
ที ่ศธ ๐๒39/493                                           ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 1 
                      บริเวณวงเวียนเทพสตรี อ ำเภอเมือง 
         จังหวัดลพบุรี 15000 

       27  ธันวำคม  ๒๕62 

เรื่อง  ขอประชำสัมพันธ์เผยแพร่เอกสำรรำยงำนกำรวิจัย  

เรียน  ศึกษำธิกำรภำค 1- 18 ,ศึกษำธิกำรจังหวัด จ ำนวน 77 จังหวัด, ผอ.สพป., ผอ.สพม., ผอ.กศน. ,  
        ประธำน อศจ., ประธำน ปส.กช. ในพ้ืนทีเ่ขตตรวจรำชกำรที่ 1  จ ำนวน  30  แหง่ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   ๑. รำยงำนกำรวิจัย จ ำนวน  2 เรื่อง 
  ๒. แบบตอบรับ  จ ำนวน  ๑ ชุด 

  ตำมที่  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 1  ได้ด ำเนินกำรศึกษำและจัดท ำรำยงำนกำรวิจัย                              
ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่ำนมำจ ำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) กำรพัฒนำแนวทำงกำรส่งเสริม                        
กำรเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสำยอำชีพของสถำนศึกษำในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 1 และ 2) รูปแบบควำมร่วมมือ
กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำ ในพ้ืนที่ เขตพัฒนำกิจพิเศษภำคตะวันออก (EEC) เพ่ือเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำธำรณชนทั่วไปได้รับทรำบ ควำมแจ้งแล้ว นั้น                       

ในกำรนี้ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 1  จึงจัดท ำเอกสำรงำนวิจัยเผยแพร่ ทั้งนี้ สำมำรถดำวน์โหลด 
เอกสำรได้ที่ http://www.reo1.moe.go.th/ หัวข้อศูนย์ข้อมูลเผยแพร่เอกสำรทำงวิชำกำร หรือ QR code                
ที่ปรำกฏตำมหนังสือนี้  เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ และเผยแพร่ ค้นคว้ ำ อ้ำงอิง ส ำหรับ                      
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

                                          ขอแสดงความนับถือ 

 
(นำงสำวปรัชญวรรณ วนำนันท์) 

นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ รักษำกำรในต ำแหน่ง  
นักวิชำกำรศึกษำเชี่ยวชำญ รักษำกำรในต ำแหน่ง 

ศึกษำธิกำรภำค 1 
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บทคัดย่อ  
 

ชื่อเรื่องวิจัย          การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพของสถานศึกษา
ในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 

ผู้วิจัย                  ปรัชญวรรณ วนานันท์ 

ปีท่ีท ำวิจัย           2562 
  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพพึงประสงค์ และความต้องการ
จ าเป็นของการส่งเสริมการเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพของสถานศึกษาในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 1 2) เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการส่งเสริมการเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียน
สายอาชีพของสถานศึกษาภาครัฐ ในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 และ3) พัฒนาแนวทาง 
การส่งเสริมการเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพของสถานศึกษาในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 1  
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ และเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(Analysis of Variance) ผลการวิจัยพบว่า 

1. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียน
สายอาชีพของสถานศึกษาในพื้นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สภาพ
ปัจจุบันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย
มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวางแผน รองลงมา คือ  ด้านการปฏิบัติตามแผน ซึ่งยังพบอีกว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดแม้ว่าจะอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการปรับปรุงและพัฒนา และด้านการตรวจสอบ 
และสภาพที่พึงประสงคเ์มื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ
จากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวางแผน รองลงมา ได้แก่ ด้านการปฏิบัติตามแผน และ
ด้านการปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งยังพบอีกว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดแม้ว่าจะอยู่ในระดับมาก คือ 
ด้านการตรวจสอบ 

2. ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการส่งเสริมการเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ
ของสถานศึกษาในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ในภาพรวม พบว่า ด้านการตรวจสอบ 
(PNImodified= 0.06) และด้านการปรับปรุงและพัฒนา (PNImodified = 0.06) มีค่า PNImodified มากที่สุด 
รองลงมา คือ ด้านการปฏิบัติตามแผน (PNImodified = 0.04) ส่วนด้านการวางแผน (PNImodified = 0.03) 
มีค่า PNImodified น้อยที่สุด 

3. ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดในการบริหารจัดการเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ
ของสถานศึกษาในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 จ าแนกรายด้านซึ่งมีความเห็นมากที่สุด ดังนี้      
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ด้านการวางแผน ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษา ส่วนใหญ่ไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าไปในสถานศึกษา                      
เพ่ือแนะแนวการเรียนต่อสายอาชีพ ด้านการปฏิบัติตามแผน ได้แก่ ทัศนคติและกระแสสังคมยังไม่นิยม
ศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษา ด้านการตรวจสอบ ได้แก่ ขาดการตรวจติดตามและตรวจสอบไม่ต่อเนื่องของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการปรับปรุงและพัฒนา ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)และ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ไม่มีแผนระยะกลางหรือระยะ
ยาวร่วมกันอย่างชัดเจน  

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขของการบริหารจัดการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ
ของสถานศึกษาในพื้นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 พบว่า รัฐควรมีนโยบายให้โรงเรียนมัธยมเปิดให้
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเข้าไปแนะแนวในโรงเรียนได้ มีจ านวนความคิดเห็นมากที่สุด  

5. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมของการบริหารจัดการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ
ของสถานศึกษาในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 พบว่า รัฐบาลควรประกาศเป็นนโยบายที่ชัดเจน                 
มีจ านวนความคิดเห็นมากที่สุด 

6. การวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการส่งเสริม
การเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพของสถานศึกษาในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 รายด้านและ
โดยรวม จ าแนกตามสังกัดของสถานศึกษา พบว่า สังกัดของสถานศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อ 
การส่งเสริมการเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพของสถานศึกษาในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 1  
รายด้านและโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

7. การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพของสถานศึกษา 
ในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) ด าเนินการรวม 4 รอบ 
จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 20 ท่าน พบว่า ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อการพัฒนาแนวทางการส่งเสริม
การเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพของสถานศึกษาในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ในรอบที่ 1 , 2, 
3 และ 4 พบว่า รอบที่ 1 มีความสอดคล้องร้อยละ 100 จ านวน 19 ข้อ ร้อยละ 95 จ านวน 3 ข้อ ร้อยละ 90 
จ านวน 6 ข้อ และร้อยละ 85 จ านวน 9 ข้อ ในรอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 มีความสอดคล้องกันทั้ง 3 
รอบ โดยมีค่ามัธยฐาน ระดับ 5 จ านวน 19 ข้อ ระดับ 4 จ านวน 18 ข้อ และค่าพิสัยควอไทล์ ระดับ 
1.00 จ านวน 37 ข้อ 

8. แนวทางการส่งเสริมการเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพของสถานศึกษาในพ้ืนที่
ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ดังนี้ ด้านการวางแผน จ านวน 12 ข้อ ด้านการปฏิบัติตามแผน จ านวน 
11 ข้อ ด้านการตรวจสอบ จ านวน 7 ข้อ ด้านการปรับปรุงและพัฒนา จ านวน 7 ข้อ 

  9. ปัจจัยสนับสนุน ประกอบด้วย ด้านนโยบาย ด้านสถานศึกษา ด้านผู้บริหาร ด้านครู
แนะแนว ด้านนักเรียน และด้านผู้ปกครอง  
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บทคัดย่อ 
 

ชื่อเรื่อง รูปแบบความร่วมมือการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชววึกกาา ในพ้ืนทว่เขตพัฒนาพิเึา                
ภาคตะวันออก (EEC) 

