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เรื่อง        รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  
                ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ   
เรื่อง      
ผู้วิจัย        นิยม  แสงวงศ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
ปีท่ีท ำวิจัย   2558 – 2560 
 

บทคัดย่อ 
กกกกก การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสมรรถนะวิชาชีพสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ    
2) พัฒนาและประเมินรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัย 
เทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ และ   
3) ประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนสาขาวิชาช่างกล
โรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ผู้วิจัยแบ่งการด าเนินการออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสมรรถนะวิชาชีพสาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ  

ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาและประเมินรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกล
โรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของ   
สถานประกอบการ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ ขั้นตอนย่อยที่ 1 การศึกษาความเป็นไปได้ของ
แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ ขั้นตอนย่อยที่ 2 การสร้าง
รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ ขั้นตอนย่อยที่ 3 การตรวจสอบ
ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ ขั้นตอนย่อยที่ 4
การทดลองใช้รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   
ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ และขั้นตอนย่อยที่ 5 
การประเมินหลังทดลองใช้รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ของ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ 

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อสมรรถนะวิชาชีพ
ของนักเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
 สถิติที่ใช้   
  1) ค่าเฉลี่ย 
  2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 



 
 

ข 

 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
 1. สมรรถนะผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียน   
มีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ มี 6 สมรรถนะหลัก ได้แก่ 1) สามารถ
ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานหลังการผลิต 2) สามารถใช้เครื่องมือกลพ้ืนฐาน 3) สามารถออกแบบและ
เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4) สามารถควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี 5) สามารถสร้างอุปกรณ์
น าคมตดัและอุปกรณ์จับยึด และ 6) สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล    

2. รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ จ านวน 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) จุดประสงค์ของรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ 2) คณะกรรมการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
3) สมรรถนะผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานที่สถานประกอบการต้องการ 4) องค์ประกอบการบริหาร
การจัดการเรียนรู้ และ 5) กระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้ทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก  
 3. สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อสมรรถนะของผู้ เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน        
ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมอยู่ในระดับมาก  
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ประกาศคุณูปการ 
 
กกกกก งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดีโดยผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายฝ่าย 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ  ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย ดร.อกนิษฐ์  คลังแสง               
ดร.อนันต์ หอมพิกุล  ดร.อนันท์ งามสะอาด  ดร.ประเวศ ยอดยิ่ง  นายวโรภาส ศรีพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญ  
ที่เป็นครูสอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน/ตัวแทนสถานประกอบการ ประกอบด้วย นายพรรษา ฉายกล้า 
นายพยุงศักดิ์ ทศไกร นายสุพัฒน์ ศิริมูล  นายไพวรรณ พ่อธานี  นายทัศนัย มีเฉลา  นายสุทัศน์ อุ่นพยัคฆ์ 
นายสิทธิชัย ช านาญเดช  นายวารินทร์ รอดโพธิ์ทอง นายบัณฑิต รดีสุจริตกุล นายพีระ กิจสถาน 
กกกกก ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชา       
ช่างกลโรงงาน ประกอบด้วย นายขันชัย ทองอุ่น นายสิระพงศ์ ชูวงศ์เลิศ นายด ารงเดช สุริยา         
นายสมพงษ์ แสนบุตร  นายณรงค์ ไทยทอง นายสุรเชษฐ์ ซ่อนกลิ่น นายวิเชียร  เถื่อนเครือวัลย์ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารการ 
จัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ดร. สุเทพ  แก่งสันเทียะ           
ดร. ชาตรี มาประจง  ดร.บุษบา จริงบ ารุง  ดร.วิชัย ปรินายวนิชย์  ดร.ธนา ดุจเพ็ญ ดร.ประดิษฐ์ พาชื่น 
ผศ.ดร.ประสิทธิ์  กุญบุญญา นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์  ดร.อนันต์  หอมพิกุล ผศ.ดร.สภาวีย์ มากมี 
ดร.ธนชน อินทจันทร์ นายสุเมธ ดาโรจน์ นายอดุลชัย โคตะวีระ ผศ.ฉลอง อุไรรัตน์ ผศ. สมศกัดิ ์แก่นทอง 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
กกกกก ขอขอบคุณท่านผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 และ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ที่ให้ความอนุเคราะห์
ในการทดลองเครื่องมือส าหรับวิจัยและขอขอบคุณบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดสี าหรับการวิจัยในครั้งนี้  
กกกกก คุณค่าของการวิจัยที่เกิดจากงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชาพระคุณของบิดา มารดา 
ผู้ให้ก าเนิดชีวิต บูรพาจารย์ คณาจารย์ที่อบรมสั่งสอนให้ผู้วิจัยเป็นคนดีมีศีลธรรม สมาธิ สติปัญญาที่ดี
ตลอดจนบุคคลในครอบครัวที่ได้ช่วยเหลือและให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด 
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                    เมษายน   2561 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ   
 

กกกกก การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้  เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด เพ่ือให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความรู้
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละบุคคลมากที่สุด การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียนเพ่ือท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของผู้สอน (มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ .  2553: 3) การจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด สถานศึกษาหรือผู้บริหารมีส่วนส าคัญในการ
ส่งเสริม สนับสนุนในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู รวมทั้งการก ากับ 
ติดตามตรวจสอบ การให้ค าแนะน า และการประเมินผลการการจัดการเรียนการสอนว่าส าเร็จตาม
แผนหรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้เพียงใด จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้นได้มีการก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในมาตรา 24 บัญญัติ
ไว้ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการดังนี้ 1) จัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง    
ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 4) จัดการเรียนการสอน
โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดี
งามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ 
รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ โดยผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไป
พร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุก
เวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อ
ร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ.  2558: 9)  
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กกกกก การจัดการเรียนรู้เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียนตั้งใจเรียนและ
เกิดการเรียนรู้ และการเรียนของผู้เรียนจะไปสู่จุดหมายปลายทางหรือความส าเร็จในชีวิตหรือไม่เพียงใด 
ย่อมขึ้นอยู่กับการจัดการเรียนรู้ที่ดีของผู้สอน หากผู้สอนรู้จักเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดี และ
เหมาะสมแล้วย่อมมีผลดีต่อการเรียนของผู้เรียนและท าให้ผู้ เรียน มีความรู้และความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชา หรือกิจกรรมที่เรียนรู้ เกิดทักษะหรือมีความช านาญในเนื้อหาวิชาหรือกิจกรรมที่เรียนรู้  
เกิดทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่เรียน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และสามารถน าความรู้
ไปศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมต่อไปอีกได้ (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ .  
2553: 3) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่ใน
การผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีรวม ทั้งเป็น
การยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยน า
ความรู้ทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ 
และสมรรถนะในการปฏิบัติจนสามารถน าไปปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ (ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา.  2551 : 21) กระบวนการจดัการเรียนรู้เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้การจัด
การศึกษาหรือการจัดการเรียนการสอนในสายอาชีพให้บรรลุเป้าหมาย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมเป็น
วิทยาลัยที่อยู่ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการจัดการศึกษาสายอาชีพ
เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการ แต่จากการส ารวจข้อมูลจากสถานประกอบการ 
พบว่าการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่ผ่านมายังไม่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการโดยเฉพาะ 
สมรรถนะของผู้เรียนในสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
กกกกก รายงานการศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักเรียนสาขาวิชาช่างกล
โรงงาน พบว่าความคิดเห็นของตัวแทนสถานประกอบการที่รับนักเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานเข้า
ฝึกงานมีความพึงพอใจต่อสมรรถนะของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้แก่ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย คุณธรรมจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญู กตเวที ความอดทนอดกลั้น   
การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตส านึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม พฤติกรรม
ลักษณะนิสัย ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรัก
สามัคคี ความขยัน ประหยัด อดทน ด้านสมรรถนะวิชาชีพประกอบด้วยการวางแผนด าเนินงาน
จัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยค านึงถึงการบริหารงาน คุณภาพการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือ
งานอาชีพ และด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษา  
ต่างประเทศในชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพ (วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม. 2557: 11) สอดคล้องกับ  
ปี 2557 ผลการส ารวจคุณลักษณะของแรงงานที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในแต่ละความรู้
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ความสามารถ พบว่าคุณลักษณะที่มีอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีความขยันอดทนและตรงต่อเวลา ส่วนคุณลักษณะด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ มีทักษะการแสวงหาความรู้ มีจิตสาธารณะ มีทักษะฝีมือแรงงาน ความรู้พ้ืนฐานใน
ต าแหน่งงานที่ท า รู้จักบริหารเวลา ความสามารถในการแก้ปัญหา มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ความมีระเบียบวินัยในการท างาน และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ แรงงานส่วนใหญ่มีคุณลักษณะ
ดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ แรงงานส่วนใหญ่ยังมีทักษะ
ความรู้ความสามารถในระดับน้อย (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.  2557: 3) และ
สอดคล้องรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศ- 
นียบัตรวิชาชีพปีการศึกษา 2558 พบว่า คะแนนเฉลี่ยโดยรวมของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เท่ากับ 
44.30 สูงกว่าระดับประเทศ ระดับภาค ระดับสังกัด ระดับจังหวัด และระดับประเภทของสถานศึกษา 
แต่มีค่าคะแนนต่ ากว่าระดับขนาดสถานศึกษาขนาดเดียวกันแต่เมื่อพิจารณาแยกเป็น องค์ประกอบ 
พบว่ามีผู้สอบได้คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ระดับประเทศ ขึ้นไปมีจ านวนไม่ถึงร้อยละ 60 
โดยเฉพาะสาขาวิชาช่างกลโรงงาน มีผู้สอบได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่าระดับประเทศทุก
องค์ประกอบ มีจ านวน 2 คน จากผู้เข้าสอบทั้งหมด 23 คน คิดเป็นร้อยละ 8.69 โดยมีองค์ประกอบ
ด้านทักษะทางสังคมและ การด ารงชีวิต และทักษะการจัดการงานอาชีพ มีค่าเฉลี่ย สูงกว่าระดับ 
ประเทศ จ านวน 14 คน จากจ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 23 คน รองลงมาเป็นทักษะภาษาและการสื่อสาร 
จ านวน 6 คน และทักษะการคิดและการแก้ปัญหา จ านวน 4 คน  (สถาบันทดสอบทางการศึกษา
องค์การมหาชน.  2558)   
กกกกก ส าหรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสายอาชีพ ส านักงานคณะกรรมการ       
การอาชีวศึกษาได้สรุปเกี่ยวกับหลักการหรือลักษณะการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพหรือ
อาชีวศึกษาที่ส าคัญไว้ดังนี้ 1) การอาชีวศึกษาต้องจัดสิ่งแวดล้อมของผู้ เรียนให้สอดคล้องกับ
สิ่งแวดล้อมที่ผู้เรียนจะได้พบเมื่อออกไปท างาน(2) การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาผู้เรียนต้องมี
โอกาสได้ฝึกการใช้เครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องจักรกลต่าง ๆ เหมือนที่ต้องใช้ในโรงงานและสถาน
ประกอบการต่าง ๆ ตามอาชีพที่เรียน 3) สถานศึกษาต้องมีการฝึกอบรมให้ผู้เรียนมีลักษณะอุปนิสัย
และความคิดในการท างานที่สอดคล้องกับงานที่จะต้องท าหลังจากจบการฝึกอาชีพนั้น 4) ผู้เรียน
อาชีวศึกษาจะประสบความส าเร็จในการเรียนได้เมื่อได้รับการกระตุ้นให้มีความสนใจในงานได้รับ  
การฝึกฝนจนเกิดทักษะในการปฏิบัติมีความสามารถ สติปัญญา เพ่ือท าความเข้าใจในงานที่ตนท า    
5) การอาชีวศึกษาต้องปลูกฝังให้ผู้เรียนมีใจรักการท างานในอาชีพและใส่ใจพัฒนางานให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
6) การฝึกทักษะให้กับผู้เรียนจะต้องจัดสถานการณ์ที่ส่งเสริมความคิดในการท างานโดยให้ผู้เรียนได้รู้
ความหมายของการฝึกทักษะต่าง ๆ ด้วย 7) ผู้สอนอาชีวศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
และทักษะ ประสบการณ์ในวิชาชีพนั้น ๆ อย่างเชี่ยวชาญและต้องเป็นผู้ประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี
ตามคุณลักษณะที่ต้องการปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนคือปฏิบัติตนตามสิ่งที่สอนได้ 8) ต้องมีการ  
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ตั้งเกณฑ์มาตรฐานระดับอาชีพของการท างานเพ่ือให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบด้วยตนเองได้ 9) การฝึกอาชีพ
ต้องสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 10) การจัดการอาชีวศึกษาต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น สถานประกอบการ นายจ้าง ผู้ใช้บริการ ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการหลักสูตรด้วย 11) การฝึกอาชีพแต่ละอาชีพจะต้องสร้างลักษณะพิเศษของอาชีพนั้น ๆ 
ให้เกิดขึ้นในลักษณะของผู้เรียน ดังนั้นผู้เรียนอาชีวศึกษาสาขาต่าง ๆ เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะต้อง
มีลักษณะเฉพาะตามสาขาที่เรียน และลักษณะเฉพาะนั้นจะต้องสอดคล้องและส่งเสริมการท างานใน
อาชีพให้ประสบผลส าเร็จ และ 12) การฝึกอาชีพต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอยู่ เสมอ เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.  2556 :  2-3) แนวทางการ
จัดการเรียนการสอนในสายอาชีพของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดังกล่าวสรุปได้ว่าในการ
จัดการเรียนการสอนในสายอาชีวศึกษาหรือสายอาชีพนั้นผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับหลักสูตรการ
เรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้สื่อการเรียนการสอน การท าวิจัย
ในชั้นเรียน การพัฒนาบุคลากร การวัดและประเมินผลและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
กกกกก จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาเพ่ือหา
แนวทางมาก าหนดเป็นรูปแบบในการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดมเพ่ือให้ผู้เรียนในสาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีสมรรถนะวิชาชีพตรง
ตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานต่อไป 
  
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาสมรรถนะวิชาชีพสาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม       
ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ1  
 1.2.2 เพ่ือพัฒนาและประเมินรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ 
 1.2.3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อสมรรถนะวิชาชีพของนักเรียน
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
 
1.3 ค ำถำมกำรวิจัย 
 

 1.3.1 สมรรถนะวิชาชีพสาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมของผู้เรียน       
ทีส่ถานประกอบการต้องการ ประกอบด้วยอะไรบ้าง  
 1.3.2 รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิค     
เดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ มีลักษณะ
อย่างไร 
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1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย  
 

กกกกก การวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัย  
เทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ          
มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 

 1.4.1 ด้ำนเนื้อหำ   
กกกกก1.4.2 เนื้อหาประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะวิชาชีพสาขาวิชาช่างกลโรงงานที่สถาน
ประกอบการต้องการ การบริหารการจัดการเรียนรู้ องค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
และการบริหารโดยคณะบุคคล ซึ่งได้มาจากสมรรถนะผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานที่สถาน
ประกอบการต้องการกระบวนการบริหาร ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ ลักษณะการจัดการเรียนรู้
อาชีวศึกษา การบริหารโดยองค์คณะบุคคล 
 

 1.4.2 ด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
กกกกก1.4.2ประชาการและกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 4 กลุ่ม ได้แก่ 
 

กกกกก1.4.2 1.4.2.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง กลุ่มที่ 1 ใช้เก็บข้อมูลในขัน้ตอนที่ 1 
  ประชากร ได้แก่ 1) สถานประกอบการที่รับนักเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เข้าฝึกงานหรือฝึกอาชีพหรือรับเข้าท างาน 2) ครูหรืออาจารย์ผู้สอน
สาขาวิชาช่างกลโรงงานที่เคยเป็นครูหรืออาจารย์นิเทศ นักเรียนที่ออกฝึกงานหรือฝึกอาชีพและมี
ประสบการณ์สอนมาไม่น้อยกว่า 10 ปี 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  1) สถานประกอบการที่ รับนักเรียนสาขาวิชา          
ช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เข้าฝึกงานหรือฝึกอาชีพหรือรับเข้าท างาน จ านวน 5 แห่ง 
ได้แก ่บริษัทกันยงอิเล็กทริก จ ากัด (มหาชน) บริษัทมิตซูบิชิ อิเล็กทริค คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย)
จ ากัด บริษัท เอ.แอล.เค พรีซิชั่นเวอร์ (1976) จ ากัด บริษัท เอ.ที.พี พารทร์ แอนด์ โมลดิ้ง และ 
บริษัทอินรา พรีซิชั่น ซัพพลาย 2) ครูหรืออาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน จ านวน 5 คน ที่เคยเป็น
ครูหรืออาจารย์นิเทศนักเรียนที่ออกฝึกงานหรือฝึกอาชีพและมีประสบการณ์สอนมาไม่น้อยกว่า 10 ปี 
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  
 

กกกกก1.4.2 1.4.2.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง กลุ่มที่ 2 ใช้เก็บข้อมูลในขั้นตอนที่ 2  
ขั้นตอนย่อยที่ 1  
  ประชากร ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกและ     
มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไม่น้อย 
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กว่า 10 ปี เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการบริหาร การจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ 
  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกและมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไม่น้อย 
กว่า 10 ปี จ านวน 7 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  
 

กกกกก1.4.2 1.4.2.3 ประชำกร กลุ่มที่ 3 ใช้เก็บข้อมูลในขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนย่อยที่ 3 
  ประชากร ได้แก่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการเรียนการสอนหรือผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีประสบการณ์ในการบริหารมาแล้วไม่
น้อยกว่า 10 ปี ซึ่งใช้เก็บข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารการจัดการ
เรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ  
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 15 คน ที่มีคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการเรียนการสอน
หรือผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีประสบการณ์ในการบริหาร
มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  
 

กกกกก1.4.2 1.4.2.4 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง กลุ่มที่  4 ใช้ เก็บข้อมูลในขั้นตอนที่  2 
ขั้นตอนย่อยที่ 4 ขั้นตอนย่อยที่ 5 และ ขั้นตอนที่ 3 
 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูที่สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานของ
นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาช่างกลโรงงานของ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมในภาคเรียนที่ 2/2558, 1/2559 และ 2/2559 จ านวน 6 คน ซึ่งใช้เก็บข้อมูล
เพ่ือ 1) ทดลองใช้รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดช
อุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ และ 2) ประเมิน
หลังทดลองใช้รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดช
อุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ ระยะที่ 1 
 2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการด าเนินงานการบริหารการ
จดัการเรียนรู้ จ านวน 11 คน ซึ่งใช้เก็บข้อมูลเพื่อประเมินหลังทดลองใช้รูปแบบการบริหารการจัดการ
เรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ ระยะที่ 3 และกลุ่มตัวอย่างใช้ประชากรทั้งหมดได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง  
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 3) ตัวแทนสถานประกอบการที่รับนักเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานเข้าฝึกงาน 
  ประชากร ได้แก่ สถานประกอบการที่รับนักเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เข้าฝึกงานหรือฝึกอาชีพหรือรับเข้าท างาน จ านวน 25 แห่ง 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานประกอบการที่รับนักเรียนสาขาวิชาช่างกล
โรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เข้าฝึกงานหรือฝึกอาชีพหรือรับเข้าท างาน 9 แห่ง จ านวน 30 คน 
ซึ่งใช้เก็บข้อมูลเพ่ือประเมินหลังทดลองใช้รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกล
โรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ ระยะที่ 2 และกลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรทั้งหมด ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
   

กกกกก 1.4.3 ด้ำนตัวแปรที่ศึกษำ 
  1.4.3.1 ตัวแปรต้น คือ รปูแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ 
กกกกก1.4.2  1.4.3.2 ตัวแปรตาม คือ สมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ 
และความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 
กกกกก 1.4.4 ด้ำนระยะเวลำ  
กกกกก1  ระยะเวลาท าการวิจัย ปีการศึกษา  2558 - 2560 
 
1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ   
 

กกกกก แบบกำรบริหำรกำรจัดกำรเรียนรู้สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน หมายถึง แนวคิดที่แสดง
ความเชื่อมโยงของแต่ละตัวแปรหรือองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของการบริหารจัดการ
เรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เพ่ือให้ผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน      
มีสมรรถนะวิชาชีพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 จุดประสงค์ของรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 2 คณะกรรมการ
บริหารการจัดการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะวิชาชีพ ผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานที่สถาน
ประกอบการต้องการ องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 5 
กระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้  
 จุดประสงค์ของรูปแบบกำรบริหำรกำรจัดกำรเรียนรู้ หมายถึง การให้ผู้เรียนสาขาวิชา
ช่างกลโรงงานมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ และการพัฒนาครู
สาขาวิชาช่างกลโรงงานในการจัดการเรียนการสอน 
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 คณะกรรมกำรบริหำรกำรจัดกำรเรียนรู้ หมายถึง คณะกรรมการที่วิทยาลัยเทคนิค    
เดชอุดมแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ในการบริหารการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย คณะกรรมการอ านวยการ
บริหารการจัดการเรียนรู้ และคณะกรรมการด าเนินงานการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
 คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรบริหำรกำรจัดกำรเรียนรู้  หมายถึง คณะกรรมการที่
ประกอบด้วย คณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการด าเนินงานการบริหารการจัดการ 
 คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร หมายถึง คณะกรรมการที่ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ      
รองผู้ อ านวยการฝ่ ายบริหารทรัพยากร  รองผู้ อ านวยการฝ่ ายแผนงานและความร่วมมือ               
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน และรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 หน้ำที่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร หมายถึง หน้าที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่. ก าหนด
นโยบายและวางแผนการบริหารการจัดการเรียนรู้  พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครู ปรับปรุง/พัฒนาการบริหาร
การจัดการเรียนรู้ รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเรียนรู้ 
 คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรกำรจัดกำร หมายถึง คณะกรรมการประกอบด้วย 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หัวหน้างานวัดผลและ
ประเมินผล หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หัวหน้างาน     
วิทยบริการและห้องสมุด ครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน หัวหน้าสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
 หน้ำที่คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรกำรจัดกำร หมายถึง หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
ได้แก่การวางแผนและก าหนดแนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้  ด าเนินการบริหารการจัดการ
เรียนรู้ ก ากับติดตามและตรวจสอบการบริหารการจัดการเรียนรู้ ประเมินผลการบริหารการจัดการ
เรียนรู้ รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ต่อคณะกรรมการอ านวยการบริหารการจัดการเรียนรู้  
 สมรรถนะวิชำชีพนักเรียนสำขำวิชำช่ำงกลโรงงำนที่สถำนประกอบกำรต้องกำร 
หมายถึง ความสามารถทางวิชาชีพ ได้แก่ สามารถตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานหลังการผลิต สามารถใช้
เครื่องมือกลพ้ืนฐาน สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถควบคุมเครื่องมือกล   
ซีเอ็นซี สามารถสร้างอุปกรณ์น าคมตัดและอุปกรณ์จับยึด และสามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล    
 องค์ประกอบกำรบริหำรกำรจัดกำรเรียนรู้ หมายถึง ส่วนประกอบส าหรับการจัดการ
เรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประกอบด้วย หลักสูตรการเรียนการสอน 
การจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน การท าวิจัยในชั้นเรียน    
การพัฒนาบุคลากร และการมีส่วนร่วม  
 กระบวนกำรบริหำรกำรจัดกำรเรียนรู้ หมายถึง ขั้นตอนการบริหารการจัดการเรียนรู้
สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้แก่    
 กำรวำงแผน หมายถึง การเตรียมการบริหารองค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
ได้แก่ การวางแผนการจัดท าโครงการรองรับ การจัดท าโครงการ และการประชุมเตรียมความพร้อม 
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 กำรด ำเนินงำน หมายถึง การด าเนินงานตามแผนงานโครงการที่ก าหนด ได้แก่ การประสาน
ท าความร่วมมือ ปรับแผนการเรียน ส ารวจความรู้ความสามารถและความต้องการพัฒนาตนเองของ
ครู การอบรมให้ความรู้แก่ครู การจัดหาสื่อการเรียนการสอน การส่งเสริม การก ากับ ติดตามและให้
ความช่วยเหลือในการท างาน   
 กำรประเมินผล หมายถึง การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค ์ได้แก่  
การประเมินสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน และความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครู 
  กำรปรับปรุง/พัฒนำ หมายถึง การน าผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาการการจัดการ
เรียนรู้ ได ้แก่ การประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ และน าข้อสรุปไปปรับปรุงการท างาน 
 
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

กกกกก 1.6.1 ได้ทราบถึงสมรรถนะวิชาชีพสาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ  
กกกกก 1.6.2 ได้รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัย 
เทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพได้ตามความต้องการของสถานประกอบการ 
กกกกก 1.6.3 ครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานและสาขาวิชาอ่ืนสามารถน ารูปแบบที่ได้ไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    
กกกกก 1.6.4 รูปแบบที่ได้สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
สาขาวิชาอ่ืนและการบริหารการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  
กกกกก 1.6.5 รูปแบบที่ได้สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
สถานศึกษาอ่ืนสามารถน าไปใช้ในการบริหารการจัดการเรียนรู้ของครูและผู้บริหารได้ 
 

1.7 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 

ตัวแปรต้น                                                ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1-1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

รปูแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้
สาขาวิชาช่างกลโรงงานของ

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของ

สถานประกอบการ 

1. สมรรถนะวิชาชีพสาขาวิชาช่างกล
โรงงานของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม 
2. ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีต่อสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียน 



บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 การวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัย 
เทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสมรรถนะวิชาชีพสาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม     
ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ 2) เพ่ือพัฒนาและประเมิน
รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  ที่ส่งผลให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ และ 3) ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีต่อสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  
เป็นการวิจัยและพัฒนา ซ่ึงผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้  
กกกกก2.1 การบริหารสถานศึกษา 
กกกกก2.2 การบริหารงานวิชาการ 
กกกกก2.3 การจัดการเรียนรู้ 
กกกกก2.4 บริบทวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
กกกกก2.5 สภาพความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ  
กกกกก2.6 การพัฒนารูปแบบ 
กกกกก2.7 การบริหารโดยองค์คณะบุคคล 
กกกกก2.8 การสนทนากลุ่ม  
 2.9 การประเมินความพึงพอใจ 
กกกกก2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
 
2.1 การบริหารสถานศึกษา 
 
กกกกก การบริหารสถานศึกษาเป็นกิจกรรมของบุคคลหลายคนร่วมมือกันด าเนินการเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน ได้แก่ ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม ค่านิยม หรือคุณธรรมในด้าน
สังคมการเมืองเศรษฐกิจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวเป็นสมาชิกที่ดีและมีประสิทธิภาพของสังคมมีนักวิชาการ 
ให้ความหมายดังนี้      
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กกกกก2.1.1 ความหมายของการบริหาร   
กกกกก2.1.1มีผู้ให้ความหมายของการบริหาร ดังนี้    
กกกกก2.1.1ธร  สุนทรยุทธ (2551: 90-91) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการของระบบใน
สถานศึกษา ก่อให้เกิดพฤติกรรมการบริหารด้านการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้   
อย่างสร้างสรรค์ มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาต้องการ ส่วนสันติ  บุญภิรมย์ (2552: 53)   
กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การด าเนินงานเพ่ือให้ความรู้แก่ผู้เรียนตามรูปแบบของการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ เจริญงอกงามตามวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศส าหรับ    
สุธรรม  ธรรมทัศนานนท์ (2553: 26) กล่าวว่าการบริหาร หมายถึง กิจกรรมบุคคลหลายคนร่วมมือ
กันด าเนินการเพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมทุกด้านนับตั้งแต่บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ 
พฤติกรรมและคุณธรรม เพ่ือให้ค่านิยมตรงกันกับความต้องการของสังคม และ ภารดี อนันต์นาวี 
(2553 : 4) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่ใช้กระบวนการ ในการบริหาร ได้แก่ 
การวางแผน การจัดองค์กร การควบคุมด าเนินงาน และการติดตามเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
กกกกก2.1. จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง กิจกรรมของบุคคลร่วมมือกัน 
ในการด าเนินงาน โดยอาศัยกระบวนการทางการบริหาร ท าการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียน 
มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม 
 

กกกกก 2.1.2 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา     
กกกกก2.1. ธร สุนทรยุทธ (2551 : 90 - 91) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการ
ของระบบในสถานศึกษา ก่อให้เกิดพฤติกรรมการบริหารด้านการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณภาพตามมาตรฐานที่สถานศึกษาต้องการ ส่วนนพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 
(2551 : 4) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่กลุ่มบุคคลคนในสถานศึกษาได้ร่วมมือกัน
ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนในด้านบุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม ให้ตรงกับ
ความต้องการของสังคมโดยใช้เทคนิคกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือให้ตรงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่
ต้องการส าหรับ ภารดี  อนันต์นาวี (2553 : 21) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษาเป็นกิจกรรมที่บุคคล
หลายคนร่วมกันด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกด้าน นับแต่บุคลิกภาพ ความรู้ 
ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพ่ือให้มีค่านิยมตรงกันกับความต้องการของสังคมโดย
กระบวนการที่อาศัยควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล และอาศัยทรัพยากร ตลอดจนเทคนิควิธีการ
อย่างเหมาะสม เพ่ือให้บุคคลพัฒนาตรงตามเป้าหมายของสังคมปัจจุบันและสุธรรม ธรรมทัศนานนท์ 
(2554: 3) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การด าเนินงานของกลุ่มบุคคลในสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพท้ังความรู้ ความคิด ความสามารถ และความเป็นคนดีของสังคม  
กกกกก2.1 ประภาพรรณ  รักเลี้ยง (2556 : 25) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง 
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเจริญงอกงาม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกการอบรม 
การสืบทอดทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์งานวิชาการ อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมและ
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ปัจจัยเกื้อหนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และสัมมา  รธนิธย์ (2556 : 12) กล่าวว่า การ
บริหารสถานศึกษาหมายถึงกระบวนการบริหารงานในสถานศึกษา ซึ่งด าเนินงานโดยกลุ่มบุคคลใน
สถานศึกษา มีจุดมุ่ งหมายเพ่ือบริการทางการศึกษาแก่ผู้ เรียน เพ่ือพัฒนาให้ผู้ เรียนมีความรู้
ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร   
กกกกก จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรมและคุณธรรม ตามความต้องการ
ของสังคมด้วยกระบวนการบริหารงานควบคู่ไปกับทรัพยากรทางการศึกษาที่มีอยู่อย่างเหมาะสม 
 

กกกกก 2.1.3 ความส าคัญของการบริหารสถานศึกษา  
กกกกก2.1.1การบริหารสถานศึกษามีความส าคัญเพราะการศึกษาของเยาวชนหรือคนในประเทศจะดี
หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา หากประเทศใดมีนักบริหารการศึกษาที่มีความรู้ 
ความสามารถอย่างแท้จริง มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจงานด้านการศึกษามีผลต่อความก้าวหน้า
ของประชาชนและประเทศชาติ 
กกกกก2.1.1นฤมล  สอาดโฉม (2550 : 11) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษามีผลต่อสถานศึกษา 
ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานหลายประการ ได้แก่ ช่วยให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานตามนโยบาย
และเป้าหมายการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่รูปแบบที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ช่วยให้สถานศึกษามีความมั่นคง 
และพัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสม ท าให้การท างานมีแบบแผน ท าให้บรรยากาศการท างานเป็นไป
อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ สถานศึกษามีชื่อเสียง ยอมรับ ศรัทธา 
จากบุคคลทั้งภายในและนอกสถานศึกษา และส่งผลต่อผู้บริหาร ช่วยให้ผู้บริหารจัดระบบงานได้อย่าง
เหมาะสมและเป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหาร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ส่วนภาวิดา    
ธาราศรีสุทธิ (2551 : 15) กล่าว่า การบริหารสถานศึกษามีความส าคัญต่อการจัดการศึกษา เนื่องจาก
สถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษา และระบบสังคม เมื่อระบบสังคมเปลี่ยนแปลง 
สถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบต้องมีการเปลี่ยนแปลงและต้องบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามการเปลี่ยนแปลงด้วย  
 

 2.1.4 กระบวนการบริหาร  
 กระบวนการบริหารมีผู้ให้แนวคิดดังนี้   
กก ศิ ริพงษ์   เศาภายน (2548 : 17-18) กล่ าวว่ า ฟาโย (Fayol) บิ ดาแห่ งการบริหาร          
เชิงการจัดการได้เสนอกระบวนการบริหารงาน ประกอบด้วยกิจกรรม 5 ประการ ได้แก่ การวางแผน
หมายถึงการศึกษาวิเคราะห์อนาคตและจัดวางแผนปฏิบัติงานล่วงหน้า การจัดองค์การ หมายถึง     
การเสริมสร้างองค์การด้านคน และวัสดุสิ่งของเพ่ือการปฏิบัติการตามแผน การบังคับบัญชา หมายถึง
การควบคุมบังคับบัญชาให้คนงานปฏิบัติงานตามแผน การประสาน หมายถึง การประสานกิจกรรม
ของหน่วยงานให้ด าเนินไปตามเป้าหมาย การควบคุมงาน หมายถึง การควบคุมดูแลให้การปฏิบัติงาน
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เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ ส่วนวิโรจน์  สารรัตนะ (2548 : 3) กล่าวว่า การบริหาร       
เป็นกระบวนการ ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดหมายขององค์การ โดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหารที่ส าคัญ 
5 ประการ ได้แก่ การวางแผน หมายถึง การก าหนดจุดมุ่งหมายหรือเป้าประสงค์ในการด าเนินการและ
การพัฒนาแผนงานเพ่ือการประสานกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นทั้งหลาย การจัดองค์การ หมายถึง การรับรู้
เกี่ยวกับงานผู้มีหน้าที่ในการจัดแบ่งกลุ่มงาน การรายงาน และการตัดสินใจ การน าหมายถึงการสั่งการ 
การเลือกวิธีการสื่อสารที่ดีที่สุด และการแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้น การควบคุมหมายถึงกิจกรรมที่ท า
ให้มั่นใจว่างานจะเสร็จตามแผน สามารถแก้ไขสิ่งที่มีโอกาสเบี่ยงเบน และไม่เป็นไปตามแผนเป็นการ
เฝ้าดูติดตามศึกษาเปรียบเทียบและการปรับปรุงแก้ไข 
กกกกก2.1 วิษณุ  ทรัพย์สมบัติ (2552: 56) ได้สรุปวงจรหรือกระบวนการบริหารงานคุณภาพของ
เดมมิง (PDCA) มีด้วยกัน 4 ขั้นตอน 1) การวางแผน (Plan) 2) การด าเนินงาน (Do) 3) การตรวจสอบ 
(Check) และ 4) การแก้ไขปรับปรุง (Act) เป็นวงจรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้แก่ การวางแผน
งาน (Plan) ก่อนการปฏิบัติงาน สามารถท าให้เกิดความพร้อมเมื่อได้ปฏิบัติงานจริง การวางแผนงาน
ควรวางให้ครบ 4 ขั้น ได้แก่ ขั้นการศึกษาคือการวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของตลาด 
ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ ขั้นเตรียมงานคือการวางแผนเตรียมงานด้านสถานที่ ความพร้อมของบุคลากร 
อุปกรณ์ ขั้นด าเนินงานคือการวางแนวทางการปฏิบัติงานแต่ละส่วนแต่ละฝ่าย ขั้นการประเมินผล คือ 
การวางแผนหรือเตรียมการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผลการประเมินมีความเที่ยงตรง 
การปฏิบัติตามแผนงาน (Do) ท าให้ทราบขั้นตอนวิธีการและสามารถเตรียมงานล่วงหน้า ดังนั้นการ
ปฏิบัติงานจะเกิดความราบรื่นและเรียบร้อยน าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 3) การตรวจสอบ (Check) 
ท าให้ได้ผลเที่ยงตรงเชื่อถือ ได้แก่ ตรวจสอบจากเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีเครื่องมือที่เชื่อถือ มีเกณฑ์
การตรวจสอบชัดเจน มีก าหนดเวลาการตรวจที่แน่นอน บุคลากรที่ท าการตรวจสอบต้องได้รับการ
ยอมรับจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อการตรวจสอบแล้วต้องได้รับการยอมรับการปฏิบัติงานขั้น
และด าเนินงานต่อไป และ 4) การปรับปรุง/แก้ไข (Act) ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนใด
เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขคุณภาพจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
กกกกก2.1.1Koontz and O’donnell (2001 : 297) กล่าวว่า กระบวนการบริหารสถานศึกษาของ
ผู้บริหาร ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน หมายถึง การก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์
ขององค์การ การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย การจัดองค์การ หมายถึง การน าปัจจัยทางการบริหาร 
เช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการบริหารที่จะท าให้เกิดสัมฤทธิผล การจัดองค์การเป็นการน าเอา
ทรัพยากรการบริหารทุกประเภทมาบูรณาการเพ่ือด าเนินการ การจูงใจ หมายถึง การจูงใจที่ช่วยให้
พนักงานท างานอย่างมีประสิทธิผล ได้แก่ การอ านวย การติดต่อสื่อสารและการเป็นผู้น าในการ
ด าเนินการ การควบคุมงาน หมายถึง การติดตามและประเมินผลเพ่ือเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน
กับแผนที่ได้ก าหนดไว้ว่ามีความเบี่ยงเบนไปจากความคาดหวังมากน้อยเพียงใด 
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กกกกก2.1 จากกระบวนการบริหารดังกล่าวสรุปได้ว่ากระบวนการบริหารมีหลายขั้นตอน ได้แก่  
การวางแผน การจัดองค์การ การน า การด าเนินงาน การจูงใจ การตรวจสอบ การควบคุม  และการ 
แก้ไข/ปรับปรุง ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น ากระบวนการบริหารงานคุณภาพของเดมมิง (PDCA) 
มีด้วยกัน 4 ขั้นตอน 1) การวางแผน (Plan) 2) การด าเนินงาน (Do) 3) การตรวจสอบ (Check) และ 
4) การแก้ไข/ปรับปรุง (Act) มาขับเคลื่อนองค์ประกอบต่าง ๆ ในการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชา
ช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เนื่องจากเป็นกระบวนการหรือวงจรการท างานที่ท าให้การ
บริหารงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
2.2 การบริหารงานวิชาการ   
 

กกกกก 2.2.1 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ  
กกกกก2.1. การบริหารงานวิชาการมีนักวิชาการให้ความหมายดังนี้  
กกกกก2.1.1ประสิทธิ์  เขียวศรีและคณะ (2548 : 71) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง  
การด าเนินการผสมผสานทรัพยากรและกิจกรรมทางการศึกษาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ส่วนเสาวนีย์  ตรีพุทธรัตน์และคณะ 
(2548 : 5) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการหมายถึงการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน 
รวมถึงการอบรมศีลธรรมจรรยา และความประพฤติของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ 
พอที่จะน ามาเลี้ยงชีพได้อย่างมีความสุข ความพอใจตามสภาพความเป็นอยู่และช่วยเหลือคนอ่ืนตามก าลัง
ของตนเอง ส่วน รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ (2550 : 30) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง
กระบวน การหรือกิจกรรมการด าเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียนการสอน รวมถึง
การประเมินผลให้ดีขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและชาญชัย อาจิณสมาจาร (2557 
: 17) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมทุกอย่างในสถานศึกษาที่เกี่ยวกับ
การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ
เป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การด าเนินกิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุดตาม
จุดมุ่งหมายของการศึกษา ตั้งแต่กระบวนการก าหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุงการเรียน 
การสอนและการประเมินผล 
 

 2.2.2 ความส าคัญของงานวิชาการ   
 ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการมีนักวิชาการให้แนวคิดไว้ดังนี้ 
 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2553 : 12) กล่าวว่า งานวิชาการเป็นงานหลักของการ
บริหารสถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษา 
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พิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการ เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดโปรแกรม
การศึกษา และการจัดการเรียนการสอน  เป็นหัวใจของสถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา ที่เกี่ยวข้องทางตรงหรือทางอ้อมอยู่ที่ลักษณะงาน 
การบริหารงานวิชาการ ถือว่าเป็นงานหลักของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นงานเกี่ยวข้องกับคุณภาพของ
ผู้เรียนทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ ส่วนงานอ่ืนถือว่ามีส่วนส าคัญรองลงมา และเป็นงานสนับสนุน
ผู้บริหารที่ยึดงานวิชาการเป็นหลักในการบริหาร และมีความเป็นผู้น าทางวิชาการ จะน าไปสู่ความส าเร็จ 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2547 : 163) ส าหรับรุจิร์  ภู่สาระ และ จันทรานี  สงวนนาม
(2554 : 56) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการถือเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารในสถานศึกษา และ
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ส าหรับการ
บริหารงานด้านอ่ืนแม้ว่าจะมีความส าคัญ แต่เป็นเพียงส่วนช่วยในการส่งเสริมสนับสนุนให้งานวิชาการ
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ วีระยุทธ  ชาตะกาญจน์ (2556 : 18-19) กล่าวว่า งานวิชาการถือเป็น
งานหลักของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนประเภทใด มาตรฐานหรือคุณภาพการศึกษามักจะได้รับ
การพิจารณาจากผลงานด้านวิชาการเป็นส าคัญ ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญ
งานด้านวิชาการเป็นพิเศษโดยวางแผนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึง การติดตาม
และประเมินผลเพ่ือท าการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และจรุณี  เก้าเอ้ียน (2557 : 18) กล่าวว่า       
งานวิชาการเป็นงานหลักในการจัดการศึกษาทุกระดับที่บุคลากรทุกฝ่าย ทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกในการด าเนินงานการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้บริหารโรงเรียนถือเป็นผู้ควบคุม ก ากับการปฏิบัติงานโดยตรง เป็นหน่วยงานปฏิบัติการเพ่ือให้งาน
วิชาการด าเนินงานบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็น
ทรัพยากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติ 
 จากความส าคัญของงานวิชาการดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า งานวิชาการเป็นงานหลัก 
ของผู้บริหารสถานศึกษา หรือสถานศึกษา ต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกในการด าเนินงานการจัด
การศึกษา ส าหรับการบริหารงานด้านอ่ืนแม้ว่าจะมีความส าคัญ แต่เป็นเพียงส่วนช่วยในการส่งเสริม
สนับสนุนงานวิชาการเท่านั้น 
 

 2.2.3 ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 
 ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการมีผู้ให้แนวคิดดังนี้  
 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจในเรื่องหลักสูตร 
และการบริหารหลักสูตร การก ากับดูแล การเตรียมการสอนของครู การแสวงหานวัตกรรมใหม่เพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพงานวิชาการ การจัดหาและบริหารสื่อการเรียนรู้ การก ากับติดตาม การนิเทศ 
การวิเคราะห์ผลการเรียน และน ามาปรับปรุงการเรียนการสอน การพัฒนาห้องสมุด การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 
43 - 48) กมล  ภู่ประเสริฐ (2547 : 9 - 17) กล่าวว่า ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
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ได้แก่ การบริหารงานหลักสูตร การบริหารการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียน การบริหารการ
นิเทศภายในสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ การบริหารการวิจัยและพัฒนา การบริหาร
โครงการทางวิชาการอื่น การบริหารระบบข้อมูลและสารสนเทศทางวิชาการ และการประเมินผลงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษาและ ธีระ รุญเจริญ (2550: 69 - 70) กล่าวว่า บทบาทหน้าที่ด้านวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษามีด้วยกัน 10 ประการ ได้แก่ การเป็นผู้น าทางวิชาการ การบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วม การเป็นผู้อ านวยความสะดวก การประสาน ความสัมพันธ์ การส่งเสริมการพัฒนาครูและ
บุคลากร การสร้างแรงจูงใจ การประเมินผล การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย การประชาสัมพันธ์ และ
การส่งเสริมเทคโนโลยี 
 รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ (2550 : 30) กล่าวว่า ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ ได้แก่  
การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล เทียบโอนผลการเรียน  
การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การ
ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือและการส่งเสริม สนับสนุนงานวิชาการ
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550: 29) กล่าวว่า ขอบข่ายงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ การพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น การวางแผนงานวิชาการ 
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล 
ประเมินผล การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศ การแนะแนว 
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ การส่งเสริมและ สนับสนุนงานวิชาการ
การท าระเบียบและแนวปฏิบัติด้านวิชาการของสถานศึกษา การคัดหนังสือแบบเรียน และการพัฒนา
สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 จากขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ ดังกล่าวสรุปได้ว่า ผู้บริหารมีหน้าที่ในการบริหารงาน
วิชาการครอบคลุมเกี่ยวกับ การบริหารงานหลักสูตร การบริหารการเรียนการสอน การประเมินผล
การเรียน การบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ การบริหารการ
วิจัยและพัฒนา การบริหารโครงการทางวิชาการ การบริหารระบบข้อมูลและสารสนเทศทางวิชาการ 
การจัดเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อการสอน การจัดแบบเรียน การจัดบริการห้องสมุด การประเมินผล
และการวัดผลการศึกษา การนิเทศการสอนและกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
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2.3 การจัดการเรียนรู้  
 

 การจัดการเรียนรู้เป็นการกระท าให้เกิดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่ดีย่อมท าให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ที่ดี ซึ่งผู้บริหารและครูผู้สอนมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน เอาใจใส่ให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีหลักการ มีความรู้และทักษะ  ช่วยให้ผู้ เรียนสามารถเรียนอย่างมี
ความหมายและมีคุณค่าการบริหารการจัดการเรียนรู้มีผู้ให้ความหมาย ดังนี้  
 

 2.3.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของผู้สอน (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์.  
2553: 3) ส่วน ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2553: 53) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ หมายถึง การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมระหว่างสอน การใช้สื่อการสอน  การทดสอบ 
รวมทั้งความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครู ในการให้ความช่วยเหลือแนะแนวแก่ผู้เรียนทุกด้าน 
การให้ก าลังใจให้ความรักและ อาภรณ์  ใจเที่ยง (2553: 2) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ หมายถึง 
กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้ เรียน เพ่ื อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาม
จุดประสงค์ที่ก าหนด โดยต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ของผู้สอนต้องความเอาใจใส่เพ่ือพัฒนาให้
ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
 จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนจัดการเรียนการสอน
ของผู้สอนที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และเพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความรู้ความสามารถของผู้เรียนแต่ละบุคคล ทั้งนี้ครูผู้สอนถือเป็นบุคคล
หนึ่งที่ต้องใช้พยายามเป็นอย่างมากในการช่วยให้บุคคลอ่ืนได้เกิดการเรียนรู้  
 

 2.3.2 ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2553 
มาตรา 24 บัญญัติไว้ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ด าเนินการดังนี้ 1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา  3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็นและท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง 4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  5) ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวกเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 
ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนรู้และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ     
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6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง 
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ : 2558: 9)    
 การจัดการเรียนรู้เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียน ตั้งใจเรียนและ 
เกิดการเรียนรู้ การเรียนของผู้เรียนจะไปสู่จุดหมายปลายทางคือความส าเร็จในชีวิตหรือไม่เพียงใดนั้น 
ย่อมขึ้นอยู่กับการจัดการเรียนรู้ที่ดีของผู้สอน หรือผู้สอนด้วยเช่นกันหากผู้สอนรู้จักเลือกใช้วิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่ดีและเหมาะสมท าให้ส่งผลดีต่อการเรียนของผู้เรียนหลายประการ ได้แก่ มีความรู้และ 
ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา หรือกิจกรรมที่เรียนรู้ เกิดทักษะหรือมีความช านาญในเนื้อหาวิชา หรือ
กิจกรรมที่เรียนรู้ เกิดทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่เรียน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และ
ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมต่อไปได ้(มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 2553 : 3)  
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่บัญญัติไว้เกี่ยวกับ การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
สามารถสรุปไดว้่า สิ่งที่สถานศึกษาหรือผู้บริหารต้องน าไปพัฒนาเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้แก่  
จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน จัดการเรียนรู้เพ่ือ
ฝึกทักษะกระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหา มุ่งเน้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ให้คิดเป็นท าเป็นและ
แก้ปัญหาเป็น จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมให้สิดคล้องกับธรรมชาติชองวิชาที่สอน 
รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา  
ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา 
 

