช่างกลด้วย  
ก็จะท าให้สามารถท างานในไลน์การผลติยางได้ด้วย” 

 (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 5. 2561 : สมัภาษณ์) 

 

“ทกัษะของผู้ เรียนท่ีมาฝึกอาชีพ บางอย่างล้าสมยั เป็นทกัษะเก่าท่ีโรงงานใช้
เม่ือ 10ปี ท่ีแล้ว ผู้ เรียนและผู้ ท่ีจบทางด้านยางนอกเหนือจากความรู้เร่ืองยางแล้ว ควรต้องเพิ่มเติม
ความรู้ด้านธุรกิจ การบริหารจัดการ การตลาด มาตรฐาน ความปลอดภัย และด้านช่างหรือ
วิศวกรรม ซึ่งยงัขาดอยู่เพื่อให้สามารถท างานได้หลากหลายและท างานได้ทันทีโดยท่ีโรงงานไม่
ต้องเสียเวลาอบรมเพิ่ม” 

(ผู้ให้ข้อมลูท่ี 18. 2561 : สมัภาษณ์) 

 

“เคยรับนกัเรียนระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขายาง มา
ฝึกอาชีพท่ีโรงงานปรากฏว่าต้องส่งกลบัสถานศึกษาเพราะยงัรับกฎระเบียบอะไรไม่ได้ ระยะหลงั
จะรับนกัศกึษาในระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) และปริญญาตรี และมีการพิจารณา
เกรดในการรับฝึกงานด้วย โดยมองวา่เกรดสงูน่าจะมีความรับผิดชอบมากกวา่เกรดต ่า” 

(ผู้ให้ข้อมลูท่ี 17. 2561 : สมัภาษณ์) 
 

“ปัญหาของนักเรียนระดบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ในการ
ออกฝึกอาชีพคือ วยัวฒุิยงัไม่พร้อมท่ีจะท างาน บางคนขาดความรับผิดชอบ ไม่ตรงต่อเวลา ขาด
วินยั เป็นต้น ซึง่ทางวิทยาลยัก็จะแก้ปัญหาด้วยการคยุกบัสถานประกอบการเพื่อให้โอกาสเด็ก ได้
ปรับปรุงตวั เชิญผู้ปกครองมารับรู้ท าความเข้าใจกัน แต่ถ้ายงัท าอีกหรือกรณีหนกัๆ ก็อาจให้พกั
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การเรียน หรือเอามาช่วยงานในวิทยาลยั เพื่อเก็บชัว่โมงให้ครบ สว่นระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชัน้สูง (ปวส.) และ ปริญญาตรี ไมค่อ่ยมีปัญหา เด็กมีความรับผิดชอบ” 

                                     (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 1. 2561 : สมัภาษณ์) 
 

ผู้ วิจัยสามารถสรุปความคิดเห็นท่ีได้จากการวิเคราะห์เนือ้หาตวัอย่างการ
สมัภาษณ์ของผู้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัปัญหาผู้ เรียน ดงันี ้

1.ขาดทักษะทางด้านช่างหรือวิศวกรรมส่งผลต่อการท างานในไลน์การ
ผลิต 

2.ทกัษะท่ีเรียนล้าสมยั 
3. ขาดความรู้ด้านธุรกิจ การบริหารจดัการ การตลาด มาตรฐาน ความ

ปลอดภยั และด้านช่างหรือวิศวกรรม ซึง่บริษัทต้องการนอกเหนือจากความรู้เร่ืองยาง 
4. ผู้จบการศึกษาด้านยาง ส่วนใหญ่ไม่สามารถท างานได้ทนัที บริษัทท่ี

รับเข้าท างานยงัต้องฝึกอบรบเพิ่มเติม  
 5.นักเรียนระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ไม่ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด ขาดความรับผิดชอบและไม่ปรับตวัเข้ากบัการ
ท างาน 

2.4 ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับการฝึกอาชีพ พบว่า การส่งนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ
ในสถานประกอบการ มีสถาบันอาชีวศึกษาบางแห่ง ขาดวัตถุประสงค์ของการฝึกอาชีพ ขาด
แผนการฝึกอาชีพ และขาดการวางแผนร่วมกันกับสถานประกอบการ ส่งผลให้การฝึกอาชีพไม่
เป็นไปตามแผนท่ีได้ก าหนดไว้ หรือช่วงเวลาฝึกอาชีพไม่เหมาะสมกบัสถานประกอบการ และการ
เลือกโรงงานไม่เหมาะสมกบัผู้ ฝึกอาชีพ ในส่วนของผู้ควบคมุการฝึกหรือครูฝึก พบว่า ขาดทกัษะ
การสอนและการถ่ายทอดประสบการณ์ ดงัจะเห็นได้จากตวัอย่างข้อมลูการให้สมัภาษณ์ของผู้ ให้
ข้อมลู ดงันี ้

 
“ปัญหาการฝึกอาชีพ พบว่า บางสถานศกึษาสง่นกัศึกษามาฝึกอาชีพแตไ่ม่มี

วตัถปุระสงค์ของการฝึกอาชีพ ท าให้ไม่มีทิศทางว่าต้องการฝึกอะไร บางโรงงานก็รับนกัศึกษาฝึก
อาชีพมาแทนต าแหน่งงานท่ีโรงงานว่างหรือขาดแคลน ท าให้นักศึกษาท่ีมาฝึกอาชีพได้ทักษะ
เฉพาะท่ีเป็นแรงงานทัว่ไป” 

 (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 18. 2561 : สมัภาษณ์) 
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“โรงงานมีข้อเสนอแนะให้ทางวิทยาลยัเทคนิคท่ีสง่นกัศกึษาเข้าฝึกอาชีพ ต้อง
ใสแ่ผนและรายละเอียดวา่ต้องการให้ฝึกอะไรบ้าง ต้องการรู้อะไรบ้าง” 

(ผู้ให้ข้อมลูท่ี 5. 2561 : สมัภาษณ์) 
 

“การมาฝึกอาชีพยงัไม่เป็นระบบ นกัศกึษาสง่หนงัสือขอฝึกอาชีพ เมื่อตอบรับ 
ก็สง่หนงัสือสง่ตวัมา ไมไ่ด้มีการวางแผนการฝึกหรือได้คยุรายละเอียดกบัสถานศกึษา” 

(ผู้ให้ข้อมลูท่ี 19. 2561 : สมัภาษณ์) 
 

“นกัศกึษาไปฝึกอาชีพแล้วได้รับความรู้ไม่ครบ เน่ืองจากบางโรงงานให้ฝึกไม่
ตรงกบัแผนท่ีทางวิทยาลยัวางไว้ ฝึกไมค่รบทกุแผนก ไมค่รบทกุไลน์การผลิตท่ีเก่ียวกบัยาง เช่น ให้
ฝึกแตใ่นแผนกสง่ออก ให้ไปชัง่ยาง ชัง่รถบรรทกุ” 

                                      (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 6. 2561 : สมัภาษณ์) 
 

“ช่วงเวลาฝึกอาชีพของนักศึกษา มีบางสถานศึกษาส่งมาฝึกช่วง เดือน
มีนาคม ถึงเมษายนซึง่เป็นช่วงท่ีทางโรงงานไม่คอ่ยมีวตัถดุิบ หากรับนกัศกึษามาฝึกก็จะได้ฝึกน้อย 
เน่ืองจากวตัถดุิบน้อย” 

(ผู้ให้ข้อมลูท่ี 22. 2561 : สมัภาษณ์) 

 

“ควรเลือกโรงงานให้เหมาะสมกบันกัเรียนนกัศกึษาท่ีมาฝึกอาชีพ เช่น การฝึก
ในอุตสาหกรรมยางต้นน า้ กลางน า้ ซึ่งผลิตพวกยางแผ่นดิบ ยางก้อนถ้วย ยางแท่ง ยางแผ่น
รมควนัควรเลือกส่งผู้ เรียนระดบั ปวช หรือ ปวส มาฝึก และควรมีความรู้เร่ืองยางและเคร่ืองจกัร 
เพื่อให้สามารถท างานในไลน์การผลิตได้ สามารถซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรเบือ้งต้นได้ สามารถเซ็ต
เคร่ืองตามผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตได้ ส่วนในระดบัปริญญาตรี ซึง่เรียนการแปรรูปผลิตภณัฑ์ก็ควรไปฝึก
อาชีพในอตุสาหกรรมยางปลายน า้ ไปฝึกการขึน้รูปตา่งๆ ซึง่เป็นผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปเช่น ถงุมือยาง 
ถงุยางอนามยั ยางล้อรถ เป็นต้น และปัญหาการการยอมรับผู้ควบคมุการฝึกเน่ืองจากนกัศกึษาฝึก
อาชีพบางคนยงัยึดติดกับวฒุิการศึกษา และนกัศึกษาฝึกอาชีพบางคน ไม่สู้ งาน และอีกประเด็น
คือ ผู้ควบคมุการฝึกขาดทกัษะการสอนและการถ่ายทอดประสบการณ์” 

(ผู้ให้ข้อมลูท่ี 16. 2561 : สมัภาษณ์) 
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“บางสถานศึกษาส่งนกัศึกษาเข้าฝึกอาชีพแล้ว ขาดการติดตามงานหรือส่ง
เอกสารการฝึกมาล่าช้า หนงัสือขอเข้าฝึกเหมือนบงัคบัว่าต้องรับ สญัญามาพร้อมกบันกัศกึษาฝึก
อาชีพ ทัง้ท่ีโรงงานยงัไมรั่บเลย และมีเอกสารมาก” 

  (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 17. 2561 : สมัภาษณ์) 
 

ผู้ วิจัยสามารถสรุปความคิดเห็นท่ีได้จากการวิเคราะห์เนือ้หาตวัอย่างการ
สมัภาษณ์ของผู้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัปัญหาการฝึกอาชีพดงันี ้

 1.ขาดวตัถปุระสงค์ของการฝึกอาชีพ ท าให้ไม่มีทิศทางในการฝึก 
 2. ขาดแผนและรายละเอียดในการฝึกอาชีพ 
 3. ขาดการวางแผนร่วมกนัท าให้ฝึกอาชีพไม่ครบตามแผนหรือไม่ตรงกบั

แผนท่ีวางไว้ 
 4. ช่วงเวลาการฝึกอาชีพไม่เหมาะสม เช่น เป็นช่วงขาดวตัถดุิบท าให้ฝึก

ได้น้อย 
 5. เลือกโรงงานไม่เหมาะสมกบัเนือ้หาวิชาท่ีเรียนมาท าให้ขาดโอกาสใน

การฝึก 
 6. ขาดการยอมรับผู้ควบคมุการฝึก ไมสู่้งาน 
 7. ผู้ควบคมุการฝึกขาดทกัษะการสอนและการถ่ายทอดประสบการณ์ 
 8. เอกสารมาก ลา่ช้า และขาดการตดิตามการฝึกอาชีพ 

3. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา พบว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหาความ
ร่วมมือสถาบันอาชีวศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ ต้องร่วมกันวางแผน 
ด าเนินงาน ตรวจสอบ และปรับปรุง ในกิจกรรมท่ีร่วมมือกัน และผู้ บริหารระดับสูงต้องให้
ความส าคญั มีหน่วยงานรับผิดชอบ และมีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้ รับผิดชอบจากทกุภาค
สว่นอยา่งชดัเจน ดงัจะเห็นได้จากตวัอยา่งค าสมัภาษณ์ของผู้ให้ข้อมลูดงันี ้

“สถาบนัอาชีวศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ ควรมีส่วน
ร่วมในการจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้
ฝ่ังอ่าวไทยตัง้แต่การวางแผน การด าเนินงาน การตรวจสอบ และการปรับปรุง (PDCA) โดยมีการ
ท าความเข้าใจในหลกัการและวตัถปุระสงค์ ว่าท าเพื่ออะไร ท าแล้วได้ประโยชน์อะไร ใครมีหน้าท่ี
รับผิดชอบอะไรบ้าง” 

 (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 11. 2561 : สมัภาษณ์) 
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“สถาบนัอาชีวศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาและสถานประกอบการ ควรร่วมกัน
บริหารจดัการด้านทรัพยากรบคุคล  ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร และเทคโนโลยีตา่งๆ ซึง่เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยของโรงงานจะมาช่วยพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ให้เข้มแข็งขึน้ เน่ืองจากสถานศึกษามีข้อจ ากัด
ด้านงบประมาณ 

 (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 2. 2561 : สมัภาษณ์) 

 

“ผู้ บริหารระดับสูงของสถาบันอาชีวศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและสถาน
ประกอบการควรให้ความส าคญัในการด าเนินงานความร่วมมือในการจดัการอาชีวศกึษา ประเภท
อตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทยและควรร่วมกนัจดัท าคูมื่อใน
การด าเนินงานความร่วมมือเพื่อความเข้าใจตรงกัน มีหน่วยงานรับผิดชอบคอยประสานความ
ร่วมมือ และมีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้ รับผิดชอบจากทกุภาคสว่นอยา่งชดัเจน” 

 (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 7. 2561 : สมัภาษณ์) 

 

“ควรมีการสนบัสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึง่กนัและกนัระหว่างสถาบนั
อาชีวศกึษา มหาวิทยาลยัและสถานประกอบการ ตลอดจนให้บคุลากรผู้สอนสาขายางไปฝังตวัอยู่
ในสถานประกอบการเพื่อเรียนรู้ มีการใช้เคร่ืองมือร่วมกนัเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อการศกึษา
สาขายาง มีการสนบัสนนุงบประมาณอย่างจริงจงั และมุง่เน้นการพฒันาบคุลากร” 

 (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 10. 2561 : สมัภาษณ์) 

 

“โรงงานยางส่วนใหญ่ประสบปัญหาเร่ืองมลพิษ ทัง้เร่ืองน า้เสีย เร่ืองกลิ่น จึง
อยากให้ทางมหาวิทยาลยัหรือวิทยาลยัเทคนิค ท่ีมีองค์ความรู้และผู้ เช่ียวชาญ เข้ามาให้ความรู้
หรือท าวิจยัเพื่อแก้ปัญหาให้กบัทางโรงงาน” 

 (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 21. 2561 : สมัภาษณ์) 
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“สถาบนัอาชีวศกึษาและมหาวิทยาลยัท่ีเปิดสอนด้านยางควรร่วมกนัจดัการ
ฝึกอบรมความรู้ทางด้านยางท่ีทางสถาบันการศึกษาเช่ียวชาญหรือมีองค์ความรู้อยู่ตลอดจน
ร่วมกันพัฒนาครูฝึกหรือผู้ ควบคุมการฝึกในสถานประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ และเทคนิคการสอนงาน และร่วมท าวิจยัแก้ไขปัญหาให้กบัโรงงานยาง” 

 (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 16. 2561 : สมัภาษณ์) 

 

ผู้ วิจัยสามารถสรุปความคิดเห็นท่ีได้จากการวิเคราะห์เนือ้หาตัวอย่างการ
สมัภาษณ์ของผู้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ดงันี ้

1.ท าความเข้าใจในหลกัการและวตัถุประสงค์ของความร่วมมือและร่วมกัน
วางแผน การด าเนินงาน การตรวจสอบ และการปรับปรุง (PDCA)  

2. ควรร่วมกนับริหารจดัการในด้านทรัพยากรบคุคล ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร 
และเทคโนโลยี 

3. ผู้บริหารระดบัสงูของทัง้สามฝ่ายให้ความส าคญัในการด าเนินงานความ
ร่วมมือ4. ควรร่วมกนัจดัท าคูมื่อในการด าเนินงานความร่วมมือเพื่อความเข้าใจตรงกนั 

5. ก าหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบความร่วมมือ 
6. มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้ รับผิดชอบจากทกุภาคสว่นอยา่งชดัเจน 
7. สนบัสนนุให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งกนั 
8. ควรร่วมกนัจดัการฝึกอบรมความรู้และร่วมวิจยั 
9. ควรร่วมพฒันาครูฝึกหรือผู้ควบคมุการฝึกให้มีความรู้ความเข้าใจในการ

ถ่ายทอดประสบการณ์ และเทคนิคการสอนงาน 
4. หลักการและแนวคิดในการสร้างความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษา ประเภท

อุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ผู้ ให้ข้อมลูมีความเห็นว่า
สถาบันอาชีวศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการควรด าเนินการร่วมกันในฐานะ
หุ้นส่วนทางการศกึษาเพื่อผลิตก าลงัคนอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง 
ให้มีความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของตลาดแรงงานโดยเร่ิมตัง้แต่การ
ก าหนดเป้าหมาย วางแผนงาน กระบวนการท างาน และลงมือปฏิบตัิงานร่วมกนั ด้วยการระดม
ทรัพยากรของทุกฝ่าย และทุกฝ่ายมีส่วนได้รับประโยชน์ ดงัจะเห็นได้จากตวัอย่างข้อมูลการให้
สมัภาษณ์ของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้
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“ ร่วมมือกนัในฐานะหุ้นส่วนทางการศึกษาโดยอยู่บนพืน้ฐานของทุกฝ่ายได้
ประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์กบัทุกฝ่าย ต้องมีการเอือ้ต่อกนั มีการระดมทรัพยากรบางส่วนมาใช้
ร่วมกัน เช่น โรงงานยางสามารถมาใช้ห้องปฏิบัติการยางในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบัน
อาชีวศกึษาได้  สถาบนัอดุมศกึษาฝึกอบรมให้กบัสถาบนัอาชีวศกึษา หรือร่วมท าวิจยั โดยโรงงาน
สนับสนุนทุนวิจัยหรือส่งเสริมการท าวิจัยในโรงงาน เพื่อแก้ปัญหาให้โรงงานหรือเพิ่ มคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์ หรือรับนกัศกึษาเข้าฝึกงาน และรับเข้าท างานเมื่อส าเร็จการศกึษา” 

 (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 7. 2561 : สมัภาษณ์) 

 

“ ร่วมกนัผลิตก าลงัคนอาชีวศึกษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์
ยาง ให้มีความรู้ ความสามารถและคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของตลาดแรงงาน” 

  (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 4. 2561 : สมัภาษณ์) 

 

“เอือ้เฟือช่วยเหลือกัน เปิดโอกาสให้ได้เข้าถึงทรัพยากรท่ีบางองค์กรมี บาง
องค์กรขาด เพื่อร่วมกนัเดินหน้า พฒันาอตุสาหกรรมยางอย่างยัง่ยืน บนพืน้ฐานความร่วมมือและ
ความพงึพอใจระหวา่งกนั” 

(ผูใ้หข้อ้มลูที ่8. 2561 : สมัภาษณ์) 

 

“ร่วมกันวางแผนกิจกรรมท่ีจะเกิดขึน้จากความร่วมมือทัง้สามฝ่าย และรับ
ประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ร่วมกนั เช่น แลกเปลี่ยนและพฒันาองค์ความรู้ร่วมกนั ใช้ทรัพยากรร่วมกนั เป็น
ต้น 

 (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 16. 2561 : สมัภาษณ์) 

 

“ความร่วมมือกันของทัง้สามภาคส่วน จะช่วยให้การพัฒนายางมีมิติท่ี
หลากหลายมากขึน้ ความส าเร็จและความเข้มแข็งก็จะตามมา” 

(ผู้ให้ข้อมลูท่ี 2. 2561 : สมัภาษณ์) 

 



  137 

“การร่วมมือกันจะช่วยให้ทุกภาคส่วนมีความเข้มแข็งขึน้ เช่น โรงงานก็จะ
ได้รับในส่วนของความรู้ทางวิชาการด้านยางจากสถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาก็ส่ง
นกัศกึษาเข้ามาฝึกงานในโรงงานอยา่งเป็นระบบ รวมถึงความร่วมมือในด้านอ่ืนๆตามมา” 

                                                        (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 23. 2561 : สมัภาษณ์) 

 

ผู้ วิจัยสามารถสรุปความคิดเห็นท่ีได้จากการวิเคราะห์เนือ้หาตัวอย่างการ
สมัภาษณ์ของผู้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัหลกัการและแนวคดิในการสร้างความร่วมมือดงันี ้

1.ร่วมมือกันในฐานะหุ้ นส่วนทางการศึกษาบนพืน้ฐานของทุกฝ่ายได้
ประโยชน์ 

2.ร่วมมือกันผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถและ
คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของตลาดแรงงาน 

3. เปิดโอกาสให้ได้เข้าถึงทรัพยากรท่ีบางองค์กรมี บางองค์กรขาด 
4.วางแผนกิจกรรมร่วมกนั และรับประโยชน์ท่ีเกิดขึน้จากความร่วมมือกนั 
5. องค์ประกอบหรือปัจจัยแห่งความส าเร็จของความร่วมมือในการจัดการ

อาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 
ระหว่างสถาบนัอาชีวศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาและสถานประกอบการ ผู้ ให้ข้อมลูให้ความเห็นว่ามี
องค์ประกอบหรือปัจจยัส าคญั 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผนและบริหารหลกัสตูร  ด้านการพฒันา
บคุลากรและเทคโนโลยี ด้านการระดมทรัพยากร และด้านความส าเร็จและการประเมินผล ดงันี ้ 

 5.1  ด้านการวางแผนและบริหารหลกัสตูร  
5.1.1 การวางแผนการด าเนินงานความร่วมมือ  ผู้ ให้ ข้อมูลมี

ความเห็นว่า การวางแผนการด าเนินงานความร่วมมือเป็นเร่ืองส าคัญท่ีสถาบันอาชีวศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการควรท าร่วมกันในทุกองค์ประกอบ มีการท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ มีการจดัตัง้หน่วยงานความร่วมมือและมีแผนปฏิบตัิงานความร่วมมือ ดงัจะ
เห็นได้จากตวัอยา่งข้อมลูการให้สมัภาษณ์ของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้

 
“ ต้องวางแผนและด าเนินงานความร่วมมือในทุกองค์ประกอบ ทัง้เร่ืองการ

จดัการทรัพยากรบคุคล เทคโนโลยี อปุกรณ์และเคร่ืองมือตา่งๆ ที่จะใช้ร่วมกนั” 
(ผู้ให้ข้อมลูท่ี 3. 2561 : สมัภาษณ์) 
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“วางแผนร่วมกัน เช่น เร่ืองเวลาและจ านวนของผู้ เข้าฝึกอาชีพค่าตอบแทน
และสวสัดิการตา่งๆ” 

(ผู้ให้ข้อมลูท่ี 9. 2561 : สมัภาษณ์) 
 

“ผู้บริหารระดบัสูงของทัง้สถาบนัอาชีวศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาและสถาน
ประกอบการควรให้ความส าคญัในการวางแผนและการด าเนินงานความร่วมมือ” 

(ผู้ให้ข้อมลูท่ี 7. 2561 : สมัภาษณ์ 
 

“ทัง้สามฝ่ายต้องท าบนัทึกข้อตกลงร่วมกันหรือท า MOU ระหว่างกันอย่าง
ชดัเจน มีค าสัง่จดัตัง้หน่วยงานความร่วมมือ และมีแผนปฏิบตัิงานร่วมกนั เพื่อยึดเป็นแนวทางใน
การด าเนินงานความร่วมมือ โดยมีผู้บริหารระดบัสงูของอาชีวศกึษาเป็นผู้น าในการท าความเข้าใจ 
เพื่อร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ก็มีการท าMOU กับ
สถานประกอบการ โดยก าหนดให้อย่างน้อย 1 แผนก 1 โรงงานข้อดีของการท า MOU กับสถาน
ประกอบการ คือ เข้าใจตรงกนั เพราะได้มารับรู้แผนและแนวทางของวิทยาลยั” 

(ผู้ให้ข้อมลูท่ี 4. 2561 : สมัภาษณ์) 
 

5.1.2 การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน ผู้ ให้ ข้อมูลมี
ความเห็นว่าสถาบนัอาชีวศึกษา สถาบนัอดุมศึกษา และสถานประกอบการควรร่วมกันปรับปรุง
หลกัสตูรให้ทนัสมยั สอดคล้องกบัการท างานในปัจจบุนั ในด้านเรียนการสอนยางควรเน้นการฝึก
ปฏิบตัิ ดงัจะเห็นได้จากตวัอยา่งข้อมลูการให้สมัภาษณ์ของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้

 

  “สถาบนัอาชวีศึกษาต้องปรบัปรุงหลกัสูตรให้ทนัสมยั มเีน้ือหาวชิาที่
สอดคล้องกบัการท างานในโรงงานในปัจจุบนัการเรยีนการสอนต้องสอนให้นักศกึษาสามารถ
พฒันาและสรา้งมูลค่าเพิม่ สรา้งสรรค์และต่อยอดผลติภณัฑ์ ตลอดจนสามารถสรา้งเครื่องมอื
เพือ่ตอบโจทยก์บัผลติภณัฑท์ีน่กัศกึษาต้องการสรา้งได”้ 

   (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 18. 2561 : สมัภาษณ์) 
 

  “ตอ้งพฒันาหลกัสตูรใหช้ดัเจนว่าสถาบนัอาชวีศกึษาจะสอนดา้นยางไป
ในทศิทางไหน สถาบนัอุดมศกึษาสอนดา้นยางไปในทศิทางไหน และสถานประกอบการตอ้งการ
บุคลากรเพือ่ใชง้านในสว่นไหนบา้งดงันัน้จงึตอ้งมาก าหนดทศิทางรว่มกนั” 

                                               (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 10. 2561 : สมัภาษณ์) 
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 “สถาบนัอุดมศึกษาควรมีส่วนร่วมในการวิพากษ์หลกัสูตร การประเมิน

สมรรถนะ นักศึกษาท่ีกลบัจากการเรียนในระบบทวิภาคี การให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นใน

งานวิจัยของนักศึกษา ท่ีน าผลงานวิจัยหรือโครงงาน มาน าเสนอในงานวิชาการของทาง

มหาวิทยาลยั” 

                                             (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 7. 2561 : สมัภาษณ์) 

 

 “ต้องบริหารหลกัสตูรร่วมกนั เพื่อน าทรัพยากรของแต่ละองค์กรมาใช้จดั

การศึกษาให้เกิดประโยชน์มากท่ีสดุ อย่างมหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตพทัลงุ มีศนูย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยียางเพื่อชุมชน คณะวิศวกรรมการศาสตร์ ซึ่งมีบุคลากร และเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรด้าน

ยางท่ีทนัสมยั ใช้ในการบริการวิชาการ การท าวิจยั ให้ความรู้ด้านยาง การแปรรูปผลิตภณัฑ์ การ

วางแผนการตลาด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนด้านยางในหลายมิติมากหากมีการ

บริหารจดัการท่ีดีร่วมกนั” 

(ผู้ให้ข้อมลูท่ี 15. 2561 : สมัภาษณ์) 

 

  “ควรร่วมกนัวางแผนการเรียนการสอนยางในระดบัอาชีวศึกษา โดยเน้น
การฝึกปฏิบตัิ มีรายวิชาท่ีครอบคลมุทัง้ทางด้านแปรรูปยาง ทดสอบยาง และความปลอดภยั เป็น
ต้น” 

 (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 9. 2561 : สมัภาษณ์) 
 

 “ควรร่วมกันบริหารหลักสูตรอย่างเป็นระบบ ร่วมกันพิจารณาก าหนด

คณุสมบตัิของนกัศกึษาฝึกอาชีพให้เหมาะสมกบัโรงงาน กบัแผนกท่ีฝึกระยะเวลาการฝึก ตลอดจน

ร่วมพัฒนาครูฝึกหรือผู้ ควบคุมการฝึกในสถานประกอบการให้มีทักษะในการถ่ายทอด

ประสบการณ์ และการสอนงาน ก่อนสง่นกัศกึษามาฝึกอาชีพ เป็นต้น” 
 (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 16. 2561 : สมัภาษณ์) 
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 5.2 ด้านการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี ผู้ ให้ข้อมูลมีความเห็นว่า 
ต้องพฒันาสมรรถนะของผู้ เรียน ผู้สอน บคุลากรในสถานประกอบการ และเทคโนโลยี ดงันี ้

5.2.1 การพัฒนาผู้ เรียนอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภณัฑ์ยาง ผู้ ให้ข้อมลูมีความเห็นว่า ผู้ เรียนควรได้ท างานงานวิจยัท่ีตอบโจทย์ความต้องการ
ของโรงงาน ได้ฝึกปฏิบตัิในสถานประกอบการและในสถาบนัอดุมศกึษา ดงัจะเห็นได้จากตวัอย่าง
ข้อมลูการให้สมัภาษณ์ของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้

“ผู้ เรียนอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง 
ได้ท างานวิจยัหรือโครงงานจบท่ีมีคณุภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของโรงงาน  ซึง่นกัศกึษาระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี สาขายาง ในวิทยาลยัเทคนิคควรจะสามารถ
ร่วมท างานวิจยัหรือโครงงานจบร่วมกบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขายางในมหาวิทยาลยั โดย
ให้รับผิดชอบงานตามระดบัความยากง่ายหรือทกัษะของงาน โดยมีอาจารย์ทัง้สองสถาบนั ร่วมกนั
ดูแล ก็จะช่วยพัฒนานักศึกษา และพัฒนางานวิจัย ท่ีมีคุณภาพ และทางมหาวิทยาลัยและ
วิทยาลัยเทคนิค ควรร่วมกันในเร่ืองการจัดท าหลักสูตรท่ีต่อเน่ืองกัน เพื่อให้นักศึกษาท่ีจบ
วิทยาลยัเทคนิคระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) สามารถมาเข้าศกึษาหลกัสตูรตอ่เน่ือง
ในมหาลยัวิทยาลยัได้” 

(ผู้ให้ข้อมลูท่ี 11. 2561 : สมัภาษณ์) 

  “โครงงานจบ ควรท าในหวัขอ้ที่เป็นประโยชน์กบัโรงงานหรอืโรงงาน
สามารถน าเอามาต่อยอดเพื่อพฒันาโรงงานหรอืผลิตภัณฑ์ของโรงงานได้ซึ่งโรงงานอาจตัง้
ต าแหน่งงานรองรบันกัศกึษาเขา้ท างานเพื่อมาต่อยอดโครงงาน และทางสถาบนัอาชวีศกึษาควร
ใหค้วามส าคญักบัการป้องกนัยาเสพตดิมคีดักรองนักศกึษาที่จะส่งมาฝึกงาน เน่ืองจากโรงงาน
เป็นโรงงานสขีาว จะเน้นเรือ่งการป้องกนัสารเสพตดิ โดยทางโรงงานจะมกีารสุม่ตรวจอยูเ่สมอ” 

                                      (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 17. 2561 : สมัภาษณ์) 
  “เปิดโอกาสให้นกัศกึษาในสถาบนัอาชีวศกึษา ดงูานในสถาน

ประกอบการ และ ฝึกปฏิบตัิในสถาบนัอดุมศกึษาเพ่ือจะท าให้เข้าใจถึงเทคโนโลยีการผลติ และ
เทคโนโลยีการทดสอบผลิตภณัฑ์ยางได้ดีขึน้” 

(ผู้ให้ข้อมลูท่ี 9. 2561 : สมัภาษณ์) 
 

  “นักศึกษาควรได้เข้าไปใช้เคร่ืองมือ หรือเทคโนโลยีของโรงงานเพื่อฝึก
ปฏิบตัิ กรณีการสง่นกัศกึษาเข้าฝึกงานก็ควรมีการประสานงานกบัสถานประกอบการอยา่งใกล้ชิด 
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เพราะหากเจอปัญหาจะได้สามารถแก้ไขปัญหาได้อยา่งทนัท่วงที ในสว่นอาจารย์ทางมหาวิทยาลยั
ก็ช่วยดงูานวิจยัหรือโครงงานจบของนกัศกึษา” 

 (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 6. 2561 : สมัภาษณ์) 
 

  “เตรียมความพร้อมผู้ เรียน ก่อนเร่ิมต้นการท างานในสถานประกอบการ
และร่วมกันพัฒนาหลักสูตร หรือวิชาท่ีเปิดสอน เพื่อให้ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ” 

 (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 12. 2561 : สมัภาษณ์) 
 

 “สถาบนัอาชีวศึกษาควรเตรียมความพร้อมให้กับนกัศึกษาก่อนออกฝึก

อาชีพ พิจารณาคุณสมบตัิของนักศึกษาให้เหมาะสมกับโรงงานชีแ้จงวตัถุประสงค์การฝึกอาชีพ 

การวดัผลประเมินผล ในส่วนของสถานประกอบการ ก็มีการปฐมนิเทศ แนะน าหน่วยงาน เม่ือ

นกัศกึษาฝึกเสร็จแล้วก็มีการปัจฉิมนิเทศ สรุปผลการฝึกอาชีพ ร่วมกนั” 
 (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 16. 2561 : สมัภาษณ์) 

 
  “การส่งนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ ควรเป็นช่วงท่ีทางโรงงานมีวตัถุดิบมาก 

เพื่อให้นกัศกึษาได้ฝึกอยา่งเต็มท่ี” 
 (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 22. 2561 : สมัภาษณ์) 

 
 

  “อาจารย์มหาวิทยาลยัมาสอนปรับพืน้ฐานให้นักศึกษาเข้มแข็งขึน้ ทัง้
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พืน้ฐานวิศวกรรม เพื่อให้นักศึกษามีพืน้ฐานท่ีแน่น ไปต่อยอดองค์
ความรู้ตอ่ไป” 

(ผู้ให้ข้อมลูท่ี 1. 2561 : สมัภาษณ์) 

 

5.2.2 การพัฒนาผู้ สอนประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ผู้ ให้
ข้อมูลมีความเห็นว่า สถานประกอบการควรเปิดโอกาสให้ผู้ สอนได้ฝึกปฏิบัติในสถานประการ 
สถาบนัอดุมศึกษาควรให้ทุนการศึกษาแก่ผู้สอนอาชีวศึกษาในการศึกษาต่อ และผู้สอนควรร่วม
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กลุม่กนัเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท าวิจยั ดงัจะเห็นได้จากตวัอยา่งข้อมลูการให้สมัภาษณ์ของผู้ให้
ข้อมลู ดงันี ้

  “สถานประกอบการด้านยางพารา ควรเปิดโอกาสให้ผู้ สอนได้เพิ่มพูน
ความรู้ ทกัษะ ในการฝึกปฏิบตัิงานในสถานประกอบการจริง เรียนรู้ประสบการณ์ตรงในเหตกุารณ์
จริง เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและใช้งานจริงในโรงงาน โดยต้องท าสญัญาร่วมกนัในเร่ืองความลบัของ
โรงงาน (มีการจดัการความลบั) เพื่อให้ผู้สอนเป็นผู้ เช่ียวชาญในผลิตภณัฑ์นัน้ๆ ทางด้านยาง มีทัง้
ประสบการณ์ และคุณวุฒิ  และน าประสบการณ์ ท่ี ได้ไปถ่ายทอดให้นักเรียนนักศึกษา 
สถาบันการศึกษาและโรงงานต้อง Inputส่วนเดียวกันให้กับนักศึกษาเพราะเทคโนโลยีใน
ภาคอตุสาหกรรมเปลี่ยนแปลงตลอด ภาคการศกึษาต้องตามให้ทนั” 

(ผู้ให้ข้อมลูท่ี 11. 2561 : สมัภาษณ์) 

 

  “ได้ เรียน รู้ประสบการณ์ตรงจากโรงงาน เช่น  ท่ี วิทยาลัย เทคนิค
นครศรีธรรมราช มีนโยบาย ให้ครูออกไปฝึกในสถานประกอบการในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อน า
ประสบการณ์ตรงและองค์ความรู้ท่ีได้ มาถ่ายทอดให้กบันกัเรียน นกัศกึษา” 

(ผู้ให้ข้อมลูท่ี 4. 2561 : สมัภาษณ์) 

 

  “ได้เข้าไปเรียนรู้ในโรงงานเพื่อน าองค์ความรู้จากโรงงานมาถ่ายทอด
ให้กบันกัศกึษาตลอดจนพฒันาและผลิตสื่อการเรียนการสอนร่วมกนัในสว่นท่ีไม่เป็นความลบัของ
โรงงาน” 

(ผูใ้หข้อ้มลูที ่3. 2561 : สมัภาษณ์) 

  “มหาวิทยาลัยให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ สอนในสาขายางไปเรียนในวุฒิ ท่ี
สูงขึน้หรือให้โควต้า ส่วนวิทยาลัยเทคนิคก็อาจช่วยสอนวิชาพืน้ฐานช่างให้กับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลยั” 

                                                          (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 1. 2561 : สมัภาษณ์) 
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  “ควรรวมกลุ่มอาจารย์วิชาชีพเดียวกัน เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ร่วมกันจัดการเรียนการสอน ร่วมกันท าวิจัย ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีด้านยาง ร่วมกันพัฒนา
สาขาวิชาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลยัท่ีมีความพร้อมมากกว่าก็เป็นพี่เลีย้งและช่วยยกระดับ
ให้กบัวิทยาลยัเทคนิค การเปิดหลกัสตูรปริญญาเอก สาขายาง ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ก็เป็นช่องทางหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรสาขายางให้กับอาจารย์
วิทยาลยัเทคนิค ได้มาศกึษาตอ่” 

(ผู้ให้ข้อมลูท่ี 7. 2561 : สมัภาษณ์) 

 

  5.2.3 การพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ ประเภทอุตสาหกรรมยาง
และผลิตภณัฑ์ยาง ผู้ให้ข้อมลูมีความเห็นว่า สถาบนัอดุมศกึษาและสถาบนัอาชีวศกึษาควรจดัฝึก
อบรบ ทัง้ความรู้ทางวิชาการ การวิจัย การถ่ายทอดประสบการณ์ การสอนงาน การวดัผลและ
ประเมินผล ให้กบับคุลากรในสถานประกอบการ ดงัจะเห็นได้จากตวัอย่างข้อมลูการให้สมัภาษณ์
ของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้

  “โรงงานมีการรับบุคลากรมาท างาน ตัง้แต่รุ่นแรกแรกของโรงงาน ไม่ได้
เน้นวุฒิการศึกษา และมีการปรับต าแหน่งงานตามประสบการณ์ จึงอาจตามไม่ทันวิชาการท่ี
เปลี่ยนแปลงไป สถาบันการศึกษาซึ่งมีองค์ความรู้ทางวิช าการสูง มีอาจารย์ท่ี มีความรู้
ความสามารถเป็นผู้ช านาญการ ควรร่วมกันจดัอบรมเพิ่มพูนความรู้ทัง้วิชาการในด้านยาง หรือ
ระบบคุณภาพ ต่างๆ การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและการผลิต  การลดของเสีย ก็จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาบุคลากรของโรงงาน หรือเป็นท่ีปรึกษาให้กับโรงงาน หรือท าวิจยัร่วมกัน
เพื่อแก้ปัญหาให้กบัโรงงาน” 

(ผู้ให้ข้อมลูท่ี 23. 2561 : สมัภาษณ์) 

 

  “โรงงานต้องการให้สถาบนัการศกึษามาอบรมพฒันาบคุลากรทัง้ในด้าน
ยาง ด้านการเพิ่มผลผลติ และการลดความสญูเสีย” 

(ผู้ให้ข้อมลูท่ี 20. 2561 : สมัภาษณ์) 
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  “พฒันาองค์ความรู้ให้กบับคุลากรในโรงงาน เพื่อมาพฒันาผลิตภณัฑ์ ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้า ที่นบัวนัความต้องการของลกูค้ามีคา่มาตรฐานท่ีสงูขึน้
มาก” 

(ผู้ให้ข้อมลูท่ี 18. 2561 : สมัภาษณ์) 

 

  “สถาบนัอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลยัควรร่วมมือกันจดัอบรมหลกัสตูร
ระยะสัน้ให้กบับคุลากรในโรงงาน ทัง้ในสว่นของเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั โปรแกรมตา่งๆ ท่ีช่วยให้การ
ท างานรวดเร็วขึน้ เป็นต้น ” 

 (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 12. 2561 : สมัภาษณ์) 
 

 “สถานศึกษาควรร่วมกันพัฒนาครูฝึกหรือผู้ ควบคุมการฝึกในสถาน

ประกอบการให้มีทกัษะในการถ่ายทอดประสบการณ์ การสอนงานการวดัผลประเมินผล โดยการ

จดัฝึกอบรมหรือประชุมสมัมนาตามความเหมาะสมส่วนการพฒันาบุคลากรทัว่ไปของโรงงานก็

น่าจะเป็นในเร่ืองของการฝึกอบรมความรู้ทางด้านยางท่ีทางสถาบนัการศกึษาเช่ียวชาญหรือมีองค์

ความรู้อยู”่ 
 (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 16. 2561 : สมัภาษณ์) 

 

5.2.4 การพฒันาเทคโนโลยี ผู้ ให้ข้อมลูมีความเห็นวา่ สถาบนัอดุมศกึษาและ
สถาบนัอาชีวศกึษา ควรร่วมกนัท าวิจยัเพื่อตอบโจทย์สถานประกอบการ และควรน าผลการวิจยัไป
ขยายผลในเชิงพานิชย์  ดงัจะเห็นได้จากตวัอยา่งข้อมลูการให้สมัภาษณ์ของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้

 
  “สถานประกอบการให้ทุนวิจัยในหัวข้อท่ีสถานประกอบการเจอปัญหา 

และให้บคุลากรของสถานศกึษาทัง้มหาวิทยาลยัและอาชีวศกึษาร่วมกนัวิจยัเพื่อแก้ไขปัญหาให้กบั
โรงงานซึง่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจดุ” 

 (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 12. 2561 : สมัภาษณ์) 
 

   “ร่วมท าวิจยัเพื่อแก้ปัญหาให้กบัโรงงาน โดยโรงงานให้ทนุสนบัสนนุ” 
(ผู้ให้ข้อมลูท่ี 3. 2561 : สมัภาษณ์) 
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  “นักศึกษาฝึกอาชีพหรือทวิภาคี ร่วมท าวิจัยกับสถานประกอบการ เพื่อ
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสถานประกอบการ โดยโรงงานหรือสถานประกอบการมีการสนบัสนุนด้าน
วสัดใุนการท าวิจยัของนกัศกึษา โดยมีอาจารย์ควบคมุดแูลและผลงานวิจยัท่ีสามารถน าไปตอ่ยอด
ได้ก็ควรน าไปขยายผลในเชิงพาณิชย์” 

 (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 2. 2561 : สมัภาษณ์) 
 

  “ควรร่วมวิจยักับโรงงานยาง เพื่อแก้ปัญหาให้กับโรงงาน โดยโจทย์วิจัย
เกิดจากโรงงานและสถาบันการศึกษาร่วมกันเข้าไปช่วย ซึ่งจะท าให้ขอทุนได้ง่ายขึน้ เช่น ทุน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.)  โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ( Innovation and 
Technology Assistance Program) หรือ ไอแทป (ITAP) ให้ทุน 70 % และสถานประกอบการ
ออก 30 % เป็นวิจยัเชิงแก้ปัญหาและพฒันา”  

 (ผูใ้หข้อ้มลูที ่13. 2561 : สมัภาษณ์) 
 

  “ ร่วมท าวจิยัเพื่อส่งเสรมิพฒันาผลติภณัฑ์ นวตักรรม เทคโนโลยขีอง
โรงงาน หรอืแกปั้ญหาใหก้บัโรงงานโดยใหค้วามส าคญัในการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑเ์พื่อใช้
ในเชิงพาณิชย์และใช้ประโยชน์ได้จริงและจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิจัย 
บุคลากรวิจยั จากทัง้สามองค์กร เพื่อสร้างเป็นเครอืข่ายพฒันานวตักรรมยางพาราในกลุ่ม
จงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย” 

(ผู้ให้ข้อมลูท่ี 7. 2561 : สมัภาษณ์) 

 

  “ควรร่วมวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้มาใช้ในเชิงธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
สร้างมาตรฐานสินค้าท่ีสงูขึน้ แก้ปัญหาในโรงงาน เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือโจทย์ปัญหาจาก
ชุมชนท่ีสถานศึกษาทัง้มหาวิทยาลยัและวิทยาลยัเทคนิค และสถานประกอบการร่วมวิจัยเพื่อ
ช่วยเหลือหรือตอบโจทย์ชมุชน หรือสร้างผลิตภณัฑ์ให้กบัชมุชนโดยใช้ยางเป็นวตัถดุิบ เช่น ปา้ยชี ้
ทางต้นแบบท่ีท าจากยางพารา (โจทย์ชมุชน)” 

(ผูใ้หข้อ้มลูที ่18. 2561 : สมัภาษณ์) 
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 “ต้องเพิ่มทกัษะท่ีนอกเหนือจากเร่ืองเคมีให้ผู้ เรียนในสาขายางให้มากขึน้ 

เพื่อต่อยอดงานวิจยั เช่น ความรู้เร่ืองเคร่ืองจกัรกลในการผลิตยาง  เพราะถ้าเน้นเคมีอย่างเดียวก็

จะท างานเป็นเจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีต าแหน่งงานน้อย ต้องเรียนทัง้ด้านยางและด้าน

วิศวกรรม คือรู้พืน้ฐานยางและไปออกแบบเคร่ืองจกัรเพื่อสร้างผลิตภณัฑ์ การรู้ทัง้ด้านเคร่ืองจกัร

และยางด้วย จะเกิด R&D โดยอตัโนมตัิ  สามารถปรับเปลี่ยนไลน์การผลิต ลดต้นทุนผลิตภณัฑ์ 

ประหยดัพลงังาน ลดความสญูเสีย ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเคร่ืองจกัรและสามารถออกแบบตอ่ยอด

นวตักรรมขึน้มาใช้เองได้ ดงันัน้ในระดบัปริญญาตรีควรเรียนวิศวกรรมและยาง เป็นวิศวกรรมยาง 

ส่วนในระดบั ปวช ปวส ควรเรียน ช่างและยาง เป็น ช่างการยางหรือเทคโนโลยียาง ก็จะท าให้

สามารถท างานได้หลากหลายมากขึน้ ถ้ารู้แต่เร่ืองยางอย่างเดียวมีปัญหาแน่นอน  การเรียนการ

สอนควรเป็นลกัษณะให้ผู้ เรียนสามารถน าองค์ความรู้ท่ีเรียนไปตอ่ยอดได้” 

(ผู้ให้ข้อมลูท่ี 16. 2561 : สมัภาษณ์) 

 

 “มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตพทัลงุ มีศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อ

ชุมชน คณะวิศวกรรมการศาสตร์ ซึ่งมีบุคลากร มีเคร่ืองไม้เคร่ืองมือด้านยางท่ีทันสมยั สามารถ

ช่วยให้อาจารย์ ท างานวิจัยด้านยางได้อย่างมีประสิทธิภาพและทางมหาวิทยาลยัได้ท าบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกบัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา  โดยทัง้สองฝ่ายตก

ลงร่วมกนัในการพฒันางานวิจยั นวตักรรมและสิ่งประดิษฐ์ น าไปสู่การสร้างมลูค่าเพิ่มและการใช้

ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม รวมทัง้การพฒันาบุคลากรสายอาชีพในรูปแบบต่างๆ ให้มีศกัยภาพ  

สง่เสริมและพฒันาให้เกิดงานวิจยันวตักรรมและเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภณัฑ์จากยางพาราใน

รูปแบบตา่งๆ” 

(ผู้ให้ข้อมลูท่ี 15. 2561 : สมัภาษณ์) 

 

5.3 ด้านการระดมทรัพยากร ผู้ ให้ข้อมลูมีความเห็นว่า ควรด าเนินการในเร่ือง
การจดัสรรทรัพยากรสนบัสนนุความร่วมมือ การก าหนดสิทธิประโยชน์ของความร่วมมือ ดงัจะเห็น
ได้จากตวัอยา่งข้อมลูการให้สมัภาษณ์ของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้
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 “ร่วมใช้ทรัพยากรของสถานประกอบการในการเรียนระบบทวิภาคี หรือการ

