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สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดดําเนินการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่ง
เนนการปฏิรูปการศึกษาทั้งดานการบริหารและการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู
จากการปฏิบัติจริง รวมทั้งการปฏิรูปการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
และภาคอุตสาหกรรม สงเสริมและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การพัฒนาความรวมมือในการจัด
การศึกษา และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ จะเปนกระบวนการ
ที่สงเสริมใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขงขันทั้งดานการผลิตและบริการของประเทศตอไป
เอกสารแนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงานฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานสําหรับสถานศึกษา สถานประกอบการ และบุคลากรที่เกี่ยวของในการจัดการฝกงาน
ซึ่งเปนสวนสําคัญในการจัดการอาชีวศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตาม
จุดประสงคของหลักสูตร ประกอบดวย ความสําคัญและหลักการที่เกี่ยวของ หลักเกณฑการจัด
ฝกงาน แนวปฏิบัติในการดําเนินการฝกงาน การจัดทําแผนการฝกงาน และตัวอยางแบบฟอรม
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการฝกงานซึ่งสถานศึกษาสามารถนําไปปรับใชไดตามความเหมาะสม
เอกสารฉบั บ นี้ สํ า เร็ จ ลงได ด ว ยความร ว มมื อ อย า งดี ยิ่ ง จากคณะกรรมการ ซึ่ ง
ประกอบด ว ย ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู ศึ ก ษานิ เ ทศก และนั ก วิ ช าการศึ ก ษา ตลอดจน
ผูทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการ ซึ่งไดอุทิศสติปญญา ความรู ประสบการณ ตลอดจนสละ
เวลามาชวยงานเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติเปนสําคัญ สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
และวิชาชีพจึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
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ความสําคัญของการฝกงาน
การสรางความเขมแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาวะการ
แขงขันปจจุบันและอนาคตจําเปนตองมีกําลังแรงงานในประเทศที่มีคุณภาพ การอาชีวศึกษาซึ่ง
เปนเครื่องมือสําคัญในการผลิตกําลังคนสูงานอาชีพจึงตองมีการพัฒนาใหตรงตามความตองการ
ของภาคการผลิตและหรือบริการ โดยหลักสูตรตองมีความยืดหยุน งายตอการปรับเปลี่ยนให
ตรงกับความตองการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนตองเนน
การเรียนรูแบบบูรณาการ การเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง และการประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อ
ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อ
ปองกันและแกปญหาในงานอาชีพและการดํารงชีวิต ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความถนัด ความสนใจและ
ความแตกตางระหวางบุคคล รวมทั้งใหมีการปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคใหแกผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
สําหรับเปาหมายของการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ ตามมาตรา 6
แหงพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ไดกําหนดวา “ตองเปนการจัดการศึกษาในดาน
วิชาชีพที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ เพื่อ
ผลิตและพัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเปน
การยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
โดยนํ า ความรู ท างทฤษฎี อั น เป น สากลและภู มิ ป ญ ญามาพั ฒ นาผู รั บ การศึ ก ษาให มี ค วามรู
ความสามารถในทางปฏิบัติ และมีสมรรถนะจนสามารถนําไปประกอบอาชีพในลักษณะผูปฏิบัติหรือ
ประกอบอาชีพโดยอิสระได” การจัดการอาชีวศึกษาจึงกําหนดใหผูเรียนทุกคนในทุกระดับหลักสูตร
ไดเรียนรูงานวิชาชีพจากสภาพการปฏิบัติงานจริง โดยการรวมมือในการจัดการศึกษากับสถานประกอบการดวยวิธีการตางๆ หลากหลายรูปแบบตามขอกําหนดของหลักสูตรและแผนการเรียน
ของผูเรียนแตละกลุม เชน การนํารายวิชาชีพและหรือวิชาฝกงานไปฝกในสถานประกอบการ
อยางนอย 1 ภาคเรียนสําหรับผูเรียนในระบบ การฝกอาชีพหรือฝกประสบการณวิชาชีพใน
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สถานประกอบการเปนระยะเวลาครึ่งหลักสูตรสําหรับผูเรียนทวิภาคี เปนตน ซึ่งการฝกงานหรือ
ฝกประสบการณวิชาชีพตามแนวคิดนี้จะทําใหผูเรียนทุกคน ไมวาจะเขาศึกษาแบบในระบบ นอก
ระบบ ระบบทวิภาคี หรือหลายรูปแบบผสมผสานกัน ตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ไดรับประสบการณการปฏิบัติงานจริง มีความรูและทักษะความสามารถ
ตรงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมและหรือภาคธุรกิจมากยิ่งขึ้น

รายวิชาในหลักสูตรอาชีวศึกษา

หลักสูตรอาชีวศึกษา
- อุตสาหกรรม
- พาณิชยกรรม
- ศิลปกรรม
- คหกรรม
- เกษตรกรรม
- ประมง
- อุตสาหกรรมทองเที่ยว
- อุตสาหกรรมสิ่งทอ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

หนวยงานที่จัด

รายวิชาสามัญ/
รายวิชาพื้นฐานประยุกต

สถานศึกษา

รายวิชาชีพพื้นฐาน

สถานศึกษา

รายวิชาชีพ
รายวิชาชีพสาขาวิชา
รายวิชาชีพสาขางาน

สถานศึกษา

รายวิชาโครงการ

สถานศึกษาและหรือ
สถานประกอบการ

รายวิชาทวิภาคี

สถานประกอบการ

รายวิชาฝกงาน

สถานประกอบการ

แผนภาพที่ 1.1 การจัดการอาชีวศึกษาโดยความรวมมือ
ระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ
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หลักการฝกงาน
การฝกงานเปนการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกปญหา ซึ่งจัดดําเนินการ
โดยความรวมมือระหวางสถานศึกษากับภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากที่ผูเรียนได
เรียนรูภาคทฤษฎีและการฝกหัดหรือฝกปฏิบัติเบื้องตนในสถานศึกษาแลวระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้
เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดสัมผัส กับการปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณที่
ทันสมัย และบรรยากาศการทํางานทางธุรกิจที่ตองแขงขันกันในการรักษาคุณภาพและมาตรฐาน
ของงาน รวมทั้งการทํางานรวมกัน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการ
ปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปนและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ตลอดจนเกิดความมั่นใจและ
เจตคติที่ดีในการทํางานและการประกอบอาชีพอิสระ
เพื่ อให เป นไปตามจุ ดมุ งหมายของการจั ดการอาชี วศึ กษาและการฝ กอบรมวิ ชาชี พ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดกําหนดหลักการฝกงาน ดังนี้
1. เปนการจัดฝกประสบการณงานอาชีพใหกับผูเรียนในระบบที่เนนการศึกษาใน
สถานศึกษาเปนหลัก
2. เปนการจัดฝกประสบการณงานอาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
3. เปนการจัดฝกประสบการณงานอาชีพ โดยเนนการสรางระบบเครือขายและการ
มีสวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ ชุมชน ทองถิ่น และเครือขายความ
รวมมือทั้งในประเทศและตางประเทศ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
4. เป นการจั ด ฝก ประสบการณ ง านอาชี พ ที่ใ ห ความสํ า คัญ ในการพั ฒ นาความรู
ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อการนําไปสูการประกอบอาชีพ ทั้งการจางงาน
และการประกอบอาชีพอิสระ

วัตถุประสงคของการฝกงาน
1. เพื่อใหผูเรียนไดเพิ่มทักษะ สรางเสริมประสบการณและพัฒนาวิชาชีพตาม
สภาพความเปนจริงในสถานประกอบการและเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ
2. เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูถึงสภาพปญหา และวิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นขณะ
ปฏิบัติงานอยางมีเหตุผล
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3. เพื่อใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบ วินัย และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
4. เพื่อใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีในการทํางาน มีความภูมิใจในวิชาชีพ
5. เพื่ อ ให เ ป น ไปตามเกณฑ ก ารสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด

ประโยชนทไี่ ดรับจากการฝกงาน
ดานผูเรียน
1. ไดรับประสบการณจริงตามสาขาวิชาที่เรียน
2. ไดฝกทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น
3. สามารถคิดเปน ทําเปน จัดการและแกปญหาได
4. มีบุคลิกภาพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานอาชีพ
5. มีขอมูลในการเลือกสายงานเพือ่ การประกอบอาชีพ

ดานสถานศึกษา
1. สามารถผลิ ต ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพสอดคล อ งกั บ ความต อ งการของ
ตลาดแรงงาน
2. เกิดความรวมมือในการพัฒนาทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตร พัฒนางานวิจัย ฯลฯ
3. บุคลากรไดเรียนรูระบบการทํางานในสถานประกอบการ
4. มีขอมูลในการแนะแนวการเลือกสายงานเพื่อการประกอบอาชีพแกผูเรียน

ดานสถานประกอบการ
1. มีสวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ
2. มีโอกาสในการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพตามความตองการโดยไมตองฝก
เพิ่มเติม
3. ครูฝก ผูควบคุมการฝกไดเพิ่มทักษะในการสอนงาน
4. ไดกําลังคนเพื่อสนับสนุนงานของสถานประกอบการ
5. พนักงานมีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง
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นิยามศัพท
มาตรฐานการอาชีวศึกษา

หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพและมาตรฐาน
ในการจัดการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค เพื่อใชเปนเกณฑในการ
ส ง เสริ ม กํ า กั บ ดู แ ล การตรวจสอบ การประเมิ น ผล และการ
ประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา

การฝกงาน

หมายถึง การเสริมสรางประสบการณการประกอบอาชีพใหกับ
ผูเรียนในสถานประกอบการ (การจัดการอาชีวศึกษาแบบปกติ)

การฝกอาชีพ

หมายถึง การเรียนหรือการฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ (การ
จัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี)

สถานศึกษา

หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ
ตามหลักการที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2551

สถานประกอบการ

หมายถึง หนวยงาน องคกรภาครัฐหรือเอกชน และแหลงวิทยาการ
ที่ใหความรวมมือกับสถานศึกษาในการฝกงานของผูเรียน

หัวหนาสถานศึกษา

หมายถึง ผูอํานวยการวิทยาลัย

ครูที่ปรึกษา

หมายถึง ครูที่สถานศึกษามอบหมายใหทําหนาที่เปนที่ปรึกษาให
คําแนะนําแกผูเรียน

ครูประจําวิชา

หมายถึง ครูที่สถานศึกษามอบหมายใหทําหนาที่รับผิดชอบสอน
ในรายวิชาชีพที่จัดฝกงานในสถานประกอบการ

ครูนิเทศก

หมายถึง ครูที่สถานศึกษามอบหมายใหทําหนาที่นิเทศการฝกงาน
ของผูเรียนในสถานประกอบการ

ผูเรียน

หมายถึง ผูที่ไดขึ้นทะเบียนเปนนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ หรือนักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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ผูปกครอง

หมายถึง บิดา มารดา และบุคคลอื่นที่ทําหนาที่ปกครองดูแลและ
ใหความอุปการะแกผูเรียน และใหคํารับรองแกสถานศึกษา และ
หรื อสถานประกอบการว า จะปกครองดู แลความประพฤติ ของ
ผูเรียนในระหวางที่เรียนอยูในสถานศึกษา และฝกงานในสถานประกอบการ

ผูควบคุมการฝก

หมายถึ ง
ผู ที่ ส ถานประกอบการมอบหมายให ทํ า หน า ที่
ประสานงานกับสถานศึกษาในการจัดการฝกงานของผูเรียนใน
สถานประกอบการ

ครูฝก

หมายถึง ผูที่สถานประกอบการมอบหมายใหทําหนาที่สอน
ฝกอบรม และประเมินผลผูเรียนในสถานประกอบการ
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ตอนที่ 2 หลักเกณฑการจัดฝกงาน
แนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน

เงื่อนไขการฝกงาน
การจั ด ฝ ก งานถื อ เป น กระบวนการสํ า คั ญ สํ า หรั บ การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา เพื่ อ
เสริ ม สร า งประสิ ท ธิ ภ าพในการประกอบอาชี พ ให แ ก ผู เ รี ย น กรอบมาตรฐานหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และกรอบมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) จึงไดกําหนดโครงสรางหลักสูตรใหสถานศึกษาจัดใหมีการฝกงานในสถานประกอบการ
หรือแหลงวิทยาการ โดยมีเงื่อนไขในการดําเนินการดังนี้
1. สถานศึกษาตองจัดใหมีการฝกงานในสถานประกอบการหรือแหลงวิทยาการที่
สอดคลองกับสาขาวิชาที่เรียน
2. สถานศึกษาจะจัดใหผูเรียนฝกงานในชวงระยะเวลาใดก็ไดตามความเหมาะสม
ตั้งแตภาคเรียนที่ 4 ของระดับ ปวช. หรือภาคเรียนที่ 2 ของระดับ ปวส. โดยใหผูเรียนไดเรียนรู
ภาคทฤษฎีและฝกภาคปฏิบัติเบื้องตนในสถานศึกษากอนออกไปฝกงาน หากสถานศึกษาจัดให
ผูเรียนฝกงานในภาคเรียนปกติ ใหเพิ่มเวลาเรียนตอสัปดาหของรายวิชาเปน 2 เทาของเวลาเรียน
ปกติ
3. ใหมีการตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียนเปนรายวิชาเชนเดียวกับ
รายวิชาอื่นๆ ตามระเบียบวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรที่กําหนด

รูปแบบการฝกงาน
จากวัตถุประสงคและเงื่อนไขของการฝกงานดังที่กลาวมาแลว สถานศึกษาสามารถ
เลือกรูปแบบการฝกงานได ดังนี้

รู ป แบบที่ 1

นํ า รายวิ ช าการฝ ก งาน ไม น อ ยกว า 4 หน ว ยกิ ต ไปจั ด ฝ ก
ประสบการณงานอาชีพในสถานประกอบการที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เรียน ตามระยะเวลาที่
กําหนดในหลัก สูตร ทั้งนี้ โดยคิด คาหนวยกิตสํา หรับวิช าการฝกงานไมนอยกวา 54 ชั่วโมง
เทากับ 1 หนวยกิต
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รูปแบบที่ 2

นํารายวิชาในหมวดวิชาชีพที่สอดคลองกับลักษณะงานอาชีพของ
สถานประกอบการ ไปจัดการเรียนการสอนหรือจัดฝกในสถานประกอบการ ตามระยะเวลาที่
กําหนดในหลักสูตร
สถานศึ ก ษาสามารถเลื อ กจั ด ฝ ก งานในรู ป แบบหนึ่ ง รู ป แบบใด หรื อ จั ด แบบ
ผสมผสานทั้ง 2 รูปแบบก็ได ทั้งนี้ โดยอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาและสถานประกอบการ

รายวิชาชีพ
เรียนทฤษฎีและฝกปฏิบัติ
เบื้องตนในสถานศึกษา
ฝกปฏิบัติจริง
ในสถานประกอบการ

นํารายวิชาการฝกงาน
ไปฝกประสบการณ
งานอาชีพ

นํารายวิชาชีพ
ไปเรียนรูและ
ฝกปฏิบัติ

นํารายวิชาการฝกงาน
และรายวิชาชีพ
ไปเรียนรูและฝก
ประสบการณงานอาชีพ

แผนภาพที่ 2.1 รูปแบบการจัดฝกงาน
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รายวิชาการฝกงาน
รายวิชาการฝกงานในหลักสูตร ประกอบดวยรหัสวิชา ชือ่ วิชา จํานวนหนวยกิต
จํานวนชั่วโมงเรียนตอสัปดาหหรือภาคเรียน
จุดประสงครายวิชาและมาตรฐานรายวิชา หรือ
สมรรถนะรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา ทั้งนี้ เพื่อใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการใช
เปนแนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดังตัวอยางรายละเอียดรายวิชาการฝกงาน ตอไปนี้

รายวิชาการฝกงาน ในหลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
2000-7001

การฝกงาน

4 (320 ช.ม.)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานอาชีพจนเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ
นําไปประยุกตใชในงานอาชีพในระดับฝมือ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสรางสรรค และสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพ
2. ปฏิ บั ติ ง านอาชี พ ในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ อิ ส ระ หรื อ แหล ง
วิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณอาชีพในระดับฝมือ
3. สรุป รายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพ ไมนอยกวา 320 ชั่วโมง
ในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะ
และประสบการณอาชีพในระดับฝมือ โดยผานความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงาน
ในสาขาวิชานั้นๆ และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน
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รายวิชาการฝกงาน ในหลักสูตร ปวส. พ.ศ. 2546
3000-7001

