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กติติกรรมประกาศ 
 

 รายงานการประเมินโครงการน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี  ผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณ นายวีระศกัด์ิ  
วงษ์สมบัติ  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล  เมธีกุล                  
รองคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ                       
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ปัญญา  นาแพงหม่ืน  ประธานสาขาวชิาเทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   นายมังกร  หริรักษ์  ท่ีปรึกษาด้านนโยบายและส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.ไชยอนนัต ์ แสงเมฆา  ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรม
ยานยนต์พระนครศรีอยุธยา  นายลิขิต   พลเหลา   ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคนิคอุบลราชธานี                   
นายจงอางศึก  ศรีวะสุทธ์ิ  รองผูอ้  านวยการวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีชัยภูมิ   ท่ีได้กรุณาให้
ค  าปรึกษา แนะน าช่วยเหลือ ทั้งในดา้นวิชาการและในดา้นการด าเนินงานการประเมินโครงการ  
การประสานงาน และขอขอบคุณ ผู ้บริหาร ครู  วิทยาลัย เทคนิคนครราชสีมา   ครูฝึกใน                      
สถานประกอบการ บริษทั พานาโซนิค โฮม แอพ็ไลแอน็ซ์  (ประเทศไทย) จ ากดั นกัศึกษาสาขาวิชา
เทคนิคโลหะ  หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท่ีให้ความร่วมมือในการกรอก
แบบสอบถาม  
 

 ทา้ยท่ีสุดน้ี  ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีใหก้ารเล้ียงดูอบรมและส่งเสริมศึกษา 
เป็นอย่างดีตลอดมา  และขอบพระคุณ ครู อาจารย ์ทุกท่าน ท่ีคอยให้ก าลงัใจจนท าให้การจดัท า
โครงการประสบผลส าเร็จ 
      

นายเฉลิมชยั  สุภานนัท ์
                   รองผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 
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ค านิยม 
 

 ขา้พเจา้นายวีระศกัด์ิ  วงษส์มบติั เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดติ้ดตาม
ผลงานการด าเนินงาน การจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ                     
การอาชีวศึกษา 12 ขอ้ และในขอ้ท่ี 3  การเทียบโอนประสบการณ์และ VQ คุณวุฒิวิชาชีพ และ
มาตรฐานอาชีพ ท่ีน าสู่การปฏิบติั   วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา  และนายเฉลิมชัย  สุภานันท ์               
รองผูอ้  านวยการ  ไดน้ าสู่การปฏิบติัโดยได้จดัท ารูปแบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
อาชีพในสถานศึกษา  สังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ    
การจดัการศึกษานอกระบบโดยรูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์อาชีพ  จึงเป็นการพฒันา
การศึกษาให้ผูท่ี้อยูใ่นวยัท างาน   ผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ไดมี้โอกาสไดพ้ฒันาตนเอง  พฒันา
องค์กรและเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  สถานศึกษาท่ีจะจดัการศึกษาจะตอ้ง มีการเตรียม
ความพร้อมในด้านการจัดแผนการเรียน  การพัฒนาครูและบุคลากร  การ ให้บริการและ                      
การติดต่อส่ือสารใหพ้ร้อมในการบริหารการศึกษา  

 ผลงานวิจัยรูปแบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์อาชีพในสถานศึกษา              
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  หากมีการเผยแพร่                
จะเป็นประโยชน์ต่อวงการอาชีวศึกษาเป็นอยา่งยิง่ 

  ขอแสดงความช่ืนชมต่อผลงานวิจัยของท่าน  ในการน านโยบายสู่การปฏิบัติของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามาโดยตลอด   คาดหวงัว่าวิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา                
จะมีช่ือเสียงในระดับภูมิภาค สู่ระดับสากล  ในจัดการเรียน การสอน รูปแบบดังกล่าวต่อไป                  
ในอนาคต  และขอใหก้ าลงัใจตลอดไป  
 
 
 
 
                                                                                          (นายวรีะศกัด์ิ  วงษส์มบติั) 
                                                                                เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 
 
 