 2.3.3 ลักษณะการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษา   
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้สรุปเกี่ยวกับหลักการหรือลักษณะการจัดการเรียน
การสอนสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาที่ส าคัญไว้ดังนี้ 1) การอาชีวศึกษาต้องจัดสิ่งแวดล้อมของผู้เรียนให้
สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมที่ผู้เรียนจะได้พบเมื่อออกไปท างาน 2) การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ผู้เรียนต้องมีโอกาสได้ฝึกการใช้เครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องจักรกลต่าง ๆ เหมือนที่ต้องใช้ ในโรงงาน
และสถานประกอบการต่าง ๆ ตามอาชีพที่เรียน 3) สถานศึกษาต้องมีการฝึกอบรมให้ผู้เรียนมีลักษณะ
อุปนิสัยและความคิดในการท างานที่สอดคล้องกับงานที่จะต้องท าหลังจากจบการฝึกอาชีพนั้ น        
4) ผู้เรียนอาชีวศึกษาจะประสบความส าเร็จในการเรียนได้เมื่อได้รับการกระตุ้นให้มีความสนใจในงาน 
ได้รับการฝึกฝนจนเกิดทักษะในการปฏิบัติและมีความสามารถ สติปัญญา เพ่ือท าความเข้าใจในงานที่
ตนท าอยู่ 5) การอาชีวศึกษาต้องปลูกฝังให้ผู้เรียนมีใจรักการท างานในอาชีพและใส่ใจพัฒนางานให้
ก้าวหน้าอยู่เสมอ 6) การฝึกทักษะให้กับผู้เรียนจะต้องจัดสถานการณ์ที่ส่งเสริมความคิดในการท างาน
โดยให้ผู้เรียนได้รู้ความหมายของการฝึกทักษะต่าง ๆ ด้วย 7) ผู้สอนอาชีวศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ ประสบการณ์ในวิชาชีพนั้น ๆ อย่างเชี่ยวชาญและต้องเป็นผู้ประพฤติตัวเป็น
แบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะที่ต้องการปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนคือปฏิบัติตนตามสิ่งที่สอนได้     
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8) ต้องมีก าหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับอาชีพของการท างานเพ่ือให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบด้วยตนเองได้        
9) การฝึกอาชีพต้องสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 10) การจัดการอาชีวศึกษาต้อง  
เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น สถานประกอบการ นายจ้าง ผู้ใช้บริการ 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการหลักสูตร 11) การฝึกอาชีพแต่ละอาชีพจะต้องสร้างลักษณะพิเศษ
ของอาชีพนั้น ๆ ให้เกิดขึ้นในลักษณะของผู้เรียน ดังนั้นผู้เรียนอาชีวศึกษาสาขาต่าง ๆ เมื่อส าเร็จ
การศึกษาแล้วจะต้องมีลักษณะเฉพาะตามสาขาที่เรียน และลักษณะเฉพาะนั้นจะต้องสอดคล้องและ
ส่งเสริมการท างานในอาชีพให้ประสบผลส าเร็จ 12) การฝึกอาชีพต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอยู่
เสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2551 :  2 - 3)  
 จากลักษณะการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ไดก้ าหนดไว้ ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์ลักษณะการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาที่ส าคัญ
ดังกล่าวข้างต้น ได้กล่าวถึงสิ่งที่สถานศึกษาหรือผู้บริหารต้องน ามาบริหารเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ กับ
ผู้เรียน ได้แก่ จัดสิ่งแวดล้อมของผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ในสถานประกอบการ จัดการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ใช้เครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องจักรกลต่าง ๆ เหมือนสภาพจริง ฝึกฝนให้
ผู้เรียนเกิดทักษะในการปฏิบัติ สถานศึกษาต้องปลูกฝังให้ผู้เรียนมีใจรักในงานอาชีพ ผู้สอนอาชีวศึกษา
จะต้องมีความรู้ ความสามารถ และเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะที่ต้องการปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับ
ตัวผู้เรียน ต้องมีเกณฑ์มาตรฐานระดับอาชีพของการท างานเพ่ือให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบด้วยตนเอง     
ฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
จัดการหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
 จากความส าคัญของการจัดการเรียนรู้และลักษณะการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษา ผู้วิจัยได้
น าผลการวิเคราะห์ลักษณะการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ผนวกกับกระบวนการจัดการเรียนรู้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 24 และ
ขอบขา่ยการบริหารงานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 43 - 48) กมล ภู่ประเสริฐ (2547 : 
9 - 17) ธีระ  รุญเจริญ (2550 : 69 - 70) และรุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ (2550 : 30) น ามาวิเคราะห์
และสรุปเป็นองค์ประกอบที่ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาต้องให้ความส าคัญในการบริหารการ
จัดการเรียนรู้ หรือการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ได้คุณลักษณะของผู้เรียนตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานหรือของสถานประกอบการ ดังตารางที ่ 2-1 
  
 
 
 
 
 



 

20 

ตารางที ่2-1 วิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนรู้  
  
ข้อที ่ องค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนรู้ A B C D E F รวม 

1 การบริหารหลักสูตร √ √ √ √ √ √ 6 
2 การนิเทศการสอน   √ √ √ √ 4 
3 สื่อการเรียนการสอน  √ √ √   √ 4 
4 การจัดการเรียนการสอน   √ √ √ √ √ √ 6 
5 สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ √ √   √ √ 4 
6 การท าวิจัยในชั้นเรียน  √  √ √ √ 4 
7 การพัฒนาบุคลากร √  √ √ √ √ 5 
8 การมีส่วนร่วม √ √   √ √ 4 
9 การประเมินผลการเรียน √  √ √ √ √ 5 
10 การบริหารระบบข้อมูลและสารสนเทศทางวิชาการ    √   1 
11 การบริหารโครงการทางวิชาการ    √   1 
12 การจัดแสดงผลงานทางวิชาการ   √    1 
13 การประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา    √   1 
14 การแนะแนวการศึกษา       √ 1 
15 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน      √ 1 
16 เทียบโอนผลการเรียน      √ 1 

 
หมายเหตุ  A  คือ ลักษณะการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษา 

B  คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 24 

C  คือ กระทรวงศึกษาธิการ.  (2545: 43 - 48) 
D  คือ กมล ภู่ประเสริฐ (2547: 9 - 17) 
E  คือ ธีระ รุญเจริญ (2550: 69 - 70)  
F  คือ รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2550: 30)   

 
 
 
 



 

21 

 จากตารางที่ 2-1 พบว่า นักวิชาการส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกับองค์ประกอบการ
บริหารการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์มาจากลักษณะการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้วิจัยเลือกองค์ประกอบการบริหารที่มีผู้เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่    
การบริหารหลักสูตร การนิเทศการสอน สื่อการเรียน การจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ การท าวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาบุคลากร การมีส่วนร่วมและประเมินผลการเรียน จากนั้น
ผู้วิจัยท าการจัดกลุ่มตัวแปรใหม่ที่คล้ายกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันเพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการบริหารงาน 
ดังนี้ หลักสูตรการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ การท าวิจัยในชั้นเรียน 
การพัฒนาบุคลากร การมีส่วนร่วม ส าหรับการนิเทศการสอนและการประเมินผลการเรียน ผู้วิจัยจัดให้อยู่
ในกลุ่มเดียวกันกับการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากการนิเทศการสอนและการประเมินผลการเรียนเป็น
ส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน  
 สรุปแล้วตัวแปรหรือองค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักสูตรการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน 
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ การท าวิจัยในชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร 
และการมีส่วนร่วม 
 

 2.3.4 องค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  
 การบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน มี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักสูตร 
การเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน การท าวิจัย
ในชั้นเรียน การพัฒนาบุคลากร และการมีส่วนร่วม มีรายละเอียดดังนี้ 
 2.3.4.1 หลักสูตรการเรียนการสอน   
 หลักสูตรการเรียนการสอนมีผู้ให้ความหมายและความส าคัญดังนี้ 
 กรมวิชาการ (2545: 5) กล่าวว่า หลักสูตร เป็นแผนหรือแนวทางหรือข้อก าหนดของ
การจัดการศึกษาที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่
ศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล ส่วนธ ารง  บัวศรี (2545: 7) กล่าวว่า หลักสูตรคือแผนที่ออกแบบ  
จัดกระท าขึ้นเพ่ือแสดงถึงจุดมุ่งหมาย การจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรมและประมวลประสบการณ์ต่าง ๆ 
แต่ละโปรแกรมการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนด  
ส าหรับสมนึก  ธาตุทอง (2549: 4) กล่าวว่า หลักสูตรหมายถึงการบูรณาการศิลปะการเรียนรู้และมวล
ประสบการณ์เข้าด้วยกันสามารถน าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามสิ่งที่
สังคมคาดหวัง และมีการก าหนดแผนงานไว้ล่วงหน้าโดยสามารถปรับปรุงพัฒนา ให้เอ้ือประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนไห้มีความรู้ ความสามารถสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และนพเก้า ณ พัทลุง (2550 : 4) 
กล่าวว่า หลักสูตรสถานศึกษาหมายถึงสิ่งที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ และ  
ท าให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมาย    
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 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในมาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ ต้องมีลักษณะหลากหลาย 
ทั้งนี้ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่ละระดับโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัย
และศักยภาพสาระของหลักสูตร ทั้งที่ เป็นวิชาการและวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล     
ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคมและส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้สรุปเกี่ยวกับหลักการหรือลักษณะการจัดการเรียนการสอนสาย
อาชีพหรืออาชีวศึกษาที่ส าคัญไว้ดังนี้ (12) การฝึกอาชีพต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอยู่เสมอ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความ ต้องการของสังคม (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.  2551 :  2-3)  
สุนีย์  ภู่พันธ์ (2546 : 17) กล่าวว่า หลักสูตรเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการจัดการศึกษา เพราะ
หลักสูตรเป็นโครงร่างที่ก าหนดว่าจะให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์อะไร จึงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
และสังคม หลักสูตรเป็นแนวทางในการสร้างความเจริญเติบโตให้แก่ผู้เรียนเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นโฉมหน้า
ของหน้าที่ของสังคมในอนาคตว่าเป็นอย่างไร การจัดการศึกษาที่จะบรรลุเป้าหมายได้ต้องอาศัย
หลักสูตรเป็นเครื่องมือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย หากปราศจากหลักสูตรการจัดการศึกษาจะไม่ส าเร็จ
ตามเป้าหมายของการศึกษา หลักสูตรจึงเปรียบเหมือนหัวใจส าคัญของการศึกษา อดิศร  เนาวนนท์ 
และสมพงษ์  สิหะพล (2548: 140–142) กล่าวว่า หลักสูตรเป็นแกนกลางส าคัญเป็นทั้งเครื่องมือและ
เป้าหมายของการศึกษาของสถานศึกษา งานของสถานศึกษาทุกชนิดมีหลักสูตรเป็นหัวใจโดยผ่าน
กระบวนการบริหารงานวิชาการ และมีงานอ่ืนของสถานศึกษาเป็นส่วนสนับสนุนส่งเสริม หลักสูตร
เป็นเสมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่ขับเคลื่อนให้กระบวนการทาง การศึกษาของสถานศึกษาด าเนินไปตาม
กรอบทิศทางที่ก าหนด หลักสูตรเป็นแผนที่การท างานของผู้บริหาร หลักสูตรเป็นเรื่องของกรอบ
ทิศทางและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นคนที่สมบูรณ์ตามต้องการ ฆนัท  ธาตุทอง (2550 : 5) 
กล่าวว่า หลักสูตรมีความส าคัญต่อการพัฒนาคนในสังคมให้มีคุณลักษณะที่สังคมคาดหวังเป็น
เครื่องมือในการจัดการศึกษาให้บรรลุตามจุดหมายที่ก าหนด โดยมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมความเจริญ
งอกงามของบุคคลสามารถปลูกฝังพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม วางรากฐานความคิดที่เป็นการ
สนับสนุนและสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง เพ่ือให้ผู้เรียนค้นพบ
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดของตนเองและพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ นอกจากนี้ยังเป็น
โครงการแผนงาน ข้อก าหนดที่ชี้แนะให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องน าไป
ด าเนินงานสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ  
 จากความหมายและความส าคัญดังกล่าวสรุปได้ว่า หลักสูตร เป็นแผนหรือแนวทางหรือ
ข้อก าหนดของการจัดการศึกษาที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละ
บุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ มีลักษณะหลากหลาย 
จัดตามความเหมาะสมของแต่ละระดับโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและ
ศักยภาพสาระของหลักสูตร ทั้งท่ีเป็นวิชาการ และวิชาชีพ 
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 2.3.4.2 การจัดการเรียนการสอน     
กกกกก2.1.1 2.3.การจัดการเรียนการสอนมีผู้ให้ความหมายและความส าคัญดังนี้ 
 อรทัย  มูลค าและสุวิทย์  มูลค า (2554: 1) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอน 
หมายถึง การจัดกิจกรรมประสบการณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีความหมายกับผู้เรียนโดยให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติและปฏิสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านั้น ด้วยตนเองจากวิธีการสังเกต วิเคราะห์ ปฏิบัติ สรุป  
เพ่ือสร้างนิยามความหมายและผลิตองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส่วนสุราษฎร์  พรมจันทร์ (2550: 15) กล่าวว่า 
การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การมุ่งหวังให้ผู้เรียน เรียนรู้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
ถาวรให้แก่ผู้เรียน การเรียนรู้เกิดข้ึนโดยตัวผู้เรียนเอง ครูเป็นเพียงผู้ช่วย ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ง่ายและ
รวดเร็วขึ้น และชวลิต  ชูก าแพง (2550: 87) กล่าวว่า การเรียนการสอน หมายถึง การด าเนินการของ
ผู้สอน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยผู้เรียนจะท ากิจกรรม ที่อาศัยกระบวนการโยงความสัมพันธ์
เปรียบเทียบเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในมาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน    
ในแต่ละระดับการศึกษา 
 จากความหมายและความส าคัญดังกล่าวสรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนเป็นกิจกรรม
ที่ครูจัดขึ้นเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพของตนเอง สถานศึกษาต้อง
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 
 2.3.4.3 สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้   
 สวัสดิ์  โนนสูง (2546: 1) กล่าวว่า สภาพแวดล้อม หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์ 
อาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเป็นรูปธรรม
และนามธรรมเป็นทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี ทั้งนี้ ชัชพล  ทรงสุนทรวงศ์ (2548: 10) กล่าวว่า สภาพแวดล้อม 
หมายถึง ทุกสิ่งทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน รวมถึงสิ่งที่เป็น
รูปธรรมและเป็นนามธรรม มีผลต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์  และ Astin (1968: 67) กล่าวว่า
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างในสถานศึกษาที่เป็นสิ่งเร้าที่มีอิทธิพลต่อ    
การเรียนรู้ของผู้เรียน   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2553 
มาตรา 24 บัญญัติไว้ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน และ
อ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ
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แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 67-69) กล่าวว่า มีปัจจัย
สนับสนุนสภาพแวดล้อมหลายประการที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ได้แก่ ครูไม่ได้
รับการสนับสนุนในด้านสื่อที่ทันสมัย สถานที่ไม่เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครูส่วนหนึ่ง
ยังไม่เข้าใจเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ สื่อการสอนไม่
ทันสมัย ด้านสื่อและหนังสือที่ใช้ในการเรียนการสอน มีความล้าสมัย การสอนส่วนใหญ่เน้นเนื้อหา
มากกว่ากระบวนการคิด ในด้านกายภาพ สรุปได้ว่า สถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคอ่ืน ขนาดของสถานศึกษาส่งผลชัดเจนว่า
สถานศึกษาขนาดใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดเล็กมี
แนวโน้มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าลง จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และความสมบูรณ์ของปัจจัยสนับสนุนต่างกันส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น
การศึกษาระดับใด  
 จากการศึกษาความหมายและความส าคัญของสภาพแวดล้อมทางการศึกษาสรุปได้ว่า 
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ทุกสิ่งทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์
สร้างขึ้น รวมถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรมและเป็นนามธรรม ย่อมมีผลต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ทั้งสิ้น   
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียน  
เกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ 
 2.3.4.4 สื่อการเรียนการสอน  
 สื่อการเรียนรู้หรือสื่อการเรียนการสอน หมายถึง เครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
กระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะ กระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของ
หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์    
สื่อเทคโนโลยีและเครือข่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีในท้องถิ่น การเลือกใช้สื่อควรเลือกให้มีความเหมาะสม  
กับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน (กระทรวง ศึกษาธิการ. 2552 : 22) 
และส าลี  รักสุทธี (2553 : 9) กล่าวว่า สื่อการเรียนการสอน หมายถึง ตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ 
หรือช่วยท าให้เนื้อหาที่ยากให้เป็นง่าย ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนอย่างเป็นรูปธรรม บรรยากาศการเรียนรู้สนุกสนานตื่นเต้น เร้าใจ ผู้เรียน
เกิดความสนใจในเรื่องที่เรียน ท าให้การจัดการศึกษาเรียนรู้บรรลุเป้าหมายได้ง่ายและเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 บัญญัติไว้ในมาตรา 64 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และ
พัฒนาแบบเรียน ต ารา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
อ่ืน โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจ 
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แก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ทั้งนี้ โดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม  
และส านักเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 18-19) กล่าวว่า ประโยชน์สื่อการเรียนการสอนมีหลาย
ประการ ได้แก่ ช่วยเพ่ิมประสบการณ์ของผู้เรียนให้มากขึ้น ช่วยให้ครูจัดเนื้อหา วิชาที่มีความส าคัญ
ต่อชีวิตเด็ก ช่วยให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไป ช่วยให้ครูสอนเนื้อหาวิชาได้มากขึ้น 
ช่วยให้ครูสอนได้บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นเครื่องมือให้ครูสอนได้รวดเร็วและถูกต้องช่วยให้ครูแนะน า
และควบคมุนักเรียนให้มีปฏิกิริยาตอบสนองในทางท่ีครูปรารถนาในการเรียนรู้ 
 จากความหมายและความส าคัญของสื่อการเรียนการสอน สรุปได้ว่า สื่อการเรียนการสอน 
เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะ
กระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสถานศึกษาต้อง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ต ารา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน 
วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดให้มี
เงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 2.3.4.5 การท าวิจัยในชั้นเรียน  
 การวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการที่ครูต้องท าควบคู่ไปพร้อมกับการเรียน การสอน
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ทิศนา  แขมณี (2549 : 5) กล่าวว่า การวิจัยใน
ชั้นเรียน หมายถึง การท าวิจัยในห้องเรียนที่ท าการสอน  เพ่ือน าผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตน สุวิมล  ว่องวานิช (2553 : 21) กล่าวว่า การวิจัยในชั้นเรียน 
หมายถึง การแสวงหาความรู้ ความจริงในการสอน ในชั้นเรียนโดยครูผู้สอน เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชั้นเรียนและน าผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพลินพิศ  
ธรรมรัตน์ (2550 : 96) กล่าวว่า การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การท าวิจัยการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือน าผลการวิจัยมาแก้ปัญหาหรือมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 บัญญัติไว้ในมาตรา 70 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิต
และการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย 
และมาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริม
ให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา  
 จากความหมายและความส าคัญดังกล่าวสรุปได้ว่า การท าวิจัยในชั้นเรียนเป็นการแสวง 
หาความรู้ ความจริงในการสอนในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและน าผลการวิจัยมา
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยสถานศึกษาต้องพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
ในแต่ละระดับการศึกษา 
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 2.3.4.6 การพัฒนาบุคลากร  
 พิไลวรรณ  อินทรักษา (2550: 34) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นการด าเนินงานให้
บุคลากรได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง  เพ่ือเป็นการปรับปรุงความสามารถใน   
การปฏิบัติงานและส่งเสริมความก้าวหน้า เป็นกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของ
บุคลากร ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างาน ให้ปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลง  
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ส่วน อนันต์  ศรีอ าไพ (2550 : 256) กล่าวว่าการพัฒนาบุคลากร 
หมายถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านทักษะ ความช านาญในการปฏิบัติงานและการปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
บุคลากรทุกระดับให้ไปในทิศทางเดียวกัน การเพ่ิมประสิทธิภาพด้วยการฝึกอบรม ปฐมนิเทศ ศึกษาดูงาน
สัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และกัลยารัตน์  ธีระธนชัยกุล 
(2557: 147) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการเพ่ิมความสามารถของบุคคลใน
องค์กรผ่านกระบวนการให้การศึกษา การฝึกอบรมการสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มี
การเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและบุคลากร 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ใน
มาตรา 9 การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้ (4) มีหลักการส่งเสริม
มาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมาตรา 52 ให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้มีระบบ
กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการก ากับและประสานให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู 
คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่
และการพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่อง 
 จากความหมายและความส าคัญดังกล่าวสรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากร เป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านทักษะ ความช านาญในการปฏิบัติงานและการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากร   
ทุกระดับให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา และการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 2.3.4.7 การมีส่วนร่วม  
 นรินทร์ชัย  พัฒนพงศา (2547: 3) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การให้
ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ การด าเนินงานโครงการ และร่วมรับผลประโยชน์
จากโครงการ รวมทั้งการร่วมประเมินผล ปาริชาติ  วลัยเสถียรและคณะ (2548 : 198-199) กล่าวว่า 
การมีส่วนร่วมหมายถึงการร่วมในลักษณะการพัฒนาโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบได้แก่ การร่วมคิด การร่วมแก้ปัญหา การร่วมตัดสินใจ การระดมทรัพยากร และ
เทคโนโลยีท้องถิ่น การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล และการรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการโดยการพัฒนาดังกล่าวต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชุมชน และ 
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United Nation (1981 : 4) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า เป็นการเข้าร่วมของประชาชน
ในกระบวนการตัดสินใจ การจัดสรรทรัพยากร การวางแผนและการปฏิบัติกิจกรรมโดยความสมัครใจ  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
มาตรา 24 บัญญัติไว้ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา 
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ.  
2558 : 9) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาต้องมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม    
เพ่ือแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบการจัดการศึกษา ด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและ
ภาคเอกชน รวมถึงองค์กรสังคมอ่ืนเข้ามาร่วมมีบทบาทในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท 
รวมทั้งให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาและระดมทรัพยากรอย่างกว้างขวางในรูปแบบที่หลากหลาย 
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550 : 54) 
 จากความหมายและความส าคัญดังกล่าวสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม เป็นการร่วมใน
ลักษณะการพัฒนาโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นจบได้แก่ การร่วมคิด 
ร่วมแก้ปัญหา การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถิ่น การบริหารจัดการ การติดตาม
ประเมินผลและการรับผลประโยชน์โดยให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ จัดการเรียนรู้
ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลใน
ชุมชนทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
 จากองค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัย 
เทคนิคเดชอุดมดังกล่าว ผู้วิจัยได้ท าการขับเคลื่อนองค์ประกอบต่าง ๆ สู่การปฏิบัติด้วยกระบวนการ
บริหารงานคุณภาพ (PDCA) ของเดมม่ิง ดังนี้  
 1) การวางแผน (Plan) ได้แก่ การวางแผนการจัดท าโครงการรองรับ การจัดท า
โครงการ และการประชุมเตรียมความพร้อม  
 2) การด าเนินงาน (Do) ได้แก่ การประสานท าความร่วมมือ ปรับแผนการเรียน 
ส ารวจความรู้ความสามารถและความต้องการพัฒนาตนเองของครู การอบรมให้ความรู้แก่ครูในพัฒนา
สื่อการเรียนรู้ จัดหาสื่อการเรียนการสอน การส่งเสริม การก ากับติดตามและให้ความช่วยเหลือในการ
ท างาน 
 3) การตรวจสอบ (Check) ได้แก่ การประเมินสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน และ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครู  
 4) ปรับปรุง/แก้ไข (Act) ได้แก่ การประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ และน าข้อสรุปไป
ปรับปรุงการท างาน 
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2.4 บริบทวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 
กกกกก2.4.1 ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมเดิมชื่อวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีแห่งที่ 2 ได้รับการจัดตั้งขึ้น
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมอาชีวศึกษา ปัจจุบันคือส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2540 เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขยายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจาก 
9 ปี เป็น 12 ปี และเพ่ือกระจายสถานศึกษาด้านวิชาชีพสู่ พ้ืนที่ชุมชนที่ห่างไกลจากตัวจังหวัด 
คณะท างานน าโดยนายเฉลิมพงศ์  ภิงคะสาร อดีตผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ปัจจุบันเป็น
ข้าราชการบันาญ ได้ส ารวจพ้ืนที่ก่อตั้งโดยก าหนดในเบื้องต้นที่บ้านยางน้อย ต าบลก่อเอ้ อ าเภอเขื่องใน 
จังหวัดอุบลราชธานี และชุมชนบ้านดอนเสาโฮง ต าบลเมืองเดช อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
คณะท างานได้ส ารวจและเปรียบเทียบ ข้อมูลพ้ืนฐานทางภูมิศาสตร์ สภาพชุมชน และอ่ืน ๆ พบว่า
พ้ืนที่ชุมชน ซ่ึงเป็นที่ตั้งปัจจุบันมีความเหมาะสมหลายประการ เช่น การคมนาคมสัญจรไปมาสะดวกมี
ความพร้อมด้านชุมชนท้องถิ่น สามารถรองรับเยาวชนจากพ้ืนที่อ าเภอซึ่งห่างไกลจากตัวจังหวัด 6 อ าเภอ 
ตามแนวชายแดนมิตรภาพสามเหลี่ยมมรกต (ไทย–ลาว–กัมพูชา) คณะท างานได้รวบรวมน าเสนอต่อ
กรมอาชีวศึกษาเพ่ือพิจารณา และได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม  2540 ลงนามใน
ประกาศจัดตั้งโดยนายชุมพล  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ปี พ.ศ. 2541 อาคารอ านวยการ อาคารโรงฝึกงานชั่วคราวและอาคารประกอบก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ จึงเปิดท าการเรียนการสอนรุ่นแรก ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 2 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาช่างก่อสร้างและแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกละ 80 คน  
 ปี พ.ศ. 2542 วิทยาลัยได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอ านวยการ อาคารเรียนและ
อาคารโรงฝึกงานถาวร ขนาด 4 ชั้น โดยนายวีระพล  วระวิบุล ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการบริหารงานต่อเนื่อง จึงเปิดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพ่ิมเติมอีก 2 
แผนกวิชา คือ แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลังและแผนกวิชาช่างยนต์ ทั้งระบบปกติและระบบทวิภาคี 
 ปี พ.ศ. 2543 วิทยาลัยได้รับการเปลี่ยนชื่อ จากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี แห่งที่ 2 
เป็นวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดยนายอนันท์ งามสะอาด เป็นผู้อ านวยการ สานต่อแผนงานและ
โครงการต่าง ๆ และน าบุคลากรร่วมหารือกับชุมชนทุกฝ่าย จนวิทยาลัยได้รับการประเมินเป็น
สถานศึกษาดีเด่น กรมอาชีวศึกษาประจ าปี พ.ศ. 2543 และแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินแล้วเสร็จ โดย
ชาวบ้านให้ความอนุเคราะห์บริจาคที่ดินเพ่ือเป็นของวิทยาลัย จ านวน 72  ไร่ และเริ่มจัดระบบการ
บริหารจัดการโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารเชิงระบบและการบริหาร โดยเน้น
วัตถุประสงค์ ภายใต้ข้อจ ากัดด้านงบประมาณสนับสนุน แต่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือการเรียนการสอน และเร่งพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรจนส าเร็จเป็นรูปธรรมได้รับเกียรติบัตรยกย่องจากหน่วยงานระดับสูง 
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ทั้งภาครัฐและเอกชน และเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระบบทวิภาคี
ครบทุกสาขาวิชา  
 ปี พ.ศ. 2544 – 2546 วิทยาลัยได้เติบโตทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพมุ่งน าเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาบูรณาการใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งด้านการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะด้านวิชาชีพประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป เช่น ชนะเลิศการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพคอนกรีตพลังช้าง รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าประหยัด
เชื้อเพลิง ชนะเลิศองค์การวิชาชีพดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชนะเลิศการประกวดดนตรี
รวมพลังชาวไทย ร่วมใจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย และมีนักเรียนนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น
ทุกปี 
 ปี พ.ศ. 2547 - 2551 วิทยาลัยได้ขยายเปิดการเรียนการสอน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
เพ่ิมเติม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ท างานในโรงงาน (บริษัท ทีดี 
อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด) ได้มีโอกาสเรียนวิชาชีพในลักษณะโรงเรียนในโรงงาน ซึ่งเป็นการศึกษาแนวใหม่
ของการอาชีวศึกษา การขยายประเภทวิชาเพ่ิมขึ้น จากแผนยุทธศาตร์การพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือ
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามุ่งพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานทั้งด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความรู้ทักษะด้านวิชาชีพจนประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป เช่น รางวัลชนะเลิศสถานศึกษา
รางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ จากกระทรวงศึกษาธิการ ชนะเลิศสมาชิกดีเด่น
องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ ชนะเลิศองค์การวิชาชีพหน่วยมาตรฐาน
ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับชาติ รางวัลชนะเลิศนักเรี ยนรางวัลพระราชทาน 
ประเภทอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ จากกระทรวงศึกษาธิการ  รับโล่สถานศึกษาระบบประกันคุณภาพ
ภายในดีเด่น จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับโล่สถานศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการ
ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลดีเด่น จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผ่านการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่สอง ระดับคุณภาพดีมาก ระดับคะแนน 4.77 ชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรองชนะเลิศระดับภาค  
 ปี  2552 - ปัจจุบันถือเป็นห้วงปีแห่งคุณภาพทั้งด้านการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการสถานศึกษา วิทยาลัยได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย อาทิ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
ประเภทอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา  2551 และ 2555 นักเรียนรางวัลพระราชทานทั้งระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยี
ระดับชาติ รางวัลชนะเลิศงานวิจัยระดับชาติ รางวัลเยาวชนดีเด่นของส านักงานคณะกรรมการ      
การอาชีวศึกษา รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีการศึกษา 2556 ปัจจุบัน   
มีจ านวนนักเรียนนักศึกษา ประมาณ 2,500 คน 
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 2.4.2 วิสัยทัศน์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  
 วิสัยทัศน์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม (VISION) คือ เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการจัดการ
อาชีวศึกษาสู่สากล ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  

 2.4.3 พันธกิจวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม (MISSION ) 
 2.4.3.1 การจัดบริการอาชีวศึกษา  
 2.4.3.2 การจัดบริการและฝึกอบรมวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
 2.4.3.3 การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี 
 2.4.3.4 การพัฒนาคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา  
 2.4.3.5 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ 
 

กกกกก2.4.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา 
  2.4.4.1 มีความรับผิดชอบ ได้แก่ ผ่านกิจกรรมชมรมตามสาขาวิชาที่เรียนและชมรม
เลือกเสรี   
 2.4.4.2 มีวินัย ได้แก่ แต่งกายสุภาพ ถูกระเบียบ ปฏิบัติตามข้อตกลง มีใบอนุญาตขับขี่
รถจักรยานยนต์ สวมหมวกกันน๊อค มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และคาดเข็มขัดนิรภัย 
  2.4.4.3 มีน้ าใจต่อกัน ได้แก่ ผ่านกิจกรรม  5 ส และรักษาสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัย
และชุมชน 
  2.4.4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ สื่อสารภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่ 2 และเลือกภาษาจีน 
ญี่ปุ่น เกาหลีหรือ เวียดนาม เป็นภาษาท่ี 3 เล่นดนตรีไทยหรือพ้ืนเมืองอย่างน้อยได้ 1 อย่าง   
  2.4.4.5 มีความรู้ทักษะวิชาชีพ ได้แก่ สามารถพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษได้ใช้คอมพิวเตอร์ได้   
ใช้อินเทอร์เน็ตเป็น ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดท าโครงงาน
สิ่งประดิษฐ์มีงานวิจัยรองรับ จัดท าแผนธุรกิจและมีรายได้ระหว่างเรียน 
 

กกกก 2.4.5 การจัดการศึกษา  
 ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้เปิดท าการเรียนการสอน ตามหลักสูตรแบบเรียนปกติ
เต็มเวลาในสถานศึกษา หลักสูตรแบบเรียนร่วมกับสถานประกอบการที่เรียกว่าระบบทวิภาคี และ
หลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์อาชีพ ตามรายละเอียดดังนี้  
 2.4.5.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 9 สาขางาน ได้แก่ สาขางานยานยนต์ 
สาขางานไฟฟ้าก าลัง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานก่อสร้าง สาขางานเชื่อมโลหะ สาขางาน   
ช่างกลโรงงาน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการบัญชี และสาขางานการขาย 
 2.4.5.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ านวน 9 สาขางาน ได้แก่ สาขางานเทคนิค
ยานยนต์ สาขางานควบคุมไฟฟ้า สาขางานเทคนิคการผลิต สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
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สาขางานโยธา สาขางานเทคนิคการเชื่อม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการบัญชี สาขางาน
การตลาด 
 2.4.5.3 ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ต่อเนื่อง 2 ปี ได้แก่ สาขาเทคโนโลยี
การก่อสร้าง 
 

 2.4.6 โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
  การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นโครงสร้างที่ก าหนดขึ้นตามระเบียบ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 โดยผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเป็นผู้บริหารสูงสุด มีหน้าที่รับผิดชอบบังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษาบริหารกิจการของ
สถานศึกษา วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุมก ากับดูแลเกี่ยวกับงานในฝ่ายต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย 
คือ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และ
ฝ่ายวิชาการ โดยมีรองผู้อ านวยการท าหน้าที่รับผิดชอบดูแลปฏิบัติงานในฝ่ายตามที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้อ านวยการ ในการช่วยบริหารกิจการของวิทยาลัย 
 

 2.4.6.1 ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
   มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร 
งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานทะเบียน งานประชาสัมพันธ์  และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
 

  2.4.6.2 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
   มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแล งานวางแผนและงบประมาณ     
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ งานความร่วมมือ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

  2.4.6.3 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
   มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา    
งานครูที่ปรึกษา งานปกครอง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา  
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

  2.4.6.4 ฝ่ายวิชาการ   

   มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลแผนกวิชา งานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานวิทยบริการและห้องสมุด งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
งานสื่อการเรียนการสอน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย (วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม.
2558: 11) 
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กกกก 2.4.7 สมรรถนะผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
 คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชา
อุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ประกอบด้วย   
 2.4.7.1 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ความเสียสละความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญู กตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน 
การมีจิตส านึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม พฤติกรรมลักษณะนิสัย ความมีวินัย ความรับผิดชอบ 
ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรักสามัคคี ความขยัน ประหยัด อดทน การพ่ึงตนเอง 
ทักษะทางปัญญาความรู้ในหลักทฤษฎีความสนใจใฝ่รู้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์   
 2.4.7.2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพแก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาวัฒนธรรมค่านิยมคุณธรรม
จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหน้าที่พลเมือง พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใช้หลักการและ
กระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา  
 2.4.7.3 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ วางแผนด าเนินงานจัดการงานอาชีพตามหลักการ
และกระบวนการโดยค านึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมหลัก   
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ ปฏิบัติงานพ้ืนฐาน
อาชีพตามหลัก และกระบวนการ การอ่านแบบเขียนแบบเครื่องมือกล ด้วยสัญลักษณ์มาตรฐาน 
เลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรมประกอบทดสอบวงจรอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เชื่อมโลหะ
และโลหะแผ่นเบื้องต้นตรวจสอบถอด และประกอบชิ้นส่วนเครื่องกล ปรับ แปรรูป และขึ้นรูปงาน
ด้วยเครื่องมือกล เขียนโปรแกรมซีเอ็นซีพ้ืนฐาน ตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัด ปรับปรุงสมบัติ
โลหะด้วยความร้อนซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล 
 รายงานการศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักเรียนสาขาวิชาช่างกล
โรงงาน พบว่าความคิดเห็นของตัวแทนสถานประกอบการที่รับนักเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานเข้า
ฝึกงานมีความพึงพอใจต่อสมรรถนะของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้แก่ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพความเสียสละความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญู กตเวที ความอดกลั้น การละเว้น
สิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตส านึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม พฤติกรรมลักษณะนิสัย 
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความเชื่อม่ันในตนเอง ความรักสามัคคี ความขยัน 
ประหยัด อดทน ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ประกอบด้วย การวางแผนด าเนินงานจัดการงานอาชีพตามหลักการ
และกระบวนการโดยค านึงถึงการบริหารงาน คุณภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตามหลัก     
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ และด้านสมรรถนะหลัก
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และสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจ าวันและในงาน
อาชีพ   
 นอกจากนี้จากการสอบถามสถานประกอบการที่รับนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาช่างกล
โรงงานเข้าฝึกงานพบว่า สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานที่สถานประกอบการต้องการ  
ประกอบด้วยสามารถใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ ได้แก่ การบ ารุงรักษาเครื่องมือวัดและเครื่องมือ
ตรวจสอบ วัดและตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัดและตรวจสอบ บ ารุงรักษาเครื่องมือวัดเครื่องมือ
ตรวจสอบสามารถใช้เครื่องมือกลพ้ืนฐาน ได้แก่ เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องใส เครื่องเจียระไน  และ
เครื่องเจาะ ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล ตรวจสอบชิ้นงานที่ผลิตด้วยเครื่องมือกล บ ารุงรักษา
เครื่องมือกลสามารถความคุมเครื่องมือกลซีเอนซี ได้แก่ เขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องมือกลซีเอนซี 
ควบคุมเครื่องมือกลซีเอนซี ควบคุมชิ้นงานจากการผลิตด้วยเครื่องมือกล และบ ารุงรักษาเครื่องมือกล
ซีเอนซีสามารถเขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ เขียนแบบโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เขียนภาพแยกชิ้นส่วน เขียนภาพประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล สามารถสร้างอุปกรณ์  
น าคมตัดและอุปกรณ์จับยึด ได้แก่ ผลิตอุปกรณ์น าคมตัด ด้วยหลักการและกระบวนการ ผลิตอุปกรณ์
จับยึด ตามหลักการและกระบวนการและสามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล ซ่อมบ ารุงเครื่องกล      
ผลิตชิ้นส่วนทดแทน สามารถใช้เครื่องมือกล (วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม. 2557 : 11 - 13) 
 จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2558 พบว่า คะแนนเฉลี่ยโดยรวมของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  
เท่ากับ 44.30 สูงกว่าระดับประเทศ ระดับภาค ระดับสังกัด ระดับจังหวัด และระดับประเภทของ 
สถานศึกษา แต่มีค่าคะแนนต่ ากว่าระดับขนาดสถานศึกษา ขนาดเดียวกันแต่เมื่อพิจารณาแยกเป็น 
องค์ประกอบ พบว่ามีผู้สอบได้คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ระดับประเทศขึ้นไปมีจ านวนไม่ถึง
ร้อยละ 50 โดยเฉพาะสาขาวิชาช่างกลโรงงาน มีผู้สอบได้คะแนนเฉลี่ยเท่าหรือสูงกว่าระดับประเทศ 
ทุกองค์ประกอบมี จ านวน 2 คนจากผู้เข้าสอบทั้งหมด 23 คน คิดเป็นร้อยละ 8.69 โดยมีองค์ประกอบ
ด้านทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต และทักษะการจัดการงานอาชีพ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
จ านวน 14 คน จากจ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 23 คน รองลงมาคือทักษะภาษาและการสื่อสาร จ านวน 
6 คน และทักษะการคิดและการแก้ปัญหา จ านวน 4 คน (สถาบันทดสอบทางการศึกษา. 2558) จาก
ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานที่ผ่านมาไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าที่ควร ทั้งด้านสถานประกอบการและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับด้านอาชีวศึกษา 
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2.5 สภาพความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ  
 

 ปี พ .ศ. 2556 ส านักงานสถิติแห่งชาติได้ท าการส ารวจความต้องการแรงงานของ     
สถานประกอบการขึ้น เพ่ือน าเสนอข้อมูลสถิติความต้องการแรงงานและแรงงานที่ขาดแคลนของ
สถานประกอบการโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการ ที่มีคนท างานตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป   
ผลจากการส ารวจในภาพรวมทั่วประเทศ พบว่าสถานประกอบการมีความต้องการแรงงาน 306,148 คน 
ในจ านวนนี้สถานประกอบการรายงานว่าเป็นแรงงานที่ขาดแคลน คือเป็นต าแหน่งงานที่หาคนท างาน
ยากหรือหาคนท างานไม่ได้ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 59.4 (181,827 คน) ของจ านวน
แรงงานที่ต้องการทั้งสิ้น เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของแรงงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบการ  
ในแต่ละความรู้ความสามารถ พบว่าคุณลักษณะที่มีอยู่ในระดับมากเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ 
มากกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความขยันอดทน 
ส่วนคุณลักษณะในด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ ทักษะ
การแสวงหาความรู้ ความรู้พ้ืนฐานในต าแหน่งงานที่ท าการรู้จักบริหารเวลา มีทักษะฝีมือแรงงาน
ความสามารถ ในการแก้ปัญหา มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และความมีระเบียบวินัยในการท างาน 
แรงงานส่วนใหญ่มีคุณลักษณะดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 20.49 แต่ยังมีแรงงาน  
อีกส่วนหนึ่งต่ ากว่าร้อยละ 11.5 ต้องมีการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และ
ภาษาต่างประเทศ ซึ่งแรงงานดังกล่าวส่วนใหญ่มีทักษะความรู้ความสามารถในระดับน้อยถึงปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 40.0 (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 2556 :  1-2 ) 
 ปี พ.ศ. 2557  การส ารวจคุณลักษณะของแรงงานที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ    
ในแต่ละความรู้ความสามารถ พบว่าคุณลักษณะที่มีอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความขยันและอดทน และตรงต่อเวลา ส่วนคุณลักษณะด้านความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีทักษะการแสวงหาความรู้ มีจิตสาธารณะ มีทักษะ
ฝีมือแรงงาน ความรู้พื้นฐานในต าแหน่งงานที่ปฏิบัติ รู้จักบริหารเวลา ความสามารถในการแก้ปัญหา  
มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ความมีระเบียบวินัยในการท างาน และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 
แรงงานส่วนใหญ่มีคุณลักษณะดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับ ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ 
แรงงานส่วนใหญ่ยังมีทักษะความรู้ความสามารถในระดับน้อย (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร.  2557: 3)  
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2.6 การพัฒนารูปแบบ  
 

 2.6.1 ความหมายของรูปแบบ  
 ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 965) ได้ให้ความหมายรูปแบบ หมายถึง รูปที่ก าหนดขึ้นเป็น
หลักหรือเป็นแนวซึ่งเป็นที่ยอมรับแสดงว่าเป็นสิ่งนั้นเช่น รูปแบบบ้าน รูปปลา รูปใบไม้ รูปแบบวัด 
ส่วน เสริมศักดิ์  นิลวิลัย (2549: 12) กล่าวว่า รูปแบบหมายถึงหลักการหรือแนวคิดที่แสดงความ
เชื่อมโยงของแต่ละองค์ประกอบที่เป็นระบบย่อยหรือระบบหลักเข้าด้วยกันโดยแสดงให้เห็นเป็นภาพ
หรือข้อความเก่ียวกับล าดับขั้นตอนการปฏิบัติเชิงแผนผังเพ่ือใช้อธิบายแนวทางในการด าเนินงาน และ
สมาน  อัศวภูมิ  (2550 : 83) กล่าวว่า รูปแบบหมายถึงแบบจ าลองอย่างง่ายหรือย่อส่วนของ
ปรากฏการณท์ี่ผู้เสนอรูปแบบพัฒนาขึ้นเพ่ือแสดงหรืออธิบายปรากฏการณ์   
 Raj (1996: 45) กล่าวว่า รูปแบบ มี 2 ความหมายคือรูปแบบหมายถึงรูปย่อของความจริง
ของปรากฏการณ์ ซึ่งแสดงด้วย ข้อความ จ านวนหรือ ภาพโดยการลดทอนเวลา และเทศะ ท าให้เข้า
ใจความจริงของปรากฏการณ์ได้ดีขึ้นและรูปแบบหมายถึงตัวแทนของการใช้แนวความคิดของโปรแกรม
ที่ก าหนดเฉพาะโดยสรุปแล้ว รูปแบบหมายถึงแบบจ าลองอย่างง่ายหรือย่อส่วนของปรากฏการณ์ที่ผู้เสนอ
รูปแบบได้ศึกษาและพัฒนาขึ้นเพ่ือแสดงหรืออธิบายปรากฏการณ์ให้เข้าใจได้ง่าย หรือในบางกรณีอาจ
ใช้ประโยชน์ในการท านายปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้น และอาจใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ส่วน Good (2005: 177) กล่าวว่า รูปแบบมีด้วยกัน 4 ความหมาย ได้แก่ หนึ่งเป็นแบบอย่าง
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือเป็นแนวทางการสร้างหรือท าซ้ าสองเป็นตัวอย่างเพ่ือเลียนแบบ สามเป็นแผนภูมิ
หรือรูปสามมิติเป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลักการหรือแนวคิด และสี่เป็นชุดของปัจจัย ตัวแปร
ที่มีความสัมพันธ์กันรวมตัวกันเป็นตัวประกอบและเป็นสัญลักษณ์ทางระบบสังคม อาจจะเขียนออกมา 
เป็นสูตรทางคณิตศาสตร์หรือบรรยายเป็นภาษา 
 จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า รูปแบบ หมายถึง แบบจ าลองของปรากฏการณ์ที่     
ผู้เสนอรูปแบบพัฒนาขึ้นเพ่ือแสดงหรืออธิบายปรากฏการณ์ หรือแนวคิดที่แสดงความเชื่อมโยงของแต่ละ
ตัวแปรหรือองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 

 2.6.2 ประเภทของรูปแบบ   
 Bardo and Hartman (1982 : 141) กล่าวว่า รูปแบบเป็นแนวคิดหรือทฤษฎีพ้ืนฐาน 
ในการก าหนดรูปแบบ โดยแบ่งประเภทของรูปแบบ ด้วยการอธิบายลักษณะจากลักษณะของเมือง
ออกเป็นรูปแบบที่อธิบายโดยลักษณะพ้ืนที่และรูปแบบที่อธิบายโดยลักษณะของประชากร รูปแบบ 
ที่ใช้ในการอธิบายโดยพ้ืนที่นั้นมีจุดมุ่งหมายในการบรรยายลักษณะของเมืองว่ามีลักษณะอย่างไร 
ส าหรับรูปแบบที่ใช้อธิบายโดยคุณลักษณะของประชากรเป็นรูปแบบที่เสนอแนวคิดในการอธิบาย
เกี่ยวกับลักษณะของประชากรของเมือง   
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 Keeves (1988 : 561-565) กล่าวว่า รูปแบบ แบ่งออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ 1) รูปแบบ
ที่ใช้การอุปมาอุปมัยเทียบเคียงปรากฏการณ์เป็นรูปธรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็น
นามธรรม 2) รูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา 
แผนภูมิหรือรูปภาพ เพ่ือให้ เห็นโครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบของปรากฏการณ์ 3) รูปแบบที่ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสื่อในการแสดงความ 
สัมพันธ์ของตัวแปรรูปแบบประเภทนี้ นิยมใช้กันในสาขาจิตวิทยา ศึกษาศาสตร์และการบริหาร
การศึกษา และ 4) รูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคที่เรียกว่า การวิเคราะห์เส้นทางและโดยการน าเอา
ตัวแปรมาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลที่เกิดขึ้น เช่นรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคมของบิดา มารดา สภาพแวดล้อมทางการศึกษาและระดับสติปัญญาเด็ก  
 Steiner (1998: 148) กล่าวว่า รูปแบบ แบ่งออกได้ 2 ประเภท ได้แก่ 1) รูปแบบเชิงปฏิบัติ 
รูปแบบประเภทนี้เป็นแบบจ าลองทางกายภาพ เช่น แบบจ าลองรถยนต์ เครื่องบิน ภาพจ าลอง และ 
2) รูปแบบเชิงทฤษฎีเป็นแบบจ าลองที่สร้างขึ้นจากกรอบความคิดที่มีทฤษฎีเป็นพ้ืนฐาน ตัวทฤษฎีเอง
ไม่ใช่รูปแบบหรือแบบจ าลองแตช่่วยให้เกิดรูปแบบที่มีโครงสร้างที่สัมพันธ์กัน  
 จากประเภทของรูปแบบดังกล่าวสามารถแบ่งรูปแบบออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รปูแบบ
เชิงปฏิบัติการเป็นแบบจ าลองของปรากฏการณ์และ 2) รูปแบบเชิงทฤษฎี เป็นแบบจ าลองที่สร้างขึ้น
จากกรอบความคิดที่มีทฤษฎีเป็นพ้ืนฐาน ตัวทฤษฎีเองไม่ใช่รูปแบบหรือแบบจ าลองแต่ช่วยให้เกิด
รูปแบบที่มีโครงสร้างที่สัมพันธ์กัน   
 

