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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้ เรีย นโดยการมีส่ วนร่วมของชุมชน วิทยาลั ยการอาชีพ บ้านตาก 2) สร้างรูปแบบการพั ฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 3) ทดลองใช้
รูป แบบการพัฒ นาสมรรถนะวิช าชีพของผู้ เรียนโดยการมีส่ วนร่วมของชุมชน วิท ยาลั ยการอาชี พ
บ้านตาก 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้ านตาก ดาเนินการวิจัย เป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและ
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้าน
ตาก โดยการวิเคราะห์เอกสาร การสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จานวน 33 คน ได้มาโดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น และสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 6 คน ได้มาโดยการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง ตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยการสนทนากลุ่มกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญด้าน
รูปแบบ จานวน 18 คน และตรวจสอบร่างรูปแบบโดยการสนทนากลุ่ มผู้ทรงคุณ วุฒิ จานวน 9 คน
รวมทั้งประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 12 คน ได้มา
โดยการเลื อกกลุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง ตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบด้วยการดาเนินการตามโครงการ
จานวน 5 โครงการ กาหนดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ถึง
เดือนเมษายน 2562 ตอนที่ 4 ประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และ
ชุมชน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยใช้แบบสอบถาม และแบบรายงาน การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้ เรี ย นโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน วิ ท ยาลั ย การอาชี พ บ้ า นตาก สรุ ป ได้ ว่ า ควรก าหนด
วัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ควรมีกระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียน ควรกาหนดขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน และควรมีคณะกรรมการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
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2. รูปแบบที่สร้างขึ้นมี 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์การพัฒ นาสมรรถนะ
วิช าชี พ ของผู้ เรี ย น 2) กระบวนการพั ฒ นาสมรรถนะวิช าชี พ ของผู้ เรี ย น 3) ขอบข่ ายการพั ฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน และ 4) คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบ
ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ถึง เดือน เมษายน 2562
ทดลองใช้ด้ว ยโครงการ จ านวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒ นาและบริการ
วิช าการและวิช าชี พ ร่ ว มกับ ชุ มชน 2) โครงการศึ กษาดู งานในแหล่ งภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และสถาน
ประกอบการในชุมชน 3) โครงการเปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 4) โครงการส่งเสริม
การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนเพื่ อ การพั ฒ นาสมรรถนะวิ ช าชี พ ของผู้ เรี ย น 5) โครงการส่ งเสริม และ
สนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี และเป็นต้นแบบของชุมชน ผลการทดลองพบว่า 1) ความพึงพอใจของ
ผู้ร่วมกิจกรรมทั้ง 5 โครงการ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2) ผลการประเมินตนเองของ
ผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้รูปแบบเกี่ยวกับ สมรรถนะวิช าชีพของผู้เรียน โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
4. ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พบว่า
4.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนวิทยาลัยการอาชีพ
บ้ านตาก เกี่ ย วกั บ รู ป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะวิช าชี พ ของผู้ เรีย นโดยการมี ส่ ว นร่ว มของชุ ม ชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยภาพรวมมีความคิดเห็นโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
4.2 ความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดย
การมีส่ วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยภาพรวมมีความคิดเห็ น โดยเฉลี่ย อยู่ใน
ระดับมาก
4.3 ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของชุ ม ชนต่ อ คุ ณ ภาพผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย
การอาชีพบ้านตาก หลังการใช้รูปแบบ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
4.4 ผลสัม ฤทธิ์ท างเรีย นของผู้เรีย นจากการทดลองใช้รูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก คะแนนเฉลี่ยผลการเรียน
ปีการศึกษา 2561 หลังใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนใช้ในปีการศึกษา 2560
4.5 ผลจากการดาเนินงานตามรูปแบบ สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เรียน
เป็นที่ยอมรับของสังคม ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร ในระดับภาค ระดับชาติ
คำสำคัญ : รูปแบบ / การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน / การมีส่วนร่วมของชุมชน
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Abstract
The purposes of this research were 1) to study the conditions and the
guidelines of the development of vocational competency of students by community
participation, Bantak Vocational Collage. 2) to create the model for the development
of vocational competency of students by community participation, Bantak Vocational
Collage, 3) to try out the model for the development of vocational competency of
students by community participation, Bantak Vocational Collage, 4) to assess the
implementation of the model for the development of vocational competency of
students by community participation, Bantak Vocational Collage. The research was
divided into 4 steps. The first step was to study the conditions and the guidelines of
the development of vocational competency of students by community participation,
Bantak Vocational Collage. The research instruments were document analysis and a
questionnaire. The samples were 33 administrators and teachers obtained by stratified
random sampling. The interview to find the guidelines of the development of
vocational competency of students by community participation was conducted with
6 experts which obtained by purposive sampling. The second step was to create the
model for the development of vocational competency of students by community
participation, BanTak Vocational Collage. The research instrument was focus group
conducted with 18 related people and experts in the model. Focus group conducted
with 9 experts was used to check the model draft. 12 experts, obtained by purposive
sampling were the samples to assess the appropriateness and the possibility of the
model. The third step was to try out the model for the development of vocational
competency of students by community participation. The research instrument were
5 projects in 1 academic year. The projects began on May, 2017 to April, 2019. The
fourth step was to assess the implementation of the model for the development of
vocational competency of students by community participation, Bantak Vocational
Collage. The samples were the administrators, teachers students and community,
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obtained by purposive sampling. The data were analyzed using percentage, means,
standard deviation and content analysis.
The research findings were as follows:
1. In general, the condition of the development of vocational competency
of students by community participation, Bantak Vocational Collage was at the
moderate level. The guidelines of the development of vocational competency of
students by community participation, Bantak Vocational Collage was at follows: The
goals for the development of vocational competency of students should be set.
There were the processes of development of vocational competency of students.
The scope for the development of vocational competency of students should be
set. There should have the committee for the development of vocational
competency of students.
2. The models consisted of 4 main components as follows: 1) The goals for
the development of vocational competency of students. 2) The process for the
development of vocational competency of students. 3) The scope for the development
of vocational competency of students and 4) The committee for the development of
vocational competency of students.
3. The results of the model implementation were as follows:
The experiment of the model for the development of vocational
competency of students by community participation, Bantak Vocational Collage
began from May, 2018 to April 2019. There were 5 projects as follows: 1) The project
for the encouragement of volunteer spirit and the services of academic and vocation
with the community. 2) The project of studying in local wisdom resources and
establishments in community. 3) The project of academic open house of Bantak
Vocational Collage. 4) The project for supporting community participation to develop
vocational competency of students. 5) The project for the encouragement of good
manner of youths. The experiment was found that 1) In general informant’s
satisfaction towards 5 projects was at the high levels. 2) Informant’s self-evaluation
was at the high level.
4. The evaluation for the implementation of the model for the development of
vocational competency of students by community participation, Bantak Vocational
Collage were as follows:

ฉ
4.1 Administrator’s and teachers’ opinions towards the models for the
development of vocational competency of students by community participation,
Bantak Vocational Collage was at the high level.
4.2 Community’s opinions towards the models for the development of
vocational competency of students by community participation, Bantak Vocational
Collage was at the high level.
4.3 Community’s satisfaction towards the quality of graduate students of
Bantak Vocational Collage was at the high level.
4.4 Students’ achievement in the academic year, 2018 after the experiment
of using the model for the development of vocational competency of students by
community participation, Bantak Vocational Collage was higher than the achievement
in the academic year, 2017.
4.5 After the operation of the model. It was found that school, administrator
and students were accepted and got many rewards and certifications.
Keywords : Model / The development of Vocational competency of students /
Community participation.
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การศึกษาเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาประเทศและได้รับการคาดหวังให้ทาหน้าที่ต่าง ๆ
ที่เป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นส่วนช่วยในการเพิ่มความเท่าเทียมในสังคม
และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอาชีพ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความ
เจริญรุ่งเรืองของประเทศ แต่ในสภาวการณ์ปัจจุบันทั่วโลกกาลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือ
ก าลั ง พั ฒ นา ส่ ง ผลให้ วิ ถี ชี วิ ต ของคนที่ แ ตกต่ า งกั น มี ค วามแตกต่ า งกั น มากขึ้ น ผู้ ค นจ านวนมาก
หลากหลายเชื้อชาติย้ายข้ามประเทศ ข้ามภาษาและข้ามวัฒนธรรมมาอาศัยอยู่รวมกันและทางาน
ร่วมกัน ก่อให้เกิดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โลกการทางานปรับเปลี่ยนจากการทางานใช้บุคคลที่มี
องค์ความรู้เดียวกัน ทักษะเดียวกัน และทางานในสายงานเดียวกัน จาเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง โดยต้องจัดการศึกษาให้ทันกับสถานการณ์โลก ให้การจัดการศึกษาโดยการมีส่ วนร่วม
ของสังคมและชุมชน ที่เต็มไปด้วยความรู้และข้อมูลที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งต้องวางแผนการผลิตและพัฒนา
กาลังคนของประเทศให้ก้าวทันต่อกระแสอาชีพในปัจจุบัน และแนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559: 3-4)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้กาหนดให้การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของ
คนไทยทุกคนที่รัฐ ต้องจัดให้เพื่อพัฒ นาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความเจริญงอกงามทุกด้าน เพื่อเป็น
ต้นทุนทางปัญญาที่สาคัญในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการประกอบสัมมาชีพ
และการดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุขอันจะนาไปสู่เ สถียรภาพ และความมั่นคงของ
สังคมและประเทศชาติที่ต้องพัฒ นาให้ เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศในเวทีโลกท่ามกลาง
กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 โดยวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัด
การศึกษาของประเทศ มุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคใน
การศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่ มีประสิทธิภาพ พัฒนากาลังคนให้ มี
สมรรถนะในการทางานที่สอดคล้อ งกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ กาหนด
วิสัยทัศน์ไว้ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็น
สุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าหมายที่ 3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมีตัวชี้วัดที่สาคัญได้แก่ จานวนสถาบันการศึกษาใน
ระดับ อาชีว ศึกษาและอุ ดมศึก ษาที่จั ดการศึกษาตามหลั กสู ต รที่มุ่ง พัฒ นาผู้ เรีย นให้ มี ส มรรถนะที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพิ่มขึ้น (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560: 10-21)
ในส่วนของรัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มีความรู้และทักษะที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการ
จ้างงานในอนาคต ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานอาชีพ เน้นการผลิตกาลังคนที่คุณภาพมากกว่าปริมาณ การผลิตกาลังคนในสาขาวิชาชีพ ให้
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เป็นแรงงานคุณภาพหรือแรงงานที่ มีฝีมือของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการนาพาประเทศ
เข้าสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” รูปแบบเศรษฐกิจจะเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมที่เน้นการผลิตปริมาณมาก
และใช้แรงงานราคาถูกไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่พึ่งพาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม
และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนากาลังคนต้องปรับตัวเพื่อ ให้สอดรับกับโลกในศตวรรษที่ 21 ใน
4 มิติ คือ 1) เป็นคนไทยที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่สอดรับกับโลกในศตวรรษที่ 21 2) เป็น
คนไทยที่มีความรับผิ ดชอบต่อสั งคม 3) เป็นคนไทยที่มีอัตลั กษณ์ความเป็ นไทย สามารถยืนอย่างมี
ศักดิ์ศรีในเวทีสากล และ 4) เป็น ดิจิทัลไทยเพื่อสอดรับกับการเข้าสู่ยุคดิจิทัล (สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2560: 5-7) สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลกจากการ
ปฏิวัติดิจิ ทัล (Digital Revolution) การเปลี่ ยนแปลงสู่ อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial
Revolution) ทาให้หุ่นยนต์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาแทนที่กาลังคนที่ไร้ฝีมือและทักษะต่า ทิศ
ทางการผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศทั่วโลกได้ตั้งเป้าหมายให้ประชากรมีทักษะ สมรรถนะ
และความสามารถเฉพาะทาง รัฐบาลไทยจึงกาหนดนโยบายการปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่ไทยแลนด์
4.0 ส่งผลด้านการจัดการศึกษาต้องผลิตและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
(Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) คณิตศาสตร์ (Mathematics) ที่
มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริง (STEM EDUCATION) และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
(สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2559: 5-6)
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 หมวด 1 มาตรา 6 ระบุว่า การ
จัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคน
ในด้านวิชาชีพระดับ ฝีมื อ ระดับ เทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้ง เป็นการยกระดับการศึกษา
วิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนาความรู้ ในทางทฤษฎีอัน
เป็นสากลและภู มิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ในทางปฏิบัติและมี
สมรรถนะ จนสามารถนาไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ และ
มาตรา 8 ระบุว่า การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ กาหนดให้จัดได้ในรูปแบบต่าง ๆ
ได้แก่ 1) การศึกษาในระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันเป็นหลัก 2) การศึกษานอกระบบ เป็นการจั ดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่ นในการ
กาหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัด และการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของ
การสาเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปัญหา
และความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 3) การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิด
จากข้ อ ตกลงระหว่ า งสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบั น กั บ สถานประกอบการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
หรือหนวยงานของรัฐ โดยการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องคานึงถึงการมีส่วนร่วม
ของชุมชน สังคม และสถานประกอบการในการกาหนดนโยบาย การผลิตและพัฒนากาลังคน และ
การศึกษาที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและระบบเทียบประสบกา
รณเข้า คุณวุฒิการศึกษาเพื่อเข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ (ประเวศ ยอดยิ่ง, 2556: 1-5)
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จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การจัดการอาชีวศึกษาต้องคานึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน
และนาภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะ
จนสามารถนาไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ ซึ่งสมรรถนะเป็น
ส่ ว นประกอบขึ้ น มาจากความรู้ ทั ก ษะ และเจตคติ / แรงจู ง ใจ สมรรถนะ (Competence) ใน
ความหมายของงานอาชีพหรือวิชาชีพ คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานอาชีพ โดยใช้ความรู้ ทักษะ
และเจตคติที่บูร ณาการกันอย่างแนบแน่น เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมรรถนะมี
คุณลักษณะสาคัญ 2 ประการ คือ ประการแรกความสามารถที่แสดงว่าทาได้บนฐานความต้องการใน
การปฏิ บั ติ ง านจริ ง ของสภาพแวดล้ อ มการท างาน และประการที่ ส อง ผลลั พ ธ์ ห รื อ ผลของการ
ปฏิบัติงาน คุณลักษณะทั้งสองนั้นอาจเรียกว่า “ทาได้และได้ผล” หรือ “ทาได้ผล” ซึ่งสามารถวัด
ประเมินและกาหนดให้เป็นมาตรฐานได้ เรียกว่า มาตรฐานสมรรถนะ (Standards of Competence)
(ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา, 2560: 5-9) ส าหรั บ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 กาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน
คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ
ให้มีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการและการดาเนินงาน มีทักษะการปฏิบัติงานในขอบเขตสาคัญและ
บริบทต่าง ๆ ที่สัมพั นธ์กัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานประจา สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะไปสู่
บริบทใหม่ สามารถให้คาแนะนา แก้ปัญหาเฉพาะด้าน และรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีส่วนร่วม
ในคณะทางานหรือมีการประสานงานกลุ่ม รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ
และกิ จ นิ สั ย ที่ เ หมาะสมในการท างาน (ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรื่ อ ง มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556, 2556)
การจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาหมายถึงการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ ความสาเร็จ
ของระบบอาชีวศึกษาจึงควรวัดด้วยการเข้าสู่ตลาดแรงงาน โครงสร้างตลาดแรงงานไทยในปี 2557
พบว่า แรงงานไทยส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพที่ใช้ทักษะต่าและได้ค่าจ้างแรงงานต่า แรงงานไทยกลุ่ม
ใหญ่ที่สุ ดประกอบอาชีพเกษตรกรรม (33%) กลุ่ มที่รองลงมาคืองานบริการ (20%) งานช่างฝี มือ
(12%) งานควบคุมเครื่องจักร (11%) และงานอาชีพพื้นฐาน (11%) ตามลาดับ งานในกลุ่มนี้ซึ่งคิด
เป็น สัดส่ วนรวมกันถึง 87% เป็ นงานที่ใช้ทักษะต่า โดยมีระดับการศึกษาเฉลี่ยไม่เกินมัธ ยมศึกษา
ตอนต้นหรือได้รับการศึกษาไม่เกิน 9 ปี ในขณะเดียวกัน มีแรงงานเพียงประมาณ 13% ที่ทางานที่ใช้
ทักษะสูงขึ้นไป โดยมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป งานในกลุ่มนี้ประกอบไปด้วย งาน
บริหารจัดการ (3%) งานวิชาชีพ (3%) ช่างเทคนิค (4%) และเสมียน (3%) (สานักงานสถิติแห่งชาติ,
2557) การที่แรงงานส่วนใหญ่ทางานใช้ทักษะความรู้ต่าส่งผลให้ค่าตอบแทนที่แรงงานได้รับต่าไปด้วย
อย่างไรก็ตาม ในช่วง 10 ปีทผี่ ่านมา ตลาดแรงงานไทยมีแนวโน้มปรับตัวไปสู่การใช้แรงงานที่ มีทักษะ
สูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน เราจะพบว่า มีการขาดแคลนแรงงานทักษะในบางสาขา โดยเฉพาะช่าง
เทคนิคและช่างฝีมือ ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องผ่านระบบอาชีวศึกษา ทั้งนี้ การขาดแคลนแรงงานไม่ได้เกิด
จากการผลิตแรงงานได้ไม่เพียงพอ แต่เกิดจากปัญหาคุณภาพของระบบอาชีวศึกษา โดยมีข้อสังเกต
3 ประการ 1) การขาดแคลนช่างเทคนิคและช่างฝี มือ ไม่ได้เกิดจากการที่ ระบบอาชีว ศึกษาผลิ ต
บุคลากรไม่เพียงพอ แต่ส่วนใหญ่ช่างเทคนิคและช่างฝีมือไม่ได้ทางานช่างตามที่ศึกษามา โดยไปทา
อาชีพอื่นหรือไม่ได้ทางาน 2) มีผู้สาเร็จการศึกษาช่างเทคนิคหรือช่างฝีมือ ที่ทางานในระดับต่ากว่าวุฒิ
การศึกษาที่เรียนมา 3) สาเหตุที่ผู้เพิ่งจบสายเทคนิคหรือช่างฝีมือ ประกอบอาชีพที่มีรายได้น้อยกว่า
วุฒิการศึกษาที่เรียนมา น่าจะเป็นเพราะมีปัญหาด้านคุณภาพจึงไม่เป็นที่ ต้องการของนายจ้าง จาก
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ข้อสังเกตทั้ง 3 ประการ สามารถสรุปได้ว่าปัญหาของระบบอาชีวศึกษาไทยไม่ใช่ปัญหาเชิงปริมาณ แต่
เป็นปัญหาเชิงคุณภาพ ซึ่งกินความหมายถึง การที่ ระบบอาชีวศึกษาผลิตทักษะที่นายจ้างไม่ต้องการ
หรือการที่ระบบอาชีวศึกษาผลิตทักษะตรงกับที่นายจ้างต้องการ แต่ผู้จบการศึกษาไม่มีทักษะเพียงพอ
(ณัฐสิฏ รักษ์เกียรติวงศ์, 2559: 5-11) ส่วนปัญหาระดับสถานศึกษาซึ่งต้องพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ผู้เรี ย น จากการศึกษางานวิจั ย ของ พุทธชาด สร้อยสน (2558) ที่ได้ศึกษาสภาพปัญหาและแนว
ทางการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสถานศึกษา พบว่า
ปัญหาภายในสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ไม่มีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ
นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดว่า ครูผู้สอนไม่มีการเตรียมการสอนมาก่อน ไม่มีความพร้อมเพียงพอหรือ
การกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความสนใจ ทาให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายต่อการศึกษา การจัดกิจกรรมใน
สถานศึกษาไม่น่าสนใจ ความไม่พ ร้อมของอุปกรณ์ในการเรียน รวมไปถึงการจัดกิจกรรมที่ไม่ตรงกับ
ความต้องการของผู้เรีย น และได้เสนอแนวทางในการลดปัญหา ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของครู ควรมีการประชุมหารื อ ที่ห ลากหลาย การเพิ่ มกิจ กรรมพัฒ นาผู้ เ รียนให้ มากขึ้ น เพิ่ ม
กิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียน ควรทากิจกรรมเพื่อชุมชนข้างเคียงนาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา สนับสนุนการแสดงความสามารถของผู้เรียน และการจัดการเรียนการสอนควรยืดหยุ่นตาม
บริบทในการเรียนการสอน
วิทยาลั ย การอาชี พบ้ า นตาก สั งกัด ส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนระบบปกติและระบบทวิภาคี ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ระดับ ประกาศนียบั ตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในสาขาวิชาต่าง ๆ
ตามความต้องการของผู้ เรี ยนและสถานประกอบการ ในการดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยปัญหาหลักที่พบคล้ายกับปัญหาการจัดการอาชีวศึกษาระดับประเทศดังที่กล่าวมาแล้ว คือปัญหา
ด้านคุณภาพผู้เรียน จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พบว่ายังมีบางมาตรฐานและบางตัวบ่งชี้ที่สถานศึกษา
ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา โดยมีเป้าหมายของผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมากทุกมาตรฐาน มาตรฐานที่ต้องพัฒนาเพิ่ม ดังแสดงในตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 แสดงมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ค่าคะแนน และระดับคุณภาพ ในมาตรฐานที่ต้องพัฒนาเพิ่ม
จากผลการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 ของวิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก
มำตรฐำนและตัวบ่งชี้
ค่ำคะแนน
ระดับคุณภำพ
1. ด้านผลการจัดการศึกษา
1.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวน
2.64
พอใช้
ผู้เข้าเรียน
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
2.71
พอใช้
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพ
4.00
ดี
ภายใน
4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
0.96
ต้องพัฒนาเร่งด่วน
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ที่มา: (งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก)
จากตารางที่ 1 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า มาตรฐานและตั ว บ่ ง ชี้ ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ คุ ณ ภาพดี ได้ แ ก่
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานและตัว
บ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ ได้แก่ มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน และมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน ได้แก่ มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่
มีการพัฒนา โดยมีข้อเสนอแนะซึ่งเป็นจุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้น ให้มีการศึกษาเรียนร่วมกับชุมชน และเป็นที่
ยอมรับแก่ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งส่งเสริมและติดตามอย่างมีระบบ ให้นักศึกษามีงานทาหลังจากที่
สาเร็จการศึกษาหรือศึกษาต่อให้ตรงตามสาขาวิชาชีพที่จบการศึกษา
จากความสาคัญและสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว โดยเฉพาะการให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารวิทยาลัยจึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญ
ในการแก้ปั ญหาและพัฒ นาคุณภาพผู้ เรียน เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ และ
เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษามีสมรรถนะของการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ประกอบกับปัจจุบันวิทยาลัยยังไม่มีรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนที่เกิดจาก
การศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ ผู้วิจัยจึงสนใจและต้องการศึกษาวิจัย เรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก อันจะเป็นประโยชน์ทั้งใน
ด้านการบริหารและด้านวิชาการการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่สะท้อนสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียนอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
2. เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
3. เพื่อทดลองใช้ รูป แบบการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้ เรียนโดยการมีส่ว นร่ว มของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
4. เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ขอบเขตของกำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ดาเนินการวิจัยเพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ได้กาหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
ขอบเขตด้านเนื้อหาของการวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

6
1.1 ศึกษาสภาพการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัย การอาชีพบ้ านตาก ศึกษาใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาความรู้และทักษะ 2) การพัฒนา
ความสามารถในการสื่ อ สาร 3) การพั ฒ นาความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี 4) การพั ฒ นา
ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น 5) การพัฒนาเจตคติ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2556: 3 – 4)
1.2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ศึกษาตามองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์การพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 2) กระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 3) ขอบข่ายการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน และ 4) คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน พัฒนาตามวงจร
คุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle) (สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์, 2551 : 180-190)
ตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
2.1 ขอบเขตของเนื้อหา เป็นการสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
2.2 วิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยใช้ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การสร้าง
รูปแบบและหลักการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์
2.3 ยกร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยการสนทนากลุ่มผู้เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
รูปแบบ และจัดทาคู่มือเพื่อดาเนินกิจกรรมใน 4 องค์ประกอบของรูปแบบ ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์การ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 2) กระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 3) ขอบข่ายการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน และ 4) คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน คีเวส
(Keeves, 1988: 561-565), บาร์โดและฮาร์ทแมน (Bardo & Hartman, 1982: 70-76)
2.4 ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยการสนทนากลุ่มผู้ ทรงคุณวุฒิ และ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบด้วยแบบประเมิน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
3.1 ผู้วิจัยดาเนินการทดลองใช้ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ตามคู่มือการใช้รูปแบบ ดาเนินกิจกรรมภายใต้
4 องค์ประกอบของรูปแบบ และมีโครงการ จานวน 5 โครงการ ได้แก่
3.1.1 โครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชน
3.1.2 โครงการศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานประกอบการ
ในชุมชน
3.1.3 โครงการเปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
3.1.4 โครงการส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนเพื่ อ การพั ฒ นาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน
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ชุมชน

3.1.5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี และเป็นต้นแบบของ

หลังทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้ เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ผู้วิจัยดาเนินการศึกษา ดังนี้
1) ความพึงพอใจของผู้ ร่ว มกิจกรรมที่มีต่อโครงการ 5 โครงการ ที่ ใช้ทดลอง
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
2) สมรรถนะวิช าชี พของผู้ เ รี ยนหลั งทดลองใช้รู ป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
3.2 ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานการทดลองใช้รูปแบบตามแผนกิจกรรมและ
ระยะเวลาที่กาหนด
ตอนที่ 4 ประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ผู้วิจัยดาเนินการศึกษา ดังนี้
4.1 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก
4.2 ความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
4.3 ความพึ ง พอใจของชุ ม ชนต่ อ คุ ณ ภาพผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย การอาชี พ
บ้านตาก หลังการใช้รูปแบบ
4.4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังการใช้รูปแบบ
4.5 เกียรติบัตร/รางวั ลที่ได้รับจากการดาเนินการตามรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
4.6 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาหลังจากการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตของแหล่งข้อมูล แบ่งเป็น 4 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์
1.1 การสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
1) แหล่งข้อมูล ได้แก่ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้ เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยการศึกษาข้อมูล
พื้นฐาน หลักการ แนวคิด และสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดเป็นกรอบแนวคิดเบื้องต้น ในการ
วิจัย
2) ประเด็นที่ศึกษา ได้แก่ การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน
1.2 การศึกษาสภาพการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยการใช้แบบสอบถาม
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1) ประชากร ได้แก่ ผู้ บริหารสถานศึกษาและครูผู้ สอน ของวิ ทยาลั ยการอาชีพ
บ้านตาก ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 3 คน ครูผู้สอน จานวน 30 คน
รวมจานวน 33 คน
2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ของวิทยาลัย การ
อาชีพบ้านตาก ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 3 คน ครูผู้สอน จานวน
30 คน รวมจานวน 33 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (KreJcie and
Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 43) ดาเนินการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified
Random Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
1.3 การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยการใช้แบบสัมภาษณ์
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับ การ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือการบริหารสถานศึกษา ได้มาจาก
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 6 คน โดยต้องมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ ที่ ก าหนดอย่ า งน้ อ ยข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง คื อ 1) ต้ องเป็ นผู้ บริ หารสถานศึ กษาในสั งกั ดส านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัย ที่มีประสบการณ์ การทางานไม่น้อยกว่า
5 ปี 2) เป็นผู้บริหารองค์กรภาคเอกชนหรือผู้แทนจากสถานประกอบการในชุมชน ที่มีประสบการณ์
ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก กลุ่มผู้ให้ข้อมูล มีดังนี้
2.1 กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ในการสนทนากลุ่ ม (Focus Group Discussion) เพื่ อ ยกร่ า ง
รูปแบบ โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพบ้าน
ตาก ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 2 คน ครูผู้สอน จานวน 7 คน และบุคคลในชุมชน
ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จานวน 2 คน ผู้แทนจากสถานประกอบการ
จานวน 3 คน และผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา จานวน 2 คน ผู้แทนจากปราชญ์ชาวบ้าน จานวน
2 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 18 คน
2.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่มตรวจสอบร่างรูปแบบ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิและ
นักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนารูปแบบ ด้านการบริหารสถานศึกษา และด้าน
การจัดการเรียนการสอน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 9 คน ต้องมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งคือ 1) เป็นนักวิชาการหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัย
และผู้แทนจากชุมชน ที่มีคุณวุฒิด้านการบริหารหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้ เรี ยนโดยมีส่ วนร่ วมของชุมชน มีป ระสบการณ์อ ย่างน้อ ย 3 ปี 2) เป็นหรือ เคยเป็ นผู้ บริ ห าร
สถานศึกษาที่มีวิทยฐานะชานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และมีประสบการณ์การบริหารอย่างน้อย 5 ปี 3) เป็นนักวิชาการหรือเป็นครูผู้สอนที่
มีวิทยฐานะชานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญและมีความรู้ ความสามารถในการบริหารการจัดการเรียน
การสอนหรือการพัฒนารูปแบบ มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
2.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของรูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่ว นร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ประเมินโดยใช้แบบประเมิน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ ด้านการพัฒนารูปแบบ
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ด้านการบริหารสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้เรียน จานวน 12 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ต้องมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ที่กาหนดอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งคือ 1) เป็นหรือเคยเป็นผู้ บริห ารสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี 2) เป็นนักวิชาการหรือครูที่มี
ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาสมรรถนะวิ ช าชี พ ของผู้ เ รี ย นโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน 3) เป็ น
นั ก วิ ช าการที่ มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ใ นการพั ฒ นารู ป แบบ มี คุ ณ วุ ฒิ ด้ า นการบริ ห าร ซึ่ ง มี
ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
ตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
แหล่งข้อมูลในการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการ
มีส่ ว นร่ ว มของชุมชน วิท ยาลั ย การอาชีพบ้านตาก ผู้ วิจัยทดลองใช้ในวิทยาลั ยการอาชีพบ้านตาก
ดาเนินการทดลองใช้ในปีการศึกษา 2561 โดยดาเนินการทดลองตามคู่มือการใช้ รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ภายในขอบเขต
องค์ประกอบของรูปแบบ 4 องค์ประกอบหลัก และโครงการทดลองใช้รูปแบบ 5 โครงการ กลุ่มตัวอย่างเพื่อ
การเก็บรวมรวมข้อมูล แยกตามโครงการ รวมทั้งสิ้น จานวน 382 คน ได้มาด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดังนี้
1) โครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชน กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จานวน 32 คน ผู้เรียน จานวน 30 คน และชุมชน
จานวน 20 คน รวมจานวน 82 คน
2) โครงการศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานประกอบการในชุมชน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จานวน 22 คน ผู้เรียน จานวน 30 คน และ
ชุมชน จานวน 20 คน รวมจานวน 72 คน
3) โครงการ Open House เปิด บ้า นวิ ช าการ วิ ทยาลั ยการอาชีพ บ้า นตาก กลุ่ ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จานวน 32 คน ผู้เรียน จานวน 30 คน และชุมชน
จานวน 20 คน รวมจานวน 82 คน
4) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จานวน 32 คน ผู้เรียน จานวน 30 คน
และชุมชน จานวน 20 คน รวมจานวน 82 คน
5) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี และเป็นต้นแบบของชุ มชน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จานวน 22 คน ผู้เรียน จานวน 30 คน และ
ชุมชน จานวน 20 คน รวมจานวน 72 คน
ตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมี
ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน วิ ท ยาลั ย การอาชี พ บ้ า นตาก กลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ ม าจากการเลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ดังนี้
4.1 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จานวน 25 คน ได้มาโดยการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
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4.2 ความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชุมชน จานวน 20 คน
ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
4.3 ความพึงพอใจของชุมชนต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ บ้าน
ตาก หลังการใช้รูปแบบ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชุมชน จานวน 20 คน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
4.4 ผลการเปรี ย บเทีย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนของผู้ เ รีย นหลั ง การใช้ รูป แบบ
แหล่งข้อมูลจากงานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
4.5 เกียรติบัตร/รางวั ลที่ได้รับจากการดาเนินการตามรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก แหล่งข้อมูลจาก งานศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
3. ขอบเขตด้ำนตัวแปร
3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
3.2.1 ความคิ ดเห็ น ของผู้ บ ริห ารสถานศึก ษาและครู ผู้ ส อนวิท ยาลั ย การอาชี พ
บ้ า นตาก เกี่ย วกับ รู ป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะวิช าชี พ ของผู้ เ รี ยนโดยการมี ส่ ว นร่ว มของชุม ชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
3.2.2 ความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
3.2.3 ความพึงพอใจของชุมชนต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก หลังการใช้รูปแบบ
3.2.4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังการใช้รูปแบบ
3.2.5 เกียรติบัตร/รางวัลที่ได้รับจากการดาเนินการตามรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
3.2.6 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาหลังจากการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน แหล่งข้อมูลจากงานข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
4. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ปีการศึกษา 2560 - 2561

นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. สมรรถนะวิ ช ำชี พ ของผู้ เ รี ย น หมายถึ ง ความสามารถหรื อ ศั กยภาพของผู้ เ รี ย นที่
สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้แก่ ความสามารถ
ในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ โดย
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) การพัฒนาความรู้และทักษะ 2) การพัฒนา
ความสามารถในการสื่ อ สาร 3) การพั ฒ นาความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี 4) การพั ฒ นา
ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น 5) การพัฒนาเจตคติ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. กำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพของผู้เ รียน หมายถึง การพัฒ นาความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากมีความสามารถหรือสมรรถนะสอดคล้อง
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กับสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้แก่ 1) การพัฒนาความรู้และทักษะ 2)
การพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร 3) การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 4) การพัฒนา
ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น 5) การพัฒนาเจตคติ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. รู ปแบบกำรพั ฒ นำสมรรถนะวิ ช ำชี พ ของผู้ เ รี ย นโดยกำรมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนตำก หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสร้างและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ
ในการดาเนิน การพัฒ นาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ ผู้ เรียนของวิทยาลั ยการอาชีพ
บ้านตากมีความสามารถหรือสมรรถนะสอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ภายใต้องค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้ เรีย น 2) กระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิช าชีพของผู้ เรียน 3) ขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน และ 4) คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
4. ชุมชน หมายถึง กลุ่ มคนซึ่งเป็นบุคคลในหน่ว ยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในสถาน
ประกอบการ ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนจากปราชญ์ชาวบ้าน
5. ปรำชญ์ชำวบ้ำน หมายถึง บุคคลที่เป็นเจ้าของภูมิปัญญาชาวบ้าน และนาภูมิปัญญาไป
ใช้ประโยชน์ในการดารงชีวิตจนประสบความสาเร็จ สามารถถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของอดีตกับ
ปัจจุบันได้เหมาะสม
6. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชี พของผู้เรียน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยการร่วมดาเนินงานในโครงการ
ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก จานวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาการและ
วิชาชีพร่วมกับชุมชน 2) โครงการศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานประกอบการใน
ชุมชน 3) โครงการ Open House เปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 4) โครงการส่งเสริม
การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนเพื่ อ การพั ฒ นาสมรรถนะวิ ช าชี พ ของผู้ เ รีย น 5) โครงการส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี และเป็นต้นแบบของชุมชน
7. คุณภำพผู้สำเร็จกำรศึกษำ หมายถึง ความสามารถหรือศักยภาพของผู้เรียนที่สอดคล้อง
กั บ สมรรถนะวิ ช าชี พ ผู้ เ รี ย นระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ได้ แ ก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษามี
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่
อาชีพ โดยผู้เรียนมีความสามารถในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ด้านความรู้และทักษะ 2) ด้านความสามารถใน
การสื่อสาร 3) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 4) ด้านความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
และ 5) ด้านเจตคติ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากชุมชน
8. สภำพกำรพั ฒนำสมรรถนะวิชำชีพของผู้เ รี ยนโดยกำรมีส่ว นร่ วมของชุม ชนของ
วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนตำก หมายถึง สภาวะการดาเนินงานหรือการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบันของ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตากต่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนา
ความรู้และทักษะ 2) การพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร 3) การพัฒนาความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 4) การพัฒนาความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น 5) การพัฒนาเจตคติ/คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
9. แนวทำงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพของผู้เรียนโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนของ
วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนตำก หมายถึง วิธีดาเนินการในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย โดยพิจารณา
จากประเด็นใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 2) กระบวนการ
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พั ฒ นาสมรรถนะวิ ช าชี พ ของผู้ เ รี ย น 3) ขอบข่ ายการพั ฒ นาสมรรถนะวิ ช าชี พ ของผู้ เรี ยน และ
4) คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
10. โครงกำรที่ใช้ทดลองรูปแบบกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนวิชำชีพของผู้เรียนโดยกำรมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนตำก หมายถึง โครงการที่ผู้บริหารและครูผู้สอนของ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตากร่วมกับชุมชน ร่วมกันจัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทดลองรูปแบบ
ประกอบด้วย 5 โครงการ ดังนี้
1) โครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชน
2) โครงการศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานประกอบการในชุมชน
3) โครงการ Open House เปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
4) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียน
5) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี และเป็นต้นแบบของชุมชน
11. ควำมเหมำะสมของรูปแบบ หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้ เรี ยนโดยการมีส่ว นร่ว มของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ใน
4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 2) กระบวนการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 3) ขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน และ 4) คณะกรรมการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
12. ควำมเป็นไปได้ของรูปแบบ หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าโอกาสที่จะบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ระบุไว้ใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
2) กระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 3) ขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
และ 4) คณะกรรมการพั ฒ นาสมรรถนะวิ ช าชี พของผู้ เรี ยน และมี ค วามเป็ น ไปได้ ว่ า จะประสบ
ความสาเร็จในการนาไปปฏิบัติ
13. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการของวิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14. ครูผู้สอน หมายถึง ข้าราชการครู พนักงานราชการทาหน้าที่สอน และลูกจ้างชั่วคราว
ทาหน้าที่สอน ในวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
15. ผู้ เรี ยน หมายถึง ผู้ ที่ ลงทะเบียนเรียนในหลั กสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ปี
การศึกษา 2561 ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1. ได้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
การอาชีพบ้านตาก เพื่อเสนอต่อผู้บริหารระดับสู งในสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องต่อไป
2. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้รับประสบการณ์ตรงในสถานการณ์จริง
จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
3. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ และมีคุณธรรม จริยธรรม ประกอบอาชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
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4. ครู ผู้สอนได้องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการทางานร่วมกับชุมชนและมีเครือข่ายภายนอก
สถานศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้รับการฝึกประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริง
5. ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถนาผลการวิจัย
นี้ไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการวางแผน ปรับปรุง หรือกาหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
6. ผู้ปกครองและชุมชนมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษา โดยเฉพาะด้านการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
7. ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
8. เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากกับผู้ปกครองนักเรียน
นักศึกษา และชุมชน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทาง
ประกอบการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 25602579 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพ พ.ศ. 2556
3. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
4. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชน
5. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ
6. บริบทของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
8. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 25602579 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) มีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว” ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
2) การพั ฒนาภาคการผลิ ตและบริ การ เสริมสร้ างฐานการผลิ ตเข้ มแข็ งยั่ งยื นและ
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3) การพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการและเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน พั ฒ นาทั ก ษะผู้ ป ระกอบการ
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา
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6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการ
ผลิตและบริการโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภู มิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา
และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
2. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)
แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. 2560 – 2579 เป็นแผนระยะยาว 20 ปี ประกอบด้ว ย
6 ยุทธศาสตร์หลัก ความจาเป็นในการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ (กมล รอดคล้าย, 2560: 2-8)
ได้แก่ ความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ทั้งในส่วนที่เป็นแรงกดดันภายนอก ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution)
การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) การดาเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 2573 (Sustainable Development Goals
: SDGs 2030) ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน รวมทั้งผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียน และ
ความต้องการกาลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
เป้าหมาย
1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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2) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
3) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูงพื้นที่
ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)
4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น
ยุ ทธศาสตร์ ที่ ๒ การผลิ ตและพั ฒ นาก าลั งคน การวิ จั ย และนวั ตกรรมเพื่ อสร้ างขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมาย
1. กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ
และเป็นเลิศเฉพาะด้าน
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1) ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
3. แผนพัฒนาการของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ .ศ. 2560 – 2564)
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2559) ได้ จั ดท าแผนพั ฒนาการของกระทรวง
ศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผู้ เ รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นที่ สู ง ขึ้ น สามารถน าสิ่ ง ที่ จ าไปฝึ ก คิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด
สั ง เคราะห์ คิ ด ในเชิ ง สร้ า งสรรค์ และแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ มี ทั ก ษะการท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น
สอดคล้ องกับ ทักษะที่จ าเป็ น ในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/
ประเภทได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีจิตสานึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง
กลยุทธ์
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียน
ในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท
การศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
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3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิต
สื่อการเรียนการสอน ตารางเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตารางเรียนอิเล็กทรอนิกส์
4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ผลผลิต/ผลลัพธ์
มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบ
ตามเกณฑ์ มีครูประจาชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญกาลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่
กลยุทธ์
1. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการใน
การจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจาการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้น
และครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
4. สร้างขวัญกาลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
5. พั ฒ นาระบบบริ หารงานบุ คคลของครู คณาจารย์ และบุ คลากรทางการศึ กษาให้ มี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต/ผลลัพธ์
มีการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
เพิ่มจานวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัดและ
ความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์การให้การ
รักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค
กลยุทธ์
1. เร่งผลิตและพัฒนากาลังคนสาขาที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล
2. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะกาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
3. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่
ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากาลังคน โดยสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ
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6. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
4. แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาไดจัดทาแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 –
2579 ที่ ส อดคลองกั บ ยุ ท ธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560–2579) แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ.2560–2579 และแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
มีสาระสาคัญ ประกอบดวย แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา คานิยมอาชีวศึกษา วิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงค เปาหมาย ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด และการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
การอาชีวศึกษาสูการปฏิบัติ ดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2560: 17-19)
1. แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา
การจัดการอาชีว ศึกษาเปนการจัดการศึกษาในดานวิชาชีพ เพื่อผลิ ตและพัฒ นา
กาลังคนในระดับฝมือ (ปวช.) ระดับเทคนิค (ปวส.) ระดับเทคโนโลยี(ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ) และการฝกอบรมวิชาชีพ ซึ่งเปนการเพิ่มพูนความรู และทักษะอาชีพระยะสั้นและ
ระยะยาว ที่มีความสัมพันธสอดคลองกับ ปรัชญาการอาชีวศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แหงชาติ และมาตรฐานการอาชีวศึกษาในแตระดับ
2. คานิยมอาชีวศึกษา
ในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษามี ค านิ ย มที่ เ ปนเปาหมายหลั ก ในการปลู ก ฝงที่ ส าคั ญ
4 ประการ ไดแก คุณธรรม (Merit) คุณภาพ (Quality) ความรวมมือ (Collaboration) ความเปนมือ
อาชีพ (Professional)
3. วิสัยทัศน
แผนพั ฒ นาการอาชี ว ศึ ก ษา พ.ศ. 2560–2579 ไดก าหนดวิ สั ย ทั ศ นที่ เ ปนความ
คาดหวังตามเจตนารมณของการจัดการอาชีวศึกษา ไวดังนี้ “ผู สาเร็จการอาชีวศึกษาและฝกอบรม
วิชาชีพมีคุณธรรม คุณภาพ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ”
4. พันธกิจ
เพื่อใหการจัดการอาชีวศึกษาบรรลุผลตามวิสัยทัศนที่กาหนดไว จึงมีภารกิจที่ต อง
ดาเนินการดังนี้
4.1 ยกระดั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐานการผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนด านวิ ช าชี พ
สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิส ระใหมีคุณภาพได
มาตรฐานในระดับสากล
4.2 ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพใหกับประชาชนทุกชวงวัย
4.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใตหลักธรรมาภิบาลโดย
อาศัยเครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวน
4.4 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสรางองคความรูเพื่อการ
จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ
4.5 พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพดวยวิธีที่หลากหลาย
5. วัตถุประสงค
แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560–2579 ไดกาหนดวัตถุประสงค เพื่อใชเปน
แนวทางในการจัดการอาชีวศึกษา ดังนี้
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เปนมืออาชีพ

อาชีวศึกษา
วิชาชีพ

5.1 เพื่ อผลิ ตและพั ฒ นาก าลั ง คนดานวิ ช าชี พ ใหมีคุ ณ ธรรม คุณ ภาพ และความ
5.2 เพื่อเพิ่มโอกาสการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกชวงวัย
5.3 เพื่อนาหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
5.4 เพื่ อ พั ฒ นางานวิ จั ย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ นวั ต กรรม เทคโนโลยี และองค ความรู
5.5 เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน

6. เปาหมาย
เป้ า หมายดานคุ ณ ภาพของผู ส าเร็ จ การศึ ก ษา การพั ฒ นาการอาชี ว ศึ ก ษาตาม
แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560–2579 มีเปาหมายเพื่อผลิตและพัฒนาผู เรียน และผู สาเร็จ
การศึกษามีคุณภาพครอบคลุมอยางนอย 3 ดาน ไดแก
6.1 ดานคุณลักษณที่พึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
พฤติกรรม ลักษณะนิสัย และทักษะทางปญญา
6.2 ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก ความรู และทักษะการสื่อสาร
การใชเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การพั ฒ นาการเรีย นรู และการปฏิ บัติง าน การท างานรวมกั บผู อื่ น
การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การประยุกตใช ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน
6.3 ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก ความสามารถในการประยุกตใชความรูและทักษะ
ในสาขาวิชาชีพสู การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกตสูอาชีพ
7. ยุทธศาสตร เปาหมาย และตัวชี้วัด
เพื่อใหแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560–2579 บรรลุผลตามวิสัยทัศน และ
เป้าหมาย จึงไดกาหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการอาชีวศึกษาไว 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
7.1 ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ ความมั่ น คงของสั ง คมและ
ประเทศชาติ มีเปาหมายดังนี้
7.1.1 ผู เ รี ย นอาชีว ศึ กษามีค วามรัก ในสถาบั นหลั กของชาติ และยึ ดมั่น การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข มีตัวชี้วัดที่สาคัญ ไดแก การจัด
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีและธารงรักษาไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข ผูเรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกคนผานการอบรมลูกเสือ เนตรนารี การจัดการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสู ตร เพื่อสงเสริมการอยู ร วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และสรางภูมิคุ มกันหรือ
ปองปรามการทุจริตคอรรัปชั่น
7.1.2 ผูเรียนอาชีวศึกษามีความรู และไดรับการดูแลปองกันภัยคุกคามในชีวิต
รูป แบบใหม มีตัว ชี้วัดที่สาคัญ ไดแก การจัดกระบวนการเรียนรู และปลูกฝงแนวทางการจัดการ
ความขัดแยงโดยแนวทางสันติวิธี เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองในการปองกันภัยคุกคาม
รูปแบบใหม มีระบบ กลไก และมาตรการที่เขมแข็งในการปองกันและแกไขภัยคุกคามรูปแบบใหม
สถานศึกษาปลอดยาเสพติด อบายมุข และเหตุทะเลาะวิวาท
7.1.3 ผู เรี ย นอาชีว ศึ กษาเขตพัฒ นาพิ เศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไดรับการศึกษาและเรียนรู อยางมี
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คุณภาพ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ ไดแก การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพที่สอดคลองกับสังคมและ
วัฒ นธรรม การจั ดการอาชีว ศึก ษาและฝกอบรมวิช าชีพที่ ครอบคลุ มคนทุกช่ว งวัย สอดคล้ องกั บ
ภูมิสังคม อัตลักษณ์และความต้องการของชุมชน พัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะอาชีพมีงานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ มีความรวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดการ อาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ มี
ระบบเงินเดือนคาตอบแทนพิเศษเพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ผู สาเร็จการศึกษาในกลุมสาขา
เปาหมายมีงานทาหลังจบการศึกษา และความพึงพอใจของภาคผู ใชที่มีต อสมรรถนะของผู สาเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษา
7.2 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคนดานการอาชีวศึกษาเพื่อสราง ขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ มีเปาหมายดังนี้
7.2.1 กาลังคนอาชีวศึกษามีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
และการพัฒนาประเทศ มีตัว ชี้วัดที่ส าคัญ ไดแก มีฐานขอมูล การผลิ ตและความตองการกาลังคน
อาชีวศึกษา ผูเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผูเรียนสามัญศึกษา ผูเรียนอาชีวศึกษาไดรับเงิน กู
ยืมเพื่อการศึกษา ผู สาเร็จอาชีวศึกษามีสรรถนะ ตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและการ
พั ฒ นาประเทศ ความสามารถการใช ภาษาอั ง กฤษของผู ส าเร็ จ อาชี ว ศึ ก ษาตามมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ผูสาเร็จอาชีวศึกษาในสาขากลุมอุตสาหกรรม เปาหมายตรง
ตามขอมูลความตองการกาลังคน อัตราการมีงานทาการประกอบอาชีพอิสระของผู สาเร็จอาชีวศึกษา
ภายในระยะเวลา 1 ป และผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ
7.2.2 การผลิตและพัฒนากาลังคนดานการอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและ
เปนเลิศเฉพาะทาง มีตัวชี้วัดที่สาคัญ ไดแก ความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะทาง มีหลักสูตรฐาน
สมรรถนะในสาขาที่ตรงกับความ ตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ จัดการศึกษาเน
นดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัย จัดการเรียนรูแบบบูรณาการองคความรูดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร หรือสะเต็มศึกษา ใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู ทางวิชาชีพ ผาน
การประเมิ น สมรรถนะตามมาตรฐานอาชี พ มี ภ าคี เ ครื อ ข ายความรวมมื อ ระหวางรั ฐ เอกชน
สถานประกอบการ และสมาคมวิชาชีพที่จัดการอาชีวศึก ษารวมกับสถานศึกษาเพื่อพัฒนากาลังคน
ตามความตองการของตลาดแรงงาน
7.2.3 การวิ จั ย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ นวั ต กรรม เทคโนโลยี และองค ความรู ดาน
อาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มผลผลิต และมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ ไดแก จานวน
โครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูที่นาไปใชประโยชนในการพัฒนา
ชุมชนและสั งคม จานวนบุ คลากรอาชีวศึกษาดานการวิจัย และพัฒนาจานวนนวัตกรรม
สิ่ ง
ประดิษฐ ที่ไดรับการจดสิทธิบัตรและจานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ ในระดับชาติหรือนานาชาติ
7.3 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกาลังคนดานการอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะ
สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ มีเปาหมายดังนี้
7.3.1 กาลังคนดานการอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค สมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิช าชีพ สอดคลองกับความตองการในการพัฒ นาประเทศ สู
ประเทศไทย 4.0 มีตัวชี้วัดที่สาคัญ ไดแก ผู สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ และความพึงพอใจของภาคผู ใชที่มีต อผู
สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
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7.3.2 ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษามี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นา
กาลังคนดานอาชีวศึกษา มีตัวชี้วัดที่สาคัญ ไดแก ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาที่ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพระดับสูง และ ความพึงพอใจของผูสาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีตอครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอาชีวศึกษา
7.3.3 หลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอยางหลากหลายตามความตอง
การในการพัฒนาประเทศ ตัวชี้วัดที่สาคัญ ไดแก หลักสูตรที่ไดรับการพัฒนา จานวนผูสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนา และความพึงพอใจของผูสาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีตอหลักสูตร
7.3.4 การพัฒนาความรวมมือกับทุกภาคสวน เพื่อเพิ่มศักยภาพกาลังคนดาน
อาชีวศึกษา ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ
สอดคลองกับความตองการ ในการพัฒนาประเทศ ตัวชี้วัดที่สาคัญ ไดแก สถานประกอบการที่รวมมือ
ในการพัฒนาศักยภาพกาลังคน ดานอาชีวศึกษา จานวนโครงการความรวมมือทั้งในและตางประเทศ
และความพึงพอใจในการพัฒนาความรวมมือ การพัฒนาศักยภาพกาลังคนดานการอาชีวศึกษา
7.4 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในดานการ
อาชีวศึกษา
7.4.1 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา ใหผู เรียนทุกคน ทุกกลุ ม ทุก
พื้นที่ และทุกระดับการศึกษาไดรับบริการทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาอยางมีคุณภาพ ตัวชี้วัดที่
สาคัญ ไดแก สัดสวนผู เขาเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 (ปวช.1) เทียบกับนักเรียนที่
ส าเร็ จ การศึกษาระดับ มัธ ยมศึกษาตอนตน ผู เ ขาเรียนหลั กสู ตรทวิศึกษาเทียบกับนักเรียนระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู เขาเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 (ปวส.1) เทียบกับ
นักเรียนที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และอัตราการเพิ่มขึ้น ของผู เรียน
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรการฝกอบรมอาชีพที่ไดรับการพัฒนา
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ผูเรียนที่มีความจาเปนพิเศษที่ไดรับการศึกษาดานอาชีวศึกษา
หรือฝกอบรม วิชาชีพหลักสูตรและรูปแบบการจั ดการศึกษาอาชีวศึกษาที่ยืดหยุ นหลากหลาย ทุ ก
ระดับการศึกษา ทั้งการศึกษา ในระบบ นอกระบบและอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน และมีระบบเครือขายเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการศึกษาที่ทันสมัยตอบสนองความตอง
ของผูเรียนและผูใชอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
7.4.2 ระบบฐานขอมูลรายบุคคลของผู เรียนอาชีวศึกษาที่ถูกตอง เปนปจจุบัน
เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการอาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผล ตัวชี้วัดที่สาคัญ ได แก
ระบบฐานขอมูลรายบุคคลที่ อางอิงจากเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ที่สามารถเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยน ฐานขอมูล รวมทั้งใชประโยชนรวมกัน ระหวางสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และหนวยงานอื่น ระบบสารสนเทศที่ครอบคลุม ถูกตองและเปนปจจุบันเพื่อใชประโยชนในการ
วางแผนการบริหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผล ระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับ
งานวิจัย สิ่งประดิษ ฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรู อาชีวศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สามารถใหบริการและใชประโยชนรวมกันระหวางหนวยงานอื่นได และความพึงพอใจของบุคคลและ
หนวยงานในการเขาถึงและใชประโยชนจากฐานขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษา
7.5 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม มีเปาหมายดังนี้
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7.5.1 ผู เรียนอาชีวศึกษา มีจิตสานึก ทัศนคติ คานิยม ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เปนมิตรกับ สิ่ งแวดลอม ตัว ชี้วัดที่ส าคัญ ไดแก จัดกิจกรรมเสริมหลั กสู ตรที่ส รางจิตส านึก
ทัศนคติ คานิยม ในการพัฒนา คุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ผู เรียนอาชีวศึกษาที่ไดรับการ
ปลูกฝงจิตสานึก ทัศนคติ คานิยม ในการพัฒนา คุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอาชีวศึกษาที่ไดรับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนา คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และสถานศึกษาที่ดาเนินการตามโครงการสถานศึกษาคุณธรรม
7.5.2 ผูเรียนอาชีวศึกษาสามารดารงชีวิตอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตัวชี้วัด ที่สาคัญ ไดแก จานวนสถานศึกษาที่บริหารจัดการและจัดการการเรียนการสอนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ผูเรียนอาชีวศึกษาที่นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใชในการดารงชีวิต ครูและบุคลากร ทางการศึกษาอาชีวศึกษาที่นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
การดารงชีวิต
7.5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสราง
คุณภาพชีวิต เปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม ตัวชี้วัดที่สาคัญ ไดแก งานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี
และองคความรูที่เกี่ยวของกับ การสรางเสริมคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและนาไปใชประโยชน
หนวยงานภายนอกที่รวมมือหรือสนับสนุน สถานศึกษาในการวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
องคความรูที่เกี่ยว ของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
7.6 ยุทธศาสตรที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา มี
เปาหมายดังนี้
7.6.1 ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่สาคัญ ไดแก สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาลสถานศึกษาที่บริหารจัดการมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล
และความพึงพอใจของ ผูมีสวนไดสวนเสียกับการจัดการอาชีวศึกษา
7.6.2 นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคลองรองรับกับการพัฒนา
ประเทศ ตัวชี้วัดที่สาคัญ ไดแก นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคลองรองรับกับการพัฒนา
ประเทศ และนวัตกรรมดานการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่สอดคลองรองรับกับการพัฒนา
ประเทศ
7.6.3 สรางเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวชี้วัดที่สาคัญ
ไดแก เครือขาย ความรวมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
7.6.4 พั ฒนาระบบประกั นคุ ณภาพภายในการอาชี วศึ กษาทุ กระดั บการศึ กษา
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ไดแก สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู ในระดับคุณภาพดีมาก และ
สถานศึกษาที่ไดรับการยกระดับคุณภาพใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน
5. นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ.
2555-2569
การกาหนดเป้าหมายการผลิตและแผนพัฒนากาลังคนในระยะ 15 ปี เป็นการวิเคราะห์จาก
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาที่เข้าสู่ระบบการศึกษาและแนวโน้มประชากรในวัยเรียนจากข้อมูลประชากรของ
สานักงานสถิติแห่งชาติ สาหรับการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการสนับสนุน
นั้ น คณะอนุ กรรมการฯได้ มี การระดมความคิ ดเห็ นจากผู้ เกี่ ยวข้ องทั้ งภาครั ฐและเอกชนที่ ร่ วมเป็ น
คณะอนุกรรมการฯ คณะทางานสนับสนุนทั้ง 3 คณะ รวมทั้งได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อให้นโยบาย
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ยุทธศาสตร์และกลยุ ทธ์ดังกล่าวมีความสมบูรณ์ ส่ งผลต่อการผลิตและพัฒนากาลั งคนในเชิงคุณ ภาพ
นอกจากนี้แล้วยังได้มีการกาหนดแนวทางการนานโยบายสู่การปฏิบัติ โดยการมีส่วนร่วมจากสถานศึกษา
อาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการและกิจกรรมสาคัญผ่าน
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา รวมทั้งการจัดระบบติดตาม และประเมินผลการนา
นโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอาชีวศึกษาของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการกาหนด
นโยบาย เป้ าหมายการผลิ ตและแผนพั ฒนาก าลั งคน อาชี วศึ กษาให้ ความส าคั ญกั บคุ ณภาพผู้ ส าเร็ จ
อาชีวศึกษาเป็นสาคัญ โดยมุ่งปรับปรุงปัจจั ยสนับสนุนและกระบวนการจัดอาชีวศึกษาให้เกิดคุณภาพ
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
การจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคน
1) สารสนเทศส าคัญที่จะเป็นตัวบ่งชี้แนวทางการพัฒนากาลั งคนในระดับโลก ระดับภูมิภาค
ระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด
2) ให้ความสาคัญกับครูและผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จ โดยมุ่งเพิ่มพูน
ขี ดความสามารถของครู ในยุ คแห่ งการเปลี่ ยนแปลง เพื่ อให้ ครู สามารถจั ดการเรี ยนการสอนอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
3) ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถานประกอบการ
โดยเน้นความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และการฝึกงาน
4) เตรียมความพร้อมกาลังคนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนของการตั้งรับ
และเชิงรุก ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถทางภาษา และสมรรถนะกาลังคนอาชีวศึกษาให้ มีมาตรฐาน
ในระดับสากลในการนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนา ประกอบด้วย
4 นโยบาย 10 ยุทธศาสตร์ 28 กลยุทธ์ และ โครงการ 93 โครงการ ดังนี้
นโยบายที่ 1: มุ่ งสร้ าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาด
แรงงาน
เป้าหมาย : ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาบริบทความร่วมมือกับสถานประกอบการให้ได้
ตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง และฝึกอบรมวิชาชีพกาลังคนอาชีวศึกษาที่อยู่นอก
ระบบให้เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริ มาณผู้เรี ยนให้ สัมพันธ์ กับความต้ องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล
กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
และสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล
กลยุ ทธ์ที่ 2 ส่ งเสริ มและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่
หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคี
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการจัดอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือ ผลิตและพัฒนา
กาลังคนร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 4 ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพ
ด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับกลุ่มผู้อยู่
นอกระบบ
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รายได้

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา ให้สามารถสร้างงาน สร้าง

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพตลอด
ชีวิตให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผู้อยู่นอกระบบ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอบรมวิชาชีพเพื่อการพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมหรือสร้างอาชีพใหม่
สาหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
กลยุ ทธ์ที่ 1 พัฒนาหลั กสู ตรให้ มีผลลั พธ์การเรียนรู้เป็นไปตามสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาต่ออาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 จัดหาแหล่งเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้ผู้ที่สนใจและคนเก่งได้ศึกษาในระดับ ปวช.
ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพอิสระหลังจบการศึกษา สร้างความ
มั่นคงในชีวิต
กลยุทธ์ที่ 4 มาตรการทางด้านภาษีอากรเพื่อการจูงใจให้สถานประกอบการให้ความร่วมมือ ใน
การจัดการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา
เป้าหมาย
1) มี ปริ มาณครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึ กษาด้านอาชี วศึ กษาพอเพี ยงต่ อการจั ด
การศึกษาระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการและการฝึกอบรม
วิชาชีพ
2) พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาจากภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาจากภาคเอกชนและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อคุณภาพของครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรม และการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน
นโยบายที่ 3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
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เป้าหมาย : สถานศึกษาของอาชีวศึกษามีมาตรฐานในด้านการจัดการเรียนการสอน ในระดับ
ปวช.ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนโดยความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา สถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยกระดั บมาตรฐานสถานศึกษาของอาชี วศึกษาในด้านการจัดการเรี ยน
การสอน ในระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเพิ่มศักยภาพ
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการบริหาร
กลยุทธ์ที่ 3 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอนระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
กลยุทธ์ที่ 4 เร่งรัดการจัดเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษาภายใต้ความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชน
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ส่ งเสริ มและสนั บสนุนให้ มี การจั ดท าบันทึกข้อตกลงความร่ วมมื อทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1 เจรจาแสวงหาความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นโยบายที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
เป้าหมาย : ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะการบริหารอย่างมีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร
กลยุ ทธ์ที่ 2 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ความรู้ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางการศึกษา
การขั บเคลื่ อนนโยบายรั ฐบาล นโยบายกระทรวงศึ กษาธิ การ และนโยบาย เป้ าหมาย
ยุ ทธศาสตร์ การผลิ ตและพั ฒนาก าลั งคนอาชี วศึ กษาสู่ สากล พ.ศ. 2555-2569 ของส านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดาเนินการดังนี้
1. ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ กาหนดเป้าหมายของการดาเนินงานโดย
1.1 รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.
1.2 ลดปัญหาการออกกลางคัน โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน/ดูแล
รายบุ คคล การวิ จั ยพั ฒนา แก้ ปั ญหารายวิ ทยาลั ย/รายสาขาวิ ชา การวิ เคราะห์ แก้ ปั ญหาเชิ งระบบ
กลุ่มเป้าหมายใน 50 วิทยาลัยที่มีปัญหาการออกกลางคันสูง
1.3 จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นที่และภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา
1.4 เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา
1.5 เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่ วนส าคัญต่อการเลื อกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก่
นักเรียน และผู้ปกครอง
2. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
2.1 จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย
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2.2 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
รวม 19 สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ 1 แห่ง จานวน 4 แห่ง
2.3 จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอาเภอในกลุ่มอาเภอชั้นหนึ่ง
2.4 ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ และ
การจัดหลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส
2.5 มุ่งผลิตและพัฒนากาลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็น
นโยบายรัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง
อาทิ ปิโตรเคมี การสร้างเกษตรรุ่นใหม่ ครัวไทยสู่ครัวโลก พลังงานทดแทน โลจิสติกส์/รถไฟความเร็วสูง
อัญมณี ยานยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ
2.6 ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวะเพื่อคนพิการ
อาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรีอบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพื่อต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade Skills และ Re Skills ร่วมจัด
อาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจา ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ
2.7 สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ สถานประกอบการ และ
ภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่าง ๆ
2.8 จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะอินเตอร์
และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ์
2.9 เพิ่มช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพื่อการศึกษา
และพัฒนาอาชีพ (R-radio network)
3. ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.1 ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งในการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย
3.1.1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการสร้างองค์ความรู้ (Constructionism) การ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning: PBL) การเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์จากการ
เรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง อาทิ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) และกรณีภัยพิบัติ
3.1.2 พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพี่ สู่
ครูรุ่นใหม่ (นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล
3.1.3 สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัยผ่านการ
ประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล
3.1.4 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งตาม
ความต้องการของพื้นที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษอาทิคนพิการ,วัยทางาน,ผู้สูงวัย
3.1.5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (Information and Communication
Technology) เพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) สื่อการเรียนการ
สอน ส่ งเสริ มการประกวดสื่ อ/สื่ อออนไลน์ และจัดตั้ งวิทยาลั ยต้นแบบการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อการเรียนการสอน
3.1.6 พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูทาวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
3.1.7 จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ
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3.2 ระดั บผู้ เรี ยน ยกระดั บความสามารถของผู้ เรี ยนเพื่ อให้ ผู้ ส าเร็ จอาชี วศึ กษามี ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการทางานตามตาแหน่ง
หน้าที่ (Function Competency) โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ การประเมิน
ระดับห้องเรียน สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ การเป็น
ผู้ ป ระกอบการ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด บนพื้ น ฐาน Competency Based Technology Based Green
Technology และ Creative economy รวมทั้ งการแก้ ปั ญหาด้ านพฤติ กรรมและการใช้ เวลาให้ เกิ ด
ประโยชน์ อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ ลูกเสือ กีฬา และการป้องกัน/แก้ไขการทะเลาะวิวาท
3.3 เตรี ยมผู้ เรี ยนสู่ การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพิ่มจานวนสถานศึกษา English
Program (EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัดใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ สนับสนุนการฝึกงาน
ต่างประเทศ/บริษัทต่างประเทศและในประเทศ ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ ส่งเสริม
การเรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN
4. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4.1 ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการได้แก่ Web
Portal, E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก
4.2 ด้ า นงบประมาณ ใช้ แ นวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB และ
Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจาเป็นพื้นฐาน ความเสมอภาค ตามนโยบายการ
กระจายอานาจจัดซื้อจัดจ้าง จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างให้เพียงพอ
4.3 ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงานราชการให้
เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา
4.4 ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาการจัด
อาชีวศึกษา

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพ พ.ศ. 2556
1. เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556
การดาเนินการวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2556 เป็ น กรอบแนวคิ ด เพื่อ การสร้ า งและพั ฒ นารู ป แบบ ซึ่ง ประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 (2556 : 25-28) ได้กาหนดไว้
ดังต่ อไปนี้ เพื่ ออนุ วัติ ให้ เป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่อ ง กรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
อาชี ว ศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2556 จึ ง เห็ น สมควรก าหนดมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพ เพื่อให้ สานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา สถาบันการอาชีว ศึกษา
สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒ นาหรือปรับปรุงหลักสู ตรการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพและเพื่อประโยชน์ต่อ
การรับรองมาตรฐานคุณวุฒิผู้สาเร็จการศึกษา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 12/2555 เมื่ อ วั น ที่ 1
พฤศจิกายน 2555 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556”
2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. ให้ ย กเลิ ก “ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง กรอบมาตรฐานหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2551” ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2551
4. ชื่อคุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใช้อักษรย่อ ปวช.
5. คุณวุฒิ อาชี ว ศึกษาระดับ ประกาศนียบั ตรวิช าชีพ กาหนดให้ ผู้ ส าเร็จการศึกษามี
คุณภาพครอบคลุ มอย่ างน้ อย 3 ด้าน คือด้า นคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลั กและ
สมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการและการดาเนินงาน มีทักษะ
การปฏิบัติงานในขอบเขตสาคัญและบริบทต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานประจา สามารถ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะไปสู่ บ ริ บ ทใหม่ สามารถให้ ค าแนะน า แก้ ปั ญ หาเฉพาะด้ า น และ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีส่วนร่วมในคณะทางานหรือมีการประสานงานกลุ่ม รวมทั้งมีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทางาน
6. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการจัดการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มุ่ง
ให้ มีความสั มพันธ์ส อดคล้ องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ แผนการศึ กษาแห่งชาติ
ปรัชญาการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชานั้น ๆ
ในการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลผลิต มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในระดับฝีมือ มีสมรรถนะ ที่
สามารถปฏิบัติงานอาชีพได้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิ สัยที่เหมาะสมใน
การทางาน สอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจและสังคม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข
และพัฒนาตนเอง ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
7. การจัดการศึกษาในระบบและระบบทวิภาคีใช้ระยะเวลา 3 ปีการศึกษา การจัดภาคเรียน
ให้ใช้ระบบทวิภาค โดยกาหนดให้ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน และใน 1 ภาคเรียน ปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สาหรับภาคเรียนฤดูร้อน ให้กาหนดระยะเวลา และจานวน
หน่ ว ยกิ ต ให้ มี สั ด สวนเที ย บเคี ย งกั น ได้ กั บ ภาคเรี ย นปกติ การจั ด ภาคเรี ย นระบบอื่ น ให้ แ สดง
รายละเอี ย ดเกี่ย วกับ ระบบการศึกษานั้น รวมทั้งการเทียบเคีย ง หน่ ว ยกิ ตกับ ระบบทวิ ภ าคไว้ใ น
หลักสูตรให้ชัดเจน
8. การคิดหน่วยกิตต่อภาคเรียน
8.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาในการบรรยายหรืออภิปราย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 18
ชั่วโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 2 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ หรือ 36 ชั่วโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม 2 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ หรือ 54 ชั่วโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงต่อภาค
เรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
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8.5 การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ ที่ใช้เวลาไม่น้อย
กว่า 54 ชั่วโมง ต่อภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.6 การทาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงต่อภาค
เรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมระหว่าง 100 110 หน่วยกิต ใช้ระยะเวลาการศึกษา 6 ภาคเรียน ทั้งนี้ ให้เรียนได้ไม่เกิน 12 ภาคเรียน สาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา และไม่เกิน 16 ภาคเรียน สาหรับการลงทะเบียน เรียนแบบไม่เต็มเวลา
กรณีหลักสูตรสาขาวิชาที่มีความจาเป็นต้องกาหนดจานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลา การศึกษาเกิน
กว่าที่กาหนด ให้นาเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นกรณีไป
9. จานวนหน่วยกิต มีจานวนหน่วยกิตรวมระหว่าง 100-120 หน่วยกิต
10. โครงสร้างหลักสูตร
10.1หมวดวิชาทักษะชีวิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
การปรั บ ตั ว และดาเนิ น ชี วิ ต ในสั งคมสมัย ใหม่ เห็ นคุ ณ ค่ าของตนและการพั ฒ นาตน มีค วามใฝ่ รู้
แสวงหาและ พัฒนาความรู้ใหม่ มีความสามารถในการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและ
การจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทางานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรม
จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมไม่น้อยกว่า ๒๑ หน่วยกิต
การจั ดวิช าในหมวดวิช าทักษะชีวิต สามารถทาได้ในลั กษณะเป็นรายวิช าหรือ
ลักษณะบูรณาการ ให้ครอบคลุมกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ในสัดส่วนที่เหมาะสม
เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ ของหมวดวิชาทักษะชีวิต
10.2 หมวดวิ ช าทั ก ษะวิ ช าชี พ ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม วิ ช าที่ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ เ กิ ด
สมรรถนะวิชาชีพ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการ ตรวจสอบ แก้ปัญหา
บูรณาการความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน รวมไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต ประกอบด้วย 5 กลุ่ม
ดังนี้
10.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
10.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
10.2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
10.2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
10.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ในการกาหนดให้ เป็นสาขาวิช าใดสาขาวิช าหนึ่ง ต้ องศึกษากลุ่ ม ทักษะวิช าชี พ
พื้นฐาน และกลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ รวมไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต นอกจากนี้
กาหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ จานวน 4 หน่วยกิต และโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
จานวน 4 หน่วยกิต
10.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบด้วยวิชาที่เกี่ยวกับทักษะชีวิตและหรือทักษะ
วิชาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจเพื่อการประกอบอาชีพ หรือ
การศึกษา ต่อรวมไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
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10.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นส่วนที่ส่ งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตและหรือ
ทักษะ วิชาชีพผู้เรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมงทุกภาคเรียน กิจกรรม
เสริมหลักสูตรนี้ไม่นับหน่วยกิต
การยกเว้นการเรียนรายวิ ชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพและ
หมวดวิชาเลือกเสรี สามารถทาได้โดยการเทียบโอนผลการเรียน หรือโดยการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ เ ข้ า สู่ ห น่ ว ยกิ ต ตามหลั ก สู ต ร ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ ที่ ค ณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากาหนด
11. เงื่อนไขการจัดการเรียนรู้
11.1 สถานศึกษาต้องจัดเตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ครูและ
บุคลากร ทางการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนแต่ละลักษณะของการผลิต
และพัฒนาผู้เรียน
11.2 การจัดอัตราส่วนของเวลาการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติในหมวดวิชา
ทักษะวิชาชีพ ประมาณ 20 ต่อ 80 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละ
สาขาวิชา
11.3 สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาได้ตามเงื่อนไขของหลักสูตร
11.4 สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้งในระบบ นอกระบบ และ
ระบบทวิภาคี โดยกาหนดวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน
และระดับคุณวุฒิ ของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา
11.5 สถานศึก ษาที่มี ค วามร่ว มมือ ในการจัด การศึ กษากั บสถานประกอบการ
สามารถจัดได้ ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และการศึกษาระบบทวิภาคี
โดยจะต้องร่วมกัน กาหนดรายวิชา การจัดทาแผนการฝึกอาชีพ การวัดผลและการประเมินผล
11.6 สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนจัดทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับ สาขาวิชาที่เรียนนาสู่การปฏิบัติในอาชีพตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
11.7 สถานศึกษาต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและ
ทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างการ
เป็นพลเมืองไทย และพลโลก ทานุบารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการทางานโดย
ใช้กระบวนการกลุ่ม ในการทาประโยชน์ต่อชุมชน
11.8 สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
12. คุณสมบัติผู้เรียน เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
13. คุณสมบัติผู้สอน เป็นผู้มีวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถที่ตรงหรือเหมาะสม
กับวิชาที่สอน
14. การวัดผลและประเมินผลการเรียน และการสาเร็จการศึกษา
14.1 การวั ด ผลและประเมิ น ผลการเรี ย น ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวง
ศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
14.2 การสาเร็จการศึกษา ต้องได้จานวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้าง ที่
กาหนดไว้ในหลักสูตร และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน และผ่าน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
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15. การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกาหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้
ชัดเจน อย่างน้อยประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ
15.1 คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
15.2 การบริหารหลักสูตร
15.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
15.4 ความต้องการกาลังคนของตลาดแรงงาน
16. การกาหนดมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา หลักสูตร และการอนุมัติ
16.1 การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป็นหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และให้ทาเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
16.2 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสาคัญของหลักสูตรตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพ ให้เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการ การ
อาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา สถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
16.3 การอนุมัติหลักสูตรให้เป็นหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
16.4 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เป็นหน้าที่ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษา โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
16.5 การอนุมัติหลั กสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้ เป็นหน้าที่ของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
16.6 การประกาศใช้ ห ลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ให้ ท าเป็ น ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
16.7 ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้จัดทาเป็นระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
16.8 ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาขึ้ น ทะเบี ย นหลั ก สู ต รระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ได้รับการอนุมัติและประกาศใช้
16.9 สถานศึกษาสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมได้ตาม
เงื่อนไขของหลักสูตร โดยต้องรายงานให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ
17. ให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษา
จัดให้ มีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 5 ปี
18. ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามประกาศนี้ ไ ด้ หรื อ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งปฏิ บั ติ
นอกเหนือ จากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จะ
พิจารณาวินิจฉัย และให้ถือเป็นที่สุด
2. ความเป็นมาของสมรรถนะ
แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะเริ่มจากการนาเสนอบทความทางวิชาการของแมคเคิล
แลนด์ (McClelland) นั ก จิ ต วิท ยาแห่ งมหาวิท ยาลั ย ฮาร์ว าร์ ดเมื่อ ปีค .ศ.1960 ซึ่ งกล่ า วถึ ง ความ
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สัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่ดีของบุคคล (Excellent Performer) ในองค์การกับระดับ ทักษะความรู้
ความสามารถโดยกล่ า วว่ า การวั ด IQ และการทดสอบบุ ค ลิ ก ภาพยั ง ไม่ เ หมาะสมในการท านาย
ความสามารถหรือสมรรถนะของบุคคลได้เพราะไม่ได้สะท้อนความสามารถที่แท้จริงออกมาได้
ในปี ค.ศ.1970 US State Department ได้ติดต่อบริษัทแม็ค เบอร์ (Mcber) ซึ่ งแมคเคิ ล
แลนด์เป็นผู้บริหารอยู่เพื่อให้หาเครื่องมือชนิดใหม่ที่สามารถทานายผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ได้
อย่างแม่นยาแทนแบบทดสอบเก่า ซึ่งไม่สัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากคนได้คะแนนดีแต่
ปฏิบัติงานไม่ประสบผลสาเร็จจึงต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการใหม่ แมคเคิลแลนด์ได้เขียนบทความ“Testing
for Competence Rather Than for Intelligence” ในวารสาร American Psychologist เ ผ ย แ พ ร่
แนวคิดและสร้างแบบประเมินแบบใหม่ที่เรียกว่า Behavioral Event Interview (BEI) เป็นเครื่องมือ
ประเมินที่ค้นหาผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีซึ่งแมคเคิลแลนด์เรียกว่า สมรรถนะ
ในปี ค.ศ.1982 ริชาร์ด โบยาตซิส (Richard Boyatzis) ได้เขียนหนังสือ The Competent
Manager : A Model of Effective Performance”และได้นิยามคาว่า Competencies เป็นความ
สามารถในงานหรือเป็นคุ ณลักษณะที่อยู่ภายในบุคคลซึ่งนาไปสู่การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
ปีค.ศ.1994 แกรีแฮเมลและซี.เค.พราฮาราด (Gary Hamel และ C.K. Prahalad) ได้เขียนหนังสือชื่อ
Competing for the Future ซึ่งได้ น าเสนอแนวคิดที่ ส าคัญคื อสมรรถนะหลั ก (Core Competencies)
เป็นความสามารถหลักของธุรกิจ ซึ่งถือว่าในการประกอบธุรกิจนั้นจะต้องมีเนื้อหาสาระหลัก
พื้น
ฐานความรู้ ทั ก ษะและความสามารถในการท างานอะไรได้บ้ า งและอยู่ ใ นระดั บ ใดจึ งท างานได้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุดตรงตามความต้องการขององค์การ
ในปัจจุบันองค์การของเอกชนชั้นนาได้นาแนวคิดสมรรถนะไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
งานมากขึ้น และยอมรับว่าเป็นเครื่องมือสมัย ใหม่ที่องค์การต้องได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับต้น ๆ
มี ก ารส ารวจพบว่ า มี 708 บริ ษั ท ทั่ ว โลกน าสมรรถนะหลั ก (Core Competency) เป็ น 1 ใน 25
เครื่องมือที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 3 รองจากจริยธรรมขององค์กร (Cooperate Code of Ethics)
และ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)แสดงว่า สมรรถนะหลัก (Core Competency)
จะมีบทบาทสาคัญที่จะเข้าไปช่วยให้งานบริหารประสบความสาเร็จ จึงมีผู้สนใจศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
การน าหลั กการของสมรรถนะมาปรับ ให้ เพิ่ มมากขึ้น หน่ว ยงานของรัฐ และเอกชนของไทยหลาย
หน่วยงานได้ให้ความสนใจนามาใช้ เช่น บริษัทปูนซีเมนต์ไทย ปตท. และ สานักงานข้าราชการพล
เรื อน เป็ น ต้น (เทื้อน ทองแก้ว , 2550) ด้านความหมายของสมรรถนะ ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2548 : 54 - 55) กล่าวว่า คาว่าสมรรถนะมาจากคาภาษาอังกฤษว่า Competency ใน
ภาษาไทยมีผู้ใช้อยู่หลายคา เช่น สมรรถภาพ สมรรถนะ ศักยภาพ เป็นต้น คณะกรรมการบัญญัติศัพท์
ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้บัญญัติศัพท์ว่า ความสามารถ มีความสามารถ ความมี
สามัตถิยะ ในที่นี้จะใช้คาว่า สมรรถนะ เนื่องจากเป็นคาที่หน่วยงานภาครัฐและนักวิชาการส่วนใหญ่ใช้
กันแพร่หลายมากที่สุดนิยามของ คาว่า “สมรรถนะ” หรือ Competency นี้ ได้มีผู้ให้ความหมายไว้
ในตาราบทความ และข้อเขียนทางวิชาการหลากหลายโดยทั่วไปกล่าวกันว่า ไม่มีนิยามใดผิดหรือถูก
แต่ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการนาไปใช้มากกว่าตัวอย่างคาจากัดความของคาว่า “สมรรถนะ” ตามที่
มีผู้อธิบายไว้ อาทิ
สมรรถนะ หมายถึงคุณลักษณะที่อยู่ภายในของบุคคล (Underlying characteristics)
ซึ่งสามารถผลักดันให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามบทบาท หรือตามสถานการณ์ที่
กาหนดให้ได้อย่างดีเลิศ (แมกคลีลแลนด์, McClelland, 1973 : 80) สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะ
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ที่อยู่ภายในของบุคคล ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ และ / หรือการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม
(สเปนเซอร์, Spencer, 1993 : 112)
สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ทาให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานได้ผล
งานโดดเด่นกว่าคนอื่น โดยบุคลากรเหล่านี้แสดงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมดังกล่าวมากกว่าเพื่อน
ร่วมงานคนอื่น ในสถานการณ์ที่หลากหลายกว่า และได้ผลงานดีกว่าผู้อื่น (สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน, 2547 : 54) สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะพื้นฐานของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถ
ทานายไปถึงผลของการปฏิบั ติงานที่เหนือชั้นกว่าคนอื่นได้อย่างมีความหมาย (ณรงค์วิทย์ แสนทอง,
2547 : 48) สมรรถนะ หมายถึง กลุ่มของความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ (Attributes) ที่เกี่ยวข้องกัน
ซึ่งมีผลกระทบต่องานหลักของตาแหน่งงานหนึ่ง ๆ (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ , 2547 : 83) สรุปได้ว่า
สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะที่อยู่ภายในตัวของบุคคลและแสดง ออกมาโดยการปฏิบัติตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีผลงานการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม และโดดเด่น ทั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ
และพฤติกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะหรือขีดความสามารถในการทางาน
(Competency) เกิ ด ขึ้ น ในช่ ว งต้ น ของศตวรรษที่ 1970 โดยนั ก วิ ช าการชื่ อ แมคเคิ ล แลนด์
(McClelland) ซึ่งได้ทาการศึกษาวิจัยว่าทาไมบุคลากรที่ทางานในตาแหน่งเดียวกั นจึงมีผ ลงานที่
แตกต่างกันแมคเคิลแลนด์ (McClelland)จึงทาการศึกษาวิจัยโดยแยกบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี
ออกจาก บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานพอใช้ แล้วจึงศึกษาว่าบุคลากรทั้ง 2 กลุ่ม มีผลกาทางานที่
แตกต่างกันอย่างไร ผลการศึกษาทาให้สรุปได้ว่า บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า
สมรรถนะ (Competency) (จิรประภา อัครบวร, 2549 : 58) และในปี ค.ศ. 1973 แมคเคิล แลนด์
(McClelland) ได้เขียนบทความวิชาการเรื่อง “Testing for Competence rather than Intelligence”
ซึ่งถือเป็นจุดกาเนิดของแนวคิดเรื่องสมรรถนะที่สาคัญอธิบายบุคลิกลักษณะของคนว่าเปรียบเสมือน
กับภูเขาน้าแข็ง (Iceberg)
องค์ประกอบของสมรรถนะ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560 : 59) จากโมเดลภูเขาน้าแข็งในแมคเคิล
แลนด์ ได้ แ บ่ งองค์ ป ระกอบของสมรรถนะออกเป็ น 5 ส่ ว น และได้ อ ธิ บายความหมายของแต่ ล ะ
องค์ประกอบไว้ดังนี้ องค์ประกอบของสมรรถนะตามแนวคิดของแมคเคิลแลนด์มี 5 ส่วนคือ
1. ความรู้ (Knowledge) คื อความรู้ เ ฉพาะในเรื่ องที่ต้ องรู้ เป็ นสาระส าคั ญส าหรั บ
วิชาชีพ เช่น ความรู้ด้านเครื่องยนต์ เป็นต้น
2. ทัก ษะ (Skills) คือ สิ่ ง ที่ ต้ องการให้ ท าได้ อ ย่ างมี ประสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น ทั ก ษะทาง
คอมพิวเตอร์ ทักษะทางการถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น ทักษะที่เกิดได้นั้นมาจากพื้นฐานทาง ความรู้และ
สามารถปฏิบัติได้อย่างแคล่วคล่องว่องไว
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self – Concept) คือเจตคติค่านิยมและความ คิดเห็น
เกี่ยวกับภาพลักษณะของตนหรือสิ่งที่บุคคลเชื่อว่าตนเองเป็น เช่น ความมั่นใจในตนเอง เป็นต้น
4. บุคลิกลักษณะประจาตัวของบุคคล (Traits) เป็นสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น คน
ที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้หรือมีลักษณะเป็นผู้นา เป็นต้น
5. แรงจูงใจ/เจตคติ (Motives/Attitude) เป็นแรงจูงใจหรือแรงขับภายในซึ่งทาให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมายหรือมุ่งสู่ความสาเร็จ เป็นต้น
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องค์ประกอบทั้ง 5 ส่วน ดังกล่าวข้างต้นแสดงความสัมพันธ์ในเชิงอธิบายเปรียบเทียบ ดังนั้น
องค์ประกอบของสมรรถนะจึงมีเพียง 3 ส่วนคือ ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ ซึ่งตามทัศนะของแมคเคิล
แลนด์กล่าวว่า (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ , 2547: 48) สมรรถนะเป็น ส่วนประกอบขึ้นมาจากความรู้
ทักษะ และเจตคติ/แรงจูงใจ หรือ ความรู้ ทักษะ และเจตคติ/ แรงจูงใจ ก่อให้เกิดสมรรถนะ จาก
ภาพ ความรู้ ทักษะ และเจตคติไม่ใช่สมรรถนะแต่เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้เกิด สมรรถนะดังนั้นความรู้
โดดๆ จะไม่เป็นสมรรถนะ แต่ถ้าเป็นความรู้ที่สามารถนามาใช้ให้เกิด กิจกรรมจนประสบความสาเร็จ
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะ สมรรถนะในที่นี้จึงหมายถึง พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดผลงานสูงสุดนั้น
ตัวอย่างเช่น ความรู้ในการขับรถ ถือว่าเป็นความรู้ แต่ถ้า นาความรู้มาทาหน้าที่เป็นผู้สอนขับรถ และ
มีรายได้จากส่วนนี้ ถือว่าเป็นสมรรถนะ ในทานองเดียวกัน ความสามารถในการก่อสร้างบ้านถือว่าเป็น
ทักษะ แต่ ความสามารถในการสร้างบ้านและนาเสนอให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง ได้ถือว่าเป็น
สมรรถนะ หรือในกรณีเจตคติ/แรงจูงใจก็เช่นเดียวกันก็ไม่ใช่สมรรถนะ แต่สิ่งจูงใจให้เกิดพลัง ทางาน
สาเร็จตรงตามเวลาหรือเรียกว่ากาหนด หรือดีกว่ามาตรฐานถือว่าเป็นสมรรถนะ สมรรถนะตามนัย
ดังกล่าวข้างต้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ
1. สมรรถนะขั้นพื้นฐาน (Threshold Competencies) หมายถึง ความรู้ หรือ ทักษะ
พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ของบุ ค คลที่ ต้ อ งมี เ พื่ อ ให้ ส ามารถที่ จ างานที่ สู ง กว่ า หรื อ ซั บ ซ้ อ นกว่ า ได้ เช่ น
สมรรถนะในการพูด การเขียน เป็นต้น
2. สมรรถนะให้เกิดความแตกต่าง (Differentiating Competencies)หมายถึง ปัจจัย
ที่ให้ บุ คคลมีผ ลการท างานที่ดีกว่าหรือสู งกว่ามาตรฐาน สู งกว่าคนทั่ว ไปจึงทาให้ เกิดผลสาเร็จที่
แตกต่างกัน
3. ประเภทของสมรรถนะ
นักวิชาการได้แบ่งประเภทของสมรรถนะไว้ดังนี้ ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2547: 10-11)
แบ่งสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง บุคลิ กของคนที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความรู้ ทัก ษะ ทัศ นคติ ความเชื่ อ และอุปนิ สั ย ของคนในองค์ก ารโดยรวมที่จ ะช่ ว ยสนับ สนุน ให้
องค์การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ได้
2. สมรรถนะตามสายงาน (Job Competency)หมายถึ ง บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะของคนที่
สะท้อนให้ เห็ น ถึงความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ ความเชื่อ และอุปนิสั ยที่จะช่วยส่ งเสริมให้ บุคคลนั้นๆ
สามารถสร้างผลงานในการปฏิบัติงานตาแหน่งนั้นๆ ได้สูงกว่ามาตรฐาน
3. สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competency)หมายถึงบุคลิกลักษณะของคนที่
สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่ทาให้บุคคลนั้นมีความสามารถใน
การทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้โดดเด่นกว่าคนทั่วไป ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล (2549 : 16) แบ่งสมรรถนะ
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง ส่วนที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านที่เป็นผลมาจากการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและการปฏิบัติงานที่กลมกลืน
2. สมรรถนะในการบริหารจัดการ (Professional Competency) หมายถึงส่วนที่
เป็น ความสามารถในการบริหารจัดการ ซึ่ง แปรผันตามกลยุทธ์ขององค์กรและหน่วยงานไม่หยุ ดนิ่ง
เป็ นส่ วนที่ส นับ สนุ นผลการดาเนิ นงานให้ เกิดประสิทธิภ าพสูงสุด ยึดถือเป้าหมายขององค์กรเป็น
หลักและสามารถวัดผลได้
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3. สมรรถนะในตาแหน่งหน้าที่ (Functional Competency) หมายถึง ส่ว นที่เป็น
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งงานนั้นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ ทักษะและ ความสามารถ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สรุปได้ว่าสมรรถนะสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ สมรรถนะหลัก
เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่มีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงานให้ บรรลุเป้าหมาย ของ
องค์กรได้และสมรรถนะตามสายงาน เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถ มีความรู้ ทักษะ
ทัศนะคติ ความเชื่อที่จ ะช่ว ยส่ งเสริมและสร้างผลงานในการปฏิบัติงานตาแหน่งนั้นๆ ได้ สู งกว่า
มาตรฐาน
ทิศนา แขมมณี (2560) กล่าวว่า การปฏิรูปการศึกษานับเป็นประเด็นสาคัญเร่งด่วนที่จาเป็น
ต้องมีการดาเนินการกันอย่างจริงจังในทุกองค์ประกอบ โดยเฉพาะในองค์ประกอบที่ส่งผลโดยตรงต่อ
ผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของผู้เรียน คือ ครู หลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดผลและประเมินผล
จากการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการเอกสาร ผลงานวิจัย การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผู้เรียนในทุกระดับการศึกษาด้อยคุณภาพทั้งทางด้านการนาความรู้
และทักษะที่ตนได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจาวัน ซึ่งก็คือ “ความสามารถเชิง
สมรรถนะ” นั่นเอง
“สมรรถนะ” เป็ น พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถของบุคคลในการประยุกต์ใช้
ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ในการทางาน การใช้ชีวิตและการแก้ปัญหา ศาสตราจารย์ Davis McCelland แห่ง
มหาวิทยาลัย Harvard พบว่า สมรรถนะเป็นคุณสมบัติที่สามารถทานายความสาเร็จในการทางานได้
ดีกว่าเชาว์ปัญญา (Intelligence) สมรรถนะจึงควรจะเป็นผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการเรียนรู้ เพราะ
เป็นความสามารถในระดับใช้การได้ในชีวิต ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต
ในเมื่อ “สมรรถนะ” มีความสาคัญและประโยชน์ต่อชีวิต การศึกษาจึงต้องทาหน้าที่พัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่จาเป็น แต่ สมรรถนะอะไรที่เป็นความจาเป็นที่ผู้เรียนทุกคนจะต้องมีเมื่อจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.1 – ม.6) ประเด็นนี้จึงเป็นคาถามสาคัญที่ต้องตอบให้ได้เป็นอันดับแรก
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เห็นถึงความสาคัญและความจาเป็นดังกล่าว
จึงได้จัดตั้งคณะทางานขึ้ นมาชุดหนึ่งเพื่อศึกษาหาคาตอบ คณะทางานดังกล่าวจึงจัดทาขึ้นเป็นการ
นาร่อง โดยคณะวิจัยได้พัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน ซึ่งเป็นสมรรถนะของผู้ที่เรียนจบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้เห็นกรอบสมรรถนะในภาพรวมปลายทาง และใช้กรอบดังกล่าวเป็นหลักใน
การนาสู่กรอบสมรรถนะหลักระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3) ซึ่งมีความสาคัญเร่งด่วนที่ต้อง
ปรับเปลี่ยนก่อนระดับชั้นอื่นๆ
กรอบสมรรถนะหลักที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยสมรรถนะสาคัญ 10 สมรรถนะ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับหลักการสาคัญ 6 ประการ คือ เป็นสมรรถนะที่สามารถตอบสนอง 1) ความต้องการของ
ประเทศตามที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูป
ประเทศด้านต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา
2)
สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตในโลกปัจจุบันแล ะ
อนาคต 3) ส่งเสริมการใช้ศาสตร์พระราชา พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และ
พระราชดารัสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ 4) ให้ความสาคัญกับความเป็นไทย ความเป็นชาติไทย
เพื่อดารงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้ถาวรสืบไป 5) สอดคล้องกับหลักพัฒนาตามวัยของมนุษย์
และตอบสนองต่อความแตกต่างที่หลากหลายทั้งของผู้เรียน บริบท และ ภูมิสังคม และ 6) สามารถ
เทียบเคียงกับมาตรฐานสากลได้
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สมรรถนะทั้ง 10 ประการ เป็นสมรรถนะหลักที่เด็กและเยาวชนไทยจะต้องได้รับการพัฒนา
ในช่วงเวลา 12 ปีของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและดารงชีวิต
อย่างมีคุณภาพในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ได้ สมรรถนะทั้ง 10 ประการ ได้แก่
1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3. กระบวนการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
4. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
5. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน
6. อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ
7. ทักษะการคิดชั้นสูงและนวัตกรรม
8. การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล
9. การทางานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นา
10. การเป็นพลเมืองตื่นรู้และมีจิตสานึกสากล
คณะทางานได้พัฒนารายการสมรรถนะย่อยของแต่ละสมรรถนะหลัก ทั้งในระดับการศึกษา
ขั้น พื้ น ฐาน ระดั บ ประถมศึ ก ษาและระดับ มั ธ ยมศึ กษาตอนต้น รวมทั้ งได้ พัฒ นาแนวทางการน า
สมรรถนะไปใช้การพัฒนาผู้เรียนได้ 6 แนวทาง และนาไปทดลองใช้ในโรงเรียนสังกัดต่าง ๆ เพื่อศึกษา
ความเป็นไปได้ กระบวนการนาไปใช้ ผลที่เกิดขึ้นกับครูและนักเรียน รวมทั้งปัจจัยที่เอื้อและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของครูและการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งผลจากการวิจัยและพัฒนาดังกล่าว
สามารถนาไปใช้ในการปรับ/พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล รวมทั้งการ
พัฒ นาครู ให้ ส ามารถเพิ่มคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และพัฒ นาผู้ เรียนให้ เกิดสมรรถนะที่
ต้องการในชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจาวัน ทักษะกระบวนการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา รวมทั้งสมรรถนะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สมรรถนะทั้งสี่นี้ เป็นสมรรถนะที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนไทยเป็นคน
ไทยฉลาดรู้ (Literate Thais) คือ มีความรู้และเครื่องมือพื้นฐานที่จะใช้ในการแสวงหาความรู้และ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนสมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน และทั กษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการจะช่วยให้เด็กและเยาวชนไทยมีชีวิตที่อยู่ดีมีสุข (Happy Thais) สาหรับทักษะการคิด
ขั้นสูงและนวัตกรรม รวมทั้งการรู้ เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลจะช่วยเพิ่มพูนความสามารถ ความ
เก่งให้เด็กและเยาวชนไทยคิดเก่ง และรู้ทันโลก ทาให้เด็กและเยาวชนไทยเก่งขึ้น มีความสามารถ
สู ง ขึ้ น (Smart Thais) ส่ ง ผลต่ อ การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ระดั บ โลกด้ ว ยส่ ว นสอง
สมรรถนะสุดท้าย คือ สมรรถนะการทางานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นา และสมรรถนะการ
เป็นพลเมืองตื่นรู้และมีสานึกสังคมจะช่วยให้เด็กและเยาวชนไทยเป็นผู้ที่สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
เป็นผู้นาที่ดีและเป็นพลเมืองไทยที่ใส่ใจสังคมและมีสานึกสากล (Active Thais Citizen with Global
Mindedness) มีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในกิจการของสังคมและผดุงความเป็นธรรมในสังคม เพื่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตลอดไป
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การมี ส่ ว นร่ ว มเน้ น การให้ ความส าคัญ กั บมนุษ ย์ มนุ ษย์ เป็ นปั จจั ยหลั ก ที่ส าคั ญของ
ประสิทธิผลขององค์การ หลักการของทรัพยากรมนุษย์เชื่อว่ามนุษย์เป็นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดของ
องค์การ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมนั้น มีหลายทฤษฏี ในที่นี้จะกล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวกับการวิจัย
ครั้งนี้ ดังนี้
1.1 ทฤษฎีการกระทาตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ (symbolic interactionism)
จานง อดิวัฒนสิทธิ์, เฉลียว ฤกษ์รุจิพิมล, ประพีร์ วิริยะสมบูรณ์, เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์,
สุดา ภิรมย์แก้ว และสุรพันธ์ เพชราภา (2545: 57) กล่าวถึงทฤษฎีการกระทาตอบโต้เชิงสัญลักษณ์
ไว้ว่า ทฤษฎีการกระทาตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ ของมีดด์ (George Herbert Mead) ซึ่งเป็นทฤษฎีทาง
สังคมวิทยาเกี่ยวกับการกระทาและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ที่อธิบายพฤติกรรมทางสังคมที่บุคคลหรือ
กลุ่มแสดงออก โดยมองว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นกระบวนการของการให้ความหมาย และ
เข้าใจความหมายได้ตรงกัน มีดด์มองเห็นว่าพฤติกรรมทุกอย่างเป็นสัญลักษณ์ ซึ่งมีความหมายถึง บาง
สิ่งบางอย่าง เช่น การยื่นมือ หมายถึง การทักทาย การขอความช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ
แต่ความหมายเหล่านี้ไม่ได้ถูกกาหนดไว้ตายตัว บุคคลจะต้องตีความก่อนการตอบสนอง ซึ่งการตีความ
อย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การเรียนรู้ของบุคคล เขาเห็นว่าการกระทาตอบโต้ไม่ใช่พฤติกรรม
ที่บุคคลตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยตรง แต่เป็นกระบวนการที่ผ่านการตีความหรือกาหนดความหมายให้
สิ่งเร้าเสียก่อน ทฤษฎีนี้เชื่อว่าปฏิสัมพันธ์ในสังคมจะดาเนินไปได้ก็ต่อเมือคนมีความรู้ความเข้าใจที่
ตรงกันในสถานการณ์หนึ่ง ๆ ความสัมพันธ์ในสังคมเป็นสิ่งที่เกิ ดจากการให้ความหมาย การเรียนรู้
ความหมาย และการตีความหมายนั้นก่อนการตอบสนอง
จากทฤษฎีดังกล่าว จะเห็นว่าความสัมพันธ์ต่อกันของคนในสังคมเป็นกระบวนการของการ
กระท าตอบโต้ ซึ่ ง กั น และกั น ที่ มี ค วามผั น แปรอยู่ เ สมอตามสถานการณ์ บุ ค คลเป็ น ผู้ ส ร้ า งหรื อ
กาหนดการกระทาไม่ใช่ถูกกาหนดโดยโครงสร้างสังคม ซึ่งผู้วิจัยได้นาแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวมาใช้ใน
การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งการมี
ส่ ว นร่ ว มดังกล่ า วเป็ น ความสั มพั น ธ์ระหว่างคนกั บคนที่มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยมากระท าตอบโต้กัน ใน
รู ป แบบของ “ความร่ ว มมื อ ” ซึ่ ง เป็ น พฤติ ก รรมที่ บุ ค คลแสดงออกจากการมี ค วามสั ม พั น ธ์ ห รื อ
ปฏิสัมพันธ์ที่ผู้กระทามีจุดมุ่งหมายร่วมกัน มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
ดังนั้นการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้บริหาร ครู ฯลฯ กับชุมชน ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นาชุมชน ประชาชนในชุมชน ฯลฯ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้
เข้ามามีส่ ว นร่ ว มในการจั ดการศึก ษาของสถานศึกษา ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การมีส่ ว นร่ว มเป็ น
วิทยากรท้องถิ่น การมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการของสถานศึกษา ฯลฯ ย่อมมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน
และเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย คือ สถานศึกษาได้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ส่วนชุมชนที่เข้า
ร่วมก็ได้พัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องและสนองความต้องการของชุมชน รวมทั้งได้เรียนรู้และพัฒนา
ตนเองเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
1.2 ทฤษฎีลาดับความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s theory of human motivation)
มาสโลว์ได้อธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษย์เกี่ยวกับความต้องการขั้นพื้นฐานที่เกิดจากความพึงพอใจ
เรียงตามลาดับความต้องการ ประกอบด้วย
1.2.1 ความต้องการทางด้านร่างกาย (physiological needs) ที่สาคัญคือความหิว
ความกระหาย การนอนหลับ และความต้องการทางเพศ มาสโลว์ได้พิจารณาความต้องการทางด้าน
ร่างกาย เช่น เมื่อบุคคลมีความหิวอย่างเต็มที่ ความต้องการอื่น ๆ จะถูกลืมหมด
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1.2.2 ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เมื่อความต้องการทางด้าน
ร่างกายได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการความปลอดภัยจะเกิดขึ้น มาสโลว์ ชี้ให้เห็นว่า “บุคคล
ที่อยู่ในสังคมที่เจริญแล้วได้รับการตอบสนองความต้องการความปลอดภัยของเขาเป็นส่วนใหญ่ สังคม
ที่ดีและสงบสุข สามารถทาให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยอย่างเพียงพอจากสัตว์ป่า อาชญากรรม การทา
ร้ายร่างกาย เป็นต้น มาสโลว์ ชี้ให้เห็นต่อไปว่านอกเหนือจากจุดนี้แล้ว ความต้องการความปลอดภัย
ในสังคมที่เจริญแล้วเกี่ยวข้องกับการซื้อประกันชีวิต การมองหางานที่มั่งคง และการแสวงหาความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจอื่น ๆ
1.2.3 ความต้ อ งการความรั ก และเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของหมู่ (love and belonging
needs) ตามทฤษฎีของมาสโลว์เมื่อทั้งความต้องการทางด้านร่างกายและความปลอดภัยได้รับการ
ตอบสนองแล้ว ความต้องการมีส่วนร่วมและความรักจะเกิดขึ้น
1.2.4 ความต้องการเกียติยศชื่อเสียง (esteem needs) ความต้องการเคารพนับถือ
ตนเองและความเคารพนั บถือจากบุคคลอื่นคือความต้องการล าดับต่อไป บุคคลต้องการบรรลุถึง
ความสาเร็จ และได้รับการยกย่องในความสาเร็จของพวกเขา การตอบสนองความต้องการเกียรติยศ
ชื่อเสียงจะนาไปสู่ความเชื่อมั่นตนเองและความรู้สึกว่ามีคุณค่า
1.2.5 ความต้องการความสมหวังของชีวิต (self actualization needs) เมื่อความ
ต้องการทางด้านร่างกาย ความปลอดภัย ความรัก และเกียรติยศชื่อเสียงได้รับการตอบสนองแล้ว
ในไม่ช้าบุคคลจะไม่พอใจถ้าหากว่าพวกเขาไม่ได้ทาสิ่งที่พวกเขาต้องการทา มาสโลว์สังเกตเห็นว่า
“นักดนตรีต้องเล่นดนตรี จิตรกรต้องวาดรูป นักกวีต้องเขียนกลอน ถ้าหากพวกเขาต้องการมีความสุข
อย่างสูงสุ ด” การทาสิ่งที่บุคคลต้องการทามากที่สุดในชี วิตของเขาคือ ความต้องการความสมหวัง
ของชีวิต (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2541: 161)
จากทฤษฎีดังกล่าว จะเห็นว่ามนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาจะให้เป็นที่รักของผู้อื่น และ
ต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นต้องการเป็นส่วนหนึ่งของหมู่ ตามความต้องการในลาดับที่ 3 คือ ความ
ต้องการความรักและเป็นส่วนหนึ่งของหมู่ ซึ่งผู้วิจัยใช้แนวคิดดังกล่าวในการศึกษาการมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในครั้งนี้
1.3 ทฤษฏีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg’s two – factor theory of motivation)
ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก มีเรียกหลายชื่อเช่น ทฤษฏีปัจจัยจูงใจ-ปัจจัยค้าจุน (the motivation –
hygiene theory) หรื อทฤษฏีปั จจั ยจูงใจ-ปัจจั ยบ ารุงรักษา (the motivation – maintenance theory)
เป็นทฤษฏีการจูงใจหรือทฤษฎีแรงจูงใจมีความเป็นมาดังนี้
เฮอร์ซเบิร์ก ได้สร้างทฤษฎีขึ้นจาการศึกษาสัมภาษณ์วิศวกรและนักบัญชี ประมาณ 200 คน
จากโรงงานอุตสาหกรรม 11 แห่ง ในเมืองพิตสเบอร์ก มลรัฐเพลซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับ
สาเหตุของความพอใจในงานและความไม่พอใจในงาน (ปัจจัยจูงใจในการทางาน) มีสมมุติฐานว่า
“ความพึงพอใจในงานที่ทาจะเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี ” โดยได้ถามบุคคลเหล่านี้ว่า
มีอะไรบ้างในการทางานของพวกเขาที่ทาให้ พวกเขามีความสุขหรือความพอใจและมีอะไรบ้างที่ทาให้
พวกเขาไม่มีความสุขหรือความไม่พอใจ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ของเฮอร์ซเบิร์ก และเพื่อนร่วมงานของเขา
คือ เบอร์นาด เมาสเนอร์ (Bernard Mausner) และ บาบารา ซินเดอร์แมน (Babara Synderman)
ได้สรุปว่า คนมีความต้องการแตกต่างกันอยู่ 2 ประเภทที่ไม่ขึ้นอยู่ระหว่างกัน และมีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมของคนในการทางาน เขาค้นพอว่าเมื่อคนมีความรู้สึกไม่พอใจในงานของพวกเขา พวกเขา
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จะพูดถึงสภาพแวดล้อมการทางานของเขาโดยตัวของมันเอง เฮอร์ซเบิร์ก เรียกความต้องการประเภท
แรกว่า “ปัจจัยอนามัย” เพราะปัจจัยเหล่านี้ได้ชี้ให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมการทางานของคน และทา
หน้าที่ป้องกันไม่ให้ความไม่พอใจในงานที่ทาเกิดขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ไมได้เป็นลักษณะของงาน แต่ปัจจัย
เหล่านี้สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของงานที่ปฏิบัติอยู่ เฮอร์ซเบิร์กได้สั มพันธ์ การใช้คา “อนามัย ”
ของเขากับความหมายของการแพทย์ ปัจจัยอนามัยไม่ได้จูงใจให้บุคคลทางานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ปัจจัยอนามัยเพียงแต่ป้องกันไม่ให้ผลการปฏิ บัติงานของบุคคลลดลงเนื่องจากาการจากัดการทางาน
นี่ คื อ เหตุ ผ ลที่ เ ฮอร์ เ บิ ร์ ก เรี ย กปั จ จั ย อนามั ย เหล่ า นี้ อี ก ชื่ อ หนึ่ ง ว่ า “ปั จ จั ย บ ารุ ง รั ก ษา” หรื อ
“ปัจจัยค้าจุน” เขาเรียกความต้องการประเภทที่สองว่า “ปัจจัยจูงใจ” เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้สามารถ
จูงใจคนให้ทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เฮอร์ซเบิร์ก ใช้คาว่า “จูงใจ” เพราะว่าปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบใน
ทางบวกต่อความพอใจในงานที่ทา และทาให้ประสิทธิภาพการทางานของบุคคลสูงขึ้น
1.4 ทฤษฎีของเขตทับซ้อนของอิทธิพล (overlapping spheres of influence theory)
เอปสไตน์ และคนอื่นๆ (Epstein and others, 1997: 71-78) ได้เสนอทฤษฎีเพื่อ
อธิบายการมีส่วนร่วมของผู้ป กครองในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้วยทฤษฎีขอบเขตทับซ้อน
ของอิทธิพล โดยมีแนวคิดหลักดังนี้ คือ หากมุมมองของนักการศึกษามองเด็กว่าเป็น “นักเรียน” นัก
การศึกษานั้นก็จะมองครอบครัวแยกต่างหากจากสถานศึกษา นั้นคือ ครอบครัวก็จะถูกคาดหวังให้ทา
หน้าที่ไปตามลาพังและทิ้งหน้ าที่การจัดการศึกษาของเด็กไว้ให้สถานศึกษา แต่หากนักการศึกษามี
มุมมองว่านักเรียนเป็น “เด็ก” นักการศึกษานั้นก็จะมองทั้งครอบครัวและชุมชนเป็นเสมือนหุ้นส่วน
(partners) กับสถานศึกษาในการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็ก ความเป็นหุ้นส่วนจะตระหนักถึงการ
แบ่งปันความสนใจ ความรับ ผิดชอบเพื่อเด็ก และจะทางานร่วมกันริเริ่มโครงการที่ดีกว่าเดิม และ
โอกาสต่างๆ เพื่อเด็ก และความสาเร็จของความเป็นหุ้นส่วนกันนี้ก็คือ “การดูแล (care) เด็ก” ซึ่งเป็น
แนวคิดหลักพื้นฐาน
เมื่อผู้ปกครองมีส่ วนร่วมในการจัดการศึกษาถึงขนาดเป็นหุ้นส่วนกับสถานศึกษาแล้ ว
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูจะริเริ่มบรรยากาศ “โรงเรียนเสมือนครอบครัว ” (family-like school)
มากขึ้น สถานศึกษาเสมือนครอบครัวจะต้อนรับทุกๆ ครอบครัว สถานศึกษาจะกระตุ้นเตือนความเป็น
ปัจเจกบุคคลของเด็กแต่ละคน และทาให้เด็กแต่ละคนรู้สึกว่าตนเองเป็นคนพิเศษ
ในทานองเดีย วกัน ความเป็นหุ้ นส่ ว นนี้ ผู้ ปกครองก็จะริเริ่มบรรยากาศ “ครอบครัว
เสมือนสถานศึกษา” (school-like family) ครอบครัวเสมือนสถานศึกษาจะกระตุ้นแต่ละคนตระหนัก
ว่าตนเป็นนักเรียน ครอบครัวจะเสริมแรงความสาคั ญของสถานศึกษา การบ้านและกิจกรรมซึ่งสร้าง
ทักษะความรู้สึกสาเร็จให้เด็ก ชุมชนรวมถึงกลุ่มของผู้ปกครองจะทางานร่วมกัน ริเริ่มโอกาสการเรียนรู้
เสมือนโรงเรียน เหตุการณ์ โครงการซึ่งเสริมแรงกระตุ้นเตือนให้รางวัลนักเรียนที่พัฒนาก้าวหน้าด้วยดี
มีความคิดริเริ่ม เสียสละ ทาดี ชุมชนก็จะริเริ่มบรรยากาศ “ชุมชนเสมือนครอบครัว (communityminded families) นักเรียนจะช่วยเพื่อนบ้านของเขาและครอบครัวอื่นๆ แนวคิดสถานศึกษาชุมชนก็
จะเกิดขึ้น เกิดโครงการบริการเพื่อเด็ก ผู้ปกครอง และคนอื่นๆ ตลอดเวลาทั้งก่อน ระหว่าง และ
หลังจาก เวลาทาการปกติของสถานศึกษา สถานศึกษาและชุมชนก็จะพูดคุยถึงโครงการและบริการที่
เป็นมิตรกับครอบครัว (family friendly) เมื่อแนวคิดทั้งหมดนี้รวมเข้าด้วยกัน ก็จะเป็นชุมชนแห่งการ
เรี ยนรู้ (learning communities) หรื อชุ มชนแห่ งความดู แล (care communities) ค าต่ า งๆ เหล่ า นี้
ประกอบกันขึ้นเป็นทฤษฎีของเขตทับซ้อนของอิทธิพล
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1. โครงสร้างภายนอก (external structure) แสดงถึง 3 บริบทที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้
และพัฒนาการของเด็ก ขอบเขตที่ทับซ้อนนี้ชี้ให้เห็นว่า ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน แบ่งปันความ
รับผิดชอบกันเพื่อเด็ก ความหลากหลายในแนวทางปฏิบัติ ปรัชญา ประวัติศาสตร์ ฯลฯ ทาให้เกิดการ
ทับซ้อนกันมากหรือน้อย การเชื่อมโยงกันของ 3 บริบทนี้มากหรือน้อย การปฏิบัติและการทับซ้อนกัน
นี้เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
2. โครงสร้างภายใน (internal structure) แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ว่าจะเกิดก็ต่อเมื่อบุคคล
ในสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน สื่อสารหรือทางานร่วมกัน โดยเด็กเป็น ศูนย์กลางและผู้กระทา
(actor) ปฏิสัมพันธ์นี้ ความเชื่อมโยง/การมีส่วนร่วมของบ้าน สถานศึกษา และชุมชน อาจจะอยู่ใน
ระดับสถาบัน (institutional level) เช่น ครอบครัว กลุ่มเด็ก นักการศึกษา และชุมชน หรือในระดับ
ปัจเจกบุคคล (individual level) เช่น ครู ผู้ปกครอง เด็ก หุ้นส่วนของชุมชนหรือ กลุ่มเล็กๆ
จากทฤษฏีดังกล่าว ซึ่งอธิบายบริบท 3 บริบท ที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้คือ ครอบครัว
สถานศึกษา และชุมชน สามารถที่จะนามาใช้เป็นแนวคิดเพื่อที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครอง/
ครอบครัว ครู/สถานศึกษา และชุมชน/สังคม ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในการวิจัยครั้งนี้
2. ความหมายของการมีส่วนร่วม
โคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen and Upoff, 1977: 6) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม
ในทั ศ นะของการพั ฒ นาชนบทว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มจะต้ อ งประกอบด้ ว ยการมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งของ
ประชาชน 4 ประการคือ 1) การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจว่าจะทาอะไรและทาด้วยวิธีการ
อย่างไร 2) มีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ ตัดสินใจในการให้ทรัพยากรสนับสนุนโครงการและการ
ร่วมมือกับองค์กรหรือกลุ่มกิจกรรมเป็นการเฉพาะ 3) มีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์อันเกิด
จากโครงการพัฒนา และ 4) มีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ
United Nations (1978: 4) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะที่เป็น
กระบวนการในการพัฒนาว่า คือ การเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้นและมีพลังของประชาชนในด้านต่างๆ
ได้ แ ก่ ในการตั ด สิ น ใจ เพื่ อ ก าหนดเป้ า หมายของสั ง คม และการจั ด สรรทรั พ ยากรเพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้าหมายนั้น ในการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ด้วยความสมัครใจ โดยที่การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ควรครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
1) การมีส่วนร่วมของประชาชนครอบคลุมการสร้างโอกาสที่เอื้อให้สมาชิกทุกคนของชุมชน
และสังคมได้ร่วมกิจกรรม ซึ่งนาไปสู่และมีอิ ทธิพลต่อกระบวนการพัฒนา และเอื้อให้ได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาโดยเท่าเทียมกัน
2) การมีส่วนร่วมเป็นไปด้วยความสมัครใจและเป็นประชาธิปไตย ในกรณีต่อไปนี้
(1) การเอื้อให้เกิดการพัฒนา
(2) การแบ่งสรรผลประโยชน์จากการพัฒนาโดยเท่าเทียมกัน
(3) การตัดสินใจเพื่อกาหนดเป้าหมาย กาหนดนโยบาย การวางแผน และการดาเนิน
โครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
3) การมีส่วนร่วม เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างส่วนที่ประชาชนลงทุนลงแรงและทรัพยากรเพื่อ
พัฒนากับประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนลงแรงดังกล่าว นั้นคือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตัดสินใจ ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและระดับชาติ จะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ประชาชน
ลงทุนลงแรงกับประโยชน์ที่ได้
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เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2537: 182) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมเป็นการที่บุคคลหรือคณะ
บุคคลเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุน ทาประโยชน์ในเรื่องต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ อาจเป็นการมีส่วน
ร่วมทั้งในกระบวนการตัดสินใจ หรือกระบวนการบริหาร ประสิทธิภาพขององค์การขึ้นอยู่กับการรวม
พลังของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์การนั้น ในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย วิธีการหนึ่งในการ
รวมพลังทางความคิด สติปัญญา และการกระทานั้นคือการให้มีส่วนร่วม
อัจฉรา โพธิยานนท์ (2539: 101) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วม
หมายถึง การให้ป ระชาชนได้มีโ อกาสเป็นผู้กาหนดการตัดสินใจ คิดค้นปัญหา และดาเนินการใน
ขั้นตอนต่างๆ ของการพัฒนา
ชูช าติ พ่ว งสมจิ ตร์ (2540: 12) ให้ ความหมายของการมีส่ ว นร่ว ม หมายถึง การเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจในกิจการใดๆ ที่มีผลกระทบถึงตัวประชาชน
เมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2541: 17) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม คือการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ใน
ลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทา ที่มีผลกระทบต่อตนเองและชุมชน
อุทัย บุญประเสริ (2543: 113) กล่าวถึง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและประชาชนใน
การจัดการศึกษา โดยกล่าวถึงความหมายของการมีส่วนร่วม ไว้ว่า “การมีส่วนร่วม” หมายถึง การเปิด
โอกาสให้สมาชิกของชุมชนและประชาชนเข้ามามีส่วนตัดสินใจในกิจการใดๆ ให้ความช่วยเหลือ และมี
อิทธิพลต่อการดาเนินกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อประชาชน
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2545: 26) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง
การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจการร่วมปฏิบัติ และร่วม
รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 1142) ให้
ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า คือ ส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
ดังนั้นสรุปความหมายของการมีส่วนร่ วม ได้ว่า หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของชุมชนเข้ามามีส่วนในการคิด ตัดสินใจ ปฏิบัติ และรับผิดชอบในกิจการ
ใดๆ ให้ความช่วยเหลือ และมีอิทธิพลต่อการดาเนินกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ใน
ชุมชน
3. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2545) ได้ชี้นาการปฏิรูปภาคสังคมอย่างกว้างขวาง ทั้งการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ และการปฏิรูป
การศึกษา มีการกระจายอานาจที่นาไปสู่การมีส่วนร่วม หรือการเพิ่มบทบาทของสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษา และสถานศึ ก ษา ในการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ประชาชนในท้ อ งถิ่ น เพิ่ ม มากขึ้ น การมี
ส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนเป็นยุทธวิธีที่สาคัญต่อความสาเร็จของการพัฒนาคน และส่งเสริม
ความเป็นธรรมในสังคม มีกฎหมาย นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ได้แก่
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้
(1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน
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ส่วนท้องถิ่น