การฝกงาน

4 (320 ช.ม.)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2. เพื่อใหสามารถควบคุมงาน ตรวจสอบงาน ติดตามและประเมินผล การจัดการ
วิชาชีพในระดับเทคนิค
3. เพื่อใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
อาชีพ
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสรางสรรค และสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพ
2. ปฏิ บั ติ ง านอาชี พ ในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ อิ ส ระ หรื อ แหล ง
วิทยาการ ดานการควบคุมงาน ตรวจสอบงาน ติดตามและประเมินผล การจัดการ
วิชาชีพในระดับเทคนิค
3. สรุป รายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพ ไมนอยกวา 320 ชั่วโมง
ในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญดานการ
ควบคุมงาน ตรวจสอบงาน ติดตามประเมินผลการจัดการวิชาชีพในระดับเทคนิค โดยผานความ
เห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้นๆ
และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตลอดระยะเวลาการฝกงาน
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(ราง) รายวิชาการฝกงาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ ระดับ ปวช.
2000-XXXX

การฝกงาน

ไมนอยกวา 4 หนวยกิต (*)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2. เตรียมความพรอมสวนบุคคลตามกฎขอบังคับ สุขอนามัย ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดลอม
3. ปฏิ บั ติ ง านอาชี พ ในระดั บ ฝ มื อ ตามหลั ก การและกระบวนการ โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
4. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน ปญหาและการแกไขตามแบบฟอรม
5. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานอาชีพเพื่อนําเสนออยางเปนระบบ
6. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ ดวยความรับผิดชอบ มีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสรางสรรค และทํางานรวมกับผูอื่นได
คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพ ไมนอยกวา 216 ชั่วโมง
ในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะ
และประสบการณอาชีพในระดับฝมือ โดยผานความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงาน
ในสาขาวิชานั้นๆ และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน
หมายเหตุ กรอบมาตรฐานหลักสูตร ปวช. และ ปวส. พ.ศ. 2551 กําหนดคาหนวยกิตสําหรับการฝกงาน/ฝกอาชีพ
ในสถานประกอบการหรือแหลงวิทยาการ ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต

แนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน
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(ราง) รายวิชาการฝกงาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ ระดับ ปวส.
3000-XXXX

การฝกงาน

ไมนอยกวา 4 หนวยกิต (*)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2. เตรียมความพรอมสวนบุคคลตามกฎขอบังคับ สุขอนามัย ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดลอม
3. ปฏิ บั ติ ง านอาชี พ ในระดั บ เทคนิ ค ตามหลั ก การและกระบวนการควบคุ ม งาน
ตรวจสอบงาน ติดตามและประเมินผล โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงาน
4. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน การแกไขปญหาและพัฒนางานตามแบบฟอรม
5. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ ดวยความรับผิดชอบ มีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสรางสรรค และทํางานรวมกับผูอื่นได
คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพ ไมนอยกวา 216 ชั่วโมง
ในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญดานการ
ควบคุมงาน ตรวจสอบงาน ติดตามประเมินผลการจัดการวิชาชีพในระดับเทคนิค โดยผานความ
เห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้นๆ
และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตลอดระยะเวลาการฝกงาน

กรอบหนาที่การจัดการฝกงาน
การฝกงานที่มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค ตองเกิดจากการประสานความ
รวมมือระหวางสถานศึกษา สถานประกอบการและผูเรียน เพราะการฝกงานเปนกลไกใหผูเรียน
ไดเรียนรูขั้นตอนการทํางาน เทคนิคการทํางานและการทํางานรวมกับพนักงานอื่น เสมือนผูเรียน
เปนพนักงานของสถานประกอบการ ประสบการณตรงที่ผูเรียนไดรับยอมแตกตางจากการเรียนรู
ในสถานศึกษา ดังนั้นเพื่อใหการฝกงานเกิดประสิทธิภาพจึงกําหนดกรอบหนาที่การจัดการฝกงาน
ดังนี้
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สถานศึกษา
- แตงตั้งคณะกรรมการและผูรับผิดชอบ
- จัดหา/พิจารณาสถานประกอบการที่เหมาะสม
- กําหนดคุณสมบัตผิ ูเรียนและเงื่อนไข
การฝกงาน
- วางแผนการจัดการฝกงานรวมกับ
สถานประกอบการ
- จัดทําคูมือ เอกสารประกอบการดําเนินงาน
- ประสานงานระหวางผูเรียน ผูปกครอง
สถานประกอบการและผูเกี่ยวของที่ไดรับ
มอบหมายในสถานศึกษา
- จัดเตรียมความพรอมแกผูเรียน
- จัดสงผูเรียนเขารับการฝกงาน
- นิเทศและประเมินผลการฝกงาน
- สรุปรายงานผลการจัดฝกงาน
- จัดระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับการฝกงาน
- ฯลฯ

สถานประกอบการ
- จัดผูควบคุมการฝก/ครูฝก
- วางแผนการจัดการฝกงานรวมกับ
สถานศึกษา
- จัดกิจกรรมการฝกงานใหผูเรียนไดเรียนรู
จากประสบการณงานอาชีพ
- ควบคุม ติดตามและประเมินผลการฝกงาน
- ฯลฯ

ผูเรียน
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบและเงื่อนไขการฝกงาน
ของสถานศึกษาและสถานประกอบการ
- ปฏิบัติงานและรวมกิจกรรมตามที่ไดรับ
มอบหมาย
- บันทึกและสรุปรายงานการปฏิบตั ิงาน
- ฯลฯ

แผนภาพที่ 2.2 กรอบหนาที่การจัดการฝกงาน

บทบาทหนาที่ของผูที่เกี่ยวของ
●

สถานศึกษา

1. แตงตั้งคณะกรรมการและผูรับผิดชอบในการวางแผน ประสานงาน จัดฝกงาน
นิเทศ และติดตามประเมินผลการฝกงานตามหลักสูตรตลอดปการศึกษา
2. จัดหาและพิจารณาสถานประกอบการที่เหมาะสมกับผูเ รียนแตละกลุมสาขา
วิชาชีพ
3. กําหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเรียนและหรือการฝกประสบการณงาน
อาชีพกอนออกฝกงาน
4. วางแผนการจัดการฝกงานรวมกับสถานประกอบการ
แนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน

13

5. จัดทําคูมือและเอกสารประกอบการดําเนินงาน ไดแก คูมือการฝกงานสําหรับ
ผูเรียน แบบบันทึกการปฏิบัติงาน แบบสรุปขอมูลผูเรียนฝกงาน แบบรายงานการนิเทศการ
ฝกงาน แบบประเมินผลการฝกงาน แบบรายงานผลและใหระดับคะแนนรายวิชาที่นําไปฝกงาน
เปนตน
6. ประสานงานระหว า งผู เ รี ย น สถานประกอบการ และผู เ กี่ ย วข อ งที่ ไ ด รั บ
มอบหมายในสถานศึกษาเกี่ยวกับการฝกงาน การนิเทศ และการติดตามประเมินผล
7. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนออกฝกงานใหผูเรียน เชน การปฐมนิเทศ
การเขียนรายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสาร การฝกทักษะพื้นฐานและคุณลักษณะที่
พึงประสงคในการปฏิบัติงาน ฯลฯ
8. จัดสงผูเรียนเขารับการฝกในสถานประกอบการ
9. นิเทศและประเมินผลการฝกงานตามแผนปฏิบัติงาน
10. สรุปรายงานผลการจัดฝกงานประจําปการศึกษาในแตละระดับหลักสูตร และ
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
11. จัดระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับการฝกงาน ไดแก ขอมูลสถานประกอบการและ
แหลงวิทยาการ ขอมูลผูเขารับการฝกงานและผลการฝกงาน เปนตน
12. อื่นๆ ตามที่สถานศึกษาเห็นสมควร เชน การจัดทําประกันอุบัติเหตุใหผูเรียน
●

สถานประกอบการ

1. ใหการสนับสนุนการฝกงาน โดยแตงตั้ง มอบหมายผูควบคุมการฝกและครูฝก
2. วางแผนและจัดทําแผนการฝกรวมกับสถานศึกษา
3. จัดกิจกรรมในการฝกงานอาชีพ ไดแก จัดปฐมนิเทศใหความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับ
ลักษณะงาน กฎระเบียบของสถานประกอบการ เปนตน
4. ควบคุม ติดตามและประเมินผลการฝกงาน
5. จัดทําหนังสือรับรองการฝกงาน
●

ผูเรียน

1. ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝกงาน และหรือรายวิชาชีพทีจ่ ะนําไปเรียนและฝก
ในสถานประกอบการตามวันที่กําหนด
2. เขารวมกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนออกฝกงาน
3. ปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บและเงื่ อ นไขการฝ ก งานของสถานศึ ก ษา และสถานประกอบการ
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4. ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจากผูควบคุมการฝกหรือครูฝก
5. แจงครูฝกและครูนิเทศก ครูประจํารายวิชาทันทีเมื่อเกิดปญหาในการฝกงาน
6. เขารวมกิจกรรมตามทีส่ ถานศึกษาและสถานประกอบการกําหนด
7. รักษาความลับของสถานประกอบการ
8. บันทึกและจัดทํารายงานการปฏิบัติงานหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
9. เขารวมสัมมนาเพื่อนําเสนอผลการฝกงาน
●

ครูนิเทศก ครูประจําวิชา
1. ศึกษาขอมูลเกีย่ วกับผูเรียนและสถานประกอบการกอนการนิเทศ
2. จัดทําแผนการนิเทศ
3. ใหคําปรึกษาและแกไขปญหาที่เกิดจากการฝกงานรวมกับครูฝก
4. แจงขาวสารที่ผูเรียนควรทราบ
5. นิเทศติดตามและประเมินผลระหวางการฝกงานของผูเรียน
6. รายงานผลการนิเทศการฝกงานเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
7. จัดการสัมมนาเพื่อนําเสนอผลการฝกงาน
8. ประเมินผลและตัดสินผลการเรียน

●

ผูควบคุมการฝก
1. ประสานงานการจัดฝกงานและอํานวยความสะดวกในการจัดการฝกงาน
2. จัดทําแผนการฝกงานรวมกับสถานศึกษา
3. ควบคุมดูแลผูเรียนในการฝกงานตามแผนการฝก
4. แกไขปญหารวมกับครูนิเทศก ครูประจํารายวิชา และครูฝก

●

ครูฝก
1. ศึกษาแผนการฝกของผูเรียนในสถานประกอบการ
2. ใหความรูและสอนงานตามแผนการฝกใหผูเรียน
3. ควบคุมดูแลผูเรียนในการฝกงานตามแผนการฝก
4. แกไขปญหารวมกับครูนิเทศก ครูประจํารายวิชา และผูควบคุมการฝก
5. ประเมินผลการฝกงานของผูเรียน

แนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน

15

ตอนที่ 3 การดําเนินการฝกงาน
แนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน

วิธีการจัดการฝกงาน
เพื่อประโยชนในการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีความรู ทักษะกระบวนการ และมี
สมรรถนะที่สามารถปฏิบัติงานอาชีพไดจริง ผูเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกคนตองผานการฝกงานในสถานประกอบการ
ตามรูปแบบการฝกงานรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือแบบผสมผสาน ดังนี้
รูปแบบที่ 1
รูปแบบที่ 2
นํารายวิชาการฝกงานไปฝกประสบการณ
นํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปเรียนรู
งานอาชีพในสถานประกอบการ
และฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ
การจัดดําเนินงาน
การจัดดําเนินงาน
1. สถานศึกษากําหนดวิชาการฝกงานใหผูเรียนไป 1. สถานศึ กษาวิ เ คราะห ลัก ษณะงานของสถานฝกประสบการณงานอาชีพตามสาขาวิชาที่เรียน
ประกอบการที่ เ ข า ร ว มจั ด การเรี ย นการสอน
2. สถานศึกษาวิเ คราะหลักษณะงานของสถานอาชีวศึกษา
ประกอบการเพื่ อ กํ า หนดเงื่ อ นไขการฝ ก งาน 2. สถานศึกษาเลือกรายวิชาชีพที่มีสมรรถนะตรง
โดยผูเรีย นตองผานรายวิชาชีพที่เ ปนพื้นฐาน
กั บ ลั ก ษณะงานเพื่ อ ไปจั ด การเรี ย นรู และฝ ก
การปฏิบัติงาน และใหถือเปนเงื่อนไขของการ
ประสบการณงานอาชีพในสถานประกอบการ
สมรรถนะใดที่สถานประกอบการไมสามารถ
ฝกงานของสาขาวิชานั้นๆ
จัดฝ กได ตามที่ กําหนดในรายวิชา ให นํ ามาจั ด
3. สถานศึ ก ษาและสถานประกอบการร ว มกั น
สอนหรือฝกในสถานศึกษาหรือจัดสงครูประจํา
กําหนดชวงเวลาของการฝกงาน ตามหลักสูตร
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และหรื อ
รายวิชาไปสอนในสถานประกอบการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จํ านวนรายวิ ชาที่ นํ าไปเรี ยนและฝ กในภาค
เรียน รวมทั้งการกําหนดชวงเวลาในการเรียน
และฝกขึ้นอยูกับลักษณะงานและความเหมาะสม
3. สถานศึ ก ษาร ว มกั บ สถานประกอบการจั ด ทํ า
แผนการจัดการเรียนรูและฝกปฏิบัติ และการ
ประเมินผลใหสอดคลองกับรายวิชาที่กําหนดไว
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รูปแบบที่ 1
นํารายวิชาการฝกงานไปฝกประสบการณ
งานอาชีพในสถานประกอบการ
การประเมินผล

รูปแบบที่ 2
นํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปเรียนรู
และฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ
การประเมินผล

1. ผูเ รียนตองมี เ วลาฝ กประสบการณงานอาชี พ 1. ผู เรี ยนต องมี เวลาเรี ยนรู และฝ กประสบการณ
งานอาชีพในแตละรายวิชาชีพที่นําไปเรียนรูและ
ไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาการฝกที่
ฝกในสถานประกอบการไมนอยกวารอยละ 80
กํ า หนด จึ ง จะมี สิ ท ธิ์ รั บ การประเมิ น สรุ ป ผล
ของระยะเวลาที่กําหนดตามหลักสูตร จึงจะมีสิทธิ์
การเรียน
รับการประเมินสรุปผลการเรียนรายวิชานั้นๆ
2. สถานศึ ก ษาและสถานประกอบการร ว มกั น
กําหนดสัดสวนการใหคะแนน วิธีการประเมิน 2. สถานศึ ก ษาและสถานประกอบการร ว มกั น
กําหนดสัดสวนการใหคะแนน วิธีการประเมิน
เครื่ อ งมื อ ประเมิ น เกณฑ ก ารประเมิ น และ
เครื่ อ งมื อ ประเมิ น เกณฑ ก ารประเมิ น และ
ร ว มกั น ประเมิ น ผลการฝ ก ประสบการณ ง าน
อาชีพ โดยเนน ทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน
รวมกันประเมินผลการเรียนเปนรายวิชา โดย
ครอบคลุมทั้ ง ดานความรู ทักษะกระบวนการ
และพฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติง านและพฤติกรรมลักษณะนิสัยในการ
3. สถานศึกษาตัดสินผลการประเมินและใหระดับ
ปฏิ บั ติ ง านตามจุ ด ป ระสงค ร ายวิ ช าและ
คะแนนวิ ช าการฝ ก งานตามระเบี ย บว า ด ว ย
การประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตร
มาตรฐานรายวิ ช า หรื อ สมรรถนะรายวิ ช าที่
4. กรณี ผู เ รี ย นไม ส ามารถฝ ก ได ค รบตามแผน
หลักสูตรกําหนด
การฝกประสบการณงานอาชีพ ใหอยูในดุลยพินิจ 3. สถานศึ ก ษาตั ด สิ น ผลการเรี ย นและให ร ะดั บ
ของสถานศึกษาในการพิจารณาดําเนินการ
คะแนนเปนรายวิชา เมื่อสิ้นภาคเรียนหรือเมื่อ
สิ้นสุดการเรียนหรือการปฏิบัติงาน ตามระเบียบ
วาดวยการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตร
4. กรณีผูเรียนไมสามารถฝกไดครบตามแผนการเรียนรูและฝกประสบการณงานอาชีพ ใหอยูใน
ดุ ล ยพิ นิ จ ของสถานศึ ก ษาในการพิ จ ารณา
ดําเนินการ
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ขั้นตอนการดําเนินการฝกงานของสถานศึกษา
ขั้นตอนการดําเนินงานและกิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 สรางความเขาใจแกผูเกี่ยวของ
1) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
2) กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
3) ประชุมคณะกรรมการ
4) จัดทําปฏิทินปฏิบตั ิงาน
1.2 สํารวจรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ
1) ขอมูลสถานประกอบการ ไดแก
- ลักษณะงาน
- สถานที่ตงั้
- ความพรอมในการรับฝกงาน
- เงื่อนไขในการฝกงาน
- ผูรับผิดชอบการฝกงาน
2) ขอมูลสถานศึกษา ไดแก
- ผูรับผิดชอบการฝกงาน
- รายวิชาทีจ่ ะนําไปฝกงาน
- เอกสารการดําเนินงานที่เกี่ยวของ
3) ขอมูลผูเรียน เกี่ยวกับ
- สาขาวิชาและจํานวนผูเรียนแตละสาขาวิชา
- ขอมูลสวนบุคคล
1.3 วางแผนการดําเนินการฝกงาน
1) พิจารณาสถานประกอบการที่เหมาะสม
2) กําหนดสมรรถนะที่ตองการตามลักษณะงาน
อาชีพของสถานประกอบการ
3) กําหนดสาขาวิชาและรายวิชาที่จะนําไปเรียน
และหรือฝกในสถานประกอบการทีส่ อดคลอง
กับสมรรถนะของงานอาชีพ
4) กําหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขการฝกงาน
จําแนกตามสาขาวิชาและสถานประกอบการ
5) พิจารณการจัดผูเรียนแตละสาขาวิชาเขารับ
การฝกงานในสถานประกอบการ
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ผูเกี่ยวของ

