
บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 
เป็น 4 ตอน ดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่*1 ผลการศึกษาสภาพและแนวการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 1.1  ผลการศึกษาทฤษฎี หลักการ เอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 1.2  ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 1.3  ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 

การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 ตอนที่ 2  ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 

การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
 2.1  ผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพและแนวการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 2.2  ผลการ (ร่าง) รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 

การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี               
 2.3 ผลการตรวจสอบและยืนยันคุณภาพของรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 2.4  ผลการจัดท าคู่มือรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 ตอนที่ 3  ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 3.1  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการทั้ง 7 โครงการ  
 3.2 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการโดยการประเมินตนเองก่อนและหลังเข้าร่วม
โครงการทั้ง 7 โครงการ 
 ตอนที่ 4  ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
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 4.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียน จากการใช้ รูปแบบการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี   
 4.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 4.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 4.4 จ านวนเครือข่ายหน่วยงาน/สถานประกอบการที่เพ่ิมขึ้นหลังใช้รูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 4.5 รางวัลที่ได้รับจากการด าเนินการตามรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
  

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน 
             คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
  1.1 ผลการศึกษาทฤษฎี หลักการ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยการวิเคราะห์ 
สังเคราะหเ์อกสารงานวิจัย 
   จากการศึกษาสภาพ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สรุปได้ 
ดังตารางที่ 9 
 

ตารางท่ี 9  แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
 เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ การด าเนินการ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ*20*ปี* 
(2560-2579)* 

ทุกภาคส่ วนของสั งคมมี ส่ วนร่ วม ในการจั ดการศึ กษา 
ที่ ต อบสนอง คว าม ต้ อ ง ก า ร ข อ งป ร ะช าช นแ ล ะ พ้ื น ที่ 
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น จ านวนองค์กร สมาคม มูลนิธิหรือ
หน่วยงานอ่ืนที่ เข้ามาจัดการศึกษาหรือร่วมมือกับสถานศึกษา 
ทั้งของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ิมข้ึน และ
สัดส่วนการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน ภาค
ประชาชน และภาคีเครือข่ายเมื่อเทียบกับรัฐ จ าแนกตามระดับ
การศึกษาสูงขึ้น 



180 
 

ตารางท่ี 9 (ต่อ) 
 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ การด าเนินการ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่*12 
 

การพัฒนาการศึกษาเ พ่ือน าพาประเทศไปสู่ความมั่นคง  
มั่งคั่ง และยั่งยืนในอีก 20 ปีข้างหน้า ผลการพัฒนาการศึกษา
ในช่วงปี 2552–2559 พบว่า ไทยประสบความส าเร็จในหลาย
ด้าน และมีอีกหลายด้านยังเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการพัฒนา 
อย่างเร่งด่วนในระยะต่อไป ด้านโอกาสทางการศึกษา รัฐมี
นโยบายส่งเสริมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาค่อนข้างมาก 
ส่งผลให้ประชากรในวัยเรียน รวมทั้งเด็กด้อยโอกาสและ 
ผู้มีความต้องการจ าเป็นพิเศษมีโอกาสได้รับการศึกษาสูงขึ้น แต่
ยังเข้าเรียนได้ไม่ครบทุกคนและมีปัญหาการออกกลางคันอยู่
บ้าง นอกจากนี้ ประชากรที่อยู่ในวัยก าลังแรงงานแม้จะได้รับ
การศึกษาเพ่ิมขึ้น แต่จ านวนแรงงานที่มีการศึกษาต่ ากว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นยังมีอยู่จ านวนมาก จึงต้องเร่งด าเนินการ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคน ตลอดช่วงชีวิต และมีมาตรการ
ต่าง ๆ ให้เด็กและประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาส 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ.2560–2564)* 

มาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม วิชาชีพต้อง
ค านึงถึง (1) การมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลาย
ในทางปฏิบัติ (2) การศึกษาในด้านวิชาชีพส าหรับประชาชนวัย
เรียนและวัยท างานตามความถนัดและความสนใจอย่างทั่วถึง
และต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี (3) การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน สังคม และสถานประกอบการในการก าหนดนโยบาย
การผลิต และพัฒนาก าลังคน (4) การศึกษาที่มีความยืดหยุ่น 
หลากหลาย และมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและระบบเทียบ
ประสบการณ์ (5) การมีระบบ  จูงใจให้สถานประกอบการมี
ส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
(6) การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชน (7) การมี
ระบบการพัฒนาครูของการอาชีวศึกษา เพ่ือให้ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 
 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ การด าเนินการ 
แผนพัฒนาอาชีวศึกษา (2560-2579)  มาตรา 10 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 6 

การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม  วิชาชีพต้อง
ค านึงถึง (1) การมี เอกภาพด้านนโยบายและมีความ
หลากหลายในทางปฏิบัติ โดยมีการกระจายอ า นาจ 
จากส่วนกลางไปสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบัน 
(2) การศึกษาในด้านวิชาชีพส าหรับประชาชนวัยเรียนและ
วัยท างานตามความถนัดและความสนใจอย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่ องจนถึงระดับปริญญาตรี  (3 ) การมีส่ วนร่ วม 
ของชุมชน สังคม และสถานประกอบการในการก าหนด
นโยบายการผลิต และพัฒนาก าลังคน รวมทั้งการก าหนด
มาตรฐานการอาชีวศึกษา (4) การศึกษาที่มีความยืดหยุ่น 
หลากหลาย และมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและระบบ
เทียบประสบการณ์ การท างานของบุคคลเพ่ือเข้ารับ
การศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (5) การมี
ระบบจูงใจให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝึก อบรมวิชาชีพ (6) การระดม
ทรัพยากรทั้ งจากภาครั ฐและเอกชนในการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงการ
ประสานประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (7) การมีระบบ
การพัฒนาครูและคณาจารย์ของการอาชีวศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  

แนวคิดเก่ียวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ประชาชน 
ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในชุมชน 
มีโอกาสในการตัดสินปัญหาของชุมชน หาวิธีแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน ลงมือปฏิบัติ และท าการประเมินผลเพื่อก่อให้เกิด
การ เปลี่ ยนแปลงตามที่ ได้ ก าหนดโดยประชาชน 
ด้านการศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาของชุมชน 
ก าหนดปัญหาความต้องการร่วมกันตัดสินใจลงมือปฏิบัติ
และประเมินผลร่วมกัน 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 
 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ การด าเนินการ 
วงจรการควบคมุคุณภาพ  
(Deming Cycle: PDCA) 

- เดมมิ่ง (Deming,1986)กล่าวว่า การจัดการอย่างมี
คุณภาพเป็นกระบวนการที่ด าเนินการต่อเนื่องเพ่ือให้
เกิดผลผลิตและบริการที่มีคุณภาพขึ้นโดยหลักการที่
เ รี ยกว่ า  วงจรคุณภาพ (PDCA)  หรื อวงจร เดมมิ่ ง 
ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติ
ตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
 - Plan คือ ก าหนดสาเหตุของปัญหาจากนั้น วางแผนเพ่ือ
การเปลี่ยนแปลงหรือทดสอบเพ่ือการปรับปรุงให้ดีขึ้น 
 - Do คือ การปฏิบัติตามแผนหรือทดลองปฏิบัติ เป็นการ
น าร่องในส่วนย่อย 
 - Check คือ ตรวจสอบเพ่ือทราบว่าบรรลุผลตามแผนหรือ
หากมีสิ่งใดที่ท าผิดพลาดหรือได้เรียนรู้อะไรมาแล้วบ้าง 
 - Act คือ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงหากบรรลุผลเป็นที่น่า
พอใจหรือหากผลการปฏิบัติไม่เป็นไปตามแผนให้ท าซ้ า
วงจร โดยใช้การเรียนรู้จากการกระท าในวงจรที่ได้ปฏิบัติ
ไปแล้ว   

แนวคิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
ในการจัดการอาชีวศึกษา 

การพัฒนาศักยภาพก าลังคนดานการอาชีวศึกษาให มี
สมรรถนะ มีเปาหมายดังนี้  
1. ก าลังคนดานการอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่  

พึงประสงค สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ
สมรรถนะวิชาชีพ  

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษามีศักยภาพใน
การพัฒนาก าลังคนดานอาชีวศึกษา  

3. หลักสู ตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเ พ่ิมขึ้ นอย าง
หลากหลายตามความตองการในการพัฒนาประเทศ  

4. การพัฒนาความร วมมือกับทุกภาคส วน เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพก าลังคนดานอาชีวศึกษา ใหมีคุณลักษณะ 
ทีพึ่งประสงค สมรรถนะหลักและ สมรรถนะทั่วไป และ
สมรรถนะวิชาชีพสอดคลองกับความตองการในการ
พัฒนาประเทศ  

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 
 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ การด าเนินการ 
SABER (System Assessment and 
Benchmarking Education Results) 
(World Bank) 

แนวทางการพิจารณาปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 3 มิติ 9 กลไกการ
ขับเคลื่อน โดยมีกิจกรรมการด าเนินงานที่หลากหลาย
ตามลักษณะของมิติ และกลไกขับเคลื่อนประมาณ 27 
กิจกรรมการด าเนินงานตามความเหมาะสมและบริบท
ของแต่ละประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 มิติที่ 1 กรอบกลยุทธ์ (Strategic Framework)  
มี 3 กลไกขับเคลื่อน (Drivers) คือ  
  1) ด้านทิศทาง (Direction)  
  2) ด้านแผนงาน (Planning)  
  3) ด้านประสานความร่วมมือ(Coordination)  
 มิติที่ 2 การจัดระบบงาน (System Oversight)  
มี 3 กลไกขับเคลื่อน (Drivers) คือ  
  1) ด้านคุณภาพและมาตรฐาน (Standards and Quality)  
  2) ด้านโปรแกรม (Programs)  
  3) ด้านทรัพยากร (Resources)  
มิติที่ 3 การด าเนินงาน (Service Delivery ) มี 3 กลไก
ขับเคลื่อน (Drivers) คือ  
  1) ด้านเนื้อหา (Content)  
  2) ด้านแรงจูงใจ (Incentives)  
  3) ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)  

 
 จากตารางที่ 9 เป็นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา โดยมีหลักการทฤษฎี 
ที่เกี่ยวข้องอาทิเช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ*20*ปี*(2560–2579)*แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่*12.
แผนการศึกษาแห่งชาติ*(พ.ศ.*2560–2564) แผนพัฒนาอาชีวศึกษา (2560–2579) แนวคิดเกี่ยวกับ
การบริหารแบบมีส่วนร่วม วงจรการควบคุมคุณภาพ (Deming Cycle: PDCA)*แนวคิดการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา  และ SABER (System Assessment and 
Benchmarking Education Results) (World Bank) 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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1.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาเครือข่ายความร่ วม มือ 

เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี   
   1.2.1  ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
        ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ปรากฏผลดังตารางที่ 10 
 

ตารางท่ี 10  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ 
  หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ 
 

  

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 เพศ   

  ชาย 172 69.35 
  หญิง 76 30.65 

 รวม 248 100 
2 อายุ   

  ต่ ากว่า  30  ปี 78 31.45 
  30 – 39  ปี 78 31.45 
  40 – 49  ปี 58 23.39 
  50 – ปี ขึ้นไป 34 13.71 

 รวม 248 100 
3 วุฒิการศึกษา   

  ปริญญาตรี 204 82.26 
  สูงกว่าปริญญาตรี 44 17.74 

 รวม 248 100 
4 หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ   

 
 
 
 
 

 ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน    
สถานประกอบการ 
มหาวิทยาลัย 
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 

1 
87 
120 
1 
39 

0.40 
35.08 
48.39 
0.40 
15.73 

รวม 248 100 
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 จากตารางที่ 10 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 69.35) และเพศหญิง 
(ร้อยละ 30.65) มีอายุส่วนใหญ่ ต่ ากว่า 30 เท่ากับอายุระหว่าง 30 - 39 ปี (ร้อยละ 31.45) รองลงมา
อายุระหว่าง 40 - 49 ปี (ร้อยละ 23.39) และ50 ปี ขึ้นไป (ร้อยละ13.71)  วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ 
วุฒิปริญญาตรี (ร้อยละ 82.26) เครือข่ายความร่วมมือส่วนใหญ่จากสถานประกอบการ (ร้อยละ 
48.39) รองลงมาคือครูผู้สอน (ร้อยละ 35.08) หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน (ร้อยละ 15.73) ผู้บริหาร
สถานศึกษาและมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 0.40) 
   1.2.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ผู้วิจัยน าเสนอ 
เป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านกลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
(การสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ การสร้างศักยภาพ) 2) ด้านกลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 3) ด้านการด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือ และ 4) ด้านการก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา สรุปเป็นภาพรวมในตารางที่ 11 และน าเสนอเป็นรายด้าน 
 

ตารางท่ี 11  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสภาพการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่าย  
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
ในภาพรวม (n = 248) 

 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัติงาน  
1 ด้านกลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

การจัดการอาชีวศึกษา  
3.02 0.19  ปานกลาง 

2 ด้านกลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 

3.01 0.16  ปานกลาง 

3 ด้านการด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วย 
เครือข่ายความร่วมมือ 

3.01 0.18  ปานกลาง 

4 ด้านการก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษา 

3.09 0.39  ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.03 0.20 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 11 พบว่า สภาพการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  ในภาพรวมมีการปฏิบัติการ 
อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 
ปานกลาง เมื่อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ( X  = 3.09) ด้านกลยุทธ์ 
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ( X  = 3.02) ด้านกลไกขับเคลื่อนคุณภาพ
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา และด้านการด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพ 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ (X = 3.01 )  
ตารางท่ี 12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสภาพการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่าย 
 ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 ด้านกลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา  (n = 248) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัติงาน  
1 กระบวนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

การจัดการอาชีวศึกษามีขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน 
3.02 0.22 ปานกลาง 

2 มีการสร้างความเข้าใจถึงความจ าเป็นในการสร้าง 
เครือข่ายความร่วมมือ 

3.03 0.21 ปานกลาง 

3 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความเข้าใจถึงการพัฒนา
เครือข่ายแก่สมาชิกในองค์กร 

3.02 
 

0.20 ปานกลาง 

4 การสร้างแรงจูงใจกับสมาชิกเครือข่ายความมือ 
เพ่ือพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 

3.00 
 

0.17 ปานกลาง 

5 
 

การประสานงานกับหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย 
ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 

3.04 
 

0.24 
 

ปานกลาง 
 

6 มีการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายความร่วมมือที่เป็น 
แหล่งวิชาการและแหล่งทรัพยากรเพ่ือการให้ 
ความช่วยเหลือการจัดการอาชีวศึกษา 

3.01 
 

0.19 ปานกลาง 

7 มีการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือ 
อย่างเป็นระบบ 

3.01 
 

0.20 ปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.02 0.19 ปานกลาง 
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  จากตารางที่  12 แสดงสภาพการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  ด้านกลยุทธ์การพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.02)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  
การประสานงานกับหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง (X = 3.04) รองลงมา ได้แก่ 
มีการสร้างความเข้าใจถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (X = 3.03) กระบวนการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษามีขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน และผู้บริหารสถานศึกษา
สร้างความเข้าใจถึงการพัฒนาเครือข่ายแก่สมาชิกในองค์กร (X =  3.02)  
 
ตารางท่ี 13 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสภาพการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่าย 
 ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
 ด้านกลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา  
 (n = 248) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัติงาน  
1 
 

มีการพัฒนาความสัมพันธ์ของสมาชิกเครือข่าย 
ในลักษณะของกัลยาณมิตร 

3.04 
 

0.24 
 

ปานกลาง 
 

2 มีการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย 3.03 0.23 ปานกลาง 
3 
 

มีคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
การจัดการอาชีวศึกษา 

3.02 
 

0.22 
 

ปานกลาง 
 

4 
 

องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความครอบคลุม 
บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

3.02 
 

0.21 
 

ปานกลาง 
 

5 
 
 

องค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วย 
บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์สามารถ 
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.02 
 
 

0.20 
 
 

ปานกลาง 
 
 

6 
 
 

คณะกรรมการร่วมกันก าหนดเป้าหมาย นโยบาย  
และกลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ   
การจัดการอาชีวศึกษา 

3.01 
 
 

0.19 
 
 

ปานกลาง 
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ตารางท่ี 13 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัติงาน  
7 
 
 

คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือร่วมกันจัดท าข้อตกลงความร่วมมือและ
แนวทางการด าเนินงานการพัฒนาความร่วมมือ 

3.01 
 
 

0.18 
 
 

ปานกลาง 
 
 

8 
 

คณะกรรมการให้การส่งเสริมและสนับสนุน การด าเนิน 
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือให้มีประสิทธิภาพ 

3.00 0.17 ปานกลาง 

9 
 

เครือข่ายความร่วมมือร่วมกันวางแผนการด าเนินงาน 
การจัดการอาชีวศึกษา 

3.00 
 

0.16 
 

ปานกลาง 
 

10 
 

มีการร่วมกันคิด ร่วมกันท า และร่วมกันตัดสินใจ 
เกี่ยวกับเป้าหมายของการด าเนินงาน 

3.00 
 

0.14 
 

ปานกลาง 
 

11 
 

มีการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
เพ่ือก าหนดเป้าหมายเครือข่ายความร่วมมือ 

2.99 
 

0.13 
 

ปานกลาง 
 

12 
 

มีการก าหนดโครงการ/กิจกรรมของเครือข่าย 
ความร่วมมือที่ควรท าร่วมกัน 

2.99 
 

0.11 
 

ปานกลาง 
 

13 ยอมรับเป้าหมายการท างานที่เกิดจากการมีส่วนร่วม 
ของเครือข่ายความร่วมมือ 

2.99 0.11 ปานกลาง 

14 
 

ก าหนดเป้าหมายให้มีการพัฒนาสมาชิกเครือข่าย 
อย่างต่อเนื่อง 

 3.01 
 

0.20 
 

ปานกลาง 
 

15 คณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ มีการก ากับ 
ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

3.00 0.21 ปานกลาง 

16 
 

มีการประสานหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายที่เป็น 
แหล่งวิชาการและแหล่งทุนเพ่ือการให้ความช่วยเหลือ 

3.01 0.23 ปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.01 0.16 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่  13 แสดงสภาพการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  ด้านกลไกขับเคลื่อนคุณภาพ 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปานกลาง 
(X  = 3.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ มีการพัฒนาความสัมพันธ์ของสมาชิกเครือข่ายในลักษณะของกัลยาณมิตร  ( X = 3.04) 
รองลงมา ได้แก่ มีการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่ายทุกระดับ  ( X = 3.03) และ  
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องค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  มีคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการมีความครอบคลุมบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (X = 3.02)  
 

ตารางท่ี 14 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสภาพการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่าย 
 ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
 ด้านการด าเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (n = 248) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัติงาน 
1 
 

มีการวิเคราะห์ช่องว่างอุปสงค์อุปทานของผู้ส าเร็จ 
อาชีวศึกษา 

2.99 
 

0.25 
 

ปานกลาง 
 

2 
 

มีการพัฒนาหลักสูตร ปวช. ปวส. ให้มีคุณภาพ 
สอดคล้องกับอุปสงค์ของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา  

3.02 
 

0.22 
 

ปานกลาง 
 

3 
 

มีการพัฒนาหลักสูตร ปวช. ปวส. ให้มีคุณภาพ 
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 

3.02 
 

0.21 
 

ปานกลาง 
 

4 
 

มีการเพ่ิมหลักสูตรใหม่ตามความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน 

3.00 
 

0.20 
 

ปานกลาง 
 

5 
 

ส่งเสริมการจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.01 
 

0.19 
 

ปานกลาง 
 

6 
 

มีการพัฒนารูปแบบ วิธีการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะที่ส าคัญส าหรับ
ผู้เรียน 

3.01 
 

0.18 
 

ปานกลาง 
 

7  มีการพัฒนารูปแบบการวัดผลประเมินผล 3.00 0.17 ปานกลาง 
8 มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3.00 

 
0.16 

 
ปานกลาง 

 
9 
 

มีการประสานความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้สื่อ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

3.05 
 

0.16 
 

ปานกลาง 
 

10 
 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และ 
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

3.04 
 

0.23 
 

ปานกลาง 
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ตารางท่ี 14 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัติงาน  
11 
 

มีการนิเทศ ติดตามประเมินผลการพัฒนา/การใช้สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

3.02 0.21 ปานกลาง 
 

12 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 
อย่างมีความเป็นระบบ 

3.01 0.19 ปานกลาง 
 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.01 0.20 ปานกลาง 
 

  จากตารางที่ 14 แสดงสภาพการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  ด้านการด าเนินการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปานกลาง ( X  = 3.01)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
มีการประสานความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   
( X = 3.05) รองลงมา ได้แก่  มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการนิ เทศ ติดตาม และประเมินผล 
การจัดการศึกษา ( X =3.04) และ มีการพัฒนาหลักสูตร ปวช. ปวส. ให้มีคุณภาพสอดคล้อง 
กับอุปสงค์ของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตร ปวช. ปวส. ให้มีคุณภาพสอดคล้อง 
กับความต้องการของสถานประกอบการ  มีการนิเทศ ติดตามประเมินผลการพัฒนา/การใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (X = 3.02)  
 

ตารางท่ี 15  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสภาพการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่าย 
 ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 ด้านการก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน 
 คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (n = 248) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัติงาน  
1 
 

มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จกลยุทธ์การพัฒนา 
เครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 

3.01 
 

0.18 
 

ปานกลาง 
 

2 
 

มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จกลไกการขับเคลื่อน
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 

3.12 
 

0.47 
 

ปานกลาง 
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ตารางท่ี 15 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัติงาน  
3 
 

มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จการด าเนินการ 
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 

3.12 
 

0.47 
 

ปานกลาง 
 

4 มีระบบการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 3.11 0.46 ปานกลาง 
5 
 
 

มีการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงาน 
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการ 
จัดการอาชีวศึกษา 

3.11 
 

 

0.46 
 

 

ปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.09 0.39 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 15 แสดงระดับสภาพการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  ด้านการก ากับ ติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา  พบว่า  
ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับ ปานกลาง ( X  = 3.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จกลไกการขับเคลื่อนด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาและมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จการด าเนินการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ( X = 3.12) รองลงมาได้แก่  มีระบบการก ากับติดตามผล 
การด าเนินงาน และมีการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (X = 3.11)  
 