(2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
(3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้
(1) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
(2) มีการกระจายอานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครอง

(3) มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกระดับและประเภทการศึกษา
(4) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
และการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
(5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา
(6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียนโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
(2) ฝึ ก ทั ก ษะ กระบวนการคิ ด การจั ด การ การเผชิ ญ สถานการณ์ และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
(3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ทาได้
คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
(4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วน
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
(5) ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ผู้ส อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่ อการ
เรียนและอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียน
การสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ
(6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความร่วมมือกับ
บิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิต
ทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้
อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
มาตรา 29 ให้ ส ถานศึ ก ษาร่ ว มกั บ บุ ค คล ครอบครั ว ชุ ม ชน องค์ ก รชุ ม ชน องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนเพื่อให้ชุมชน
มีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและ
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วิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการ
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน
มาตรา 57 ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาโดยนาประสบการณ์ ความรอบรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
มาตรา 58 ให้ มีการระดมทรัพยากรและการลงทุ นด้านงบประมาณ การเงิน และ
ทรัพย์สินทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่นและต่างประเทศมาใช้จัด
การศึกษาดังนี้
(1) ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยอาจ
จัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
(2) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สิน และทรัพยากรอื่น
ให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจาเป็น
ทั้งนี้ ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรดังกล่าว โดย
การสนับสนุน การอุดหนุนและใช้มาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีตามความเหมาะสมและความ
จาเป็น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
2) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติกล่าวว่าสั งคมทุกวันนี้และในอนาคต
เป็ น สั ง คมฐานความรู้ ที่ ก ารเรี ย นรู้ ความรู้ และนวั ต กรรมเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการพั ฒ นาจึ ง มี
ความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมและสร้างสภาพการณ์เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนา
คุณภาพ ประสิทธิภาพและขีดความสามารถของคนส่วนใหญ่ในประเทศ โดยยึดหลักการให้ทุกภาค
ส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนด และตัดสินใจในกิจกรรมสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
และชุมชนท้องถิ่น มีการสนับสนุนให้สังคมทุกส่วนและทุกระดับได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
และการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อความสาเร็จ ในการปฏิบัติเช่นนี้จะทาให้เกิดพลังชุมชนท้องถิ่น
ที่เข้มแข็ง อัน จะเป็น ฐานรากที่มั่น คงในการพัฒ นาประเทศอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนตลอดไป
โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้จัดแนวนโยบายเพื่อดาเนินการในด้านสถานศึกษา
สนับสนุนให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง คนในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน พระภิกษุ นักบวช ผู้นาทางศาสนา และ
ผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งประโยชน์แก่ผู้เรียนเป็นสาคัญเพื่อ
พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
3) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555)
1. ต้องให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทางาน โดยต้องรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนตอบสนองความต้องการและอานวยประโยชน์ ลดขั้นตอนและภาระในการติดต่อของ
ประชาชน มี ร ะบบการแก้ ไ ขปั ญ หาและรั บ เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
ตลอดจนเป็นที่พึ่งของประชาชนในยามมีปัญหาและความเดือดร้อน
2. สร้างระบบธรรมาภิบาลในการกากับดูแลตนเองที่ดีเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และความเชื่อมั่นศรัทธา เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ลดการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ รวมทั้ง
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ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นแบบอย่างของการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ใช่
เป็นผู้สร้างปัญหาหรือภาระแก่สังคมเสียเอง
3. ปรั บ รู ป แบบการทางานให้ มีลั กษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความ
ร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
4. สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการโดย
4.1 สร้ า งความรู้ แ ละความเข้ าใจแก่ เ ครื อ ข่า ยภาคประชาสั ง คม และภาค
ประชาชนในการพัฒนาระบบราชการ เน้นการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง (Action Learning) เพื่อให้
ภาคประชาชน มีศักยภาพในการเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมมากขึ้นจนถึงระดับของการเข้ามาเป็น
หุ้นส่วน และร่วมติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดความรู้และความตระหนักในสานึกพลเมืองว่าจะต้องเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐ
รวมถึงองค์กรส่วนท้องถิ่น
4.2 พัฒนารูปแบบ กลไก ระบบ และวิธีทางาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ภาค
ประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น วางหลักเกณฑ์ให้แต่ละส่วนราชการจัดให้มี
ระบบการปรึกษาหารือกับประชาชน สารวจความต้องการของประชาชนในโครงการที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่วมในการออกแบบและให้ ข้อคิดเห็นต่อการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการช่วยกันทาให้เกิดการบริการสาธารณะที่ดียิ่งขึ้น
4.3 ส่งเสริมให้มีคณะกรรมการภาคประชาชน (Lay Board) ในทุกระดับและ
จัดให้มีอาสาสมัครภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐรวมถึงการ
ริเริ่มให้มีการวางแผนและจัดทางบประมาณแบบมีส่วนร่วม
4. ความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
นักวิชาการทางการศึกษาได้กล่าวถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ไว้หลายหลากหลายแนวคิด เช่น เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2547: 180-181) ได้กล่าวถึงความจาเป็นใน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการศึกษา ดังนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
การศึกษาเป็นวิธีการที่สาคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของชาติ สถานศึกษาเป็นสถาบันทาง
สังคม (Social Institution) เช่นเดียวกับบ้าน เป็นตัวแทนของสถาบันครอบครัว หรือจัดเป็นตัวแทน
ของสถาบันศาสนา สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่สังคมจัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของสังคมใน
ด้านให้บริการทางการศึกษาแก่สมาชิกของสังคมนั้น ๆ ดังนั้น ภารกิจของสถานศึกษา คือ การให้บริการ
ทางการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับความต้องการของสั งคมวิธีการหนึ่งที่ จะทราบความ
ต้องการของสังคมก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
ดังนั้น ผู้บริหารจาเป็นจะต้องตระหนักถึงความสนใจของประชาชน (Public interest)
ซึ่งความสนใจของประชาชนมีความหมายรวมถึงความต้องการของเยาวชน ความต้องการของชุมชน
และความต้องการของสังคม ปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นเรื่องที่ซับซ้อน เมื่อความสนใจ
ของประชาชนมีความสาคัญ ผู้บริหารจึงจาเป็นจะต้องหาข้อมูลต่าง ๆ โดยขอความร่วมมือจากชุมชน
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร หน้าที่สาคัญอย่างหนึ่งของผู้บริหาร คือ จัดหา จัดระบบ
และจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้แก่คณะครู ชุมชนเป็นแห่งทรัพยากรที่สาคัญ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
ทรัพยากรที่สาคัญในการจัดการศึกษา โรงเรียนประสบความสาเร็จเพราะให้ประชาชนมาเกี่ยวข้อง
ด้ ว ยการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ป กครองและชุ ม ชน ท าให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นสู ง ขึ้ น
ในโรงเรีย นที่มีประสิ ทธิผลนั้ น ผู้ บริหารจาเป็นจะต้องรู้จักหน้าที่ของความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน -
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โรงเรียน – ชุมชน โดยจะต้องให้ผู้ปกครอง และประชาชนมาเกี่ยวข้องในกิจการของโรงเรียน การมี
ส่วนร่วมทาให้ผู้ปกครองมีความพอใจในโรงเรียน มีความเชื่อถือและศรัทธาโรงเรียน
สอดคล้องกับ ชาญชัย อาจิณสมาจารย์ (2548: 40-42) ที่ได้กล่าวว่า ความสาคัญหรือ
ประโยชน์ที่สถานศึกษาจะได้รับจากการบริหารแบบมีส่วนร่วม ถ้าดาเนินงานโดยประสบความสาเร็จ
กระบวนการกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการบริหารบางอย่างได้โดยใช้องค์ประกอบ
ที่สาคัญ 5 ประการต่อสถาบันหรือระบบการศึกษา คือ
1. ความกระจ่างในจุดประสงค์ /เป้าหมายที่ให้คาจากัดความอย่างชัดเจน จะส่งเสริม
ความรู้สึกของการตกลงและความผูกพันภายใน คณะครูจะเข้าใจเป้าหมายและมีความผูกพันกับการ
นาออกใช้เพราะเขามีส่วนร่วมในการรวบรวม การมีส่วนร่วมในการออกแบบกลยุทธ์นาไปสู่เป้าหมาย
ที่ท้าทายยิ่งขึ้น และระดับการจูงใจสู่การทาเป้าหมายเหล่านั้นให้บรรลุผล
2. มีความผูกพันและการประสานงานมากขึ้นต่อการตัดสินใจ เป้าหมายที่ชัดเจนและ
เป็นที่ยอมรับสามารถใช้เพื่อประสานการตัดสินใจและการกระทาของครูและผู้ บริหารในขอบข่าย
จานวนหนึ่ง เป้าหมายที่สร้างขึ้นร่วมกันจะเป็นจุดรวมที่สาคัญและเป็นจุดอ้างอิงสาหรับการตัดสินใจ
ในอนาคต เมื่อเอกบุคคลเข้าใจจุดประสงค์ขององค์กร เขาก็มีแนวโน้มที่จะมีความผูกพันมากขึ้นต่อ
การตัดสินใจเหล่านั้น
3. การแก้ปั ญหาความขัดแย้งอย่างมีประสิ ทธิผล เป้าหมายที่เห็ นพ้องต้องกันให้ กลไก
สาหรับแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานหรือเอกบุคคลขององค์การเป้าหมายให้กรอบ
ของข้อตกลงภายในทั้งหมดซึ่งสามารถจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์
4. ความสามารถในการปรับตัวสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เป้าหมายที่ตัดสินร่วมกันช่วย
เพิ่ ม ความสามารถขององค์ ก ารเพื่ อ ตอบสนองต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงกระบวนการจั ด
ตั้งเป้ าหมายอย่ างต่อเนื่ องที่ให้ โ รงเรียนเข้าร่ว มในการประเมินตนเองในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้า และประสิทธิผลของโปรแกรมเป็นตัวนาที่มีประโยชน์ สาหรับผู้ บริหารและคณะครู
เพื่อวิเคราะห์กันในสภาวะการเปลี่ยนแปลงและเพื่อหาคาตอบของปัญหาร่วมกัน
5. ปรับปรุงใหม่ กระบวนการตั้งเป้าหมายแบบมีส่วนร่วมให้โอกาสอย่างต่อเนื่องในการ
ปรั บ ปรุ ง ระดับ พนั กงานขององค์การเสี ยใหม่ โดยใช้ การประเมินเพื่อ ความเป็ นเลิ ศ จะเห็ นได้ว่ า
ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานและกาลังใจ
ของพนักงาน อันจะเป็นผลให้เกิดการยอมรับและมีความผูกพันระหว่างบุคลากรด้วยกันและมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงมากขึ้น
กล่าวโดยสรุป ความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เป็นการมี ส่วนร่วม
ของสังคมและประชาชนในการบริหารการศึกษาเป็นวิธีการที่สาคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาการศึกษา
ของชาติ สถานศึกษาเป็นสถาบันทางสังคม (Social Institution) เช่นเดียวกับบ้าน เป็นตัวแทนของ
สถาบันครอบครัว หรือจัดเป็นตัวแทนของสถาบันศาสนา สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่สังคมจั ดตั้ง
ขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของสังคมในด้านให้บริการทางการศึกษาแก่สมาชิกของสังคมนั้น ๆ
ผู้บริหารจาเป็นจะต้องรู้จักหน้าที่ของความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน - สถานศึกษา – ชุมชน โดยจะต้องให้
ผู้ปกครอง และประชาชนมาเกี่ยวข้องในกิจการของสถานศึกษา การมีส่วนร่วมทาให้ผู้ปกครองมีความ
พอใจในสถานศึกษา มีความเชื่อถือและศรัทธาสถานศึกษา
5. กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมตามวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle)
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วงจรเดมมิ่ งหรื อวงจรควบคุ มคุ ณภาพ PDCA ย่ อมาจาก Plan-Do-Check-Act แปลว่ า
วางแผน – ปฏิบัติ – ตรวจสอบ – ปรับปรุง ซึ่ง สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ (2551 : 180-190) กล่าวว่า วงจร
เดมมิ่งมีความเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยตรง เป็นการนามาใช้ในการพัฒนา
หรือการบริหารงานในวงการศึกษาให้มีคุณภาพ แนวคิดของวงจรนี้ ดร.วอล์ทเตอร์ ชิวฮาร์ท เป็นผู้พัฒนา
ขึ้นเป็นคนแรกในปี ค.ศ. 1939 และ ดร.เอดวาร์ด เดมิ่ง เป็นผู้นามาเผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี ค.ศ.
1950 จนเป็นที่เผยแพร่หลายในชื่อ วัฎจักรเดมมิ่ง (Deming Cycle) หรือวงจรคุณภาพ หรือวัฎจักรแห่ง
การบริหารคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan – P)
ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (Do – D)
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ (Check – C)
ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุง (ACT – A)
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan) การวางแผนงานจะช่วยพัฒนาความคิดต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่
รูป แบบที่เป็ นจริงขึ้น มาโดยละเอียดให้พร้อมในการเริ่มต้นลงมือปฏิบัติ การวางแผนเป็นเรื่อ งที่มี
ความสาคัญเป็นอันดับแรกสุดของกระบวนการ PDCA เพราะทุกกระบวนการของวงจรเดมมิ่งเป็นผล
ที่ต่อเนื่องมาจากแผนทั้งสิ้น ถ้าในขั้นตอนการวางแผนทาได้ไม่ดีย่อมจะส่งผลต่อกระบวนการอื่น ๆ ที่
ตามมา แต่ ใ นทางกลั บ กั น ถ้ า มี ก ารวางแผนที่ ดี กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ก็ ส ามารถด าเนิ น ไปได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติ (DO) การปฏิบัติตามแผนเป็นขั้นตอนที่มีผลต่อเนื่องมาจากการ
วางแผน ขั้น ตอนนี้เป็นการนาแผนมาปฏิบัติจริง เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ได้มีการ
วางแผนไว้ให้มากที่สุดโดยอยู่ภ ายใต้กรอบของกิจกรรมของแผนที่ได้ เลือกไว้แล้ว โดยหลั งจากได้
ดาเนินการวางแผนขั้นต่าง ๆ แล้ว ขั้นต่อไปจะเป็นการปฏิบัติตามแผนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วาง
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สาเหตุของแต่ละสาเหตุและวิธีการแก้ไขปรับ ปรุงงานที่เลือกมาปฏิบัติ
ซึ่งถ้าเป็นงานที่สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาของสาเหตุด้วยกลุ่มเองก็ลงมือปฏิบัติ หากไปเกี่ยวกับ
หลายหน่วยงานก็แจ้งให้ผู้บริหารดาเนินการสั่งการให้หน่วยงานนั้น ร่วมมือแก้ไขประสานงานกันไป
อย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามแผนประกอบด้วยการทางาน 3 ระยะ คือ
1. การวางแผนการกาหนดการ
- การแยกแยะกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการกระทา
- กาหนดเวลาที่ต้องใช้ในกิจกรรมแต่ละอย่าง
2. การจัดแบบเมทริกซ์ (Matrix Management) การจัดแบบนี้ สามารถช่วยนาผู้เชี่ยวชาญ
หลายแขนงจากแหล่งต่าง ๆ มาร่วมงานกันได้และเป็นวิธีช่วยประสานงานระหว่างฝ่าย
3. การพัฒนาขีดความสามารถในการทางานของผู้ร่วมงาน
- ให้ผู้ร่วมงานเข้าใจถึงงานทั้งหมดและทราบเหตุผลที่ต้องกระทา
- ให้ผู้ร่วมงานพร้อมในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ (Check) ทาให้รู้สภาพการของงานที่เป็นอยู่เปรียบเทียบกับสิ่ง
ที่วางแผนซึ่งประกอบด้วยกระบวนการดังนี้
1. กาหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
2. รวบรวมข้อมูล
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3. พิจารณากระบวนการทางานเป็นตอน ๆ เพื่อแสดงจานวนและคุณภาพของผลงานที่
ได้รับแต่ละขั้นตอนเปรียบเทียบกับที่ได้วางแผนไว้
4. การรายงาน จัดแสดงผลการประเมินรวมทั้งมาตรการป้องกันความผิดพลาดหรือความ
ล้มเหลว โดยรายงานเป็นทางการอย่างสมบรูณ์ และรายงานแบบย่ออย่างไม่เป็นทางการ
การตรวจสอบนับเป็นขั้นตอนที่จะทาให้ผู้ปฏิบัติได้รู้ว่า ในการปฏิบัติงานตามแผนสามารถ
บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในแผนหรือไม่มากน้อยเพียงใด เพื่อหาทางแก้ไขปรับปรุง
หรือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา การตรวจสอบประเมินผลเป็นกลไกสาคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
เพราะจะทาให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการดาเนินงานที่ผ่านมาว่าบรรลุเป้าหมายที่
กาหนดไว้เพียงใด ต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดบ้าง
ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงแก้ไข (Act) ผลของการตรวจสอบหากพบว่าเกิดความบกพร่อง
ขึ้นทาให้งานที่ได้ไม่ตรงเป้าหมายหรือผลงานไม่ได้มาตรฐาน ไห้ปฏิบัติตามแก้ไขปัญหาตามลักษณะที่
ค้นพบ ดังนี้
1. ถ้าผลงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมาย ต้องแก้ไขที่ต้นเหตุ
2. ถ้าพบความผิดปกติใด ๆ ให้สอบสวนค้นหาสาเหตุแล้วทาการป้องกัน เพื่อมิให้ความ
ผิดปกตินั้นเกิดขึ้นซ้าอีกในการแก้ปัญหาเพื่อให้ผลงานได้มาตรฐานอาจใช้มาตรการดังต่อไปนี้
- การปรับปรุงระบบหรือวิธีการทางาน
- การประชุมเกี่ยวกับกระบวนการทางาน
ขั้น การปรั บ ปรุ งแก้ไขนี้ เป็นผลการตรวจสอบว่า ถ้าได้ผ ลต่ากว่าเป้าหมายให้ รีบแก้ไ ข
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพขึ้น แล้วจึงจัดทาเป็นมาตรฐานงานในการปฏิบัติ เพื่อเสนอรายงานผลงาน
ให้กลุ่มอื่นได้ทราบต่อไป
สรุปการบริหารงานด้วยวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) เป็นกระบวนการบริหารคุณภาพ
ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรหรือหน่วยงาน และเพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การ
บริหารงานด้วยกระบวนการวงจรเดมมิ่ง จะต้องประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การ
ตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชน

1. ความหมายของชุมชน
ประเวศ วะสี (2541: 13) ได้กล่าวถึงความหมายของชุมชนว่า หมายถึงการที่คนจานวน
หนึ่งมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีความเอื้ออาทรต่อกันมีความพยายามทาอะไรร่วมกัน มีการเรียนรู้ร่วมกัน
ในการกระทา ซึ่งรวมถึงการติดต่อสื่อสารกัน
จิรพันธ์ ไตรทิพย์จรัส (2542: 5) กล่าวถึงความหมายของชุมชนว่า หมายถึงหมู่ชน กลุ่ม
คนที่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน
จากค าจ ากั ด ความดั ง กล่ า ว มี ผู้ ใ ห้ ค วามหมายของชุ ม ชนไว้ แ ตกต่ า งกั น ขึ้ น อยู่ กั บ
ปัจจัยพื้นฐานหลายอย่าง ซึ่งมีความหมายที่สัมพันธ์กับพื้นที่ กลุ่มคน การอาศัยอยู่ร่วมกัน และจารี ต
ประเพณีของกลุ่มคน ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่อาศัยอยู่รวมกันในบริเวณแห่ง
หนึ่ง มีลักษณะเป็นสังคมขนาดเล็ก โดยบุคคลในชุมชนนั้นมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์กัน และ
มีการทากิจกรรมร่วมกัน
2. แนวคิดเกี่ยวกับการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
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สุรกิจ โสฬส (2548: 33-36) กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาไว้ดังนี้
การจั ด การศึ ก ษาของไทยในอดี ต ที่ ผ่ า นมาภาครั ฐ มี บ ทบาทและหน้ า ที่ เ บ็ ด เสร็ จ ทุ ก
ขั้น ตอนจะเป็น ผู้ กาหนดทิศทางและเป้าหมายของโรงเรียนตามนโยบายของส่ว นกลาง ซึ่งสั่ งการ
ตามลาดับขั้นทาให้การจัดการศึกษาทั่วประเทศมีเนื้อหาและหลักสูตรที่เหมือนกัน โดยมิได้คานึงถึง
ความแตกต่ า งของชุ ม ชน ท้อ งถิ่ น ชุ ม ชนในท้ อ งถิ่ น ไม่ มีส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ กษา ซึ่ ง การจั ด
การศึกษาดังที่กล่าวมานี้มิได้ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง
การมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นแนวความคิดที่มีความสาคัญต่อความสาเร็จของการพัฒนา
ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และด้านการศึกษา
รวมทั้งด้านอื่น ๆ ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และระดับชุมชน การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนมิใช่ของใหม่แต่เป็ น เรื่ องที่พยายามปฏิบัติกันมาหลายทศวรรษแล้ ว จากการศึกษาค้นคว้า
สามารถสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีการปฏิรูปการศึกษาใน 4 ด้าน คือ การ
ปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษา การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา การปฏิรูปหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอน และการปฏิรูประบบบริหารจัดการ ซึ่งในส่วนแนวคิดของการปฏิรูประบบ
บริหารจัดการประกอบด้วย
1) คื น ความรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การศึ ก ษาให้ กับ ผู้ ที่ ใ กล้ ชิ ด กั บผู้ เ รี ยนมากที่สุ ด คื อ
โรงเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน รวมทั้งกระจายอานาจการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
การกาหนดเกณฑ์แห่งความสาเร็จ การประเมินผล การตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษาลงสู่โรงเรียน
สถานศึกษาและชุมชน
2) กระจายอานาจการบริหารจัดการจากส่วนกลางไปสู่สานักงานพัฒนาการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรมระดับจังหวัด สานักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับเขตและสานักงาน
พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับอาเภอ ให้มากขึ้นโดยมีเป้าหมายคือทาเป็นองค์การ
ระดับการจัดทานโยบายลดขั้นตอนการทางานและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้น้อยลง สนับสนุนให้มีการร่วม
คิด ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบให้มากขึ้นในระดับปฏิบัติ และให้ท้องถิ่นมีบทบาทมีอิสระในการตัดสินใจ
มากขึ้น
3) จัดระบบองค์การกากับดูแลการจัดการศึกษาเข้าด้วยกัน โดยให้มีนักบริหารระดับ
จังหวัดเป็นผู้กากับดูแลในภาพรวม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ศศว.จ. ซึ่งจะต้องมี
การปรับองค์ประกอบให้ผู้ปกครอง ผู้นาชุมชน นักธุรกิจ นักวิชาการ จากสถาบันการศึกษาระดับสูง
เข้ามาร่วมส่วนหน่วยงานส่วนกลางจะมีภารกิจส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ และงบปะมาณ
4) กาหนดให้มีมาตรฐานด้านกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี
ในการจัดการศึกษาขึ้นมาใช้บังคับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบถือปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกันเป็นธรรมนูญ
ทางการศึกษาที่กาหนดขั้นตอน วิธีการ มาตรการ ตลอดจนภารกิจรับผิดชอบไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ซึ่ง
จะกาหนดให้มีกรรมาธิการว่าด้วยการปฏิรูป และตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษากาหนดให้มีการตั้ง
กรรมการสถานศึกษา กาหนดให้มีเป้าหมาย หลักการทางการศึกษาแห่งชาติ กาหนดให้มีการรายงาน
ความก้าวหน้าทางการศึกษาต่อองค์การประชาชนเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อการจัดการศึกษาของชาติโดยทั่วหน้ากัน
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5) ปรับปรุงพระราชบัญญัติงบประมาณให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่แท้จริงทางการศึกษา
เพื่ อ ขยายงบประมาณทางการศึก ษาให้ มี อัต ราส่ ว นเพิ่ ม พู นขึ้ น ปรั บ เปลี่ ยนระบบการจั ด สรรงบ
ประมาณให้ จั ดสรรตรงไปยั ง จั งหวัด และสถานศึ กษาด้ว ยระบบเงินอุ ดหนุ นตามแผนปฏิบัติ การ
ประจาปีของสถานศึกษาที่มีกระบวนการการจัดทา และผ่ านความเห็นชอบของคณะกรรมการ ที่
ปรึกษาสถานศึกษาแล้ว
6) ปรับสถานภาพของคณะกรรมการที่ปรึกษาสถานศึกษาให้เป็นองค์คณะบุคคลที่มีการ
ตั้งและกาหนดบทบาทครู ผู้ปกครอง ผู้เรียน ผู้นาชุมชน นักธุรกิจ และองค์กรชุมชน ทั้งนี้ประธาน
กรรมการจะมาจากฝ่ายผู้ปกครอง และผู้นาชุมชน ซึ่งสมาชิกในคณะกรรมการจะเลือกขึ้นเป็นประธาน
อยู่ ใ นต าแหน่ ง คราวละ 2 ปี ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นจะเป็ น เลขานุ ก าร คณะกรรมการนี้ จ ะมี บ ทบาท
รับผิดชอบในเรื่องการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน การอนุมัติหลักสูตร การประเมินผล
การเรียน การประเมินครู ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีของโรงเรียน งบประมาณ การ
ใช้จ่ายของสถานศึกษา แสวงหาทรัพยากรและงบประมาณเพิ่มเติม ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
พัฒนาสถานศึกษา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการประเมินผู้บริหารสถานศึกษาและการดาเนินการ
อื่น ๆ ตามระบบการปรับปรุง และตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา คณะกรรมการสภาที่ปรึกษานี้จะ
ได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบจากศูนย์การฝึกอบรมก่อนเข้ารับ
หน้าที่ และจะได้รับเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นจากงบประมาณที่สถานศึกษาได้จัดตั้งไว้
3. แนวทางของการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
(สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2547: 6-33) กาหนด
แนวทางของการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีปรากฏในหมวด
และมาตราต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้
1) หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ (1) เป็นการศึกษาตลอด
ชี วิ ต ส าหรั บ ประชาชน (2) ให้ สั ง คมมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษา (3) การพั ฒ นาสาระและ
กระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัด
การศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้ (1) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ (2) มีการ
กระจายอานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) มีการกาหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา (4) มี
หลั กการส่ งเสริ มมาตรฐานวิช าชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒ นาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการ
จัดการศึกษา (6) การมีส่ วนร่ วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์ กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อื่น
2) หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 27 ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การ
ดารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึ กษาต่อ ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดทา
สาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ
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3) หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 คณะกรรมการการศึกษา ขั้น
พื้นฐานมีหน้าที่ พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ส อดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การ
สนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรา 35
องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานประกอบด้ ว ยกรรมการโดยต าแหน่ ง จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่าจานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน
4) หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มาตรา 57 ให้หน่วยงานทางการ
ศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยนาประสบการณ์ความ
รอบรู้ ความชานาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา
และยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา มาตรา 58 ให้มีการะดมทรัพยากรและ
การลงทุน ด้ านงบประมาณ การเงินและทรั พย์สิ น ทั้ง จากรัฐ องค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น บุคคล
ครอบครั ว ชุ ม ชน องค์ ก รชุ ม ชน เอกชน องค์ ก รเอกชน องค์ ก รวิ ช าชี พ สถาบั น ศาสนา สถาน
ประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา ดังนี้
(1) ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยอาจ
จัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
(2) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน
องค์ ก รเอกชน องค์ ก รวิ ช าชี พ สถาบั น ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบั นสั ง คมอื่ น ระดม
ทรั พ ยากรเพื่ อการศึก ษา โดยเป็ น ผู้ จั ดและมีส่ ว นร่ว มในการจัดการศึก ษา บริจ าคทรั พย์ สิ น และ
ทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับ ภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสม
และความจาเป็น
ทั้ ง นี้ ใ ห้ รั ฐ และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส่ ง เสริ ม และให้ แ รงจู ง ใจในการระดม
ทรัพยากรดังกล่าว โดยการสนับสนุนการอุดหนุน และใช้มาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีตามความ
เหมาะสมและความจาเป็น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
สรุปแนวทางของการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติคือกาหนดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยให้สังคมมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา กาหนดจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา
4. การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษา
วิเชียร วงค์คาจันทร์ (อินเทอร์เน็ต, 2554) กล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ดังนี้
ภูมิปั ญญา (Wisdom) หมายถึง ความรู้ ความสามารถความเชื่อ ความสามารถทาง
พฤติกรรม และความสนใจในการแก้ปัญหาของมนุษย์ เป็ น กระบวนทั ศ น์ ข องบุ ค คลที่ มี ต่ อ ตนเอง
ต่อโลกและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะมีรากฐานคาสอนทางศาสนา คติ จารีต ประเพณี ที่
ได้รับการถ่ายทอดสั่งสอนและปฏิบัติสืบเนื่องกันมาปรับปรุงเข้ากับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
แต่ละสมัย ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพื่ อความสงบสุขในส่วนที่เป็นชุมชน และปัจเจกบุคคล ซึ่งกระบวน
ทัศน์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น จาแนกได้ 3 ลักษณะ คือ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และภูมิปัญญาเกี่ยวกับระบบการผลิตหรือประกอบอาชีพที่มีลักษณะมุ่งเน้น
ระบบการผลิตเพื่อตนเอง
1) ความเป็นมาและความสาคัญของแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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โลกปั จ จุ บั น เป็ น โลกแห่ งข้อ มูล ข่าวสารที่แพร่ ห ลายทั่ว ถึงกันได้ อย่างรวดเร็ว ไร้
อาณาเขตขวางกั้น สภาพดังกล่าวมีส่วนกระทบถึงวิถีชีวิตของผู้คนพลเมื องโดยทั่วไปเพราะเป็นสภาพ
ที่เอื้ออานวยในการับและถ่ายโยงเอาศาสตร์หรือภูมิปัญญาตะวันตกเข้ามา ในการพัฒนาประเทศและ
พัฒนาผลผลิต ตลอดจนการดาเนินชีวิต อย่างมิได้มีการปรับปรุงกับภูมิปัญญาไทยที่มีความเหมาะสม
กับสภาพท้องถิ่นที่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ทาให้ชุมชนชนบทประสบปัญหาดังที่กล่าวว่าชุมชนล่มสลาย
อั น มี ผ ลรวมไปถึ ง ความทรุ ด โทรมของสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งกว้ า งขวาง การพยายามใช้ ก ลไกล ทาง
การศึกษา จากเงื่อนไขที่ เปิ ด โอกาสให้ มีก ารพั ฒ นาหลั ก สู ตรตามความต้อ งการของท้อ งถิ่น เป็ น
ช่องทางในการประยุกต์เอาภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีจุดเด่นที่สามารถพิสูจน์ตัวเองในการยืดหยัดอยู่รอด
ได้ท่ามกลางกระแสการล่มสลายของชุมชนและการทรุดโทรมของสิ่งแวดล้อมดังกล่าว มาสู่หลักสูตร
และกระบวนการเรี ย นรู้ ใ นแนวทางของการคิ ด ปฏิ บั ติจ ริง จากการประยุก ติป รั บเป็ นภู มิ ปัญ ญา
ชาวบ้านหรื อภูมิปั ญญาไทยกับ ปัญญาสากล เพื่อให้ ผู้เรียนค้นพบคุณค่าภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นที่
เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชน และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด นามาซึ่งดุลยภาพที่สงบ
สันติสุขของบุคคล ชุมชนและชาติ
2) การจัดกระบวนการเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้
การเรียนการสอนเป็นกระบวนการสื่อสารความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ความคิดเห็น
ตลอดจนเจตคติ ซึ่งอาจทาได้หลายวิธี และอาจใช้เครื่องมือประกอบการสอนต่าง ๆ อีกมากมาย โดยมี
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่
พึง
ประสงค์ และสามารถด าเนิ น ชี วิ ต อยู่ ใ นสั ง คมได้ โ ดยปกติ สุ ข จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ความสามารถของผู้เรียนอย่างเต็มที่ เพื่อให้มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง การนา
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนวิทยากรท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนบรรลุจุ ดมุ่งหมายได้
ตามที่ต้องการ การนาภูมิปัญญาชาวบ้าน แหล่งเรียนรู้มาใช้ในหลักสูตรการเรียนเป็นกิจกรรมที่ตั้งอยู่
บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้เป็นชุดความรู้ใน
ชุ ม ชนที่ มี ก ารใช้ เ พื่ อ การด าเนิ น วิ ถี ชี วิ ต ที่ ไ ด้ ผ ลมาในอดี ต สามารถด ารงความสั น ติ สุ ข แก่ บุ ค คล
ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนความมีดุลยภาพอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมได้อย่างผสม
กลมกลื น เป็ น กระบวนการพัฒ นาหลั กสู ต รที่ไ ด้เน้ นการมีส่ ว นร่ ว มของชุ มชนโดยเฉพาะปราชญ์
ชาวบ้านที่เป็นผู้เชื่อมโยงชุดความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับ สถานศึกษาเข้าสู่หลักสูตร และ
กระบวนการเรียนการสอนของสถานศึกษาในแต่ละท้องถิ่น
3) การนาภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มี
แนวทางดังนี้
(1) ศึกษาหลักสูตร และสาระการเรียนรู้
(2) จัดทาข้อมูลสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้
(3) จัดทาแผนการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์
(4) ขอความร่วมมือกับชุมชนและตัววิทยากรท้องถิ่น
(5) เชิญวิทยากรท้องถิ่นมาถ่ายทอดความรู้ หรือนานักเรียนไปยังแหล่งเรียนรู้
(6) ทาการวัด ประเมินผล
(7) รายงานผล สรุปผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
5. ขั้นตอนของการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
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ชาดิด และคนอื่น ๆ (Shadid and other, 1982: 356) เห็นว่าแนวคิดที่ได้รับการพัฒนา
อย่ างเป็ น ระบบมากที่สุ ด คือแนวคิ ดของโคเฮนและอั พฮอพ (Cohen and Uphoff) ซึ่ง ได้จ าแนก
ขั้นตอนหรือประเภทของการมีส่วนร่วมออกเป็นเรื่องของการตัดสินใจ การดาเนินการ ผลประโยชน์
และการประเมินผล ดังนี้
ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประการแรกที่จะต้องกระทาคือ การกาหนดความ
ต้องการและการจั ด ล าดับ ความส าคัญ ต่อจากนั้นก็เลื อกนโยบายและประชากรที่เกี่ยวข้อง การ
ตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจช่วงดาเนินการวางแผน และการตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติตาม
แผนที่วางไว้
ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของการดาเนินงาน
โครงการนั้นจะได้มาจากคาถามที่ว่า ใครจะทาประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้าง และจะทาประโยชน์ได้
โดยวิธีใด เช่น การช่ว ยเหลื อด้านทรัพยากร การบริห ารงานและประสานงาน และการขอความ
ช่วยเหลือ เป็นต้น
ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ในส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ นอกจาก
ความส าคัญของผลประโยชน์ ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้ ว ยังต้องพิจารณาถึงการกระจาย
ผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย ผลประโยชน์ของโครงการนี้จะรวมทั้งผลประโยชน์ในทางบวกและผล
ที่เกิดขึ้นในทางลบ ที่เป็นผลเสียของโครงการ ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษได้ทั้งบุคคลและ
สังคม
ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้น สิ่งสาคัญที่
จะต้องสั งเกตก็คือ ความเห็ น ความชอบ และความคาดหวัง ซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ ยน
พฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้
ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2560: 19) ได้เสนอแนวทางพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน ออกเป็น
ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในขั้ นริเริ่มโครงการ เป็นขั้นที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ กาหนดความ
ต้องการของชุมชน และมีส่วนในการจัดลาดับความสาคัญของความต้องการนั้น ๆ
ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในขั้นวางแผน กาหนดวิธีการและแนวทางการดาเนินงาน กาหนด
ทรัพยากรและแหล่งของทรัพยากรที่จะใช้ในโครงการ
ขั้น ที่ 3 การมี ส่ ว นร่ ว มในขั้ นด าเนิ น การ เป็ นขั้ น ที่ ป ระชาชนเข้ ามามี ส่ ว นในการท า
ประโยชน์ให้แก่โครงการ โดยการร่วมช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ และแรงงานหรือโดยการ
บริหารงานและประสานงาน ตลอดจนการดาเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก เป็นต้น
ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในขั้นประเมินผลโครงการ เป็นขั้นที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การประเมินว่า โครงการที่ดาเนินการนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่ การประเมินผลนี้อาจ
เป็นการประเมินผลย่อย (formative evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการ
ที่กระทากันเป็นระยะ ๆ หรือการประเมินผลรวม (summative evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินผล
สรุปรวบยอดของโครงการทั้งหมด
วิชิต นันทสุวรรณ และจานง แรกพินิจ (2545: 46-47) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วม
5 ขั้นตอนคือ
1) การมีส่วนร่วมคิดริเริ่มและตัดสินใจ
2) การมีส่วนร่วมวางแผน
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ดังนี้

3) การมีส่วนร่วมดาเนินการ
4) การมีส่วนร่วมในขั้นประเมินผล
5) การมีส่วนร่วมรับประโยชน์จากการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ศุภกานต์ สายบุญลี (2542: 56) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

1) ส่วนร่วมในการรับรู้ในการได้รับข่าวสาร ซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่งที่
จะรู้ข่าวสารความเป็นไปของบ้านเมือง ความรู้หรือวิชาการต่าง ๆ ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าทาง
วัฒนธรรมเป็นการตกทอดทางสติปัญญาของมนุษย์ จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง สังคมหนึ่งสู่สังคมหนึ่ง
อันเป็นสาธารณะ
2) ร่วมคิดจากการได้รับรู้ นามาสู่การขบคิดพิจารณา มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเสวนา
แลกเปลี่ยนในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะนาไปสู่การตัดสินใจที่มีคุณภาพ
3) ร่วมตัดสินใจ มีโอกาสที่จะตัดสินใจรับหรือไม่รับกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับชุมชนกับ
ชีวิต ของตน อั น ถือ ว่า หากมนุ ษย์ มี ส่ ว นร่ว มในการตั ดสิ นใจร่ว มกัน แล้ ว ผลที่เ กิดขึ้ นย่ อมเป็ น สิ่ ง ที่
สอดคล้องกับความต้องการสอดคล้องกับปัญหา เกิดความรักความหวงแหนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
และต้องดูแลรักษา ขั้นตอนนี้ดูจะเป็นขั้นตอนที่สาคัญที่สุด
4) ร่วมวางแผนและดาเนินการร่วมกัน การดาเนินการร่วมกันย่อมมีพลังอย่างมหาศาล
ในการทาให้โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้รับความสาเร็จอย่างรวดเร็ว
5) ร่วมกันประเมินผล ประเมินค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ดาเนินการแล้ว หรือกิจกรรมที่จะ
ดาเนินการต่อไป
6) ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบ การคงอยู่ ข องกิ จ กรรมนั้ น ไม่ มี ใ ครปฏิ เ สธว่ า เป็ น ผลมาจาการ
รับผิดชอบ และการปฏิบัติดูแลรักษาร่วมกัน สาหรับสิ่งที่เกิดผลเสียหายมีการรับ “ผิด” เราก็จะพบ
กับสิ่งที่ “ชอบ” พลวัตรของกิจกรรมก็จะต่อเนื่องต่อไปเช่นกัน
7) ร่วมรับผลประโยชน์ในงานชุมชน ผลของกิจกรรมย่อมตกแก่สมาชิกชุมชน ส่วนชุมชน
จะกระจายผลประโยชน์ไปสู่สมาชิกของชุมชนแต่ละคนอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของชุมชน
นั้น เช่น อาจใช้วิธีเฉลี่ยผลประโยชน์ อาจใช้เกณฑ์แบ่งปันตามสัดส่วนของทุนแรงงานการจัดการหรือ
ตามผลงาน เป็นต้น
6. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม
การมีส่ วนร่ว มของชุมชนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย แต่ละปัจจัยให้ความ
เหมาะสม และผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของแต่ละระดับ เช่น สถานภาพ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตลอดจนความต้องการเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งนี้จะต้องมีองค์ประกอบหรือปัจจัยที่เป็นสิ่งจูงใจให้มีความ
ต้องการเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งมีผู้กล่าวถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ดังนี้
ชูช าติ พ่วงสมจิตร (2549: 35) ได้ทาการวิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งเสริม และปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนกับ สถานศึกษาประถมศึกษา ในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร
เห็นว่าปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าวนั้น สรุปได้ดังนี้
1) ปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
(1) โครงสร้ างทางเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมจะช่วยให้ชุมชนมีความพร้อมในการ
สนับสนุนสถานศึกษาด้านการเงิน เพราะเป็นย่านอุตสาหกรรมย่อมทาให้เกิดภาวะเศรษฐกิจ
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(2) ลักษณะนิสัยของคนไทยช่วยส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมกับสถานศึกษา กล่าวคือ
โดยทั่วไปคนไทยมีนิสัยชอบทาบุญสุนทาน ไม่ค่อยจะปฏิเสธคาร้องขอของผู้อื่น โดยเฉพาะสถานศึกษา
ที่เป็นสถาบันสอนบุตรหลานให้เป็นคนดี มีความรู้
(3) ระบบการเมือ งการปกครองท้องถิ่น กระตุ้นให้นักการเมืองเข้ามามีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษา ซึ่งในช่วงที่มีการเลือกตั้ง ผู้สมัครจะต้องไปพบประชาชน และช่วยเหลือกิจกรรมของ
สังคมโดยเฉพาะวัดกับสถานศึกษาที่เป็นสถาบันหลักของชุมชน
2) ปัจจัยเกี่ยวกับชุมชน
(1) ความศรัทธาของชุมชนที่มีต่อสถานศึกษา หากสถานศึกษาสร้างความศรัทธาให้กับ
ชุมชนได้ เช่น ผลการเรี ยนดี นักเรียนสามารถสอบชิงทุน หรือสอบเข้าสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงได้
สถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ครูอาจารย์เอาใจใส่ต่อเด็ก สถานศึกษาชนะการประกวดผลงานทาง
วิชาการ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะทาให้ชุมชนเกิดความศรัทธาต่อสถานศึกษา
(2) ชุมชนมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของสถานศึกษา และต้องมีหน้าที่ต่อสถาบัน
ความรู้สึกดังกล่าวมักจะอยู่ในรูปของการเป็นศิษย์เก่า การเป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในการก่อตั้งและ
ทานุบารุงสถานศึกษา การเป็นผู้ปกครองนักเรียน ฯลฯ
(3) ความคาดหวังของชุมชนต่อสถานศึกษา ได้แก่ ความคาดหวังว่าสถานศึกษาจะ
สั่ งสอนบุ ตรหลานของเขาให้ เป็ น คนเก่ง คนดี และคาดหวังให้ ส ถานศึก ษามีคุณ ภาพ ไม่ เป็นรอง
สถานศึกษาอื่น
(4) ชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีกับสถานศึกษา หากผู้บริหารและครูเข้าร่วมกิจกรรมกับ
ชุมชนอย่างสม่าเสมอ สถานศึกษาให้การต้อนรับประชาชนอย่างดี สถานศึกษาเอาใจใส่บุตรหลานของ
ประชาชน ชุมชนก็จะให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาด้วยดี
3) ปัจจัยเกี่ยวกับสถานศึกษา
(1) ปัจจัยเกี่ยวกับผู้บริหารและครู ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารและครูมีความสัมพันธ์อันดีกับ
ชุมชนให้เกียรติและกาลังใจแก่ผู้เข้ามามีส่วนร่วมกับสถานศึกษา สถานศึกษามีครูเก่า หรือศิษย์เก่า
ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูอยู่ในสถานศึกษา ครูสนใจและเอาใจใส่การเรียนการสอน ฯลฯ
(2) ปัจจัยเกี่ยวกับผลงานและวิธีปฏิบัติของสถานศึกษา เช่น สถานศึกษามีชื่อเสียงด้าน
วิชาการ มีความเชื่อมั่นในเรื่องการเงิน สถานศึกษามีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ฯลฯ
ดังนั้นปัจจัยที่มีผลเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมมีหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น ปัจจัยด้านสังคม
ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจ ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ปัจจัยเกี่ ยวกับโรงเรียน ปัจจัยเกี่ยวกับ
ชุมชน เป็นต้น
สรุปได้ว่าจากแนวคิดการมีส่วนร่วมและแนวคิดเกี่ยวกับการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาที่กล่าวมา ผู้วิจัย ได้นามาประยุกต์และนามาใช้สาหรับการศึกษาวิจัย รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุ มชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ให้มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพต่อไป
7. การจัดการศึกษาโดยองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย
การพัฒนาการจั ดการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมเป็ นการบริหารของผู้ บริหาร
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมของหลากหลายฝ่ายหรือแบบ
พหุภาคีเข้ามาร่วมกันสนับสนุน และจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน โดยสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงาน
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ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันทางสังคมอื่น ๆ เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา และสื่อมวลชน เป็นต้น
มีนักวิชาการทางการศึกษาหลายท่านได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เน้นการมี
ส่วนร่วมแบบภาคีเครือข่าย เช่น พิณสุดา สิริธรังศรี (2558: 17-19) กล่าวว่า ส าหรั บประเทศไทยการจั ด
การศึกษาที่เป็นเพียงการดาเนินงานของรัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพียงกลุ่มเดียว
ไม่เพียงพอที่จะทาให้การศึกษากระจายอย่างทั่วถึง ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและประชาชน
แนวคิดการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรต่าง ๆ เริ่มมีมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะเมื่อมีการ
ออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มีเจตนารมณ์ให้การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคน
และทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยได้บัญญัติไว้ในหลักการจัดการศึกษาประการหนึ่งว่า
“ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา”และการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้
ยึ ดเรื่ องเครื อข่ายการมีส่ ว นร่ ว มของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา ดังนั้นกระแสของการจัดการศึกษาที่คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน องค์กร
หรือสถาบันต่าง ๆในสังคมจึงมีมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการกาหนดตัวบ่งชี้ของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็ น เกณฑ์ห นึ่ งในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา และการก าหนดเป็ น
นโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ในการนี้
พบว่า การมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนเป็นกลไกสาคัญของการกระจาย
อานาจการบริ ห ารจั ดการสู่ เขตพื้นที่ก ารศึก ษา และสถานศึก ษา ทั้งการร่ว มคิด ร่ ว มปฏิ บัติ ร่ว ม
สนับสนุนและร่วมติดตามผลการจัดการศึกษาในทุกระดับทั้งระดับนโยบาย/ส่วนกลาง ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และระดับสถานศึกษา
ประเด็นสาคัญของระบบการศึกษาคือ การสร้างความเข้มแข็งที่ฐานรากที่จาเป็นต้องเข้า
มามีส่วนในการจัดการศึกษาโดยให้ความสาคัญกับครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น สถาบันศาสนา เอกชน
และองค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นของประชาชน มีการสร้างชุมชนให้เป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เป็นความร่วมมือของครอบครัว วัด/ศาสนสถาน โรงเรียน องค์กรชุมชน เอกชน
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น และที่เกี่ ยวข้อ งเพื่อ ร่ว มกั นเติม เต็มการจัด การศึ กษาที่ ดาเนิ นอยู่ใ น
ปัจจุบันในรูปแบบของการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรหรือสถาบัน
สั ง คมที่ มี อ ยู่ ใ นชุ ม ชนหรื อ ท้ อ งถิ่ น ในการจั ด การศึ ก ษาดั ง กล่ า วไม่ ว่ า จะเป็ น การศึ ก ษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยดังกล่าวนี้ ใครจะเป็นผู้จัดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน
บ้าน วัด/ศาสนสถาน ชุมชน องค์กรชุมชน แหล่งเรียนรู้ สถาบันสังคม สถานประกอบการ เอกชน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ต้องเป็นความร่วมมือและผนึกกาลังกันขององค์กรที่มีในท้องถิ่น /
ชุมชนนั้น ๆ
แนวคิดและหลักการในการจัดการศึกษาดังกล่าว ยึดแนวคิดว่า เป็นการจัดการศึกษาเพื่อ
คนไทยที่ยึดผู้เรียนเป็นตัวตั้ง (ผู้เรียนเป็นสาคัญ) ด้วยการมีส่วนร่วมและบูรณาการทรัพยากรในท้องถิ่น
ร่วมกันบนพื้นฐานของการกระจายอานาจโดยใช้ชุมชนเป็นฐานให้เกิดความเข้มแข็งจากฐานรากด้วย
ความร่ ว มมือขององค์กรในชุมชนทั้งการร่ว มคิด ร่ว มวางแผน ร่ว มตัดสิ นใจ ร่ว มดาเนินการ ร่ว ม
รับผิดชอบ ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมแก้ปัญหา และร่วมชื่นชม ที่ให้อิสระความยืดหยุ่นและความ
คล่องตัวกับผู้จัดการศึกษาบนความหลากหลาย และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและสังคมไทย
สอดคล้องกับ อภิญญา เวชยชัย (2547: 25) มีแนวคิดว่าครอบครัวและชุมชนต่างเป็น
เครือข่ายสาคัญของสถานศึกษาบนพื้นฐานความสัมพันธ์ซึ่งเท่าเทียมกัน ครอบครัวและชุมชนช่วยเหลือ
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สถานศึกษาทั้งในด้านเงินบริจาค ทรัพยากรและข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ ขณะเดียวกันก็เป็น
ผู้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าว แม้ว่าอาจจะไม่ใช่ผู้รับผลประโยชน์โดยตรงก็ตาม สภาพปัจจุบัน
พบว่าครอบครัวและชุมชนไม่เพียงแต่ทาหน้าที่เป็นเครือข่ายร่วมกับสถานศึกษาเท่านั้น หากแต่ยังเป็น
ต้นทุนทางสังคมที่สาคัญยิ่งของสถานศึกษาเพราะเป็นต้นทุนทางความคิด ความเสียสละ เอื้ออาทร ที่
สถานศึกษาสามารถพึ่ง พิงได้ตลอดเวลา ดังนั้ นแต่ ล ะสถานศึกษาควรถื อ เป็น ภารกิจที่ ต้องรักษา
เครือข่ายทางสังคมนี้ให้แข็งแกร่ง และต้องเร่งพัฒนาความเข้มแข็งของต้นทุนทางสังคมนี้ไปพร้อมกัน
ในขณะที่ กมล สุ ด ประเสริ ฐ (2547 : 13) ให้ ทั ศนะว่ า การจัด การศึ กษา ผู้ ปกครอง
นักเรียน และชุมชนมีส่วนสาคัญในการพัฒนานักเรียน ในส่วนผู้บริหารสถานศึกษา และสถานศึกษา
ควรดาเนินการประสานงานกับผู้ปกครองดังนี้
1) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา การ
กาหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและคุณลักษณะของผู้เรียน
2) ชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองให้ เห็นคุณค่ าของการศึกษา และความ
สาคัญของการเรียนของสถานศึกษา และความรับผิดชอบของผู้ปกครองในการพัฒนาบุตรหลานของ
ตนเองให้มีคุณภาพตามที่ต้องการ
3) ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชน ได้รับการตรวจสอบผลการดาเนินงาน ผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาว่าเป็นไปตามความคาดหวังหรือไม่
4) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองที่มีความพร้อม มีกาลังความสามารถ มีกาลังทรัพย์เข้ามา
สนับสนุนการพัฒนาของสถานศึกษาตามศักยภาพและความสนใจ
การมีส่วนร่วมในแง่ที่ว่าการศึกษาเพื่อคนทั้งมวลนั้น เป็นการศึกษาของสาธารณะที่คน
จานวนมากที่สุดสามารถเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งมิได้หมายถึงเข้ามาทาหน้าที่ทดแทนรัฐ หากแต่เข้ามา
ร่วมกับรัฐ ผนึกกาลังกับรัฐในกระบวนการอย่างใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เรียนรู้จากประสบการณ์
และแหล่งเรียนรู้อันหลากหลายนอกห้องเรียน โดยหน่วยงานด้านการศึกษาของรัฐ โรงเรียนและครู
จะต้องเปิดใจกว้างแก่การมีส่วนร่วมระดับต่ าง ๆ ตั้งแต่ตัวผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาซึ่งก็คือชุมชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง สถาบันทางสังคมอื่น ๆ ให้มีบทบาท
(การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, 2547: 2 – 17) ดังนี้
1) การมีส่วนร่วมเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาตามตาราเรียนแบบเก่า นอกจากจะทาให้ผู้เรียน
ขาดการมีส่วนร่วมทางสติปัญญาและอารมณ์เพราะเนื้อหาวิชาการที่ตายตัวไม่ทาให้ผู้เรียนตื่นตัวรู้สึก
สนุกทั้งยังไม่เชื่อมโยงกับความจริงในชีวิตและชุมชน ดังนั้น การเปิดโอกาสให้สังคมและชุมชนมีส่วน
ร่ว มเป็น แหล่ งเรี ย นรู้ อัน หลากหลาย มีชีวิตชีว าแก่ผู้ เรียน เป็นเนื้อหาวิช าชีวิตที่เพิ่มทักษะ ความ
สามารถในการคิดอย่างรอบด้านและเชื่อมโยงประเด็นสาคัญของการมีส่วนร่วมนี้คือ ความเข้าใจอย่าง
ใหม่ที่จะมองให้เห็นถึงศักยภาพและความรู้ที่ชุมชนมี
2) การมีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา โดยเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา
เพื่อดาเนินงานได้แก่ การวางแผนนโยบาย การจัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา การบริหารหรือจัดหา
งบประมาณ การตรวจสอบติดตามผลการทางาน ตลอดจนการประกันคุณภาพการศึกษา ได้พัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ผู้เรียนคือลูกหลานของชุมชน
มีความสุขกับการเรียนรู้ ชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
สาหรั บ ไวท์ (White, 1982: 18) ได้ให้ทัศนะว่า การมีส่ วนร่ว มของผู้ปกครอง ชุมชน
ประชาชนประกอบด้วยมุมมอง 4 มิติ คือ
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1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่า อะไรควรทาและทาอย่างไร
2) การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนา ลงมือปฏิบัติตามที่ได้ติดสินใจ
3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการดาเนินงาน
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ในส่วนของ ประเวศ วะสี (2547: 73) ได้แสดงทัศนะต่อการจัดการศึกษาไว้ว่า การศึกษา
ไม่ใช่เรื่องของครูและโรงเรียนเท่านั้น ทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมควรเป็นไปเพื่อการเรียนรู้ของทุกคนไม่ว่า
จะเป็นครอบครัว ชุมชน วัด โรงเรียน โรงงาน เพราะการศึกษาเป็นของทุกคน สังคมทุกมวลทุกภาค
ส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสังคมต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาซึ่งถือว่าการจัดการศึกษาเป็น
ของทุกคน ทุกส่วนของสังคม (All for Education) การมีส่วนร่วมของสังคมในการจัดการศึกษาเป็น
ยุ ทธศาสตร์ ที่เหมาะสมในการจั ดการศึกษาของสั งคมยุคโลกาภิวัตน์ ทั้งนี้เพราะความจากัดด้าน
ทรั พยากรของรั ฐ บาลก็ดี ความไร้ ประสิ ทธิภ าพของระบบราชการก็ดีทาให้ การผู กขาดในการจั ด
การศึกษาของรัฐบาลไม่เป็นผลดีต่อใคร ๆ ในสังคมส่วนรวม สมควรที่จะระดมสรรพกาลังของคนใน
ชาติมาใช้ประโยชน์เพราะการศึกษายังเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาของสังคม การดึงชุมชน สังคม
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม นอกจากนี้ สิปปนนท์ เกตุทัต
(2547: 12) กล่าวว่า การจัดการศึกษาเป็นภารกิจร่วมกันของปวงชนทุกสถาบัน ทุกองค์กรเชื่อมโยง
เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกัน กล่าวโดยสรุปผู้ปกครองมีความสาคัญที่จะต้องให้
การศึกษากับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพโดยผู้ปกครองจะต้องให้โอกาส
ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยแก้ไขปัญหากับนักเรียนเพราะผู้ปกครองเป็นผู้ที่ใกล้ชิดและมีบทบาทที่
จะต้องร่วมมือกับสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนของนักเรียนให้พัฒนาไปตามศักยภาพ
กล่าวโดยสรุป การจัดการศึกษาโดยองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมแบบภาคีเครือข่าย เป็นการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมของหลากหลายฝ่ายหรือแบบภาคีเครือข่ายเข้า
มาร่วมกันสนับสนุน และจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน ซึ่ง จากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นได้ว่า มีความ
สอดคล้องกันอย่างเห็นได้ชัดประการหนึ่งคือต้องปรับปรุงการจัดการศึกษาในสถานศึกษา โดยต้องจัด
การศึกษาให้มีการประสานสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสถาบัน
ทางสังคมให้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะส่วนของผู้ปกครอง การให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม
และมีห น้ าที่ในการจั ดการศึกษาถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมาก จาเป็นต้องสร้างความเข้ าใจให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้ทราบ เกิดความตระหนักและรับผิดชอบร่วมกันเพราะการจัดการศึกษาเป็นการจัด
การศึกษาเพื่อปวงชน ดังนั้นปวงชนจึงต้องร่วมกันจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม ผู้ปกครอง และชุมชน
ควรส่งเสริมการเรียนของผู้เรียนอย่างสม่าเสมอ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 หมวด 1 มาตร 8(2) และ (6) กาหนดให้สังคม บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นการร่วมพัฒนาที่จะนาไปสู่ความสามารถในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ และมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
8. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโดยองค์คณะบุคคล
องค์คณะบุคคล (Commission) คือ บุคลากรในกลุ่มทางาน กับองค์คณะบุคคลที่เป็น
คณะกรรมการที่ปฏิบั ติตามอานาจหน้าที่ให้ มีประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ล มี นักการศึกษาได้ให้
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานโดยองค์คณะบุคคลหรือในรูปคณะกรรมการหรือการทางานเป็นกลุ่ม
เป็นคณะ ดังเช่น ประกอบ กุลเกลี้ยงและสิทธิพร ลิ้มบริบูรณ์ (2549: 6) ได้กล่าวว่า การบริหารงาน
โดยองค์คณะบุคคลคือ รูปแบบการบริหารงานโดยมีบุคคลหลายคนเข้าไปร่วมรับ ผิดชอบ กาหนด
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นโยบาย ตัดสินใจ วินิจฉัย ตลอดจนวางแนวทางต่าง ๆ ไว้เป็นบรรทัดฐาน เพื่อให้ฝ่ายปฏิบัตินาไป
ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิผล
สาหรับ พิษณุ ตุลสุข (2548: 29-31) กล่าวถึงการบริหารงานในรูปคณะกรรมการว่า
เป็นการบริหารแบบประชาธิปไตย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการบริหารจะเข้ามามี
ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดวัต ถุป ระสงค์ของการดาเนิน การเพื่อ ให้ เกิดผลตามวัต ถุประสงค์และร่ว ม
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์และผลกระทบของการดาเนินการด้วย ดังนี้
1. ความหมายการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ
การบริหารในรูปคณะกรรมการ คือ รูปแบบการบริหารโดยมีบุคคลหลายคนเข้าไป
ร่วมกันรับผิดชอบ กาหนดนโยบาย ตัดสินใจ วินิจฉัย ตลอดจนแนวทางต่าง ๆ ไว้เป็นบรรทัดฐาน เพื่อให้
ฝ่ายปฏิบัตินาไปปฏิบัติก่อให้ภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานบังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ การมี
ส่วนร่วมดังกล่าว อาจดาเนินการได้ 2 ช่องทาง คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการ
ในการบริห ารโดยตรง หรืออาจคัดเลือกตัวแทนกลุ่ มของตนเข้าไปมีส่ว นร่วมในกิจกรรมหรือเป็น
คณะกรรมการทางการบริหารนั้ น ๆ แทนสมาชิกเพื่อให้การบริหารสามารถสนองตอบความต้องการ
ของลูกค้าหรือผู้รับบริการได้มากที่สุด
2. องค์ประกอบของการบริหารในรูปคณะกรรมการ
องค์ประกอบของการบริหารในรูปคณะกรรมการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการได้ใช้
ดุลยพินิจตัดสินใจจากการอภิปรายถึงเหตุผลการดาเนินการประกอบข้อมูล ข้อเท็จจริง จึงไม่ขึ้นอยู่กับ
ความเชื่อหรือภูมิหลังของบุคคล ผลของการใช้ดุลยพินิจจึงรอบคอบ และมีความเสี่ยงน้อยแต่มีข้อจากัด
คือ ความล่าช้าในการดาเนินการ องค์ประกอบของคณะกรรมการ มีดังนี้
2.1 ประธานคณะกรรมการ จานวน 1 คน ได้มาโดยการคัดเลือกจากกรรมการที่เป็น
ฝ่ายตัวแทนฝ่ายต่าง ๆ เนื่องจากประธานคณะกรรมการสาคัญต่อการควบคุมให้การประชุมเพื่อการ
ตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างมีคุณภาพ จึงควรเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ทางการบริหารเป็น
ที่ยอมรับของกรรมการทั่วไปและมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
2.2 รองประธานคณะกรรมการ จานวน 1 คน ได้มาเช่นเดียวกับประธานคณะ
กรรมการเพื่อ ทาหน้ า ที่แ ทนประธานกรรมการเมื่ อประธานคณะกรรมการไม่ อยู่ห รือ ไม่ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้
2.3 กรรมการมาจากตัวแทนของฝ่ายต่าง ๆ ในชุมชนและท้องถิ่นรวมถึงกรรมการ
โดยตาแหน่งแต่งตั้งข้าราชการประจาด้ วย จานวนกรรมการจะขึ้นอยู่กับข้อกาหนดในกฎกระทรวง
เป็นหลัก
2.4 กรรมการและเลขานุการ จานวน 1 คนต่อ 1 คณะกรรมการ มาจากฝ่ายข้าราชการ
ประจาหรือจากกรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา
เนื่องจากต้องจัดเตรียมการประชุมและนาการประชุมไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนรับผิดชอบต่อความ
สาเร็จหรือความล้มเหลวของการบริหารอีกด้วย
3. หลักการบริหารแบบคณะกรรมการ
ประสิ ทธิภ าพและสั มฤทธิผ ลของการบริห ารโดยคณะกรรมการ ต้องใช้ห ลั กการ
ประชาธิปไตยเป็นหลักในการบริหาร ดังนี้
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3.1 ต้องมีหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นตัวกาหนดบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการ เพื่อให้กิจกรรมการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ไม่ล่ว งเกินหรือ
ละเมิดในสิทธิหรือภารกิจที่เป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูผู้ปฏิบัติ
3.2 ต้ อ งมี ค วามรั บ ผิ ดชอบต่ อ คณะกรรมการหรื อ ภารกิจ ที่ ปฏิ บั ติเ พราะการท า
กิจกรรมและการใช้ดุลยพินิจต้องใช้การปรึกษาหารือ การพบปะหรือการประชุม หากคณะกรรมการ
ไม่มีความรับผิดชอบอาจทาให้กิจกรรมล่าช้าหรือปฏิบัติไม่ได้ตามกรอบที่กฎหมายกาหนด
3.3 คณะกรรมการต้ องถือประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก เพราะคณะกรรมการเป็น
ตัวแทนของสาธารณะ ทุกฝ่ายคาดหวังในความเป็นกลางและการก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวม
ในทุกกิจกรรมที่บริหาร
3.4 มีความบริสุทธิ์ใจต่อภารกิจของหน่วยงานที่เป็นคณะกรรมการต้องไม่เข้าไปเพื่อ
แสวงหาอานาจหรือผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง เพราะผลแห่งการบริหารที่ไม่บริสุทธิ์ใจจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ทุกคนโดยรวม และทาให้ระบบงานด้านต่าง ๆ ในสถานศึกษาเสียหายไปด้วย
4. แนวทางของผู้บริหารในการบริหารในรูปคณะกรรมการ
ประกอบ กุ ล เกลี้ ย งและสิ ท ธิพ ร ลิ้ ม บริ บู รณ์ (2549: 2-3) กล่ า วถึ ง แนวทางของ
ผู้บริหารในการบริหารโดยคณะกรรมการว่าเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่ ผู้เกี่ยวข้องหรือคณะกรรมการอาจ
สับสนในการใช้อานาจและอาจก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามได้ จึงมีหลักในการปฏิบัติดังนี้
4.1 การบริหารในรูปคณะกรรมการ มี 2 ฝ่าย ดังนี้
4.1.1 ฝ่ายสานักงาน เป็นฝ่ายปฏิบัติการประจาและทาหน้าที่บริหารงานโดยตรง
4.1.2 ฝ่ายคณะกรรมการ เป็นฝ่ายบริหารงานทางอ้อม ใช้อานาจบริหารทางการ
ประชุม วินัจฉัย ตัดสินใจ หรือกาหนดแนวทางการดาเนินการเพื่อให้ฝ่ายสานักงานนาไปดาเนินการ
4.2 บทบาทของฝ่ายส านักงานและฝ่ายคณะกรรมการถูกกาหนดไว้ชัดเจน ต้อง
ยึดถือบทบาทหน้าที่ตามที่ระเบียบ กฎหมายปฏิบัติ หากไม่เข้าใจในบทบาทและอานาจหน้าที่จะเกิด
ความขัดแย้งในการปฏิบัติได้
4.3 ฝ่ายสานักงานและฝ่ายคณะกรรมการต้องประสานการทางานให้เข้ากัน โดยยึด
จุดหมายปลายทาง คือ ผลสาเร็จของงาน ความมีประสิทธิภาพของงาน ประโยชน์ต่อผู้รับบริการและ
ประชาชนเป็นหลัก
4.4 การใช้อานาจของคณะกรรมการในการตัดสิน วินิจฉัย หรือวางนโยบายใด ๆ จะ
ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นเหตุเป็นผล ความถูกต้อง ทั้งนี้ต้องใช้การประนีประนอมเป็นหลัก ควร
หลีกเลี่ยงการใช้มติหรือการลงคะแนนในการตัด สินใจเรื่องต่าง ๆ จะเหมาะสมยิ่ง เพราะสังคมของ
คณะกรรมการมีลักษณะคับแคบ ไม่ควรเกิดความเสียหน้าหรือแพ้ชนะกันในที่ประชุม
4.5 ผู้บริหารในฐานะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการต้องมีทีมงานรวบรวม
ข้อมูล ข้อเท็จจริงเสนอต่อที่ประชุม พร้อมชี้แจงเหตุผลที่ชัดเจนด้วย
ในขณะที่ สนธิรัก เทพเรณู (2552) ได้กล่าวว่า การทางานในรูปแบบของคณะกรรมการ
หรือองค์คณะบุคคลหรือการทางานเป็นกลุ่มเป็นคณะ เชื่อกันว่าสามารถสร้างประสิทธิภาพในการ
ทางานได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการระดมสติปัญญาความคิดและประสบการณ์ของบุคคลหลายคน
เพื่อพิจ ารณาปัญหาตัดสิ นหรื อหาข้อยุติอย่างมีเหตุผ ลและโดยหลั กวิช าการ คณะกรรมการซึ่งได้
รับการแต่งตั้งหรือดาเนินการอย่างถูกต้องจะมีลักษณะเป็นการกระจายอานาจจากวิธีหาความคิดเฉลี่ย
ขจัดความคิดที่เป็นปฏิปักษ์ด้วยการอภิปรายประนีประนอมและผสมผสาน ตลอดจนเป็นการหาผลลัพธ์
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แบบประชาธิปไตยในกรณีที่ไม่สามารถทานายผลล่วงหน้าได้ หรือในกรณีที่มีความจาเป็นต้องตัดสินใจ
แก้ปัญหาสาหรับเรื่องที่มีอิทธิพลหรืออานาจของผู้มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งบุคคลคนเดียว
ไม่กล้าตัดสินใจหรือไม่เหมาะที่จะตัดสินใจ นอกจากนี้การบริหารงานในรูปคณะกรรมการยังเป็นการสร้าง
ความร่วมมือและการประสานงานที่ดีในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถป้องกันความลาเอียงที่จะพึง
มีขึ้นได้ ส่วนผลเสียที่ได้รับจากการดาเนินงานนั้น คือ ทาให้การดาเนินงานล่าช้า สิ้นเปลือง ทั้งงาน
และเวลา ทั้งยังขาดผู้รับผิดชอบในผลงานในระบบคณะกรรมการสมาชิกต้องรับผิดชอบในผลงาน
อย่างแท้จริง กล่าวคือ การบริหารงานในระบบคณะกรรมการสมาชิกต้องรับผิดชอบร่วมกันแต่สิ่งใด
ก็ตามถ้าถือว่าเป็นความรับผิดชอบของทุกคนแล้วมักดูเหมือนว่าไม่มีผู้ใดรับผิดชอบเลย
เลขานุ ก ารคณะกรรมการและคณะเจ้ าหน้า ที่ถื อ เป็ นกลไกส าคั ญ ในการก าหนดทิ ศ
ทางการทางานของคณะกรรมการให้ บรรลุ ผลตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการแต่งตั้งคณะ
กรรมการตามที่ระบุไว้ โดยจะต้องมีการตระเตรียมและปฏิบัติภารกิจสนับ สนุนการดาเนินงานของ
คณะกรรมการ ซึ่งในเบื้ องต้นต้องมีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ในด้านนโยบาย ทิศทางหรือ
แนวโน้มในอนาคต โอกาส ข้อจากัดและกลยุทธ์การปฏิบัติงานในภาพรวมและเฉพาะกรณีตลอดจน
ทางเลือกสาหรับการตัดสินใจพื้นฐาน มีการจัดลาดับความสาคัญของเรื่องที่จะนาเข้าหารือในคณะ
กรรมการ วางแผนจัดทาปฏิทินเรื่องที่จะพิจารณาไว้ล่วงหน้า เสนอแต่งตั้งคณะทางานศึกษาวิเคราะห์
เรื่ องส าคั ญ ๆ ก่ อ นน าเข้ าสู่ ที่ ป ระชุม จั ดเตรี ย มเอกสารสรุป ประเด็น ส าคั ญ และเอกสารประกอบ
ที่เกี่ยวข้องนาส่งให้คณะกรรมการศึกษาเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมอย่างน้อย 3 - 7 วัน ชี้แจง
รายละเอียดเป้าหมาย หรือความต้องการในการพิจารณาประเด็นสาคัญต่าง ๆ ให้ประธานกรรมการ
ทราบก่ อ นการประชุ มทุ ก ครั้ ง กรณี ที่ รั บ ทราบภายในหรื อ คาดคะเนว่ า กรรมการมี ค วามคิ ด เห็ น
แปลกแยกกันเป็นกลุ่มควรชี้ แจงทาความเข้าใจในประเด็นสาคัญอย่างไม่เป็นทางการกับกรรมการ
บางกลุ่มที่คาดว่าจะทาให้ผลหรือมติการประชุมเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายที่ต้องการ และการประชุม
จะรวนเรล่าช้า ทั้งนี้หากไม่มีข้อขัดข้อจาเป็นจริง ๆ เลขานุการต้องนาเสนอเรื่องต่อที่ประชุมด้ว ย
ตนเองโดยพยายามสรุป ประเด็น ให้ ชัดเจน กะทัดรัดและเข้าใจง่ายรวมทั้งนาเทคโนโลยี สมัยใหม่
เข้ามาช่วยสนับสนุน ทีมเลขานุการต้องมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ซักซ้อมสนับสนุนและประสาน
การปฏิบัติอย่างเป็นระบบทั้งด้านงานเอกสาร เทคโนโลยี การนาเสนอ และการบันทึกรายงานการ
ประชุม
นอกจากนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ฝ่ายเลขานุการต้องนาบันทึกรายงานการประชุม
มาตรวจสอบและวิเคราะห์ว่า คณะกรรมการมีการมอบหมายภารกิจให้ฝ่ายเลขานุการหรือกรรมการ
ท่านใดบ้าง และภารกิจดังกล่าวมีภารกิจที่ฝ่ายเลขานุการต้องสนับสนุนหรือมีกาหนดการในการปฏิบัติ
ให้ แล้ วเสร็ จเมื่อใด เพื่อติดตามผลการปฏิ บัติตามมติที่ ประชุม และรวบรวมนาเสนอผลหรือปั ญหา
อุปสรรคต่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป
กล่ า วโดยสรุ ป การบริ ห ารงานในรู ป คณะกรรมการเป็ น การใช้ ก ลยุ ท ธ์ ต ามแนวทาง
ประชาธิปไตยให้กลุ่มบุคคลฝ่ายต่าง ๆ มีส่วนร่วมในทางความคิด การปฏิบัติ การกากับติดตามผล การ
ปฏิบั ติ รวมทั้ งแก้ไขปั ญ หาอุป สรรคร่ว มกั น โดยกลไกส าคั ญของการปฏิบั ติ คือ การแต่ง ตั้ง หรื อ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าไปรับผิดชอบทางาน ต้องคานึงถึงความรู้ความสามารถและการอุทิศเวลา
การกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ต้องเข้าใจชัดเจนตรงกันสามารถปฏิบัติได้และบทบาท
หน้ า ที่ ข องกลุ่ ม บุ ค คลที่ เ ป็ น กรรมการโดยเฉพาะเลขานุ ก ารและคณะเจ้ า หน้ า ที่ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี
ความสาคัญยิ่งต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยบุคคลที่มีบุคลิกแห่ง
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ความเป็นผู้นา มีวิสัยทัศน์ที่กว้ างไกล มีการวิเคราะห์ และคาดคะเนผลด้วยความแม่นยา ซึ่งคณะ
กรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการบริหารเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน 2) คณะกรรมการดาเนินการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
9. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ปั จ จุ บั น มี แ นวคิ ด ในการบริ ห ารองค์ ก ารด้ ว ยการบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า ง
แพร่หลายเพราะเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งคานึงถึงการมี
ส่วนร่วมของผู้ร่วมงานทุกระดับ สาหรับความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม องค์ประกอบของ
การบริหารแบบมีส่วนร่วม รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีนักวิชาการและนักทฤษฎีได้ให้ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี้
9.1 ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ดุจ์ลาห์ (Douglah, 1970: 90) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า เป็นคาที่
มี ค วามหมายกว้ า งและใช้ ใ นบริ บ ทต่ า งกั น นั ก การศึ ก ษาใช้ ค านี้ ใ นการอ้ า งอิ ง การมี ส่ ว นร่ ว มใน
เหตุการณ์กิจกรรมหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา นักรัฐศาสตร์ใช้คานี้ในความหมายการ
เข้าร่วมกับสถาบันทางการเมืองของชุมชน นักสังคมวิทยาใช้ในความหมายของการมีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่น ๆ ส่วนกลุ่มอื่น ๆ ใช้คานี้ในความหมายของการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ สาหรับ
โคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1980: 6) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมี
ส่วนร่วมจะต้องประกอบด้วยการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องของประชาชน 4 ประการ คือ (1) การมีส่วนร่วม
ในกระบวนการตัดสินใจว่าจะทาอะไร และจะทาอย่างไร (2) มีส่วนในการดาเนินโครงการตัดสินใจว่า
ในการให้ทรัพยากรสนับสนุนโครงการ การร่วมมือกั บองค์กรหรือกลุ่มกิจกรรมเป็นการเฉพาะ (3) มี
ส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์อันเกิดจากโครงการพัฒนาและ (4) มีส่วนร่วมในการประเมิน
โครงการ ส่วน บราวน์และโมเบิอร์ก (Brown and Moberg, 1980: 483) ได้ให้ความหมายของการมี
ส่วนร่วมว่า เป็นกระบวนการซึ่งบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้ นไป มีอิทธิพลซึ่งกันและกันในการตัดสินใจที่จะ
ส่ งผลกระทบต่อ พวกเขาในอนาคต โดยถู กกาหนดขึ้ นอย่ างเป็ นทางการหรือ ไม่เป็ นทางการก็ได้
ในขณะที่กุสโตวา (Gustova, 1990: 4) ให้ความหมายว่า การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่บุคคลได้
เข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกิจกรรม หรือกระบวนการเปลี่ยนแปลงในภายรวม ซึ่งการมี ส่วนร่วมใน
การดาเนินงานเป็นส่วนที่ต้องร่วมรับผิดขอบในการดาเนินงาน การประสานงานการบริหารงาน และ
การพัฒนางาน
หากจะพิจารณาในมุมมองของนักวิชาการไทย พบว่ามีความคิดที่คล้ายคลึงกัน โดย
ธงชัย สันติวงษ์ (2546: 138); จารุพงศ์ พลเดช (2546); ชาญชัย อาจินสมาจาร (2548: 13); มานิต
โตเผือก (2549: 36) ได้ให้ความหมายว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยสรุปว่า เป็นวิธีการที่ผู้บริหาร
ได้เปิดโอกาสให้บุคคลหรือประชาชนที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมทา ร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจในองค์การและมีอิสระกับกลุ่มที่จะตัดสินใจทางานเองภายใต้เป้าหมายและนโยบายไว้อย่าง
กว้าง ๆ กระบวนการมีส่วนร่วมจะทาให้ทุกฝ่ายมีแรงจูงใจและแรงขับในการแสดงออกของตนเอง
สูงขึ้น ทาให้เกิดความคล่องตัวในการสร้างความสาเร็จในงาน ทาให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานใน
การตั ด สิ น ใจในองค์ ก รทั้ ง ที่ เ ป็ น เรื่ อ งปกติ แ ละเรื่ อ งส าคั ญ พนั ก งานมี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผน
ตั้งเป้าหมาย การดาเนินการ แก้ปัญหา ตลอดจนการประเมินผลที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งร่วมรับผลที่เกิด
จากการปฏิบัตินั้นด้วยซึ่งทาให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ องค์คณะบุคคล และในส่วนของ ธีระ รุญเจริญ
(2550: 206) ได้สรุ ปความหมายของการบริหารแบบมีส่ว นร่วมไว้ว่าการที่ผู้ บริหารเปิดโอกาสให้
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ผู้ ร่ ว มงานเข้า มีบ ทบาทในการพิ จ ารณาปั ญหาและตั ดสิ นใจร่ ว มกัน รวมถึ งร่ ว มรับ ผิ ด ชอบในการ
บริหารงานบางอย่างเพื่อประโยชน์ในการระดมกาลังความคิดเพื่อแบ่งเบาภาระ หน้าที่ของผู้บริหาร
สอดคล้องกับ สันติ บุญภิรมย์ (2552: 59) ที่กล่าวว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง ผู้บริหารได้
เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือการบริหารงานของผู้บริหารงานของผู้บริหาร
ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา ร่วมรับผิดขอบและร่วมชื่นชมยินดีในความสาเร็จ
ขององค์กรหรือสมาชิกในองค์กรที่สังกัด และยังสอดคล้องกับ ชูทรัพย์ ภาวงศ์ (2551: 37) การมีส่วน
ร่วม หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานในชุมชนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือหลายเรื่อง มีโอกาสในการตัดสินปัญหาของชุมชน หาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกัน ลงมือปฏิบัติ และทา
การประเมินผลเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่ได้กาหนดโดยประชาชน ซึ่งถ้าเป็นในด้านการศึกษา
การมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการโรงเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาของชุมชน กาหนดปัญหา
ความต้องการร่วมกันตัดสินใจลงมือปฏิบัติและประเมินผลร่วมกัน
นอกจากนี้ คริส อาร์กิรีส (Chris Argris, n.d อ้างอิงใน จันทรานี สงวนนาม, 2551:
165) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการจูงใจให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานในองค์กรได้มีส่ วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบและร่วมมือในการพัฒนาองค์การที่ปฏิบัติอยู่ด้วยความเต็มใจ การมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานขององค์กรควรประกอบด้วยสาระสาคัญอย่างน้อย 3 ประการ คือ
1. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สมาชิกขององค์กรย่อมมีความผูกพัน
กับ องค์การที่ต นเองปฏิบั ติงานอยู่ และมีความปรารถนาที่ จะได้ มีส่ ว นร่ว มในการบริห ารงานของ
องค์การแม้เพียงได้รับฟังความคิดเห็นก็ทาให้รู้สึกว่าได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรแล้ว
2. การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดการยอมรับในเป้าหมายเพราะนอกจากจะช่วยกระตุ้น
ให้ส มาชิกแสดงความคิดเห็น แล้ ว ยังช่วยให้ เกิดความช่วยเหลื อเกื้อกูล ซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่ ม
สมาชิกและความร่วมมือนั้นจะแพร่ขยายไปทั้งองค์กรทาให้สมาชิกทั้งองค์กรมีเป้าหมายเดียวกัน การ
มีส่วนร่วมเป็นการยินยอมและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจซึ่งจะมีผลทั้งทางใจ การยอมรับ
การสนับสนุนและผลต่อการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
3. การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดความสานึกในหน้าที่ความรับผิดขอบ การที่บุคคลได้
แสดงความคิดเห็นและยอมรับในเป้าหมายเดียวกันจะช่วยกระตุ้นให้บุคคลเกิดความสานึกในหน้าที่
ความรับผิดขอบต่อการปฏิบัติงานขององค์กร
กล่าวโดยสรุปว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วน
ร่วมในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติการ ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วม
ประเมิ น ผล มี อิส ระกั บ กลุ่ ม ที่ จ ะตัด สิ นใจท างานเองภายใต้เ ป้ าหมายและนโยบายอย่า งกว้ าง ๆ
กระบวนการมีส่วนร่วมจะทาให้ทุกฝ่ายมีแรงจูงใจและแรงขับในการแสดงออกของตนเองสูงขึ้น ทาให้
เกิดความคล่องตัวในการสร้างความสาเร็จในงาน
9.2 องค์ประกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วม
แนวคิดที่ส าคัญอย่างยิ่ง ในการที่จะทาให้ เกิดการบริหารแบบมีส่ ว นร่ว มขึ้น ใน
องค์การหรือไม่คือผู้นา จากแนวคิดของเฮ้าส์ (House: 1974) ผู้นาที่สามารถทาให้เกิดการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือผู้นาที่มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้
1) มี ก ารแบ่ ง ปั น ข่ า วสารข้ อ มู ล (Sharing of Information) หมายถึ ง ปริ ม าณ
ข่าวสารที่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับ มีจานวนมากน้อยเพียงใด และการใช้ข้อมูลในการบริหารมากน้อย
เพียงใดและอย่างไรกับผู้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้มีอิทธิพลต่อผู้อื่น เอาใจใส่กับความ
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คิด เห็ น ต่า ง ๆ รวมทั้ งข้ อ เท็ จ จริ ง และความรู้ สึ กของผู้ ปฏิ บั ติง านที่ ไม่ ค่ อยแสดงออก ช่ว ยเหลื อ
ผู้ปฏิบัติงานในการสื่อสารกับคนอื่น
2) การแบ่ งปัน อานาจ (Sharing of Power) หมายถึง ผู้นากระจายอานาจไปสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชามีมากน้อยเพียงใด กระตุ้นให้มีการเสนอทางเลือกต่าง ๆ ชะลอการประเมินทางเลือก
ไว้จนกว่าจะเสนอออกมาหมดแล้ว ชี้แนะกระบวนการกลั่นกรองทางเลือกเลือกแนวทางแก้ไข การ
ตัดสินใจต้องไม่เป็นระบบประจา ซ้าซาก (Routine) ข้อมูลในการตัดสินใจต้องไม่เป็นมาตรฐานเกินไป
และไม่เป็นระบบศูนย์กลาง
3) การแบ่งปันอิทธิพล (Sharing of Influence) คือ การยอมรับในอิทธิพลของ
ผู้ใต้บังคับบัญชามีมากน้อยเพียงใด ในการตัดสินใจแต่ละครั้งต้องให้เวลากับสมาชิกในการเข้าร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจ ส่วนผู้ใต้บังคับบัญชาจะปฏิบั ติอย่างมีประสิทธิภาพต่อเมื่อรู้ถึงความจาเป็น
ในเรื่องของเสรีภาพที่ได้รับ รู้สึกถึงความชอบธรรมของตนต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รู้สึก
ลึกถึงความสามารถของตนในการเข้าร่วมตัดสินใจ และเชื่อมั่นในความสามารถของตน