ผู้วิจัย นางสาวปรัชญวรรณ  วนานันท์ 
ปีทว่ท าวิจัย  2561 - 2562   

 การวิจัยนว้มววัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ึกกาา วิเคราะห์ รูปแบบความร่วมมือการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนอาชววึกกาา ในพ้ืนทว่เขตพัฒนาพิเึาภาคตะวันออก (EEC) และ 2) พัฒนารูปแบบ และแนวทาง
การประยุกต์ใช้รูปแบบความร่วมมือการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชววึกกาา ในพ้ืนทว่ เขตพัฒนาพิเึา
ภาคตะวันออก (EEC) ใช้ระเบวยบวิธววิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) แบ่งการวิจัยออกเป็น 3 
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนทว่ 1 ึกกาา วิเคราะห์รูปแบบ ขั้นตอนทว่ 2 พัฒนารูปแบบ และึกกาาคุณภาพรูปแบบ 
และขั้นตอนทว่ 3 น าเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้รูปแบบ  แหล่งข้อมูลการวิจัยได้แก่ เอกสารทว่เกว่ยวข้อง
กับการผลิตและพัฒนาก าลังอาชววึกกาา และผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาาณ์ การประชุมสนทนากลุ่ม และ
ประชุมระดมสมอง เครื่องมือทว่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาาณ์ แบบประเมิน 
แบบบันทกกการสนทนากลุ่มและการระดมสมอง สถิติทว่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลว่ย (mean) ค่าส่วน
เบว่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัย
พบว่า  
  1. ผลการึกกาา วิเคราะห์รูปแบบ พบว่า สภาพการด าเนินงานการสร้างความร่วมมือ                
มว 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านนโยบาย พบว่า ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน มวนโยบายทว่ชัดเจนในการด าเนินการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชววึกกาา มวหน่วยงานหลักหรือบุคลากรหลักท าหน้าทว่ประสานการด าเนินงาน
และรับผิดชอบอย่างชัดเจน 2) ด้านหลักการร่วมมือ ใช้หลักการประสานร่วมกัน ผลประโยชน์ร่วมกัน 
ก าหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์การด าเนินงานร่วมกัน 3) ด้านการสร้างกลไกความร่วมมือ พบว่า               
มวการท าบันทกกตกลงความร่วมมือ (MOU การสร้างภาควเครือข่ายความร่วมมือ  และ มวการรวมกลุ่ม               
ของบุคลากรในกลุ่มสาขาวิชาเดวยวกัน 4) ด้านทรัพยากรสนับสนุนความร่วมมือ พบว่า ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองค์กรวิชาชวพ มวการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ได้แก่  บุคลากร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
อาคารสถานทว่ สถาบันการึกกาา และองค์กรวิชาชวพช่วยเหลือสนับสนุนด้านวิชาการ  สถานประกอบการ
สนับสนุนทรัพยากร และด้านงบประมาณ  5) ด้านกระบวนการด าเนินงานความร่วมมือ พบว่า มวการ
จัดท าแผน และโครงการ มวกิจกรรมความร่วมมือทั้งในส่วนการบริหารโครงการ และบริหารการจัดการ
เรวยนการสอน มวการจัดประชุมผู้ทว่มวส่วนเกว่ยวข้องกับการด าเนินงาน  และประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
หลากหลายช่องทาง  ปัญหาของการด าเนินงานความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชววึกกาา 
ในพ้ืนทว่เขตพัฒนาพิเึาภาคตะวันออก พบว่า มวปัญหาได้แก่ ขาดความเชื่อมโยงในระดับนโยบาย
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ระหว่างภาครัฐ กับภาคอุตสาหกรรม ขาดงบประมาณสนับสนุนทว่เพวยงพอ ขาดแคลนบุคลากรในการเปิด
วิชาชวพใหม่ๆ มาตรการของรัฐในการจูงใจยังไม่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ขาดการบูรณาการ
ในการด าเนินงานของภาครัฐ ปัจจัยของการสร้างความร่วมมือทว่ประสบผลส าเร็จ ได้แก่ นโยบายของ
องค์กรและหลักการความร่วมมือ ความเข้มแข็งของภาคเครือข่ายการึกกาา เป้าหมายทว่ชัดเจนในการ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน การมวส่วนร่วมของหน่วยงานนอกสถานึกกาา ผลประโยชน์ ร่วมของผู้มวส่วน
เกว่ยวข้อง ลักาณะหรือรูปแบบความร่วมมือทว่เกิดขก้นมว 5 ลักาณะ คือ 1) การร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ
กับเอกชน ผู้ให้การสนับสนุน และผู้รับการสนับสนุน (Donor – Recipient) 2) การร่วมมือของหน่วยงาน
หรือองค์กรระดับต่ ากว่า หรือระดับล่างลงไป (Top – Down)  3) การร่วมมือกันของครู หรือ วิทยากรทว่
มวเป้าหมายในการพัฒนานัก กึกาาร่วมกัน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการ มวส่วนร่วมกันในเชิง
อุดมการณ์ (Coalition) 4) การร่วมมือลักาณะผนกกก าลังของสถานประกอบการเป็นครั้งคราวทว่มองเห็น
ความสัมพันธ์มวลักาณะเป็นงาน ไม่มุ่งหวังความยั่งยืน ขก้นอยู่กับภาระงานทว่ด าเนินการร่วมกัน 
(Reactive) และ 5) การร่วมมือกันในลักาณะกลุ่มรวมพลังของผู้รับผิดชอบโครงการ หรือ กลุ่มคนทว่มว