ฝึกอาชีพ และควรส่งเสริมให้เรียนรู้และปฏิบัติจริงในรูปแบบทวิภาคีมากขึน้ แต่บางสถาน

ประกอบการไม่สามารถสอนได้ตามรายวิชาท่ีก าหนด อาจเน่ืองมาจากเง่ือนไขด้านความลบัท่ีไม่

สามารถเปิดเผยได้แต่หากได้ตกลงร่วมมือกันแล้วอาจมีข้อตกลงในส่วนของเง่ือนไขด้านข้อมูล

ความลบั” 

(ผู้ให้ข้อมลูท่ี 3. 2561 : สมัภาษณ์) 

 

  “การร่วมใช้ทรัพยากรของโรงงานในการเรียนระบบทวิภาคีเพื่อให้

นกัศกึษาไดเ้รยีนรูจ้รงิตามรายวชิาทีก่ าหนด ซึง่จะชว่ยพฒันาผูเ้รยีนใหม้สีมรรถนะเป็นทีย่อมรบั

ของสถานประกอบการและเป็นการประหยดัการลงทุนดา้นเครื่องมอื เครื่องจกัร อุปกรณ์การฝึก 

ของสถานศึกษา ดังนั ้นภาครัฐควรมีความชัดเจนในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของสถาน

ประกอบการทีร่ว่มมอืกบัหน่วยงานราชการ ” 

(ผู้ให้ข้อมลูท่ี 2. 2561 : สมัภาษณ์) 

 

 “สถานประกอบการสนบัสนุนวตัถดุิบ ให้เข้าไปเก็บข้อมลู เพื่อการเรียนการ

สอนและการวิจยั ซึง่สว่นนีม้องว่าโรงงานได้ช่วยเหลือสงัคม ควรจะสามารถน าไปลดหย่อยภาษีได้ 

” 

(ผู้ให้ข้อมลูท่ี 11. 2561 : สมัภาษณ์) 

  “การใช้ทรัพยากรต่างๆ ระหว่างองค์กร จ าเป็นต้องมีหน่วยงานท่ีคอยดูแล

รับผิดชอบและคอยประสานงาน” 

 (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 10. 2561 : สมัภาษณ์) 
 

  “โรงงานยินดีให้สถาบนัการศึกษาทัง้มหาวิทยาลยัและวิทยาลยัอาชีวศกึษา 
เข้ามาท าวิจัยในโรงงาน มาเก็บตัวอย่างน า้ยาง มาใช้เคร่ืองมือในการทดสอบ สถานศึกษาได้
งานวิจยั โรงงานได้น าผลการวิจยัมาใช้ เช่น วิจยัเก่ียวกบัการน ากากตะกอนจากโรงงานยางไปใช้
ประโยชน์” 

(ผู้ให้ข้อมลูท่ี 22. 2561 : สมัภาษณ์) 
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 “มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อ

ชุมชน ท่ีสามารถสนับสนุน เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร สถานท่ีในการฝึกปฏิบัติงาน เพื่อ

พฒันาบุคลากรสายอาชีพของอาชีวศึกษา เช่น การอบรมหลกัสตูรระยะสัน้การท าแผ่นปพูืน้ของ

สนามฟุตซอล โดยวิทยาลยัเทคนิคสง่นกัศกึษาเข้าอบรม ฝึกท า เพื่อกลบัไปสร้างสนามท่ีวิทยาลยั

ตนเอง ซึง่การท าสนามใช้เองวิทยาลยัเทคนิคต้องออกงบประมาณเอง” 

(ผู้ให้ข้อมลูท่ี 15. 2561 : สมัภาษณ์) 

 

 “โรงงานส่วนใหญ่ยินดีให้การสนับสนุนทรัพยากรกับสถาบนัการศึกษาแต่

ขอให้ท าเป็นระบบ ส่วนเร่ืองสิทธิประโยชน์นัน้โรงงานยางอยู่ในกลุ่มการลงทุนในคลัสเตอร์

อตุสาหกรรมเกษตรแปรรูปก็จะสิทธิประโยชน์อยู่แล้วคือ การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 8 ปี 

และสว่นลดหยอ่ย 50 % เพิ่มเตมิอีก 5 ปี ยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจกัร จาก BOI ”  

(ผู้ให้ข้อมลูท่ี 7. 2561 : สมัภาษณ์) 

 

 “โรงงานจะให้น า้ยางข้นไปเป็นวสัดใุนการเรียนรู้ และรับนกัศึกษาเข้ามาฝึก

อาชีพ ให้ใช้เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร เหมือนพนกังานคนหนึง่ของโรงงาน” 

(ผู้ให้ข้อมลูท่ี 19. 2561 : สมัภาษณ์) 

  “ภาครัฐควรมีการสนบัสนุน เช่น ถ้าโรงงานรับนกัศึกษามาฝึกอาชีพและฝึก
ได้ตามวตัถุประสงค์แล้ว โรงงานควรจะได้ส่วนลดในเร่ืองของภาษี เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท า
ความร่วมมือกันซึ่งการท่ีโรงงานรับนักศึกษาเข้ามาฝึกอาชีพ โรงงานก็ต้องรับผิดชอบด้านความ
ปลอดภยั ต้องคอยระมดัระวงั ดแูลเอาใจใสเ่ป็นพิเศษ” 

(ผู้ให้ข้อมลูท่ี 18. 2561 : สมัภาษณ์) 

 

5.4 ด้านความส าเร็จและการประเมินผล ผู้ ให้ข้อมูลมีความเห็นว่า ผล
ความส าเร็จของความร่วมมือเป็นสิ่งส าคญั และควรมี KPI ในการประเมินความส าเร็จของความ
ร่วมมือ มีคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานความร่วมมือจากทกุฝ่าย มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานทัง้ระบบ และมีการรายงานผลการประเมินให้ทกุองค์กรท่ีร่วมมือกนัรับทราบ เพื่อน าผล



  149 

การประเมินไปใช้ในการพัฒนาความร่วมมือต่อไป ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างข้อมูลการให้
สมัภาษณ์ของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้

 
  “ผลส าเร็จอย่างหนึ่งของความร่วมมือ คือ ผลิตผู้ เรียนตอบโจทย์หรือตรงกบั

ความต้องการของโรงงาน โรงงานต้องการผู้ปฏิบตัิงานต าแหน่งอะไร คณุสมบตัิอย่างไร นกัศกึษา

ต้องเรียนอะไรบ้าง สามสิ่งนีต้้องมาจากโรงงาน วิทยาลยัเทคนิคก็มาท าแผนการเรียนและแผนฝึก

อาชีพ ให้กบัผู้ เรียนให้ตรงกบัท่ีโรงงานต้องการ เม่ือเรียนจบแล้ว ก็เข้าท างานในโรงงานได้เลยสว่น

ความส าเร็จของความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยั ก็น่าจะเป็นในลกัษณะของการได้ฝึกอบรมทางด้าน

วิชาการและการท าวิจยั” 

 (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 4. 2561 : สมัภาษณ์) 
 

  “ผลความส าเร็จของความร่วมมือ คือ การท่ีภาคการศกึษาผลิตได้ตรงกบัท่ี

โรงงานต้องการ และสามารถน าไปท างานได้จริง การร่วมมือกนัก็จะท าให้ทราบถึงความต้องการ 

และการร่วมสนบัสนนุกนั มีการก าหนดเปา้หมายของความส าเร็จ ท่ีสามารถประเมนิได้ เช่น การมี

งานท าของนกัศกึษา คณุภาพผลิตภณัฑ์ การเพิ่มขึน้ของผู้ เรียน การศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ เป็น

ต้น ” “สถาบนัอาชีวศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาและสถานประกอบการ ควรมี KPI ในการประเมิน

ความส าเร็จของความร่วมมือ ในการจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์

ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทยทัง้ในเร่ืองขององค์กร นกัศกึษา และบคุลากร ” 

 (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 11. 2561 : สมัภาษณ์) 
 

  “การประเมนิผลความส าเรจ็ของความร่วมมอื สามารถประเมนิจากการมี

งานท าของนกัศกึษาทีจ่บสาขายาง และการไดท้ างานในสถานประกอบการในกลุ่มจงัหวดัซึง่ใกล้

บา้นและมรีะดบัเงนิเดอืนทีจ่งูใจใหแ้รงงานคุณภาพท างาน หรอืจากผลงานวจิยัรว่มกนัทีส่ามารถ

สง่ผลในการแกไ้ขปัญหาในสถานประกอบการหรอืผลผลติทีข่ายไดแ้ละมคีุณภาพทีด่ขี ึน้” 

 (ผูใ้หข้อ้มลูที ่12. 2561 : สมัภาษณ์) 
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  “ควรมีการแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานความร่วมมือ 
ทีม่าจากสถาบนัอาชีวศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาและสถานประกอบการมาร่วมก าหนดการประเมิน
ต่างๆ ให้เหมาะสมเพื่อใช้ประเมินสมรรถนะ ประเมินหลกัสตูร ประเมินผลการฝึกงานหรือทวิภาคี 
ประเมินความพึงพอใจของความร่วมมือ เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ” 

 (ผู้ให้ข้อมลูท่ี 2. 2561 : สมัภาษณ์) 
 

  “ การประเมินผลความส าเร็จของความร่วมมือ สามารถประเมินได้จาก 

คณุภาพของผลติภณัฑ์ รายได้ของสถานประกอบการ ผลงานวิชาการของครูอาจารย์ เป็นต้น” 
 (ผูใ้หข้อ้มลูที ่14. 2561 : สมัภาษณ์) 

 
 “ควรประเมินผลการด าเนินงานทัง้ระบบ โดยคณะกรรมการจากทกุภาคสว่น 

และแจ้งให้ทกุองค์กรท่ีร่วมมือกนัรับทราบ เพื่อน าผลการประเมินไปใช้ในการพฒันาความร่วมมือ” 
 (ผูใ้หข้อ้มลูที ่9. 2561 : สมัภาษณ์) 

 
ผู้ วิจัยสามารถสรุปความคิดเห็นท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลเก่ียวกับ

องค์ประกอบหรือปัจจัยแห่งความส าเร็จของความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ประเภท
อตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย มี 4 ด้าน ดงันี ้

 1.ด้านการวางแผนและบริหารหลกัสตูร 
 2. ด้านการพฒันาบคุลากรและเทคโนโลยี 
 3.ด้านการระดมทรัพยากร 
 4.ด้านความส าเร็จและการประเมินผล 

6. ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอ่ืนๆ เก่ียวกับความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษา 
ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย มีดงันี ้

1.ปัญหานกัศกึษามาเรียนสาขายางน้อย ทัง้ท่ีตลาดแรงงานต้องการ อาจแก้
โดยทัง้สถาบนัอาชีวศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาและสถานประกอบการ มาร่วมกนัท าหลกัสตูรระยะ
สัน้เพื่อฝึกอบรมทกัษะท่ีจ าเป็นให้กบับคุลากรท่ีสนใจเข้าท างานในสถานประกอบการด้านยาง 

2. รัฐต้องมีนโยบายสนบัสนนุให้เรียนสาขายาง ต้องมีทนุ มีต าแหน่ง ลดการ
เรียนตอ่สายสามญั  
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3. สถาบนัการศกึษาควรเชิญผู้ท างานในภาคอตุสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์
ยางท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญมาร่วมสอนในหลกัสตูรด้านยาง 

4. รัฐควรส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาเข้าไปร่วมกับชุมชนในลักษณะ
วิสาหกิจชมุชนให้มากขึน้ โดยท าเป็นอตัลกัษณ์ชมุชน เช่น ชมุชนนีท้ าหมอนยางพารา ชมุชนนีท้ า
ยางปพูืน้สนาม เป็นต้น 

ระยะที่ 2 การผลการพัฒนารูปแบบความร่วมมือการจัดการอาชีวศกึษา ประเภท
อุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจงัหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 

ผู้ วิจัยได้น าผลการวิจัยในระยะท่ี 1 มาเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนารูปแบบความ
ร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้
ฝ่ังอา่วไทย โดยน าเสนอเป็น 2 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 2.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและแนวปฏิบตัิของรูปแบบความร่วมมือ
การจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าว
ไทย 

ตอนท่ี 2.2 ผลการยก(ร่าง) รูปแบบความร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษา ประเภท
อตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย 

รายละเอียดของผลการวิจยัแตล่ะตอน ดงันี ้
ตอนที่ 2.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและแนวปฏิบตัิของรูปแบบความร่วมมือ

การจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าว
ไทย 

ผู้วิจยัสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร จ านวน 18 คน เกี่ยวกบัแนวปฏิบตัิใน
แต่ละองค์ประกอบของรูปแบบความร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและ

ผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย และวิเคราะห์ข้อมลูด้วยคา่เฉลี่ย (Mean: x̅) ซึง่ผล
การวิเคราะห์ข้อมลูดงัแสดงใน ตาราง 2-7 
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ตาราง 2 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
เพศ    
 ชาย 16 88.89 
 หญิง 2 11.11 
อาย ุ    
 36-40 ปี 2 11.11 
 41-45 ปี 3 16.67 
 46-50 ปี 4 22.22 
 50 ปีขึน้ไป 9 50.00 
ต าแหน่งหน้าที่ 

ผู้บริหารอาชีวศกึษา 
ผู้บริหารอดุมศกึษา 
ผู้บริหารสถานประกอบการ 

 
6 
6 
6 

 
33.33 
33.33 
33.33 

วฒุิการศกึษา   
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 1 5.56 
ปริญญาตรี 4 22.22 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

9 
4 

50.00 
22.22 

ประสบการณ์ความร่วมมืออาชีวศกึษา   
 ไม่เกิน 2 ปี 0 00.00 
 3-5 ปี 8 44.44 
 เกินกวา่ 5 ปี 10 55.56 
    

 
จากตาราง2แสดงสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย คิดเป็น

ร้อยละ 88.89 เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 11.11มีอายุ 50 ปีขึน้ไป มากท่ีสดุ  คิดเป็นร้อยละ 50.00
อายุ 46-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.22 อายุ 41-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.67และ อายุ 36- 40 ปี คิด
เป็นร้อยละ 11.11 ตามล าดับ มีต าแหน่งหน้าท่ีจ าแนกเป็น ผู้ บริหารอาชีวศึกษา ผู้ บริหาร
อดุมศกึษา และผู้บริหารสถานประกอบการ มีจ านวนเท่ากนัคิดเป็นร้อยละ 33.33 มีวฒุิการศกึษา
ระดบัปริญญาโท มากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 50.00รองลงมาได้แก่ ระดบัปริญญาตรีและปริญญา
เอก เท่ากนั ท่ีร้อยละ 22.22 สว่นระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี มีเพียงร้อยละ 5.56  ประสบการณ์ความ
ร่วมมืออาชีวศกึษา เกินกวา่ 5 ปี มีมากถึงร้อยละ 55.56และ 3-5 ปี ร้อยละ 44.44  
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ตาราง 3 คา่เฉล่ียและสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของความคดิเห็นตอ่องค์ประกอบของรูปแบบความ
ร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้
ฝ่ังอา่วไทยโดยภาพรวมและรายดา้น 

องค์ประกอบของรูปแบบความร่วมมือ 
ระดบัความคดิเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 
ด้านการวางแผนและบริหารหลกัสตูร 3.66 .66 มาก 
ด้านการพฒันาบคุลากรและเทคโนโลยี 3.61 .74 มาก 
ด้านการระดมทรัพยากร 3.45 .83 ปานกลาง 
ด้านความส าเร็จและการประเมินผล 3.49 .88 ปานกลาง 

รวม 3.58 .70 มาก 

 
จากตารางที ่3 แสดงใหเ้หน็วา่ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามเหน็ต่อองคป์ระกอบของ

รปูแบบความรว่มมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง ในกลุ่ม
จงัหวดัภาคใต้ฝัง่อ่าวไทยโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  (x ̅= 3.58 , S.D.= 0.70 ) เมื่อพจิารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนและบริหารหลกัสูตร อยู่ในระดบัมาก (x̅= 3.66, S.D.= 
0.66) รองลงมา คือด้านการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลยี อยู่ในระดบัมาก (x̅= 3.61,S.D.= 
0.74 ) ส่วนด้านความส าเรจ็และการประเมนิผล อยู่ในระดบัปานกลาง (x̅= 3.49,SD.= 0.88) 
และดา้นการระดมทรพัยากรในระดบัปานกลาง (x̅= 3.45,S.D.= 0.83) ตามล าดบั 
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ตาราง 4 คา่เฉล่ียและสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของความคดิเห็นท่ีมีตอ่แนวปฏิบตัิในองค์ประกอบ 1 
ด้านการวางแผนและบริหารหลกัสตูร  

แนวปฏิบติัของความร่วมมือ 
ระดบัความคดิเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
1.ด้านการวางแผนและบริหารหลกัสตูร    
1.1 การก าหนดหลกัการและการด าเนินงานความ
ร่วมมือ 

3.34 .78 ปานกลาง 

1.1.1 สถาบนัอาชีวศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและ
สถานประกอบการร่วมมอืกนัโดยมหีลกัการส าคญัคือ
การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาประเภท
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางให้มีความรู้
ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ตลาดแรงงาน 

3.94 1.06 มาก 

1.1.2 สถาบนัอาชีวศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและ
สถานประกอบการร่วมกนัในการวางแผนและบรหิาร
หลกัสูตร การพฒันาบุคลากรและเทคโนโลยกีารระดม
ทรพัยากรความส าเรจ็และการตดิตามประเมนิผล 

3.61 .92 มาก 

1.1.3 สถาบนัอาชีวศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและ
สถานประกอบการมกีารลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงความ
รว่มมอืทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยระบุวตัถุประสงคก์าร
ด าเนินงานและกิจกรรมความร่วมมอืหน้าที่และความ
รบัผิดชอบและสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อใช้เป็นแนว
ปฏบิตัใินการด าเนินงานความรว่มมอื 

3.28 1.18 ปานกลาง 

1.1.4 สถาบนัอาชีวศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและ
สถานประกอบการร่วมกนัตัง้คณะท างานเพื่อด าเนิน
กจิกรรมต่างๆใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องขอ้ตกลง
ความรว่มมอื 

3.50 .99 มาก 

1.1.5 สถาบนัอาชีวศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและ
สถานประกอบการมกีารออกกฎเกณฑ์ระเบียบเพื่อให้
กลไกการด าเนินงานความร่วมมือมีความสะดวก
คล่องตวัขึน้มาใชง้าน 

3.06 1.11 ปานกลาง 



  155 

ตาราง 4 (ต่อ)  

แนวปฏิบติัของความร่วมมือ 
ระดบัความคดิเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
1.1.6 สถาบนัอาชีวศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและ

สถานประกอบการร่วมกันจดัท าคู่มือปฏิบัติงานการ
จดัการความร่วมมอืเพื่อเป็นแนวทางในการบรหิารงาน
ความร่วมมอืจดัการอาชวีศึกษาประเภทอุตสาหกรรม
ยางและผลติภณัฑย์าง 

2.94 1.00 ปานกลาง 

1.1.7 สถาบนัอาชีวศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและ
สถานประกอบการร่วมกนัเผยแพรป่ระชาสมัพนัธค์วาม
ร่วมมือจดัอาชีวศึกษาประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลติภณัฑย์าง 

3.06 1.00 ปานกลาง 

1.2 การก าหนดบทบาทหน้าท่ีของแต่ละฝ่าย 3.56 .92 มาก 
1.2.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

มอบหมายให้มผีู้รบัผดิชอบในการประสานงานเพื่อให้
การด าเนินกจิกรรมต่างๆบรรลุวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้

3.61 1.14 มาก 

1.2.2  ผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษามีบทบาทใน
การเชญิชวนสถานประกอบการและสถาบนัอุดมศกึษา
เข้าร่วมจดัการอาชีวศึกษาประเภทอุตสาหกรรมยาง
และผลติภณัฑย์าง 

3.50 .99 มาก 

1.2.3 ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอาชีวศึกษา
สถาบนัอุดมศกึษาและสถานประกอบการมบีทบาทน า
ในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการ
จัดการอาชีวศึกษาประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลติภณัฑย์าง 

3.72 .83 มาก 

1.2.4 สถาบนัอาชีวศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและ
สถานประกอบการมีการก าหนดบทบาทหน้าที่
ผู้ ร ับผิดชอบโดยผู้มีอ านาจในการด าเนินงานให้
เหมาะสมตามศกัยภาพและสอดคลอ้งกบัภารกจิเดมิ 

3.44 1.20 ปานกลาง 
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ตาราง 4 (ต่อ)  

แนวปฏิบติัของความร่วมมือ 
ระดบัความคดิเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
1.2.5 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ติดตามความคืบหน้าและแก้ไขปัญหาของโครงการ
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง ส ถ า บั น อ า ชี ว ศึ ก ษ า
สถาบนัอุดมศกึษาและสถานประกอบการ 

3.50 1.10 มาก  

1.3 การพฒันาหลกัสตูรและจดัการเรียนการสอน 3.77 .89 มาก 
1.3.1 สถาบนัอาชีวศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและ

สถานประกอบการร่วมก าหนดความรูท้กัษะและเจตคติ
ในวชิาชีพและคุณลกัษณะพึงประสงค์ของผู้เรยีนและ
ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลติภณัฑย์างตามมาตรฐานอาชพี 

3.83 .86 มาก 

1.3.2 สถาบนัอาชีวศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและ
สถานประกอบการร่วมวิพากษ์หลักสูตรเพื่อก าหนด
โครงสร้างหลกัสูตรแผนการเรยีนเน้ือหารายวิชาการ
จดัการเรยีนการสอนการวดัและประเมนิผลใหส้อดคลอ้ง
กับมาตรฐานวิชาชีพและความต้องการของสถาน
ประกอบการอยา่งแทจ้รงิ 

4.00 .91 มาก 

1.3.3 สถาบนัอาชีวศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและ
สถานประกอบการรว่มกนัประชาสมัพนัธช์ีแ้นะแนวทาง
ความร่วมมอืการจดัการเรยีนการสอนอาชวีศกึษาและ
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพด้านอุตสาหกรรมยาง
และผลติภณัฑย์าง 

3.78 1.06 มาก 

1.3.4 สถาบนัอาชีวศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและ
สถานประกอบการจดัให้มคีณะกรรมการร่วมประเมนิ
สมรรถนะของผูเ้รยีนก่อนส าเรจ็การศกึษา 

3.61 1.20 มาก 

1.3.5 สถาบนัอาชีวศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและ
สถานประกอบการจดัให้มีคณะกรรมการร่วมติดตาม
ประเมนิผลการใชห้ลกัสตูรและแผนการเรยีนการสอน 

3.61 1.14 มาก 
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ตาราง 4 (ต่อ)  

แนวปฏิบติัของความร่วมมือ 
ระดบัความคดิเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
1.4 การฝึกปฏิบติัและการนิเทศติดตาม 3.91 .71 มาก 

1.4.1 สถาบนัอาชวีศึกษาและสถานประกอบการ
ร่วมกนัจดัท าแผนการฝึกอาชพีและแผนการนิเทศติด
ตามที่ เหมาะสมกับระดับการศึกษาโดยเน้นความ
แตกต่างของสถานประกอบการแต่ละแหง่ 

3.83 .86 มาก 

1.4.2 สถาบนัอาชวีศึกษาและสถานประกอบการ
ร่วมจัดท าคู่ มือการฝึกอาชีพประกอบด้วยคู่ มือ
ด าเนินงานส าหรบัสาขาวชิาคูม่อืครฝึูกคู่มอืครนิูเทศและ
คูม่อืนกัศกึษาทีม่คีวามสมัพนัธก์นั 

3.39 1.04 ปานกลาง 

1.4.3 สถาบนัอาชีวศึกษามกีารปฐมนิเทศผู้เรยีน
เพื่อชีแ้จงคู่มอืนักศกึษาแนวการวดัและประเมนิผลการ
ฝึกปฏบิตัใินสถานประกอบการและเตรยีมความพรอ้ม
ก่อนการออกฝึกงานหรอืฝึกอาชพี 

3.83 .86 มาก 

1.4.4 สถานประกอบการจดัปฐมนิเทศผูเ้รยีนทีเ่ขา้
ฝึกงานหรอืฝึกอาชพีเพื่อใหรู้จ้กับุคลากรวฒันธรรมและ
ระเบยีบปฏบิตัขิองสถานประกอบการในวนัทีเ่ขา้รบัการ
ฝึกปฏบิตังิาน 

4.06 .73 มาก 

1.4.5 สถาบนัอาชวีศึกษาและสถานประกอบการ
ก าหนดการติดตามนิเทศผู้เรียนในระหว่างการฝึก
ปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่ เหมาะสมเพื่ อติดตาม
ความกา้วหน้าของผูเ้รยีน 

4.17 .79 มาก 

1.4.6 สถาบนัอาชวีศึกษาและสถานประกอบการ
ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อรายงานการฝึกงานหรือฝึก
อ าชีพ ก าร นิ เท ศติ ด ต ามที่ ส าม ารถ ต รวจสอบ
ความก้าวหน้าการฝึกงานหรอืฝึกอาชพีเพื่อประโยชน์
ในการปรบักระบวนการฝึกได ้

3.94 .94 มาก 
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ตาราง 4 (ต่อ)  

แนวปฏิบติัของความร่วมมือ 
ระดบัความคดิเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
1.4.7 สถานประกอบการมีการมอบหมายหน้าที่

ความรับผิดชอบในการฝึกงานหรือฝึกอาชีพตาม
สมรรถนะในมาตรฐานวิชาชีพที่สอดคล้องกับระดับ
การศกึษาและปฏบิตัติามกฎระเบยีบเสมอืนพนกังานใน
สถานประกอบการ 

4.06 .80 มาก 

1.4.8 สถาบนัอาชีวศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและ
สถานประกอบการร่วมกนัปัจฉิมนิเทศและใหน้ักศกึษา
น าเสนองานตามขัน้ตอน PDCA และร่วมกนัประเมิน
สมรรถนะของผู้เรียนตามระบบ Input – Process – 
Output - Feedback หลังสิ้นสุดการฝึกงานหรือฝึก
อาชพี 

3.94 .80 มาก 

1.4.9 สถาบนัอาชวีศกึษาและสถานประกอบการ
จดัประชุมสมัมนาครูฝึกหรอืผู้ควบคุมการฝึกครูนิเทศ
และหัวห น้ างานอาชีวศึกษ าระบบทวิภ าคี เพื่ อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานตลอดจนค้นหา
ปัจจยัทีเ่ป็นอุปสรรคและปัจจยัทีเ่กื้อหนุนสู่ความส าเรจ็
ในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและสรปุรายงานผล 

3.94 .94 มาก 

รวม 3.66 .66 มาก 
 
 จากตาราง 4 แสดงใหเ้หน็ว่าผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ว่าแนวปฏิบตัขิอง

องคป์ระกอบ 1 ดา้นการวางแผนและบรหิารหลกัสตูรทีม่คีวามเหมาะสมในการน าไปใชเ้มือ่เทยีบ

กบัเกณฑ์ที่ก าหนด (3.50 ขึ้นไป)  มีจ านวน 20 ข้อ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี

ค่าเฉลีย่สงูสุด คอื สถาบนัอาชวีศกึษาและสถานประกอบการก าหนดการตดิตามนิเทศผูเ้รยีนใน

ระหว่างการฝึกปฏบิตังิานตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อตดิตามความก้าวหน้าของผูเ้รยีน (x̅= 

4.17) 
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ตาราง 5 คา่เฉล่ียและสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของความคดิเห็นท่ีมีตอ่แนวปฏิบตัิในองค์ประกอบ 2
ด้านการพฒันาบคุลากรและเทคโนโลยี 

แนวปฏิบติัของความร่วมมือ 
ระดบัความคดิเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
2.ด้านการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลยี    
2.1 การพฒันาผูเ้รียนอาชีวศึกษาประเภท
อตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑย์าง 

3.81 .85 มาก 

2.1.1  สถานประกอบการจดัใหผู้เ้รยีนไดเ้ขา้เยีย่ม
ชมศกึษาดงูานและฝึกปฏบิตัเิพื่อสรา้งความคุน้เคยและ
จงูใจใหเ้ขา้ท างาน 

4.00 .84 มาก 

2.1.2 ผูส้อนในสถาบนัอุดมศกึษาและผูเ้ชี่ยวชาญ
ในสถานประกอบการร่วมเป็นผู้สอนในรายวิชาที่
เกีย่วขอ้งใหก้บัผูเ้รยีนอาชวีศกึษาประเภทอุตสาหกรรม
ยางและผลติภณัฑย์าง 

3.72 1.13 มาก 

2.1.3 ผูเ้รยีนอาชวีศกึษาประเภทอุตสาหกรรมยาง
และผลิตภัณฑ์ยางฝึกงานหรือฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการที่เหมาะสมกบัระดบัการศกึษาและพฒันา
ความรูท้กัษะและเจตคตใินวชิาชพีตามมาตรฐานอาชพี 

4.06 .87 มาก 

2.1.4 สถาบนัอาชวีศกึษาและสถาบนัอุดมศกึษาให้
ผู้เรียนประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง
ร่วมกนัท าวจิยัหรอืโครงงานจบโดยรบัผดิชอบงานตาม
ระดบัการศึกษาและความช านาญและมีผู้สอนทัง้สอง
สถาบนัรว่มกนัดแูล 

3.83 1.20 มาก 

2.1.5 สถาบนัอุดมศึกษาสถาบนัอาชีวศึกษาและ
สถานประกอบการร่วมกนัพฒันาหลกัสตูรต่อเน่ืองดา้น
ยางและผลติภณัฑย์างเพื่อใหผู้ท้ีส่ าเรจ็การศกึษาระดบั
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) สามารถเข้า
ศกึษาต่อในสถาบนัอุดมศกึษาได ้

3.78 1.00 มาก 
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ตาราง 5 (ต่อ)  

แนวปฏิบติัของความร่วมมือ 
ระดบัความคดิเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
2.1.6 สถาบันอาชีวศึกษาให้ผู้เรียนร่วมท างานวิจัย

หรือโครงงานจบกับสถานประกอบการเพื่ อให้สถาน
ประกอบการสามารถน าผลงานไปต่อยอดสรา้งสรรคพ์ฒันา
ผลติภณัฑห์รอืนวตักรรมได ้

3.61 .98 มาก 

2.1.7 ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาร่วมสอนปรับ
พื้นฐานเช่นคณิตศาสตร์ภาษาองักฤษพื้นฐานวศิวกรรม
ให้แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษาประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลติภณัฑย์าง 

3.67 1.03 มาก 

2.2  การพฒันาผูส้อนประเภทอตุสาหกรรมยางและ
ผลิตภณัฑย์าง 

3.47 .79 ปานกลาง 

2.2.1 สถาบันอาชีวศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและ
สถานประกอบการร่วมจัดท าแผนหรือกิจกรรมพัฒนา
ผู้สอนยางและผลติภณัฑ์ยางเป็นระยะหรอืประจ าปีตาม
ความตอ้งการของผูส้อน 

3.28 1.18 ปานกลาง 

2.2.2 สถาบันอาชีวศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและ
สถานประกอบการร่วมกันพิจารณาจัดผู้สอนประเภท
อุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์างเขา้ฝึกปฏบิตัใินสถาน
ประกอบการเพื่อทราบถึงข้อมูลและนโยบายต่างๆของ
สถานประกอบการทีม่กีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 

3.50 1.15 มาก 

2.2.3 ผู้สอนอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยางใน
สถาบนัอาชวีศกึษาและสถาบนัอุดมศกึษารวมกลุม่วชิาชพี
เดยีวกนัเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้่วมจดัการเรยีนการสอน
การผลิตสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนและท าวิจัย
รว่มกนั 

3.44 .98 ปานกลาง 

2.2.4 สถาบนัอาชวีศกึษามรีะเบยีบหรอืขอ้บงัคบัให้
ผู้สอนยางและผลติภณัฑ์ยางในสถาบนัอาชวีศกึษาต้อง
เพิม่พูนความรูโ้ดยฝึกอบรมหรอืฝึกปฏิบตัิภายในสถาน
ประกอบการ 

3.39 1.14 ปานกลาง 
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ตาราง 5 (ต่อ)  

แนวปฏิบติัของความร่วมมือ 
ระดบัความคดิเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
2.2.5 สถานประกอบการให้ความร่วมมือกับ

สถาบนัอาชวีศกึษาและสถาบนัอุดมศกึษาในการเรยีนรู้
และฝึกปฏบิตัณิสถานทีข่องสถานประกอบการโดยตอ้ง
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบอยา่งเครง่ครดั 

 
3.94 

 
.94 

 
มาก 

2.2.6 ผู้ ส อนป ระเภทอุ ต ส าหกรรมยางและ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า ง ใน ส ถ า บั น อ า ชี ว ศึ ก ษ า แ ล ะ
สถาบนัอุดมศกึษารว่มท าวจิยักบัสถานประกอบการเพือ่
แกปั้ญหาและพฒันาผลติภณัฑห์รอืสรา้งนวตักรรมหรอื
เพิม่ผลผลติใหก้บัสถานประกอบการ 

3.83 1.04 มาก 

2.2.7 สถาบนัอุดมศกึษาจดัสรรทุนการศกึษาหรอื
โควตาแก่ผู้สอนอาชวีศึกษาประเภทอุตสาหกรรมยาง
และผลติภณัฑย์างเขา้ศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ 

2.89 1.08 ปานกลาง 

  2.3 การพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ
ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ ์

3.50 .72 มาก 

2.3.1 สถาบนัอาชีวศึกษาและสถาบนัอุดมศึกษา
รว่มกนัจดัอบรมเพิม่พนูความรูท้างวชิาการดา้นยางและ
ผลติภณัฑย์างใหก้บับุคลากรในสถานประกอบการ 

3.50 1.10 มาก 

2.3.2 สถาบนัอาชีวศึกษาและสถาบนัอุดมศึกษา
ร่วมกันพัฒนาทักษะการสอนการถ่ายทอดและการ
วดัผลประเมนิผลใหแ้ก่ผูค้วบคุมการฝึกหรอืครูฝึกของ
สถ าน ป ระก อบ ก าร โด ย ก ารจัด ฝึ ก อบ รมห รือ
ประชุมสมัมนาตามความเหมาะสม 

3.56 .98 มาก 

2.3.3 สถาบนัอาชวีศึกษาและสถานประกอบการ
ควรมกีารประชุมรว่มกนัระหวา่งครนิูเทศกบัครฝึูกหรอืผู้
ควบคุมการฝึกในสถานประกอบการเพื่อสร้างความ
เข้าใจที่ดีต่อกันและร่วมกันดูแลนักเรียนนักศึกษา
ฝึกงานหรอืฝึกอาชพี  

3.72 1.02 มาก 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

แนวปฏิบติัของความร่วมมือ 
ระดบัความคดิเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
2.3.4 สถาบันอาชีวศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาให้

ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการเรียนรู้และฝึก
ป ฏิ บั ติ ณ ส ถ าน ที่ ข อ ง ส ถ าบั น อ า ชี ว ศึ ก ษ า แ ล ะ
สถาบันอุดมศึกษาโดยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่าง
เครง่ครดั 

3.94 .80 มาก 

2.3.5 สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา
จัดสรรทุนการศึกษาหรือโควตาให้แก่บุคลากรในสถาน
ประกอบการไดเ้ขา้ศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ 

2.78 .73 ปานกลาง 

2.4  การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี 3.63 .87 มาก 
2.4.1 สถาบนัอาชวีศกึษาสถาบนัอุดมศกึษาและสถาน

ประกอบการมีการจัดตัง้กองทุนวิจัยและร่วมกันจัดสรร
ทรพัยากรสนบัสนุนการวจิยัอยา่งเป็นระบบ 

3.11 1.23 ปานกลาง 

2.4.2 สถาบนัอาชวีศกึษาและสถาบนัอุดมศกึษาร่วม
ท าวจิยักบัสถานประกอบการโดยน าโจทย์วจิยัจากสถาน
ประกอบการมาแกไ้ขปัญหาหรอืพฒันาผลติภณัฑห์รอืสรา้ง
เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

3.72 1.18 มาก 

2.4.3 สถาบนัอาชวีศกึษาสถาบนัอุดมศกึษาและสถาน
ประกอบการร่วมกัน จัดท าฐานข้อมู ลงานวิจัยและ
ระบบปฏบิตักิารสารสนเทศทีม่กีารเชื่อมโยงขอ้มลูถงึกนัใน
เครอืขา่ยเพือ่ใชใ้นบรหิารจดัการงานวจิยัอยา่งเป็นระบบ 

3.22 1.26 ปานกลาง 

2.4.4 สถาบันอุดมศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
วชิาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวจิยัการสร้าง
เทคโนโลยีหรือนวตักรรมให้กับสถาบันอาชีวศึกษาและ
สถานประกอบการ 

3.50 1.10 มาก 

2.4.5 สถานประกอบการให้ความร่วมมือกบันักวจิยั
ของสถาบันอาชีวศึกษาและสถาบัน อุดมศึกษาเข้า
ด าเนินงานวจิยัณสถานที่ของสถานประกอบการโดยต้อง
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบอยา่งเครง่ครดั 

3.72 .67 มาก 
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ตาราง 5 (ต่อ)  

แนวปฏิบติัของความร่วมมือ 
ระดบัความคดิเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
2.4.6 สถาบนัอาชีวศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและ

สถานประกอบการควรท าข้อตกลง/สัญญาเรื่องการ
ครอบครองลิขสิทธิ/์สิทธิบัตรของผลงานวิจัยอย่าง
ชดัเจน 

4.11 .90 มาก 

2.4.7 ผู้ ได้ ร ับ ลิข สิท ธิ ข์ อ งงาน วิจัย ค วร เป็ น
ผู้สนับสนุนหลักด้านงบประมาณในสดัส่วนที่สูงกว่า
เน่ืองจากจะเป็นผู้ได้รบัผลประโยชน์เชิงพาณิชย์จาก
งานวจิยั 

3.94 1.11 มาก 

2.4.8 สถาบนัอาชีวศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและ
สถานประกอบการรว่มกนัประเมนิผลความร่วมมอืดา้น
การวจิยัและการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมในทุก
มติ ิ

3.67 1.24 มาก 

รวม 3.61 .74 มาก 
 
 จากตาราง 5 แสดงใหเ้หน็วา่ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็วา่แนวปฏบิตัขิอง 

องค์ประกอบ 2 ด้านการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลยีที่มคีวามเหมาะสมในการน าไปใช้เมื่อ

เทยีบกบัเกณฑท์ีก่ าหนด (3.50 ขึน้ไป)  มจี านวน 20 ขอ้ เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่ี

คา่เฉลีย่สงูสดุ คอืสถาบนัอาชวีศกึษา สถาบนัอุดมศกึษาและสถานประกอบการควรท าขอ้ตกลง/

สญัญาเรือ่งการครอบครองลขิสทิธิ/์สทิธบิตัรของผลงานวจิยัอยา่งชดัเจน(x̅= 4.11) 
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ตาราง 6 คา่เฉล่ียและสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของความคดิเห็นท่ีมีตอ่แนวปฏิบตัิในองค์ประกอบ 3
ด้านการระดมทรัพยากร 

แนวปฏิบติัของความร่วมมือ 
ระดบัความคดิเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
3.ด้านการระดมทรพัยากร    
3.1 การด าเนินการจดัสรรทรพัยากรสนับสนุนความ
ร่วมมือ 

3.50 .91 มาก 

3.1.1 สถาบนัอาชวีศกึษาสถาบนัอุดมศกึษาและสถาน
ประกอบการจดัระบบกลไกและแผนในการระดมบุคลากร
สถานทีเ่ครื่องมอืเครื่องจกัรงบประมาณและวสัดุต่างๆมาใช้
ในการจัดการอาชีวศึกษาประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลติภณัฑย์าง 

3.56 1.04 มาก 

3.1.2 สถาบนัอาชวีศกึษาสถาบนัอุดมศกึษาและสถาน
ประกอบการร่วมกนัศกึษาระเบยีบปฏบิตัขิองแต่ละฝ่ายเพื่อ
ปรบัใช้ในการบรหิารบุคลากรสถานที่เครื่องมอืเครื่องจกัร
งบประมาณและวสัดุต่างๆรว่มกนั 

3.67 1.08 มาก 

3.1.3 สถาบนัอาชวีศกึษาสถาบนัอุดมศกึษาและสถาน
ประกอบการรว่มกนัส ารวจวเิคราะหค์วามตอ้งการและจดัท า
ฐานข้อมูลด้านบุคลากรสถานที่ เครื่องมือเครื่องจักร
งบประมาณและวสัดุต่างๆเพื่อความสะดวกในการน ามาใช้
ในการเรยีนการสอนการฝึกปฏบิตักิารฝึกอาชพีการวจิยัและ
อื่นๆ 

3.67 .91 มาก 

3.1.4 สถาบนัอาชวีศกึษาสถาบนัอุดมศกึษาและสถาน
ประกอบการมกีารแลกเปลีย่นและสนับสนุนการใชเ้ครื่องมอื
เครื่องจกัรวสัดุอุปกรณ์ห้องปฏิบตัิการและทรพัยากรด้าน
ต่างๆโดยอยูภ่ายใตก้ารดแูลของผูเ้ชีย่วชาญเพือ่ป้องกนัการ
ช ารุดและเสยีหาย 

3.1.5 สถาบนัอาชวีศกึษาสถาบนัอุดมศกึษาและสถาน
ประกอบการร่วมกนัจดัสรรค่าใชจ้่ายและงบประมาณในการ
บริหารจดัการความร่วมมือเช่นค่าบ ารุงรกัษาเครื่องจกัร
เครือ่งมอืและคา่จดัหาวสัดุต่างๆเป็นตน้ 

3.83 
 
 
 
 

3.06 

.92 
 
 
 
 

1.16 

มาก 
 
 
 
 

ปานกลาง 
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ตาราง 6 (ต่อ)  

แนวปฏิบติัของความร่วมมือ 
ระดบัความคดิเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
3.1.6 สถาบนัอาชวีศกึษาสถาบนัอุดมศกึษาและสถาน

ประกอบการมกีารจดัท ารายงานประจ าปีเพือ่รายงานผลการ
ประเมินการสนับสนุนความร่วมมือในด้านต่างๆเช่น
บุคลากรสถานที่เครื่องมอืเครื่องจกัรงบประมาณและวสัดุ
ต่างๆเพือ่น ามาพฒันารว่มกนัอยา่งต่อเน่ือง 

3.22 1.17 ปานกลาง 

3.2 การก าหนดสิทธิประโยชน์ของความร่วมมือ 3.41 .80 ปานกลาง 
3.2.1 สถาบนัอาชวีศกึษาสถาบนัอุดมศกึษาและสถาน

ประกอบการมีการก าหนดข้อตกลงร่วมกันในการจดัสรร
ผลประโยชน์รวมทัง้แผนและกจิกรรมทีจ่ะเกดิขึน้จากความ
รว่มมอืแต่สามารถปรบัปรุงไดใ้นภายหลงั 

3.17 1.29 ปานกลาง 

3.2.2 สถาบนัอาชวีศกึษาสถาบนัอุดมศกึษาและสถาน
ประกอบการร่วมกนัศกึษาสทิธปิระโยชน์เช่นกลไกภาครฐั
มาตรการการคลงั( ภาษ ี) กฎระเบยีบ BOI และรางวลัอื่นๆ
ที่สถานประกอบการจะได้รบัจากการร่วมมอืจดัการศกึษา
เพื่อจูงใจและน ามาใช้ในการวางแผนการด าเนินงานความ
รว่มมอื 

3.39 1.14 ปานกลาง 

3.2.3 สถาบันอาชีวศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาให้
การฝึกอบรมแก่บุคลากรของสถานประกอบการโดยได้รบั
เงนิอุดหนุนจากสถานประกอบการ 

3.06 1.06 ปานกลาง 

3.2.4 สถานประกอบการมีแผน/ข้อตกลงในการรับ
พนักงานและแจง้ให้สถาบนัอาชวีศกึษาทราบเพื่อการผลติ
นักเรียนนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

3.2.5 สถาบันอาชีวศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาลด
การลงทุนในการจดัหาวสัดุและครุภณัฑ์ทางการศกึษาโดย
ใหผู้เ้รยีนเขา้ฝึกปฏบิตัใินสถานประกอบการ 

3.2.6 สถานประกอบการสามารถคดัเลอืกพนักงานทีม่ี
คุณภาพเขา้ปฏบิตังิานไดท้นัทเีมือ่ส าเรจ็การศกึษา 

3.44 
 
 
 

3.61 
 
 

4.28 

.98 
 
 
 

.85 
 
 

.83 

ปานกลาง 
 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
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ตาราง 6 (ต่อ)  

แนวปฏิบติัของความร่วมมือ 
ระดบัความคดิเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
3.2.7 สถานประกอบการได้รบัการลดหย่อนภาษี

ตามกฎหมายจากค่าใชจ้่ายเพือ่สนบัสนุนการศกึษา 
3.33 1.14 ปานกลาง 

3.2.8 สถาบันอุดมศึกษาจัดสรรทุนหรือโควตา
ใหก้บัผูส้อนในสถาบนัอาชวีศกึษาและบุคลากรในสถาน
ประกอบการไดศ้กึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ 

3.00 1.28 ปานกลาง 

รวม 3.45 .83 ปานกลาง 
 

จากตาราง 6 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าแนวปฏิบตัิของ
องค์ประกอบ 3 ด้านการระดมทรัพยากรท่ีมีความเหมาะสมในการน าไปใช้เม่ือเทียบกับเกณฑ์ท่ี
ก าหนด (3.50 ขึน้ไป)  มีจ านวน 6 ข้อเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
สถานประกอบการสามารถคัดเลือกพนักงานท่ีมีคุณภาพเข้าปฏิบัติงานได้ทันทีเม่ือส าเร็จ

การศกึษา(x̅= 4.28) 

ตาราง 7 คา่เฉล่ียและสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของความคดิเห็นท่ีมีตอ่แนวปฏิบตัิในองค์ประกอบ 4
ด้านความส าเร็จและการประเมินผล 

แนวปฏิบติัของความร่วมมือ 
ระดบัความคดิเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
4.ด้านความส าเรจ็และการประเมินผล    
4.1 ความส าเรจ็ของความร่วมมือ 3.62 .80 มาก 

4.1.1 สถาบนัอาชวีศกึษาสถาบนัอุดมศกึษาและ
สถานประกอบการมกีารน าผลการด าเนินงานความ
รว่มมอืมาวเิคราะหเ์พือ่วางแผนการเพิม่ปรมิาณการรบั
นกัเรยีนนกัศกึษาการจดัการเรยีนการสอนและการ
ฝึกงานหรอืฝึกอาชพี 

3.39 1.20 ปานกลาง 

4.1.2 สถาบนัอาชวีศกึษาสถาบนัอุดมศกึษาและ
สถานประกอบการมกีารตดิตามและชว่ยเหลอืการมงีาน
ท าของผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษาจากระบบความรว่มมอื 

3.78 1.00 มาก 
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ตาราง 7 (ต่อ)  

แนวปฏิบติัของความร่วมมือ 
ระดบัความคดิเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
4.1.3 สถาบนัอาชวีศกึษาผลติผูเ้รยีนทีม่ศีกัยภาพ

สามารถท างานไดอ้ยา่งเหมาะสมและตรงกบัความ
ตอ้งการของสถานประกอบการ 

3.89 .83 มาก 

4.1.4 สถานประกอบการมโีอกาสในการคดัเลอืก
พนกังานทีม่คีุณภาพตรงตามความตอ้งการโดยไมต่อ้ง
ฝึกเพิม่เตมิ 