บทที่ 1 
บทน า 

1.  ความเป็นมาของวทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 

 วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมาเดิมเรียกวา่  “โรงเรียนประถมช่างไม”้  ซ่ึงเป็นแผนกหน่ึง 
ของโรงเรียนประชาบาลต าบลในเมือง “วดัสระแกว้”  รับนกัเรียนท่ีจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4             
เพื่อเรียนต่อใน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และประถมศึกษาปีท่ี 6  วิชาท่ีเรียนมี วิชาช่างไม้และ                
วิชาสามญั  เม่ือแรกตั้งโรงเรียนน้ีบริหารจดัการดว้ยงบประมาณของการประถมศึกษา  เม่ือนกัเรียน
สอบไล่ไดช้ั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  แลว้นบัวา่จบชั้นประถมสมบูรณ์ 
 พ.ศ.2482  โรงเรียนประถมศึกษาช่างไมไ้ด้เปล่ียนช่ือใหม่จาก “โรงเรียนประถม               
ช่างไม”้   เป็น  “โรงเรียนช่างไมน้ครราชสีมา”  รับนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
เขา้เรียนต่อใน ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ปีท่ี 1 (แผนกช่างไมฝี้มือ)  และต่อมาโรงเรียนเปิดท าการสอน
ในระดบัชั้นประโยคมธัยมอาชีวศึกษาตอนปลาย  (แผนกช่างไมป้ลูกสร้าง)  หลกัสูตร 3 ปีข้ึนไป  
โดยรับนกัเรียนท่ีสอบไล่ได ้ชั้นประโยคมธัยมอาชีวศึกษาตอนตน้  (แผนกช่างไมฝี้มือ)  และสอบ
ไล่ได ้ชั้น ม.3  (ป.6 ปัจจุบนั) เขา้เรียนต่อในชั้นมธัยมอาชีวศึกษาตอนปลายปีท่ี 1 (แผนกช่างไม ้   
ปลูกสร้าง)  เม่ือเรียนส าเร็จการศึกษาแลว้จะได้รับประกาศนียบตัรประโยคมธัยมอาชีวศึกษา              
ตอนปลาย 

 1.1  การด าเนินงานในปัจจุบัน  ระดับการศึกษา  และสาขาวชิาทีเ่ปิดสอน 

 ปัจจุบนัสถานศึกษาแห่งน้ีเปิดด าเนินการเรียนการสอน  ในหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ  (ปวช.)  และประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 

 1.1.1  หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 6  สาขาวิชา 
     รับนกัเรียนจากผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3  หรือเทียบเท่า เขา้ศึกษา

ต่อหลกัสูตร 3 ปี ดงัน้ี 
     -  สาขาวชิาเคร่ืองกล 
         -  สาขางานยานยนต ์
     -  สาขาวชิาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 
         -  สาขางานเคร่ืองมือกล 
                     -  สาขาเขียนแบบเคร่ืองกล 
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         -  สาขาวชิาโลหะการ 
          -  สาขางานเช่ือมโลหะ 
       -  สาขาวชิางานไฟฟ้า-อเิลก็ทรอนิกส์ 
           -  สาขางานไฟฟ้าก าลงั 
           -  สาขางานอิเลก็ทรอนิกส์ 
           -  สาขางานแมคคาทรอนิกส์ 
       -  สาขาวชิาก่อสร้าง 
           -  สาขางานก่อสร้าง 
           -  สาขางานสถาปัตยกรรม 
      -  สาขาวชิาพณชิยการ 
          -  สาขางานการบญัชี 
          -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกริจ 
 1.1.2  หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 11 สาขาวิชา 
     รับนกัเรียนจากผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั ปวช.  มธัยมศึกษาปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า