องค์ประกอบทั้ง 3 ประการจะเป็นตัวบ่งชี้บรรดาผู้นาในองค์การต่าง ๆ ได้เปิดโอกาสให้
ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ปฏิบัติงานเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานได้มากน้อยเพียงใด ความมากกว่า
หรือน้อยกว่า จะเป็นตัวที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานว่าเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ
(Positive or Negative) ซึ่งธรรมชาติของการบริหารแบบมีส่วนร่วมประการหนึ่ง คือ การลดอานาจ
(Reduce Power) ของผู้บริหารให้อยู่ในภาวะที่เท่าเทียมหรือใกล้เคียงกับผู้ปฏิบัติงาน
สอดคล้ อ งกั บ แอนโทนี (Anthony, 1978) ที่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง ลั ก ษณะส าคั ญ ในการ
บริหารของผู้บริหารแบบมีส่วนร่วมว่ามีองค์ประกอบสาคัญ 3 ประการดังนี้
1) ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชามี ส่ ว นในการตั ด สิ น ใจ (Subordinate Involvement) โดย
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องเกิดความตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของตนและ
ตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล และคานึงถึงประโยชน์ขององค์การ
เป็นหลัก
2) สิ่งที่ตัดสินใจต้องเป็นเรื่องสาคัญ (Involvement in Important Decisions or
Issues) การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจเรื่องสาคัญ โดยสาคัญดังกล่าวเป็นความสาคัญของทั้งองค์การและตัวผู้ใต้บังคับบัญชา
การที่ผู้บริหารเลือกเฉพาะเรื่องที่ไม่สาคัญหรือไม่เกี่ยวข้องมาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมลักษณะ
เช่นนี้ไม่ใช่ลักษณะที่ถูกต้องของการบริหารแบบมีส่วนร่วม
3) มีการแบ่งอานาจให้แก่ผู้ใต้บังคั บบัญชา (Shared Authority) ตามหลักการแล้ว
การแบ่งอานาจการตัดสินใจของผู้บริหารให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้ทาให้อานาจของผู้บริหารลดลง
แต่การแบ่งอานาจการตัดสินใจไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชากลับทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามาร่วมรับผิดขอบ
งานมากขึ้ น ถ้ า ผู้ บ ริ ห ารกลั ว การเสี ย อ านาจส่ ว นนี้ แ ละไม่ ย อมแบ่ ง ปั น การตั ด สิ น ใจไปให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาการบริหารแบบมีส่วนร่วมก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้
ในขณะที่ สแวนส์เบอร์ก (Swansburg, 1996) ศาสตราจารย์แห่งวิทยาลัยการอพยพ
จอร์เจียได้แบ่งองค์ประกอบสาคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
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1) การไว้วางใจกัน (Trust) การไว้วางใจกันถือว่าเป็นปรัชญาพื้นฐานของการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์หากได้รับความ
ไว้วางใจให้ดาเนินงานฝ่ายบริหารเพียงดูแลความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ และดูแลผลสุดท้ายของงานก็
เพียงพอแล้ว ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงควรมอบการตัดสินใจเท่าที่จะสามารถทาได้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
2) ความผู กพัน (Commitment) การที่แต่ล ะคนทั้งผู้ บริห ารและผู้ ใต้บังคับบัญชา
ได้มาปฏิบัติร่วมกัน มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความผู กพันต่อกันและ
การที่บุคคลในองค์การได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รู้เป้าหมายขององค์การจะก่อให้เกิดความรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์การและพร้อมที่จะทาผลประโยชน์ให้กับองค์การ
3) เป้ า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ (Goals and Objectives) การตั้ ง เป้ า หมายและ
วัตถุประสงค์ร่วมกันของผู้บริหารร่วมกันปรับปรุงพัฒนาเป้าหมายขององค์การย่อมขจัดความขัดแย้งที่
จะเกิดขึ้นได้ เพราะทุกคนมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเดียวกัน มีการทางานที่มีทิศทางเดียวกัน มี
ความรับผิดชอบร่วมกันผลผลิตหรือผลงานก็จะออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ
4) ความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ (Autonomy) หมายถึง
ผู้ปฏิบัติงานมีความเป็นอิสระในการคิด การตัดสินใจ และการดาเนินงานที่ตนรับผิดชอบ
5) คุณลักษณะอื่น ๆ (Other characteristics) การบริหารแบบมีส่วนร่วม ควรเป็น
เรื่องของการให้ทุกฝ่ายเข้ามามี ส่วนร่วมไม่ใช่การกีดกันคนออกไปจากการมีส่วนร่วม และการมีส่วน
ร่วมนั้นต้องเป็นไปโดยความสมัครใจไม่ใช่การบังคับ
นอกจากนี้ เดวิส (Davis, 2000) ยังได้กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีองค์ประกอบ
ที่สาคัญ 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1) บรรยากาศของหการมีส่วนร่ว ม (Environment) ให้มีโอกาสในการมีส่วนร่วมใน
การบริหาร
2) องค์การ (Organization)
3) มีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนผู้ร่วมงาน (Employee) ให้มีโอกาสในการมีส่วนร่วมใน
การบริหาร
4) ภาวะผู้นา (Leadership)
5) การใช้เทคโนโลยี (Technology) ในการบริหารแบบมีส่วนร่วม
กล่าวโดยสรุป องค์ประกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมใน
การบริหารเน้นการกระจายอานวยในการตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้เท่าเทียมกัน
การให้อานาจการตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ นั้น มีโครงสร้างการทางานที่สามารถ
ตรวจสอบได้ มีความโปร่งใสและคานึงถึงความต้องการมีส่วนร่วม
9.3 รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
นักวิชาการทางการบริหารได้กาหนดรูปแบบการจัดการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมแตกต่างกันไปดังนี้
สั ม ฤทธิ์ กางเพ็ ง (2549: 14) ได้ เ สนอรู ป แบบการบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มไว้
4 รูปแบบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) การปรึ กษาหารื อ (Consultative Management) เป็ น การบริ ห ารแบบเปิ ด
โอกาสให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านหรื อ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ ง านในรู ป ของคณะกรรมการ
(Committee) รูปแบบนี้เป็นการกระจายอานาจการบริหารและตัดสินใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานมี
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ส่วนร่วมรับผิดชอบในการดาเนินการด้วย ระบบการปรึกษาหารือนี้เหมาะสาหรับใช้กับผู้บริหารระดับต้น
ขึ้นไป
2) กลุ่มคุณภาพ (Q.C. Circles) เป็นการบริหารแบบเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานใน
กลุ่มบุคคล 3-10 คน ที่อยู่หน่วยงานเดียวกัน รูปแบบกลุ่มคุณภาพนี้เหมาะสาหรับใช้ผู้ปฏิบัติงาน
ระดับปฏิบัติ หรือระดับหัวหน้างาน เพราะเป็นการฝึกฝนและเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาส
ทางานร่วมกันเพื่อค้นหาปัญหา วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง ซึ่งมีกระบวนการบริหารกลุ่มสร้างคุณภาพ 4 ขั้นตอนคือการวางแผน P (Plan) การปฏิบัติ
D (Do) การตรวจสอบ C (Check) และ การปรับปรุงแก้ไข A (Action) หรือ PDCA นั้นเอง
3) ระบบข้อเสนอแนะ (Suggesting System) เป็นรูปแบบหนึ่งของการบริห าร
แบบมีส่วนร่วมที่ได้ผลมากในทางปฏิบัติ โดยมีลักษณะแตกต่างจากข้อเสนอแนะที่มักพบเห็นทั่วไปที่มี
ทักษะเป็นกล่องหรือตู้รับฟังความคิดเห็น รูปแบบนี้จะมีแบบฟอร์มข้อเสนอแนะให้ผู้ปฏิบัติงานหรือ
ผู้เกี่ยวข้องกรอกตามแบบที่กาหนด
4) ระบบส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านมี ส่ ว นร่ ว มเป็ น เจ้ า ของกิ จ การ (Employee
Ownership Plan) รู ป แบบนี้ พ บมากในการบริ ห ารกิ จ การแบบบริ ษั ท หน่ ว ยงานเอกชนหรื อ
รัฐวิสาหกิจโดยการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีส่วนเป็นเจ้าของกจิการด้วยการลงทุนซื้อหุ้นของ
บริษัทหรือบริษัทอาจจ่ายโบนัสส่วนหนึ่งเป็นทุน เรือนหุ้นในแต่ละปี จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้สึกเป็น
เจ้าของกิจการเอง และมีความรู้สึกผูกพันในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
สาหรับ สันติ บุญภิรมย์ (2552: 59-65) กล่าวว่า รูปแบบการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานหรือบุคคลภายนอกที่ มีความรู้ความสามารถได้เข้ามาร่วมงาน
กับผู้บริหารแบบมีส่วนร่วมโดยทั่วไป มี 2 รูปแบบ คือ
1. รู ป แบบคณะกรรมการ สาหรับคณะกรรมการที่มาร่ว มงานกับผู้ บริห ารเป็น
บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการทั้งที่มีการแต่งตั้งเป็นการถาวรตามวาระ หรือาจจะมีการ
แต่งตั้งเป็นการชั่วคราวตามภาระหน้าที่ คณะกรรมการสามารถช่วยเหลือผู้บริหารได้มากเนื่องด้วย
คณะกรรมการได้ช่วยกันกลั่นกรองอย่างรอบคอบในการดาเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะการ
ดาเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ ทั้งนีผ้ ู้บริหารต้องเป็นนักประชาธิปไตยที่แท้จริง
2. รูปแบบบุคคล สาหรับการเชิญบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
ผู้บริหารก็สามารถกระทาได้เป็นลักษณะของผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เนื่องด้วยผู้บริหารมีภาระมาก
ต้องทางานรอบด้าน อาจจ าเป็ นต้องมี ผู้ช่วยเหลื อกลั่ นกรองงาน ชี้แนะในรายละเอียดหรือเป็นที่
ปรึกษาบรรยายสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในความชัดเจนในเรื่องนั้น ๆ
สอดคล้องกับ วินัย ดิสสงค์ (2552: 12-13) ได้เสนอรูปแบบการมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้
1. รูปแบบคณะกรรมการเพื่อปรึกษาหารือ (Consulting Management) ช่วยคิด
ตัดสินใจและร่วมทางาน เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา
2. รูปแบบการร่วมเสนอแนะ (Suggestion System) โดยวิธีการจัดประชุมรับฟัง
ข้อเสนอแนะในแบบฟอร์มหรือเสนอแนะผ่านเทคโนโลยี เป็นต้น
3. รู ป แบบการมี ส่ ว นร่ ว มโดยการท างานเป็ น กลุ่ ม หรื อ ที ม (Team Working)
รูปแบบการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นเจ้าของรับผิดชอบงานบริหาร
นอกจากนี้ จันทรานี สงวนนาม (2551: 170) ได้นาเสนอรูปแบบการใช้การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมไว้ดังนี้
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1. ใช้กับกลุ่มงานเฉพาะกิจและในรูปแบบคณะกรรมการ (Special Task Forces
and Committee)
2. ใช้ในรูปแบบของกรรมการให้คาแนะนา (Consulting)
3. ใช้การติดต่อสื่อสารแบบการเปิดประตู (Open Door)
4. ใช้การระดมความคิด (Brain Storming)
5. ใช้การฝึกอบรมแบบต่าง ๆ (Training)
6. ใช้การบริหารแบบมีจุดประสงค์ (MBO)
กล่าวโดยสรุป รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบจะ
ช่วยใช้บุคลากรช่วยเหลือกันอย่างจริงจัง เป็นการพัฒนาคุณภาพการตัดสินใจทาให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี
ยิ่งขึ้น โดยทั่วไปมีอยู่ 3 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบคณะกรรมการ สาหรับคณะกรรมการที่มาร่วมกับผู้บริหารเป็นบุคคลที่
ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ทั้งที่มีการแต่งตั้งเป็นการถาวรตามวาระหรืออาจจะแต่งตั้งเป็นการ
ชั่วคราวตามภาระหน้าที่
2. รูปแบบบุคคล สาหรับการเชิญบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
ผู้บริหารก็สามารถกระทาได้เป็นลักษณะของผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ
3. รูปแบบการมีส่วนร่วมโดยการทางานเป็นกลุ่มหรือทีม (Team Working)
9.4 ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม
นักวิชาการที่กล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมหลายท่าน ดัง เช่น
สันติ บุญภิรมย์ (2552: 59-65) กล่ าวไว้ว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริห ารแบบมีส่ วนร่วม ถ้า
ดาเนินงานโดยประสบความสาเร็จ กระบวนการกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการ
บริหารบางอย่างได้โดยการใช้องค์ประกอบที่สาคัญ 5 ประการ ต่อสถาบันหรือระบบการศึกษา
1. ความกระจ่างในจุดประสงค์ เป้าหมายที่ให้คาจากัดความอย่างชัดเจนส่งเสริม
ความรู้สึกของการตกลงและความผูกพันภายใน คณะครูจะเข้าใจเป้าหมาย และมีความผูกพันกับการ
น าออกไปใช้ เพราะเขามี ส่ ว นร่ ว มในการรวบรวม การมี ส่ ว นร่ว มในการออกแบบกลยุท ธ์น าไปสู่
เป้าหมายที่ท้าทายยิ่งขึ้นและระดับการจูงใจสู่การทาเป้าหมายเหล่านั้นบรรลุ
2. มีความผูกพันและประสานงานมากขึ้นต่อการตัดสินใจ เป้าหมายที่ชัดเจนและ
เป็นที่ยอมรับสามารถใช้เพื่อประสานการตัดสินใจและการกระทาของครูและผู้บริหารในขอบข่าย
จานวนหนึ่งเป้าหมายที่สร้างขึ้นร่วมกันเป็นจุดรวมที่สาคัญและเป็นจุดอ้างอิงสาหรับการตัดสินใจ
3. การแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล เป้าหมายที่เห็นพ้องกันให้กลไก
สาหรับแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยหรือบุคคลขององค์การ เป้าหมายให้กรอบของ
ข้อตกลงภายในทั้งหมดซึ่งสามารถจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์
4. ความสามารถในการปรับตัวสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เป้าหมายที่ตัดสิ น
ร่วมกันช่วยเพิ่มความสามารถขององค์การเพื่อตอบสนองสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัด
ตั้งเป้าหมายอย่างต่อเนื่องที่ให้โรงเรียนเข้าร่วมในการประเมินตนเองในการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าและประสิทธิผลของโปรแกรมเป็นตัวนาที่เป็นประโยชน์สาหรับผู้บริหารและคณะครูเพื่อ
วิเคราะห์กันในสภาวะการเปลี่ยนแปลงและเพื่อหาคาตอบของปัญหาร่วมกัน
5. ปรับปรุงใหม่กระบวนการตั้งเป้าหมายแบบมีส่วนร่วมให้โ อกาสอย่างต่อเนื่อง
ในการปรับปรุงระดับพลังงานองค์การเสียใหม่ให้การประเมินเพื่อความเป็นเลิศ
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ร่วมไว้ ดังนี้

สาหรับ จันทรานี สงวนนาม (2551: 168) ได้เสนอข้อดีของการบริหารแบบมี

ส่วน

1. ก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างผู้บริหารและผู้ร่วมงานทุกระดับในองค์การ
2. ลดความขัดแย้งในการทางานและเพิ่มความไว้วางใจซึ่งกันและกันมากขึ้น
3. สร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน
4. ช่วยให้ผู้ร่วมงานมีสุขภาพจิตดี ทุกคนมีงานทา
5. สร้างความเป็นประชาธิปไตยในองค์การ
6. ลดค่าใช้จ่าย และใช้ทรัพยากรอย่างทะนุถนอม
7. ช่วยให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ช่วยให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
ในขณะที่ สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2549: 74-75) กล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมไว้ 5 ประการ ดังนี้
1. การมีส่ ว นร่ว มก่อให้ เกิดการระดมความคิด และอภิปรายร่ว มกันระหว่า ง
ผู้เกี่ยวข้องทาให้เกิดความคิดที่หลากหลาย ทาให้การปฏิบัติมีความเป็นไปได้มากกว่าการคิดเพียง
คนเดียว
2. การมีส่วนร่วมในการบริหารมีผลในทางจิตวิทยา คือ ทาให้เกิดการต่อต้าน
น้อยลง ในขณะเดียวกันก็จะเกิดการยอมรับมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการที่ผู้บริหารสามารถใช้
ทดสอบว่า สิ่งที่ตนเองรู้ตรงกับสิ่งที่ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชารู้หรือไม่
3. เปิดโอกาสมีการสื่อสารที่ดีกว่า สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์
ในการทางานตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
4. เปิ ดโอกาสให้ผู้ ร่ว มงานหรือผู้ ที่เกี่ยวข้องมีโ อกาสได้ใช้ความสามารถ และ
ทักษะในการทางานร่วมกัน เกิดความมีน้าใจ (Team Spirit) และความจงรักภักดีต่อหน่วยงานมากขึ้น
และส่ งเสริ มให้ มีการปรั บ ปรุ งงานมีความเป็นไปได้สู ง ตลอดจนผู้ ร่ว มงานมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น
ส่วนแนวคิดของ แอนโทนี (Anthony, 1978) สรุปประโยชน์ของการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมไว้ 8 ประการ สรุปสาระสาคัญได้ดังต่อไปนี้
1. ก่อให้เกิดความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
2. ทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับพนักงานราบรื่น
3. ทาให้พนักงานมีความผูกพันต่อหน่วยงานมากขึ้น
4. ทาให้มีความไว้วางใจต่อฝ่ายบริหารมากขึ้น
5. ทาให้การบริหารพนักงานง่ายขึ้น
6. ทาให้การตัดสินใจทางการบริหารมีคุณภาพดีขึ้น การที่มีฝ่ายพนักงานมาช่วย
ตัดสินใจทาให้ฝ่ายบริหารได้ข้อมูลในการตัดสินใจมากขึ้น
7. ทาให้การติดต่อสื่อสารจากเบื้องล่างสู่เบื้องบนดีขึ้น
8. ทาให้ทีมงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น
นอกจากนี้ เดวิส (Davis, 2000) ได้สรุปประโยชน์ของการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ คือ การมี
ส่วนร่วมในการเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น คุณภาพของงานดีขึ้น ได้รับความคิดเห็นมากขึ้น มีแรงจูงใจมาก
ขึ้น มีความรู้สึกยอมรับซึ่งกันและกัน ทาให้นับถือตนเองมากขึ้น มีความพึงพอใจต่องานสูงขึ้น มีความ
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ร่วมมือกันมากขึ้น ลดความเครียดลงได้ มีความผูกพันต่อเป้าหมายของงานสูงขึ้น ยอมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น ลดอัตราการแลกเปลี่ยน ลดการขาดงาน และมีการสื่อสารกันดีขึ้น และกอร์ดอน
(Gordon, 1999) ได้สรุปถึงคุณค่าของการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ คือ การมีส่วนร่วมทาให้เกิด การยอมรับ
ต่อความคิดของฝ่ายบริหารได้มากขึ้น เกิดความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการสูงขึ้น
ลดอัตราการเปลี่ยนงาน ลดการขาดงาน ลดการร้องเรียนและข้อข้องใจต่าง ๆ ลง ทาให้ยอมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้มากขึ้น และมีเจตคติต่องานและหน่วยงานดีขึ้น
กล่าวโดยสรุปว่า ประโยชน์ของการบริ หารแบบมีส่วนร่วม มีผลโดยตรงต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานและลดปัญหาต่าง ๆ เพิ่มกาลังใจของพนักงานหรือสมาชิก อันจะเป็นผลให้
เกิดการยอมรับ และมีความผูกพันระหว่างบุคลากรด้วยกัน และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น

แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ

คาว่า รูปแบบ (Model) มีการเรียกหรือใช้คาเรียกที่แตกต่างกันหลากหลาย เช่น รูปแบบ
หรือ โมเดล หรือ ตัวแบบ หรือ แบบจาลอง หรือต้นแบบ เป็นต้น สาหรับการวิจัยในครั้งนี้ใช้คาว่า
รูปแบบในการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการวิ จัย
ผู้ วิจั ย จะศึ กษาเกี่ย วกั บ ความหมายของรู ปแบบ ประเภทของรู ปแบบ องค์ป ระกอบของรูป แบบ
การพัฒนารูปแบบ การตรวจสอบและการประเมินรูปแบบ รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ความหมายของรูปแบบ
รูปแบบ (Model) เป็นคาที่ใช้สื่อความหมายหลายอย่าง ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว รูปแบบจะ
หมายถึงวิธีการดาเนินงานที่เป็นต้นแบบของอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น แบบจาลองสิ่งต่าง ๆ หรือรูปแบบ
ในการพัฒนาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ดังนี้
พลอเตอร์ แ ละพอล (Procter and Paul 1978: 174) ให้ ค วามหมายค าค านี้ ไ ว้ ใ น
Longman Dictionary of Contemporary English โดยสรุ ปแล้ ว จะมี 3 ลั กษณะใหญ่คือ Model
ที่หมายถึง สิ่งซึ่งเป็นแบบย่อส่วนของจริง ความหมายนี้ตรงกับภาษาไทยว่า แบบจาลอง เช่น แบบจาลอง
ของเรือดาน้ า เป็นต้น Model หมายถึง สิ่งของหรือคนที่นามาใช้เป็นแบบอย่างในการดาเนินการ
บางอย่าง เช่น ครูแบบอย่าง นักเดินแบบหรือแม่แบบในการวาดภาพศิลป์ เป็นต้น Model หมายถึง
แบบหรือรุ่นของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่น 864X เป็นต้น ในขณะที่ บาร์โด และ
ฮาร์ ท แมน (Bardo and Hartman, 1982: 245) ได้ ก ล่ า วถึ ง ความหมายของรู ป แบบในทาง
สังคมศาสตร์ว่า รูปแบบมีลักษณะเป็นชุดของข้อความเชิงนามธรรม เพื่อใช้ในการนิยามคุณลักษณะ
หรือบรรยายคุณสมบัติของสิ่งนั้น โดยอธิบายว่ารูปแบบประกอบด้วยเป็นอะไรบ้างที่เราพัฒนาขึ้นมา
เพื่อบรรยายคุณลักษณะที่สาคัญ ๆ ของปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจและ
การนาไปใช้ สาหรับ โทซีและแครรอล (Tosi & Carroll, 1982: 74) กล่าวว่ารูปแบบอาจสร้างเป็น
ของจริ งหรื อภาพจ าลองของสภาพการณ์ลั กษณะใดลักษณะหนึ่ง อาจมีตั้งแต่รูปแบบอย่างง่าย ๆ
จนถึ ง รู ป แบบที่ มี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ น และมี ทั้ ง รู ป แบบเชิ ง กายภาพ (Physical Model) ที่ เ ป็ น
แบบจาลองของวั ตถุ และรูปแบบเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Model) ที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์
ด้วยภาษาหรือสัญลักษณ์ สอดคล้องกับ สโตเนอร์และวานเกล (Stoner and Wankel, 1986: 44) ที่
กล่าวว่า รูปแบบเป็นการจาลองความจริงของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่สนใจ เพื่อจัดทาเป็นรูปแบบให้
เข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของปรากฏการณ์นั้นได้ง่ายขึ้น คีเวส (Keeves, 1988: 559) ให้นิยามว่า
รูปแบบทางสังคมสาสตร์ หมายถึง การแสดงโครงสร้างหลักของสิ่งต่าง ๆ เพื่อใช้ ศึกษาความสัมพันธ์
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ของตั ว แปร และ ไรย์ (Raj, 1996: 45) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของค าว่ า รู ป แบบ (Model) ในหนั ง สื อ
Encyclopedia of Psychology and Education ไว้ 2 ความหมายดั ง นี้ 1) รู ป แบบ คื อ รู ป ย่ อ ของ
ความจริงของปรากฏการณ์ ซึ่งแสดงด้วยข้อความ จานวน หรือ ภาพ โดยการลดทอนเวลา และเทศะ
ทาให้เข้าใจความจริงของปรากฏการณ์ได้ดียิ่งขึ้น 2) รูปแบบ คือ ตัวแทนของการใช้แนวความคิดของ
โปรแกรมที่กาหนดเฉพาะ
นอกจากนี้ กู๊ด (Good, 2005: 177) ในพจนานุกรมการศึกษาได้รวบรวมความหมาย
ของรูปแบบเอาไว้ 4 ความหมาย คือ 1) เป็นแบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
หรือทาซ้า 2) เป็นตัวอย่างเพื่อเลียนแบบ เช่น ตัวอย่างในการออกเสียงภาษาต่างประเทศเพื่อให้ผู้เรียน
ได้เลียนแบบ เป็นต้น 3) เป็นแผนภูมิหรือรูปสามมิติซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลักการ หรือ
แนวคิด 4) เป็นชุดของปัจจัย ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันรวมตัวกันเป็นตัวประกอบและเป็น
สัญลักษณ์ทางระบบสังคม อาจจะเขียนออกมาเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์หรือบรรยายเป็นภาษาก็ได้
ส่วน ทิงค์เอ็กชิสท์ (Thinkexist, 2008: 1) กล่าวว่า รูปแบบ (Model) เป็นแบบจาลองขั้นตอนหรือ
ระบบการปฏิบัติงาน หรือแบบแปลนของการก่อสร้างที่เขียนไว้ล่วงหน้า หรือสิ่งของที่เป็นตัวแทนที่
แสดงความคิดของสิ่ งที่ จะเกิ ดขึ้นในอนาคต ในขณะที่ เยาวดี รางชัยกุล วิ บูลย์ ศรี (2550: 25-28)
ให้นิยามคาว่า รูปแบบหรือแบบจาลอง คือ วิธีการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งถ่ายทอดความคิดความเข้าใจ
จินตนาการที่มีต่อปรากฏการณ์ หรือเรื่องราวให้ปรากฏ โดยการสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ ให้เข้าใจง่าย
และสามารถนาเสนอเรื่องราวหรือประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างกระชับภายใต้หลักการอย่างเป็นระบบ และ
ทิ ศนา แขมมณี (2552: 42) ได้ อธิ บายความหมายของรู ปแบบไว้ ว่ า รู ปแบบ หมายถึ ง เครื่ องมื อทาง
ความคิดเพื่อใช้ในการสืบสอบหาคาตอบ ความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น โดยสร้างมาจาก
ความคิด ประสบการณ์ หรือจากทฤษฎี หลักการต่าง ๆ และแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
จากการศึกษาความหมายของรูปแบบตามแนวคิดของนักการศึกษา สามารถสรุปได้ว่า
รูปแบบทางสังคมศาสตร์ หมายถึง แบบจาลอง หรือวิธีการที่บุคคลใดบุค คลหนึ่งถ่ายทอดความคิด
ความเข้าใจจินตนาการที่มีต่อปรากฏการณ์ ซึ่งแสดงเป็นชุดของปัจจัยหรือตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกันรวมกันเป็นโครงสร้างหรือชุดขององค์ประกอบหรือเป็นสัญลักษณ์ทางระบบสังคม สามารถ
จ าแนกได้ ส องลั กษณะ คือ รู ป แบบจาลองของสิ่ งที่เป็นรู ปธรรมและรูปแบบจาลองของสิ่ งที่เป็ น
นามธรรม
2. ประเภทของรูปแบบ
รูปแบบมีหลายประเภทด้วยกัน ซึ่งนักวิชาการด้านต่าง ๆ ได้จัดแบ่งประเภทต่างกัน
ออกไป สาหรับรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์นั้น จอยส์และเวลล์ (Joyce and Well, 1985:
74) ได้ศึกษาและจัดแบ่งประเภทของรูปแบบตามแนวคิดหลักการหรือทฤษฎี ซึ่งเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนารูปแบบนั้น ๆ และได้แบ่งกลุ่มรูปแบบ การสอนเอาไว้ 4 รูปแบบ คือ
1. Information–Processing Models เป็นรูปแบบการสอนที่ ยึดหลั กความสามารถ
ในกระบวนการประมวลข้อมูลของผู้เรียนและแนวทางในการปรับปรุงวิธีการจัดการกับข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. Personal Models รูปแบบการสอนที่จัดไว้ในกลุ่มนี้ให้ความสาคัญกับปัจเจก
บุคคล และการพัฒนาบุคคลเฉพาะราย โดยมุ่งเน้นกระบวนการที่แต่ละบุคคลจัดระบบปฏิบัติ
3. Social Interaction Models เป็ น รูป แบบที่ ให้ ค วามส าคั ญ กับ ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลและบุคคลต่อสังคม
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4. Behavior Models เป็นกลุ่มของรูปแบบการสอนที่ใช้องค์ความรู้ด้านพฤติกรรม
ศาสตร์เป็นหลักในการพัฒนารูปแบบ จุดเน้นที่สาคัญคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สังเกตได้ของ
ผู้เรียนมากกว่าการพัฒนาโครงสร้างจิตวิทยาและพฤติกรรมที่ไม่สามารถสังเกตได้
สาหรับ สไตเนอร์ (Steiner, 1998: 148) ได้แบ่งรูปแบบออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) รูปแบบ
เชิงปฏิบัติ (Practical Model or Model-of ) รูปแบบประเภทนี้เป็นแบบจาลองทางกายภาพ เช่น
แบบจาลองรถยนต์ เครื่องบิน ภาพจาลอง 2) รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model or Modelof) เป็นแบบจาลองที่สร้างขึ้นจากกรอบความคิดที่มีทฤษฎีเป็นพื้นฐาน ตัวทฤษฎีเองไม่ใช่รูปแบบหรือ
แบบจาลอง เป็นตัวช่วยให้เกิดรูปแบบที่มีโครงสร้างต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน
ในขณะที่ คีเวส (Keeves, 1988: 561-565) ได้แบ่งรูปแบบทางการศึกษาไว้ 5 ประเภท ดังนี้
1. รู ปแบบเชิงอุปมาหรือเปรียบเหมือน (Analogue models) เป็นรูปแบบที่ใช้
หลักการคิดหาเหตุผลโดยใช้การอุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่งเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความ
เข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม รูปแบบนี้นิยมใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์ทางกายภาพ และไม่ค่อย
ใช้ในสาขาสั ง คมและพฤติก รรมศาสตร์ ตั ว อย่า งของรู ปแบบประเภทนี้ที่ใช้ ในทางการศึก ษา คื อ
รูปแบบที่เกี่ยวข้องขนาดของโรงเรียนหรือจานวนของนักเรียนในโรงเรียนเกี่ยวข้องกับจานวนนักเรียน
ที่เข้ามาและออกไป โดยที่จานวนที่เข้ามาจากหลายแหล่งหรือหลายปัจจัย เช่น เกณฑ์อายุ เขตพื้นที่
การย้ายเข้ามาอยู่ของผู้ปกครอง ส่วนจานวนนักเรียนที่ออกไปมาจากหลายแหล่งหลายปัจจัยด้วยกัน
เช่น อพยพตามผู้ปกครองออกไปอยู่ที่อื่น สาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน รูปแบบนี้มีประโยชน์
ในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงและการทานายในอนาคตซึ่งสามารถใช้ในการวางแผนและการกาหนด
นโยบายได้รูปแบบในการทานายจานวนนักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบโรงเรียน ซึ่งอนุมานแนวคิดมาจาก
การเปิดน้าเข้าและปล่อยน้าออกจากถัง นักเรียนที่คงอยู่ในระบบจึงเท่ากับนักเรียนที่เข้าสู่ระบบลบ
ด้วยนักเรียนที่ออกจากระบบ เป็นต้น
2. รู ป แบบเชิงภาษา (Semantic models) เป็นรูปแบบที่แสดงออกด้ว ยการใช้
คาพูดภาษาท่าทางและรูปภาพ ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อการบรรยายหรืออธิบาย
ปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพเพื่อให้เห็นโครงสร้างทางความคิด จาแนกเป็น
องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการจุดมุ่งหมาย วิธีการ กระบวนการ และการประเมินผลอย่างเป็นขั้นตอน
โดยในแต่ละขั้นตอนจะมีความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ ของรูปแบบที่อธิบายปรากฏการณ์นั้น ๆ แต่
รูปแบบนี้มีจุดอ่อนที่ขาดความชัดเจนแน่นอนที่ยากต่อการทดสอบ ฉะนั้นรูปแบบนี้จึงขึ้นอยู่กับความ
ชัดเจนของการใช้ภาษา
3. รู ป แบบเชิงแบบแผน (Schematic models) เป็นรูปแบบที่แสดงแผนที่ห รือ
แผนภูมิที่จะพยายามเชื่อมโยงหน่ วยและกลุ่มต่าง ๆ ให้เข้ามาสัมพันธ์กัน รูปแบบนี้นิยมใช้ในสาขา
จิตวิทยา รูปแบบหนึ่งที่ใช้กันคือรูปแบบของ Guilford ที่เกี่ยวข้องกับระดับสติปัญญาที่เกี่ยวข้องกัน
3 มิติ คือ ด้านเนื้อหา ด้านผลลัพธ์ และด้านการจัดกระทา
4. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematic models) รูปแบบนี้เริ่มนิยมใช้มากขึ้น
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1960 ในสาขาวิชาพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และจิตวิทยาส่วนสาขาทางการศึกษา
มีการใช้น้ อยในการวิจั ย แต่มีการนามาใช้บ้างในเรื่องของการประเมินรูปแบบเชิงคณิตศาสตร์นี้
มีประโยชน์ที่สามารถทาให้ข้อสันนิษฐานได้มีการพิจารณาด้วยเชิงปริมาณและทดสอบได้ด้วยข้อมูล
เชิงประจักษ์ รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์นี้สามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ในรูปของสูตร หรือสมการทาง
คณิตศาสตร์ได้
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5. รู ป แบบเชิงเหตุผ ล (Causal models) เป็นรูปแบบที่พัฒ นามาจากเทคนิค ที่
เรี ย กว่ า Path analysis และหลั กการสร้ าง Semantic model โดยการน าเอาตั ว แปรต่า ง ๆ มา
สัมพันธ์กันเชิงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น เช่น The standard deprivation model ซึ่งเป็นรูปแบบที่
แสดงความสัมพันธ์ของสภาพทางเศรษฐกิจสังคมของบิดา มารดา สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่บ้าน
และระดับสติปัญญาของเด็ก รูปแบบนี้เริ่มได้รับความสนใจในช่วงหลังปี ค.ศ.1970 และใช้ในการวิจัย
มากขึ้น เชื่อกันว่ารูปแบบนี้เริ่มใช้ในสาขาพันธุศาสตร์ ซึ่งมีการนาเทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง (Path
analysis) มาใช้ แนวคิดสาคัญของรูปแบบเชิงเหตุผลนี้จะเกี่ยวข้องกับการสร้างสมการโครงสร้างอย่าง
ง่ายของสาเหตุกับตัวแปรต่าง ๆ ภายใต้การให้เหตุผลการตัดสินใจ
นอกจากนี้ บรรจง เจริญสุข (2552: 68) ได้กล่าวถึงประเภทของรูปแบบว่า มีห ลาย
ประเภทด้ว ยกัน ในแต่ล ะสาขาก็มีรู ปแบบที่แตกต่างกั นออกไป เช่น รู ปแบบทางการศึก ษาและ
สังคมศาสตร์ ได้แบ่งออก เป็นรู ปแบบที่ใช้การอุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่งเป็นรูปธรรม
เพื่อสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม รูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยาย และ
รูปแบบที่นาเอาตัวแปรต่าง ๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลที่เกิดขึ้น เป็นต้น
กล่าวโดยสรุป รูปแบบในการวิจัยมีความหลากหลาย สาหรับการวิจัยครั้งนี้ รูปแบบที่ใช้
นั้นมีลักษณะของการบูรณาการระหว่างรูปแบบเชิงภาษา (Semantic models) และรูปแบบเชิงแบบ
แผน (Schematic models) ดังนั้นรูปแบบที่ใช้ในการวิจัยนี้ จึงเป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการ
บรรยายอธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาเพื่ อให้เห็นมโนทัศน์ ซึ่งเป็นโครงสร้างทางความคิดอธิบายให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดกิจกรรมดาเนินงานเป็นรูปแบบที่แสดงแผนที่หรือแผนภูมิที่จะพยายาม
เชื่อมโยงให้เข้ามาสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะกระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 4 ขั้นตอน
ได้แก่ 1) การวางแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน 2) การจัดองค์กร 3) การปฏิบัติตามแผน 4)
การติดตามและประเมินผล
3. องค์ประกอบของรูปแบบ
นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบของรูปแบบ ดังนี้ ฮัสเซนและโพสเล็ทเวท
(Husen and Postlethwaite, 1994: 386; ทิ ศ นา แขมมณี , 2552: 220) ได้ แ บ่ ง และอธิ บ ายถึ ง
องค์ประกอบของรูปแบบเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่
1. รูปแบบสามารถนาไปสู่การทานายผลที่ตามมา สามารถทดสอบ/สังเกตได้
2. มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุอธิบายปรากฏการณ์เรื่องนั้น/ปรากฏกลไกล
เชิง
สาเหตุที่กาลังศึกษาและอธิบายเรื่องที่กาลังศึกษา
3. รูปแบบช่วยจินตนาการสร้างความคิดรวบยอดความสัมพันธ์ของสิ่งที่กาลังศึกษา/
ช่วยสืบเสาะความรู้
4. รูปแบบมีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างมากกว่าความสัมพันธ์เชิงเชื่อมโยง
ในขณะที่ บาร์โดและฮาร์ทแมน (Bardo & Hartman, 1982: 70-76) กล่าวว่า รูปแบบ
ประกอบด้วยรายละเอียดมากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสมและรูปแบบนั้นควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
ไม่ได้มีข้อกาหนดที่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์นั้น ๆ ตัวอย่าง เช่น รูปแบบที่มีลักษณะ บาง
ประการของระบบเปิด เป็นรูปแบบที่ แสดงองค์ประกอบย่อยของระบบที่ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
1) ปัจจัยนาเข้า 2) กระบวนการ 3) ผลผลิต และ 4) ข้อมูลย้อนกลับจากสภาพแวดล้อม และได้เสนอว่า
องค์ประกอบของรูปแบบในเชิงระบบสังคม ควรประกอบด้วย
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1. สถาบั น (Institution) เป็นระบบของสั งคมที่มีการกาหนดแนวปฏิบัติ ไว้เป็ น
แนวทาง และมีการนาเอาแนวปฏิบัติมาใช้ หน่วยย่อยของสถาบันแบ่งออกเป็น บทบาท (Role) และ
ความคาดหวัง (Expectation) ในบทบาทนั้นจะหมายถึงลักษณะของตาแหน่งหน้าที่และสภาพซึ่งอยู่
ภายใต้สถาบันเป็นตัว กาหนดพฤติกรรมของผู้สวมบทบาท ในส่วนของความคาดหวังเป็นเรื่องของ
เกณฑ์มาตรฐานของสั งคมหรื อสถาบันที่มุ่งหวังจะได้รับจากผู้ สวมบทบาทที่ส มบูรณ์ ควรกาหนด
ความสัมพันธ์กับบทบาทอื่น ๆ ภายในสถาบัน แนวคิดนี้เองทาให้การกาหนดงานในแต่ละหน้าที่เป็นไป
ในรูปของการจัดลาดับขั้น โดยกาหนดให้บทบาทหนึ่งมีบทบาทต่อเนื่องไปกับอีกบทบาทหนึ่งต่อไป
เรื่อย ๆ จนทาให้การดาเนินงานของสถาบันบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บุคคล (Individual) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของระบบสั งคม ทั้งนี้สถาบันจะ
ดาเนินการไม่ได้หากไม่มีองค์ประกอบด้านบุคคล ส่วนประกอบย่อยที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินงานของ
สถาบั น 2 ประการ คือ บุ คลิ กภาพ (Personality) และความต้องการ (Need Disposition) โดยที่
บุคลิกภาพของบุคคลมีความสาคัญต่อการวางตัว การสวมบทบาท ความต้องการในการทางาน
สาหรับ คีเวส (Keeves, 1988: 561-565) กล่าวว่า องค์ประกอบของรูปแบบโดยสรุป
ควรประกอบด้วย
1. หลั กการของรู ปแบบลั กษณะเป็ น แนวความคิ ด ภาพรวมที่ ใช้ ในการก าหนด
กระบวนการหรือวิธีการและกิจกรรมการดาเนินงานในลักษณะของความสัมพันธ์ที่มีความต่อเนื่อง
2. จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของรูปแบบ มีลักษณะเป็นข้อความที่แสดงถึงสิ่งที่
ต้องการจะให้เกิดผลในแต่ละกิจกรรมหรือวิธีการในรูปแบบ โดยสามารถตรวจวัดและประเมินผลได้
3. วิธีการ/กระบวนการของรูปแบบ มีลักษณะเป็นขั้นตอนการดาเนินงานที่กาหนด
ไว้ในรูปแบบ โดยเรียงลาดับก่อนหลังและมีความต่อเนื่องกันของกิจกรรมการดาเนินงาน
4. การประเมินผลของรูปแบบ มีลักษณะเป็นวิธีการ เพื่อให้ทราบว่าการดาเนินงาน
ของรูปแบบนั้นประสบความสาเร็จเพียงใด เมื่อนามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การตัดสิน
ส่ ว น บราวน์ และโมเบริกส์ (Brown and Moberg, 1980: 98) ได้สั งเคราะห์ รูปแบบ
ขึ้นมาจากแนวคิดเชิงระบบ (Systems Approach) กับหลักการบริหารตามสถานการณ์ ประกอบด้วย
สภาพแวดล้ อม (Environment) เทคโนโลยี (Technology) โครงสร้าง (Structure) กระบวนการจั ดการ
(Management Process) และการตัดสินใจสั่งการ (Decision making) มีลักษณะดังนี้
สภาพแวดล้อม