3.83 .79 มาก 

4.1.5 สถาบนัอาชวีศกึษาและสถาบนัอุดมศกึษามี
ผลงานวจิยัตพีมิพเ์ผยแพรแ่ละ/หรอืเปิดเผยต่อ
สาธารณชน 

3.56 .92 มาก 

4.1.6 สถาบนัอาชวีศกึษาสถาบนัอุดมศกึษาและ
สถานประกอบการมฐีานขอ้มลูการด าเนินงานความ
รว่มมอืใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งและผูส้นใจรบัทราบและเขา้ถงึได ้

3.39 .98 ปานกลาง 

4.1.7 สถาบนัอาชวีศกึษาสถาบนัอุดมศกึษาและ
สถานประกอบการประชาสมัพนัธผ์ลการด าเนินงานที่
ส าเรจ็โดดเด่นเผยแพรต่่อสาธารณชนในหลายชอ่งทาง
เพือ่จงูใจผูเ้รยีน 

3.50 1.10 มาก 

4.2 การร่วมติดตามประเมินผลความร่วมมือ 3.37 1.03 ปานกลาง 
4.2.1 สถาบนัอาชวีศกึษาสถาบนัอุดมศกึษาและ

สถานประกอบการจดัใหม้คีณะกรรมการรว่มเพือ่
ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานความรว่มมอื 

3.22 1.35 ปานกลาง 

4.2.2 สถาบนัอาชวีศกึษาสถาบนัอุดมศกึษาและ
สถานประกอบการรว่มกนัวางแผนและตดิตาม
ประเมนิผลความรว่มมอื 

3.17 1.29 ปานกลาง 

4.2.3 สถาบนัอาชวีศกึษาสถาบนัอุดมศกึษาและ
สถานประกอบการรว่มกนัวเิคราะหค์วามส าเรจ็ของ
จุดคุม้ทุนการด าเนินงานความรว่มมอืในดา้นต่างๆเชน่
งบประมาณบุคลากรและระยะเวลาเป็นตน้  

3.11 1.28 ปานกลาง 

ตาราง 7 (ต่อ)  
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แนวปฏิบติัของความร่วมมือ 
ระดบัความคดิเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
4.2.4 สถาบนัอาชวีศกึษาสถาบนัอุดมศกึษาและ

สถานประกอบการมกีารประเมนิผลสมัฤทธิข์องความ
รว่มมอืดา้นการเพิม่ขึน้ของปรมิาณผูเ้รยีนคุณภาพการ
เรยีนการสอนการฝึกงานการฝึกอาชพีการมงีานท า
คุณภาพผลติภณัฑก์ารสรา้งเทคโนโลยแีละนวตักรรมใน
สถานประกอบการเป็นตน้ 

3.56 .98 มาก 

4.2.5 สถาบนัอาชีวศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและ
สถานประกอบการมกีารน าข้อมูลเกี่ยวกบัปัญหาของ
การด าเนินงานความร่วมมอืมาประเมนิหาสาเหตุและ
วธิีการแก้ปัญหาเพื่อการด าเนินงานที่มปีระสิทธิภาพ
ต่อไป 

3.61 1.04 มาก 

4.2.6 สถาบนัอาชีวศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและ
สถานประกอบการมีการทบทวนและปรับปรุงแนว
ปฏบิตักิฎระเบยีบและขอ้ตกลงต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อ
การด าเนินงานความรว่มมอืเป็นระยะๆ 

3.50 .99 มาก 

4.2.7 สถาบนัอาชีวศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและ
สถานประกอบการมีการรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานความร่วมมืออย่างเป็น
ทางการประจ าปีและตามระยะเวลาที่ด าเนินการความ
รว่มมอื 

3.39 .98 ปานกลาง 

รวม 3.49 .88 ปานกลาง 

จากตาราง 7 แสดงให้เห็นว่าผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าแนวปฏิบัติของ
องค์ประกอบ 4ด้านความส าเร็จและการประเมินผลท่ีมีความเหมาะสมในการน าไปใช้เม่ือเทียบกบั
เกณฑ์ท่ีก าหนด (3.50 ขึน้ไป)  มีจ านวน 8 ข้อเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีคา่เฉลี่ยสงูสดุ 
คือสถาบนัอาชีวศกึษาผลิตผู้ เรียนท่ีมีศกัยภาพสามารถท างานได้อย่างเหมาะสมและตรงกบัความ

ต้องการของสถานประกอบการ (x̅= 3.89) 
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นอกจากนีแ้ล้วผู้ตอบแบบสอบถาม ยงัได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัแนวปฏิบตัิของ
องค์ประกอบรูปแบบความร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์
ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทยดงันี ้

1.แนวปฏิบตัด้ิานการวางแผนและบริหารหลกัสตูร 
1.1 การจดัการเรียนการสอนควรอยูใ่นรูปแบบทวิภาคี เป็นหลกัหรือทัง้หมด 
1.2 จดัท าหลกัสตูรต่อเน่ือง เช่ือมโยงกับระดบัอดุมศึกษา เพื่อรองรับการศึกษา

ตอ่ของนกัศกึษาอาชีวศกึษา และการใช้ทรัพยากรร่วมกนั 
1.3 การฝึกงานหรือฝึกอาชีพ ควรอยูเ่ทอมสดุท้าย เพื่อให้นกัศกึษาเสมือนคนงาน 

ซึง่โรงงานอาจรับเข้าท างานเลย แต่ถ้าเทอมสดุท้ายกลบัมาท าโครงงานหรือวิจยั ทางโรงงานอาจ
รับคนอ่ืนเข้าท างานแทน ท าให้เสียโอกาส 

2.แนวปฏิบตัด้ิานการพฒันาบคุลากรและเทคโนโลยี 
2.1 ครูนิเทศก์ ต้องติดตาม หากนกัศกึษาขาดองค์ความรู้ใด ต้องมีการสอนเสริม 

และทางวิทยาลยัต้องมีการคิดภาระงานให้ 
2.2 สถาบนัการศกึษากบัสถานประกอบการต้องท าโครงงานจบร่วมกนั  
2.3 จัดให้มีฐานข้อมูลการผลิตวตัถุดิบ และการแปรรูปยาง ทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ 
2.4 ศกึษาความต้องการใช้ก าลงัคนในกลุ่มอตุสาหกรรมยางทัง้ ต้นน า้ กลางน า้ 

ปลายน า้ 
2.5 จัดให้มีฐานข้อมูลกลางในการรวบรวมผลงานวิจัย นวตักรรมเชิงพาณิชย์ 

ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง รวมถึงการต่อยอดในเร่ืองของวสัดศุาสตร์ และวสัดุ
ทดแทน 

2.6 สร้างเส้นทางอาชีพ (Career path) ของบุคลากรในอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภณัฑ์ยาง ทกุระดบั 

2.7 ร่วมกันพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ เพื่อน าไปสู่การสร้าง
มลูคา่เพิ่มและการใช้ประโยชน์อยา่งเป็นรูปธรรม ของประชาชน  

2.8 ผู้ เรียนควรมีความ รู้ความสามารถและทักษะท่ีดีทางด้านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ท่ีใช้ในสถานประกอบการ เช่น Excel  Minitab 

3.แนวปฏิบตัด้ิานการระดมทรัพยากร 
3.1 สาขายางควรร่วมมือกบัสาขาช่าง 
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3.2 วิทยาลยัเทคนิคท่ีเปิดสอน ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ควร
ตัง้อยู่นอกชมุชน เน่ืองจากปัญหามลพิษท่ีจะเกิดขึน้ อาจเปิดสอนในวิทยาลยัเกษตรท่ีมีพืน้ท่ีมาก
สามารถเรียนรู้ได้ทัง้ระบบและอยูน่อกชมุชนแทน หรือมีศนูย์ปฏิบตัินอกเขตชมุชน 

3.3 ภาครัฐควรจัดประชุมสมัมนาในเร่ืองความร่วมมือในการพัฒนายางอย่าง
ยัง่ยืนเป็นการเฉพาะ 

4.แนวปฏิบติัด้านความส าเร็จและการประเมินผล 
4.1 มีการก าหนดมาตรฐานอาชีพ และได้หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ

Certificate จากสถาบนัคณุวฒิุวิชาชีพ  
4.2 ก าหนดตวัชีว้ดัความส าเร็จของอุตสาหกรรมยางให้ชดัเจนในมิติต่างๆ เช่น 

เวลา ราคา การตลาดในประเทศและต่างประเทศ มาตรการของภาครัฐในการส่งเสริม การ
แทรกแซงตลาด การประกนัราคา การควบคมุหน่วยผลติ และการสง่เสริมคณุภาพ 

4.3 ควรวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ในอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภณัฑ์ยาง 

4.4 ผลิตนักศึกษาได้มาตรฐานและคุณภาพตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบและแนวปฏิบตัิของรูปแบบ
ความร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจงัหวดั
ภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทยปรากฏว่า ได้องค์ประกอบหลกัท่ีส าคญั 4 องค์ประกอบได้แก่ ด้านวางแผนและ
บริหารหลักสูตรด้านการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี ด้านการระดมทรัพยากรและด้าน
ความส าเร็จและการประเมินผล และมีแนวปฏิบตัิท่ีมีค่าระดบัเฉลี่ยตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป จ านวน 54 
ข้อ 

ตอนที่  2.2 ผลการยกร่างรูปแบบความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ประเภท
อตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย 

ผลการยกร่างรูปแบบความร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยาง
และผลิตภัณฑ์ยาง ในกลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ด้าน
วางแผนและการบริหารหลกัสตูรด้านการพฒันาบคุลากรและเทคโนโลยี ด้านการระดมทรัพยากร
และด้านความส าเร็จและการประเมินผล ดงัภาพประกอบ 3 
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จากภาพประกอบ 3 ผู้ วิจัยได้จ าแนกรายละเอียดของ(ร่าง) รูปแบบความร่วมมือการ
จดัการอาชีวศึกษาประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยางในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 
ได้ดงัภาพประกอบ 4-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 สมาชิกความร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษาประเภทอตุสาหกรรมยางและ

ผลิตภณัฑ์ยางในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย 

 

สมาชกิความรว่มมอืการจดัการ

อาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรม

ยางและผลติภณัฑย์าง 

สถาบนัอุดมศกึษา ไดแ้ก่ 
• มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 

วทิยาเขตสรุาษฎรธ์านี 

• มหาวทิยาลยัศรวีชิยั  
วทิยาเขตนครศรธีรรมราช ไสใหญ่ 

• มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตพทัลุง 
 

สถาบนัอาชวีศกึษา ไดแ้ก ่

• วทิยาลยัเทคนิคสรุาษฎรธ์านี 

• วทิยาลยัเทคนิคนครศรธีรรมราช 
 

สถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลติภณัฑย์าง ไดแ้ก่ 

• บรษิทัศรตีรงัแอโกรดสัทร ีจ ากดั 

• บรษิทัวายทรีบัเบอร ์จ ากดั 

• บรษิทั ไทยรบัเบอรล์าเทค็ซก์รุป๊ จ ากดั 

• บรษิทัชวัรเ์ทก็ซ ์จ ากดั 

                 ฯลฯ 
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ภาพประกอบ 5 แนวปฏิบตัิของความร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษาประเภทอตุสาหกรรมยางและ
ผลิตภณัฑ์ยางในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทยในด้านการวางแผนและบริหารหลกัสตูร 

การวางแผนและบรหิารหลกัสตูร การก าหนดหลกัการและการด าเนินงานความรว่มมอื 
1. ผลติและพฒันาก าลงัคนใหม้คีวามรูค้วามสามารถและ 

คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องตลาดแรงงาน 
2. รว่มกนั วางแผนและบรหิารหลกัสตูร พฒันาบุคลากรและ 

เทคโนโลย ี ระดมทรพัยากรความส าเรจ็และตดิตามประเมนิผล 
3. ตัง้คณะท างานเพือ่ด าเนินกจิกรรมความรว่มมอื 

 
การก าหนดบทบาทหน้าทีข่องแต่ละฝ่าย 

1. ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษามอบหมายใหม้ ี

ผูร้บัผดิชอบ 

2. ผูบ้รหิารสถาบนัอาชวีศกึษามบีทบาทในการเชญิชวน 
3. ผูบ้รหิารระดบัสงูมบีทบาทน าในการสง่เสรมิสนบัสนุนให้

เกดิความรว่มมอื 
4. ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาตดิตามความ

คบืหน้าและแกไ้ขปัญหาความรว่มมอื 
  
การพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน 

1. รว่มก าหนดความรูท้กัษะและเจตคตใินวชิาชพีและ 

คุณลกัษณะพงึประสงคต์ามมาตรฐานอาชพี 

2. รว่มวพิากษห์ลกัสตูร 
3. รว่มกนัประชาสมัพนัธ ์

4. รว่มประเมนิสมรรถนะของผูเ้รยีนก่อนส าเรจ็การศกึษา 
5. รว่มตดิตามประเมนิผลการใชห้ลกัสตูรและแผนการ 

เรยีนการสอน 
 
การฝึกปฏบิตัแิละการนิเทศตดิตาม 

1. สถาบนัอาชวีศึกษาและสถานประกอบการร่วมกนัจดัท า

แผนการฝึกอาชพีและแผนการนิเทศตดิตาม 
2. สถาบนัอาชวีศกึษาจดัปฐมนิเทศชีแ้จง 
3.สถานประกอบการจดัปฐมนิเทศชีแ้จง 
4.สถาบนัอาชวีศกึษาและสถานประกอบการ รว่มก าหนดการ

ตดิตามนิเทศ 
5. ใชร้ะบบสารสนเทศในการนิเทศตดิตาม 
6. สถานประกอบการมอบหมายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการ

ฝึกงานหรอืฝึกอาชพีตามสมรรถนะในมาตรฐานวชิาชพี 
7.รว่มกนัปัจฉิมนิเทศ 

     8. สถาบนัอาชวีศกึษาและสถานประกอบการจดั

ประชุมสมัมนาผูเ้กีย่วขอ้งกบัการฝึกงานหรอืฝึกอาชพีทัง้หมด 
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ภาพประกอบ 6 แนวปฏิบตัิของความร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษาประเภทอตุสาหกรรมยางและ
ผลิตภณัฑ์ยางในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทยในด้านการพฒันาบคุลากรและเทคโนโลยี 

การพฒันาบุคลากรและเทคโนโลย ี การพฒันาผูเ้รยีนอาชวีศกึษา  
1.สถานประกอบการจดัใหเ้ขา้เยีย่มชมศกึษาดงูานและฝึก

ปฏบิตั ิ
2. ผูส้อนในสถาบนัอุดมศกึษาและผูเ้ชีย่วชาญในสถาน

ประกอบการรว่มเป็นผูส้อน 
3. ไดฝึ้กงานหรอืฝึกอาชพีในสถานประกอบการทีเ่หมาะสม 
4. ผูเ้รยีนจากสถาบนัอาชวีศกึษาและสถาบนัอุดมศกึษา

รว่มกนัท าวจิยัหรอืโครงงานจบ 
5. รว่มพฒันาหลกัสตูรต่อเนื่อง 
6. รว่มท างานวจิยัหรอืโครงงานจบกบัสถานประกอบการ 

7.ผูส้อนในสถาบนัอุดมศกึษารว่มสอนปรบัพืน้ฐาน 

 
การพฒันาผูส้อนประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง 

1. รว่มกนัพจิารณาผูส้อนเขา้ฝึกปฏบิตัใินสถานประกอบการ 

2. เรยีนรูแ้ละฝึกปฏบิตัใินสถานประกอบการ 

3. รว่มท าวจิยักบัสถานประกอบการ 

 
การพฒันาบุคลากรในสถานประกอบการ 

1. จดัอบรมเพิม่พนูความรู ้

2.พฒันาทกัษะการสอนการถ่ายทอดและการวดัผลประเมนิผล 

3. ประชุมครนูิเทศกบัครฝึูกหรอืผูค้วบคุมการฝึก 

4. เรยีนรูแ้ละฝึกปฏบิตั ิณ สถานทีข่องสถาบนัอาชวีศกึษาและ

สถาบนัอุดมศกึษา 

 

การวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ี
1. รว่มท าวจิยัโดยน าโจทยว์จิยัจากสถานประกอบการ 

2. สถาบนัอุดมศกึษาส่งเสรมิและสนับสนุนดา้นวชิาการใหก้บั

สถาบนัอาชวีศกึษาและสถานประกอบการ 

3. เขา้ด าเนินงานวจิยั ณ สถานทีข่องสถานประกอบการโดย

ตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบอยา่งเครง่ครดั 

4. ท าขอ้ตกลง/สญัญาเรื่องการครอบครองลขิสทิธิ/์สทิธบิตัร

ของผลงานวจิยัอยา่งชดัเจน 

5. ผู้ได้ร ับลิขสิทธิข์องงานวิจ ัยเป็นผู้สนับสนุนหลักด้าน

งบประมาณ 

6.ร่วมกันประเมินผลความร่วมมือวิจ ัยและการพัฒนา

เทคโนโลยแีละนวตักรรมในทุกมติ ิ
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ภาพประกอบ 7 แนวปฏิบตัิของความร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษาประเภทอตุสาหกรรมยางและ
ผลิตภณัฑ์ยางในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทยในด้านการระดมทรัพยากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 8 แนวปฏิบตัิของความร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษาประเภทอตุสาหกรรมยางและ
ผลิตภณัฑ์ยางในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทยในด้านความส าเร็จและการประเมนิผล 

ดา้นการระดมทรพัยากร การด าเนินการจดัสรรทรพัยากรสนบัสนุนความรว่มมอื 
 1.จดัระบบกลไกและแผนในการระดมทรพัยากร 

 2. ปรบัระเบยีบปฏบิตัใินการบรหิารทรพัยากร 

 3. วเิคราะหค์วามตอ้งการและจดัท าฐานขอ้มลู 

 4. แลกเปลีย่นและสนับสนุนทรพัยากรโดยอยู่ภายใตก้ารดูแล

ของผูเ้ชีย่วชาญ 

 

การก าหนดสทิธปิระโยชน์ของความรว่มมอื 
 1. สถาบนัอาชวีศกึษาและสถาบนัอุดมศกึษาลดการลงทุนใน

การจดัหาทรพัยากร 

 2. สถานประกอบการสามารถคดัเลือกพนักงานที่มคีุณภาพ

เขา้ปฏบิตังิานไดท้นัทเีมือ่ส าเรจ็การศกึษา 

ความส าเรจ็ของความรว่มมอื 
1. มีการติดตามและช่วยเหลือการมีงานท าของผู้ที่ส าเร็จ

การศกึษาจากระบบความรว่มมอื 

2. ผู้เรียนที่มีศักยภาพตรงกับความต้องการของสถาน

ประกอบการ 

3. สถานประกอบการมีโอกาสในการคัดเลือกพนักงานที่มี

คุณภาพตรงตามความตอ้งการโดยไมต่อ้งฝึกเพิม่เตมิ 

4. สถาบันอาชีวศึกษาและสถาบันอุดมศึกษามีผลงานวจิยั

ตพีมิพเ์ผยแพรแ่ละ/หรอืเปิดเผยต่อสาธารณชน 

5. ประชาสมัพนัธ์ผลการด าเนินงานที่ส าเรจ็โดดเด่นเผยแพร่

ต่อสาธารณชนในหลายชอ่งทางเพือ่จงูใจผูเ้รยีน 

 

การรว่มตดิตามประเมนิผลความรว่มมอื 
1. มกีารประเมนิผลสมัฤทธิข์องความรว่มมอื 

2.มกีารน าขอ้มลูมาประเมนิหาสาเหตุและวธิกีารแกไ้ข 

3. มกีารทบทวนและปรบัปรงุเป็นระยะๆ 

ดา้นความส าเรจ็และ 

การประเมนิผล 
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ค าอธิบายรายละเอียดของ(ร่าง) รูปแบบความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา
ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยางในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 

รูปแบบความร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์
ยาง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย เป็นความร่วมมือของ 3 องค์กร ได้แก่ สถาบนัอุดมศึกษา 
สถาบนัอาชีวศึกษา และสถานประกอบการ  มีองค์ประกอบความร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษา 
ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย  จ านวน 4 
องค์ประกอบ ได้แก่การวางแผนและบริหารหลกัสตูรการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลยีการระดม
ทรัพยากร และความส าเร็จและการประเมินผลรายละเอียด ดงันี ้

1.สมาชิกความร่วมมือ 
สมาชิกความร่วมมือ มีบทบาทหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการให้ความร่วมมือการ

จดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 
ประกอบด้วย 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เป็นสถานศกึษาของรัฐและในก ากบัของ
รัฐสงักดัส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษาท่ีเปิดสอนในสาขาวิชาท่ีเก่ียวกบัอตุสาหกรรมยางและ
ผลิตภณัฑ์ยางในระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย
ประกอบด้วย 1) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีหลกัสูตร ปรัชญาดุษฎี
บณัฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยียาง วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วท.ม.) สาขาวิชา เทคโนโลยี
ยาง และ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง 2) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ มีหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต
(วท.บ.)สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  3) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มี
หลกัสตูร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ 

กลุ่มที่ 2กลุ่มสถาบันอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาของรัฐสงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษา ท่ีจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง 
ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู และ ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบตัิการในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ประกอบด้วย 1) วิทยาลยัเทคนิคสรุาษฏร์ธานี มี
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ยาง (สาขางานผลิตภัณฑ์ยาง) 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยียางและ พอลเิมอร์(สาขางานเทคโนโลยี
ยางและพอลิ เมอร์) และเทคโนโลยีบัณฑิต (ทลบ.)(ต่อ เน่ือง) สาขาเทคโนโลยียาง  2) 
วิทยาลยัเทคนิคนครศรีธรรมราช มีหลกัสตูร ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาผลิตภณัฑ์
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ยาง(สาขางานผลิตภณัฑ์ยาง) และประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์(สาขางานเทคโนโลยียางและพอลเิมอร์) 

กลุ่มที่  3 กลุ่มสถานประกอบการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมประเภทยาง
และผลิตภณัฑ์ยางท่ีร่วมมือกบัสถาบนัอาชีวศกึษา และสถาบนัอดุมศกึษาเพื่อจดัการอาชีวศึกษา
ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยางในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย เช่น บริษัท ศรตีรงั
แอรโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) สาขาทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช  บริษัท ไทยรบัเบอรล์า
เท็คซ์กรุ๊ป จ ากดั สาขาสุราษฎร์ธานี บรษิัท สยามอนิโด รบัเบอร์ จ ากดัจงัหวดัพทัลุง บรษิัท 
เซาทแ์ลนดร์ซีอรซ์ จ ากดั สาขาชมุพรเป็นต้น 

2.องค์ประกอบของความร่วมมือ 
ความร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง 

ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย มีองค์ประกอบส าคญั 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การวางแผนและบริหารหลักสูตร 

 การวางแผนและบริหารหลกัสูตรความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย ประกอบด้วย 

1.หลักการและการด าเนินงานความร่วมมือ  ในการการจัดการ
อาชีวศึกษาประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ได้แก่ 
1) การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางให้มี
ความรู้ความสามารถและคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของตลาดแรงงาน2)การร่วมกนัวางแผนบริหาร
จดัการพฒันาบคุลากรและเทคโนโลยีระดมทรัพยากรความส าเร็จและการติดตามประเมินผลและ
3)การร่วมกันตัง้คณะท างานเพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของข้อตกลง
ความร่วมมือ 

2.การก าหนดบทบาทหน้าท่ีของแต่ละฝ่าย ได้แก่ 1)ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมายให้มีผู้ รับผิดชอบในการประสานงานเพื่อให้การด าเนิน
กิจกรรมต่างๆบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้2) ผู้บริหารสถาบนัอาชีวศึกษามีบทบาทในการเชิญชวน
สถานประกอบการและสถาบนัอดุมศกึษาเข้าร่วมจดัการอาชีวศกึษาประเภทอตุสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง3)ผู้บริหารระดบัสูงของทัง้ 3 องค์กร มีบทบาทน าในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางและ4) 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาติดตามความคืบหน้าและแก้ไขปัญหาของโครงการความ
ร่วมมือ 
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3 การพฒันาหลกัสตูรและจดัการเรียนการสอนได้แก่ 1)ร่วมก าหนด
ความรู้ทกัษะและเจตคติในวิชาชีพและคณุลกัษณะพงึประสงค์ของผู้ เรียนและผู้ส าเร็จอาชีวศกึษา
ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางตามมาตรฐานอาชีพ2)ร่วมวิพากษ์หลักสูตรเพื่อ
ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรแผนการเรียนเนือ้หารายวิชาการจัดการเรียนการสอนการวัดและ
ประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและความต้องการของสถานประกอบการอย่าง
แท้จริง3)ร่วมประชาสมัพนัธ์ชีแ้นะแนวทางความร่วมมือการจดัการเรียนการสอนอาชีวศกึษาและ
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพด้านอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง4)จดัให้มีคณะกรรมการ
ร่วมประเมินสมรรถนะของผู้ เรียนก่อนส าเร็จการศึกษาและ 5)จดัให้มีคณะกรรมการร่วมติดตาม
ประเมินผลการใช้หลกัสตูรและแผนการเรียนการสอน 

4 การฝึกปฏิบัติและการนิเทศติดตามได้แก่ 1)สถาบันอาชีวศึกษา
และสถานประกอบการร่วมกนัจดัท าแผนการฝึกอาชีพและแผนการนิเทศติดตามท่ีเหมาะสมกับ
ระดบัการศึกษาโดยเน้นความแตกต่างของสถานประกอบการแต่ละแห่ง2)สถาบนัอาชีวศึกษามี
การปฐมนิเทศผู้ เรียนเพื่อชีแ้จงคู่มือนักศึกษาแนวการวดัและประเมินผลการฝึกปฏิบตัิในสถาน
ประกอบการและเตรียมความพร้อมก่อนการออกฝึกงานหรือฝึกอาชีพ3)สถานประกอบการจัด
ปฐมนิเทศผู้ เรียนท่ีเข้าฝึกงานหรือฝึกอาชีพเพื่อให้รู้จกับุคลากรวฒันธรรมและระเบียบปฏิบตัิของ
สถานประกอบการในวนัท่ีเข้ารับการฝึกปฏิบตัิงาน4) สถาบนัอาชีวศึกษาและสถานประกอบการ
ก าหนดการตดิตามนิเทศผู้ เรียนในระหว่างการฝึกปฏิบตัิงานตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของผู้ เรียน5)สถาบนัอาชีวศึกษาและสถานประกอบการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ
รายงานการฝึกงานหรือฝึกอาชีพการนิเทศติดตามท่ีสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าการฝึกงาน
หรือฝึกอาชีพเพื่อประโยชน์ในการปรับกระบวนการฝึกได้6) สถานประกอบการมีการมอบหมาย
หน้าท่ีความรับผิดชอบในการฝึกงานหรือฝึกอาชีพตามสมรรถนะในมาตรฐานวิชาชีพท่ีสอดคล้อง
กับระดบัการศึกษาและปฏิบตัิตามกฎระเบียบเสมือนพนักงานในสถานประกอบการ7) ร่วมกัน
ปัจฉิมนิเทศและให้นกัศึกษาน าเสนองานตามขัน้ตอน PDCA และร่วมกันประเมินสมรรถนะของ
ผู้ เรียนตามระบบInput – Process – Output - Feedback หลงัสิน้สดุการฝึกงานหรือฝึกอาชีพและ
8)สถาบนัอาชีวศกึษาและสถานประกอบการจดัประชมุสมัมนาครูฝึกหรือผู้ควบคมุการฝึกครูนิเทศ
และหวัหน้างานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานตลอดจนค้นหา
ปัจจยัท่ีเป็นอปุสรรคและปัจจยัท่ีเกือ้หนนุสูค่วามส าเร็จในการเรียนรู้ของผู้ เรียนและสรุปรายงานผล 
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องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี 
 ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี เพื่อการจัดการ

อาชีวศึกษาประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ั งอ่าวไทย 
ประกอบด้วย 

1.การพัฒนาผู้ เรียนอาชีวศึกษาประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภณัฑ์ยางได้แก่1) สถานประกอบการจดัให้ผู้ เรียนได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและฝึกปฏิบตัิ
เพื่อสร้างความคุ้นเคยและจูงใจให้เข้าท างาน2) ผู้สอนในสถาบนัอุดมศึกษาและผู้ เช่ียวชาญใน
สถานประกอบการร่วมเป็นผู้ สอนในรายวิชาท่ีเก่ียวข้องให้กับผู้ เรียนอาชีวศึกษาประเภท
อตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง3)ผู้ เรียนอาชีวศกึษาประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์
ยางฝึกงานหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการท่ีเหมาะสมกบัระดบัการศึกษาและพฒันาความรู้
ทกัษะและเจตคติในวิชาชีพตามมาตรฐานอาชีพ4)สถาบนัอาชีวศึกษาและสถาบนัอดุมศึกษาให้
ผู้ เรียนประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยางร่วมกนัท าวิจยัหรือโครงงานจบโดยรับผิดชอบ
งานตามระดับการศึกษาและความช านาญและมีผู้ สอนทัง้สองสถาบันร่วมกันดูแล5) ร่วมกัน
พัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองด้านยางและผลิตภัณ ฑ์ยางเพื่ อให้ผู้ ท่ี ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้6) สถาบัน
อาชีวศึกษาให้ผู้ เรียนร่วมท างานวิจัยหรือโครงงานจบกับสถานประกอบการเพื่อให้สถาน
ประกอบการสามารถน าผลงานไปต่อยอดสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวตักรรมได้และ 7) 
ผู้สอนในสถาบนัอดุมศึกษาร่วมสอนปรับพืน้ฐานเช่นคณิตศาสตร์ภาษาองักฤษพืน้ฐานวิศวกรรม
ให้แก่ผู้ เรียนอาชีวศกึษาประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง 

2. การพัฒนาผู้ สอนประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง
ได้แก่1)ร่วมกันพิจารณาจัดผู้สอนประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางเข้าฝึกปฏิบัติใน
สถานประกอบการเพื่อทราบถึงข้อมูลและนโยบายต่างๆของสถานประกอบการท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา2)สถานประกอบการให้ความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาและ
สถาบนัอดุมศกึษาในการเรียนรู้และฝึกปฏิบตัิณสถานท่ีของสถานประกอบการโดยต้องปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและ 3) ผู้สอนประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยางในสถาบนั
อาชีวศึกษาและสถาบนัอุดมศึกษาร่วมท าวิจัยกับสถานประกอบการเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์หรือสร้างนวตักรรมหรือเพิ่มผลผลติให้กบัสถานประกอบการ 

3 การพฒันาบคุลากรในสถานประกอบการประเภทอตุสาหกรรมยาง
และผลิตภณัฑ์ได้แก่1) สถาบนัอาชีวศกึษาและสถาบนัอดุมศกึษาร่วมกนัจดัอบรมเพิ่มพนูความรู้
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ทางวิชาการด้านยางและผลิตภณัฑ์ยางให้กบับคุลากรในสถานประกอบการ2) สถาบนัอาชีวศกึษา
และสถาบนัอดุมศกึษาร่วมกนัพฒันาทกัษะการสอนการถ่ายทอดและการวดัผลประเมินผลให้แก่ผู้
ควบคมุการฝึกหรือครูฝึกของสถานประกอบการโดยการจดัฝึกอบรมหรือประชมุสมัมนาตามความ
เหมาะสม3) สถาบนัอาชีวศึกษาและสถานประกอบการควรมีการประชมุร่วมกนัระหว่างครูนิเทศ
กบัครูฝึกหรือผู้ควบคมุการฝึกในสถานประกอบการเพื่อสร้างความเข้าใจท่ีดีตอ่กนัและร่วมกนัดแูล
นกัเรียนนกัศกึษาฝึกงานหรือฝึกอาชีพและ 4) สถาบนัอาชีวศกึษาและสถาบนัอดุมศกึษาให้ความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเรียนรู้และฝึกปฏิบตัิณสถานท่ีของสถาบนัอาชีวศึกษาและ
สถาบนัอดุมศกึษาโดยต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด 

4. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีได้แก่ 1) สถาบนัอาชีวศึกษาและ
สถาบนัอุดมศึกษาร่วมท าวิจยักับสถานประกอบการโดยน าโจทย์วิจยัจากสถานประกอบการมา
แก้ไขปัญหาหรือพฒันาผลิตภณัฑ์หรือสร้างเทคโนโลยีและนวตักรรม2) สถาบนัอดุมศกึษาสง่เสริม
และสนบัสนนุด้านวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันางานวิจยัการสร้างเทคโนโลยีหรือนวตักรรม
ให้กบัสถาบนัอาชีวศกึษาและสถานประกอบการ3) สถานประกอบการให้ความร่วมมือกบันกัวิจยั
ของสถาบนัอาชีวศกึษาและสถาบนัอดุมศกึษาเข้าด าเนินงานวิจยัณสถานท่ีของสถานประกอบการ
โดยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด4)ควรท าข้อตกลง/สัญญาเร่ืองการครอบครอง
ลขิสทิธ์ิ/สทิธิบตัรของผลงานวิจยัอยา่งชดัเจน5)ผู้ได้รับลขิสทิธ์ิของงานวิจยัควรเป็นผู้สนบัสนนุหลกั
ด้านงบประมาณในสดัส่วนท่ีสงูกว่าเน่ืองจากจะเป็นผู้ ได้รับผลประโยชน์เชิงพาณิชย์จากงานวิจยั
และ6)ร่วมกนัประเมินผลความร่วมมือด้านการวิจยัและการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมในทกุ
มิติ 

องค์ประกอบที่ 3 การระดมทรัพยากร 
 การระดมทรัพยากรความร่วมมือ เพื่อใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา 

ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย ประกอบด้วย 
1. การจดัสรรทรัพยากรสนบัสนุนความร่วมมือได้แก่1)การจดัระบบ

กลไกและแผนในการระดมบคุลากรสถานท่ีเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรงบประมาณและวสัดตุา่งๆมาใช้ใน
การจดัการอาชีวศกึษาประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง2)ร่วมกนัศกึษาระเบียบปฏิบตัิ
ของแต่ละฝ่ายเพื่อปรับใช้ในการบริหารบุคลากรสถานท่ีเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรงบประมาณและวัสดุ
ต่างๆร่วมกัน3)ร่วมกันส ารวจวิเคราะห์ความต้องการและจัดท าฐานข้อมูลด้านบุคลากรสถานท่ี
เคร่ืองมือเคร่ืองจักรงบประมาณและวสัดุต่างๆเพื่อความสะดวกในการน ามาใช้ในการเรียนการ
สอนการฝึกปฏิบตัิการฝึกอาชีพการวิจัยและอ่ืนๆและ 4)มีการแลกเปลี่ยนและสนับสนุนการใช้
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เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรวสัดอุปุกรณ์ห้องปฏิบตัิการและทรัพยากรด้านตา่งๆโดยอยูภ่ายใต้การดแูลของ
ผู้ เช่ียวชาญเพ่ือปอ้งกนัการช ารุดและเสียหาย 

2.สิทธิประโยชน์ของความร่วมมือได้แก่ 1) สถาบนัอาชีวศึกษาและ
สถาบนัอดุมศึกษาลดการลงทุนในการจดัหาวสัดแุละครุภณัฑ์ทางการศึกษาโดยให้ผู้ เรียนเข้าฝึก
ปฏิบตัิในสถานประกอบการและ 2) สถานประกอบการสามารถคดัเลือกพนกังานท่ีมีคณุภาพเข้า
ปฏิบตัิงานได้ทนัทีเม่ือส าเร็จการศกึษา 

องค์ประกอบที่ 4 ความส าเร็จและการประเมินผล 
ความส าเร็จและการประเมินผลความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 

ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย ประกอบด้วย 
 1.ความส าเร็จของความร่วมมือได้แก่1)มีการตดิตามและช่วยเหลือการ 
มีงานท าของผู้ ท่ีส าเร็จการศึกษาจากระบบความร่วมมือ2)สถาบัน

อาชีวศึกษาผลิตผู้ เรียนท่ีมีศกัยภาพสามารถท างานได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ3)สถานประกอบการมีโอกาสในการคดัเลือกพนกังานท่ีมีคณุภาพตรงตาม
ความต้องการโดยไม่ต้องฝึกเพิ่มเติม4)สถาบนัอาชีวศึกษาและสถาบนัอุดมศึกษามีผลงานวิจัย
ตีพิมพ์เผยแพร่และ/หรือเปิดเผยต่อสาธารณชนและ5)ประชาสมัพนัธ์ผลการด าเนินงานท่ีส าเร็จ
โดดเดน่เผยแพร่ตอ่สาธารณชนในหลายช่องทางเพื่อจงูใจผู้ เรียน 

 2. การติดตามประเมินผลความร่วมมือได้แก่ 1)มีการประเมินผลสมัฤทธ์ิ
ของความร่วมมือด้านการเพิ่มขึน้ของปริมาณผู้ เรียนคณุภาพการเรียนการสอนการฝึกงานการฝึก
อาชีพการมีงานท าคณุภาพผลิตภณัฑ์การสร้างเทคโนโลยีและนวตักรรมในสถานประกอบการเป็น
ต้น2)มีการน าข้อมูลเก่ียวกับปัญหาของการด าเนินงานความร่วมมือมาประเมินหาสาเหตุและ
วิธีการแก้ปัญหาเพื่อการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพต่อไปและ 3) มีการทบทวนและปรับปรุงแนว
ปฏิบตัิกฎระเบียบและข้อตกลงตา่งๆท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การด าเนินงานความร่วมมือเป็นระยะๆ 

ระยะที่ 3 ผลการตรวจสอบความครอบคลุมความเหมาะสมและประเมินความเป็นไปได้
ของรูปแบบความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์
ยาง ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย  

ผู้ วิจัยได้น าร่างรูปแบบความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยาง
และผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทยมาให้ผู้ทรงคณุวฒุิตรวจสอบความครอบคลมุ
ความเหมาะสมและประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบฯ  โดยน าเสนอเป็น 2 ตอน ดงันี ้
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ตอนท่ี 3.1 ผลการตรวจสอบความครอบคลมุและความเหมาะสมของ (ร่าง) รูปแบบ
ความร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจงัหวดั
ภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย 

ตอนท่ี 3.2 ผลการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย  

รายละเอียดของผลการวิจยัแตล่ะตอน ดงันี ้
ตอนที่  3.1 ผลการตรวจสอบความครอบคลมุ และความเหมาะสมของ (ร่าง) รูปแบบ

ความร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจงัหวดั
ภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย 

ผู้วิจยัได้น าร่างรูปแบบความร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยาง
และผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย น าเสนอผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 9 คน(รายช่ือ
ตามภาคผนวก ก) เพื่อพิจารณาความครอบคลมุ และความเหมาะสมของร่างรูปแบบความร่วมมือ
การจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าว
ไทย ด้วยการสนทนากลุ่ม จดัขึน้ ณห้องประชุม อาคารเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 เวลา 
09.00 – 12.00 น. ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้วิพากษ์ วิจารณ์ และให้ข้อเสนอแนะ (รายละเอียดผลการ
ตรวจสอบความครอบคลุม และความเหมาะสมของ (ร่าง) รูปแบบฯ ดังแสดงในภาคผนวก ค)
หลงัจากนัน้ผู้วิจยัได้ปรับปรุง แก้ไขรูปแบบฯ ตามฉนัทามติของผู้ทรงคณุวฒุิ และได้ รูปแบบความ
ร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้
ฝ่ังอ่าวไทย ท่ีผ่านการพิจารณาความครอบคลมุและความเหมาะสมจากผู้ทรงคณุวฒุิ ดงัแสดงใน
ภาพประกอบ 9 
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ภาพประกอบ 9 รูปแบบความร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษาประเภทอตุสาหกรรมยางและ
ผลิตภณัฑ์ยางในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย 



  184 

จากภาพประกอบ 9แสดงรูปแบบความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาประเภท
อตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยางในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทยโดยมีสมาชิกความร่วมมือ 
จ านวน 3 องค์กร ได้แก่ กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มสถาบันอาชีวศึกษา และกลุ่มสถาน
ประกอบการ และมีองค์ประกอบความร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยาง
และผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย จ านวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ด้านวางแผน
และการบริหารหลกัสตูรด้านการพฒันาบคุลากรและเทคโนโลยี ด้านการระดมทรัพยากรและด้าน
ความส าเร็จและการประเมินผลโดยมีรายละเอียดตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิ ดงันี ้

1.สมาชิกความร่วมมือ 
สมาชิกความร่วมมือ มีบทบาทหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัการให้ความร่วมมือการ

จดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 
ประกอบด้วย 

 กลุ่มที่ 1 กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เป็นกลุ่มสถานศึกษาของรัฐและใน
ก ากับของรัฐสังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนในสาขาวิชาท่ีเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางในระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในกลุ่ม
จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทยประกอบด้วย 1) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี มี
หลกัสตูร ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยียาง วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วท.ม.) 
สาขาวิชา เทคโนโลยียาง และ วิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.)สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมยาง 
2) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ มีหลกัสตูรวิทยา
ศาสตรบณัฑิต(วท.บ.)สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  3) มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขต
พทัลงุ มีหลกัสตูร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ 

กลุ่มที่  2 กลุ่มสถาบันอาชีวศึกษาเป็นกลุ่มสถานศึกษาของรัฐสงักัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภณัฑ์ยาง ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู และ ปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีห รือสายปฏิบัติการในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอ่าวไทย  ประกอบด้วย 1) 
วิทยาลยัเทคนิคสรุาษฏร์ธานี มีหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)สาขาวิชาผลิตภณัฑ์ยาง 
(สาขางานผลติภณัฑ์ยาง) ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยียางและ พอลิ
เมอร์(สาขางานเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) และเทคโนโลยีบัณฑิต (ทลบ.)(ต่อเน่ือง) สาขา
เทคโนโลยียาง 2) วิทยาลยัเทคนิคนครศรีธรรมราช มีหลกัสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
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สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ยาง(สาขางานผลิตภัณฑ์ยาง) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) 
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์(สาขางานเทคโนโลยียางและพอลเิมอร์) 

 กลุ่มที่  3 กลุ่มสถานประกอบการเป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทยางและผลิตภณัฑ์ยางท่ีร่วมมือกบัสถาบนัอาชีวศกึษา และสถาบนัอดุมศกึษาเพื่อจดัการ
อาชีวศึกษาประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทยเช่น 
บริษัท ศรตีรงัแอรโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) สาขาทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช  บริษัท ไทย
รบัเบอรล์าเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั สาขาสุราษฎรธ์านี บรษิทั สยามอนิโด รบัเบอร ์จ ากดัจงัหวดัพทัลุง 
บรษิทั เซาทแ์ลนดร์ซีอรซ์ จ ากดั สาขาชมุพรเป็นต้น 

2.องค์ประกอบของความร่วมมือ 
ความร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์

ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย มีองค์ประกอบส าคญั 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านการวางแผนและบริหารหลกัสตูร 
1.1 หลกัการและการด าเนินงานความร่วมมือ 

 1.1.1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยาง
และผลิตภัณฑ์ยาง ให้มีสมรรถนะอาชีพ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

 1.1.2 ร่วมกันวางแผนบริหารหลักสูตรพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี
ระดมทรัพยากรก าหนดเปา้หมายความส าเร็จและติดตามประเมินผล 

 1.1.3ร่วมกันตัง้คณะท างาน เพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ของข้อตกลงความร่วมมือ 

1.2 การก าหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย 
 1.2.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมายให้ มี

ผู้ รับผิดชอบในการประสานงาน เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมตา่งๆ บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ 
 1.2.2ผู้ บริหารสถาบันอาชีวศึกษา มีบทบาทในการเชิญชวนสถาน

ประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภณัฑ์ยาง 

 1.2.3ผู้ บริหารระดับสูงของทัง้ 3 องค์กร มีบทบาทน าในการส่งเสริม
สนบัสนุนให้เกิดความร่วมมือในการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์
ยาง 
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 1.2.4 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ติดตามความคืบหน้า
และแก้ไขปัญหาของโครงการความร่วมมือระหว่าง สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอดุมศึกษา และ
สถานประกอบการ 

1.3 การพัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอน 
1.3.1 ร่วมก าหนดสมรรถนะอาชีพ และคุณลักษณะพึงประสงค์ของ

ผู้ เรียนตามมาตรฐานวิชาชีพและผู้ส าเร็จอาชีวศกึษาประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง
สามารถปฏิบตัิงานได้ตามมาตรฐานอาชีพ 

 1.3.2 ร่วมพัฒนา/ปรับปรุงและวิพากษ์หลกัสูตร เพื่อก าหนดโครงสร้าง
หลักสูตร แผนการเรียน เนือ้หารายวิชา การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้
สอดคล้องกบัมาตรฐานวิชาชีพ ความต้องการของสถานประกอบการอยา่งแท้จริง 

 1.3.3 ร่วมกนัประชาสมัพนัธ์ ชีแ้นะแนวทางความร่วมมือการจดัการเรียน
การสอนอาชีวศกึษาและเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพด้านอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง 

 1.3.4 มีคณะกรรมการ ร่วมประเมินสมรรถนะของผู้ เรียนก่อนส าเร็จ
การศกึษา 

 1.3.5 มีคณะกรรมการ ร่วมติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรและ
แผนการเรียนการสอน 

1.4 การฝึกอาชีพ และการนิเทศตดิตาม 
 1.4.1 ร่วมกันจัดท าแผนการฝึกอาชีพและแผนการนิเทศติดตามให้

เหมาะสมกบัระดบัการศกึษา โดยเน้นความแตกตา่งของสถานประกอบการแตล่ะแห่ง 
 1.4.2 สถาบันอาชีวศึกษา จัดการปฐมนิเทศผู้ เรียนเพื่อชีแ้จงคู่ มือ

นกัศึกษา แนวการวดัและประเมินผลการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ และเตรียมความพร้อม
ก่อนการออกฝึกอาชีพ 

 1.4.3 สถานประกอบการ  จดัปฐมนิเทศผู้ เรียนท่ีเข้าฝึกอาชีพ เพื่อให้รู้จกั
บุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และระเบียบปฏิบัติของสถานประกอบการในวันท่ีเข้ารับการฝึก
ปฏิบตัิงาน 

 1.4.4 สถาบนัอาชีวศึกษา และสถานประกอบการ ร่วมกนันิเทศติดตาม
ผู้ เรียนในระหวา่งการฝึกอาชีพตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อติดตามความก้าวหน้าของผู้ เรียน 

 1.4.5 สถาบนัอาชีวศึกษา  และสถานประกอบการ ใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อนิเทศติดตามและรายงานการฝึกอาชีพเพื่อปรับปรุงตนเอง 
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 1.4.6 สถานประกอบการมีการมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบในการ
ฝึกอาชีพ ตามสมรรถนะในมาตรฐานวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับระดบัการศึกษาและปฏิบตัิตามกฎ 
ระเบียบ เสมือนพนกังาน 

 1.4.7 ร่วมกันปัจฉิมนิเทศ และให้นักศึกษาน าเสนองานตามขัน้ตอน 
PDCA และร่วมกันประเมินสมรรถนะของผู้ เรียนตามระบบ Input – Process – Output - 
Feedbackหลงัสิน้สดุฝึกอาชีพ 

 1.4.8 ร่วมกันจัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างาน
ตลอดจนค้นหาปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคและปัจจัยท่ีเกือ้หนุนสู่ความส าเร็จในการเรียนรู้ของผู้ เรียน
ระหว่างครูฝึกหรือผู้ควบคุมการฝึก ครูนิเทศ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และหัวหน้า
สาขาวิชา พร้อมสรุปรายงานผล 