 1.3 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ 

การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน โดยเลือกจากผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรืออาจารย์ ในมหาวิทยาลัย  
ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 2 คน และผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ 
ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี จ านวน 3 คน ซึ่งผลการสัมภาษณ์มีดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 16  ผลการสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ  
 การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี (n = 5) 

 

ประเด็นการสัมภาษณ์ ผลการสัมภาษณ์ 
1. กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการ
 จัดการอาชีวศึกษา (การสื่อสาร การสร้าง
 แรงจูงใจ การสร้างศักยภาพ) ควรประกอบด้วย
 ขั้นตอนอะไรบา้ง และแต่ละดา้นมีวิธีด าเนนิการ
 อย่างไร 
 

1. การสร้างความรู้ความเข้าใจถงึความจ าเปน็ 
    ในการสร้างเครือข่าย   
2. ควรมกีารพัฒนาแรงจูงใจในหลายๆด้านของ 
    เครือข่ายในการที่จะเข้าร่วมการจัดการ 
    อาชีวศึกษา 
3. ควรมกีารพัฒนาศักยภาพในด้านการจัดการ 
   อาชีวศึกษาให้แก่เครือข่าย 
4. การบริหารจัดการเครือข่าย ควรมีการสร้าง 
    ความตระหนักหรือการวางแผนอย่างเปน็ 
    ระบบให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 
5. ควรมีการสร้างพันธสัญญาร่วมกัน มีการ 
   บริหารจัดการเครือข่าย พัฒนาความสัมพันธ์ 
   และรักษาความสัมพันธ์ของเครือข่าย 

2. กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความ
 ร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาควร ประกอบด้วย
 ขั้นตอนอะไรบา้ง และแต่ละดา้นมีวิธีด าเนนิการ
 อย่างไร 
 
 

1. ควรมีคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือ 
   การจัดการศึกษา 
2. คณะกรรมการควรประกอบด้วยคณะกรรมการ
 บริหารและคณะกรรมการด าเนนิงาน 
3. ควรก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
    พร้อมทั้งหน้าที่ความรบัผิดชอบให้ชัดเจน 
    เป็นลายลักษณ์อักษร 
4. องค์ประกอบของคณะกรรมการต้องมีสมาชิก 
    เครือข่ายเข้ามาร่วมเป็นกรรมการ 
5. ควรมแีผนพัฒนาคุณภาพการจัดการ   
 อาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
6. ระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุน 
    การขับเคลื่อนคุณภาพ 
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ตารางท่ี 16  (ต่อ) 
 

ประเด็นการสัมภาษณ์ ผลการสัมภาษณ์ 
3. การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพ 
    ควรประกอบด้วยขั้นตอนอะไรบ้างและ 
    แต่ละด้านมีวิธีด าเนินการอย่างไร 

1. ขอบข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาชีพ 
2. ควรร่วมกันพัฒนาหลักสูตรวชิาชพีให้สอดคล้อง 
   กับความต้องการของสถานประกอบการ  
   ตลาดแรงงานและผู้เรียน 
3. ควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
   เป็นส าคัญ 
4. ควรพัฒนารูปแบบการสอนหรือวิธีการสอน  
   เน้นการเสริมสร้างองค์ความรูแ้ละทักษะให้ผู้เรียน 
5. ควรมีการพัฒนาสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยี 
   ทางการศึกษา  

4. การติดตามประเมินผล 1. ควรมีการก าหนดตัวชี้วัดกระบวนพฒันา 
 เครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
2. ควรมีการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและ
 ประเมินผลหลักสูตร 
3. ควรมีคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและ 
 ประเมินผลการจัดการศึกษา 
4. ควรมีการก ากับติดตามและประเมินผล 
   แบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

 

 จากตารางที่ 16 แสดงผลการสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  มีดังนี้ 
 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา (การสื่อสาร การสร้าง
แรงจูงใจ การสร้างศักยภาพ) พบว่า 1) การสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความจ าเป็นในการสร้าง
เครือข่าย 2) ควรมีการพัฒนาแรงจูงใจในหลายๆด้านของเครือข่ายในการที่จะเข้าร่วมการจัดการ    
อาชีวศึกษา 3) ควรมีการพัฒนาศักยภาพในด้านการจัดการอาชีวศึกษาให้แก่เครือข่าย 4) การบริหาร
จัดการเครือข่าย ควรมีการสร้างความตระหนักหรือการวางแผนอย่างเป็นระบบและจะต้องให้ทุกฝ่าย
ที่ เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 5) ควรมีการสร้างพันธสัญญาร่วมกัน มีการบริหารจัดการเครือ ข่าย 
พัฒนาความสัมพันธ์และรักษาความสัมพันธ์ของเครือข่าย  
 



194 
 

 ด้านกลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา พบว่า 
1) ควรมีคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษา 2) คณะกรรมการควรประกอบด้วย   
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการด าเนินงาน 3) ควรก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ    
พร้อมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 4) องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
ต้องมีสมาชิกเครือข่ายเข้ามาร่วมเป็นกรรมการ 5) ควรมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 6) ระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณภาพ 

การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพ พบว่า 1) ขอบข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาชีพ    
2) ควรร่วมกันพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน
และผู้เรียน 3) ควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4) ควรพัฒนารูปแบบการสอนหรือ
วิธีการสอนเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะให้ผู้เรียน 5) ควรมีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา   

การติดตามประเมินผล พบว่า 1) ควรมีการก าหนดตัวชี้วัดกระบวนพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 2) ควรมีการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผล
หลักสูตร 3) ควรมีคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 4) ควรมีการก ากับ
ติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 

ตอนที่ 2 ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ 
 การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
  2.1 ผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพและแนวการพัฒนา 
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 

ตารางท่ี 17 ผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพและแนวการพัฒนา 
  เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา  
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 

องค์ประกอบ ผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ 
องค์ประกอบที่ 1  
กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษา (การสื่อสาร การสร้าง
แรงจูงใจการสร้างศักยภาพ) 

ขั้นที่ 1 การสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความจ าเป็น 
 ในการสร้างเครือข่าย   
ขั้นที่ 2 การพัฒนาแรงจูงใจ 
ขั้นที ่3 การพัฒนาศักยภาพ 
ขั้นที ่4 การบริหารจัดการเครือข่าย 
ขั้นที ่5 การพัฒนาความสัมพันธ์และการ 
         รักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 



195 
 

ตารางท่ี 17  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ ผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ 
องค์ประกอบที่ 2   
กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
 

1. คณะกรรมการร่วมในการบริหารเครือข่าย 
    ความร่วมมือการจัดการ 
2. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการ 
    อาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
3. การระดมทรัพยากรและความร่วมมือ 
    สนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย 

องค์ประกอบที่ 3  
การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพ 
 

1. วิเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานของ
ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา 

2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
3. พัฒนาการวัดและประเมินผล 
4. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
    ทางการศึกษา 
5. พัฒนาครู 
6. พัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมิน 

องค์ประกอบที่ 4  
การติดตามประเมินผล 

 

1. ก าหนดตัวชี้วัดกระบวนพัฒนาเครือข่าย 
   ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
2. ก ากับติดตามประเมินผล 
 

 
  จากตารางที่ 17 การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพและแนวการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
ได้ 4 องค์ประกอบดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษา (การสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ การสร้างศักยภาพ) องค์ประกอบที่ 2 กลไกขับเคลื่อน
คุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา องค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงานขับเคลื่อน
คุณภาพ องค์ประกอบที่ 4 การติดตามประเมินผล  
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  2.2 ผลการ (ร่าง) รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการ
จัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยการสนทนากลุ่ม 
   ยกร่างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ผู้วิจัยน าข้อมูลผลการศึกษาสภาพและแนวทางในการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  ในตอนที่ 1 มาประกอบการยกร่างรูปแบบโดยใช้แนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม วงจรการควบคุมคุณภาพ (Deming Cycle: PDCA) และ 
แนวคิด SABER (The Systems Approach for Better Education Results) ของ ธนาคารโลก โดย
การสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 9 คน  ในวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี   
    ร่างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ซึ่งมีองค์ประกอบหลักของรูปแบบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่  
  องค์ประกอบที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา  
(การสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ การสร้างศักยภาพ) 
  องค์ประกอบที่ 2  กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษา 
  องค์ประกอบที่ 3  การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพ 
  องค์ประกอบที่ 4  การติดตามประเมินผล  
 ซึ่งแต่ละองค์ประกอบหลัก มีองค์ประกอบย่อยและแนวปฏิบัติ ดังรายละเอียดในตารางที่ 18  
 
ตารางที่ 18  องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และแนวปฏิบัติของร่างรูปแบบการพัฒนาเครือข่าย

ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 

ประเด็นการสนทนา  ผลการสนทนากลุ่ม 
องค์ประกอบที่ 1  
กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา (การ
สื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ การสร้าง
ศักยภาพ) 

ขั้นที่ 1 การสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความจ าเป็น 
         ในการสร้างเครือข่าย   

1.1 วางแผนก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาเครือข่าย 
 ความร่วมมือ 

       1.2 การบริการ/สนับสนุนทรัพยากรทาง 
   การศึกษา 
       1.3 ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการ 

 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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ประเด็นการสนทนา  ผลการสนทนากลุ่ม 
 ขั้นที่ 2 การพัฒนาแรงจูงใจ 

        2.1 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
        2.2 การร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมายการ 
   ด าเนินงาน 
        2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้แสดงความคิดเห็น 
   ในการปฏิบัติงาน 
        2.4 จัดให้มีการรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท าร่วมตัดสินใจ 
        2.5 เปิดโอกาสให้บุคคลอื่นมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ขั้นที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ 
        3.1 จัดให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
        3.2 ยอมรับเป้าหมายการท างานร่วมกัน 
        3.3 วางแผนการท างานร่วมกัน 
        3.4 ส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ 
  3.5 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก  
     3.6 ร่วมกันแก้ปัญหาความขัดแย้ง  
ขั้นที่ 4 การบริหารจัดการเครือข่าย 
      4.1 ประสานงานเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
      4.2 การติดต่อสื่อสารมีความถูกต้อง และเชื่อถือได้ 
           ทัง้ภาษาพูด ภาษาเขียน 
      4.3 การแสดงความคิดเห็นและทัศนคติต่าง ๆ  
           อย่าง อิสระ 
      4.4 มีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร  
ขั้นที่ 5  การพัฒนาความสัมพันธ์และการรักษา 
  ความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

5.1 มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมเครือข่ายเพ่ือขจัด
  ความขัดแย้ง  

5.2 มีการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิก 
 เครือข่ายทุกระดับ 
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ตารางท่ี 18 (ต่อ) 
 

ประเด็นการสนทนา  ผลการสนทนากลุ่ม 
 5.3 มีการก าหนดและสร้างระบบแรงจูงใจในการ 

 ท างาน 
 5.4 มีการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 5.5 มีการน าระบบเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาใช้ใน 
 ระบบการประสานงาน 
 5.6 มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมเครือข่ายเพ่ือขจัด 

       ความขัดแย้ง 
องค์ประกอบที่ 2  
กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 

2.1 คณะกรรมการร่วมในการบริหารเครือข่าย 
     ความร่วมมือการจัดการ 
     2.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความตระหนักแก่ 
 สมาชิกในองค์กร  
     2.1.2 สมาชิกมีความตระหนักถึงความส าคัญ 
             ของเครือข่าย 
  2.1.3 ก่อนสร้างเครือข่ายมีการเตรียมกลุ่มหรือ    
             เตรียมเครือข่าย 
    2.1.4 เครือข่ายมีวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน 
    2.1.5 สมาชิกท่ีเข้าร่วมมีความศรัทธาเครือข่าย 
    2.1.6 องค์กรเครือข่ายมีเป้าหมายและความต้องการ 
 เหมือนกัน 

 2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วย 
 เครือข่ายความร่วมมือ 
 2.2.1 มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง 
 2.2.2 สื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บทบาท 
             ของเครือข่ายและมวลสมาชิก 
 2.2.3 ชี้ให้สมาชิกเครือข่ายเห็นสภาพปัญหาและ 
 ประเด็นการพัฒนาร่วมกัน 
 2.2.4 ประสานหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายที่เป็น   
             แหล่งวิชาการแหล่งทุนเพ่ือให้ความช่วยเหลือ 
 2.2.5 เสนอโครงการความร่วมมือเพ่ือการแบ่งปัน 
 ทักษะและประสบการณ์แก่เครือข่าย 
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ตารางท่ี 18 (ต่อ) 
 

ประเด็นการสนทนา  ผลการสนทนากลุ่ม 
 2.3 การระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุน 

      การพัฒนาเครือข่าย 
 2.3.1 ก าหนดและสร้างข้อตกลงเป็นพันธสัญญา 
  ร่วมกัน 
 2.3.2 มีการก าหนดวัตถุประสงค์และข้อตกลงในการ 
  ท างานร่วมกัน 
 2.3.3 มีบุคลากรฝ่ายก ากับติดตามและประเมินผล 
  แบบมีส่วนร่วม 
 2.3.4 มีการก าหนดบทบาทของสมาชิกอย่างชัดเจน 
 2.3.5 มีการสื่อสารแบบสองทางและสื่อสารอย่าง 
  ทั่วถึง 
 2.3.6 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และด าเนินตามแผน 
    อย่างเป็นระบบ 

องค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงาน
ขับเคลื่อนคุณภาพ 

3.1 วิเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานของผู้ส าเร็จ 
 อาชีวศึกษา 
      3.1.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรคของ 
              การจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
              ในปัจจุบัน 
 3.1.2 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 
 3.1.3 วิเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานของ 
    ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาด้วยเครือข่าย 
               ความร่วมมือ   
 3.1.4 สรุปผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ช่องว่าง 
              ของอุปสงค์อุปทานของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา 
              ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
      3.1.5 รายงานผลการวิเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์ 
   อุปทานของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา   
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ประเด็นการสนทนา  ผลการสนทนากลุ่ม 
 3.2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

      3.2.1 พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให้มีคุณภาพและ 
   หลากหลายสาขาวิชา 
 3.2.2 วิจัย พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพและกระบวนการ 
  เรียนรู้ 
     3.2.3 พัฒนาและเพ่ิมหลักสูตรวิชาชีพตามความ 
  ต้องการของตลาดแรงงานและผู้เรียน 
 3.2.4 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพอย่าง 
  ต่อเนื่อง 
 3.2.5 รายงานผลการประเมินหลักสูตรและ 
  กระบวนการเรียนรู้ 
 3.2.6 ส่งเสริมการจัดท าแผนการจัดการเรียนการ 
  สอนวิชาชีพที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.2.7 พัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการเรียน 
               การสอนวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้และ 
  ทักษะที่ส าคัญส าหรับผู้เรียน 
 3.2.8 วิจัยรูปแบบเพื่อเสริมสร้างวิธีการเรียนรู้ของ
  ผู้เรียนให้สอดคล้องตามความแตกต่าง 
  ระหว่างบุคคล 
 3.2.9 ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการ 
  จัดการเรียนการสอน 
3.3 พัฒนาการวัดและประเมินผล  
      3.3.1 พัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประเมินผล 
               การเรียนวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ 
      3.3.2 ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือการประเมินผล 
             การเรียน 
 3.3.3 จัดท าคู่มือการวัดและประเมินผลการเรียน 
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ตารางท่ี 18 (ต่อ) 
 

ประเด็นการสนทนา  ผลการสนทนากลุ่ม 
  3.4 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

      3.4.1 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
              ทางการศึกษา 
 3.4.3 นิเทศ ติดตามประเมินผลการพัฒนาและการใช้ 
  สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 3.4.4 ประสานความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้สื่อ 
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 3.4.5 วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
  ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ 
  ของสถานศึกษา 
3.5 พัฒนาครู 
     3.5.1 พัฒนาครู ให้มีความรู้ ความสามารถในการ 
  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ 
             มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อ 
             นวัตกรรมและ เทคโนโลย ี
3.6 พัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผล 
 3.6.1 วางแผนการนิเทศการจัดการศึกษาวิชาชีพและ 
   สร้างเครื่องมือการนิเทศ 
 3.6.2 จัดระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
               การจัดการศึกษาวิชาชีพ 
     3.6.3 มีรูปแบบการนิเทศท่ีเหมาะสมกับบริบท 
              ของการศึกษาวิชาชีพและของสถานศึกษา 
 3.6.4 มีคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
  การจัดการศึกษาวิชาชีพ 
      3.6.5 จัดท าระบบรายงานผลการนิเทศ ติดตาม  
  ประเมินผล และการจัดการศึกษาวิชาชีพ 
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ประเด็นการสนทนา  ผลการสนทนากลุ่ม 
องค์ประกอบที่ 4 การติดตาม
ประเมินผล 
 
 
 

4.1 ก าหนดตัวชี้วัดกระบวนการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
 4.1.1 จัดท ามาตรฐานและตัวชี้วัดเครือข่าย 
             ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
  4.1.2 ประสานงานความร่วมมือและด าเนินโครงการ/ 
  กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่าย 
             ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา  
 4.1.3 จัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่าย 
  ความร่วมมือ 
 4.1.4 รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาเครือข่าย 
  ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
4.2 ก ากับติดตามประเมินผล 
 4.2.1 มีคณะกรรมการประเมินผลการจัด 
              การอาชีวศึกษา 
 4.2.2 วางแผนกการประเมินผลตามการจัดการ 
 อาชีวศึกษา 
      4.2.3 มีรูปแบบการประเมินผลของการจัดการ 
  อาชีวศึกษา 
 4.2.4 จัดท าระบบรายงานผลประเมินผลการจัดการ 
   อาชีวศึกษา 

 

 จากตารางที่ 18 แสดงผลการสนทนากลุ่มยกร่างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีมีองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา (การสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ 
การสร้างศักยภาพ) 2) กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
3) การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพ และ 4) การติดตามประเมินผล  
 องค์ประกอบที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา  
(การสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ การสร้างศักยภาพ) 
  กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา (การสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ 
การสร้างศักยภาพ) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การสร้างความรู้ความเข้าใจถึง 
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ความจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย ขั้นที่ 2 การพัฒนาแรงจูงใจ ขั้นที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ ขั้นที่ 4 
การบริหารจัดการเครือข่าย และขั้นที่ 5 การพัฒนาความสัมพันธ์และการรักษาความสัมพันธ์ 
อย่างต่อเนื่อง รายละเอียดดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 การสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย   

1.1 วางแผนก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
1.2  การบริการ/สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา 
1.3  ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการ 

   ขั้นที่ 2 การพัฒนาแรงจูงใจ 
2.1  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.2  การร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมายการด าเนินงาน 
2.3  เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน 
2.4  จัดให้มีการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมตัดสินใจ 
2.5  เปิดโอกาสให้บุคคลอื่นมีส่วนร่วมในกิจกรรม  

   ขั้นที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ 
            3.1  จัดให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
            3.2  ยอมรับเป้าหมายการท างานร่วมกัน 
            3.3  วางแผนการท างานร่วมกัน 
            3.4  ส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ 
      3.5  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก 
           3.6  ร่วมกันแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
   ขั้นที่ 4 การบริหารจัดการเครือข่าย 

4.1  ประสานงานเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
4.2  การติดต่อสื่อสารมีความถูกต้อง และเชื่อถือได้ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน 
4.3  การแสดงความคิดเห็นและทัศนคติต่าง ๆ อย่างอิสระ 
4.4  มีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร  

   ขั้นที่ 5  การพัฒนาความสัมพันธ์และการรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
5.1 มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมเครือข่ายเพ่ือขจัดความขัดแย้ง  
5.2 มีการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่ายทุกระดับ 
5.3 มีการก าหนดและสร้างระบบแรงจูงใจในการท างาน 
5.4  มีการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
5.5  มีการน าระบบเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาใช้ในระบบการประสานงาน 
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5.6  มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมเครือข่ายเพ่ือขจัดความขัดแย้ง 

 

 องค์ประกอบที่ 2  กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
       กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 2.1 คณะกรรมการร่วมในการบริหารเครือข่ายความร่วมมือ
การจัดการอาชีวศึกษา 2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ และ
2.3 การระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 
     2.1  คณะกรรมการร่วมในการบริหารเครือข่ายความร่วมมือการจัดการ 
           2.1.1  ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความตระหนักแก่สมาชิกในองค์กร  
           2.1.2  สมาชิกมีความตระหนักถึงความส าคัญของเครือข่าย 
           2.1.3  ก่อนสร้างเครือข่ายมีการเตรียมกลุ่มหรือเตรียมเครือข่าย 
          2.1.4  เครือข่ายมีวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน 
           2.1.5  สมาชิกท่ีเข้าร่วมมีความศรัทธาเครือข่าย 
           2.1.6  องค์กรเครือข่ายมีเป้าหมายและความต้องการเหมือนกัน 
 2.2  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
           2.2.1  มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง 
           2.2.2  สื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บทบาทของเครือข่ายและมวลสมาชิก 
          2.2.3  ชี้ให้สมาชิกเครือข่ายเห็นสภาพปัญหาและประเด็นการพัฒนาร่วมกัน 
           2.2.4  ประสานหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายที่เป็นแหล่งวิชาการและแหล่งทุนเพ่ือการ
ให้ความช่วยเหลือ 
           2.2.5  เสนอโครงการความร่วมมือเพ่ือการแบ่งปันทักษะและประสบการณ์แก่เครือข่าย 
 2.3  การระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย 
 2.3.1  ก าหนดและสร้างข้อตกลงเป็นพันธสัญญาร่วมกัน 
           2.3.2  มีการก าหนดวัตถุประสงค์และข้อตกลงในการท างานร่วมกัน 
           2.3.3  มีบุคลากรฝ่ายก ากับติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 
           2.3.4  มีการก าหนดบทบาทของสมาชิกอย่างชัดเจน 
           2.3.5  มีการสื่อสารแบบสองทางและสื่อสารอย่างทั่วถึง 
    2.3.6  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และด าเนินตามแผนอย่างเป็นระบบ  
 