เทคโนโลยี

โครงสร้าง

การตัดสินสั่งการ
กระบวนการจัดการ
ภาพที่ 1 รูปแบบเชิงระบบและสถานการณ์ (Systems Model) ของ Brown and Moberg
นอกจากนี้ ศักดา สถาพรวจนา (2553) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมี
ส่วนร่ วมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบมี 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 หลักการ
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แนวคิด ส่วนที่ 2 คือ ระบบของรูปแบบ ส่วนที่ 3 คือ แนวทางการนารูปแบบไปใช้ และส่วนที่ 4 คือ
เงื่อนไขของรูปแบบ และ เลขาธิการสภาการศึกษา (2549) ได้สรุปไว้ว่า องค์ประกอบสาคัญของ
รูปแบบมีอยู่ 2 ส่วน คือ 1) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 2) กลไกของรูปแบบซึ่ งเป็นตัวจักรสาคัญในการ
ทาหน้าที่ของรูปแบบเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีบริบทเป็นเงื่อนไขของการเกิดขึ้น คงอยู่ และ
ล่มสลายของรูปแบบที่สร้างขึ้น และจากผลการวิจัยของ พฒศ์ศิวพิศ โนรี (2556) ที่ได้ศึกษาและ
พัฒ นารู ป แบบการบริ ห ารงานเทคโนโลยีส ารสนเทศในสถาบันการอาชี ว ศึ กษา สั งกั ดส านัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอบข่ายการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการ
บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิจัยของ ชาญทนงค์ บุญรักษา (2556) ที่ได้พัฒนารูปแบบ
การบริหารการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการอาชีวศึกษา
พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
2) คณะกรรมการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 3) ขอบข่ายการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และ 4) กระบวนการ
บริหารการใช้ทรัพยากรร่วมกัน รวมทั้งผลการวิจัยของ จิรภัทร มหาวงศ์ (2558) ที่ได้พัฒนารูปแบบ
การบริหารเครือข่ายความร่วมทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพื้นที่สูง พบว่า รูปแบบ
การบริ ห ารเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการของโรงเรี ย นในถิ่ น ทุ ร กั น ดารบนเขตพื้ นที่ สู ง
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการของเครือข่าย 2) ลักษณะของเครือข่าย 3) คณะกรรมการ
บริหารเครือข่าย 4) ขอบข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และ 5) กระบวนการบริหารเครือข่าย
กล่าวโดยสรุป รูปแบบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่ครอบคลุมงานทั้งระบบขององค์การหรือ
งานบางส่วนขององค์การก็ตาม ผู้ออกแบบไม่สามารถออกแบบองค์ประกอบย่อยของระบบนั้น ๆ ได้
ทั้งหมด เพราะจะมีรายละเอียดและความสลับซับซ้อนมากเกินไป การออกแบบรูปแบบจึงกาหนด
เฉพาะองค์ประกอบที่สาคัญของระบบเท่านั้น โดยมีสมมุติฐานว่าหากองค์ประกอบเหล่านั้นทาหน้าที่
ตามที่ออกแบบไว้แล้วการดาเนินงานขององค์การจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ค่อนข้างจะ
แน่น อน ซึ่งจากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาดัง กล่าว พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบควร
ประกอบด้วย 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) บริบทของรูปแบบ (Context) 4)
ตั ว ป้ อ นของรู ป แบบ (Input) 5) ระบบงานและกลไกของรู ป แบบ 6) กระบวนการของรู ป แบบ
(Process) 7) วิธีการดาเนินงานของรูปแบบ และ 8) ผลผลิตของรูปแบบ (Output) ซึ่งการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์องค์ประกอบของรูปแบบจากแนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารหรือการพัฒนางานมาเป็นกรอบในการศึกษา เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
วิ ช าชี พ ของผู้ เ รี ย นโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน วิ ท ยาลั ย การอาชี พ บ้ า นตาก ประกอบด้ ว ย
4 องค์ประกอบได้แก่ 1) วัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้ เรียน 2) กระบวนการพัฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 3) ขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน และ 4) คณะกรรมการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
4. กระบวนการพัฒนารูปแบบ
นักการศึกษาได้เสนอกระบวนการพัฒนารูปแบบไว้หลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่จะมีแนวคิด
หลักการคล้ายกันโดยต้องการให้มีรูปแบบที่มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยมีนักการศึกษาได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนารูปแบบไว้ดังนี้
สตรีกแลนด์ (Strickland, 2006) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการพัฒนารูปแบบไว้ว่า ประกอบด้วย
ขั้นตอนการดาเนินการอย่างเป็นระบบ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ
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(Design) การพั ฒ นา (Development) การน าไปทดลองใช้ (Implement) และการประเมิ น ผล
(Evaluation) ซึ่งเรียกว่า “ADDIE Model” สอดคล้องกับ เมียซัน และ คีดอวรี (ธนีนาฏ ณ สุนทร.
2551 : 77-78 ; อ้างอิงจาก Meason and Khedourri. 1985) ได้เสนอขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบ
ดังนี้ 1) รวบรวมปัญหา (Problem formulation) 2) สร้างรูปแบบ (Model construction) 3) ทดสอบ
รูปแบบ (Testing the model) 4) การนารูปแบบไปใช้ (Implementation) และ 5) การปรับปรุง
รูปแบบ (Model updating) และ รัตนะ บัวสนธ์ (2552: 13-15) กล่าวถึงกระบวนการหรือขั้นตอนของ
การพัฒนานวัตกรรมหรือรูปแบบว่า เป็นกระบวนการของการวิจัยและพัฒนาซึ่งกระบวนการดาเนินงานที่
มีขั้นตอนต่อเนื่องกันตามลาดับ กล่าวคือ ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในขั้นตอนหนึ่ง ๆ จะได้รับการ
นาไปใช้สาหรับดาเนินงานในขั้นตอนต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ในแต่ละขั้นตอนมิได้แยกจากกันโดยเด็ดขาด
แต่
มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ ๆ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์
สังเคราะห์ สารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา หรือความต้องการ ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ สร้าง และประเมิน
นวัตกรรม ขั้นตอนที่ 3 การนานวัตกรรมไปทดลองใช้ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงนวัตกรรม
และขั้นตอนที่ 5 การเผยแพร่นวัตกรรม รวมทั้ง วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553: 8-9) กล่าวสรุปว่า การพัฒนา
รู ปแบบแบ่ งออกเป็ น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้ างหรือพัฒนารูปแบบ และ 2) การตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของรูปแบบ
ในขณะที่ บุญชม ศรีสะอาด (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึงการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบว่า
อาจกระทาได้ 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. สร้างหรือพัฒนารูปแบบ โดยจะมีการสร้างหรือพัฒนารูปแบบขึ้นมาก่อน เป็นรูปแบบ
ตามสมมติฐาน จากการศึกษาค้นคว้าทฤษฏี แนวความคิดรูปแบบที่มีผู้พัฒนาไว้แล้วในเรื่องเดียวกันหรือ
เรื่ องอื่น ๆ และผลการศึกษาหรื อผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์สภาพการณ์ ซึ่ง จะช่วยให้สามารถ
กาหนดองค์ประกอบหรือตัวแปรต่าง ๆ ภายในรูปแบบ ในการสร้างหรือพัฒนารูปแบบนั้นจะต้องใช้หลัก
เหตุผลเป็นรากฐานสาคัญ และการศึกษาค้นคว้าซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบเป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง
ผู้ วิ จั ย อาจจะคิ ดโครงสร้ างของรู ปแบบขึ้ นก่ อน แล้ วปรั บปรุ งโดยอาศั ยสารสนเทศจากการศึ กษา
องค์ประกอบย่อย หรือตัวแปรแต่ละตัวแล้วจึงเลือกองค์ประกอบย่อยหรือตัวแปรที่สาคัญประกอบขึ้นเป็น
โครงสร้างของรูปแบบก็ได้ หัวใจสาคัญของขั้นนี้อยู่ที่การเลือกองค์ประกอบในรูปแบบ (ตัวแปร/กิจกรรม)
เพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสม ดังนั้นผู้วิจัยควรกาหนดหลักการในการพัฒนารูปแบบอย่างชัดเจน เช่น เป็น
รูปแบบที่ไม่ซับซ้อนสามารถนาไปปฏิบัติได้ง่าย ตัวแปรในรูปแบบมีน้อยตัวแต่สามารถอธิบายผลได้มาก
เป็นต้น ในการวิจัยบางเรื่องจาเป็นต้องให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม
2. ทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ หลังจากได้ สร้างหรือพัฒนารูปแบบในขั้นต้นแล้ ว
จาเป็นต้องทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบดังกล่าวเพราะว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นนั้นถึงแม้ว่าจะพัฒนา
โดยมีรากฐานจากทฤษฏี แนวคิด รูปแบบของคนอื่น และผลการวิจัยที่ผ่านมาแล้วหรือแม้กระทั่งได้รับจาก
การกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงรูปแบบตามสมมติฐานซึ่งจาเป็นต้องเก็บรวบรวม
ข้อมูลในสถานการณ์จริง หรือทาการทดลองนาไปใช้ในสถานการณ์จริงเพื่อทดสอบดูว่ามีความเหมาะสม
หรือไม่ ซึ่งในขั้นนี้บางครั้งใช้คาว่าการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ
กล่าวโดยสรุป กระบวนการพัฒนารูปแบบประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญ ได้แก่ การวิเคราะห์
สังเคราะห์สภาพปัญหาและสภาพแวดล้อม การสร้างรูปแบบ การตรวจสอบรูปแบบ การทดสอบรูปแบบ
การนารูปแบบไปใช้จริง และการปรับปรุงรูปแบบ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาแนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนารูปแบบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบท โดยการศึกษาสภาพและแนวทาง การสร้าง
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รูปแบบ การตรวจสอบรูปแบบ การทดลองใช้ และการประเมินรูปแบบเพื่อให้ได้รูปแบบที่มีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือสามารถนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลักษณะของรูปแบบที่ดี
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีผู้กล่าวถึง ลักษณะของรูปแบบที่ดี ไว้ดังนี้
เกตเซล และคนอื่ น (Getzels and others, 1968: 30) ได้ ใ ห้ ห ลั ก การของรู ป แบบ
ที่ดีไว้ 3 ประการ ดังนี้
1. รูปแบบจะต้องเป็นที่รวมของแนวคิดและแสดงความสัมพันธ์ของแนวความคิด ซึ่งไม่
เพียงแต่จะสามารถตอบปัญหาที่เคยมีมาก่อนเท่านั้น แต่จะต้องสามารถแก้ปัญหาตามมาได้อีกด้วย
2. โครงสร้ างของแนวความคิด และความสั มพันธ์ ดังกล่ า ว จะต้องสามารถปฏิบัติ
(Operation) และวางอยู่ในรูปแบบขององค์การ (Organization) ได้ หมายความว่า แนวความคิดและ
ความสั มพัน ธ์ไม่เพีย งแต่ส ามารถชี้แนวทางให้ เกิดความเข้ าใจเท่านั้น แต่ยัง สามารถติดตามและ
ตรวจสอบได้อีกด้วย
3. รูปแบบจะต้องยึดหลักการและอยู่บนพื้นฐานทางการบริหารหรือผลงานที่เกี่ยวโยง
กับการบริหารภายใต้แนวคิดและความสัมพันธ์ดังกล่าว
สาหรับ คีเวส (Keeves, 1988: 560) ได้กล่าวว่า รูปแบบที่ใช้ประโยชน์ได้ดีนั้นมี ดังนี้
1. รู ปแบบควรประกอบด้ วยความสั มพันธ์อย่างมีโครงสร้าง (Structural relationship)
มากกว่าความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันแบบรวม ๆ (Associative relationship)
2. รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้น สามารถถูกตรวจสอบได้
โดยการสังเกต ซึ่งเป็นไปได้ที่จะทดสอบรูปแบบพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ได้
3. รู ป แบบควรจะต้องระบุหรือชี้ให้เห็ นถึงกลไกเชิงเหตุผ ลของเรื่องที่ศึกษา ดังนั้น
นอกจากรูปแบบจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้ ควรใช้อธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย
4. รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปร
ในลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขยายในเรื่องที่กาลังศึกษา
สอดคล้องกับ ฮูเซนและโพสลีทเวท (Husen and Postlethwaite, 1994: 286) ได้กล่าว
ว่ารูปแบบที่ดี มีประโยชน์ ควรมีคุณลักษณะดังนี้ คือ
1. รูปแบบควรจะนาไปสู่การทานายของผลที่จะเกิดภายหลังได้ด้วยข้อมูลจากการสังเกต
ที่น่าเชื่อถือได้
2. โครงสร้างของรูปแบบควรจะแสดงให้เห็นถึงบางสิ่ งบางอย่างที่เป็นกลไกเชิงเหตุผล
ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการศึกษา
3. รูปแบบควรจะให้คาอธิบายที่ช่วยขยายความรู้ในแนวคิดใหม่และนาไปสู่การแสวงหา
องค์ความรู้ที่ต้องการศึกษาได้มากขึ้น
4. รู ป แบบควรประกอบด้ว ยความสั มพันธ์อ ย่างมีโ ครงสร้างมากกว่าความสั มพันธ์ที่
เกี่ยวเนื่องกัน อย่างไรก็ดีการวิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์และการถดถอยจะนามาใช้ในช่วงแรกของการ
ตรวจสอบ เพราะว่าอาจจะบอกได้ถึงตัวแปรสาคัญที่มีความสัมพันธ์ที่ต้องการศึกษา ดังนั้นสหสัม พันธ์
และการถดถอยจะสามารถนาสู่การสร้างรูปแบบได้
กล่าวโดยสรุป รูปแบบที่ดีจะต้องประกอบด้วย 1) ควรเป็นรูปแบบที่ประกอบด้วยความสัมพันธ์
อย่ างมีโครงสร้ าง 2) รู ป แบบควรจะต้ องระบุห รือ ชี้ให้ เห็ นถึง กลไกเชิงเหตุผ ลของเรื่ องที่ศึกษา 3)
รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ ซึ่ง
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เป็นการขยายในเรื่องที่กาลังศึกษา 4) รูปแบบควรจะให้คาอธิบายที่ช่วยขยายความรู้ในแนวคิดใหม่
และนาไปสู่การแสวงหาองค์ความรู้ที่ต้องการศึกษาได้มากขึ้น
5. การตรวจสอบและการประเมินรูปแบบ
การตรวจสอบรู ปแบบมี ห ลายวิ ธี ซึ่ งอาจใช้ การวิ เคราะห์ จากหลั กฐานเชิ งคุ ณลั กษณะ
(Qualitative) และเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยที่การตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐานเชิงคุณลักษณะ
อาจใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบ ส่วนการตรวจสอบโมเดลจากหลักฐานเชิงปริมาณใช้เทคนิคทาง
สถิติ ซึ่งการตรวจสอบรูปแบบควรตรวจสอบคุณลักษณะ 2 อย่าง (อุทุมพร จามรมาน, 2554: 23) คือ
1) การตรวจสอบความมากน้อยของความสัมพันธ์/ความเกี่ยวข้อง เหตุผลระหว่างตัวแปร 2) การประมาณ
ค่าพารามิ เตอร์ ของความสั มพันธ์ดังกล่ าว ซึ่งการประมาณค่านี้ สามารถประมาณข้ ามกาลเวลา กลุ่ ม
ตัวอย่าง หรือสถานที่ได้ (Across Time, Samples, Sites)
ส าหรั บ อิสเนอร์ (Eisner, 1994: 192 - 193) ได้ เสนอแนวคิดการตรวจสอบรูปแบบโดย
การใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ ในบางเรื่องที่ต้องการความละเอียดอ่อนมากกว่าการวิจัยในเชิงปริมาณ โดยเชื่อว่า
การรับรู้ที่เท่ากันนั้นเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของผู้รู้ และได้เสนอแนวคิดการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิไว้
ดังนี้
1. การตรวจสอบโดยแนวทางนี้ มิได้เน้นผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตาม
รูปแบบการประเมินแบบอิงเป้าหมาย (Goal-based model) การตอบสนองปัญหาและความต้องการของ
ผู้ เกี่ยวข้องตามรู ปแบบการประเมินแบบสนองตอบ (Responsive model) หรือกระบวนการตัดสิ นใจ
(Decision Making model) แต่อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่การตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นการวิเคราะห์
วิจารณ์อย่างลึกซึ้งเฉพาะในประเด็นที่นามาพิจารณาซึ่งไม่จาเป็นต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์หรือผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเสมอไปแต่อาจผสมผสานปัจจัยในการพิจารณาด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ตาม
วิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมของสิ่ง
ที่ทาการตรวจสอบ
2. เป็นรูปแบบการตรวจสอบที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่องที่
จะตรวจสอบ ที่มีความละเอียดอ่อนลึกซึ้งและต้องอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงมาเป็นผู้วินิจฉัย เนื่องจาก
เป็นการวัดคุณค่า ไม่อาจประเมินด้วยเครื่องวัดใด ๆ ได้ และต้องใช้ความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบ
อย่างแท้จริง
3. เป็นแบบที่ใช้ตัวบุคคล หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ โดยให้ความ
เชื่อถือว่า ผู้ทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรมและมีดุลพินิจที่ดี ทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาต่าง ๆ จะเกิดขึ้น
จากประสบการณ์และความชานาญของผู้ทรงคุณวุฒินั่นเอง
4. เป็นรูปแบบที่ยอมให้ความยืดหยุ่นในกระบวนการทางานของผู้ทรงคุณวุฒิตามอัธยาศัย
และความถนัดของแต่ละคน นับตั้งแต่การกาหนดประเด็นสาคัญที่พิจารณา การบ่งชี้ข้อมูลที่ต้องการการ
เก็บรวบรวม การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจนวิธีการนาเสนอ
ในการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ จะเน้นที่สถานภาพทางวิ ชาชีพ ประสบการณ์และการเป็น
ที่เชื่อถือของวิชาชีพนั้นเป็นสาคัญ
ในขณะที่ พูลสุข หิงคานนท์ (2551: 53-55) ได้ศึกษาและสรุปว่า การทดสอบรูปแบบ
ทางสังคมศาสตร์หรือพฤติกรรมศาสตร์ สามารถดาเนินการตรวจสอบรูปแบบโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ส่วนการวิจัยทางการศึกษาดาเนินการทดสอบโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
มากเกิ น ไปบางเรื่ อ งต้ องการความละเอี ย ดอ่ อ นและลึ ก ซึ้ ง จึง ประเมิ น โดยอาศั ย ความรอบรู้ ข อง

79
ผู้ทรงคุณวุฒิจะช่วยให้การตรวจสอบแบบลาลองทางการศึกษาดาเนินไปได้ด้วยดี นอกจากนี้ จินตนา
ศักดิ์ภู่อร่าม (2553: 13-14) ยังได้สรุปแนวคิดและเสนอการประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีดังนี้
1. การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จะดาเนินการวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างลึกซึ้ ง เฉพาะ
ประเด็นที่นามาพิจารณาไม่จาเป็นต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
แต่จะบูรณาการปัจจัยต่าง ๆ เข้าด้วยกันตามวิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ
คุณภาพ ประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมของสิ่งที่จะทาการประเมิน
2. การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นการประเมินที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางใน
เรื่องที่จะประเมินที่มีความละเอียดลึกซึ้ง และอาศัยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงมาเป็นผู้วินิจฉัย เป็นการวัด
คุณค่าที่ไม่อาจประเมินด้วยเครื่องวัดใด ๆ ต้องใช้ความรู้ความสามารถของผู้ประเมินอย่างแท้จริง
3. การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือการประเมิน จะถือว่าผู้ทรงคุณวุฒิ
มี
ความเที่ยงธรรมและมีดุลยพินิจที่ดี มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาจะเกิดจากประสบการณ์ และความ
ชานาญของผู้ทรงคุณวุฒิเอง
4. การประเมิ น โดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ย่ อ มให้ ความยื ด หยุ่ น ในกระบวนการท างานตาม
อัธยาศัยและความถนัดของแต่ละบุคคล นับแต่การกาหนดประเด็นสาคัญที่พิจารณา การบ่งชี้ข้อมูลที่
ต้องการเก็บรวบรวม การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจนวิธีการนาเสนอ
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบ ซึ่งมีการประเมินรูปแบบลักษณะ
ต่าง ๆ ดังนี้
คัมภีร์ สุ ดแท้ (2553) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ
สาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารงานวิชาการสาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
มี 2 องค์ป ระกอบหลัก 17 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบที่ 1 ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ
ส าหรั บ โรงเรี ย นขนาดเล็ ก มี 11 องค์ป ระกอบย่อ ย องค์ ประกอบที่ 2 กระบวนการพัฒ นาการ
บริหารงานวิชาการสาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก มี 6 องค์ประกอบย่อย และผลการประเมินความเป็นไปได้
ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด
สาหรับ ธีรวุธ ชมใจ (2554) ได้ทาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบไตรภาคี พบว่า รูปแบบความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ประกอบ ด้วยความ
ร่วมมือ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านนโยบายและบทบาทหน้าที่ 2) ด้านโครงสร้างและการบริหารจัดการ
3) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 4) ด้านการระดมทรัพยากร ซึ่งผลการประเมินความ
เป็นไปได้ของการนารูปแบบความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคีไปปฏิบัติจริง อยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับ ชาญทนงค์ บุญรักษา (2556) ได้ศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารการใช้
ทรั พ ยากรร่ ว มกั น เพื่ อ การจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา พบว่ า
องค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 2)
คณะกรรมการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 3) ขอบข่ายการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และ 4) กระบวนการบริหาร
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ารูปแบบการบริหารการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อ
การจั ดการศึกษาระดั บ ปริ ญญาตรี ใ นสถาบันการอาชีว ศึก ษามี ความเหมาะสม และผู้ อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษามีความเห็นว่าการนารูปแบบการบริหารการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการอาชีวศึกษาไปใช้ มีความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมาก และ จิรภัทร มหาวงศ์ (2558) ได้ทาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข่ายความ
ร่วมทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพื้นที่สูง พบว่า รูปแบบประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
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ได้แก่ 1) หลักการของเครือข่าย ประกอบ ด้วยหลักการมีส่วนร่วม หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล
และหลักความรับผิดชอบ 2) ลักษณะของเครือข่าย 3) คณะกรรมการบริหารเครือข่าย 4) ขอบข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการ และ 5) กระบวนการบริหารเครือข่าย ประกอบด้วย การวางแผน การจัด
องค์กร การประสานงาน การดาเนินงาน และการปรับปรุง โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า รูปแบบ
การบริห ารเครื อข่ายความร่ว มมือทางวิช าการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพื้นสูง มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นว่า มีความเป็นไปได้อยู่ ในระดับมาก
และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด
กล่าวโดยสรุป การตรวจสอบรูปแบบสามารถทาได้โดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้
ตรวจสอบ ส่วนการตรวจสอบโมเดลจากหลักฐานเชิงปริมาณใช้เทคนิคทางสถิติ ซึ่งการตรวจสอบ
รูปแบบควรตรวจสอบคุณลักษณะ โดยการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ และในส่วนของการ
ประเมินรูปแบบส่วนใหญ่จะประเมินความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ การ
ทดสอบรูปแบบทางสังคมศาสตร์หรือพฤติกรรมศาสตร์ สามารถดาเนินการตรวจสอบรูปแบบโดยใช้
ผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนการวิจัยทางการศึกษาดาเนินการทดสอบโดยวิธีการทางวิ ทยาศาสตร์หรือเป็นการ
วิจัย เชิงปริมาณ การประเมินโดยผู้ ทรงคุณวุฒิ จะดาเนินการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึ กซึ้ง เฉพาะ
ประเด็นที่นามาพิจารณาไม่จาเป็นต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
แต่จะบูรณาการปัจจัยต่าง ๆ เข้าด้วยกันตามวิจารณญาณของผู้ ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ
คุณภาพ ประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมของสิ่งที่จะทาการประเมิน การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นเครื่องมือการประเมิน จะถือว่าผู้ทรงคุณวุฒิมีความเที่ยงธรรมและมีดุลยพินิจที่ดี มาตรฐานและ
เกณฑ์พิจารณาจะเกิดจากประสบการณ์ และความชานาญของผู้ทรงคุณวุฒิเอง

บริบทของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยู่เลขที่ 116 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ตาบลตากออก อาเภอ บ้านตาก จังหวัดตาก วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 โดยขอใช้พื้นที่ “ทุ่งเลี้ยงสัตว์ป่าพระบาท”
จานวน 200 ไร่ ที่ดินตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านตากออก อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยกระทรวง
มหาดไทยได้ อ นุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ พื้ น ที่ ไ ด้ เ มื่ อ วั น ที่ 29 กรกฎาคม 2540 และกรมอาชี ว ศึ ก ษาได้ จั ด สรร
งบประมาณ จานวน 8,980,000.- บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบการ บ้านพัก
และระบบสาธารณูปโภค ซึ่งอาคารเรียนและอาคารประกอบการดังกล่าวเป็นอาคารเรียนชั่วคราว ซึ่ง
สร้างแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2541 ระยะเวลาในการก่อสร้าง 240 วัน เปิดทาการเรียน
การสอน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2541 จานวน 2 แผนกวิชา คือแผนกวิชาช่างยนต์และแผนกวิช า
พณิชยการ มีจานวนนักศึกษาในปีการศึกษาแรก 74 คน (งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก, 2560: 8-22).
1. สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ปัจจุบันเปิดทาการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) จานวน 5 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง สาขาวิชาโลหะการ สาขาวิชา
การบั ญชี และสาขาวิช าคอมพิว เตอร์ธุ รกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสู ง (ปวส.) จานวน
4 สาขาวิชา คือ สาขาวิช าคอมพิว เตอร์ธุรกิจ สาขาวิช าเทคนิคเครื่องกล สาขาวิช าเทคนิคไฟฟ้า
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สาขาวิชาเทคนิคโลหะ ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 รายละเอียดสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา มีดังนี้
1.1 จานวนผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 ดังนี้
ตารางที่ 2 จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ
ระดับชั้น
ปวช .1
ปวช .2
ปวช .3
รวมระดับ ปวช.
ปวส .1
ปวส .2
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งหมด

ปกติ
ชาย
108
127
130
365
53
67
120
485

หลักสูตร
+ทวิภาคี
เทียบโอนฯ
หญิง
ชาย หญิง
38
51
38
127
20
43
63
190
-

รวม
ชาย
108
127
130
365
53
67
120
485

หญิง
38
51
38
127
20
43
63
190

ทั้งหมด
146
178
168
492
73
110
183
675

ตารางที่ 3 จานวนผู้บริหารและครูจาแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา

ต่ากว่า

1 2 1
5 - 6 - 4 1 2 4 2 6 20 13 1

ป. ตรี

ป. เอก

หญิง

ชาย

- 2 2
2 2
1 1
5 1
4 1
14 7

อัตราจ้าง

3
1
2
3
3
12

วุฒิการศึกษา

ป. โท

3
5
6
5
6
8
33

พนักงานฯ

ผู้บริหารและรองฯ
แผนกวิชาเครื่องกล
แผนกวิชาโลหะการ
แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
แผนกวิชาสามัญฯ
รวมทั้งหมด

จานวน
(คน)

เพศ

ข้าราชการ

ผู้บริหาร/แผนกวิชา

สถานภาพ

2
2
1

5
6
3
6
7
27

-

5

0

2. เกียรติประวัติของสถานศึกษา
ผลงานที่ภาคภูมิใจของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษา 2560
1. รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจาปีการศึกษา 2560 ชื่อผลงาน เครื่องมือช่วยถอด
ประกอบยางรถจักรยานยนต์
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2. รางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาค จากการคัดเลือกระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดตาก ในระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29 วันที่ 4 – 7 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัย
เทคนิคอุทัยธานี ดังนี้
- เครื่องมือช่วยถอดประกอบยางรถจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. สาขางานยานยนต์
- อุปกรณ์เพิ่มสัญญาณ wifi
ระดับ ปวช. สาขางานไฟฟ้า
- เครื่องเตือนไฟป่า
ระดับ ปวช. สาขางานไฟฟ้า
- กันหันน้าผลิตไฟฟ้าพลังงานน้าไหล
ระดับ ปวช. สาขางานไฟฟ้า
- ฉากป้องกันเครื่องคัตเตอร์บาดนิ้ว
ระดับ ปวช. สาขางานผลิตภัณฑ์
- สเปรย์สมุนไพรสปาหน้า
ระดับ ปวช. สาขางานการบัญชี
- เรือสุวรรณหงษ์
ระดับ ปวช. สาขางานการบัญชี
3. เป้าหมายความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เป้าหมายความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2560 ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้
ด้าน
1. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา

2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา

ด้าน

3. ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

เป้าหมายความสาเร็จ
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยรวมของแต่ละ
ระดับชั้นผ่านเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85
- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ และได้อบรมคุณธรรมจริยธรรม คิดเป็น
ร้อยละ 95
- ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพและบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ 3D ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95 ของรายวิชาที่สอน
- ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ตามลักษณะงาน
ในสาขาวิชาที่เรียน
- ครูทุกคนมีนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนการสอน
และมีสื่อการสอนทุกรายวิชา
เป้าหมายความสาเร็จ
- สถานประกอบการพึงพอใจผู้สาเร็จการศึกษาที่
ออกไปทางาน คิดเป็นร้อยละ 85
- มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
- วางรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ บริหารโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้
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- มีปฏิทินการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่ชัดเจน
และปฏิบัติได้จริง
- มีการปรับปรุงระบบการทางานครบรูปแบบ
PDCA
4. ด้านการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
- ชุมชนและองค์กรท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 65
- ออกบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ 95
5. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ - ครูผู้สอน สามารถจัดทางานวิจัยในชั้นเรียนได้
หรืองานวิจัย
คิดเป็นร้อยละ 95
- ครูผู้สอนมีนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนการสอน
คิดเป็นร้อยละ 95
- จานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและ
โครงการ ที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 65 ผลงาน
6. ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้าง
- จัดโครงการ/กิจกรรมที่ปลูกจิตสานึกและ
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ/กิจกรรม
- นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่
ปลูกจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
7. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
- บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
- ผลการประเมินตนเองมีระดับคุณภาพเฉลี่ย 4.00
ด้าน
เป้าหมายความสาเร็จ
8. ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
- จัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ไม่น้อยกว่า
ระยะสั้น
10 รายวิชา
- มีผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ไม่น้อยกว่า
300 คน
4. สภาพการดาเนินงานของสถานศึกษา
ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
“ล้าเลิศวิชา รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม”
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
“ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เป็นสถานศึกษาที่จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้ออานวยต่อ
การเรียนการสอน และจัดหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านวิชาชีพ และมีคุณธรรม
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จริยธรรม ตามความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา "
พันธกิจของสถานศึกษา
1. จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้ออานวยต่อการเรียนการสอน
2. จัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้เรียนในทุกระดับ
4. น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม ด้านวิชาชีพ”
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “บริการวิชาชีพ สนองความต้องการของชุมชน”
แนวปฏิบัติที่ใช้ไปสู่เป้าหมายและกลยุทธ์ที่ต้องการพัฒนา
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาได้กาหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ดังนี้
เป้าหมายการพัฒนา
กลยุทธ์
1. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา - พัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้
อาชีวศึกษา
ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือทางานในสถาน
ประกอบการ จนเป็นที่ยอมรับหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2. ด้านหลักสูตรและการจัดการ
- พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
เรียนการสอนอาชีวศึกษา
กับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคม
เป้าหมายการพัฒนา
กลยุทธ์
อาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้านการบริหารจัดการ
- บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มี
อาชีวศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการจัดทาแผน
บริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษา ผู้บริหาร
มีภาวะผู้นา มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการ
พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่ มีการ
บริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
4. ด้านการบริการทางวิชาการและ - บริการวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
วิชาชีพ
ชุมชนและท้องถิ่น
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5. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย

- ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนมีการ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน
6. ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและ
- ปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย พลโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
และพลโลก
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมกีฬา
และนันทนาการ
7. ด้านการประกันคุณภาพ
- จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดาเนินงาน
การศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559
และนาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
8. ด้านการจัดการฝึกอบรม
- จัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามความต้องการของชุมชน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ท้องถิ่น ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5. สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของชุมชน
สภาพชุมชนเป็นชุมชนขนาดกลาง ฐานะรายได้อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง และรับราชการ การศึกษาของชุมชนส่วนใหญ่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รู้จักนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นรายได้ให้แก่ตนเองและเลี้ยงครอบครัวได้
การคมนาคมไปมาสะดวก
วิทยาลัยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชน จากการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
สถานศึ กษา เช่น การท ากิ จ กรรมออกหน่ ว ยจั งหวั ดเคลื่ อ นที่ ถ่ า ยทอดความรู้ แ ก่ป ระชาชนให้ รู้
วิธีการใช้ การดูแลเครื่ องมือ บริ การรักษา ซ่อมบารุงเครื่อ งมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และ
เครื่องใช้ในครัวเรือน ยกระดับช่างชุมชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน มีการจัดทาโครงการต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน ตัวอย่างเช่น 1) โครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาและ
บริ ก ารวิ ช าการและวิ ช าชี พ ร่ ว มกั บ ชุ ม ชน มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี ส มรรถนะวิ ช าชี พ ตาม
มาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2) โครงการศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสถานประกอบการในชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ทักษะประสบการณ์ ให้กับตัว
ผู้เรียน อีกทั้งเป็นการเปิดมุมมองที่จะรับกับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ สร้างความพร้อมให้แก่ผู้เรียน ด้าน
ความรู้ความเข้าใจ ความคิด ความสัมพันธ์ ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานประกอบการในชุมชน 3) โครงการ Open House
เปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้ปกครองได้เข้ามาร่วมงานใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาและเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
และ 4) โครงการส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของชุม ชนเพื่ อ การพั ฒ นาสมรรถนะวิ ช าชี พ ของผู้ เ รี ย น
วัตถุประสงค์เพื่อการสนับสนุนการนาชุมชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตผู้เรียน
อาชีวศึกษา ให้มีความสามารถในการประกอบวิชาชีพที่มีคุณภาพ
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6. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
6.1 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐาน
1. ด้านผลการจัดการศึกษา
1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีผลต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
1.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน
2. ด้านบริหารจัดการศึกษา
2.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางสถานศึกษาคุณธรรม

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
5.00
2.64

ดีมาก
พอใช้

5.00

ดีมาก
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มาตรฐาน
2.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัด
2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านสถานที่ ด้านครุภัณฑ์
และด้านข้อมูลสารสนเทศ
2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัด
การศึกษา
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชา หรือกลุ่มวิชา
3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
ค่าเฉลี่ย

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
5.00
ดีมาก
5.00
5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00
5.00
2.71
5.00

ดีมาก
ดีมาก
พอใช้
ดีมาก

4.00
0.96

ดี
ต้องพัฒนา
เร่งด่วน
ดี

4.4

6.2 ผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้โดยสรุป
ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา พบว่ามีบางมาตรฐานและตัว
บ่งชี้ที่สถานศึกษามีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และยังมีบางมาตรฐานและตัว บ่งชี้ที่
สถานศึกษายังต้องได้รับการพัฒนา ปรับปรุงในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้ได้คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ซึ่งพอสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก เรียงตามลาดับตัวบ่งชี้ มีดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีผลต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัด
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านสถานที่ ด้าน
ครุภัณฑ์ และด้านข้อมูลสารสนเทศ
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหาร
จัดการศึกษา
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มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชา หรือกลุ่มวิชา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ ดี เรียงตามลาดับตัวบ่งชี้ ดังนี้
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
3. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้ เรียงตามลาดับตัวบ่งชี้ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
4. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง เรียงตามลาดับตัวบ่งชี้ ดังนี้
- ไม่มี –
5. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน เรียงตามลาดับ
ตัวบ่งชี้ ดังนี้
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
6.3 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
สถานศึ ก ษาได้ ก าหนดการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาในอนาคต โดยก าหนดไว้ ใ น
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งได้จัดทาในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม สรุป
ภาพรวมได้ดังนี้
ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ได้แก่โครงการดังต่อไปนี้
1) โครงการแข่งขันทักษะและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
2) โครงการส ารวจความพึ ง พอใจของนายจ้ า งและผู้ ป ระกอบการต่ อ นั ก ศึ ก ษา
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
3) โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
4) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
5) โครงการแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน
6) โครงการจัดแหล่งการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการเพื่อบูรณาการการเรียน
การสอน
7) โครงการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและประสานความร่วมมือทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
1) โครงการดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม
2) โครงการการวัดผลและประเมินผลมาตรฐานวิชาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม
3) โครงการพั ฒ นางานวิ จั ย โดยขั บ เคลื่ อ นหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและ
สถานศึกษาคุณธรรม
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4) โครงการพัฒนาปรับปรุงศูนย์วิทยบริการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สถานศึกษาคุณธรรม
ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
1) โครงการท าแผนปฏิ บั ติ ก ารให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
มาตรฐานการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม
2) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม
3) โครงการประกันคุณภาพในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสถานศึกษาคุณธรรม
ด้านการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
1) โครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สถานศึกษาคุณธรรม
2) โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนเคลื่อนที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สถานศึกษาคุณธรรม
3) โครงการ 108 อาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม
4) โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชนตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สถานศึกษาคุณธรรม
5) โครงการศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชนตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและ
สถานศึกษาคุณธรรม
6) โครงการฝึกอบรม โรงเรียนแกนมัธยมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สถานศึกษาคุณธรรม
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
1) โครงการพัฒ นาส่ ง เสริมการจัดทา นวัตกรรม สิ่ งประดิษ ฐ์ คนรุ่นใหม่ ภายใน
สถานศึกษา ในระดับ ปวช. และปวส. ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม
2) โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษาตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม
3) โครงการจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ ปวช. และปวส.ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม
4) โครงการพัฒนางานวิจัยขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษา
คุณธรรม
ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
1) โครงการกิจกรรมวันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ตามหลั กปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม
2) โครงการกิจ กรรมลู กเสื อตามหลั กปรั ช ญาเศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษา
คุณธรรม
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3) โครงการองค์ ก ารวิ ช าชี พ และกิ จ กรรมชมรมตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
1) โครงการประกันคุณภาพในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสถานศึกษาคุณธรรม
2) โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อมุ่งสู่สาขาวิชาและรายบุคคลตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม
ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
1) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น และ 108 อาชีพ
สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1) ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานประกอบการในการจัดการศึกษามาพัฒนา
ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
2) ขอความช่วยเหลืองบประมาณจากเทศบาล อาเภอและจังหวัด ให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น
3) ขอความอนุ เ คราะห์ เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รจากหน่ ว ยงานภายนอกมาพั ฒ นา
สิ่งแวดล้อม ปรับภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา
4) ขอความอนุเคราะห์ยานพาหนะจากหน่วยงานในต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภายในสถานศึกษา

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ
เบญญาภา คงมาลัย (2557) ได้วิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการความรู้
ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาสมรรถนะการจั ด การความรู้ วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะการจัดการความรู้และพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการ
ความรู้ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การ
จัดการความรู้ในองค์กรและสถาบันอุดมศึกษา จานวน 14 คน นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ จานวน 618 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบประเมิน
และแบบบันทึก
ผลการวิจัย พบว่า รูป แบบการพัฒ นาสมรรถนะการจัดการความรู้ของนิสิ ตนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการ
เรียนรู้ กระบวนการจัดกิจกรรมและการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ กระบวนการจัดกิจกรรม
แบ่งเป็น 3 ระยะ ประสิทธิผลของสมรรถนะการจัดการความรู้ของผู้เรียน ผลการประเมินหลังการ
ทดลองสูงกว่าผลการประเมินก่อนทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วศิ นี รุ่ ง เรื อ ง (2557) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งการประเมิ น สมรรถนะผู้ เ รี ย นหลั ก สู ต ร
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชีพ พุ ทธศัก ราช 2556 สาขาวิ ช าธุร กิจ ค้า ปลี ก ระบบทวิ ภ าคี ของวิ ทยาลั ย
อาชี ว ศึ ก ษาพิ ษ ณุ โ ลก โดยใช้ รู ป แบบการประเมิ น แบบ 360 องศา มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น
สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ระบบ
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ทวิภาคี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ 360 องศา โดยประเมิน
สมรรถนะผู้เรียน 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
และด้านสมรรถนะวิชาชีพ แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย รวมทั้งสิ้น 41 คน ประกอบด้วย 1) ผู้เรียน
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ระบบทวิภาคี ระดับชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 จานวน 11 คน 2) ครูฝึกใน
สถานประกอบการ จานวน 7 คน 3) ครูนิเทศ จานวน 1 คน และ 4) เพื่อนร่วมงานของผู้เรียน จานวน
22 คน เครื่ อ งมือ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย คือ แบบประเมิ น ตนเอง และแบบสั ม ภาษณ์ สถิติ ที่ ใช้ ใ นการ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล คื อ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (Content
Analysis)
ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาสมรรถนะ
ผู้เรียนในแต่ละด้าน โดยรวมพบว่า ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และด้านสมรรถนะวิชาชีพ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด สาหรับด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปอยู่ในระดับมาก
ปริชาติ โพธิ์ใบงาม (2557) ได้วิจัยเรื่องสมรรถนะด้านการพัฒนาผู้เรียนของครูโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะด้านการพัฒนาผู้เรียน
ของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะด้านการ
พัฒนาผู้เรียนของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของครู
จาแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา 2558 จานวน 113 คน ใช้แบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัย พบว่า 1) สมรรถนะด้านการพัฒนาผู้เรียนของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับ มาก
ทุกด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ การนิเทศกากับติดตาม การดาเนินงานตามแผน
การประเมินผล และการวางแผนการดาเนินงาน 2) ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะด้านการพัฒ นา
ผู้เรียนของครูโรงเรียนสังกัด เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จาแนกตามเพศระดับการศึกษา
และประสบการการณ์ทางาน ปรากฏผลดังนี้ 2.1 ครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดที่มีระดับ
การศึ กษาต่ างกัน มีความคิด เห็ น เกี่ยวกั บสมรรถนะด้านการพั ฒ นาผู้ เรียนของครูโ รงเรียนสั งกั ด
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 2.2 ครูโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครปากเกร็ดที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะด้านการ
พัฒนาผู้เรียนของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยรวมและรายด้าน ไม่
แตกต่างกัน
นันทกา วารินิน (2557) ได้วิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของ
ครูสาหรับโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2 มีวัตถุประสงค์
คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของ
ครู 2) เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบและ
ประเมินผลการใช้รูป แบบ กลุ่มตัว อย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ บริหารสถานศึกษา และครูสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 จานวน 322 คน ผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่ ม
จานวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม คู่มือการดาเนินการตามรูปแบบ การ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
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ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) สภาพปัจจุบันครูมีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยรวมระดับ
ปานกลาง มีปัญหาอยู่ในระดับมาก และมีความต้องการในการพัฒนาระดับมาก 2) รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะการจั ดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น มีองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 ด้านคือ การสร้างและพัฒนาหลักสูตร ความสามารถในเนื้อหาสาระที่สอน การจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การใช้และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ หลักการของรูปแบบ มี 4 หลักการ คือ (1) สนองความต้องการของผู้รับ
การพั ฒ นา (2) การยื ด หยุ่ น ของกระบวนการและวิ ธี ก าร (3) การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ รั บ การพั ฒ นา
(4) ความแตกต่างระหว่างบุคคล กระบวนการพัฒนา มี 5 ขั้นตอน คือ (1) การสร้างความต้องการ
ในการพัฒนา (2) การวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนา (3) การออกแบบและวางแผนการพัฒนา
(4) การดาเนินการตามแผนพัฒนา (5) การประเมินผลการพัฒนา 3) หลังการทดลองใช้รูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ครูมีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สูงขึ้น และมีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบระดับมากที่สุด
อุดมสิน คันธภูมิ (2558) ได้ทาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสาหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
โดยมีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์เครือข่าย ความร่วมมือ ใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสาหรับโรงเรียนประถมศึกษา 2) พัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ ใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสาหรับโรงเรีย นประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และ 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น โดยดาเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษา
สภาพปั ญ หาและสภาพที่ พึง ประสงค์เ ครือ ข่า ยความร่ว มมื อ โดยใช้แ บบสอบถาม ถามผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา ครูวิชาการ และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 การพัฒนา
รูปแบบ โดยสังเคราะห์ข้อมูลแนวคิดและทฤษฎี ข้อมูลสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์เครือข่าย
ความร่วมมือ และการศึกษาดูงานจากโรงเรียนที่ดาเนินการเครือข่ายความร่วมมือที่ปฏิบัติดีเลิศ และ
ประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 7 คน ระยะที่ 3 นารูปแบบไปใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบ
ในโรงเรียนประถมศึกษา จานวน 1 โรง
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1) สภาพปัจจุบันเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 2) รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ (1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน
ชุม ชน ศิ ษ ย์ เ ก่า พระสงฆ์ เจ้ า หน้ า ที่โ รงพยาบาลส่ ง เสริม สุ ข ภาพประจาตาบล ปราชญ์ ช าวบ้ า น
หน่วยงานของรัฐ และองค์กรเอกชน (2) กระบวนการสร้างเครือข่าย (3) ความร่วมมือ (4) องค์ประกอบ
สาคัญของเครือข่าย และ (5) คุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผลการศึกษาการใช้รูปแบบ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น จะเห็นได้จากผลการทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
เมื่อเปรี ย บเทียบกัน พบว่า ภาคเรี ยนที่ 2 มีค่าเฉลี่ ยของคะแนนการทดสอบ ปลายภาคที่ 2 ของ
นักเรียนสูงขึ้น และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าภาคเรียนที่ 1 และนักเรียนมีคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ตาม
เกณฑ์หลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ร้อยละ 100
จิรภัทร มหาวงศ์ (2558) ได้ทาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพื้นที่สูง มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนารูปแบบ
การบริ ห ารเครื อข่ายความร่ ว มมือ ทางวิช าการของโรงเรียนในถิ่นทุ รกันดารบนเขตพื้นที่สู ง การ