องค์ประกอบที่ 2ด้านการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี 
2.1 การพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา 

 2.1.1  สถานประกอบการ จดัให้ผู้ เรียนได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และ
ฝึกอาชีพ เพื่อสร้างความคุ้นเคย และจงูใจให้เข้าท างาน 

 2.1.2 ผู้สอนในสถาบนัอดุมศกึษา และผู้ เช่ียวชาญในสถานประกอบการ 
ร่วมเป็นผู้ สอนในรายวิชาท่ีเก่ียวข้องให้กับผู้ เรียนอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภณัฑ์ยาง 

 2.1.3 ผู้ เรียนอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยางฝึก
อาชีพในสถานประกอบการท่ีเหมาะสมกับระดับการศึกษาและพัฒนาสมรรถนะอาชีพตาม
มาตรฐานอาชีพ 

 2.1.4 สถาบันอาชีวศึกษา และ สถาบันอุดมศึกษา ให้ผู้ เรียนประเภท
อตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ร่วมกนัท าโครงงานเพื่อส าเร็จการศึกษา โดยรับผิดชอบงาน
ตามระดบัการศกึษาและความช านาญ และมีผู้สอนทัง้สองสถาบนัร่วมกนัดแูล 

 2.1.5 ร่วมกนัพฒันาหลกัสตูรตอ่เน่ืองด้านยางและผลิตภณัฑ์ยาง เพื่อให้
ผู้ ท่ีส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) สามารถเข้าศึกษาต่อใ น
สถาบนัอดุมศกึษาได้ 

 2.1.6 สถาบนัอาชีวศกึษา  ให้ผู้ เรียนร่วมท าโครงงานเพื่อส าเร็จการศกึษา
กบัสถานประกอบการ เพื่อพฒันาสถานประกอบการและพฒันางานในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

 2.1.7 ร่วมกนัสอนปรับพืน้ฐานผู้ เรียนอาชีวศึกษา ประเภทอตุสาหกรรม
ยางและผลิตภณัฑ์ยาง 
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2.2 การพัฒนาผู้สอน 
 2.2.1 ร่วมกนัพิจารณาจดัผู้สอนประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์

ยางเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ เพื่อทราบถึงข้อมลูและนโยบายต่างๆ ของ
สถานประกอบการ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 2.2.2 สถานประกอบการให้ความร่วมมือกับสถาบนัอาชีวศึกษา  และ
สถาบนัอดุมศึกษา ในการเรียนรู้ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานท่ีของสถานประกอบการ 
โดยต้องปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ อยา่งเคร่งครัด 

 2.2.3 ผู้ สอนร่วมท าวิจัยและให้ค าปรึกษากับสถานประกอบการ เพื่อ
แก้ปัญหาและพฒันาผลิตภณัฑ์หรือสร้างนวตักรรมหรือเพิ่มผลผลติให้กบัสถานประกอบการ 

2.3 การพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ 
 2.3.1 สถาบันอาชีวศึกษา และ สถาบันอุดมศึกษา ร่วมกันจัดอบรม

เพิ่มพนูความรู้ทางวิชาการด้านยางและผลิตภณัฑ์ยางให้กบับคุลากรในสถานประกอบการ 
 2.3.2 สถาบนัอาชีวศกึษา  และสถาบนัอดุมศึกษา ร่วมกนัพฒันาทกัษะ

การสอนงาน การถ่ายทอด การวัดและประเมินผลให้แก่ผู้ ควบคุมการฝึกหรือครูฝึกของสถาน
ประกอบการ โดยฝึกอบรมหรือประชมุสมัมนาตามความเหมาะสม 

 2.3.3 สถาบันอาชีวศึกษา  และสถานประกอบการ ควรมีการประชุม
ร่วมกันระหว่างหัวหน้าสาขาวิชา ครูนิเทศครูฝึกหรือผู้ควบคุมการฝึกในสถานประกอบการเพื่อ
สร้างความเข้าใจท่ีดีตอ่กนัและร่วมกนัดแูลผู้ เรียนฝึกอาชีพ 

 2.3.4 สถาบนัอาชีวศึกษา  และสถาบนัอุดมศึกษา ให้ความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ ในการเรียนรู้ และฝึกประสบการณ์ณ สถานท่ีของสถาบนัอาชีวศึกษา  และ
สถาบนัอดุมศกึษา โดยปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบอยา่งเคร่งครัด 

2.4  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
 2.4.1 ร่วมท าวิจัยกับสถานประกอบการ โดยน าโจทย์วิจัยจากสถาน

ประกอบการมาแก้ไขปัญหาหรือพฒันาผลิตภณัฑ์ หรือสร้างเทคโนโลยีและนวตักรรม 
 2.4.2 สถาบันอุดมศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการท่ีเป็น

ประโยชน์ตอ่การพฒันางานวิจยั การสร้างเทคโนโลยีหรือนวตักรรมให้กบัสถาบนัอาชีวศกึษา และ
สถานประกอบการ 

 2.4.3 สถานประกอบการ ให้ความร่วมมือกบันกัวิจยั เข้าด าเนินงานวิจยั 
ณ สถานท่ีของสถานประกอบการ โดยต้องปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ อยา่งเคร่งครัด 
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 2.4.4 ควรท าข้อตกลง/สญัญาเร่ืองการครอบครองลิขสิทธ์ิ/สิทธิบตัรของ
ผลงานวิจยัอยา่งชดัเจน 

 2.4.5 ผู้ ได้ รับลิขสิท ธ์ิของงานวิจัยควรเป็นผู้ สนับสนุนหลัก ด้าน
งบประมาณในสดัสว่นท่ีสงูกวา่ เน่ืองจากจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์เชิงพาณิชย์จากงานวิจยั 

 2.4.6 ร่วมกันประเมินผลความร่วมมือด้านการวิจัยและการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวตักรรมในทกุมิต ิ

องค์ประกอบที่ 3ด้านการระดมทรัพยากร 
 3.1 การจดัสรรทรพัยากรสนับสนุนความร่วมมือ 

 3.1.1 ร่วมกันส ารวจ วิเคราะห์ความต้องการและจดัท าฐานข้อมูล ด้าน
บคุลากร สถานท่ี เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร งบประมาณและวสัดตุา่งๆ เพื่อความสะดวกในการน ามาใช้
ในการเรียนการสอน การฝึกอาชีพ การวิจยัและอ่ืนๆ 

 3.1.2 จัดระบบกลไกและแผนในระดมทรัพยากร มาใช้ในการจัดการ
อาชีวศกึษาประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง 

 3.1.3 ร่วมกันศึกษาและจดัท าระเบียบปฏิบตัิของแต่ละฝ่าย เพื่อปรับใช้
ในการบริหารทรัพยากร 

 3.1.4 แลกเปลี่ยนและสนบัสนนุการใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร วสัดอุปุกรณ์ 
ห้องปฏิบตัิการ และทรัพยากรด้านต่าง ๆ โดยอยู่ภายใต้การดแูลของผู้ เช่ียวชาญ เพื่อป้องกนัการ
ช ารุดและเสียหาย 

3.2 สิทธิประโยชน์ของความร่วมมือ 
 3.2.1 สถาบนัอาชีวศกึษาและสถาบนัอดุมศกึษา ลดงบประมาณในการ

จดัหาวสัดแุละครุภณัฑ์ทางการศกึษา โดยให้ผู้ เรียนเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 3.2.2 สถานประกอบการสามารถคัดเลือกพนักงานท่ีมีคุณภาพเข้า

ปฏิบตัิงานได้ทนัทีเม่ือส าเร็จการศกึษา 
 3.2.3 สถานประกอบการได้รับการลดหย่อนภาษีตามกฎหมายจาก

คา่ใช้จ่ายเพื่อสนบัสนนุการศกึษาเพื่อจงูใจในการเข้าร่วมโครงการความร่วมมือ 
 3.2.4 สถาบนัอาชีวศึกษาผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาตามแผนหรือข้อตกลง

การรับเข้าท างานและมีความพร้อมตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
 3.2.5 สถาบันอาชีวศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการมี

ผลงานวิจยั นวตักรรมและสิทธิบตัร 
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องค์ประกอบที่ 4 ด้านความส าเร็จและการประเมินผล 
  4.1ความส าเรจ็ของความร่วมมือ 

 4.1.1 มีระบบในการติดตามและช่วยเหลือการมีงานท าของผู้ ท่ีส าเร็จ
การศกึษาจากระบบความร่วมมือ 

 4.1.2 สถาบนัอาชีวศกึษา ผลิตผู้ เรียนท่ีมีสมรรถนะและคณุลกัษณะท่ีพึง
ประสงค์สามารถท างานได้อยา่งเหมาะสมและตรงกบัความต้องการของสถานประกอบการ 

 4.1.3 สถานประกอบการมีโอกาสคดัเลือกพนกังานท่ีมีคณุภาพตรงตาม
ความต้องการโดยไมต้่องฝึกเพิ่ม 

 4.1.4 สถาบนัอาชีวศึกษา  และ สถาบนัอดุมศกึษา มีผลงานวิจยัตีพิมพ์ 
เผยแพร่และ/หรือ เปิดเผยตอ่สาธารณชน 

 4.1.5 มีการประชาสมัพนัธ์ผลการด าเนินงานท่ีส าเร็จโดดเดน่ เผยแพร่ตอ่
สาธารณชนหลากหลายช่องทาง เพื่อจงูใจผู้ เรียน 

4.2 การตดิตามประเมินผลความร่วมมือ 
 4.2.1 มีการประเมินผลจากความร่วมมือ ด้านการเพิ่มขึน้ของปริมาณ

ผู้ เรียน คุณภาพการเรียนการสอนการฝึกอาชีพ การมีงานท า คุณภาพผลิตภัณฑ์ การสร้าง
เทคโนโลยีและนวตักรรมในสถานประกอบการ เป็นต้น 

 4.2.2 มีการน าข้อมลูเก่ียวกบัปัญหาของการด าเนินงานความร่วมมือ มา
วิเคราะห์หาสาเหตแุละวิธีการแก้ปัญหา เพื่อการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 4.2.3 มีการทบทวนและปรับปรุง แนวปฏิบตัิ กฎ ระเบียบ และข้อตกลง
ตา่งๆ ที่เป็นอปุสรรคตอ่การด าเนินงานความร่วมมือเป็นระยะๆ 

ตอนที่  3.2 ผลการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย 

ผู้ วิจัยได้น าผลการสนทนากลุ่มมาปรับปรุง แก้ไข รูปแบบความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย จากนัน้ 
น ารูปแบบฯ ให้ผู้ทรงคณุวฒุิทัง้หมดจ านวน 9 คน (รายช่ือตามภาคผนวก ก) ประเมินความเป็นไป
ได้ ผลการประเมินสรุปได้ดงัแสดงใน ตาราง 8 
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ตาราง 8 ความเป็นไปได้ของรูปแบบความร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยาง
และผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย 

รายการประเมิน 
ระดบัความเป็นไปได ้

�̅� S.D. ความเป็นไปได ้

รปูแบบความรว่มมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภท

อุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่

อ่าวไทย 

   

1. องคป์ระกอบที ่1 ดา้นการวางแผนและบรหิารหลกัสตูร 4.67 .47    มากทีส่ดุ 

    1.1 หลกัการและการด าเนินงานความรว่มมอื 4.67 .50    มากทีส่ดุ 

    1.2 การก าหนดบทบาทหน้าทีข่องแต่ละฝ่าย 4.67 .50    มากทีส่ดุ 

    1.3 การพฒันาหลกัสตูร และจดัการเรยีนการสอน 4.78 .44    มากทีส่ดุ 

    1.4 การฝึกอาชพี และการนิเทศตดิตาม 4.56 .73    มากทีส่ดุ 

2. องคป์ระกอบที ่2 ดา้นการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลย ี 4.42 .41    มาก 

   2.1 การพฒันาผูเ้รยีนอาชวีศกึษา 4.56 .53    มากทีส่ดุ 

   2.2  การพฒันาผูส้อน  4.44 .53    มาก 

   2.3 การพฒันาบุคลากรในสถานประกอบการ  4.56 .53    มากทีส่ดุ 

   2.4  การวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ี 4.11 .60    มาก 

3. องคป์ระกอบที ่3 ดา้นการระดมทรพัยากร 4.39 .74    มาก 

   3.1 การจดัสรรทรพัยากรสนบัสนุนความรว่มมอื 4.22 .83    มาก 

   3.2  สทิธปิระโยชน์ของความรว่มมอื 4.56 .73    มากทีส่ดุ 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความเป็นไปได ้

�̅� S.D. ความเป็นไปได ้

รปูแบบความรว่มมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภท

อุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่

อ่าวไทย 

   

4. องคป์ระกอบที ่4 ดา้นความส าเรจ็และการประเมนิผล 4.33 .71    มาก 

  4.1 ความส าเรจ็ของความรว่มมอื 4.33 .71    มาก 

  4.2 การตดิตามประเมนิผลความรว่มมอื 4.33 .71    มาก 

5. รปูแบบน้ี ไดร้ะบุองคป์ระกอบส าคญัของความรว่มมอืได้

อยา่งชดัเจน 

4.67 .50    มากทีส่ดุ 

6. รปูแบบน้ี มคีวามเป็นไปไดท้ีห่น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจะ

น าไปใช ้

4.67 .50    มากทีส่ดุ 

7. รปูแบบน้ี สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนและผูส้ าเรจ็การศกึษา มคีวามรู ้
ทกัษะ และเจตคตใินวชิาชพีและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
ตามมาตรฐานวชิาชพี 

4.67 .50    มากทีส่ดุ 

8. รปูแบบน้ี สง่เสรมิใหผู้ส้ าเรจ็การศกึษา เป็นทีต่อ้งการของ
ตลาดแรงงาน 

4.78 .44    มากทีส่ดุ 

9.รปูแบบน้ี สง่เสรมิต่อการพฒันาบุคลากรและงานวจิยัดา้น
ยางและผลติภณัฑย์าง 

4.67 .50    มากทีส่ดุ 

10. รปูแบบนี้มคีวามเหมาะสมในการน าไปใชใ้นการจดัการ
อาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง ใน
กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย 

4.67 .50    มากทีส่ดุ 

                                        รวม 4.59 .42    มากทีส่ดุ 
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จากตารางท่ี 8 พบวา่ ผลการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบความร่วมมือการจดัการ
อาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย โดย

ภาพรวมมีคา่ความเป็นไปได้อยู่ในระดบั มากท่ีสดุ  (x̅= 4.59)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ
ท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ รูปแบบนี ้ส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศกึษา เป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน อยู่

ในระดบั มากท่ีสดุ  (x̅ = 4.78) และ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต ่าสดุ คือ ด้านความส าเร็จและการประเมินผล

อยูใ่นระดบั มาก  (x̅ = 4.33) 
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 บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ประเภท
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ในกลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย เป็นการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) โดยมีวตัถปุระสงค์ดงันี ้1) เพื่อศกึษาสภาพและปัญหาของความ
ร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้
ฝ่ังอ่าวไทย 2) เพื่อพฒันารูปแบบความร่วมมือ การจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอตุสาหกรรมยาง
และผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย และ 3)เพื่อตรวจสอบความครอบคลมุ ความ
เหมาะสม และประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบความร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษา ประเภท
อุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย สามารถสรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดงัตอ่ไปนี ้

สรุปผลการวจิัย  
1.การศึกษาสภาพและปัญหาของความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ประเภท

อตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย สรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้
1.1 สภาพของความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และ

สถานประกอบการ ในการจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง พบว่า 
มีความร่วมมือกันในด้านการฝึกงาน โดยสถาบนัอาชีวศึกษาจะส่งนกัศึกษาเข้าฝึกงานในสถาน
ประกอบการ ส่วนการประเมินสมรรถนะ สถาบนัอาชีวศึกษาจะเชิญสถาบนัอุดมศึกษาเข้าร่วม
ประเมินสมรรถนะ  ด้านวิชาการและการวิจัย  สถาบันอาชีวศึกษาจะท าความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ มีทัง้เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  และด้านการ
รับเข้าศึกษาต่อ สถาบนัอาชีวศึกษาจะร่วมมือกับสถาบนัอุดมศึกษา โดยสถาบนัอุดมศึกษาให้
โควตาศกึษาตอ่และรับเข้าศกึษาตามระบบ การสนบัสนนุวตัถดุิบและเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ในด้าน
การสนบัสนนุวตัถดุิบ สถาบนัอาชีวศกึษาจะขอความร่วมมือกบัสถานประกอบการเพื่ออนเุคราะห์
วตัถดุิบมาใช้ในการเรียนการสอน และร่วมมือกบัสถาบนัอดุมศกึษา โดยให้นกัศกึษาเข้าไปเรียนรู้
เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร  แตค่วามร่วมมือสว่นใหญ่ยงัไมเ่ป็นทางการ ขาดการวางแผนร่วมกนั  

1.2 ปัญ หาและอุปสรรค  ของความ ร่วม มือระหว่างสถาบันอา ชีวศึกษ า 
สถาบนัอุดมศึกษา และสถานประกอบการ ในการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยาง
และผลิตภัณฑ์ยาง ในกลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย พบว่า ด้านการบริหารจัดการ ขาดระบบ
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บริหารจดัการความร่วมมือท่ีชดัเจน ขึน้อยูก่บัแนวคดิและนโยบายของผู้บริหารเป็นส าคญั ขาดการ
ท าความเข้าใจในหลกัการและวตัถุประสงค์ของการจดัการอาชีวศึกษาร่วมกัน ขาดการวางแผน
ร่วมกัน การประสานงานยังไม่เป็นระบบ และการติดต่อระหว่างหน่วยงานส่วนใหญ่อาศัย
ความสมัพันธ์ส่วนตวั ด้านหลกัสูตร การเรียนการสอน และการวิจัย พบว่า หลกัสูตรไม่ทันสมัย 
เนือ้หารายวิชาไม่สอดคล้องกบัการท างานในสถานประกอบการปัจจุบนั การจดัแผนการเรียนไม่
สอดคล้องกับลักษณะงานอาชีพ ครูส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ตรงในโรงงาน การขยาย
ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ยังไม่เป็นรูปธรรม ด้านผู้ เรียน พบว่า พบว่า สมรรถนะและทักษะของ
ผู้ เรียนยงัไม่สอดคล้องกบัความต้องการของสถานประกอบการ ไม่ปรับตัวเข้ากบัการท างาน ขาด
ความรับผิดชอบ ไมป่ฏิบตัิตามกฎระเบียบของสถานประกอบการอยา่งเคร่งครัด ด้านการฝึกอาชีพ 
พบว่า การส่งนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ มีสถาบันอาชีวศึกษาบางแห่ง ขาด
วัตถุประสงค์ของการฝึกอาชีพ ขาดแผนการฝึกอาชีพ และขาดการวางแผนร่วมกันกับสถาน
ประกอบการ ส่งผลให้การฝึกอาชีพไม่เป็นไปตามแผนท่ีได้ก าหนดไว้ หรือช่วงเวลาฝึกอาชีพไม่
เหมาะสมกับสถานประกอบการ และการเลือกโรงงานไม่เหมาะสมกับผู้ ฝึกอาชีพ ในส่วนของผู้
ควบคมุการฝึกหรือครูฝึก พบวา่ ขาดทกัษะการสอนและการถ่ายทอดประสบการณ์ 

2. การพฒันารูปแบบความร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและ
ผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย 

2.1 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบของรูปแบบความร่วมมือการ
จดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย  
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.58 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
วางแผนและบริหารหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ  3.66 และด้านการระดมทรัพยากร มี
คา่เฉลี่ยน้อยท่ีสดุ เท่ากบั 3.45 

2.2 การยก(ร่าง) รูปแบบความร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอตุสาหกรรม
ยางและผลิตภัณฑ์ยาง ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย  โดยความร่วมมือของ 3 องค์กร คือ 
สถาบันอุดมศึกษา สถาบนัอาชีวศึกษา และสถานประกอบการ มีองค์ประกอบหลกัท่ีส าคญั  4 
องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านวางแผนและบริหารหลกัสตูร ด้านการพฒันาบคุลากรและเทคโนโลยี ด้าน
การระดมทรัพยากร และด้านความส าเร็จและการประเมินผล และมีแนวปฏิบตัิท่ีมีคา่คะแนนเฉลี่ย
ตัง้แต ่3.50 ขึน้ไป จ านวน 54 ข้อ  
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3.การตรวจสอบความครอบคลุม ความเหมาะสมและประเมินความเป็นไปได้ของ
รูปแบบความร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่ม
จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย   

3.1 การตรวจสอบความครอบคลมุ และความเหมาะสมของร่างรูปแบบความร่วมมือ
การจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าว
ไทย จากข้อมูลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) พบว่า รูปแบบความร่วมมือการ
จดัการอาชีวศกึษาประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยางในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย ท่ี
ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ทรงคณุวฒุิ ประกอบด้วยสมาชิกความร่วมมือ  3 องค์กร 
ได้แก่ 1) สถาบนัอดุมศึกษา 2)สถาบนัอาชีวศึกษา และ 3) สถานประกอบการ และองค์ประกอบ
ของรูปแบบความร่วมมือ มี 4 องค์ประกอบหลกั ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 ด้านการวางแผนและ
บริหารหลกัสูตร ประกอบด้วย 1) การก าหนดหลักการและการด าเนินงานความร่วมมือ มีแนว
ปฏิบตัิ 3 ข้อ 2) การก าหนดบทบาทหน้าท่ีของแตล่ะฝ่าย มีแนวปฏิบตัิ 4 ข้อ 3)การพฒันาหลกัสตูร 
และจดัการเรียนการสอน มีแนวปฏิบตัิ 5 ข้อ 4)การฝึกอาชีพ และการนิเทศติดตาม มีแนวปฏิบตัิ 8 
ข้อ องค์ประกอบท่ี 2 ด้านการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลยี ประกอบด้วย 1) การพฒันาผู้ เรียน
อาชีวศึกษา มีแนวปฏิบตัิ 7 ข้อ 2) การพฒันาผู้สอน มีแนวปฏิบตัิ 3 ข้อ 3)การพฒันาบุคลากรใน
สถานประกอบการมีแนวปฏิบัติ 4 ข้อ 4) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  มีแนวปฏิบัติ 6 ข้อ 
องค์ประกอบท่ี 3 ด้านการระดมทรัพยากร ประกอบด้วย 1) การจดัสรรทรัพยากรสนบัสนุนความ
ร่วมมือ มีแนวปฏิบัติ  4 ข้อ 2) สิทธิประโยชน์ของความร่วมมือ  มีแนวปฏิบัติ  5 ข้อ และ
องค์ประกอบท่ี 4 ด้านความส าเร็จและการประเมินผล ประกอบด้วย 1) ความส าเร็จของความ
ร่วมมือ มีแนวปฏิบตัิ 5 ข้อ 2) การตดิตามประเมินผลความร่วมมือ มีแนวปฏิบตัิ 3 ข้อ 

3.2 การประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย พบว่า ความเป็นไป
ได้ของรูปแบบความร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ใน
กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย โดยภาพรวมมีค่าความเป็นไปได้อยู่ในระดบั มากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากบั 4.59  ด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยสงูสดุ คือ รูปแบบนี ้สง่เสริมให้ผู้ส าเร็จการศกึษา เป็นท่ีต้องการของ
ตลาดแรงงาน มีค่าความเป็นไปได้อยู่ในระดับ มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.78 และด้านท่ีมี
คา่เฉลี่ยน้อยท่ีสดุ คือ ด้านความส าเร็จและการประเมินผล มีคา่ความเป็นไปได้อยู่ในระดบั มาก มี
คา่เฉลี่ย เท่ากบั 4.33 
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อภปิรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจยัเร่ืองรูปแบบความร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอตุสาหกรรม

ยางและผลติภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ผู้วิจยัพบประเด็นท่ีน่าสนใจสมควรน ามา
อภิปรายผลดงันี ้

1.สภาพและปัญหาของความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรม
ยางและผลิตภัณฑ์ยาง ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย  พบว่า สภาพความร่วมมือระหว่าง
สถาบนัอาชีวศกึษา สถาบนัอดุมศกึษา และสถานประกอบการ มีความร่วมมือกนับางสว่นหรือบาง
กิจกรรมในด้านการฝึกงานและการประเมินสมรรถนะ ด้านวิชาการและการวิจัย และด้านการ
รับเข้าศกึษาและการสนบัสนนุวตัถดุิบและเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร แตค่วามร่วมมือสว่นใหญ่ยงัไม่เป็น
ทางการ และขาดการวางแผนร่วมกนั สอดคล้องกบัรายงานการสมัมนาของวิทยาลยัอาชีวศึกษา
ภเูก็ต (2553 : 1-10) พบว่า ความร่วมมือระหวา่งสถานศกึษาและสถานประกอบการ ท่ีรับนกัเรียน
นกัศกึษาเข้าฝึกปฏิบตัิงานสว่นใหญ่ยงัมีลกัษณะไมเ่ป็นทางการ ขึน้อยูก่บัแนวคดิและนโยบายของ
ผู้บริหารสถานศกึษาเป็นส าคญั ทัง้ยงัไมมี่การร่วมวางแผนและด าเนินการในทกุขัน้ตอน   

ส่วนปัญหาและอุปสรรค ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา 
สถาบนัอุดมศึกษา และสถานประกอบการ ในการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยาง
และผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย พบว่า ขาดระบบบริหารจดัการความร่วมมือ
ท่ีชดัเจน และการติดต่อระหว่างหน่วยงานส่วนใหญ่อาศยัความสมัพนัธ์ส่วนตวั ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ บริมเบิลและดอเนอร์ (Brimble; &Doner. 2007: 1021 – 1036) ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ี
ท าให้ความร่วมมือของมหาวิทยาลยัและภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยไม่ประสบผลส าเร็จ 
พบว่า ส่วนใหญ่ความร่วมมือท่ีเกิดขึน้เป็นระดบับุคคลโดยไม่ผ่านสถาบนั  ส่วนด้านหลกัสตูรไม่
ทนัสมยั เนือ้หารายวิชาไม่สอดคล้องกบัการท างานในสถานประกอบการปัจจบุนั การจดัแผนการ
เรียนไม่สอดคล้องกับลกัษณะงานอาชีพ ครูส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ตรงในโรงงาน การขยาย
ผลงานวิจยัสูเ่ชิงพาณิชย์ยงัไม่เป็นรูปธรรม สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ ณฐัสิฏ รักษ์เกียรติวงศ์ 
(2558:7-10) ท่ีได้ศึกษาการปฏิรูปอาชีวศึกษาของประเทศไทย พบว่า หลกัสูตรอาชีวศึกษาถูก
ออกแบบมาไม่เหมาะกบัความพร้อมของผู้ เรียน และละเลยทกัษะความรู้พืน้ฐาน เนือ้หาหลกัสตูร
ไม่ เช่ือมโยงกับทักษะท่ีต้องใช้ในโลกการท างานจริง  อาจารย์อาชีวศึกษาส่วนใหญ่ขาด
ประสบการณ์ในสถานประกอบการ และงานวิจยัของ บริมเบิลและดอเนอร์ (Brimble; & Doner. 
2007: 1021 – 1036) พบว่า คนไทยมีนิสยัปกปอ้งตนเองท าให้ผลงานวิจยัท่ีเป็นประโยชน์ไม่ได้รับ
การเผยแพร่เน่ืองจากความไม่แน่ใจว่าทรัพย์สินทางปัญญาของตนจะถกูละเมิดจึงส่งผลต่อความ
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เช่ือมโยงกบัภาคอตุสาหกรรมท าให้ไม่เกิดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้  สว่นผู้ เรียนขาดสมรรถนะ
และทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบตัิงาน ดงัผลการศึกษาของ ณัฐสิฏ รักษ์เกียรติวงศ์ (2558 : 1-10)  
ท่ีได้ศกึษาการปฏิรูปอาชีวศกึษาของประเทศไทย พบวา่ เนือ้หาไมส่อดคล้องกบัทกัษะท่ีจ าเป็นต้อง
ใช้ประกอบอาชีพ ในส่วนการฝึกอาชีพ พบว่า ผู้ ควบคุมการฝึกขาดทักษะการสอนและการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ พิทยา ชินะจิตพนัธุ์, สบสนัติ์ อตุกฤษฏ์ และ
ชนะ กสภิาร์. (2555 : 182-185) ท่ีได้ศกึษารูปแบบการพฒันาการจดัการเรียนการสอนอาชีวศกึษา 
ระบบทวิภาคีสาขาช่างอุตสาหกรรม พบว่า ครูฝึกในสถานประกอบการขาดเทคนิคการสอนและ
แรงจงูใจในการเรียน รวมทัง้การขาดความเข้าใจเร่ืองการวดัผล การประเมินผลการเรียนรายวิชาท่ี
ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  

2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของรูปแบบความร่วมมือการ
จดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยสงูสดุ คือ ด้านการวางแผนและบริหารหลกัสตูร ทัง้นี ้
อาจเป็นเพราะการวางแผนเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหาร ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ วารุณี 
ข าสวสัดิ์ และ สิทธิเดช สิริสขุะ (2558 : 565) ท่ีได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการงานคลงัของ องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวดัเพชรบุรี พบว่า ด้านท่ีมากท่ีสุด คือ 
ด้านการวางแผน ส่วนการบริหารหลกัสตูร และสอดคล้องกับงานวิจยัของเบญจวรรณ ศรีค านวล 
ปัญญา ทองนิล และกาญจนา บุญส่ง (2560 : 2335-2348) ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลในการจัด
การศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสถานศึกษาในจงัหวดัล าปางสงักัดส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา พบว่า ด้านท่ีมากท่ีสดุ คือ ปัจจยัด้านหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน ส่วน
ด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสดุ คือ ด้านการระดมทรัพยากร ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะสถาบนัอาชีวศกึษา และ
สถาบนัอดุมศกึษา เป็นหน่วยงานภาครัฐมีกฎระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารราชการ
ทัง้การบริหารงานบุคคล งบประมาณ พัสดุ และอาคารสถานท่ี ส่วนสถานประกอบการเป็น
หน่วยงานภาคเอกชนมีความคล่องตวัในการบริหารจดัการทรัพยากรต่างๆ ได้มากกว่า ท าให้ไม่
สามารถจดัสรรทรัพยากรสนบัสนนุระหวา่งกนัได้ทกุด้าน  

3.การพฒันารูปแบบความร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอตุสาหกรรม
ยางและผลิตภัณฑ์ยาง ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย โดยความร่วมมือของ 3 องค์กร คือ 
สถาบนัอดุมศกึษา สถาบนัอาชีวศกึษา และสถานประกอบการ ซึง่เป็นไปตามหลกัการส าคญัของ
พระราชบญัญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 (2551 : 4) ท่ีกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน สงัคม 
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และ สถานประกอบการในการก าหนดนโยบายการผลิตและพฒันาก าลงัคน โดยมีองค์ประกอบ
หลกั 4 ด้าน ได้แก่  

องค์ประกอบท่ี 1 ด้านการวางแผนและบริหารหลกัสูตร ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า
ควรร่วมกันวางแผนและบริหารหลักสูตร เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ประเภท
อตุสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยาง ให้มีสมรรถนะอาชีพ และคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อการผลิตและ
พฒันาก าลงัคนของกลุม่อตุสาหกรรม ของส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (2550 : ค-ง) ท่ีกลา่ว
วา่สถาบนัการศกึษาควรทบทวนหลกัสตูรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และความ
ต้องการในการใช้ก าลงัคน ปฏิรูปหลกัสตูรให้เป็นลกัษณะท่ีผู้ใช้เป็นผู้ก าหนดและเป็นหลกัสตูรฐาน
สมรรถนะ   

องค์ประกอบท่ี 2 ด้านการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า
ผู้ เรียนอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ควรได้ฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการท่ีเหมาะสมกบัระดบัการศกึษาและพฒันาสมรรถนะอาชีพ ตามมาตรฐานอาชีพ สว่น
การพฒันาผู้สอน ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นว่าควรร่วมกนัพิจารณาจดัผู้สอนประเภทอตุสาหกรรมยางและ
ผลิตภณัฑ์ยาง เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ เพื่อทราบถึงข้อมลูและนโยบาย
ต่างๆ ของสถานประกอบการ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังแนวคิดของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2557 : 9) ท่ีกล่าวถึงการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูผู้ สอนและ
บุคลากรท่ีเก่ียวข้องในสาขาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัจากสถานประกอบการ น ามาประยุกต์ใช้และพฒันารูปแบบการเรียนการสอนให้ทันต่อ
สภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ในส่วนของการพฒันาครูฝึกของสถานประกอบการ ผู้ทรงคณุวุฒิ
แสดงความเห็นว่าควรร่วมกนัพฒันาทกัษะการสอนงาน การถ่ายทอด การวดัและประเมินผล โดย
ผา่นการฝึกอบรมหรือประชมุสมัมนาตามความเหมาะสม ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของอดุมศกัดิ ์มี
สุข(2560 :231) ท่ีได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาช่าง
อุตสาหกรรม ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง พบว่า ครูฝึกในสถาน
ประกอบการ ขาดความรู้ความเข้าใจในการวดัผลและประเมินผล ในส่วนการการวิจยัและพฒันา
เทคโนโลยี ผู้ทรงคณุวฒุิแสดงความเห็นวา่ ควรร่วมท าวิจยักบัสถานประกอบการ โดยน าโจทย์วิจยั
จากสถานประกอบการมาแก้ไขปัญหาหรือพฒันาผลิตภณัฑ์ หรือสร้างเทคโนโลยีและนวตักรรม 
ซึง่สอดคล้องกบัมาตรฐานการอาชีวศกึษาพ.ศ. 2561 ในประกาศกระทรวงศกึษาธิการ (2561 : 4-
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6) ท่ีกล่าวถึงการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคลชุมชนองค์กรต่างๆเพื่อ
สร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้มีการจดัท านวตักรรม สิง่ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั  

องค์ประกอบท่ี 3 ด้านการระดมทรัพยากร ทัง้การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน
ความร่วมมือ และการก าหนดสิทธิประโยชน์ของความร่วมมือ ซึง่สอดคล้องกบัหลกัการส าคญัของ
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 (2551 : 4) ท่ีกล่าวถึงการระดมทรัพยากรทัง้จาก
ภาครัฐและเอกชนในการจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงการประสาน
ประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมและผลการศึกษาของศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(2557 : 9-10) ท่ีได้ศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการ
อาชีวศกึษาระบบทวิภาคี พบว่า การสร้างแรงจงูใจให้สถานประกอบการร่วมมือด้วยมาตรการสทิธิ
ประโยชน์ทางภาษี ยกยอ่งเชิดชเูกียรติ  

องค์ประกอบท่ี 4 ด้านความส าเร็จและการประเมินผล  ผู้ ทรงคุณวุฒิ แสดง
ความเห็นว่า สถาบนัอาชีวศึกษา ผลิตผู้ เรียนท่ีมีสมรรถนะและคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตรงกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ สถานประกอบการ ก็มีโอกาสคดัเลือกพนกังานท่ีมีคณุภาพ
ตรงตามความต้องการโดยไม่ต้องฝึกเพิ่มส่วนสถาบนัอุดมศึกษา ก็มีผลงานวิจยัตีพิมพ์ เผยแพร่ 
ส่วนการติดตามประเมินผลความร่วมมือเพื่อน าข้อมูลเก่ียวกับปัญหาของการด าเนินงานความ
ร่วมมือ มาวิเคราะห์หาสาเหตแุละวิธีการแก้ปัญหา เพื่อการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ทบทวนและปรับปรุง แนวปฏิบตัิ กฎ ระเบียบ และข้อตกลงตา่งๆ ท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การด าเนินงาน
ความร่วมมือเป็นระยะๆ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของยพุาวดี ศิริปีริดิ์ วิทร วิภาหสัน์ และยทุธสิทธ์ิ 
จันทร์คูเมือง (2559 : ออนไลน์) ท่ี ได้ศึกษาการการจัดการอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคีใน 
สถานศึกษาสังกัด อาชีวศึกษาจังหวดัอุดรธานี ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีกระบวนการวดัและ
ประเมินผลให้เหมาะสมสอดคล้องกับงานท่ีปฏิบัติ และติดตามผล เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการ
วางแผนปรับปรุงและพฒันาในครัง้ตอ่ไป 

4.การประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย พบว่า โดยภาพรวม
มีค่าความเป็นไปได้อยู่ในระดับ มากท่ีสุด โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รูปแบบนี ้ส่ง เสริมให้
ผู้ส าเร็จการศกึษา เป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ ผู้ส าเร็จการศกึษาจากการ
จดัการอาชีวศกึษา ในลกัษณะรูปแบบความร่วมมือนี ้ได้บูรณาการทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ 
จากสถาบนัอาชีวศกึษา สถาบนัอดุมศกึษาและสถานประกอบการ มีสื่อ มีเคร่ืองมือ/อปุกรณ์ มีการ
ฝึกอาชีพ ท าให้มีสมรรถนะอาชีพ และคณุลกัษณะตรงกบัความต้องการของสถานประกอบการใน
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พืน้ท่ี ดงัแนวทางของกระทรวงอตุสาหกรรม (2554 : 31) ท่ีให้มีการประสานความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบนัการศกึษา เพื่อพฒันาบคุลากรให้มีทกัษะ มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์
และองค์ความรู้เพื่อรองรับกบัการปรับตวัของภาคอตุสาหกรรม  และด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสดุ คือ 
ด้านความส าเร็จและการประเมินผล ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะสถาบนัอาชีวศกึษาและสถาบนัอดุมศกึษา
กับสถานประกอบการมีมุมมองความส าเร็จของความร่วมมือท่ีแตกต่างกัน และมีระบบการ
ประเมินผลท่ีแตกตา่งกนั สถานประกอบการอาจมองความส าเร็จด้านความคุ้มคา่ทางด้านการเงิน
และการลงทนุ สว่นสถานศกึษาอาจมองถึงผู้ เรียนและผู้ส าเร็จการศกึษา ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยั
ของ บริมเบิลและดอเนอร์ (Brimble; &Doner. 2007: 1021 – 1036) ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีท าให้
ความร่วมมือของมหาวิทยาลยัและภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยไม่ประสบผลส าเร็จ  พบว่า 
ผลประโยชน์ร่วมกนัทัง้สองฝ่ายยงัไม่ชดัเจนจงึท าให้ทัง้สองฝ่ายไม่พงึพอใจและไมไ่ว้วางใจกนัและ
กัน และงานวิจยัของ สาธิต ปรัชญาอริยะกุลพิณสดุา สิริธรังศรี  และสินธะวา คามดิษฐ์ (2560: 
275) ท่ีได้ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมขององค์กรใน
ชุมชนเชิงบูรณาการ พบว่า การมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลทัง้สภาพจริงและความคาดหวงัมี
สว่นร่วมระดบัน้อยท่ีสดุ 

ข้อเสนอแนะ 
1.ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 

1.1 สถานศึกษาสงักดัคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและคณะกรรมการอดุมศึกษา 
ควรน ารูปแบบความร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง 
ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย ไปประยกุต์ใช้เพื่อคณุภาพในการจดัการศกึษา 

1.2 สถานประกอบการ ควรน ารูปแบบความร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษา ประเภท
อตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย ไปประยกุต์ใช้ในการร่วมมือ
จดัการศกึษา 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
2.1 น ารูปแบบความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ

ผลิตภัณฑ์ยาง ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ท่ีพัฒนาขึน้ไปทดลองใช้จริงในการจัดการ
อาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อศึกษาผลและปัญหาของการใช้
รูปแบบและน ามาพฒันาปรับปรุงให้รูปแบบมีความเหมาะสมตอ่การจดัการอาชีวศกึษาตอ่ไป 

2.2 ควรมีการพฒันาตวับ่งชีใ้นแต่ละองค์ประกอบหลกั ท่ีแสดงถึงความร่วมมือการ
จดัการอาชีวศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย 



  202 

2.3 ควรมีการศึกษาการพัฒนารูปแบบความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ใน
ประเภทอ่ืนๆ เช่น การพฒันารูปแบบความร่วมมือการจดัการอาชีวศกึษา ในประเภทอตุสาหกรรม
น า้มนัปาล์ม การพฒันารูปแบบความร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษา ในประเภทอตุสาหกรรมการ
ผลิต เป็นต้น 

2.4 ควรมีการศึกษาการจัดการอาชีวศึกษา ในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการและชมุชนท้องถ่ิน  เช่น การพฒันารูปแบบการจดัการอาชีวศกึษา 
จากครูผู้ เช่ียวชาญในท้องถ่ิน  การพฒันารูปแบบการจดัการอาชีวศกึษาฐานชมุชน เป็นต้น 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒแิละผู้เช่ียวชาญ 
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รายช่ือผูท้รงคณุวฒิุในการสมัภาษณ์เชิงลึก 
 

1.นายสราวุฒ ิสมบูรณ์   หวัหน้างานอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ี  
วทิยาลยัเทคนิคสรุาษฏรธ์านี  

2.นางสาวสายฝน แกว้สม หวัหน้าแผนกวชิาเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร ์ 
วทิยาลยัเทคนิคสรุาษฎรธ์านี  

3.นางสาวนุชจร ีสุกใส  ครแูผนกวชิาเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร ์ 
วทิยาลยัเทคนิคสรุาษฎรธ์านี (ครนิูเทศ) 

4.นายวมิล ชขูนัธ ์ หวัหน้างานอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ี 
วทิยาลยัเทคนิคนครศรธีรรมราช 

5.นายเสฏฐวฒุ ิสุดคดิ หวัหน้าแผนกวชิาเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร ์ 
วทิยาลยัเทคนิคนครศรธีรรมราช 

6.นายสตัยา หตัถยิา ครแูผนกวชิาเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร ์ 
วทิยาลยัเทคนิคนครศรธีรรมราช (ครนิูเทศ) 

7.อาจารย ์ดร.จุฑารตัน์ อนิทปัน หวัหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยยีาง 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตสรุาษฎรธ์านี 

8.อาจารย ์ศุภรตัน์ หนูมา อาจารยส์าขาวชิาเทคโนโลยยีาง 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 
วทิยาเขตสรุาษฎรธ์านี (อาจารยนิ์เทศ) 

9. อาจารยณ์รงค ์เชื่องชยะพนัธ ์ อาจารยส์าขาวชิาเทคโนโลยยีาง
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตสรุาษฎรธ์านี 

10.อาจารยด์ร.สวุฒัน์ รตันพนัธ ์ หวัหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร ์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั   
วทิยาเขตนครศรธีรรมราช ไสใหญ่  

11.อาจารยด์ร. จณิณ์ด ีทฟัฟรยี ์ อาจารยส์าขาวชิาเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร ์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั   
วทิยาเขตนครศรธีรรมราช ไสใหญ่  

12.อาจารย ์ดร.สรุเดช มจัฉาเวช อาจารยส์าขาวชิาเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร ์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั   
วทิยาเขตนครศรธีรรมราช ไสใหญ่(อาจารยนิ์เทศ) 
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รายช่ือผูท้รงคณุวฒิุในการสมัภาษณ์เชิงลึก (ต่อ) 
 

13.อาจารย ์ดร.อนิดา เพช็รแกว้ ประธานหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ  

สาขาวชิาวศิวกรรมยางและพอลเิมอร ์
มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตพทัลุง 

14.อาจารย ์ดร.กฤษฎา พชัรสทิธิ ์ อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ  

สาขาวชิาวศิวกรรมยางและพอลเิมอร ์
มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตพทัลุง 

15.นางสาวนภารตัน์ ชไูพร รกัษาการแทนผูจ้ดัการศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยยีาง 
เพือ่ชุมชน  มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตพทัลุง 

16.คุณวราภรณ์ สดุกข า หวัหน้าฝ่ายบุคคล บรษิทั ไทยรบัเบอรล์าเทค็ซก์รุป๊  
จ ากดั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

17.คุณกชวรรณ รุง่สมบตั ิ หวัหน้าแผนกฝึกอบรม บรษิทั ชวัรเ์ทก็ซ ์ 
จ ากดั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี (ผูค้วบคุมการฝึก) 

18.นายธวชั เชาวช์า่งเหลก็ ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์
บรษิทั ศรตีรงัแอรโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน)  
สาขาทุง่สง 

19.นางสาวกรณิกา จนัทรส์งู เจา้หน้าทีธุ่รการฝ่ายบุคคล  บรษิทั เมอืงใหมก่ตัทร ี 
จ ากดั (มหาชน) สาขาทุง่สง (ผูค้วบคุมการฝึก) 

20.นางสาวศุภจริา อยูย่ดื เจา้หน้าทีบุ่คคล บรษิทั เซาทแ์ลนดร์ซีอรซ์  
(ชุมพร) จ ากดั  (ผูค้วบคุมการฝึก) 

21.นางสาวมนีา ศรพีชิยั ผูช้ว่ยหวัหน้าแผนกบุคคล บรษิทั พ ีเจ รบัเบอร ์
จ ากดั จงัหวดัชุมพร (ผูค้วบคุมการฝึก) 

22.นางสาวนิตยา รามจนัทร ์ ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมคุณภาพ  
บรษิทั, พทัลุงพาราเทก็ซ ์จ ากดั (ผูค้วบคมุการฝึก) 

23.นายวรียทุธ ทองหนูนุ้ย  ผูช้ว่ยผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั สยามอนิโด รบัเบอร ์
จ ากดั  
จงัหวดัพทัลุง 
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รายช่ือผูท้รงคณุวฒิุในการตอบแบบสอบถาม  
 

1.นายอรรถพล สงัขวาส ี ผูอ้ านวยการส านกัความรว่มมอื 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

2.นางรุง่นภา จติตป์ระสงค ์ ผูอ้ านวยการศนูยอ์าชวีศกึษาทวภิาค ี
ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

3.นายสริวชิญ ์  ธนเศรษฐว์งศ ์ ผูอ้ านวยการวทิยาลยัเทคนิคสรุาษฎรธ์านี 
4.นายสธุ ีไทยเกดิ รองผูอ้ านวยการวทิยาลยัเทคนิคสรุาษฎรธ์านี 

ฝ่ายแผนงานและความรว่มมอื 
5.นายพยงค ์เซตวรรณ์ รกัษาการ ผูอ้ านวยการวทิยาลยัเทคนิค

นครศรธีรรมราช 
และรองผูอ้ านวยการฝ่ายแผนงานและความรว่มมอื 

6.นายธรีชาต ิพจนมณี  รองผูอ้ านวยการวทิยาลยัเทคนิคนครศรธีรรมราช  
ฝ่ายวชิาการ 

7.ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ยุทธพงศ ์
เพยีรโรจน์ 

คณบดคีณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขต
สรุาษฎรธ์านี 

8.อาจารย ์ดร.ตุลย ์ศริกิจิพทุธศิกัดิ ์
 

ผูช้ว่ยอธกิารบดฝ่ีายวเิทศสมัพนัธแ์ละสหกจิศกึษา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตสรุาษฎรธ์านี 

9. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์อุทพิย ์หยง
สตาร ์

รกัษาการคณบดคีณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั  วทิยาเขต
นครศรธีรรมราช ไสใหญ่ 

10.ผูช้ว่ยศาสตราจารยส์ธุรรม ชุมพรอ้ม
ญาต ิ

รองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั 
คณบดคีณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั  วทิยาเขต
นครศรธีรรมราช ไสใหญ่ 

11.อาจารย ์ดร. นนัทพนัธ ์นภทัรา
นนัทน์ 

คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ 
วทิยาเขตพทัลุง 

12.อาจารย ์ดร.โชคชยั เหมอืนมาศ รองคณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ 
วทิยาเขตพทัลุง 

13.นายประทกัษ์  พงศไ์กรเพชร ผูจ้ดัการโรงงาน บรษิทั ไทยรบัเบอรล์าเทค็ซก์รุป๊ 
จ ากดั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
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รายช่ือผูท้รงคณุวฒิุในการตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

14.นายธรีวุฒ ิศรทีองกุล ผูจ้ดัการโรงงาน บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั 
(มหาชน) สาขาทุง่สง 

15.นายภวติ นนทสริภิาคนิ ผูจ้ดัการ บรษิทั เซาทแ์ลนดร์ซีอรซ์ (ชุมพร) 
16.นายวรียทุธ ทองหนูนุ้ย ผูช้ว่ยผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั สยามอนิโด รบัเบอร ์

จ ากดั  
จงัหวดัพทัลุง 

17.นางสาวศริลิกัษณ์ แก่เมอืง ผูจ้ดัการโรงงาน บรษิทั เมอืงใหมก่ตัทร ีจ ากดั 
(มหาชน) สาขาทุง่สง 

18.นายวสิทิธิ ์ทนัตานนท ์ กรรมการบรหิาร บรษิทั, พทัลุงพาราเทก็ซ ์จ ากดั
จงัหวดัพทัลุง 
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รายช่ือผูท้รงคณุวฒิุในการสนทนากลุ่ม (Focus Group)  
และประเมินความเป็นไปได้ของรปูแบบฯ 

 
1.ดร.สริพิงศ ์  เพชรนาค อดตีรองผูอ้ านวยการวทิยาลยัการอาชพี  

นวมนิทราชทูศิ และอดตีรองผูอ้ านวยการฝ่าย
แผนงานและความรว่มมอื วทิยาลยัเทคนิคสรุาษฎร์
ธานี 

2.นางสาวสายฝน แกว้สม   
 

หวัหน้าแผนกวชิาเทคโนโลยยีางและ 
พอลเิมอร ์ วทิยาลยัเทคนิคสรุาษฎรธ์านี  

3.นายวมิล ชขูนัธ ์  หวัหน้างานอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ี 
วทิยาลยัเทคนิคนครศรธีรรมราช 

4.อาจารย ์ดร.ตุลย ์ ศริกิจิพทุธศิกัดิ ์ ผูช้ว่ยอธกิารบดฝ่ีายวเิทศสมัพนัธแ์ละสหกจิศกึษา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตสรุาษฎรธ์านี 

5.อาจารย ์ดร.จุฑารตัน์ อนิทปัน หวัหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยยีาง 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตสรุาษฎรธ์านี 

6.อาจารย ์ดร.อนิดา เพช็รแกว้ ประธานหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาวศิวกรรมยางและพอลเิมอร ์ 
มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตพทัลุง 

7.นายธรีวุฒ ิศรทีองกุล ผูจ้ดัการโรงงาน บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั 
(มหาชน) สาขาทุง่สง 

8.นางสาวราตร ีป่ินทอง ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัคุณภาพ  บรษิทั วายท ี 
รบัเบอร ์จ ากดั 

9.อาจารย ์ดร.มทันียา พงศ์สุวรรณ    สงักดัคณะครศุาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์
ธานี 
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือ 
 

1.ดร.สริพิงศ ์  เพชรนาค รองผูอ้ านวยการฝ่ายแผนงานและความรว่มมอื
วทิยาลยัเทคนิคสรุาษฎรธ์านี 
ปร.ด.(วจิยัและพฒันาการสอนเทคนิคศกึษา) 

2. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ฟุ้งศร ี 
ภกัดสีวุรรณ 

ประธานหลกัสตูร ครศุาตรบณัฑติ อุตสาหกรรมศลิป์
และเทคโนโลย ีคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
ศศ.ด. (อาชวีศกึษา) 

3. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. 
วรรณรตัน์ เชือ่งชยะพนัธุ ์

อาจารยป์ระจ าสาขาเทคโนโลยยีาง 
คณะวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตสรุาษฎรธ์านี 
ปร.ด. (วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยพีอลเิมอร)์  

4.อาจารย ์ดร.มทันียา  พงศส์วุรรณ 
 

รองคณบดฝ่ีายวชิาการ 
คณะครศุาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์านี 
ปร.ด. (พฒันศกึษา) 

5.อาจารย ์ดร.จณิฐัตา  สอนสงัข ์ อาจารยก์ลุ่มวชิาวจิยั/วดัผลและประเมนิผล 

คณะครศุาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์านี 
ศษ.ด. (การวจิยัและประเมนิทางการศกึษา) 
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ภาคผนวก ข 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสมัภาษณ์สภาพและปัญหาของความรว่มมือการจดัการอาชีวศึกษา 
ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อ่าวไทย 

 
การวจิยัเรือ่ง  การพฒันารปูแบบความรว่มมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภทอตุสาหกรรมยาง 
และผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย 
โดยผูช้ว่ยศาสตราจารยพ์รีะพฒัฏ ์ ทองละเอยีด  สาขาวชิาการบรหิารและการจดัการ
การศกึษา  
แขนงวชิาการบรหิารการอาชวีศกึษา  คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
อาจารยท์ีป่รกึษา ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.กติต ิ สถาพรประสาธน์ 
อาจารยท์ีป่รกึษารว่ม อาจารย ์ดร.ชมพนุูท  สุขหวาน 
 
ค าช้ีแจง 
 1. แบบสมัภาษณ์น้ีเป็นเครื่องมอืในการเก็บขอ้มูลการวจิยัเพื่อสอบถามความคดิเหน็
เกีย่วกบัสภาพและปัญหาของความรว่มมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย โดยแบบสมัภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ 
  สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
  สว่นที ่2 ประเดน็ค าถามในการสมัภาษณ์ 
 2. ข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์น้ีมีความส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้ผู้วิจยัสามารถน ามา
ประมวลผลเพือ่พฒันารปูแบบความรว่มมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย 
 
 
 
 
     ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสนี้ 
                                                          ผูช้ว่ยศาสตราจารยพ์รีะพฒัฏ ์ ทองละเอยีด  
                         นกัศกึษาระดบัดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารและการจดัการการศกึษา 
       แขนงวชิาการบรหิารการอาชวีศกึษา  คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 1. ชื่อ-สกุล.................................................................................................................... 
 2.ต าแหน่ง…………………………………………………………………………………..... 
 สถานทีท่ างาน………………………………………………………………………………... 
 3. วุฒกิารศกึษา……………………………………………………………………………… 
 4. ประสบการณ์ดา้นการจดัการอาชวีศกึษาลกัษณะความรว่มมอืหรอืความรว่มมอืใน
รปูแบบต่างๆ (ลกัษณะของงานและระยะเวลาทีม่ปีระสบการณ์ในงาน
ดงักล่าว).........................................ปี 
 5. วนั เดอืน ปี ทีส่มัภาษณ์............................................. เวลา...................................น. 
 6. สถานทีใ่หส้มัภาษณ์.................................................................................................. 
 