 2.6.3 องค์ประกอบของรูปแบบ  
 องค์ประกอบของรูปแบบมีผู้ให้แนวคิดดังนี้ 
 สมาน  อัศวภูมิ (2550 : 83 - 84) กล่าวว่า องค์ประกอบของรูปแบบ ออกเป็น 2 ส่วน คือ 
1) องค์ประกอบที่เป็นตัวรูปแบบที่สร้างขึ้นนั้นมีอะไรบ้าง ท างานอย่างไร มีความสัมพันธ์และท างาน
ร่วมกับองค์ประกอบอื่นอย่างไร และ 2) องค์ประกอบที่เป็นสาระหลักในการน าเสนอรูปแบบที่สร้างขึ้น
ว่าควรจะน าเสนอเรื่องใดบ้าง และได้ก าหนดกรอบการวิเคราะห์รูปแบบออกเป็น 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ บริบทของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ หลักการของรูปแบบ องค์ประกอบหลักของ
รูปแบบและการประเมนิผลรูปแบบ 
 ธีระ  รุญเจริญ (2550 : 162 - 163) กล่าวว่า รูปแบบมี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ
ของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ระบบและกลไกของรูปแบบ วิธีด าเนินงานของรูปแบบ       
แนวทางการประเมินผลรูปแบบ และเงื่อนไขของรูปแบบ 
 Keeves (1988 : 560) กล่าวว่า แนวทางการสร้างรูปแบบมี 4 ประการ คือ 1) รูปแบบ
ควรประกอบขึ้นด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้างของตัวแปร มากกว่าความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงแบบ
ตามธรรมดา อย่างไรก็ตามความเชื่อมโยงแบบเส้นตรงแบบธรรมดาทั่วไปยังมีประโยชน์โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยในช่วงต้นของการพัฒนารูปแบบ 2) รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการ
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พยากรณ์ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบได้สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตและหาข้อสนับสนุนด้วย
ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ 3) รูปแบบควรจะต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา 
ดังนั้นนอกจากรูปแบบจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์แล้ว รูปแบบควรใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์
ได้ด้วย 4) นอกจากคุณสมบัติที่กล่าวมา รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และการ
สร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ 
 สรุปแล้วองค์ประกอบของรูปแบบไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวขึ้นอยู่กับกรอบแนวคิดในการ
วิจัยของแต่ละเรื่องเป็นพ้ืนฐานส าหรับการก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบ 
 

 2.6.4 การสร้างและพัฒนารูปแบบ 
 การสร้างและพัฒนารูปแบบมีผู้ให้แนวคิดดังนี้  
 Willer (1985: 83) กล่าวว่า การสร้างรูปแบบขึ้นอยู่กับลักษณะ และกรอบแนวคิดเป็น
พ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบ กล่าวคือการสร้างรูปแบบไม่มีข้อก าหนดที่ตายตัวแน่นอนว่าต้องท า
อะไรบ้าง แต่โดยทั่วไปจะเริ่มต้นจากการศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะสร้างรูปแบบให้ชัดเจน 
จากนั้น ค้นหาสมมติฐานและหลักการของรูปแบบที่จะพัฒนาและสร้างรูปแบบตามหลักการที่ก าหนด
ขึ้น แล้วน ารูปแบบที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบหาคุณภาพของรูปแบบ 
 Keeves (1988: 560) กล่าวว่า การสร้างรูปแบบ มี 4 ประการ คือ 1) รูปแบบควร
ประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้างของตัวแปร มากกว่าความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงแบบธรรมดา 
อย่างไรก็ตามความเชื่อมโยงเส้นตรงแบบธรรมดาทั่วไปนั้นก็มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การศึกษาวิจัยในช่วงต้นของการพัฒนารูปแบบ 2) รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะ
เกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบได้ สามารถตรวจสอบโดยการสังเกตและหาข้อสนับสนุนด้วยข้อมูล         
เชิงประจักษ์ได้ 3) รูปแบบต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา ดังนั้นนอกจาก
รูปแบบจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้ ควรใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วยและ 4) นอกจาก
คุณสมบัติที่กล่าวมาแล้ว รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่และการสร้างความสัมพันธ์
ของตัวแปรในลักษณะใหม่ด้วย  
 การพัฒนารูปแบบ อาจมีขั้นตอนในการด าเนินงานแตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้วแบ่ง
ออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การสร้างรูปแบบและ ขั้นตอนที่ 2 การหาความตรงของรูปแบบ 
ส่วนรายละเอียดแต่ละขั้นตอนมีการด าเนินการอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับกรอบแนวคิดเป็นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ 
รัตนะ  บัวสนธ์ (2552: 13 - 15) ได้น าเสนอการพัฒนารูปแบบประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจ สังเคราะห์สภาพปัญหาจากเอกสารและงานวิจัย ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เป็นการน าความรู้หรือผลการวิจัยที่ได้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยให้มีลักษณะหรือรูปแบบตาม
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เป็นการน าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไป
ทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย และขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบเป็นการประเมินผลสรุปการใช้
ผลิตภัณฑ์ในภาพรวมทั้งหมด เพ่ือน าเสนอหรือเผยแพร่ ดวงเดือน  ภูตยานันท์ (2554 : 367) กล่าวว่า
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การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย มีขั้นตอนการวิจัย 5 ขั้นตอน  ขั้นตอนที่ 1 
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการ บริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพการบริหาร
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย ขั้นตอนที่ 3 พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ขั้นตอนที่ 
4 ประเมินรูปแบบการ บริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  และขั้นตอนที่  5 สรุปและรายงาน
ผลการวิจัย นริศ  แก้วสีนวล (2556 : 60) กล่าวว่าพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาของรัฐ การด าเนินการวิจัยมี 2 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของการ
บริหารงานวิชาการ โดยการศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และศึกษาตัวแบบ
สถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จและเป็นแบบอย่าง โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและครู และขั้นตอนที่ 
2 การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการโดยการจัดท ารูปแบบฉบับร่างและประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของรูปแบบโดยอิงผู้ทรงคุณวุฒิของและ บุญเชิด  ช านิศาสตร์ (2556 : 122) ได้
ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี แบ่งการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา
สภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ขั้นตอนที่ 2สร้างรูปแบบการบริหารวิชาการในการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของร่างรูปแบบการบริหารวิชาการ
ในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงรูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  
 

 2.6.5 การตรวจสอบรูปแบบ 
 จุดมุ่งหมายส าคัญของการสร้างรูปแบบ เพ่ือทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบนั้นด้วยข้อมูล
เชิงประจักษ์ การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธีอาจใช้การวิเคราะห์จากหลักฐานเชิงคุณลักษณะและ   
เชิงปริมาณ โดยการตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐานเชิงคุณลักษณะอาจใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบ 
ส่วนการตรวจสอบโมเดลจากหลักฐานเชิงปริมาณใช้เทคนิคทางสถิติ 
 สมาน  อัศวภูมิ (2550 : 83) กล่าวว่า แนวทางการตรวจสอบรูปแบบเป็นขั้นตอนสุดท้าย
ของการวิจัยและพัฒนารูปแบบอาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่งจาก 3 วิธีดังนี้ 
 1. การตรวจสอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้วิจัยน าเสนอรูปแบบที่พัฒนาขึ้นเสนอต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 15-20 คน พร้อมกับแบบประเมินความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ของรูปแบบ และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 2. การตรวจสอบด้วยการประชุมสัมมนา โดยผู้วิจัยจัดประชุมสัมมนาบุคคล         
ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบและผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหนึ่ง แล้วน าเสนอรูปแบบที่พัฒนาขึ้นให้ผู้เข้าร่วม
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ประชุมสัมมนาวิพากษ์ และท าการประเมินรูปแบบทั้งด้านความเหมาะสม/ความเป็นไปได้พร้อม
ข้อเสนอแนะ 
 3. การตรวจสอบด้วยการทดลอง โดยผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
ในสภาพจริงหรือเหตุการณ์จ าลอง ตามแบบแผนที่ออกแบบไว้เพ่ือสังเกตรวบรวมข้อมูล และความเห็น  
ต่อผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงรูปแบบหลังจากได้ข้อมูลจากการตรวจสอบคุณภาพของ
รูปแบบแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการปรับปรุงรูปแบบเพ่ิมเติมพร้อมสรุปข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ที่เห็นว่ามีความส าคัญต่อรูปแบบและการน ารูปแบบไปใช้  
 Eisner (1976 : 192-193) กล่าวว่า การตรวจสอบในบางเรื่องต้องการความละเอียดอ่อน
มากกว่าการวิจัยในเชิงปริมาณ ได้เสนอแนวคิดการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิไว้ดังนี้ 
 1. รูปแบบการประเมินแบบอิงเป้าหมาย เป็นการตอบสนองปัญหาและความต้องการ
ของผู้เกี่ยวข้องตามรูปแบบการประเมินแบบสนองตอบ หรือกระบวนการการวิเคราะห์วิจารณ์      
อย่างลึกซึ้งเฉพาะในประเด็นที่น ามาพิจารณา ไม่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจ แต่อาจผสมผสานปัจจัยในการพิจารณาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ตามวิจารญาณของผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมของสิ่งที่ท าการประเมิน 
 2. รูปแบบการประเมินที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องที่ประเมิน โดยที่
พัฒนามาจากรูปแบบการวิจารณ์งานศิลป์ที่มีความละเอียดลึกซึ้งและต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญระดับสูง 
มาเป็นผู้วินิจฉัย เนื่องจากเป็นการวัดคุณค่าไม่สามารถประเมินด้วยเครื่องวัดได้ และต้องใช้ความรู้
ความสามารถของผู้ประเมินอย่างแท้จริง   
 3. รูปแบบที่ใช้บุคคลคือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการประเมินโดยให้ความเชื่อถือว่า
ผู้ทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรมและมีดุลยพินิจที่ดี ทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาที่เกิดขึ้นจาก
ประสบการณ์และความช านาญของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4. รูปแบบที่ยอมให้ความยืดหยุ่นในกระบวนการท างานของผู้ทรงวุฒิตามอัธยาศัย 
และความถนัดของแต่ละคน การก าหนดประเด็นส าคัญที่พิจารณา การบ่งชี้ข้อมูลที่ต้องการ การเก็บ
รวบรวม การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูลและวิธีการน าเสนอ  
 สรุปแล้วการตรวจสอบรูปแบบสามารถท าได้หลายวิธี ส าหรับในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย   
ท าการตรวจสอบรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิค      
เดชอุดม มีด้วยกัน 2 วิธี คือ 1) ท าการตรวจสอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และ 2) ตรวจสอบด้วยการทดลอง 
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2.7 การบริหารโดยองค์คณะบุคคล  
 

 2.7.1 ความหมายของการบริหารโดยองค์คณะบุคคล 
 การบริหารงานโดยองค์คณะบุคคลมีนักวิชาการให้ความหมายไว้ดังนี้    
 นรา  สมประสงค์ (2548 : 35) กล่าวว่า การบริหารโดยองค์คณะบุคคล  หมายถึง 
รูปแบบการบริหารบุคคลร่วมรับผิดชอบก าหนดนโยบาย ตัดสินใจและวินิจฉัย ตลอดจนวางแนวทาง
ต่าง ๆ เพ่ือน าไปปฏิบัติท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานเกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ รุ่งนภา  จิตรโรจนรักษ์ (2548 : 37) ได้กล่าวว่า การบริหารโดยองค์คณะบุคคล หมายถึง 
กลุ่มบุคคลหรือองค์คณะบุคคลคณะหนึ่งตั้งแต่สองคนขึ้นไป ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับมอบหมาย
จากผู้มีอ านาจ เป็นส่วนราชการหรือผู้มีตัวแทนที่ประชาชนเลือกตั้งขึ้นมาก็ได้ ให้เข้ามาร่วมกัน
ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ส่วน ธีระ  รุญเจริญ (2550 : 44) กล่าวว่า การบริหาร
โดยองค์คณะบุคคล หมายถึง การบริหารโดยกลุ่มของบุคคลหรือการบริหารโดยคณะกรรมการหรือการ
บริหารเชิงประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการบริหารที่เปิดโอกาสให้บุคคลหลายคนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ประกอบ  กุลเกลี้ยง และ สิทธิพร  ลิ้มบริบูรณ์ (2558 : 2) กล่าวว่า การบริหารโดยองค์คณะ
บุคคล หมายถึง รูปแบบการบริหารโดยมีบุคคลหลายคนเข้าไปร่วมกันรับผิดชอบก าหนดนโยบาย 
ตัดสินใจ วินิจฉัย รวมถึงการวางแนวทางเป็นบรรทัดฐาน เพ่ือให้ฝ่ายปฏิบัติน าไปปฏิบัติให้ภารกิจของ
หน่วยงานเกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ  
 จากการศึกษาความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า การบริหารโดยองค์คณะบุคคล หมายถึง  
การบริหารงานโดยกลุ่มของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้มีอ านาจให้ร่วมกันปฏิบัติงานในรูปแบบ 
ของคณะกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด 
 

 2.7.2 หลักการบริหารแบบองค์คณะบุคคล   
 นรา  สมประสงค์ (2548 : 37) กล่าวว่า หากมุ่งหวังประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลของ   
การบริหารโดยองค์คณะบุคคล ต้องใช้หลักการประชาธิปไตยเป็นหลักในการบริหารดังนี้  
 1. ต้องมีหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับหรือกฎหมายเป็นตัวก าหนดบทบาท หน้าที่ของ
องค์คณะบุคคลเพ่ือให้กิจกรรมการบริหารมีประสิทธิภาพ ไม่ล่วงเกินหรือ ละเมิดสิทธิหรือภารกิจที่
เป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูผู้ปฏิบัติ  
 2. ต้องมีความรับผิดชอบต่อองค์คณะบุคคลและภารกิจที่ปฏิบัติ  ในการท ากิจกรรมและ
การใช้ดุลยพินิจต้องใช้การปรึกษาหารือการพบปะหรือการประชุม หากองค์คณะบุคคลไม่มี
ความรับผิดชอบ อาจท าให้กิจกรรมล่าช้าหรือปฏิบัติไม่ได้ตามกรอบที่ก าหนด  
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 3. องค์คณะบุคคลต้องถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก เพราะองค์คณะบุคคลเป็น
ตัวแทนของสาธารณะ ทุกฝ่ายมีความเป็นกลางและการก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวมทุกกิจกรรม
ที่บริหารจัดการ 
 4. มีความบริสุทธิ์ใจต่อภารกิจของหน่วยงานที่ เป็นองค์คณะบุคคล ต้องไม่แสวงหา
อ านาจหรือผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพรรคพวกเพราะการบริหารที่ไม่บริสุทธิ์จะก่อให้เกิด     
ความเสียหายต่อส่วนรวมและท าให้ระบบงานในสถานศึกษาเสียหาย 
 

 2.7.3 ลักษณะส าคัญของการบริหารแบบองค์คณะบุคคล  
 การบริหารโดยองค์คณะบุคคลแบบอุดมคติสามารถพิจารณาจากลักษณะส าคัญของ   
การบริหารออกเป็น 3 ประการ คือ     
 1. การใช้ปัญญาธรรม การบริหารแบบองค์คณะบุคคลให้ยึดถือความเคารพความคิดเห็น
ของกันและกันทั้งความคิดเห็นที่เหมือนกับตนและความคิดเห็นต่างไปจากตนทุกคนในองค์คณะบุคคล
มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและใช้ดุลยพินิจในการฟังความคิดเห็น 
 2. การใช้คารวะธรรม การบริหารแบบองค์คณะบุคคลต้องเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ตามวัฒนธรรมของสังคมต้องไม่ท าตนสูงกว่าคนอ่ืน ผู้ที่เยาว์วัยกว่าให้ความเคารพนับถือแก่ผู้อาวุโส 
เคารพในมติที่ประชุม ไม่น าเรื่องที่เป็นข้อยุติในที่ประชุมไปวิพากษ์วิจารณ์ให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ
องค์คณะบุคคล ไม่ดูหมิ่นเสียงข้างน้อย การบริหารก็จะเป็นไปโดยราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  
 3. การใช้สามัคคีธรรม การบริหารแบบองค์คณะบุคคลเป็นการร่วมกันท ากิจกรรมอย่างม ี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติร่วมรับผิดชอบ และร่วมภาคภูมิใจ
ในผลส าเร็จ เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะและวิธีปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องให้กลมกลืนกัน
ทุกฝ่าย (ประกอบ  กุลเกลี้ยง และ สิทธิพร  ลิ้มบริบูรณ์.  2558: 6) 
 

 2.7.4 ความส าคัญของการบริหารแบบองค์คณะบุคคล 
 เป้าหมายของการบริหารให้ความส าคัญในด้านประสิทธิภาพและการวัดผลส าเร็จของ
งานบริหารกิจกรรม และการบริหารมีความซับซ้อน จ าเป็นต้องอาศัยรูปแบบการบริหารที่เกิดจากการ
ตัดสินใจของหลายคน และจากหลายฝ่ายที่มีส่วนได้เสียต่อผลผลิต และผลกระทบอันเกิดจากการ
ตัดสินใจทางการบริหารการเปิดโอกาสให้องค์คณะบุคคล หรือคณะกรรมการมีส่วนในการวินิจฉัย
ตัดสินใจ หรือก าหนดแนวทางอันส าคัญเกิดผลดีต่อการบริหารหลายประการ ดังนี้ 
 1. สภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองและการสื่อสารตลอดจนความเป็นสากลของประเทศไทย 
ได้ถ่ายทอดระบบสากลนิยมของการบริหารและการจัดการในทุกกิจกรรมทั้งภาครัฐและเอกชนใน
รูปแบบการวินิจฉัยร่วม เพราะเชื่อว่าจะท าให้การบริหารมีความรอบคอบกว่าการวินิจฉัยโดยคนเพียง
คนเดียวหรือโดยคนบางกลุ่ม 
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 2. การบริหารควรเปิดโอกาสให้บุคคลในสังกัดหรือในชุมชนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบ การรับรู้และการรับภาระ หากสังคมต้องการความมีประสิทธิภาพ ความส าเร็จและความยั่งยืน
ของงานจะต้องไม่ผูกไว้กับบุคคลหรือผู้น าของสังคมเพียงคนเดียว 
 3. รัฐบาลได้ลงทุนมหาศาลในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน การควบคุม
บริการสาธารณะ รวมทั้งการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ คุ้มทุน และเน้นคุณภาพของบริการต้อง
อาศัยหลายฝ่ายของสังคมและชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบและสนับสนุน 
 4. ช่วยสร้างความร่วมมือร่วมใจขึ้นในสังคม เพราะทุกฝ่ายท างานโดยยึดผลประโยชน์
ของส่วนรวมและยึดถือความเห็นส่วนใหญ่ของกลุ่มเป็นแนวทางการบริหาร 
 5. ช่วยลดความขัดแย้งในการบริหาร เพราะทุกฝ่ายสามารถแสดงออกซึ่งความคิดเห็น
อันเป็นเหตุผลที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารและสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 
 6. ช่วยสร้างดุลยภาพของการจัดการระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติในหน่วยงาน 
 7. ลดโอกาสของความผิดพลาดในการใช้ดุลยพินิจหรือการตัดสินใจ เพราะการบริหาร
โดยองค์คณะบุคคลจะมีเหตุผลความละเอียดรอบคอบแม้ข้อมูลการตัดสินใจจะมีความสลับซับซ้อน
มากขึ้น (ประกอบ  กุลเกลี้ยง และ สิทธิพร  ลิ้มบริบูรณ์.  2558: 3) 
 

2.7.5 แนวทางของผู้บริหารในการบริหารโดยองค์คณะบุคคล  
 ประกอบ  กุลเกลี้ยง (2545: 15) กล่าวว่า การบริหารโดยองค์คณะบุคคลเป็นเรื่องค่อนข้าง 
ใหม่ที่ผู้เกี่ยวข้องหรือคณะกรรมการอาจสับสนในการใช้อ านาจและอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาจึงมี
หลักการปฏิบัติ 5 ประการดังนี้  
 1. ลักษณะการบริหารมี 2 ฝ่าย ได้แก่ 1) ฝ่ายส านักงาน เป็นฝ่ายปฏิบัติงานประจ าและ
ท าหน้าที่บริหารงานโดยตรง และ 2) ฝ่ายคณะกรรมการเป็นฝ่ายบริหารทางอ้อมใช้อ านาจบริหาร
ทางการประชุม วินิจฉัย ตัดสินใจ หรือก าหนดแนวทางการด าเนินการเพ่ือให้ฝ่ายส านักงานน าไป
ด าเนินการ  
 2. บทบาทของฝ่ายส านักงานและฝ่ายคณะกรรมการถูกก าหนดไว้ชัดเจนต้องยึดถือ
บทบาทหน้าที่ตามที่ระเบียบ กฎหมายก าหนดให้ปฏิบัติ  หากไม่เข้าใจในบทบาทและอ านาจหน้าที่  
จะเกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติได ้ 
 3. ฝ่ายส านักงานและฝ่ายคณะกรรมการต้องประสานการท างานให้เข้ากัน โดยยึด
จุดหมายปลายทางคือผลส าเร็จของงาน ประสิทธิภาพของงาน ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ  และ
ประชาชนเป็นหลัก   
 4. การใช้อ านาจของคณะกรรมการในการตัดสิน วินิจฉัย หรือวางนโยบายต้องอยู่บน
พ้ืนฐานแห่งความเป็นเหตุเป็นผลและความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ต้องใช้การประนีประนอม
เป็นหลัก ควรหลีกเลี่ยงการใช้มติ หรือการลงคะแนนในการตัดสินใจเพราะสังคมขององค์คณะบุคคล
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ในลักษณะดังกล่าวจะคับแคบหรือการเสียหน้า ทั้งนี้การลงมติดังกล่าวจะท าให้เห็นฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะ
ดังนั้นในการประชุมไม่ควรเกิดข้ึน 
 5. ผู้บริหารในฐานะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการต้องมีทีมงานรวบรวม
ข้อมูลข้อเท็จจริงเสนอที่ประชุม พร้อมชี้แจงเหตุผลที่ชัดเจนด้วย 
 

 2.7.6 องค์ประกอบส าคัญของการบริหารแบบองค์คณะบุคคล 
 การบริหารโดยองค์คณะบุคคลเปิดโอกาสให้คณะกรรมการใช้ดุลยพินิจ ตัดสินใจจาก  
การอภิปรายเหตุผลการด าเนินการประกอบข้อมูลข้อเท็จจริง จึงไม่ขึ้นอยู่กับความเชื่อหรือภูมิหลังของ
บุคคล ผลของการใช้ดุลยพินิจจึงรอบคอบและมีความเสี่ยงน้อยแต่มีข้อจ ากัดคือความล่าช้าในการ
ด าเนินการ คณะบุคคลมีองค์ประกอบดังนี้ 
 1. ประธานคณะกรรมการ จ านวน 1 คน ได้มาโดยการคัดเลือกจากกรรมการที่เป็น 
ตัวแทนฝ่าย เนื่องจากประธานคณะกรรมการส าคัญต่อการควบคุมให้การประชุมเพ่ือการตัดสินใจให้
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ควรเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ทางการบริหารเป็นที่ยอมรับของกรรมการ
ทั่วไปและมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยด้วย 
 2. รองประธานคณะกรรมการ จ านวน 1 คน ได้มาเช่นเดียวกับประธานคณะกรรมการ
เพ่ือท าหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการ เมื่อประธานคณะกรรมการไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
 3. กรรมการ มาจากตัวแทนของฝ่าย ในชุมชนและท้องถิ่น รวมถึงกรรมการโดยต าแหน่ง
จากการแต่งตั้งข้าราชการประจ าด้วย จ านวนกรรมการจะขึ้นอยู่กับข้อก าหนดในกฎกระทรวง 
เป็นหลัก 
 4. กรรมการและเลขานุการจ านวน 1 คน ต่อ 1 องค์คณะบุคคล มาจากฝ่ายข้าราชการ
ประจ าหรือจากกรรมการโดยต าแหน่งคือผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา  
เนื่องจากต้องจัดเตรียมการประชุมและน าผลการประชุมไปสู่การปฏิบัติตลอดจนรับผิดชอบต่อ 
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการบริหาร กฎหมายจึงให้อ านาจเลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้เสนอ
เรื่องแก่คณะกรรมการเพ่ือให้การประชุมมีระบบและประสิทธิภาพ (ประกอบ  กุลเกลี้ยง และสิทธิพร  
ลิ้มบริบูรณ์.  2558: 5) 
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าองค์ประกอบส าคัญของการบริหารแบบองค์คณะบุคคล 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการและเลขานุการ 
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2.8 การสนทนากลุ่ม  
 

 การสนทนากลุ่มเป็นวิธีการอันหนึ่งในการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเป็นการวิจัยเพ่ือให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์รวมทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม และ
ยังท าให้ทราบถึงปฏิกิริยาของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้า ค าถามในการสนทนากลุ่มจะถามความรู้สึก การตัดสินใจ 
การให้เหตุผล แรงจูงใจหรือสภาวะภายในของบุคคล การสนทนากลุ่มมีลักษณะเป็นการ พูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางของผู้เข้าร่วมสนทนากับนักวิจัย การถกประเด็นสนนทนา
มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นตลอดจนการโต้แย้ง ปัญหา หัวข้อการสนทนาถูกก าหนดโดย
นักวิจัยหรือผู้สนใจท าการศึกษาในเรื่องนั้น แล้วเลือกสรรบุคคลที่สามารถให้ค าตอบในเรื่องที่สนใจได้
ตรงประเด็นที่สุดเข้าร่วมการสนทนา 
 การรวบรวมข้อมูลแบบจัดสนทนากลุ่มเกิดจากการจัดให้มีการสั่งสนทนากันระหว่าง
นักวิจัยกับกลุ่มคนที่มีความรู้ที่มีลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม อาชีพหรือคุณลักษณะภูมิหลังที่ใกล้เคียง
กันที่สุดและคาดว่าเป็นกลุ่มที่สามารถตอบประเด็นค าถามที่นักวิจัยสนใจศึกษาได้ดีที่สุดสามารถตอบ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาได้ค าตอบที่เป็นเหตุผลที่ดีที่สุด จ านวนผู้ร่วมสนทนากลุ่มควรมีจ านวน 6-8 คน 
หากกลุ่มเล็กควรมีจ านวน 4-6 คน การสนทนากลุ่มไม่เหมาะที่จะท าทางโทรศัพท์ทางไกลหรือใช้ระบบ
เสียงตามสาย 
 เทคนิคการจัดสนทนากลุ่มเกิดจากการสมมติฐานที่เชื่อว่าเราจะรู้ถึงปฏิกิริยาโต้ตอบของ
คนได้อย่างละเอียดลึกซึ้งด้วยการกระตุ้นให้คนหันมาสนใจในสิ่งเดียวกันและมาแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ในลักษณะของพลวัตกลุ่มและนักวิจัยจะสังเกตพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มที่ศึกษา ตลอดจนบันทึก
การโต้ตอบกันภายในกลุ่มด้วยการบันทึกเทปหรือการจดบันทึกเอาไว้เพ่ือการวิเคราะห์ต่อไป (โยธิน แสวงดี.
2551 : 139-141) 
 

 2.8.1 องค์ประกอบของเทคนิคการจัดสนทนากลุ่ม  
 โยธิน  แสวงดี (2551: 143 - 145) กล่าวว่าองค์ประกอบของเทคนิคการจัดสนนทนากลุ่ม 
มีดังนี้ 
 1. ก าหนดเรื่องจะท าการศึกษา โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎี หรือเรื่องที่สนใจ   
 2. ก าหนดตัวแปรหรือตัวบ่งชี้ที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการศึกษา เพื่อน ามาสร้าง
เป็นแนวทางในการด าเนินการสนทนา  
 3. แนวทางการสนทนากลุ่ม ได้จากการน าตัวแปรที่ก าหนดไว้มาเรียบเรียงเป็นข้อย่อย
จัดล าดับเรื่องเป็นข้ันตอนตามล าดับ 
 4. การคัดเลือกผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มควรมีแนวทางในการคัดเลือกบุคคลที่สามารถให้
ค าตอบได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษามากท่ีสุด  



 

45 

 5. ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ควรประกอบไปด้วย พิธีกร เป็นผู้น าและก ากับการสนทนาของ
กลุ่มให้เป็นไปตามแนวทางของหัวข้อที่ศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดชัดเจนภายในเวลาที่ก าหนด 
พิธีกรต้องเป็นผู้รู้ปัญหา รู้ทฤษฎี และวิธีการควบคุมการสนทนาเป็นอย่างดี รวมทั้งต้องชักจูงให้สมาชิก
ร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็นออกมาต่อประเด็นปัญหา ผู้จดบันทึกค าสนทนาท าหน้าที่จดบันทึก     
ค าสนทนาทุกค าพูดเท่าที่จะจดทันตลอดจนอากับกิริยาท่าทางของสมาชิกที่ร่วมสนทนากลุ่ม เพราะ
กิริยาท่าทางเช่นพยักหน้า ส่ายหน้า ก็เป็นการแสดงออกถึงค าตอบด้วยจึงจ าเป็นต้องมีการบันทึกไว้ ผู้จด
บันทึกค าสนทนายังมีหน้าที่คอยเตือนพิธีกรในกรณีที่ลืมค าถามที่เตรียมไว้ หรือข้ามค าถาม และ
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป อ านวยความสะดวกผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม เช่น จัดที่นั่ง จัดโต๊ะเก้าอ้ี บริการน้ าดื่ม 
อาหารว่าง เครื่องขยายเสียง บันทึกเทป ตลอดจนกันไม่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปเสนอความคิดเห็น
หรือรบกวนผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
 6. อุปกรณ์ในการรวบรวมข้อมูลต้องมีความพร้อม เช่น มีกระดาษบันทึกข้อมูล ดินสอ  
ปากกา ยางลบ รวมทั้งเทปบันทึกเสียงขณะที่มีการสนทนากลุ่ม มีการจัดเตรียมเทปส ารองเพ่ือจะได้
บันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่องหรือถ่ายท าเป็นวีดีทัศน์ถ้าสามารถหามาได้ 
 7. สถานที่จัดสนทนากลุ่ม ควรมีการก าหนดล่วงหน้าอย่างแน่นอน เป็นสถานที่สะอาด
เงียบสงบ ไม่มีเสียงดังรบกวน สะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มทุกคน มีเครื่องมือ
อุปกรณ์ประกอบการสนทนากลุ่มครบถ้วน 
 8. ระยะเวลาในการสนทนากลุ่ม ควรค านึงถึงความสะดวกของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
เป็นส่วนใหญ่ อาจเป็นช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายก็ได้แต่การสนทนากลุ่มไม่ควรใช้เวลาเกิน 2 ชั่วโมง เพราะ
นานกว่านี้ผู้เข่าร่วมสนทนากลุ่มอาจเบื่อหน่าย ขาดความสนใจที่จะแสดงความคิดเห็นได้  
  

 2.8.2 ขั้นตอนการอภิปรายกลุ่ม  
 การอภิปรายกลุ่มมีขั้นตอนหกขั้นตอนคือ การจัดกลุ่มคนควรเชิญบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ 
มาร่วมสนทนากลุ่ม โดยบุคคลที่เชิญควรมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย จ านวนคนจะเชิญกี่คนขึ้นอยู่
กับจุดมุ่งหมายของการสนทนากลุ่ม การจ าแนกคน ผู้ร่วมสนทนากลุ่มควรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
หากได้ผู้เชี่ยวชาญต่างประเภทกันมากก็จะได้แนวคิดที่แตกต่างกันมากขึ้น การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
ผู้ร่วมสนทนากลุ่มแนะน าตัวเองให้ผู้อ่ืนทราบ ซึ่งต้องมีเวลาให้นานพอสมควร ขึ้นอยู่กับจ านวนสมาชิก
ในกลุ่มและความแตกต่างของผู้เชี่ยวชาญ หากสมาชิกรู้จักกันมาก่อนจะใช้เวลาท าความรู้จักกันน้อย 
การแสดงความคิดเห็น ผู้ร่วมสนทนากลุ่มต่างแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันอย่างอิสระ มีเหตุมีผล
ตามหัวข้อที่ผู้ด าเนินการน าเสนอ การหาข้อสรุป เป็นหน้าที่ของผู้ด าเนินการสนทนากลุ่มที่ จะต้องหา
ฉันทามติของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มตามประเด็นที่ได้แสงความคิดเห็นมา และการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน 
เมื่อมีการสนทนากลุ่มกันอย่างอิสระและการแสดงหาข้อสรุปได้แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันถึง   
ผลที่ได้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
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 2.8.3 การด าเนินการสนทนากลุ่ม   
 เมื่อสมาชิกกลุ่มมาพร้อมกันแล้ว เริ่มด าเนินการสนทนา เริ่มจากพิธีกรแนะน าตนเอง    
ผู้จดบันทึก ผู้บริการทั่วไป และผู้สังเกตการณ์ถ้ามี จากนั้นอธิบายจุดมุ่งหมายของการสนทนากลุ่มแล้ว
เกริ่นน าเพ่ือสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง สร้างความคุ้นเคยให้กับผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มล าดับต่อมาจึง
เริ่มต้นตั้งค าถามเปิดประเด็นไปตามที่ได้จัดเตรียมไว้ ให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระ  
พิธีกรท าหน้าที่ควบคุมไม่มีการผูกขาดการพูด มีการโยนประเด็นให้สมาชิกที่เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้มี
โอกาสพูดแสดงความเห็นทุก ๆ คน เมื่อมีการอภิปรายจนได้ข้อสรุปแล้วพิธีกรก็เปิดประเด็นค าถาม
ใหม่ที่เตรียมไว้เป็นล าดับจนกระทั่งได้ข้อสรุปของค าตอบในทุก ๆ ประเด็นที่เป็นปัญหา เมื่อใกล้หมด
เวลาพิธีกรควรสรุปค าตอบเพ่ือให้สมาชิกทุกคนได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งเพ่ือเป็นการยืนยันมติของ    
การสนทนากลุ่ม หากปัญหาที่น ามาอภิปรายยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้เฉพาะผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม  
มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ต้องมีการบันทึกเหตุผลที่ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มให้มาไว้ด้วย  
 

 2.8.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม ข้อมูลจะถูกบันทึกลงในเทปบันทึกเสียงและ     
ในแบบจดบันทึกค าสนทนา ข้อมูลในเทปจะถูกถอดออกมาเป็นค าสนทนาอย่างละเอียดทุกค าพูด
เพราะถือว่าประเด็นส าคัญอยู่ที่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันของผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมสนทนากลุ่ม  
การถอดละเอียดถูกค าพูดจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจ และมองเห็นภาพบรรยากาศของการสนทนากลุ่ม   
การมีส่วนร่วมในการถกประเด็นปัญหาเป็นอย่างไร มีการโต้แย้งให้เหตุผลกันอย่างไร  
 การถอดเทปข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลเพราะง่ายต่อการอ่านและสรุป
ค าตอบ ข้อมูลที่ได้นอกจากใช้วิเคราะห์เรื่องที่สนใจแล้ว ยังสามารถน าไปวิเคราะห์เรื่องอ่ืน ๆ ได้อีก 
ซึ่งอยู่นอกประเด็นที่ศึกษา ในการวิเคราะห์ข้อมูลนักวิจัยจะถอดเทปแล้วจดค าตอบอย่างละเอียด  
พร้อมทั้งเหตุผลที่ดีที่สุดลงในกระดาษบันทึกข้อมูลซึ่งจัดท าไว้แล้วเขียนเรียงค าตอบไว้ในเครื่องหมาย 
ค าพูดว่าเป็นค าพูดของใคร เรื่องอะไรอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์จะมีการตีความหมายในรูปของ
การวิเคราะห์เนื้อหา เหมือนกับการตีความหรือวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพวิธีอ่ืน ๆ  
 

 2.8.5 ข้อดีของเทคนิคการสนทนากลุ่ม  
 โยธิน  แสวงดี (2551 : 147-148) กล่าวว่าข้อดีของการสนทนากลุ่มเป็นการสนทนา
ระหว่างนักวิจัยกับผู้รู้ท าให้เกิดความชัดเจนในการหาข้อสรุปประเด็นที่เป็นปัญหาไม่มีความชัดเจน   
ท าให้เกิดความเข้าใจตรงกันในบรรยากาศที่เอ้ือให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
ไม่ต้องอายหรือเกรงใจเพราะถือว่าทุกคนย่อมมีเหตุผลเป็นของตัวเองวิธีการสนทนากลุ่มถ้าค าถามไม่มี
ความชัดเจน สามารถถามใหม่เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้อภิปรายประเด็นค าถามนั้นได้และได้ 
ค าตอบจากการสนทนากลุ่มมีค าตอบเชิงเหตุผล ตรงกับสภาพความเป็นจริงมากกว่าการตอบค าถาม
ตามหลักทฤษฎี การด าเนินเช่นนี้ท าให้ประหยัดเวลา และงบประมาณ เพราะเป็นการระดมพลังสมองของ
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กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในคราวเดียวกัน ไม่ต้องเสียเวลาไปสัมภาษณ์ขอความคิดเห็นทีละคนจากสภาพของการ
สนทนากลุ่มช่วยเร้าให้เกิดข้อมูลที่เป็นจริง ครบถ้วนเพราะเกิดจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่
เปิดเผยผ่านการอภิปรายอย่างกว้างขว้าง 
 

 2.8.6 ข้อจ ากัดของการสนทนากลุ่ม  
 นอกจากการจัดการสนทนากลุ่ม จะมีข้อดีหลายประการก็ตาม ในการด าเนินการนั้นก็มี
ข้อจ ากัดเช่นเดียวกันดังที่ โยธิน  แสวงดี (2551 : 148-149) กล่าวว่า ข้อจ ากัดไว้หลายประการ ได้แก่ 
ถ้าการจัดเทคนิคการสนทนากลุ่มมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยไม่ชัดเจน การสนทนากลุ่มจะสับสนและ
ได้ค าตอบไม่ตรงประเด็นที่ต้องการศึกษา จะสร้างแนวค าถามต้องไม่วกวน ควรมีการทดลองก่อนใช้จริง 
มิฉะนั้นจะท าให้ค าถามไม่ต่อเนื่อง ต้องคัดเลือกผู้เข้าร่วมสนทนาที่มีความเข้าใจกัน เพราะจะท าให้เกิด
ความขัดแย้งทางความคิดจนยากจะหาข้อสรุปได้ พิธีกรนั้นต้องมีประสบการณ์หรือได้รับการฝึกฝนมา
พอสมควรในการควบคุมการสนทนากลุ่มไม่ให้มีการพูดนอกประเด็นหรือผูกขาดการพูดโดยคนเพียง
ไม่ก่ีคน  
 สรุปการสนทนากลุ่มท าได้บางเรื่อง ไม่สามารถท าการศึกษาได้ทุกเรื่องนักวิจัยต้อง
พิจารณาก่อนว่าเรื่องใดควรใช้การสนทนากลุ่ม ถ้าใช้แล้วจะได้ค าตอบที่คุ้มค่ากับการจัดสนทนากลุ่ม  
เรื่องที่น ามาเป็นหัวข้อสนทนากลุ่มต้องค านึงถึงเพศของพิธีกรด้วย เพราะบางเรื่องไม่เหมาะสมกับ
พิธีกรเพศชาย และบางเรื่องไม่เหมาะสมกับพิธีกรเพศหญิง และควรมีเทปบันทึกข้อมูลต้องมีความพร้อม
สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดการสนทนากลุ่มหากเกิดความบกพร่องไม่สามารถบันทึก
ข้อมูลระหว่างการสนทนากลุ่มได้จะท าให้เสียข้อมูล หากจัดสนทนากลุ่มใหม่อีกครั้งผู้เข้าร่วมสนทนา
กลุ่มอาจเกิดความไม่พอใจไม่ให้ความร่วมมือ  
 
2.9 การประเมินความพึงพอใจ 
 

 2.9.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
 เรียม  ศรีทอง (2542 : 450) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดโดยรวม
ของบุคคลที่มีต่อการท างานเชิงบวก พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกถึงความพึงพอใจสังเกตได้จาก
ความคิด คือ คิดถึงงานที่ท า น่าท า มีคุณค่า มีประโยชน์ อารมณ์และความรู้สึก จะมีใจสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน มีก าลังใจท างานเสมอ และสังเกตที่กระท าต้องตั้งใจ อดทน กระตือรือร้น มีความขยัน
มุ่งม่ันท างาน 
 วิชัย  แหวนเพชร (2549 : 160) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะอารมณ์ 
ความรู้สึกและทัศนคติของบุคคลที่มีต่อการปฏิบัติงาน โดยแสดงออกมาในความสนใจ กระตือรือร้น
เต็มใจและร่าเริง เพื่อผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ ในงานที่ท าแล้วก็จะพยายามอุตสาหะ มีความสุข
กับงานท่ีท ามีความรับผิดชอบที่มุ่งมั่นจนงานนั้นส าเร็จ 
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 ประสาท  อิศรปรีดา (2547 : 321) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือ
พอใจที่มีต่อองค์ประกอบหรือสิ่งจูงใจในด้านต่าง ๆ ของงาน และเขาได้รับการตอบสนองความต้องการ
ของเขาได ้
 Morse, W.C and G.M. Wingo. (1955 : 27) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึงทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่สามารถถอดความเครียดของผู้ท างานได้ลดน้อยลง ถ้าเกิดความเครียดมากจะท าให้เกิด
ความไม่พอใจในการท างาน และความเครียดนี้มีผลมาจากความต้องการของมนุษย์ เมื่อมนุษย์มี   
ความต้องการมากจะเกิดปฏิกิริยาเรียกร้องหาวิธีตอบสนอง ความเครียดก็จะลดน้อยลงหรือหมดไป 
ความพึงพอใจก็จะเพ่ิมมากข้ึน 
 Good (1973 : 161) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึงสภาพหรือระดับความพึงพอใจที่เป็น
ผลมาจากความสนใจและเจตคติของบุคคลที่มีต่องาน 
 พรรณี  ช.เจนจิต (2538 : 288) กล่าวถึงความพึงพอใจว่า เป็นเรื่องของความรู้สึกที่
บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งมีอิทธิพลท าให้แต่ละคนสนองตอบต่อสิ่งเร้าแตกต่างกันไป บุคคลจะมีความ
พึงพอใจมากหรือน้อยเก่ียวกับสิ่งใดนั้น บุคคลรอบข้างมีอิทธิพลยิ่ง ความพึงพอใจเกิดจากแหล่ง 
 1. การอบรมตั้งแต่เล็ก ๆ เป็นไปในลักษณะค่อยดูดซึมจากการเลียนแบบพ่อแม่และ
คนข้างเคียง ไม่ต้องมีใครสอน ดังนั้นความพอใจจึงเป็นเรื่องของการเรียนรู้ 
 2. ประสบการณ์ของบุคคล 
 3. การรับถ่ายทอดจากความพอใจที่มีอยู่ 
 4. สื่อมวลชน 
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดที่ดี ความรู้สึกพอใจ 
ชอบใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอน และด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ ต่อการปฏิบัติงาน หรือการที่บุคคล
ปฏิบัติงานด้วยความสุข กระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่จะท างาน จนเป็นผลต่อความส าเร็จ 
 

 2.9.2 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 มีนักการศึกษาสาขาต่าง ๆ ท าการค้นคว้าและตั้งทฤษฏีเกี่ยวกับแรงจูงใจอันจะก่อให้เกิด
ความพึงพอใจในการท างานไว้ ดังนี้ 
 Maslow A. Harold. (1970 : 69-80) ได้เสนอทฤษฎีล าดับขั้นของความต้องการนับว่า
เป็นทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า มนุษย์เรามีความต้องการ
อยู่เสมอไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อความต้องการได้รับการตอบสนองหรือพึงพอใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว    
ความต้องการสิ่งอ่ืน ๆ ก็จะเกิดขึ้นมาอีก ความต้องการของคนเราอาจจะซ้ าซ้อนกัน ความต้องการ
อย่างหนึ่งอาจจะยังไม่หมดไป ความต้องการอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นได้ ความต้องการของมนุษย์
มีล าดับขั้น ดังนี้ 
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  1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Need) เป็นความต้องการขั้น
พ้ืนฐานของมนุษย์ เน้นสิ่งที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต ได้แก่ อาหาร อากาศ ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม      
ยารักษาโรคความต้องการพักผ่อน ความต้องการทางเพศ 
   2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Need) ความมั่นคงในชีวิต ทั้งที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันและอนาคต ความเจริญก้าวหน้า อบอุ่นใจ 
   3. ความต้องการทางสังคม (Social Need) เป็นสิ่งจูงใจส าคัญต่อการเกิด พฤติกรรม
ต้องการให้สังคมยอมรับตนเองเข้าเป็นสมาชิก ต้องการความเป็นมิตร ความรักจากเพ่ือนร่วมงาน 
   4. ความต้องการมีฐานะ (Esteem Need) มีความอยากเด่นในสังคมมีชื่อเสียงอยากให้
บุคคลยกย่องสรรเสริญตนเอง อยากมีความเป็นอิสระ เสรีภาพ 
   5. ความต้องการที่จะประสบผลส าเร็จในชีวิต (Self-Actualization Need) เป็น     
ความต้องการในระดับสูง อยากให้ตัวเองประสบผลส าเร็จทุกอย่างในชีวิตซึ่งเป็นไปได้ยาก 
   สรุปตามแนวคิดทฤษฏีที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการเรียนจะท าให้ผลการ
เรียนเป็นไปในทางบวก ย่อมขึ้นกับกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติ ท าให้ผู้เรียนได้รับการตอบสนอง    
ความต้องการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  
 