เอกสารที่เกี่ยวของ

- ฝายวิชาการ/
ฝายแผนงาน
- แผนกวิชา
- งานความรวมมือ

- คําสัง่
- รายงานการประชุม
- ปฏิทินปฏิบัติงาน

- งานความรวมมือ - แบบสํารวจขอมูล
- แผนกวิชา
สถานประกอบการ
- งานทะเบียน
- แบบสรุปผล
- งานพัฒนา
ความตองการรับ
การเรียนการสอนฯ ผูเรียนฝกงานของ
สถานประกอบการ
- คําสัง่ มอบหมายงาน
- หลักสูตร ระเบียบ
คูมือจัดฝกงาน และ
เอกสารแบบฟอรมที่
เกี่ยวของ
- ทะเบียนประวัติ
นักเรียน นักศึกษา
- แบบสรุปรายชื่อ
- คณะกรรมการฯ
สถานประกอบการ/
- ครูที่ปรึกษา
แหลงวิทยาการ
- ครูประจําวิชา
บุคลากรผูรับผิดชอบ
- ครูนิเทศก
และความตองการรับ
- แผนกวิชา
ผูเรียนฝกงาน
- งานพัฒนา
การเรียนการสอนฯ - แบบสรุปสาขาวิชา
- งานวัดผล
รายวิชาและรายชือ่
- งานทะเบียน
ผูเรียนฝกงานในแตละ
สถานประกอบการ
- สถานประกอบการ

แนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน

ขั้นตอนการดําเนินงานและกิจกรรม
6) กําหนดแผนการเรียนและหรือฝกรวมกับ
สถานประกอบการ
7) กําหนดแผนการนิเทศการฝกงาน
8) กําหนดผูรับผิดชอบและผูประสานงานของ
สถานศึกษาและสถานประกอบการ
9) กําหนดสัดสวนคะแนน วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมิน และเกณฑการประเมิน
รวมกับสถานประกอบการ
1.4 ประสานงานการดําเนินการฝกงาน
1) ประสานงานผูเกีย่ วของในสถานศึกษา เพื่อ
เตรียมการและดําเนินการในสวนทีร่ ับผิดชอบ
2) จัดทําคูมือและเอกสารที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินงานสําหรับผูรับผิดชอบของสถานศึกษา
ผูเรียน ผูปกครอง และสถานประกอบการ
3) ประสานงานสถานประกอบการเพื่อขอความ
รวมมือ/อนุเคราะหการจัดฝกงาน พรอมแจง
รายชื่อผูเรียนฝกงาน ปฏิทินการฝกงาน และ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4) ประสานผูเรียนทีม่ ีสิทธิ์เขารับการฝกงานเพื่อ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาทีน่ ําไปเรียน/ฝกงานใน
สถานประกอบการ และรับทราบขอมูลเกี่ยวกับ
การฝกงาน
5) ประสานผูปกครองเพื่อขออนุญาตใหผูเรียน
เขารับการฝกงานตามปฏิทินการฝกงานที่
กําหนด
6) ประสานการจัดทําอุบัติเหตุใหกับผูเ รียนฝกงาน
2. ขั้นดําเนินการ
2.1 เตรียมความพรอมผูเรียนกอนออกฝกงาน
1) ปฐมนิเทศการฝกงาน
2) จัดเตรียมผูเรียนดานความรูแ ละทักษะเบื้องตน
ในการปฏิบัตงิ าน รวมทั้งดานความประพฤติ
3) จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมอื่นๆ

แนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน

ผูเกี่ยวของ

เอกสารที่เกี่ยวของ
- แผนการเรียน/ฝก
- แผนการนิเทศ
- แบบสรุปเกี่ยวกับ
การประเมิน (สัดสวน
การใหคะแนน
วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เกณฑการประเมิน)

- ครูที่ปรึกษา
- ครูประจําวิชา
- ครูนิเทศก
- แผนกวิชา
- งานความรวมมือ
- งานเอกสาร
การพิมพ
- งานธุรการ
- งานทะเบียน

- คูมือฝกงาน เอกสาร/
แบบฟอรมบันทึก
รายงาน การนิเทศ
การประเมินผล
- ประกาศเกี่ยวกับ
การลงทะเบียนฝกงาน
ผูมีสิทธิ์เขารับการฝก
กําหนดการฝก ฯลฯ
- แผนการฝก การนิเทศ
และปฏิทินปฏิบัตงิ าน
- หนังสือขอความ
อนุเคราะห/รวมมือ
ในการฝกงาน
- หนังสือสงตัวผูเรียน
ฝกงาน
- หนังสือขอนุญาต
ผูปกครอง

- งานความรวมมือ
- แผนกวิชา
- ครูที่ปรึกษา
- ครูประจําวิชา

- คูมือการฝกงาน
- เอกสาร/แบบฟอรม
บันทึก รายงาน
- กําหนดการฝก
แผนการฝก ฯลฯ
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2.2 ดําเนินการฝกงาน
1) จัดสงผูเรียนเขารับการฝกงาน
2) สถานประกอบการปฐมนิเทศแนะนําสถานที่
บุคลากร กฎ ระเบียบ ขอบังคับ การปฏิบัติตน
และการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ
3) ผูเรียนฝกประสบการณงานอาชีพตามแผน
การฝกที่กาํ หนด ภายใตการควบคุมดูแล
แนะนํา ของครูฝก และผูควบคุมการฝก
4) ผูเรียนจดบันทึกการปฏิบัติงานทีไ่ ดรับ
มอบหมายตามแบบฟอรมที่กําหนด
5) ครูนิเทศกใหการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
ผูเรียนฝกงานตามแผนการนิเทศ พรอมสรุป
รายงานผล
6) ผูควบคุมการฝกและครูฝกประเมินผูเรียนขณะ
ฝกงาน ทั้งดานทักษะกระบวนการ ผลงาน และ
พฤติกรรมลักษณะนิสัย ตามแบบประเมินและ
เกณฑการใหคะแนน
7) ผูเรียนจัดทําสรุปรายงานการฝกงานและ
นําเสนอในชั้นเรียน
3. ขั้นสรุปประเมินผลการฝกงาน
3.1 ครูประจําวิชาประเมินผลการเรียนรูภ าคทฤษฎี
รายวิชาที่นาํ ไปเรียนและฝกในสถานประกอบการ
3.2 ครูประจําวิชารวบรวมผลการประเมินภาคทฤษฎี
ผลการนําเสนอรายงานการฝกงาน ผลการนิเทศ
ผลการฝกปฏิบัตแิ ละผลการประเมินพฤติกรรม
ลักษณะนิสัยของผูเรียนเปนรายบุคคล
3.3 ครูประจําวิชาตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชาและ
ใหระดับคะแนนแตละรายวิชา พรอมทั้งขออนุมัติ
ผลการเรียนเพื่อบันทึกขอมูลงานทะเบียน
3.4 สรุปรายงานผลการฝกงาน
3.5 มอบหนังสือรับรองการฝกงานแกผูเรียนที่ผาน
การประเมิน
3.6 จัดทําหนังสือขอบคุณสถานประกอบการ
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ผูเกี่ยวของ

เอกสารที่เกี่ยวของ

- งานความรวมมือ
- ผูควบคุมการฝก
- ครูฝก
- ครูนิเทศก

- หนังสือสงตัวผูเรียน
ฝกงาน
- คูมือฝกงาน
- แผนการฝก
- แผนการนิเทศ
- เอกสาร/แบบฟอรม
บันทึก รายงาน
- แบบประเมินและ
เกณฑการใหคะแนน

- คณะกรรมการฯ
- งานความรวมมือ
- ครูนิเทศก
- ครูประจําวิชา
- งานวัดผล
- งานพัฒนา
การเรียนการสอนฯ
- งานทะเบียน
- ผูควบคุมการฝก
- ครูฝก

- แบบประเมินและ
เกณฑการประเมิน
- แบบสรุปผลการ
ประเมินการฝกงาน
- รายงานผลการ
ประเมินการฝกงาน
- ใบ รบ.
- หนังสือรับรอง
การฝกงาน
- หนังสือขอบคุณ

แนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน

ตอนที่ 4 การจัดทําแผนการฝก
แนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน

ความสําคัญของแผนการฝก
แผนการฝกเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับการฝกงาน ที่จะนําไปสูเปาหมายของการ
จัดการฝกทักษะปฏิบัติหรือการฝกประสบการณงานอาชีพใหแกผูเรียนตามที่หลักสูตรกําหนดไว
ซึ่งสถานศึกษาและสถานประกอบการจะตองพิจารณาดําเนินการจัดทําแผนการฝกรวมกัน เพื่อให
ผูเรียนไดรับความรู ทักษะ ประสบการณจากลักษณะงานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ ตลอดจน
มีเจตคติและพฤติกรรมลักษณะนิสัยตรงตามสมรรถนะรายวิชาที่นําไปจัดฝกงาน สามารถนําสิ่ง
ที่ไดรั บไปประยุก ตใชใ นการประกอบอาชีพอย างมั่นใจ ดังนั้นแผนการฝก จึงเปรีย บเสมือ น
เปาหมายของความสําเร็จที่คาดหวังวาผูเรียนจะไดรับจากการฝกงาน
เพื่อใหการฝกงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามวัตถุประสงค การ
จัดทําแผนการฝกจึงตองพิจารณาถึงเรื่องตอไปนี้
1. หัวขอการฝกหรือรายการฝก
2. สมรรถนะ
3. จุดประสงคการฝก
4. กิจกรรมการฝกและเวลาทีใ่ ช
5. อุปกรณการฝก
6. การประเมินผลการฝก
7. สรุปรายงานผลการฝกงาน

ขั้นตอนการทําแผนการฝก
1. วิเคราะหลักษณะงานในสถานประกอบการ และรายละเอียดของรายวิชาการฝกงาน
และหรือรายวิชาชีพที่จะนําไปเรียนและฝก ไดแก จุดประสงครายวิชาและมาตรฐานรายวิชา หรือ
สมรรถนะรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา เพื่อกําหนดรายการฝกและสมรรถนะที่ตองการ
2. กํ า หนดจุ ด ประสงค ก ารฝ ก ในแต ล ะรายการฝ ก ให ค รอบคลุ ม พฤติ ก รรมด า น
ความรู ทักษะ เจตคติและพฤติกรรมลักษณะนิสัย สอดคลองกับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
3. กําหนดกิจกรรมหรือรายการฝกใหสอดคลองกับจุดประสงคการฝก
4. กําหนดวิธีการ เครื่องมือและเกณฑในการประเมินผลการฝก
แนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน
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●

การกําหนดหัวขอการฝกหรือรายการฝก

พิจารณากําหนดจากลักษณะของงานที่ตองปฏิบัติในสถานประกอบการ
ประกอบดวยงานหลักและงานยอย ตัวอยางเชน

งานบริการและ
ซอมเครื่องยนต

งานบริการและซอม
เครื่องยนตแกสโซลีน

งานบริการและซอม
เครื่องยนตดีเซล
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โดย

งานถอด ประกอบ ตรวจสอบสภาพชิ้นสวนกลไกเครื่องยนต
งานซอม เปลี่ยน ปรับตั้งชิ้นสวนของเครื่องยนต
งานถอด ประกอบ ตรวจสอบสภาพชิ้นสวนกลไกชุดไทมิง่
งานเปลี่ยน ปรับตัง้ ชิ้นสวนกลไกชุดไทมิ่ง
งานตรวจสภาพ ซอม เปลี่ยนอุปกรณระบบจุดระเบิด
งานตรวจสภาพ ซอม เปลี่ยนอุปกรณระบบระบายความรอน
งานตรวจสภาพ ซอม เปลี่ยนอุปกรณระบบหลอลื่น
งานตรวจสภาพ ซอม เปลี่ยนอุปกรณระบบเชื้อเพลิง
งานตรวจสภาพ ซอม เปลี่ยนอุปกรณระบบประจุอากาศ
งานบํารุงรักษาชิ้นสวน อุปกรณระบบตางๆ
งานตรวจวิเคราะหขอขัดของระบบตางๆ
งานประมาณราคาคาอะไหลและคาบริการ
งานถอด ประกอบ ตรวจสอบสภาพชิ้นสวนกลไกเครื่องยนต
งานซอม เปลี่ยน ปรับตั้งชิ้นสวนของเครื่องยนต
งานถอด ประกอบ ตรวจสอบสภาพชิ้นสวนกลไกชุดไทมิง่
งานเปลี่ยน ปรับตัง้ ชิ้นสวนกลไกชุดไทมิ่ง
งานตรวจสภาพ ซอม เปลี่ยนอุปกรณระบบจุฉีดเชื้อเพลิง
งานตรวจสภาพ ซอม เปลี่ยนอุปกรณระบบระบายความรอน
งานตรวจสภาพ ซอม เปลี่ยนอุปกรณระบบหลอลื่น
งานตรวจสภาพ ซอม เปลี่ยนอุปกรณระบบเชื้อเพลิง
งานตรวจสภาพ ซอม เปลี่ยนอุปกรณระบบอุอากาศและประจุ
อากาศ
- งานบํารุงรักษาชิ้นสวน อุปกรณระบบตางๆ
- งานตรวจวิเคราะหขอขัดของระบบตางๆ
- งานประมาณราคาคาอะไหลและคาบริการ

-

แนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน

●

การกําหนดสมรรถนะ

สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความสามารถในการประยุกตใชความรู
ความเขาใจ ทักษะปฏิบัติ และทักษะดานความคิดในการปฏิบัติงาน ใหมีประสิทธิผลตาม
มาตรฐานที่ตองการของงานอาชีพ ซึ่งนิยมเขียนในรูปแบบของผลสัมฤทธิ์ ประกอบดวย กริยากรรม-เงื่อนไข/สถานการณ ครอบคลุมทั้งดานความรูที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน ทักษะที่
ตองการใหเกิดขึ้น และพฤติกรรมลักษณะนิสัยที่พึงประสงคในการปฏิบัติงาน ตัวอยางเชน ใน
การปฏิบัติงานบริการและซอมเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล
ผูปฏิบัติงานในระดับฝมือหรือ
ระดับ ปวช. ตองมีสมรรถนะดังนี้
1. แสดงความรูเกีย่ วกับหลักการทํางานเบื้องตนของเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล
2. เตรียมรางกาย พื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณใหพรอมปฏิบัติงาน โดย
คํานึงถึงความปลอดภัยและสิง่ แวดลอม
3. ถอด ประกอบชิ้นสวนกลไกเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล
4. ถอด ประกอบชิ้นสวนกลไกชุดไทมิ่งเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล
5. ถอด ประกอบอุปกรณระบบระบายความรอนเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล
6. ถอด ประกอบอุปกรณระบบหลอลื่นเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล
7. ถอด ประกอบอุปกรณระบบน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล
8. ถอด ประกอบอุปกรณระบบจุดระเบิดเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล
9. บํารุงรักษาเครือ่ งยนตแกสโซลีนและดีเซล
10. ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ซื่อสัตย ขยัน อดทน ตรงตอเวลา และทํางานรวมกับผูอื่นได
สมรรถนะงานจะสะทอนใหเห็นถึงความรูและทักษะที่ผูปฏิบัติงานจะตองมีเพื่อให
สามารถปฏิบั ติ ง านได ตามเกณฑ ที่ กํา หนด นอกจากนี้ ยั ง เป น แนวทางในการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานดวย
●