ส่วนท่ี 2 ประเดน็ค าถามทีใ่ชใ้นการสมัภาษณ์ 
 1. ทา่นคดิวา่ปัจจุบนัหน่วยงานของท่านมสีภาพความรว่มมอืการจดัการอาชวีศกึษา 
ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย เป็นอยา่งไร 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 2. ทา่นคดิวา่ความรว่มมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์
ยาง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย ทีผ่า่นมามปัีญหาและอุปสรรคในเรือ่งใดบา้ง  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 3. จากความคดิเห็นในขอ้ที่ 2 ท่านมแีนวทางหรอืขอ้เสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและ 
อุปสรรคอยา่งไรบา้ง 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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 4.ท่านคิดว่าหลักการและแนวคิดในการสร้างความร่วมมือในการจดัการอาชีวศึกษา 
ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อ่าวไทย ควรจะเป็น
อยา่งไร 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

5. ท่านคิดเห็นว่าความส าเร็จของความร่วมมือในการจดัการอาชีวศึกษา ประเภท
อุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย ควรจะตอ้งมอีงคป์ระกอบ
หรอืปัจจยัใดบา้ง 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
  6.ท่านมขีอ้เสนอแนะและขอ้คดิเหน็อื่นๆ เกี่ยวกบัความร่วมมอืการจัดการอาชวีศกึษา 
ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย อะไรบา้ง 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 

****************************************** 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 
เร่ือง การพฒันารปูแบบความร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอตุสาหกรรมยาง 

และผลิตภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อ่าวไทย 

 

ค าช้ีแจง 

 วตัถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกบัแนวปฏิบตัิในแต่ละ
องค์ประกอบของรูปแบบความร่วมมอืการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย  
 แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 
  ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนที ่2 ความคดิเหน็เกีย่วกบัแนวปฏบิตัขิององคป์ระกอบ ทัง้ 4 ดา้น คอื 1)ดา้นการ
วางแผนและบริหารหลักสูตร 2)ด้านการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี 3) ด้านการระดม
ทรพัยากร และ 4) ดา้นความส าเรจ็และการประเมนิผล 
  ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะอื่นๆ 
  
 ขอความอนุเคราะหจ์ากท่านในการตอบแบบสอบถามทุกขอ้ตามความคดิเหน็ที่เป็นจรงิ

ของท่าน ค าตอบของท่านจะเป็นสิง่ทีม่คีุณค่าและประโยชน์อย่างยิง่ต่อการพฒันารปูแบบความ

ร่วมมอื การจดัการอาชวีศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจงัหวดั

ภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย ต่อไป 

 

                                           ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูในความอนุเคราะหข์องทา่นมา ณ ทีน้ี่ 

                           ผูช้ว่ยศาสตราจารยพ์รีะพฒัฏ ์ ทองละเอยีด       

                        นกัศกึษาระดบัดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารและการจดัการการศกึษา 

      แขนงวชิาการบรหิารการอาชวีศกึษา  คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

ค าช้ีแจง  โปรดท าเครือ่งหมาย   ลงในชอ่ง        ทีต่รงกบัสถานภาพของท่าน 
 

1.เพศ    
     ชาย                หญงิ 
 

2.อาย ุ
     ต ่ากวา่ 35 ปี     36-40 ปี      41-45 ปี       46-50 ปี       50 ปีขึน้ไป 
 

3. ต าแหน่งหน้าที ่
3.1 ผูบ้รหิารอาชวีศกึษา 
          ผูอ้ านวยการส านกัความรว่มมอื   
          ผูอ้ านวยการศนูยอ์าชวีศกึษาทวภิาค ี

          ผูอ้ านวยการ 
          รองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 
          รองผูอ้ านวยการฝ่ายแผนงานและความรว่มมอื 
      อื่นๆ…………………………………………… 
 

3.2 ผูบ้รหิารอุดมศกึษา 
               คณบด ี
               รองคณบด ี
               ผูช้ว่ยอธกิารบดฝ่ีายวเิทศสมัพนัธแ์ละสหกจิศกึษา 
             อื่นๆ…………………………………………….. 
 

 3.3 ผูบ้รหิารสถานประกอบการ 
               กรรมการบรหิาร 
               ผูจ้ดัการโรงงาน 
               อื่นๆ............................................................... 
 

4.วุฒกิารศกึษา   
        ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี       ปรญิญาตร ี     ปรญิญาโท      ปรญิญาเอก 

 

5. ประสบการณ์ความรว่มมอือาชวีศกึษา   
         ไมเ่กนิ 2 ปี        3-5 ปี        เกนิกวา่ 5 ปี  
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ตอนที ่2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกบัแนวปฏิบติัในแต่ละองค์ประกอบของ

รปูแบบความร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑย์าง 

ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อ่าวไทย  

ค าช้ีแจง โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นของแนวปฏิบัติในแต่ละ
องค์ประกอบของรูปแบบความร่วมมอืการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย ทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่าน โดยค่าน ้าหนัก
ความคดิเหน็แต่ละระดบัคะแนนมคีวามหมาย ดงัน้ี 
 5 หมายถงึ ผูต้อบเหน็ดว้ยกบัแนวปฏบิตันิัน้ในระดบั มากทีส่ดุ 
 4 หมายถงึ ผูต้อบเหน็ดว้ยกบัแนวปฏบิตันิัน้ในระดบั มาก 
 3 หมายถงึ ผูต้อบเหน็ดว้ยกบัแนวปฏบิตันิัน้ในระดบั ปานกลาง 
 2 หมายถงึ ผูต้อบเหน็ดว้ยกบัแนวปฏบิตันิัน้ในระดบั น้อย 
 1 หมายถงึ ผูต้อบเหน็ดว้ยกบัแนวปฏบิตันิัน้ในระดบั น้อยทีส่ดุ 
 

แนวปฏิบติัของความร่วมมือ 
ระดบัความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 
องคป์ระกอบท่ี 1 ด้านการวางแผนและบริหารหลกัสตูร 
    1.1 การก าหนดหลกัการและการด าเนินงานความร่วมมือ 

     

      1.1.1 สถาบันอาชีวศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ ร่วมมือกันโดยมีหลักการส าคัญ คือ การผลิตและ
พฒันาก าลงัคนอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์
ยาง ให้มีความรู้ ความสามารถและคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของ
ตลาดแรงงาน 

     

      1.1.2 สถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ ร่วมกนัในการวางแผนและการบรหิารหลกัสูตร  การ
พฒันาบุคลากรและเทคโนโลย ีการระดมทรพัยากร ความส าเรจ็และ
การตดิตามประเมนิผล 

     

      1.1.3 สถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ มกีารลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืทีเ่ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร โดยระบุวตัถุประสงค์ การด าเนินงานและกิจกรรม
ความร่วมมอื หน้าที่และความรบัผดิชอบ และสทิธปิระโยชน์ต่างๆ 
เพือ่ใชเ้ป็นแนวปฏบิตัใินการด าเนินงานความรว่มมอื 
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แนวปฏิบติัของความร่วมมือ 
ระดบัความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 
องคป์ระกอบท่ี 1 ด้านการวางแผนและบริหารหลกัสตูร 
    1.1 การก าหนดหลกัการและการด าเนินงานความร่วมมือ 

     

      1.1.4 สถาบันอาชีวศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ ร่วมกนัตัง้คณะท างาน เพื่อด าเนินกจิกรรมต่างๆ ให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องขอ้ตกลงความรว่มมอื 

     

      1.1.5 สถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ มีการออกกฎเกณฑ์  ระเบียบเพื่ อให้กลไกการ
ด าเนินงานความรว่มมอื มคีวามสะดวกคล่องตวัขึน้มาใชง้าน 

     

       1.1.6 สถาบันอาชีวศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ ร่วมกนัจดัท าคู่มือปฏิบติังานการจดัการความร่วมมือเพื่อ
เป็นแนวทางในการบริหารงานความร่วมมือจดัการอาชีวศึกษาประเภท
อุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑย์าง 

     

       1.1.7 สถาบันอาชีวศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ ร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ความร่วมมือจัด
อาชีวศึกษาประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑย์าง 

     

   1.2 การก าหนดบทบาทหน้าท่ีของแต่ละฝ่าย      
      1.2.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา มอบหมายใหม้ี
ผู้รบัผิดชอบในการประสานงาน เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
บรรลุวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้

     

      1.2.2  ผูบ้รหิารสถาบนัอาชวีศกึษา มบีทบาทในการเชญิชวน
สถานประกอบการและสถาบนัอุดมศกึษาเขา้รว่มจดัการอาชวีศกึษา 
ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง 

     

      1.2.3 ผู้ บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง ข อ ง ส ถ า บั น อ า ชี ว ศึ ก ษ า  
สถาบันอุดมศึกษา และสถานประกอบการ มีบทบาทน าในการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง 

     

      1.2.4 สถาบันอาชีวศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ผู้รบัผิดชอบ  โดยผู้มี
อ านาจในการด าเนินงานใหเ้หมาะสมตามศกัยภาพและสอดคลอ้งกบั
ภารกจิเดมิ 
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แนวปฏิบติัของความร่วมมือ 
ระดบัความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 
องคป์ระกอบท่ี 1 ด้านการวางแผนและบริหารหลกัสตูร 
   1.2 การก าหนดบทบาทหน้าท่ีของแต่ละฝ่าย 

     

      1.2.5 ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา ติดตามความ
คบืหน้าและแกไ้ขปัญหาของโครงการความร่วมมอืระหว่าง สถาบนั
อาชวีศกึษา  สถาบนัอุดมศกึษา และสถานประกอบการ 

     

   1.3 การพฒันาหลกัสตูร และจดัการเรียนการสอน      
      1.3.1 สถาบนัอาชวีศกึษา  สถาบนัอดุมศกึษา และสถาน

ประกอบการ  รว่มก าหนดความรู ้ทกัษะ และเจตคตใินวชิาชพีและ

คุณลกัษณะพงึประสงคข์องผูเ้รยีนและผูส้ าเรจ็อาชวีศกึษาประเภท

อุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง ตามมาตรฐานอาชพี  

     

      1.3.2 สถาบันอาชีวศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ  ร่วมวพิากษ์หลกัสตูร เพื่อก าหนดโครงสรา้งหลกัสตูร 
แผนการเรยีน เน้ือหารายวชิา การจดัการเรยีนการสอน การวดัและ
ประเมนิผล ให้สอดคล้องกบั มาตรฐานวชิาชพี และความต้องการ
ของสถานประกอบการอยา่งแทจ้รงิ 

     

      1.3.3 สถาบันอาชีวศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ รว่มกนัประชาสมัพนัธ์ ชีแ้นะแนวทางความรว่มมอืการ
จดัการเรยีนการสอนอาชวีศกึษาและเสน้ทางความกา้วหน้าในอาชพี
ดา้นอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง 

     

      1.3.4 สถาบันอาชีวศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ  จดัให้มีคณะกรรมการ ร่วมประเมินสมรรถนะของ
ผูเ้รยีนก่อนส าเรจ็การศกึษา 

     

      1.3.5 สถาบันอาชีวศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ  จดัใหม้คีณะกรรมการ ร่วมตดิตามประเมนิผลการใช้
หลกัสตูรและแผนการเรยีนการสอน 

     

   1.4 การฝึกปฏิบติั และการนิเทศติดตาม      
      1.4.1 สถาบันอาชีวศึกษา  และสถานประกอบการ ร่วมกัน
จดัท าแผนการฝึกอาชพีและแผนการนิเทศติดตาม ที่เหมาะสมกบั
ระดบัการศกึษา โดยเน้นความแตกต่างของสถานประกอบการแต่ละ
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แหง่ 

แนวปฏิบติัของความร่วมมือ 
ระดบัความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 
องคป์ระกอบท่ี 1 ด้านการวางแผนและบริหารหลกัสตูร 
   1.4 การฝึกปฏิบติั และการนิเทศติดตาม 

     

      1.4.2 สถาบนัอาชีวศึกษา และสถานประกอบการ ร่วมจดัท า
คู่มอืการฝึกอาชพี ประกอบด้วย คู่มอืด าเนินงานส าหรบัสาขาวชิา  
คูม่อืครฝึูก คูม่อืครนิูเทศ และคูม่อืนกัศกึษา ทีม่คีวามสมัพนัธก์นั 

     

      1.4.3 สถาบนัอาชีวศึกษา  มีการปฐมนิเทศผู้เรยีนเพื่อชี้แจง
คู่มือนักศึกษา แนวการวดัและประเมินผลการฝึกปฏิบัติในสถาน
ประกอบการ และเตรยีมความพรอ้มก่อนการออกฝึกงานหรอืฝึก
อาชพี 

     

      1.4.4 สถานประกอบการ  จดัปฐมนิเทศผู้เรยีนที่เข้าฝึกงาน
หรอืฝึกอาชพี เพื่อให้รูจ้กับุคลากร วฒันธรรม และระเบียบปฏิบตัิ
ของสถานประกอบการในวนัทีเ่ขา้รบัการฝึกปฏบิตังิาน 

     

      1.4.5 สถาบนัอาชวีศกึษา และสถานประกอบการ  ก าหนดการ
ติดตามนิเทศผู้เรยีนในระหว่างการฝึกปฏิบตัิงานตามระยะเวลาที่
เหมาะสม เพือ่ตดิตามความกา้วหน้าของผูเ้รยีน 

     

      1.4.6 สถาบนัอาชีวศึกษา  และสถานประกอบการ  ใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อรายงานการฝึกงานหรอืฝึกอาชพี การนิเทศตดิตาม 
ที่สามารถตรวจสอบความก้าวหน้าการฝึกงานหรอืฝึกอาชีพเพื่อ
ประโยชน์ในการปรบักระบวนการฝึกได ้

     

      1.4.7 สถานประกอบการมีการมอบหมายห น้าที่ ความ
รบัผดิชอบในการฝึกงานหรอืฝึกอาชพี ตามสมรรถนะในมาตรฐาน
วชิาชพีที่สอดคลอ้งกบัระดบัการศกึษา และปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ 
เสมอืนพนกังานในสถานประกอบการ 

     

      1.4.8 สถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ  รว่มกนัปัจฉิมนิเทศ และใหน้กัศกึษาน าเสนองานตาม
ขัน้ตอน PDCA และร่วมกนัประเมนิสมรรถนะของผูเ้รยีนตามระบบ
Input – Process – Output - Feedback หลงัสิน้สุดการฝึกงานหรอื
ฝึกอาชพี 
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แนวปฏิบติัของความร่วมมือ 
ระดบัความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 
องคป์ระกอบท่ี 1 ด้านการวางแผนและบริหารหลกัสตูร 
   1.4 การฝึกปฏิบติั และการนิเทศติดตาม 

     

      1.4.9 สถาบันอาชีวศึกษา  และสถานประกอบการ  จัด
ประชุมสมัมนาครฝึูกหรอืผูค้วบคุมการฝึก ครนิูเทศ และหวัหน้างาน
อาชวีศกึษาระบบทวภิาค ีเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างาน
ตลอดจนค้นหาปัจจัยที่ เป็นอุปสรรคและปัจจัยที่ เกื้อหนุนสู่
ความส าเรจ็ในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และสรปุรายงานผล 

     

องคป์ระกอบท่ี 2 ด้านการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลยี 
   2.1 การพฒันาผูเ้รียนอาชีวศึกษา ประเภทอตุสาหกรรมยาง
และผลิตภณัฑย์าง 

     

      2.1.1  สถานประกอบการ จดัให้ผูเ้รยีนไดเ้ขา้เยีย่มชม ศกึษาดู
งาน และฝึกปฏบิตั ิเพือ่สรา้งความคุน้เคย และจงูใจใหเ้ขา้ท างาน 

     

      2.1.2 ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา และผู้เชี่ยวชาญในสถาน
ประกอบการ ร่วมเป็นผู้สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องให้กับผู้เรียน
อาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง 

     

      2.1.3 ผู้ เรียนอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง ฝึกงานหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการที่
เหมาะสมกบัระดบัการศกึษาและพฒันาความรู ้ทกัษะ และเจตคตใิน
วชิาชพี ตามมาตรฐานอาชพี 

     

      2.1.4 สถาบนัอาชีวศึกษา และ สถาบนัอุดมศึกษา ให้ผู้เรยีน
ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ร่วมกันท าวิจยัหรอื
โครงงานจบ โดยรบัผิดชอบงานตามระดับการศึกษาและความ
ช านาญ และมผีูส้อนทัง้สองสถาบนัรว่มกนัดแูล 

     

      2.1.5 สถาบัน อุดมศึกษ า สถาบันอาชีวศึกษ า  และสถาน
ประกอบการ  รว่มกนัพฒันาหลกัสตูรต่อเนื่องดา้นยางและผลติภณัฑย์าง 
เพื่อให้ผูท้ี่ส าเรจ็การศกึษา ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) 
สามารถเขา้ศกึษาต่อในสถาบนัอุดมศกึษาได ้

     

      2.1.6 สถาบนัอาชวีศกึษา  ให้ผูเ้รยีนร่วมท างานวจิยัหรอืโครงงาน
จบกบัสถานประกอบการ เพือ่ใหส้ถานประกอบการสามารถน าผลงานไป
ต่อยอด สรา้งสรรค ์พฒันาผลติภณัฑห์รอืนวตักรรมได ้
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แนวปฏิบติัของความร่วมมือ 
ระดบัความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 
องคป์ระกอบท่ี 2 ด้านการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลยี 
   2.1 การพฒันาผูเ้รียนอาชีวศึกษา ประเภทอตุสาหกรรมยาง
และผลิตภณัฑย์าง 

     

      2.1.7 ผู้สอนในสถาบนัอุดมศึกษา ร่วมสอนปรบัพื้นฐาน เช่น 
คณิ ตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พื้นฐานวิศวกรรม ให้แก่ผู้ เรียน
อาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง 

     

   2.2  การพฒันาผูส้อน ประเภทอตุสาหกรรมยางและ
ผลิตภณัฑย์าง 

     

      2.2.1 สถาบันอาชีวศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ  ร่วมจดัท าแผนหรอืกิจกรรมพัฒนาผู้สอนยางและ
ผลติภณัฑย์าง เป็นระยะหรอืประจ าปีตามความตอ้งการของผูส้อน 

     

      2.2.2 สถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ ร่วมกนัพิจารณาจดัผู้สอนประเภทอุตสาหกรรมยาง
และผลติภณัฑย์าง เขา้ฝึกปฏบิตัใินสถานประกอบการ เพื่อทราบถงึ
ข้อมูลและนโยบายต่ างๆ  ของสถานประกอบการ  ที่ มีการ
เปลีย่นแปลงตลอดเวลา 

     

      2.2.3 ผู้สอนอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางในสถาบัน
อาชวีศกึษา และสถาบนัอุดมศกึษา รวมกลุ่มวชิาชพีเดยีวกนั เพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้รว่มจดัการเรยีนการสอน การผลติสือ่และอุปกรณ์
การเรยีนการสอน และท าวจิยัรว่มกนั 

     

      2.2.4 สถาบนัอาชวีศกึษา  มรีะเบยีบหรอืขอ้บงัคบัใหผู้ส้อนยาง
และผลิตภณัฑ์ยางในสถาบนัอาชีวศึกษาต้องเพิ่มพูนความรู้ โดย
ฝึกอบรมหรอืฝึกปฏบิตัภิายในสถานประกอบการ 

     

      2.2.5 สถานประกอบการ ให้ความร่วมมอืกบัสถาบนัอาชีวศึกษา  
และสถาบนัอุดมศกึษา ในการเรยีนรู ้และฝึกปฏบิตั ิณ สถานทีข่องสถาน
ประกอบการ โดยตอ้งปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ อยา่งเครง่ครดั 

     

      2.2.6 ผูส้อน ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์างในสถาบนั
อาชวีศกึษา และสถาบนัอุดมศกึษา ร่วมท าวจิยักบัสถานประกอบการ 
เพื่อแกปั้ญหาและพฒันาผลติภณัฑ์หรอืสรา้งนวตักรรมหรอืเพิม่ผลผลติ
ใหก้บัสถานประกอบการ 
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แนวปฏิบติัของความร่วมมือ 
ระดบัความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 
องคป์ระกอบท่ี 2 ด้านการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลยี 
   2.2  การพฒันาผูส้อน ประเภทอตุสาหกรรมยางและ
ผลิตภณัฑย์าง 

     

      2.2.7 สถาบันอุดมศึกษาจดัสรรทุนการศึกษาหรอืโควตาแก่
ผูส้อนอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง เขา้
ศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ 

     

   2.3 การพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ ประเภท
อตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ ์

     

      2.3.1 สถาบนัอาชวีศึกษา และ สถาบนัอุดมศกึษา ร่วมกนัจดั
อบรมเพิม่พูนความรูท้างวชิาการด้านยางและผลติภณัฑ์ยางใหก้บั
บุคลากรในสถานประกอบการ 

     

      2.3.2 สถาบันอาชีวศึกษา  และสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกัน
พฒันาทกัษะการสอน การถ่ายทอดและการวดัผลประเมนิผลใหแ้ก่ผู้
ควบคุมการฝึกหรือครูฝึกของสถานประกอบการ โดยการจัด
ฝึกอบรมหรอืประชุมสมัมนาตามความเหมาะสม 

     

      2.3.3 สถาบนัอาชวีศกึษา  และสถานประกอบการ  ควรมกีาร
ประชุมร่วมกนัระหว่างครูนิเทศกับครูฝึกหรอืผู้ควบคุมการฝึกใน
สถานประกอบการเพื่อสรา้งความเขา้ใจที่ดตี่อกนัและร่วมกนัดูแล
นกัเรยีนนกัศกึษาฝึกงานหรอืฝึกอาชพี 

     

      2.3.4 สถาบันอาชีวศึกษา  และสถาบันอุดมศึกษา ให้ความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ  ณ 
สถานที่ของสถาบนัอาชีวศึกษา  และสถาบนัอุดมศึกษา โดยต้อง
ปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ อยา่งเครง่ครดั 

     

      2.3.5 สถาบัน อุดมศึกษ าและสถาบันอาชีวศึกษ า  จัดสรร
ทุนการศกึษาหรอืโควตาใหแ้ก่บุคลากรในสถานประกอบการไดเ้ขา้ศกึษา
ต่อในระดบัทีส่งูขึน้ 

     

   2.4  การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี      
      2.4.1 สถาบันอาชีวศึกษ า  สถาบัน อุดมศึกษ า และสถาน
ประกอบการ  มีการจัดตัง้กองทุนวิจัย และร่วมกันจดัสรรทรพัยากร
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สนบัสนุนการวจิยัอยา่งเป็นระบบ  

แนวปฏิบติัของความร่วมมือ 
ระดบัความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 
องคป์ระกอบท่ี 2 ด้านการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลยี 
   2.4  การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี 

     

      2.4.2 สถาบนัอาชวีศกึษา  และ สถาบนัอุดมศกึษา ร่วมท าวจิยั
กบัสถานประกอบการ โดยน าโจทย์วิจยัจากสถานประกอบการมา
แกไ้ขปัญหาหรอืพฒันาผลติภณัฑ ์หรอืสรา้งเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

     

      2.4.3 สถาบันอาชีวศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ  ร่วมกนัจดัท าฐานขอ้มลูงานวจิยัและระบบปฏบิตักิาร
สารสนเทศ ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันในเครือข่าย  เพื่อใช้ใน
บรหิารจดัการงานวจิยัอยา่งเป็นระบบ 

     

      2.4.4 สถาบนัอุดมศกึษา ส่งเสรมิและสนับสนุนดา้นวชิาการที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัย การสร้างเทคโนโลยีหรือ
นวตักรรมใหก้บัสถาบนัอาชวีศกึษา และสถานประกอบการ 

     

      2.4.5 สถานประกอบการ ให้ความร่วมมือกับนักวิจัยของ
สถาบนัอาชวีศกึษา  และสถาบนัอุดมศกึษา เขา้ด าเนินงานวจิยั ณ 
สถานที่ของสถานประกอบการ โดยต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
อยา่งเครง่ครดั 

     

      2.4.6 สถาบันอาชีวศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ  ควรท าขอ้ตกลง/สญัญาเรื่องการครอบครองลขิสทิธิ/์
สทิธบิตัรของผลงานวจิยัอยา่งชดัเจน 

     

      2.4.7 ผูไ้ดร้บัลขิสทิธิข์องงานวจิยัควรเป็นผูส้นับสนุนหลกัดา้น
งบประมาณในสดัสว่นทีส่งูกว่า เน่ืองจากจะเป็นผูไ้ดร้บัผลประโยชน์
เชงิพาณชิยจ์ากงานวจิยั 

     

      2.4.8 สถาบันอาชีวศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ ร่วมกนัประเมนิผลความร่วมมอืดา้นการวจิยัและการ
พฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมในทุกมติ ิ

     

องคป์ระกอบท่ี  3  ด้านการระดมทรพัยากร 
   3.1 การด าเนินการจดัสรรทรพัยากรสนับสนุนความร่วมมือ 

     

      3.1.1 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถานประกอบการ 
จดัระบบกลไกและแผนในการระดม บุคลากร สถานที่เครื่องมอื เครื่องจกัร 
งบประมาณ และวัสดุต่างๆ  มาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษาประเภท
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อุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง 

แนวปฏิบติัของความร่วมมือ 
ระดบัความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 
องคป์ระกอบท่ี 3 ด้านการระดมทรพัยากร 
   3.1 การด าเนินการจดัสรรทรพัยากรสนับสนุนความร่วมมือ 

     

      3.1.2 สถาบันอาชีวศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ รว่มกนัศกึษาระเบยีบปฏบิตัขิองแต่ละฝ่าย เพื่อปรบัใช้
ในการบรหิาร บุคลากร สถานที่ เครื่องมอื เครื่องจกัร งบประมาณ 
และวสัดุต่างๆ รว่มกนั 

     

      3.1.3 สถาบันอาชีวศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ ร่วมกันส ารวจ วิเคราะห์ความต้องการและจัดท า
ฐานขอ้มูล ดา้นบุคลากร สถานที ่เครื่องมอื เครื่องจกัร งบประมาณ
และวสัดุต่างๆ เพื่อความสะดวกในการน ามาใช้ในการเรยีนการสอน 
การฝึกปฏบิตั ิการฝึกอาชพี การวจิยัและอื่นๆ 

     

      3.1.4 สถาบันอาชีวศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ มีการแลกเปลี่ยนและสนับสนุนการใช้เครื่องมือ 
เครื่องจกัร วสัดุอุปกรณ์ หอ้งปฏบิตัิการ และทรพัยากรด้านต่าง ๆ 
โดยอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อป้องกนัการช ารุดและ
เสยีหาย 

     

      3.1.5 สถาบันอาชีวศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ รว่มกนัจดัสรรค่าใชจ้่าย และงบประมาณในการบรหิาร
จดัการความรว่มมอื เช่น ค่าบ ารงุรกัษาเครื่องจกัร เครื่องมอื และค่า
จดัหาวสัดุต่างๆ เป็นตน้ 

     

      3.1.6 สถาบันอาชีวศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ มีการจัดท ารายงานประจ าปี  เพื่อรายงานผลการ
ประเมินการสนับสนุนความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น บุคลากร 
สถานที ่เครื่องมอื เครื่องจกัร งบประมาณ และวสัดุต่างๆ เพื่อน ามา
พฒันารว่มกนัอยา่งต่อเน่ือง  

     

     3.2 การก าหนดสิทธิประโยชน์ของความร่วมมือ      
      3.2.1 สถาบันอาชีวศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ มีการก าหนดข้อตกลงร่วมกัน ในการจัดสรร
ผลประโยชน์ รวมทัง้แผนและกจิกรรมทีจ่ะเกดิขึน้จากความร่วมมอื 
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แต่สามารถปรบัปรงุไดใ้นภายหลงั 

แนวปฏิบติัของความร่วมมือ 
ระดบัความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 
องคป์ระกอบท่ี 3 ด้านการระดมทรพัยากร 
   3.2 การก าหนดสิทธิประโยชน์ของความร่วมมือ 

     

      3.2.2 สถาบันอาชีวศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ ร่วมกันศึกษาสิทธิประโยชน์  เช่น  กลไกภาครัฐ
มาตรการการคลงั( ภาษ ี) กฎระเบยีบ BOI และรางวลัอื่นๆ ทีส่ถาน
ประกอบการ จะได้รบัจากการร่วมมือจดัการศึกษา เพื่อจูงใจและ
น ามาใชใ้นการวางแผนการด าเนินงานความรว่มมอื 

     

      3.2.3 สถาบันอาชีวศึกษา และ สถาบันอุดมศึกษา ให้การ
ฝึกอบรมแก่บุคลากรของสถานประกอบการ โดยได้รบัเงนิอุดหนุน
จากสถานประกอบการ 

     

      3.2.4 สถานประกอบการมแีผน/ขอ้ตกลงในการรบัพนกังานและ
แจง้ใหส้ถาบนัอาชวีศกึษาทราบ เพื่อการผลตินักเรยีนนักศกึษาให้
ตรงตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

     

      3.2.5 สถาบนัอาชวีศกึษาและสถาบนัอุดมศกึษา ลดการลงทุน
ในการจดัหาวสัดุและครุภณัฑ์ทางการศกึษา โดยให้ผู้เรยีนเขา้ฝึก
ปฏบิตัใินสถานประกอบการ 

     

      3.2.6 สถานประกอบการสามารถคดัเลอืกพนักงานทีม่คีุณภาพ
เขา้ปฏบิตังิานไดท้นัทเีมือ่ส าเรจ็การศกึษา   

     

     3.2.7 สถานประกอบการไดร้บัการลดหย่อนภาษีตามกฎหมาย
จากค่าใชจ้่ายเพือ่สนบัสนุนการศกึษา 

     

      3.2.8 สถาบนัอุดมศกึษา จดัสรรทุนหรอืโควตาใหก้บัผูส้อนใน
สถาบนัอาชวีศกึษา และบุคลากรในสถานประกอบการ ไดศ้กึษาต่อ
ในระดบัทีส่งูขึน้ 

     

องคป์ระกอบท่ี 4 ด้านความส าเรจ็และการประเมินผล 
   4.1 ความส าเรจ็ของความร่วมมือ 

     

      4.1.1 สถาบันอาชีวศึกษา  สถาบันอุดมศึกษาและสถาน
ประกอบการ มกีารน าผลการด าเนินงานความร่วมมอืมาวเิคราะห์ 
เพื่อวางแผนการเพิม่ปรมิาณการรบันักเรยีนนักศกึษา การจดัการ
เรยีนการสอน และการฝึกงานหรอืฝึกอาชพี 

     



  276 

 

แนวปฏิบติัของความร่วมมือ 
ระดบัความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 
องคป์ระกอบท่ี 4 ด้านความส าเรจ็และการประเมินผล 
   4.1 ความส าเรจ็ของความร่วมมือ 

     

      4.1.2 สถาบันอาชีวศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ มกีารตดิตามและช่วยเหลอืการมงีานท าของผูท้ีส่ าเรจ็
การศกึษาจากระบบความรว่มมอื 

     

      4.1.3 สถาบนัอาชีวศึกษา  ผลิตผู้เรยีนที่มีศกัยภาพสามารถ
ท างานได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

     

      4.1.4 สถานประกอบการ มโีอกาสในการคดัเลอืกพนักงานที่มี
คุณภาพตรงตามความตอ้งการโดยไมต่อ้งฝึกเพิม่เตมิ 

     

      4.1.5 สถาบันอาชีวศึกษ า  และ สถาบันอุดมศึกษ า มี
ผลงานวจิยัตพีมิพ ์เผยแพรแ่ละ/หรอื เปิดเผยต่อสาธารณชน 

     

      4.1.6 สถาบันอาชีวศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ มีฐานข้อมูลการด าเนินงานความร่วมมือให้ผู้ที่
เกีย่วขอ้งและผูส้นใจ รบัทราบและเขา้ถงึได ้

     

      4.1.7 สถาบันอาชีวศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ ประชาสมัพันธ์ผลการด าเนินงานที่ส าเร็จโดดเด่น 
เผยแพรต่่อสาธารณชนในหลายชอ่งทาง เพือ่จงูใจผูเ้รยีน 

     

   4.2 การร่วมติดตามประเมินผลความร่วมมือ      
      4.2.1 สถาบันอาชีวศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ  จดัใหม้คีณะกรรมการรว่มเพื่อตดิตามและประเมนิผล
การด าเนินงานความรว่มมอื 

     

      4.2.2 สถาบันอาชีวศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ  รว่มกนัวางแผนและตดิตามประเมนิผลความรว่มมอื  

     

      4.2.3 สถาบันอาชีวศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ ร่วมกันวิเคราะห์ความส าเร็จของจุดคุ้มทุนการ
ด าเนินงานความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น งบประมาณ บุคลากร 
และระยะเวลา เป็นตน้ 
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แนวปฏิบติัของความร่วมมือ 
ระดบัความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 
องคป์ระกอบท่ี 4 ด้านความส าเรจ็และการประเมินผล 
   4.2 การร่วมติดตามประเมินผลความร่วมมือ 

     

      4.2.4 สถาบันอาชีวศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ มกีารประเมนิผลสมัฤทธิข์องความร่วมมอื ด้านการ
เพิม่ขึน้ของปรมิาณผู้เรยีน คุณภาพการเรยีนการสอน การฝึกงาน 
การฝึกอาชพี การมงีานท า คุณภาพผลติภณัฑ์ การสรา้งเทคโนโลยี
และนวตักรรมในสถานประกอบการ เป็นตน้ 

     

      4.2.5 สถาบันอาชีวศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ  มีการน าข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของการด าเนินงาน
ความร่วมมือ มาประเมนิหาสาเหตุและวธิีการแก้ปัญหา เพื่อการ
ด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพต่อไป 

     

      4.2.6 สถาบันอาชีวศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ  มกีารทบทวนและปรบัปรุง แนวปฏบิตั ิกฎ ระเบยีบ 
และขอ้ตกลงต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานความร่วมมอื
เป็นระยะๆ 

     

      4.2.7 สถาบันอาชีวศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ มีการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานความร่วมมืออย่างเป็นทางการประจ าปีและตาม
ระยะเวลาทีด่ าเนินการความรว่มมอื 

     

 
ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะอืน่ๆ 
ค าช้ีแจง เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Form)  เพือ่สอบถามข้อเสนอแนะ
อืน่ๆ เกีย่วกบัแนวปฏบิตัใินแต่ละองคป์ระกอบของรปูแบบความร่วมมอืการจดัการอาชวีศกึษา 
ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย 
  3.1 แนวปฏบิตัดิา้นการวางแผนและบรหิารหลกัสตูร  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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 3.2 แนวปฏบิตัดิา้นการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลย ี
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 3.3 แนวปฏบิตัดิา้นการระดมทรพัยากร 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
  
 3.4 แนวปฏบิตัดิา้นความส าเรจ็และการประเมนิผล  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 อืน่ๆ  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

 
****************************************** 
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การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
เรื่อง การพฒันารปูแบบความร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอตุสาหกรรมยาง 

และผลิตภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อ่าวไทย 
 
วตัถปุระสงค ์
 การสนทนากลุ่มในครัง้น้ี มวีตัถุประสงคเ์พือ่ตรวจสอบความครอบคลุม และความ
เหมาะสมของ(รา่ง)รปูแบบความรว่มมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย 
 
ประเดน็ค าถามการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion Questions) 
  

 1.ความคดิเหน็ต่อภาพรวมของรปูแบบความรว่มมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภท
อุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย 
 2. ความครอบคลุมและความเหมาะสมของแนวปฏบิตัดิา้นการวางแผนและบรหิาร
หลกัสตูร ทา่นคดิวา่แนวปฏบิตัทิีก่ าหนด ควรปรบัปรงุหรอืเพิม่เตมิในขอ้ใด 
 3.ความครอบคลุมและความเหมาะสมของแนวปฏิบตัิด้านการพฒันาบุคลากรและ
เทคโนโลย ีทา่นคดิวา่แนวปฏบิตัทิีก่ าหนด ควรปรบัปรงุหรอืเพิม่เตมิในขอ้ใด 
 4. ความครอบคลุมและความเหมาะสมของแนวปฏบิตัดิา้นการระดมทรพัยากร ท่าน
คดิวา่แนวปฏบิตัทิีก่ าหนด ควรปรบัปรงุหรอืเพิม่เตมิในขอ้ใด 
 5. ความครอบคลุมและความเหมาะสมของแนวปฏิบัติด้านความส าเร็จและการ
ประเมนิผล ทา่นคดิวา่แนวปฏบิตัทิีก่ าหนด ควรปรบัปรงุหรอืเพิม่เตมิในขอ้ใด 
 6.ขอ้คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเกีย่วกบั (รา่ง)รปูแบบความรว่มมอืการจดัการ
อาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย 

****************************************** 

                                                  ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูในการใหค้วามอนุเคราะห ์
                     ผูช้ว่ยศาสตราจารยพ์รีะพฒัฏ ์ ทองละเอยีด 
                         นกัศกึษาระดบัดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารและการจดัการการศกึษา     
                                                 คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ    
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แบบตรวจสอบความครอบคลมุ และความเหมาะสมของ 
(รา่ง) รปูแบบความรว่มมือการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอตุสาหกรรมยาง

และผลิตภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อ่าวไทย 
ค าช้ีแจง 
 1.แบบตรวจสอบฉบบัน้ี ใช้ประกอบการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม และความเหมาะสมของ (ร่าง) รปูแบบความร่วมมอืการจดัการ

อาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย  

 2. แบบตรวจสอบแบ่งออกเป็น 6 ตอน ประกอบดว้ย 

 ตอนที ่1 การพจิารณาของผูท้รงคุณวุฒเิกี่ยวกบัภาพรวมของร่างรปูแบบความ

ร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจงัหวดั

ภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย 

 ตอนที่ 2 การพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกบัความครอบคลุม และความ

เหมาะสมของแนวปฏบิตัใินองคป์ระกอบที ่1 ดา้นการวางแผนและบรหิารหลกัสตูร 

 ตอนที่ 3 การพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกบัความครอบคลุม และความ

เหมาะสมของแนวปฏบิตัใินองคป์ระกอบที ่2 ดา้นการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลย ี

 ตอนที่ 4 การพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกบัความครอบคลุม และความ

เหมาะสมของแนวปฏบิตัใินองคป์ระกอบที ่3 ดา้นการระดมทรพัยากร 

 ตอนที่ 5 การพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกบัความครอบคลุม และความ

เหมาะสมของแนวปฏบิตัใินองคป์ระกอบที ่4 ดา้นความส าเรจ็และการประเมนิผล 

 ตอนที ่6 ขอ้คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะ 

 3. ผูท้รงคุณวุฒสิามารถพจิารณาความครอบคลุม และความเหมาะสม โดยการท า

เครื่องหมาย   ลงในช่อง คงเดิม หรือแสดงความคิดเห็นอื่นๆ ได้อย่างอิสระในช่อง

ขอ้เสนอแนะเพือ่การปรบัปรงุ 
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ตอนท่ี 1 ความครอบคลุม และความเหมาะสมในภาพรวม ของ(ร่าง) รูปแบบความร่วมมอืการ

จดัการอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อ่าว

ไทย  

ภาพรวม ของ 

(ร่าง) รปูแบบความร่วมมือการจดัการ

อาชีวศึกษา ประเภทอตุสาหกรรมยาง

และผลิตภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้

ฝัง่อ่าวไทย 

 

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

องคป์ระกอบท่ี 1  

ดา้นการวางแผนและบรหิารหลกัสตูร 

 

 

  

องคป์ระกอบท่ี 2  

ดา้นการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลย ี

 

 

  

องคป์ระกอบท่ี 3  

ดา้นการระดมทรพัยากร 

 

 

  

องคป์ระกอบท่ี 4  

ดา้นความส าเรจ็และการประเมนิผล 
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ตอนท่ี 2 การพจิารณาของผูท้รงคุณวุฒเิกีย่วกบัความครอบคลุม และความเหมาะสมของแนว

ปฏบิตัใินองคป์ระกอบรปูแบบความรว่มมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ

ผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย ดา้นการวางแผนและบรหิารหลกัสตูร 
 

องคป์ระกอบท่ี 1  

ดา้นการวางแผนและบรหิารหลกัสตูร 

 

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

1.1 หลกัการและการด าเนินงานความ

ร่วมมือ 

  

   1.1.1 ผลติและพฒันาก าลงัคนอาชวีศกึษา 

ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง 

ใหม้คีวามรู ้ความสามารถและคุณลกัษณะที่

พงึประสงคข์องตลาดแรงงาน 

  

   1.1.2 ร่วมกัน ในการวางแผน บริหาร

หลกัสตูร พฒันาบุคลากรและเทคโนโลย ีการ

ระดมทรพัยากร ความส าเรจ็และการตดิตาม

ประเมนิผล 

  