 2.9.3 การวัดความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถาม 
 บุญชม  ศรีสะอาด (2554 : 74-82) ได้กล่าวว่า แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยชุดของข้อค าถามที่ต้องการให้กลุ่มตัวอย่างตอบ โดยการเครื่องหมายหรือ
เขียนตอบ หรือกรณีที่กลุ่มตัวอย่างอ่านหนังสือไม่ได้ หรืออ่านได้ยาก อาจใช้วิธีสัมภาษณ์ตาม
แบบสอบถาม นิยมถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ความคิดเห็นของบุคคล โครงสร้างของแบบสอบถาม 
แบบสอบถามโดยทั่วไปจะมีโครงสร้างหรือส่วนประกอบ 3 ส่วน ดังนี้ 
    1) ค าชี้แจงในการตอบที่ปกของแบบสอบถามจะเป็นค าชี้แจง มักจะระบุถึง
จุดประสงค์ในการให้ตอบแบบสอบถาม 
    2) สถานภาพส่วนตัวผู้ตอบ เช่น ชื่อ-สกุล เพศ อายุระดับการศึกษา อาชีพ เป็นต้น 
    3) ข้อค าถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและความคิดเห็น เป็นส่วนสุดท้ายและเป็นส่วนที่
ส าคัญที่สุด ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องท่ีต้องการศึกษา 
 รูปแบบของแบบสอบถาม ข้อค าถามในแบบสอบถามอาจมีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด
หรือแบบปลายปิด แบบสอบถามฉบับหนึ่งอาจเป็นแบบปลายเปิดทั้งหมด เป็นแบบปลายปิดทั้งหมด
หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
   1) ข้อค าถามแบบปลายเปิด เป็นค าถามที่ไม่ได้ก าหนดค าตอบไว้ให้เลือกตอบ จะท า
ให้เสียเวลามากและสรุปผลการวิจัยได้ยาก 
    2) ข้อค าถามแบบปลายปิด เป็นค าถามที่มีค าตอบให้ผู้ตอบเขียนเครื่องหมาย    
ลงหน้าข้อความ หรือตรงช่องที่ตรงกับความเป็นจริง หรือความคิดเห็นของตน มีหลายรูปแบบ ได้แก่
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     2.1) แบบให้เลือกค าตอบที่ตรงกับความเป็นจริง เพียงค าตอบเดียว จาก 2 
ค าตอบ 
     2.2) แบบให้เลือกค าตอบที่ตรงกับความเป็นจริง เพียงค าตอบเดียว จากหลาย
ค าตอบ 
     2.3) แบบให้เลือกค าตอบที่ตรงกับความเป็นจริง หลายค าตอบ  
     2.4) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยให้ผู้ตอบเลือกตอบตาม
ระดับความคิดเห็นของตน 
     2.5) แบบผสม หมายถึง มีหลายแบบอยู่ด้วยกัน 
     2.6) แบบให้เรียงอันดับความส าคัญ 
   3) หลักในการสร้างแบบสอบถาม  
 เพ่ือให้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมีคุณภาพสูง ควรยึดหลักในการสร้าง ดังนี้ 
     3.1) ก าหนดจุดมุ่งหมายทีแ่น่นอนว่าต้องการถามอะไร 
     3.2) สร้างค าถามให้ตรงตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ และให้ครอบคลุม 
     3.3) เรียงข้อค าถามตามล าดับ ตามหัวข้อที่ได้วางโครงสร้างไว้ 
     3.4) ไม่ควรให้ผู้ตอบ ตอบมากเกินไป  
     3.5) ให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความล าบากน้อยท่ีสุดในการตอบ 
     3.6) สร้างข้อค าถามให้มีลักษณะดี กล่าวคือ มีลักษณะดังนี้ 
       3.6.1) ใช้ภาษาท่ีชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ก ากวม ไม่มีความซับซ้อน 
       3.6.2) ใช้ข้อความที่สั้น กะทัดรัด ไม่มีส่วนฟุ่มเฟือย 
       3.6.3) เป็นข้อค าถามที่ เหมาะสมกับผู้ตอบโดยค านึงถึงสติปัญญาระดับ
การศึกษาความสนใจของผู้ตอบ 
       3.6.4) แต่ละข้อถามเพียงปัญหาเดียว 
       3.6.5) หลีกเลี่ยงค าถามท่ีจะตอบได้หลายทาง 
       3.6.6) หลีกเลี่ยงค าถามท่ีจะท าให้ผู้ตอบเบื่อหน่าย ไม่รู้เรื่องหรือตอบไม่ได้ 
       3.6.7) หลีกเลี่ยงค าท่ีผู้ตอบตีความแตกต่างกันเช่น บ่อย ๆ เสมอ ๆ รวย โง่ 
       3.6.8) ไม่ใช้ค าถามท่ีเป็นการน าผู้ตอบให้ตอบตามแนวหนึ่งแนวใด 
       3.6.9) ไม่เป็นค าถามท่ีเป็นการน าผู้ตอบให้ตอบตามแนวหนึ่งแนวใด 
       3.6.10) ไม่ถามในสิ่งที่รู้แล้ว หรือวัดด้วยวิธีอ่ืนได้ดีกว่า 
       3.6.11) ไม่ถามในเรื่องท่ีเป็นความลับ 
       3.6.12) ค าตอบที่ให้เลือกในข้อค าถามควรมีให้ครอบคลุม กลุ่มตัวอย่างทุกคน
สามารถเลือกตอบได้ตรงกับความเป็นจริงตามความคิดเห็นของเขา 
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 4) ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบสอบถาม 
    4.1) ข้อดีของแบบสอบถาม 
     4.1.1) สร้างได้ง่าย ใช้ได้สะดวก 
     4.1.2) ค าตอบในแบบสอบถาม สามารถน ามาวิเคราะห์ได้ง่าย 
     4.1.3) สามารถเก็บข้อมูลที่อยู่ห่างไกล กระจัดกระจายกันได้ 
     4.2) ข้อเสียของแบบสอบถาม 
      4.2.1) ใช้ได้กับผู้ที่สามารถอ่านออกเขียนได้  
      4.2.2) การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์อาจได้รับความร่วมมือจาก    
กลุ่มตัวอย่างน้อยจะต้องเสียเวลาติดตาม 
 
2.10 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
กกกกก2.10.1 งานวิจัยในประเทศ    
กกกกก2.9.1วิวรรธน์กร  สวัสดี (2547 : 152-154) ได้ศึกษากลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาเพ่ือผลิตแรงงานสาขาช่างอุตสาหกรรมที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
พบว่า 1) คุณลักษณะแรงงานอาชีวศึกษาตามความเห็นของสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 9 คุณลักษณะ
ใหญ่ 36 คุณลักษณะย่อย ในขณะที่คุณลักษณะแรงงานอาชีวศึกษาตามความต้องการของสถาน
ประกอบการแบ่งออกเป็น 5 คุณลักษณะใหญ่ 49 คุณลักษณะย่อย 2) คุณลักษณะแรงงานมี
องค์ประกอบที่สอดคล้องกันได้แก่ ด้านจริยธรรมการปฏิบัติงาน ด้านบุคลิกภาพ ด้านความรู้พ้ืนฐาน 
ด้านการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคม และด้านทักษะในการปฏิบัติงาน อีก 5 องค์ประกอบที่
สถานประกอบการต้องการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน ความเข้าใจในหน้าที่ของตน ความรู้
และทักษะทางช่าง ความสนใจในด้านเทคโนโลยีและทักษะด้านงานฝีมือ 3) กลยุทธ์ที่สร้างขึ้นแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ องค์ประกอบที่สอดคล้องกันทั้ง 5 ข้อถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วให้คงอยู่ไว้ ส่วนที่ 2 
องค์ประกอบที่ยังเป็นความต้องการของสถานประกอบการแต่ไม่เป็นไปตามสถานศึกษา 5 ข้อ ต้องมีการ
เน้นจัดการเรียนการสอนในด้านเหล่านั้นเพ่ิมเติม และส่วนที่สามองค์ประกอบ 2 ข้อ ที่มีใน
สถานศึกษา แต่ไม่ตรงกับสถานประกอบการให้คงไว้ ผลการตรวจสอบความเหมาะสมโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิพบว่ากลยุทธ์มีความเหมาะสม ความถูกต้อง ความเป็นไปได้และสามารถน าไปใช้ได้ 
 ธวัช  เติมญวน (2548 : 146) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรมศิลปากร 
ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 6 ปัจจัย ได้แก่   
1) ด้านหลักสูตร ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การประเมินหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 2) ด้านอาจารย์
ได้แก่ การสรรหาอาจารย์ การก าหนดภารกิจของอาจารย์การประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์ และ
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การพัฒนาอาจารย์ 3) ด้านกระบวนการเรียนการสอนได้แก่ การท าแผนการสอน การจัดท าประมวล
การสอน การจัดตารางสอน การจัดอาจารย์เข้าสอน  วิธีการสอนและการสอนซ่อมเสริม 4) ด้าน
นักศึกษา ได้แก่ การคัดเลือกนักศึกษา การพัฒนานักศึกษา และคุณภาพบัณฑิต 5) ด้านการวัดและ
ประเมินผลได้แก่ หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล และความรับผิดชอบในการวัดและประเมินผล    
6) ด้านปัจจัยเกื้อหนุน ได้แก่ อาคารสถานที่ ห้องสมุด อุปกรณ์การสอน และห้องพยาบาล 
 สุจิน  สุนีย์และคณะ (2551: 300 - 303) ได้ศึกษาเรื่องสมรรถนะผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะด้านวิชาการ ความรู้ที่ผู้ส าเร็จการศึกษามีอยู่ สอดคล้องกับ
สมรรถนะด้านวิชาการ ความรู้ที่สถานประกอบการมีความต้องการ ส่วนด้านทักษะการปฏิบัติงานกับ
ด้านเจตคติ เมื่อน ามาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า สมรรถนะด้านทักษะการปฏิบัติงานและด้านเจตคติที่
ผู้ส าเร็จการศึกษามีอยู่ไม่สอดคล้องกับสมรรถนะที่สถานประกอบการมีความต้องการและเมื่อพิจารณา
ความคิดเห็นโดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสามด้าน พบว่าสมรรถนะที่สถานประกอบการ  มีความ
ต้องการมากที่สุดคือ สมรรถนะด้านเจตคติ รองลงมาคือ ด้านวิชาการความรู้และด้านทักษะการ
ปฎิบัติงานตามล าดับ   
 คมสันต์  ชไนศวรรย์ (2555: 105 - 109) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนวิชาชีพตามสมรรถนะวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัด     
การเรียนการสอนวิชาชีพตามสมรรถนะวิชาชีพ โดยจัดท าเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
ให้กับครูอาจารย์สาขาวิชาเครื่องกล ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การด าเนินงาน   
เริ่มจากการจัดสัมนากลุ่มย่อย เพ่ือน าเสนอรูปแบบการด าเนินงานและสรุปรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนวิชาชีพซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานอาชีพ วิธีการแปลงสมรรถนะวิชาชีพสู่การเรียนการสอน 
กระบวนการเรียนการสอนภาคทฤษฎี และปฏิบัติ สื่อกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผล โดยน า
รูปแบบไปพัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรม และน ารายละเอียดเนื้อหาก าหนดเป็นหัวข้อฝึกอบรม ก าหนด
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม ออกแบบสื่อ วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลาและเครื่องมือ สร้างเครื่องมือใน
การวิจัย หลังจากผ่าน การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว น าเครื่องมือที่ได้ไปใช้จริงกับกลุ่มทดลองและ
น าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า หลังจากการอบรมผู้เข้า
อบรมมีความรู้ที่ดีขึ้น โดยมีอัตราความก้าวหน้าร้อยละ 23.75 และผลทดสอบก่อนและหลังฝึกอบรม 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ครู อาจารย์สามารถแปลงสมรรถนะวิชาชีพสู่การ
เรียนการสอนได้ 
 สิรมนต์  นฤมลสิริ (2555: 211-215) ได้ศึกษากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยเทคนิค สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า สภาพแวดล้อมและแนว
ทางการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิค ควรบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะ
กับความต้องการของชุมชน ควรพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ระบบการศึกษาทางไกลและแหล่ง
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เรียนรู้โดยขยายฐานเครือข่ายการเรียนรู้ ควรจัดระบบทดสอบมาตรฐานและเทียบโอนประสบการณ์
วิชาชีพให้ได้มาตรฐานและจัดท าคลังข้อสอบ ควรส่งเสริมครูให้น ากระบวนการวิจัยมาใช้พัฒนาผู้เรียน
และพัฒนาต่อยอด ควรพัฒนาระบบนิเทศและหลักสูตรการนิเทศ จัดกิจกรรมนิเทศและสร้างภาคี
เครือข่ายการนิเทศ ควรส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและสร้างกลไก
การบริหารจัดการที่เป็นระบบ  ส่วนกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิค สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ศาสตร์ ได้แก่ พัฒนาการบริหารงาน
หลักสูตรการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพระบบเครือข่ายการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและเทียบโอนประสบการณ์
ปรับปรุงประสิทธิภาพงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพ่ิมคุณภาพการพัฒนางานนิเทศ
การศึกษา เร่งรัดพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพการประเมินกลยุทธ์การบริหารงาน
วิชาการของวิทยาลัยเทคนิค สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความเป็น ไปได้ใน     
การน าไปใช้อยู่ในระดับมาก 
 โสภิตา  สุวุฒโฑ (2555: 122) ได้ศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนามาตรฐานอาชีพนักเทคโนโลยีการศึกษา
ทางการแพทย์ 2) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพนัก
เทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์ 3) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน และ 4) ประเมิน
สมรรถนะวิชาชีพนักเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์พบว่ามาตรฐานอาชีพนักเทคโนโลยีการศึกษา
ทางการแพทย์ ประกอบด้วย 1 ความมุ่งหมายของอาชีพ 5 บทบาท 7 หน้าที่หลัก 6 หน่วยสมรรถนะ 
11 สมรรถนะย่อยของหน้าที่หลักออกแบบสิ่งพิมพ์กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพนักเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์ ประกอบด้วย 8 ขั้นตอนได้แก่ การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะการประเมินสมรรถนะ
แรกเข้าของผู้เรียน การจัดเตรียมสภาพแวดล้อมและทรัพยากรทางการเรียน  การจัดการเรียนรู้ในชั้น
เรียน การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอบถาม ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ การประเมินสมรรถนะวิชาชีพ โดยผู้เชี่ยวชาญ 6 ท่านเห็นว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสานมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งด้านทฤษฎี
และปฏิบัติผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 และมีความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานอยู่
ในระดับด ีผู้รับการประเมินสมรรถนะทุกคนมีผลการประเมินผ่านทุกหน่วยสมรรถนะ   
 กันตภณ  มะหาหมัด (2558: 177) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพ ด้านการติดตั้งและซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าพบว่า 1) รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ ใน
ระดับมาก โดยรูปแบบนี้ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ มาตรฐานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้     
ฐานสมรรถนะ การบูรณาการระหว่างวิชาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ มี 5 กระบวนการคือ การ



 

54 

สร้างความสนใจ การให้หลักการ การเรียนรู้ การประเมินผลและการสรุปผล 2) ผู้เรียนที่เรียนตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ พัฒนาขึ้นนี้มีสมรรถนะผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ตามเกณฑ์ที่ก าหนด         
3) ผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าผู้เรียนด้วยวิธีสอนปกติ อย่าง
มีนัย ส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) ผู้เรียนและครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ
สอนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นในระดับมากที่สุด ดังนั้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา
และเทคนิคศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 

 2.10.2 งานวิจัยต่างประเทศ  
 Smith (1991: 228 - A ) ได้ท าการศึกษาเรื่องคุณลักษณะของระบบโรงเรียนที่มี
ประสิทธิภาพในมลรัฐจอร์เจียร์ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ครู อาจารย์ และสิ่งที่มี
อิทธิพลต่อการจัดการเรียนสอนในโรงเรียน การตัดสินใจร่วมกันของผู้ปกครอง ครู อาจารย์ และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศน่าอยู่ ผู้บริหารและครูเห็น
ด้วยเกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงดังกล่าวต้องท าในรูปของคณะบุคคล 
โดยให้ทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกัน ผู้บริหารจะท าหน้าที่บริหารมากกว่าท าหน้าที่นิเทศการเรียน
การสอน องค์ประกอบที่มีส่วนส าคัญต่อประสิทธิภาพของโรงเรียนคือ การวัดผลและประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง การจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการ การตั้งเป้าหมายไว้สูง และการให้ความร่วมมือช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพของโรงเรียน 
 Hoel and Kamtisiou (2009: 722 - 723) ได้ออกแบบกระบวนการใช้รูปแบบ
สมรรถนะในการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสมรรถนะ ที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มสหภาพยุโรป (EQF) 
ต าม แน วคิ ด ขอ ง Interoperable Content for Performance in a Competency : ICOPER 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนได้แก่ (1) การวิเคราะห์ความต้องการในอาชีพ (2) การก าหนดวัตถุประสงค์ 
และสมรรถนะที่ต้องการส าหรับการเรียนการสอน (3) พัฒนาเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับสมรรถนะ (4) การจัดกิจกรรมและการเรียนตามรูปแบบที่สอดคล้องกับหลักสูตร ข้อมูล
ตามสถานการณ์ต่าง ๆ และ (5) การวัดและประเมินผล โดยกระบวนการนี้พัฒนาขึ้นเพ่ือน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรม 



บทที่ 3 
 
 

การด าเนินการวิจัย 
 
กกกกก การวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัย 
เทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ศึกษาสมรรถนะวิชาชีพสาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่
ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ 2) พัฒนาและประเมิน
รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมที่ส่งผลให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ และ 3) เพ่ือประเมินความ      
พึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อสมรรถนะวิชาชีพของนักเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ซ่ึงผู้วิจัย
การด าเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้   
กกกกก 3.1 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสมรรถนะวิชาชีพสาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิค       
เดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ 
กกกกก 3.2 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาและประเมินรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชา          
ช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของ  
สถานประกอบการ 
 3.3 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อสมรรถนะ
วิชาชีพของนักเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
  ดังภาพที่ 3-1  
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           ขั้นตอน                              กิจกรรม                                 ผลท่ีได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3-1 ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 
 
 
 

 

ขั้นตอนที่ 1 
ศึกษาสมรรถนะวิชาชีพสาขาวิชา
ช่างกลโรงงานของวิทยาลยั 
เทคนิคเดชอุดมที่ส่งผลให้ผู้เรียน 
มีสมรรถนะวิชาชีพตาม 
ความต้องการของ 
สถานประกอบการ 

1. ศึกษาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
สาขาวิชาช่างกลโรงงานที่สถาน
ประกอบการต้องการ  

สมรรถนะวิชาชีพนกัเรียนสาขาวิชา 
ช่างกลโรงงานที่สถานประกอบการ
ต้องการ 

2.1 ศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการ
บริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาชา่งกล 
โรงงานของวิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้
สาขาวิชาช่างกลโรงงานของ
วิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม 

ขั้นตอนที่ 2 
พัฒนาและประเมิน
รูปแบบการบรหิารการ
จัดการเรียนรู้สาขาวิชา
ช่างกลโรงงานของ
วิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม 
ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะวิชาชีพตาม
ความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

2.2 สร้างรูปแบบการบริหารการจัด    
การเรียนรู้สาขาวิชาชา่งกลโรงงานของ
วิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม 

รูปแบบการบรหิารการจัดการเรียนรู้
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
ของวิทยาลยัเทคนิคเดชอุดมฯ 

2.3 ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
การบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชา 
ช่างกลโรงงานของวิทยาลยัเทคนิคเดช
อุดม 

ผลความเหมาะสมของรูปแบบ       
การบริหารการจัดการเรียนรู้   
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

2.4 ทดลองใช้รูปแบบการบริหารการ
จัดการเรียนรู้สาขาวิชาชา่งกลโรงงานของ
วิทยาลยัเทคนิคเดชอุดมฯ จ านวน 3 ครั้ง 
ภาคเรียนที่ 2/58, 1/59 และ 2/59   
 

ผลการด าเนินการตามรูปแบบการ
บริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกล
โรงงานของวิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม
จ านวน  3 ครั้ง 

2.5 ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชา 
ช่างกลโรงงานของวิทยาลยัเทคนิค 
เดชอุดมโดยครูผู้สอน 

ผลการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการบรหิารการจัดการเรียนรู้
สาขาวิชาช่างกลโรงงานของ
วิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม 

1. ประเมินความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีต่อนักเรียนสาขาวิชาชา่ง
กลโรงงานของวิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม 

ผลการประเมินความพึงพอใจของ
สถานประกอบการที่มีต่อนกัเรียน
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

ขั้นตอนที่ 3 
ประเมินความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ 
ที่มตี่อนักเรียนสาขาวิชา
ช่างกลโรงงานวิทยาลยั 
เทคนิคเดชอุดม 
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3.1 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสมรรถนะวิชาชีพสาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม     
ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ มีดังนี้ 
 

กกกกก 3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กกกกก3.1.1ประชากร ได้แก่  1) สถานประกอบการที่ รับนักเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานของ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เข้าฝึกงานหรือฝึกอาชีพหรือรับเข้าท างาน 2) ครูหรืออาจารย์ผู้สอนสาขาวิชา
ช่างกลโรงงานที่เคยเป็นครูหรืออาจารย์นิเทศ นักเรียนที่ออกฝึกงานหรือฝึกอาชีพและมีประสบการณ์
สอนมาไม่น้อยกว่า 10 ปี 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1) สถานประกอบการที่รับนักเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานของ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เข้าฝึกงานหรือฝึกอาชีพหรือรับเข้าท างาน จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ บริษัทกันยง  
อิเล็กทริก จ ากัด (มหาชน) บริษัทมิตซูบิชิ อิเล็กทริค คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย)จ ากัด บริษัท เอ.
แอล.เค พรีซิชั่นเวอร์ (1976) จ ากัด บริษัท เอ.ที.พี พารทร์ แอนด์ โมลดิ้ง และ บริษัทอินรา พรีซิชั่น 
ซัพพลาย 2) ครูหรืออาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน จ านวน 5 คน ที่เคยเป็นครูหรืออาจารย์
นิเทศนักเรียนที่ออกฝึกงานหรือฝึกอาชีพและมีประสบการณ์สอนมาไม่น้อยกว่า 10 ปี ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (ภาคผนวก ก : 133-134)  
 

 3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    
  1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานที่สถานประกอบการต้องการ โดยให้แสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วย/  
ไม่เห็นด้วย และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (ภาคผนวก ง : 158-159)  
 2) การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้  
กกกกก3.1.1 2) 2.1) ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนสาขาวิชา  
ช่างกลโรงงาน ที่สถานประกอบการต้องการ  
 2.2) ศึกษาความต้องการของครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานด้วยแบบนิเทศ
ครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน (ภาคผนวก ง : 160-161) 
กกกกก3.1.1 2) 2.3) น าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือให้ได้สมรรถนะวิชาชีพ ของผู้เรียนสาขาวิชาช่างกล
โรงงาน ตามความต้องการของสถานประกอบการ จากการสนทนากลุ่ม เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม
ของรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ (ภาคผนวก ง : 162-170) 
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กกกกก3.1.1 2) 2.4) น าสมรรถนะวิชาชีพที่ได้มาสร้างเป็นแบบสอบถามฉบับร่างเกี่ยวกับสมรรถนะ
วิชาชีพผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ตามความต้องการของสถานประกอบการ   
กกกกก3.1.1 2) 2.5) น าแบบสอบถามฉบับร่างเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ
ความเหมาะสม ความถูกต้องและการใช้ภาษา แล้วปรับปรุงตามค าแนะน าและข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ  
กกกกก3.1.1 2) 2.6) จัดพิมพ์แบบสอบถามและน าไปเก็บข้อมูล 
 

3.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1) ผู้วิจัยท าหนังสือจากวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมเพ่ือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 
ไปยังสถานประกอบการและครูที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  

 2) ผู้วิจัยด าเนินการประสานกับสถานประกอบการและครูเพ่ือก าหนดเวลาในการเข้าไป
แจกแบบสอบถาม พร้อมแนะน าตัวและจุดมุ่งหมายของการสอบถามตามเวลาที่ก าหนด 

 

 3.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล     
 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 

 3.1.5 สถิติที่ใช้   
 สถิติที่ใช้คือ ค่าความถ่ี และร้อยละ 
 
3.2 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาและประเมินรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ 
ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้  
 

 3.2.1 ขั้นตอนย่อยที่ 1  
  การศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกล
โรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของ    
สถานประกอบการ 
 

 3.2.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือมีประสบการณ์
เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ปี 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไม่น้อย
กว่า 10 ปี จ านวน 7 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (ภาคผนวก ก : 133) 
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 3.2.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
สอบถามความเป็นไปได้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน      
ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (ภาคผนวก ง : 
171-176) 
 2) การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
 2.1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหารการจัดการ
เรียนรู้ ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร การบริหารงานโดยคณะบุคคล การบริหารงานวิชาการ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ลักษณะการจัดการเรียน 
การสอนด้านอาชีวะศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 2.2) ท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารตามข้อ 2.1 เพ่ือให้ได้กรอบแนวคิด
ในการวิจัย  
 2.3) น าตัวแปรจากกรอบแนวคิดมาสร้างเป็นแบบสอบถามความเป็นไปได้
เกี่ยวกับแนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  
ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ  
 2.4) น าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือการวิจัยเพ่ือหาค่าความ
สอดคล้องแบบสอบถาม (IOC) (ภาคผนวก ค : 144-147) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามีค่าความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.8 - 1.00 (ภาคผนวก ค : 148-150) 
 2.5) น าแบบสอบถามที่ผ่านการหาค่าความสอดคล้องไปทดลองใช้กับผู้บริหาร
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จ านวน 30 คน แล้วน าไปวิเคราะห์หาค่า
ความเชื่อมั่น แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นรายข้ออยู่ระหว่าง .64-.93 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ .997 (ภาคผนวก ค : 150) 
    2.6) จัดพิมพ์แบบสอบถามและน าไปเก็บข้อมูล 
 

 3.2.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล     
 1) ผู้วิจัยท าหนังสือจากวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมเพ่ือขอความอนุเคราะห์ เก็บ
ข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 คน   
 2) ผู้วิจัยท าการประสานกับผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 คน เพ่ือก าหนดเวลาในการไปพบ
พร้อมแจกแบบสอบถาม และนัดหมายเวลามารับแบบสอบถามด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามกลับมา
ทั้งหมด 7 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 100  
 3.2.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล     
 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 7 คน เพ่ือ
ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมี
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สมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ ด้วยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ส าหรับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมท าการวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 

 3.2.1.5 สถิติที่ใช ้
 1) สถิติส าหรับการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 1.1) ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC ) สูตรการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(บุญชม ศรีสะอาด.  2554: 105) 

 

 

                     
    เมื่อ     IOC   แทน   ดัชนีความสอดคล้อง  
                 R แทน คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
           N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
กกกกก3.1.1 3.1.1.1 2) 1.2) ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของ 
ครอนบาค (บุญชม ศรีสะอาด.  2554: 114) 
  

 

 
 

เมื่อ     α  แทน สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
       K แทน จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 
                    2

iS  แทน ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 

               2
tS    แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม  

 

กกกกก3.1.1 3.1.1.1 2) สถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
กกกกก3.1.1 3.1.1.1 2) 2.1) ค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด.  2554: 124) 
 

XX = N  

 

             เมื่อ         X      แทน ค่าเฉลี่ย 
                    X      แทน ผลรวมของข้อมูลหรือคะแนน 

                                          N  แทน จ านวนข้อมูล 
 
 
 

RIOC = N
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กกกกก3.1.1 3.1.1.1 2) 2.2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บุญชม ศรีสะอาด.  2554: 126) 
 

 2 2N X - ( X)S.D. = N(N-1)  

 
 

             เมื่อ       S.D.  แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
                     2X  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
                     2( X )  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 

                                N แทน จ านวนข้อมูล  
 

 3.2.2 ขั้นตอนย่อยที่ 2  
 การสร้างรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ 
 ผู้วิจัยได้น าผลที่ได้จากการศึกษาแนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่าง
กลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของ
สถานประกอบการ ในขั้นตอนที่ 1 มาสร้างเป็นรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกล
โรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ และการจัดแผนการเรียนโดยการจัดรายวิชาให้สนับสนุนการเกิดสมรรถนะวิชาชีพ  
 

 3.2.3 ขั้นตอนย่อยที่ 3  
  การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกล
โรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ 
 ผู้วิจัยได้น ารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัย 
เทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการที่สร้างขึ้น 
จากขั้นตอนที่ 2.1 น าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร 
การจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
วิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ มีการด าเนินงานดังนี้ 
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 3.2.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือมีประสบการณ์
เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ปี 
 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่มีวุฒิ การศึกษาระดับปริญญาเอกหรือมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไม่น้อย
กว่า 10 ปี จ านวน 15 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (ภาคผนวก ก : 134) 
 

 3.2.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ   
การบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ (ภาคผนวก ง : 177-182) 
 2) การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ด้วยการน าองค์ประกอบของรูปแบบการ
บริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการที่สร้างขึ้น ในขั้นตอนที่ 2.1 มาเป็นกรอบ
ในการสร้างแบบตรวจสอบความเหมาะสม 
 

 3.2.3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) ผู้วิจัยท าหนังสือจากวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมเพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บ
ข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 15 คน 
 2) ผู้วิจัยท าการส่งแบบสอบถามและหนังสือขอความอนุเคราะห์ โดยใช้วิธีการ
ส่งทางไปรษณีย์พร้อมซองเปล่าติดแสตมป์เพ่ือส่งกลับถึงผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 15 คน ได้แบบสอบถาม
กลับคืนมา จ านวน 15 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมากที่สุด มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.52 (ภาคผนวก ค : 151-156) 
 

 3.2.3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายค่าเฉลี่ยผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด (2554: 121) 
ดังนี้  
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 4.51 – 5.00  หมายถึง  รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
                                             วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 3.51 – 4.50  หมายถึง  รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
                                             วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 2.51 – 3.50  หมายถงึ  รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
                                             วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
 1.51 – 2.50  หมายถึง  รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
                                             วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 
 1.00 – 1.50  หมายถึง  รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
                                             วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

 3.2.3.5 สถิติที่ใช ้
 1) ค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด.  2554 : 124) 
 

XX = N  

 

             เมื่อ         X  แทน ค่าเฉลี่ย 
                    X  แทน ผลรวมของข้อมูลหรือคะแนน 

                                 N แทน จ านวนข้อมูล 
 

กกกกก3.1.1 3.1.2.1 2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บุญชม ศรีสะอาด.  2554: 126)  
 

 2 2N X - ( X)S.D. = N(N-1)  

 

      เมื่อ           S.D.   แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
                              2X  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 

                    2( X )  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 
                                N  แทน จ านวนข้อมูล 
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 3.2.4 ขั้นตอนย่อยที่ 4  
  การทดลองใช้รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัย 
เทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ ผู้วิจัย
ได้จัดท าคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ (ภาคผนวก ง : 
183-185) เพ่ือความสะดวกในการน าไปทดลองใช้รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชา    
ช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ครั้ง ได้แก่ ภาคเรียนที่ 
2/2558, 1/2559 และ 2/2559 ตามกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้ มีการด าเนินงานดังนี้  
 

 3.2.4.1 ประชากร  
  ประชากร ได้แก่ ครูที่สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ภาคเรียนที่ 2/2558, 1/2559 และ 2/2559 จ านวน 6 คน กลุ่มตัวอย่าง
เป็นประชากรทั้งหมด ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
 

 3.2.4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้  
 1) คูม่ือการใช้รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถาน 
ประกอบการ (ภาคผนวก จ : 201-210) 
  2) แบบประเมินสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัย 
เทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ จ านวน 
6 สมรรถนะหลักและ 24 สมรรถนะย่อย เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (ภาคผนวก ง : 
183-185) 
 

 3.2.4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล     
 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้  
 1) การทดลองใช้รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ 
ผู้วิจัยได้ประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน และมอบหมายหน้าที่เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในด้านต่าง ๆ ให้ครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน และคณะกรรมการทราบในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2557 โดยด าเนินการทดลองใช้รูปแบบจ านวน 3 ครั้งโดยเริ่มในภาคเรียนที่ 2/2558, 1/2559 และ 
2/2559 โดยจัดการเรียนการสอนเน้นสมรรถนะวิชาชีพที่ต้องการในแต่ละภาคเรียน เป็นส าคัญ  
 2) ระหว่างการด าเนินการทดลองผู้วิจัยไดด้ าเนินงานตามคู่มือการใช้งานรูปแบบ
การบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ 
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วิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ ได้ร่วมวางแผนการท างาน ด าเนินงานตามแผน 
ตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการด าเนินงานและปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานเป็น
ระยะอย่างต่อเนื่องจนได้รูปแบบที่มีความเหมาะสม 
 3) หลังการทดลองใช้รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ คือ
เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2/2558, 1/2559 และ 2/2559 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย
คือครูที่สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานจ านวน 2 คน ทุกภาคเรียน และได้แบบประเมินสมรรถนะวิชาชีพ
ผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน กลับมา 3 ภาคเรียนจ านวน 6 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 100 
 

 3.2.4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานของ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ 
ด้วยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายค่าเฉลี่ยผู้วิจัยใช้เกณฑ์ของ     
บุญชม  ศรีสะอาด (2554: 121) ดังนี้   
 4.51 – 5.00  หมายถึง ครมูีความเห็นว่าสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนอยู่ในระดับมากที่สุด  
 3.51 – 4.50  หมายถึง ครมูีความเห็นว่าสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนอยู่ในระดับมาก   
 2.51 – 3.50  หมายถึง ครมูีความเห็นว่าสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนอยู่ในระดับปานกลาง  
 1.51 – 2.50  หมายถึง ครมูีความเห็นว่าสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนอยู่ในระดับน้อย  
 1.00 – 1.50  หมายถึง ครมูีความเห็นว่าสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  

 3.2.4.5 สถิติที่ใช ้  
 1) ค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด.  2554: 124) 

  

XX = N   
 

             เมื่อ          X  แทน ค่าเฉลี่ย 
                    X  แทน ผลรวมของข้อมูลหรือคะแนน 

                                 N แทน จ านวนข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

66 

 2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บุญชม ศรีสะอาด.  2554: 126) 
 

 2 2N X - ( X)S.D. = N(N-1)  

 

             เมื่อ     S.D.  แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
                    2X  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
                     2( X )  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 

                                N แทน จ านวนข้อมูล  
 

 3.2.5 ขั้นตอนย่อยที่ 5  
 การประเมินหลังทดลองใช้รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ 
โดยประเมินจากความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ จากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 2 กลุ่ม ด าเนินการดังนี้  
 

 3.2.5.1 ประชากร 
 1) ประชากร ได้แก่ ครูที่สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ในภาคเรียนที่ 2/2558, 1/2559 และ 2/2559 จ านวน 6 คน และ
กลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรทั้งหมด ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เพ่ือประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ 
 2) ประชากร ได้แก่ คณะกรรมการด าเนินงานการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน 11 คน ได้แก่ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานหลักสูตร หัวหน้างานวัดผลและ 
ประเมินผล หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หัวหน้างาน     
วิทยบริการและห้องสมุด ครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ตัวแทนสถานประกอบการ ตัวแทนชุมชน 
ตัวแทนผู้ปกครอง และหัวหน้าสาขาวิชาช่างกลโรงงาน และกลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรทั้งหมด    
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เพ่ือประเมินความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
 

 3.2.5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ชนิด ได้แก่  
 1) แบบประเมินความคิดเห็นด้านความหมาะสมของครูที่มีต่อรูปแบบการบริหารการ
จัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (ภาคผนวก ง : 186-191)  
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 2) แบบสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารการจัดการเรียนรู้  
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการ 
ของสถานประกอบการ จ านวน 11 คน (ภาคผนวก ง : 192-197) 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 
 การสร้างแบบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชา    
ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของ
สถานประกอบการ ผู้วิจัยได้น ามาจากองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ มาสร้างเป็นแบบประเมิน  
 

 3.2.5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารการ
จัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพ
ตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยแจกแบบประเมินให้ครูผู้สอนนักเรียนระดับประกาศนีย- 
บัตรวิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 2/2558, 1/2559 และ 2/2559 สามภาคเรียน จ านวน 6 คน และได้แบบ
ประเมินกลับมาจ านวน 6 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  
 2) แบบสอบถามความคิดเห็นหลังทดลองใช้รูปแบบการบริหารการจัดการ
เรียนรู้ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ จากคณะกรรมการการบริหารการจัดการเรียนรู้ 11 คน 
 

 3.2.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล      
 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของครูที่มีต่อรูปแบบการบริหารการ
จัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพ
ตามความต้องการของสถานประกอบการ ด้วยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการแปล
ความหมายค่าเฉลีย่ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด (2554: 121) ดังนี้      
 4.51 – 5.00  หมายถึง  ครมูีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด    
 3.51 – 4.50  หมายถึง  ครมูีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก   
 2.51 – 3.50  หมายถึง  ครมูีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
 1.51 – 2.50  หมายถึง  ครมูีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย    
 1.00 – 1.50  หมายถึง  ครมูีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
 

 2) การวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารการจัดการ
เรียนรู้ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ผู้วิจัยด าเนินการน าเสนอเนื้อหาที่ละ
องค์ประกอบ เรียงที่ละประเด็นและให้แต่ละคนแสดงความคิดเห็น กรณีที่ ไม่เห็นด้วยหรือมี
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม สรุปประเด็นแล้วขอความเห็นจากทุกคน โดยเลือกประเด็นที่มีเสียงเกินกึ่งหนึ่ง
ถือเป็นข้อยุติและด าเนินการต่อไปจนครบทุกองค์ประกอบและทุกประเด็น 
 

 3.2.5.5 สถิติที่ใช ้  
 1) ค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด.  2554: 124)  

 

XX = N   
 

             เมื่อ       X  แทน   ค่าเฉลี่ย 
                  X       แทน   ผลรวมของข้อมูลหรือคะแนน 

                              N      แทน   จ านวนข้อมูล 
 

    2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บุญชม ศรีสะอาด.  2554: 126)  
 

 2 2N X - ( X)S.D. = N(N-1)  

 

             เมื่อ   S.D.  แทน   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
   2X  แทน   ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
                  2( X )      แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 

                   N      แทน   จ านวนข้อมูล 
 

3.3 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อสมรรถนะวิชาชีพของ
นักเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
 

3.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ สถานประกอบการที่รับนักเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัย 
เทคนิคเดชอุดม เข้าฝึกงานหรือฝึกอาชีพหรือรับเข้าท างาน  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนสถานประกอบการที่รับนักเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานของ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เข้าฝึกงานหรือฝึกอาชีพหรือรับเข้าท างาน จ านวน 30 คน ได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง 
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 3.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    
 แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อสมรรถนะวิชาชีพของ
นักเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานที่ออกฝึกงานในสถานประกอบการ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (ภาคผนวก ง : 198-199)  
 

 3.2.5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
 การประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อสมรรถนะวิชาชีพของ
นักเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานที่ออกฝึกงานในสถานประกอบการ หรือฝึกอาชีพหรือรับเข้าท างาน 
จ านวน 9 แห่ง จากทั้งหมด 25 แห่ง ผู้วิจัยได้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์สถานประกอบการท าการ
ประเมินนักเรียนตามสมรรถนะที่นักเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานได้ปฏิบัติงาน หลังจากการฝึกงาน
เสร็จแล้ว โดยให้ครูที่ไปนิเทศแจกแบบประเมินให้ผู้ควบคุมการฝึกงาน จ านวน 30 คน ในภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2560 และไดต้อบรับแบบประเมินกลับมา จ านวน 30 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  
 

 3.2.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล      
 1) การวิเคราะห์ข้อมูลประเมินความพึงพอใจเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่ งผลให้ผู้ เรียนมี สมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ ด้วยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายค่าเฉลี่ยผู้วิจัยได้ใช้
เกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด (2554: 121) ดังนี้ 
 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ ด้วยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานการแปลความหมายค่าเฉลี่ยผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด (2554: 121) ดังนี้ 
 4.51 – 5.00  หมายถึง   สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อสมรรถนะวิชาชีพกก
กกกกกกก4.  4.1 4.51 – 5.00  หมายถึง  ผู้เรียนอยู่ในระดับมากที่สุด 
 3.51 – 4.50  หมายถึง   สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อสมรรถนะวิชาชีพ 
กกกกกกก4.  4.1 4.51 – 5.00  หมายถึง  ผู้เรียนอยู่ในระดับมาก    
 2.51 – 3.50  หมายถึง   สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อสมรรถนะวิชาชีพ 
กกกกกกก4.  4.1 4.51 – 5.00  หมายถึง  ผู้เรียนอยู่ในระดับปานกลาง      
 1.51 – 2.50  หมายถึง   สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อสมรรถนะวิชาชีพ 
กกกกกกก4.  4.1 4.51 – 5.00  หมายถึง  ผู้เรียนอยู่ในระดับน้อย   
 1.00 – 1.50  หมายถึง   สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อสมรรถนะวิชาชีพ 
กกกกกกก4.  4.1 4.51 – 5.00  หมายถึง  ผู้เรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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 2) ผู้วิจัยด าเนินการน าเสนอตามสมรรถนะที่นักเรียนได้ปฏิบัติหรือฝึกงานในสถาน
ประกอบการ ให้แต่ละคนแสดงความคิดเห็นกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรือมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม จากนั้นสรุป
ประเด็นแล้วขอความเห็นจากทุกคน โดยเลือกประเด็นที่มีเสียงเกินกึ่งหนึ่งถือเป็ นข้อยุติและ
ด าเนินการต่อไปจนครบทุกองค์ประกอบและทุกประเด็น 
 

 3.2.5.5 สถิติที่ใช้   
 1) ค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด.  2554: 124)  

 

XX = N   
 

             เมื่อ       X  แทน   ค่าเฉลี่ย 
                             X    แทน   ค่าเฉลี่ยผลรวมของข้อมูลหรือคะแนน 
                              N     แทน   จ านวนข้อมูล 
 

    2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บุญชม ศรีสะอาด.  2554: 126)  
 

 2 2N X - ( X)S.D. = N(N-1)  

 

             เมื่อ   S.D.  แทน   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
                 2X      แทน   ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
                     2( X )    แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 

                N          แทน   จ านวนข้อมูล 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

กกกกก การวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัย  
เทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ          
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสมรรถนะวิชาชีพสาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม        
ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ 2) พัฒนาและประเมิน
รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมที่ส่งผลให้ผู้เรียน
มีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ และ 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของ
สถานประกอบการที่มีต่อสมรรถนะวิชาชีพของนักเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน  ผู้วิจัยแบ่งการ
วิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
กกกกก 4.1 ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาสมรรถนะวิชาชีพสาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัย 
เทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ 
 4.2 ขั้นตอนที่  2 ผลการพัฒนาและประเมินรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้
สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 4.2.1 ขั้นตอนย่อยที่ 1 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการบริหารการ
จัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
วิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ 
 4.2.2 ขั้นตอนย่อยที่ 2 ผลการสร้างรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ สาขาวิชา    
ช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของ
สถานประกอบการ 
 4.2.3 ขั้นตอนย่อยที่ 3 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารการ
จัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพ
ตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ   
 4.2.4 ขั้นตอนย่อยที่ 4 ผลทดลองใช้รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชา        
ช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของ 
สถานประกอบการ 
 4.2.5 ขั้นตอนย่อยที่ 5 การประเมินหลังทดลองใช้รูปแบบการบริหารการจัดการ
เรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตาม         
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ความต้องการของสถานประกอบการ โดยประเมินจากความคิดเห็นของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 1) ผลการประเมินคิดเห็นด้านความเหมาะสมของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบการบริหาร
การจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
วิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ  
 2) ประเมินความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารการจัดการเรียนรู้ที่มีต่อรูปแบบ
การบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  
 4.3 ขั้นตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อสมรรถนะ
วิชาชีพของนักเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
 

 4.1 ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้
สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ 
   
ตารางที ่4-1 ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญที่เป็นตัวแทนสถานประกอบการและครูที่มีประสบการณ์ 
                ในการนิเทศนักเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน รวมทั้งสิ้น 10 คน  
 

สมรรถนะหลัก/ย่อย  เห็นด้วย ร้อยละ 
1. สามารถตรวจสอบคุณภาพคุณภาพชิ้นงานหลังการผลิต   
1.  1.1 การบ ารุงรักษาเครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบ 10 100 
1.  1.2 วัดและตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัดและตรวจสอบ 10 100 
1.  1.3 บ ารุงรักษาเครื่องมือวัดเครื่องมือตรวจสอบ 10 100 
2. สามารถใช้เครื่องมือกล    
1.  2.1 สามารถใช้เครื่องมือกลพื้นฐาน 10 100 
1.  5.1 2.1.1 เครื่องกลึง   10 100 
1.  5.1 2.1.2 เครื่องกัด  10 100 
1.  5.1 2.1.3 เครื่องใส 10 100 
1.  5.1 2.1.4 เครื่องเจียระไน 10 100 
1.  5.1 2.1.5 เครื่องเจาะ  10 100 
1.  2.2 ผลิตชิ้นสว่นด้วยเครื่องมือกล 10 100 
1.  2.3 ตรวจสอบชิ้นงานที่ผลิตด้วยเครื่องมือกล 10 100 
1.  2.4 บ ารุงรักษาเครื่องมือกล  10 100 
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ตารางท่ี 4-1 (ต่อ) 
 

สมรรถนะหลัก/ย่อย  เห็นด้วย ร้อยละ 
3. สามารถความคุมเครื่องจักรกลซีเอ็นซี 10 100 
1.  3.1 เขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักรกลซีเอ็นซี 10 100 
1.  3.2 ควบคุมเครื่องจักรกลซีเอ็นซี 10 100 
1.  3.3 ควบคุมชิ้นงานจากการผลิตด้วยเครื่องจักรกลซีเอ็นซี 10 100 
1.  3.4 บ ารุงรักษาเครื่องจักรกลซีเอ็นซี 10 100 
4. สามารถเขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์     
1.  4.1 เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 10 100 
1.  4.2 เขียนภาพ แยกชิ้นส่วน   10 100 
1.  4.3 เขียนภาพประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล 10 100 
5. สามารถสร้างอุปกรณ์น าคมตัดและอุปกรณ์จับยึด (Jig Fixture)        
1.  5.1 ผลิตอุปกรณ์น าคม ตัด ด้วยหลักการและกระบวนการ 10 100 
1.  5.2 ผลิตอุปกรณ์จับ ยึด ตามหลักการและกระบวนการ 10 100 
6. สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล     
1.  6.1 ซ่อมบ ารุงเครื่องกล  10 100 
1.  6.2 ผลิตชิ้นสว่นทดแทน 10 100 

 

 จากตารางที่ 4-1 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นตัวแทนสถานประกอบการ จ านวน 5 คน และ 
ครูผู้สอนมีประสบการณ์ในการนิเทศการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
จ านวน 5 คน รวมจ านวน 10 คน มีความเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพที่ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นไปตาม
ความต้องการของสถานประกอบการต้องการ ประกอบด้วย 6 สมรรถนะหลักและ 18 สมรรถนะย่อย 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ  
กกกกก 1. สามารถควบคุมเครื่องจักรกลซีเอ็นซี ควรเพิ่มตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน  
(จ านวน 8 คน) 
 2. สามารถเขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ควรเพิ่มเขียนแบบ       
สั่งงานการผลิต (จ านวน 8 คน)  
 3. สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล ควรเพิ่มตรวจเช็คเครื่องจักรกล (จ านวน 8 คน) 
 4. ปรับแก้ข้อความบางส่วนตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ (จ านวน 7 คน) 
 5. สามารถใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ ควรปรับเป็นสามารใช้เครื่องมือตรวจสอบ
คุณภาพชิ้นงานหลังการผลิต (จ านวน 7 คน) 
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4.2 ขั้นตอนที่ 2 ผลการพัฒนาและประเมินรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชา       
ช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ  

การพัฒนาและประเมินรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่ งผลให้ผู้ เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

 4.2.1 ขั้นตอนย่อยที่ 1 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการบริหารการจัดการ
เรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ ดังตารางที ่4-2 ถึง 4-6  
 
ตารางที่ 4-2 ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของแนวทางการบริหารการจัดการ
ตารางที่ 4-2 เรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
ตารางที่ 4-2 วิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ องค์ประกอบที่ 1 จุดประสงค์ของ
ตารางที่ 4-2 รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
     

องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย ระดับความเป็นไปได้ 

X  S.D.  ความหมาย 
องค์ประกอบที่ 1 จุดประสงค์ของรูปแบบการบริหารการ
จัดการเรียนรู้   

   

1.เพ่ือให้ผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานมีสมรรถนะวิชาชีพ
ตามความต้องการของสถานประกอบการ    

 
4.86 

 
.38 

 
มากที่สุด 

2. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูสาขาวชิาชา่งกล
โรงงาน 

4.86 .38 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.86 .38 มากที่สุด 
 

 จากตารางที ่4-2 พบว่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการบริหารการจัด 
การเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ องค์ประกอบที่ 1 จุดประสงค์ของรูปแบบการบริหารการจัดการ
เรียนรู้ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 
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ตารางที่ 4-3 ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาตาราง
ที่ 4-2  วิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตาม 
 ความต้องการของสถานประกอบการ องค์ประกอบที่ 2 คณะกรรมการบริหาร 
 การจัดการเรียนรู้   
 

 

องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ระดับความเป็นไปได้ 

X  S.D.  ความหมาย 

องค์ประกอบที่ 2 คณะกรรมการบริหารการจัดการเรียนรู้    
คณะกรรมการอ านวยการบริหารการจัดการเรียนรู้    
1. องค์ประกอบคณะกรรมการอ านวยการ    
1.  1.1 ผู้อ านวยการ เป็นประธานคณะกรรมการ   4.86 .38 มากที่สุด 
1.  1.2 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นกรรมการ 4.86 .38 มากที่สุด 
1.  1.3 รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
เป็นกรรมการ   

 
4.86 

 
.38 

 
มากที่สุด 

1.  1.4 รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน เป็นกรรมการ  4.71 .49 มากที่สุด 
1.  1.5 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 4.71 .49 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.80 .42 มากที่สุด 
2. หน้าที่คณะกรรมการอ านวยการ    
1.  2.1 ก าหนดนโยบายและวางแผนการบริหารการจัดการเรียนรู้  4.57 .53 มากที่สุด 
1.  2.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน 

 
4.86 

 
.38 

 
มากที่สุด 

1.  2.3 ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครู  4.71 .49 มากที่สุด 
1.  2.4 ปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้ 4.57 .53 มากที่สุด 
1.  2.5 รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ต่อคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษา  

 
4.71 

 
.49 

 
มากที่สุด 

gCแฉลี่ค่าเฉลี่ยย 4.68 .48 มากที่สุด 
คณะกรรมการด าเนินงานการบริหารการจัดการเรียนรู้     
1. องค์ประกอบคณะกรรมการด าเนินงาน     
1.  1.1 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานคณะกรรมการ   4.86 .38 มากที่สุด 
1.  1.2 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   
เป็นรองประธานกรรมการ  