เขา้ศึกษาระยะเวลา 2 ปี ดงัน้ี 
     -  สาขาวชิาเคร่ืองกล 
         -  สาขางานเทคนิคยานยนต ์
         -  สาขางานเทคโนโลยกีารบริการรถยนต ์
     -  สาขาวชิาเทคนิคการผลติ 
         -  สาขางานเคร่ืองมือกล 
                -  สาขางานแม่พิมพพ์ลาสติก 
         -  สาขางานแม่พิมพโ์ลหะ 
     -  สาขาวชิาเทคนิคโลหะ 
         -  สาขางานเทคนิคการเช่ือมโลหะ 
     -  สาขาวชิาไฟฟ้าก าลงั 
         -  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 
         -  สาขางานเคร่ืองกลไฟฟ้า 
         -  สาขางานเคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 
     -  สาขาวชิาอเิลก็ทรอนิกส์ 
         -  สาขางานอิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
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         -  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
         -  สาขางานระบบโทรคมนาคม 
     -  สาขาวชิาแมคคาทรอนิกส์ 
         -  สาขางานแมคคาทรอนิกส์ 
     -  สาขาวชิาเทคนิคอุตสาหกรรม 
         -  สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต 
     -  สาขาวชิาเขียนแบบเคร่ืองกล 
         -  สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
     -  สาขาวชิาการก่อสร้าง 
         -  สาขางานเทคนิคก่อสร้าง 
     -  สาขาวชิาโยธา 
         -  สาขางานโยธา 
     -  สาขาวชิาการบัญชี 
         -  สาขางานการบญัชี 
         -  สาขางานคอมพิวเตอร์ 

1.2  วสัิยทศัน์ (Vission)  

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นองค์กรหลกัท่ีมุ่งมัน่ผลิตและพฒันา
ก าลงัคนอาชีวศึกษาใหมี้คุณภาพและมาตรฐาน  สอดคลอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม  ส่งผล
ต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

1.3  พนัธกจิ (Mission)   

 1.  จดัการศึกษาให้มีความทนัสมยัยืดหยุ่น  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน  สถานประกอบการ  และการประกอบการวิชาชีพอิสระ  เพื่อการด ารงชีพตามสภาพ
ของเศรษฐกิจ  สังคม  ทอ้งถ่ิน  วฒันธรรม  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม  มุ่งเนน้การปฏิบติังานจริง
ตามความพร้อม และศกัยภาพของสถานศึกษา 
 2.  จดัการศึกษาโดยประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาท่ีอยูภ่ายในจงัหวดันั้น  ทั้งใน
ดา้นการจดัการวิชาการ  การใชบุ้คลากรและทรัพยากรร่วมกนั 
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 3.  จดัการศึกษาโดยระดมทรัพยากรดา้นการเงิน  ทรัพยสิ์น  และบุคลากร  ทั้งจากรัฐ  
องค์กร  ชุมชน  เอกชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  
สถาบนัสงัคมอ่ืน  รวมทั้งความร่วมมือในการจดักิจกรรม  และการจดัหาทุนพฒันาการอาชีวศึกษา 
 4.  จดัการศึกษาใหผู้เ้รียนเป็นผูมี้สมรรถนะทางวิชาชีพ  สามารถประกอบอาชีพเป็น
พลเมืองดีของสงัคม  มีความสามารถในการคิด  เรียนรู้วางแผน  และพฒันาตนเอง 
 5.  เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง  และการใหบ้ริการวิชาชีพแก่ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 6.  วิจยัเพื่อพฒันาองคค์วามรู้ เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
   7.  ท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปวฒันธรรมประเพณี  ส่งเสริมการกีฬา  พลานามยั  และ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 8.  ส่งเสริมการจดัการศึกษาเชิงธุรกิจ  การรับงานการคา้  และการรับท า  รับบริการ  
รับจา้งผลิตเพื่อจ าหน่วย  ท่ีสอดคลอ้งกบัการเรียนการสอน 

 1.4  เป้าหมายของสถานศึกษา 

 1.  เพื่อผลิตก าลงัคนดา้นช่างก่ึงฝีมือ  ช่างฝีมือ  ช่างเทคนิค  และนกัเทคโนโลยีท่ีมี
ความรู้ความสามารถสูง  รวมทั้งมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีคุณธรรมจริยธรรม  ตลอดจนมีทกัษะ 
ในวิชาชีพ  สนองความตอ้งการของสังคม และประกอบอาชีพอิสระได ้
 2.  เพื่อพฒันาความรู้  ทกัษะฝีมือ  เทคโนโลยี  และการผลิต  การคน้ควา้วิจยัทาง
วิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม  และทอ้งถ่ิน 
 3.  เพื่อเป็นศูนยก์ลางถ่ายทอดการพฒันาทางวิชาการดา้นการผลิต  ประสานความ
ร่วมมือภาครัฐ  เอกชน  องคก์รทอ้งถ่ิน  สืบสานประเพณี  ค่านิยมท่ีสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมภูมิ
ปัญญาท่ีหลากหลาย 