 องค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพ 
 การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่   
3.1 วิเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา 3.2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวน 
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การเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 3.3 พัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
3.4 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 3.5 พัฒนาครู และ  
3.6 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและระบบการนิเทศติดตามและประเมินด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือ รายละเอียดดังนี้  
 3.1 วิเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา   
 3.1.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรคของการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชนในปัจจุบัน 
 3.1.2 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 
 3.1.3 วิเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือ  
 3.1.4 สรุปผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 3.1.5 รายงานผลการวิเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา 

3.2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
 3.2.1 พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให้มีคุณภาพและหลากหลายสาขาวิชา 
 3.2.2 วิจัย พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพและกระบวนการเรียนรู้ 
 3.2.3 พัฒนาและเพ่ิมหลักสูตรวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงานและผู้เรียน 
 3.2.4 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 3.2.5 รายงานผลการประเมินหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 3.2.6 ส่งเสริมการจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.2.7 พัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างองค์

ความรู้และทักษะที่ส าคัญส าหรับผู้เรียน 
 3.2.8 วิจัยรูปแบบเพื่อเสริมสร้างวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องตามความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล 
 3.2.9 ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 3.3 พัฒนาการวัดและประเมินผล  
       3.3.1 พัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประเมินผลการเรียนวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ 
 3.3.2 ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการเรียนวิชาชีพ 
 3.3.3 จัดท าคู่มือการวัดและประเมินผลการเรียน 
 3.4 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
       3.4.1 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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  3.4.2 นิเทศ ติดตามประเมินผลการพัฒนาและการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
  3.4.3 ประสานความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  3.4.4 วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของสถานศึกษา 
 3.5 พัฒนาครู   
  3.5.1 พัฒนาครู ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 3.6 พัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผล 
 3.6.1 วางแผนการนิเทศการจัดการศึกษาวิชาชีพและสร้างเครื่องมือการนิเทศ 
 3.6.2 จดัระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาวิชาชีพ 
     3.6.3 มีรูปแบบการนิเทศท่ีเหมาะสมกับบริบทของการศึกษาวิชาชีพและของสถานศึกษา 
 3.6.4 มีคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาวิชาชีพ 
       3.6.5 จัดท าระบบรายงานผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการจัดการศึกษา
วิชาชีพ 
 องค์ประกอบที่ 4 การติดตามประเมินผล 
 4.1  ก าหนดตัวชี้วัดกระบวนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
  4.1.1 จัดท ามาตรฐานและตัวชี้วัดเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
           4.1.2 ประสานงานความร่วมมือและด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา  
           4.1.3 จัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือ 
           4.1.4 รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 

 4.2 ก ากับติดตามประเมินผล 
  4.2.1 มีคณะกรรมการประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา 
  4.2.2 วางแผนกการประเมินผลตามการจัดการอาชีวศึกษา 
  4.2.3 มีรูปแบบการประเมินผลของการจัดการอาชีวศึกษา 
  4.2.4 จัดท าระบบรายงานผลประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา 

 
 ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันร่างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จาก 4 องค์ประกอบดังภาพที่ 4 
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 ผลการวิพากษ์เพ่ือปรับปรุงร่างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีที่สร้างขึ้น โดยผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันวิพากษ์และ 
ให้ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสม ดังตารางที่ 19 
 

ตารางท่ี 19  ผลการวิพากษ์เพ่ือปรับปรุงร่างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน 
 คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี องค์ประกอบที่ 1 
 

ก่อนการวิพากษ์ หลังการวิพากษ์ 
องค์ประกอบที่ 1 
กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษา (การสื่อสาร การสร้าง
แรงจูงใจ การสร้างศักยภาพ)  
ขั้นที่ 1 การสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความ
 จ าเป็นในการสร้างเครือข่าย   

1.1 วางแผนก าหนดกลยุทธ์การพัฒนา 
  เครือข่ายความร่วมมือ 
 1.2 การบริการ/สนับสนุนทรัพยากรทาง 
  การศึกษา 
 1.3 ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ขั้นที่ 2 การพัฒนาแรงจูงใจ 
 2.1 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 2.2 การร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมาย
  การด าเนินงาน 
 2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้แสดง 
  ความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน 
 2.4 จัดให้มีการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า 
  และร่วมตัดสินใจ 
 2.5 เปิดโอกาสให้บุคคลอื่นมีส่วนร่วมใน
  กิจกรรม 
ขั้นที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ 
 3.1 จัดให้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
  คิดเห็น 
 3.2 ยอมรับเป้าหมายการท างานร่วมกัน 
 3.3 วางแผนการท างานร่วมกัน 
  

องค์ประกอบที่ 1  
กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษา 
1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความจ าเป็น
 ในการสร้างเครือข่าย   
 1.1.1 วางแผนก าหนดกลยุทธ์การพัฒนา
  เครือข่ายความร่วมมือ 
 1.1.2 การบริการ/สนับสนุนทรัพยากรทาง
  การศึกษา 
 1.1.3 ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 
1.2 การพัฒนาแรงจูงใจ 
 1.2.1 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 1.2.2 การร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมาย
  การด าเนินงาน 
 1.2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้แสดง 
         ความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน 
 1.2.4 จัดให้มีการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า 
  และร่วมตัดสินใจ 
      1.2.5 เปิดโอกาสให้บุคคลอื่นมีส่วนร่วม
  ในกิจกรรม 
1.3 การพัฒนาศักยภาพ 
      1.3.1 จัดให้มีส่วนรว่มในการแสดง 
         ความคิดเห็น 
 1.3.2 ยอมรับเป้าหมายการท างานร่วมกัน 
 1.3.3 วางแผนการท างานร่วมกัน 
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ตารางท่ี 19 (ต่อ) 
 

ก่อนการวิพากษ์ หลังการวิพากษ์ 
          3.4 ส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ          
          3.5 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 
  สมาชิก 

 1.3.4 ส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ 
      1.3.5 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 
  สมาชิก 

 3.6 ร่วมกันแก้ปัญหาความขัดแย้ง       1.3.6 รว่มกันแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
ขั้นที่ 4 การบริหารจัดการเครือข่าย 
 4.1 ประสานงานเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
      4.2 การติดต่อสื่อสารมีความถูกต้อง 
  และเชื่อถือได้ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน 
      4.3 การแสดงความคิดเห็นและทัศนคติ
  ต่าง ๆ อย่างอิสระ 
      4.4 มีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร 

1.4 การบริหารจัดการเครือข่าย 
 1.4.1 ประสานงานเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
 1.4.2 การติดต่อสื่อสารมีความถูกต้อง และ
  เชื่อถือได้ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน 
 1.4.3 การแสดงความคิดเห็นและทัศนคติ 
  ต่าง ๆ อย่างอิสระ 
 1.4.4 มีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร 

ขั้นที่ 5  การพัฒนาความสัมพันธ์และการรักษา
ความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
 5.1 มีการเสริมสร้างวัฒนธรรม 
  เครือข่ายเพื่อขจัดความขัดแย้ง  
 5.2 มีการรักษาสัมพันธภาพที่ดี 
  ระหว่างสมาชิกเครือข่ายทุกระดับ 
 5.3 มีการก าหนดและสร้างระบบ 
  แรงจูงใจในการท างาน 
 5.4 มีการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ 
  อย่างต่อเนื่อง 
 5.5 มีการน าระบบเทคโนโลยีที่มี 
  คุณภาพมาใช้ในระบบการ 
  ประสานงาน 

 5.6 มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมเครือข่าย
  เพ่ือขจัดความขัดแย้ง 

1.5  การพัฒนาความสัมพันธ์และการรักษา
 ความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

 1.5.1 มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมเครือข่าย
  เพ่ือขจัดความขัดแย้ง  

 1.5.2 มีการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
  สมาชิกเครือข่ายทุกระดับ 

 1.5.3 มีการก าหนดและสร้างระบบแรงจูงใจ
  ในการท างาน 

 1.5.4 มีการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ อย่าง
  ต่อเนื่อง 

 1.5.5 มีการน าระบบเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
  มาใช้ในระบบการประสานงาน 

 1.5.6 มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมเครือข่าย
  เพ่ือขจัดความขัดแย้ง 

 

 จากตารางที่  19 แสดงผลการวิพากษ์เ พ่ือปรับปรุงร่างรูปแบบการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลังจากการวิพากษ์ 
พบว่า องค์ประกอบที่ 1 ในส่วนที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ปรับคือ ชื่อองค์ประกอบที่ 1 ปรับเป็นกลยุทธ ์
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา และปรับจากข้ันตอน เป็นองค์ประกอบย่อย 
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ตารางท่ี 20 ผลการวิพากษ์เพ่ือปรับปรุงร่างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน 
 คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี องค์ประกอบที่ 2 
 

ก่อนการวิพากษ์ หลังการวิพากษ์ 
องค์ประกอบที่ 2  
กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 คณะกรรมการร่วมในการบริหารเครือข่าย
 ความร่วมมือการจัดการ 
 2.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความ 
  ตระหนักแก่สมาชิกในองค์กร  
 2.1.2 สมาชิกมีความตระหนักถึง 
  ความส าคัญของเครือข่าย 
 2.1.3 ก่อนสร้างเครือข่ายมีการเตรียมกลุ่ม
  หรือเตรียมเครือข่าย 
 2.1.4 เครือข่ายมีวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน 
 2.1.5 สมาชิกท่ีเข้าร่วมมีความศรัทธา 
  เครือข่าย 
 2.1.6 องค์กรเครือข่ายมีเป้าหมายและ  
        ความต้องการเหมือนกัน 
 
 
 
2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 2.2.1 มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง 
 2.2.2 สื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
  บทบาทของเครือข่ายและมวลสมาชิก 
 2.2.3 ชี้ให้สมาชิกเครือข่ายเห็นสภาพปัญหา 
            และประเด็นการพัฒนาร่วมกัน 
 2.2.4 ประสานหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย
  ที่เป็นแหล่งวิชาการและแหล่งทุนเพ่ือ
  การให้ความช่วยเหลือ 

องค์ประกอบที่ 2  
กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 

 2.1 คณะกรรมการร่วมในการบริหารเครือข่าย
 ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
       2.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน/องค์กร
  เครือข่ายความร่วมมือ 
  เป็นประธานกรรมการ 

2.1.2 ผู้อ านวยการวิทยาลัย           
               เป็นรองประธานกรรมการ  
       2.1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน 
  เป็นกรรมการ  

2.1.4 ผู้แทนสถานประกอบการ 
  เป็นกรรมการ  

2.1.5 ผู้แทนกลุ่มอาชีพ เป็นกรรมการ  
2.1.6 ผู้แทนชุมชน เป็นกรรมการ  
2.1.7 ผู้แทนครู เป็นกรรมการ  
2.1.8 รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนงานและ

  ความร่วมมือ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

2.2.1 เครือข่ายมีการก าหนดโครงสร้างและ
  บทบาทหน้าที ่

2.2.2 มีกระบวนการด าเนินงานและพัฒนา
  งานอย่างเป็นระบบ 

2.2.3 ประสานหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย 
                ที่เป็นแหล่งวิชาการและแหล่งทุน 
                เพ่ือการให้ความช่วยเหลือ 
 2.2.4 เสนอโครงการความร่วมมือเพ่ือ 
                 การแบ่งปันทักษะและระสบการณ์ 
                  แก่เครือข่าย 
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ตารางท่ี 20 (ต่อ) 
 

ก่อนการวิพากษ์ หลังการวิพากษ์ 
 2.2.5 เสนอโครงการความร่วมมือเพ่ือ 
        การแบ่งปันทักษะและประสบการณ์ 
             แก่เครือข่าย 

 2.2.5  มีการติดตามและประเมินผลการ 
  ด าเนินงานของเครือข่ายเป็นระยะ ๆ 
  สม่ าเสมอ 

2.3 การระดมทรัพยากรและความร่วมมือ
 สนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย 
 2.3.1 ก าหนดและสร้างข้อตกลงเป็นพันธ
  สัญญาร่วมกัน 
 2.3.2 มีการก าหนดวัตถุประสงค์และ 
  ข้อตกลงในการท างานร่วมกัน 
 2.3.3 มีบุคลากรฝ่ายก ากับติดตามและ 
  ประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 
 2.3.4 มีการก าหนดบทบาทของสมาชิก 
             อย่างชัดเจน 
 2.3.5 มีการสื่อสารแบบสองทางและสื่อสาร
  อย่างทั่วถึง 
 2.3.6 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และด าเนิน
  ตามแผนอย่างเป็นระบบ 

2.3 การระดมทรัพยากรและความร่วมมือ 
 สนับสนุนการขับเคลื่อนคุณภาพ 
 2.3.1 สถานศึกษาด าเนินการเรียนการสอน
  หรือพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  
              และได้ผลตามความมุ่งหมาย 
              ของการจัดการอาชีวศึกษา 
  2.3.2 เครือข่ายความร่วมมือช่วยส่งเสริมงาน
  การจัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 
 2.3.3  เครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมการ
  ด าเนินงานด้านอ่ืนๆในสถานศึกษา 
 2.3.4  เครือข่ายความร่วมมือกระตุ้นให้ท า
  กิจกรรมของสถานศึกษาด าเนินไปได้ 
  2.3.5  มีบทบาทต่อกิจกรรมหรือการด าเนิน
  ภารกิจของสถานศึกษาทั้งด้านของ
  ปริมาณและคุณภาพ 

 
 จากตารางที่  20 แสดงผลการวิพากษ์เพ่ือปรับปรุงร่างรูปแบบการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลังจากการตรวจสอบ 
พบว่า องค์ประกอบที่ 2 ในส่วนที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ปรับคือ ปรับองค์ประกอบที่ 2.1 เป็นคณะกรรมการ
ร่ วมในการบริ หาร เครื อข่ ายความร่ วมมื อการจั ดการอาชี วศึ กษา  ป รั บ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ 
2.1.1 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ เป็นประธานกรรมการ  
ปรับองค์ประกอบที่ 2.1.2 เป็นผู้อ านวยการวิทยาลัย เป็นรองประธานกรรมการ ปรับองค์ประกอบที่ 
2.1.3 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เป็นกรรมการ ปรับองค์ประกอบที่ 2.1.4 เป็นผู้แทน
สถานประกอบการเป็นกรรมการ ปรับองค์ประกอบที่ 2.1.5 เป็นผู้แทนกลุ่มอาชีพ เป็นกรรมการ 
ปรับองค์ประกอบที่ 2.1.6 เป็นผู้แทนชุมชน เป็นกรรมการ ปรับองค์ประกอบที่ 2.1.7 เป็นผู้แทนครู 
เป็นกรรมการ ปรับองค์ประกอบที่ 2.1.8 เป็นรองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนงานและความร่วมมือ  
เป็นกรรมการและเลขานุการ ปรับองค์ประกอบที่ 2.2.1 เป็นเครือข่ายมีการก าหนดโครงสร้างและ
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บทบาทหน้าที่ ปรับองค์ประกอบที่ 2.2.2 เป็น มีกระบวนการด าเนินงานและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ 
ปรับองค์ประกอบที่ 2.2.3 เป็นประสานหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายที่เป็นแหล่งวิชาการและแหล่งทุน
เ พ่ือการให้ความช่วยเหลือ  ปรับองค์ประกอบที่  2.2.4  เป็นเสนอโครงการความร่วมมือ 
เพ่ือการแบ่งปันทักษะและประสบการณ์แก่เครือข่าย ปรับองค์ประกอบที ่2.2.5 เป็นมีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของเครือข่ายเป็นระยะ ๆ สม่ าเสมอ ปรับองค์ประกอบที่  2.3  
เป็นการระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณภาพ ปรับองค์ประกอบที่ 2.3.1 
เป็นสถานศึกษาด าเนินการเรียนการสอนหรือพัฒนาคนให้มีคุณภาพ และได้ผลตามความมุ่งหมาย  
ของการจัดการอาชีวศึกษา ปรับองค์ประกอบที่ 2.3.2 เป็นเครือข่ายความร่วมมือช่วยส่งเสริมงาน 
การจัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ปรับองค์ประกอบที่ 2.3.3 เป็นเครือข่ายความร่วมมือส่งเสริม 
การด าเนินงานด้านอื่น ๆ ในสถานศึกษา ปรับองค์ประกอบที่ 2.3.4 เป็นเครือข่ายความร่วมมือกระตุ้น
ให้ท ากิจกรรมของสถานศึกษาด าเนินไปได้ ปรับองค์ประกอบที่ 2.3.5 เป็นมีบทบาทต่อกิจกรรมหรือ
การด าเนินภารกิจของสถานศึกษาท้ังด้านของปริมาณและคุณภาพ 
 

ตารางท่ี 21 ผลการวิพากษ์เพ่ือปรับปรุงร่างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน 
 คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี องค์ประกอบที่ 3 
 

ก่อนการวิพากษ์ หลังการวิพากษ์ 
องค์ประกอบที่ 3  
การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพ 

3.1 วิเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานของ
 ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา   
 3.1.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค
  ของการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐ
  และเอกชนในปัจจุบัน 
 3.1.2 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 
 3.1.3 วิเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทาน
  ของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาด้วยเครือข่าย
  ความร่วมมือ  
 3.1.4  สรุปผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ 
  ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานของ 
  ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาด้วยเครือข่าย 
  ความร่วมมือ 

องค์ประกอบที่ 3  
การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือ 

3.1 วิเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานของ
 ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา 
 3.1.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา  
  อุปสรรคของการจัดการอาชีวศึกษา
  ทั้งภาครัฐและเอกชนในปัจจุบัน 
 3.1.2 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 
 3.1.3 วิเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทาน
  ของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาด้วย 
  เครือข่ายความร่วมมือ  
 3.1.4 สรุปผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ 
  ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานของ 
  ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาด้วยเครือข่าย
  ความร่วมมือ 
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ตารางท่ี 21 (ต่อ) 
 

ก่อนการวิพากษ์ หลังการวิพากษ์ 
 3.1.5 รายงานผลการวิเคราะห์ช่องว่างของ
  อุปสงค์อุปทานของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา 
  

 3.1.5 รายงานผลการวิเคราะห์ 
  ช่องว่างของอุปสงค์อุปทาน 
                 ของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา   

3.2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
 3.2.1 พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให้มีคุณภาพ
  และหลากหลายสาขาวิชา 
 3.2.2 วิจัย พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพและ 
  กระบวนการเรียนรู้ 
 3.2.3 พัฒนาและเพ่ิมหลักสูตรวิชาชีพตาม
  ความต้องการของตลาดแรงงานและ
  ผู้เรียน 
 3.2.4 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ 
  อย่างต่อเนื่อง 
 3.2.5 รายงานผลการประเมินหลักสูตรและ 
  กระบวนการเรียนรู้ 
 3.2.6 ส่งเสริมการจัดท าแผนการจัด 
             การเรียนการสอนวิชาชีพที่เน้น 
             ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.2.7 พัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการ
  เรียนการสอนวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้าง 
              องค์ความรู้และทักษะที่ส าคัญส าหรับ
 3.2.8 วิจัยรูปแบบเพื่อเสริมสร้างวิธีการ 
  เรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องตาม
  ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 3.2.9 ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ 
   พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 

3.2 พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ 
     ด้วย เครือข่ายความร่วมมือ   
 3.2.1 พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให้มีคุณภาพ
  และหลากหลายสาขาวิชา 
 3.2.2 วิจัย พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพและ 
  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 3.2.3 พัฒนาและเพ่ิมหลักสูตรวิชาชีพตาม
  ความต้องการของตลาดแรงงานและ
  ผู้เรียน 
 3.2.4 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ 
  อย่างต่อเนื่อง 
 3.2.5 รายงานผลการประเมินหลักสูตรและ 
  กิจกรรมการเรียนรู้ 
  3.2.6 ส่งเสริมการจัดท าแผนการจัดการ 
   เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.2.7 พัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการ
   เรียนการสอนวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้าง
   องค์ความรู้และทักษะที่ส าคัญ  
             ส าหรับ ผู้เรียน 
 3.2.8 วิจัยรูปแบบเพื่อเสริมสร้างวิธีการ 
   เรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องตาม
   ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 3.2.9 ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ 
   พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
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ตารางท่ี 21 (ต่อ) 
 

ก่อนการวิพากษ์ หลังการวิพากษ์ 
3.3 พัฒนาการวัดและประเมินผล  
 3.3.1 พัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการ 
  ประเมินผลการเรียนวิชาชีพให้มี 
  ประสิทธิภาพ 
 3.3.2 ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือ 
             การประเมินผล การเรียนวิชาชีพ 
 3.3.3 จัดท าคู่มือการวัดและประเมินผล 
  การเรียน 

3.3 พัฒนาการวัดและประเมินผล 
     ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ   
 3.3.1 พัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการ 
  ประเมินผลการเรียนให้มี 
                ประสิทธิภาพ 
      3.3.2 ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือการ 
  ประเมินผลการเรียนวิชาชีพ 
 3.3.3 จัดท าคู่มือการวัดและประเมินผล
  การเรียน 

3.4 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
 ศึกษา 
 3.4.1 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
  ทางการศึกษา 
 3.4.2 นิเทศ ติดตามประเมินผลการพัฒนา
  การใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทาง
  การศึกษา 
 3.4.3 ประสานความร่วมมือในการส่งเสริม
   การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
   ทางการศึกษา 
 3.4.4 วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ 
   เทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้อง 
              กับความต้องการของสถานศึกษา 
 

3.5 พัฒนาครู   
 3.5.1 พัฒนาครู ให้มีความรู้ ความสามารถ 
             ในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ 
  เทคโนโลยีให้มีความรู้ ความสามารถ
  ในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ 
  เทคโนโลยี 
 

3.4 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
 ทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ   
 3.4.1 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
  ทางการศึกษา 
 3.4.2 พัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความรู้  
   ความสามารถในการพัฒนาสื่อ  
   นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 3.4.3 นิเทศ ติดตามประเมินผลการพัฒนา
   และการใช้สื่อนวัตกรรมและ 
   เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 3.4.4 ประสานความร่วมมือในการส่งเสริม
   การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
   ทางการศึกษา 
 3.4.5 วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ 
   เทคโนโลยีทางการศึกษาให้ 
             สอดคล้องกับความต้องการ 
             ของสถานศึกษา 