การกําหนดจุดประสงคการฝก

เปนการกําหนดสิ่งที่ตองการใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคการเรียนรู จุดประสงคการฝก
พิจารณาจากจุดหมายของหลักสูตร จุดประสงคของสาขาวิชา มาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาและ
สาขางาน จนถึงระดับรายวิชา คือ จุดประสงครายวิชาและมาตรฐานรายวิชา หรือสมรรถนะ
รายวิชา และคําอธิบายรายวิชา เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูมุงไปสูผลสัมฤทธิ์ตามที่
หลั ก สู ต รกํ า หนด โดยเน น พฤติ ก รรมที่ ต อ งการให ผู เ รี ย นเกิ ด การเปลี่ ย นแปลง 3 ด า น คื อ
แนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน
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ดานพุทธิพิสัย (ความรู) ดานทักษะพิสัย (ทักษะ) และดานจิตพิสัย (เจตคติและกิจนิสัย
ที่พึงประสงค)

พุทธิพิสัย คือ จุดประสงคการเรียนรูที่เนนความสามารถทางสมองหรือความรอบรู
ในเนื้อหาวิชา หลักการหรือทฤษฎี สามารถวัดไดจากการใหผูเ รียนแจกแจงความรู โดยแบง
ออกเปน 6 ขั้น ไดแก ความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห
และการประเมินคา
ระดับพฤติกรรม

ตัวอยางคํากริยาที่ใช

1. ความรูความจํา ความสามารถในการจดจําสิง่ ที่
เรียนมาแลว อาจเปนขอมูลงายๆ จนถึงทฤษฎี

บอกคุณสมบัติ จับคู เขียนลําดับ อธิบาย บรรยาย
จําแนก ระบุ

2. ความเขาใจ ความสามารถในการจับใจความ
การแปลความหมาย การสรุป หรือขยายความ

แปลความหมาย อธิบาย ขยายความ สรุปความ
ยกตัวอยาง บอกความแตกตาง เรียบเรียง เปลี่ยน

3. การนําไปใช ความสามารถในการนําสิ่งทีไ่ ด
เรียนรูไ ปใชในสถานการณใหม

แกปญหา สาธิต ทํานาย เชือ่ มโยงความสัมพันธ
เปลี่ยนแปลง คํานวณ ปรับปรุง ผลิต ซอม

4. การวิเคราะห ความสามารถในการแยกแยะ
สิ่งตางๆ ออกเปนสวนยอยๆ บอกความสัมพันธ
ระหวางองคประกอบยอยนัน้ ได

เขียนโครงราง แยกแยะ จัดประเภท จําแนกใหเห็น
ความแตกตาง บอกเหตุผล ทดลอง

5. การสังเคราะห ความสามารถในการรวบรวม
สวนยอยๆ เพื่อสรางรูปแบบหรือโครงสรางใหม

รวบรวม ออกแบบ จัดระเบียบ สราง ประดิษฐ
วางหลักการ

6. การประเมินคา ความสามารถในการวินจิ ฉัย
คุณคาของสิ่งตางๆ โดยมีหลักเกณฑที่แนนอน

วัดผล เปรียบเทียบ ตีคา ลงความเห็น วิจารณ

ทักษะพิสัย คือ จุดประสงคการเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางกาย เนนดาน
การวางทาทางใหถูกตองและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานแตละชนิด สามารถระบุพฤติกรรม
ที่แสดงออกไดจากการตีความทักษะหรือการปฏิบัติออกมาเปนพฤติกรรม สังเกตไดจากความ
ถูกตองแมนยํา ความวองไว คลองแคลว และสม่ําเสมอ แบงออกเปน 5 ขั้น ไดแก การรับรู
การเตรียมความพรอม การปฏิบัติงานโดยอาศัยผูแนะ/เลียนแบบ การปฏิบัติงานไดเอง/คลอง
และการปฏิบัติงานดวยความชํานาญ/ทํางานใหมได
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ระดับพฤติกรรม

ตัวอยางคํากริยาที่ใช

1. การรับรู การรับรูในสิง่ ที่จะตองปฏิบัติ โดยผาน
ประสาทสัมผัส

สังเกต รูส ึก สัมผัส ตรวจพบ

2. การเตรียมพรอม การเตรียมตัวใหพรอม ทาง
สมอง ทางกายและจิตใจ

แสดงทาทาง ตัง้ ทา เขาประจําที่

3. การปฏิบัติงานโดยอาศัยผูแนะ/เลียนแบบ
การทําตามตัวอยาง การลองผิดลองถูก

เลียนแบบ ทดลอง ฝกหัด

4. การปฏิบัติงานไดเอง/คลอง ปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง เรียบรอย มีประสิทธิภาพ

สาธิต ผลิต แกไข ทําไดสาํ เร็จดวยตนเอง ทํางานได
เร็วขึ้น

5. การปฏิบัติงานดวยความชํานาญ/ทํางานใหมได ทํางานดวยความกระฉับกระเฉง จัดระบบ ควบคุมการ
ปฏิบัติงานดวยความคลองแคลว สามารถทํางาน ทํางาน
ใหมได

จิตพิสัย คือ จุดประสงคการเรียนรูที่เนนหนักดานความสนใจ เจตคติ คานิยม
อารมณและความประทับใจ แบงเปน 5 ขั้น ไดแก การรับรู การตอบสนอง การเห็นคุณคา การ
จัดระบบคานิยม การกําหนดคุณลักษณะ
ระดับพฤติกรรม

ตัวอยางคํากริยาที่ใช

1. การรับรู การยอมรับความคิด กระบวนการ หรือ เลือก ชี้ ติดตาม ยอมรับ
สิ่งเราตางๆ
2. การตอบสนอง ความเต็มใจที่จะตอบสนองตอ
สิ่งที่รับรู

อภิปราย เลือก เขียนชื่อกํากับ

3. การเห็นคุณคา ความรูสึกนิยมพอใจในสิง่ ใด
สิ่งหนึง่ จนเกิดการปฏิบัติตามในสิ่งนั้น

อธิบาย ริเริ่ม เลือก แสวงหา ประพฤติตาม นํามาใช

4. การจัดระบบคานิยม การนําเอาคุณคาตางๆ ที่เกิด จําแนก จัดอันดับ จัดระเบียบ ผสมผสาน
จากการเรียนรูมาผสมผสานและจัดระบบเขาดวยกัน
เพื่อเสริมสรางระบบคุณคาขึ้นภายในตนเอง
5. การกําหนดคุณลักษณะ การนําคานิยมที่จัด
ระบบแลวมาปฏิบัติจนเปนนิสัยเฉพาะตน

แนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน

สนับสนุน ตอตาน ใชเหตุผล แสดงออก ชักชวน

25

คุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูสําเร็จ
การอาชีวศึกษา ประกอบดวย รายการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค
และพฤติกรรมบงชี้ดังตอไปนี้
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค
1. มีมนุษยสัมพันธ

2. ความมีวินัย

พฤติกรรมบงชี้
1.1 แสดงกริยาทาทางสุภาพตอผูอนื่
1.2 พูดจาสุภาพ
1.3 ชวยเหลือผูอนื่
1.4 รับฟงความคิดเห็นของผูอ ื่น
1.5 ใหความรวมมือกับผูอื่น
1.6 ชื่นชมยินดีเมื่อผูอื่นประสบความสําเร็จ
1.7 กลาวขอบคุณหรือขอโทษอยางเหมาะสมตามสถานการณ
2.1 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและขอตกลงตางๆ ของสถานศึกษา
ไดแก แตงกายถูกตองตามระเบียบขอบังคับ ตรงตอเวลา รักษา
สาธารณสมบัติ สิง่ แวดลอม และเขารวมกิจกรรมที่ครูผูสอนกําหนด
2.2 ประพฤติตนถูกตองตามศีลธรรมอันดีงาม

3. ความรับผิดชอบ

3.1 มีการเตรียมความพรอมในการเรียนและการปฏิบัติงาน
3.2 ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางไว
3.3 ปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ
3.4 ปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ
3.5 ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายเสร็จตามกําหนด
3.6 มีความเพียรพยายามในการเรียนและการปฏิบัติงาน
3.7 ปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนเอง
3.8 ยอมรับผลการกระทําของตนเอง
3.9 ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอตนเอง
3.10 ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอผูอื่น
3.11 ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอสวนรวม

4. ความซื่อสัตยสุจริต

4.1 พูดความจริง
4.2 ไมนาํ ผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนของตนเอง
4.3 ไมทุจริตในการสอบ
4.4 ไมลกั ขโมย
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คุณธรรม จริยธรรม คานิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค
5. ความเชื่อมั่นในตนเอง

6. การประหยัด

7. ความสนใจใฝรู

พฤติกรรมบงชี้
5.1 กลาแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
5.2 กลาทักทวงในสิ่งทีไ่ มถูกตอง
5.3 กลายอมรับความจริง
5.4 เสนอตัวเขาแขงขันหรือทํางานทาทาย
5.5 กลาแสดงออกในสิง่ ที่ถูกตอง
6.1 ใชวัสดุถกู ตองและเหมาะสมกับงาน
6.2 ปดน้ําปดไฟทุกครั้งเมื่อเลิกใช
6.3 ใชจา ยเงินของสวนรวมใหเกิดประโยชนสูงสุด
7.1 ศึกษาคนควาดวยตนเอง
7.2 ซักถามปญหาขอสงสัย
7.3 แสวงหาประสบการณและคนหาความรูใหม ๆ
7.4 มีความกระตือรือรนในการใฝหาความรูใหม

8. การละเวนสิง่ เสพติดและ
การพนัน

8.1 ไมสูบบุหรี่
8.2 ไมดื่มสุราและของมึนเมา
8.3 ไมเสพสิ่งเสพติดอื่น ๆ
8.4 ไมเลนการพนัน
8.5 หลีกเลี่ยงในการเขาไปอยูในสถานที่ที่มีการเลนการพนัน

9. ความรักสามัคคี

9.1 ไมทะเลาะวิวาท
9.2 รวมมือในการทํางาน
10.1 ตระหนักในพระคุณครู
10.2 มีสัมมาคารวะตอครูอยางสม่าํ เสมอทั้งตอหนาและลับหลัง
10.3 อาสาชวยเหลืองานครู
11.1 คิดสิ่งใหม ๆ ที่เกิดประโยชนตอตนเองและสังคม
11.2 มีความคิดหลากหลายในการแกปญหา

10. ความกตัญูกตเวที

11. ความคิดริเริม่ สรางสรรค
12. การพึง่ ตนเอง

13. ความอดกลัน้

12.1 สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดดวยตนเอง
12.2 สามารถทํางานทีไ่ ดรับมอบหมายไดดวยตนเอง
12.3 หารายไดพเิ ศษไดดวยตนเองเมื่อจําเปน
13.1 มีสติและสามารถควบคุมอารมณไดดี
13.2 ควบคุมกริยามารยาทในสถานการณทไี่ มพึงประสงคได

14. อื่นๆ (สามารถเพิ่มเติมได
ตามความเหมาะสม)
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จุดประสงคการเรียนรูแบงออกเปน 2 ระดับ
1. จุดประสงคทั่วไป หรือจุดประสงคปลายทาง ใชคํากริยากวางๆ ครอบคลุม
สิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน เชน เพื่อใหมีความรูความเขาใจ ตระหนัก เห็นคุณคา เปนตน
2. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม หรือจุดประสงคนําทาง คือจุดประสงคที่วิเคราะห
ออกมาจากจุดประสงคทั่วไป โดยกําหนดพฤติกรรมสําคัญๆ ที่คาดหวังใหเกิดกับผูเรียนในการ
เรียนรูแตละเรื่อง มีลักษณะดังนี้
2.1 สอดคลองกับจุดประสงคทั่วไป
2.2 แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนหลังจบการเรียนรูในเรือ่ ง
หรือหนวยการเรียนรูนั้นๆ
2.3 ลักษณะการเขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
- ควรเขียนใหคอบคลุมทั้งดานพุทธิพสิ ัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัย
- มีลักษณะชัดเจน รัดกุม ไมคลุมเครือ เพื่อเขาใจตรงกัน สังเกตและวัดได
- จุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่สมบูรณ ประกอบดวย พฤติกรรมที่คาดหวัง
สถานการณ / เงื่ อ นไข และเกณฑ เช น ติ ด ตั้ ง คอมพิ ว เตอร แ ละอุ ป กรณ ต ามคู มื อ ได อ ย า ง
คลองแคลว ในเวลา 5 นาที
- การเขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมจะเขียนเปนขอๆ เรียงตามลําดับ
พฤติกรรมที่เกิดกอน จํานวนขอขึ้นอยูกับเวลาที่กําหนดในการจัดการเรียนรูแตละเรื่อง

ตัวอยางการเขียนจุดประสงคการเรียนรู
จุดประสงคทั่วไป
ดานพุทธิพสิ ัย
1. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับ
เครื่องจักรกลและการบํารุงรักษา
ดานทักษะพิสัย
2. เพื่อใหสามารถบํารุงรักษา
เครื่องจักรกลไดถกู วิธี
ดานจิตพิสัย
3. เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของ
การบํารุงรักษาเครื่องจักรกล
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จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1.1 บอกความสําคัญของเครื่องจักรกลได
1.2 ระบุปญหาที่เกิดขึน้ จากการไมบาํ รุงรักษาเครื่องจักรกลได
1.3 อธิบายวิธีการบํารุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธไี ด
2.1 สาธิตการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลกับเครื่องจําลองได
2.2 บํารุงรักษาเครื่องจักรกลไดอยางถูกวิธี
3.1 บํารุงรักษาเครื่องจักรกลทุกครั้งหลังใชงานและเมื่อครบ
กําหนดเวลา
3.2 บอกคุณคาความสําคัญของการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล
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●

การกําหนดกิจกรรมการฝก เวลาและอุปกรณการฝก

ในการจัดฝกงานในสถานประกอบการ บุคลากรของสถานประกอบการซึ่งเปน
ผูรับผิดชอบการฝกงาน ไดแก ผูควบคุมการฝก และครูฝก จะรวมวางแผนการฝกกับครูประจํา
วิชาหรือผูที่รับผิดชอบการฝกงานของสถานศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมการฝกและการประเมินผล
โดยดําเนินการดังนี้
1. วางแผนกิจกรรมที่จัดฝก ไดแก
- จัดหมวดหมูของกิจกรรมการฝก โดยจัดเปนเรื่อง หรือจัดเปนงานตามลําดับ
ความงาย-ยาก
- กําหนดวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือและสถานที่ที่ใชในการจัดกิจกรรมการฝก
- กําหนดลําดับขั้นตอนแตละกิจกรรมการฝก กอน-หลัง
- กําหนดชวงเวลาแตละกิจกรรมการฝกและจัดทําปฏิทินการฝก
- กําหนดวิธีการจัดกิจกรรมการฝก รวมทั้งงานมอบหมาย
- กําหนดการประเมินผลผูเรียนฝกงานของแตละกิจกรรม
2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือและสถานที่ ที่ใชในกิจกรรมการฝก
3. ดํา เนิ นกิ จ กรรมการฝ ก รวมทั้ ง มอบมายงานผู เ รี ยน โดยเน น การปฏิบั ติ ข อง
ผูเรียนเปนสําคัญ
4. ตรวจสอบผลการฝกงานแตละกิจกรรม (หากผูเรียนไมสามารถปฏิบัติงานได
ตามเกณฑที่กําหนด ควรจัดฝกเพิ่มเติม หรือมอบหมายงานเพื่อใหผูเรียนสามารถปฏิบัติงานให
เปนไปตามเกณฑ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของครูฝก)
5. บันทึกผลการฝกงานของผูเรียนแตละกิจกรรม
●