   1.1.3 ร่วมกนัตัง้คณะท างาน เพื่อด าเนิน

กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์

ของขอ้ตกลงความรว่มมอื 
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ตอนท่ี 2 (ต่อ)  
 

องคป์ระกอบท่ี 1  

ดา้นการวางแผนและบรหิารหลกัสตูร 

 

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

1.2 การก าหนดบทบาทหน้าท่ีของแต่ละ

ฝ่าย 

  

   1.2.1 ส านั ก งาน คณ ะก รรมก ารก าร

อาชีวศึกษา มอบหมายให้มผีู้รบัผดิชอบใน

การประสานงาน เพื่อใหก้ารด าเนินกจิกรรม

ต่างๆ บรรลุวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้

  

   1.2.2  ผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา มี

บทบาทในการเชิญชวนสถานประกอบการ

และสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมจัดการ

อาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ

ผลติภณัฑย์าง 

  

   1.2.3 ผู้บรหิารระดบัสูงของทัง้ 3 องค์กร 

มบีทบาทน าในการส่งเสรมิสนับสนุนให้เกิด

ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 

ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง 

  

   1.2.4 ส านั ก งาน คณ ะก รรมก ารก าร

อาชวีศกึษา ติดตามความคบืหน้าและแก้ไข

ปัญหาของโครงการความร่วมมือระหว่าง 

สถาบนัอาชวีศกึษา  สถาบนัอุดมศกึษา และ

สถานประกอบการ 
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ตอนท่ี 2 (ต่อ)  
 

องคป์ระกอบท่ี 1  

ดา้นการวางแผนและบรหิารหลกัสตูร 

 

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

1.3 การพฒันาหลกัสูตร และจดัการเรียน

การสอน 

  

   1.3.1 ร่วมก าหนดความรู ้ทกัษะ และเจต

คตใินวชิาชพีและคุณลกัษณะพงึประสงคข์อง

ผู้ เรียนและผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาประเภท

อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ตาม

มาตรฐานอาชพี 

  

   1.3.2 ร่วมวิพากษ์หลักสูตร เพื่อก าหนด

โครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียน เน้ือหา

รายวิชา การจดัการเรียนการสอน การวดั

และประเมนิผล ให้สอดคล้องกบั มาตรฐาน

วิช าชีพ  และความต้อ งการของสถาน

ประกอบการอยา่งแทจ้รงิ 

  

   1.3.3 ร่วมกันป ระช าสัมพัน ธ์  ชี้ แน ะ

แนวทางความร่วมมือการจดัการเรยีนการ

สอนอาชวีศกึษาและเสน้ทางความก้าวหน้า

ในอาชพีดา้นอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์

ยาง 

  

   1.3.4 มีคณ ะกรรมการ ร่วมป ระเมิน

สมรรถนะของผูเ้รยีนก่อนส าเรจ็การศกึษา 

  

   1.3.5 มีคณ ะก รรมก าร ร่ วมติ ด ต าม

ประเมนิผลการใชห้ลกัสตูรและแผนการเรยีน

การสอน 
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ตอนท่ี 2 (ต่อ)  
 

องคป์ระกอบท่ี 1  

ดา้นการวางแผนและบรหิารหลกัสตูร 

 

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

1.4 การฝึกปฏิบติั และการนิเทศติดตาม   

   1.4.1 สถาบันอาชีวศึกษา  และสถาน

ประกอบการ รว่มกนัจดัท าแผนการฝึกอาชพี

และแผนการนิเทศติดตาม ที่เหมาะสมกับ

ระดบัการศกึษา โดยเน้นความแตกต่างของ

สถานประกอบการแต่ละแหง่ 

  

   1.4.2 ส ถ าบั น อ า ชี ว ศึ ก ษ า   มี ก า ร

ปฐมนิเทศผู้เรียนเพื่อชี้แจงคู่มือนักศึกษา 

แนวการวดัและประเมนิผลการฝึกปฏบิตัิใน

สถานประกอบการ และเตรยีมความพร้อม

ก่อนการออกฝึกงานหรอืฝึกอาชพี 

  

   1.4.3 สถานประกอบการ  จดัปฐมนิเทศ

ผูเ้รยีนทีเ่ขา้ฝึกงานหรอืฝึกอาชพี เพื่อใหรู้จ้กั

บุคลากร วฒันธรรม และระเบยีบปฏบิตัขิอง

สถานประกอบการในวันที่เข้ารับการฝึก

ปฏบิตังิาน 

  

   1.4.4 สถาบันอาชีวศึกษา และสถาน

ประกอบการ  ก าหนดการติดตามนิเทศ

ผู้เรียนในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานตาม

ร ะย ะ เว ล าที่ เห ม า ะ ส ม  เพื่ อ ติ ด ต าม

ความกา้วหน้าของผูเ้รยีน 
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ตอนท่ี 2 (ต่อ)  
 

องคป์ระกอบท่ี 1  

ดา้นการวางแผนและบรหิารหลกัสตูร 

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

   1.4.5 สถาบันอาชีวศึกษา  และสถาน

ประกอบการ  ใช้ระบบสารสนเทศเพื่ อ

รายงานการฝึกงานหรอืฝึกอาชพี การนิเทศ

ติดตาม ที่สามารถตรวจสอบความก้าวหน้า

การฝึกงานหรือฝึกอาชีพเพื่อประโยชน์ใน

การปรบักระบวนการฝึกได ้

  

   1.4.6 สถานประกอบการมกีารมอบหมาย

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการฝึกงานหรอืฝึก

อาชพี ตามสมรรถนะในมาตรฐานวชิาชพีที่

สอดคล้องกับระดับการศึกษา และปฏิบัติ

ตามกฎ ระเบยีบ เสมอืนพนกังาน 

  

   1.4.7 ร่ ว ม กั น ปั จ ฉิ ม นิ เท ศ  แ ล ะ ให้

นักศึกษาน าเสนองานตามขัน้ตอน PDCA 

และรว่มกนัประเมนิสมรรถนะของผูเ้รยีนตาม

ร ะ บ บ Input – Process – Output - Feedback ห ลั ง

สิน้สดุการฝึกงานหรอืฝึกอาชพี 

  

1.4.8 สถาบัน อาชีวศึกษ า  และสถาน

ประกอบการ  จดัประชุมสมัมนาครฝึูกหรอืผู้

ควบคุมการฝึก ครูนิเทศ และหัวหน้างาน

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การท างานตลอดจนค้นหา

ปัจจยัที่เป็นอุปสรรคและปัจจยัที่เกื้อหนุนสู่

ความส าเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียน และ

สรปุรายงานผล 
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ตอนท่ี 3 การพจิารณาของผูท้รงคุณวุฒเิกีย่วกบัความครอบคลุม และความเหมาะสมของแนว

ปฏบิตัใินองคป์ระกอบรปูแบบความรว่มมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ

ผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย ดา้นการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลย ี 

 

องคป์ระกอบท่ี 2  

ดา้นการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลย ี

 

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

2.1 การพฒันาผูเ้รียนอาชีวศึกษา   

   2.1.1  สถานประกอบการ จดัให้ผูเ้รยีนได้

เขา้เยีย่มชม ศกึษาดูงาน และฝึกปฏบิตั ิเพื่อ

สรา้งความคุน้เคย และจงูใจใหเ้ขา้ท างาน 

  

   2.1.2 ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา และ

ผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการ ร่วมเป็น

ผู้สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องให้กับผู้เรียน

อาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ

ผลติภณัฑย์าง 

  

   2.1.3 ผู้ เรีย น อ าชี ว ศึ ก ษ า  ป ร ะ เภ ท

อุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยาง ฝึกงาน

หรือ ฝึ กอาชีพ ใน สถานประกอบการที่

เหมาะสมกับระดับการศึกษาและพัฒนา

ความรู้ ทักษะ และเจตคติในวิชาชีพ ตาม

มาตรฐานอาชพี 

  

   2.1.4 ส ถ า บั น อ า ชี ว ศึ ก ษ า  แ ล ะ 

สถาบันอุดมศึกษ า ให้ผู้ เรียนประเภท

อุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง ร่วมกนั

ท าวจิยัหรอืโครงงานจบ โดยรบัผดิชอบงาน

ตามระดบัการศกึษาและความช านาญ และมี

ผูส้อนทัง้สองสถาบนัรว่มกนัดแูล 
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ตอนท่ี 3 (ต่อ)  
 

องคป์ระกอบท่ี 2  

ดา้นการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลย ี

 

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

2.1 การพฒันาผูเ้รียนอาชีวศึกษา   

   2.1.5 ส ถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ า  ส ถ าบั น

อาชีวศึกษ า  และสถานประกอบการ  

ร่วมกนัพฒันาหลกัสูตรต่อเน่ืองดา้นยางและ

ผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) 

สามารถเขา้ศกึษาต่อในสถาบนัอุดมศกึษาได ้

  

   2.1.6 สถาบนัอาชวีศึกษา  ให้ผู้เรยีนร่วม

ท างานวิจัยหรือ โครงงานจบ กับสถาน

ประกอบการ เพื่อให้สถานประกอบการ

สามารถน าผลงานไปต่อยอด สร้างสรรค ์

พฒันาผลติภณัฑห์รอืนวตักรรมได ้

  

   2.1.7 ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา ร่วม

ส อน ป รับ พื้ น ฐ าน  เช่ น  คณิ ต ศ าสต ร ์

ภาษาอังกฤษ พื้นฐานวิศวกรรม ให้แก่

ผูเ้รยีนอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยาง

และผลติภณัฑย์าง 
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ตอนท่ี 3 (ต่อ)  
 

องคป์ระกอบท่ี 2  

ดา้นการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลย ี

 

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

2.2 การพฒันาผูส้อน   

   2.2.1 ร่วมกนัพิจารณาจดัผู้สอนประเภท

อุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยาง เขา้ฝึก

ปฏิบัติในสถานประกอบการ เพื่อทราบถึง

ข้ อ มู ล แ ล ะน โยบ ายต่ า งๆ  ข อ งสถ าน

ประกอบการ ทีม่กีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 

  

   2.2.2 สถานประกอบการ ใหค้วามร่วมมอื

กั บ ส ถ า บั น อ า ชี ว ศึ ก ษ า   แ ล ะ

สถาบันอุดมศึกษา ในการเรียนรู้ และฝึก

ปฏิบัติ ณ สถานที่ของสถานประกอบการ 

โดยต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  อย่าง

เครง่ครดั 

  

   2.2.3 ผู้ ส อ น  ร่ ว ม ท า วิ จั ย กั บ ส ถ าน

ประกอบการ เพื่ อแก้ปัญหาและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์หรือสร้างนวัตกรรมหรือเพิ่ม

ผลผลติใหก้บัสถานประกอบการ 
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ตอนท่ี 3 (ต่อ)  

องคป์ระกอบท่ี 2  

ดา้นการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลย ี

 

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

2.3 ก า รพัฒ น าบุ ค ล าก ร ใน ส ถ าน

ประกอบการ 

  

   2.3.1 ส ถ า บั น อ า ชี ว ศึ ก ษ า  แ ล ะ 

สถาบนัอุดมศกึษา ร่วมกนัจดัอบรมเพิม่พูน

ความรู้ทางวิชาการด้านยางและผลิตภัณฑ์

ยางใหก้บับุคลากรในสถานประกอบการ 

  

   2.3.2 ส ถ า บั น อ า ชี ว ศึ ก ษ า   แ ล ะ

สถาบนัอุดมศกึษา ร่วมกนัพฒันาทกัษะการ

สอน การถ่ายทอดและการวดัผลประเมนิผล

ให้แก่ผู้ควบคุมการฝึกหรอืครูฝึกของสถาน

ประกอบการ โดยการจัดฝึกอบรมหรือ

ประชุมสมัมนาตามความเหมาะสม 

  

   2.3.3 สถาบันอาชีวศึกษา  และสถาน

ประกอบการ  ควรมีการประชุมร่วมกัน

ระหว่างครูนิเทศกบัครูฝึกหรอืผูค้วบคุมการ

ฝึกในสถานประกอบการเพื่อสร้างความ

เข้าใจที่ดีต่อกันและร่วมกันดูแลนักเรียน

นกัศกึษาฝึกงานหรอืฝึกอาชพี 

  

   2.3.4 ส ถ า บั น อ า ชี ว ศึ ก ษ า   แ ล ะ

สถาบนัอุดมศกึษา ให้ความร่วมมอืกบัสถาน

ประกอบการ ในการเรยีนรู ้และฝึกปฏบิตัิ ณ 

สถานที่ ของสถาบันอาชีวศึกษ า  และ

สถาบันอุดมศึกษา โดยต้องปฏิบัติตามกฎ 

ระเบยีบ อยา่งเครง่ครดั 
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ตอนท่ี 3 (ต่อ)  

องคป์ระกอบท่ี 2  

ดา้นการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลย ี

 

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

2.4  การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี   

   2.4.1 ร่วมท าวิจัยกับสถานประกอบการ 

โดยน าโจทย์วิจยัจากสถานประกอบการมา

แก้ไขปัญหาหรอืพฒันาผลติภณัฑ์ หรอืสร้าง

เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

  

   2.4.2 สถาบันอุดมศึกษา  ส่งเสริมและ

สนบัสนุนดา้นวชิาการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนางานวิจัย การสร้างเทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรมให้กับสถาบันอาชีวศึกษา และ

สถานประกอบการ 

  

   2.4.3 สถานประกอบการ ใหค้วามร่วมมอื

กบันักวิจยั เข้าด าเนินงานวิจยั ณ สถานที่

ของสถานประกอบการ โดยต้องปฏบิตัิตาม

กฎ ระเบยีบ อยา่งเครง่ครดั 

  

   2.4.4 ควรท าข้อตกลง /สัญญาเรื่องการ

ครอบครองลขิสทิธิ/์สทิธบิตัรของผลงานวจิยั

อยา่งชดัเจน 

  

2.4.5 ผู้ได้รบัลิขสิทธิข์องงานวิจยัควรเป็น

ผูส้นับสนุนหลกัดา้นงบประมาณในสดัส่วนที่

สูงกว่า เน่ืองจากจะเป็นผูไ้ดร้บัผลประโยชน์

เชงิพาณชิยจ์ากงานวจิยั 

  

   2.4.6 รว่มกนัประเมนิผลความรว่มมอืดา้น

การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวตักรรมในทุกมติ ิ
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ตอนท่ี 4 การพจิารณาของผูท้รงคุณวุฒเิกีย่วกบัความครอบคลุม และความเหมาะสมของแนว

ปฏบิตัใินองคป์ระกอบรปูแบบความรว่มมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ

ผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย ดา้นการระดมทรพัยากร  

องคป์ระกอบท่ี 3  

ดา้นการระดมทรพัยากร  

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

3.1 การจดัสรรทรพัยากรสนับสนุนความ

ร่วมมือ 

  

   3.1.1 จดัระบบกลไกและแผนในการระดม 

บุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร 

งบประมาณ และวัสดุต่างๆ มาใช้ในการ

จดัการอาชวีศกึษาประเภทอุตสาหกรรมยาง

และผลติภณัฑย์าง 

  

   3.1.2 ร่วมกนัศกึษาระเบยีบปฏบิตัขิองแต่

ละฝ่าย เพื่อปรบัใช้ในการบรหิาร บุคลากร 

สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจกัร งบประมาณ 

และวสัดุต่างๆ รว่มกนั 

  

   3.1.3 ร่วมกันส ารวจ  วิ เค ราะห์ความ

ต้องการและจดัท าฐานขอ้มูล ด้านบุคลากร 

สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจกัร งบประมาณ

และวัสดุต่างๆ  เพื่ อความสะดวกในการ

น ามาใช้ในการเรยีนการสอน การฝึกปฏบิตั ิ

การฝึกอาชพี การวจิยัและอื่นๆ 

  

   3.1.4 แลกเปลี่ยนและสนับสนุนการใช้

เค รื่ อ ง มื อ  เค รื่ อ ง จั ก ร  วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ 

ห้องปฏิบัติการ และทรพัยากรด้านต่าง ๆ 

โดยอยู่ภายใต้การดูแลของผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อ

ป้องกนัการช ารุดและเสยีหาย 
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ตอนท่ี 4 (ต่อ) 

  

องคป์ระกอบท่ี 3  

ดา้นการระดมทรพัยากร  

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

3.2 สิทธิประโยชน์ของความร่วมมือ   

   3.2.1 ส ถ า บั น อ า ชี ว ศึ ก ษ า แ ล ะ

สถาบนัอุดมศกึษา ลดการลงทุนในการจดัหา

วัสดุและครุภัณฑ์ทางการศึกษา  โดยให้

ผูเ้รยีนเขา้ฝึกปฏบิตัใินสถานประกอบการ 

  

   3.2.2 สถานประกอบการสามารถคดัเลอืก

พนักงานที่มคีุณภาพเขา้ปฏบิตัิงานได้ทนัที

เมือ่ส าเรจ็การศกึษา   
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ตอนท่ี 5 การพจิารณาของผูท้รงคุณวุฒเิกีย่วกบัความครอบคลุม และความเหมาะสมของแนว

ปฏบิตัใินองคป์ระกอบรปูแบบความรว่มมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ

ผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย  ดา้นความส าเรจ็และการประเมนิผล  
 

องคป์ระกอบท่ี 4  

ดา้นความส าเรจ็และการประเมนิผล 

 

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

4.1 ความส าเรจ็ของความร่วมมือ   

   4.1.1 การตดิตามและช่วยเหลอืการมงีาน

ท าของผู้ที่ส าเรจ็การศึกษาจากระบบความ

รว่มมอื 

  

   4.1.2 สถาบนัอาชวีศกึษา  ผลติผูเ้รยีนทีม่ี

ศกัยภาพสามารถท างานได้อย่างเหมาะสม

แล ะต รงกับ ค ว ามต้ อ งก ารข อ งสถ าน

ประกอบการ 

  

   4.1.3 สถานประกอบการ มโีอกาสในการ

คดัเลอืกพนักงานที่มคีุณภาพตรงตามความ

ตอ้งการโดยไมต่อ้งฝึกเพิม่เตมิ 

  

   4.1.4 ส ถ า บั น อ า ชี ว ศึ ก ษ า   แ ล ะ 

สถาบันอุดมศึกษา มีผลงานวิจัยตีพิมพ ์

เผยแพรแ่ละ/หรอื เปิดเผยต่อสาธารณชน 

  

   4.1.5 ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ผ ล ก า ร

ด าเนินงานที่ส าเร็จโดดเด่น  เผยแพร่ต่อ

สาธารณชนในหลายช่องทาง เพื่ อจูงใจ

ผูเ้รยีน 
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ตอนท่ี 5 (ต่อ)  
 

องคป์ระกอบท่ี 4  

ดา้นความส าเรจ็และการประเมนิผล 

 

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

4.2 การติดตามประเมินผลความร่วมมือ   

   4.2.1 มกีารประเมนิผลสมัฤทธิข์องความ

ร่วมมอื ด้านการเพิม่ขึน้ของปรมิาณผู้เรยีน 

คุณภาพการเรยีนการสอน การฝึกงาน การ

ฝึกอาชพี การมงีานท า คุณภาพผลิตภณัฑ์ 

การสรา้งเทคโนโลยแีละนวตักรรมในสถาน

ประกอบการ เป็นตน้ 

  

   4.2.2 มีการน าข้อมูลเกี่ยวกบัปัญหาของ

การด าเนินงานความร่วมมอื มาประเมนิหา

สาเห ตุ และวิธีก ารแก้ ปัญ หา  เพื่ อก าร

ด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพต่อไป 

  

   4.2.3 มีการทบทวนและปรับปรุง แนว

ปฏิบัติ กฎ ระเบียบ และข้อตกลงต่างๆ ที่

เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานความร่วมมอื

เป็นระยะๆ 

  

 

 

 

  

 
ตอนท่ี 6 ขอ้คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะ 

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

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

................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินความเป็นไปได้ 
ของรปูแบบความร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอตุสาหกรรมยาง 

และผลิตภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อ่าวไทย 

 วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบความร่วมมือการจัดการ
อาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย 
 
ค าช้ีแจง โปรดแสดงความคดิเหน็ที่มตี่อรูปแบบความร่วมมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภท
อุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทยตามประเดน็ทีก่ าหนดว่ามี
ความเป็นไปไดใ้นระดบัใด ใสเ่ครื่องหมาย ลงในช่องความคดิเหน็ของท่านตามรายการในแต่ละ
ขอ้ โดยก าหนดค่าระดบัในการประเมนิ 5 ระดบั ดงัน้ี 
 
 5 หมายถงึ มคีวามเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบั มากทีส่ดุ 
 4 หมายถงึ มคีวามเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบั มาก 
 3 หมายถงึ มคีวามเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบั ปานกลาง 
 2 หมายถงึ มคีวามเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบั น้อย 
 1 หมายถงึ มคีวามเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบั น้อยทีส่ดุ 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความเป็นไปได ้

5 4 3 2 1 

รปูแบบความรว่มมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภท

อุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่

อ่าวไทย 

     

1. ดา้นการวางแผนและบรหิารหลกัสตูร      

1.1 หลกัการและการด าเนินงานความรว่มมอื      

1.2 การก าหนดบทบาทหน้าทีข่องแต่ละฝ่าย      

1.3 การพฒันาหลกัสตูร และจดัการเรยีนการสอน      
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1.4 การฝึกอาชพี และการนิเทศตดิตาม      

2.ดา้นการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลย ี      

2.1การพฒันาผูเ้รยีนอาชวีศกึษา      

2.2  การพฒันาผูส้อน      

2.3 การพฒันาบุคลากรในสถานประกอบการ       

2.4  การวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ี      

รายการประเมิน 
ระดบัความเป็นไปได ้

5 4 3 2 1 

รปูแบบความรว่มมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภท

อุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่

อ่าวไทย 

     

3.ดา้นการระดมทรพัยากร      

3.1 การจดัสรรทรพัยากรสนบัสนุนความรว่มมอื      

3.2 สทิธปิระโยชน์ของความรว่มมอื      

4.ดา้นความส าเรจ็และการประเมนิผล      

4.1ความส าเรจ็ของความรว่มมอื      

4.2 การตดิตามประเมนิผลความรว่มมอื      

5. รปูแบบน้ี ไดร้ะบุองคป์ระกอบส าคญัของความรว่มมอืได้

อยา่งชดัเจน 

     

6. รปูแบบน้ี มคีวามเป็นไปไดท้ีห่น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจะ

น าไปใช ้
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7. รปูแบบน้ีสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนและผูส้ าเรจ็การศกึษา มคีวามรู ้

ทกัษะ และเจตคตใินวชิาชพีและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์

ตามมาตรฐานวชิาชพี 

     

8. รปูแบบน้ี สง่เสรมิใหผู้ส้ าเรจ็การศกึษา เป็นทีต่อ้งการของ

ตลาดแรงงาน 

     

9.รปูแบบน้ี สง่เสรมิต่อการพฒันาบุคลากรและงานวจิยัดา้น

ยางและผลติภณัฑย์าง  

     

10. รปูแบบนี้มคีวามเหมาะสมในการน าไปใชใ้นการจดัการ

อาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง ใน

กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย 

     

 
 
 
ลงชื่อ.................................................................ผูป้ระเมนิ 

                                                (...........................................................) 
                              ผูท้รงคุณวุฒ ิ
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ภาคผนวก ค 

ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเคร่ืองมือวิจัยและผลการตรวจสอบร่างรูปแบบฯ 
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ผลการวิเคราะหค์วามสอดคล้องของแบบสมัภาษณ์ 
ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสมัภาษณ์ความคดิเหน็ของผูเ้ชี่ยวชาญเกี่ยวกบั

สภาพและปัญหาของความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย 

รายการ ผูเ้ชีย่วชาญ คา่ IOC สรปุผล 
คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

  1.ท่านคดิว่าปัจจุบนัหน่วยงานของท่านมี
สภาพความร่วมมอืการจดัการอาชวีศกึษา 
ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์
ยาง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อ่าวไทย เป็น
อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

  2.ท่านคิดว่าความร่วมมือการจัดการ
อาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง ในกลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝัง่
อ่าวไทย ที่ผ่านมามปัีญหาและอุปสรรคใน
เรือ่งใดบา้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

  3. จากความคิดเห็นในข้อที่  2 ท่านมี
แนวทางหรือข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหาและ อุปสรรคอยา่งไรบา้ง 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

  4. ทา่นคดิวา่หลกัการและแนวคดิในการ
สรา้งความรว่มมอืในการจดัการ
อาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลติภณัฑย์าง ในกลุม่จงัหวดัภาคใตฝั้ง่
อ่าวไทย ควรจะเป็นอยา่งไร 

+1 +1 +1 0 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

  5. ท่านคิดเห็นว่าความส าเร็จของความ
ร่วมมอืในการจดัการอาชวีศกึษา ประเภท
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ใน
กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อ่าวไทย ควรจะต้อง
มอีงคป์ระกอบหรอืปัจจยัใดบา้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

  6.ท่านมขีอ้เสนอแนะและขอ้คดิเหน็อื่นๆ 
เกี่ ย ว กั บ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ก า ร จัด ก า ร
อาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง ในกลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝัง่
อ่าวไทย อะไรบา้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

                                                                                     เฉลีย่ 0.93 สอดคลอ้ง 
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ผลการวิเคราะหค์วามสอดคล้องของแบบสอบถาม 
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบั

องคป์ระกอบส าคญัของรปูแบบความรว่มมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยาง
และผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย 

 
 

รายการ 
ผูเ้ชีย่วชาญ คา่ 

IOC 
 

สรปุผล คน
ที ่
1 

คน
ที ่
2 

คน
ที ่
3 

คน
ที ่
4 

คน
ที ่
5 

องคป์ระกอบท่ี 1 ด้านการวางแผนและบริหารหลกัสตูร 
    1.1 การก าหนดหลักการและการด าเนินงานความ
ร่วมมือ 

       

      1.1.1 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ ร่วมมอืกนัโดยมหีลกัการส าคญั คอื การผลติและ
พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลติภณัฑ์ยาง ให้มคีวามรู ้ความสามารถและคุณลกัษณะที่พงึ
ประสงคข์องตลาดแรงงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      1.1.2 สถาบันอาชีวศึกษา สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ ร่วมกนัในการวางแผนและการบรหิารหลกัสูตร  
การพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี การระดมทรัพยากร 
ความส าเรจ็และการตดิตามประเมนิผล 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      1.1.3 สถาบันอาชีวศึกษา สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ มกีารลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืที่เป็น
ลายลกัษณ์อักษร โดยระบุวตัถุประสงค์ การด าเนินงานและ
กิจกรรมความร่วมมือ หน้าที่และความรบัผิดชอบ  และสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบตัิในการด าเนินงานความ
รว่มมอื 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      1.1.4 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ ร่วมกนัตัง้คณะท างาน เพื่อด าเนินกจิกรรมต่างๆ 
ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องขอ้ตกลงความรว่มมอื 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      1.1.5 สถาบันอาชีวศึกษา สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ มีการออกกฎเกณฑ์ ระเบียบเพื่อให้กลไกการ
ด าเนินงานความรว่มมอื มคีวามสะดวกคลอ่งตวัขึน้มาใชง้าน 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

      1.1.6 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ ร่วมกันจดัท าคู่มือปฏิบัติงานการจดัการความ
ร่วมมอืเพื่อเป็นแนวทางในการบรหิารงานความร่วมมอืจดัการ
อาชวีศกึษาประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
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รายการ 
ผูเ้ชีย่วชาญ คา่ 

IOC 
 

สรปุผล คน
ที ่
1 

คน
ที ่
2 

คน
ที ่
3 

คน
ที ่
4 

คน
ที ่
5 

       1.1.7 สถาบันอาชีวศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ ร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  ความร่วมมือจัด
อาชีวศึกษาประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑย์าง 

+1 +1 +1 0 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

     1.2 การก าหนดบทบาทหน้าท่ีของแต่ละฝ่าย        
      1.2.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา มอบหมาย
ใหม้ผีูร้บัผดิชอบในการประสานงาน เพื่อใหก้ารด าเนินกจิกรรม
ต่างๆ บรรลุวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      1.2.2  ผู้บรหิารสถาบนัอาชีวศกึษา มบีทบาทในการเชิญ
ชวนสถานประกอบการและสถาบนัอุดมศึกษาเข้าร่วมจดัการ
อาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      1.2.3 ผู้ บ ริห า ร ร ะดับ สู งข อ ง ส ถ าบั น อ าชี ว ศึ ก ษ า  
สถาบนัอุดมศกึษา และสถานประกอบการ มบีทบาทน าในการ
ส่งเสรมิสนับสนุนใหเ้กดิความร่วมมอืในการจดัการอาชวีศกึษา 
ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      1.2.4 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ มกีารก าหนดบทบาทหน้าที่ผู้รบัผดิชอบ โดยผู้มี
อ านาจในการด าเนินงานให้ เหมาะสมตามศักยภาพและ
สอดคลอ้งกบัภารกจิเดมิ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      1.2.5 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ติดตาม
ความคบืหน้าและแกไ้ขปัญหาของโครงการความรว่มมอืระหวา่ง 
สถาบนัอาชวีศกึษา  สถาบนัอุดมศกึษา และสถานประกอบการ 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

   1.3 การพฒันาหลกัสตูร และจดัการเรียนการสอน        
      1.3.1 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ  ร่วมก าหนดความรู ้ทกัษะ และเจตคตใินวชิาชพี
และคุณลกัษณะพงึประสงค์ของผู้เรยีนและผู้ส าเรจ็อาชวีศกึษา
ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ตามมาตรฐาน
อาชพี 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      1.3.2 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ  ร่วมวิพากษ์หลักสูตร เพื่อก าหนดโครงสร้าง
หลกัสูตร แผนการเรยีน เน้ือหารายวชิา การจดัการเรยีนการ
สอน การวดัและประเมนิผล ใหส้อดคลอ้งกบั มาตรฐานวชิาชพี 
และความตอ้งการของสถานประกอบการอยา่งแทจ้รงิ 
 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
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รายการ 
ผูเ้ชีย่วชาญ คา่ 

IOC 
 

สรปุผล คน
ที ่
1 

คน
ที ่
2 

คน
ที ่
3 

คน
ที ่
4 

คน
ที ่
5 

      1.3.3 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ รว่มกนัประชาสมัพนัธ์ ชีแ้นะแนวทางความรว่มมอื
การจดัการเรยีนการสอนอาชวีศกึษาและเสน้ทางความกา้วหน้า
ในอาชพีดา้นอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

      1.3.4 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ  จดัใหม้คีณะกรรมการ รว่มประเมนิสมรรถนะของ
ผูเ้รยีนก่อนส าเรจ็การศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      1.3.5 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ  จดัใหม้คีณะกรรมการ รว่มตดิตามประเมนิผลการ
ใชห้ลกัสตูรและแผนการเรยีนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

   1.4 การฝึกปฏิบติั และการนิเทศติดตาม        
      1.4.1 สถาบนัอาชวีศกึษา  และสถานประกอบการ รว่มกนั
จดัท าแผนการฝึกอาชพีและแผนการนิเทศตดิตาม ที่เหมาะสม
กับ ระดับการศึกษ า โดย เน้นความแตกต่ างของสถาน
ประกอบการแต่ละแหง่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      1.4.2 สถาบันอาชีวศึกษา และสถานประกอบการ ร่วม
จดัท าคู่มอืการฝึกอาชพี ประกอบด้วย คู่มอืด าเนินงานส าหรบั
สาขาวิชา  คู่มือครูฝึก คู่มือครูนิเทศ และคู่มือนักศึกษา ที่มี
ความสมัพนัธก์นั 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      1.4.3 สถาบันอาชีวศึกษา  มีการปฐมนิเทศผู้เรียนเพื่อ
ชีแ้จงคู่มอืนกัศกึษา แนวการวดัและประเมนิผลการฝึกปฏบิตัใิน
สถานประกอบการ และเตรยีมความพรอ้มก่อนการออกฝึกงาน
หรอืฝึกอาชพี       

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      1.4.4 สถานประกอบการ  จดัปฐมนิเทศผูเ้รยีนทีเ่ขา้ฝึกงาน
หรือฝึกอาชีพ เพื่อให้รู้จ ักบุคลากร วฒันธรรม และระเบียบ
ปฏบิตัขิองสถานประกอบการในวนัทีเ่ขา้รบัการฝึกปฏบิตังิาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      1.4.5 สถาบันอาชีวศึกษ า และสถานประกอบการ  
ก าหนดการติดตามนิเทศผู้เรยีนในระหว่างการฝึกปฏิบตัิงาน
ตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม เพือ่ตดิตามความกา้วหน้าของผูเ้รยีน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      1.4.6 สถาบันอาชีวศึกษา  และสถานประกอบการ  ใช้ระบบ
สารสนเทศเพือ่รายงานการฝึกงานหรอืฝึกอาชพี การนิเทศตดิตาม ที่
สามารถตรวจสอบความก้าวหน้าการฝึกงานหรือฝึกอาชีพเพื่อ
ประโยชน์ในการปรบักระบวนการฝึกได ้
 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
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รายการ 
ผูเ้ชีย่วชาญ คา่ 

IOC 
 

สรปุผล คน
ที ่
1 

คน
ที ่
2 

คน
ที ่
3 

คน
ที ่
4 

คน
ที ่
5 

      1.4.7 สถานประกอบการมีการมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการฝึกงานหรือฝึกอาชีพ  ตามสมรรถนะใน
มาตรฐานวชิาชพีทีส่อดคลอ้งกบัระดบัการศกึษา และปฏบิตัติาม
กฎ ระเบยีบ เสมอืนพนกังานในสถานประกอบการ 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

      1.4.8 สถาบันอาชีวศึกษา สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ  รว่มกนัปัจฉิมนิเทศ และใหน้ักศกึษาน าเสนองาน
ตามขัน้ตอน PDCA และร่วมกนัประเมนิสมรรถนะของผู้เรยีน
ตามระบบ Input – Process – Output - Feedback หลังสิ้นสุด
การฝึกงานหรอืฝึกอาชพี 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      1.4.9 สถาบันอาชีวศึกษา  และสถานประกอบการ  จัด
ประชุมสมัมนาครฝึูกหรอืผูค้วบคุมการฝึก ครนิูเทศ และหวัหน้า
งานอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ีเพื่อแลกเปลีย่นประสบการณ์การ
ท างานตลอดจนคน้หาปัจจยัทีเ่ป็นอุปสรรคและปัจจยัทีเ่กือ้หนุน
สูค่วามส าเรจ็ในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และสรุปรายงานผล 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

องคป์ระกอบท่ี 2 ด้านการพฒันาบคุลากรและเทคโนโลยี 
   2.1 การพฒันาผู้เรียนอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรม
ยางและผลิตภณัฑย์าง 

       

      2.1.1  สถานประกอบการ จัดให้ผู้เรียนได้เข้าเยี่ยมชม 
ศกึษาดูงาน และฝึกปฏบิตัิ เพื่อสรา้งความคุ้นเคย และจูงใจให้
เขา้ท างาน 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

      2.1.2 ผูส้อนในสถาบนัอุดมศกึษา และผูเ้ชีย่วชาญในสถาน
ประกอบการ ร่วมเป็นผูส้อนในรายวชิาที่เกี่ยวขอ้งใหก้บัผูเ้รยีน
อาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง       

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      2.1.3 ผู้เรียนอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง ฝึกงานหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการที่
เหมาะสมกบัระดบัการศกึษาและพฒันาความรู ้ทกัษะ และเจต
คตใินวชิาชพี ตามมาตรฐานอาชพี 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      2.1.4 สถาบันอาชีวศึกษา และ สถาบันอุดมศึกษา ให้
ผู้เรยีนประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยาง ร่วมกนัท า
วจิยัหรอืโครงงานจบ โดยรบัผิดชอบงานตามระดบัการศึกษา
และความช านาญ และมผีูส้อนทัง้สองสถาบนัรว่มกนัดแูล       

+1 +1 +1 +1 0 0.8 สอดคลอ้ง 
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รายการ 
ผูเ้ชีย่วชาญ คา่ 

IOC 
 

สรปุผล คน
ที ่
1 

คน
ที ่
2 

คน
ที ่
3 

คน
ที ่
4 

คน
ที ่
5 

      2.1.5 สถาบนัอุดมศึกษา สถาบนัอาชีวศึกษา  และสถาน
ประกอบการ  ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองด้านยางและ
ผลติภณัฑย์าง เพือ่ใหผู้ท้ีส่ าเรจ็การศกึษา ระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) สามารถเขา้ศกึษาต่อในสถาบนัอุดมศกึษา
ได ้

+1 +1 +1 0 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

      2.1.6 สถาบนัอาชีวศกึษา  ให้ผู้เรยีนร่วมท างานวจิยัหรอื
โครงงานจบกบัสถานประกอบการ เพื่อให้สถานประกอบการ
สามารถน าผลงานไปต่อยอด สรา้งสรรค์ พฒันาผลติภณัฑ์หรอื
นวตักรรมได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      2.1.7 ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา ร่วมสอนปรบัพื้นฐาน 
เช่น คณิตศาสตร ์ภาษาองักฤษ พืน้ฐานวศิวกรรม ใหแ้ก่ผูเ้รยีน
อาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

   2.2  การพัฒนาผู้สอน ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภณัฑย์าง 

       

      2.2.1 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ  ร่วมจดัท าแผนหรอืกจิกรรมพฒันาผูส้อนยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง เป็นระยะหรอืประจ าปีตามความต้องการของ
ผูส้อน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      2.2.2 สถาบันอาชีวศึกษา สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ ร่วมกนัพิจารณาจดัผู้สอนประเภทอุตสาหกรรม
ยางและผลติภณัฑ์ยาง เขา้ฝึกปฏบิตัใินสถานประกอบการ เพื่อ
ทราบถึงข้อมูลและนโยบายต่างๆ ของสถานประกอบการ ที่มี
การเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      2.2.3 ผูส้อนอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยางในสถาบนั
อาชีวศึกษา และสถาบนัอุดมศึกษา รวมกลุ่มวชิาชีพเดียวกนั 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ร่วมจดัการเรยีนการสอน การผลิตสื่อ
และอุปกรณ์การเรยีนการสอน และท าวจิยัรว่มกนั 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

      2.2.4 สถาบนัอาชวีศกึษา  มรีะเบยีบหรอืขอ้บงัคบัใหผู้ส้อน
ยางและผลติภณัฑย์างในสถาบนัอาชวีศกึษาตอ้งเพิม่พนูความรู้ 
โดยฝึกอบรมหรอืฝึกปฏบิตัภิายในสถานประกอบการ 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 สอดคลอ้ง 
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รายการ 
ผูเ้ชีย่วชาญ คา่ 

IOC 
 

สรปุผล คน
ที ่
1 

คน
ที ่
2 

คน
ที ่
3 

คน
ที ่
4 

คน
ที ่
5 

      2.2.5 สถานประกอบการ ให้ความร่วมมือกับสถาบัน
อาชวีศกึษา  และสถาบนัอุดมศกึษา ในการเรยีนรู ้และฝึกปฏบิ ั
สถานทีข่องสถานประกอบการ โดยต้องปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ 
อยา่งเครง่ครดั 
 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      2.2.6 ผู้สอน ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยาง
ในสถาบนัอาชีวศึกษา และสถาบนัอุดมศึกษา ร่วมท าวจิยักบั
สถานประกอบการ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
สรา้งนวตักรรมหรอืเพิม่ผลผลติใหก้บัสถานประกอบการ       

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      2.2.7 สถาบนัอุดมศกึษาจดัสรรทุนการศกึษาหรอืโควตาแก่
ผูส้อนอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยาง 
เขา้ศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

   2.3 การพฒันาบุคลากรในสถานประกอบการ ประเภท
อตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ ์

       

      2.3.1 สถาบนัอาชวีศกึษา และ สถาบนัอุดมศกึษา ร่วมกนั
จดัอบรมเพิม่พูนความรูท้างวชิาการดา้นยางและผลติภณัฑ์ยาง
ใหก้บับุคลากรในสถานประกอบการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      2.3.2 สถาบนัอาชวีศกึษา  และสถาบนัอุดมศกึษา ร่วมกนั
พฒันาทกัษะการสอน การถ่ายทอดและการวดัผลประเมนิผล
ใหแ้ก่ผูค้วบคุมการฝึกหรอืครฝึูกของสถานประกอบการ โดยการ
จดัฝึกอบรมหรอืประชุมสมัมนาตามความเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      2.3.3 สถาบนัอาชวีศกึษา  และสถานประกอบการ  ควรมี
การประชุมร่วมกนัระหว่างครูนิเทศกบัครูฝึกหรอืผู้ควบคุมการ
ฝึกในสถานประกอบการเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันและ
รว่มกนัดแูลนกัเรยีนนกัศกึษาฝึกงานหรอืฝึกอาชพี 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      2.3.4 สถาบนัอาชวีศกึษา  และสถาบนัอุดมศกึษา ให้ความ
ร่วมมอืกบัสถานประกอบการ ในการเรยีนรู้ และฝึกปฏิบตัิ ณ 
สถานที่ของสถาบนัอาชีวศึกษา  และสถาบนัอุดมศึกษา โดย
ตอ้งปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ อยา่งเครง่ครดั 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      2.3.5 สถาบนัอุดมศกึษาและสถาบนัอาชีวศกึษา  จดัสรร
ทุนการศกึษาหรอืโควตาใหแ้ก่บุคลากรในสถานประกอบการได้
เขา้ศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
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รายการ 
ผูเ้ชีย่วชาญ คา่ 

IOC 
 

สรปุผล คน
ที ่
1 

คน
ที ่
2 

คน
ที ่
3 

คน
ที ่
4 

คน
ที ่
5 

   2.4  การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี        
      2.4.1 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ  มีการจัดตัง้กองทุนวิจัย และร่วมกันจัดสรร
ทรพัยากรสนบัสนุนการวจิยัอยา่งเป็นระบบ 
 
 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      2.4.2 สถาบนัอาชวีศกึษา  และ สถาบนัอุดมศกึษา รว่มท า
วิจัยกับสถานประกอบการ โดยน าโจทย์วิจ ัยจากสถาน
ประกอบการมาแก้ไขปัญหาหรอืพฒันาผลิตภัณฑ์ หรอืสร้าง
เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      2.4.3 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ป ระก อบก าร   ร่ วม กัน จัด ท า ฐ าน ข้ อ มู ล งาน วิจัย แ ล ะ
ระบบปฏิบัติการสารสนเทศ ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันใน
เครอืขา่ย เพือ่ใชใ้นบรหิารจดัการงานวจิยัอยา่งเป็นระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      2.4.4 สถาบัน อุดมศึกษา  ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
วิชาการที่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัย การสร้าง
เทคโนโลยหีรอืนวตักรรมให้กบัสถาบนัอาชวีศกึษา และสถาน
ประกอบการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      2.4.5 สถานประกอบการ ให้ความร่วมมอืกบันักวจิยัของ
สถาบนัอาชวีศกึษา  และสถาบนัอุดมศกึษา เขา้ด าเนินงานวจิยั 
ณ สถานที่ของสถานประกอบการ โดยต้องปฏิบัติตามกฎ 
ระเบยีบ อยา่งเครง่ครดั 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      2.4.6 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ  ควรท าข้อตกลง/สัญญาเรื่องการครอบครอง
ลขิสทิธิ/์สทิธบิตัรของผลงานวจิยัอยา่งชดัเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      2.4.7 ผู้ไดร้บัลขิสทิธิข์องงานวจิยัควรเป็นผู้สนับสนุนหลกั
ด้านงบประมาณในสดัส่วนที่สูงกว่า เน่ืองจากจะเป็นผู้ได้รบั
ผลประโยชน์เชงิพาณิชยจ์ากงานวจิยั 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

      2.4.8 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ ร่วมกนัประเมนิผลความร่วมมอืด้านการวจิยัและ
การพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมในทุกมติ ิ

+1 +1 0 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 
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รายการ 
ผูเ้ชีย่วชาญ คา่ 

IOC 
 

สรปุผล คน
ที ่
1 

คน
ที ่
2 

คน
ที ่
3 

คน
ที ่
4 

คน
ที ่
5 

องคป์ระกอบท่ี  3  ด้านการระดมทรพัยากร 
   3.1 การด าเนินการจัดสรรทรพัยากรสนับสนุนความ
ร่วมมือ 

       

      3.1.1 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ จดัระบบกลไกและแผนในการระดม บุคลากร 
สถานที่เครื่องมอื เครื่องจกัร งบประมาณ และวสัดุต่างๆ มาใช้
ในการจัดการอาชีวศึกษาประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลติภณัฑย์าง 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

      3.1.2 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ ร่วมกนัศึกษาระเบียบปฏิบตัิของแต่ละฝ่าย เพื่อ
ปรบัใช้ในการบรหิาร บุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจกัร 
งบประมาณ และวสัดุต่างๆ รว่มกนั 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      3.1.3 สถาบันอาชีวศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ ร่วมกันส ารวจ วิเคราะห์ความต้องการและจดัท า
ฐานข้อมู ล  ด้ านบุ คลากร สถานที่  เค รื่อ งมือ  เค รื่อ งจัก ร 
งบประมาณและวสัดุต่างๆ เพือ่ความสะดวกในการน ามาใช้ในการ
เรยีนการสอน การฝึกปฏบิตั ิการฝึกอาชพี การวจิยัและอืน่ๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      3.1.4 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ มีการแลกเปลี่ยนและสนับสนุนการใช้เครื่องมือ 
เครื่องจกัร วสัดุอุปกรณ์ หอ้งปฏบิตักิาร และทรพัยากรดา้นต่าง 
ๆ โดยอยู่ภายใตก้ารดูแลของผูเ้ชีย่วชาญ เพื่อป้องกนัการช ารุด
และเสยีหาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      3.1.5 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ ร่วมกนัจดัสรรค่าใช้จ่าย และงบประมาณในการ
บริหารจัดการความร่วมมือ เช่น ค่าบ ารุงรักษาเครื่องจักร 
เครือ่งมอื และคา่จดัหาวสัดุต่างๆ เป็นตน้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      3.1.6 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ มกีารจดัท ารายงานประจ าปี เพื่อรายงานผลการ
ประเมนิการสนับสนุนความร่วมมอืในด้านต่างๆ เช่น บุคลากร 
สถานที่ เครื่องมอื เครื่องจกัร งบประมาณ และวสัดุต่างๆ เพื่อ
น ามาพฒันารว่มกนัอยา่งต่อเน่ือง       

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
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รายการ 
ผูเ้ชีย่วชาญ คา่ 

IOC 
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1 
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ที ่
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ที ่
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ที ่
4 
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5 

     3.2 การก าหนดสิทธิประโยชน์ของความร่วมมือ        
      3.2.1 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ มีการก าหนดข้อตกลงร่วมกันในการจัดสรร
ผลประโยชน์ รวมทัง้แผนและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจากความ
รว่มมอื แต่สามารถปรบัปรงุไดใ้นภายหลงั 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      3.2.2 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ ร่วมกนัศึกษา สทิธปิระโยชน์ เช่น กลไกภาครฐั
มาตรการการคลงั( ภาษี ) กฎระเบยีบ BOI และรางวลัอื่นๆ ที่
สถานประกอบการ จะไดร้บัจากการรว่มมอืจดัการศกึษา เพื่อจงู
ใจและน ามาใชใ้นการวางแผนการด าเนินงานความรว่มมอื 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
 
 
 
 
 
 

      3.2.3 สถาบนัอาชวีศกึษา และ สถาบนัอุดมศกึษา ให้การ
ฝึกอบรมแก่บุคลากรของสถานประกอบการ โดยได้รบัเงิน
อุดหนุนจากสถานประกอบการ 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