3.5 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
 และระบบการนิเทศติดตามและประเมิน
 ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
3.5.1 วางแผนการนิเทศการจัดการศึกษา 
  วิชาชีพและสร้างเครื่องมือการนิเทศ 
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ตารางท่ี 21 (ต่อ) 
 

ก่อนการวิพากษ์ หลังการวิพากษ์ 
3.6 พัฒนาระบบการนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 
 3.6.1 วางแผนการนิเทศการจัดการศึกษา 
  วิชาชีพและสร้างเครื่องมือการนิเทศ 
 3.6.2 จัดระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
  การจัดการศึกษาวิชาชีพ 
 3.6.3 มีรูปแบบการนิเทศท่ีเหมาะสมกับ 
  บริบทของการศึกษาวิชาชีพและ 
              ของสถานศึกษา 
 3.6.4 มีคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและ 
  ประเมินผลการจัดการศึกษาวิชาชีพ 
 3.6.5 จัดท าระบบรายงานผลการนิเทศ  
  ติดตาม ประเมินผล และการจัด 

  การศึกษาวิชาชีพ 
 

 3.5.2 จัดระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
  การจัดการศึกษาวิชาชีพ 
 3.5.3 มีรูปแบบการนิเทศที่เหมาะสมกับ 
  บริบทของการศึกษาวิชาชีพและ 
             ของสถานศึกษา 
 3.5.4 มีคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและ 
  ประเมินผลการจัดการศึกษาวิชาชีพ 
 3.5.5 จัดท าระบบรายงานผลการนิเทศ  
  ติดตาม ประเมินผล และการจัด 
  การศึกษาวิชาชีพ 
 

 
 จากตารางที่ 21 แสดงผลการวิพากษ์เพ่ือปรับปรุงร่างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลังจากการตรวจสอบ พบว่า 
องค์ประกอบที่ 3 ในส่วนที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ปรับ ชื่อองค์ประกอบที่ 3 เป็นการด าเนินงานขับเคลื่อน
คุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ปรับองค์ประกอบที่ 3.2 เป็นพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรม 
การเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ปรับองค์ประกอบที่ 3.3 เป็นพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วย
เครือข่ายความร่วมมือ ปรับองค์ประกอบที่  3.4 เป็นพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
ทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ตัดองค์ประกอบที่ 3.5 เดิมออกแล้วน าไปปรับเป็น 
องค์ประกอบที่ 3.4.2 ใหม่ องค์ประกอบที่ 3.6 เปลี่ยนเป็นองค์ประกอบที่ 3.5 เละปรับเป็น 
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและระบบการนิเทศติดตามและประเมินด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือ 
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ตารางที่ 22 ผลการวิพากษ์เพ่ือปรับปรุงร่างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  องค์ประกอบที่ 4 

 

ก่อนการวิพากษ์ หลังการวิพากษ์ 
องค์ประกอบที่ 4  
การติดตามประเมินผล 
4.1 ก าหนดตัวชี้วัดกระบวนการพัฒนาเครือข่าย
 ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
 4.1.1 จัดท ามาตรฐานและตัวชี้วัดเครือข่าย
  ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
 4.1.2 ประสานงานความร่วมมือและด าเนิน
  โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการ
  อาชีวศึกษา  
 4.1.3 จัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่าย
  ความร่วมมือ 
 4.1.4 รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนา
  เครือข่ายความร่วมมือการจัดการ 
  อาชีวศึกษา 
 

องค์ประกอบที่ 4  
การก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา 
4.1 ก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดการขับเคลื่อน
 คุณภาพ 
 4.1.1 จัดท ามาตรฐานและตัวชี้วัดเครือข่าย 
  ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
 4.1.2 ประสานงานความร่วมมือและด าเนิน 
  โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการ 
  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการ 
  จัดการอาชีวศึกษา  
 4.1.3 จัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับ 
              เครือข่ายความร่วมมือ 
   4.1.4 รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนา
  เครือข่ายความร่วมมือการจัดการ 
  อาชีวศึกษา 

4.2 ก ากับติดตามประเมินผล 
      4.2.1 มีคณะกรรมการประเมินผลการจัดการ 
  อาชีวศึกษา 
 4.2.2 วางแผนกการประเมินผลตามการจัดการ 
  อาชีวศึกษา 
 4.2.3  มีรูปแบบการประเมินผลของการจัดการ 
  อาชีวศึกษา 
 4.2.4 จดัท าระบบรายงานผลประเมินผล 
  การจัดการอาชีวศึกษา 

4.2 ด าเนินการประเมินผลการขับเคลื่อนคุณภาพ   
 4.2.1 มีคณะกรรมการประเมินผลการจัดการ 
  อาชีวศึกษา 
 4.2.2 วางแผนกการประเมินผลตาม 
  การจัดการอาชีวศึกษา 
 4.2.3  มีรูปแบบการประเมินผลของ 
  การจัดการอาชีวศึกษา 
 4.2.4 จัดท าระบบรายงานผลประเมินผล 
  การจัดการอาชีวศึกษา 
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 จากตารางที่ 22 แสดงผลการวิพากษ์เพ่ือปรับปรุงร่างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลังจากการตรวจสอบ พบว่า 
องค์ประกอบที่ปรับชื่อองค์ประกอบที่ 4 เป็น การก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ปรับองค์ประกอบที่ 4.1 เป็นก าหนด
มาตรฐานและตัวชี้วัดการขับเคลื่อนคุณภาพ ปรับองค์ประกอบที่ 4.2 เป็นด าเนินการประเมินผลการ
ขับเคลื่อนคุณภาพ   
 โดยสรุปจากการวิพากษ์เพ่ือปรับปรุงร่างรูปแบบ ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าร่างรูปแบบ 
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
มีความเหมาะสม โดยได้ให้ข้อเสนอแนะให้ผู้วิจัยไปปรับปรุงแก้ไขร่างรูปแบบฯ เพ่ิมเติมตามฉันทามติ 
ของผู้ทรงคุณวุฒิ  
 รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ที่ผ่านการวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไข ดังแสดง 
ในภาพที่ 5 
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 รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี    
 รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  หลังจากผ่านการตรวจสอบด้านความเหมาะสมจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิ  
และผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันวิพากษ์ เสนอแนะและให้ปรับปรุง ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
มีรายละเอียดดังนี้ 
 รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มีองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 2) กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษา 3) การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ และ 4) การก ากับ ติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
องค์ประกอบที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
      กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย  
5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย  
2) การพัฒนาแรงจูงใจ 3) การพัฒนาศักยภาพ 4) การบริหารจัดการเครือข่าย 5) การพัฒนา
ความสัมพันธ์และการรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง รายละเอียดดังนี้ 
 1.1  การสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย   
 1.1.1 วางแผนก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
      1.1.2  การบริการ/สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา 
      1.1.3  ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 1.2  การพัฒนาแรงจูงใจ 
       1.2.1  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
       1.2.2  การร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมายการด าเนินงาน 
       1.2.3  เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน 
       1.2.4  จัดให้มีการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมตัดสินใจ 
       1.2.5  เปิดโอกาสให้บุคคลอื่นมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 1.3  การพัฒนาศักยภาพ 
       1.3.1  จัดให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
       1.3.2 ยอมรับเป้าหมายการท างานร่วมกัน 
       1.3.3  วางแผนการท างานร่วมกัน 
       1.3.4  ส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1.3.5  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก 
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      1.3.6 ร่วมกันแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
 1.4 การบริหารจัดการเครือข่าย 
      1.4.1  ประสานงานเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
      1.4.2  การติดต่อสื่อสารมีความถูกต้อง และเชื่อถือได้ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน 
      1.4.3  การแสดงความคิดเห็นและทัศนคติต่าง ๆ อย่างอิสระ 
      1.4.4  มีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร  
 1.5  การพัฒนาความสัมพันธ์และการรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
 1.5.1  มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมเครือข่ายเพ่ือขจัดความขัดแย้ง  
 1.5.2  มีการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่ายทุกระดับ 
           1.5.3  มีการก าหนดและสร้างระบบแรงจูงใจในการท างาน 
           1.5.4  มีการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
           1.5.5  มีการน าระบบเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาใช้ในระบบการประสานงาน 
           1.5.6  มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมเครือข่ายเพ่ือขจัดความขัดแย้ง 
องค์ประกอบที่ 2 กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 

       กระบวนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษามี 3 ขั้นตอน ได้แก่  
1) คณะกรรมการร่วมในการบริหารเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 2) แผนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 3) การระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุน 
การขับเคลื่อนคุณภาพรายละเอียดดังนี้ 
    2.1  คณะกรรมการร่วมในการบริหารเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
           2.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ เป็นประธานกรรมการ 
 2.1.2 ผู้อ านวยการวิทยาลัย เป็นรองประธานกรรมการ        
      2.1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เป็นกรรมการ (จ านวน 1 คน) 
      2.1.4 ผู้แทนสถานประกอบการ เป็นกรรมการ (จ านวน 1 คน)  
      2.1.5 ผู้แทนกลุ่มอาชีพ เป็นกรรมการ (จ านวน 1 คน) 
      2.1.6 ผู้แทนชุมชน เป็นกรรมการ (จ านวน 1 คน) 
      2.1.7 ผู้แทนครู เป็นกรรมการ (จ านวน 2 คน)    
      2.1.8 รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนงานและความร่วมมือ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 2.2  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
           2.2.1 เครือข่ายมีการก าหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ 
  2.2.2 มีกระบวนการด าเนินงานและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ 
                  2.2.3 ประสานหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายที่เป็นแหล่งวิชาการและแหล่งทุนเพ่ือการให้
ความช่วยเหลือ 
           2.2.4 เสนอโครงการความร่วมมือเพ่ือการแบ่งปันทักษะและประสบการณ์แก่เครือข่าย 
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 2.2.5 มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของเครือข่ายเป็นระยะ ๆ สม่ าเสมอ 
    2.3  การระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณภาพ 
 2.3.1 สถานศึกษาด าเนินการเรียนการสอนหรือพัฒนาคนให้มีคุณภาพ และได้ผลตาม
ความมุ่งหมายของการจัดการอาชีวศึกษา 
         2.3.2 เครือข่ายความร่วมมือช่วยส่งเสริมงานการจัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 
 2.3.3 เครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมการด าเนินงานด้านอื่น ๆ ในสถานศึกษา 
  2.3.4  เครือข่ายความร่วมมือกระตุ้นให้ท ากิจกรรมของสถานศึกษาด าเนินไปได้ 
 2.3.5  มีบทบาทต่อกิจกรรมหรือการด าเนินภารกิจของสถานศึกษาทั้งด้านของปริมาณ
และคุณภาพ 
องค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

        ขอบข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาชีพ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่  
1) วิเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา 2) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 3) พัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  
4) พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 5) พัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและระบบการนิเทศติดตามและประเมินด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  
มีรายละเอียดดังนี้ 
      3.1 วิเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
   3.1.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรคของการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชนในปัจจุบัน 
 3.1.2 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 
 3.1.3 วิเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือ  
 3.1.4 สรุปผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 3.1.5 รายงานผลการวิเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา 
 3.2  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 3.2.1  พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให้มีคุณภาพและหลากหลายสาขาวิชา 
 3.2.2 วิจัย พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพและกระบวนการเรียนรู้ 
 3.2.3  พัฒนาและเพ่ิมหลักสูตรวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงานและผู้เรียน 
 3.2.4  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 3.2.5  รายงานผลการประเมินหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 3.2.6  ส่งเสริมการจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.2.7  พัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้
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และทักษะที่ส าคัญส าหรับผู้เรียน 
 3.2.8  วิจัยรูปแบบเพ่ือเสริมสร้างวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องตามความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคล 
 3.2.9  ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 3.3  พัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 3.3.1 พัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประเมินผลการเรียนวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ 
 3.3.2 ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการเรียนวิชาชีพ 
 3.3.3 จัดท าคู่มือการวัดและประเมินผลการเรียน 
 3.4  พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ    
 3.4.1 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 3.4.2 พัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความรู้ ในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 3.4.3 นิเทศ ติดตามประเมินผลการพัฒนาและการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
 3.4.4 ประสานความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 3.4.5 วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของสถานศึกษา 
 3.5  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและระบบการนิเทศติดตามและประเมิน 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 3.5.1 วางแผนการนิเทศการจัดการศึกษาวิชาชีพและสร้างเครื่องมือการนิเทศ 
 3.5.2 จดัระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาวิชาชีพ 
 3.5.3 มีรูปแบบการนิเทศที่เหมาะสมกับบริบทของการศึกษาวิชาชีพและของสถานศึกษา 
 3.5.4 มีคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาวิชาชีพ 
 3.5.5 จัดท าระบบรายงานผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการจัดการศึกษาวิชาชีพ 
องค์ประกอบที่ 4 การก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 1) ก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดการขับเคลื่อนคุณภาพ 
2) ด าเนินการประเมินผลการขับเคลื่อนคุณภาพ รายละเอียดดังนี้ 
 4.1  ก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดการขับเคลื่อนคุณภาพ  
 4.1.1 จัดท ามาตรฐานและตัวชี้วัดเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
 4.1.2 ประสานงานความร่วมมือและด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา  
 4.1.3 จัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือ 
 4.1.4 รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
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 4.2  ด าเนินการประเมินผลการขับเคลื่อนคุณภาพ   
 4.2.1 มีคณะกรรมการประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา 
 4.2.2 วางแผนกการประเมินผลตามการจัดการอาชีวศึกษา 
 4.2.3 มีรูปแบบการประเมินผลของการจัดการอาชีวศึกษา 
 4.2.4 จัดท าระบบรายงานผลประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา 
 2.3 ผลการตรวจสอบและยืนยันคุณภาพของรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
             การประเมินคุณภาพด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  เป็นการประเมิน 
ด้านความเหมาะสม (Propriety) และด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) โดยการใช้แบบประเมิน ดังแสดง
ในตารางที่ 23-27 
 

ตารางที่ 23  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ขององค์ประกอบที่ 1  
 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1 
 

การสร้างความรู้ความเข้าใจถึง 
ความจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย  

4.60 0.55 มากที่สุด 4.40 0.55 มาก 

2 การพัฒนาแรงจูงใจ 4.40 0.55 มาก 4.40 0.55 มาก 
3 การพัฒนาศักยภาพ 4.40 0.55 มาก 4.20 0.45 มาก 
4 การบริหารจัดการเครือข่าย 4.40 0.55 มาก 4.40 0.55 มาก 
5 การพัฒนาความสัมพันธ์และการรักษา 

ความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
4.80 0.45 มากที่สุด 4.60 0.55 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.52 0.53 มากที่สุด 4.40 0.53 มาก  
  
 จากตารางที่  23 แสดงว่ารูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี องค์ประกอบที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (    = 4.52) 
และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (    = 4.40)  ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 
 
 

X

X
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ตารางที่ 24  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ขององค์ประกอบที่ 2  
 กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1 
 

คณะกรรมการร่วมในการบริหาร
เครือข่ายความร่วมมือ 

4.60 
 

0.55 
 

มากที่สุด 
 

4.40 
 

0.55 
 

มากที่สุด 
 

2 
 
 

การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือ 

4.60 
 
 

0.55 
 
 

มากที่สุด 
 
 

4.60 
 
 

0.55 
 
 

มากที่สุด 
 
 

3 การระดมทรัพยากรและความรว่มมือ
สนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย 

4.80 0.45 มากที่สุด 4.60 0.55 มากที่สุด 

 เฉลี่ย 4.67 0.30 มากที่สุด 4.53 0.55 มากที่สุด 
  

จากตารางที่ 24 แสดงว่าองค์ประกอบที่ 2 กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
การจัดการอาชีวศึกษา  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (    = 4.67) และ 
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด (    = 4.53) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 
 

ตารางที่ 25 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ขององค์ประกอบที่ 3        
การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1 วิเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทาน 
ของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา 

4.40 0.55 มาก  4.20 0.45 มาก  

2 พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.40 0.55 มาก 4.20 0.45 มาก 

3 พัฒนาการวัดและประเมินผลด้วย 
เครือข่ายความร่วมมือ 

4.40 0.55 มาก 4.40 0.55 มาก 

4 พัฒนา นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง 
การศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.60 0.55 มากที่สุด 4.60 0.73 มากที่สุด 

5 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน 
การสอนและระบบการนิเทศติดตาม 

4.80 0.45 มากที่สุด 4.60 
 

0.55 มากที่สุด 

  เฉลี่ย 4.52 0.53 มากที่สุด 4.40 0.51 มาก  

X

X
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 จากตารางที่ 25 แสดงว่าองค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (    = 4.52) และความเป็นไปได้ 
อยู่ในระดับมาก (    = 4.40) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 
 

ตารางท่ี 26  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ขององค์ประกอบ 
 ที่ 4 การก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน 
 คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
 

 รายการประเมิน 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1 
 

ก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดการ 
ขับเคลื่อนคุณภาพ 

4.40 0.55 มาก 4.20 0.45 มาก 

2 ด าเนินการประเมินผลการขับเคลื่อน
คุณภาพ 

4.40 0.55 มาก 4.40 0.55 มาก 

เฉลี่ย 4.40 0.55 มาก 4.30 0.50 มาก 
 

 จากตารางที่ 26 แสดงว่าองค์ประกอบที่ 4 องค์คณะบุคคลเครือข่ายความร่วมมือการจัดการ 
ศึกษาวิชาชีพ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (    = 4.40)  และความเป็นไปได้ 
อยู่ในระดับมาก (    = 4.30)  ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 
 

ตารางที่ 27  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในภาพรวม ของความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
 ของรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความ

ร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
4.52 0.53 มากที่สุด 4.40 0.53 มาก 

2 
 
 

กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วย 

4.67 
 
 

0.51 
 
 

มากที่สุด 
 
 

4.53 
 
 

0.55 
 
 

มากที่สุด 
 
 

3 
 

เครือข่ายความร่วมมือ 
การก ากับ ติดตามประเมินผลการ  

4.52 
 

0.53 
 

มากที่สุด 
 

4.40 
 

4.30 
 

มาก 
 

4 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 

4.40 
 

0.55 มาก 4.30 0.50 มาก 

 เฉลี่ย 4.53 0.53 มากที่สุด 4.41 0.52 มาก 

X

X

X

X
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 จากตารางท่ี 27 แสดงว่าความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  โดยภาพรวม 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (    = 4.53)  และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (    = 4.41)  
 ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี พบว่า ความคิดเห็น 
ของผู้ทรงคุณวุฒิต่อรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีค่าเฉลี่ย สูงกว่า 3.50 และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ทุกองค์ประกอบ 
  2.4 ผลการจัดท าคู่มือรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
    รายละเอียดในการจัดท าคู่มือรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
 -  ปก 
 - ค าน า 
 - หลักการ 
 - วัตถุประสงค์ 
 - ปัจจัยที่เก่ียวข้องในการด าเนินกิจกรรม 
 องค์ประกอบที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
 1. โครงการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 องค์ประกอบที่ 2  กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษา 
 2. โครงการการระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือ 
 องค์ประกอบที่ 3  การด าเนินงานขบัเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 3. โครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จ 
การอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 4. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 5. โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 6. โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือ 
 องค์ประกอบที่ 4  การก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
 7. โครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
(รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ค) 

XX
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คู่มือการปฏิบัติโครงการ  
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการโดย 
เรวัช  ศรีแสงอ่อน 

 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 



228 

ค าน า 
 

 เอกสารคู่มือการปฏิบัติโครงการรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงาน 
สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้มีรูปแบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ชัดเจน เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยใช้
กระบวนการวิจัย ที่ได้จากการสังเคราะห์หลักการ*แนวคิด ทฤษฎี*เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ*20*ปี*(2560–2579)*แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่  12.แผนการศึกษา
แห่งชาติ(พ.ศ.*2560–2564)*แผนพัฒนาอาชีวศึกษา (2560–2579)*แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 
แบบมีส่วนร่วม วงจรการควบคุมคุณภาพ แนวคิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการ และ 
SABER (System Assessment and Benchmarking for Education Results) ซึ่ งประกอบด้ วย 
4 องค์ประกอบ จ านวน 7 โครงการ ได้แก ่
 องค์ประกอบที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ได้แก่ 
โครงการที่ 1 โครงการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  
 องค์ประกอบที่  2 กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษา ได้แก่ โครงการที่ 2 โครงการการระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ 
 องค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  ได้แก่ 
โครงการที่ 3 โครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษา
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
เครือข่ายความร่วมมือ โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
โครงการที่ 6 โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 องค์ประกอบที่ 4 การก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ได้แก่ โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาระบบการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ    
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติโครงการรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ 
ต่อสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต่อไป 

 
เรวัช  ศรีแสงอ่อน 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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หลักการ  
 
 รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เป็นการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือส่งเสริม 
ให้ผู้ส าเร็จการศึกษา มีงานท าเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจะร่วมกัน
ในการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติจริง มีทักษะในงานอาชีพนอกเหนือจากต ารา
เรียน สามารถท างานในสถานประกอบการได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา 
พ.ศ.2560-2579 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  จึงได้ด าเนินโครงการร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนา ด าเนินการสัมมนา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษา พัฒนาหลักสูตรและกระบวน 
การเรียนรู้ พัฒนาการวัดและประเมินผล พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบ
การนิเทศติดตามและประเมินผล โดยใช้การวิจัยที่ได้จากการสังเคราะห์หลักการ*แนวคิด ทฤษฎี
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแผนยุทธศาสตร์ชาติ*20*ปี*(2560–2579)*แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฉบับที่ 12.แผนการศึกษาแห่งชาติ*(พ.ศ.*2560–2564)*แผนพัฒนาอาชีวศึกษา (2560–2579)*
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม วงจรการควบคุมคุณภาพ (Deming Cycle: PDCA)*และ
แนวคิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ของ ปาริชาติ*วลัยเสถียร*(2550) 
เสรี*พงศ์พิศ*(2558) ภัทรวรรธน์*นิลแก้วบวรวิชญ์ (2559) เวสลี่ย์ (Wheatly, 1999)*อี.*มาร์ค*แฮนสัน 
(E.*Mark*Hanson,*2003) แนวคิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
ต่างประเทศ โดยการศึกษาแนวคิด และสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย แนวคิดและหลักการ
เกี่ยวกับเครือข่ายความร่วมมือ แนวคิดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา แนวคิด
หลักการเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษา และ SABER (System Assessment and Benchmarking 
for Education Results) ของ Tan, Jee Peng (World Bank, 2011) รายละเอียดวิธีการเข้าร่วม
โครงการ ในเรื่องเนื้อหาและการด าเนินงาน เป็นไปตามความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 
เนื้อหา สื่อการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ โดยการประเมิน 
ความพึงพอใจ และประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยใช้แบบสอบถามและแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ 
ซึ่งผลการด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกโครงการ 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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วัตถุประสงค์ 
 