หน้าทว่รับผิดชอบด้านเดวยวกัน ทว่มาจากหลายภาคส่วน ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายความส าเร็จมากทว่สุด 
(Collaboration) ซก่งเห็นได้เด่นชัดมากในกระบวนการเรวยนรู้ของนักึกกาาอาชววึกกาา 
  2. รูปแบบความร่วมมือการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชววึกกาา ในพ้ืนทว่เขตพัฒนาพิเึา
ภาคตะวันออก (EEC) คือรูปแบบบูรณาการ 5 มุมมอง ประกอบด้วย หลักการ แนวคิด วัตถุประสงค์ 
และองค์ประกอบของรูปแบบ ด้านปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต ได้แก่ 1) หลักการ แนวคิด
ของรูปแบบ มวพ้ืนฐานจาก ทฤาฎวการเรวยนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา และแนวคิดความร่วมมือ 2) 
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ และ 3) องค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
และผลผลิต ปัจจัยน าเข้า ได้แก่ นโยบาย บุคลากร งบประมาณ กระบวนการ ประกอบด้วย 3 ส่วน 
ได้แก่ 1) กิจกรรมการร่วมมือกันของผู้สนับสนุน มว 5 ลักาณะ ดังนว้  Donor – Recipient เป็นการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างองค์กรทว่รับบทบาทเป็นผู้ให้เงินสนับสนุน  กับองค์กรทว่รับบทบาทเป็นผู้รับเงิน
สนับสนุน Top – Down Model เป็นการสร้างความร่วมมือกับองค์กรทว่อยู่ในระดับต่ ากว่า หรือ อยู่ใน
ระดับล่างลงไป  Coalition เป็นการสร้างความร่วมมือกันของครู หรือ วิทยากร ในลักาณะร่วมมือแบบ
ผนกกก าลัง  Reactive เป็นการสร้างความร่วมมือกันของสถานประกอบการแบบเป็นครั้งคราว และ 
Collaboration เป็นการสร้างความร่วมมือกันของนักึกกาา หรือ ผู้รับผิดชอบโครงการ หรือ กลุ่มคนทว่มว
หน้าทว่รับผิดชอบด้านเดวยวกันแบบรวมพลัง 2) การบริหารโครงการ ประกอบด้วย การบริหารโดย
คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ โดยมวภาคเอกชนเป็นผู้น า และ 3) การบริหารการจัดการเรวยน
การสอน ประกอบด้วย การวางพ้ืนฐานความรู้ การเรวยนรู้โดยการฝึกปฏิบัติจริง การใช้เครื่องมือ ผลผลิต 
ประกอบด้วย คุณลักาณะของนักึกกาาอาชววึกกาา ความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือ 
ผลประโยชน์ทว่ได้รับร่วมกัน และความพกงพอใจของผู้ทว่เกว่ยวข้อง   
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  ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบความร่วมมือการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชววึกกาา 
ในพ้ืนทว่เขตพัฒนาพิเึาภาคตะวันออก (EEC) ในภาพรวม อยู่ระดับมาก (ค่าเฉลว่ย เท่ากับ 4.05                   
ส่วนเบว่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า คุณภาพรูปแบบทุกมาตรฐาน               
มวคุณภาพอยู่ในระดับมากทั้งหมด  
 3. แนวทางการประยุกต์ใช้รูปแบบความร่วมมือการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชววึกกาา ในพ้ืนทว่เขตพัฒนาพิเึาภาคตะวันออก (EEC)  มว 3 ด้านคือ 1) ด้านปัจจัยน าเข้า ได้แก่ 
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทว่มวส่วนเกว่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนาครูผู้สอนและ
บุคลากรทว่เกว่ยวข้องให้มวความรู้ ความเข้าใจ และทักาะ ในการถ่ายทอดความรู้ ตามแนวทฤาฎวการเรวยนรู้
เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ปรับบทบาทของครู เพ่ิมโครงสร้างเวลาเรวยนของ
หลักสูตร บูรณาการการจัดการเรวยนการสอน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร Thinking and Learning Skill 
และ เพ่ิมชั่วโมงการฝึกงานเป็นร้อยละ 150 ของหลักสูตรปกติ สนับสนุนงบประมาณอย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง ฝึกงานจากอุปกรณ์  และสถานทว่จริง การจัดหอพัก และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน                  
2) ด้านกระบวนการ ได้แก่ บริหารโครงการในรูปแบบคณะกรรมการโดยมวภาคเอกชนเป็นผู้น า                     
และการสร้างความร่วมมือจากหลายภาคส่วน แนวทางการจัดการเรวยนรู้ 4 ด้านคือ Background 
Knowledge: พ้ืนฐานความรู้ Learning by Doing: เรวยนรู้จากอุปกรณ์จริง ฝึกงานในโรงงาน Learning 
Tools: เครื่องมือในการเรวยนรู้ ได้แก่ Micro Word, LEGO-logo, Portfolio, Mind Mapping, 
Dialogue, Mindfulness 3) ด้านผลผลิต ได้แก่ พัฒนาคุณลักาณะของนักึกกาาอาชววึกกาา                 
ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือ การรับประกันต าแหน่งงาน 
ความก้าวหน้าด้านอาชวพของนักึกกาาอาชววึกกาา การแลกเปลว่ยนผลประโยชน์ทว่ได้รับร่วมกัน และสร้าง
ความพกงพอใจของผู้ทว่เกว่ยวข้อง   
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