การประเมินผลการฝก

การประเมินผลการฝกงานเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา
ดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยมีแนวทางการ
ประเมิน ดังนี้
1. สถานศึกษา และสถานประกอบการ มีหนาที่และรับผิดชอบในการประเมินผล
การเรียน
2. ดําเนินการประเมินผลจากการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการเปนรายวิชา
ซึ่งประกอบดวย ดานความรู ดานทักษะ และดานเจตคติ ครูฝกและครูนิเทศกหรือครูประจําวิชา
แนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน
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รวมกันกําหนดการประเมินผล (เชน สัดสวนการใหคะแนนระหวางสถานประกอบการและ
สถานศึกษา วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการใหคะแนน ชวงเวลาที่ประเมิน และ
อื่นๆ)
3. สถานศึกษารวบรวมคะแนนจากสถานประกอบการและครูนิเทศกหรือครูประจํา
วิชา และดําเนินการใหระดับผลการเรียนเปนรายวิชา โดยใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน ตาม
ระเบียบฯ วาดวยการประผลการเรียนตามหลักสูตร ดังตอไปนี้
4.0 หมายถึง
ผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม
3.5 หมายถึง
ผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก
3.0 หมายถึง
ผลการเรียนอยูในเกณฑดี
2.5 หมายถึง
ผลการเรียนอยูในเกณฑดีพอใช
2.0 หมายถึง
ผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช
1.5 หมายถึง
ผลการเรียนอยูในเกณฑออน
1.0 หมายถึง
ผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก
0
หมายถึง
ผลการเรียนต่ํากวาเกณฑขั้นต่ํา
●

การสรุปรายงานผลการฝกงาน

ในการจัดฝกงานแตละภาคเรียน ผูเรียนที่เขารับการฝกงานจะตองบันทึกรายการ
งานที่ปฏิบัติในแตละวัน ทั้งสิ่งที่ไดเรียนรูและฝกปฏิบัติ รวมทั้งปญหาและวิธีการแกไขหรือพัฒนา
แลวนําผลการเรียนรูและประสบการณที่ไดรับมาจัดทําสรุปรายงาน นําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน
เมื่อกลับมาที่สถานศึกษา โดยถือเปนสวนหนึ่งของการฝกงาน ครูประจําวิชา/ครูนิเทศกควร
รวบรวมขอมูลทั้งจากผูเรียนและสถานประกอบการเพื่อสรุปผลการดําเนินการฝกงานในแตละ
ภาคเรียนหรือปการศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาการจัดฝกงานใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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ภาคผนวก

แนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน
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ตัวอยางเอกสาร
ที่เกี่ยวของกับการจัดฝกงาน
แนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน

เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการฝกงานดังรายการตอไปนี้ เปนตัวอยางสําหรับการ
ดําเนินงาน ซึ่งสถานศึกษาสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสม
ประกอบดวย
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ตัวอยางที่ 1

เอกสารเกี่ยวกับการเตรียมการฝกงาน

ตัวอยางที่ 2

แบบสรุปขอมูลผูเรียนฝกงาน

ตัวอยางที่ 3

เอกสารที่ใชในการจัดทําแผนการฝก

ตัวอยางที่ 4

แบบรายงานการนิเทศนักเรียน/นักศึกษาฝกงาน

ตัวอยางที่ 5

เอกสารเกี่ยวกับการประเมินผล

ตัวอยางที่ 6

หนังสือรับรองการฝกงาน
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ตัวอยางที่ 1

ตัวอยาง แบบสํารวจขอมูลสถานประกอบการ
1. ชื่อสถานประกอบการ

.

2. เลขประจําตัวผูเสียภาษีเงินได

.

3. ตั้งอยูเลขที่
จังหวัด
E-mail

ถนน/ซอย
รหัสไปรษณีย

ตําบล
โทรศัพท

อําเภอ
โทรสาร

.
.

.

4. ลักษณะสถานประกอบการ
.
.
.
.
4.1 งานหลัก (ตามสมรรถนะ) มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

.
.
.
.
.

4.2 ระดับความถี่ในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะตอสัปดาห *
งานหลัก
ลําดับที่
1

2

งานยอยที่ปฏิบัติ

ระดับความถี่ในการปฏิบัติตอสัปดาห
มาก
ปานกลาง
นอย

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

แนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน
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งานหลัก
ลําดับที่
3

4

5

งานยอยที่ปฏิบัติ

ระดับความถี่ในการปฏิบัติตอสัปดาห
มาก
ปานกลาง
นอย

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

5. ความตองการรับผูเรียนฝกงานของสถานประกอบการ
ลําดับที่

ระดับ
(ปวช./ปวส.)

สาขาวิชา

จํานวน
(คน)

ชวงเวลาการฝกงาน

1
2
3
4
5
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แผนที่โดยสังเขปจากสถานศึกษาไปสถานประกอบการ

ชื่อผูสํารวจ**
วันที่สํารวจ

หมายเหตุ

.
.

* เพื่อเปนขอมูลประกอบการพจารณาการจัดสงผูเรียนฝกงาน
** หากผูเ รียนเปนผูหาสถานประกอบการฝกงานเอง ใหผูเรียนสํารวจขอมูล
สถานประกอบการนั้นดวย

แนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน
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ตัวอยาง แบบสรุปผลความตองการรับผูเรียนฝกงานของสถานประกอบการ
ประเภทวิชา

ที่
1

สาขาวิชา

สถานประกอบการ
บริษัท
เลขที่
ตําบล
จังหวัด
โทร.

ถนน
อําเภอ
รหัสไปรษณีย
โทรสาร

.
.
.
.
.

ถนน
อําเภอ
รหัสไปรษณีย
โทรสาร

.
.
.
.
.

ถนน
อําเภอ
รหัสไปรษณีย
โทรสาร

.
.
.
.
.

ถนน
อําเภอ
รหัสไปรษณีย
โทรสาร

.
.
.
.
.

ถนน
อําเภอ
รหัสไปรษณีย
โทรสาร

.
.
.
.
.

2 บริษัท
เลขที่
ตําบล
จังหวัด
โทร.

3 บริษัท
เลขที่
ตําบล
จังหวัด
โทร.

4 บริษัท
เลขที่
ตําบล
จังหวัด
โทร.

5 บริษัท
เลขที่
ตําบล
จังหวัด
โทร.
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.

สาขางาน
ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ปวช.
(คน)

ปวช.
(คน)

ปวส.
(คน)

ปวส.
(คน)

ผูประสานงานของ
สถานประกอบการ

หมาย
เหตุ

แนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน

ตัวอยาง แบบสรุปรายชื่อบุคลากรในการจัดการฝกงานของสถานศึกษา
รายชื่อบุคลากรในการจัดการฝกงาน
ชื่อสถานศึกษา
1. ฝายบริหาร
1. ชื่อ-สกุล
2. ชื่อ-สกุล
3. ชื่อ-สกุล
4. ชื่อ-สกุล
5. ชื่อ-สกุล

ประจําปการศึกษา

.

ผูอํานวยการ.
รองผูอาํ นวยการ ฝาย
หัวหนางาน
เจาหนาทีง่ าน
เจาหนาทีง่ าน

.
.
.
.

2. ฝายนิเทศและติดตามผลการฝกงาน
2.1 ครูนิเทศก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2.1.1 ประเภทวิชา
สาขาวิชา
1) ชือ่ -สกุล
2) ชือ่ -สกุล
3) ชือ่ -สกุล
สาขาวิชา
2.1.2 ประเภทวิชา
1) ชือ่ -สกุล
2) ชือ่ -สกุล
3) ชือ่ -สกุล
2.2 ครูนิเทศก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
2.2.1 ประเภทวิชา
สาขาวิชา
1) ชือ่ -สกุล
2) ชือ่ -สกุล
3) ชือ่ -สกุล
สาขาวิชา
2.2.2 ประเภทวิชา
1) ชือ่ -สกุล
2) ชือ่ -สกุล
3) ชือ่ -สกุล

แนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน

สาขางาน

.
.
.
.
.
.
.
.

สาขางาน

สาขางาน

สาขางาน

.
.
.
.
.
.
.
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ตัวอยาง แบบสรุปรายวิชาชีพที่นําไปฝกงานในสถานประกอบการ
รายวิชาที่นําไปฝกงานในสถานประกอบการ
ประเภทวิชา
ระดับ
ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
ชื่อวิชา
1. รหัสวิชา
2. รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ชื่อวิชา
3. รหัสวิชา
4. รหัสวิชา
ชื่อวิชา

สาขาวิชา
ภาคเรียนที่

สาขางาน
ปการศึกษา

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

(
(
(
(

)
)
)
)

.
.

เวลาฝก
เวลาฝก
เวลาฝก
เวลาฝก

สัปดาห
สัปดาห
สัปดาห
สัปดาห

1. สมรรถนะของรายวิชาหรือกลุม รายวิชาที่นําไปฝกงาน ไดแก
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1.1 ดานทักษะ
1)
2)
3)
4)
5)

.
.
.
.
.

1.2 ดานความรู
1)
2)
3)
4)
5)

.
.
.
.
.

1.3 ดานพฤติกรรมลักษณะนิสยั
1)
2)
3)
4)
5)

.
.
.
.
.

แนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน

2. สมรรถนะรายวิชาที่นําไปฝกงาน
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

สมรรถนะ

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

แนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน

งานที่ปฏิบัติ

ใชเวลา
(ชม./สัปดาห)

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
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ตัวอยาง แบบแจงรายวิชาในการฝกงาน

ภาคเรียนที่
ระหวางวันที่

สาขางาน
ปการศึกษา
ถึงวันที่

กลุมงาน

กลุมงาน

วิชา

วิชา

วิชา

รหัส

รหัส

รหัส

.

วิชา
รหัส

.

วิชา
รหัส

.

วิชา

.

.

รหัส

.
วิชา
รหัส

.
วิชา
รหัส

.
วิชา
รหัส

.
วิชา
รหัส

.
วิชา

ชื่อ-สกุล

รหัส

รหัส
ประจําตัว

วิชา

ที่

กลุมงาน
.

รหัส

.

.

.
.
.

.

สาขาวิชา

.

ประเภทวิชา
ระดับ
ฝกงานในสถานประกอบการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

หมายเหตุ สําหรับแผนกวิชาสรุปรายวิชาฝกงาน
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ตัวอยาง แบบสรุปรายชื่อผูเรียนฝกงาน
สรุปรายชื่อผูเรียนฝกงาน
ประเภทวิชา
ฝกงานภาคเรียนที่
กลุมงาน
รหัสวิชา
รหัสวิชา
รหัสวิชา
รหัสวิชา

/

ชื่อวิชา
ชื่อวิชา
ชื่อวิชา
ชื่อวิชา

1. ชื่อสถานประกอบการ
หมู
ตั้งอยูเลขที่
จังหวัด
ผูเรียนฝกงาน ระดับ
1.1 ชื่อ
1.2 ชื่อ
1.3 ชื่อ
1.4 ชื่อ
1.5 ชื่อ
2. ชื่อสถานประกอบการ
หมู
ตั้งอยูเลขที่
จังหวัด
ผูเรียนฝกงาน ระดับ
2.1 ชื่อ
2.2 ชื่อ
2.3 ชื่อ
2.4 ชื่อ
2.5 ชื่อ

หมายเหตุ

สาขาวิชา
ระหวางวันที่

สาขางาน
ถึงวันที่

มีรายวิชาตอไปนี้
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
ซอย/ถนน
รหัสไปรษณีย

(
(
(
(

) ครูประจําวิชา
) ครูประจําวิชา
) ครูประจําวิชา
) ครูประจําวิชา

.
.
.
.

จํานวน
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม

.
.
.
คน
.
.
.
.
.

จํานวน
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม

.
.
.
คน
.
.
.
.
.

ตําบล
โทรศัพท
ชั้น/ป
ชั้น/ป
ชั้น/ป
ชั้น/ป
ชั้น/ป

ซอย/ถนน
รหัสไปรษณีย

อําเภอ
โทรสาร

ตําบล
โทรศัพท
ชั้น/ป
ชั้น/ป
ชั้น/ป
ชั้น/ป
ชั้น/ป

.
.

อําเภอ
โทรสาร

กลุมงานหมายถึง กลุมผูเรียนฝกงานจําแนกตามลักษณะงานที่ไปฝก เชน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ไดแก
กลุมฝกงานโรงแรม กลุมฝกงานรานดอกไม กลุมฝกงานรานเบเกอรี่

แนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน
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ตัวอยางที่ 2

ตัวอยาง แบบสรุปขอมูลผูเรียนฝกงาน
ขอมูลผูเรียนฝกงาน

รูปถาย
นักเรียน นักศึกษา
ฝกงาน

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)
.ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
รหัสประจําตัว
ระดับชั้น
ปที่ กลุม
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ฝกงานระหวางวันที่
1. ชื่อกลุมวิชาฝกงาน /รายวิชาฝกงาน
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
รหัสวิชา

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

(
(
(
(

2. สถานประกอบการที่ขอเขารับการฝกงาน ชือ่
หมู
ซอย/ถนน
ที่อยูเลขที่
รหัสไปรษณีย
จังหวัด
3. สถานประกอบการแหงนี้ ( ) สถานศึกษาฯ จัดให

.
.
.
.
.

) ครูประจําวิชา
) ครูประจําวิชา
) ครูประจําวิชา
) ครูประจําวิชา
ตําบล
โทรศัพท

อําเภอ
โทรสาร

ซอย/ถนน

.

ตําบล
รหัสไปรษณีย

อําเภอ
โทรศัพท

6. โรคประจําตัว
7. ผูปกครอง (ชื่อ-สกุล) เกี่ยวของเปน
ที่อยูเลขที่
หมู
ซอย/ถนน
รหัสไปรษณีย
จังหวัด
8. กรณีฉุกเฉินติดตอ (ชื่อ-สกุล)
หมู
ซอย/ถนน
ที่อยูเลขที่
รหัสไปรษณีย
จังหวัด
9. ชื่อ-สกุล (ครูทปี่ รึกษา)
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.
.
.

( ) ผูเรียนหาเอง

4. สาเหตุที่เลือกฝกงานสถานประกอบแหงนี้
5. ที่อยูของผูเรียน
หมู
เลขที่
จังหวัด

-

.
.
.

.
.

กลุมเลือด

.

อําเภอ
โทรศัพท

ของผูเรียน
.
.

อําเภอ
โทรศัพท

.
.
.

ตําบล

ตําบล

.

แนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน

ตัวอยางที่ 3

ตัวอยาง เอกสารที่ใชในการวิเคราะหสมรรถนะงานฝก
รหัสวิชา
หลักสูตร

ชื่อวิชา
ประเภทวิชา

จํานวน
สาขาวิชา

หนวยกิต (
สาขางาน

ช.ม./สัปดาห)
.

จุดประสงครายวิชา

มาตรฐานรายวิชา

คําอธิบายรายวิชา

แนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน
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ตัวอยาง แบบวิเคราะหรายการฝกและสมรรถนะ
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ลําดับ
ที่

รายการฝก

สมรรถนะ

พิจารณาใหครอบคลุมเนื้อหา
ในคําอธิบายรายวิชา โดยควร
- เขียนหัวขอการฝกทั้งหมดใน
รายวิชา แลวจัดหมวดหมูตาม
ลําดับความสําคัญ ความยากงาย
- บูรณาการเนื้อหาทีส่ ัมพันธ
สอดคลองกันไวในรายการฝก
เดียวกัน
- จัดเนื้อหาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ที่เกี่ยวของไวในรายการฝก
เดียวกัน หรือตามความ
เหมาะสม
- ทฤษฎี/หลักการใดตองใชใน
การปฏิบัติซา้ํ ๆ กัน อาจจัดใน
รายการฝกตนๆ กอน

พิจารณาใหครอบคลุมจุดประสงค
รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา
หรือสมรรถนะรายวิชา และ
คําอธิบายรายวิชา
- เนนความสามารถในการ
ประยุกตใชความรู ความเขาใจ ทักษะและปฏิบัติและ
ทักษะดานความคิดในการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
- เขียนใหครอบคลุม 3 ดาน
คือ พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และ
จิตพิสัย
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จํานวน

หนวยกิต (รวม
ครู
ประจําวิชา

ช.ม.)
ครูฝก

แนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน

ตัวอยาง ตารางรายการฝกและเวลาที่ใชในการฝก
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ลําดับที่

จํานวน
ชื่อรายการฝก

หนวยกิต (รวม
สัปดาหที่

ช.ม.)
จํานวนชั่วโมง

รวม

แนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน
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ตัวอยาง แบบประมวลแผนการฝก
รหัสวิชา
ลําดับ
ที่
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ชื่อวิชา
รายการฝก

จํานวน
จุดประสงค
การฝก

กิจกรรม
การฝก

อุปกรณ
การฝก

หนวยกิต (รวม
การ
ประเมินผล

ช.ม.)
เวลา
(ช.ม.)

แนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน

ควรจัดลําดับตามรายการการฝก เชน

ใบสั่งงานที่
ลําดับที่
ชื่องาน
ชื่อผูเรียน/กลุม

.

ใบสั่งงานที่ 2.1 คือ ใบสั่งงานที่ 1 ของรายการฝกที่ 2

ชื่อรายการฝก

เวลา
เวลา
วันที่

ชั่วโมง
ชั่วโมง
.

1. จุดประสงคการฝก
ระบุสิ่งที่ตองการใหเกิดกับผูเรียนจากการปฏิบัตงิ านนี้ (เนนจุดประสงค
เชิงพฤติกรรม ดานความรู ทักษะ และพฤติกรรมลักษณะนิสัย)

2. ลําดับขั้นของงานที่ปฏิบัติ
- ระบุงานที่ตองปฏิบัติตามลําดับขั้นตอน
- หากมีขอควรระวัง/ขอเสนอแนะที่จําเปน ใหระบุไวในขั้นตอนนัน้ ๆ

3. วัสดุ/อุปกรณ
ระบุรายการวัสดุ อุปกรณ ที่ใชในการปฏิบัติงาน

4. การประเมินการทํางาน
- ระบุสงิ่ ที่ตองการประเมินจากการฝก วิธกี ารประเมิน เกณฑการประเมิน
- เนนการประเมินตามสภาพจริง ทั้งกระบวนการ ผลงาน ลักษณะนิสัย

แนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน
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ตัวอยางที่ 4

ตัวอยาง แบบนิเทศผูเรียนฝกงานในสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
ครูนิเทศกใหระดับคะแนน 5 ระดับ คือ ดีมาก = 4
(80% ขึ้นไป)

นิเทศครั้งที่
วันที่
ดี = 3 พอใช = 2 ปรับปรุง = 1
(70-79%)

(60-69%)

.
.
ไมผาน = 0
(ต่ํากวา 49%)

(50-59%)

เจตคติและ
กิจนิสัย

ชื่อ - สกุล

ทักษะ

ที่

ความรู

หัวขอการนิเทศ
ขอเสนอแนะ

1
2
3
4
5

สําหรับครูฝก/ผูค วบคุมการฝก
ขอเสนอแนะ
ลงนาม
(

ครูฝก
)

.
ผูควบคุมการฝก
)

ลงนาม
(

รายงานการนิเทศ
บันทึกการนิเทศ
(กรณีมีปญหา) การแกปญหาเบื้องตน

.
.
ครูประจําวิชา/ครูนิเทศก
)

ลงนาม
(
ความเห็นหัวหนาแผนกวิชา
ลงนาม
(

ความเห็นหัวหนาความรวมมือ
หัวหนาแผนกวิชา
)

ลงนาม
(

ความเห็น รองผูอ ํานวยการฝายวิชาการ
ลงนาม
(
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หัวหนาความรวมมือ
)
.
รอง ผอ. ฝายวิชาการ
)

แนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน

ตัวอยาง แบบรายงานการนิเทศผูเรียนฝกงาน
ชื่อสถานศึกษา
ชื่อสถานประกอบการ
ภาคเรียนที่ ปการศึกษา
ชื่อวิชา
รหัสวิชา

ระดับชั้น

.
ชื่อผูควบคุมการฝก/ครูฝก
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
นิเทศครั้งที่
วันที่

.
.
.

หัวขอการนิเทศ
ที่

ชื่อ-สกุล

ขอเสนอแนะ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายงานการนิเทศ
บันทึกการนิเทศ
ลงนาม
(

.
.
ครูประจําวิชา/ครูนิเทศก
)

ความเห็นหัวหนาแผนกวิชา

.
ลงนาม
(

หัวหนาแผนกวิชา
)

ความเห็นรองผูอาํ นวยการฝายวิชาการ

.
ลงนาม
(

แนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน

รอง ผอ. ฝายวิชาการ
)
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ตัวอยางที่ 5

ตัวอยาง แบบสรุปผลการประเมินผูเรียนฝกงานของครูนิเทศก
ชื่อสถานศึกษา
ชื่อสถานประกอบการ
ภาคเรียนที่ ปการศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

ระดับชั้น

.

ประเภทวิชา

สาขาวิชา
จํานวน

หัวขอการประเมิน
ที่

ชื่อ-สกุล

.
.
หนวยกิต
ลงชื่อครูฝก

ขอเสนอแนะ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ขอเสนอแนะ
.
.
.
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ลงนาม
(

ครูประจําวิชา/ครูนิเทศก
)

ลงนาม
(

หัวหนาแผนกวิชา
)

แนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน

ตัวอยาง แบบสรุปการประเมินผลการฝกงานในสถานประกอบการของครูฝก
ชื่อสถานศึกษา

คุณลักษณะนิสัย

รวม

ชื่อ-สกุล

ประเภทวิชา

การปฏิบัติงาน

ที่

ระดับชั้น

ความรู

ชื่อสถานประกอบการ
ภาคเรียนที่ ปการศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

.

10

30

30

70

.
.

สาขาวิชา
จํานวน

ลงชื่อครูฝก

หนวยกิต

ระดับ
คะแนน

หมายเหตุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงนาม
(

หมายเหตุ

ผูควบคุมการฝก
)

ลงนาม
(

ผูจัดการบริษทั
)

1. สัดสวนการใหคะแนนขึ้นอยูกับรูปแบบของการฝกงาน
2. ระดับคะแนน 5 ระดับ คือ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ไมผาน

แนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน

(80% ขึ้นไป)
(70-79%)
(60-69%)
(50-59%)
(ต่ํากวา 49%)

=
=
=
=
=

4
3
2
1
0
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ตัวอยาง แบบสงผลระดับคะแนนของนักเรียน/นักศึกษาฝกงาน
ชื่อสถานศึกษา
ชื่อสถานประกอบการ
สาขาวิชา
ประเภทวิชา
ภาคเรียนที่
ปการศึกษา
ชื่อวิชา
รหัสวิชา

.

ระดับชั้น
จํานวน
สถาน
ประกอบการ

สถานศึกษา
(30)

(70)
คุณลักษณะนิสัย

การปฏิบัติงาน

ความรู

รวม
คุณลักษณะนิสัย

การปฏิบัติงาน

ชื่อ-สกุล
ความรู

ที่

.
.
.
.

สาขางาน
ปที่
กลุม
หนวยกิต ครูประจําวิชา

(100)

ระดับ
คะแนน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงนาม
(

ครูประจําวิชา/ครูนิเทศก ลงนาม
)
(

หัวหนาแผนก
)

หมายเหตุ สัดสวนการใหคะแนนใหเปนขอตกลงระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)
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แนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน

เกณฑการประเมินผล
ดีเยี่ยม
(80% ขึ้นไป)
ดีมาก
(75-79%)
ดี
(70-74%)
ดีพอใช
(65-69%)
พอใช
(60-64%)
ออน
(55-59%)
ออนมาก (50-54%)
ไมผาน
(ต่ํากวา 50%)

แนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน

ใหระดับคะแนน
ใหระดับคะแนน
ใหระดับคะแนน
ใหระดับคะแนน
ใหระดับคะแนน
ใหระดับคะแนน
ใหระดับคะแนน
ใหระดับคะแนน

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0
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ตัวอยางที่ 6

ตัวอยาง หนังสือรับรองการฝกงาน

ชื่อสถานประกอบการ

.

หนังสือรับรองการฝกงาน
ขอรับรองวา (นาย/นางสาว)
ไดผานการฝกงานตามหลักสูตร
สาขาวิชา
ประเภทวิชา

.
.
สาขางาน

ณ สถานที่ฝกงาน

.

.
.

ที่ตั้ง
ระยะการฝกงาน วันที่

ถึงวันที่

จํานวน

ชั่วโมง

จึงออกหนังสือรับรองฉบับนี้ไวเปนสําคัญ
.

ออกให ณ วันที่

(
ตําแหนง
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.
)
.

แนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน

ตัวอยาง แบบประเมินของสถานประกอบการ
(สําหรับการปฏิบตั ิงานในการผลิตอาหารเพื่อการบริโภค)
คําชี้แจง แบบประเมินนี้เปนแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของผูเรียน เพื่อ
ประเมินพฤติกรรมของผูเรียน 3 ดาน ไดแก ความรู (Knowledge = K) ทักษะ (Skill = S) และเจตคติ
(Attitude = A) จึงขอใหครูฝกสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูเรียน โดยทําเครื่องหมาย 3 ใน
ชองที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด ซึ่งระดับคุณภาพการปฏิบัติงานมี 4 ระดับ ไดแก ดี = 3
พอใช = 2 ปรับปรุง = 1 ไมผาน = 0
ชื่อ-สกุล (ผูเรียน)
ชื่องาน
ลําดับ
ที่

วิทยาลัย
วัน เดือน ป ที่ปฏิบัตงิ าน

รายการประเมิน

ระดับชั้น

.
.

ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน
ดี พอใช ปรับปรุง ไมผาน
(3) (2)
(1)
(0)

ลักษณะ
พฤติกรรม
ที่วัด

การเตรียมการ
1
2
3
4
5

เตรียมตัวพรอมตอการปฏิบัติงาน
เตรียมสถานที่ปฏิบัติงาน
เตรียมวัตถุดบิ วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ
รับมอบงานจากหัวหนางาน/ครูฝก
ศึกษาทบทวนงานที่จะปฏิบัติ

K, S, A
K, S
K, S
A
A

การดําเนินการ
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ใชอุปกรณ เครื่องมือ อยางปลอดภัย
ดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือ ใหอยูในสภาพที่ดี
ใชทรัพยากร/วัสดุ/วัตถุดิบ อยางประหยัดคุมคา
ปฏิบัติงานถูกตองตามหลักการ
ปฏิบัติงานเปนลําดับขั้นตอนตามกระบวนการ
ปฏิบัติงานดวยความประณีตละเอียดรอบคอบ
ปฏิบัติงานดวยความสะอาด ถูกสุขลัษณะอนามัย
ปฏิบัติงานดวยความคลองแคลว
ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบของ
สถานประกอบการ
ใชเวลาปฏิบัติงานตามที่กําหนด
รักษาสภาพแวดลอมของสถานที่ปฏิบตั ิงานได
อยางเหมาะสม

แนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน

K, S, A
K, S, A
A
K, S
K, S
K, S, A
K, S, A
S
A
S, A
K, S, A
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ลําดับ
ที่
17
18
19
20

ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน
ดี พอใช ปรับปรุง ไมผาน
(3) (2)
(1)
(0)

รายการประเมิน

ลักษณะ
พฤติกรรม
ที่วัด
K, S, A

จัดการหลังการปฏิบัติงานตามหลักการและ
กระบวนการ
ตรวจสอบความเรียบรอยของการปฏิบัติงาน
ปรับปรุง/แกไข/พัฒนาการปฏิบัติงาน
บันทึกสรุปผลการปฏิบัติงาน

K, A
K, A
K

ผลการปฏิบัติงาน
21
22
23
24
25

ผลิตผลงานไดตามปริมาณที่กําหนด
ประเมินคุณภาพของผลงานที่ผลิตตามหลักการ
ผลงานมีลักษณะทางกายภาพตามที่กาํ หนด
ผลงานมีคุณสมบัตติ ามที่กําหนด
ผลงานมีสภาพตามมาตรฐานอาหาร

S
K, S
K, S
K, S
K, S

ลักษณะนิสยั ในการปฏิบัติงาน
26
27
28
29
30

ความมานะอดทน
การตรงตอเวลา
ความรับผิดชอบ
การทํางานเปนทีม
ความตั้งใจ
รวมคะแนนในแนวตั้งแตละชอง
นําผลรวมคะแนนในขอ 1 คูณกับระดับคุณภาพ
แตละชอง
นําผลคะแนนทุกชองในขอ 2 มารวมกัน
รวม

ลายมือชื่อครูฝก
(
วัน เดือน ป ที่ประเมิน
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A
A
A
A
A
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เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของผูเรียน
(สําหรับการปฏิบตั ิงานในการผลิตอาหารเพื่อการบริโภค)
ครูฝกสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานและผลงานของผูเรียน โดยทําเครื่องหมาย 3 ในชองที่ตรงกับความเปน
จริงมากที่สุด ซึ่งระดับคุณภาพการปฏิบัติงานมี 4 ระดับ ไดแก ดี = 3 พอใช = 2 ปรับปรุง = 1 ไมผาน = 0
เกณฑการประเมินพฤติกรรม มีดังนี้
เกณฑการประเมิน

คะแนนที่ได

การเตรียมการ
1. เตรียมตัวพรอมตอการปฏิบัตงิ าน
- รางกายสะอาด แตงกายเหมาะสม และพรอมตอการปฏิบัติงาน
- รางกายสะอาด แตงกายไมเหมาะสม แตพรอมตอการปฏิบัติงาน
- รางกายสะอาด แตงกายไมเหมาะสมและไมพรอมตอการปฏิบัตงิ าน
- ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมเหมาะสม
2. เตรียมสถานที่ปฏิบัติงาน
- เตรียมสถานที่พรอมตอการปฏิบัติ ทําความสะอาด และจัดสภาพแวดลอมเหมาะสม
- เตรียมสถานที่พรอมตอการปฏิบัติ ทําความสะอาด แตไมไดจัดสภาพแวดลอม
- เตรียมสถานที่พรอมตอการปฏิบัติ แตไมทาํ ความสะอาด และไมจัดสภาพแวดลอม
- ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมเหมาะสม
3. เตรียมวัตถุดบิ วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ
- เตรียมวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือพรอมใชงาน
- เตรียมวัตถุดิบ วัสดุและอุปกรณ แตไมเตรียมเครื่องมือ
- เตรียมวัตถุดิบ วัสดุ แตไมเตรียมอุปกรณและเครื่องมือใหพรอมใชงาน
- ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมเหมาะสม
4. รับมอบงานจากครูฝก
- สนใจฟงคําอธิบาย รับคําแนะนํา และทบทวนคําสั่งงานมอบหมาย
- สนใจฟงคําอธิบายและรับคําแนะนํา แตไมทบทวนคําสั่งงานมอบหมาย
- สนใจฟงคําอธิบาย แตไมสนใจคําแนะนําและไมทบทวนคําสั่งงานมอบหมาย
- ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมเหมาะสม
5. ศึกษาทบทวนงานที่จะปฏิบัติ
- ศึกษาคนควา สอบถามผูรู และเตรียมขอมูลที่เกี่ยวของกับงาน
- ศึกษาคนควา สอบถามผูรู แตไมเตรียมขอมูลที่เกีย่ วของกับงาน
- ศึกษาคนควา แตไมไดสอบถามผูรูและเตรียมขอมูลที่เกี่ยวของกับงาน
- ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมเหมาะสม
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คะแนนที่ได