           คู่มือในการทดลองใช้ รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนและเครือข่ายความร่วมมือ ร่วมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษา 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนและเครือข่ายความร่วมมือ มีความรู้และจัดการระดมทรัพยากร
และความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนา 
 3. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนและเครือข่ายความร่วมมือ มีความรู้และด าเนินการสัมมนา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษา 
 4. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนและเครือข่ายความร่วมมือ มีความรู้และร่วมมือพัฒนา
หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ 
 5. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนและเครือข่ายความร่วมมือ มีความรู้และร่วมมือพัฒนาการวัด
และประเมินผล 
 6. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนและเครือข่ายความร่วมมือ มีความรู้และร่วมมือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 7. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนและเครือข่ายความร่วมมือ มีความรู้และด าเนินการพัฒนา
ระบบการ นิเทศติดตามและประเมินผล 
 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันไปใช้  
ในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา  ส่งผลให้ผู้เรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก าหนดอย่างมีคุณภาพ  ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้รับประสบการณ์ตรงในสถานการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้ 
ของเครือข่ายมีความรู้มีทักษะ และมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถประกอบอาชีพอยู่ในสังคมได้ 
อย่างมีความสุข  
 

 
 
 
 
 
 



231 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
ด้านปัจจัย (Input) 
 1.  คณะกรรมการด าเนินการร่างรูปแบบ ประกอบด้วย 
  1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนารูปแบบด้าน การบริหาร
สถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน*และด้านการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
  1.2 นักวิชาการท่ีมีความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนารูปแบบด้าน การบริหาร
สถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน*และด้านการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
  1.3 นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย 
  1.4 ผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ 
 2.  ครูผู้สอน ประกอบด้วย 
 ครูผู้สอนระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  ร่วมกิจกรรมในโครงการตามองค์ประกอบ
ของรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี   
 3.  ผู้เรียน เครือข่ายความร่วมมือ ประกอบด้วย 
 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา ร่วมกิจกรรมในโครงการ
ตามองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี   
 4.  เครือข่ายความร่วมมือ ประกอบด้วย 
  4.1 ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
  4.2 ผู้แทนจากสถานประกอบการ  
  4.3 ผู้แทนกลุ่มอาชีพ 
  4.5 ผู้แทนชุมชน 
 5.  งบประมาณ ในการด าเนินโครงการ จากงบประมาณของสถานศึกษา 
 

ด้านกระบวนการ (Process)  ประกอบด้วย 
 1.  ขอบข่ายการจัดการรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
           1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
 1.2 กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
 1.3 การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 1.4 การก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา 
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 2.  การจัดวางระบบ โดยใช้ 
 2.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560–2579)  
 2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2564)  
 2.3 แผนพัฒนาอาชีวศึกษา (2560–2579)  
 2.4 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 2.5 วงจรการควบคุมคุณภาพ (Deming Cycle: PDCA) และแนวคิดการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
 2.6 SABER (System Assessment and Benchmarking for Education Results) 
(World Bank)  
 3.  จุดเน้น ใช้หลักการแบบมีส่วนร่วม SABER (System Assessment and Benchmarking 
for Education Results) (World Bank) 

 มิติที่ 1 กรอบกลยุทธ์ (Strategic Framework) มี 3 กลไกขับเคลื่อน (Drivers) คือ  
  1)  ด้านทิศทาง (Direction)  
  2) ด้านแผนงาน (Planning)  
  3)  ด้านประสานความร่วมมือ (Coordination)  

 มิติที่ 2 การจัดระบบงาน (System Oversight) มี 3 กลไกขับเคลื่อน (Drivers) คือ  
  1)  ด้านคุณภาพและมาตรฐาน (Standards and Quality)  
  2)  ด้านโปรแกรม (Programs)  
  3)  ด้านทรัพยากร (Resources)  

 มิติที่ 3 การด าเนินงาน (Service Delivery ) มี 3 กลไกขับเคลื่อน (Drivers) คือ  
  1)  ด้านเนื้อหา (Content)  
  2)  ด้านแรงจูงใจ (Incentives)  
  3)  ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)  

 

ด้านผลลัพธ์ (Output) 
 1.  ด้านความรู้จากการใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
 1. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา  
 2.  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนา  
 3.  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จ 
การอาชีวศึกษา  

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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 4.  มีความรู้ความเข้าใจในการร่วมมือพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้  
 5.  มีความรู้ความเข้าใจในการร่วมมือพัฒนาการวัดและประเมินผล 
 6.  มีความรู้ความเข้าใจในการร่วมมือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 7.  มีความรู้ความเข้าใจในการร่วมมือพัฒนาระบบการ นิเทศติดตามและประเมินผล 
 2.  การประเมินผลที่ได้จากรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 2. ความคิดเห็นความส าเร็จของการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 4. จ านวนเครือข่ายหน่วยงาน/สถานประกอบการที่เพ่ิมขึ้นหลังใช้รูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
 5. รางวัลที่ได้รับจากการด าเนินการตามรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
 3. เงื่อนไขของความส าเร็จในการน าคู่มือไปใช้ 
            คู่มือในการทดลองใช้ รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ไปใช้ในทางปฏิบัติ มีเงื่อนไขของความส าเร็จ ดังนี้ 
 1. ผู้บริหารควรเข้าใจสภาพและแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา  
 2. ผู้บริหารควรเข้าใจรายละเอียดองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แต่ละองค์ประกอบ 
 3. ผู้บริหารสถานศึกษาที่น ารูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีไปใช้ ควรเตรียมบุคลากรของสถานศึกษา  
ให้มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความสามารถ การท างานเป็นทีม การร่วมมือกันท างาน โดยเฉพาะความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษา 
 4. สถานศึกษาที่จะน ารูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้ ควรก าหนดระยะเวลาเพ่ือก ากับ
ติดตามและประเมินผลที่แน่นอน และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

  ผลจากการทดลองใช้รูปแบบ โดยการด าเนินการตามคู่มือการใช้ รูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และกิจกรรม
ของโครงการเพ่ือทดลองใช้รูปแบบ มีดังนี้ 
  การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการขับเคลื่อนคุณภาพ     
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
  1. ก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการทดลองใช้รูปแบบ 
  2. สร้างความเข้าใจและชี้แจงให้กับผู้บริหาร บุคลากรในสถานศึกษา และบุคคล  
ในหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ  
  3. ผู้วิจัยจัดประชุมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ทดลอง เพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับปฏิทินการปฏิบัติงาน 
วิธีการด าเนินการตามคู่มือ และวิธีประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการทดลอง 
  4. การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ       
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้ด าเนินการในปีการศึกษา 2562   
 แนวทางการด าเนินการ   
  1.  ก าหนดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562        
ถึง เดือนเมษายน 2563 
  2.  จัดท าแผนการด าเนินการทดลอง ดังตารางที่ 28 
 

ตารางท่ี 28 แผนการด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน   
 คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 

กิจกรรม/กระบวนการ วิธีด าเนินการ/การพัฒนา ผลที่ได้รับ ระยะเวลา 
1. โครงการแผนพัฒนา 
 คุณภาพการจัดการ 
 อาชีวศึกษาด้วยเครือข่าย 
 ความร่วมมือ 
 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
2. การด าเนินการตามแผน 
3. การประเมินผล 
4. การรายงานและตดิตามผล 
 

1. มีแผนการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษา ระยะ 3 ป ี
เพื่อให้เกิดการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ 
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

(25 พ.ค. 62) 

ติดตามตลอดปี
การศึกษา 
2562 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 
 

กิจกรรม/กระบวนการ วิธีด าเนินการ/การพัฒนา ผลที่ได้รับ ระยะเวลา 
  2. หน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย

ความร่วมมือท้ังภาครัฐและ
เอกชนมีบทบาทในการ
บริหารจดัการเครือข่าย 
การก าหนดทิศทางการ
จัดการอาชีวศึกษา พัฒนา
แรงจูงใจ พัฒนาศักยภาพ
และการพัฒนาความสมัพันธ์
และการรักษาความสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง 

 

  3. มีฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่ช่วย
อ านวยความสะดวกในการ
สืบค้นและส่งผา่นการตดิต่อ
ระหว่างเครือข่าย 

 

  4. สร้างความเข้าใจการ
ด าเนินการจับคู่ระหว่าง
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกับ
หน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อให้เกิด 
การพัฒนาแนวคิดน าไปสู่การ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 

 

2.  โครงการการระดม
ทรัพยากร และความ
ร่วมมือสนับสนุน การ
พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
2. การด าเนินการตามแผน 
3. การประเมินผล 
4. การรายงานและติดตามผล 

1. วิทยาลัยฯ ได้รับทรัพยากร
และความร่วมมือสนับสนุน
การพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือและลงนาม
ความร่วมมือ (MOU) 
ระหว่างสถานศึกษา 
กับหน่วยงาน/องค์กร
เครือข่าย มหาวิทยาลัย และ
สถานประกอบการ 

2. วิทยาลัยฯ มีแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือ 

(23 มิ.ย 62) 
ติดตามตลอด 
ปีการศึกษา 
2562 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 
 

กิจกรรม/กระบวนการ วิธีด าเนินการ/การพัฒนา ผลที่ได้รับ ระยะเวลา 
  3. หน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย 

มหาวิทยาลยั และสถาน
ประกอบการมีความรู ้
ความเข้าใจและมีบทบาท 
ในการระดมทรัพยากรและ
ความร่วมมือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนคณุภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา 

 

3. โครงการสมัมนาวิเคราะห์
สังเคราะห์ช่องว่างของ 
อุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จ
การอาชีวศึกษาด้วย
เครือข่ายความร่วมมือ 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
2. การด าเนินการตามแผน 
3. การประเมินผล 
4. การรายงานและตดิตามผล 

1. ความต้องการผูส้ าเร็จ
อาชีวศึกษาของเครือข่าย
ความร่วมมือ และ
ตลาดแรงงาน 

2. ข้อมูลการเปรียบเทียบ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ให้สอดคล้องกับเครือข่าย
ความร่วมมือและ
ตลาดแรงงาน 

(18 พ.ค. 62) 
ติดตามตลอดปี
การศึกษา 
2562 

  3. ผลิตผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา 
ได้ตรงตามความต้องการ 
ของเครือข่ายความร่วมมือ 
และตลาดแรงงาน 

 

4. โครงการพัฒนาหลักสูตร
และกิจกรรมการเรยีนรู้
ด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
2. การด าเนินการตามแผน 
3. การประเมินผล 
4. การรายงานและติดตามผล 

1. มีการพัฒนาหลักสูตรใหม้ี
ความสอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้เรียนและ
เครือข่ายความร่วมมือ 

(19 พ.ค. 62) 
ติดตามตลอดปี
การศึกษา 
2562 

  2. กิจกรรมการเรียนรู้
หลากหลาย มีความ
สอดคล้องและความ
เหมาะสมกับหลักสตูร และ
สาขาวิชา 

 

  3. ระบบการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนด้วย
เครือข่ายความร่วมมือ 
อย่างคุณภาพ 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 
 

กิจกรรม/กระบวนการ วิธีด าเนินการ/การพัฒนา ผลที่ได้รับ ระยะเวลา 
5. โครงการพัฒนาการวดั

และประเมินผลด้วย
เครือข่ายความร่วมมือ 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
2. การด าเนินการตามแผน 
3. การประเมินผล 
4. การรายงานและตดิตามผล 
 

1. มวีิธีการวัดประเมินผล
สอดคล้องกับจดุมุ่งหมาย
หลักสตูร การจัดการเรียนรู ้

2. ครูมีความรู้เรื่องวัดและ
ประเมินผลให้ตรงตาม
หลักสตูรและวิธีการ 
ที่หลากหลาย เหมาะสม 
กับวิชาชีพ 

(13 ก.ค. 62) 
ติดตามตลอดปี
การศึกษา 
2562 

  3. มกีารวัดและประเมินผล 
ตามมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 

 

6. โครงการพัฒนาสื่อ  
 นวัตกรรม และเทคโนโลย ี
 ทางการศึกษาด้วย 
 เครือข่ายความร่วมมือ 
 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
2. การด าเนินการตามแผน 
3. การประเมินผล 
4. การรายงานและตดิตามผล 

1. ได้รับการสนับสนุนสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลย ี
จากเครือข่ายความร่วมมือ 

2. ครูไดร้ับการพัฒนาในด้านการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลย ี
จากเครือข่ายความร่วมมือ 

(3 พ.ย. 62) 
ติดตามตลอดปี
การศึกษา 
2562 
 

  3. ผู้เรียนฝึกทักษะจากสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย
จากเครือข่ายความร่วมมือ 

 

7. โครงการพัฒนาระบบการ 
 นิเทศติดตามและประเมิน 
 ผลด้วยเครือข่ายความ

ร่วมมือ 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
2. การด าเนินการตามแผน 
3. การประเมินผล 
4. การรายงานและตดิตามผล 

1. ได้ก าหนดมาตรฐานและตัวช้ีวัด
ความส าเร็จในด้านการพัฒนา
ระบบนิเทศติดตามและ
ประเมินผลด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือ 

(11 มิ.ย. 62) 
ติดตามตลอดปี
การศึกษา 
2562 

  2. ได้ผลการนเิทศติดตามและ
ประเมินผลการขับเคลื่อน
คุณภาพด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือ 

 

  3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจ
ระบบการนเิทศติดตามและ
ประเมินผลด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือ 
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  การประเมินผล 
  1. ประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ 
                 2. ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการโดยการประเมินตนเองก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ  
  องค์ประกอบท่ี 1 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
  โครงการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ดังตาราง
ที ่29-31 
 

ตารางท่ี 29  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา  
  และ ปฏิบัติหน้าที่  (n = 19) 
 

ข้อ สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 เพศ   
  ชาย 12 63.16 
  หญิง 7 36.84 
 รวม 19 100 
2 อายุ   
  ต่ ากว่า  30  ปี - - 
  30 – 39  ปี 7 36.84 
  40 – 49  ปี 6 31.58 
  50 – ปี ขึ้นไป 6 31.58 
 รวม 19 100 
3 วุฒิการศึกษา   
  ปริญญาตรี 14 73.68 
  สูงกว่าปริญญาตรี 5 26.32 
 รวม 19 100 
4 ปฏิบัติหน้าที่     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้แทนผู้ปกครอง 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
ผู้แทนสถานประกอบการ 
ผู้แทนครู หรือคณาจารย์ 

2 
2 
4 
1 
2 
1 

10.53 
10.53 
21.05 
5.26 
10.53 
5.26 

 
 

 
 

ผู้แทนองค์กรชุมชน 
ผู้แทนศิษย์เก่า 

1 
6 

5.26 
31.58 

 รวม 19 100 
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 จากตารางที่ 29 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 63.16) และเพศหญิง 
(ร้อยละ 36.84) มีอายุส่วนใหญ่ ระหว่าง 30-39 ปี (ร้อยละ 36.84) รองลงมาอายุระหว่าง 40-49 ปี 
และ50 ปี ขึ้นไป (ร้อยละ31.58) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่วุฒิปริญญาตรี (ร้อยละ 73.68) เครือข่าย
ความร่วมมือส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ ผู้แทนศิษย์เก่า(ร้อยละ 31.58) รองลงมาคือ ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ 21.05) ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทน 
สถานประกอบการ (ร้อยละ 10.53) 
 

ตารางท่ี 30  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 
                 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 ในภาพรวม (n = 19) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  
1 
 

การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน 
ด าเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

4.89  
 

0.32 
 

มากที่สุด 
 

2 
 

การด าเนินงานของโครงการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ของโครงการ  

4.79  
 

0.42 
 

มากที่สุด 
 

3 
 

มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล
ของโครงการหรือกิจกรรม 

4.68  
 

0.48 
 

มากที่สุด 
 

4 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 4.89  0.32 มากที่สุด 
5 
 

โครงการเกิดจากการระดมความคิดของกลุ่มสมาชิก 
เครือข่าย 

4.84  
 

0.37 
 

มากที่สุด 
 

6 ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการด าเนินงาน
ของโครงการหรือกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทราบ 

4.95  0.23 มากที่สุด 

7 
 

กลุ่มสมาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของโครงการผู้เรียนและชุมชนได้รับประโยชน์จาก
การด าเนินงานตามโครงการในเวลาระยะ 3 ปี 

4.95  
 

0.23 
 

มากที่สุด 
 

8 
 

มีแผนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษา เพ่ือให้เกิดการพัฒนา  
เครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 

4.89  
 

0.32 
 

มากที่สุด 
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ตารางท่ี 30  (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  
9 
 
 

หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ 
และเอกชนมีบทบาทในการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 

4.74  
 
 

0.45 
 
 

มากที่สุด 
 
 

10 มีฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่ช่วยอ านวยความสะดวกใน
การสืบค้นและส่งผ่านการติดต่อหรือความต้องการ
ระหว่างเครือข่าย 

4.79  0.42 มากที่สุด 

11 มีการจับคู่ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกับ 
หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้เกิด 
การพัฒนาแนวคิดน าไปสู่การพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษา 

4.89  
  

0.32 มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.85  0.28 มากที่สุด 
  

 จากตารางที่ 30 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการแผนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในภาพรวมมีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.85)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  
ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทราบ และกลุ่มสมาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโครงการ ( X  = 4.95)  รองลงมาคือ 
การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพ่ือการวางแผนด าเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ระยะเวลา 
ในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม ผู้เรียนและชุมชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานตาม
โครงการ มีการจับคู่ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกับหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ  
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแนวคิดน าไปสู่การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา  และมีฐานข้อมูลและ 
เว็บไซต์ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการสืบค้นและส่งผ่านการติดต่อหรือความต้องการระหว่าง
เครือข่าย  (X  = 4.89)     
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ตารางท่ี 31 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ ความรู้ ความเข้าใจก่อน/หลังเข้าร่วม 
   กิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่าย 
   ความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในภาพรวม (n = 19) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ความรู้ ความเข้าใจ 
ก่อนร่วมกิจกรรม 

ความรู้ ความเข้าใจ 
หลังร่วมกิจกรรม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1 
 
 

มีแผนการพัฒนาเครือข่ายความการจัดการ
อาชีวศึกษา ระยะ 3 ปีเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 

3.89 
 
 

0.32 
 
 

มาก 
 
 

4.95 
 
 

0.23 
 
 

มากที่สุด 
 
 

2 
 
 

หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ 
ทั้งภาครัฐและเอกชนมีบทบาทในการ
ก าหนดทิศทางการจัดการอาชีวศึกษามาก
ขึ้น 

2.68 
 
 

0.67 
 
 

ปานกลาง 
 
 

4.53 
 
 

0.51 
 
 

มากที่สุด 
 
 

3 
 

มีฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่ช่วยอ านวยความ
สะดวกในการสืบค้น และส่งผ่านการติดต่อ 
ระหว่างเครือข่าย  

3.47 
 

0.61 
 

ปานกลาง 
 

4.84 
 

0.37 
 

มากที่สุด 
 

4 
 

สร้างความเข้าใจในการด าเนินการจับคู ่
ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกับ
หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแนวคิดน าไปสู่การ
พัฒนาการจัดกาอาชีวศึกษา 

2.89 
  

0.74 ปานกลาง 4.68 0.48 มากที่สุด 

 เฉลี่ย 3.24 0.29 ปานกลาง 4.75 0.29 มากที่สุด 

   
   จากตารางที่ 31 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
ด้วยเครือข่าย มีความรู้ ความเข้าใจต่อการด าเนินงานโครงการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพ่ิมขึ้นจากความรู้ ความเข้าใจระดับปานกลาง ( X  = 3.24)  
เป็นระดับมากที่สุด (X  = 4.75)       
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    องค์ประกอบที่ 2 กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษา 
   โครงการการระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือ ดังตารางที ่32-34  
 
ตารางท่ี 32 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ 
  ปฏิบัติหน้าที่  (n= 50) 
 

 

 จากตารางที่ 32 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 56.00) และเพศหญิง 
(ร้อยละ 44.00) มีอายุส่วนใหญ่ ระหว่าง 40 - 49 ปี (ร้อยละ 50.00) รองลงมาอายุ50 ปี ขึ้นไป 
(ร้อยละ26.00) และระหว่าง 30 - 39 ปี (ร้อยละ 24.00) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่วุฒิปริญญาตรี 
(ร้อยละ 58.00) ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ เครือข่ายความร่วมมือ (ร้อยละ 60.00) รองลงมาคือ ครูผู้สอน
(ร้อยละ 32.00)   
 

ข้อ สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 เพศ   

  ชาย 28 56.00 
  หญิง 22 44.00 
 รวม 50 100 

2 อายุ   
  30 – 39  ปี 12 24.00 
  40 – 49  ปี 25 50.00 
  50 – ปี ขึ้นไป 13 26.00 
 รวม 50 100 
3 วุฒิการศึกษา   
  ปริญญาตรี 29 58.00 
  สูงกว่าปริญญาตรี 21 42.00 
 รวม 50 100 
4  ปฏิบัติหน้าที่     

 
 
 

 
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน 
เครือข่ายความร่วมมือ 

4 
16 
30 

8.00 
32.00 
60.00 

รวม 50 100 
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ตารางท่ี 33 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 
 การระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในภาพรวม (n = 50) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  
1 
 
 
 

การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน 
ด าเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการระดม 
ทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนา 
เครือข่ายความร่วมมือ   

4.86  
 
 
 

0.35 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 

 
2 
 
 

การด าเนินงานของโครงการระดมทรัพยากรและ
ความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

4.84  
 
 

0.37 
 
 