 
4.57 

 
.53 

 
มากที่สุด 



 
76 

 

ตารางท่ี 4-3 (ต่อ) 
 

 

องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ระดับความเป็นไปได้ 

X  S.D.  ความหมาย 
1.  1.3 หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล เป็นกรรมการ  4.71 .49 มากที่สุด 
1.  1.4 หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน เป็นกรรมการ 4.86 .38 มากที่สุด 
1.  1.5 หัวหน้างานอาชีวศึกษาทวิภาคี เป็นกรรมการ 4.86 .38 มากที่สุด 
1.  1.6 หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด เป็นกรรมการ 4.86 .38 มากที่สุด 
1.  1.7 ครูประจ าสาขาวิชาช่างกลโรงงาน เป็นกรรมการ 4.71 .49 มากที่สุด 
1.  1.8 หัวหน้าสาขาวิชาช่างกลโรงงาน เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ  

 
4.71 

 
.49 

 
มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.76 .44 มากที่สุด 
2. หน้าที่คณะกรรมการด าเนินงาน    
1.  2.1 วางแผนและก าหนดแนวทางการบริหารการจัดการ
เรียนรู้ 

4.57 .53 มากที่สุด 

1.  2.2 ด าเนินการบริหารการจัดการเรียนรู้     4.71 .49 มากที่สุด 
1.  2.3 ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารการจัดการ
เรียนรู้  

4.86 .38 มากที่สุด 

1.  2.4 ประเมินผลการบริหารการจัดการเรียนรู้   4.86 .38 มากที่สุด 
1.  2.5 รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ต่อ
คณะกรรมการอ านวยการบริหารการจัดการเรียนรู้ 

 
4.71 

 
.49 

 
มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.74 .45 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.74 .44 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4-3 พบว่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการบริหารการ
จัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพ
ตามความต้องการของสถานประกอบการ องค์ประกอบที่ 2 คณะกรรมการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อทุกข้อมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ องค์ประกอบคณะกรรมการอ านวยการ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ องค์ประกอบหน้าที่คณะกรรมการ 
อ านวยการและองค์ประกอบหน้าที่คณะกรรมการด าเนินงาน 
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ตารางที ่4-4 ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชา 
ตารางที่ 4-2 ช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตาม 
ตารางที่ 4-2 ความต้องการของสถานประกอบการ องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนตารางที่ 
ตารางที่ 4-2 สาขาวิชาช่างกลโรงงานที่สถานประกอบการต้องการ 
ตารางที่ 4- 

 

องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ระดับความเป็นไปได้ 

X  S.D.  ความหมาย 
องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนสาขาวิชาช่างกล
โรงงานที่สถานประกอบการต้องการ 

   

1. สามารถตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานหลังการผลิต    
1.  1.1 การใช้เครื่องมือในการตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือ 
วัดละเอียด 

 
4.71 

 
.49 

 
มากที่สุด 

1.  1.2 บ ารุงรักษาเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 4.86 .42 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.78 .45 มากที่สุด 

2. สามารถใช้เครื่องมือกล     
1.  2.1 สามารถใช้เครื่องมือกลพื้นฐานได้     
ddddd 2.1.1 เครื่องกลึง   4.57 .53 มากที่สุด 
ddddd 2.1.2 เครื่องกัด 4.71 .49 มากที่สุด 
ddddd 2.1.3 เครื่องไส  4.86 .38 มากที่สุด 
ddddd 2.1.4 เครื่องเจียระไน 4.86 .38 มากที่สุด 
ddddd 2.1.5 เครื่องเจาะ  4.86 .38 มากที่สุด 
1.  2.2 ผลิตชิ้นสว่นด้วยเครื่องมือกล 4.86 .38 มากที่สุด 
1.  2.3 ตรวจสอบชิ้นงานที่ผลิตด้วยเครื่องมือกล 4.71 .49 มากที่สุด 
1.  2.4 บ ารุงรักษาเครื่องมือกล  4.57 .53 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.75 .44 มากที่สุด 
3. สามารถควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี    
1.  3.1 เขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี 4.71 .49 มากที่สุด 
1.  3.2 ควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี 4.86 .38 มากที่สุด 
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ตารางที ่4-4 (ต่อ) 
 

 

องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D.  ความหมาย 
1.  3.3 ควบคุมชิ้นงานจากการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 4.71 .49 มากที่สุด 
1.  3.4 ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน 5.00 .00 มากที่สุด 
1.  3.5 บ ารุงรักษาเครื่องมือกล 4.86 .38 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.82 .34 มากที่สุด 
4. สามารถเขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์      
1.  4.1 เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4.86 .38 มากที่สุด 
1.  4.2 เขียนภาพ แยกชิ้นส่วน  4.57 .53 มากที่สุด 
1.  4.3 เขียนภาพประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล 4.86 .38 มากที่สุด 
1.  4.4 เขียนแบบสั่งงานการผลิต 4.71 .49 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.75 .44 มากที่สุด 
5. สามารถสร้างอุปกรณ์น าคมตัดและอุปกรณ์จับยึด (Jig Fixture)      
1.  5.1 ผลิตอุปกรณ์น าคม ตัด ด้วยหลักการและกระบวนการ 4.86 .38 มากที่สุด 
1.  5.2 ผลิตอุปกรณ์จับ ยึด ตามหลักการและกระบวนการ 4.71 .49 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.78 .43 มากที่สุด 
6.  สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล      
1.  6.1 ตรวจเช็คเครื่องมือกล 4.86 .38 มากที่สุด 
1.  6.2 ซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล 4.86 .38 มากที่สุด 
1.  6.3 ผลิตชิ้นสว่นทดแทนเครื่องมือกล 4.86 .38 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.86 .38 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.79 .41 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4-4 พบว่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการบริหารการ
จัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพ    
ตามความต้องการของสถานประกอบการ องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนสาขาวิชาช่างกล
โรงงาน ที่สถานประกอบการต้องการ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทุกข้อมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเช่นเดียวกัน โดยมีสมรรถนะสามารถควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและมี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่สามารถเขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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ตารางที่ 4-5 ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชา
ตารางที่ 4-2 ช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตาม 
ตารางที่ 4-2 ความต้องการของสถานประกอบการ องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบการบริหาร 
ตารางที่ 4-2 การจัดการเรียนรู้      
 

 

องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ระดับความเป็นไปได้ 

X  S.D.  ความหมาย 
องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนรู้    
1.  4.1. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน   4.29 .76 มาก 
1.  4.2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.29 .76 มาก 
1.  4.3. ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 4.43 .79 มาก 
1.  4.4. ด้านสื่อการเรียนการสอน 4.57 .79 มากที่สุด 
1.  4.5. ด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน 4.71 .76 มากที่สุด 
1.  4.6. ด้านการพัฒนาบุคลากร  4.43 .53 มาก 
1.  4.7. ด้านการมีส่วนร่วม 4.14 .69 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.40 .72 มาก 
 
 จากตารางที่ 4-5 พบว่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร     
การจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
วิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบการบริหารการ
จัดการเรียนรู้ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูง ด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ   
ด้านการมีส่วนร่วม  
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ตารางที ่4-6 ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชา 
ตารางที่ 4-2 ช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม องค์ประกอบที่ 5 กระบวนการบริหาร 
ตารางที่ 4-2 การจัดการเรียนรู้ 
 

 

องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ระดับความเป็นไปได้ 

X  S.D.  ความหมาย 
องค์ประกอบที่ 5 กระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้    
1. การวางแผนการบริหารการจัดการเรียนรู้     
1.  1.1 วางแผนการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกล
โรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ 
ที่สถานประกอบการต้องการ ด้วยการจัดท าโครงการรองรับ 

 
 

4.86 

 
 

.38 

 
 

มากที่สุด 
1.  1.2 จัดท าโครงการส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการ
สาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   4.  4. 

 
4.86 

 
.38 

 
มากที่สุด 

1.  1.3 จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
4.71 

 
.49 

 
มากที่สุด 

1.  1.4 จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
4.86 

 
.38 

 
มากที่สุด 

1.  1.5 จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้
สาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
4.86 

 
.38 

 
มากที่สุด 

1.  1.6 จัดท าโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างกล
โรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
4.71 

 
.49 

 
มากที่สุด 

1.  1.7 จัดท าโครงการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนสาขาวิชา   
ช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
4.29 

 
.38 

 
มาก 

1.  1.8 จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
ช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
4.89 

 
.49 

 
มากที่สุด 

1.  1.9 ประชุมเตรียมความพร้อมผู้รับผิดชอบตามโครงการและ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 

 
4.71 

 
.49 

 
มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.75 .77 มากที่สุด 
2.  การด าเนินการบริหารการจัดการเรียนรู้    
1.  2.1 ส ารวจข้อมูลสถานประกอบการในสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
และประสานท าความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกัน     

 
4.57 

 
.53 

 
มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4-6 (ต่อ)  
 

 

องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ระดับความเป็นไปได้ 

X  S.D.  ความหมาย 
1.  2.2 งานพัฒนาหลักสูตรและแผนวิชาปรับแผนการเรียนแต่ละ
ภาคเรียนและรายวิชาให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพที่สถาน
ประกอบการต้องการ 

 
 

4.57 

 
 

.53 

 
 

มากที่สุด 
1.  2.3 แผนกวิชาส ารวจความรู้ความสามารถและความต้องการ
พัฒนาตนเองของครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 
4.57 

 
.79 

 
มากที่สุด 

1.  2.4 ส่งครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานเข้าฝึกประสบการณ์ใน
สถานประกอบการ 

 
4.86 

 
.38 

 
มากที่สุด 

1.  2.5 อบรม/ให้ความรู้ครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
และการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
 

4.71 

 
 

.49 

 
 

มากที่สุด 
1.  2.6 อบรมให้ความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อม    
ในการเรียนรู้ 

 
4.71 

 
.49 

 
มากที่สุด 

1.  2.7 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าสื่อการเรียนการสอน 4.71 .49 มากที่สุด 
1.  2.8 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัยใจในชั้นเรียน   4.86 .38 มากที่สุด 
1.  2.9 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน 4.71 .49 มากที่สุด 
1.  2.10 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพที่สถานประกอบการต้องการ 

4.57 .53 มากที่สุด 

1.  2.11 จัดหาสื่อและเอกสารประกอบการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพที่สถานประกอบการต้องการ  

 
4.71 

 
.49 

 
มากที่สุด 

1.  2.12 ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษาและการนิเทศการจัดการเรียน
การสอน 

4.57 .53 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.67 .51 มากที่สุด 
3. ประเมินผลการบริหารการจัดการเรียนรู้    
1.  3.1 ประเมินผลสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   

 
4.57 

. 
53 

 
มากที่สุด 

1.  3.2 ประเมินผลความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ของครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
4.86 

 
.38 

 
มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4-6 (ต่อ)  
 

 

องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ระดับความเป็นไปได้ 

X  S.D.  ความหมาย 
1.  3.3 รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้  4.71 .49 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.72 .40 มากที่สุด 
4.  การปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้    
1.  4.1 ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุง/
พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้ 

 
4.86 

 
.38 

 
มากที่สุด 

1.  4.2 น าข้อสรุปจากการประชุมมาเป็นแนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้ 

 
4.71 

 
.49 

 
มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.81 .43 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.73 .42 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4-6 พบว่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร     
การจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
วิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ องค์ประกอบที่ 5 กระบวนการบริหารการจัดการ
เรียนรู้ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การปรับปรุง/พัฒนาการบริหาร   
การจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือการด าเนินการบริหารการจัดการเรียนรู้  
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
กกกกก ควรมีตัวแทนสถานประกอบการ จ านวน 7 คน ตัวแทนชุมชน จ านวน 6 คน ตัวแทน
ผู้ปกครอง จ านวน 6 คน ในส่วนของคณะกรรมการด าเนินงานและปรับแก้ข้อความ การจัดล าดับตาม
ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

 4.2.2 ขั้นตอนย่อยที่ 2 ผลการสร้างรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกล
โรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของ
สถานประกอบการ  
  ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้   
 4.2.2.1 องค์ประกอบที่ 1 จุดประสงค์ของรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้   
 1) เพ่ือให้ผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของ
สถานประกอบการ 
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 2) เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  
 4.2.2.2 องค์ประกอบที่ 2 คณะกรรมการบริหารการจัดการเรียนรู้   
 1) คณะกรรมการอ านวยการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
 1.1) องค์ประกอบคณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
 1.1.1) ผู้อ านวยการ                             ประธานคณะกรรมการ 
 1.1.2) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร            กรรมการ 
 1.1.3) รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ                      กรรมการ 
 1.1.4) รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาฯ            กรรมการ 
 1.1.5) รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ       กรรมการและเลขานุการ 
 1.2) หน้าที่คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
 1.2.1) ก าหนดนโยบายและวางแผนการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
 1.2.2) พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
 1.2.3) ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครู 
 1.2.4) ปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้  
 1.2.5) รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ต่อคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 
 2) คณะกรรมการด าเนินงานการบริหารการจัดการเรียนรู้    
 2.1) องค์ประกอบคณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
 2.1.1) รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ    ประธานคณะกรรมการ  
 2.1.2) หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ     รองประธานกรรมการ 
 2.1.3) หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล                กรรมการ 
 2.1.4) หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน                    กรรมการ 
 2.1.5) หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี            กรรมการ 
 2.1.6) หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด           กรรมการ 
 2.1.7) ครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน           กรรมการ 
 2.1.8) ตัวแทนสถานประกอบการ                    กรรมการ 
 2.1.9) ตัวแทนชุมชน                                        กรรมการ  
 2.1.10) ตัวแทนผู้ปกครอง                               กรรมการ 
 2.1.11) หัวหน้าสาขาวิชาช่างกลโรงงาน  กรรมการและเลขานุการ 
 2.2) หน้าที่คณะกรรมการด าเนินงาน มีดังนี้ 
 2.2.1 วางแผนและก าหนดแนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
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 2.2.2 ด าเนินการบริหารการจัดการเรียนรู้   
 2.2.3 ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
 2.2.4 ประเมินผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
 2.2.5 รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ต่อคณะกรรมการ 
อ านวยการบริหารการจัดการเรียนรู้    
 4.2.2.3 องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานที่สถาน  
ประกอบการต้องการ  
 1) สามารถตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานหลังการผลิต  
 1.1) การใช้เครื่องมือในการตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัดละเอียด  
 1.2) บ ารุงรักษาเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 
 2) สามารถใช้เครื่องมือกล 
 2.1) สามารถใช้เครื่องมือกลพื้นฐานได้แก่ เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องไส 
เครื่องเจียระไน เครื่องเจาะ 
 2.2) ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 
 2.3) ตรวจสอบชิ้นงานที่ผลิตด้วยเครื่องมือกล 
 2.4) บ ารุงรักษาเครื่องมือกล 
 3) สามารถควบคุมเครื่องมือกลซีเอน็ซี 
 3.1) เขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี 
 3.2) ควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี 
 3.3) ควบคุมชิ้นงานจากการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 
 3.4) ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานซีเอ็นซี  
 3.5) บ ารุงรักษาเครื่องมือกลซีเอ็นซี    
 4) สามารถเขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

4.1) เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 4.2) เขียนภาพ แยกชิ้นส่วน   
 4.3) เขียนภาพประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล 
 4.4) เขียนแบบสั่งงานการผลิต 
 5) สามารถสร้างอุปกรณ์น าคมตัดและอุปกรณ์จับยึด (Jig Fixture) 
 5.1) ผลิตอุปกรณ์น าคมตัดด้วยหลักการและกระบวนการ 
 5.2) ผลิตอุปกรณ์จับยึดตามหลักการและกระบวนการ 
 6) สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล   
 6.1) ตรวจเช็คเครื่องมือกล  
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 6.2) ซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล 
 6.3) ผลิตชิ้นส่วนทดแทนเครื่องมือกล 
 4.2.2.4 องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
 1) ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน       
 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน      
 3) ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้    
 4) ด้านสื่อการเรียนการสอน     
 5) ด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน      
 6) ด้านการพัฒนาบุคลากร      
 7) ด้านการมีส่วนร่วม  
 4.2.2.5 องค์ประกอบที่ 5 กระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
 1) การวางแผนการบริหารการจัดการเรียนรู้    
 1.1) วางแผนการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพที่สถานประกอบการต้องการ ด้วยการ
จัดท าโครงการรองรับ 
 1.2) จัดท าโครงการส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการสาขาวิชา 
ช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  
 1.3) จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิค 
เดชอุดม 
 1.4) จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิค 
เดชอุดม 
 1.5) จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้สาขาวิชา 
ช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 1.6) จัดท าโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน                                     
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 1.7) จัดท าโครงการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 1.8) จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 1.9) ประชุมเตรียมความพร้อมผู้รับผิดชอบตามโครงการและก าหนดแนว 
ทางการด าเนินงาน 
 2) ด าเนินงานการบริหารการจัดการเรียนรู้    
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 2.1) ส ารวจข้อมูลสถานประกอบการในสาขาวิชาช่างกลโรงงานและ
ประสานท าความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกัน 
 2.2) งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และแผนกวิชาปรับ
แผนการเรียนแต่ละภาคเรียนและรายวิชาให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพที่สถานประกอบการ
ต้องการ  
 2.3) แผนกวิชาส ารวจความรู้ความสามารถและความต้องการพัฒนาตนเอง
ของครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน  
 2.4) ส่งครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานเข้าฝึกประสบการณ์ในสถาน 
ประกอบการ 
 2.5) อบรม/ให้ความรู้ครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบโครงงาน แบบใช้ปัญหาเป็นฐานและการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.6) อบรมให้ความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้
 2.7) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าสื่อการเรียนการสอน  
 2.8) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัยใจในชั้นเรียน  
 2.9) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน 
 2.10) จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้                                     
สอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพที่สถานประกอบการต้องการ 
 2.11) จัดหาสื่อและเอกสารประกอบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะอาชีพที่สถานประกอบการต้องการ  
 2.12) ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษาและการนิเทศการจัดการเรียนการสอน  
 3) ประเมินผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
 3.1) ประเมินผลสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  
 3.2) ประเมินผลความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของ 
ครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 3.3) รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้  
 4) การปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้  
 4.1) ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาการบริหาร 
การจัดการเรียนรู้  
 4.2) น าข้อสรุปจากการประชุมมาเป็นแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาการกก 
บริหารการจัดการเรียนรู้  
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 4.2.3 ขั้นตอนย่อยที่ 3 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารการจัด      
การเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพ 
ตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 15 คน  
 
ตารางที ่4-7 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชา 

 ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตาม 
 ความต้องการของสถานประกอบการ องค์ประกอบที่ 1 จุดประสงค์ของรูปแบบ 
 การบริหารการจัดการเรียนรู้ 

 
 

องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ระดับความเหมาะสม 

X  S.D. ความหมาย 
องค์ประกอบที่ 1 จุดประสงค์ของรูปแบบการบริหารการ
จัดการเรียนรู้   

   

1.  เพ่ือให้ผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานมีสมรรถนะวิชาชีพ
ตามความต้องการของสถานประกอบการ    

 
4.47 

 
.52 

 
มาก 

2.  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูสาขาวิชาช่าง
กลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  

 
4.47 

 
.52 

 
มาก 

เฉลี่ย 4.47 .52 มาก 
 
 จากตารางที่ 4-7 พบว่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียน  
มีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ องค์ประกอบที่ 1 จุดประสงค์ของ
รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูง  
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ตารางที ่4-8 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชา 
                 ช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตารางที่       
                 ตามความต้องการของสถานประกอบการ องค์ประกอบที่ 2 คณะกรรมการบริหาร 
                 การจัดการเรียนรู้   
 

 

องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ระดับความเหมาะสม 

X  S.D.  ความหมาย 
องค์ประกอบที่ 2 คณะกรรมการบริหารการจัดการเรียนรู้    
คณะกรรมการอ านวยการบริหารการจัดการเรียนรู้    
1.  องค์ประกอบคณะกรรมการอ านวยการ     
1.  1.1 ผู้อ านวยการ เป็นประธานคณะกรรมการ  4.43 .49 มาก 
1.  1.2 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรเป็นกรรมการ 4.43 .52 มาก 
1.  1.3 รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
เป็นกรรมการ 

 
4.40 

 
.51 

 
มาก 

1.  1.4 รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนเป็นกรรมการ 4.47 .52 มาก 
1.  1.5 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการเป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

 
4.40 

 
.51 

 
มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.43 .51 มาก 
2.  หน้าที่คณะกรรมการอ านวยการ    
1.  2.1 ก าหนดนโยบายและวางแผนการบริหารการจัดการเรียนรู้  4.33 .49 มาก 
1.  2.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน 

 
4.40 

 
.51 

 
มาก 

1.  2.3 ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครู 4.47 .52 มาก 
1.  2.4 ปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้ 4.40 .51 มาก 
1.  2.5 รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ต่อคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษา  

 
4.47 

 
.52 

 
มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.41 .51 มาก 
คณะกรรมการด าเนินงานการบริหารการจัดการเรียนรู้     
1.  องค์ประกอบคณะกรรมการด าเนินงาน    
1.  1.1 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธานคณะกรรมการ 4.47 .52 มาก 
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ตารางท่ี 4-8 (ต่อ) 
 

 

องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ระดับความเหมาะสม 

X  S.D.  ความหมาย 
1.  1.2 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   
เป็นรองประธานกรรมการ  

 
4.40 

 
.51 

 
มาก 

1.  1.3 หัวหน้างานวัดผลและประเมินผลเป็นกรรมการ  4.40 .51 มาก 
1.  1.4 หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอนเป็นกรรมการ 4.27 .46 มาก 
1.  1.5 หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นกรรมการ 4.47 .52 มาก 
1.  1.6 หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุดเป็นกรรมการ 4.40 .51 มาก 
1.  1.7 ครูสาขาวิชาช่างกลโรงงานเป็นกรรมการ 4.33 .49 มาก 
1.  1.8 ตัวแทนสถานประกอบการเป็นกรรมการ 4.47 .52 มาก 
1.  1.9 ตัวแทนชุมชนเป็นกรรมการ 4.27 .46 มาก 
1.  1.10 ตัวแทนผู้ปกครองเป็นกรรมการ 4.47 .52 มาก 
1.  1.11 หัวหน้าสาขาวิชาช่างกลโรงงานเป็นกรรมการ 
และเลขานุการ   

 
4.33 

 
.49 

 
มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.38 0.50 มาก 
2.  หน้าที่คณะกรรมการด าเนินงาน    
1.  2.1 วางแผนและก าหนดแนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ 4.47 .52 มาก 
1.  2.2 ด าเนินการบริหารการจัดการเรียนรู้    4.40 .51 มาก 
1.  2.3 ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารการจัด 
การเรียนรู้   

4.40 .51 มาก 

1.  2.4 ประเมินผลการบริหารการจัดการเรียนรู้     4.33 .49 มาก 
1.  2.5 รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ต่อ 
คณะกรรมการอ านวยการบริหารการจัดการเรียนรู้   

 
4.33 

 
.49 

 
มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.38 .50 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.40 .50 มาก 

 
 จากตารางที่ 4-8 พบว่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ องค์ประกอบที่ 2 คณะกรรมการ
บริหารการจัดการเรียนรู้ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูง เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อย พบว่าทุกองค์ประกอบ
มีค่าเฉลี่ยสูง โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการอ านวยการมีค่าเฉลี่ยสูง และองค์ประกอบคณะกรรมการ
ด าเนินงานมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
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ตารางที่ 4-9 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชา
ตารางที่ 4-7  ช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตาม
ตารางที่ 4-7  ความต้องการของสถานประกอบการ องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน 
ตารางที่ 4-7  สาขาวิชาช่างกลโรงงานที่สถานประกอบการต้องการ 
 

 

องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ระดับความเหมาะสม 

X  S.D. ความหมาย 
องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนสาขาวิชาช่างกล
โรงงานที่สถานประกอบการต้องการ  

   

1.  สามารถตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานหลังการผลิต    
1.  1.1 ใช้เครื่องมือในการตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัด
ละเอียด  

 
4.33 

 
.49 

 
มาก 

1.  1.2 บ ารุงรักษาเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 4.33 .72 มาก 
ค่าเฉลี่ย 4.33 .60 มาก 

2.  สามารถใช้เครื่องมือกล     
1.  2.1 สามารถใช้เครื่องมือกลพื้นฐานได้    
3.1  1. 2.1.1 เครื่องกลึง   4.33 .49 มาก 
3.1  1. 2.1.2 เครื่องกัด 4.27 .46 มาก 
3.1  1. 2.1.3 เครื่องไส 4.40 .51 มาก 
3.1  1. 2.1.4 เครื่องเจียระไน 4.33 .49 มาก 
3.1  1. 2.1.5 เครื่องเจาะ 4.47 .52 มาก 
1.  2.2 ผลิตชิ้นสว่นด้วยเครื่องมือกล 4.40 .51 มาก 
1.  2.3 ตรวจสอบชิ้นงานที่ผลิตด้วยเครื่องมือกล 4.33 .49 มาก 
1.  2.4 บ ารุงรักษาเครื่องมือกล  4.27 .46 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.35 .49 มาก 
3.  สามารถควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี    
1.  3.1 เขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี  4.47 .52 มาก 
1.  3.2 ควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี 4.33 .49 มาก 
1.  3.3 ควบคุมการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี   4.33 .49 มาก 
1.  3.4 ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน    4.40 .51 มาก 
1.  3.5 บ ารุงรักษาเครื่องมือกลซีเอ็นซี  4.33 .49 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.37 .50 มาก 
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ตาราง  4-9  (ต่อ) 
 

 

องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ระดับความเหมาะสม 

X  S.D. ความหมาย 
4.  สามารถเขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์    
1.  4.1 เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4.40 .51 มาก 
1.  4.2 เขียนภาพ แยกชิ้นส่วน  4.33 .49 มาก 
1.  4.3 เขียนภาพประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล 4.33 .49 มาก 
1.  4.4 เขียนแบบสั่งงานการผลิต 4.40 .51 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.36 .50 มาก 
5.  สามารถสร้างอุปกรณ์น าคมตัดและอุปกรณ์จับยึด      

1.  5.1 ผลิตอุปกรณ์น าคมตัด ด้วยหลักการและกระบวนการ 4.33 .49 มาก 
1.  5.2 ผลิตอุปกรณ์จับ ยึด ตามหลักการและกระบวนการ 4.40 .51 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.36 .50 มาก 
6.  สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล      
1.  6.1 ตรวจเช็คเครื่องมือกล 4.33 .49 มาก 
1.  6.2 ซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล 4.27 .46 มาก 
1.  6.3 ผลิตชิ้นสว่นทดแทนเครื่องมือกล 4.47 .52 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.35 .49 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.35 .51 มาก 

 
 จากตารางที่ 4-9 พบว่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะ
วิชาชีพผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานที่สถานประกอบการต้องการ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูง เมื่อพิจารณา
เป็นองค์ประกอบย่อยพบว่าสามารถสร้างอุปกรณ์น าคมตัดและอุปกรณ์จับยึดมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และ
สามารถตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานหลังการผลิต มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
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ตารางที ่4-10 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชา 
ตารางที่ 4-7  ช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตาม 
ตารางที่ 4-7  ความต้องการของสถานประกอบการ องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบการบริหารการ 
ตารางที่ 4-7  จัดการเรียนรู้  
  

 

องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ระดับความเหมาะสม 

X  S.D. ความหมาย 
องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนรู้    
    4.1.  ด้านหลักสูตรการเรยีนการสอน 4.47 .64 มาก 
    4.2.  ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.40 .51 มาก 
    4.3.  ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 4.47 .52 มาก 
    4.4.  ด้านสื่อการเรียนการสอน 4.20 .68 มาก 
    4.5.  ด้านการท าวิจัยในชัน้เรียน 4.40 .51 มาก 
    4.6.  ด้านการพัฒนาบุคลากร 4.47 .52 มาก 
    4.7.  ด้านการมีส่วนร่วม 4.33 .49 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.39 .55 มาก 
 
 จากตารางที่ 4-10 พบว่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบ
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูง เมื่อพิจารณาองค์ประกอบพบว่าทุกด้านมีค่าเฉลี่ยสูง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาบุคลากร 
และด้านสื่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
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ตารางที ่4-11 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรปูแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชา 
ตารางที่ 4-7   ช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตาม 
ตารางที่ 4-7   ความต้องการของสถานประกอบการ องค์ประกอบที่ 5 กระบวนการบริหารการจัด 
                  การเรียนรู้  
 

 

องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ระดับความเหมาะสม 

X  S.D. ความหมาย 
องค์ประกอบที่ 5 กระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้    
1.  การวางแผนการบริหารจัดการเรียนรู้    
    1.1 วางแผนการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชา        
ช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะวิชาชีพที่สถานประกอบการต้องการ ด้วยการจัดท า
โครงการรองรับ 

 
 

4.20 

 
 

.41 

 
 

มาก 

    1.2 จัดท าโครงการส่งเสริมความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการสาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
4.40 

 
.51 

 
มาก 

    1.3 จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรสาชาวิชาสาขาวิชา      
ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
4.40 

 
.51 

 
มาก 

    1.4 จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
4.47 

 
.52 

 
มาก 

    1.5 จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมในการ
เรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
4.33 

 
.49 

 
มาก 

    1.6 จัดท าโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนสาขาวิชา     
ช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
4.27 

 
.46 

 
มาก 

    1.7 จัดท าโครงการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนสาขาวิชา  
ช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
4.33 

 
.49 

 
มาก 

    1.8 จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
4.40 

 
.51 

 
มาก 

    1.9 ประชุมเตรียมความพร้อมผู้รับผิดชอบโครงการและ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน   

 
4.27 

 
.46 

 
มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.34 .48 มาก 
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ตารางท่ี 4-11 (ต่อ) 
 

 

องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ระดับความเหมาะสม 

X  S.D. ความหมาย 
2.  การด าเนินการบริหารจัดการเรียนรู้    
    2.1 ส ารวจข้อมูลสถานประกอบการในสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
และประสานท าความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกัน 

 
4.40 

 
.51 

 
มาก 

    2.2 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน สาขาวิชาช่างกล
โรงงาน และสถานประกอบการร่วมปรับแผนการเรียนแต่ละภาค
เรียนและรายวิชาในสอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพที่สถาน
ประกอบการต้องการ 

 
 
 

4.47 

 
 
 

.52 

 
 
 

มาก 
    2.3 แผนกวิชาส ารวจความรู้ความสามารถและความต้องการ
พัฒนาตนเองและของครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 
4.40 

 
.51 

 
มาก 

    2.4 ส่งครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานเข้าฝึกประสบการณ์   
ในสถานประกอบการ 

 
4.47 

 
.52 

 
มาก 

    2.5 อบรม/ให้ความรู้ครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานแบบใช้ปัญหาเป็นฐานและ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
 

4.40 

 
 

.51 

 
 

มาก 
    2.6 อบรมให้ความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อม   
ในการเรียนรู้ 

 
4.33 

 
.49 

 
มาก 

    2.7 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 4.47 .52 มาก 
    2.8 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัยในชั้นเรียน 4.47 .52 มาก 
    2.9 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน 4.33 .49 มาก 
    2.10 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพที่สถานประกอบการต้องการ 

 
4.40 

 
.51 

 
มาก 

    2.11 จัดหาสื่อและเอกสารประกอบการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพที่สถานประกอบการต้องการ 

 
4.33 

 
.49 

 
มาก 

    2.12 ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษาและการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน 

 
4.47 

 
.52 

 
มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.41 .52 มาก 
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ตารางท่ี 4-11 (ต่อ) 
 

 

องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ระดับความเหมาะสม 

X  S.D. ความหมาย 
3.  ประเมินผลการบริหารการจัดการเรียนรู้    
    3.1 ประเมินผลสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนสาขาวิชาช่างกล
โรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม 

 
4.47 

 
.52 

 
มาก 

    3.2 ประเมินผลความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนของครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชดม 

 
4.33 

 
.49 

 
มาก 

    3.3 รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ 4.47 .52 มาก 
ค่าเฉลี่ย 4.43 .51 มาก 

4.  การปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้    
    4.1 ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุง/
พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้ 

 
4.47 

 
.52 

 
มาก 

    4.2 น าข้อสรุปจากการประชุมมาเป็นแนวทางการปรับปรุง/
พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้ 

 
4.47 

 
.52 

 
มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.47 .32 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.40 .45 มาก 

 

 จากตารางที่ 4-11 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ องค์ประกอบที่ 5 กระบวนการบริหาร
การจัดการเรียนรู้โดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่า การปรับปรุง/
พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และการวางแผนการบริหารจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด 
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 4.2.4 ขั้นตอนย่อยที่ 4 ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชา      
ช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ  
 

 ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัย 
เทคนิคเดชอุดม กับนักเรียนที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2558 โดยด าเนินการทดลองจ านวน 3 ครั้ง คือ
ในภาคเรียนที่ 2/2558, 1/2559 และ 2/2559 ผลมีดังนี้   
 4.2.4.1 ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน   
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2558 จากการประเมินผู้เรียนจ านวน 32 คน พบว่า 
ผู้เรียนสามารถตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานหลังการผลิต ระดับมากที่สุด จ านวน 10 คน ระดับมาก จ านวน 
18 คน ระดับปานกลาง จ านวน 4 คน และสามารถใช้เครื่องมือกล ระดับมากที่สุด จ านวน 7 คน 
ระดับมาก จ านวน 22 คน และระดับปานกลาง จ านวน 3 คน 
 จากการนิเทศการสอนพบว่า ครูยังขาดเทคนิคการสอนที่หลากหลายและทันสมัย     
ขาดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ใบงานและเอกสารประกอบการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียน      
ที่เรียนช้าหรือขาดเรียนสามารถทบทวนกับสื่อการเรียนการสอนและเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนได้ด้วยตนเอง ป้ายนิเทศในห้องปฏิบัติการ และได้น าข้อมูลที่ได้เข้าที่ประชุมพิจารณาเพ่ือปรับ
และพัฒนาครูผู้สอน ผู้วิจัยได้ท าการปรับรูปแบบด้วยการเพ่ิมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค   
การสอน การจัดท าสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย การจัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอนและ
การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน   
 4.2.4.2 ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2559 จากการประเมินผู้เรียน จ านวน 30 คน พบว่า
ผู้เรียนสามารถเขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับมากที่สุด จ านวน 12 คน ระดับมาก 
จ านวน 17 คนและระดับปานกลาง จ านวน 1 คน และสามารถควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี ระดับมาก
ที่สุด จ านวน 15 คน ระดับมาก จ านวน 14 คน และระดับปานกลาง จ านวน 1 คน 
 จากการนิเทศการสอน พบว่า ห้องเรียนมีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้มากขึ้น มีป้ายนิเทศ
บอกแนะน าอุปกรณ์ แต่ยังขาดคู่มือเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์บางอย่าง ครูมีเทคนิคการสอนและวิธีการที่
หลากหลายเพ่ิมจากเดิม มีการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยท าให้นักเรียนที่เรียนช้าหรือขาดเรียน
สามารถเรียนรู้เพ่ิมเติมภายหลังได้ทันเพ่ือน ผู้สอนมีทักษะการถ่ายทอดความรู้มากขึ้น และจากการ
ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนได้เสนอให้มีการ
เชิญวิทยากรภายนอกจากสถานประกอบการมาให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่ผู้เรียน และการส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้ปฏิบัติงานจริงด้วยการรับงานจากสถานประกอบการหรือชุมชนมาท าเพ่ือให้ผู้เรียน เกิดทักษะใน
การคิดและการแก้ปัญหาในชีวิตจริง โดยการควบคุมดูแลของครู และผู้วิจัยได้ท าการปรับรูปแบบด้วย
การส่งเสริมสนับสนุนวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ภาคเรียนละ 1 ครั้งตามสมรรถนะวิชาชีพที่เรียนใน
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แต่ละภาคเรียน และส่งเสริมให้รับงานจากภายนอกมาท าเพ่ือให้เกิดประสบการณ์จริงและเป็นการหา
รายได้ระหว่างเรียนอีกด้วย 
 4.2.4.3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  
ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2559 จากการประเมินผู้เรียน จ านวน 30 คน
พบว่า ผู้เรียนสามารถสร้างอุปกรณ์น าคมตัดและอุปกรณ์จับยึด (Jig Fixture) ระดับดีมาก จ านวน 20 คน
ระดับดี จ านวน 11 คน และสามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล ระดับดีมาก จ านวน 16 คน ระดับดี
จ านวน 14 คน  
 จากการนิเทศการสอน พบว่าห้องเรียนมีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีป้ายนิเทศ
บอกแนะน าอุปกรณ์ มีคู่มือการใช้อุปกรณ์ ครูมีเทคนิคการสอนและวิธีการที่หลากหลาย มีสื่อการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้มากขึ้น ผู้เรียนให้ความสนใจในงานที่ได้รับ
มอบหมาย และส่งทันตามก าหนดเวลา และจากการประชุมรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนได้เสนอให้มีการสนับสนุนในเรื่องการจัดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาช่างกลโรงงานอย่างต่อเนื่อง 
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 4.2.5 ขั้นตอนย่อยที่ 5 การประเมินหลังทดลองใช้รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้
สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ 
  

 1) ผลประเมินความคิดเห็นด้านความหมาะสมของครูที่มีต่อรูปแบบการบริหารการ
จัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
วิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ 
 
ตารางที ่4-12 ประเมินความคิดเห็นด้านความหมาะสมของครูที่มีต่อรูปแบบการบริหารการจัดการ 
                   เรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ 
                  วิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ องค์ประกอบที่ 1 จุดประสงค์ของ 
                  รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้   

 
 

องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ระดับความหมาะสม 

X  S.D. ความหมาย 
องค์ประกอบที่ 1 จุดประสงค์ของรูปแบบการบริหารการจัดการ
เรียนรู้   

   

1.   เพ่ือให้ผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน มีสมรรถนะวิชาชีพ     
ตามความต้องการของสถานประกอบการ   

 
4.17 

 
.41 

 
มาก 

2.  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูสาขาวิชา          
ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    

 
4.33 

 
.52 

 
มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.25 .42 มาก 
กกกกกก 
 จากตารางที่ 4-12 พบว่าความคิดเห็นของครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัย 
เทคนิคเดชอุดม ที่มีต่อรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ องค์ประกอบที่ 1 
จุดประสงค์ของรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้  โดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  
ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยสูงเช่นเดียวกัน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง คือ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และเพ่ือให้ผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน มีสมรรถนะ
วิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
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ตารางท่ี 4-13 ประเมินความคิดเห็นด้านความหมาะสมของครูที่มีต่อรูปแบบการบริหารการจัดการ                   
                  เรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ 
                  วิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ องค์ประกอบที่ 2 คณะกรรมการ 
                  บริหารการจัดการเรียนรู้ 
 

 

องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ความเหมาะสม 

X  S.D. ความหมาย 
องค์ประกอบที่ 2 คณะกรรมการบริหารการจัดการเรียนรู้    
คณะกรรมการอ านวยการบริหารการจัดการเรียนรู้    
1.  องค์ประกอบคณะกรรมการอ านวยการ     
1.  1.1 ผู้อ านวยการเป็นประธานคณะกรรมการ  4.33 .52 มาก 
1.  1.2 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรเป็นกรรมการ 4.17 .41 มาก 
1.  1.3 รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ           
เป็นกรรมการ   

 
4.33 

 
.52 

 
มาก 

1.  1.4 รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนเป็นกรรมการ 4.17 .75 มาก 
1.  1.5 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการเป็นกรรมการและเลขานุการ 4.33 .52 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.26 .54 มาก 
2.  หน้าที่คณะกรรมการอ านวยการ    
1.  2.1 ก าหนดนโยบายและวางแผนการบริหารการจัดการเรียนรู้  4.33 .52 มาก 
1.  2.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด               
การเรียนการสอน 

4.17 .41 มาก 

1.  2.3 ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครู  4.17 .41 มาก 
1.  2.4 ปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้ 4.33 .52 มาก 
1.  2.5 รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ต่อคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษา  

 
4.17 

 
.41 

 
มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.23 .45 มาก 
3.  องค์ประกอบคณะกรรมการด าเนินงาน     
1.  3.1 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  เป็นประธานคณะกรรมการ 4.17 .75 มาก 
1.  3.2 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   
เป็นรองประธานกรรมการ  

 
4.17 

 
.41 

 
มาก 
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ตารางที ่4-13 (ต่อ)  
 

 

องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ความเหมาะสม 

X  S.D. ความหมาย 
1.  3.3 หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล  เป็นกรรมการ  4.33 .52 มาก 
1.  3.4 หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน  เป็นกรรมการ 4.33 .52 มาก 
1.  3.5 หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นกรรมการ 4.17 .75 มาก 
1.  3.6 หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด  เป็นกรรมการ 4.17 .41 มาก 
1.  3.7 ครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน  เป็นกรรมการ 4.33 .52 มาก 
1.  3.8 หัวหน้าสาขาวิชาช่างกลโรงงาน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ  

 
4.17 

 
.41 

 
มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.23 .57 มาก 
4. หน้าที่คณะกรรมการด าเนินงาน     
1.  4.1 วางแผนและก าหนดแนวทางการบริหารการจัดการ
เรียนรู้ 

4.33 .52 มาก 

1.  4.2 ด าเนินการบริหารการจัดการเรียนรู้    4.17 .41 มาก 
1.  4.3 ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารการจัดการ
เรียนรู้   

4.33 .52 มาก 

1.  4.4 ประเมินผลการบริหารการจัดการเรียนรู้     4.33 .52 มาก 
1.  4.5 รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ต่อ
คณะกรรมการอ านวยการบริหารการจัดการเรียนรู้   

 
4.17 

 
.41 

 
มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.26 .47 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.24 .48 มาก 

 
 จากตารางที่ 4-13 พบว่าความคิดเห็นของครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัย 
เทคนิคเดชอุดม ที่มีต่อรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้  ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพ     
ตามความต้องการของสถานประกอบการ องค์ประกอบที่ 2 คณะกรรมการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูง เมื่อพิจารณาเป็นองค์ประกอบย่อยแล้วพบว่ามีค่าเฉลี่ยสูง เช่นเดียวกัน โดยทั้งสี่
องค์ประกอบย่อย อยู่ในระดับทีไ่ม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4-14 ประเมินความคิดเห็นด้านความหมาะสมของครูที่มีต่อรูปแบบการบริหารการจัดการ 
                  เรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ 
                  วิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะ 
                  วิชาชีพผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานที่สถานประกอบการต้องการ 

        
 

องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ความเหมาะสม 

X  S.D. ความหมาย 
องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนสาขาวิชาช่างกล
โรงงานที่สถานประกอบการต้องการ  

   

1. สามารถตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานหลังการผลิต    
1.  1.1 ใช้เครื่องมือในการตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือ        
วัดละเอียด 

 
4.17 

 
.41 

 
มาก 

1.  1.2 บ ารุงรักษาเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน  4.17 .41 มาก 
ค่าเฉลี่ย 4.17 .41 มาก 

2. สามารถใช้เครื่องมือกล     
    2.1 สามารถใช้เครื่องมือกลพื้นฐาน    
1.  5.1 2.1.1 เครื่องกลึง   4.17 .41 มาก 
1.  5.1 2.1.2 เครื่องกัด 4.33 .52 มาก 
1.  5.1 2.1.3 เครื่องไส 4.17 .41 มาก 
1.  5.1 2.1.4 เครื่องเจียระไน 4.33 .52 มาก 
1.  5.1 2.1.5 เครื่องเจาะ 4.17 .41 มาก 
1.  2.2 ผลิตชิ้นสว่นด้วยเครื่องมือกล 4.33 .52 มาก 
1.  2.3 ตรวจสอบชิ้นงานที่ผลิตด้วยเครื่องมือกล 4.17 .75 มาก 
1.  2.4 บ ารุงรักษาเครื่องมือกล  4.33 .52 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.25 .50 มาก 
3. สามารถควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี      
1.  3.1 เขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี  4.17 .41 มาก 
1.  3.2 ควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี 4.17 .75 มาก 
1.  3.3 ควบคุมการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี   4.33 .52 มาก 
1.  3.4 ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน   4.17 .41 มาก 
1.  3.5 บ ารุงรักษาเครื่องมือกลซีเอ็นซี 4.17 .41 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.20 .50 มาก 
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ตารางที ่4-14 (ต่อ) 
 

 

องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ระดับความเหมาะสม 

X  S.D. ความหมาย 
4. สามารถเขียนแบบเครื่องมือกลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์    
1.  4.1 เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4.33 .52 มาก 
1.  4.2 เขียนภาพ แยกชิ้นส่วน  4.17 .41 มาก 
1.  4.3 เขียนภาพประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล 4.50 .55 มาก 
1.  4.4 เขียนแบบสั่งงานการผลิต 4.33 .52 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.33 .50 มาก 
5. สามารถสร้างอุปกรณ์น าคมตัดและอุปกรณ์จับยึด       
1.  5.1 ผลิตอุปกรณ์น าคมตัด ด้วยหลักการและกระบวนการ 4.33 .52 มาก 
1.  5.2 ผลิตอุปกรณ์จับยึด ตามหลักการและกระบวนการ  4.33 .52 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.33 .52 มาก 
6. สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล      
1.  6.1 ตรวจเช็คเครื่องมือกล 4.17 .75 มาก 
1.  6.2 ซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล 4.33 .52 มาก 
1.  6.3 ผลิตชิ้นสว่นทดแทนเครื่องมือกล 4.33 .52 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.27 .59 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.25 .50 มาก 

 
 จากตารางที่ 4-14  พบว่าความคิดเห็นของครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน  วิทยาลัย 
เทคนิคเดชอุดม ที่มีต่อรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพ   
ตามความต้องการของสถานประกอบการ องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนสาขาวิชา     
ช่างกลโรงงาน ที่สถานประกอบการต้องการ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ
ย่อยอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยสามารถสร้างอุปกรณ์น าคมตัดและอุปกรณ์จับยึด มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด และสามารถตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานหลังการผลิต มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
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ตารางท่ี 4-15 ประเมินความคิดเห็นด้านความหมาะสมของครูที่มีต่อรูปแบบการบริหารการจัดการ 
                  เรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ 
                  วิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ องค์ประกอบที่ 4 การบริหาร 
                  การจัดการเรียนรู้ 
 

 

องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ระดับความเหมาะสม 

X  S.D. ความหมาย 
องค์ประกอบที่  4 การบริหารการจัดการเรียนรู้    
    4.1. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 4.33 .52 มาก 
    4.2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.17 .75 มาก 
    4.3. ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 4.17 .41 มาก 
    4.4. ด้านสื่อการเรียนการสอน 4.17 .41 มาก 
    4.5. ด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน 4.33 .52 มาก 
    4.6. ด้านการพัฒนาบุคลากร  4.17 .75 มาก 
    4.7. ด้านการมีส่วนร่วม 4.17 .41 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.21 .53 มาก 
 
 จากตาราง 4-15 พบว่าความคิดเห็นของครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน  วิทยาลัย 
เทคนิคเดชอุดมที่มีต่อรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ องค์ประกอบที่ 4 การบริหารการจัดการ
เรียนรู้ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูงและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีค่าเฉลี่ยสูง โดยด้านหลักสูตร
การเรียนการสอนและด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด นอกนั้นอยู่ในระดับเท่ากันทุกด้าน  
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ตารางท่ี 4-16 ประเมินความคิดเห็นด้านความหมาะสมของครูที่มีต่อรูปแบบการบริหารการจัดการ 
                   เรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ 
                   วิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ องค์ประกอบที่ 5 กระบวนการ 
                   บริหารการจัดการเรียนรู้ 
  

 

องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ระดับความเหมาะสม 

X  S.D. ความหมาย 
องค์ประกอบที่  5 กระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้    
1. การวางแผนการบริหารจัดการเรียนรู้    
    1.1 วางแผนการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกล
โรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ
ที่สถานประกอบการต้องการ  ด้วยการจัดท าโครงการรองรับ 

 
 

4.33 

 
 

.52 

 
 

มาก 
    1.2 จัดท าโครงการส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการ
สาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
4.17 