การดําเนินการ
6. ใชอุปกรณ เครื่องมือ อยางปลอดภัย
- ใชอุปกรณและเครื่องมือถูกตอง ปลอดภัย และเหมาะสมกับงาน
- ใชอุปกรณและเครื่องมือถูกตอง ปลอดภัย แตไมเหมาะสมกับงาน
- ใชอุปกรณและเครื่องมือถูกตอง แตไมปลอดภัยและไมเหมาะสมกับงาน
- ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมเหมาะสม
7. ดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือ ใหอยูในสภาพที่ดี
- ใชอุปกรณและเครื่องมืออยางทะนุถนอม ตรวจสอบสภาพ และบํารุงรักษา
- ใชอุปกรณและเครื่องมืออยางทะนุถนอม ตรวจสอบสภาพ แตไมบํารุงรักษา
- ใชอุปกรณและเครื่องมืออยางทะนุถนอม แตไมตรวจสอบสภาพและไมบํารุงรักษา
- ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมเหมาะสม
8. ใชวัสดุอยางประหยัดคุมคา
- คํานวณวัสดุพอดีกับการใช เตรียมตามปริมาณที่กาํ หนด และไมทาํ วัสดุเสียหาย
- คํานวณวัสดุพอดีกับการใช เตรียมตามปริมาณที่กาํ หนด แตทาํ วัสดุเสียหายบาง
- คํานวณวัสดุพอดีกับการใช แตเตรียมวัสดุไมเปนไปตามที่กําหนด และทําวัสดุ
เสียหาย
- ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมเหมาะสม
9. ปฏิบัติงานถูกตองตามหลักการ
- ปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎี มาตรฐานอาหารและคําสอนของครูฝก
- ปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎี มาตรฐานอาหารแตปฏิบัติตามคําสอนของครูฝก
เปนบางครั้ง
- ปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎี แตปฏิบัติตามมาตรฐานอาหารและคําสอนของครูฝก
เปนบางครั้ง
- ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมเหมาะสม
10. ปฏิบัติงานเปนลําดับขั้นตอนตามกระบวนการ
- ปฏิบัติงานเปนลําดับขั้นตอน ตามกระบวนการผลิต และตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ทุกขั้นตอน
- ปฏิบัติงานเปนลําดับขั้นตอน ตามกระบวนการผลิต แตไมตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ทุกขั้นตอน
- ปฏิบัติงานเปนลําดับขั้นตอน แตไมเปนไปตามกระบวนการผลิตและไมตรวจสอบ
การปฎิบัติ
- ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมเหมาะสม
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เกณฑการประเมิน
11. ปฏิบัติงานดวยความประณีต ละเอียด รอบคอบ
- ปฏิบัติงานดวยความประณีต ละเอียด และรอบคอบ
- ปฏิบัติงานดวยความประณีต ละเอียด แตยังไมรอบคอบ
- ปฏิบัติงานดวยความประณีต แตไมละเอียดและไมรอบคอบ
- ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมเหมาะสม
12. ปฏิบัติงานดวยความสะอาด ถูกสุขลัษณะอนามัย
- ปฏิบัติงานดวยความสะอาด รักษาผลผลิตถูกหลักอนามัย และปฏิบัตติ น
ถูกสุขลักษณะ
- ปฏิบัติงานดวยความสะอาด รักษาผลผลิตถูกหลักอนามัย แตยังปฏิบตั ิตน
ไมถูกสุขลักษณะ
- ปฏิบัติงานดวยความสะอาด แตผลผลิตยังไมถกู หลักอนามัยและปฏิบัติตน
ไมถูกสุขลักษณะ
- ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมเหมาะสม
13. ปฏิบัติงานดวยความคลองแคลว
- ใชอุปกรณ เครื่องมือไดคลองแคลว ปฏิบัติงานดวยความชํานาญ และผลิตผลงาน
ไดรวดเร็ว
- ใชอุปกรณ เครื่องมือไดคลองแคลว แตปฏิบัติงานยังไมชํานาญและผลิตผลงานได
ไมเร็ว
- ใชอุปกรณ เครื่องมือได ปฏิบัตงิ านยังไมชํานาญ ผลิตผลงานไดชา
- ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมเหมาะสม
14. ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ และขอบังดับของสถานประกอบการ
- ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ และขอบังดับของสถานประกอบการอยางเครงครัด
- ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ และขอบังดับของสถานประกอบการเปนสวนใหญ
- ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ และขอบังดับของสถานประกอบการเปนบางครัง้
- ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมเหมาะสม
15. ใชเวลาปฏิบตั ิงานตามที่กําหนด
- การเตรียมการ การดําเนินการปฏิบัติงาน และผลิตผลงานใชเวลาตามที่กําหนด
- การเตรียมการ การดําเนินการปฏิบัติงาน และผลิตผลงานใชเวลาชากวากําหนด
เพียงเล็กนอย
- การเตรียมการ การดําเนินการปฏิบัติงาน และผลิตผลงานใชเวลาชากวากําหนด
พอสมควร
- การเตรียมการ การดําเนินการปฏิบัติงาน และผลิตผลงานใชเวลาต่ํากวาเกณฑมาก
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16. รักษาสภาพแวดลอมของสถานที่ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
- ดูแลสภาพแวดลอมใหเปนระเบียบ ภายในอาคารใหสะอาด และรอบๆ อาคาร
ใหสวยงาม
- ดูแลสภาพแวดลอมใหเปนระเบียบ ภายในอาคารใหสะอาด แตรอบๆ อาคาร
ยังไมเรียบรอย
- ดูแลสภาพแวดลอมใหเปนระเบียบ ภายในอาคารไมสะอาดและรอบๆ อาคาร
ยังไมสวยงาม
- ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมเหมาะสม
17. จัดการหลังการปฏิบัติงานตามหลักการและกระบวนการ
- จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ เครือ่ งมือ ผลผลิตเปนระเบียบและทําความสะอาดสถานที่
ปฏิบัติงาน
- จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ผลผลิตเปนระเบียบ แตไมทาํ ความสะอาดสถานที่
ปฏิบัติงาน
- จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ แตไมเก็บผลผลิตและไมทําความสะอาดสถานที่
ปฏิบัติงาน
- ไมปฏิบตั ิ/ปฏิบัติไมเหมาะสม
18. ตรวจสอบความเรียบรอยของการปฏิบัติงาน
- ตรวจสอบจํานวนและสภาพของวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ตรวจสอบความเรียบรอย
ของสถานที่ปฏิบัติงาน และตรวจสอบความสมบูรณของผลผลิตทุกครั้ง
- ตรวจสอบจํานวนและสภาพของวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ตรวจสอบความเรียบรอย
ของสถานที่ปฏิบัติงาน และตรวจสอบความสมบูรณของผลผลิตเปนสวนใหญ
- ตรวจสอบจํานวนและสภาพของวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ตรวจสอบความเรียบรอย
ของสถานที่ปฏิบัติงาน และตรวจสอบความสมบูรณของผลผลิตบางเปนบางครัง้
- ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมเหมาะสม
19. ปรับปรุง/แกไขปญหาจากการปฏิบัติงาน
- ปรับปรุง/แกไขปญหาจากการเตรียมการ การดําเนินการ และหลังการผลิตไดทุกครั้ง
- ปรับปรุง/แกไขปญหาจากการเตรียมการ การดําเนินการ และหลังการผลิตได
เปนสวนใหญ
- ปรับปรุง/แกไขปญหาจากการเตรียมการ การดําเนินการ และหลังการผลิตไดบา ง
- ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมเหมาะสม
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เกณฑการประเมิน
20. บันทึกสรุปผลการปฏิบัติงาน
- บันทึกการปฏิบัตงิ านเปนปจจุบัน สรุปผลการปฏิบตั ิงาน และสรุปความรูที่ได
- บันทึกการปฏิบัตงิ าน สรุปผลการปฏิบัติงาน แตไมสรุปความรูทไี่ ด
- บันทึกการปฏิบัตงิ าน แตไมสรุปผลการปฏิบัติงานและไมสรุปความรูท ี่ได
- ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมเหมาะสม

คะแนนที่ได
3
2
1
0

ผลการปฏิบัติงาน
21. ผลิตผลงานไดตามปริมาณที่กําหนด
- ผลงานมีปริมาณรอยละ 80 ขึ้นไป
- ผลงานมีปริมาณรอยละ 70-79
- ผลงานมีปริมาณรอยละ 60-69
- ผลงานมีปริมาณรอยละ 59 ลงมา

3
2
1
0

22. ประเมินคุณภาพของผลงานที่ผลิตตามหลักการ
- ประเมินคุณภาพผลงานครบถวน สมบูรณ
- ประเมินคุณภาพผลงานไดบา งเปนสวนใหญ
- ประเมินคุณภาพผลงานไดบา งเปนบางสวน
- ประเมินคุณภาพผลงานไมได

3
2
1
0

23. ผลงานมีลกั ษณะทางกายภาพตามที่กําหนด
- ผลงานมีลักษณะทางกายภาพครบถวนตามที่กาํ หนด
- ผลงานมีลักษณะทางกายภาพตามที่กําหนดเปนสวนใหญ
- ผลงานมีลักษณะทางกายภาพตามที่กําหนดเปนบางสวน
- ผลงานมีลักษณะทางกายภาพไมเปนไปตามที่กําหนด

3
2
1
0

24. ผลงานมีคุณสมบัติตามที่กําหนด
- ผลงานมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนด
- ผลงานมีคุณสมบัติตามที่กําหนดเปนสวนใหญ
- ผลงานมีคุณสมบัติตามที่กําหนดเปนบางสวน
- ผลงานมีคุณสมบัติไมเปนไปตามที่กําหนด

3
2
1
0

25. ผลงานมีสภาพตามมาตรฐานอาหาร
- ผลงานทัง้ หมดมีสภาพตามมาตรฐาน
- ผลงานสวนใหญมีสภาพตามมาตรฐาน
- ผลงานบางสวนมีสภาพตามมาตรฐาน
- ผลงานมีสภาพที่ไมไดมาตรฐาน

3
2
1
0
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คะแนนที่ได

ลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน
26. ความมานะอดทน
- พยายามทํางานจนสําเร็จ ปฏิบัตงิ านในเวลาและนอกเวลาทําการดวยความเต็มใจ
ทุกครั้ง
- พยายามทํางานจนสําเร็จ ปฏิบัตงิ านในเวลาและนอกเวลาดวยความเต็มใจ
เปนสวนใหญ
- พยายามทํางานจนสําเร็จ ปฏิบัตงิ านในเวลาและนอกเวลาดวยความเต็มใจเปน
บางครั้ง
- ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมเหมาะสม
27. การตรงตอเวลา
- ตรงตอเวลาในการมาทํางาน ฝกปฏิบัติงาน และเลิกงานทุกครั้ง
- ตรงตอเวลาในการมาทํางาน ฝกปฏิบัติงาน และเลิกงานเปนสวนใหญ
- ตรงตอเวลาในการมาทํางาน ฝกปฏิบัติงาน และเลิกงานเปนบางครั้ง
- ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมเหมาะสม
28. ความรับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ งานที่ไดรับมอบหมาย และคํานึงถึงความปลอดภัย
ทุกครั้ง
- ปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ งานที่ไดรับมอบหมาย และคํานึงถึงความปลอดภัย
เปนสวนใหญ
- ปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ งานที่ไดรับมอบหมาย และคํานึงถึงความปลอดภัย
บางครั้ง
- ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมเหมาะสม
29. การทํางานเปนทีม
- ทํางานรวมกับผูอื่นได มีสวนรวมในกิจกรรมกลุม และรับฟงความคิดเห็นของผูอ ื่น
- ทํางานรวมกับผูอื่นได มีสวนรวมในกิจกรรมกลุม แตไมรับฟงความคิดเห็นของผูอนื่
- ทํางานรวมกับผูอื่นได แตไมมีสว นรวมในกิจกรรมกลุมและไมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น
- ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมเหมาะสม
30. ความตั้งใจ
- ปฏิบัติงานเต็มกําลัง ทํางานดวยความเอาใจใสและสนใจใฝรูเกี่ยวกับงานทุกครั้ง
- ปฏิบัติงานเต็มกําลัง ทํางานดวยความเอาใจใสและสนใจใฝรูเกี่ยวกับการงาน
เปนสวนใหญ
- ปฏิบัติงานเต็มกําลัง ทํางานดวยความเอาใจใสและสนใจใฝรูเกี่ยวกับการงานบางครัง้
- ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมเหมาะสม
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ตัวอยาง แนวทางการประเมินผูเรียนฝกงาน
แนวทางการประเมินของสถานประกอบการ (70 คะแนน)
คะแนน
เต็ม
30

เกณฑการให
คะแนน

1.1 การแตงกาย
1) รางกายสะอาด (เล็บมือ-เล็บเทาตัดสั้น ไมไวหนวดเครา
รักษาสุขภาพผิวหนัง ผม ปาก ฟน ฯลฯ)
2) แตงกายสุภาพสะอาด (เสื้อผาไมรมุ ราม ไมรัดรูป ไมโป ฯลฯ)
3) ใชอุปกรณประกอบเครื่องแตงกายเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
(เสื้อคลุม รองเทา ถุงมือ หมวก ฯลฯ)
4) ทรงผมสุภาพ (ชายตัดผมสั้น หญิงเก็บผมไมใหรกรุงรัง)
5) ใชเครื่องสําอาง/เครื่องประดับอยางเหมาะสม (น้าํ หอม
การแตงหนา ทาปาก ทาเล็บ แหวน กําไล สายสรอย ฯลฯ)

(5)
1

- ปฏิบัติถูกตอง/
เหมาะสม
ไดประเด็นละ
1 คะแนน
- ปฏิบัติไมถูกตอง
/ไมเหมาะสม/
ไมไดปฏิบัติ
ไดประเด็นละ
0 คะแนน

1.2 การตรงตอเวลา
1) ลงเวลามาปฏิบัตงิ าน กอน/ตรงเวลาตามชวงเวลาที่
สถานประกอบการกําหนด
2) ลงมือปฏิบัติงาน กอน/ตรงเวลาตามชวงเวลาทีไ่ ดรับมอบหมาย
3) เลิกปฏิบัติงาน ตรง/หลังเวลาตามชวงเวลาทีไ่ ดรับมอบหมาย
4) พบหัวหนางาน/ครูฝก/ผูประสานงานการฝก กอน/ตรงเวลา
ตามเวลาที่นัดหมาย
5) ลงเวลากลับจากการปฏิบัติงาน ตรง/หลังเวลาตามชวงเวลาที่
สถานประกอบการกําหนด

(5)
1

1.3 กิริยามารยาท
1) ใชวาจาสุภาพออนโยน
2) บุคลิกลักษณะดี มีความมั่นใจในตนเอง
3) กิริยาออนนอม เคารพตอผูอื่น
4) มารยาทเรียบรอย
5) รูจักกาละเทศะ

(5)
1
1
1
1
1

รายการประเมิน
1. กิจนิสัยที่พึงประสงค
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คะแนน
เต็ม

1.4 ความมานะอดทน
1) พากเพียรพยายามทํางานใหเกิดความสําเร็จ
2) ตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มกําลัง
3) ยินดีปฏิบัตงิ านตลอดเวลา (ถึงแมวาจะเลยกําหนดเวลาเลิกงาน)
4) สนใจ ใฝรู เกี่ยวกับการทํางาน
5) ไมบน ไมตําหนิ เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน

(5)
1
1
1
1
1

1.5 ความปลอดภัย
1) ศึกษาอุปกรณ เครื่องมือ และขั้นตอนการทํางาน กอนการ
ปฏิบัติงาน
2) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ความปลอดภัยของหนวยงานอยาง
เครงครัด
3) ทํางานดวยความละเอียด รอบคอบ
4) มีระเบียบวินัยในการใช จัดเก็บ และดูแลรักษาเครือ่ งมือ
อุปกรณ
5) ตรวจสอบ/ดูแลสอดสองสถานที่ทาํ งานใหมีความปลอดภัย
ในการทํางาน

(5)
1

1.6 การทํางานเปนทีม
1) ทํางานรวมกับผูอนื่ ไดดี
2) มีความสามัคคีในการทํากิจกรรมรวมกับหมูคณะ
3) เคารพสิทธิของบุคคลอื่น
4) ยอมรับความคิดเห็นของเสียงสวนใหญ
5) กลาแสดงออกในสิ่งทีส่ รางสรรค

(5)
1
1
1
1
1

64

เกณฑการให
คะแนน
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คะแนน
เต็ม
40

เกณฑการให
คะแนน

2.1 การเตรียมการกอนการปฏิบัติงาน
1) เตรียมสถานที่ปฏิบัติงานตามหลักการ
2) เตรียมวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ ตามหลักการและ
กระบวนการ
3) ศึกษาทบทวนงานที่จะปฏิบัติ
4) รับมอบงานจากหัวหนางาน/ครูฝก
5) เตรียมตัวพรอมตอการปฏิบัตงิ าน