มากที่สุด 
 

 
3 
 
 

มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล
ของโครงการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ
สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

4.84  
  
  

0.37 
 
 

มากที่สุด 
 

 
4 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 4.88 0.33 มากที่สุด 
5 โครงการเกิดจากการระดมความคิดของกลุ่มสมาชิก

เครือข่ายความร่วมมือ 
4.84 0.37 มากที่สุด 

6 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการเนินงาน
ของโครงการหรือกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 

4.80 
 

0.40 
 

มากที่สุด 
 

7 
 
 

กลุ่มสมาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของโครงการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ
สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

4.88 
 
 

0.33 
 
 

มากที่สุด 
 
 

8 
 
 

ผู้เรียนและชุมชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินงาน 
ตามโครงการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ 
สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

4.92 
 
 

0.27 
 
 

มากที่สุด 
 
 

9 มีจ านวนเครือข่ายหน่วยงาน/สถานประกอบการ
ร่วมระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการ 
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ   

4.86 0.35 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 33 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  
10 มีแผนการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ

สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 

4.78 
 

0.42 
 

มากที่สุด 
 

11 หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ 
และเอกชนมีบทบาทในการก าหนดทิศทางการ
ระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

4.82 0.39 
 
 

มากที่สุด 

12 มีการจับคู่ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกับ 
หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้เกิด 
การระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการ 
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

4.86 0.35 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.85 0.36 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 33 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการการระดมทรัพยากรและ
ความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
( X = 4.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  ผู้เรียนและชุมชนได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ (X  = 4.92) รองลงมาคือ ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 
และกลุ่มสมาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโครงการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ
สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ (X  = 4.88)   
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ตารางท่ี 34 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ ความรู้ ความเข้าใจก่อน/หลังเข้าร่วม 
   กิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ การระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุน 
   การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในภาพรวม (n = 50) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ความรู้ ความเข้าใจ 
ก่อนร่วมกิจกรรม 

ความรู้ ความเข้าใจ 
หลังร่วมกิจกรรม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1 
 

มีเครือข่ายความร่วมมือการระดม 
ทรัพยากรและความร่วมมือเพ่ิมข้ึน 

3.78 
 

0.42 
 

มาก 
 

5.00 
 

0.00 
 

มากที่สุด 
 

2 
 
 
 

มีแผนการพัฒนาเครือข่ายความ 
ร่วมมือการระดมทรัพยากรและความ 
ร่วมมือ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 

3.02 
 
 
 

0.65 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 

4.52 
 
 
 

0.50 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 

3 
 

หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนมีบทบาท
ในการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ
มากขึ้น 

3.50 
 

0.61 
 

มาก 
 

4.82 
 

0.39 
 

มากที่สุด 
 

4 
 

มีฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่ช่วยอ านวย 
ความสะดวกในการสืบค้นและส่งผ่าน 
การติดต่อระหว่างเครือข่ายความร่วมมือ 

3.38 
 

0.75 
 

ปานกลาง 
 

4.64 
 

0.48 
 

มากที่สุด 
 

5 มีการจับคู่ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
กับหน่วยงาน/ องค์กรเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือให้เกิดการะดม 
ทรัพยากรและความร่วมมือ 

3.36 
 
 
 

0.72 
 

ปานกลาง 4.88 0.33 มากที่สุด 

 เฉลี่ย 3.41 0.37 ปานกลาง 4.77 0.25 มากที่สุด 
   

  จากตารางที่ 34 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ การระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุน
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มีความรู้ ความเข้าใจต่อการด าเนินงาน
โครงการการระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย  ความร่วมมือเพ่ิมขึ้น 
จากความรู้ ความเข้าใจระดับปานกลาง (X  = 3.41) เป็นระดับมากที่สุด(X  = 4.77)       
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   องค์ประกอบท่ี 3 การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  
   1. โครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการ
อาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ดังแสดงในตารางที่ 35-37 
   2. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
ดังแสดงในตารางที่ 38-40 
   3. โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ดังแสดงในตาราง
ที่ 41-43 
   4. โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ าย  
ความร่วมมือ ดังแสดงในตารางที่ 44-46 
 

 1. ผลการวิเคราะห์โครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทาน
ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ดังแสดงในตารางที่ 35-37 
     

ตารางท่ี 35 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ 
    ปฏิบัติหน้าที่  (n= 85) 
 

ข้อ สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 เพศ   
  ชาย 64 75.30 
  หญิง 21 24.70 
 รวม 85 100 
2 อายุ   
  40 – 49  ปี 40 47.10 
  50 – ปี ขึ้นไป  45 52.90 
 รวม 85 100 
3 วุฒิการศึกษา   
  ปริญญาตรี 52 61.20 
  สูงกว่าปริญญาตรี 33 38.80 
 รวม 85 100 
4 ปฏิบัติหน้าที่     
 
 
 
 

 
 
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน 
อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 
เครือข่ายความร่วมมือ  

17 
49 
13 
6 

20.00 
57.60 
15.30 
7.10 

รวม 85 100 
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 จากตารางที่ 35 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 75.30) และเพศหญิง 
(ร้อยละ 24.70) มีอายุส่วนใหญ่ 50 ปี ขึ้นไป (ร้อยละ 52.90) อายุระหว่าง 40–49 ปี (ร้อยละ 47.10) 
วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่วุฒิปริญญาตรี (ร้อยละ 61.20) ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (ร้อยละ 57.60) 
รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษา (ร้อยละ 20.00) 
 
ตารางท่ี 36 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 

 สัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วย 
      เครือข่ายความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในภาพรวม (n = 85) 

 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  
1 การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน

นินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
4.95 0.21 มากที่สุด 

2 การด าเนินงานของโครงการสัมมนาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จ 
การอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือสอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

5.00  
 
 
 

0.00 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 

3 มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล
ของโครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่าง
ของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วย
เครือข่ายความร่วมมือ 

4.93  
  
  
  

0.26 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 

4 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 4.99 0.11 มากที่สุด 
5 
 

โครงการเกิดจากการระดมความคิดของกลุ่มสมาชิก 
 เครือข่าย 

5.00 
 

0.00 
 

มากที่สุด 
 

6 ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการด าเนินงาน
ของโครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่าง
ของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วย
เครือข่ายความร่วมมือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 
 

4.91 
 

0.29 
 
 
 
 

มากที่สุด 
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ตารางท่ี 36 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  
7 
 
 
 

กลุ่มสมาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของโครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่าง
ของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วย
เครือข่ายความร่วมมือ 

4.95 
 
 
 

0.21 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 

8 ผู้เรียนและชุมชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินงาน
ตามโครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่าง
ของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วย
เครือข่ายความร่วมมือ 

4.99 
 

0.11 
 
 

มากที่สุด 
 
 

9 การสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์
อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

4.95 0.21 มากที่สุด 

10 

 

การสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์
อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือมีความสอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการและเครือข่ายความร่วมมือ 

4.98 
 

0.15 
 

มากที่สุด 

11 
 

การสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์
อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือมีความสอดคล้องและความเหมาะสม 

4.96 
 

0.19 
 

มากที่สุด 

12 การสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์
อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือเป็นไปในทางที่ถูกต้อง 

4.95 0.21 
 

มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.96 0.10 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ 36 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์
ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ในภาพรวมมีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
การด าเนินงานของโครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จ  
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การอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ  และโครงการ 
เกิดจากการระดมความคิดของกลุ่มสมาชิกเครือข่าย ( X  = 5.00) รองลงมาคือ ระยะเวลา 
ในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม และผู้เรียนและชุมชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินงาน 
ตามโครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษา  
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ( X  = 4.99)  การสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทาน
ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือมีความสอดคล้องกับความต้องการของ  
สถานประกอบการและเครือข่ายความร่วมมือ (X  = 4.98)   
 
ตารางท่ี 37  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ ความรู้ ความเข้าใจก่อน/หลังเข้าร่วม 
   กิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทาน 
           ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในภาพรวม  
   (n = 85) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ความรู้ ความเข้าใจ 
ก่อนร่วมกิจกรรม 

ความรู้ ความเข้าใจ 
หลังร่วมกิจกรรม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1 
 
 
 

มีเครือข่ายความร่วมมือการสัมมนา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของ 
อุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการ
อาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

3.76 
 
 
 

0.43 
 
 
 

มาก 
 
 
 

5.00 
 
 
 

0.00 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

มีแผนการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือการสัมมนาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทาน
ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 

3.08 
 
 
 
 
 

0.62 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 
 
 

4.53 
 
 
 
 
 

0.50 
 
 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

หน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย 
ความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน 
มีบทบาทในการสัมมนาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทาน
ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือ 

3.49 
 
 
 
 

0.61 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 
 

4.82 
 
 
 
 

0.38 
 
 
 
 

มากที่สุด 
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ตารางท่ี 37  (ต่อ) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ความรู้ ความเข้าใจ 
ก่อนร่วมกิจกรรม 

ความรู้ ความเข้าใจ 
หลังร่วมกิจกรรม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
4 
 

มีฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่ช่วยอ านวย
ความสะดวกในการสืบค้นและส่งผ่าน
การติดต่อระหว่างเครือข่าย 
ความร่วมมือ 

3.72 
 
 

0.45 
 
 

มาก 
 
 

4.65 
 
 

0.48 
 
 

มากที่สุด 
 
 

5 มีการจับคู่ระหว่างวิทยาลัยเทคนิค
ลพบุรีกับหน่วยงาน/ องค์กรเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือให้เกิดการสัมมนา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของ 
อุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการ
อาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 

3.52 
 
 
 

0.68 
 

มาก 4.67 0.47 มากที่สุด 

 เฉลี่ย 3.52 0.26 มาก 4.73 0.29 มากที่สุด 

     
  จากตารางที่ 37 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์
อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มีความรู้ ความเข้าใจ
ต่อการด าเนินงานโครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จ  
การอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ิมขึ้นจากความรู้ ความเข้าใจระดับมาก ( X  = 3.52) 
เป็นระดับมากที่สุด (X  = 4.73)       
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 2. ผลการวิเคราะห์ โครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือ ดังแสดงในตารางที่ 38-40 
 

ตารางที ่38 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ 
   ปฏิบัติหน้าที่  (n= 75) 
 

 
 

 จากตารางที่ 38 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 57.33) และเพศหญิง  
(ร้อยละ 42.67) มีอายุส่วนใหญ่ ระหว่าง 40–49 ปี (ร้อยละ 57.33) อายุ 50 ปี ขึ้นไป (ร้อยละ 42.67) 
วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่วุฒิปริญญาตรี (ร้อยละ 70.67) ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน (ร้อยละ 58.67) 
รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษา และอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี (ร้อยละ 17.33) 
 

ข้อ สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 เพศ   
  ชาย 43 57.33 
  หญิง 32 42.67 
 รวม 75 100 
2 อายุ   
  40 – 49  ปี 43 57.33 
  50 – ปี ขึ้นไป  32 42.67 
 รวม 75 100 
3 วุฒิการศึกษา   
  ปริญญาตรี 53 70.67 
  สูงกว่าปริญญาตรี 22 29.33 
 รวม 75 100 
4 ปฏิบัติหน้าที่     
 
 
 
 

 
 
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน 
อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 
เครือข่ายความร่วมมือ  

13 
44 
13 
5 

17.33 
58.67 
17.33 
6.67 

รวม 75 100 
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ตารางท่ี 39 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
 พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 ในภาพรวม (n = 75) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  
1 
 
 

การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนา  
หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

4.77  
 
 

0.42 
 
 

มากที่สุด 
 
 

2 
 
 

การด าเนินงานของโครงการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการหลักสูตรและกิจกรรม 
การเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  

4.89  
 
 

0.31 
 
 

มากที่สุด 
 
 

3 
 
 

มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล
ของโครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.81  
 
 

0.39 
 
 

มากที่สุด 
 
 

4 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 4.77  0.42 มากที่สุด 
5 
 

โครงการเกิดจากการระดมความคิดของกลุ่มสมาชิก
เครือข่ายความร่วมมือ 

4.76  
 

0.43 
 

มากที่สุด 
 

6 ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการด าเนินงาน
ของโครงการหรือกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทราบ 

4.76 0.43 มากที่สุด 

7 
 
 

กลุ่มสมาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ของโครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.87 
 
 

0.34 
 
 

มากที่สุด 
 
 

8 
 
 

ผู้เรียนและชุมชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.93 
 
 

0.25 
 
 

มากที่สุด 
 
 

9 มีจ านวนเครือข่ายหน่วยงาน/สถานประกอบการ 
ร่วมพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
เพ่ิมข้ึน   

4.77  0.42 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 39 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  
10 ในเวลาระยะ 3 ปี มีแผนการพัฒนาหลักสูตรและ 

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
ต่อการจัดการอาชีวศึกษา เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
เครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 

4.80 0.40 มากที่สุด 

11 หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ 
และเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรและ 
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.73 0.45 
 

มากที่สุด 
 

12 
 

มีฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่ช่วยอ านวยความสะดวก 
ในการสืบค้นและส่งผ่านการติดต่อหรือ 
ความต้องการระหว่างเครือข่ายความร่วม 

4.77 0.42 
 

มากที่สุด 
 

13 มีการจับคู่ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกับ 
หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้เกิด 
การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ไปสู่ 
การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 

4.71 0.46 
 

มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.80 0.26 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ 39 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรม
การเรียนรู้ ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.80)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้เรียนและชุมชนได้รับประโยชน์จากการ
เนินงานตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ (X  = 4.93) 
รองลงมาคือ การด าเนินงานของโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการหลักสูตรและ
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ( X  = 4.89) และกลุ่มสมาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินงานของโครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
(X  = 4.87)  
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ตารางท่ี 40 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ ความรู้ ความเข้าใจก่อน/หลังเข้าร่วม 
 กิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเครือข่าย 
   ความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในภาพรวม  (n = 75) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ความรู้ ความเข้าใจ 
ก่อนร่วมกิจกรรม 

ความรู้ ความเข้าใจ 
หลังร่วมกิจกรรม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1 
 
 

มีเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนา
หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ิมข้ึน 

3.75 
 
 

0.44 
 
 

มาก 
 
 

4.88 
 
 

0.33 
 
 

มากที่สุด 
 
 

2 มีแผนการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
อย่างต่อเนื่อง 

3.08 
 

0.63 
 

ปานกลาง 
 

4.55 
 

0.50 
 

มากที่สุด 

3 
 
 
 

หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ
ทั้งภาครัฐและเอกชนมีบทบาทในการ
พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือมากข้ึน 

3.52 0.60 มาก 4.81 0.39 มากที่สุด 

4 
 
 

มีฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่ช่วยอ านวย
ความสะดวกในการสืบค้นและส่งผ่าน
การติดต่อระหว่างเครือข่ายความร่วมมือ 

3.49 
 
 

0.70 
 
 

ปานกลาง 
 
 

4.65 
 
 

0.48 
 
 

มากที่สุด 
 
 

5 
 
 
 

มีการจับคู่ระหว่างวิทยาลัยเทคนิค
ลพบุรีกับหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
เครือข่ายความร่วมมือ 

3.44 
 

0.70 ปานกลาง 4.92 0.27 มากที่สุด 

 เฉลี่ย 3.46 0.36 ปานกลาง 4.76 0.23 มากที่สุด 
   

  จากตารางที่ 40 พบว่า ผู้ เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มีความรู้ ความเข้าใจต่อการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ิมขึ้นจากความรู้ ความเข้าใจ
ระดับปานกลาง (X  = 3.46)  เป็นระดับมากที่สุด (X  = 4.76)       
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 3. ผลการวิเคราะห์โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
ดังแสดงในตารางที่ 41-43 
 
ตารางท่ี 41 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ 
   ปฏิบัติหน้าที่  (n= 150) 
 

 
 

  จากตารางที่ 41 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 74.00) และเพศหญิง 
(ร้อยละ 26.00) มีอายุส่วนใหญ่ ระหว่าง 40–49 ปี  (ร้อยละ 86.67)  อายุ 50 ปี ขึ้นไป (ร้อยละ 
11.33 ) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่วุฒิปริญญาตรี (ร้อยละ 86.00 ) ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน 
(ร้อยละ 84.67) รองลงมาคือ อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี (ร้อยละ 10.67) 
 

ข้อ สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 เพศ   
  ชาย 111 74.00 
  หญิง 39 26.00 
 รวม 150 100 
2 อายุ   
  30 – 39 ปี 3 2.00 
  40 – 49  ปี 130 86.67 
  50 – ปี ขึ้นไป  17 11.33 
 รวม 150 100 
3 วุฒิการศึกษา   
  ปริญญาตรี 129 86.00 
  สูงกว่าปริญญาตรี 21 14.00 
 รวม 150 100 
4 ปฏิบัติหน้าที่     

 
 
 

 
 
 

ครูผู้สอน 
อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 
เครือข่ายความร่วมมือ  

127 
16 
7 

84.67 
10.67 
4.67 

รวม 150 100 
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ตารางท่ี 42 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 
 พัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
 ในภาพรวม (n = 150) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1 
 
 

การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน 
ด าเนินงานโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

4.97  
 
 

0.18 
 
 

มากที่สุด 
 
 

2 
 
 

การด าเนินงานของโครงการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาการวัดและ
ประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.95  
 
 

0.21 
 
 

มากที่สุด 
 
 

3 
 
 

มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล
ของโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.93  
 
 

0.25 
 
 

มากที่สุด 
 
 

4 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 4.92  0.27 มากที่สุด 
5 
 

โครงการเกิดจากการระดมความคิดของกลุ่มสมาชิก 
เครือข่าย 

4.91  
 

0.29 
 

มากที่สุด 
 

6 ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการเนินงาน 
ของโครงการหรือกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 

4.91  0.29 มากที่สุด 

7 
 
 

กลุ่มสมาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.93  
 
 

0.25 
 
 

มากที่สุด 
 
 

8 
 
 

ผู้เรียนและชุมชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือ 

4.93 
 

  

0.26 
 
 

มากที่สุด 
 
 

9 
 

การวัดและประเมินผลมีความสอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

4.90  
 

0.30 
 

มากที่สุด 
 

10 
 

การวัดและประเมินผลมีความสอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้เรียนด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.91  
 

0.29 มากที่สุด 

11 ลักษณะส่วนประกอบต่าง ๆ ของการวัดและ 
ประเมินผล เช่น จุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ กิจกรรม  
การเรียนการสอน และการวัดผล มีความสอดคล้อง
และความเหมาะสม 

4.89 0.32 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 42 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  
12 การวัดและประเมินผลกระบวนการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนด้วยเครือข่ายความร่วมมือเป็นไปในทางท่ี
ถูกต้อง 

4.89 0.31 
 

มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.92 0.25 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 42 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาการวัดและ
ประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.92)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น 
เพ่ือการวางแผนด าเนินงานโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ( X  = 4.97) รองลงมาคือ การด าเนินงานของโครงการสอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ (X  = 4.95)  
 
ตารางท่ี 43 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ ความรู้ ความเข้าใจก่อน/หลังเข้าร่วม 
   กิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
   วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในภาพรวม  (n = 150) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ความรู้ ความเข้าใจ 
ก่อนร่วมกิจกรรม 

ความรู้ ความเข้าใจ 
หลังร่วมกิจกรรม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1 
 
 

การวัดและประเมินผลหลักสูตรมี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ี 
ก าหนดไว้ 

3.76 
 
 

0.43 
 
 

มาก 
 
 

5.00 
 
 

0.00 
 
 

มากที่สุด 
 
 

2 
 
 

การวัดและประเมินผล มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและเครือข่ายความร่วมมือ 

3.12 
 
 

0.62 
 
 

ปานกลาง 
 
 

4.53 
 
 

0.50 
 
 

มากที่สุด 
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ตารางท่ี 43 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ความรู้ ความเข้าใจ 
ก่อนร่วมกิจกรรม 

ความรู้ ความเข้าใจ 
หลังร่วมกิจกรรม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
3 ลักษณะส่วนประกอบต่าง ๆ 

ของการวัดและประเมินผล เช่น 
จุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ 
กิจกรรมการเรียนการสอน และ
การวัดผล มีความสอดคล้องและ 
ความเหมาะสม 

3.53 0.61 มาก 4.83 0.38 มากที่สุด 

4 การบริหารงานวิชาการและ
บริหารงาน การวัดและ
ประเมินผล เป็นไปในทางท่ี
ถูกต้อง 
 

3.57 0.65 มาก 
 

4.65 
 

0.48 
 

มากที่สุด 

 เฉลี่ย 3.49 0.30 ปานกลาง 4.75 0.26 มากที่สุด 

    
   จากตารางที่ 43 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มีความรู้ ความเข้าใจต่อหัวข้อการด าเนินงานโครงการพัฒนา 
การวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ิมขึ้นจากความรู้ ความเข้าใจระดับปานกลาง  
(X  = 3.49)  เป็นระดับมากที่สุด (X  = 4.75)     
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
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M 
   4. ผลการวิเคราะห์โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือ ดังแสดงในตารางที่ 44-46 
      

ตารางท่ี 44 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ 
  ปฏิบัติหน้าที่  (n= 30) 
 

 

 จากตารางที่ 44 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 66.67) และเพศหญิง 
(ร้อยละ 33.33) มีอายุส่วนใหญ่ ระหว่าง 40–49 ปี  (ร้อยละ 40.00) อายุต่ ากว่า 30 ปี และอายุ  
30–39 ปี (ร้อยละ 26.67) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่วุฒิปริญญาตรี  (ร้อยละ 53.33) ส่วนใหญ่  
ปฏิบัติหน้าที ่ข้าราชการครู (ร้อยละ 40.00) รองลงมาคือ ลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่สอน (ร้อยละ 23.33) 

ข้อ สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 เพศ   
 ชาย 20 66.67 
 หญิง 10 33.33 
 รวม 30 100 
2 อายุ   
  ต่ ากว่า 30 ป ี 8 26.67 
  30 – 39 ปี 8 26.67 
 40 – 49  ปี 12 40.00 
 50 – ปี ขึ้นไป  2 6.67 
 รวม 30 100 
3 
 