      3.2.4 สถานประกอบการมแีผน/ขอ้ตกลงในการรบัพนกังาน
และแจ้งให้สถาบันอาชีวศึกษาทราบ เพื่อการผลิตนักเรียน
นกัศกึษาใหต้รงตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      3.2.5 สถาบนัอาชีวศึกษาและสถาบนัอุดมศึกษา ลดการ
ลงทุนในการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ทางการศึกษา โดยให้
ผูเ้รยีนเขา้ฝึกปฏบิตัใินสถานประกอบการ 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

      3.2.6 สถานประกอบการสามารถคัดเลือกพนักงานที่มี
คุณภาพเขา้ปฏบิตังิานไดท้นัทเีมือ่ส าเรจ็การศกึษา   

+1 +1 +1 +1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

     3.2.7 สถานประกอบการได้ร ับการลดหย่อนภาษีตาม
กฎหมายจากคา่ใชจ้า่ยเพือ่สนบัสนุนการศกึษา 

+1 +1 +1 0 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

      3.2.8 สถาบนัอุดมศกึษา จดัสรรทุนหรอืโควตาใหก้บัผูส้อน
ในสถาบนัอาชีวศึกษา และบุคลากรในสถานประกอบการ ได้
ศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
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รายการ 
ผูเ้ชีย่วชาญ คา่ 

IOC 
 

สรปุผล คน
ที ่
1 

คน
ที ่
2 

คน
ที ่
3 

คน
ที ่
4 

คน
ที ่
5 

องคป์ระกอบท่ี 4 ด้านความส าเรจ็และการประเมินผล 
   4.1 ความส าเรจ็ของความร่วมมือ 

       

     4.1.1 สถาบันอาชีวศึกษา  สถาบันอุดมศึกษาและสถาน
ประกอบการ มีการน าผลการด าเนินงานความร่วมมือมา
วเิคราะห์ เพื่อวางแผนการเพิม่ปรมิาณการรบันกัเรยีนนกัศกึษา 
การจดัการเรยีนการสอน และการฝึกงานหรอืฝึกอาชพี 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      4.1.2 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ มกีารติดตามและช่วยเหลอืการมงีานท าของผู้ที่
ส าเรจ็การศกึษาจากระบบความรว่มมอื 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      4.1.3 สถาบันอาชีวศึกษา  ผลิตผู้ เรียนที่มีศักยภาพ 
สามารถท างานไดอ้ย่างเหมาะสมและตรงกบัความต้องการของ
สถานประกอบการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      4.1.4 สถานประกอบการ มโีอกาสในการคดัเลอืกพนักงาน
ทีม่คีุณภาพตรงตามความตอ้งการโดยไมต่อ้งฝึกเพิม่เตมิ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      4.1.5 สถาบันอาชีวศึกษา  และ สถาบันอุดมศึกษา มี
ผลงานวจิยัตพีมิพ ์เผยแพรแ่ละ/หรอื เปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      4.1.6 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ มีฐานข้อมูลการด าเนินงานความร่วมมือให้ผู้ที่
เกีย่วขอ้งและผูส้นใจ รบัทราบและเขา้ถงึได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      4.1.7 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ ประชาสมัพนัธ์ผลการด าเนินงานที่ส าเรจ็โดดเด่น 
เผยแพรต่่อสาธารณชนในหลายชอ่งทาง เพือ่จงูใจผูเ้รยีน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

   4.2 การร่วมติดตามประเมินผลความร่วมมือ        
      4.2.1 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ  จัดให้มีคณะกรรมการร่วมเพื่อติดตามและ
ประเมนิผลการด าเนินงานความรว่มมอื 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      4.2.2 สถาบันอาชีวศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ  รว่มกนัวางแผนและตดิตามประเมนิผลความรว่มมอื 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      4.2.3 สถาบันอาชีวศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ ร่วมกันวิเคราะห์ความส าเร็จของจุดคุ้มทุนการ
ด าเนินงานความร่วมมอืในดา้นต่างๆ เช่น งบประมาณ บุคลากร และ
ระยะเวลา เป็นตน้ 

0 +1 +1 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 
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รายการ 
ผูเ้ชีย่วชาญ คา่ 

IOC 
 

สรปุผล คน
ที ่
1 

คน
ที ่
2 

คน
ที ่
3 

คน
ที ่
4 

คน
ที ่
5 

      4.2.4 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ มีการประเมนิผลสมัฤทธิข์องความร่วมมอื ด้าน
การเพิม่ขึน้ของปรมิาณผู้เรยีน คุณภาพการเรยีนการสอน การ
ฝึกงาน การฝึกอาชีพ การมีงานท า คุณภาพผลิตภัณฑ์ การ
สรา้งเทคโนโลยแีละนวตักรรมในสถานประกอบการ เป็นตน้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      4.2.5 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ  มกีารน าขอ้มลูเกี่ยวกบัปัญหาของการด าเนินงาน
ความรว่มมอื มาประเมนิหาสาเหตุและวธิกีารแกปั้ญหา เพื่อการ
ด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพต่อไป 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      4.2.6 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ  มีการทบทวนและปรับปรุง แนวปฏิบัติ กฎ 
ระเบียบ และขอ้ตกลงต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน
ความรว่มมอืเป็นระยะๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      4.2.7 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ มกีารรายงานผลการติดตามและประเมนิผลการ
ด าเนินงานความร่วมมืออย่างเป็นทางการประจ าปีและตาม
ระยะเวลาทีด่ าเนินการความรว่มมอื 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

                                                                                                  เฉลีย่ 0.95 สอดคลอ้ง 
 

ที ่3 ขอ้เสนอแนะอืน่ๆ 

ค าช้ีแจง เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Form)  เพือ่สอบถามข้อเสนอแนะ

อืน่ๆ เกีย่วกบัแนวปฏบิตัใินแต่ละองคป์ระกอบของรปูแบบความร่วมมอืการจดัการอาชวีศกึษา 

ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย 

  3.1 แนวปฏบิตัดิา้นการวางแผนและบรหิารหลกัสตูร  

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

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

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

............................................................................................................................................... 
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 3.2 แนวปฏบิตัดิา้นการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลย ี
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 3.3 แนวปฏบิตัดิา้นการระดมทรพัยากร 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
  
 3.4 แนวปฏบิตัดิา้นความส าเรจ็และการประเมนิผล  

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

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

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

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

............................................................................................................................................... 
 อืน่ๆ  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

 

****************************************** 
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การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
เรื่อง การพฒันารปูแบบความร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอตุสาหกรรมยาง 

และผลิตภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อ่าวไทย 
 
วตัถปุระสงค ์
 การสนทนากลุ่มในครัง้น้ี มวีตัถุประสงคเ์พือ่ตรวจสอบความครอบคลุม และความ
เหมาะสมของ(รา่ง)รปูแบบความรว่มมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย 
 
ประเดน็ค าถามการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion Questions) 
  

 1.ความคดิเหน็ต่อภาพรวมของรปูแบบความรว่มมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภท
อุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย 
 2. ความครอบคลุมและความเหมาะสมของแนวปฏบิตัดิา้นการวางแผนและบรหิาร
หลกัสตูร ทา่นคดิวา่แนวปฏบิตัทิีก่ าหนด ควรปรบัปรงุหรอืเพิม่เตมิในขอ้ใด 
 3.ความครอบคลุมและความเหมาะสมของแนวปฏิบตัิด้านการพฒันาบุคลากรและ
เทคโนโลย ีทา่นคดิวา่แนวปฏบิตัทิีก่ าหนด ควรปรบัปรงุหรอืเพิม่เตมิในขอ้ใด 
 4. ความครอบคลุมและความเหมาะสมของแนวปฏบิตัดิา้นการระดมทรพัยากร ท่าน
คดิวา่แนวปฏบิตัทิีก่ าหนด ควรปรบัปรงุหรอืเพิม่เตมิในขอ้ใด 
 5. ความครอบคลุมและความเหมาะสมของแนวปฏิบัติด้านความส าเร็จและการ
ประเมนิผล ทา่นคดิวา่แนวปฏบิตัทิีก่ าหนด ควรปรบัปรงุหรอืเพิม่เตมิในขอ้ใด 
 6.ขอ้คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเกีย่วกบั (รา่ง)รปูแบบความรว่มมอืการจดัการ
อาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย 

****************************************** 

                                                  ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูในการใหค้วามอนุเคราะห ์
              ผูช้ว่ยศาสตราจารยพ์รีะพฒัฏ ์ ทองละเอยีด 
                          นกัศกึษาระดบัดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารและการจดัการการศกึษา     
                                                 คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ    
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แบบตรวจสอบความครอบคลมุ และความเหมาะสมของ 
(รา่ง) รปูแบบความรว่มมือการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอตุสาหกรรมยาง

และผลิตภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อ่าวไทย 
ค าช้ีแจง 
 1.แบบตรวจสอบฉบบัน้ี ใช้ประกอบการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม และความเหมาะสมของ (ร่าง) รปูแบบความร่วมมอืการจดัการ

อาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย  

 2. แบบตรวจสอบแบ่งออกเป็น 6 ตอน ประกอบดว้ย 

 ตอนที ่1 การพจิารณาของผูท้รงคุณวุฒเิกี่ยวกบัภาพรวมของร่างรปูแบบความ

ร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจงัหวดั

ภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย 

 ตอนที่ 2 การพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกบัความครอบคลุม และความ

เหมาะสมของแนวปฏบิตัใินองคป์ระกอบที ่1 ดา้นการวางแผนและบรหิารหลกัสตูร 

 ตอนที่ 3 การพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกบัความครอบคลุม และความ

เหมาะสมของแนวปฏบิตัใินองคป์ระกอบที ่2 ดา้นการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลย ี

 ตอนที่ 4 การพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกบัความครอบคลุม และความ

เหมาะสมของแนวปฏบิตัใินองคป์ระกอบที ่3 ดา้นการระดมทรพัยากร 

 ตอนที่ 5 การพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกบัความครอบคลุม และความ

เหมาะสมของแนวปฏบิตัใินองคป์ระกอบที ่4 ดา้นความส าเรจ็และการประเมนิผล 

 ตอนที ่6 ขอ้คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะ 

 3. ผูท้รงคุณวุฒสิามารถพจิารณาความครอบคลุม และความเหมาะสม โดยการท า

เครื่องหมาย   ลงในช่อง คงเดิม หรือแสดงความคิดเห็นอื่นๆ ได้อย่างอิสระในช่อง

ขอ้เสนอแนะเพือ่การปรบัปรงุ 
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ตอนท่ี 1 ความครอบคลุม และความเหมาะสมในภาพรวม ของ(ร่าง) รูปแบบความร่วมมอืการ

จดัการอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อ่าว

ไทย  

ภาพรวม ของ 
(ร่าง) รปูแบบความร่วมมือการจดัการ
อาชีวศึกษา ประเภทอตุสาหกรรมยาง

และผลิตภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้
ฝัง่อ่าวไทย 

 

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

องคป์ระกอบท่ี 1  
ดา้นการวางแผนและบรหิารหลกัสตูร 

 
 

  

องคป์ระกอบท่ี 2  
ดา้นการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลย ี
 
 

  

องคป์ระกอบท่ี 3  
ดา้นการระดมทรพัยากร 
 
 

  

องคป์ระกอบท่ี 4  
ดา้นความส าเรจ็และการประเมนิผล 
 
 
 

  

 
ตอนท่ี 2 การพจิารณาของผูท้รงคุณวุฒเิกีย่วกบัความครอบคลุม และความเหมาะสมของแนว
ปฏบิตัใินองคป์ระกอบรปูแบบความรว่มมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย ดา้นการวางแผนและบรหิารหลกัสตูร 
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องคป์ระกอบท่ี 1  
ดา้นการวางแผนและบรหิารหลกัสตูร 
 

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

1.1 หลกัการและการด าเนินงานความ
ร่วมมือ 

  

   1.1.1 ผลติและพฒันาก าลงัคนอาชวีศกึษา 
ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง 
ใหม้คีวามรู ้ความสามารถและคุณลกัษณะที่
พงึประสงคข์องตลาดแรงงาน 

  

   1.1.2 ร่วมกัน ในการวางแผน บริหาร
หลกัสตูร พฒันาบุคลากรและเทคโนโลย ีการ
ระดมทรพัยากร ความส าเรจ็และการตดิตาม
ประเมนิผล 

  

   1.1.3 ร่วมกนัตัง้คณะท างาน เพื่อด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของขอ้ตกลงความรว่มมอื 
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ตอนท่ี 2 (ต่อ)  
 

องคป์ระกอบท่ี 1  
ดา้นการวางแผนและบรหิารหลกัสตูร 
 

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

1.2 การก าหนดบทบาทหน้าท่ีของแต่ละ
ฝ่าย 

  

   1.2.1 ส านั ก งาน คณ ะก รรมก ารก าร
อาชีวศึกษา มอบหมายให้มผีู้รบัผดิชอบใน
การประสานงาน เพื่อใหก้ารด าเนินกจิกรรม
ต่างๆ บรรลุวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้

  

   1.2.2  ผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา มี
บทบาทในการเชิญชวนสถานประกอบการ
และสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมจัดการ
อาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลติภณัฑย์าง 

  

   1.2.3 ผู้บรหิารระดบัสูงของทัง้ 3 องค์กร 
มบีทบาทน าในการส่งเสรมิสนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง 

  

   1.2.4 ส านั ก งาน คณ ะก รรมก ารก าร
อาชวีศกึษา ติดตามความคบืหน้าและแก้ไข
ปัญหาของโครงการความร่วมมือระหว่าง 
สถาบนัอาชวีศกึษา  สถาบนัอุดมศกึษา และ
สถานประกอบการ 
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ตอนท่ี 2 (ต่อ)  
 

องคป์ระกอบท่ี 1  
ดา้นการวางแผนและบรหิารหลกัสตูร 
 

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

1.3 การพฒันาหลกัสูตร และจดัการเรียน
การสอน 

  

   1.3.1 ร่วมก าหนดความรู ้ทกัษะ และเจต
คตใินวชิาชพีและคุณลกัษณะพงึประสงคข์อง
ผู้ เรียนและผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาประเภท
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ตาม
มาตรฐานอาชพี 

  

   1.3.2 ร่วมวิพากษ์หลักสูตร เพื่อก าหนด
โครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียน เน้ือหา
รายวิชา การจดัการเรียนการสอน การวดั
และประเมนิผล ให้สอดคล้องกบั มาตรฐาน
วิช าชีพ  และความต้อ งการของสถาน
ประกอบการอยา่งแทจ้รงิ 

  

   1.3.3 ร่วมกันป ระช าสัมพัน ธ์  ชี้ แน ะ
แนวทางความร่วมมือการจดัการเรยีนการ
สอนอาชวีศกึษาและเสน้ทางความก้าวหน้า
ในอาชพีดา้นอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์
ยาง 

  

   1.3.4 มีคณ ะกรรมการ ร่วมป ระเมิน
สมรรถนะของผูเ้รยีนก่อนส าเรจ็การศกึษา 

  

   1.3.5 มีคณ ะก รรมก าร ร่ วมติ ด ต าม
ประเมนิผลการใชห้ลกัสตูรและแผนการเรยีน
การสอน 

  

 
 

  

 
 
 



  319 

ตอนท่ี 2 (ต่อ)  
 

องคป์ระกอบท่ี 1  
ดา้นการวางแผนและบรหิารหลกัสตูร 
 

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

1.4 การฝึกปฏิบติั และการนิเทศติดตาม   

   1.4.1 สถาบันอาชีวศึกษา  และสถาน
ประกอบการ รว่มกนัจดัท าแผนการฝึกอาชพี
และแผนการนิเทศติดตาม ที่เหมาะสมกับ
ระดบัการศกึษา โดยเน้นความแตกต่างของ
สถานประกอบการแต่ละแหง่ 

  

   1.4.2 ส ถ าบั น อ า ชี ว ศึ ก ษ า   มี ก า ร
ปฐมนิเทศผู้เรียนเพื่อชี้แจงคู่มือนักศึกษา 
แนวการวดัและประเมนิผลการฝึกปฏบิตัิใน
สถานประกอบการ และเตรยีมความพร้อม
ก่อนการออกฝึกงานหรอืฝึกอาชพี 

  

   1.4.3 สถานประกอบการ  จดัปฐมนิเทศ
ผูเ้รยีนทีเ่ขา้ฝึกงานหรอืฝึกอาชพี เพื่อใหรู้จ้กั
บุคลากร วฒันธรรม และระเบยีบปฏบิตัขิอง
สถานประกอบการในวันที่เข้ารับการฝึก
ปฏบิตังิาน 

  

   1.4.4 สถาบันอาชีวศึกษา และสถาน
ประกอบการ  ก าหนดการติดตามนิเทศ
ผู้เรียนในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานตาม
ร ะย ะ เว ล าที่ เห ม า ะ ส ม  เพื่ อ ติ ด ต าม
ความกา้วหน้าของผูเ้รยีน 
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ตอนท่ี 2 (ต่อ)  
 

องคป์ระกอบท่ี 1  
ดา้นการวางแผนและบรหิารหลกัสตูร 

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

   1.4.5 สถาบันอาชีวศึกษา  และสถาน
ประกอบการ  ใช้ระบบสารสนเทศเพื่ อ
รายงานการฝึกงานหรอืฝึกอาชพี การนิเทศ
ติดตาม ที่สามารถตรวจสอบความก้าวหน้า
การฝึกงานหรือฝึกอาชีพเพื่อประโยชน์ใน
การปรบักระบวนการฝึกได ้

  

   1.4.6 สถานประกอบการมกีารมอบหมาย
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการฝึกงานหรอืฝึก
อาชพี ตามสมรรถนะในมาตรฐานวชิาชพีที่
สอดคล้องกับระดับการศึกษา และปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบยีบ เสมอืนพนกังาน 

  

   1.4.7 ร่ ว ม กั น ปั จ ฉิ ม นิ เท ศ  แ ล ะ ให้
นักศึกษาน าเสนองานตามขัน้ตอน PDCA 
และรว่มกนัประเมนิสมรรถนะของผูเ้รยีนตาม
ร ะ บ บ Input – Process – Output - Feedback ห ลั ง
สิน้สดุการฝึกงานหรอืฝึกอาชพี 

  

1.4.8 สถาบัน อาชีวศึกษ า  และสถาน
ประกอบการ  จดัประชุมสมัมนาครฝึูกหรอืผู้
ควบคุมการฝึก ครูนิเทศ และหัวหน้างาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท างานตลอดจนค้นหา
ปัจจยัที่เป็นอุปสรรคและปัจจยัที่เกื้อหนุนสู่
ความส าเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
สรปุรายงานผล 
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ตอนท่ี 3 การพจิารณาของผูท้รงคุณวุฒเิกีย่วกบัความครอบคลุม และความเหมาะสมของแนว
ปฏบิตัใินองคป์ระกอบรปูแบบความรว่มมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย ดา้นการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลย ี 

 

องคป์ระกอบท่ี 2  
ดา้นการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลย ี
 

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

2.1 การพฒันาผูเ้รียนอาชีวศึกษา   

   2.1.1  สถานประกอบการ จดัให้ผูเ้รยีนได้
เขา้เยีย่มชม ศกึษาดูงาน และฝึกปฏบิตั ิเพื่อ
สรา้งความคุน้เคย และจงูใจใหเ้ขา้ท างาน 

  

   2.1.2 ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา และ
ผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการ ร่วมเป็น
ผู้สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องให้กับผู้เรียน
อาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลติภณัฑย์าง 

  

   2.1.3 ผู้ เรีย น อ าชี ว ศึ ก ษ า  ป ร ะ เภ ท
อุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยาง ฝึกงาน
หรือ ฝึ กอาชีพ ใน สถานประกอบการที่
เหมาะสมกับระดับการศึกษาและพัฒนา
ความรู้ ทักษะ และเจตคติในวิชาชีพ ตาม
มาตรฐานอาชพี 

  

   2.1.4 ส ถ า บั น อ า ชี ว ศึ ก ษ า  แ ล ะ 
สถาบันอุดมศึกษ า ให้ผู้ เรียนประเภท
อุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง ร่วมกนั
ท าวจิยัหรอืโครงงานจบ โดยรบัผดิชอบงาน
ตามระดบัการศกึษาและความช านาญ และมี
ผูส้อนทัง้สองสถาบนัรว่มกนัดแูล 
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ตอนท่ี 3 (ต่อ)  
 

องคป์ระกอบท่ี 2  
ดา้นการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลย ี
 

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

2.1 การพฒันาผูเ้รียนอาชีวศึกษา   

   2.1.5 ส ถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ า  ส ถ าบั น
อาชีวศึกษ า  และสถานประกอบการ  
ร่วมกนัพฒันาหลกัสูตรต่อเน่ืองดา้นยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) 
สามารถเขา้ศกึษาต่อในสถาบนัอุดมศกึษาได ้

  

   2.1.6 สถาบนัอาชวีศึกษา  ให้ผู้เรยีนร่วม
ท างานวิจัยหรือ โครงงานจบ กับสถาน
ประกอบการ เพื่อให้สถานประกอบการ
สามารถน าผลงานไปต่อยอด สร้างสรรค ์
พฒันาผลติภณัฑห์รอืนวตักรรมได ้

  

   2.1.7 ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา ร่วม
ส อน ป รับ พื้ น ฐ าน  เช่ น  คณิ ต ศ าสต ร ์
ภาษาอังกฤษ พื้นฐานวิศวกรรม ให้แก่
ผูเ้รยีนอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยาง
และผลติภณัฑย์าง 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  323 

ตอนท่ี 3 (ต่อ)  
 

องคป์ระกอบท่ี 2  
ดา้นการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลย ี
 

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

2.2 การพฒันาผูส้อน   

   2.2.1 ร่วมกนัพิจารณาจดัผู้สอนประเภท
อุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยาง เขา้ฝึก
ปฏิบัติในสถานประกอบการ เพื่อทราบถึง
ข้ อ มู ล แ ล ะน โยบ ายต่ า งๆ  ข อ งสถ าน
ประกอบการ ทีม่กีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 

  

   2.2.2 สถานประกอบการ ใหค้วามร่วมมอื
กั บ ส ถ า บั น อ า ชี ว ศึ ก ษ า   แ ล ะ
สถาบันอุดมศึกษา ในการเรียนรู้ และฝึก
ปฏิบัติ ณ สถานที่ของสถานประกอบการ 
โดยต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  อย่าง
เครง่ครดั 

  

   2.2.3 ผู้ ส อ น  ร่ ว ม ท า วิ จั ย กั บ ส ถ าน
ประกอบการ เพื่ อแก้ปัญหาและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือสร้างนวัตกรรมหรือเพิ่ม
ผลผลติใหก้บัสถานประกอบการ 
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ตอนท่ี 3 (ต่อ)  
 

องคป์ระกอบท่ี 2  
ดา้นการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลย ี
 

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

2.3 ก า รพัฒ น าบุ ค ล าก ร ใน ส ถ าน
ประกอบการ 

  

   2.3.1 ส ถ า บั น อ า ชี ว ศึ ก ษ า  แ ล ะ 
สถาบนัอุดมศกึษา ร่วมกนัจดัอบรมเพิม่พูน
ความรู้ทางวิชาการด้านยางและผลิตภัณฑ์
ยางใหก้บับุคลากรในสถานประกอบการ 

  

   2.3.2 ส ถ า บั น อ า ชี ว ศึ ก ษ า   แ ล ะ
สถาบนัอุดมศกึษา ร่วมกนัพฒันาทกัษะการ
สอน การถ่ายทอดและการวดัผลประเมนิผล
ให้แก่ผู้ควบคุมการฝึกหรอืครูฝึกของสถาน
ประกอบการ โดยการจัดฝึกอบรมหรือ
ประชุมสมัมนาตามความเหมาะสม 

  

   2.3.3 สถาบันอาชีวศึกษา  และสถาน
ประกอบการ  ควรมีการประชุมร่วมกัน
ระหว่างครูนิเทศกบัครูฝึกหรอืผูค้วบคุมการ
ฝึกในสถานประกอบการเพื่อสร้างความ
เข้าใจที่ดีต่อกันและร่วมกันดูแลนักเรียน
นกัศกึษาฝึกงานหรอืฝึกอาชพี 

  

   2.3.4 ส ถ า บั น อ า ชี ว ศึ ก ษ า   แ ล ะ
สถาบนัอุดมศกึษา ให้ความร่วมมอืกบัสถาน
ประกอบการ ในการเรยีนรู ้และฝึกปฏบิตัิ ณ 
สถานที่ ของสถาบันอาชีวศึกษ า  และ
สถาบันอุดมศึกษา โดยต้องปฏิบัติตามกฎ 
ระเบยีบ อยา่งเครง่ครดั 
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ตอนท่ี 3 (ต่อ)  
 

องคป์ระกอบท่ี 2  
ดา้นการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลย ี
 

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

2.4  การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี   

   2.4.1 ร่วมท าวิจัยกับสถานประกอบการ 
โดยน าโจทย์วิจยัจากสถานประกอบการมา
แก้ไขปัญหาหรอืพฒันาผลติภณัฑ์ หรอืสร้าง
เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

  

   2.4.2 สถาบันอุดมศึกษา  ส่งเสริมและ
สนบัสนุนดา้นวชิาการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนางานวิจัย การสร้างเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมให้กับสถาบันอาชีวศึกษา และ
สถานประกอบการ 

  

   2.4.3 สถานประกอบการ ใหค้วามร่วมมอื
กบันักวิจยั เข้าด าเนินงานวิจยั ณ สถานที่
ของสถานประกอบการ โดยต้องปฏบิตัิตาม
กฎ ระเบยีบ อยา่งเครง่ครดั 

  

   2.4.4 ควรท าข้อตกลง /สัญญาเรื่องการ
ครอบครองลขิสทิธิ/์สทิธบิตัรของผลงานวจิยั
อยา่งชดัเจน 

  

2.4.5 ผู้ได้รบัลิขสิทธิข์องงานวิจยัควรเป็น
ผูส้นับสนุนหลกัดา้นงบประมาณในสดัส่วนที่
สูงกว่า เน่ืองจากจะเป็นผูไ้ดร้บัผลประโยชน์
เชงิพาณชิยจ์ากงานวจิยั 

  

   2.4.6 รว่มกนัประเมนิผลความรว่มมอืดา้น
การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวตักรรมในทุกมติ ิ
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ตอนท่ี 4 การพจิารณาของผูท้รงคุณวุฒเิกีย่วกบัความครอบคลุม และความเหมาะสมของแนว
ปฏบิตัใินองคป์ระกอบรปูแบบความรว่มมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย ดา้นการระดมทรพัยากร  
 
องคป์ระกอบท่ี 3  
ดา้นการระดมทรพัยากร  

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

3.1 การจดัสรรทรพัยากรสนับสนุนความ
ร่วมมือ 

  

   3.1.1 จดัระบบกลไกและแผนในการระดม 
บุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร 
งบประมาณ และวัสดุต่างๆ มาใช้ในการ
จดัการอาชวีศกึษาประเภทอุตสาหกรรมยาง
และผลติภณัฑย์าง 

  

   3.1.2 ร่วมกนัศกึษาระเบยีบปฏบิตัขิองแต่
ละฝ่าย เพื่อปรบัใช้ในการบรหิาร บุคลากร 
สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจกัร งบประมาณ 
และวสัดุต่างๆ รว่มกนั 

  

   3.1.3 ร่วมกันส ารวจ  วิ เค ราะห์ความ
ต้องการและจดัท าฐานขอ้มูล ด้านบุคลากร 
สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจกัร งบประมาณ
และวัสดุต่างๆ  เพื่ อความสะดวกในการ
น ามาใช้ในการเรยีนการสอน การฝึกปฏบิตั ิ
การฝึกอาชพี การวจิยัและอื่นๆ 

  

   3.1.4 แลกเปลี่ยนและสนับสนุนการใช้
เค รื่ อ ง มื อ  เค รื่ อ ง จั ก ร  วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ 
ห้องปฏิบัติการ และทรพัยากรด้านต่าง ๆ 
โดยอยู่ภายใต้การดูแลของผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อ
ป้องกนัการช ารุดและเสยีหาย 
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ตอนท่ี 4 (ต่อ) 
  
องคป์ระกอบท่ี 3  
ดา้นการระดมทรพัยากร  

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

3.2 สิทธิประโยชน์ของความร่วมมือ   

   3.2.1 ส ถ า บั น อ า ชี ว ศึ ก ษ า แ ล ะ
สถาบนัอุดมศกึษา ลดการลงทุนในการจดัหา
วัสดุและครุภัณฑ์ทางการศึกษา  โดยให้
ผูเ้รยีนเขา้ฝึกปฏบิตัใินสถานประกอบการ 

  

   3.2.2 สถานประกอบการสามารถคดัเลอืก
พนักงานที่มคีุณภาพเขา้ปฏบิตัิงานได้ทนัที
เมือ่ส าเรจ็การศกึษา   
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ตอนท่ี 5 การพจิารณาของผูท้รงคุณวุฒเิกีย่วกบัความครอบคลุม และความเหมาะสมของแนว
ปฏบิตัใินองคป์ระกอบรปูแบบความรว่มมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย  ดา้นความส าเรจ็และการประเมนิผล  
 

องคป์ระกอบท่ี 4  
ดา้นความส าเรจ็และการประเมนิผล 
 

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

4.1 ความส าเรจ็ของความร่วมมือ   

   4.1.1 การตดิตามและช่วยเหลอืการมงีาน
ท าของผู้ที่ส าเรจ็การศึกษาจากระบบความ
รว่มมอื 

  

   4.1.2 สถาบนัอาชวีศกึษา  ผลติผูเ้รยีนทีม่ี
ศกัยภาพสามารถท างานได้อย่างเหมาะสม
แล ะต รงกับ ค ว ามต้ อ งก ารข อ งสถ าน
ประกอบการ 

  

   4.1.3 สถานประกอบการ มโีอกาสในการ
คดัเลอืกพนักงานที่มคีุณภาพตรงตามความ
ตอ้งการโดยไมต่อ้งฝึกเพิม่เตมิ 

  

   4.1.4 ส ถ า บั น อ า ชี ว ศึ ก ษ า   แ ล ะ 
สถาบันอุดมศึกษา มีผลงานวิจัยตีพิมพ ์
เผยแพรแ่ละ/หรอื เปิดเผยต่อสาธารณชน 

  

   4.1.5 ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ผ ล ก า ร
ด าเนินงานที่ส าเร็จโดดเด่น  เผยแพร่ต่อ
สาธารณชนในหลายช่องทาง เพื่ อจูงใจ
ผูเ้รยีน 
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ตอนท่ี 5 (ต่อ)  
 

องคป์ระกอบท่ี 4  
ดา้นความส าเรจ็และการประเมนิผล 
 

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

4.2 การติดตามประเมินผลความร่วมมือ   

   4.2.1 มกีารประเมนิผลสมัฤทธิข์องความ
ร่วมมอื ด้านการเพิม่ขึน้ของปรมิาณผู้เรยีน 
คุณภาพการเรยีนการสอน การฝึกงาน การ
ฝึกอาชพี การมงีานท า คุณภาพผลิตภณัฑ์ 
การสรา้งเทคโนโลยแีละนวตักรรมในสถาน
ประกอบการ เป็นตน้ 

  

   4.2.2 มีการน าข้อมูลเกี่ยวกบัปัญหาของ
การด าเนินงานความร่วมมอื มาประเมนิหา
สาเห ตุ และวิธีก ารแก้ ปัญ หา  เพื่ อก าร
ด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพต่อไป 

  

   4.2.3 มีการทบทวนและปรับปรุง แนว
ปฏิบัติ กฎ ระเบียบ และข้อตกลงต่างๆ ที่
เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานความร่วมมอื
เป็นระยะๆ 

  

 
ตอนท่ี 6 ขอ้คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................

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

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

................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินความเป็นไปได้ 
ของรปูแบบความร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอตุสาหกรรมยาง 

และผลิตภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อ่าวไทย 
 วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบความร่วมมือการจัดการ
อาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย 
 
ค าช้ีแจง โปรดแสดงความคดิเหน็ที่มตี่อรูปแบบความร่วมมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภท
อุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทยตามประเดน็ทีก่ าหนดว่ามี
ความเป็นไปไดใ้นระดบัใด ใสเ่ครื่องหมาย ลงในช่องความคดิเหน็ของท่านตามรายการในแต่ละ
ขอ้ โดยก าหนดค่าระดบัในการประเมนิ 5 ระดบั ดงัน้ี 
 
 5 หมายถงึ มคีวามเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบั มากทีส่ดุ 
 4 หมายถงึ มคีวามเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบั มาก 
 3 หมายถงึ มคีวามเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบั ปานกลาง 
 2 หมายถงึ มคีวามเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบั น้อย 
 1 หมายถงึ มคีวามเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบั น้อยทีส่ดุ 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความเป็นไปได ้

5 4 3 2 1 
รปูแบบความรว่มมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภท
อุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่
อ่าวไทย 

     

1. ดา้นการวางแผนและบรหิารหลกัสตูร      
1.1 หลกัการและการด าเนินงานความรว่มมอื      
1.2 การก าหนดบทบาทหน้าทีข่องแต่ละฝ่าย      
1.3 การพฒันาหลกัสตูร และจดัการเรยีนการสอน      
1.4 การฝึกอาชพี และการนิเทศตดิตาม      
2.ดา้นการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลย ี      
2.1การพฒันาผูเ้รยีนอาชวีศกึษา      
2.2  การพฒันาผูส้อน      
2.3 การพฒันาบุคลากรในสถานประกอบการ       
2.4  การวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ี      
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รายการประเมิน 
ระดบัความเป็นไปได ้

5 4 3 2 1 
รปูแบบความรว่มมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภท
อุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่
อ่าวไทย 

     

3.ดา้นการระดมทรพัยากร      
3.1 การจดัสรรทรพัยากรสนบัสนุนความรว่มมอื      
3.2 สทิธปิระโยชน์ของความรว่มมอื      
4.ดา้นความส าเรจ็และการประเมนิผล      
4.1ความส าเรจ็ของความรว่มมอื      
4.2 การตดิตามประเมนิผลความรว่มมอื      
5. รปูแบบน้ี ไดร้ะบุองคป์ระกอบส าคญัของความรว่มมอืได้
อยา่งชดัเจน 

     

6. รปูแบบน้ี มคีวามเป็นไปไดท้ีห่น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจะ
น าไปใช ้

     

7. รปูแบบน้ีสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนและผูส้ าเรจ็การศกึษา มคีวามรู ้
ทกัษะ และเจตคตใินวชิาชพีและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
ตามมาตรฐานวชิาชพี 

     

8. รปูแบบน้ี สง่เสรมิใหผู้ส้ าเรจ็การศกึษา เป็นทีต่อ้งการของ
ตลาดแรงงาน 

     

9.รปูแบบน้ี สง่เสรมิต่อการพฒันาบุคลากรและงานวจิยัดา้น
ยางและผลติภณัฑย์าง  

     

10. รปูแบบนี้มคีวามเหมาะสมในการน าไปใชใ้นการจดัการ
อาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง ใน
กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย 

     

 
 
 
ลงชื่อ.................................................................ผูป้ระเมนิ 

                                                (...........................................................) 
               ผูท้รงคุณวุฒ ิ
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ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเคร่ืองมือวิจัยและผลการตรวจสอบร่างรูปแบบฯ 
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ผลการวิเคราะหค์วามสอดคล้องของแบบสมัภาษณ์ 
ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสมัภาษณ์ความคดิเหน็ของผูเ้ชี่ยวชาญเกี่ยวกบั

สภาพและปัญหาของความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย 

รายการ ผูเ้ชีย่วชาญ คา่ IOC สรปุผล 
คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

  1.ท่านคดิว่าปัจจุบนัหน่วยงานของท่านมี
สภาพความร่วมมอืการจดัการอาชวีศกึษา 
ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์
ยาง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อ่าวไทย เป็น
อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

  2.ท่านคิดว่าความร่วมมือการจัดการ
อาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง ในกลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝัง่
อ่าวไทย ที่ผ่านมามปัีญหาและอุปสรรคใน
เรือ่งใดบา้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

  3. จากความคิดเห็นในข้อที่  2 ท่านมี
แนวทางหรือข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหาและ อุปสรรคอยา่งไรบา้ง 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

  4. ทา่นคดิวา่หลกัการและแนวคดิในการ
สรา้งความรว่มมอืในการจดัการ
อาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลติภณัฑย์าง ในกลุม่จงัหวดัภาคใตฝั้ง่
อ่าวไทย ควรจะเป็นอยา่งไร 

+1 +1 +1 0 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

  5. ท่านคิดเห็นว่าความส าเร็จของความ
ร่วมมอืในการจดัการอาชวีศกึษา ประเภท
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ใน
กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อ่าวไทย ควรจะต้อง
มอีงคป์ระกอบหรอืปัจจยัใดบา้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

  6.ท่านมขีอ้เสนอแนะและขอ้คดิเหน็อื่นๆ 
เกี่ ย ว กั บ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ก า ร จัด ก า ร
อาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง ในกลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝัง่
อ่าวไทย อะไรบา้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

                                                                                     เฉลีย่ 0.93 สอดคลอ้ง 
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ผลการวิเคราะหค์วามสอดคล้องของแบบสอบถาม 
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบั

องคป์ระกอบส าคญัของรปูแบบความรว่มมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยาง
และผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย 

 

รายการ 
ผูเ้ชีย่วชาญ คา่ 

IOC 
 

สรปุผล คน
ที ่
1 

คน
ที ่
2 

คน
ที ่
3 

คน
ที ่
4 

คน
ที ่
5 

องคป์ระกอบท่ี 1 ด้านการวางแผนและบริหารหลกัสตูร 
    1.1 การก าหนดหลักการและการด าเนินงานความ
ร่วมมือ 

       

      1.1.1 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ ร่วมมอืกนัโดยมหีลกัการส าคญั คอื การผลติและ
พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลติภณัฑ์ยาง ให้มคีวามรู ้ความสามารถและคุณลกัษณะที่พงึ
ประสงคข์องตลาดแรงงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      1.1.2 สถาบันอาชีวศึกษา สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ ร่วมกนัในการวางแผนและการบรหิารหลกัสูตร  
การพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี การระดมทรัพยากร 
ความส าเรจ็และการตดิตามประเมนิผล 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      1.1.3 สถาบันอาชีวศึกษา สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ มกีารลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืที่เป็น
ลายลกัษณ์อักษร โดยระบุวตัถุประสงค์ การด าเนินงานและ
กิจกรรมความร่วมมือ หน้าที่และความรบัผิดชอบ  และสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบตัิในการด าเนินงานความ
รว่มมอื 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      1.1.4 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ ร่วมกนัตัง้คณะท างาน เพื่อด าเนินกจิกรรมต่างๆ 
ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องขอ้ตกลงความรว่มมอื 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      1.1.5 สถาบันอาชีวศึกษา สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ มีการออกกฎเกณฑ์ ระเบียบเพื่อให้กลไกการ
ด าเนินงานความรว่มมอื มคีวามสะดวกคลอ่งตวัขึน้มาใชง้าน 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

      1.1.6 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ ร่วมกันจดัท าคู่มือปฏิบัติงานการจดัการความ
ร่วมมอืเพื่อเป็นแนวทางในการบรหิารงานความร่วมมอืจดัการ
อาชวีศกึษาประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
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รายการ 
ผูเ้ชีย่วชาญ คา่ 

IOC 
 

สรปุผล คน
ที ่
1 

คน
ที ่
2 

คน
ที ่
3 

คน
ที ่
4 

คน
ที ่
5 

       1.1.7 สถาบันอาชีวศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ ร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  ความร่วมมือจัด
อาชีวศึกษาประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑย์าง 

+1 +1 +1 0 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

     1.2 การก าหนดบทบาทหน้าท่ีของแต่ละฝ่าย        
      1.2.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา มอบหมาย
ใหม้ผีูร้บัผดิชอบในการประสานงาน เพื่อใหก้ารด าเนินกจิกรรม
ต่างๆ บรรลุวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      1.2.2  ผู้บรหิารสถาบนัอาชีวศกึษา มบีทบาทในการเชิญ
ชวนสถานประกอบการและสถาบนัอุดมศึกษาเข้าร่วมจดัการ
อาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      1.2.3 ผู้ บ ริห า ร ร ะดับ สู งข อ ง ส ถ าบั น อ าชี ว ศึ ก ษ า  
สถาบนัอุดมศกึษา และสถานประกอบการ มบีทบาทน าในการ
ส่งเสรมิสนับสนุนใหเ้กดิความร่วมมอืในการจดัการอาชวีศกึษา 
ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      1.2.4 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ มกีารก าหนดบทบาทหน้าที่ผู้รบัผดิชอบ โดยผู้มี
อ านาจในการด าเนินงานให้ เหมาะสมตามศักยภาพและ
สอดคลอ้งกบัภารกจิเดมิ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      1.2.5 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ติดตาม
ความคบืหน้าและแกไ้ขปัญหาของโครงการความรว่มมอืระหวา่ง 
สถาบนัอาชวีศกึษา  สถาบนัอุดมศกึษา และสถานประกอบการ 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

   1.3 การพฒันาหลกัสตูร และจดัการเรียนการสอน        
      1.3.1 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ  ร่วมก าหนดความรู ้ทกัษะ และเจตคตใินวชิาชพี
และคุณลกัษณะพงึประสงค์ของผู้เรยีนและผู้ส าเรจ็อาชวีศกึษา
ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ตามมาตรฐาน
อาชพี 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      1.3.2 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ  ร่วมวิพากษ์หลักสูตร เพื่อก าหนดโครงสร้าง
หลกัสูตร แผนการเรยีน เน้ือหารายวชิา การจดัการเรยีนการ
สอน การวดัและประเมนิผล ใหส้อดคลอ้งกบั มาตรฐานวชิาชพี 
และความตอ้งการของสถานประกอบการอยา่งแทจ้รงิ 
 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 



  336 

 

รายการ 
ผูเ้ชีย่วชาญ คา่ 

IOC 
 

สรปุผล คน
ที ่
1 

คน
ที ่
2 

คน
ที ่
3 

คน
ที ่
4 

คน
ที ่
5 

      1.3.3 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ รว่มกนัประชาสมัพนัธ์ ชีแ้นะแนวทางความรว่มมอื
การจดัการเรยีนการสอนอาชวีศกึษาและเสน้ทางความกา้วหน้า
ในอาชพีดา้นอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

      1.3.4 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ  จดัใหม้คีณะกรรมการ รว่มประเมนิสมรรถนะของ
ผูเ้รยีนก่อนส าเรจ็การศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      1.3.5 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ  จดัใหม้คีณะกรรมการ รว่มตดิตามประเมนิผลการ
ใชห้ลกัสตูรและแผนการเรยีนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

   1.4 การฝึกปฏิบติั และการนิเทศติดตาม        
      1.4.1 สถาบนัอาชวีศกึษา  และสถานประกอบการ รว่มกนั
จดัท าแผนการฝึกอาชพีและแผนการนิเทศตดิตาม ที่เหมาะสม
กับ ระดับการศึกษ า โดย เน้นความแตกต่ างของสถาน
ประกอบการแต่ละแหง่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      1.4.2 สถาบันอาชีวศึกษา และสถานประกอบการ ร่วม
จดัท าคู่มอืการฝึกอาชพี ประกอบด้วย คู่มอืด าเนินงานส าหรบั
สาขาวิชา  คู่มือครูฝึก คู่มือครูนิเทศ และคู่มือนักศึกษา ที่มี
ความสมัพนัธก์นั 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      1.4.3 สถาบันอาชีวศึกษา  มีการปฐมนิเทศผู้เรียนเพื่อ
ชีแ้จงคู่มอืนกัศกึษา แนวการวดัและประเมนิผลการฝึกปฏบิตัใิน
สถานประกอบการ และเตรยีมความพรอ้มก่อนการออกฝึกงาน
หรอืฝึกอาชพี       

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      1.4.4 สถานประกอบการ  จดัปฐมนิเทศผูเ้รยีนทีเ่ขา้ฝึกงาน
หรือฝึกอาชีพ เพื่อให้รู้จ ักบุคลากร วฒันธรรม และระเบียบ
ปฏบิตัขิองสถานประกอบการในวนัทีเ่ขา้รบัการฝึกปฏบิตังิาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      1.4.5 สถาบันอาชีวศึกษ า และสถานประกอบการ  
ก าหนดการติดตามนิเทศผู้เรยีนในระหว่างการฝึกปฏิบตัิงาน
ตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม เพือ่ตดิตามความกา้วหน้าของผูเ้รยีน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      1.4.6 สถาบันอาชีวศึกษา  และสถานประกอบการ  ใช้ระบบ
สารสนเทศเพือ่รายงานการฝึกงานหรอืฝึกอาชพี การนิเทศตดิตาม ที่
สามารถตรวจสอบความก้าวหน้าการฝึกงานหรือฝึกอาชีพเพื่อ
ประโยชน์ในการปรบักระบวนการฝึกได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
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รายการ 
ผูเ้ชีย่วชาญ คา่ 

IOC 
 

สรปุผล คน
ที ่
1 

คน
ที ่
2 

คน
ที ่
3 

คน
ที ่
4 

คน
ที ่
5 

      1.4.7 สถานประกอบการมีการมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการฝึกงานหรือฝึกอาชีพ  ตามสมรรถนะใน
มาตรฐานวชิาชพีทีส่อดคลอ้งกบัระดบัการศกึษา และปฏบิตัติาม
กฎ ระเบยีบ เสมอืนพนกังานในสถานประกอบการ 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

      1.4.8 สถาบันอาชีวศึกษา สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ  รว่มกนัปัจฉิมนิเทศ และใหน้ักศกึษาน าเสนองาน
ตามขัน้ตอน PDCA และร่วมกนัประเมนิสมรรถนะของผู้เรยีน
ตามระบบ Input – Process – Output - Feedback หลังสิ้นสุด
การฝึกงานหรอืฝึกอาชพี 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      1.4.9 สถาบันอาชีวศึกษา  และสถานประกอบการ  จัด
ประชุมสมัมนาครฝึูกหรอืผูค้วบคุมการฝึก ครนิูเทศ และหวัหน้า
งานอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ีเพื่อแลกเปลีย่นประสบการณ์การ
ท างานตลอดจนคน้หาปัจจยัทีเ่ป็นอุปสรรคและปัจจยัทีเ่กือ้หนุน
สูค่วามส าเรจ็ในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และสรุปรายงานผล 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

องคป์ระกอบท่ี 2 ด้านการพฒันาบคุลากรและเทคโนโลยี 
   2.1 การพฒันาผู้เรียนอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรม
ยางและผลิตภณัฑย์าง 

       

      2.1.1  สถานประกอบการ จัดให้ผู้เรียนได้เข้าเยี่ยมชม 
ศกึษาดูงาน และฝึกปฏบิตัิ เพื่อสรา้งความคุ้นเคย และจูงใจให้
เขา้ท างาน 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

      2.1.2 ผูส้อนในสถาบนัอุดมศกึษา และผูเ้ชีย่วชาญในสถาน
ประกอบการ ร่วมเป็นผูส้อนในรายวชิาที่เกี่ยวขอ้งใหก้บัผูเ้รยีน
อาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง       

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      2.1.3 ผู้เรียนอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง ฝึกงานหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการที่
เหมาะสมกบัระดบัการศกึษาและพฒันาความรู ้ทกัษะ และเจต
คตใินวชิาชพี ตามมาตรฐานอาชพี 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      2.1.4 สถาบันอาชีวศึกษา และ สถาบันอุดมศึกษา ให้
ผู้เรยีนประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยาง ร่วมกนัท า
วจิยัหรอืโครงงานจบ โดยรบัผิดชอบงานตามระดบัการศึกษา
และความช านาญ และมผีูส้อนทัง้สองสถาบนัรว่มกนัดแูล       