 
.41 

 
มาก 

    1.3 จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรสาชาวิชาสาขาวิชา       ช่าง
กลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
4.17 

 
.41 

 
มาก 

    1.4 จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
4.33 

 
.52 

 
มาก 

    1.5 จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้
สาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
4.17 

 
.41 

 
มาก 

    1.6 จัดท าโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนสาขาวิชา      
ช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
4.17 

 
.41 

 
มาก 

    1.7 จัดท าโครงการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนสาขาวิชา   
ช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
4.17 

 
.41 

 
มาก 

    1.8 จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
ช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
4.33 

 
.52 

 
มาก 

    1.9 ประชุมเตรียมความพร้อมผู้รับผิดชอบโครงการและก าหนด
แนวทางการด าเนินงาน   

 
4.17 

 
.75 

 
มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.23 .45 มาก 
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ตารางที ่4-16 (ต่อ) 
 

 

องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ระดับความเหมาะสม 

X  S.D. ความหมาย 
องค์ประกอบที่  5 กระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู ้    
2. การด าเนินการบริหารจัดการเรียนรู้    
    2.1 ส ารวจข้อมูลสถานประกอบการในสาขาวิชาช่างกล
โรงงานและประสานท าความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกัน 

 
4.33 

 
.52 

 
มาก 

    2.2 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน สาขาวิชาช่างกล
โรงงาน และสถานประกอบการร่วมปรับแผนการเรียนแต่ละ     
ภาคเรียนและรายวิชาในสอดคล้องกับ สมรรถนะวิชาชีพที่สถาน
ประกอบการต้องการ 

 
 
 

4.17 

 
 
 

.41 

 
 
 

มาก 
    2.3 แผนกวิชาส ารวจความรู้ความสามารถและความต้องการ
พัฒนาตนเองและของครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 
4.50 

 
.55 

 
มาก 

    2.4 ส่งครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานเข้าฝึกประสบการณ์   
ในสถานประกอบการ 

 
4.50 

 
.55 

 
มาก 

    2.5 อบรม/ให้ความรู้ครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานแบบใช้ปัญหา เป็นฐาน 
และการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
 

4.33 

 
 

.52 

 
 

มาก 
    2.6 อบรมให้ความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อม 
ในการเรียนรู้ 

 
4.17 

 
.41 

 
มาก 

    2.7 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน        
(เน้นการท าสื่อที่ทันสมัย เช่น สื่อมัลติมิเดีย) 

 
4.33 

 
.52 

 
มาก 

    2.8 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัยในชั้นเรียน 4.17 .41 มาก 
    2.9 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน 4.33 .52 มาก 
    2.10 จัดหาวัสดุและครภัณฑ์ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพที่สถานประกอบการต้องการ 

 
4.17 

 
.75 

 
มาก 

    2.11 จัดหาสื่อและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพที่สถานประกอบการต้องการ 

 
4.17 

 
.41 

 
มาก 

    2.16  ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษาและการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน 

 
4.17 

 
.75 

 
มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.27 .52 มาก 
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ตารางที ่4-16 (ต่อ) 
 

 

องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ระดับความเหมาะสม 

X  S.D. ความหมาย 
3. ประเมินผลการบริหารการจัดการเรียนรู้    
    3.1 ประเมินผลสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม 

 
4.33 

 
.52 

 
มาก 

    3.2 ประเมินผลความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ของครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
4.17 

 
.41 

 
มาก 

    3.3 รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ 4.27 .41 มาก 
ค่าเฉลี่ย 4.28 .51 มาก 

4. การปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้    
    4.1 ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุง/
พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้ 

 
4.33 

 
.52 

 
มาก 

    4.2 น าข้อสรุปจากการประชุมมาเป็นแนวทางการปรับปรุง/
พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้ 

 
4.50 

 
.55 

 
มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.41 .53 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.30 .50 มาก 

 
 จากตาราง 4-16 พบว่า ความคิดเห็ นของครูผู้ สอน สาขาวิชาช่ างกลโรงงานของ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ต่อรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ที่ส่งผลให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ องค์ประกอบที่ 5 กระบวนการ
บริหารการจัดการเรียนรู้ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบหลักพบว่า การ
ปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และการวางแผนการบริหารจัดการ
เรียนรู้มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
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 2) ผลประเมินความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชา      
ช่างกลโรงงานต่อรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิค 
เดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ 
 

ตารางที่ 4-17 ผลการประเมินความคิดเห็นหลังทดลองใช้รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
ตารางที่ 4-18  สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ 
ตารางที่ 4-18  วิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ  
 

 

องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
เห็นด้วย 

จ านวน ร้อยละ 
องค์ประกอบที่ 1 จุดประสงค์ของรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้     
1.  1. เพ่ือให้ผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานมีสมรรถนะวิชาชีพตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ    

 
11 

 
100 

1.  2. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    

 
11 

 
100 

องค์ประกอบที่ 2 คณะกรรมการบริหารการจัดการเรียนรู้   
คณะกรรมการอ านวยการบริหารการจัดการเรียนรู้   
1. องค์ประกอบคณะกรรมการอ านวยการ    
1.  1.1 ผู้อ านวยการ เป็นประธานคณะกรรมการ  11 100 
1.  1.2 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นกรรมการ 11 100 
1.  1.3 รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นกรรมการ 11 100 
1.  1.4 รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน เป็นกรรมการ 11 100 
1.  1.5 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 11 100 
2. หน้าที่คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย   
1.  2.1 ก าหนดนโยบายและวางแผนการบริหารการจัดการเรียนรู้  11 100 
1.  2.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  11 100 
1.  2.3 ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครู  11 100 
1.  2.4 ปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้ 11 100 
1.  2.5 รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ต่อคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา  

11 100 
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ตารางที ่4-17 (ต่อ) 
 

 

องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
เห็นด้วย 

จ านวน ร้อยละ 
2. หน้าที่คณะกรรมการด าเนินงาน   
1.  2.1 วางแผนและก าหนดแนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ 11 100 
1.  2.2 ด าเนินการบริหารการจัดการเรียนรู้    11 100 
1.  2.3 ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารการจัดการเรียนรู้  11 100 
1.  2.4 ประเมินผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ 11 100 
1.  2.5 รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ต่อ คณะกรรมการ
อ านวยการบริหารการจัดการเรียนรู้   

11 100 

องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานที่
สถานประกอบการต้องการ  

  

1. สามารถตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานหลังการผลิต   
1.  1.1 ใช้เครื่องมือในการตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัดละเอียด 11 100 
1.  1.2 บ ารุงรักษาเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน  11 100 
2. สามารถใช้เครื่องมือกล    
    2.1 สามารถใช้เครื่องมือกลพื้นฐานได้   
1.  5.1 2.1.1 เครื่องกลึง   11 100 
1.  5.1 2.1.2 เครื่องกัด 11 100 
1.  5.1 2.1.3 เครื่องไส 11 100 
1.  5.1 2.1.4 เครื่องเจียระไน 11 100 
1.  5.1 2.1.5 เครื่องเจาะ 11 100 
1.  2.2 ผลิตชิ้นสว่นด้วยเครื่องมือกล 11 100 
1.  2.3 ตรวจสอบชิ้นงานที่ผลิตด้วยเครื่องมือกล 11 100 
1.  2.4 บ ารุงรักษาเครื่องมือกล  11 100 

 
 
 
 
 



 
109 

 

ตารางที ่4-17  (ต่อ) 
 

 

องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
เห็นด้วย 

จ านวน ร้อยละ 
3.  สามารถควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี   
1.  3.1 เขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี  11 100 
1.  3.2 ควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี 11 100 
1.  3.3 ควบคุมการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี   11 100 
1.  3.4 ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน    11 100 
1.  3.5 บ ารุงรักษาเครื่องมือกลซีเอ็นซี  11 100 
4.  สามารถเขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   
1.  4.1 เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 11 100 
1.  4.2 เขียนภาพ แยกชิ้นส่วน  11 100 
1.  4.3 เขียนภาพประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล 11 100 
1.  4.4 เขียนแบบสั่งงานการผลิต 11 100 
5.  สามารถสร้างอุปกรณ์น าคมตัดและอุปกรณ์จับยึด (Jig Fixture)      
1.  5.1 ผลิตอุปกรณ์น าคมตัด ด้วยหลักการและกระบวนการ 11 100 
1.  5.2 ผลิตอุปกรณ์จับ ยึด ตามหลักการและกระบวนการ 11 100 
6.  สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล     
1.  6.1 ตรวจเช็คเครื่องมือกล 11 100 
1.  6.2 ซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล 11 100 
1.  6.3 ผลิตชิ้นสว่นทดแทนเครื่องมือกล 11 100 
องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนรู้    
1.  1. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน    11 100 
1.  2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 11 100 
1.  3. ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 11 100 
1.  4. ด้านสื่อการเรียนการสอน  11 100 
1.  5. ด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน 11 100 
1.  6. ด้านการพัฒนาบุคลากร 11 100 
1.  7. ด้านการมีส่วนร่วม  11 100 
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ตารางที ่4-17  (ต่อ) 
 

 

องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
เห็นด้วย 

จ านวน ร้อยละ 
องค์ประกอบที่ 5 กระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้   
1. การวางแผนการบริหารการจัดการเรียนรู้    
1.  1.1 วางแผนการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
วิทยาลัย เทคนิคเดชอุดม ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพที่สถาน
ประกอบการต้องการ ด้วยการจัดท าโครงการรองรับ 

 
 

11 

 
 

100 
1.  1.2 จัดท าโครงการส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการสาขาวิชา    
ช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   4.  4. 

 
11 

 
100 

1.  1.3 จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาช่างกลโรงงาน      
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
11 

1 
  100 

1.  1.4 จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาช่างกลโรงงาน      
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
11 

 
100 

1.  1.5 จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้สาขาวิชา    
ช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
11 

 
100 

1.  1.6 จัดท าโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
11 

 
100 

1.  1.7 จัดท าโครงการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
11 

 
100 

1.  1.8 จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างกล
โรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
11 

 
100 

.  1.9 ประชุมเตรียมความพร้อมผู้รับผิดชอบตามโครงการและก าหนด
แนวทาง การด าเนินงาน 

 
11 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 



 
111 

 

ตารางที ่4-17 (ต่อ)  
 

 

องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
เห็นด้วย 

จ านวน ร้อยละ 
คณะกรรมการด าเนินงานการบริหารการจัดการเรียนรู้    
1.  องค์ประกอบคณะกรรมการด าเนินงาน   
1.  1.1 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานคณะกรรมการ 11 100 
1.  1.2 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เป็นกรรมการ  11 100 
1.  1.3 หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล เป็นกรรมการ  11 100 
1.  1.4 หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน เป็นกรรมการ 11 100 
1.  1.5 หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นกรรมการ 11 100 
1.  1.6 หวัหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด เป็นกรรมการ 11 100 
1.  1.7 ครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน เป็นกรรมการ 11 100 
1.  1.8 หัวหน้าสาขาวิชาช่างกลโรงงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ  11 100 
2. การด าเนินการบริหารการจัดการเรียนรู้   
.  2.1  ส ารวจข้อมูลสถานประกอบการในสาขาวิชาช่างกลโรงงานและ
ประสาน ท าความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกัน  

 
11 

 
100 

    2.2 งานพัฒนาหลักสูตร แผนวิชาและสถานประกอบการร่วมปรับ
แผนการเรียนแต่ละภาคเรียนและรายวิชาให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ
ที่สถานประกอบการต้องการ 

 
 

11 

 
 

100 
     2.3 แผนกวิชาส ารวจความรู้ความสามารถและความต้องการพัฒนา
ตนเองของครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 
11 

 
100 

1.  2.4 ส่งครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานเข้าฝึกประสบการณ์ใน      
สถานประกอบการ 

 
11 

 
100 

1.  2.5 อบรม/ให้ความรู้ครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน แบบใช้ปัญหาเป็นฐานและการสอน      
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
 

11 

 
 

100 
1.  2.6 อบรมให้ความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 11 100 
1.  2.7 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าสื่อการเรียนการสอน 11 100 
1.  2.8 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัยใจในชั้นเรียน   11 100 
1.  2.9 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน 11 100 
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ตารางท่ี 4-17 (ต่อ)  
 

 

องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
เห็นด้วย 

จ านวน ร้อยละ 
1.  2.10 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน     
ให้สอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพที่สถานประกอบการต้องการ 

 
11 

 
100 

1.  2.11 จัดหาสื่อและเอกสารประกอบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะอาชีพที่สถานประกอบการต้องการ  

 
11 

 
100 

    2.12 ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษาและการนิเทศการจัดการเรียนการ
สอน 

11 100 

3. ประเมินผลการบริหารการจัดการเรียนรู้   
1.  3.1 ประเมินผลสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัย เทคนิคเดชอุดม   

 
11 

 
100 

1.  3.2 ประเมินผลความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
11 

 
100 

1.  3.3 รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้  11 100 
4. การปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้   
1.  4.1 ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาการ
บริหารการจัดการเรียนรู้   

 
11 

 
100 

1.  4.2 น าข้อสรุปจากการประชุมมาเป็นแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาการ
บริหารการจัดการเรียนรู้ 

 
11 

 
100 

 
 จากตารางที่ 4-17 พบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคือคณะกรรมการด าเนินงานการบริหาร     
การจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีความเห็นด้วยกับรูปแบบ      
การบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละร้อยในทุกองค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อยและรายข้อ  
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 3.3 ขั้นตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อสมรรถนะ
วิชาชีพของนักเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
 

ตารางท่ี 4-18 ผลประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อสมรรถนะวิชาชีพของ 
                  นักเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานที่ออกฝึกงานในสถานประกอบการ  
 

 

สมรรถนะวิชาชีพ 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. ความหมาย 
1.  สามารถตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานหลังการผลิต    
1.  1.1 ใช้เครื่องมือในการตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัด
ละเอียด 

4.17 .41 มาก 

1.  1.2 บ ารุงรักษาเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน  4.33 .52 มาก 
ค่าเฉลี่ย 4.25 .46 มาก 

2.  สามารถใช้เครื่องมือกล     
    2.1 สามารถใช้เครื่องมือกลพื้นฐานได้    
1.  5.1 2.1.1 เครื่องกลึง   4.33 .52 มาก 
1.  5.1 2.1.2 เครื่องกัด 4.33 .52 มาก 
1.  5.1 2.1.3 เครื่องไส 4.33 .52 มาก 
1.  5.1 2.1.4 เครื่องเจียระไน 4.33 .52 มาก 
1.  5.1 2.1.5 เครื่องเจาะ 4.33 .52 มาก 
1.  2.2 ผลิตชิ้นสว่นด้วยเครื่องมือกล 4.17 .41 มาก 
1.  2.3 ตรวจสอบชิ้นงานที่ผลิตด้วยเครื่องมือกล 4.17 .41 มาก 
1.  2.4 บ ารุงรักษาเครื่องมือกล  4.33 .52 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.29 .49 มาก 
3.  สามารถควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี    
1.  3.1 เขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี  4.17 .41 มาก 
1.  3.2 ควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี 4.33 .52 มาก 
1.  3.3 ควบคุมการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี   4.33 .52 มาก 
1.  3.4 ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน    4.33 .52 มาก 
1.  3.5 บ ารุงรักษาเครื่องมือกลซีเอ็นซี  4.33 .52 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.29 .49 มาก 
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ตารางท่ี 4-18 (ต่อ) 
 

 

สมรรถนะวิชาชีพ 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. ความหมาย 
4.  สามารถเขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์    
1.  4.1 เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4.17 .41 มาก 
1.  4.2 เขียนภาพ แยกชิ้นส่วน  4.17 .41 มาก 
1.  4.3 เขียนภาพประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล 4.17 .41 มาก 
1.  4.4 เขียนแบบสั่งงานการผลิต 4.17 .41 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.17 .41 มาก 
5.  สามารถสร้างอุปกรณ์น าคมตัดและอุปกรณ์จับยึด        
(Jig Fixture)   

   

1.  5.1 ผลิตอุปกรณ์น าคมตัด ด้วยหลักการและกระบวนการ 4.17 .41 มาก 
1.  5.2 ผลิตอุปกรณ์จับ ยึด ตามหลักการและกระบวนการ 4.17 .41 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.17 .41 มาก 
6.  สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล      
1.  6.1 ตรวจเช็คเครื่องมือกล 4.17 .41 มาก 
1.  6.2 ซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล 4.17 .41 มาก 
1.  6.3 ผลิตชิ้นสว่นทดแทนเครื่องมือกล 4.17 .41 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.17 .41 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.22 .44 มาก 

 
 จากตารางที่ 4-18 พบว่าความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อสมรรถนะวิชาชีพ
ของนักเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงและ
เมื่อพิจารณาเป็นรายสมรรถนะวิชาชีพพบว่าทุกสมรรถนะมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง และ
เมื่อพิจารณาเป็นสมรรถนะย่อยพบว่าทุกสมรรถนะมีค่าเฉลี่ยสูง โดยรายการสมรรถนะวิชาชีพด้าน
ความสามารถควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี มีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยในระดับสูงสุด และด้านความสามารถ 
เขียนแบบเครือ่งกลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับต่ าสุด 
 
 
 



บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัย 
เทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ          
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสมรรถนะวิชาชีพสาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    
ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ12) พัฒนาและประเมิน
รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมที่ส่งผลให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ 3) ประเมินความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีต่อสมรรถนะวิชาชีพของนักเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
กกกกกกก5.1 สรุป 
กกกกกกก5.2 อภิปรายผล 
กกกกกกก5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุป   
กกกกก ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
กกกกก 5.1.1 สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานที่สถานประกอบการต้องการมี  6 
สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย 1) สามารถตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานหลังการผลิต 2) สามารถใช้
เครื่องมือกลพื้นฐาน 3) สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4) สามารถควบคุมเครื่องมือกล
ซีเอ็นซี 5) สามารถสร้างอุปกรณ์น าคมตัดและอุปกรณ์จับยึด และ 6) สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล
 5.1.2 ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  ที่ส่งผลให้ผู้ เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ ดังนี้ 
 5.1.2.1 รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิค     
เดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ ประกอบด้วย   
5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 1) จุดประสงค์ของรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสาขาวิชา
ช่างกลโรงงานมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการและเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน  
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 2) คณะกรรมการบริหารการจัดการเรียนรู้มีคณะกรรมการ 2 คณะ ได้แก่
คณะกรรมการอ านวยการบริหารการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยองค์ประกอบคณะกรรมการอ านวยการ 
ซึ่งมีผู้อ านวยการเป็นประธานคณะกรรมการ กรรมการประกอบด้วย รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา และ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ
อ านวยการ มีหน้าที่ การก าหนดนโยบายและวางแผนการบริหารการจัดการเรียนรู้ พัฒนาครูให้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครู 
ปรับปรุง/พัฒนา บริหารการจัดการเรียนรู้  รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ต่อคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษา ส่วนคณะกรรมการด าเนินงานการบริหารการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รอง
ประธานกรรมการ ส่วนกรรมการ ประกอบด้วยหัวหน้างานที่รับผิดชอบงานวัดผลและประเมินผล งานสื่อ
การเรียนการสอน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานวิทยบริการและห้องสมุด ครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
และ หัวหน้าสาขาวิชาช่างกลโรงงาน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ วางแผน
และก าหนดแนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ ด าเนินการบริหารการจัดการเรียนรู้ ก ากับติดตาม
และตรวจสอบการบริหารการจัดการเรียนรู้  ประเมินผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ รายงานผลการ
บริหารการจัดการเรียนรู้ต่อคณะกรรมการอ านวยการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
 3) สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานที่สถานประกอบการต้องการ
ประกอบด้วย 6 สมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ สามารถตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานหลังการผลิตประกอบด้วย 
ใช้เครื่องมือในการตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัดละเอียด และบ ารุงรักษาเครื่องมือในการตรวจสอบ
คุณภาพชิ้นงาน สามารถใช้เครื่องมือกล ประกอบด้วย สามารถใช้เครื่องมือกลพื้นฐาน ได้แก่ เครื่องกลึง
เครื่องกัด เครื่องไส เครื่องเจียระไน เครื่องเจาะ ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล ตรวจสอบชิ้นงานที่ผลิต
ด้วยเครื่องมือกล และบ ารุงรักษาเครื่องมือกล สามารถเขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ประกอบด้วย เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เขียนภาพ แยกชิ้นส่วน เขียนภาพประกอบ
ชิ้นส่วนเครื่องมือกล  และเขียนแบบสั่ งงานการผลิต สามารถความคุมเครื่องมือกลซี เอ็นซี 
ประกอบด้วยเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี ควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี ควบคุมชิ้นงาน
จากการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานซีเอ็นซี และบ ารุงรักษา
เครื่องมือกลซีเอ็นซี สามารถสร้างอุปกรณ์น าคมตัดและอุปกรณ์จับยึด ประกอบด้วย ผลิตอุปกรณ์น าคม
ตัดด้วยหลักการและกระบวนการผลิตอุปกรณ์จับยึดตามหลักการและกระบวนการ สามารถซ่อมบ ารุง
เครื่องมือกล ประกอบด้วยตรวจเช็คเครื่องจักรกล และซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล ผลิตชิ้นส่วนทดแทน
เครื่องมือกล  
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 4) องค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนรู้  ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่      
ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้              
ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน ด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านการมีส่วนร่วม  
 5) กระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนประกอบด้วย 
 5.1) การวางแผนการบริหารการจัดการเรียนรู้ (Plan) ได้แก่ ร่วมประชุม
และวางแผนการบริหารจัดการการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ  
ที่สถานประกอบการต้องการด้วยการก าหนดโครงการรองรับ จัดท าโครงการส่งเสริมความร่วมมือกับ
สถานประกอบการสาขาวิชาช่างกลโรงาน จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาช่างกลโรงงาน โครงการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน โครงการส่งเสริม
การท าวิจัยในชั้นเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา    
ช่างกลโรงงาน จัดประชุมเตรียมความพร้อมผู้รับผิดชอบตามโครงการและก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน 
 5.2) การด าเนินการบริหารการจัดการเรียนรู้ (Do) ได้แก่ ส ารวจข้อมูล
สถานประกอบการในสาขาวิชาช่างกลโรงงานและประสานท าความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สถานประกอบ ชุมชนและผู้ปกครอง 
ร่วมปรับแผนการเรียนแต่ละภาคเรียน และรายวิชาให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพที่สถานประกอบการ
ต้องการ สาขาวิชาส ารวจความรู้ความสามารถและความต้องการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนสาขาวิชา
ช่างกลโรงงาน ส่งครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ อบรมให้
ความรู้แก่ครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน และการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ อบรมให้ความรู้ แก่ครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัด
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าสื่อการเรียนการสอน เน้นการท าสื่อที่
ทันสมัย เช่น สื่อมัลติมิเดีย อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัยในชั้นเรียน อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การวัดผลและประเมินผลการเรียน จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพที่สถานประกอบการต้องการ จัดหาสื่อและเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพที่สถานประกอบการต้องการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท าใบงาน
และเอกสารประกอบการสอน อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนที่ทันสมัย อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมสนับสนุนการรับงาน
จากภายนอก การให้บริการชุมชน ก ากับติดตามให้ค าปรึกษาและการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
 5.3) ประเมินผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ (Check) ได้แก่ ประเมินผล
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประเมินผลความรู้
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ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิค    
เดชอุดม รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
 5.4) การปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้ (Act) ได้แก่ ประชุม
รับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรู้ น าข้อสรุปจากการประชุม
มาเป็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรู้ 
 5.1.2.2 การประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชา
ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของ
สถานประกอบการ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า ทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก และผลการสนทนากลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคือคณะกรรมการด าเนินงานการบริหารการจัดการ
เรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพ   
ตามความต้องการของสถานประกอบการ พบว่า คณะกรรมการทุกคนเห็นด้วยกับรูปแบบการบริหาร  
การจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
วิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ ทั้งองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย  
 5.1.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อสมรรถนะวิชาชีพของ
นักเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง 
 
5.2 อภิปรายผล  
 5.2.1 สมรรถนะผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานที่สถานประกอบการต้องการมี 6 สมรรถนะหลัก
ประกอบด้วย สามารถตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานหลังการผลิต สามารถใช้เครื่องมือกลพ้ืนฐาน 
สามารถออกแบบและออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี สามารถ
สร้างอุปกรณ์น าคมตัดและอุปกรณ์จับยึด และสามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วย  
ทุกคน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าข้อมูลสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานที่น าไปสอบถาม         
สถานประกอบการ ครูที่มีประสบการณ์สอนและการนิเทศนักเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ได้จากการ
นิเทศนักเรียนนักศึกษาจากสถานประกอบการมาก่อนและน ามาถามย้ าอีกครั้งหนึ่ง ท าให้ผู้เชี่ยวชาญที่
เป็นตัวแทนของสถานประกอบการ ครูที่มีประสบการณ์สอนและการนิเทศนักเรียนสาขาวิชา          
ช่างกลโรงงาน มีความเห็นตรงกันทุกคน และผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกัน สอดคล้องกับการศึกษา
ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พบว่า สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานที่สถานประกอบการ
ต้องการ ประกอบด้วย สามารถความคุมเครื่องจักรกล สามารถเขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สามารถสร้างอุปกรณ์น าคมตัดและอุปกรณ์จับยึด สามารถซ่อมบ ารุง สามารถใช้เครื่องมือกล
พ้ืนฐาน สามารถใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ (วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม. 2557 : 11) 
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 5.2.2 การพัฒนาและประเมินผลการทดลองใช้ รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชา
ช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของ
สถานประกอบการ มีดังนี้ 
 5.2.2.1 การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ 
  1) จุดประสงค์ของรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนสาขาวิชาช่างกล
โรงงานมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ และเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน พบว่าโดยรวมผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่ามีความเป็นไปได้ 
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการให้ผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานเกิดสมรรถนะวิชาชีพตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ ต้องมีการก าหนดจุดประสงค์ให้ชัดเจนเกี่ยวกับสมรรถนะ
วิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถตรงกับสมรรถนะวิชาชีพที่สถาน
ประกอบการต้องการด้วย จุดประสงค์เป็นตัวก าหนดว่าด าเนินงานได้ตามที่เป้าหมายหรือไม่ ดังนั้น
วัตถุประสงค์ทั้งสองข้อมีความส าคัญต่อผู้เรียนในการเกิดสมรรถนะวิชาชีพตามต้องการ จึงท าให้
จุดประสงค์ของรูปแบบมีความส าคัญและมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ    
ธีระ  รุญเจริญ (2550 : 162-163) กล่าวว่าองค์ประกอบของรูปแบบมี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ระบบและกลไกของรูปแบบ วิธีด าเนินงานของรูปแบบ 
แนวทางการประเมินผลรูปแบบ และเงื่อนไขของรูปแบบ 
 2) คณะกรรมการบริหารการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย คณะกรรมการอ านวยการ 
ซึ่งมีผู้อ านวยการเป็นประธานคณะกรรมการ ส่วนกรรมการประกอบด้วย รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา และ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการเป็นกรรมการและเลขานุการ ส่วนคณะกรรมการด าเนินงาน
การบริหารการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธานคณะกรรมการ  
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบ   
ทวิภาคี หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด ครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน และหัวหน้าสาขาวิชาช่างกล
โรงงานเป็นกรรมการและเลขานุการ ผลการศึกษา พบว่า โดยรวมผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่ามี    
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การบริหารงานในรูปแบบของคณะบุคคล   
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในด าเนินงานการท างานเป็นทีม ส่งผลให้การท างาน
เกิดประสิทธิภาพ ท าให้ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของประกอบ  กุลเกลี้ยง และสิทธิพร  ลิ้มบริบูรณ์ (2558 : 2) ที่กล่าวว่า การบริหารโดยองค์คณะ
บุคคล หมายถึง รูปแบบการบริหารโดยมีบุคคลหลายคนเข้าไปร่วมกันรับผิดชอบก าหนดนโยบาย 
ตัดสินใจ วินิจฉัยตลอดจนวางแนวทางเป็นบรรทัดฐาน เพ่ือให้ฝ่ายปฏิบัติน าไปปฏิบัติก่อให้ภารกิจของ
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หน่วยงานเกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ธีระ  รุญเจริญ (2550: 
44) ที่กล่าวว่า การบริหารโดยองค์คณะบุคคลเป็นการบริหารโดยกลุ่มของบุคคลหรือการบริหารโดย
คณะกรรมการหรือเป็นรูปแบบการบริหารที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 3) สมรรถนะผู้ เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานที่ สถานประกอบการต้องการ 
ประกอบด้วย 6 สมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ สามารถความคุมเครื่องจักรกลซีเอ็นซี สามารถเขียนแบบ
เครื่องกลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถสร้างอุปกรณ์น าคมตัดและอุปกรณ์จับยึด (Jig Fixture) 
สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล สามารถใช้เครื่องมือกล สามารถใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพได้ พบว่า 
โดยรวมผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสมรรถนะวิชาชีพ 
ทั้ง 6 ด้าน ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการสอบถามสถานประกอบการ ตามรายงานการศึกษาของวิทยาลัย 
เทคนิคเดชอุดม พบว่าสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานที่สถานประกอบการต้องการ 
ประกอบด้วย สามารถความคุมเครื่องจักรกล สามารถเขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
สามารถสร้างอุปกรณ์น าคมตัดและอุปกรณ์จับยึด สามารถซ่อมบ ารุง สามารถใช้เครื่องมือกลพ้ืนฐาน 
สามารถใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ (วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม.  2557: 11) 
 4) องค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 7 ด้านได้แก่ หลักสูตร
การเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การท าวิจัย
ในชั้นเรียน การพัฒนาบุคลากรและการมีส่วนร่วม พบว่า โดยรวมผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในการบริหารการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยได้น า กระบวนการบริหารงาน
คุณภาพของเดมมิง (PDCA) มาใช้ในการขับเคลื่อนการท างานขององค์ประกอบทั้ง 7 ด้าน เพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และองค์ประกอบทั้ง 7 ด้าน มีความส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน จึงท าให้ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนรู้ว่ามี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
(2553: 36 - 37) ที่กล่าวว่า การบริหารจัดการหลักสูตร สถานศึกษาเป็นภารกิจหลักในการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สถานศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และด าเนินการน า หลักสูตรสู่การปฏิบัติในการจัดการเรียน การสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพด้วยการสร้างความมั่นใจต่อพ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
อรทัย  มูลค าและสุวิทย์  มูลค า (2554 : 1) กล่าวว่า ผู้เรียนจะมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เป็นการจัดกิจกรรมประสบการณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆ  
ที่มีความหมายกับผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและปฏิสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านั้นด้วยตนเอง     
ด้วยวิธีการสังเกต วิเคราะห์ ปฏิบัติ สรุป เพ่ือสร้างนิยามความหมายและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 67-69) พบว่า ปัจจัยสนับสนุน
สภาพแวดล้อมหลายประการที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ได้แก่ ครูไม่ได้รับการ
สนับสนุนในด้านสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย สถานที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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ครูส่วนหนึ่งยังไม่เข้าใจเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ สื่อ
การเรียนการสอนไม่ทันสมัย ด้านสื่อและหนังสือท่ีใช้ในการเรียนการสอนมีความล้าสมัย ย่อมส่งผลต่อ
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากนี้ ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 18-19) กล่าวว่า
ประโยชน์ของสื่อการเรียนรู้ มีหลายประการ เช่น ช่วยเพ่ิมประสบการณ์ของผู้เรียนให้มากขึ้น ช่วยให้
ครูจัดเนื้อหาวิชาที่มีความส าคัญต่อชีวิตเด็ก ช่วยให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายแตกต่างกัน
ออกไป ช่วยให้ครูสอนเนื้อหาวิชาได้มากข้ึน ช่วยให้ครูสอนได้บรรลุวัตถุประสงค์ และช่วยให้ครูสอนได้
รวดเร็วและถูกต้อง ช่วยให้ครูแนะน าและควบคุมนักเรียนให้มีปฏิกิริยาตอบสนองในทางที่ครูปรารถนาใน
การเรียนรู้ ทิศนา  แขมณี (2549 : 5) กล่าวว่า การวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการที่ครูต้องท าควบคู่ไป
พร้อมกับการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  อนันต์  ศรีอ าไพ 
(2550 : 256) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านทักษะความ
ช านาญในการปฏิบัติงานและการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรให้ไปในทิศทางเดียวกัน  

 นอกจากนี้การเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรยังเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ ทั้งนี้สามารถท าได้หลายวิธี เช่น การฝึกอบรม ปฐมนิเทศ ศึกษาดูงาน 
สัมมนาทั้งในและนอกสถานที่เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่  สมชาย  รัตนทองค า 
(2554 : 137) กล่าวว่า การตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียนผู้สอนและกระบวนการสอนเป็นระยะเพ่ือ
พิจารณาว่าผู้เรียนมีคุณสมบัติหรือเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตรงตามวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดหรือไม ่
กระบวนการวัดและประเมินผลท าให้ได้ข้อมูลจากการจัดการเรียนการสอนเพ่ือน ามาใช้วิเคราะห์ และ
ตัดสินใจว่าการสอนดังกล่าวนั้นบรรลุผลหรือไม่ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต้องมีการส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม เพ่ือแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบการจัดการศึกษา ด้วยการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและภาคเอกชน รวมถึงองค์กรสังคมอ่ืนเข้ามาร่วมมีบทบาทในการ
จัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท และสนับสนุนการจัดการศึกษาและระดมทรัพยากรอย่างกว้างขวาง    
ในรูปแบบที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550 : 54) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธวัช  เติมญวน (2548 : 146) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรมศิลปากร 
รายงานผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 6 ปัจจัย 
ได้แก่ ด้านหลักสูตร เช่น การพัฒนาหลักสูตร การประเมินหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร          
ด้านอาจารย์ เช่น การสรรหาอาจารย์ การก าหนดภารกิจของอาจารย์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
อาจารย์ และการพัฒนาอาจารย์ ด้านกระบวนการเรียนการสอน เช่น การท าแผนการสอน การจัดท า
ประมวลการสอน การจัดตารางสอน การจัดอาจารย์เข้าสอน  วิธีการสอนและการสอนซ่อมเสริม       
ด้านนักศึกษา ได้แก่ การคัดเลือกนักศึกษา การพัฒนานักศึกษา และคุณภาพบัณฑิต ด้านการวัดและ
ประเมินผล ได้แก่ หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล และความรับผิดชอบในการวัดและประเมินผล 
ด้านปัจจัยเกื้อหนุน เช่น อาคารสถานที่ ห้องสมุด อุปกรณ์การสอน และห้องพยาบาล และงานวิจัย
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ของสิรมนต์  นฤมลสิริ (2555 : 211-215) ได้ศึกษากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิค
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัย 
เทคนิคสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ได้แก่ พัฒนาการ
บริหารงานหลักสูตรการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพระบบเครือข่ายการเรียนรู้ 
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและเทียบโอน
ประสบการณ์ ปรับปรุงประสิทธิภาพงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพ่ิมคุณภาพ    
การพัฒนางานนิเทศการศึกษา เร่งรัดพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ การประเมินกลยุทธ์     
การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความเหมาะสม  
อยู่ในระดับมาก 
 5) กระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้ มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การบริหาร
การจัดการเรียนรู้ (P) การด าเนินการบริหารการจัดการเรียนรู้ (D) การประเมินผลการบริหาร การจัดการ
เรียนรู้ (C) การน าผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้ (A) พบว่า โดยรวม
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า 
กระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยได้น าแนวคิดแนวคิดของกระบวน การบริหารงานคุณภาพ
ของเดมมิง (PDCA) เป็นกระบวนการที่มีการพัฒนาและปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้
กระบวนการบริหารมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก 
 5.2.2.2 การประเมินผลทดลองใช้รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ 
ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่าทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และจากการ
สนทนากลุ่ม พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนเห็นว่ารูปแบบมีความเหมาะสม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมและการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ
ได้ตรงตามกับสมรรถนะวิชาชีพที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม ตามกลไกของรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการบริหารงานคุณภาพของ
เดมมิง เป็นกระบวนการที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานมีความ
คิดเห็นว่ารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิษณุ  ทรัพย์สมบัติ (2552 : 56) ได้สรุปวงจรหรือกระบวนการบริหารงานคุณภาพของ
เดมมิง เป็นวงจรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การวางแผนงานก่อนการปฏิบัติงาน สามารถท าให้เกิด
ความพร้อมเมื่อได้ปฏิบัติงานจริง  
 5.2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อสมรรถนะวิชาชีพของ
นักเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดยรวมมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ 
เนื่องจากรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ มีจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน เพ่ือให้ผู้เรียนมี
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สมรรถนะวิชาชีพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และมีองค์ประกอบของการบริหาร
การจัดการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาให้ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน รวมทั้งมีกระบวนการบริหารงานคุณภาพของเดมมิงเป็นตัวขับเคลื่อนการท างานให้มีการ
พัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ และท าให้สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อสมรรถนะของผู้เรียนสาขาวิชาช่างกล
โรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของ Koontz and 
O’donnell (2001 : 297) กล่าวว่า กระบวนการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ 
การวางแผน หมายถึง การก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ขององค์การ การปฏิบัติเพ่ื อให้บรรลุ
เป้าหมาย การจัดองค์การ หมายถึง การน าปัจจัยทางการบริหาร เช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และวิธี 
การบริหารที่จะท าให้เกิดสัมฤทธิผล การจัดองค์การเป็นการน าเอาทรัพยากรการบริหาร ทุกประเภท    
มาบูรณาการเพ่ือด าเนินการ การจูงใจ หมายถึง การจูงใจที่ช่วยให้พนักงานท างานอย่างมีประสิทธิผล
ได้แก่ การอ านวย การติดต่อสื่อสาร และการเป็นผู้น าในการด าเนินการ การควบคุมงาน การติดตาม
และประเมินผลเพ่ือเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผนที่ได้ก าหนดไว้ว่ามีความเบี่ยงเบนไปจาก
ความคาดหวังมากน้อยเพียงใด 
  
5.3 ข้อเสนอแนะ  
 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  
 เมื่อผู้บริหารและครูผู้สอนจะน าผลการวิจัยและพัฒนารูปแบบที่ผู้วิจัยค้นพบนี้ไปใช้      
ควรด าเนินการดังต่อไปนี้ควบคู่กันไปด้วยคือ 
  1) ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องโดยให้
สถานประกอบการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน   
  2) ควรมีโครงการส่งเสริมสนับสนุนในการสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้   กก 
  3) ควรมีโครงการอบรมการจัดท าสื่อการเรียนการสอนให้แก่ครูอย่างต่อเนื่อง   
  4) ควรส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยในชั้นเรียนแก่ครูผู้สอน 
  5) ควรมีโครงการพัฒนาบุคลากรครูในด้านเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
และในด้านวิชาชีพในแผนปฏิบัติการทุกปี  
  6) ควรมีโครงการอบรมให้ความรู้แก่ครูด้านการวัดผลและประเมินผล 
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 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ผู้ที่สนใจข้อค้นพบของการวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้และมีความประสงค์ที่จะค้นคว้า และ
วิจัยครั้งต่อไปควรพิจารณาหัวข้อวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1) ควรพัฒนากลยุทธ์ในการบริหารงานวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2) ควรพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนที่ประสบผลส าเร็จ 
 3) ควรพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนที่มี 
ประสิทธิภาพ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
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1.  ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือการวิจัย 
2.  1.1  ดร.อกนิษฐ์  คลังแสง  อดีตรองเลขาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
2.  1.2  ดร.อนันต์  หอมพิกุล   อดีตผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
2.  1.3  ดร.อนันท์  งามสะอาด  อดีตผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
2.  1.4  ดร.ประเวศ  ยอดยิ่ง   อดีตผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
2.  1.5  นายวโรภาส  ศรีพันธุ์   อดีตผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 
2.  ผู้เชี่ยวชาญ ครูสอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน/ตัวแทนสถานประกอบการ 
2.  2.1  นายพรรษา   ฉายกล้า      ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  
2.  2.2  นายพยุงศักดิ์    ทศไกร       ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  
2.  2.3  นายสุพัฒน์    ศิริมูล       ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
2.  2.4 นายไพวรรณ   พ่อธานี       ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
2.  2.5  นายทัศนัย    มีเฉลา       ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
2.  2.6  นายสุทัศน์    อุ่นพยัคฆ์      หา้งหุ้นส่วนจ ากัดแอลทีเอสเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น 
2.  2.7  นายสิทธิชัย   ช านาญเดช      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสเอ็มที แมชชีนทูล เทคโนโลยี 
2.  2.8  นายวารินทร์  รอดโพธิ์ทอง     สถาบันไทย - เยอรมัน TGI    
2.  2.9  นายบัณฑิต   รดีสุจริตกุล      บริษัท ควอลิตี้ รีพอร์ท จ ากัด 
2.  2.10  นายพีระ      กิจสถาน       บริษัท NTN Plas จ ากัด 
 
3.  ผู้ทรงคุณวุฒ ิตรวจสอบความเป็นไปได้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้
สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมฯ 
2.  3.1 นายขันชัย  ทองอุ่น    อดีตผู้อ านวยการวิทยาลัย 
2.  3.2 นายสิระพงษ์  ชูวงศ์เลิศ   ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย 
2.  3.3 นำยด ำรงเดช  สุริยำ     ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย 
2.  3.4 นำยสมพงษ์  แสนบุตร    ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย 
2.  3.5 นำยณรงค์  ไทยทอง     ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย 
2.  3.6 นำยสุรเชษฐ์  ซ่อนกลิ่น   อำจำรย์ประจ ำ สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 
2.  3.7 นายวิเชียร  เถื่อนเครือวัลย์  อำจำรย์ประจ ำและหัวหน้ำแผนกเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
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4.  ผู้ทรงคุณวุฒ ิตรวจสอบความความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้
สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมฯ  
2.  4.1 ดร.สุเทพ   แก่นสันเทียะ          ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
2.  4.2 ดร.ชาตรี    มาประจง              ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
2.  4.3 ดร.บุษบา   จริงบ ารุง              ครูช านาญการพิเศษ 
2.  4.4 ดร.วชิัย     ปรินายวนิชย์           ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
2.  4.5 ดร.ธนา     ดุจเพ็ญ                ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2.  4.6 ดร.ประดิษฐ์  พาชื่น               รองผู้อ านวยการวิทยาลัย 
2.  4.7 ผศ.ดร.ประสิทธิ์  กุญบุญญา     ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
2.  4.8 นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์      ผู้อ านวยการวิทยาลัย  
2.  4.9 ดร.อนันต์    หอมพิกุล             ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
2.  4.10 ดร.ธนชน  อินทจันทร์            รองผู้อ านวยการ  
2.  4.11 นายสุเมธ   ดาโรจน ์             ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
2.  4.12 นายอดุลชัย โคตะวีระ          ผู้อ านวยการวิทยาลัย  
2.  4.13 ผศ.ฉลอง  อุไรรัตน์          อาจารย์มหาวิทยาลัย 
2.  4.14 ผศ.สมศักดิ์ แก่นทอง           อาจารย์มหาวิทยาลัย  
2.  4.15 ผศ.ดร.สภาวีย์  มากมี             อาจารย์มหาวิทยาลัย 
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ส าเนาหนังสือขอความอนุเคราะห ์
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ภาคผนวก  ค 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือส าหรับการวิจัย  
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ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องแบบสอบถาม 
แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน 
ข้อที่ ผู้เชี่ยวชาญ ค่าเฉลี่ยความ

สอดคล้อง คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่  5 
 องค์ประกอบที่ 1 จุดประสงค์ของรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 
 องค์ประกอบที่ 2 คณะกรรมการบริหารการจัดการเรียนรู้คณะกรรมการ

อ านวยการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
องค์ประกอบคณะกรรมการอ านวยการ 

1.1 1 1 0 1 1 0.8 
1.2 1 1 1 1 1 1 
1.3 1 1 1 0 1 0.8 
1.4 1 1 1 1 1 1 
1.5 1 1 1 1 1 1 

 หน้าที่คณะกรรมการอ านวยการ 
2.1 1 1 1 1 1 1 
2.2 1 1 1 1 1 1 
2.3 1 1 1 1 1 1 
2.4 1 1 1 1 1 1 
2.5 1 1 1 1 1 1 
 2. คณะกรรมการด าเนินงานการบริหารการจัดการเรียนรู้  

องค์ประกอบคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.1 1 1 1 0 1 0.8 
1.2 1 0 1 1 1 0.8 
1.3 1 1 1 1 1 1 
1.4 1 1 1 1 1 1 
1.5 1 1 1 1 1 1 
1.6 1 1 1 1 1 1 
1.7 1 1 1 1 1 1 
1.8 1 1 1 0 1 0.8 
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ข้อที่ ผู้เชี่ยวชาญ ค่าเฉลี่ยความ
สอดคล้อง คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่  5 

 2. หน้าที่คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.1 1 1 1 1 1 1 
2.2 1 1 1 1 1 1 
2.3 1 1 1 1 1 1 
2.4 1 1 0 1 1 1 
2.5 1 0 1 1 1 0.8 

 องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานที่สถาน
ประกอบการต้องการ  
1.  สามารถตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานหลังการผลิต 

1.1 1 1 1 1 1 1 
1.2 1 1 1 1 1 1 

 2.  สามารถใช้เครื่องมือกล  2.1 สามารถใช้เครื่องมือกลพ้ืนฐานได้ 
2.1.1 1 1 1 1 1 1 
2.1.2 1 1 1 1 1 1 
2.1.3 1 1 1 0 1 0.8 
2.1.4 1 1 1 1 1 1 
2.1.5 1 1 1 1 1 1 
2.2 1 1 1 1 1 1 
2.3 1 1 1 1 1 1 
2.4 1 1 1 1 0 0.8 

 3.  สามารถความคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี 
3.1 1 1 1 1 1 1 
3.2 1 1 1 1 1 1 
3.3 1 1 1 1 1 1 
3.4 1 1 1 1 1 1 
3.5 1 0 1 1 1 1 

 4.  สามารถเขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   
4.1 1 1 1 0 1 0.8 
4.2 1 1 1 1 1 1 
4.3 1 1 1 1 1 1 
4.4 1 1 1 1 1 1 
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ข้อที่ ผู้เชี่ยวชาญ ค่าเฉลี่ย 
ความสอดคล้อง คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่  5 

 5.  สามารถสร้างอุปกรณ์น าคมตัดและอุปกรณ์จับยึด (Jig Fixture)   
5.1 1 1 1 1 1 1 
5.2 1 1 1 1 1 1 

 6.  สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล   
6.1 1 1 1 0 1 0.8 
6.2 1 1 1 1 1 1 
6.3 1 1 1 1 1 1 

 องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 
 7 1 1 1 1 1 1 
 องค์ประกอบที่ 5 กระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้ 

1.  การวางแผนการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
1.1 1 1 1 1 1 1 
1.2 1 1 1 1 1 1 
1.3 1 1 1 1 1 1 
1.4 1 1 1 1 1 1 
1.5 1 1 1 1 1 1 
1.6 1 1 1 1 1 1 
1.7 1 1 1 1 1 1 
1.8 1 1 1 1 1 1 
1.9 1 1 1 1 1 1 
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ข้อที่ ผู้เชี่ยวชาญ ค่าเฉลี่ย 
ความสอดคล้อง คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่  5 

 2.  การด าเนินการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
2.1 1 1 1 1 1 1 
2.2 1 1 1 1 1 1 
2.3 1 1 1 1 1 1 
2.4 1 1 1 1 1 1 
2.5 1 1 1 1 1 1 
2.6 1 1 1 1 1 1 
2.7 1 1 1 1 1 1 
2.8 1 1 1 1 1 1 
2.9 1 1 1 1 1 1 
2.10 1 1 1 1 1 1 
2.11 1 1 1 1 1 1 
2.12 1 1 1 1 1 1 

 3.  ประเมินผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
3.1 1 1 1 1 1 1 
3.2 1 1 1 1 1 1 
3.3 1 1 1 1 1 1 

