
วิธกีารดาํเนินงานโครงการ 

 

การดําเนินงานโครงการครั้งนี้ เปนพัฒนาการจัดการเรียน – การฝกงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

แบบอิงฐานสมรรถนะ สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาชางซอมบํารุง ชางไฟฟา

และชางกลโรงงาน ตลอดจนเปนการจัดเตรียมกําลังคนสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตของบริษัท กระเบื้อง

กระดาษไทย จํากัด อีกท้ังพัฒนาความรวมมือในการจัดการฝกงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แบบอิงฐาน

สมรรถนะ สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพรวมกับสถานประกอบการ ผูดําเนินโครงการได

กําหนดรายละเอียดวิธีดําเนินการตามกรอบแนวคิดดังนี้ 

1.  วิเคราะหลักสูตรและสมรรถนะงานบํารุงรักษาท่ีตองการสําหรับบริษัท 

2.  รับสมัครนักศึกษาเขารวมโครงการพรอมทําการคัดเลือก 

3.  เตรียมความพรอมนักศึกษากอนออกปฏิบัติงาน 

4.  ประชุมชี้แจงสรางความตระหนักทุกฝาย 

5.  เขารับการปฏิบัติงานในบริษัทภายใตแผนการฝกท่ีกําหนด 

6.  นิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน 

7.  ทดสอบสมรรถนะ 

8.  ประเมินผล 

   1.  วิเคราะหลักสูตรและสมรรถนะงานบํารุงรักษาท่ีตองการสําหรับบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1  ผูบริหารบริษัทกระเบื้องกระดาษไทยเขารวมหารือกับวิทยาลัยในการรวมจัดทํา 

 โครงการความรวมมือผลิตนักศึกษาทวิภาคี 



2.  รับสมัครนักศึกษาเขารวมโครงการ 

มีข้ันตอนในการดําเนินงานดังนี้ 

1.  วิทยาลัยไดทําการประชาสัมพันธ โดยไดเรียกประชุมแผนกวิชาตางๆ นําเสนอโครงการความ

รวมมือพรอมชี้แจงความสําคัญและประโยชนท่ีนักศึกษาจะไดรับ 

2. แผนกวิชาท่ีมีความสนใจเขารวมโครงการ ทําการประชาสัมพันธเชิญชวนนักศึกษาเขารวม 

โครงการ 

3. แผนกวิชาคัดเลือกนักศึกษาเขารวมโครงการรวมกับบริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จํากัด  

4. ผลการคัดเลือกในรุนนํารองรุนท่ี 1 ประกอบดวยนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร 

วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปท่ี 3 จํานวนท้ังสิ้น 10 คนคือ แผนกวิชาชางซอมบํารุงเครื่องจักรกล จํานวน 8 คน 

แผนกวิชาชางไฟฟา จํานวน 1 คนและแผนกวิชาชางกลโรงงานจํานวน 1 คน 

 

3.  เตรียมความพรอมนักศึกษา 

 

การจัดอบรมเพ่ือปรับพ้ืนฐานใหกับนักศึกษาท่ีรวมโครงการ 

  

หมวดสมรรถนะท่ีบริษัท

ตองการ 
รายละเอียด วันท่ีสอน / เวลาท่ีใช ผูสอน 

1. Basic computer 1.1 Microsoft  word 

1.2 Microsoft  excel 

1.3 Microsoft 

powerpoint 

3 พค. 54 

(6 ชม.) 

Staff  ทาหลวง 

2. Basic TPM 2.1 Introduction TPM 

2.2 Six  basics 

 4 และ 6 พค. 54 

(6 ชม.) 

Staff บกด. 

@ Staff  ทา

หลวง 

 

3. การควบคุมคุณภาพใน

การผลิต 

3.1 QC Story (PDCA) 

3.2 7 QC Tools 

3.3 การสุมตัวอยาง 

10 พค.  54 

(6 ชม.) 

Staff  ทาหลวง 

@ Staff บกด. 



3.4 Basic Statistics 

หมวดสมรรถนะท่ีบริษัท

ตองการ 
รายละเอียด วันท่ีสอน / เวลาท่ีใช ผูสอน 

4. เครื่องมือวัดพ้ืนฐาน 4.1 เวอรเนียรคาลิปเปอร 

4.2 ไมโครมิเตอร 

4.3 ตลับเมตร 

4.4 Pressure gage 

4.5 Volume 

measurement 

11-12 พค. 54 

 

(12 ชม.) 