+1 +1 +1 +1 0 0.8 สอดคลอ้ง 
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รายการ 
ผูเ้ชีย่วชาญ คา่ 

IOC 
 

สรปุผล คน
ที ่
1 

คน
ที ่
2 

คน
ที ่
3 

คน
ที ่
4 

คน
ที ่
5 

      2.1.5 สถาบนัอุดมศึกษา สถาบนัอาชีวศึกษา  และสถาน
ประกอบการ  ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองด้านยางและ
ผลติภณัฑย์าง เพือ่ใหผู้ท้ีส่ าเรจ็การศกึษา ระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) สามารถเขา้ศกึษาต่อในสถาบนัอุดมศกึษา
ได ้

+1 +1 +1 0 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

      2.1.6 สถาบนัอาชีวศกึษา  ให้ผู้เรยีนร่วมท างานวจิยัหรอื
โครงงานจบกบัสถานประกอบการ เพื่อให้สถานประกอบการ
สามารถน าผลงานไปต่อยอด สรา้งสรรค์ พฒันาผลติภณัฑ์หรอื
นวตักรรมได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      2.1.7 ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา ร่วมสอนปรบัพื้นฐาน 
เช่น คณิตศาสตร ์ภาษาองักฤษ พืน้ฐานวศิวกรรม ใหแ้ก่ผูเ้รยีน
อาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

   2.2  การพัฒนาผู้สอน ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภณัฑย์าง 

       

      2.2.1 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ  ร่วมจดัท าแผนหรอืกจิกรรมพฒันาผูส้อนยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง เป็นระยะหรอืประจ าปีตามความต้องการของ
ผูส้อน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      2.2.2 สถาบันอาชีวศึกษา สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ ร่วมกนัพิจารณาจดัผู้สอนประเภทอุตสาหกรรม
ยางและผลติภณัฑ์ยาง เขา้ฝึกปฏบิตัใินสถานประกอบการ เพื่อ
ทราบถึงข้อมูลและนโยบายต่างๆ ของสถานประกอบการ ที่มี
การเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      2.2.3 ผูส้อนอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยางในสถาบนั
อาชีวศึกษา และสถาบนัอุดมศึกษา รวมกลุ่มวชิาชีพเดียวกนั 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ร่วมจดัการเรยีนการสอน การผลิตสื่อ
และอุปกรณ์การเรยีนการสอน และท าวจิยัรว่มกนั 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

      2.2.4 สถาบนัอาชวีศกึษา  มรีะเบยีบหรอืขอ้บงัคบัใหผู้ส้อน
ยางและผลติภณัฑย์างในสถาบนัอาชวีศกึษาตอ้งเพิม่พนูความรู้ 
โดยฝึกอบรมหรอืฝึกปฏบิตัภิายในสถานประกอบการ 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

      2.2.5 สถานประกอบการ ใหค้วามรว่มมอืกบัสถาบนัอาชวีศกึษา  
และสถาบนัอุดมศึกษา ในการเรยีนรู้ และฝึกปฏบิตัิณ สถานที่ของ
สถานประกอบการ โดยตอ้งปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ อยา่งเครง่ครดั 
 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
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      2.2.6 ผู้สอน ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยาง
ในสถาบนัอาชีวศึกษา และสถาบนัอุดมศึกษา ร่วมท าวจิยักบั
สถานประกอบการ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
สรา้งนวตักรรมหรอืเพิม่ผลผลติใหก้บัสถานประกอบการ       

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      2.2.7 สถาบนัอุดมศกึษาจดัสรรทุนการศกึษาหรอืโควตาแก่
ผูส้อนอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยาง 
เขา้ศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

   2.3 การพฒันาบุคลากรในสถานประกอบการ ประเภท
อตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ ์

       

      2.3.1 สถาบนัอาชวีศกึษา และ สถาบนัอุดมศกึษา ร่วมกนั
จดัอบรมเพิม่พูนความรูท้างวชิาการดา้นยางและผลติภณัฑ์ยาง
ใหก้บับุคลากรในสถานประกอบการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      2.3.2 สถาบนัอาชวีศกึษา  และสถาบนัอุดมศกึษา ร่วมกนั
พฒันาทกัษะการสอน การถ่ายทอดและการวดัผลประเมนิผล
ใหแ้ก่ผูค้วบคุมการฝึกหรอืครฝึูกของสถานประกอบการ โดยการ
จดัฝึกอบรมหรอืประชุมสมัมนาตามความเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      2.3.3 สถาบนัอาชวีศกึษา  และสถานประกอบการ  ควรมี
การประชุมร่วมกนัระหว่างครูนิเทศกบัครูฝึกหรอืผู้ควบคุมการ
ฝึกในสถานประกอบการเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันและ
รว่มกนัดแูลนกัเรยีนนกัศกึษาฝึกงานหรอืฝึกอาชพี 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      2.3.4 สถาบนัอาชวีศกึษา  และสถาบนัอุดมศกึษา ให้ความ
ร่วมมอืกบัสถานประกอบการ ในการเรยีนรู้ และฝึกปฏิบตัิ ณ 
สถานที่ของสถาบนัอาชีวศึกษา  และสถาบนัอุดมศึกษา โดย
ตอ้งปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ อยา่งเครง่ครดั 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      2.3.5 สถาบนัอุดมศกึษาและสถาบนัอาชีวศกึษา  จดัสรร
ทุนการศกึษาหรอืโควตาใหแ้ก่บุคลากรในสถานประกอบการได้
เขา้ศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

   2.4  การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี        
      2.4.1 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ  มีการจัดตัง้กองทุนวิจัย และร่วมกันจัดสรร
ทรพัยากรสนบัสนุนการวจิยัอยา่งเป็นระบบ 
 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
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      2.4.2 สถาบนัอาชวีศกึษา  และ สถาบนัอุดมศกึษา รว่มท า
วิจัยกับสถานประกอบการ โดยน าโจทย์วิจ ัยจากสถาน
ประกอบการมาแก้ไขปัญหาหรอืพฒันาผลิตภัณฑ์ หรอืสร้าง
เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      2.4.3 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ป ระก อบก าร   ร่ วม กัน จัด ท า ฐ าน ข้ อ มู ล งาน วิจัย แ ล ะ
ระบบปฏิบัติการสารสนเทศ ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันใน
เครอืขา่ย เพือ่ใชใ้นบรหิารจดัการงานวจิยัอยา่งเป็นระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      2.4.4 สถาบัน อุดมศึกษา  ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
วิชาการที่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัย การสร้าง
เทคโนโลยหีรอืนวตักรรมให้กบัสถาบนัอาชวีศกึษา และสถาน
ประกอบการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      2.4.5 สถานประกอบการ ให้ความร่วมมอืกบันักวจิยัของ
สถาบนัอาชวีศกึษา  และสถาบนัอุดมศกึษา เขา้ด าเนินงานวจิยั 
ณ สถานที่ของสถานประกอบการ โดยต้องปฏิบัติตามกฎ 
ระเบยีบ อยา่งเครง่ครดั 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      2.4.6 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ  ควรท าข้อตกลง/สัญญาเรื่องการครอบครอง
ลขิสทิธิ/์สทิธบิตัรของผลงานวจิยัอยา่งชดัเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      2.4.7 ผู้ไดร้บัลขิสทิธิข์องงานวจิยัควรเป็นผู้สนับสนุนหลกั
ด้านงบประมาณในสดัส่วนที่สูงกว่า เน่ืองจากจะเป็นผู้ได้รบั
ผลประโยชน์เชงิพาณิชยจ์ากงานวจิยั 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

      2.4.8 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ ร่วมกนัประเมนิผลความร่วมมอืด้านการวจิยัและ
การพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมในทุกมติ ิ

+1 +1 0 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

องคป์ระกอบท่ี  3  ด้านการระดมทรพัยากร 
   3.1 การด าเนินการจัดสรรทรพัยากรสนับสนุนความ
ร่วมมือ 

       

      3.1.1 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ จดัระบบกลไกและแผนในการระดม บุคลากร 
สถานที่เครื่องมอื เครื่องจกัร งบประมาณ และวสัดุต่างๆ มาใช้
ในการจัดการอาชีวศึกษาประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลติภณัฑย์าง 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 
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รายการ 
ผูเ้ชีย่วชาญ คา่ 

IOC 
 

สรปุผล คน
ที ่
1 

คน
ที ่
2 

คน
ที ่
3 

คน
ที ่
4 

คน
ที ่
5 

      3.1.2 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ ร่วมกนัศึกษาระเบียบปฏิบตัิของแต่ละฝ่าย เพื่อ
ปรบัใช้ในการบรหิาร บุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจกัร 
งบประมาณ และวสัดุต่างๆ รว่มกนั 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      3.1.3 สถาบันอาชีวศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ ร่วมกันส ารวจ วิเคราะห์ความต้องการและจดัท า
ฐานข้อมู ล  ด้ านบุ คลากร สถานที่  เค รื่อ งมือ  เค รื่อ งจัก ร 
งบประมาณและวสัดุต่างๆ เพือ่ความสะดวกในการน ามาใช้ในการ
เรยีนการสอน การฝึกปฏบิตั ิการฝึกอาชพี การวจิยัและอืน่ๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      3.1.4 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ มีการแลกเปลี่ยนและสนับสนุนการใช้เครื่องมือ 
เครื่องจกัร วสัดุอุปกรณ์ หอ้งปฏบิตักิาร และทรพัยากรดา้นต่าง 
ๆ โดยอยู่ภายใตก้ารดูแลของผูเ้ชีย่วชาญ เพื่อป้องกนัการช ารุด
และเสยีหาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      3.1.5 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ ร่วมกนัจดัสรรค่าใช้จ่าย และงบประมาณในการ
บริหารจัดการความร่วมมือ เช่น ค่าบ ารุงรักษาเครื่องจักร 
เครือ่งมอื และคา่จดัหาวสัดุต่างๆ เป็นตน้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      3.1.6 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ มกีารจดัท ารายงานประจ าปี เพื่อรายงานผลการ
ประเมนิการสนับสนุนความร่วมมอืในด้านต่างๆ เช่น บุคลากร 
สถานที่ เครื่องมอื เครื่องจกัร งบประมาณ และวสัดุต่างๆ เพื่อ
น ามาพฒันารว่มกนัอยา่งต่อเน่ือง       

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

     3.2 การก าหนดสิทธิประโยชน์ของความร่วมมือ        
      3.2.1 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ มีการก าหนดข้อตกลงร่วมกันในการจัดสรร
ผลประโยชน์ รวมทัง้แผนและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจากความ
รว่มมอื แต่สามารถปรบัปรงุไดใ้นภายหลงั 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

 
 
 
 
 
 



  342 

 

รายการ 
ผูเ้ชีย่วชาญ คา่ 

IOC 
 

สรปุผล คน
ที ่
1 

คน
ที ่
2 

คน
ที ่
3 

คน
ที ่
4 

คน
ที ่
5 

      3.2.2 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ ร่วมกนัศึกษา สทิธปิระโยชน์ เช่น กลไกภาครฐั
มาตรการการคลงั( ภาษี ) กฎระเบยีบ BOI และรางวลัอื่นๆ ที่
สถานประกอบการ จะไดร้บัจากการรว่มมอืจดัการศกึษา เพื่อจงู
ใจและน ามาใชใ้นการวางแผนการด าเนินงานความรว่มมอื 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
 
 
 
 

      3.2.3 สถาบนัอาชวีศกึษา และ สถาบนัอุดมศกึษา ให้การ
ฝึกอบรมแก่บุคลากรของสถานประกอบการ โดยได้รบัเงิน
อุดหนุนจากสถานประกอบการ 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

      3.2.4 สถานประกอบการมแีผน/ขอ้ตกลงในการรบัพนกังาน
และแจ้งให้สถาบันอาชีวศึกษาทราบ เพื่อการผลิตนักเรียน
นกัศกึษาใหต้รงตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      3.2.5 สถาบนัอาชีวศึกษาและสถาบนัอุดมศึกษา ลดการ
ลงทุนในการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ทางการศึกษา โดยให้
ผูเ้รยีนเขา้ฝึกปฏบิตัใินสถานประกอบการ 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

      3.2.6 สถานประกอบการสามารถคัดเลือกพนักงานที่มี
คุณภาพเขา้ปฏบิตังิานไดท้นัทเีมือ่ส าเรจ็การศกึษา   

+1 +1 +1 +1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

     3.2.7 สถานประกอบการได้ร ับการลดหย่อนภาษีตาม
กฎหมายจากคา่ใชจ้า่ยเพือ่สนบัสนุนการศกึษา 

+1 +1 +1 0 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

      3.2.8 สถาบนัอุดมศกึษา จดัสรรทุนหรอืโควตาใหก้บัผูส้อน
ในสถาบนัอาชีวศึกษา และบุคลากรในสถานประกอบการ ได้
ศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

องคป์ระกอบท่ี 4 ด้านความส าเรจ็และการประเมินผล 
   4.1 ความส าเรจ็ของความร่วมมือ 

       

     4.1.1 สถาบันอาชีวศึกษา  สถาบันอุดมศึกษาและสถาน
ประกอบการ มีการน าผลการด าเนินงานความร่วมมือมา
วเิคราะห์ เพื่อวางแผนการเพิม่ปรมิาณการรบันกัเรยีนนกัศกึษา 
การจดัการเรยีนการสอน และการฝึกงานหรอืฝึกอาชพี 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      4.1.2 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ มกีารติดตามและช่วยเหลอืการมงีานท าของผู้ที่
ส าเรจ็การศกึษาจากระบบความรว่มมอื 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      4.1.3 สถาบันอาชีวศึกษา  ผลิตผู้ เรียนที่มีศักยภาพ 
สามารถท างานไดอ้ย่างเหมาะสมและตรงกบัความต้องการของ
สถานประกอบการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
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รายการ 
ผูเ้ชีย่วชาญ คา่ 

IOC 
 

สรปุผล คน
ที ่
1 

คน
ที ่
2 

คน
ที ่
3 

คน
ที ่
4 

คน
ที ่
5 

      4.1.4 สถานประกอบการ มโีอกาสในการคดัเลอืกพนักงาน
ทีม่คีุณภาพตรงตามความตอ้งการโดยไมต่อ้งฝึกเพิม่เตมิ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      4.1.5 สถาบันอาชีวศึกษา  และ สถาบันอุดมศึกษา มี
ผลงานวจิยัตพีมิพ ์เผยแพรแ่ละ/หรอื เปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      4.1.6 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ มีฐานข้อมูลการด าเนินงานความร่วมมือให้ผู้ที่
เกีย่วขอ้งและผูส้นใจ รบัทราบและเขา้ถงึได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      4.1.7 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ ประชาสมัพนัธ์ผลการด าเนินงานที่ส าเรจ็โดดเด่น 
เผยแพรต่่อสาธารณชนในหลายชอ่งทาง เพือ่จงูใจผูเ้รยีน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

   4.2 การร่วมติดตามประเมินผลความร่วมมือ        
      4.2.1 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ  จัดให้มีคณะกรรมการร่วมเพื่อติดตามและ
ประเมนิผลการด าเนินงานความรว่มมอื 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      4.2.2 สถาบันอาชีวศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ  รว่มกนัวางแผนและตดิตามประเมนิผลความรว่มมอื 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      4.2.3 สถาบันอาชีวศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ ร่วมกันวิเคราะห์ความส าเร็จของจุดคุ้มทุนการ
ด าเนินงานความร่วมมอืในดา้นต่างๆ เช่น งบประมาณ บุคลากร และ
ระยะเวลา เป็นตน้ 

0 +1 +1 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

      4.2.4 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ มีการประเมนิผลสมัฤทธิข์องความร่วมมอื ด้าน
การเพิม่ขึน้ของปรมิาณผู้เรยีน คุณภาพการเรยีนการสอน การ
ฝึกงาน การฝึกอาชีพ การมีงานท า คุณภาพผลิตภัณฑ์ การ
สรา้งเทคโนโลยแีละนวตักรรมในสถานประกอบการ เป็นตน้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      4.2.5 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ  มกีารน าขอ้มลูเกี่ยวกบัปัญหาของการด าเนินงาน
ความรว่มมอื มาประเมนิหาสาเหตุและวธิกีารแกปั้ญหา เพื่อการ
ด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพต่อไป 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 
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รายการ 
ผูเ้ชีย่วชาญ คา่ 

IOC 
 

สรปุผล คน
ที ่
1 

คน
ที ่
2 

คน
ที ่
3 

คน
ที ่
4 

คน
ที ่
5 

      4.2.6 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ  มีการทบทวนและปรับปรุง แนวปฏิบัติ กฎ 
ระเบียบ และขอ้ตกลงต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน
ความรว่มมอืเป็นระยะๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

      4.2.7 สถาบนัอาชีวศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ มกีารรายงานผลการติดตามและประเมนิผลการ
ด าเนินงานความร่วมมืออย่างเป็นทางการประจ าปีและตาม
ระยะเวลาทีด่ าเนินการความรว่มมอื 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

                                                                                                  เฉลีย่ 0.95 สอดคลอ้ง 
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ผลการตรวจสอบความครอบคลมุ และความเหมาะสมของ(ร่าง) รปูแบบฯ 
 

 ผลการพจิารณาของผูท้รงคุณวุฒใินการตรวจสอบความครอบคลุม และความเหมาะสม
ของ(รา่ง) รปูแบบความรว่มมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์
ยาง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย  
 
ประเดน็ท่ี 1 ความครอบคลุม และความเหมาะสมในภาพรวม ของ(รา่ง) รปูแบบความรว่มมอื
การจดัการอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่
อ่าวไทย 

ภาพรวม ของ 
(ร่าง) รปูแบบความร่วมมือการจดัการ
อาชีวศึกษา ประเภทอตุสาหกรรมยาง

และผลิตภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้
ฝัง่อ่าวไทย 

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

องคป์ระกอบท่ี 1  
ดา้นการวางแผนและบรหิารหลกัสตูร 

 
 

  

องคป์ระกอบท่ี 2  
ดา้นการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลย ี
 
 

  

องคป์ระกอบท่ี 3  
ดา้นการระดมทรพัยากร 
 
 

  

องคป์ระกอบท่ี 4  
ดา้นความส าเรจ็และการประเมนิผล 
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ประเดน็ท่ี 2  ความครอบคลุม และความเหมาะสมของแนวปฏบิตัใินองคป์ระกอบรปูแบบความ
ร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจงัหวดั
ภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย ดา้นการวางแผนและบรหิารหลกัสตูร 
 

องคป์ระกอบท่ี 1  
ดา้นการวางแผนและบรหิารหลกัสตูร 
 

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

1.1 หลกัการและการด าเนินงานความ
ร่วมมือ 

  

   1.1.1 ผลติและพฒันาก าลงัคนอาชวีศกึษา 
ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง 
ใหม้คีวามรู ้ความสามารถและคุณลกัษณะที่
พงึประสงคข์องตลาดแรงงาน 

 ควรปรบัจากใหม้คีวามรู ้
ความสามารถเป็นใหม้สีมรรถนะ
อาชพี/ตามความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน 

   1.1.2 ร่วมกัน ในการวางแผน บริหาร
หลกัสตูร พฒันาบุคลากรและเทคโนโลย ีการ
ระดมทรพัยากร ความส าเรจ็และการตดิตาม
ประเมนิผล 

 ควรปรบัความส าเรจ็ เป็น ก าหนด
เป้าหมายความส าเรจ็ 

   1.1.3 ร่วมกนัตัง้คณะท างาน เพื่อด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของขอ้ตกลงความรว่มมอื 

  

1.2 การก าหนดบทบาทหน้าท่ีของแต่ละ
ฝ่าย 

  

1.2.1 ส า นั ก ง า น ค ณ ะก ร รม ก า ร ก า ร
อาชวีศึกษา มอบหมายให้มผีู้รบัผดิชอบใน
การประสานงาน เพื่อใหก้ารด าเนินกจิกรรม
ต่างๆ บรรลุวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้
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ประเดน็ท่ี 2  (ต่อ)  
 

องคป์ระกอบท่ี 1  
ดา้นการวางแผนและบรหิารหลกัสตูร 
 

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

   1.2.2  ผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา มี
บทบาทในการเชิญชวนสถานประกอบการ
และสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมจัดการ
อาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลติภณัฑย์าง 

  

   1.2.3 ผู้บรหิารระดบัสูงของทัง้ 3 องค์กร 
มบีทบาทน าในการส่งเสรมิสนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง 

  

   1.2.4 ส านั ก งาน คณ ะก รรมก ารก าร
อาชวีศกึษา ติดตามความคบืหน้าและแก้ไข
ปัญหาของโครงการความร่วมมือระหว่าง 
สถาบนัอาชวีศกึษา  สถาบนัอุดมศกึษา และ
สถานประกอบการ 

  

1.3 การพฒันาหลกัสูตร และจดัการเรียน
การสอน 

  

   1.3.1 ร่วมก าหนดความรู ้ทกัษะ และเจต
คตใินวชิาชพีและคุณลกัษณะพงึประสงคข์อง
ผู้ เรียนและผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาประเภท
อุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์างสามารถ
ปฏบิตังิานไดต้ามมาตรฐานอาชพี 

 ควรปรบัความรู ้ทกัษะ และเจต
คตใินวชิาชพี เป็น สมรรถนะ
อาชพี 
ของผูเ้รยีนตามมาตรฐานวชิาชพี 
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ประเดน็ท่ี 2  (ต่อ)  
 

องคป์ระกอบท่ี 1  
ดา้นการวางแผนและบรหิารหลกัสตูร 
 

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

   1.3.2 ร่วมวิพากษ์หลักสูตร เพื่อก าหนด
โครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียน เน้ือหา
รายวิชา การจดัการเรียนการสอน การวดั
และประเมนิผล ให้สอดคล้องกบั มาตรฐาน
วิช าชีพ  และความต้องการของสถาน
ประกอบการอยา่งแทจ้รงิ 

 ควรเพิม่การพฒันา/ปรบัปรงุ
หลกัสตูร 

   1.3.3 ร่วมกันป ระชาสัมพัน ธ์  ชี้ แน ะ
แนวทางความร่วมมือการจดัการเรยีนการ
สอนอาชวีศกึษาและเสน้ทางความก้าวหน้า
ในอาชพีดา้นอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์
ยาง 

  

   1.3.4 มีคณ ะกรรมการ ร่วมประเมิน
สมรรถนะของผูเ้รยีนก่อนส าเรจ็การศกึษา 

  

   1.3.5 มีคณ ะก รรมก าร  ร่ วมติ ด ต าม
ประเมนิผลการใชห้ลกัสตูรและแผนการเรยีน
การสอน 

  

1.4 การฝึกปฏิบติั และการนิเทศติดตาม 
 

 ควรปรบัเป็น การฝึกอาชพีและ
การนิเทศตดิตาม 

   1.4.1 สถาบันอาชีวศึกษา  และสถาน
ประกอบการ รว่มกนัจดัท าแผนการฝึกอาชพี
และแผนการนิเทศติดตาม ที่เหมาะสมกับ
ระดบัการศกึษา โดยเน้นความแตกต่างของ
สถานประกอบการแต่ละแหง่ 

 เพิม่สถาบนัอุดมศกึษา 
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ประเดน็ท่ี 2  (ต่อ)  
 

องคป์ระกอบท่ี 1  
ดา้นการวางแผนและบรหิารหลกัสตูร 
 

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

   1.4.2 ส ถ าบั น อ า ชี ว ศึ ก ษ า   มี ก า ร
ปฐมนิเทศผู้เรียนเพื่อชี้แจงคู่มือนักศึกษา 
แนวการวดัและประเมนิผลการฝึกปฏบิตัิใน
สถานประกอบการ และเตรยีมความพร้อม
ก่อนการออกฝึกงานหรอืฝึกอาชพี 

 ควรใชค้ าวา่การฝึกอาชพีอยา่ง
เดยีว ตดัค าวา่การฝึกปฏบิตัอิอก 

   1.4.3 สถานประกอบการ  จดัปฐมนิเทศ
ผูเ้รยีนทีเ่ขา้ฝึกงานหรอืฝึกอาชพี เพื่อใหรู้จ้กั
บุคลากร วฒันธรรม และระเบยีบปฏบิตัขิอง
สถานประกอบการในวันที่เข้ารับการฝึก
ปฏบิตังิาน 

 ควรเพิม่จากวฒันธรรมเป็น
วฒันธรรมองคก์ร 

   1.4.4 สถาบันอาชีวศึกษา และสถาน
ประกอบการ  ก าหนดการติดตามนิเทศ
ผู้เรียนในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานตาม
ร ะย ะ เว ล าที่ เห ม า ะ ส ม  เพื่ อ ติ ด ต าม
ความกา้วหน้าของผูเ้รยีน 

 ควรปรบัเป็นรว่มกนันิเทศตดิตาม 
และเปลีย่นฝึกปฏบิตังิานเป็นฝึก
อาชพี 

    1.4.5 สถาบันอาชีวศึกษา  และสถาน
ประกอบการ  ใช้ระบบสารสนเทศเพื่ อ
รายงานการฝึกงานหรอืฝึกอาชพี การนิเทศ
ติดตาม ที่สามารถตรวจสอบความก้าวหน้า
การฝึกงานหรือฝึกอาชีพเพื่อประโยชน์ใน
การปรบักระบวนการฝึกได ้

 ควรปรบัเป็นใชร้ะบบสารสนเทศ
เพือ่นิเทศตดิตามและรายงานการ
ฝึกอาชพีเพือ่ปรบัปรงุตนเอง 
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ประเดน็ท่ี 2  (ต่อ)  
 

องคป์ระกอบท่ี 1  
ดา้นการวางแผนและบรหิารหลกัสตูร 

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

   1.4.6 สถานประกอบการมกีารมอบหมาย
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการฝึกงานหรอืฝึก
อาชพี ตามสมรรถนะในมาตรฐานวชิาชพีที่
สอดคล้องกับระดับการศึกษา และปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบยีบ เสมอืนพนกังาน 

 ควรใชค้ าวา่การฝึกอาชพีอยา่ง
เดยีว ตดัค าวา่การฝึกงานออก 

   1.4.7 ร่ ว ม กั น ปั จ ฉิ ม นิ เท ศ  แ ล ะ ให้
นักศึกษาน าเสนองานตามขัน้ตอน PDCA 
และร่วมกันประเมินสมรรถนะของผู้เรียน
ตามระบบInput – Process – Output - Feedback หลงั
สิน้สดุการฝึกงานหรอืฝึกอาชพี 

 ควรใชค้ าวา่ฝึกอาชพีอยา่งเดยีว 
ตดัค าวา่การฝึกงานออก 

1.4.8 สถาบัน อาชีวศึกษ า  และสถาน
ประกอบการ  จดัประชุมสมัมนาครฝึูกหรอืผู้
ควบคุมการฝึก ครูนิเทศ และหัวหน้างาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท างานตลอดจนค้นหา
ปัจจยัที่เป็นอุปสรรคและปัจจยัที่เกื้อหนุนสู่
ความส าเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
สรปุรายงานผล 

 เพิม่สถาบนัอุดมศกึษา 
เพิม่หวัหน้าสาขาวชิา 
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ประเดน็ท่ี 3  ความครอบคลุม และความเหมาะสมของแนวปฏบิตัใินองคป์ระกอบรปูแบบความ
ร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจงัหวดั
ภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย ดา้นการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลย ี
 

องคป์ระกอบท่ี 2  
ดา้นการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลย ี
 

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

2.1 การพฒันาผูเ้รียนอาชีวศึกษา   

   2.1.1  สถานประกอบการ จดัให้ผูเ้รยีนได้
เขา้เยีย่มชม ศกึษาดูงาน และฝึกปฏบิตั ิเพื่อ
สรา้งความคุน้เคย และจงูใจใหเ้ขา้ท างาน 

 ปรบัฝึกปฏบิตัเิป็นฝึกอาชพี 

   2.1.2 ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา และ
ผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการ ร่วมเป็น
ผู้สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องให้กับผู้เรียน
อาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลติภณัฑย์าง 

  

   2.1.3 ผู้ เรีย น อ าชี ว ศึ ก ษ า  ป ร ะ เภ ท
อุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยาง ฝึกงาน
หรือ ฝึ กอาชีพ ใน สถานประกอบการที่
เหมาะสมกับระดับการศึกษาและพัฒนา
ความรู้ ทักษะ และเจตคติในวิชาชีพ ตาม
มาตรฐานอาชพี 

 ปรบัเป็นฝึกอาชพีอยา่งเดยีว 
ปรบัความรู ้ทกัษะ และเจตคตใิน
วชิาชพี เป็น สมรรถนะอาชพี 
 

   2.1.4 ส ถ า บั น อ า ชี ว ศึ ก ษ า  แ ล ะ 
สถาบันอุดมศึกษ า ให้ผู้ เรียนประเภท
อุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง ร่วมกนั
ท าวจิยัหรอืโครงงานจบ โดยรบัผดิชอบงาน
ตามระดบัการศกึษาและความช านาญ และมี
ผูส้อนทัง้สองสถาบนัรว่มกนัดแูล 

 ควรปรบัค าวา่โครงงานจบเป็น 
โครงงานเพือ่ส าเรจ็การศกึษา 
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ประเดน็ท่ี 3  (ต่อ)  
 

องคป์ระกอบท่ี 2  
ดา้นการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลย ี
 

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

   2.1.5 ส ถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ า  ส ถ าบั น
อาชีวศึกษ า  และสถานประกอบการ  
ร่วมกนัพฒันาหลกัสูตรต่อเน่ืองดา้นยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) 
สามารถเขา้ศกึษาต่อในสถาบนัอุดมศกึษาได ้

  

   2.1.6 สถาบนัอาชวีศึกษา  ให้ผู้เรยีนร่วม
ท างานวิจัยหรือ โครงงานจบ กับสถาน
ประกอบการ เพื่อให้สถานประกอบการ
สามารถน าผลงานไปต่อยอด สร้างสรรค ์
พฒันาผลติภณัฑห์รอืนวตักรรมได ้

 ควรปรบัเป็นใหผู้เ้รยีนรว่มท า
โครงงานเพือ่ส าเรจ็การศกึษา 
เพือ่พฒันาสถานประกอบการ 
และตดัต่อยอด สรา้งสรรค ์
นวตักรรมออก และเพิม่ใน
ประเดน็เพือ่พฒันางานใน
ต าแหน่งหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ 

   2.1.7 ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา ร่วม
ส อน ป รับ พื้ น ฐ าน  เช่ น  คณิ ต ศ าสต ร ์
ภาษาอังกฤษ พื้นฐานวิศวกรรม ให้แก่
ผูเ้รยีนอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยาง
และผลติภณัฑย์าง 

 เสนอใหร้ว่มมอืกนัทัง้ 3 องคก์ร
เพือ่ปรบัพืน้ฐานผูเ้รยีน 

2.2 การพฒันาผูส้อน   

    2.2.1 ร่วมกนัพจิารณาจดัผู้สอนประเภท
อุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยาง เขา้ฝึก
ปฏิบัติในสถานประกอบการ เพื่อทราบถึง
ข้ อ มู ล แ ล ะน โยบ ายต่ า งๆ  ข อ งสถ าน
ประกอบการ ทีม่กีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 

 ควรปรบัเป็นเขา้ฝึกประสบการณ์
วชิาชพีในสถานประกอบการ 

 
 
ประเดน็ท่ี 3  (ต่อ)  
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องคป์ระกอบท่ี 2  
ดา้นการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลย ี
 

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

   2.2.2 สถานประกอบการ ใหค้วามร่วมมอื
กั บ ส ถ า บั น อ า ชี ว ศึ ก ษ า   แ ล ะ
สถาบันอุดมศึกษา ในการเรียนรู้ และฝึก
ปฏิบัติ ณ สถานที่ของสถานประกอบการ 
โดยต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  อย่าง
เครง่ครดั 

 ควรปรบัฝึกปฏบิตัเิป็นฝึก
ประสบการณ์วชิาชพี 

   2.2.3 ผู้ ส อ น  ร่ ว ม ท า วิ จั ย กั บ ส ถ าน
ประกอบการ เพื่ อแก้ปัญหาและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือสร้างนวัตกรรมหรือเพิ่ม
ผลผลติใหก้บัสถานประกอบการ 

 ควรเพิม่ใหค้ าปรกึษา 

2.3 ก า รพัฒ น าบุ ค ล าก ร ใน ส ถ าน
ประกอบการ 

  

    2.3.1 ส ถ า บั น อ า ชี ว ศึ ก ษ า  แ ล ะ 
สถาบนัอุดมศกึษา ร่วมกนัจดัอบรมเพิม่พูน
ความรู้ทางวิชาการด้านยางและผลิตภัณฑ์
ยางใหก้บับุคลากรในสถานประกอบการ 

  

    2.3.2 ส ถ า บั น อ า ชี ว ศึ ก ษ า   แ ล ะ
สถาบนัอุดมศกึษา ร่วมกนัพฒันาทกัษะการ
สอน การถ่ายทอดและการวดัผลประเมนิผล
ให้แก่ผู้ควบคุมการฝึกหรอืครูฝึกของสถาน
ประกอบการ โดยการจัดฝึกอบรมหรือ
ประชุมสมัมนาตามความเหมาะสม 

 ควรปรบัเป็นทกัษะการสอนงาน 
การถ่ายทอด การวดัและ
ประเมนิผล 

 
 
 
 
 
ประเดน็ท่ี 3  (ต่อ)  
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องคป์ระกอบท่ี 2  
ดา้นการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลย ี
 

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

   2.3.3 สถาบันอาชีวศึกษา  และสถาน
ประกอบการ  ควรมีการประชุมร่วมกัน
ระหว่างครูนิเทศกบัครูฝึกหรอืผูค้วบคุมการ
ฝึกในสถานประกอบการเพื่อสร้างความ
เข้าใจที่ดีต่อกันและร่วมกันดูแลนักเรียน
นกัศกึษาฝึกงานหรอืฝึกอาชพี 

 ควรเพิม่หวัหน้าสาขาวชิาดว้ย 

   2.3.4 ส ถ า บั น อ า ชี ว ศึ ก ษ า   แ ล ะ
สถาบนัอุดมศกึษา ให้ความร่วมมอืกบัสถาน
ประกอบการ ในการเรยีนรู ้และฝึกปฏบิตัิ ณ 
สถานที่ ของสถาบันอาชีวศึกษ า  และ
สถาบันอุดมศึกษา โดยต้องปฏิบัติตามกฎ 
ระเบยีบ อยา่งเครง่ครดั 

 ควรปรบัฝึกปฏบิตัเิป็นฝึก
ประสบการณ์ 

2.4  การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี   

    2.4.1 ร่วมท าวิจัยกับสถานประกอบการ 
โดยน าโจทย์วิจยัจากสถานประกอบการมา
แก้ไขปัญหาหรอืพฒันาผลติภณัฑ์ หรอืสร้าง
เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

  

    2.4.2 สถาบันอุดมศึกษา ส่งเสริมและ
สนบัสนุนดา้นวชิาการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนางานวิจัย การสร้างเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมให้กับสถาบันอาชีวศึกษา และ
สถานประกอบการ 

  

 
 
 
 
 
ประเดน็ท่ี 3  (ต่อ)  
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องคป์ระกอบท่ี 2  
ดา้นการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลย ี
 

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

   2.4.3 สถานประกอบการ ใหค้วามร่วมมอื
กบันักวิจยั เข้าด าเนินงานวิจยั ณ สถานที่
ของสถานประกอบการ โดยต้องปฏบิตัิตาม
กฎ ระเบยีบ อยา่งเครง่ครดั 

  

   2.4.4 ควรท าข้อตกลง /สัญญาเรื่องการ
ครอบครองลขิสทิธิ/์สทิธบิตัรของผลงานวจิยั
อยา่งชดัเจน 

  

   2.4.5 ผูไ้ดร้บัลขิสทิธิข์องงานวจิยัควรเป็น
ผูส้นับสนุนหลกัดา้นงบประมาณในสดัส่วนที่
สูงกว่า เน่ืองจากจะเป็นผูไ้ดร้บัผลประโยชน์
เชงิพาณชิยจ์ากงานวจิยั 

  

   2.4.6 รว่มกนัประเมนิผลความรว่มมอืดา้น
การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวตักรรมในทุกมติ ิ

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเดน็ท่ี 4  ความครอบคลุม และความเหมาะสมของแนวปฏบิตัใินองคป์ระกอบรปูแบบความ
ร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจงัหวดั
ภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย ดา้นการระดมทรพัยากร  
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องคป์ระกอบท่ี 3  
ดา้นการระดมทรพัยากร  

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

3.1 การจดัสรรทรพัยากรสนับสนุนความ
ร่วมมือ 

  

   3.1.1 จดัระบบกลไกและแผนในการระดม 
บุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร 
งบประมาณ และวัสดุต่างๆ มาใช้ในการ
จดัการอาชวีศกึษาประเภทอุตสาหกรรมยาง
และผลติภณัฑย์าง 

 ควรเป็นขอ้ 3.1.2 และปรบัการ
ระดม บุคลากร สถานทีเ่ครือ่งมอื 
เครือ่งจกัร งบประมาณ และวสัดุ
ต่างๆ เป็นการระดมทรพัยากร 

   3.1.2 ร่วมกนัศกึษาระเบยีบปฏบิตัขิองแต่
ละฝ่าย เพื่อปรบัใช้ในการบรหิาร บุคลากร 
สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจกัร งบประมาณ 
และวสัดุต่างๆ รว่มกนั 

 ควรเป็นขอ้ 3.1.3 และเพิม่เป็น
รว่มกนัศกึษาและจดัท า สว่นค าวา่
บุคลากร สถานที ่เครือ่งมอื 
เครือ่งจกัร งบประมาณ และวสัดุ
ต่างๆ เปลีย่นเป็นทรพัยากร 

   3.1.3 ร่วมกันส ารวจ  วิเคราะห์ความ
ต้องการและจดัท าฐานข้อมูล ด้านบุคลากร 
สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจกัร งบประมาณ
และวัสดุต่างๆ  เพื่ อความสะดวกในการ
น ามาใช้ในการเรยีนการสอน การฝึกปฏบิตั ิ
การฝึกอาชพี การวจิยัและอื่นๆ 

 ควรเป็นขอ้ 3.1.1 และตดัค าวา่
การฝึกปฏบิตั ิใชค้ าวา่การฝึก
อาชพี 

   3.1.4 แลกเปลี่ยนและสนับสนุนการใช้เครื่องมอื 
เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์  ห้องปฏิบัติการ และ
ทรพัยากรด้านต่าง ๆ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของ
ผูเ้ชีย่วชาญ เพือ่ป้องกนัการช ารดุและเสยีหาย 

  

 
 
 
 
ประเดน็ท่ี 4 (ต่อ) 
  

องคป์ระกอบท่ี 3  การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 
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ดา้นการระดมทรพัยากร  คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

3.2 สิทธิประโยชน์ของความร่วมมือ   

   3.2.1 ส ถ า บั น อ า ชี ว ศึ ก ษ า แ ล ะ
สถาบนัอุดมศกึษา ลดการลงทุนในการจดัหา
วัสดุและครุภัณฑ์ทางการศึกษา  โดยให้
ผูเ้รยีนเขา้ฝึกปฏบิตัใินสถานประกอบการ 

 ปรบัลดการลงทุนเป็นลด
งบประมาณ และปรบัเขา้ฝึก
ปฏบิตั ิ
เป็นเขา้ฝึกอาชพี 

   3.2.2 สถานประกอบการสามารถคดัเลอืก
พนักงานที่มคีุณภาพเขา้ปฏบิตัิงานได้ทนัที
เมือ่ส าเรจ็การศกึษา   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ควรเพิม่  
1.สถานประกอบการไดร้บัการ
ลดหยอ่นภาษตีามกฎหมายจาก
คา่ใชจ้่ายเพือ่สนบัสนุนการศกึษา 
เพือ่จงูใจในการเขา้รว่มโครงการ
ความรว่มมอื 
2.สถาบนัอาชวีศกึษาผลติผูส้ าเรจ็
การศกึษาทีม่คีวามพรอ้มตรงตาม
ความตอ้งการของสถาน
ประกอบการและตามแผน/
ขอ้ตกลงการรบัเขา้ท างาน 
 3.ไดง้านวจิยั นวตักรรมและ
สทิธบิตัร 

 

 
 
ประเดน็ท่ี 5  ความครอบคลุม และความเหมาะสมของแนวปฏบิตัใินองคป์ระกอบรปูแบบความ
ร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจงัหวดั
ภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย  ดา้นความส าเรจ็และการประเมนิผล  
 

องคป์ระกอบท่ี 4  การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 
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ดา้นความส าเรจ็และการประเมนิผล 
 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

4.1 ความส าเรจ็ของความร่วมมือ   

   4.1.1 การตดิตามและช่วยเหลอืการมงีาน
ท าของผู้ที่ส าเรจ็การศึกษาจากระบบความ
รว่มมอื 

 ควรปรบัเป็นมรีะบบในการ
ตดิตาม 

   4.1.2 สถาบนัอาชวีศกึษา  ผลติผูเ้รยีนทีม่ี
ศกัยภาพสามารถท างานได้อย่างเหมาะสม
แล ะต รงกับ ค ว ามต้ อ งก ารข อ งสถ าน
ประกอบการ 

 ควรปรบัศกัยภาพ เป็นสมรรถนะ
และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์

   4.1.3 สถานประกอบการ มโีอกาสในการ
คดัเลอืกพนักงานที่มคีุณภาพตรงตามความ
ตอ้งการโดยไมต่อ้งฝึกเพิม่เตมิ 

  

   4.1.4 ส ถ า บั น อ า ชี ว ศึ ก ษ า   แ ล ะ 
สถาบันอุดมศึกษา มีผลงานวิจัยตีพิมพ ์
เผยแพรแ่ละ/หรอื เปิดเผยต่อสาธารณชน 

  

   4.1.5 ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ผ ล ก า ร
ด าเนินงานที่ส าเร็จโดดเด่น  เผยแพร่ต่อ
สาธารณชนในหลายช่องทาง เพื่ อจูงใจ
ผูเ้รยีน 

  

 
 
 
 
 
 
 
ประเดน็ท่ี 5 (ต่อ)  
 

องคป์ระกอบท่ี 4  
ดา้นความส าเรจ็และการประเมนิผล 
 

การพิจารณาของผูท้รงคณุวฒิุ 

คงเดิม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 
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4.2 การติดตามประเมินผลความร่วมมือ   

   4.2.1 มกีารประเมนิผลสมัฤทธิข์องความ
ร่วมมอื ด้านการเพิม่ขึน้ของปรมิาณผู้เรยีน 
คุณภาพการเรยีนการสอน การฝึกงาน การ
ฝึกอาชพี การมงีานท า คุณภาพผลิตภณัฑ์ 
การสรา้งเทคโนโลยแีละนวตักรรมในสถาน
ประกอบการ เป็นตน้ 

 ใชค้ าวา่ประเมนิผลจากความ
รว่มมอื 
ควรตดัค าวา่ การฝึกงานออก
เพราะมคี าวา่การฝึกอาชพีแลว้ 

   4.2.2 มีการน าข้อมูลเกี่ยวกบัปัญหาของ
การด าเนินงานความร่วมมอื มาประเมนิหา
สาเห ตุ และวิธีก ารแก้ ปัญ หา  เพื่ อก าร
ด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพต่อไป 

 ควรปรบัประเมนิหาสาเหตุเป็น
วเิคราะหห์าสาเหตุ 

   4.2.3 มีการทบทวนและปรับปรุง แนว
ปฏิบัติ กฎ ระเบียบ และข้อตกลงต่างๆ ที่
เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานความร่วมมอื
เป็นระยะๆ 

  

 
ประเดน็ท่ี 6  ขอ้เสนอแนะอื่นๆ 
 ขอ้เสนอแนะอื่นๆ 
 การพจิารณาของผูท้รงคุณวุฒ ิไดใ้หข้อ้เสนอแนะ เพือ่ปรบัปรงุภาพแสดงรา่งรปูแบบ
ความรว่มมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดั
ภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย ดงัน้ี 
 1.ควรปรบัปรงุรปูแบบใหช้ดัเจน วา่สว่นไหนเป็นองคป์ระกอบหลกั และสว่นไหนเป็น
องคป์ระกอบรอง  
 2. ควรเพิม่การเชื่อมความสมัพนัธร์ะหวา่งองคป์ระกอบดว้ยลกูศรแสดงทศิทาง หรอืเป็น
เสน้แสดงการไหลของความสมัพนัธร์ะหวา่งองคป์ระกอบ 
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ภาคผนวก ง 

ภาพประกอบการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒแิละการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
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อาจารย ์ดร.จุฑารตัน์ อนิทปัน 

หวัหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยยีาง 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตสรุาษฎรธ์านี 
 
 
 

 
 
 
 

คุณวราภรณ์ สดุกข า 

หวัหน้าฝ่ายบุคคล บรษิทั ไทยรบัเบอรล์าเทค็ซก์รุป๊ จ ากดั 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
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นางสาวสายฝน แกว้สม 

หวัหน้าแผนกวชิาเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร ์

วทิยาลยัเทคนิคสรุาษฎรธ์านี 
 
 

 
 

นายวมิล ชขูนัธ ์

หวัหน้างานอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ี

วทิยาลยัเทคนิคนครศรธีรรมราช 
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นายเสฏฐวุฒ ิสุดคดิ 

หวัหน้าแผนกวชิาเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร ์

วทิยาลยัเทคนิคนครศรธีรรมราช 
 

 

              
 

นายสตัยา หตัถยิา 

ครแูผนกวชิาเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร ์

วทิยาลยัเทคนิคนครศรธีรรมราช (ครนิูเทศ) 
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                  นางสาวนภารตัน์ ชไูพร 

              รกัษาการแทนผูจ้ดัการศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยยีางเพือ่ชุมชน 

มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตพทัลุง 

                      
   คุณกชวรรณ รุง่สมบตั ิ

            หวัหน้าแผนกฝึกอบรม บรษิทั ชวัรเ์ทก็ซ ์จ ากดั 

             จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ผูค้วบคมุการฝึก) 



  365 

 
 
 
 



  366 

 
 
 
 
 
 



 

ประวัติผู้ เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล พีระพฒัฏ์ ทองละเอียด 
วัน เดอืน ปี เกิด 9 เมษายน 2513 
สถานที่เกิด สงขลา 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2525  ประถมศกึษาปีท่ี 6   

จาก โรงเรียนบ้านควนเนียง ต.ควนเนียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา  
พ.ศ.2528  มธัยมศกึษาปีท่ี 3   
จาก โรงเรียนรัตภมูิชนปูถมัภ์ ต.ควนเนียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา  
พ.ศ.2532  ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ช่างอิเลก็ทรอนิกส์)   
วิทยาลยัเทคนิคหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
พ.ศ.2535  ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ช่างอิเลก็ทรอนิกส์)  
จาก วิทยาลยัเทคนิคหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
พ.ศ.2538  ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชัน้สงู (ไฟฟา้สื่อสาร)     
จาก สถาบนัเทคโนโลยีปทมุวนั  
พ.ศ.2544  การศกึษามหาบณัฑิต (อตุสาหกรรมศกึษา)   
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ.2562 การศกึษาดษุฎีบณัฑิต (การบริหารและการจดัการการศกึษา)  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 88/95 หมุท่ี่ 2 ถ.ศรีวิชยั ต.มะขามเตีย้  อ.เมือง จ.สรุาษฎร์ธานี 84000   
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