 4.  การปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
4.1 1 1 1 1 1 1 
4.2 1 1 1 1 1 1 
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Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.997 82 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

k1 449.57 6300.461 .872 .997 

k2 449.53 6300.189 .879 .997 

k3 449.50 6300.328 .884 .997 

k4 449.47 6295.016 .882 .997 

k5 449.50 6289.776 .918 .997 

k6 449.23 6294.185 .888 .997 

k7 449.23 6289.220 .878 .997 

k8 449.17 6285.040 .905 .997 

k9 449.13 6276.809 .899 .997 

k10 449.00 6288.552 .914 .997 

k11 449.47 6301.568 .882 .997 

k12 449.47 6302.395 .875 .997 

k13 449.40 6301.559 .848 .997 

k14 449.20 6280.441 .876 .997 

k15 449.20 6291.200 .797 .997 

k16 449.47 6270.257 .933 .997 

k17 449.43 6274.668 .909 .997 

k18 449.50 6313.362 .722 .997 

k19 449.57 6293.840 .874 .997 

k20 449.43 6293.357 .906 .997 

k21 449.50 6299.638 .836 .997 

k22 449.47 6300.671 .890 .997 

k23 449.27 6287.857 .871 .997 

k24 449.20 6295.269 .850 .997 

k25 449.20 6274.166 .922 .997 

k26 449.10 6287.679 .884 .997 



 
150 

k27 449.03 6291.620 .910 .997 

k28 449.43 6312.461 .858 .997 

k29 449.40 6324.386 .756 .997 

k30 449.37 6312.516 .822 .997 

k31 449.17 6290.971 .858 .997 

k32 449.17 6301.730 .774 .997 

k33 449.43 6281.151 .904 .997 

k34 449.40 6285.559 .880 .997 

k35 449.53 6311.361 .839 .997 

k36 449.47 6322.051 .754 .997 

k37 449.37 6331.964 .641 .997 

k38 449.40 6316.869 .767 .997 

k39 449.53 6294.395 .873 .997 

k40 449.27 6299.306 .879 .997 

k41 449.27 6292.685 .834 .997 

k42 449.27 6301.237 .730 .997 

k43 449.17 6277.592 .875 .997 

k44 449.03 6290.516 .868 .997 

k45 449.43 6299.702 .852 .997 

k46 449.43 6297.840 .868 .997 

k47 449.47 6312.257 .787 .997 

k48 449.23 6282.392 .845 .997 

k49 449.17 6290.420 .820 .997 

k50 449.50 6273.500 .904 .997 

k51 449.40 6276.731 .903 .997 

k52 449.60 6306.110 .820 .997 

k53 449.57 6304.806 .834 .997 

k54 449.50 6303.707 .855 .997 

k55 449.50 6295.293 .872 .997 

k56 449.53 6294.395 .873 .997 

k57 449.27 6299.513 .877 .997 

k58 449.20 6287.338 .866 .997 

k59 449.13 6287.085 .912 .997 

k60 449.17 6282.420 .880 .997 

k61 448.97 6294.723 .898 .997 

k62 449.50 6302.328 .867 .997 

k63 449.53 6303.016 .802 .997 

k64 449.43 6303.495 .820 .997 

k65 449.23 6285.771 .860 .997 

k66 449.27 6301.926 .725 .997 

k67 449.50 6271.017 .922 .997 

k68 449.37 6278.861 .858 .997 

k69 449.60 6299.352 .878 .997 

k70 449.60 6307.145 .762 .997 

k71 449.50 6302.328 .867 .997 
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k72 449.53 6301.982 .767 .997 

k73 449.47 6287.913 .889 .997 

k74 449.27 6299.513 .877 .997 

k75 449.20 6291.131 .883 .997 

k76 449.23 6296.323 .822 .997 

k77 449.20 6288.097 .819 .997 

k78 448.97 6293.895 .853 .997 

k79 449.43 6296.254 .882 .997 

k80 449.43 6297.840 .868 .997 

k81 449.37 6299.689 .826 .997 

k82 449.23 6285.013 .866 .997 

 
**ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  .997  ส่วนรายข้ออยู่ระหว่าง  0.64-0.93 
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ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ 
รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของ 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพ 
ตามความต้องการของสถานประกอบการ   

(ใช้กับผู้ทรงคุณวุฒิ 15 คน) 
 

4.51–5.00 หมายถึง   รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
3.51–4.50 หมายถึง   รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
2.51–3.50 หมายถึง รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51–2.50 หมายถึง รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 
1.00–1.50 หมายถึง รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย ระดับความเหมาะสม 

X  S.D.  การแปลผล 
องค์ประกอบที่ 1 จุดประสงค์ของรูปแบบการบริหารการจัดการ
เรียนรู้   

   

1.  1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานมีสมรรถนะวิชาชีพ              
ตามความต้องการของสถานประกอบการ    

4.80 .41 มากที่สุด 

1.  1.2 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู สาขาวิชาช่าง
กลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    

4.67 .62 มากที่สุด 

องค์ประกอบที่ 2 คณะกรรมการบริหารการจัดการเรียนรู้    
2.1 คณะกรรมการอ านวยการบริหารการจัดการเรียนรู้    
2.1.1 องค์ประกอบคณะกรรมการอ านวยการ     
1.  1) ผู้อ านวยการเป็นประธานคณะกรรมการ  4.80 .41 มากที่สุด 
1.  2) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  เป็นกรรมการ 4.60 .51 มากที่สุด 
1.  3) รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือเป็น
กรรมการ   

4.40 .51 มาก 

1.  4) รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา        
เป็นกรรมการ 

4.53 .64 มากที่สุด 

1.  5) รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการเป็นกรรมการและเลขานุการ 4.80 .41 มากที่สุด 
2.1.2 หน้าที่คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย    
1.  2.1 ก าหนดนโยบายและวางแผนการบริหารการจัดการเรียนรู้  4.07 .70 มาก 
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องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย ระดับความเหมาะสม 

X  S.D.  การแปลผล 
1.  2.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียน  
การสอน  

4.40 .83 มาก 

1.  2.3 ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครู  4.73 .46 มากที่สุด 
1.  2.4 ปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้ 4.47 .64 มาก 
1.  2.5 รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ต่อคณะกรรมการ    
บริหารสถานศึกษา  

4.40 .91 มาก 

2.2 คณะกรรมการด าเนินงานการบริหารการจัดการเรียนรู้     
2.2.1 องค์ประกอบคณะกรรมการด าเนินงาน    
1.  1) รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธานคณะกรรมการ 4.40 .51 มาก 
1.  2) หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน               
เป็นรองประธานกรรมการ  

4.47 .64 มาก 

1.  3) หัวหน้างานวัดผลและประเมินผลเป็นกรรมการ  4.27 .80 มาก 
1.  4) หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอนเป็นกรรมการ 4.53 .52 มากที่สุด 
1.  5) หวัหน้างานวิทยบริการและห้องสมุดเป็นกรรมการ 4.53 .64 มากที่สุด 
1.  6) หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคเีป็นกรรมการ 4.47 .74 มาก 
1.  7) ครูสาขาวิชาช่างกลโรงงานเป็นกรรมการ 4.47 .64 มาก 
1.  8) หัวหน้าสาขาวิชาช่างกลโรงงานเป็นกรรมการและเลขานุการ 4.20 .68 มาก 
2.2.2 หน้าที่คณะกรรมการด าเนินงาน    
1.  1) วางแผนและก าหนดแนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ 4.73 .46 มากที่สุด 
1.  2) ด าเนินการบริหารการจัดการเรียนรู้    4.47 .64 มาก 
1.  3) ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารการจัดการเรียนรู้  4.67 .49 มากที่สุด 
1.  4) ประเมินผลการบริหารการจัดการเรียนรู้    4.53 .64 มากที่สุด 
1.  5) รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ต่อคณะกรรมการ
อ านวยการบริหารการจัดการเรียนรู้   

4.60 .51 มากที่สุด 

องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนสาขาวิชาช่างกล
โรงงานที่สถานประกอบการต้องการ  

   

3.1 สามารถตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานหลังการผลิต    
1.  3.1.1 ใช้เครื่องมือในการตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัด
ละเอียด 

4.47 .64 มาก 
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องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย ระดับความเหมาะสม 

X  S.D.  การแปลผล 
1.  3.1.2 บ ารุงรักษาเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน  4.47 .64 มาก 
3.2 สามารถใช้เครื่องมือกล     
    3.2.1) สามารถใช้เครื่องมือกลพ้ืนฐาน    
           3.2.2.1) เครื่องกลึง   4.53 .52 มากที่สุด 
           3.2.2.2) เครื่องกดั 4.40 .63 มาก 
           3.2.2.3) เครื่องไส 4.67 .62 มากที่สุด 
           3.2.2.4) เครื่องเจียระไน 4.67 .49 มากที่สุด 
           3.2.2.5) เครื่องเจาะ 4.20 .77 มาก 
    3.2.2 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครือ่งมือกล 4.53 .64 มากที่สุด 
    3.3.3 ตรวจสอบชิ้นงานที่ผลิตด้วยเครื่องมือกล 4.53 .52 มากที่สุด 
    3.2.4 บ ารุงรักษาเครื่องมือกล  4.53 .64 มากที่สุด 
3.3  สามารถควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี    
1.  3.1 เขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี  4.53 .52 มากที่สุด 
1.  3.2 ควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี 4.53 .64 มากที่สุด 
1.  3.3 ควบคุมการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี   4.40 .83 มาก 
1.  3.4 ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน    4.73 .46 มากที่สุด 
1.  3.5 บ ารุงรักษาเครื่องมือกลซีเอ็นซี  4.47 .64 มาก 
4.  สามารถเขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์    
1.  4.1 เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4.40 .83 มาก 
1.  4.2 เขียนภาพ แยกชิ้นส่วน  4.73 .46 มากที่สุด 
1.  4.3 เขียนภาพประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล 4.40 .83 มาก 
1.  4.4 เขียนแบบสั่งงานการผลิต 4.73 .46 มากที่สุด 
5.  สามารถสร้างอุปกรณ์น าคมตัดและอุปกรณ์จับยึด (Jig Fixture)    
1.  5.1 ผลิตอุปกรณ์น าคมตัดด้วยหลักการและกระบวนการ 4.47 .64 มาก 
1.  5.2 ผลิตอุปกรณ์จับยึดตามหลักการและกระบวนการ 4.40 .91 มาก 
6.  สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล      
1.  6.1 ตรวจเช็คเครื่องมือกล 4.47 .64 มาก 
1.  6.2 ซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล 4.40 .83 มาก 
1.  6.3 ผลิตชิ้นสว่นทดแทนเครื่องมือกล 4.73 .46 มากที่สุด 
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องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย ระดับความเหมาะสม 

X  S.D.  การแปลผล 
องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนรู้     
 .  4.1 ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน    4.47 .64 มาก 
1.  4.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.40 .91 มาก 
1.  4.3 ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 4.73 .46 มากที่สุด 
1.  4.4 ด้านสื่อการเรียนการสอน 4.47 .64 มาก 
1.  4.5 ด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน 4.40 .91 มาก 
1.  4.6 ด้านการพัฒนาบุคลากร 4.60 .51 มากที่สุด 
1.  4.7 ด้านการมีส่วนร่วม  4.47 .64 มาก 
องค์ประกอบที่ 5 กระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้    
1.  การวางแผนการบริหารการจัดการเรียนรู้     
1.  1.1 วางแผนการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกล
โรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ 
ที่สถานประกอบการต้องการด้วยการจัดท าโครงการรองรับ 

4.60 .51 มากที่สุด 

1.  1.2 จัดท าโครงการส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการ
สาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   4.  4. 

4.47 .64 มาก 

1.  1.3 จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

4.47 .64 มาก 

1.  1.4 จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

4.60 .51 มากที่สุด 

1.  1.5 จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้
สาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

4.47 .64 มาก 

1.  1.6 จัดท าโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนสาขาวิชา            
ช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

4.47 .64 มาก 

1.  1.7 จัดท าโครงการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนสาขาวิชา      
ช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

4.53 .52 มากที่สุด 

1.  1.8 จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา 
ช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  

4.53 .64 มากที่สุด 

1.  1.9 ประชุมเตรียมความพร้อมผู้รับผิดชอบตามโครงการและ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 

4.40 .83 มาก 
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องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย ระดับความเหมาะสม 

X  S.D.  การแปลผล 
2.  การด าเนินการบริหารการจัดการเรียนรู้     
1.  2.1  ส ารวจข้อมูลสถานประกอบการในสาขาวิชาช่างกล
โรงงานและประสานท าความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกัน     

4.73 .46 มากที่สุด 

1.  2.2 งานพัฒนาหลักสูตร แผนวิชาและสถานประกอบการร่วม
ปรับแผนการเรียนแต่ละภาคเรียนและรายวิชาให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะวิชาชีพที่สถานประกอบการต้องการ  

4.47 .64 มาก 

1.  2.3 แผนกวิชาส ารวจความรู้ความสามารถและความต้องการ
พัฒนาตนเองของครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

4.40 .83 มาก 

1.  2.4 ส่งครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานเข้าฝึกประสบการณ์ 
ในสถานประกอบการ 

4.73 .46 มากที่สุด 

1.  2.5 อบรม/ให้ความรู้ครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานเกี่ยวกับ        
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
และการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.53 .64 มากที่สุด 

1.  2.6 อบรมให้ความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อม           
ในการเรียนรู้ 

4.40 .83 มาก 

1.  2.7 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าสื่อการเรียนการสอน 4.73 .46 มากที่สุด 
1.  2.8 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัยในชั้นเรียน   4.47 .64 มาก 
1.  2.9 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน 4.40 .83 มาก 
1.  2.10 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพที่สถานประกอบการต้องการ 

4.53 .64 มากที่สุด 

1.  2.11 จัดหาสื่อและเอกสารประกอบการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพที่สถานประกอบการต้องการ  

4.40 .83 มาก 

1.  2.12 ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษาและการนิเทศการจัดการเรียน
การสอน 

4.73 .46 มากที่สุด 

3.  ประเมินผลการบริหารการจัดการเรียนรู้    
1.  3.1 ประเมินผลสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนสาขาวิชาช่างกล
โรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   

4.47 .64 มาก 

1.  3.2 ประเมินผลความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
ของครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

4.53 .64 มากที่สุด 
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องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย ระดับความเหมาะสม 

X  S.D.  การแปลผล 
1.  3.3 รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้  4.40 .83 มาก 
4.  การปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้    
1.  4.1 ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุง/
พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้   

4.73 .46 มากที่สุด 

1.  4.2 น าข้อสรุปจากการประชุมมาเป็นแนวทางการปรับปรุง/
พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้ 

4.47 .64 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.52 .34 มากที่สุด 
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ภาคผนวก  ง 
เครื่องมือส าหรับการวจิัย 
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แบบสอบถามสถานประกอบการ/ครูผู้สอน 
เกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนสาชาวิชาช่างกลโรงงานที่สถานประกอบการต้องการ 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 
ชื่อสถานประกอบการ/สถานศึกษา......................................................................................................... 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์...................................................................................... ............................................... 
ต าแหน่ง................................................................. ............................ประสบการณก์ารท างาน...........ปี 
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนสาชาวิชาช่างกลโรงงานที่สถานประกอบการ
ต้องการ 
 

 

สมรรถนะหลัก/ย่อย 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
1.  สามารถตรวจสอบคุณภาพคุณภาพชิ้นงานหลังการผลิต   

1.  1.1 การบ ารุงรักษาเครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบ   

1.  1.2 วัดและตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัดและตรวจสอบ   

1.  1.3 บ ารุงรักษาเครื่องมือวัดเครื่องมือตรวจสอบ   

2.  สามารถใช้เครื่องมือกล    

1.  2.1 สามารถใช้เครื่องมือกลพื้นฐาน   

1.  5.1 2.1.1 เครื่องกลึง     

1.  5.1 2.1.2 เครื่องกัด    

1.  5.1 2.1.3 เครื่องใส   

1.  5.1 2.1.4 เครื่องเจียระไน   

1.  5.1 2.1.5 เครื่องเจาะ    

1.  2.2 ผลิตชิ้นสว่นด้วยเครื่องมือกล   

1.  2.3 ตรวจสอบชิ้นงานที่ผลิตด้วยเครื่องมือกล   

1.  2.4 บ ารุงรักษาเครื่องมือกล    

3.  สามารถความคุมเครื่องจักรกลซีเอ็นซี   

1.  3.1 เขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักรกลซีเอ็นซี   

1.  3.2 ควบคุมเครื่องจักรกลซีเอ็นซี   

1.  3.3 ควบคุมชิ้นงานจากการผลิตด้วยเครื่องจักรกลซีเอ็นซี   

1.  3.4 บ ารุงรักษาเครื่องจักรกลซีเอ็นซี   
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สมรรถนะหลัก/ย่อย 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
4.  สามารถเขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์     

1.  4.1 เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์   

1.  4.2 เขียนภาพ แยกชิ้นส่วน     

1.  4.3 เขียนภาพประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล   

5.  สามารถสร้างอุปกรณ์น าคมตัดและอุปกรณ์จับยึด (Jig Fixture)        

1.  5.1 ผลิตอุปกรณ์น าคม ตัด ด้วยหลักการและกระบวนการ   

1.  5.2 ผลิตอุปกรณ์จับ ยึด ตามหลักการและกระบวนการ   

6.  สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล     

1.  6.1 ซ่อมบ ารุงเครื่องกล    

1.  6.2 ผลิตชิ้นสว่นทดแทน   

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
 
.......................................................................................................................... ...................................... 
..................................................................................... ........................................................................... 
.......................................................................................................................... ...................................... 
.......................................................................................................................... ...................................... 
.................................................................................................................. .............................................. 
.......................................................................................................................... ...................................... 
.......................................................................................................................... ...................................... 
.......................................................................................................................... ...................................... 
.......................................................................................................................... ...................................... 
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แบบนิเทศครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
 

ชื่อครูผู้รับการนิเทศ ......................................................................................................................... ...... 
วันที่ ................เดือน .....................................................พ.ศ...................... ............................................ 
 

 

รายการ 
ความรู้/ความสามารถ 

5 4 3 2 1 
1.  สามารถตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานหลังการผลิต      
1.  1.1 ใช้เครื่องมือในการตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัด
ละเอียด 

     

1.  1.2 บ ารุงรักษาเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน       
2.  สามารถใช้เครื่องมือกล       
    2.1 สามารถใช้เครื่องมือกลพื้นฐาน      
1.  5.1 2.1.1 เครื่องกลึง        
1.  5.1 2.1.2 เครื่องกัด      
1.  5.1 2.1.3 เครื่องไส      
1.  5.1 2.1.4 เครื่องเจียระไน      
1.  5.1 2.1.5 เครื่องเจาะ      
1.  2.2 ผลิตชิ้นสว่นด้วยเครื่องมือกล      
1.  2.3 ตรวจสอบชิ้นงานที่ผลิตด้วยเครื่องมือกล      
1.  2.4 บ ารุงรักษาเครื่องมือกล       
3.  สามารถควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี      
1.  3.1 เขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี       
1.  3.2 ควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี      
1.  3.3 ควบคุมการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี        
1.  3.4 ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน         
1.  3.5 บ ารุงรักษาเครื่องมือกลซีเอ็นซี       
4.  สามารถเขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์      
1.  4.1 เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์      
1.  4.2 เขียนภาพ แยกชิ้นส่วน       
1.  4.3 เขียนภาพประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล      
1.  4.4 เขียนแบบสั่งงานการผลิต      
5.  สามารถสร้างอุปกรณน์ าคมตัดและอุปกรณ์จับยึด(Jig Fixture)        
1.  5.1 ผลิตอุปกรณ์น าคมตัด ด้วยหลักการและกระบวนการ      
1.  5.2 ผลิตอุปกรณ์จับ ยึด ตามหลักการและกระบวนการ      
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รายการ 
ความรู้/ความสามารถ 

5 4 3 2 1 
6.  สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล        
1.  6.1 ตรวจเช็คเครื่องมือกล      
1.  6.2 ซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล      
1.  6.3 ผลิตชิ้นสว่นทดแทนเครื่องมือกล      
7.  การจัดการเรียนการสอน       
1.  7.1  ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน      
1.  7.2  ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน  

     

1.  7.3  ความสามารถในการวัดและประเมินผลการเรียน      
1.  7.4  ความสามารถในการจัดท าสื่อการเรียนการสอน      
1.  7.5  ความสามารถในการจัดท าเอกสารประกอบการสอน      
1.  7.6  ความสามารถในการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้      
1.  7.7  ความสามารถในการท าวิจัยในชั้นเรียน       
1.  7.8  ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
.......................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ .................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
....................................................................................... .................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................... ............................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................................................................................................... ..... 
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แบบสนทนากลุ่ม 
รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพ 
ตามความต้องการของสถานประกอบการ 

ค าชี้แจง  
กกกกกกกให้ท่านพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชา
ช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของ
สถานประกอบการ ทีละประเด็นโดยให้ท่านแสดงความคิดเห็นแต่ละองค์ประกอบและร่วมสนทนา
กลุ่มต่อไป  

 

องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 

องค์ประกอบที่ 1 จุดประสงค์ของรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้   
1.  1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ   
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. ..............................  
1.  1.2 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูสาขาวิชาชา่งกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
................................................................................................................................. .......................... 
........................................................................................................ ................................................... 
องค์ประกอบที่ 2 คณะกรรมการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
คณะกรรมการอ านวยการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
1. องค์ประกอบคณะกรรมการอ านวยการ  
1.  1.1 ผู้อ านวยการ เป็นประธานคณะกรรมการ 
....................................................................................... .................................................................... 
............................................................................................................................. ..............................  
1.  1.2 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นกรรมการ 
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................ ............................................................................... 
1.  1.3 รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นกรรมการ   
.................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
1.  1.4 รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นกรรมการ 
............................................................................................................................. .............................. 
........................................................................................... ................................................................ 
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องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 

1.  1.5 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
.................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
2. หน้าที่คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
1.  2.1 ก าหนดนโยบายและวางแผนการบริหารการจัดการเรียนรู้  
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  
1.  2.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  
.......................................................................... ................................................................................. 
............................................................................................................................. .............................. 
1.  2.3 ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครู  
............................................................................................................................. .............................. 
................................................................ ...........................................................................................  
1.  2.4 ปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
.................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
1.  2.5 รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  

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

..................................................................................... ......................................................................  
คณะกรรมการด าเนินงานการบริหารการจัดการเรียนรู้  
1. องค์ประกอบคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.  1.1 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานคณะกรรมการ 
...........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
1.  1.2 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เป็นรองประธานกรรมการ  
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  
1.  1.3 หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล เป็นกรรมการ  
.......................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. .............................. 
.  1.4 หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน เป็นกรรมการ  
............................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................... ....................................................................... 
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องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 

1.  1.5 หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นกรรมการ 
................................................................................................ ........................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
1.  1.6 หวัหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด เป็นกรรมการ 
............................................................................................................................. .............................. 
....................................................................................... .................................................................... 
1.  1.7 ครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน เป็นกรรมการ 
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 
1.  1.8 ตัวแทนสถานประกอบการ เป็นกรรมการ 
...........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
1.  1.9 ตัวแทนชุมชน เป็นกรรมการ 
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................ ............................................................................... 
1.  1.10 ตัวแทนผู้ปกครอง เป็นกรรมการ 
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 
1.  1.11 หัวหน้าสาขาวิชาช่างกลโรงงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
................................................................................................................................................. .......... 
........................................................................................................................ ................................... 
2. หน้าที่คณะกรรมการด าเนินงาน 
1.  2.1 วางแผนและก าหนดแนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. .............................. 
.............................................................................................................................................. ............. 
1.  2.2 ด าเนินการบริหารการจัดการเรียนรู้    
........................................................................ ................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงง่นที่สถานประกอบการต้องการ 
1. สามารถตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานหลังการผลิต 

1.1 ใช้เครื่องมือในการตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัดละเอียด 
..................................................................................... ............................................................... ....... 
............................................................................................................................. ..............................
.. 
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องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 

1.  1.2 บ ารุงรักษาเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน  
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  
2. สามารถใช้เครื่องมือกล  
    2.1 สามารถใช้เครื่องมือกลพื้นฐาน 
1.  5.1 2.1.1 เครื่องกลึง   
...........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
1.  5.1 2.1.2 เครื่องกัด 
............................................................................................................................. .............................. 
......................................................................................... .................................................................. 
1.  5.1 2.1.3 เครื่องไส 
............................................................................................................................. .............................. 
..................................................................................................................................... ...................... 
1.  5.1 2.1.4 เครื่องเจียระไน 
............................................................................. .............................................................................. 
............................................................................................................................. .............................. 
1.  5.1 2.1.5 เครื่องเจาะ 
............................................................................................................................. .............................. 
.............................................................................................. ............................................................. 
1.  2.2 ผลิตชิ้นสว่นด้วยเครื่องมือกล 
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 
1.  2.3 ตรวจสอบชิ้นงานที่ผลิตด้วยเครื่องมือกล 
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................. 
3. สามารถควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี 
1.  3.1 เขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี  
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................................... ............ 
1.  3.2 ควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี 
.................................................................................. ......................................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
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องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 

1.  3.3 ควบคุมการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี   
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  
1.  3.4 ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน    
................................................................................................ ........................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
1.  3.5 บ ารุงรักษาเครื่องมือกลซีเอ็นซี  
............................................................................................................................. .............................. 
................................................................................................... ........................................................ 
4. สามารถเขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
1.  4.1 เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
............................................................................................................................. .............................. 
......................................................................................................................................... .................. 
1.  4.2 เขียนภาพ แยกชิ้นส่วน  
................................................................................. .......................................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
1.  4.3 เขียนภาพประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล 
............................................................................................................................. .............................. 
................................................................................. .......................................................................... 
1.  4.4 เขียนแบบสั่งงานการผลิต 
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 
5. สามารถสร้างอุปกรณ์น าคมตัดและอุปกรณ์จับยึด (Jig Fixture) น าคมต  

5.1 ผลิตอุปกรณ์น าคมตัด ด้วยหลักการและกระบวนการ 
............................................................................................................................. ............................. 
............................................................................... ........................................................................... 
.  5.2 ผลิตอุปกรณ์จับ ยึด ตามหลักการและกระบวนการ 
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 
16. สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล   
.  6.1 ตรวจเช็คเครื่องมือกล 
....................................................................................................................................... .................... 
.............................................................................................................. ............................................. 
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องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 

1.  6.2 ซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล 
............................................................................................................................. ..............................
......................................................................................................................................... .................. 
1.  6.3 ผลิตชิ้นสว่นทดแทนเครื่องมือกล 
................................................................................................... ........................................................ 
............................................................................................................................. .............................. 
องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนรู้  
 .  4.1 ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน    
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  
1.  4.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
................................................................................................................... ........................................ 
............................................................................................................................. .............................. 
1.  4.3 ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 
.................................................................................................................................................. ......... 
......................................................................................................................... .................................. 
1.  4.4 ด้านสื่อการเรียนการสอน 
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................. .............................................................................. 
.  4.5 ด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน 
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 
.  4.6 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
........................................................... ................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
.  4.7 ด้านการมีส่วนร่วม  
............................................................................................................................. .............................. 
................................................................................. .......................................................................... 
องค์ประกอบที่ 5 กระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
1. การวางแผนการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
.  1.1 วางแผนการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  
ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพที่สถานประกอบการต้องการ ด้วยการจัดท าโครงการรองรับ
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  
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องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 

1.  1.2 จัดท าโครงการส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
............................................................................................................................... ............................ 
...................................................................................................... .....................................................   
1.  1.3 จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  
1.  1.4 จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
...........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
1.  1.5 จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
............................................................................................................................. .............................. 
..................................................................................................................................... ...................... 
1.  1.6 จัดท าโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
................................................................................................................................................... ........ 
.......................................................................................................................... ................................. 
1. 1.7 จัดท าโครงการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิค 
เดชอุดม 
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................................. .............. 
1. 1.8 จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิค 
เดชอุดม 
...................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. .............................. 
.  1.9 จัดท าโครงการเชิญวิทยากรภายนอกจากสถานประกอบการให้ความรู้แก่ผู้เรียน 
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  
.  1.10 ประชุมเตรียมความพร้อมผู้รับผิดชอบตามโครงการและก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
...........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
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องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 

2. การด าเนินการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
1.  2.1 ส ารวจข้อมูลสถานประกอบการในสาขาวิชาช่างกลโรงงาน และประสานท าความร่วมมือใน
การจัดการศึกษาร่วมกัน 
.................................................................................... ....................................................................... 
............................................................................................................................. ..............................   
1.  2.2 งานพัฒนาหลักสูตร แผนกวิชาและสถานประกอบการร่วมปรับแผนการเรียนแต่ละภาค
เรียนและรายวิชาให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพที่สถานประกอบการต้องการ 
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. ..............................  
1.  2.3 แผนกวิชาส ารวจความรู้ความสามารถและความต้องการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
............................................................................................................................. .............................. 
..................................................................................... ...................................................................... 
1.  2.4 ส่งครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ 
............................................................................................................... ............................................
............................................................................................................................. .............................. 
1.  2.5 อบรม/ให้ความรู้ครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน แบบใช้ปัญหาเป็นฐานและการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
............................................................................................................................. .............................. 
........................................................................................................................................ ................... 
1.  2.6 อบรมให้ความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 
...........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
1.  2.7 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าสื่อการเรียนการสอน 
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  
1.  2.8 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัยใจในชั้นเรียน   
........................................................................................... ................................................................ 
............................................................................................................................. .............................. 
1.  2.9 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน 
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................ ............................................................................... 
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องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 

1.  2.10 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
อาชีพที่สถานประกอบการต้องการ 
...........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
1.  2.11 จัดหาสื่อและเอกสารประกอบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพที่สถาน
ประกอบการต้องการ  
............................................................................................................................. .............................. 
....................................................................................................................................... .................... 
    2.12 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท าใบงานและเอกสารประกอบการสอน 
...........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
    2.13 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนที่ทันสมัย 
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  
    2.14 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
..................................................................... ......................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
    2.15 โครงการการรับงานจากภายนอกและการให้บริการชุมชน 
............................................................................................................................. .............................. 
......................................................... ..................................................................................................  
1.  2.16 ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษาและการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
........................................................................................... ................................................................ 
............................................................................................................................. .............................. 
3.  ประเมินผลการบริหารการจัดการเรียนรู ้
1.  3.1 ประเมินผลสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
............................................................................................................................. .............................. 
......................................................................................................................................... ..................  
1.  3.2 ประเมินผลความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ของครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกล
โรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
............................................................................................................................. ..............................
.................................................................................................... ....................................................... 
1.  3.3 รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................. ..............................................................................................  
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4.  การปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
1.  4.1 ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. .............................. 
................................................................................................... ........................................................ 
1.  4.2 น าข้อสรุปจากการประชุมมาเป็นแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถามความเป็นไปได ้
แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพ 

ตามความต้องการของสถานประกอบการ  
(ใช้กับผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน) 

ค าชี้แจง  
กกกกกกกให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชา         
ช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของ
สถานประกอบการ ด้วยเครื่องหมาย / ในช่องความคิดเห็นตามความเป็นจริงมากที่สุด ข้อมูลที่ได้จะ
เป็นประโยชน์ส าหรับการน าไปใช้ในการบริหารการจัดการเรียนรู้ต่อไป  
กกกกกกก5    มีระดับความคิดเห็น มากที่สุด  
กกกกกกก4    มีระดับความคิดเห็น มาก 
กกกกกกก3    มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง 
กกกกกกก2    มีระดับความคิดเห็น น้อย 
กกกกกกก1    มีระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด  

 
 

องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
องค์ประกอบที่ 1 จุดประสงค์ของรูปแบบการบริหารการจัดการ
เรียนรู้   

     

        1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานมีสมรรถนะวิชาชีพตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ    

     

        1.2 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู สาขาวิชา 
ช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    

     

องค์ประกอบที่ 2 คณะกรรมการบริหารการจัดการเรียนรู้      

        2.1 คณะกรรมการอ านวยการบริหารการจัดการเรียนรู้      

             2.1.1 องค์ประกอบคณะกรรมการอ านวยการ      

1.                  1) ผู้อ านวยการ เป็นประธานคณะกรรมการ       

1.                  2) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็น
กรรมการ 

     

1.                  3) รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   
เป็นกรรมการ   

     

1.                  4) รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา เป็นกรรมการ 

     

1.                  5) รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
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องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
             2.1.2 หน้าที่คณะกรรมการอ านวยการ       

.                  1) ก าหนดนโยบายและวางแผนการบริหารการจัดการ
เรียนรู้  

     

.                  2) พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน 

     

.                  3) ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครู       

.                  4) ปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้      

.                  5) รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ต่อ
คณะกรรมการ บริหารสถานศึกษา  

     

        2.2 คณะกรรมการด าเนินงานการบริหารการจัดการเรียนรู้       
             2.2.1 องค์ประกอบคณะกรรมการด าเนินงาน      

.                  1) รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน
คณะกรรมการ 

     

.                  2) หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน     
เป็นกรรมการ  

     

.                  3) หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล เป็นกรรมการ       

.                  4) หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน เป็นกรรมการ      

.                  5) หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นกรรมการ      

.                  6) หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด เป็นกรรมการ      

.                  7 ครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน เป็นกรรมการ      

.                  8) หัวหน้าสาขาวิชาช่างกลโรงงาน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ  

     

             2.2.2  หน้าที่คณะกรรมการด าเนินงาน       

.                  1) วางแผนและก าหนดแนวทางการบริหารการจัด   
การเรียนรู้ 

     

.                  2) ด าเนินการบริหารการจัดการเรียนรู้         

.                  3) ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารการจัด   
การเรียนรู้  

     

.                  4) ประเมินผลการบริหารการจัดการเรียนรู้         

.                  5) รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ต่อ 
คณะกรรมการอ านวยการบริหารการจัดการเรียนรู้   
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องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานที่
สถานประกอบการต้องการ 

     

        3.1 สามารถตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานหลังการผลิต      
             3.1.1 การใช้เครือ่งมือในการตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือ 
วัดละเอียด 

     

             3.1.2 บ ารุงรักษาเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน      
        3.2 สามารถใช้เครื่องมือกล       

             3.2.1 สามารถใช้เครื่องมือกลพ้ืนฐาน      

.                  1) เครื่องกลึง        

.                  2) เครื่องกัด      

.                  3) เครื่องไส       

.                  4) เครื่องเจียระไน      

.                  5) เครื่องเจาะ        
             3.2.2 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล      
             3.2.3 ตรวจสอบชิน้งานที่ผลิตด้วยเครื่องมือกล      
             3.2.4 บ ารุงรักษาเครื่องมือกล       
        3.3 สามารถควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี      
             3.3.1 เขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี      
             3.3.2 ควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี      
             3.3.3 ควบคุมชิ้นงานจากการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี      
             3.3.4 ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน      
             3.3.5 บ ารุงรักษาเครื่องมือกล      
        3.4 สามารถเขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์        
             3.4.1 เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์      
             3.4.2 เขียนภาพแยกชิ้นส่วน       
             3.4.3 เขียนภาพประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล      
             3.4.4 เขียนแบบสั่งงานการผลิต      
        3.5 สามารถสร้างอุปกรณ์น าคมตัดและอุปกรณ์จับยึด       
(Jig Fixture)   

     

             3.5.1 ผลิตอุปกรณ์น าคม ตัด ด้วยหลักการและกระบวนการ      
             3.5.2 ผลิตอุปกรณ์จับ ยึด ตามหลักการและกระบวนการ 
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องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
        3.6 สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล        
             3.6.1 ตรวจเช็คเครื่องมือกล      
             3.6.2 ซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล      
             3.6.3 ผลิตชิ้นส่วนทดแทนเครื่องมือกล      
องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนรู้      
        4.1 ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน        
        4.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน      
        4.3. ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้      
        4.4 ด้านสื่อการเรียนการสอน      
        4.5 ด้านการการท าวิจัยในชั้นเรียน      
        4.6 ด้านการพัฒนาบุคลากร      
        4.7 ด้านการมีส่วนร่วม      
องค์ประกอบที่ 5 กระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้      
        5.1 การวางแผนการบริหารการจัดการเรียนรู้       
             5.1.1 วางแผนการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกล
โรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ 
ที่สถานประกอบการต้องการ ด้วยการจัดท าโครงการรองรับ 

     

             5.1.2 จัดท าโครงการส่งเสริมความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการสาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

     

             5.1.3 จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

     

             5.1.4 จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

     

             5.1.5 จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมในการ
เรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

     

             5.1.6 จัดท าโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนสาขาวิชา
ช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

     

             5.1.7 จัดท าโครงการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนสาขาวิชา
ช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

     

             5.1.8 จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

     

             5.1.9 ประชุมเตรียมความพร้อมผู้รับผิดชอบตามโครงการ
และก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
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องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
        5.2 การด าเนินการบริหารการจัดการเรียนรู้      
             5.2.1 ส ารวจข้อมูลสถานประกอบการในสาขาวิชาช่างกล
โรงงานและประสานท าความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกัน     

     

             5.2.2 งานพัฒนาหลักสูตร แผนวิชาและสถานประกอบการ
ร่วมปรับแผนการเรียนแต่ละภาคเรียนและรายวิชาให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะวิชาชีพที่สถานประกอบการต้องการ  

     

             5.2.3 แผนกวิชาส ารวจความรู้ความสามารถและความ
ต้องการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

     

             5.2.4 ส่งครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานเข้าฝึก
ประสบการณ์ในสถานประกอบการ 

     

             5.2.5 อบรม/ให้ความรู้ครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
และการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     

             5.2.6 อบรมให้ความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อม
ในการเรียนรู้ 

     

             5.2.7 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าสื่อการเรียนการสอน      
             5.2.8 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัยใจในชั้นเรียน        
             5.2.9 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล      
การเรียน 

     

             5.2.10 จัดหาวัสดแุละครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพที่สถานประกอบการต้องการ 

     

             5.2.11 จัดหาสื่อและเอกสารประกอบการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพที่สถานประกอบการต้องการ  

     

             5.2.12 ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษาและการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน 

     

        5.3 ประเมินผลการบริหารการจัดการเรียนรู้      
             5.3.1 ประเมินผลสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนสาขาวิชาช่างกล
โรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   

     

             5.3.2 ประเมินผลความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนของครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

     

             5.3.3 รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้  
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องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
        5.4 การปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้      
             5.4.1 ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุง/
พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้ 

     

             5.4.2 น าข้อสรุปจากการประชุมมาเป็นแนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้ 

     

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบตรวจสอบความเหมาะสม 
รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของ 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพ 
ตามความต้องการของสถานประกอบการ   

(ใช้กับผู้ทรงคุณวุฒิ 15 คน) 
ค าชี้แจง  
 

กกกกกกกให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบแบบการบริหารการจัดการ
เรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ ด้วยเครื่องหมาย / ในช่องระดับความเหมาะสมตามความเป็น
จริงมากท่ีสุด ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ส าหรับการน าไปใช้ในการบริหารการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
กกกกกกก5  มีความเหมาะสม  มากที่สุด    
กกกกกกก4  มีความเหมาะสม  มาก 
กกกกกกก3  มีความเหมาะสม  ปานกลาง 
กกกกกกก2  มีความเหมาะสม  น้อย 
กกกกกกก1  มีความเหมาะสม  น้อยที่สุด 

 
 

องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
องค์ประกอบที่ 1 จุดประสงคข์องรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้        

        1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานมีสมรรถนะวิชาชีพตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ    

     

        1.2 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู สาขาวิชา 
ช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    

     

องค์ประกอบที่ 2 คณะกรรมการบริหารการจัดการเรียนรู้      

        2.1 คณะกรรมการอ านวยการบริหารการจัดการเรียนรู้      

             2.1.1 องค์ประกอบคณะกรรมการอ านวยการ      

1.                  1) ผู้อ านวยการ เป็นประธานคณะกรรมการ       

1.                  2) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร             
เป็นกรรมการ 

     

1.                  3) รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   
เป็นกรรมการ   

     

1.                  4) รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษาเป็นกรรมการ 

     

1.                  5) รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
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องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
             2.1.2 หน้าที่คณะกรรมการอ านวยการ       

.                  1) ก าหนดนโยบายและวางแผนการบริหารการจัดการ
เรียนรู้  

     

.                  2) พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน 

     

.                  3) ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครู       

.                  4) ปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้      

.                  5) รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ต่อ
คณะกรรมการ บริหารสถานศึกษา  

     

        2.2 คณะกรรมการด าเนินงานการบริหารการจัดการเรียนรู้       
             2.2.1 องค์ประกอบคณะกรรมการด าเนินงาน      

.                  1) รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน
คณะกรรมการ 

     

.                  2) หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน     
เป็นกรรมการ  

     

.                  3) หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล เป็นกรรมการ       

.                  4) หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน เป็นกรรมการ      

.                  5) หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นกรรมการ      

.                  6) หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด เป็นกรรมการ      

.                  7 ครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน เป็นกรรมการ      

.                  8) หัวหน้าสาขาวิชาช่างกลโรงงาน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ  

     

             2.2.2  หน้าที่คณะกรรมการด าเนินงาน       

.                  1) วางแผนและก าหนดแนวทางการบริหารการจัด   
การเรียนรู้ 

     

.                  2) ด าเนินการบริหารการจัดการเรียนรู้         

.                  3) ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารการจัด   
การเรียนรู้  

     

.                  4) ประเมินผลการบริหารการจัดการเรียนรู้         

.                  5) รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ต่อ 
คณะกรรมการอ านวยการบริหารการจัดการเรียนรู้   
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องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานที่
สถานประกอบการต้องการ 

     

        3.1 สามารถตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานหลังการผลิต      
             3.1.1 การใช้เครือ่งมือในการตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือ 
วัดละเอียด 

     

             3.1.2 บ ารุงรักษาเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน      
        3.2 สามารถใช้เครื่องมือกล       

             3.2.1 สามารถใช้เครื่องมือกลพ้ืนฐาน      

.                  1) เครื่องกลึง        

.                  2) เครื่องกัด      

.                  3) เครื่องไส       

.                  4) เครื่องเจียระไน      

.                  5) เครื่องเจาะ        
             3.2.2 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล      
             3.2.3 ตรวจสอบชิน้งานที่ผลิตด้วยเครื่องมือกล      
             3.2.4 บ ารุงรักษาเครื่องมือกล       
        3.3 สามารถควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี      
             3.3.1 เขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี      
             3.3.2 ควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี      
             3.3.3 ควบคุมชิ้นงานจากการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี      
             3.3.4 ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน      
             3.3.5 บ ารุงรักษาเครื่องมือกล      
        3.4 สามารถเขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์        
             3.4.1 เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์      
             3.4.2 เขียนภาพแยกชิ้นส่วน       
             3.4.3 เขียนภาพประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล      
             3.4.4 เขียนแบบสั่งงานการผลิต      
        3.5 สามารถสร้างอุปกรณ์น าคมตัดและอุปกรณ์จับยึด       
(Jig Fixture)   

     

             3.5.1 ผลิตอุปกรณ์น าคม ตัด ด้วยหลักการและกระบวนการ      
             3.5.2 ผลิตอุปกรณ์จับ ยึด ตามหลักการและกระบวนการ 
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องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
        3.6 สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล        
             3.6.1 ตรวจเช็คเครื่องมือกล      
             3.6.2 ซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล      
             3.6.3 ผลิตชิ้นส่วนทดแทนเครื่องมือกล      
องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนรู้      
        4.1 ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน        
        4.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน      
        4.3. ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้      
        4.4 ด้านสื่อการเรียนการสอน      
        4.5 ด้านการการท าวิจัยในชั้นเรียน      
        4.6 ด้านการพัฒนาบุคลากร      
        4.7 ด้านการมีส่วนร่วม      
องค์ประกอบที่ 5 กระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้      
        5.1 การวางแผนการบริหารการจัดการเรียนรู้       
             5.1.1 วางแผนการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกล
โรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ 
ที่สถานประกอบการต้องการ ด้วยการจัดท าโครงการรองรับ 

     

             5.1.2 จัดท าโครงการส่งเสริมความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการสาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

     

             5.1.3 จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

     

             5.1.4 จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

     

             5.1.5 จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมในการ
เรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

     

             5.1.6 จัดท าโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนสาขาวิชา
ช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

     

             5.1.7 จัดท าโครงการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนสาขาวิชา
ช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

     

             5.1.8 จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

     

             5.1.9 ประชุมเตรียมความพร้อมผู้รับผิดชอบตามโครงการ
และก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
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องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
        5.2 การด าเนินการบริหารการจัดการเรียนรู้      
             5.2.1 ส ารวจข้อมูลสถานประกอบการในสาขาวิชาช่างกล
โรงงานและประสานท าความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกัน     

     

             5.2.2 งานพัฒนาหลักสูตร แผนวิชาและสถานประกอบการ
ร่วมปรับแผนการเรียนแต่ละภาคเรียนและรายวิชาให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะวิชาชีพที่สถานประกอบการต้องการ  

     

             5.2.3 แผนกวิชาส ารวจความรู้ความสามารถและความ
ต้องการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

     

             5.2.4 ส่งครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานเข้าฝึก
ประสบการณ์ในสถานประกอบการ 

     

             5.2.5 อบรม/ให้ความรู้ครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
และการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     

             5.2.6 อบรมให้ความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อม
ในการเรียนรู้ 

     

             5.2.7 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าสื่อการเรียนการสอน      
             5.2.8 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัยใจในชั้นเรียน        
             5.2.9 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล      
การเรียน 

     

             5.2.10 จัดหาวัสดแุละครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพที่สถานประกอบการต้องการ 

     

             5.2.11 จัดหาสื่อและเอกสารประกอบการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพที่สถานประกอบการต้องการ  

     

             5.2.12 ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษาและการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน 

     

        5.3 ประเมินผลการบริหารการจัดการเรียนรู้      
             5.3.1 ประเมินผลสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนสาขาวิชาช่างกล
โรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   

     

             5.3.2 ประเมินผลความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนของครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

     

             5.3.3 รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้  
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องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
        5.4 การปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้      
             5.4.1 ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุง/
พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้ 

     

             5.4.2 น าข้อสรุปจากการประชุมมาเป็นแนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้ 

     

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินสมรรถนะวชิาชีพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2558  
ใช้กับครูที่สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 
ค าชี้แจง   
กกกกกกกให้ครูผู้สอนท าการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยท าเครื่องหมาย / ลงในช่องความรู้
ความสามารถ ตามสมรรถนะวิชาชีพที่ท าการสอนตามคะแนนผลการทดสอบ ข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูล 
ส าหรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป     
กกกกกกกได้คะแนน 90-100  ไดก้5  หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้/ความสามารถอยู่ในระดับมากที่สุด  
กกกกกกกได้คะแนน 80-89    ไดก้4  หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้/ความสามารถอยู่ในระดับมาก 
กกกกกกกได้คะแนน 70-79    ไดก้3  หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้/ความสามารถอยู่ในระดับปานกลาง 
กกกกกกกได้คะแนน 60-69    ไดก้2  หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้/ความสามารถอยู่ในระดับน้อย  
กกกกกกกได้คะแนน 50-59    ไดก้1  หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้/ความสามารถอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

 

สมรรถนะวิชาชีพ 
ความรู้/ความสามารถ 

5 4 3 2 1 
1.  สามารถตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานหลังการผลิต      
1.  1.1 ใช้เครื่องมือในการตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัดละเอียด      
1.  1.2 บ ารุงรักษาเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน       
2.  สามารถใช้เครื่องมือกล       
    2.1 สามารถใช้เครื่องมือกลพื้นฐานได้      
1.  5.1 2.1.1 เครื่องกลึง        
1.  5.1 2.1.2 เครื่องกัด      
1.  5.1 2.1.3 เครื่องไส      
1.  5.1 2.1.4 เครื่องเจียระไน      
1.  5.1 2.1.5 เครื่องเจาะ      
1.  2.2 ผลิตชิ้นสว่นด้วยเครื่องมือกล      
1.  2.3 ตรวจสอบชิ้นงานที่ผลิตด้วยเครื่องมือกล      
1.  2.4 บ ารุงรักษาเครื่องมือกล       
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แบบประเมินสมรรถนะวชิาชีพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 
ใช้กับครูที่สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 
ค าชี้แจง  
กกกกกกกให้ครูผู้สอนท าการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยท าเครื่องหมาย/ลงในช่องความรู้
ความสามารถ ตามสมรรถนะวิชาชีพที่ท าการสอนตามคะแนนผลการทดสอบ ข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูล 
ส าหรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป     
กกกกกกกได้คะแนน 90-100  ไดก้5  หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้ / ความสามารถอยู่ในระดับมากที่สุด  
กกกกกกกได้คะแนน 80-89    ไดก้4  หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้ / ความสามารถอยู่ในระดับมาก 
กกกกกกกได้คะแนน 70-79    ไดก้3  หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้ / ความสามารถอยู่ในระดับปานกลาง 
กกกกกกกได้คะแนน 60-69    ไดก้2  หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้ / ความสามารถอยู่ในระดับน้อย  
กกกกกกกได้คะแนน 50-59    ไดก้1  หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้ / ความสามารถอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