Staff  ทาหลวง 

 

หมวดสมรรถนะท่ีบริษัท

ตองการ 
รายละเอียด วันท่ีสอน / เวลาท่ีใช ผูสอน 

5. ความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานและ

สิ่งแวดลอม 

 

5.1 พ้ืนฐานความปลอดภัย

ในโรงงาน 

5.2 การอนรุกัษ

สภาพแวดลอม 

13 พค.  54 

(3 ชม.) 

Staff  ทาหลวง 

@ Staff บกด. 

6. ภาษาอังกฤษ 

 

6.1 ศัพทชาง 

6.2 คูมือเครื่อง 

13 พค.  54 

(3 ชม.) 

Staff  ทาหลวง 

4. ประชุมช้ีแจงสรางความตระหนักทุกฝาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2  การประชุมเตรียมความพรอมของผูปกครอง นักศึกษาและครูประจําสาขาวิชารวม  

 โครงการกับบริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จํากัด 



5.  เขารับการปฏิบัติงานในบริษัทภายใตแผนการฝกท่ีกําหนด 

มีการฝกอบรมดานกฎระเบียบตางๆของโรงงาน  กฎความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานเปนเวลา 1 

สัปดาหกอนลงพ้ืนท่ีงานจริง มีการหมุนเวียนการฝกท้ังหนวยงานซอมบํารุงไฟฟา งานซอมบํารุงเครื่องกล  

การฝกพ้ืนฐานงานชาง 6 ดาน (Six Basics) ไดแก งานบํารุงรักษาโบลทนัต (Bolt & Nut) งานบํารุงรักษา

ระบบหลอลื่น ( Lubrications) งานบํารุงรักษาระบบนิวแมติกส ( Basic Pneumatics) งานบํารุงรักษา

ระบบไฮดรอลิค (Basic  Hydraulics) งานบํารุงรักษาระบบสงถายกําลัง ( Power Transmission) และ

งานบํารุงรักษาระบบไฟฟา (Basic Electricals)  

 

 

 

 

รูปท่ี 3  สถานีฝกงานบํารุงรักษาโบลท 

 

 (Bolt & Nut) 

 

                    

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3  สถานีฝก 6  Basics 

Bolt@Nut 
Lubrications 

 Pneumatics Basic Electrical 

Power Transmission)  Basic  Hydraulics  



 

6.  นิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน 

ในระหวางท่ีนักศึกษาออกฝกงาน จะมีคณะครูอาจารยของสาขาวิชาคอยนิเทศติดตามผลการฝกงาน

กับบริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จํากัดอยางสมํ่าเสมอและตลอดเวลา ท้ังนี้เพ่ือรับทราบปญหาและรวมกัน

แกไขอุปสรรคตางๆ ใหลุลวงตอไป 

7.  ทดสอบสมรรถนะ 

หลังจากท่ีนักศึกษา ไดผานการปฏิบัติงานในโรงงานครบกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดจะตองเขารับ

การทดสอบสมรรถนะท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยกอนทําการทดสอบไดมีการประชุมรวมระหวาง

บริษัทและวิทยาลัยในการกําหนดหัวขอการทดสอบไดดังนี้ 

คุณสมบัติดานชาง 
การประเมินผล 

ทฤษฎี Lab Com. ปฏิบัติ 

1. Basic Computer    

2. ภาษาอังกฤษ    

3. Basic TPM    

4. 6 Basic Knowledge    

5. QC Story (PDCA)    

6. Basic Stat    

7. 7 QC tools    

8. การควบคุมคุณภาพในการผลติ    

9. การสุมตัวอยาง    

10. เครื่องมือวัดพ้ืนฐาน(เวอรเนีย/ไมโครมิเตอร/ตลับ

เมตร/Pressure Gage/วัด Volume) 

   

11. ความรูพ้ืนฐานดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม    

12. จป.พ้ืนฐาน    

รวม 12 4 2 

 

 

 



คุณสมบัติดานพฤติกรรม การประเมินผล 

1. คนเกง คนดี ประเมินจากความเห็นของพ่ีเลี้ยง 

ประเมินการบันทึกการฝกงานของนักศึกษา 

ประเมิน Inno. People 

 (ตามแนว/ฟอรมของโรงงานทาหลวง) 

ประเมินดานวินัยในการทํางาน  

(ขาด-ลา-สาย ฯลฯ) 

2. 5 กลา (Innovation) 

3. คิดบวก 

4. Fact & Data 

5. คิดเปนเหตุเปนผล 

6. Safety Mind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4  สถานีสอบตางๆท้ังภาคทฎษฎีและปฏิบัติ 



8  ประเมินผลการทดสอบสมรรถนะ 

หลังจากท่ีนักศึกษาผานการทดสอบสมรรถนะแลว ปรากฎผลการทดสอบสมรรถนะท้ั ง

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (คุณสมบัติดานชาง) ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