วุฒิการศึกษา 
   ต่ ากว่าปริญญาตร ี

 
5 

 
16.67 

 ปริญญาตร ี 16 53.33 
 สูงกว่าปริญญาตร ี 9 30.00 

รวม 30 100 
4 ปฏิบัติหน้าที่     

 
 
 
 
 

ข้าราชการครู 
พนักงานราชการ ท าหน้าที่สอน 
ลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่สอน 
นักเรียน นักศึกษา 
เครือข่ายความร่วมมือ  

12 
4 
7 
5 
2 

40.00 
13.33 
23.33 
16.67 
6.67 

รวม 30 100 
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ตารางท่ี 45 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 
 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในภาพรวม (n = 30) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  
1 
 
 
 

การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน 
ด าเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการพัฒนาสื่อ   
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  

4.53  
 
 
 

0.51 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 

 
2 
 
 
 

การด าเนินงานของโครงการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการโครงการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  

4.63 
 
 

  

0.49 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 

 
3 
 
 

มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล
ของโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  

4.73  
 
 

0.45 
 
 

มากที่สุด 
 

 
4 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 4.67  0.48 มากที่สุด 
5 โครงการเกิดจากการระดมความคิดของกลุ่มสมาชิก 

เครือข่ายความร่วมมือ 
4.77  0.43 มากที่สุด 

 
6 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานของโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 

4.50  
 

0.51 
 

มาก 
 

7 กลุ่มสมาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

 

4.70 0.47 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 45 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  

8 ผู้เรียนและเครือข่ายความร่วมมือได้รับประโยชน์
จากการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วย
เครือข่ายความร่วมมือ 

4.60 
 

0.50 มากที่สุด 
 

9 
 

มีกิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
ทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.80 0.41 มากที่สุด 

10 มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
ทางการศึกษากับหน่วยงาน/สถานประกอบการและ 
เครือข่ายความร่วมมือ 

4.77  
 

0.43 มากที่สุด 
 

11 
 

มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
สถานประกอบการและเครือข่ายความร่วมมือ 

4.67 0.48 
 

มากที่สุด 
 

12 
 

มีผู้ส าเร็จการศึกษามีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ   
เทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความ 
ต้องการของสถานประกอบการและเครือข่ายความ 
ร่วมมือ 

4.63 0.49 
 

มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.67  0.38 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ 45 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด    
(X = 4.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีกิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ (X  = 4.80) รองลงมาคือ  โครงการเกิดจาก
การระดมความคิดของกลุ่มสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือ และมีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษากับหน่วยงาน/สถานประกอบการและเครือข่ายความร่วมมือ (X  = 4.77)  
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ตารางท่ี 46  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์  ความรู้ ความเข้าใจก่อน/หลังเข้าร่วม 
  กิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในภาพรวม  (n = 30) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ความรู้ ความเข้าใจ 
ก่อนร่วมกิจกรรม 

ความรู้ ความเข้าใจ 
หลังร่วมกิจกรรม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1 
 
 
 

มีกิจกรรมพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาด้วย
เครือข่ายความร่วมมือ 

3.83 
 
 
 

0.38 
 
 
 

มาก 
 
 
 

5.00 
 
 
 

0.00 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของสถาน
ประกอบการและเครือข่าย
ความร่วมมือ 

2.87 
 
 
 
 
 

0.68 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 
 
 

4.57 
 
 
 
 
 

0.50 
 
 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

ผู้เรียนและเครือข่ายความ
ร่วมมือได้รับประโยชน์จาก
การด าเนินงานตามโครงการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ    
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  

3.47 
 
 
 
 
 

0.63 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 
 
 

4.87 
 
 
 
 
 

0.35 
 
 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 
 
 

4 ผู้ส าเร็จการศึกษามีการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการและ
เครือข่ายความร่วมมือ 

3.20 
 

0.76 
 
 

ปานกลาง 4.70 
 

0.47 มากที่สุด 
 
 
 

 เฉลี่ย 3.34 0.32 ปานกลาง 4.78 0.23 มากที่สุด 
   

  จากตารางที่ 46 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง 
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การศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มีความรู้ ความเข้าใจต่อการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ิมขึ้นจาก
ความรู้ ความเข้าใจระดับปานกลาง (X  = 3.34)  เป็นระดับมากที่สุด (X  = 4.78)     
   

   องค์ประกอบที่ 4 การก ากับติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ  
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา    
   โครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  
ดังตารางที่ 47-49 
 

ตารางท่ี 47  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ 
  ปฏิบัติหน้าที่  (n= 60) 
 

 

 จากตารางที่ 47 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 61.67) และ 
เพศหญิง (ร้อยละ 38.33) มีอายุส่วนใหญ่ ระหว่าง 40–49 ปี  (ร้อยละ 93.33) อายุ 50 ปี ขึ้นไป  
(ร้อยละ 6.67) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่วุฒิปริญญาตรี (ร้อยละ 88.33) สูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 11.67) 

ข้อ  สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 เพศ   
  ชาย 37 61.67 
  หญิง 23 38.33 
  รวม 60 100 
2 อายุ     
  40 – 49  ปี 56 93.33 
  50 – ปี ขึ้นไป  4 6.67 
  รวม 60 100 
3 วุฒิการศึกษา   
  ปริญญาตร ี 53 88.33 
  สูงกว่าปริญญาตร ี 7 11.67 
  รวม 60 100 
4 ปฏิบัติหนา้ที่     

 
 
 

 ครูผู้สอน  
อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 
เครือข่ายความร่วมมือ  

13 
44 
3 

21.67 
73.33 
5.00 

  รวม 60 100 
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ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี (ร้อยละ 73.33) รองลงมาคือ ครูผู้สอน (ร้อยละ 21.67) 
ตารางท่ี 48  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 
 พัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ   
 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในภาพรวม (n = 60) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  
1 การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน

ด าเนินงานของผู้มสี่วนได้สว่นเสยีโครงการพัฒนาระบบ
การนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

4.85 0.36 
 

มากที่สุด 
 

2 
 

การด าเนินงานของโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการพัฒนาระบบการนเิทศติดตามและ
ประเมนิผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.97 
 

0.18 มากที่สุด 
 
 

3 มีการประชาสัมพนัธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลของ
โครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผล
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.85 0.36 มากที่สุด 

4 ระยะเวลาในการด าเนนิโครงการมีความเหมาะสม 4.88 0.32 มากที่สุด 
5 โครงการฯ เกิดจากการระดมความคิดของกลุ่มสมาชิก

เครือข่ายความร่วมมือ 
4.93 0.25 มากที่สุด 

6 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ มีการรายงานผล 
การด าเนินงานของโครงการหรือกิจกรรม 
ให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทราบ 

4.95 
 

0.22 
 

มากที่สุด 
 

7 
 

กลุ่มสมาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
โครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผล
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.85 
 

0.36 
 

มากที่สุด 
 

8 
 
 

ผู้เรียนและชุมชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินงาน 
ตามโครงการพัฒนาระบบการนเิทศติดตามและ 
ประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.98 
 
 

0.13 
 
 

มากที่สุด 
 
 

9 
 
 

เครือข่ายความร่วมมือ/สถานประกอบการ 
มีการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผล 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.95 
 
 

0.22 
 
 

มากที่สุด 
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ตารางท่ี 48  (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  
10 
 
 

มีแผนการพัฒนาโครงการพัฒนาระบบการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
อย่างต่อเนื่อง 

4.82 
 
 

0.39 
 
 

มากที่สุด 
 
 

11 
 
 

เครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนมีบทบาทใน
การก าหนดทิศทางการพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม
และประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.90 
 
 

0.30 
 
 

มากที่สุด 
 
 

12 มีฐานข้อมูลและเวบ็ไซตท์ี่ช่วยอ านวยความสะดวก 
ในการพัฒนาระบบการนิเทศตดิตามและประเมินผล 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.97 0.18 มากที่สุด 

13 
 

มีการจับคู่ระหว่างวิทยาลยัเทคนิคลพบุรีกับ 
หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้เกิด การ
พัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผล 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.73 0.45 
 

มากที่สุด 
 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.89 0.17 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ 48 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาระบบการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (X
= 4.89)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่า เฉลี่ ยสู งสุด ได้แก่  ผู้ เรียนและชุมชน 
ได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผล 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ( X  = 4.98) รองลงมาคือ การด าเนินงานของโครงการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ของโครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมื อ 
และมีฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและ
ประเมินผล ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ (X  = 4.97)  
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ตารางท่ี 49 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ ความรู้ ความเข้าใจก่อน/หลังเข้าร่วม 
   กิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วย 
   เครือข่ายความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในภาพรวม  (n = 60) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ความรู้ ความเข้าใจ 
ก่อนร่วมกิจกรรม 

ความรู้ ความเข้าใจ 
หลังร่วมกิจกรรม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1 
 
 
 

มีเครือข่ายความร่วมมือการโครงการ
พัฒนาระบบการนิเทศติดตามและ
ประเมิน ผลด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือเพ่ิมข้ึน 

3.77 
 
 
 

0.43 
 
 
 

มาก 
 
 
 

4.85 
 
 
 

0.36 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 

2 มีแผนการพัฒนาระบบการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

3.03 0.64 
 

ปานกลาง 
 
 

4.57 
 

0.50 
 

มากที่สุด 
 

3 
 

หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนมีบทบาท
ในการพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม
และประเมินผลด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือมากข้ึน 

3.47 
 

0.62 
 

ปานกลาง 
 

4.82 
 

0.39 
 

มากที่สุด 
 

4 มีฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่ช่วยอ านวย
ความสะดวกในการพัฒนาระบบการ
นิเทศติดตามและประเมินผลด้วย
เครือข่ายความร่วมมือ 

3.45 
 

0.72 
 

ปานกลาง 
 

4.67 
 

0.48 
 

มากที่สุด 

5 มีการจับคู่ระหว่างวิทยาลัยเทคนิค
ลพบุรีกับหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ระบบ การนิเทศติดตามและ
ประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

3.38 0.72 ปานกลาง 
 

4.90 0.30 มากที่สุด 

 เฉลี่ย 3.42 0.36 ปานกลาง 4.76 0.23 มากที่สุด 
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  จากตารางที่ 49 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผล
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มีความรู้ ความเข้าใจต่อการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ิมขึ้นจากความรู้ 
ความเข้าใจระดับปานกลาง (X  = 3.42) เป็นระดับมากที่สุด (X  = 4.76)       
 

ตารางท่ี 50  สรุปค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ 7 โครงการ 
 ที่ใช้ในการทดลองรูปแบบ (n = 469) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1 โครงการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา

ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
4.85 

 
0.28 

 
มากที่สุด 

2 โครงการการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ
สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

4.85 0.36 มากที่สุด 

3 โครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของ 
อุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือ 

4.96 0.10 
 

มากที่สุด 

4 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.80 0.26 
 

มากที่สุด 

5 โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือ 

4.92 0.25 
 

มากที่สุด 

6 โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.67 0.38 
 

มากที่สุด 

7 โครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.89 0.17 มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.85 0.26 มากที่สุด 

 

  จากตารางที่ 50 แสดงว่า ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการที่ใช้ในการทดลองรูปแบบ 
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
ในภาพรวมมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.85)  X
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ตารางท่ี 51 สรุปค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ ความรู้ ความเข้าใจก่อน/หลังเข้าร่วม 
   กิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ 7 โครงการที่ใช้ในการทดลองรูปแบบการพัฒนา 
   เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา   
   วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในภาพรวม  (n = 469) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ความรู้ ความเข้าใจ 
ก่อนร่วมกิจกรรม 

ความรู้ ความเข้าใจ 
หลังร่วมกิจกรรม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1 โครงการแผนพัฒนาคุณภาพการจัด 

การอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
3.24 0.29 ปานกลาง 4.75 0.29 มากที่สุด 

2 โครงการการระดมทรัพยากรและ 
ความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนา 
เครือข่ายความร่วมมือ 

3.41 0.37 ปานกลาง 4.77 0.25 มากที่สุด 
 

3 
 
 

โครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์
ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จ 
การอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

3.52 
 

0.26 
 

มาก 
 

4.73 
 

0.29 
 

มากที่สุด 
 

4 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรม 
การเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

3.46 
 

0.36 
 

ปานกลาง 
 

4.76 
 

0.23 
 

มากที่สุด 
 

5 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรม 
การเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

3.49 
 

0.30 
 

ปานกลาง 
 

4.75 
 

0.26 
 

มากที่สุด 
 

6 โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือ 

3.34 
 

0.32 
 

ปานกลาง 
 

4.78 0.23 
 

มากที่สุด 
 

7 โครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม
และประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

3.42 0.36 
 

ปานกลาง 4.76 
 

0.23 มากที่สุด 

 เฉลี่ย 3.41 0.32 ปานกลาง 4.76 0.25 มากที่สุด 
    

   จากตารางที่ 51 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ 7 โครงการที่ใช้ในการทดลองรูปแบบ 
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
มีความรู้ ความเข้าใจต่อการด าเนินงานโครงการ 7 โครงการที่ใช้ในการทดลองรูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา เพ่ิมขึ้นจากความรู้ ความเข้าใจ
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ระดับปานกลาง (X  = 3.41) เป็นระดับมากที่สุด (X  = 4.76) 

ตอนที่ 4 ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

   ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ด าเนินการดังนี้ 
  4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของผู้เรียนจากการทดลองใช้รปูแบบการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน คือ ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
ลพบุรี พิจารณาจากระดับผลการเรียนสะสม (GPA) ของผู้เรียนในระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิค
ลพบุรี ประจ าปีการศึกษา 2561 เทียบกับประจ าปีการศึกษา 2562 ดังรายละเอียดในตารางที่ 52 
 

ตารางที่ 52 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในระบบทวิภาคีที่เกิดจากกระบวนการ
เรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  ปีการศึกษา 2561–2562 ของ
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี   

 

ข้อ สาขาวิชา 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ผลการ 
เปรียบเทียบ 

(GPA) 
1/2561 

(GPA) 
2/2561 

คะแนน
เฉลี่ย 

(GPA) 
1/2562 

(GPA) 
2/2562 

คะแนน
เฉลี่ย 

1 เทคนิคเครื่องกล  2.60 2.98 2.79 3.22 3.46 3.34 สูงขึ้น 
2 ไฟฟ้าก าลัง 2.01 2.32 2.17 3.48 3.49 3.48 สูงขึ้น 

3 เทคนิคการผลิต 2.52 2.48 2.50 3.58 3.86 3.72 สูงขึ้น 

4 ก่อสร้าง 2.00 2.73 2.36 3.89 3.95 3.92 สูงขึ้น 

5 อิเล็กทรอนิกส์ 3.06 3.19 3.13 3.94 3.92 3.93 สูงขึ้น 

6 การตลาด 2.19 2.73 2.46 4.00 3.88 3.94 สูงขึ้น 

7 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.96 2.82 2.89 3.74 3.98 3.86 สูงขึ้น 

8 การจัดการโลจิสติกส์ 2.76 3.26 3.01 3.82 3.55 3.69 สูงขึ้น 

9 การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 3.07 3.24 3.15 3.61 3.66 3.64 สูงขึ้น 

10 เทคนิคอุตสาหกรรม 2.78 2.45 2.62 3.87 3.92 3.90 สูงขึ้น 

เฉลี่ย 2.60 2.82 2.71 3.72 3.77 3.74 สูงข้ึน 
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 จากตารางที่ 52 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในระบบทวิภาคีที่เกิดจาก
กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ  
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนปีการศึกษา 2562 
(GPA = 3.74) หลังใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สูงกว่า ก่อนใช้ในปีการศึกษา 2561 (GPA = 2.71) 

 
  4.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของการพัฒนารูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
   4.2.1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
         ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับความส าเร็จของการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ปรากฏผลดังตารางที่ 53  
 

ตารางท่ี 53 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา  
  และ ปฏิบัติหน้าที่  (n= 20) 
 

 

ข้อ สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 เพศ   
  ชาย 13 65.00 
  หญิง 7 35.00 
 รวม 20 100 
2 อายุ   
 
 

 
 

30-39 ปี 
40 – 49  ปี 

5 
8 

25.00 
40.00 

  50 – ปี ขึ้นไป  7 35.00 
 รวม 20 100 
3 วุฒิการศึกษา   
  ปริญญาตรี 16 80.00 
  สูงกว่าปริญญาตรี 4 20.00 
 รวม 20 100 
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ตารางท่ี 53 (ต่อ) 
 

 
 

 จากตารางที่ 53 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 65.00) และเพศหญิง 
(ร้อยละ 35.00) มีอายุส่วนใหญ่ ระหว่าง 40–49 ปี (ร้อยละ 40.00) อาย ุ50 ปี ขึ้นไป (ร้อยละ 35.00) 
วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่วุฒิปริญญาตรี (ร้อยละ 80.00) ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ ข้าราชการครูบุคคลใน
หน่วยงาน และองค์กรเครือข่าย (ร้อยละ 20.00) 
     4.2.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ ให้ข้อมูล เกี่ยวกับความส าเร็จของ 
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ผู้วิจัย สรุปเป็นภาพรวมในตารางท่ี 54   
 
ตารางท่ี 54 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
 ความส าเร็จของการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 
 การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี (n = 20) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  
 ด้านเครือข่ายหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐและเอกชน    

ข้อ สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
4 ปฏิบัติหน้าที่     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครู 
พนักงานราชการ ท าหน้าที่สอน 
ลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่สอน 
บุคคลในหน่วยงาน 
องค์กรเครือข่าย 

2 
4 
3 
3 
4 
4 

10.00 
20.00 
15.00 
15.00 
20.00 
20.00 

รวม 20 100 
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1 
2 
 

 

มีภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายมากข้ึน
ภาครัฐและเอกชนมาร่วมประชุมกับเครือข่ายใน 
การก าหนดเป้าหมายเครือข่ายความร่วมมือและ 
การพัฒนาสมาชิกเครือข่าย 

5.00 
4.90 

 
 

0.00 
0.31 

 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
 

 

ตารางท่ี 54 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  
3 
 
4 
 
5 
 
6 

 

ภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมกับเครือข่ายใน 
การวางแผนก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่ควรท า
ภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมประชุมสัมมนาในด้าน 
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
ภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือในการใช้
ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน 
ภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาวิชาชีพให้มีคุณภาพ 

4.80 
 

4.80 
 

4.85 
 

4.70 
 

0.41 
 

0.41 
 

0.37 
 

0.47 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ย 4.84  0.28 มากที่สุด 
 ด้านเครือข่ายกลุ่มอาชีพ    
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 
5 

 

มีกลุ่มอาชีพสาขาต่าง ๆ เข้ามาร่วมเป็นเครือข่าย 
มากขึ้น 
เครือข่ายกลุ่มอาชีพมาร่วมประชุมกับเครือข่ายใน 
การก าหนดเป้าหมายเครือข่ายความร่วมมือ  
เครือข่ายกลุ่มอาชีพเข้ามาร่วมประชุมสัมมนาในด้าน 
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
เครือข่ายกลุ่มอาชีพให้ความร่วมมือในการใช้    
ทรพัยากรทางการศึกษา โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากร   
บุคคลร่วมกัน 
เครือข่ายกลุ่มอาชีพเข้ามาร่วมกันพัฒนาและ 
เพ่ิมหลักสูตรตามความต้องการของตลาดแรงงาน
และผู้เรียน 

5.00 
 

4.80 
 

4.85 
 

4.80 
 
 

4.65 
 

0.00 
 

0.41 
 

0.37 
 

0.41 
 
 

0.49 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.82  0.20 มากที่สุด 
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 ด้านเครือข่ายชุมชน    
1 
 
2 

มีชุมชนหลากหลายสาขาอาชีพเข้ามาร่วมเป็น
เครือข่ายมากขึ้น 
เครือข่ายชุมชนเข้ามาร่วมประชุมสัมมนาในด้าน 
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

5.00 
 

4.95 

0.00 
 

0.22 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

ตารางท่ี 54 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  
3 
 
4 
 

เครือข่ายชุมชนให้ความร่วมมือในการใช้ทรัพยากร
ทางการศึกษาร่วมกัน 
เครือข่ายชุมชนเข้ามาร่วมกันพัฒนาและเพ่ิม
หลักสูตรวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงาน
และผู้เรียน 

4.90 
 

4.75 
 

0.31 
 

0.44 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ย 4.90 0.21 มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยรวม 4.86 0.18 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 54 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จ ของการพัฒนา
รูปแบบ การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค 
ลพบุรี  ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.86) ซึ่งมีรายละเอียดผลการประเมิน
แต่ละด้านดังนี้ 
 ด้านเครือข่ายหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐและเอกชน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X  = 4.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีภาครัฐและเอกชน  
เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายมากข้ึน อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 5.00) รองลงมา ได้แก่ ภาครัฐและเอกชน
มาร่วมประชุมกับเครือข่ายในการก าหนดเป้าหมายเครือข่ายความร่วมมือและการพัฒนาสมาชิก
เครือข่าย อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.90)    
 ด้านเครือข่ายสถานประกอบการ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.88) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  มีสถานประกอบการเข้ามาร่วมเป็น
เครือข่ายมากขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 5.00) รองลงมา ได้แก่ สถานประกอบการให้ความ
ร่วมมือในการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.95) 
 ด้านเครือข่ายกลุ่มอาชีพ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.82) 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีกลุ่มอาชีพสาขาต่าง ๆ เข้ามาร่วมเป็น
เครือข่ายมากขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 5.00) รองลงมา ได้แก่ เครือข่ายกลุ่มอาชีพเข้ามาร่วม
ประชุมสัมมนาในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.85) 
 
 
 ด้านเครือข่ายชุมชน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.90) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีชุมชนหลากหลายสาขาอาชีพเข้ามาร่วมเป็นเครือข่าย
มากขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 5.00) รองลงมา ได้แก่ เครือข่ายชุมชนเข้ามาร่วมประชุมสัมมนา
ในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.95) 
 
 4.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
   4.3.1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ดังแสดงในตารางที่ 55 
 
ตารางท่ี 55  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา  
 และ ปฏิบัติหน้าที่  (n= 20) 
 

ข้อ สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 เพศ   

  ชาย 13 65.00 
  หญิง 7 35.00 

รวม 20 100 
2 อายุ   

 
 