 

สมรรถนะวิชาชีพ 
ความรู้/ความสามารถ 

5 4 3 2 1 
1.  สามารถควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซ ี      
1.  1.1 เขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี       
1.  1.2 ควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี      
1.  1.3 ควบคุมการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี        
1.  1.4 ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานซีเอ็นซ ี       
1.  1.5 บ ารุงรักษาเครื่องมือกลซีเอ็นซี      
2.  สามารถเขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์      
1.  2.1 เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์      
1.  2.2 เขียนภาพ แยกชิ้นส่วน       
1.  2.3 เขียนภาพประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล      
1.  2.4 เขียนแบบสั่งงานการผลิต      
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แบบประเมินสมรรถนะวชิาชีพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 
ใช้กับครูที่สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 
ค าชี้แจง  
กกกกกกกให้ครูผู้สอนท าการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยท าเครื่องหมาย / ลงในช่องความรู้
ความสามารถ ตามสมรรถนะวิชาชีพที่ท าการสอนตามคะแนนผลการทดสอบ ข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูล 
ส าหรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป      
กกกกกกกได้คะแนน 90-100   ไดก้5  หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้/ความสามารถอยู่ในระดับมากที่สุด  
กกกกกกกได้คะแนน 80-89    ไดก้4  หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้/ความสามารถอยู่ในระดับมาก 
กกกกกกกได้คะแนน 70-79    ไดก้3  หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้/ความสามารถอยู่ในระดับปานกลาง 
กกกกกกกได้คะแนน 60-69    ไดก้2  หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้/ความสามารถอยู่ในระดับน้อย  
กกกกกกกได้คะแนน 50-59    ไดก้1  หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้/ความสามารถอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

 

สมรรถนะวิชาชีพ 
ความรู้/ความสามารถ 

5 4 3 2 1 
1. สามารถสร้างอุปกรณ์น าคมตัดและอุปกรณ์จับยึด  
(Jig Fixture) 

     

1.  1.1 ผลิตอุปกรณ์น าคม ตัด ด้วยหลักการและกระบวนการ      
1.  1.2 ผลิตอุปกรณ์จับยึด ตามหลักการและกระบวนการ      
2. สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล        
1.  2.1 ตรวจเช็คเครื่องมือกล      
1.  2.2 ซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล      
1.  2.3 ผลิตชิ้นสว่นทดแทนเครื่องมือกล      
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แบบประเมินความเหมาะสม 
รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  

ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ   
(ใช้กับครูผู้สอนจ านวน 6 คน) 

ค าชี้แจง  
กกกกกกกให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้
สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ด้วยเครื่องหมาย / ในช่องระดับความเหมาะสม
ตามความเป็นจริงมากที่สุด ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ส าหรับการน าไปใช้ในการบริหารการจัดการ
เรียนรู้ต่อไป 
กกกกกกก5  มีความเหมาะสม  มากที่สุด    
กกกกกกก4  มีความเหมาะสม  มาก 
กกกกกกก3  มีความเหมาะสม  ปานกลาง 
กกกกกกก2  มีความเหมาะสม  น้อย  
กกกกกกก1  มีความเหมาะสม  น้อยที่สุด 

 
 

องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
องค์ประกอบที่ 1 จุดประสงคข์องรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้        

        1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานมีสมรรถนะวิชาชีพ
ตามความต้องการของสถานประกอบการ    

     

        1.2 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู สาขาวิชา 
ช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    

     

องค์ประกอบที่ 2 คณะกรรมการบริหารการจัดการเรียนรู้      

        2.1 คณะกรรมการอ านวยการบริหารการจัดการเรียนรู้      

             2.1.1 องค์ประกอบคณะกรรมการอ านวยการ      

1.                  1) ผู้อ านวยการ เป็นประธานคณะกรรมการ       

1.                  2) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร             
เป็นกรรมการ 

     

1.                  3) รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   
เป็นกรรมการ   

     

1.                  4) รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษาเป็นกรรมการ 

     

1.                  5) รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
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องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
             2.1.2 หน้าที่คณะกรรมการอ านวยการ       

.                  1) ก าหนดนโยบายและวางแผนการบริหารการจัดการ
เรียนรู้  

     

.                  2) พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน 

     

.                  3) ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครู       

.                  4) ปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้      

.                  5) รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ต่อ
คณะกรรมการ บริหารสถานศึกษา  

     

        2.2 คณะกรรมการด าเนินงานการบริหารการจัดการเรียนรู้       
             2.2.1 องค์ประกอบคณะกรรมการด าเนินงาน      

.                  1) รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน
คณะกรรมการ 

     

.                  2) หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน     
เป็นกรรมการ  

     

.                  3) หวัหน้างานวัดผลและประเมินผล เป็นกรรมการ       

.                  4) หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน เป็นกรรมการ      

.                  5) หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นกรรมการ      

.                  6) หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด เป็นกรรมการ      

.                  7 ครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน เป็นกรรมการ      

.                  8) หัวหน้าสาขาวิชาช่างกลโรงงาน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ  

     

             2.2.2  หน้าที่คณะกรรมการด าเนินงาน       

.                  1) วางแผนและก าหนดแนวทางการบริหารการจัด   
การเรียนรู้ 

     

.                  2) ด าเนินการบริหารการจัดการเรียนรู้         

.                  3) ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารการจัด   
การเรียนรู้  

     

.                  4) ประเมินผลการบริหารการจัดการเรียนรู้         

.                  5) รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ต่อ 
คณะกรรมการอ านวยการบริหารการจัดการเรียนรู้   
 
 

     



 
 

190 

 

องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานที่
สถานประกอบการต้องการ 

     

        3.1 สามารถตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานหลังการผลิต      
             3.1.1 การใช้เครือ่งมือในการตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือ 
วัดละเอียด 

     

             3.1.2 บ ารุงรักษาเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน      
        3.2 สามารถใช้เครื่องมือกล       

             3.2.1 สามารถใช้เครื่องมือกลพ้ืนฐาน      

.                  1) เครื่องกลึง        

.                  2) เครื่องกัด      

.                  3) เครื่องไส       

.                  4) เครื่องเจียระไน      

.                  5) เครื่องเจาะ        
             3.2.2 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล      
             3.2.3 ตรวจสอบชิน้งานที่ผลิตด้วยเครื่องมือกล      
             3.2.4 บ ารุงรักษาเครื่องมือกล       
        3.3 สามารถควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี      
             3.3.1 เขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี      
             3.3.2 ควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี      
             3.3.3 ควบคุมชิ้นงานจากการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี      
             3.3.4 ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน      
             3.3.5 บ ารุงรักษาเครื่องมือกล      
        3.4 สามารถเขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์        
             3.4.1 เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์      
             3.4.2 เขียนภาพแยกชิ้นส่วน       
             3.4.3 เขียนภาพประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล      
             3.4.4 เขียนแบบสั่งงานการผลิต      
        3.5 สามารถสร้างอุปกรณ์น าคมตัดและอุปกรณ์จับยึด       
(Jig Fixture)   

     

             3.5.1 ผลิตอุปกรณ์น าคม ตัด ด้วยหลักการและกระบวนการ      
             3.5.2 ผลิตอุปกรณ์จับ ยึด ตามหลักการและกระบวนการ 
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องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
        3.6 สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล        
             3.6.1 ตรวจเช็คเครื่องมือกล      
             3.6.2 ซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล      
             3.6.3 ผลิตชิ้นส่วนทดแทนเครื่องมือกล      
องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนรู้      
        4.1 ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน        
        4.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน      
        4.3. ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้      
        4.4 ด้านสื่อการเรียนการสอน      
        4.5 ด้านการการท าวิจัยในชั้นเรียน      
        4.6 ด้านการพัฒนาบุคลากร      
        4.7 ด้านการมีส่วนร่วม      
องค์ประกอบที่ 5 กระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้      
        5.1 การวางแผนการบริหารการจัดการเรียนรู้       
             5.1.1 วางแผนการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกล
โรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ 
ที่สถานประกอบการต้องการ ด้วยการจัดท าโครงการรองรับ 

     

             5.1.2 จัดท าโครงการส่งเสริมความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการสาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

     

             5.1.3 จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาช่างกล
โรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

     

             5.1.4 จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาช่างกล
โรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

     

             5.1.5 จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมในการ
เรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

     

             5.1.6 จัดท าโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนสาขาวิชา
ช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

     

             5.1.7 จัดท าโครงการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน
สาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

     

             5.1.8 จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

     

             5.1.9 ประชุมเตรียมความพร้อมผู้รับผิดชอบตามโครงการ
และก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
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องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
        5.2 การด าเนินการบริหารการจัดการเรียนรู ้      
             5.2.1 ส ารวจข้อมูลสถานประกอบการในสาขาวิชาช่างกล
โรงงานและประสานท าความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกัน     

     

             5.2.2 งานพัฒนาหลักสูตร แผนวิชาและสถานประกอบการ
ร่วมปรับแผนการเรียนแต่ละภาคเรียนและรายวิชาให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะวิชาชีพที่สถานประกอบการต้องการ  

     

             5.2.3 แผนกวิชาส ารวจความรู้ความสามารถและความ
ต้องการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

     

             5.2.4 ส่งครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานเข้า                 
ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ 

     

             5.2.5 อบรม/ให้ความรู้ครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
และการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     

             5.2.6 อบรมให้ความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัด
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 

     

             5.2.7 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าสื่อการเรียนการ
สอน 

     

             5.2.8 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัยใจในชั้นเรียน        
             5.2.9 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล      
การเรียน 

     

             5.2.10 จดัหาวัสดแุละครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพที่สถานประกอบการต้องการ 

     

             5.2.11 จัดหาสื่อและเอกสารประกอบการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพที่สถานประกอบการต้องการ  

     

             5.2.12 ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษาและการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน 

     

        5.3 ประเมินผลการบริหารการจัดการเรียนรู้      
             5.3.1 ประเมินผลสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนสาขาวิชาช่างกล
โรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   

     

             5.3.2 ประเมินผลความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนของครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

     

             5.3.3 รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้  
 

     



 
 

193 

 

องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
        5.4 การปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้      
             5.4.1 ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุง/
พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้ 

     

             5.4.2 น าข้อสรุปจากการประชุมมาเป็นแนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้ 

     

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

194 

แบบสอบถามความคิดเหน็ที่มีต่อรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้  
สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  

ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ 
(ใช้กับคณะกรรมการการบริหารการจัดการเรียนรู้ จ านวน 11 คน) 

 

ค าชี้แจง  
 ให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชา       
ช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ด้วยเครื่องหมาย / ในช่องความคิดเห็นตามความเป็นจริง
มากที่สุด ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ส าหรับการน าไปใช้ในการบริหารการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
 

องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

องค์ประกอบที่ 1 จุดประสงค์ของรูปแบบการบริหารการจัดการ
เรียนรู้   

  

1.  1. เพ่ือให้ผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานมีสมรรถนะวิชาชีพตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ    

  

1.  2. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู สาขาวิชาช่างกล
โรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    

  

องค์ประกอบที่ 2 คณะกรรมการบริหารการจัดการเรียนรู้   

คณะกรรมการอ านวยการบริหารการจัดการเรียนรู ้   

1. องค์ประกอบคณะกรรมการอ านวยการ   

1.  1.1 ผู้อ านวยการ เป็นประธานคณะกรรมการ    

1.  1.2 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นกรรมการ   

1.  1.3 รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นกรรมการ     

1.  1.4 รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
เป็นกรรมการ 

  

1.  1.5 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ   

2. หน้าที่คณะกรรมการอ านวยการ   

1.  2.1 ก าหนดนโยบายและวางแผนการบริหารการจัดการเรียนรู้   

1.  2.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียน 
การสอน 

  

1.  2.3 ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครู   

1.  2.4 ปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้   

1.  2.5 รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ต่อคณะกรรมการ 
บริหารสถานศึกษา 
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องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

คณะกรรมการด าเนินงานการบริหารการจัดการเรียนรู้    

1.  องค์ประกอบคณะกรรมการด าเนินงาน   

1.  1.1 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  เป็นประธานคณะกรรมการ   

1.  1.2 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  เป็นกรรมการ    

1.  1.3 หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล  เป็นกรรมการ    

1.  1.4 หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน  เป็นกรรมการ   
1.  1.5 หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นกรรมการ   
1.  1.6 หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด  เป็นกรรมการ   
1.  1.7 ครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน  เป็นกรรมการ   
1.  1.8 หัวหน้าสาขาวิชาช่างกลโรงงาน  เป็นกรรมการและเลขานุการ    
2.  หน้าที่คณะกรรมการด าเนินงาน    
1.  2.1 วางแผนและก าหนดแนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้   
1.  2.2 ด าเนินการบริหารการจัดการเรียนรู้      
1.  2.3 ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารการจัดการเรียนรู้    
1.  2.4 ประเมินผลการบริหารการจัดการเรียนรู้      
1.  2.5 รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ต่อ คณะกรรมการ
อ านวยการบริหารการจัดการเรียนรู้   

  

องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานที่
สถานประกอบการต้องการ  

  

1.  สามารถตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานหลังการผลิต   
1.  1.1 การใช้เครือ่งมือในการตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือ 
วัดละเอียด 

  

1.  1.2 บ ารุงรักษาเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน   
2.  สามารถใช้เครื่องมือกล    

1.  2.1 สามารถใช้เครื่องมือกลพื้นฐาน   

ddddd 2.1.1 เครื่องกลึง     

ddddd 2.1.2 เครื่องกัด   

ddddd 2.1.3 เครื่องไส    

ddddd 2.1.4 เครื่องเจียระไน   

ddddd 2.1.5 เครื่องเจาะ    

1.  2.2 ผลิตชิ้นสว่นด้วยเครื่องมือกล   

1.  2.3 ตรวจสอบชิ้นงานที่ผลิตด้วยเครื่องมือกล   
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องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1.  2.4 บ ารุงรักษาเครื่องมือกล    

3.  สามารถควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี   

1.  3.1 เขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี   
1.  3.2 ควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี   
1.  3.3 ควบคุมชิ้นงานจากการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี   
1.  3.4 ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน   
1.  3.5 บ ารุงรักษาเครื่องมือกล   
4.  สามารถเขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์     
1.  4.1 เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์   
1.  4.2 เขียนภาพ แยกชิ้นส่วน    
1.  4.3 เขียนภาพประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล   
1.  4.4 เขียนแบบสั่งงานการผลิต   
5.  สามารถสร้างอุปกรณ์น าคมตัดและอุปกรณ์จับยึด (Jig Fixture)     
1.  5.1 ผลิตอุปกรณ์น าคม ตัด ด้วยหลักการและกระบวนการ   
1.  5.2 ผลิตอุปกรณ์จับ ยึด ตามหลักการและกระบวนการ   
6.  สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล     
1.  6.1 ตรวจเช็คเครื่องมือกล   
1.  6.2 ซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล   
1.  6.3 ผลิตชิ้นสว่นทดแทนเครื่องมือกล   
องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนรู้   
1.  1. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน     
1.  2. ด้านการจัดการเรียนการสอน   
1.  3. ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้   
1.  4. ด้านสื่อการเรียนการสอน   
1.  5. ด้านการการท าวิจัยในชั้นเรียน   
1.  6. ด้านการพัฒนาบุคลากร   
1.  7. ด้านการมีส่วนร่วม   
องค์ประกอบที่ 5 กระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้   
1. การวางแผนการบริหารการจัดการเรียนรู้   
.  1.1 วางแผนการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ 
ที่สถานประกอบการต้องการ ด้วยการจัดท าโครงการรองรับ 
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องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1.  1.2 จัดท าโครงการส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการ
สาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   4.  4. 

  

1.  1.3 จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

  

1.  1.4 จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

  

1.  1.5 จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้
สาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

  

1.  1.6 จัดท าโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างกล
โรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

  

1.  1.7 จัดท าโครงการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนสาขาวิชาช่างกล
โรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

  

1.  1.8 จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างกล
โรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

  

1.  1.9 ประชุมเตรียมความพร้อมผู้รับผิดชอบตามโครงการและก าหนด
แนวทางการด าเนินงาน 

  

2.  การด าเนินการบริหารการจัดการเรียนรู้   
1.  2.1 ส ารวจข้อมูลสถานประกอบการในสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
และประสานท าความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกัน     

  

1.  2.2 งานพัฒนาหลักสูตร แผนวิชาและสถานประกอบการร่วมปรับ
แผนการเรียนแต่ละภาคเรียนและรายวิชาให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
วิชาชีพที่สถานประกอบการต้องการ  

  

1.  2.3 แผนกวิชาส ารวจความรู้ความสามารถและความต้องการพัฒนา
ตนเองของครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

  

1.  2.4 ส่งครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานเข้าฝึกประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการ 

  

1.  2.5 อบรม/ให้ความรู้ครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานเกี่ยวกับ 
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
และการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  

.  2.6 อบรมให้ความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมในการ
เรียนรู้ 

  

.  2.7 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าสื่อการเรียนการสอน   
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องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
1.  2.8 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัยใจในชั้นเรียน     

1.  2.9 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน   

1.  2.10 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพที่สถานประกอบการต้องการ 

  

1.  2.11 จัดหาสื่อและเอกสารประกอบการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับสมรรถนะอาชีพที่สถานประกอบการต้องการ  

  

1.  2.12 ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษาและการนิเทศการจัดการเรียน 
การสอน 

  

3.  ประเมินผลการบริหารการจัดการเรียนรู้   

1.  3.1 ประเมินผลสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   

  

1.  3.2 ประเมินผลความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
ของครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

  

1.  3.3 รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้    
4.  การปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้   
1.  4.1 ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 
การบริหารการจัดการเรียนรู้ 

  

1.  4.2 น าข้อสรุปจากการประชุมมาเป็นแนวทางการปรับปรุง/
พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้ 

  

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
ที่มีต่อสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

(ใช้กับสถานประกอบการ) 
ค าชี้แจง  

ให้สถานประกอบการประเมินนักเรียนฝึกงานเป็นรายบุคคล ตามสมรรถนะที่นักเรียนได้
ปฏิบัติหรือฝึกงานในสถานประกอบการของท่าน 

5  มีระดับความพึงพอใจ  มากท่ีสุด    
กกกกกก 4  มีระดับความพึงพอใจ  มาก 
กกกกกกก 3  มีระดับความพึงพอใจ  ปานกลาง 
กกกกกกก 2  มีระดับความพึงพอใจ  น้อย  
กกกกกกก 1  มีระดับความพึงพอใจ  น้อยที่สุด 

 

ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................ ................ 
วันที่ ................เดือน .....................................................พ. ศ. ............................................................ 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.  สามารถตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานหลังการผลิต      
1.  1.1 ใช้เครื่องมือในการตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัดละเอียด      
1.  1.2 บ ารุงรักษาเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน       
2.  สามารถใช้เครื่องมือกล       
    2.1 สามารถใช้เครื่องมือกลพื้นฐาน      
1.  5.1 2.1.1 เครื่องกลึง        
1.  5.1 2.1.2 เครื่องกัด      
1.  5.1 2.1.3 เครื่องไส      
1.  5.1 2.1.4 เครื่องเจียระไน      
1.  5.1 2.1.5 เครื่องเจาะ      
1.  2.2 ผลิตชิ้นสว่นด้วยเครื่องมือกล      
1.  2.3 ตรวจสอบชิ้นงานที่ผลิตด้วยเครื่องมือกล      
1.  2.4 บ ารุงรักษาเครื่องมือกล       
3.  สามารถควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี      
1.  3.1 เขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี       
1.  3.2 ควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี      
1.  3.3 ควบคุมการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี        
1.  3.4 ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน         
1.  3.5 บ ารุงรักษาเครื่องมือกลซีเอ็นซี       
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รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
4.  สามารถเขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์      
1.  4.1 เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์      
1.  4.2 เขียนภาพ แยกชิ้นส่วน       
1.  4.3 เขียนภาพประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล      
1.  4.4 เขียนแบบสั่งงานการผลิต      
5.  สามารถสร้างอุปกรณ์น าคมตัดและอุปกรณ์จับยึด(Jig Fixture)        
1.  5.1 ผลิตอุปกรณ์น าคมตัด ด้วยหลักการและกระบวนการ      
1.  5.2 ผลิตอุปกรณ์จับ ยึด ตามหลักการและกระบวนการ      
6.  สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล        
1.  6.1 ตรวจเช็คเครื่องมือกล      
1.  6.2 ซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล      
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คู่มือการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
ของวิทยาลัยเทคนิคเดชดุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ 

วิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ 
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นายนิยม  แสงวงศ์ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 
 
กกกกกกกคู่มือการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม     
ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ ฉบับนี้จัดท าขึ้นส าหรับ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชา
ช่างกลโรงงานเพ่ือให้ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีสมรรถนะวิชาชีพตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งประกอบด้วยค าชี้แจง จุดประสงค์ของรูปแบบการบริหารการ
จัดการเรียนรู้ คณะกรรมการบริหารการจัดการเรียนรู้ สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน  สาขาวิชาช่างกล
โรงงานที่สถานประกอบการต้องการ และ องค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนรู้  และ
กระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้   
กกกกกกกผู้จัดท าหวังว่าคู่มือการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดมฉบับนี้จะช่วยให้ความรู้ และความเข้าใจแก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องส าหรับการน า ไปปฏิบัติ 
ต่อไป 
 
 
                                                                                        นิยม  แสงวงศ์ 
                                                                           ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
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ค าชี้แจง 
 
กกกกกกกการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ มีความมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียน 
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นและมีสมรรถนะวิชาชีพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและเพ่ือให้การ
บริหารจัดการเรียนรู้ส าเร็จบรรลุตามความมุ่งหมาย มีแนวทางในการใช้คู่มือการบริหารการจัดการ
เรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตาม
ความต้องการของสถานประกอบการดังนี้  
กกกกกกก1. ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดคู่มือ 
กกกกกกก2. ผู้บริหารประชุมชี้แจงคณะกรรมการการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกล
โรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ เกี่ยวกับการด าเนินงานตามคู่มือ    
กกกกกกก3. ก าหนดปฏิทินการบริหารการจัดการเรียนรู้  
กกกกกกก4. สรุปรายงานผลการการบริหารการจัดการเรียนรู้เมื่อสิ้นภาคเรียน  
กกกกกกก5. ประชุมคณะกรรมการการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงานของ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ  เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้
สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  
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1.  จุดประสงค์ของรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้    
1.  1.1  เพ่ือให้ผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของ  
สถานประกอบการ    
1.  1.2  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูสาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิค  
เดชอุดม    
 
2.  คณะกรรมการบริหารการจัดการเรียนรู้  
1.  2.1 คณะกรรมการอ านวยการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
1.  2.1 2.1.1 องค์ประกอบคณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
1.  2.1 2.1.1 2.1.1.1 ผู้อ านวยการ      ประธานคณะกรรมการ 
1.  2.1 2.1.1 2.1.1.2 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร   กรรมการ 
1.  2.1 2.1.1 2.1.1.3 รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กรรมการ 
1.  2.1 2.1.1 2.1.1.4 รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน กรรมการ 
1.  2.1 2.1.1 2.1.1.5 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ     กรรมการและเลขานุการ 
1.  2.1 2.1.2 หน้าที่คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
1.  2.1 2.1.1 2.1.2.1 ก าหนดนโยบายและวางแผนการบริหารการจัดการเรียนรู้  
1.  2.1 2.1.1 2.1.2.2 ส่งเสรมิ/สนับสนุนครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
1.  2.1 2.1.1 2.1.2.3 ส่งเสรมิ/สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครู 
1.  2.1 2.1.1 2.1.2.4 ปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
1.  2.1 2.1.1 2.1.2.5 รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
1.  2.2 คณะกรรมการด าเนินงานการบริหารการจัดการเรียนรู้  
1.  2.1 2.2.1 องค์ประกอบคณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
1.  2.1 2.2.1 2.2.1.1 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ              ประธานคณะกรรมการ  
1.  2.1 2.2.1 2.2.1.2 หัวหนา้งานหลักสูตร                รองประธานกรรมการ 
1.  2.1 2.2.1 2.2.1.3 หัวหนา้งานวัดผลและประเมินผล    กรรมการ 
1.  2.1 2.2.1 2.2.1.4 หัวหนา้งานสื่อการเรียนการสอน           กรรมการ 
1.  2.1 2.2.1 2.2.1.5 หัวหนา้งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี    กรรมการ 
1.  2.1 2.2.1 2.2.1.6 หัวหนา้งานวิทยบริการและห้องสมุด  กรรมการ 
1.  2.1 2.2.1 2.2.1.7 ครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน                  กรรมการ 
1.  2.1 2.2.1 2.2.1.8 ตัวแทนสถานประกอบการ                      กรรมการ 
1.  2.1 2.2.1 2.2.1.9 ตัวแทนชุมชน                                     กรรมการ 
1.  2.1 2.2.1 2.2.1.10 ตัวแทนผู้ปกครอง                               กรรมการ 
1.  2.1 2.2.1 2.2.1.11 หัวหน้าสาขาวิชาช่างกลโรงงาน           กรรมการและเลขานุการ 
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1   2.2.2 หน้าที่คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
1.  2.1 2.2.1 2.2.2.1 วางแผนและก าหนดแนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
1.  2.1 2.2.1 2.2.2.2 ด าเนินการบริหารการจัดการเรียนรู้   
1.  2.1 2.2.1 2.2.2.3 ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
1.  2.1 2.2.1 2.2.2.4 ประเมินผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
1.  2.1 2.2.1 2.2.2.5 รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ต่อคณะกรรมการอ านวยการบริหาร
การจัดการเรียนรู้  
 
3.  สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานที่สถานประกอบการต้องการ 
1.  3.1  สามารถตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานหลังการผลิต 
1.  3.1  1.1 ใช้เครื่องมือในการตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัดละเอียด 
1.  3.1  1.2 บ ารุงรักษาเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 
 1.  3.2  สามารถใช้เครื่องมือกล 
1.  3.1  3.2.1 สามารถใช้เครื่องมือกลพ้ืนฐานได้ 
1.  3.1  3.5.1 3.2.1.1 เครื่องกลึง     
1.  3.1  3.5.1 3.2.1.2 เครื่องกัด 
1.  3.1  3.5.1 3.2.1.3 เครื่องไส 
1.  3.1  3.5.1 3.2.1.4 เครื่องเจียระไน 
1.  3.1  3.5.1 3.2.1.5 เครื่องเจาะ 
1.  3.1  3.2.2 ผลิตชิ้นส่วนดว้ยเครื่องมือกล 
1.  3.1  3.2.3 ตรวจสอบชิ้นงานที่ผลิตด้วยเครื่องมือกล 
1.  3.1  3.2.4 บ ารุงรักษาเครื่องมือกล 
 1.  3.3  สามารถควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี 
1.  3.1  3.3.1 เขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี 
1.  3.1  3.3.2 ควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี 
1.  3.1  3.3.3 ควบคุมชิ้นงานจากการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 
1.  3.1  3.3.4 ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานซีเอ็นซี 
1.  3.1  3.3.5 บ ารุงรักษาเครื่องมือกลซีเอ็นซี 
1.  3.4  สามารถเขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
1.  3.1  3.4.1 เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
1.  3.1  3.4.2 เขียนภาพ แยกชิ้นส่วน  
1.  3.1  3.4.3 เขียนภาพประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล 
1.  3.1  3.4.4 เขียนแบบสั่งงานการผลิต 
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1.  3.5  สามารถสร้างอุปกรณ์น าคมตัดและอุปกรณ์จับยึด (Jig Fixture) 
1.  3.1  3.5.1 ผลิตอุปกรณ์น าคม ตัด ด้วยหลักการและกระบวนการ 
1.  3.1  3.5.2 ผลิตอุปกรณ์จับ ยึด ตามหลักการและกระบวนการ  
1.  3.6  สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล 
1.  3.1  3.6.1 ตรวจเช็คเครื่องมือกล  
1.  3.1  3.6.2 ซ่อมบ ารุงเครื่องมือกล 
1.  3.1  3.6.3 ผลิตชิ้นส่วนทดแทนเครื่องมือกล 
 
4.  องค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนรู้  
  4.1  ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน       
 4.2  ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 4.3  ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้  
 4.4  ด้านสื่อการเรียนการสอน 
 4.5  ด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 4.6  ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 4.7  ด้านการมีส่วนร่วม 
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5.  กระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้ 

 

ที ่
 

กิจกรรม 
 

 

เวลาด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ 

1 การวางแผนการบริหารการจัดการเรียนรู้    
     1.1  ร่วมประชุมและวางแผนการบริหาร

จัดการการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะวิชาชีพที่สถานประกอบการ
ต้องการ ด้วยการก าหนดโครงการรองรับ 

ก่อนเปิดภาคเรียน คณะกรรมการบริหาร,
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

     1.2  จัดท าโครงการส่งเสริมความร่วมมือ
กับสถานประกอบการสาขาวิชาช่างกลโรงาน
วิทยาลัยเทคนิค เดชอุดม 

ก่อนเปิดภาคเรียน งานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี, แผนกวิชา
ช่างกลโรงงาน 

     1.3  จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตร
สาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิค  
เดชอุดม 

ก่อนเปิดภาคเรียน งานพัฒนาหลักสูตรฯ, 
แผนกวิชาช่างกล
โรงงาน, สถาน
ประกอบการ 

     1.4  จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร
สาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิค 
เดชอุดม 

ก่อนเปิดภาคเรียน งานพัฒนาหลักสูตรฯ, 
แผนกวิชาช่างกล
โรงงาน 

     1.5  จัดท าโครงการส่งเสริมการจัด
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกล
โรงงาน วิทยาลัยเทคนิค 
เดชอุดม 

ก่อนเปิดภาคเรียน 
 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ, 
แผนกวิชาช่างกล
โรงงาน 

     1.6  จัดท าโครงการจัดหาสื่อการเรียน
การสอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

ก่อนเปิดภาคเรียน 
 

งานสื่อการเรียนการ
สอน, แผนกวิชาช่าง
กลโรงงาน 

     1.7  จัดท าโครงการส่งเสริมการท าวิจัย
ในชั้นเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

ก่อนเปิดภาคเรียน 
 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ, 
แผนกวิชาช่างกล
โรงงาน 

      1.8  จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

ก่อนเปิดภาคเรียน 
 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ, 
แผนกวิชาช่างกล
โรงงาน  
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ที ่
 

กิจกรรม 
 

 

เวลาด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ 

     1.9 จัดท าโครงการเชิญวิทยากรภายนอก
จากสถานประกอบการให้ความรู้แก่ผู้เรียน  

ทุกภาคเรียน แผนกวิชาช่างกล
โรงงาน 

     1.10  ประชุมเตรียมความพร้อม
ผู้รับผิดชอบตามโครงการและก าหนด 
แนวทางการด าเนินงาน 

ก่อนเปิดภาคเรียน 
 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

2 การด าเนินการบริหารการจัดการเรียนรู้   
     2.1  ส ารวจข้อมูลสถานประกอบการใน

สาขาวิชาช่างกลโรงงานและประสานท า
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกัน 

ก่อนเปิดภาคเรียน งานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี, แผนกวิชา
ช่างกลโรงงาน 

     2.2  งานพัฒนาหลักสูตร แผนวิชาช่างกล
โรงงานสถานประกอบ ชุมชนและผู้ปกครอง 
ร่วมปรับแผนการเรียนแต่ละภาคเรียนและ
รายวิชาให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพที่
สถานประกอบการต้องการ 

ก่อนเปิดภาคเรียน งานพัฒนาหลักสูตรฯ, 
แผนกวิชา 
ช่างกลโรงงาน,  
สถานประกอบการ  

     2.3  แผนกวิชาส ารวจความรู้
ความสามารถและความต้องการพัฒนา
ตนเองของครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

ก่อนเปิดภาคเรียน แผนกวิชา 
ช่างกลโรงงาน 

     2.4  ส่งครูผู้สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
เข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ 

ก่อนเปิดภาคเรียน งานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี, แผนกวิชา
ช่างกลโรงงาน 

     2.5  อบรม/ให้ความรู้ครูผู้สอนสาขาวิชา
ช่างกลโรงงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนแบบโครงงาน  แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
และการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ก่อนเปิดภาคเรียน งานพัฒนาหลักสูตรฯ, 
แผนกวิชาช่างกล
โรงงาน  

     2.6  อบรมให้ความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับ
การจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 

ก่อนเปิดภาคเรียน งานพัฒนาหลักสูตรฯ, 
แผนกวิชา 
ช่างกลโรงงาน 

     2.7  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท า
สื่อการเรียนการสอน (เน้นการท าสื่อที่
ทันสมัย เช่น สื่อมัลติมิเดีย) 

ก่อนเปิดภาคเรียน งานพัฒนาหลักสูตรฯ, 
แผนกวิชา 
ช่างกลโรงงาน 
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ที ่
 

กิจกรรม 
 

 

เวลาด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

    2.8  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย
ในชั้นเรียน 

ก่อนเปิดภาคเรียน งานพัฒนาหลักสูตรฯ, 
แผนกวิชา 
ช่างกลโรงงาน 

     2.9  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดผล
และประเมินผลการเรียน 

ก่อนเปิดภาคเรียน งานพัฒนาหลักสูตรฯ, 
แผนกวิชา 
ช่างกลโรงงาน 

     2.10  จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับใช้
ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะอาชีพทีส่ถานประกอบการ
ต้องการ 

ก่อนเปิดภาคเรียน แผนกวิชา 
ช่างกลโรงงาน 

     2.11  จัดหาสื่อและเอกสารประกอบการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
อาชีพที่สถานประกอบการต้องการ  

ก่อนเปิดภาคเรียน งานสื่อการเรียน 
การสอน,  
แผนกวิชา 
ช่างกลโรงงาน  

     2.12  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท า 
ใบงานและเอกสารประกอบการสอน 

ก่อนเปิดภาคเรียน งานพัฒนาหลักสูตรฯ, 
แผนกวิชา 
ช่างกลโรงงาน 

     2.13  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค
การสอนที่ทันสมัย 

ก่อนเปิดภาคเรียน งานพัฒนาหลักสูตรฯ, 
แผนกวิชา 
ช่างกลโรงงาน 

     2.14  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง
นวัตกรรม 
ในการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

ก่อนเปิดภาคเรียน งานพัฒนาหลักสูตรฯ, 
แผนกวิชา 
ช่างกลโรงงาน 

     2.15  ส่งเสริมสนับสนุนการรับงานจาก
ภายนอกและการให้บริการชุมชน  

ตลอดภาคเรียน แผนกวิชา 
ช่างกลโรงงาน 

     2.16  ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษาและ
การนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

ตลอดภาคเรียน คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

3  ประเมินผลการบริหารการจัดการเรียนรู้    
     3.1  ประเมินผลสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน

สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม 

สิ้นภาคเรียน ครูผู้สอน 
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ที ่
 

กิจกรรม 
 

 

เวลาด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

    2.8  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย
ในชั้นเรียน 

ก่อนเปิดภาคเรียน งานพัฒนาหลักสูตรฯ, 
แผนกวิชา 
ช่างกลโรงงาน 

     2.9  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดผล
และประเมินผลการเรียน 

ก่อนเปิดภาคเรียน งานพัฒนาหลักสูตรฯ, 
แผนกวิชา 
ช่างกลโรงงาน 

     2.10  จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับใช้
ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะอาชีพทีส่ถานประกอบการ
ต้องการ 

ก่อนเปิดภาคเรียน แผนกวิชา 
ช่างกลโรงงาน 

     2.11  จัดหาสื่อและเอกสารประกอบการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
อาชีพที่สถานประกอบการต้องการ  

ก่อนเปิดภาคเรียน งานสื่อการเรียน 
การสอน,  
แผนกวิชา 
ช่างกลโรงงาน  

     2.12  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท า 
ใบงานและเอกสารประกอบการสอน 

ก่อนเปิดภาคเรียน งานพัฒนาหลักสูตรฯ, 
แผนกวิชา 
ช่างกลโรงงาน 

     2.13  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค
การสอนที่ทันสมัย 

ก่อนเปิดภาคเรียน งานพัฒนาหลักสูตรฯ, 
แผนกวิชา 
ช่างกลโรงงาน 

     2.14  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง
นวัตกรรม 
ในการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

ก่อนเปิดภาคเรียน งานพัฒนาหลักสูตรฯ, 
แผนกวิชา 
ช่างกลโรงงาน 

     2.15  ส่งเสริมสนับสนุนการรับงานจาก
ภายนอกและการให้บริการชุมชน  

ตลอดภาคเรียน แผนกวิชา 
ช่างกลโรงงาน 

     2.16  ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษาและ
การนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

ตลอดภาคเรียน คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

3  ประเมินผลการบริหารการจัดการเรียนรู้    
     3.1  ประเมินผลสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน

สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม 

สิ้นภาคเรียน ครูผู้สอน 
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ที ่
 

กิจกรรม 
 

 

เวลาด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ 

     3.2  ประเมินผลความรู้ความสามารถ 
ในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน
สาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิค 
เดชอุดม 

สิ้นภาคเรียน คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

     3.3  รายงานผลการบริหารการจัดการ
เรียนรู้ 

สิ้นภาคเรียน 
 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน  

4   การปรับปรุง/พัฒนาการบริหารการจัดการ
เรียนรู้ 

  

     4.1  ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาการบริหาร
จดัการเรียนรู้ 

สิ้นภาคเรียน คณะกรรมการบริหาร
การจัดการเรียนรู้, 
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน  

     4.2  น าข้อสรุปจากการประชุมมาเป็น
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาการบริหาร
จัดการเรียนรู้ 

ก่อนเปิดภาคเรียน คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
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ภาคผนวก ฉ 
แผนการเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
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ลักษณะการจัดแผนการเรียน 
โดยการจัดรายวิชาให้สนับสนุนการเกิดสมรรถนะวิชาชีพ  

ส าหรับนักเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2558 
 

ภาคเรียนที ่ วิชา/สมรรถนะวิชาชีพ 
1/2558 วิชาสามัญและวิชาพ้ืนฐาน 

2/2558 (1) สามารถใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ และ(2) สามารถใช้เครื่องมือกล 
(จัดรายวิชาให้สอดคล้องหรือสนับสนุนสมรรถนะวิชาชีพ  (1) (2)) 

1/2559 (1) สามารถควบคุมเครื่องจักรกล (ซีเอ็นซี) และ (2) สามารถเขียนแบบเครื่องกล
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(จัดรายวิชาให้สอดคล้องหรือสนับสนุนสมรรถนะวิชาชีพ  (1) (2)) 

2/2559 (1) สามารถสร้างอุปกรณ์น าคมตัดและอุปกรณ์จับยึด และ(2) สามารถซ่อมบ ารุง
เครื่องมือกล 
(จัดรายวิชาให้สอดคล้องหรือสนับสนุนสมรรถนะวิชาชีพ  (1) (2))  

1/2560 ออกฝึกงานในสถานประกอบการ มีนาคม – กันยายน   

2/2560 วิชาสามัญและวิชาโครงงาน 
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ภาคผนวก ช 
ภาพการจัดการเรียนการสอน 6 สมรรถนะหลัก 
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นักเรียนสามารถตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานหลังการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

219 

 

 

 

นักเรียนสามารถตรวจสอบชิ้นงานระหว่างการผลิต 
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เครื่องมือกลพื้นฐาน 
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นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือกลพื้นฐานได ้
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นักเรียนสามารถออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

223 

 

 

 

นักเรียนสามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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เครื่องมือกล CNC 
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นักเรียนสามารถควบคุมเครื่องมือกล CNC  
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อุปกรณ์น าคมตัด (Jigs) และอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน (Fixtures) 

 

นักเรียนสามารถสร้างอุปกรณ์น าคมตัดและอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน 
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นักเรียนซ่อมบ ารุงเครื่องและอุปกรณ์ในการผลิตชิ้นงาน 
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นักเรียนสามารถซ่อมเครื่องมือกลพื้นฐานได้ 
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ภาคผนวก ซ 
เอกสารเผยแพร่ผลการวิจัย 
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1. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รูปแบบการบริหารการรจัดการเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานของ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ทางเพจเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม http://www.dtec.ac.th/  
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม  2560 
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2. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รูปแบบการบริหารการรจัดการเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานของ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม https://www.facebook.com/ประชาสัมพันธ์-วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม-
1428994164089757/?modal=composer เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม  2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ประชาสัมพันธ์-วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม-1428994164089757/?modal=composer
https://www.facebook.com/ประชาสัมพันธ์-วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม-1428994164089757/?modal=composer
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3. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ถึงผู้อ านวยการ
วิทยาลัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทาง E-Office ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุด 
http://www.dtec.ac.th/  
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 
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4. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รูปแบบการบริหารการรจัดการเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานของ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ทางเพจเว็บไซต์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
http://www.ivene4.ac.th/home/ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 
 
 

 
 

 

 
 
 

http://www.ivene4.ac.th/home/
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ภาคผนวก ฌ 
รายชื่อสถานประกอบการ 

ที่รับนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ 

1. บริษัท กันยงอีเลคทริก จ ำกัด (มหำชน) 
  

67 หมู่ 11 ถนนบางนา-ตราด กม 20  
ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี  
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540 

2. บริษัทชัยยุทธกำรประดิษฐ์ 
(1988) จ ำกัด 

45/9 หมู่ 9 ถนนเทพรักษ์  ต ำบลบำงปลำ 
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540 

3. บริษัทมิตซูบิชิ อิเลิกทริค คอนชูมเมอร์โปร
ดักส์  (ประเทศไทย) จ ำกัด 

700/406 หมู่ที่ 7 ซอยนิคมอุตสำหกรรม      
อมตะนคร ต ำบลดอนหัวฬ่อ อ ำเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000 

4. บริษัทเอ.แอล.เค พรีซิซั่นเวอร์ (1976)  
จ ำกัด 

4 ซอยเพชรเกษม แขวงหนองค้ำงพลู   
เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160 

5. โรงกลึงพรกมลสม 
  

100 หมู่ 17 ถนนสถลมำร์ค ต ำบลเมืองเดช  
อ ำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลรำชธำนี  34160 

6. บริษัท บริดจสโตน คำร์บอน  
แบล็ค (ประเทศไทย) จ ำกัด 

4/11 หมู่ที่ 2 ต ำบลหนองบัว  
อ ำเภอบ้ำนค่ำย จังหวัดระยอง 21120 

7. บริษัทไทยแม็คอุตสำหกรรม จ ำกัด  
 

314 หมู่ 10 ต ำบลเมืองเดช อ ำเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลรำชธำนี 34160 

8. โรงกลึงอ ำพรกำรช่ำง 
  

10417/7 บ้ำนโนนดู่ ต ำบลโคกช ำแระ   
อ ำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลรำชธำนี 34160 

9. บริษัท เอ.ที.พี พำรทร์ แอนด์ โมลดิ้ง 
  
  

14,16,18,20 ซอยบำงขุนเทียน-ชำยทะเล  
ถนนบำงขุนเทียน-ชำยทะเล แขวงแสมด ำ 
เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150 

10. บริษัทอินทรำ พรีซิชั่น ซัพพลำย 
  

35/9 หมู่ที่ 5 ต ำบลตะเคียนเตี้ย 
อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20230 

11. บริษัทฟูจิคำวำ จ ำกัด 
  

92/294 หมู่ 2 ต ำบลหลักหก อ ำเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธำนี  12000 
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ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ 

12. บริษัท ส.เอเซียเพรส (1989) จ ำกัด  
  

143,145 ซอย รำมค ำแหง 42 แขวงหัวหมำก 
 เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240 

13.บริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ์ จ ำกัด 
  

99/4 หมู่ 7 ถนนบำงนำ - ตรำด ต ำบลบำงโฉลง  
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540 

13. บริษัท เมสเชอร์เม้นท์  
อินดัสทรี กรุ๊ป จ ำกัด 

129/251 หมู่ 1 ต ำบลหนองขำม 
อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 20230 

14. บริษัทศรีพิพัฒน์เอ็นจีเนียริ่ง จ ำกัด 
  

165, 165/1 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 93  
แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 

15. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ปฐมชัยโรงหล่อ 
  

193 ม. 15 ถนนเดช-บุญฑริก ต.เมืองเดช 
อ ำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลรำชธำนี 34160 

16. บริษัท วำยซีเอช กรุ๊ป จ ำกัด 
  

888/2 หมู่11 นิคม ซอย กรีนปำร์ค 3  
ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง  
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10570 

17. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ.ที.พี.  
พำรทส์ แอนด์ โมลดิ้ง  

14,16,18,20 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 6-5-2  
ถนนบำงขุนเทียน-ชำยทะเล แขวงแสมด ำ  
เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150 

18. หจก.มีแมทชีนเนอร์รี่ 
  

468 หมู่ 3 ต.บ้ำนคลองสวน 
อ ำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปรำกำร 10290 

19. บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์  
(ประเทศไทย) จ ำกัด 
  

505 หมู่ 2 นิคมอุตสำหกรมบำงปะอิน  
ถนนอุดมสรยุทธ์ ต ำบลคลองจิก อ ำเภอบำงปะอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13160 

20. บริษัทคณิตอุตสำหกรรม จ ำกัด 
  
 

77/27 หมู่ 12 แฟคตอรี่แลนด์ 1 ซอย 4 
ถ.พุทธมณฑลสำย 5 ต.ไร่ขิง อ ำเภอสำมพรำน 
จังหวัดนครปฐม 73210 

21. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดแอลทีเอส           
เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น 

103/5 ปทุมธำนี รังสิต  
จังหวัดปทุมธำนี  
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ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ 

22. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอสเอ็มที          
แมชชีนทูล เทคโนโลยี 

74/154  ถ.สุขสวัสดิ์ เขตรำษฎ์บูรณะ 
กรุงเทพมหำนคร 10120 

23. สถำบันไทย – เยอรมัน TGI 700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร  
ถนนบำงนำ-ตรำด ต ำบลคลองต ำหรุ อ ำเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000 

24. บริษัท ควอลิตี้ รีพอร์ท จ ำกัด 390 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น  
เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240 

25. บริษัท NTN Plas จ ำกัด 98/23 ถ. สุขุมวิท อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

 



ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – ชื่อสกุล  นายนิยม  แสงวงศ์  
เกิดเมื่อ   วันที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2502 
สถานที่เกิด  จังหวัดอุบลราชธานี 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 333/18  หมู่  4  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
สถานที่ท างานปัจจุบัน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ประวัติการศึกษา   
 พ.ศ.  2512 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนบ้านห้องแซง 
 พ.ศ.  2516 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  7  โรงเรียนห้องแซงวิทยา   
 พ.ศ.  2519 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.ศ. 3  โรงเรียนพรหมโกศลพิทยา 
 พ.ศ.  2522 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.  
 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน โรงเรียนเทคนิคยโสธร 
 พ.ศ.  2524 ระดับอนุปริญญา ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยชา่งกลปทุมวัน 
 พ.ศ.  2527 ระดับปริญญาตรี  ค.อ.บ. อุตสาหการ (เครื่องมือกล) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์ 
 พ.ศ.  2547  ระดับปริญญาโท  กศ.ม. การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประวัติการท างาน  
 พ.ศ.  2524 ครู  2 ระดับ  2  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
 พ.ศ.  2528 อาจารย์ 1 ระดับ  3  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
 พ.ศ.  2531 อาจารย์ 1 ระดับ  4  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
 พ.ศ.  2536 อาจารย์ 2 ระดับ  5  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
 พ.ศ.  2538 อาจารย์ 2 ระดับ  6  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
 พ.ศ.  2541 อาจารย์ 2 ระดับ  7  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
 พ.ศ.  2542  ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  วิทยฐานะช านาญการ 

พ.ศ.  2551 รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ
 พ.ศ.  2552 ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

พ.ศ.  2557 ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
พ.ศ.  2560 ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  

 