(10)
2
2

2.2 การปฏิบัติงาน
1) ปฏิบัติงานตามหลักการและกระบวนการเปนลําดับขั้นตอน
2) ปฏิบัติงานคลองแคลวชํานาญดวยความปลอดภัย
3) ปฏิบัติงานดวยความประณีตละเอียดรอบคอบ
4) ใชและดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือตามหลักการและ
กระบวนการ
5) ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
6) ใชทรัพยากรและวัสดุในการปฏิบัตงิ านอยางประหยัดคุมคาและ
มีประสิทธิภาพ
7) จัดการหลังการปฏิบัติงานตามหลักการและกระบวนการ
8) ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
9) ปรับปรุง/แกไข/พัฒนาการปฏิบัตงิ าน
10) บันทึกสรุปผลการปฏิบัติงาน

(20)
2
2
2
2

- ปฏิบัติถูกตอง/
เหมาะสม
เปนสวนใหญ
ไดประเด็นละ
2 คะแนน
- ปฏิบัติถูกตอง/
เหมาะสม
เปนบางครั้ง
ไดประเด็นละ
1 คะแนน
- ปฏิบัติไมถูกตอง
/ไมเหมาะสม/
ไมไดปฏิบัติ
ไดประเด็นละ
0 คะแนน

รายการประเมิน
2. การปฏิบัติงาน
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รายการประเมิน
2.3 ผลการปฏิบตั ิงาน
1) ผลิตผลงานไดคณ
ุ ภาพตามที่กําหนด
- ผลงานมีลักษณะกายภาพตามที่กําหนด
- ผลงานมีคุณสมบัติตามที่กําหนด
- ผลงานอยูในสภาพที่ดีพรอมใชงาน

2) ผลิตผลงานไดปริมาณตามที่กาํ หนด
- ผลงานมีปริมาณมากกวารอยละ 80 ขึ้นไป
- ผลงานมีปริมาณระหวางรอยละ 75-79
- ผลงานมีปริมาณระหวางรอยละ 70-74
- ผลงานมีปริมาณระหวางรอยละ 60-69
- ผลงานมีปริมาณต่ํากวารอยละ 59

รวม
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คะแนน
เต็ม

เกณฑการให
คะแนน

(10)
2
2
2

- ผลงานถูกตอง/
เหมาะสม/ดี
ไดประเด็นละ
2 คะแนน
- ผลงานถูกตอง/
เหมาะสม/ดี
เปนสวนใหญ
ไดประเด็นละ
1 คะแนน
- ผลงานไมดี/
ไมถูกตอง/
ไมเหมาะสม
ไดประเด็นละ
0 คะแนน

4
3
2
1
0
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แนวทางการประเมินของสถานศึกษา (30 คะแนน)
รายการประเมิน
1. พฤติกรรมลักษณะนิสัย
1.1 มีระเบียบวินัย
1.2 มีความรับผิดชอบ
1.3 ตรงตอเวลา
1.4 อยูรวมกับผูอ ื่นได
1.5 มีมนุษยสัมพันธ
1.6 มารยาทดี
1.7 แตงกายเรียบรอย
1.8 วาจาสุภาพ
1.9 มีน้ําใจ
1.10 รักในองคกร

2. การบันทึกและรายงานการปฏิบัติงาน
2.1 จดบันทึกตัวบรรจง อานเขาใจงาย
2.2 บันทึกเปนประจําสม่ําเสมอ
2.3 บันทึกเนื้อหาสาระสมบูรณครบทุกรายการ
2.4 เก็บรักษาสมุดบันทึกอยูในสภาพดี สะอาด เรียบรอย
2.5 มีการสรุปความรูจากการฝกอาชีพ
2.6 มีการบันทึกปญหาและอุปสรรคการทํางาน
2.7 มีขอเสนอแนะการทํางานหรือการปรับปรุงแกไข
2.8 มีการบันทึกการพัฒนางานตามที่ครูฝก/ครูนิเทศกแนะนํา
2.9 นําสมุดบันทึกใหครูฝกลงลายมือชื่อครบทุกรายการ
2.10 นําสมุดบันทึกใหครูนิเทศกลงลายมือชือ่ ครบถวน
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คะแนน เกณฑการให
เต็ม
คะแนน
5
ขอ 1 และ 2
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

- ปฏิบัติถูกตอง/
เหมาะสม
ไดประเด็นละ
0.5 คะแนน
- ปฏิบัติไมถูกตอง
/ไมเหมาะสม/
ไมไดปฏิบัติ
ไดประเด็นละ
0 คะแนน

5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
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รายการประเมิน
3. การปฏิบัติงาน
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ปฏิบัติงานถูกตองตามขั้นตอน
ปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบและคํานึงถึงความปลอดภัย
ตั้งใจเรียนรูก ารฝกอาชีพจากครูฝก
ใชและดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือ ตามหลักการและกระบวนการ
ใชทรัพยากรและวัสดุในการปฏิบัตงิ านอยางประหยัดคุมคาและมี
ประสิทธิภาพ
3.6 ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3.7 ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได
3.8 แลกเปลีย่ นเรียนรูกับผูรวมงาน
3.9 ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
3.10 จัดการสถานที่ปฏิบัติงานหลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจ

4. การสัมมนาการฝกงาน

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

- ปฏิบัติถูกตอง/
เหมาะสม
ไดประเด็นละ
1 คะแนน
- ปฏิบัติไมถูกตอง
/ไมเหมาะสม/
ไมไดปฏิบัติ
ไดประเด็นละ
0 คะแนน

10

4.1 การนําเสนอ
4.1.1 ใชภาษาถูกตอง ทวงทีวาจาเหมาะสม เสียงดังฟงชัด
4.1.2 นําเสนอขอมูลตรงประเด็นการสัมมนา
4.1.3 นําเสนอเปนลําดับขั้นตอน กระชับ เขาใจงาย
4.1.4 เสนอปญหาอุปสรรคและหรือขอคิดเห็นเสนอแนะ
ที่เปนประโยชน
4.2 เอกสารรายงานประกอบการนําเสนอ
4.2.1 องคประกอบรูปเลมของเอกสารเรียบรอย ถูกตอง สมบูรณ
(ปก คํานํา สารบัญ เนื้อหา ภาพประกอบ เอกสารอางอิง)
4.2.2 ขอมูลถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
4.2.3 ใชภาษาถูกตองตามหลักภาษา
4.2.4 การนําเสนอเปนลําดับขัน้ ตอน กระชับ เขาใจงาย
4.3 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4.3.1 มีสวนรวมในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
4.3.2 ตอบคําถามตรงประเด็น

รวม
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คะแนน เกณฑการให
เต็ม
คะแนน
10
ขอ 3 และ 4

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
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คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่ 264 /2550
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดทําแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนทวิภาคีและการฝกงาน

_______________________
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดดําเนินการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ที่เปนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศทั้งดานการบริหาร และการ
จัดการเรียนการสอน โดยมีจุดเนนใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตตามความถนัด ความสนใจ โดยยึดหลัก
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด โดย
การเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง รวมทั้งการปฏิรูปการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและ
อุตสาหกรรมขนาดยอม การสงเสริมและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การพัฒนาระบบความรวมมือในการจัด
การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จึงจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การจัดการเรียนการสอนทวิภาคีและการฝกงาน จะเปนกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนาทักษะวิชาชีพแกผูเรียน
ซึ่ ง เป น การผลิ ต กํ า ลั ง คนด า นอาชี ว ศึ ก ษาให มี ศั ก ยภาพ มาตรฐาน และคุ ณ ภาพ ตามความต อ งการของ
ตลาดแรงงาน ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายนามตอไปนี้เปนคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการจัดทําแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทวิภาคีและการฝกงาน

คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. นายทรงสวัสดิ์ ทิพยคงคา
2. นายอกนิษฐ
คลังแสง
3. นางสุมาลี
4. นายพันธุศกั ดิ์

จุลเจิม
โรจนากาศ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ปฏิบตั ิหนาที่ในตําแหนง
ที่ปรึกษาดานมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา รักษาการในตําแหนง
ที่ปรึกษาดานมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ
ผูอํานวยการสํานักความรวมมือ รักษาการในตําแหนง
ที่ปรึกษาดานมาตรฐานอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม

คณะกรรมการดําเนินงาน
1. นางสิริรักษ
2. นางสาวจริยา

รัชชุศานติ
สุทธิเดช

แนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน

สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
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3. นางทิพยวรรณ
4. นางเจิดฤดี
5. นายชัยวัฒน
6. นางสาวสมปอง
7. นางศศิธร

เย็นตระกูล
ชินเวโรจน
มณีสธุ รรม
ตุมวารี
กุลสิรสิ วัสดิ์

สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาการและวิทยากร
1. นายสุชาติ
กิจพิทักษ
2. นายไพฑูรย
นันตะสุคนธ
3. นางสาววัลลภา อยูทอง
4. นางชมภูนชุ
นาคใหม
5. นายวิรัช
คุณวุฒิวานิช
6. นายประสาท
ธรรมปญญา
7. นายวิชัย
จิตมาลีรัตน
8. นางศศิธร
กุลสิรสิ วัสดิ์

สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการวิชาการ กลุมการจัดการเรียนการสอนทวิภาคี
1. นายกมล
ชุมเจริญ
2. นายบุญมา
หลิมเจริญ
3. นางสาวสุวารี
พยุงศักดา
4. นางสาวปทมา ดิษยบุตร
5. นายสงวน
จันทรสวัสดิ์
6. นางแขวรรณ
เรามานะชัย
7. นายเมธา
เหิรเมฆ
8. นายไมตรี
บุญสนอง
9. นางสาวนุชนาถ คลังนุช
10. นางสาวศศิพร อายุรไชย
11. นางรัตนา
อัศวนุวัตร
12. นางสาวพรรษชล ทองคุย

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบานคาย
ประธานกรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กรรมการ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
กรรมการ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวนครราชสีมา
กรรมการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
กรรมการ
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท
กรรมการ
วิทยาลัยการอาชีพไทรนอย
กรรมการ
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
กรรมการและเลขานุการ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการและผูชว ยเลขานุการ

กรรมการวิชาการ กลุมการจัดการเรียนการสอนทวิภาคีภาคเกษตร (อศ.กช.)
1. นายสิทธิศักดิ์
2. นายบุญทอง
3. นายศิริชยั
4. นายอุดมภูเบศธ
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รัตนพาณิชย
สุขสวัสดิ์
บุศปพงศ
สมบูรณเวศ

ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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5. นายจรัสพงษ
6. นางพรฤดี

วรรณสอน
จิวโฮฮวด

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
กรรมการและเลขานุการ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการและผูชว ยเลขานุการ

กรรมการวิชาการ กลุมการฝกงาน
1. นางสาววสุมดี
2. นางสุรีย
3. นางบพิศ
4. นายสุรเชษฐ
5. นางวิลาสิณี
6. นายคมกริช
7. นายณรงคชัย
8. นางนวลพิศ
9. นายเริงศักดิ์
10. นางยุวนิตย
11. นางสาวศรีเงิน
12. นางสุกัญญา

อิ่มแกว
โปทาสาย
ศาสนพิทักษ
รัตนอัครเวช
เลาหะนันท
นาคะศิริ
เจริญรุจิทรัพย
ลิ้นกนกรัตน
เข็มทอง
ศรศิลป
แพสุพัฒน
แจมมิน

ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
ประธานกรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
กรรมการ
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
กรรมการ
กรรมการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
กรรมการ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ
กรรมการ
วิทยาลัยการอาชีพบรรหาร-แจมใส
กรรมการ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
กรรมการ
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
กรรมการและเลขานุการ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ใหคณะกรรมการมีหนาที่ในการจัดทําแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนทวิภาคีและการฝกงาน
ใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคของโครงการ เพื่อเปนแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานความตองการกําลังคนของตลาดแรงงาน ชุมชน และสังคม
ทั้งนี้ ตัง้ แตบัดนีเ้ ปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2550

นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล
(นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รับรองสําเนาถูกตอง
นางศศิธร กุลสิรสิ วัสดิ์

แนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน
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คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่ 169 /2551
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทําแนวปฏิบตั ิ
การดําเนินการฝกงาน

_______________________

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดดําเนินการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2550 ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษา
แหงชาติ ในการผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเปน
การยกระดับการศึกษวิชาชีพใหสูงขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยนําความรูในทาง
ทฤษฎีอันเปนสากลและภูมิปญญาไทยมาพัฒนาผูรับการศึกษาใหมีความรูความสามารถในทางปฏิบัติและมี
สมรรถนะจนสามารถนํ า ไปประกอบอาชี พ ในลั ก ษณะผู ป ฏิ บั ติ ห รื อ ประกอบอาชี พ โดยอิ ส ระ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงสงเสริมใหสถานประกอบการเขามามีสวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษารวมกับ
สถานศึกษา อีกทั้งยังเปนแหลงวิทยาการใหแกผูเรียนทุกระดับไดเขารับการฝกงานและฝกอบรมวิชาชีพ เปน
ประสบการณในสภาพแวดลอมการทํางานอยางแทจริง ซึ่งเปนการพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพ มาตรฐานและ
คุณภาพตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
บรรลุวัตถุประสงค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายนามตอไปนี้
เปนคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดทําแนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน

คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. นายทรงสวัสดิ์ ทิพยคงคา
2. นายอกนิษฐ
คลังแสง
3. นางสุมาลี
4. นายพันธุศกั ดิ์
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จุลเจิม
โรจนากาศ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ปฏิบตั ิหนาที่ในตําแหนง
ที่ปรึกษาดานมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา รักษาการในตําแหนง
ที่ปรึกษาดานมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ
ผูอํานวยการสํานักความรวมมือ รักษาการในตําแหนง
ที่ปรึกษาดานมาตรฐานอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม

แนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน

คณะกรรมการดําเนินงาน
1. นางสิริรักษ
2. นางทิพยวรรณ
3. นายชัยวัฒน
4. นางรําไพ
5. นางสาวสมปอง
6. นางศศิธร

รัชชุศานติ
เย็นตระกูล
มณีสธุ รรม
ศักดิ์สนิ
ตุมวารี
กุลสิรสิ วัสดิ์

สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการวิชาการ
วิทยากร
1. นายไพฑูรย
2. นางสาววัลลภา
3. นางชมภูนชุ
4. นายประสาท
5. นายวิชัย
6. นางศศิธร

นันตะสุคนธ
อยูทอง
นาคใหม
ธรรมปญญา
จิตมาลีรัตน
กุลสิรสิ วัสดิ์

สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อิ่มแกว
เรามานะชัย
สุขสวัสดิ์
อายุรไชย
ดิษยบุตร
โปทาสาย
ศาสนพิทักษ
เลาหะนันท
เข็มทอง
นาคะศิริ
แพสุพัฒน
ลิ้นกนกรัตน
สุกใส

ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
ประธานกรรมการ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวนครราชสีมา
กรรมการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
กรรมการ
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยการอาชีพบรรหาร-แจมใส
กรรมการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
กรรมการ
กรรมการ
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการวิชาการ
1. นางสาววสุมดี
2. นางแขวรรณ
3. นายบุญทอง
4. นางสาวศศิพร
5. นางสาวปทมา
6. นางสุรีย
7. นางบพิศ
8. นางวิลาสิณี
9. นายเริงศักดิ์
10. นายคมกริช
11. นางสาวศรีเงิน
12. นางนวลพิศ
13. นางสาวสุพรรณี
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ใหคณะกรรมการมีหนาที่ในการจัดทําแนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน ใหสําเร็จลุลวงตาม
วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อเปนแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพตามมาตรฐานความตองการกําลังคนของตลาดแรงงาน ชุมชน และสังคม
ทั้งนี้ ตัง้ แตบัดนีเ้ ปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551

นายทรงสวัสดิ์ ทิพยคงคา
(นายทรงสวัสดิ์ ทิพยคงคา)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รับรองสําเนาถูกตอง
นางศศิธร กุลสิรสิ วัสดิ์
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แนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน

คณะผูจัดทําเอกสาร
แนวปฏิบัติการดําเนินการฝกงาน

ที่ปรึกษา
นายทรงสวัสดิ์
นางสิรริ ักษ

ทิพยคงคา
รัชชุศานติ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

เรียบเรียงและจัดพิมพ
นางศศิธร
กุลสิรสิ วัสดิ์
นางสาววัลลภา อยูท อง

สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

จัดทําปกและรูปเลม
นางสาววัลลภา อยูทอง

สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

คณะบรรณาธิการ
นางสาววัลลภา
นายสุชาติ
นายไพฑูรย
นางชมภูนชุ

อยูทอง
กิจพิทักษ
นันตะสุคนธ
นาคใหม
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สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
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