 
 

30 – 39 ปี 
40 – 49 ปี 
50 – ปี ขึ้นไป 

5 
8 
7 

25.00 
40.00 
35.00 

 รวม 20 100 
3 วุฒิการศึกษา   
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ตารางท่ี 55 (ต่อ) 
 

 

 จากตารางที่ 55 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 65.00) และเพศหญิง 
(ร้อยละ 35.00) มีอายุส่วนใหญ่ ระหว่าง 40 - 49 ปี  (ร้อยละ 40.00)  อายุ 50 ปี ขึ้นไป (ร้อยละ 
35.00) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่วุฒิปริญญาตรี (ร้อยละ 80.00) ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ ข้าราชการครู
บุคคลในหน่วยงาน และองค์กรเครือข่าย (ร้อยละ 20.00) 
 

   4.3.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  ดังแสดง 
ในตารางที่ 56 
 

ตารางท่ี 56 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
 เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  (n = 20) 
 

ข้อ รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 
 ด้านความเหมาะสม         

  ปริญญาตรี 16 80.00 
  สูงกว่าปริญญาตรี 4 20.00 
 รวม 20 100 

ข้อ สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
4 ปฏิบัติหน้าที่     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครู 
พนักงานราชการ ท าหน้าที่สอน 
ลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่สอน 
บุคคลในหน่วยงาน 
องค์กรเครือข่าย 

2 
4 
3 
3 
4 
4 

10.00 
20.00 
15.00 
15.00 
20.00 
20.00 

รวม 20 100 
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1 รูปแบบนี้มีความเหมาะสมในการน าไปใช้ขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.80 
 

0.41 
 

มากที่สุด 

2 รูปแบบนี้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามขอบข่าย
และภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษา 

4.85 
 

0.37 
 

มากที่สุด 

3 รูปแบบนี้ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
การจัดการอาชีวศึกษาที่เหมาะสมสามารถปฏิบัติได้  
 

 

 

4.80 
 

0.41 
 

มากที่สุด 

ตารางท่ี 56 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

4 การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือของรูปแบบนี้มีความเหมาะสม 
ครอบคลุมถึงคุณภาพของผู้เรียน 

4.90 
 

0.31 
 

มากที่สุด 

5 รูปแบบนี้มีคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
ด าเนินงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

4.75 
 

0.44 
 

มากที่สุด 

6 รูปแบบนี้ได้ระบุกระบวนการ/ขั้นตอนการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือได้อย่างชัดเจนและมีความเหมาะสม 

4.80 
 

0.41 
 

มากที่สุด 

7 รูปแบบนี้มีองค์ประกอบย่อยและแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 
มีความเหมาะสมและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 

4.85 0.37 มากที่สุด 

 รวม 4.82 0.22 มากที่สุด 

 ด้านความเป็นไปได้      
8 รูปแบบนี้สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์จริง 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.90

  
0.31 มากที่สุด 

9 รูปแบบนี้มีความเป็นไปได้ว่าจะประสบผลส าเร็จในการน าไป
ปฏิบัติในสถานการณ์จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

4.85 0.37 
 

มากที่สุด 

10 มีความเป็นไปได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะน ารูปแบบ 
ที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.70 0.47 
 

มากที่สุด 

11 การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
การจัดการอาชีวศึกษาที่พัฒนาขึ้นนี้ มีข้ันตอนที่มีความเป็นไป
ได้ในทางปฏิบัติ 

4.80 0.41 
 

มากที่สุด 

12 องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และแนวทางปฏิบัติ  4.80 0.41 มากที่สุด 
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ที่ก าหนดไว้ในรูปแบบ สามารถน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

13 รูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้นนี้ท าให้บุคลากรที่น ารูปแบบไปใช้ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข ไม่สร้างภาระให้
ผู้ปฏิบัติงาน 

4.85 0.37 
 

มากที่สุด 

 รวม 4.82 0.25 มากที่สุด 

 

ตารางท่ี 56 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

 ด้านความเป็นประโยชน์      

14 การด าเนินงานตามรูปแบบฯ มีประโยชน์ต่อสถานศึกษา 
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และเครือข่ายความร่วมมือ 

4.85 0.37 มากที่สุด 

15 การน ารูปแบบไปใช้จะท าให้สถานศึกษามีความมั่นใจ 
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 

4.80 0.41 มากที่สุด 

16 รูปแบบนี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทางการเรียน 4.80 0.41 มากที่สุด 

17 รูปแบบนี้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา และคุณภาพของผู้เรียน 

4.85 0.37 มากที่สุด 

 รวม 4.83 0.28 มากที่สุด 

 เฉลี่ยรวม 4.82 0.25 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 56 แสดงว่าผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา        
ข้าราชการครู พนักงานราชการท าหน้าที่สอน ลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่สอน บุคคลในหน่วยงาน       
องค์กรเครือข่ายในกลุ่มทดลองใช้รูปแบบ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นต่อรูปแบบในด้านความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ ในระดับมากที่สุด ( X = 4.82) ซึ่งมีรายละเอียด 
ผลการประเมินแต่ละด้านดังนี้  
 ด้านความเหมาะสม ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.82) เมื่อพิจารณา 
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือของรูปแบบนี้มีความเหมาะสม ครอบคลุมถึงคุณภาพของผู้ เรียน  
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.90) รองลงมา ได้แก่ รูปแบบนี้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
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ตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษา  รูปแบบนี้มีองค์ประกอบย่อยและแนวทาง
ปฏิบัติที่ก าหนดไว้มีความเหมาะสมและสามารถน าไปปฏิบัติได้อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.85)    
 ด้านความเป็นไปได้ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.82) เมื่อพิจารณา 
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  รูปแบบนี้สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ( X = 4.90) รองลงมา ได้แก่ รูปแบบนี้มีความเป็นไปได้ว่าจะประสบผลส าเร็จ 
ในการน าไปปฏิบัติในสถานการณ์จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้  และรูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้นนี้ 
ท าให้บุคลากรที่น ารูปแบบไปใช้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข ไม่สร้างภาระให้ผู้ปฏิบัติงาน 
( X = 4.85) ด้านความเป็นประโยชน์  ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมากที่สุด ( X = 4.83) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การด าเนินงานตามรูปแบบฯ มีประโยชน์ 
ต่อสถานศึกษา ผู้ เรียน ผู้ปกครอง และเครือข่ายความร่วมมือ และรูปแบบนี้ เป็นประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา และคุณภาพของผู้เรียน ( X = 4.85) รองลงมาได้แก่ 
การน ารูปแบบไปใช้จะท าให้สถานศึกษามีความมั่นใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
และรูปแบบนี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทางการเรียน ( X = 4.80) 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ 
 จากการตอบแบบสอบถามในการประเมินรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีมีผู้เสนอแนะเพ่ิมเติม จ านวน 20 คน 
ดังตารางที่ 57 
 

ตารางท่ี 57  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ  
การจัดการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน และบุคคลในหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ 

 

ล าดับที่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1 การน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้จริง ควรมีการนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งรายงาน
ต่อเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง     

6 

2 องค์ประกอบย่อยของรูปแบบข้อใดที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันควร
เขียนรวมกันเพ่ือลดขั้นตอนหรือจ านวนข้อให้น้อยลงเป็นการง่าย
ในการน าไปปฏิบัติงาน 

4 
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3 ควรเพิ่มแนวทางการสร้างขวัญและก าลังใจให้ครูผู้สอน บุคคลใน
หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือ       

3 

 
 จากตารางที่ 57 แสดงว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และบุคคลในหน่วยงาน/องค์กร
เครือข่ายความร่วมมือ ได้เสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ล าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย คือ 
การน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้จริง ควรมีการนิเทศติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบพร้อมทั้งรายงานต่อเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบย่อยของรูปแบบข้อใดที่มีเนื้อหา
ใกล้เคียงกันควรเขียนรวมกันเพ่ือลดขั้นตอนหรือจ านวนข้อให้น้อยลงเพ่ือง่ายในการน าไปปฏิบัติงาน 
ควรเพ่ิมแนวทางการสร้างขวัญ และก าลังใจให้ครูผู้สอน บุคคลในหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ       
 4.4 จ านวนเครือข่ายหน่วยงาน/สถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นหลังใช้รูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  

      สรุปจ านวนเครือข่ายความร่วมมือที่ได้ร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  เพ่ิมขึ้นหลังใช้รูปแบบ ดังตารางที่ 58 
 

ตารางท่ี 58 แสดงจ านวนเครือข่ายหน่วยงาน/สถานประกอบการที่ได้ร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 
 การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เพ่ิมขึ้นหลังใช้รูปแบบ  
 

ที ่ หน่วยงาน/สถานประกอบการ ลงนามเมื่อ 
1 บริษัท กมลสุข เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 28  มกราคม  2562 
2 บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จ ากัด 7 กุมภาพันธ์  2562 
3 บริษัท มิสเตอร์คิมแอนด์เฟรนด์คอมพิวเตอร์ จ ากัด 7 กุมภาพันธ์  2562 
4 บริษัท ที.แอล.เอช เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 21 กุมภาพันธ์ 2562 
5 บริษัท กรุงเทพเอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแต้นท์ จ ากัด   12  มีนาคม  2562 
6 บริษัท สตีล  บิลเดอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 12  มีนาคม  2562 
7 บริษัท สปีดเวย์ 3 กรุ๊ปแอนด์เซอร์วิส จ ากัด 2 พฤษภาคม  2562 
8 บริษัท โชติอนันต์เจริญ จ ากัด 2 พฤษภาคม  2562 
9 บริษัท ลพบุรีมอเตอร์ จ ากัด 2 พฤษภาคม  2562 
10 บริษัท ภัทรลพบุรีธุรกิจ จ ากัด 2 พฤษภาคม  2562 
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11 ร้านสกายเวย์ 2 พฤษภาคม  2562 
12 ร้านชาญณรงค์เซอร์วิส 2 พฤษภาคม  2562 
13 ร้านหนุ่มการช่าง 2 พฤษภาคม  2562 
14 บริษัท โตโยต้าลพบุรีอุดมชัย ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด  22  สิงหาคม  2562 
15 บริษัท อีซูซุลพบุรี จ ากัด  22  สิงหาคม  2562 
16 บริษัท บางกอก เมเนจเม็นท ์เรียลตี้ จ ากัด 22  สิงหาคม  2562 
17 บริษัท ไพรด์ เอ็กซ์เพรส จ ากัด  22  สิงหาคม  2562 
18 บริษัท พัฒนนารายณ์ จ ากัด  22  สิงหาคม  2562 

 

ตารางท่ี 58 (ต่อ) 
 

ที ่ หน่วยงาน/สถานประกอบการ ลงนามเมื่อ 
19 บริษัท แมชชีน ออโต้ พาร์ท จ ากัด  22  สิงหาคม  2562 
20 บริษัท ดีมายเออร์แฟลบ จ ากัด  22  สิงหาคม  2562 
21 โรงแรม KT Holistic Wellness 22  สิงหาคม  2562 
22 โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่  22  สิงหาคม  2562 
23 ร้านป่าตาลแอร์เซอร์วิส 22  สิงหาคม  2562 
24 ร้านดอกไม้วรินทร 22  สิงหาคม  2562 
25 ร้านเดอะวันปรินทร์ 22  สิงหาคม  2562 
26 ร้านทอมแอนด์ยุ เวดดิ้ง เซ็นเตอร์ 22  สิงหาคม  2562 
27 ร้านใบเฟิร์น โฆษณา จ ากัด 22 สิงหาคม 2562 
28 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มังกรทอง 999 22 สิงหาคม 2562 
29 บริษัท ซี.ซี เอส. แอดวานซ์ เทค จ ากัด 12 กันยายน 2562 
30 บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท ์จ ากัด 13 ธันวาคม 2562 

 
    4.5 รางวัลที่ได้รับจากการด าเนินการตามรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี   

        สรุปรางวัลที่ได้รับจากผลกระทบของการที่สถานศึกษาและเครือข่ายความร่วมมือ 
ได้ด าเนินโครงการตามรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ดังตารางที่ 59 

 

ตารางท่ี 59 จ านวนรางวัลที่ได้รับจากผลกระทบของการที่สถานศึกษา และเครือข่ายความร่วมมือ 
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 ไดด้ าเนินโครงการตามรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 
 การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 

ล าดับ รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานผู้มอบ วันที่ได้รับ หลักฐาน 
1 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้รับรางวัล 

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน  
ระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่  
ปีการศึกษา 2561 

 

กระทรวงศึกษาธิการ 8 พ.ย. 62 ภาพถ่าย 

ตารางท่ี 59 (ต่อ) 
 

ล าดับ รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานผู้มอบ วันที่ได้รับ หลักฐาน 
2 นายชุติพนธ์ สิงห์โต นักเรียน ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลยั เทคนิค
ลพบุรี ได้รบัรางวลั นักเรียนพระราชทาน 
ปีการศึกษา 2561 

กระทรวงศึกษาธิการ 8 พ.ย. 62 ภาพถ่าย 

3 นายภาณุพงศ์  เหรียญตระกูล นักเรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้รับรางวัล 
นักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2562 

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ  
20 ส.ค. 63 

ประกาศ
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

4 นายเรวัช ศรีแสงอ่อน ได้รับรางวัล คุรุสดุดี 
ปี พ.ศ. 2562 

ส านักงานเลขาธิการ 
คุรุสภา 

17 ม.ค. 63 ภาพถ่าย
เกียรติบัตร 

5 นายเรวัช ศรีแสงอ่อน ได้รับรางวัล 
“ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา ปี พ.ศ. 2562 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

16 ม.ค. 62 ภาพถ่าย 

6 นายเรวัช  ศรีแสงอ่อน  ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ 
เพื่อแสดงว่าเป็น “ศิษย์เก่าดีเดน่” 
โรงเรียนโคกกะเทียม อ าเภอเมือง  
จังหวัดลพบุรี ปี พ.ศ. 2562 

สมาคมนักเรียนเก่า
โรงเรียนโคกกระเทียม

วิทยาลัย 

4 ก.พ. 62 ภาพถ่าย 

7 นายเรวัช  ศรีแสงอ่อน  ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้ประกอบ
คุณประโยชน์ แก่กิจการทหารพลร่ม 
กองทัพบกไทย จึงได้รับแตง่ตั้งให้เป็น 

หน่วยบัญชาการ 
สงครามพิเศษ 

30 พ.ค. 62 เกียรติบัตร 



282 

พลร่มกิตติมศักดิ์ จากหน่วยบัญชา  
การสงครามพิเศษ ในปี พ.ศ.2562 

8 นายเรวัช  ศรีแสงอ่อน ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้รับรางวัล  
“พระพฤหัสบดี” ประเภทผู้ท าคุณประโยชน์
ด้านการศึกษา ระดับภาค โครงการ 
พระพฤหัสบดี ครูดีของ สกสค. 
ประจ าปี 2561 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและ

สวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

9 ก.ย. 61 เกียรติบัตร 

 

ตารางท่ี 59 (ต่อ) 
 

ล าดับ รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานผู้มอบ วันที่ได้รับ หลักฐาน 
9 นายเรวัช ศรีแสงอ่อน ได้รับเกียรติบัตรเชิด

ชูเกียรติ ใน “การสนับสนนุการฝึกงานแก่ 
นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีก าปงสปือ” 
จาก โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ
แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา
สถานศึกษา ปี 2560 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

21  ต.ค. 60 เกียรติบัตร 

10 นางวรรณา สุขเกษม ได้รับรางวลั  
“ครูดีศรีอาชีวศึกษา” สาขาวชิา ภาษาไทย 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

12 ก.ย. 62 ภาพถ่าย 

11 นางสาววชัรภรณ์  สุพพะพงษ์ ได้รับรางวัล 
ชนะเลิศ การแข่งขัน “กรีฑาวิ่งผลัดต่าง 
100, 200, 300, 400 เมตร หญิง” การ
แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

8 ก.ย. 62 เกียรติบัตร 

12 นางสาวกรรณิการ์ จันทรป์ระสาท  
นางสาวณัฎฐนิช ถาวรกาย ได้รบัรางวัล 
ชนะเลิศ การแข่งขัน “กรีฑาวิ่งผลัด 
4X400 เมตร หญิง” การแข่งขันกีฬา
อาชีวะเกมส์ ระดบัชาติ ปีการศกึษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

8 ก.ย. 62 เกียรติบัตร 

13 นางสาวณัฐกมล สร้อยทิพย์ และทีม ได้รับ
รางวัล รองชนะเลิศอันดบั 1  

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

8 ก.ย. 62 เกียรติบัตร 
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การแข่งขัน “เซปักตะกร้อทีมชุดหญิง” 
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ  
ปีการศึกษา 2562 

14 รางวัล รองชนะเลิศอันดบั 2 ระดับ
อาชีวศึกษา “การแข่งขันรถวิ่งตามเส้นเจ้า
ความเร็ว” ปี พ.ศ. 2562 ทีม LB.Tech 2 
(ถ้วยรางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก
ประยุทธ์ จนัทร์โอชา) 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 23 ส.ค. 62 ภาพถ่าย 

 
ตารางท่ี 59 (ต่อ) 
 

ล าดับ รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานผู้มอบ วันที่ได้รับ หลักฐาน 
15 นายปุระชัย ล้วนพร พร้อมคณะ ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ “ทักษะงานปนู” ระดับ 
ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ 
ระดับภาคกลาง  ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

28 พ.ย. 62 ภาพถ่าย 

16 นางสาวนภัสสร ยามี นายภัทราวุธ  
พรห์มมา และนางสาวชนม์นิภา  
ช่างจัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ “ทกัษะการ
เขียนแบบก่อสร้าง” ระดบั ปวช.  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทกัษะวิชา
พื้นฐาน ระดับภาคกลาง  
ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

28 พ.ย. 62 ภาพถ่าย 

17 นางสาวชิดชนก รุ่งพึ่ง นายอภิรักษ์  
รักษากุล นายกิตติศักดิ์ พานทอง  
นายณัฐพล สมัครการ นายอินทนนท์  
ติ๊บนวล นายนิรัติศัย รัตนวิจารณ์ ได้รับ
รางวัล ชนะเลิศ “การประกวดวงดนตรี
สากล ระดบั ปวช./ปวส. ประเภททีม” 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทกัษะ 
พื้นฐาน ระดับภาค ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

28 พ.ย. 62 ภาพถ่าย 

18 นายสทิธิชัย  ส าเภาทอง ได้รับรางวัล 
ชนะเลิศ “ทักษะงานกลึงชิ้นงานระดับ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

28 พ.ย. 62 ภาพถ่าย 
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ปวช.” การแข่งขันทักษะวชิาชพี และ
ทักษะ พื้นฐาน ระดับภาค 
ปีการศึกษา 2562 

19 นายณภัทร  ติดบุญชว่ย พร้อมคณะ  ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ  “ทักษะการประยุกต์
ดอกไม้เชิงธุรกิจ สู่มาตรฐาน สากล” ระดับ 
ปวส. การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
วิชาพืน้ฐาน ระดบัภาคกลาง  
ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

28 พ.ย. 62 ภาพถ่าย 

ตารางท่ี 59 (ต่อ) 
 

ล าดับ รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานผู้มอบ วันที่ได้รับ หลักฐาน 
20 นายภาสกร พูลเพิ่ม นายศราวุธ ทัพงาม 

ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญ
ทอง “ทักษะพัฒนาระบบพาณชิย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)” การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ระดับภาค ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

28 พ.ย. 62 ภาพถ่าย 

21 นางสาวสุภาวดี สินกล่ า นายณรงค์พล 
ปัญญา ได้รับรางวัล รองชนะเลศิอันดับ 1 
เหรียญทอง “การประกวดมารยาทไทย” 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทกัษะ 
พื้นฐาน ระดับภาค ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

28 พ.ย. 62 ภาพถ่าย 

22 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศอันดบั 2 เหรียญทอง “ทักษะการ
ประกอบอาหารไทยเชงิธุรกิจ ระดับ ปวช.” 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทกัษะ 
พื้นฐาน ระดับภาค  
ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

28 พ.ย. 62 ภาพถ่าย 

23 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศอันดบั 2 “เครื่องปั่นด้ายอัตโนมัติ” 
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ดา้นการประกอบ
อาชีพ การประกวดสิ่งประดิษฐข์องคนรุ่น

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

16 ม.ค. 62 ภาพถ่าย 
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ใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับภาค 
ปีการศึกษา 2562 

24 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้รับรางวัลระดับ 
เหรียญเงิน “เบาะแจ้งเตือนการมีไข้” 
ในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่ง
นวัตกรรม ปีการศึกษา 2562  
ระดับภูมิภาค 

ส านักงานเลขาธิการ 
คุรุสภา 

28 มิ.ย. 62 เกียรติบัตร 

 

 

 

ตารางท่ี 59 (ต่อ) 
 

ล าดับ รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานผู้มอบ วันที่ได้รับ หลักฐาน 
25 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้รับรางวัล 

รองชนะเลิศอันดบั 1 การประกวดขบวน
รณรงค์แต่งไทย ประเภทสวยงาม  
งานแผน่ดนิสมเด็จพระนารายณม์หาราช  
คร้ังที่ 32 ปี 2562 

จังหวัดลพบุร ี 15 มี.ค. 62 ภาพถ่าย 

26 รางวัลชนะเลิศ การประกวดแอปพลิเคชั่น 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม 
ประวัติศาสตร์และธรรมชาติ ของจังหวัด
ลพบุรี ปี พ.ศ. 2562 

จังหวัดลพบุร ี 23 ส.ค. 62 ภาพถ่าย 

27 รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 การประกวด
แอปพลิเคชั่น สง่เสริมการท่องเที่ยวเชิง
อารยธรรม ประวัติศาสตร์และธรรมชาติ 
ของจังหวัดลพบุรี ปี พ.ศ. 2562 

จังหวัดลพบุร ี  23 ส.ค. 62 ภาพถ่าย 

28 นางสาวสุภาวดี สินกล่ า และ นายณรงค์
พล ปัญญา ได้รบัรางวลั ชนะเลศิ ทักษะ
การประกวดมารยาทไทยการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพืน้ฐาน ระดบัดับจังหวัด 
ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

14 พ.ย. 62 เกียรติบัตร 
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