 4.  เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาส าหรับประชาชน  และมีส่วนร่วมจากองคก์รต่าง ๆ          
ท่ีหลากหลาย 

2.  สภาพปัญหาของวทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 

 พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ.  2551 ตามมาตรา  8  ไดก้ล่าวถึงการจดัการ 
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพใหจ้ดัไดต้ามรูปแบบดงัต่อไปน้ี 

 1.  การศึกษาในระบบ  เป็นการจดัการศึกษาวิชาชีพท่ีเน้นการศึกษาในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบนัเป็นหลกั  โดยมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย  วิธีการศึกษา  หลกัสูตร  ระยะเวลา  
การวดัและประเมินผลท่ีเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 
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 2. การจดัการศึกษาระบบทวิภาคี  เป็นการจดัการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดข้ึนจากขอ้ตกลง
ระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนักบัสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของ
รัฐ  ในเร่ืองการจดัการหลกัสูตร  การเรียนการสอน  การวดัและประเมินผลโดยผูเ้รียนใชเ้วลาส่วน
หน่ึงในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน  และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของรัฐ 

 เพื่อประโยชน์ในการผลิตและพฒันาก าลงัคน  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั
สามารถจดัการศึกษาตามวรรคหน่ึงไดห้ลายรูปแบบรวมกนัก็ได ้ ทั้งน้ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบนันั้นตอ้งมุ่งเนน้การจดัการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นส าคญั 

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดมี้นโยบายเพื่อน าไปสู่การปฏิบติั  12  ขอ้ ดงัน้ี 
1. การเพิ่มปริมาณผูเ้รียน 
2. การจดัการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาในโรงเรียนมธัยม 
3. การเทียบโอนประสบการณ์และ VQ คุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ ท่ีน าสู่                

การปฏิบติั  
4. การจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร 3 แนวทาง ( ผูใ้ช ้ผูซ่้อม ผูส้ร้าง )  
5. ปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ 
6. ความร่วมมือกบัสภาอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ 
7. การสร้างผูป้ระกอบการใหม่ 
8. การพฒันาอาชีพแบบบูรณาการ 
9. คุณธรรมน าชีวิต 
10. ความมีประสิทธิภาพของการบริหารจดัการดา้นการเงิน บุคลากร และพสัดุ 
11. วิธีการศึกษาดูงานของนกัเรียน และนกัศึกษา (หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 

1 และหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1) 
12. การจดัการความรู้  

 วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมาไดรั้บการพฒันาภายใตโ้ครงสร้างการบริหารงาน  และ
ด าเนินการตามนโยบายของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามาโดยตลอด  ในการปรับปรุง
และการพฒันาในทุก ๆ  ดา้นนั้น  ตอ้งพบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  มากมาย  โดยมีมูลเหตุมาจาก
ทั้งปัจจยัภายในและภายนอก  กระนั้นก็ตามวิทยาลยัฯ   ก็ไดพ้ยายามแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึน
โดยใช้กระบวนการทางดา้นบริหารจดัการซ่ึงจากการส ารวจความคิดเห็นของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  
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และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษาพบปัญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ                                
ในเชิงระบบดงัน้ี 

2.1  ปัญหาด้านปัจจัยน าเข้า 

ปัจจยัน าเขา้ในการจดัการศึกษาของวิทยาลยัฯ  ท่ีส าคญั ๆ  ประกอบดว้ย  หลกัสูตร  
วสัดุครุภณัฑ ์ อาคารสถานท่ี  และส่ิงแวดลอ้มในสถานศึกษา 