93
ดาเนิ น การวิ จั ย แบ่ ง ออกเป็ น 3 ขั้ น ตอน ดั ง นี้ 1) การศึ ก ษาสภาพ และแนวทางการบริ ห ารของ
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพื้นที่สูง 2) การสร้างรูปแบบการ
บริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพื้นที่สูง และ 3) การ
ประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารเครือข่ ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนใน
ถิ่นทุรกันดารบนเขตพื้นที่สูง ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการของเครือข่าย ประกอบ
ด้วยหลักการมีส่วนร่วม หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล และหลักความรับผิดชอบ 2) ลักษณะ
ของเครือข่าย 3) คณะกรรมการบริหารเครือข่าย ประกอบด้วย คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การ
ศึ ก ษาประถมศึ ก ษา คณะกรรมการระดั บ กลุ่ ม เครื อ ข่ า ย 4) ขอบข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ
ประกอบด้วย ความร่วมมือในการใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ความร่วมมือในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ความร่วมมือการจัดการเรียนรู้และ
ความร่วมมือการใช้แหล่งเรียนรู้ และ 5) กระบวนการบริหารเครือข่าย ประกอบด้วย การวางแผน การ
จัดองค์กร การประสานงาน การดาเนินงาน และการปรับปรุง โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า รูปแบบ
การบริ ห ารเครื อข่ายความร่ ว มมือทางวิช าการของโรงเรียนในถิ่ นทุรกันดารบนเขตพื้นสู ง มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นว่ารูปแบบการบริหารเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนพื้นที่สูงมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก และมี
ความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด
สุพินญา คาขจร (2558) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็น
ฐานสาหรับพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสถาบัน
การอาชีวศึกษาเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
ในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร และ 2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานสาหรับ
พัฒ นาสมรรถนะที่พึ ง ประสงค์ ของนั ก ศึก ษาระดับ ประกาศนี ยบั ตรวิ ช าชี พชั้ น สู ง ในสถาบั นการ
อาชีวศึกษาเกษตร การดาเนินการขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานใน
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร กลุ่ มตัวอย่าง ได้แก่ 1) สถานศึกษาเกษตร 12 แห่ง เก็บข้อมูลเชิง
ปริมาณ 2) สถานศึกษาเกษตร 4 แห่ง เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ ขั้นที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย
คือผู้เชี่ยวชาญ 16 คน สาหรับตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ก ารวิจัยเป็นฐานที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย
7 องค์ประกอบ ได้แก่ การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ความรู้ด้านการวิจัยและกระบวนการวิจัย
การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการประเมินตาม
สภาพจริ ง และผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรู ป แบบโดยผู้ เ ชี่ ย วชาญพบว่ า รู ปแบบฯที่
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในระดับมาก
ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ (2559) ได้ทาวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาองค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือ สร้างและพัฒนา
รูป แบบเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ
สานักเขตพื้นที่ฯ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการเขตพื้นที่ จานวน 380 คน
เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม
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ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ประกอบด้วย
1) กระบวนการสร้างเครือข่ายมี 6 ขั้นตอน 1.1 ขั้นตระหนักถึงความจาเป็นในการสร้ างเครือข่าย
1.2 ขั้นประสานหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย 1.3 ขั้นสร้างพันธสัญญาร่วมกัน 1.4 ขั้นบริหารจัดการ
เครือข่าย 1.5 ขั้นพัฒนาความสัมพันธ์ 1.6 ขั้นรั กษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 2) องค์ประกอบของ
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการมี 5 องค์ประกอบ คือ 2.1 กิจกรรมสาคัญที่เสริมประสิทธิภาพการ
ดาเนินภารกิจของเครือข่าย 2.2 เทคนิค วิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข่าย 2.3 กระบวนการเสริมสร้าง
พลังอานาจ 2.4 คุณลักษณะที่ดีของสมาชิกและผู้นาเครือข่าย 2.5 การปฏิบัติงานของเครือข่ายและ
การสะท้อนผล 3) ขอบข่ายภารกิจงานด้านวิชาการมี 7 ภารกิจคือ 3.1 การพัฒนาหลักสูตร 3.2 การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 3.3 การพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา 3.4 การพัฒนาสื่อ นวัต กรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 3.5 การพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม 3.6 การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 3.7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 4) ผลการทดลองใช้รูปแบบ สูงกว่า
เกณฑ์ที่กาหนดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ฉั ต รชาญ ทองจั บ (2557) ได้ วิ จั ย เรื่ อ งรู ป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะแรงงานใน
สถานประกอบการ และศึกษาขั้นตอนการนารูปแบบมาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะให้กับ
แรงงาน ซึ่งเป็น กระบวนการที่ใช้กาหนดสมรรถนะแรงงาน 6 ข้อ ได้แก่ ความรู้ในการปฏิบัติงาน
คุณภาพและผลส าเร็ จ ของงาน การใช้แ ละบ ารุง รักษาเครื่องมือ การปรับตั ว ในการทางานความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทางาน และจิตพิสัยในการทางาน โดยกาหนดแยกย่อยรายละเอียด
พฤติกรรมที่เหมาะสมเป็น สมรรถนะเฉพาะ จานวน 15 หัวข้อย่อย ผ่านกระบวนการประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญ แล้วนารูปแบบดังกล่าวนี้ไปพัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะให้กับแรงงาน
โดยทาการทดลองและนาหลักสูตรไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นทาการประเมินประสิทธิภาพของ
การฝึกอบรมตามรูปแบบการประเมินของ Kirk Patrick Donald L
ผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนการวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ชุด พบว่า สมรรถนะแรงงานมี
ระดั บ ความส าคั ญ โดยรวมในระดับ มาก และความสอดคล้ อ งของข้ อ ก าหนดร่ า งรู ป แบบมีค วาม
สอดคล้ องกันทุกรายการ ส่ วนผลการวิเ คราะห์ ในขั้นตอนการพัฒ นาหลักสูตรในเรื่องสมรรถนะที่
จ าเป็ น จากสถานประกอบการ พบว่ า มี ค วามต้ อ งการในระดั บ มาก ด้ า นหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมได้
ประเมินผลตามรูปแบบของ Kirk Patrick Donald L. ที่แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ประเมิน
ปฏิกิริยาตอบสนองจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก ขั้นตอนที่ 2
ประเมิน ผลการเรี ย นทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ ยจากแบบฝึ กหั ดท้ายบทเรียนทั้งสถาน
ประกอบการคิดเป็นร้อยละ 60.21 อยู่ในเกณฑ์มาก ทางด้านทักษะ จากแบบประเมินผลทักษะในการ
ปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ 70.25 อยู่ในเกณฑ์มากและทางด้านเจตคติ จากแบบประเมินผลจิตสานึกใน
การปฏิบั ติงานคิดเป็ น ร้ อ ยละ 73.54 อยู่ในเกณฑ์มากเช่นกั น ขั้นตอนที่ 3 ประเมิ นพฤติกรรมที่
เปลี่ยนไปหลังการอบรม จากการทาแบบทดสอบก่อนฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 54.5 อยู่ในเกณฑ์พอใช้
และหลั งทาการฝึ กอบรมที่มีการเปลี่ ยนแปลงที่ดี ขึ้น คิดเป็นร้อยละ 58.5 โดยใช้แบบทดสอบชุ ด
เดียวกัน
อเนก เทียนบูชา (2557) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะหลักเพื่อเตรียมคนเข้าสู่งาน
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดสมรรถนะหลัก (Key competences) จัดทามาตรฐานสมรรถนะหลัก
และพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลัก โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสารวจในการกาหนดสมรรถนะ
หลักจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการอุตสาหกรรมการ
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ผลิ ต ที่ เ ป็ น สมาชิ กของสภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย จ านวน 753 แห่ ง โดยการวิ เ คราะห์
องค์ ป ระกอบ (Factor Analysis) เพื่ อ กาหนดสมรรถนะหลั ก และน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ จากการวิ จัย เชิ ง
ปริมาณไปพัฒนารูป แบบการพัฒนาสมรรถนะหลัก คาอธิบายสมรรถนะ มาตรฐานสมรรถนะและ
โมดูลการพัฒนาสมรรถนะหลัก ประเมินสิ่งที่พัฒนาโดยการสัมมนากลุ่มย่อย (Focus group) โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิและการทดลองรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลัก
ผลการวิจัยพบว่าสามารถกาหนดสมรรถนะหลักแบ่งเป็น 3 ด้าน ด้านละ 3 องค์ ประกอบ
รวมเป็น 9 องค์ประกอบ 29 หน่วยสมรรถนะ และ 125 หน่วยสมรรถนะย่อย ได้แก่สมรรถนะเพื่อการ
ดารงชีวิตประกอบด้วยการพัฒนาอาชีพ สัญลักษณ์ในชีวิต สุขวิถีและชีวิตพอเพียง สมรรถนะหลักเพื่อ
การทางานประกอบด้วยการแก้ปัญหา การทางานร่วมกับผู้อื่น และการพัฒนาตนเองอย่างต่ อเนื่อง
และสมรรถนะพื้นฐานประกอบด้วยการสื่อสาร การประยุกต์ใช้ตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมรรถนะที่ส ถานประกอบการให้ ความส าคัญ ที่สุ ด คือสมรรถนะหลั ก ด้านการสื่ อสารโดยเฉพาะ
สมรรถนะด้านการพูด สมรรถนะหลักของบุคลากรในสถานประกอบการมีระดับต่าสุดคือสมรรถนะ
ด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ จากการวิจัยพบว่ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลักที่เหมาะสมมี
5 ขั้ น ตอนคื อ การวิ เ คราะห์ การออกแบบ การพั ฒ นา การน าไปปฏิ บั ติ แ ละการประเมิ น ผล
ส่วนประกอบที่สาคัญของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลักคือการกาหนดคาอธิบายสมรรถนะหลัก
การกาหนดระดับของสมรรถนะหลักโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ การกาหนดมาตรฐานสมรรถนะหลัก
และการจัดทาโมดูลการพัฒนาสมรรถนะหลักกระบวนการพัฒนาสมรรถนะหลักที่สาคัญมี 3 ขั้นตอน
ได้แก่การสร้างความตระหนักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการฝึกปฏิบัติการประเมินรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะหลักโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลักมี
ความเหมาะสมสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พีรพงษ์ พันธ์โสดา (2559) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะอาชีพช่างไฟฟ้าโรงงาน โดยใช้
โครงงานวิ ช าชี พเป็ น ฐาน ระบบทวิภ าคี ส าหรั บสถานศึก ษาสั ง กัด ส านั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ ประการแรกเพื่อกาหนดสมรรถนะอาชีพช่างไฟฟ้า โรงงาน
ระดับช่างเทคนิค ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ประการที่สองเพื่อพัฒนาและตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือวัด สมรรถนะอาชีพช่างไฟฟ้าโรงงาน ระดับช่างเทคนิคตามความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม และประการที่สามเพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาโดยใช้โครงงาน
วิชาชีพเป็ นฐาน (Project based learning) ระบบทวิภาคี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดลองรูปแบบได้จาก
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) จากห้องเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จานวน 2 ห้อง 50 คน
ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบสมรรถนะอาชีพช่างไฟฟ้าโรงงาน ระดับ ช่างเทคนิค
ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยกลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญได้กาหนดองค์ประกอบสมรรถนะช่าง
ไฟฟ้าโรงงานเป็น 10 สมรรถนะ 2) รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะช่างไฟฟ้าโรงงานโดยใช้ โครงงาน
วิ ช าชี พ เป็ น ฐาน (Project based learning) ระบบทวิ ภ าคี ส าหรั บ สถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่สร้างขึ้ น สามารถนาไปใช้พัฒนาสมรรถนะอาชีพช่างไฟฟ้าโรงงานได้
ตามวัตถุป ระสงค์ จากผลการทดลองใช้รูปแบบ พบว่าสมรรถนะด้านความรู้เมื่อวิเคราะห์ ผลการ
ทดลองแบบวั ด ซ้ าตั ว แปรต้ น 1 ตั ว (One-way repeated measures design) ทุ ก สมรรถนะมี
พัฒนาการสูงขึ้นอย่า งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สมรรถนะด้านทักษะและคุณลักษณะเมื่อ
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ตรวจสอบด้ ว ยโมเดลโค้ ง พั ฒ นาการแบบมี ตั ว แปรแฝง (Latent growth curve model: LGCM)
พบว่ามีค่าเฉลี่ย Intercept และค่าเฉลี่ย Slope สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ณภิญรัตน์ ทัพขวา (2559) ได้วิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของโรงเรียน ผู้ ปกครอง ชุมชนและ
เปรียบเทียบคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาและหาแนวทางในการมีส่วนร่ว มของโรงเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่ม
ตัว อย่ าง คือผู้บ ริ หารสถานศึกษาครูผู้ ปกครอง และชุมชน จานวน 1,109 คน กลุ่ มเป้าหมายการ
สั มภาษณ์ป ระกอบด้ ว ยผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษาและประธานคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม
ผลการวิจัย พบว่า แนวทางในการมีส่ว นร่ว มของโรงเรียน ผู้ ปกครอง และชุมชนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาด้ านการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนควรจัดการประชุมและ
ดาเนินกิจกรรมร่วมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนได้แสดงความคิดเห็นร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โรงเรียนควรจัดหาวิทยากรท้องถิ่นซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้ปกครองและชุมชน ด้านการ
บริหารงานงบประมาณ โรงเรียนควรจัดการประชุมร่วมกันแจ้งงบประมาณที่ได้รับ โดยเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองและชุมชนได้แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้ านการบริหารงานบุคคล โรงเรียนควร
จัดการประชุมร่วมกัน มอบหมายงานให้เหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนได้แสดงความ
คิดเห็นร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ด้านการบริหารงานทั่วไป โรงเรียนควรจัดการ
ประชุมและกิจกรรมประสานสัมพันธ์ร่ วมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนได้แสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสนับสนุน ส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองและเครือข่า ยข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา
เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย (2560) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี ในโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดารบน
เขตพื้นที่สูงชายแดน ไทย-เมียนมา จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรีในโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดารบน
เขตพื้นที่สูงชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดตาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จาแนก
ตามประสบการณ์การสอน และหน่วยงานที่สังกัด โดยทาการศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ใน 7
ด้าน คือ 1) การออกแบบการเรียนรู้ 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 3) การ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนยุคใหม่ 4) การพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ยุคใหม่ 5)
การพัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 6) การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ และ
7) การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ กลุ่ ม ตั ว อย่ าง ได้ แก่ นิ สิ ตระดั บ ปริญ ญาตรีใ นโครงการจั ด
การศึกษาเพื่อพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดารบนเขตพื้นที่สูงชายแดน ไทย-เมียนมา จังหวัดตาก
ปี
การศึกษา 2559 จานวน 142 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมินสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21
ผลการวิ จั ย พบว่ า นิ สิ ต มี ส มรรถนะการจัด การเรีย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 ในด้ า นการ
ออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ผู้เรียนยุคใหม่ การพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ยุคใหม่ การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก และมีสมรรถนะอยู่ในระดับปานกลางในด้าน
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การพัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เมื่อพิจารณานิสิตที่มีประสบการณ์การ
สอนต่างกันและสังกัดหน่วยงานต่างกัน พบว่ามีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ไม่
แตกต่างกัน
ทิพ อนงค์ กุ ล เกตุ (2560) ได้ วิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาสมรรถนะและตั ว บ่ ง ชี้ ส มรรถนะ
การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด้านธุรกิจค้าปลีก มีวัตถุประสงค์ คือ 1) พัฒนาสมรรถนะ 2) พัฒนา
ตัวบ่งชี้ 3) วิเคราะห์องค์ประกอบและ 4) ประเมินประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สอนสาขาธุรกิจ
ค้าปลีก จานวน 157 คน ตอบแบบสอบถามในรอบที่ 1 เพือ่ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ และเก็บ
ข้อมูลครั้งที่ 2 จากผู้สอนจานวน 456 คนเพือ่ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะการจัดการเรี ยนการสอนวิชาชีพด้านธุรกิจค้าปลีกจาแนก
เป็น 2 ประเภท คือ 1) สมรรถนะหลัก “สอนเป็น” มี 6 สมรรถนะย่อย 17 ตัวบ่งชี้ และ 2) สมรรถนะ
วิช าชีพ “เด่นขาย” มี 5 สมรรถนะย่อย 13 ตัว บ่งชี้ ประสิทธิภ าพของสมรรถนะหลัก ด้านความ
เหมาะสมมี ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X =4.43, S.D.=0.14) โดยสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพทุกด้าน
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างประเทศ
ทิบเบิ้ล และมิลเลอร์ (Trimble and Miller, 1996) ได้ศึกษาพฤติกรรมการทางานเป็น
ทีมของนักเรียน ครู และผู้บริหารของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา พบว่า การสร้างประสิทธิภาพการ
ทางานเป็นทีม การเพิ่มพูนและสนับสนุนประสิทธิภาพของการทางานเป็นทีมจะส่งเสริมขวัญและ
กาลังใจในการทางาน ความคิดสร้างสรรค์ การสนั บสนุนการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมส่งเสริมการ
ติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และผู้บริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ความร่ ว มมือระหว่างสมาชิกในทีม และผู้ นาที่มีประสิทธิภ าพ ทั้ง 3 อย่าง จะช่ว ยให้
ความส าคั ญกับ การกาหนดบทบาทของสมาชิกแต่ล ะคน รวมทั้ งการแบ่ งงานกันท าสามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการทางานเป็นทีมด้วยเช่นกัน ทีมงานที่มีประสิทธิภาพยังช่วยแก้ไขจุดบกพร่องของ
การบริหารงาน และทาให้การติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ดีขึ้น
ริเรย์ (Riley, 1997: 155-167) ได้เสนอแนวคิดว่าการรวมพลังมีลักษณะธรรมชาติแบบ
เดี ย วกั บ เครื อ ข่ า ย (Networks) และโรงเรี ย นควรด าเนิ น การรวมพลั ง โดยการสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ความสาเร็จของเครือข่ายและการรวมพลังขึ้นอยู่กับความไว้วางใจ ความเป็นปึกแผ่น ความซื่อสัตย์
และความไม่เห็นแก่ตัว การปฏิรูปการศึกษาในประเทศอังกฤษตามกฎหมายการปฏิรูปการศึกษา
กาหนดให้มีการกระจายอานาจการบริหารการศึก ษาให้องค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
มีบทบาทในการจัดการศึกษา ซึ่งมีผลทาให้เกิดการบริหารโดยเครือข่ายในระดับโรงเรียนและสถาบัน
ต่าง ๆ ในปี ค.ศ. 1994 มีการจั ดตั้ง หน่ว ยงานแบบบูรณาการระดับเขตการศึกษาเป็นศูนย์กลาง
เครือข่ายของโรงเรียนและคณะกรรมการโรงเรียน นอกเหนือจากการกระจายอานาจการบริหารแล้ว
ผลจากการบริหารงานโดยเครือข่า ยทาให้เกิดความเป็นธรรมมีการดาเนินงานด้วยความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้
คอนแลนและแอคเวอท์ (Callan and Ashworth, 2004) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งความ
ร่วมมือและร่วมทางานระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ตัวแปรที่ใช้ศึกษาคือ ข้อมูลภูมิหลัง
ผู้ตอบคาถาม (Background information) ปัจจัยสภาพแวดล้อม (Environment factors) รูปแบบ
การฝึ กงาน (Training model) ปั ญหาบุ คลากร (People issues) ลั กษณะความร่ วมมื อ (Background
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characteristics) และความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถานศึ ก ษากั บ สถานประกอบการ (Partner-ships
between institutions and industry employers)
ผลการวิ จั ย พบว่ า สิ่ ง ที่ ส นั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของสถาน
ประกอบการกับสถานศึกษาคือ 1) ความเต็มใจของทั้งสองฝ่ายที่จะร่วมมือกัน 2) มีเป้ าหมายและ
จุดมุ่งหมายที่ตรงกัน รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ร่วมของทั้งสถานศึกษาและสถานประกอบการ 3) ความเคารพ
และเชื่อใจกันและกัน 4) การติดต่อสื่อสารที่มีระหว่างกัน 5) ภาวะผู้นาทั้งสองฝ่ายที่สามารถหลอม
รวมบูรณาการเอากลยุทธ์ กลวิธี การปฏิบัติ ความสัมพันธ์ระหว่างกันและนวั ตกรรมของทั้งสองฝ่าย
เข้าด้วยกัน 6) การยอมรับความแตกต่างของกันและกัน 7) การยืดหยุ่นด้วยเวลาและอื่น ๆ กับความ
เต็มใจที่จะลองทา 8) ความรู้ใหม่ทักษะใหม่ และวิธีคิดใหม่ที่จะนาไปสู่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ
องค์การ
นอร์วิซ และ อีแวนส์ (Norwich and Evans, 2017: 84) ได้ศึกษาเรื่องเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนในการประชุมเกี่ยวกับความต้องการเป็นพิเศษด้านการศึกษาในโรงเรียนทั่วไป
พบว่า มีห ลากหลายวิธีการที่จ ะทาให้ โรงเรียนร่วมมือกันในการให้ ความช่ว ยเหลือเป็นพิเศษด้าน
การศึกษา โดยอธิบ ายในลั กษณะของรูปแบบต่าง ๆ ที่ระบุปัจจัยที่สั มพันธ์กับการจัดตั้งและการ
ดาเนินงานในแต่ละปัจจัยและยังสามารถอธิบายผลที่ได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยนั้น ๆ ด้วย ทั้งในด้าน
บวกและด้านลบ การศึกษาครั้งนี้ได้นาเสนอหลักการเบื้องต้นของความร่วมมือระหว่างโรงเรียนที่เกิด
สัมฤทธิผล ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อผู้สนใจในการพัฒนาและผดุงไว้ซึ่งความช่วยเหลือเป็นพิเศษทางด้าน
การศึกษาและส่งผลให้มีการตื่นตัวในการปรับโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการด้านการศึกษา โดยให้
ความสาคัญกับระบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและการผสมผสานความคิด ซึ่งมีความ
จาเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน
ริบ เชสเตอร์ และวิล เลี่ ยม (Ribchester and Edwards, 2007: 57) ได้ ศึกษาเกี่ยวกับ
ความร่วมมือของเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในชนบท พบว่า ช่วงเวลาที่ฝ่ายบริหาร
การศึกษาท้องถิ่นไม่สามารถสานต่องานสนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กได้นั้น การให้ความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนเป็นยุทธวิธีเดียวที่ขยายวงกว้างที่จะเอื้อประโยชน์ต่อโรงเรียนที่กาลังเติบโต
และมีจ านวนน้ อยในกลุ่ม วิธีนี้ถือเป็นวิธีช่วยเหลื อที่สาคัญกว่าเรื่องใด ๆ คุณค่าของความร่วมมือ
ในเครือข่ายโรงเรียนจะเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยเพื่อลดความตึงเครียดภายใน ช่วยแก้ปัญหาที่เป็น
ผลลบจากการลดจานวนฝ่ายบริหารการศึ กษาท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาและ
เพื่อลดการแข่งขันในด้านการเพิ่มจานวนนักเรียน ทั้งยังเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้เกี่ ยวข้อง
โดยเฉพาะผู้ประสานงานเครือข่ายที่มีบทบาทในการรวมตัวของโรงเรียนในท้องถิ่นและสร้างความ
เจริญเติบโต สุดท้ายเป็นผลทาให้โรงเรียนที่เกี่ยวข้องได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ
ผลการวิจัยครั้งนี้ยังเน้นความจริงที่ว่า ผู้บริหารในโรงเรียนเครือข่ายทุกโรงเรียนกาลังร่วมกันทางาน
เพื่อขจัดการแข่ง ขันระหว่างโรงเรียน ซึ่งจะเป็นกุญแจหลักสู่การปฏิรูปการศึกษา ประกอบกับการ
ได้รับการสนับสนุนและความไว้วางใจจากท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
วอร์เอส (Waras, 2015 : 217-222) ได้ศึกษารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ในอาชี ว ศึ ก ษาและการฝึ ก งาน ซึ่ ง ท าให้ ส ถานศึ ก ษาใกล้ เ คี ย งกั บ โลกแห่ ง ความเป็ น จริ ง โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ รู ป แบบการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ชุ ม ชนเป็ น ฐาน และ
2) ศึกษาแนวโน้มของการแก้ปัญหาช่องว่างระหว่างสิ่งที่สถานศึกษาทากับความต้องการของชุมชน
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จากการอภิปรายแนวโน้มและประโยชน์ของรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานซึ่งเป็นกลยุทธ์ใน
การปฏิรูปการศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย
ผลการศึกษาพบว่า การปฏิรูปการศึกษาในอินโดนีเซียไม่ราบรื่นดังรายงานในเอกสาร
ต่าง ๆ ผลศึกษาฉบับนี้จึงชี้ให้เห็นว่านักการศึกษาจานวนมากที่ยังยึดติดกับการศึกษารูปแบบเก่าที่มุ่ง
ถ่ายทอดความสู้สู่สมองของเด็กโดยไม่สนใจว่าเด็กจะได้เรียนรู้อะไร เมื่อไร ที่ไหน หรืออย่างไร ในขณะ
ที่วิธีการใหม่คือ รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานนั้น ครูเป็นที่ปรึกษาที่คอยแนะนาแนวทางให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ โดยจะมีการจัดเตรียมองคาพยพแห่งการเรียนรู้ไว้ก่อน รวมทั้ งมีกระบวนการใน
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพะครูจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ รูปแบบการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานต้องมีการตกลงที่เข้มแข็งกับชุมชน ต้องการเวลา ความพยายาม และ
งบประมาณ ครู ต้ อ งสอนนั ก ศึ ก ษาโดยมี เ ป้ า หมายอย่ า งจ าเพาะเจาะจงเป็ น รายบุ ค คลตาม
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน เพื่อช่วยนักศึกษาในการเรียนรู้จากประสบการณ์ของชุมชน
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและงานวิจัยต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับ การ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า ส่วนใหญ่ใช้วิธีการแบบผสม
การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การดาเนินการวิจัยจะแบ่งเป็นขั้นตอน ตามวัตถุประสงค์
ของการวิ จั ย เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย ได้ แ ก่ แบบสอบถาม แบบสั ม ภาษณ์ และการสนทนากลุ่ ม
องค์ประกอบของรูปแบบที่สร้างขึ้น พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ๆ คือ หลักการ
ของรูปแบบ จุดมุ่งหมายของรูปแบบ ขอบข่ายของรูปแบบ วิธีการ/กระบวนการของรูปแบบ จาก
การศึกษาทาให้ผู้วิจัยมีความรู้ ความเข้าใจ และได้แนวคิดนามาประยุกต์ใช้ในการวิจัยครั้งนี้

กรอบแนวคิดในการวิจัย

จากศึก ษาวิเคราะห์ สั งเคราะห์ เอกสาร และงานวิ จัย ที่เ กี่ย วข้อ ง และด าเนิ นการตาม
กระบวนการพัฒนารูปแบบซึ่งประกอบด้วย การศึกษาสภาพและแนวการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้ เ รี ย นโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน วิ ท ยาลั ย การอาชี พ บ้ า นตาก การสร้ า งรู ป แบบการพั ฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก การทดลองใช้
และการประเมิ น รู ป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะวิ ช าชี พ ของผู้ เ รี ย นโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ได้รูปแบบที่มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์การ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 2) กระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 3) ขอบข่าย
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน และ 4) คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
และนารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ ทาให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก และมีผลต่อคุณภาพการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ดังภาพที่ 2
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ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาระดับชาติ
- ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติและ
แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579
- มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาเกี่ยวกับ
สมรรถนะวิชาชีพ

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
- แนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมือ
- การจัดการศึกษาโดยองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วม
เป็นเครือข่าย
- แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบ
มีส่วนร่วม
แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ
และการพัฒนารูปแบบ
- ความหมายและประเภทของรูปแบบ
- องค์ประกอบและกระบวนการพัฒนารูปแบบ
- การตรวจสอบและประเมินรูปแบบ
ภาพที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
- วัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน
- กระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียน
- ขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียน
- คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียน

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยมีขั้นตอนการดาเนินการตามวัตถุประสงค์การวิจัย 4 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

กรอบกระบวนกำรดำเนินกำรวิจัย
กระบวนการดาเนินการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมี
ส่วนร่ว มของชุ มชน วิทยาลั ยการอาชีพบ้านตาก มีขั้นตอนการวิจัย กิจกรรมการดาเนินการ และ
ผลการดาเนินการ ดังภาพที่ 3

ขั้นตอนกำรวิจัย

กิจกรรมกำรดำเนินกำร

1. การศึกษาสภาพ และ
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนวิทยาลัย
การอาชีพบ้านตาก

1.1 สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง
1.2 ศึกษาสภาพการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
1.3 ศึกษาแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน

ผลกำรดำเนินกำร
1.1 ได้ข้อมูลจากการสังเคราะห์
เอกสารและงานวิจัย
1.2 ได้ข้อมูลสภาพการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
1.3 ได้ข้อมูลแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
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2. การสร้างรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

2.1 ยกร่างรูปแบบ โดยการ
สนทนากลุ่มผู้เกี่ยวข้องและ
ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนารูปแบบ
2.2 ตรวจสอบร่างรูปแบบที่
พัฒนาขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
2.3 ประเมินคุณภาพของรูปแบบ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

- ได้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้าน
ตากที่ผ่านการตรวจสอบและการ
ประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

3. การทดลองใช้รูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก

- ทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนาขึน้
ในวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก และ
ใช้กับบุคคลในชุมชนโดยใช้คู่มือการ
ใช้รูปแบบและกิจกรรมของโครงการ
เพื่อทดลองใช้รูปแบบ จานวน
5 โครงการ

3.1 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมภายใต้โครงการที่ใช้ในการ
ทดลองใช้รูปแบบ
3.2 สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
หลังทดลองใช้รูปแบบ

4. การประเมินผลการใช้รูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก

- ดาเนินการประเมินผลการใช้
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก ด้วยแบบสอบถาม และ
แบบรายงาน

4.1 ความคิดเห็นเกีย่ วกับรูปแบบ
4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนจากการใช้รูปแบบ
4.3 เกียรติบัตร/รางวัลที่ได้รับจาก
การดาเนินการตามรูปแบบ
4.4 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงาน
ทาหลังจากการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน

ภำพที่ 3 แสดงขั้นตอนการดาเนินการวิจัย

ตอนที่ 1 กำรศึกษำสภำพและแนวกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพของผู้เรียนโดยกำร
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนตำก
ในการศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ตอนย่อย ดังนี้
1.1 กำรสังเครำะห์เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ กำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพของ
ผู้เรียนโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนตำก
1.1.1 แหล่งข้อมูล
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ผู้วิจัย ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดเป็นกรอบแนวคิด
เบื้องต้นในการวิจัย โดยการศึกษาแนวคิด และสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและ
การพัฒ นารูปแบบ ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 - 2569) มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม แนวคิดเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาร่วมกับชุมชน บริบทของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ฉบับที่ 1 แบบบันทึกข้อมูล
1.1.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
ซึ่งเผยแพร่เป็นตารา เอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1.1.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้วิจัย วิเคราะห์ ข้อมูล จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis)
1.2 กำรศึกษำสภำพกำรพั ฒ นำสมรรถนะวิชำชีพ ของผู้เรียนโดยกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนตำก โดยกำรใช้แบบสอบถำม

1.2.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1) ประชากร ได้แก่ ผู้ บริหารสถานศึกษาและครูผู้ สอน ของวิ ทยาลั ยการอาชี พ
บ้านตาก ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 3 คน ครูผู้สอน จานวน 30 คน
รวมจานวน 33 คนรายละเอียดดังตารางที่ 4
ตำรำงที่ 4 จานวนประชากรวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จาแนกตามผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผ้สู อน
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
2. ครูผู้สอน
2.1 ข้าราชการครู
2.2 พนักงานราชการทาหน้าที่สอน

จำนวน
3

จำนวน

12
14
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2.3 ลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่สอน
รวม
รวมทั้งสิ้น

7
33

3
36

2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ของวิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 3 คน ครูผู้สอน จานวน 30 คน
รวมจานวน 33 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (KreJcie and Morgan)
(บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 43) ดาเนินการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random
Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยมีขั้นตอนการสุ่ม ดังนี้
1. จาแนกประชากรออกเป็นชั้นภูมิโดยใช้ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเป็น
ตัวแบ่งชั้น
2. กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนตามสัดส่วน
ประชากรในแต่ละชั้นภูมิ
3. ทาการสุ่มผู้บริหารและครูผู้สอนในแต่ละชั้นภูมิ ตามจานวนกลุ่มตัวอย่าง โดย
วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
ตำรำงที่ 5 จานวนกลุ่มตัวอย่างวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จาแนกตามผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอน
ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอน
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
2. ครูผู้สอน
2.1 ข้าราชการครู
2.2 พนักงานราชการทาหน้าที่สอน
2.3 ลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่สอน
รวม
รวมทั้งสิ้น

จำนวน
3

จำนวน
11
13
6
30

3
33

1.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาสภาพการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ใช้เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 2 เป็นแบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบกาหนดคาตอบ
ให้เลือก
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดย
การมีส่ ว นร่ ว มของชุม ชน วิท ยาลั ยการอาชี พ บ้ านตาก เป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่า 5 ระดั บ
(Rating Scale) แบบลิเคอร์ท (Likert’ Scale Type) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 121) ซึ่งมีความหมาย
ดังนี้
5 หมายถึง มีการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีการพัฒนาอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีการพัฒนาอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีการพัฒนาอยู่ในระดับน้อยที่สุด
วิธีกำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสารที่เป็นแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม
3. สร้างแบบสอบถาม ประกอบด้วย สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และ
สภาพการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
4. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล
ด้านการบริหารสถานศึกษา และด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) ด้านความถูกต้องเหมาะสม ความครอบคลุม และความครบถ้วนของรายการใน
สิ่งที่ต้องการวัด โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ได้แก่
4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ ชูทัน อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
4.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์ อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4.3 ดร.สงวน หอกคา ผู้ อานวยการสถาบั นการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4.4 ดร.ศยามล นิติพงศ์สุวรรณ ครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุโขทัย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4.5 ดร.เร่งรัด สุทธิสน กรรมการผู้จัดการบริษัทกู๊ด เฟอร์ติไลเซอร์อะกรีคัล
เจอรัล จากัด จังหวัดกาแพงเพชร
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5. นาผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิ งเนื้อหาของแบบสอบถามมาคานวณ
หาค่ า IOC (Index of Item Objective Congruence) และพิ จ ารณาเลื อ กข้ อ รายการที่ มี ค่ า IOC
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 71) ซึ่งรายการคาถามใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่
0.80 ถึง 1.00
6. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
7. น าแบบสอบถามที่ ผู้ เชี่ ย วชาญตรวจสอบความตรงด้ า นเนื้ อ หา และ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ที่มีลักษณะใกล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ โดยทดลองใช้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนของวิทยาลัยการ
อาชีพเกาะคา จังหวัดลาปาง จานวน 30 คน นาข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาคานวณค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α-Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.951
8. ปรับปรุงและจัดพิมพ์แบบสอบถาม
1.2.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามดังต่อไปนี้
1) ผู้ วิจั ยดาเนินการเก็บ รวบรวมข้อมูล ด้วยแบบสอบถามจากบุ คลากรของ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตากที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
2) ผู้วิจัยติดตามและรวบรวมแบบสอบถามทั้งของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ของครูผู้สอน ให้ครบตามจานวนที่ต้องการ
3) ผู้วิจั ยติดตามและรวบรวมแบบสอบถามที่เป็นของผู้ บริห ารสถานศึกษา
จานวน 3 ฉบับ ได้รับคืน จานวน 3 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และครูผู้สอน จานวน 30 ฉบับ ได้รับคืน
จานวน 30 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งได้รับคืนรวมทั้งสิ้น จานวน 33 ฉบับ แล้วนามาตรวจสอบ
ความครบถ้วน ความถูกต้อง เพื่อเตรียมนาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
1.2.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามสภาพการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพวิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ
2) ข้อมูลเกี่ยวกับ สภาพการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
การแปลความหมายโดยการกาหนดเกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ ของ
บุญชม ศรีสะอาด (2554 : 121) มีความหมายดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง
มีการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด
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ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีการพัฒนาอยู่ในระดับมาก
มีการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง
มีการพัฒนาอยู่ในระดับน้อย
มีการพัฒนาอยู่ในระดับน้อยที่สุด

1.3 กำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพของผู้เรียนโดยกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนตำก โดยกำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
1.3.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อ มู ล เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ที่ มี ค วามรู้แ ละประสบการณ์ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนหรือการบริหารสถานศึกษา ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จานวน 6 คน โดยเลือกจากผู้มีคุณสมบัติดังนี้
กลุ่มที่ 1 เป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัย ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี จานวน 3 คน ประกอบด้วย
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ บัวเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
2) ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก
3) ดร.นิ ค ม เหลี่ ยมจุ้ ย ผู้ อ านวยการวิท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาพิ ษ ณุ โลก จั งหวั ด
พิษณุโลก
กลุ่มที่ 2 เป็นผู้บริห ารองค์กรภาคเอกชนหรือผู้แทนจากสถานประกอบการใน
ชุมชน ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี จานวน 3 คน ประกอบด้วย
1) ดร.นลธวัช ยุทธวงศ์ อดีตครูเชี่ยวชาญ ประธานสาขาบริหารการศึกษา วิทยาลัย
นอร์ทเทิร์น ตาก จังหวัดตาก
2) นายเอกลักษณ์ สังข์คา หัวหน้าช่าง ห้างหุ้นส่วนจากัด ประสบชัยกลการ สาขา
บ้านตาก จังหวัดตาก
3) นายคเชนทร์ แซ่ฉั่ว ห้างหุ้นส่วนจากัด คเชนทร์การช่างตาก จังหวัดตาก
1.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างตามประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
การอาชีพบ้านตาก
ฉบับที่ 3 แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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2. ศึกษาหลักการสร้างแบบสัมภาษณ์
3. กาหนดประเด็นคาถามในการสัมภาษณ์เพื่อร่างแบบสัมภาษณ์ โดยการ
นาข้อมูลจากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากแบบสอบถามในขั้นตอนที่ 1.1
และ 1.2 มาประกอบในการกาหนดกรอบและเนื้อหาในการสร้างแบบสัมภาษณ์
4. สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ประกอบด้วยกรอบประเด็น
การสัมภาษณ์ ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 2) กระบวนการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 3) ขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน และ 4) คณะกรรมการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
5. นาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาความถูกต้อง
และความครอบคลุมของประเด็นที่ต้องการสัมภาษณ์
6. ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
1.3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับดังนี้
1) ผู้วิจัยส่งหนังสือที่ออกจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เพื่อขอความร่วมมือ
ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ที่ เป็ น ผู้ ให้ ข้ อมูล พร้ อมทั้ ง นั ด หมายผู้ ให้ ข้อ มูล เกี่ยวกั บ วัน เวลา และสถานที่ ในการ
สัมภาษณ์
2) ผู้วิจัยส่งแบบสัมภาษณ์ ไปยังผู้ให้สัมภาษณ์ล่วงหน้าก่อนไปสัมภาษณ์เพื่อให้
ผู้ให้สัมภาษณ์ทราบแนวคาถามและเตรียมการตอบ
3) ผู้วิจัยประสานงานกับผู้ ให้สัมภาษณ์อีกครั้งทางโทรศัพท์ เพื่อยืนยัน นัดหมาย
วัน เวลา และสถานที่ที่จะดาเนินการสัมมนา
4) ผู้วิจัยดาเนินการสัมภาษณ์ และจดบันทึกด้วยตนเอง
1.3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งนา
เนื้อหาที่จดบันทึกไว้ในแบบบันทึกการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ตอนที่ 2 กำรสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพของผู้เรียนโดยกำรมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนตำก
การสร้ างรู ป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะวิช าชีพ ของผู้ เรีย นโดยการมี ส่ ว นร่ว มของชุ มชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
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2.1 ยกร่ำงรูปแบบกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพของผู้เรียนโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนตำก
การยกร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยการสนทนากลุ่ม ดาเนินการดังนี้
2.1.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การจั ด การสนทนากลุ่ ม เพื่ อ ร่ ว มกั น ยกร่ า งรู ป แบบการพั ฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ผู้เข้าร่วมการ
สนทนากลุ่มที่เป็นบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน
2 คน ครูผู้สอน จานวน 7 คน และชุมชน ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
จานวน 2 คน ผู้แทนจากสถานประกอบการ จานวน 3 คน และผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา จานวน
2 คน ผู้แทนจากปราชญ์ชาวบ้าน จานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 18 คน ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)
2.1.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ประเด็นคาถามการสนทนากลุ่ม
เพื่อการยกร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
การอาชีพบ้านตาก
กำรสร้ำงประเด็นคำถำมกำรสนทนำกลุ่ม
ผูว้ ิจัยได้ดาเนินการสร้างประเด็นคาถามการสนทนากลุ่ม ตามลาดับดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
2. ศึกษาหลักการตั้งประเด็นคาถามในการสนทนากลุ่ม
3. สร้างกรอบประเด็นคาถาม โดยนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในตอนที่ 1 การศึกษา
สภาพการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ด้วยแบบสอบถาม และ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก ด้วยการสัมภาษณ์ มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการสนทนากลุ่ม เพื่อการยกร่างรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
2.1.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการที่ ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อ มูล ได้ แก่ การสนทนากลุ่ ม โดยด าเนิ น การ
ตามลาดับ ดังนี้
1) ผู้วิจัยทาหนังสือเชิญบุคลากรของวิทยาลัย การอาชีพบ้านตากที่เป็นกลุ่มผู้ให้
ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 2 คน ครูผู้สอน จานวน 7 คน และบุคคลในชุมชน
ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จานวน 2 คน ผู้แทนจากสถานประกอบการ
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จานวน 3 คน และผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา จานวน 2 คน ผู้แทนจากปราชญ์ชาวบ้าน จานวน
2 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 18 คน เพื่อเข้าร่วมสนทนากลุ่มยกร่างรูปแบบ
2) ผู้วิจัยส่งหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบ การ
สนทนากลุ่ม เพื่อมอบให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้ศึกษาล่วงหน้าก่อน
3) การสนทนากลุ่มเพื่อยกร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) ผู้วิจัยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนารูปแบบมาเป็นผู้ดาเนินการสนทนากลุ่ม
(Moderator) ร่วมกับผู้วิจัย โดยมีผู้ช่วยผู้วิจัยเป็นผู้จดบันทึก และบันทึกเทป ซึ่งมีผู้ร่วมสนทนากลุ่ม
จานวน 18 คน
(2) ผู้ ด าเนิ น การสนทนากลุ่ ม แนะน าผู้ เข้ า ร่ ว มสนทนากลุ่ ม และชี้ แ จง
วัตถุประสงค์ของการสนทนากลุ่ม
(3) ผู้วิจัยนาเสนอความเป็นมาและกระบวนการวิจั ยเรื่องรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยย่อและนาเสนอ
ผลการศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ด้วยเอกสารและเพาเวอร์พอยท์ (PowerPoint) ให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม
ทราบเป็นข้อมูลเบื้องต้น
(4) ผู้ดาเนินการสนทนากลุ่มให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มร่วมกันยกร่างรูปแบบการ
พัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เป็น
ขั้นตอนตามลาดับ
(5) ยกร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลั ยการอาชีพบ้ านตาก ดาเนินการตามแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบของ คีเวส
(Keeves, 1988: 561-565); จอยส์ แ ละเวลล์ (Joyce and Well, 1985: 74); บาร์โดและฮาร์ท แมน
(Bardo & Hartman, 1982: 70-76) และ ทิศนา แขมมณี (2552: 220) ได้รูปแบบที่มี 4 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 2) กระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียน 3) ขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน และ 4) คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน
2.1.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
2.2 กำรตรวจสอบร่ำงรูปแบบกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพของผู้เรียนโดยกำรมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนตำก
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การตรวจสอบร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบ โดยการสนทนากลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Focus Group Discussion: FGD) มีรายละเอียดในการดาเนินงาน ดังนี้
2.2.1 กลุม่ ผู้ให้ข้อมูล
ผู้วิจัยจัดการสนทนากลุ่ม โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่มีความรู้ และ
ประสบการณ์ด้านการพัฒนารูปแบบ ด้านการบริหารสถานศึกษา และด้านการจัดการเรียนการสอน
เป็ น ผู้ ตรวจสอบร่ างรู ป แบบ จ านวน 9 คน โดยคั ดเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่ อ
ตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบที่พัฒ นาขึ้น กาหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ตรวจสอบต้องมี
คุณสมบัติอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 เป็นนักวิชาการหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยและผู้แทนจากชุมชน ที่มีคุณวุฒิ
ด้านการบริหารหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยมีส่วนร่วมของชุมชน
มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ประกอบด้วย
1. ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.นพคุ ณ ชู ทั น อาจารย์ ประจ าคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
2. ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.กั น อิ นทุ วงศ์ อาจารย์ ประจ าคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
3. ดร.เร่งรัด สิทธิสน กรรมการผู้จัดการบริษัท กู๊ดเฟอร์ติไลเซอร์อะกรีคัล
เจอรัล จากัด จังหวัดกาแพงเพชร
กลุ่มที่ 2 เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะชานาญการพิเศษหรือ
เชี่ย วชาญในสถานศึกษาสั งกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา และมีป ระสบการณ์ การ
บริหารอย่างน้อย 5 ปี
1. ดร.สงวน หอกคา ผู้ อ านวยการสถาบั นการอาชี วศึ กษาภาคเหนื อ 3
จังหวัดพิษณุโลก
2. ดร.จั กรภพ เนวะมาตย์ ผู้ อานวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลั ยเทคนิคตาก
จังหวัดตาก
3. ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก
กลุ่ มที่ 3 เป็ น นั กวิช าการหรือเป็นครูผู้ ส อนที่มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษหรือ
เชี่ยวชาญและมีความรู้ความสามารถในการบริหารการจัดการเรียนการสอนหรือการพัฒนารูปแบบ มี
ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
1. ดร.ชัด อินทะสี ครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร จังหวัด
กาแพงเพชร
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2. ดร.มุจลินทร์ บินชัย ครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จังหวัด
ชัยนาท
3. ดร.ศยามล นิติพงศ์สุวรรณ ครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
2.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
1) ร่างรูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
2) ประเด็นคาถามการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion Questions)
ฉบับที่ 4 ประเด็นการสนทนากลุ่มเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ (ร่าง) รูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
กำรสร้ำงประเด็นคำถำมกำรสนทนำกลุ่ม
1) วิเคราะห์ สั งเคราะห์ องค์ป ระกอบของร่างรูปแบบการพั ฒ นาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เพื่อกาหนดประเด็นในการ
สนทนากลุ่ม
2) กาหนดประเด็นคาถามในการสนทนากลุ่ม เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความเหมาะสมและการใช้ภาษา
3) นาข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขประเด็นในการสนทนากลุ่ม
เพื่อนาไปใช้ในการสนทนากลุม่ ต่อไป
2.2.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูล ในการตรวจสอบร่างรูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะ
วิช าชีพ ของผู้ เรี ยนโดยการมี ส่ วนร่ วมของชุ มชน วิทยาลั ยการอาชี พบ้ านตาก ได้ แก่ การสนทนากลุ่ ม
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1) ผู้วิจัยดาเนินการส่งหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม พร้อมทั้ง
แจ้งกาหนดการสนทนากลุ่ม และแนบเค้าโครงการวิจัย ร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก และประเด็นในการตรวจสอบ เพื่อให้
ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม
2) ผู้วิจัยประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้งทางโทรศัพท์ เพื่อยืนยัน นัดหมาย วัน
เวลา และสถานที่ที่จะดาเนินการสัมมนา
3) ผู้วิจัยจัดการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. –
12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก มีการบันทึกเสียง บันทึกภาพ และบันทึกย่อระหว่าง
การประชุม โดยมี ดร.ศยามล นิติพงศ์สุวรรณ ครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
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ทาหน้าที่เป็นผู้ดาเนินการประชุม ผู้วิจัยเป็นผู้นาเสนอร่างรูปแบบที่พัฒนาขึ้น และบันทึกผลการสนทนา
กลุ่มไปพร้อม ๆ กับผู้บันทึกการประชุม ซึ่งมีขั้นตอนในการสนทนากลุ่ม ดังนี้
(1) ผู้ดาเนินการสนทนากลุ่มชี้แจงวัตถุประสงค์ และประเด็นการตรวจสอบรูปแบบ
การพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ให้กับผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเข้าใจตรงกัน
(2) ผู้วิจัยนาเสนอสรุปกระบวนการวิจัย และผลการศึกษาในขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2.1
ก่อนได้ร่างรูป แบบการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพ ของผู้ เรียนโดยการมีส่ วนร่ว มของชุมชน วิทยาลั ย
การอาชีพบ้านตาก
(3) ผู้ดาเนินการสนทนากลุ่มให้ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันตรวจสอบและวิพากษ์รูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดย
ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบ ตามลาดับประเด็นในการสนทนากลุ่มครั้งนี้
(4) ผู้ดาเนินการสนทนากลุ่มและคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันสรุปผลการตรวจสอบ
และการวิพากษ์รูปแบบในประเด็นต่าง ๆ ตามฉันทามติที่ประชุม และให้ผู้วิจัยปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม
บางประเด็นเพื่อความถูกต้องและเหมาะสม
2.2.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ความเหมาะสม ของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดย
การมีส่ วนร่ว มของชุมชน วิทยาลั ยการอาชี พบ้ านตาก จากการสนทนากลุ่มผู้ ทรงคุณวุฒิ โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหาตามประเด็นในการตรวจสอบ
2.3 กำรประเมินคุณภำพด้ำนควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ของรูปแบบกำรพัฒนำ
สมรรถนะวิชำชีพของผู้เรียนโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนตำก
2.3.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของรูปแบบ
การพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ประเมินโดยใช้แบบประเมิน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ ด้านการพัฒนารูปแบบ
ด้านการบริหารสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้ เรี ย น จ านวน 12 คน โดยการเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ต้ อ งมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งคือ 1) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี 2) เป็นนักวิชาการหรือ
ครูที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 3) เป็น
นั ก วิ ช าการที่ มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ในการพั ฒ นารู ป แบบ มี คุ ณ วุ ฒิ ด้ า นการบริ ห าร ซึ่ ง มี
ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี (รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพของรูปแบบ ในภาคผนวก ก)
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2.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการพั ฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ได้แก่
ฉบับที่ 5 แบบประเมิน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์ให้คะแนนดังนี้
5 หมายถึง
มีความเหมาะสม/ ความเป็นไปได้ มากที่สุด
4 หมายถึง
มีความเหมาะสม/ ความเป็นไปได้ มาก
3 หมายถึง
มีความเหมาะสม/ ความเป็นไปได้ ปานกลาง
2 หมายถึง
มีความเหมาะสม/ ความเป็นไปได้ น้อย
1 หมายถึง
มีความเหมาะสม/ ความเป็นไปได้ น้อยที่สุด
กำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดาเนินการดังนี้
1. ศึกษาเนื้ อหาและกระบวนการของรูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะวิช าชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
2. ศึกษาหลักการสร้างแบบประเมินรูปแบบ
3. สร้างแบบประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ
4. นาแบบประเมินที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล ด้าน
การบริหารการอาชีวศึ กษา และด้านการบริหารสถานศึกษา เพื่อประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) ของรายการที่ถามในสิ่งที่ต้องการวัด
5. นาผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินมาคานวณหาค่า
IOC (Index of Item Objective Congruence) และพิ จ ารณาเลื อ กข้ อ รายการที่ มี ค่ า IOC ตั้ งแต่
0.50 ขึ้นไป (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 71) ซึ่งรายการคาถามใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00
6. ปรั บ ปรุ งแบบประเมิ น ตามข้ อเสนอแนะของผู้ เชี่ย วชาญ และจัด พิ ม พ์ แ บบ
ประเมินเพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
2.3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบประเมิน ดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
1) ผู้ วิจั ยส่ งหนังสื อขอความอนุ เคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ออกจาก
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เพื่อขอความอนุเคราะห์ผู้ให้ข้อมูลในการตอบแบบประเมิน
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2) ผู้วิจัยประสานงานโดยตรงกับผู้ประเมิน อีกครั้งทางโทรศัพท์เพื่อขอความ
อนุ เคราะห์ ป ระเมิน รูป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะวิช าชีพของผู้ เรียนโดยการมีส่ ว นร่ว มของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
3) ผู้วิจัยส่งแบบประเมินรูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา
4) ผู้วิจัยติดตาม รวบรวมแบบประเมิน ที่ส่งคืนมาให้ได้จานวนตามที่ต้องการ
และนามาตรวจสอบความถูกต้องของการตอบเพื่อเตรียมนาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
2.3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ ข้อมูล จากแบบประเมิน รูปแบบด้านความเหมาะสม และด้าน
ความเป็นไปได้ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป หาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ ตามเกณฑ์การแปลความหมายข้อมูลของ บุญชม ศรีสะอาด (2554: 121) มี
ความหมายดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความเหมาะสม และความเป็นไปได้ น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความเหมาะสม และความเป็นไปได้ น้อยที่สุด
โดยพิจารณาจากข้อคาถามที่มี ค่าเฉลี่ย ≥ 3.50 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ≤
1.00 แสดงว่ารูปแบบมีความเหมาะสม และความเป็นไปได้