หลกัสูตร  คือ  แผนแม่บทในการก าหนดทิศทางและกิจกรรมการเรียนรู้  ซ่ึงจะตอ้ง
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง  โดยให้เกิดความเช่ือมโยงของเน้ือหาทั้ ง                  
3  ส่วน  คือ  เน้ือหาสากล  เน้ือหาแห่งชาติ  และเน้ือหาทอ้งถ่ิน 

การจดักิจกรรมการเรียนการสอน  และผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งเขา้ใจเจตนาหรือ
ปรัชญาการศึกษา  วตัถุประสงค์เน้ือหาส าคญัของหลกัสูตร  และภารกิจการบริหารหลักสูตร            
ใหต้รงกนั  จึงจะส่งผลใหก้ารจดัการศึกษาบรรลุตามวตัถุประสงค ์

วสัดุ-ครุภณัฑ ์ การจดัการเรียนการสอนในดา้นวิชาชีพนั้น  วสัดุและครุภณัฑจึ์งตอ้ง
บริหารจัดการให้มีความเพียงพอกับสัดส่วนของผู ้เ รียน  โดยให้มีความสอดคล้องกับหลัก
ประสิทธิภาพ 

อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มในสถานศึกษา  สถานศึกษาจะตอ้งจดัอาคารสถานท่ี
และส่ิงแวดลอ้มภายในสถานศึกษา  ใหมี้บรรยากาศเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพอนามยั
และความปลอดภยัของผูเ้รียน   

ผลจากการส ารวจความตอ้งการเรียนวิชาชีพสาขาวิชาโลหะการ  การแสดงความคิด  
และจากการสงัเกตสภาพจริง  ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  พบปัญหาดา้นปัจจยัน าเขา้ดงัต่อไปน้ี 

1. การจดัหลกัสูตรไม่ตรงตามความตอ้งการของผูเ้รียน  และสถานประกอบการ 
2. วสัดุ  ครุภณัฑ ์ หอ้งเรียน  โรงฝึกงานสถานท่ีมีปริมาณไม่เพียงพอกบัผูเ้รียน 

 2.2.  ปัญหาด้านกระบวนการ 

กระบวนการในการจดัการศึกษาในวิทยาลยัฯ  ประกอบดว้ยกระบวนการ  2  ส่วน  คือ 

 1.  กระบวนการบริหารสถานศึกษา    

กระบวนการบริหารสถานศึกษา  เป็นส่วนท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการน า           
พนัธกิจใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์ จึงเป็นหนา้ท่ีของคณะผูบ้ริหารในการท่ีจะใชท้กัษะและศาสตร์
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เชิงบริหารใหส้อดคลอ้งตามแนวนโยบายแห่งรัฐ  พระราชบญัญติัการศึกษา  แห่งชาติ  พ.ศ.  2542 
(แกไ้ขเพิ่มเติม) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.  กระบวนการเรียนรู้ 

กระบวนการเรียนรู้   หรือกระบวนการจดัการเรียนรู้  ในยุคโลกาภิวตัน์และยคุปฏิรูป
การศึกษาเพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  จะตอ้งจดักิจกรรมให้เช่ือมโยงกบัวิถีชีวิต  
เพิ่มทกัษะการคิดวิเคราะห์  ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 

ผลจากการสอบถาม  ความคิดเห็นจากการสังเกตในด้านกระบวนการ  พบว่า
กระบวนการเรียนรู้มีปัญหา  คือ  

1. ขาดการเช่ือมโยงกบัการประกอบอาชีพ  และสถานประกอบการ 
2. เป็นการเรียนรู้แบบแยกส่วน 
3. ขาดทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

 2.3.  ปัญหาด้านผลผลติ 

ผลผลิต  คือ  ผูส้ าเร็จการศึกษาตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  ซ่ึงในการจดัการเรียน
การสอนในสาขาวิชาโลหะการ   ผูส้ าเร็จการศึกษาจะตอ้งมีคุณภาพมาตรฐาน  และสามารถน า
ความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพได ้

ผลจากการสอบถาม   การสังเกตจากสภาพจริง  พบปัญหาท่ีเกิดกบัผูส้ าเร็จการศึกษา  
คือ  ขาดความมัน่ใจในการประกอบอาชีพอิสระ  ซ่ึงเป็นผลเก่ียวเน่ืองมาจากกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ 

 วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา  จึงไดมี้เป้าหมายให้สาขาวิชาโลหะการ  จดัท าโครงการ
จดัการศึกษาร่วมสถานประกอบการตามนโยบายส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอ้ท่ี 6  
ความร่วมมือกบัสภาอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ  ระหว่างสาขาวิชาโลหะการ  
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  บริษัท พานาโซนิค โฮมแอ็พไลแอ็นซ์ (ประเทศไทย)  จ ากัด                     
ส่งนกัศึกษาเขา้ฝึกงานในระดบั   ปวส.  เป็นเวลา 1 ปี  และยงัเป็นการสนบัสนุนปฏิบติัตามนโยบาย
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอ้ท่ี 5  ปรับวิธีเรียน  เปล่ียนวิธีสอน  และปฏิรูปวิธีสอบ 
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3.  หลกัการและเหตุผล 

จากสภาพปัญหาดงักล่าว  วิทยาลยัฯ  ไดต้ระหนกัในปัญหาท่ีเกิดข้ึนทั้งระบบผลจาก
การร่วมกนัวิเคราะห์สภาพปัญหา  จึงไดจ้ดัล าดบัความส าคญัของปัญหา  พบว่ากระบวนการเรียนรู้
เป็นปัญหาหลกัในระบบ  ท าให้เกิดการสูญเปล่าทางการศึกษา  ซ่ึงจะส่งผลกระทบไปถึงระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดว้ย  ดงันั้นการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีดี จะตอ้งใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพเศรษฐกิจ  สงัคม  การเมืองและเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไป  คณะกรรมการสถานศึกษาจึงได้
ประชุมปรึกษาหารือ  ผลจากการระดมสมองและอภิปรายอา้งถึงจากแนวคิด  ทฤษฎี  ปรัชญา
การศึกษา  มีมติให้พฒันากระบวนการเรียนรู้  โดยจดัเป็นนวตักรรมการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของสถานประกอบการ  และแกปั้ญหาเร่ืองวสัดุ  ครุภณัฑ์  ห้องเรียน  โรงฝึกงาน
สถานท่ีมีปริมาณไม่เพียงพอกบัผูเ้รียน  เป็นจดัการเรียนการสอนร่วมกบับริษทั  พานาโซนิค โฮม
แอพ็ไลแอน็ซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั  ซ่ึงเป็นการบูรณาการ  กิจกรรมการเรียนการสอนกบัหลกัการ
บริหารจดัการ  ภายใต้นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มความมัน่ใจให้
ผูเ้รียนในการประกอบอาชีพต่อไป 
 

4.  วตัถุประสงค์ของโครงการ  

 4.1  เพื่อพฒันาการคุณภาพการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวิชาโลหะการ  วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 
 4.2  เพื่อสรุปและรายงานประเมินผล โครงการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน  
สาขาวิชาโลหะการ  วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา ร่วมกบั บริษทั  พานาโซนิค โฮมแอ็พไลแอ็นซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ปีการศึกษา 2552 

5.  ขอบเขตของการศึกษา 

 5.1  ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 ในการเขียนรายงานการประเมินโครงการความร่วมมือในการจดัการเรียนการสอน   
สาขาวิชาโลหะการ  วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา ร่วมกบั บริษทั  พานาโซนิค โฮมแอพ็ไลแอน็ซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ปีการศึกษา 2552  ของวิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา  
ผูร้ายงานในฐานะของผูบ้ริหารสถานศึกษาไดก้ าหนดเน้ือหาสาระในรายงานดงัน้ี 
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 5.1.1  บทท่ี  1  บทน า  ความเป็นมาของวิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา  สภาพปัญหาของ
วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา  หลกัการและเหตุผล  วตัถุประสงค์ของโครงการ  ขอบเขตของ
การศึกษา  นิยามศพัท ์  ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ    
  5.1.2  บทท่ี  2  แนวคิด  หลกัการ  และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
  5.1.3  บทท่ี  3  วิธีการด าเนินการโครงการ 
  5.1.4  บทท่ี  4  ผลการด าเนินงานและผลการประเมินโครงการความร่วมมือในการ
จดัการเรียนการสอน  สาขาวิชาโลหะการ  วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา ร่วมกบั บริษทั  พานาโซนิค 
โฮมแอพ็ไลแอน็ซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ปีการศึกษา 2552  ผลเชิงประจกัษใ์นดา้นอ่ืน ๆ   
  5.1.5  บทท่ี  5  สรุป  อภิปราย  และขอ้เสนอแนะ 

 5.2.  ขอบเขตด้านการประเมินผลโครงการ 
  การประเมินโครงการความร่วมมือในการจดัการเรียนการสอน  สาขาวิชาโลหะการ  
วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา ร่วมกบั บริษทั  พานาโซนิค โฮมแอพ็ไลแอ็นซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั            
ปีการศึกษา 2552 โดยใชรู้ปแบบ  CIPP  Model ของสตฟัเฟิลบีม  (Stufflebeam. 1985 : 159)  ซ่ึงแบ่ง
การประเมินเป็น  4  ดา้นคือ 
  5.2.1  ดา้นบริบท  (Context)   ไดแ้ก่  การประเมินความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั  
วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  และแนวทางการด าเนินการโครงการ 
  5.2.2  ดา้นปัจจยัสนบัสนุน  (Input)   ไดแ้ก่    การประเมินเก่ียวกบัทรัพยากรในการ 
ด าเนินโครงการ  ไดแ้ก่  บุคลากร  วสัดุอุปกรณ์  ระยะเวลา  วิธีการ  หลกัสูตร  และปัจจยัสนบัสนุน
อ่ืน ๆ 
  5.2.3  ดา้นกระบวนการ  (Process)  ไดแ้ก่  การประเมินเก่ียวกบัการวางแผน               
การจดัการ  การใชท้รัพยากรและการด าเนินงานตามโครงการ 
  5.2.4  ดา้นผลผลิตและผลพลอยได ้ (Product  and  By-product)  ดา้นผลผลิต                
เป็นการประเมินประสิทธิผลโครงการ  และด้านผลพลอยได้  เป็นการประเมินผลโครงการ
นอกเหนือจากวตัถุประสงคห์ลกัของโครงการ  

 5.3.  วธีิการประเมินโครงการ   
 โดยก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ  โดยก าหนดประชากรและ                 
กลุ่มตวัอยา่ง  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  วิธีการสร้างเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
การจดัเกบ็ขอ้มูล   และการวิเคราะห์ขอ้มูล  โดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
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 5.4  ขอบเขตของประชากร 
 กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  ประกอบไปดว้ย  2  กลุ่ม  คือ ผูด้  าเนินการ

โครงการ ประกอบไปด้วย ครูนิเทศก์ ครูฝึกในสถานประกอบการ  และนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ( ปวส.)สาขาวิชาโลหะการ  วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา  ดงัน้ี 

5.4.1 ผูบ้ริหาร  ครูนิเทศก ์ ครูฝึกในสถานประกอบการ  จ านวน  27  คน 
5.4.2 นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ( ปวส.) สาขาวิชาโลหะการ 

วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา  จ านวน  43  คน 
ปวส. 2/1         จ านวน    16   คน 
ปวส. 2/2         จ านวน    25   คน 
ปวส. 2/3         จ านวน      2   คน 

6.  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.  การรายงานโครงการ  หมายถึง   การรายงานผลการด าเนินงานโครงการความร่วมมือ 
ในการจดัการเรียนการสอน  สาขาวิชาโลหะการ  วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา ร่วมกบั บริษทั  พานา
โซนิค โฮมแอพ็ไลแอน็ซ์ (ประเทศไทย)  จ  ากดั  ปีการศึกษา 2552 
 2.  การประเมินโครงการ  หมายถึง  การประเมินโครงการความร่วมมือในการจดัการเรียน
การสอน  สาขาวิชาโลหะการ วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา ร่วมกบั บริษทั พานาโซนิค โฮมแอพ็ไล
แอ็นซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ปีการศึกษา 2552 ในการประเมินคร้ังน้ีท าการประเมิน  4  ดา้น  คือ           
ดา้นบริบท  ดา้นปัจจยัสนบัสนุน  ดา้นกระบวนการ  ดา้นผลผลิตและผลพลอยได ้
   2.1  ดา้นบริบท  (Context)  หมายถึง  การประเมินความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  แนวทางการด าเนินการโครงการความร่วมมือในการจดัการเรียนการสอน  
สาขาวิชาโลหะการ วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา ร่วมกบั บริษทั  พานาโซนิค โฮมแอพ็ไลแอน็ซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั                      ปีการศึกษา 2552 
   2.2  ดา้นปัจจยัสนบัสนุน  (Input)  หมายถึง  การประเมินสภาพความพร้อมในการ
ด าเนินการโครงการความร่วมมือในการจดัการเรียนการสอน สาขาวิชาโลหะการ  วิทยาลยัเทคนิค
นครราชสีมา ร่วมกบั บริษทั  พานาโซนิค โฮมแอพ็ไลแอน็ซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ปีการศึกษา 2552 
ซ่ึงประกอบดว้ยบุคลากร  งบประมาณ  วสัดุอุปกรณ์  ระยะเวลา  วิธีการ  หลกัสูตร  และปัจจยั
สนบัสนุนอ่ืน  ๆ  
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   2.3  ดา้นกระบวนการ  (Process)  หมายถึง  การประเมินเก่ียวกบัการด าเนินงาน 
โครงการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน  สาขาวิชาโลหะการ  วิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา ร่วมกบั บริษทั  พานาโซนิค โฮมแอพ็ไลแอน็ซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ปีการศึกษา 2552  
ไดแ้ก่   การวางแผน  การจดัการ  การใชท้รัพยากร  และการด าเนินงานตามโครงการ 
   2.4  ดา้นผลผลิตและผลพลอยได ้ (Product  and  By-product) 
     2.4.1  ดา้นผลผลิต  เป็นการประเมินประสิทธิผลโครงการ     
     2.4.2  ด้านผลพลอยได้  เ ป็นการประเมินผลโครงการนอกเหนือจาก
วตัถุประสงคห์ลกัของโครงการ 
 3.  นกัศึกษา  หมายถึง  ผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูใ่นวิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา  นกัศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ( ปวส.)  สาขาวิชาโลหะการ  จ านวน  43  คน 
 4.  ครูนิเทศก์  ครูฝึกในสถานประกอบการ  หมายถึง  ผูติ้ดตาม  ดูแลติดตามการจดั            
การเรียน  การสอนและควบคุมการฝึกในการจดัการศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการ  โดยให้มี
ความสอดคลอ้งกบัสถานศึกษาและสถานประกอบการ  จ านวน  27  คน 
  5.  ระยะเวลาในการศึกษา  ระหว่างวนัท่ี  15  กุมภาพนัธ์  2551  ถึง  วนัท่ี 7  มีนาคม 
2552 
 6.  ผูท้รงคุณวุฒิ  หมายถึง  บุคคลท่ีมีความรู้  ความเขา้ใจในงานความรับผิดชอบของ
วิทยาลยัสังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นอย่างดี  และด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบั 8 
 
7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. เป็นขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหาร  เพื่อใช้ในการตดัสินใจ  ในการจดัท าแผนปฏิบติังาน        
ของโครงการ ทุกขั้นตอนการด าเนินงานโครงการความร่วมมือในการจดัการเรียนการสอน สาขา              
วิชาโลหะการ  วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา ร่วมกบั บริษทั  พานาโซนิค โฮมแอ็พไลแอ็นซ์    
(ประเทศไทย) จ ากดั ปีการศึกษา 2552  
 2. ทราบผลการด าเนินงานโครงการความร่วมมือในการจดัการเรียนการสอน  สาขา              
วิชาโลหะการ  วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา ร่วมกบั บริษทั  พานาโซนิค โฮมแอ็พไลแอ็นซ์  
(ประเทศไทย) จ ากดั ปีการศึกษา 2552  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาโครงการและน าไปพฒันา
โครงการอ่ืน  ๆ  ของสถานศึกษาใหดี้ข้ึน 