ตอนที่ 3 กำรทดลองใช้ รูป แบบกำรพั ฒ นำสมรรถนะวิ ช ำชี พ ของผู้ เรี ย นโดยกำรมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนตำก
การน ารู ป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะวิช าชี พ ของผู้ เรีย นโดยการมี ส่ ว นร่ว มของชุ ม ชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ โดยดาเนินการทดลองตามคู่มือการใช้รูปแบบการ
พัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก และ
กิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้รูปแบบ จานวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมจิตอาสา
พัฒนาและบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชน 2) โครงการศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสถานประกอบการในชุ ม ชน 3) โครงการเปิ ด บ้ า นวิ ช าการ วิ ท ยาลั ย การอาชี พ บ้ า นตาก
4) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 5) โครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี และเป็นต้นแบบของชุมชน
3.1 แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูลในการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยกลุ่มตัวอย่างผู้
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ทดลองใช้รูปแบบเป็นบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จานวน
2 คน ครูผู้สอน จานวน 130 คน ผู้เรียน จานวน 150 คน และ ชุมชน จานวน 100 คน รวมทั้งสิ้น จานวน
382 คน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กาหนดคุณสมบัติของกลุ่ม
ตัวอย่าง 1) ต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียนของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก และมี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 2) ชุมชนและสถานประกอบการต้องเป็นผู้ที่มีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยแยกกลุ่มตัวอย่างตามโครงการทดลองใช้รูปแบบ และ
ให้สอดรับกับองค์ประกอบของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นทั้ง 4 องค์ประกอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. โครงการส่ งเสริมจิตอาสาพัฒ นาและบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกั บ ชุมชน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จานวน 32 คน ผู้เรียน จานวน 30 คน และ
ชุมชน จานวน 20 คน รวมจานวน 82 คน
2. โครงการศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานประกอบการในชุมชน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จานวน 22 คน ผู้เรียน จานวน 30 คน และ
ชุมชน จานวน 20 คน รวมจานวน 72 คน
3. โครงการเปิ ด บ้ า นวิช าการ วิ ท ยาลั ย การอาชี พ บ้ า นตาก กลุ่ ม ตั ว อย่ าง ได้ แ ก่
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จานวน 32 คน ผู้เรียน จานวน 30 คน และชุมชน จานวน 20 คน
รวมจานวน 82 คน
4. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จานวน 32 คน ผู้เรียน จานวน 30 คน
และชุมชน จานวน 20 คน รวมจานวน 82 คน
5. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี และเป็นต้นแบบของชุมชน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จานวน 22 คน ผู้เรียน จานวน 30 คน และ
ชุมชน จานวน 20 คน รวมจานวน 72 คน
โครงการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก และจานวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโครงการ โดยแยกตามสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังรายละเอียดในตารางที่ 6
ตำรำงที่ 6 โครงการทดลองใช้รูปแบบและจานวนกลุ่มตัวอย่างแยกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
โครงกำรทดลองใช้รูปแบบ

ผู้บริหำร

กลุ่มตัวอย่ำง (คน)
ครูผู้สอน ผู้เรียน

ชุมชน
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1. โครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาและ
บริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับ
ชุมชน
2. โครงการศึกษาดูงานในแหล่งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและสถานประกอบการ
ในชุมชน
3. โครงการเปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัย
การอาชีพบ้านตาก
4. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียน
5. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชน
คนเก่ง คนดี และเป็นต้นแบบของ
ชุมชน
รวม
รวมทั้งสิ้น

สถำนศึกษำ
2 คน
ทุกโครงการ

2

30

30

20

20

30

20

30

30

20

30

30

20

20

30

20
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150

100
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
การทดลองใช้รูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ใช้เครื่องมือ ดังนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
- คู่มือการใช้รูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมที่มีต่อโครงการ 5 โครงการ ที่ ใช้
ทดลองรูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้ เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก ใช้แบบสอบถาม จานวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย
ฉบับที่ 6 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และ
ชุมชน ที่มีต่อโครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชน
ฉบับที่ 7 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และ
ชุมชน ที่มีต่อโครงการศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานประกอบการในชุมชน
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ฉบับที่ 8 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และ
ชุมชน ที่มีต่อโครงการเปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ฉบับที่ 9 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และ
ชุมชน ที่มีต่อโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
ฉบับที่ 10 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน
และชุมชน ที่มีต่อโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี และเป็นต้นแบบของชุมชน
2. การสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้
รูปแบบเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ได้แก่
ฉบับที่ 11 แบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ
ทดลองใช้รูปแบบเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
วิธีกำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือ
1. คู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ผู้วิจัยดาเนินการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้
1.1 ศึกษาหลักการเขียนคู่มือการใช้รูปแบบ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.2 ดาเนินการจัดทาคู่มือการใช้ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ซึ่งมีส่วนประกอบที่สาคัญ ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ประกอบด้ ว ย บทน า ความเป็ น มาและความส าคั ญ ของปั ญ หา
วัตถุประสงค์ เงื่อนไขและข้อจากัดในการนาคู่มือไปใช้ และความหมายของคาที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 2 รูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลั ยการอาชีพบ้ านตาก มี 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์การพัฒ นา
สมรรถนะวิช าชีพผู้ เรีย น 2) กระบวนการพัฒ นาสมรรถนะวิช าชีพ ผู้ เรียน 3) ขอบข่ายการพัฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน และ 4) คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
ส่วนที่ 3 แนวทางการดาเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ประกอบด้วย ปฏิทินการทดลองใช้
รูป แบบการพัฒ นาสมรรถนะวิช าชีพของผู้ เรียนโดยการมีส่ วนร่วมของชุมชน วิท ยาลั ยการอาชีพ
บ้านตาก และรายละเอียดในการดาเนินงานตามโครงการทดลองใช้รูปแบบ
ส่วนที่ 4 เครื่องมือในการทดลองใช้รูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
1.3 นาคู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ที่สร้างเสร็จแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ประเมินความเหมาะสม
ของคู่ มื อ โดยสอบถามความคิ ด เห็ น จากผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นการพั ฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้ เรียน จานวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม
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ความคิดเห็นที่มีต่อคู่มือการใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น โดยถามในประเด็นที่เกี่ยวกับความเหมาะสมของภาษา
ที่ใช้ การเรียงลาดับของเนื้อหา การจัดรูปแบบของการพิมพ์ ความสะดวกในการนาไปใช้ ความชัดเจน
ของวัตถุประสงค์และเนื้อหา และความเป็นประโยชน์ของคู่มือ
1.4 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยการคานวณค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนความคิดเห็ น ซึ่งมีเกณฑ์ ในการแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ยที่คานวณได้ 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสม มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสม มาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสม ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสม น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสม น้อยที่สุด
โดยพิจารณาจากข้อคาถามที่มี ค่าเฉลี่ย ≥ 3.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ≤
1.00 แสดงว่าคู่มือมีความเหมาะสม
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมที่มีต่อโครงการ 5 โครงการ ที่ ใช้
ทดลองรูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้ เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก ได้แก่ แบบสอบถามฉบับที่ 6 ฉบับที่ 7 ฉบับที่ 8 ฉบับที่ 9 และ ฉบับที่ 10 มีขั้นตอน
การสร้าง ดังนี้
1) ศึกษาเนื้อหาและกระบวนการของรูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
2) ศึกษารายละเอียดของโครงการทั้ง 5 โครงการ โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของโครงการ
3) ศึกษาหลั กการสร้างแบบสอบถามความพึ งพอใจที่มีต่อโครงการที่ต้องการ
ประเมิน
4) สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัด ตามเป้าหมายของ
โครงการและลักษณะของตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
และความพึงพอใจที่มีต่อโครงการที่ใช้ในการทดลองรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
5) นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบและประเมินความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้านความสอดคล้อง ความครอบคลุม และความครบถ้วน
ของรายการที่ถามในสิ่งที่ต้องการวัด โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
6) นาผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามมาคานวณ หา
ค่า IOC (Index of Objective Congruence) โดยใช้เกณฑ์ IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป แสดงว่าข้อคาถาม
นั้ น สอดคล้องกับ จุดมุ่งหมายและเนื้อหาที่ต้องการวัด (บุ ญ ชม ศรีส ะอาด, 2554: 71) ซึ่งรายการ
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คาถามในแบบสอบถามใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 แต่มีคาถามบางข้อต้องปรับปรุ ง
ด้านสานวนภาษา ผู้ประเมินได้ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ (รายละเอียดแสดง
ในภาคผนวก ข)
7) นาแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา และปรับปรุง แก้ไข
แล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเทียบเคียงกับ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ที่ไม่ใช่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อตอบแบบสอบถามฉบับนี้ จานวน 30 คน นาข้อมูลจากการตอบ
แบบสอบถามมาคานวณค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีของครอนบัค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามฉบับที่ 6
มี ค่าเท่ ากับ 0.914 ฉบั บที่ 7 มี ค่ าเท่ ากั บ 0.910 ฉบั บที่ 8 มี ค่ าเท่ ากั บ 0.875 ฉบั บที่ 9 มี ค่ าเท่ ากั บ
0.903 และ ฉบับที่ 10 มีค่าเท่ากับ 0.905 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข)
8) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
3. ฉบั บที่ 11 แบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้ เรียนที่ร่วมกิจกรรมภายใต้
โครงการทดลองใช้รูปแบบเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
1) ศึกษาเนื้อหาและกระบวนการของรูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
2) ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียน
3) สร้างแบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวัด ตามนิยามศัพท์ และลักษณะของตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ได้แก่ สถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถามการประเมินตนเองและการประเมินตนเองของผู้เรียนเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียนของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
4) นาแบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียนที่สร้างขึ้น เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบและประเมิน ความเที่ย งตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้านความสอดคล้ อง ความ
ครอบคลุม และความครบถ้วนของรายการที่ถามในสิ่งที่ต้องการวัด โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
5) นาผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามการประเมินตนเอง
ของผู้เรียน มาคานวณหาค่า IOC (Index of Objective Congruence) โดยใช้เกณฑ์ IOC ตั้งแต่ 0.5
ขึน้ ไป แสดงว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนื้อหาที่ต้องการ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 71)
ซึ่งรายการคาถามในแบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียน ใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80
ถึง 1.00 แต่มีคาถามบางข้อต้องปรับปรุงด้านสานวนภาษา ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแบบสอบถามการประเมิน
ตนเองของผู้เรียนตามข้อแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
6) นาแบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียนที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรง
ด้านเนื้อหา และปรับปรุง แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเทียบเคียงกับ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจั ยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนที่ร่วมดาเนินกิจกรรมตามโครงการ ที่ไม่ใช่เป็น
กลุ่มตัวอย่างเพื่อตอบแบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียนฉบับนี้ จานวน 30 คน นาข้อมูลจาก
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การตอบแบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียนมาคานวณค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธี
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ได้
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียนเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เท่ากับ 0.948 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข)
7) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1) กาหนดกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้รูปแบบ
2) สร้างความเข้าใจและชี้แจงให้กับผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษา และ
บุคคลในชุมชน
3) ผู้วิจัยจัดประชุมกลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ทดลอง เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับปฏิทินการปฏิบัติงาน
วิธีการดาเนินการตามคู่มือ และวิธีประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการทดลอง
4) การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ได้ดาเนินการในปีการศึกษา 2561
แนวทำงกำรดำเนินกำร
1. กาหนดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ถึง เดือน
เมษายน 2562
2. จัดทาแผนการดาเนินการทดลอง ดังนี้

ตำรำงที่ 7 แผนการดาเนินการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
กิจกรรม/กระบวนกำร
1. ดาเนินโครงการส่งเสริม
จิตอาสาพัฒนาและบริการ
วิชาการและวิชาชีพร่วมกับ
ชุมชน

วิธีดำเนินกำร/กำรพัฒนำ
1. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
2. การระดมความคิด
3. ดาเนินการตามกิจกรรม
ภายใต้โครงการ

ผลที่ได้รับ
1. ผู้เรียนของวิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก เป็นผู้มี
จิตอาสาร่วมกันพัฒนา
ชุมชน

ระยะเวลำ
เริ่มตั้งแต่
พ.ค. 2561
และดาเนิน
กิจกรรมย่อย
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4. ประเมินผลการดาเนินงาน

2. ดาเนินโครงการศึกษาดูงาน
ในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสถานประกอบการใน
ชุมชน

3. ดาเนินโครงการเปิดบ้าน
วิชาการ วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก

2. ชุมชนได้รับการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ
3. ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชน
4. ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพ
ตรงตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
1. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ 1. ผู้เรียนได้รับความรู้และ
2. การระดมความคิด
ประสบการณ์จากแหล่ง
3. ดาเนินการตามกิจกรรม
เรียนรู้ต่าง ๆ ภายนอก
ภายใต้โครงการ ได้แก่ การ
สถานศึกษา
นาผู้เรียนไปศึกษาดูงานใน 2. การบริหารจัดการเรียน
แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและ การสอนร่วมกับชุมชนมี
สถานประกอบการในชุมชน
ความหลากหลายขึ้น
4. ประเมินผลการดาเนินงาน
1. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ 1. ผู้เรียนได้รับความรู้และ
2. การระดมความคิด
ประสบการณ์ตรง ด้าน
3. ดาเนินการตามกิจกรรม
ความรู้ ทักษะ และทักษะ
ภายใต้โครงการ ได้แก่
ชีวิตที่หลากหลาย ซึ่งมี
ดาเนินการจัดงานด้าน
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
วิชาการภายในสถานศึกษา
โดยตรงกับสมรรถนะ
และเชิญชุมชนและ
วิชาชีพของผู้เรียน
หน่วยงานต่าง ๆ ให้
2. ชุมชนมีความเชื่อมั่นใน
หลากหลายมาร่วมชมงาน
ด้านวิชาการและคุณภาพ
ผู้เรียนของสถานศึกษา
เพิ่มมากขึ้น

ต่อเนื่อง
ตลอดปี
การศึกษา
2561

ตลอดปี
การศึกษา
2561

7-8 ก.ค.
2561 และ
ดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
ตลอดปีการ
ศึกษา 2561

ตำรำงที่ 7 (ต่อ)
กิจกรรม/กระบวนกำร
วิธีดำเนินกำร/กำรพัฒนำ
ผลที่ได้รับ
4. ดาเนินโครงการส่งเสริมการมี 1. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ 1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
ส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการ
2. การระดมความคิด
และคุณลักษณะที่พึง
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ 3. ดาเนินการตามกิจกรรม
ประสงค์ ตรงตามความ
ผู้เรียน
ภายใต้โครงการ ได้แก่
ต้องการของหลักสูตร
1) ประสานงานให้นักวิชาการ 2. ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพ
หรือผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มภี ูมิ
ตรงตามจุดมุ่งหมายของ
ปัญญาในท้องถิ่น มาเป็น
หลักสูตรที่กาหนดไว้
วิทยากรให้ความรู้แก่ผเู้ รียน
2) ประสานงานหรือนิมนต์
พระสงฆ์หรือวิทยากรที่มี
ความรู้มาอบรมด้าน

ระยะเวลำ
ดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
ตลอดปีการ
ศึกษา 2561
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คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ให้แก่ผู้เรียน
4. ประเมินผลการดาเนินงาน
5. ดาเนินโครงการส่งเสริมและ 1. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ 1. ผู้เรียนได้รับความรู้และ
สนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี 2. การระดมความคิด
ทักษะด้านวิชาการและ
และเป็นต้นแบบของชุมชน
3. ดาเนินการตามกิจกรรม
วิชาชีพจากหน่วยงาน
ภายใต้โครงการ ได้แก่
ภาครัฐและเอกชน
1) เชิญชุมชนที่เป็นหน่วยงาน 2. ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี
ของภาครัฐและเอกชนเข้า
และบาเพ็ญประโยชน์ต่อ
มาร่วมพัฒนาการเรียนรู้
ส่วนรวม ชุมชน และ
ของผู้เรียน
สังคม
2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าไป
เรียนรู้และฝึกประสบการณ์
ในหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน เป็นต้น
3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบตั ิตน
เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
เยาวชนในทุก ๆ ด้าน เช่น
การเรียน การพัฒนา
บุคลิกภาพ การพูด และมี
จิตอาสาให้บริการแก่ชุมชน

2-3 มิ.ย.
2561 และ
ดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
ตลอดปี
การศึกษา
2561
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ตำรำงที่ 7 (ต่อ)
กิจกรรม/กระบวนกำร
6. การประเมินผล

7. การรายงานผล

วิธีดำเนินกำร/กำรพัฒนำ
4. ประเมินผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยประเมินผลงานที่
ได้จากการดาเนินงานตาม
โครงการที่ใช้ทดลอง
รูปแบบที่พัฒนาขึ้น
จัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานตาม โครงการ/
กิจกรรม

ผลที่ได้รับ

ระยะเวลำ

ผลการดาเนินงานตาม
โครงการ และกิจกรรม
ภายใต้โครงการ

มี.ค. 2562

รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

เม.ย. 2562

3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจ ฉบับที่ 6 ฉบับที่ 7 ฉบับที่ 8 ฉบับ
ที่ 9 ฉบับที่ 10 และแบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียน ฉบับที่ 11 ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้
1) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพวิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ
2) ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ และจากแบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียน
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายโดยการกาหนด
เกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ ของ บุญชม ศรีสะอาด (2554: 121) มีความหมายดังนี้
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความพึงพอใจ/ผลการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด
มีความพึงพอใจ/ผลการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก
มีความพึงพอใจ/ผลการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง
มีความพึงพอใจ/ผลการเรียนรู้อยู่ในระดับน้อย
มีความพึงพอใจ/ผลการเรียนรู้อยู่ในระดับน้อยที่สุด

ตอนที่ 4 กำรประเมินผลกำรใช้รูปแบบกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพของผู้เรียนโดยกำร
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนตำก
การประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ดาเนินการดังนี้
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4.1 แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูลในการประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ประกอบด้วย
4.1.1 ความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ผู้ ส อนวิ ท ยาลั ย การอาชี พ
บ้ านตากเกี่ ย วกั บ รู ป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะวิ ช าชี พ ของผู้ เรีย นโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จานวน 25 คน
ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
4.1.2 ความคิด เห็ น ของชุ มชนเกี่ย วกับ รูป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะวิช าชี พ ของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชุมชน จานวน
20 คน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
4.1.3 ความพึงพอใจของชุมชนต่อคุ ณ ภาพผู้ ส าเร็ จการศึกษาวิทยาลั ยการอาชีพ
บ้ านตาก หลั งการใช้รู ป แบบ กลุ่ มตั วอย่าง ได้ แก่ ชุมชน จานวน 20 คน ได้มาโดยการเลื อกกลุ่ ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
4.1.4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนภายหลังการใช้รูปแบบ
แหล่งข้อมูลจากงานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
4.1.5 เกียรติบัตร/รางวัลที่ได้รับจากการดาเนินการตามรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก แหล่งข้อมูลจากงานศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
4.1.6 จ านวนผู้ ส าเร็จการศึกษาที่ มีงานทาหลั งจากการพั ฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
4.2 เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลประเมินผลรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ประกอบด้วย
ฉบั บ ที่ 12 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาและครู ผู้ ส อน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ฉบั บ ที่ 13 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของชุ ม ชนเกี่ ย วกั บ รู ป แบบการพั ฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ฉบั บที่ 14 แบบสอบถามความพึงพอใจของชุมชนต่อคุณ ภาพผู้ ส าเร็จการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก หลังการใช้รูปแบบ
ฉบับที่ 15 แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนจากการใช้รูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
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ฉบับที่ 16 แบบรายงานเกียรติบัตร/รางวัลที่ได้รับจากการดาเนินการตามรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ฉบั บที่ 17 แบบรายงานจ านวนผู้ ส าเร็ จการศึ กษาที่ มี งานท าหลั งจากการพั ฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
กำรสร้ำงและหำคุณภำพของเครื่องมือ
1. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนวิทยาลัยการอาชีพ
บ้ านตาก เกี่ ย วกั บ รู ป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะวิช าชี พ ของผู้ เรีย นโดยการมี ส่ ว นร่ว มของชุ ม ชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก มีขั้นตอนการสร้างรายละเอียด ดังนี้
1) ศึกษาเนื้ อหาและกระบวนการของรูปแบบการพั ฒ นาสมรรถนะวิช าชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
2) ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม
3) สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัด ตามนิยามศัพท์และ
ลักษณะของตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่ว นร่วมของชุมชน วิทยาลัย
การอาชีพบ้านตาก
4) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมิน ความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) ด้านความสอดคล้อง ความครอบคลุม และความครบถ้วนของ
รายการที่ ถ ามในสิ่ งที่ ต้ อ งการวั ด โดยผู้ เชี่ ย วชาญ จ านวน 5 ท่ าน (รายชื่ อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญแสดงใน
ภาคผนวก ก)
5) นาผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามมาคานวณหาค่า
IOC (Index of Objective Congruence) โดยใช้เกณฑ์ IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป แสดงว่าข้อคาถามนั้น
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนื้อหาที่ต้องการ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 71) ซึ่งรายการคาถามใน
แบบสอบถามใช้ ได้ทุ กข้อ โดยมีค่ า IOC ตั้ งแต่ 0.80 ถึ ง 1.00 แต่ มี คาถามบางข้ อต้ องปรับปรุงด้ าน
สานวนภาษา ผู้ประเมินได้ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
6) น าแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา และปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ที่มีลักษณะเทียบเคียงกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ใน
การวิจั ย ครั้ งนี้ ได้ แ ก่ กลุ่ ม ผู้ ร่ ว มด าเนิ น กิ จ กรรมตามโครงการ ที่ ไม่ ใช่ เป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ างเพื่ อ ตอบ
แบบสอบถามฉบับนี้ จานวน 30 คน นาข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาคานวณค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) โดยวิธีของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
(α-Coefficient) ได้ค่าความเชื่อ มั่น ของแบบสอบถามความคิดเห็ นของผู้ บ ริห ารสถานศึก ษาและ
ครูผู้สอน เท่ากับ 0.954
7) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

139
2. แบบสอบถามความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก มีขั้นตอนการสร้างรายละเอียด
ดังนี้
1) ศึกษาเนื้ อหาและกระบวนการของรูปแบบการพั ฒ นาสมรรถนะวิช าชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
2) ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม
3) สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัด ตามนิยามศัพท์และ
ลักษณะของตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
การอาชีพบ้านตาก
4) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมิน ความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) ด้านความสอดคล้อง ความครอบคลุม และความครบถ้วนของ
รายการที่ ถ ามในสิ่ งที่ ต้ อ งการวั ด โดยผู้ เชี่ ย วชาญ จ านวน 5 ท่ าน (รายชื่ อ ผู้ เชี่ ย วชาญแสดงใน
ภาคผนวก ก)
5) นาผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามมาคานวณหาค่า
IOC (Index of Objective Congruence) โดยใช้เกณฑ์ IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปที่แสดงว่าข้อคาถาม
นั้นสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนื้อหาที่ต้องการ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 71) ซึ่งรายการคาถาม
ในแบบสอบถามใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 แต่มีคาถามบางข้อต้องปรับปรุงด้าน
สานวนภาษา ผู้ประเมินได้ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
6) น าแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา และปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเทียบเคียงกับกลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย ครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่ม ชุมชนผู้ร่ว มดาเนินกิจกรรมตามโครงการ ที่ไม่ใช่เป็นกลุ่ม ตัวอย่างเพื่อตอบ
แบบสอบถามฉบับนี้ จานวน 30 คน นาข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาคานวณค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) โดยวิธีของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
(α-Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นของชุมชน เท่ากับ 0.950
7) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของชุมชนต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาวิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก หลังการใช้รูปแบบ มีขั้นตอนการสร้างรายละเอียด ดังนี้
1) ศึกษาเนื้ อหาและกระบวนการของรูปแบบการพั ฒ นาสมรรถนะวิช าชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
2) ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
3) สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัด ตามนิยามศัพท์และ
ลักษณะของตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และความ
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พึงพอใจของชุมชนต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก หลังการใช้รูปแบบ
4) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมิน ความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) ด้านความสอดคล้อง ความครอบคลุม และความครบถ้วนของ
รายการที่ ถ ามในสิ่ งที่ ต้ อ งการวั ด โดยผู้ เชี่ ย วชาญ จ านวน 5 ท่ าน (รายชื่ อ ผู้ เชี่ ย วชาญแสดงใน
ภาคผนวก ก)
5) นาผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามมาคานวณหาค่า
IOC (Index of Objective Congruence) โดยใช้เกณฑ์ IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปที่แสดงว่าข้อคาถาม
นั้นสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนื้อหาที่ต้องการ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 71) ซึ่งรายการคาถาม
ในแบบสอบถามใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 แต่มีคาถามบางข้อต้องปรับปรุงด้าน
สานวนภาษา ผู้ประเมินได้ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
6) น าแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงด้านเนื้ อหา และปรั บปรุง
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเทียบเคียงกับกลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย ครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่ม ชุมชนผู้ร่ว มดาเนินกิจกรรมตามโครงการ ที่ไม่ใช่เป็นกลุ่ม ตัวอย่างเพื่อตอบ
แบบสอบถามฉบับนี้ จานวน 30 คน นาข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาคานวณค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) โดยวิธีของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
(α-Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจของชุมชน เท่ากับ 0.861
7) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
4. แบบรายงานผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นของผู้ เรีย นจากการใช้ รูป แบบการพั ฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ติดตามการ
รายงานจากงานวัดผลและประเมินผล ตามแบบรายงานที่กาหนด
5. แบบรายงานเกียรติ บั ตร/รางวัลที่ได้รับจากการดาเนินการตามรูปแบบการพั ฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ผู้วิจัยติดตาม
การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับเกียรติบัตร/รางวัลที่ผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และสถานศึกษา
ได้รับจากการดาเนินการตามรูปแบบ จากงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
6. แบบรายงานจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาหลังจากการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้วิจัยติดตามการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการมีงานทาหลังจาก
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จากงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
4.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม แบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียน
และแบบรายงาน ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพวิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ
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2) ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บความคิ ดเห็ น ความพึ งพอใจ และการประเมิ น ตนเองของผู้ เรี ยน
วิเคราะห์ ข้อมู ล โดยการหาค่าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป การแปล
ความหมายโดยการกาหนดเกณฑ์ การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ ของ บุญชม ศรีสะอาด (2554: 121)
มีความหมายดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ/ความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ/ความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ/ความคิดเห็น อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ/ความคิดเห็น อยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ/ความคิดเห็น อยู่ในระดับน้อยที่สุด

สถิติที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้
ในการวิจั ยเรื่อง รูป แบบการพัฒ นาสมรรถนะวิช าชีพของผู้ เรียนโดยการมีส่ว นร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ ดังนี้
1. ค่าร้อยละ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 102-103)
สูตร
เมื่อ

P

f
 100
N

แทน ค่าร้อยละ
f แทน ความถี่
N แทน จานวนคะแนนทั้งหมด
P

2. ค่าเฉลี่ย



โดยใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553: 34-35)


เมื่อ
X
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=
=
=



=


n

แทนค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
แทนผลรวมทั้งหมดของข้อมูล
แทนจานวนข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง

3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553: 60-61)
S.D.
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เมื่อ S.D.
n
X
(  X)2

=
=
=
=

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง
ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด
ผลรวมของข้อมูลแต่ละตัวยกกาลังสอง

4. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence = IOC) ของ
แบบสอบถาม โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ดังนี้ (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2554: 141-142)
IOC
เมื่อ IOC

R
N

R
= 
N

แทน ดัชนีความสอดคล้อง
แทน คะแนนรวมที่ผู้เชี่ยวชาญทุกคนให้
แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญ

คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญกาหนดเป็น +1 หรือ 0 หรือ -1 ดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าจุดประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้น
สอดคล้องกับจุดประสงค์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้น
สอดคล้องกับจุดประสงค์
-1 หมายถึง แน่ใจว่าจุดประสงค์ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้น
ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์
5. ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
ของครอนบาค (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 117)

เมื่อ
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ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น
จานวนข้อของแบบสอบถาม
ความแปรปรวนของแบบสอบถามแต่ละข้อ
ความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ

n
S i2
S t2

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิท ยาลั ย การอาชีพ บ้ านตาก ผู้ วิจั ยแบ่ งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ตามวัต ถุประสงค์ เป็ น
4 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก แบ่งเป็น
1.1 ผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
1.2 ผลการศึกษาสภาพการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยใช้แบบสอบถาม
1.3 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยการสัมภาษณ์
ตอนที่ 2 ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก แบ่งเป็น
2.1 ผลการยกร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
2.2 ผลการตรวจสอบร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยการสนทนากลุ่ม
2.3 ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยการใช้แบบประเมิน
ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
3.1 ผลการศึ กษาความพึ งพอใจของผู้ ร่ว มกิ จกรรมที่ มี ต่อ โครงการ 5 โครงการ ที่ ใช้
ทดลองรูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้ เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก
3.2 ผลการศึกษาการประเมินตนเองของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้
รูปแบบเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
ตอนที่ 4 ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
4.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ส อนวิทยาลัยการอาชีพ
บ้ านตาก เกี่ ย วกั บ รู ป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะวิช าชี พ ของผู้ เรีย นโดยการมี ส่ ว นร่ว มของชุ ม ชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
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4.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
4.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของชุมชนต่อคุณ ภาพผู้สาเร็จการศึกษาวิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก หลังการใช้รูปแบบ
4.4 ผลจากการรายงานผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนภายหลัง
การใช้รูปแบบ
4.5 ผลจากการรายงานเกียรติบัตร/รางวัลที่ได้รับจากการดาเนินการตามรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
4.6 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาหลังจากการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพและแนวการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
1.1 ผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
จากการสั งเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับ การพั ฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก สรุปได้ดังนี้
การพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้ เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก กาหนดกรอบการพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้ เรีย น 2) กระบวนการพั ฒ นาสมรรถนะวิช าชีพของผู้ เรียน 3) ขอบข่ายการพั ฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน และ 4) คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน

ตารางที่ 8 ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ประเด็นที่ศึกษา
แหล่งข้อมูล
- วัตถุประสงค์การพัฒนา
- ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ศึกษาแห่งชาติ และ
แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2560-2579 ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน

สรุปผลการศึกษา
- วัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน
1. เพื่อให้ผู้บริหารเกิดความตระหนัก
และให้ความสาคัญกับการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
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โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
- มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพ
- กระบวนการพัฒนา
- นโยบาย เป้าหมาย
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ยุทธศาสตร์การผลิตและ
พัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา
สู่สากล พ.ศ. 2555-2569
- มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
- พิณสุดา สิริธรังศรี (2558:
17-19)

2. เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพ
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พ.ศ. 2556
- กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน
ขั้นที่ 1 การวางแผนการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
ประกอบด้วย
1.1 วางแผนทาความเข้าใจกับบุคคล
ในชุมชนที่เกี่ยวข้อง
1.2 จัดประชุมครูในสถานศึกษาและ
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง
1.3 การแสวงหาความร่วมมือในการจัด
การศึกษาจากภาคส่วนต่าง ๆ
ในชุมชน
1.4 การกาหนดเป้าหมายการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
ประเด็นที่ศึกษา

แหล่งข้อมูล

- ขอบข่ายการพัฒนา
- มาตรฐานคุณวุฒิ
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน อาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
- จีรวิทย์ มั่นคงวัฒนะ
(2558)
- ธีระชัย ช่วงบุญศรี (2558)
- จิรภัทร มหาวงศ์ (2558)

สรุปผลการศึกษา
ขั้นที่ 2 การจัดองค์กร ประกอบด้วย
2.1 จัดอบรมครู ทาแผนการเรียน การ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผล
2.2 การจัดโครงสร้างองค์กรให้ชัดเจน
และไม่ทับซ้อน
2.3 การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
2.4 การกาหนดความสัมพันธ์ในสาย
การบังคับบัญชา
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามแผน
ประกอบด้วย
3.1 การศึกษาวิธีปฏิบัติตามแผน
3.2 การปฏิบัติตามแผนที่กาหนด
3.3 สื่อสารและประสานงานให้มี
ประสิทธิภาพ
ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วย
4.1 การวางกรอบการประเมิน
4.2 การจัดหา/จัดทาเครื่องมือ
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

ขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน
1. การพัฒนาความรู้และทักษะ
ประกอบด้วย
1.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มี
ทักษะ และมีความสุขกับการเรียน
ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
ประเด็นที่ศึกษา

แหล่งข้อมูล

สรุปผลการศึกษา
1.2 จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง
1.3 จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีทักษะ
เกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ที่ทันสมัย
2. พัฒนาความสามารถในการสื่อสาร
ประกอบด้วย
2.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด
การพูด และการเขียนเพื่อการสื่อสาร
2.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การเขียน การทารายงาน
2.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
นาเสนอผลงาน
3. พัฒนาความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ประกอบด้วย
3.1 ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปในการพิมพ์งาน
และจัดทารายงานต่าง ๆ ได้
3.2 ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะในการ
ใช้อินเทอร์เน็ต
3.3 ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะในการ
สืบค้นข้อมูล
4. พัฒนาความสามารถในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น ประกอบด้วย
4.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทางาน
เป็นทีม
4.2 ฝึกการวางแผนการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
ประเด็นที่ศึกษา

- คณะกรรมการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน

แหล่งข้อมูล

- ประกอบ กุลเกลี้ยงและ
- สิทธิพร ลิ้มบริบูรณ์
(2549: 6)
- พิษณุ ตุลสุข (2548)
สนธิรัก เทพเรณู (2552)

สรุปผลการศึกษา
4.3 ฝึกการพูดหรือแสดงความคิดเห็น
ร่วมกับผู้อื่น
5. พัฒนาเจตคติ/คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ประกอบด้วย
5.1 ฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนัก ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานด้วยความ
ปลอดภัย
5.2 จัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบทอด
วัฒนธรรมและประเพณีไทยอันงดงาม
คณะกรรมการบริหารเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการ
2. หน้าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการดาเนินการเพื่อการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการ
2. หน้าที่ของคณะกรรมการ

จากตารางที่ 8 ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก สรุปได้ดังนี้
ด้านวัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน พบว่า วัตถุประสงค์การพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ประกอบด้วย 1) เพื่อให้ผู้บริหารเกิดความตระหนักและให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 2) เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้ เรียน 3) เพื่อให้ ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556
ด้านกระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน พบว่า กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การวางแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ประ
กอบด้ว 1) วางแผนทาความเข้าใจกับบุคคลในชุมชนที่เกี่ยวข้อง 2) จัดประชุมครูในสถานศึกษาและ

2. หน้าที่ขอ
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ชุมชนที่เกี่ยวข้อง 3) การแสวงหาความร่วมมือในการจัดการศึกษาจากภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชน 4)
การกาหนดเป้าหมายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน ขั้นที่ 2 การจัดองค์กร ประกอบด้วย 1) จัด
อบรมครู ทาแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอนและการวัดผล 2) การจัดโครงสร้างองค์กรให้
ชัดเจนและไม่ทับซ้อน 3) การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 4) การกาหนดความสัมพันธ์ในสายการ
บังคับบัญชา ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามแผน ประกอบด้วย 1)การศึกษาวิธีปฏิบัติตามแผน 2) การปฏิบัติ
ตามแผนที่กาหนด 3) สื่อสารและประสานงานให้มีประสิทธิภาพ ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วย 1) การวางกรอบการประเมิน 2) การจัดหา/จัดทาเครื่องมือ 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล
4) การวิเคราะห์ข้อมูล
ด้ า นขอบข่ า ยการพั ฒ นาสมรรถนะวิ ช าชี พ ของผู้ เรี ย น พบว่ า ขอบข่ า ยการพั ฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ประกอบด้วย 1) การพัฒนาความรู้และทักษะ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้ มีทักษะ และมีความสุขกับการเรียน จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบั ติงานในสถานการณ์
จริง และ จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีทักษะเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ทันสมัย 2)
พัฒนาความสามารถในการสื่อสาร โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด การพูด และการเขียนเพื่อ
การสื่อสารที่ถูกต้อง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการเขียน การทารายงาน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการนาเสนอผลงาน 3) พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี โดยการฝึกอบรมผู้เรียนให้มี
ทักษะการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ในการพิมพ์งานและจัดทารายงานต่าง ๆ ได้ ฝึกอบรมผู้เรียนให้ มี
ทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ต 4) พัฒนาความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น โดยการจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนทางานเป็นทีม ฝึกการวางแผนการทางานร่วมกับผู้อื่น และฝึกการพูดหรือแสดงความคิดเห็น
ร่วมกับ ผู้อื่น 5) พัฒ นาเจตคติ /คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการฝึ กอบรมให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนัก ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย และจัดกิจกรรมอนุรักษ์
สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันงดงาม
ด้านคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน พบว่า คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะ
วิช าชีพผู้ เรีย น ประกอบด้วย คณะกรรมการบริห ารเพื่อการพัฒ นาสมรรถนะวิช าชีพ ผู้เรียน และ
คณะกรรมการดาเนิ น การเพื่อการพัฒ นาสมรรถนะวิช าชีพผู้เรียน ซึ่งคณะกรรมการแต่ ละคณะควร
กาหนดหน้าที่ของคณะกรรมการ

1.2 ผลการศึกษาสภาพการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จากแบบสอบถาม
1.2.1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิ เคราะห์ ส ถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถามในการศึ กษาสภาพ
การพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ปรากฏผลดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ
ปฏิบัติหน้าที่
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สถานภาพ

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

19
14
33

57.58
42.42
100

รวม

6
13
10
4
33

18.18
39.40
30.30
12.12
100

27
6
33

81.82
18.18
100

3
30
33

09.09
90.19
100

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 – ปี ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
4. ปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน
รวม

จากตารางที่ 9 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 57.58) และเพศหญิง
(ร้ อยละ 42.42) มี อายุ ส่ วนใหญ่ 30-39 ปี (ร้ อยละ 39.40) รองลงมาอายุ 40-49 (ร้ อยละ 30.30)
วุฒิการศึกษาทุกคนจบปริญญาตรี (ร้อยละ 81.82) ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นครูผู้ส่วน (ร้อยละ 90.19)
1.2.2 ผลการวิเคราะห์ สภาพการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ผู้วิจัยนาเสนอเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) การพัฒนา
ความรู้และทักษะ 2) การพัฒ นาความสามารถในการสื่อสาร 3) การพัฒ นาความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 4) การพัฒนาความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น 5) การพัฒนาเจตคติ/คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ สรุปเป็นภาพรวมในตารางที่ 10 และนาเสนอเป็นรายด้านในตารางที่ 11 – 15
ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ การปฏิบัติงานการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยภาพรวม
(n = 33)
ด้านที่

รายการ

X

S.D.

ระดับ
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1
2
3
4
5

การพัฒนาความรู้และทักษะ
การพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร
การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
การพัฒนาความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
การพัฒนาเจตคติ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ค่าเฉลี่ยรวม

2.88
2.71
2.80
3.32
3.25
2.99

0.16
0.21
0.28
0.45
0.35
0.17

การพัฒนา
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 10 พบว่า สภาพการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ในภาพรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.99) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ การพัฒนาความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น ( X = 3.32) การพัฒนาเจตคติ/คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ( X = 3.25) การพัฒนาความรู้และทักษะ ( X = 2.88) และการพัฒนาความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี ( X = 2.80)

ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะ
(n = 33)
ข้อ

รายการ

1

พัฒนาผู้เรียนได้รับความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาที่
เรียนและประสบการณ์ใหม่ ๆ ในรายวิชานั้น
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการศึกษา
เรียนรู้ในการประกอบอาชีพให้ประสบความสาเร็จ
ผู้เรียนความสามารถในการใช้ทักษะการเรียนรู้ในการ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
ผู้เรียนได้รับการอบรมและพัฒนากระบวนการคิดโดยใช้
เหตุผลจนสามารถปฏิบัติได้
ผู้เรียนมีทักษะการใช้เหตุผลในการทางานและการแก้ปัญหา
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะใหม่ ๆ จากการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง
ค่าเฉลี่ยรวม

2
3
4
5
6

ระดับ
การพัฒนา
2.95 0.28 ปานกลาง

X

S.D.

2.72 0.61

ปานกลาง

2.85 0.46

ปานกลาง

3.00 0.34

ปานกลาง

2.96 0.19
2.81 0.39

ปานกลาง
ปานกลาง

2.88 0.16

ปานกลาง
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จากตารางที่ 11 แสดงว่า สภาพการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะ พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้เรียนได้รับการอบรมและพัฒนากระบวนการคิดโดยใช้เหตุผลจนสามารถ
ปฏิบัติได้ ( X =3.00) รองลงมา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เหตุผล
เพื่อการทางานและการแก้ไขปัญหา ( X = 2.96) และพัฒนาผู้เรียนได้รับความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับเนื้อหา
ของวิชาที่เรียนและประสบการณ์ใหม่ ๆ ในรายวิชานั้น ( X = 2.95)

ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ด้านการพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร
(n = 33)
ข้อ

รายการ

1 ความสามารถของผู้เรียนในการพูด การฟัง การจูงใจ
และการโน้มน้าวผู้อื่น
2 มีทักษะด้านการคิด การพูด และการเขียน ที่ถูกต้องเพื่อ
การสื่อสาร
3 มีทักษะในการวิเคราะห์สื่อ ใช้สื่อ และผลิตสื่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4 มีความสามารถในการเขียน การทารายงาน และการ
นาเสนอผลงาน
ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

2.70

0.58

ระดับ
การพัฒนา
ปานกลาง

2.77

0.47

ปานกลาง

2.68

0.47

ปานกลาง

2.64

0.48

ปานกลาง

2.70

0.21

ปานกลาง

จากตารางที่ 12 แสดงว่า สภาพการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ด้านการพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร พบว่า โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีทักษะด้านการคิด การพูด และการเขียน ที่ถูกต้องเพื่อการ
สื่อสาร ( X =2.77) รองลงมามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ความสามารถของผู้เรียนในการ
พูด การฟัง การจูงใจ และการโน้มน้าวผู้อื่น ( X = 2.70) และมีทักษะในการวิเคราะห์ สื่อ ใช้สื่อ และ
ผลิตสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( X = 2.68)
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ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ด้านการพัฒนาความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี (n = 33)
ข้อ
1
2
3
4

รายการ
ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูล และรับ-ส่งข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตได้
สามารถจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์ได้
สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการพิมพ์งาน การ
คิดคานวณและการนาเสนอผลงานได้
สามารถสืบค้นข้อมูล และรับ-ส่งข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตได้
ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

2.58

0.50

ระดับ
การพัฒนา
ปานกลาง

2.91

0.60

ปานกลาง

3.04

0.92

ปานกลาง

2.64

0.56

ปานกลาง

2.79

0.28

ปานกลาง

จากตารางที่ 13 แสดงว่า สภาพการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้ เรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ด้านการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พบว่า โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการพิมพ์งานการ
คิดคานวณและการนาเสนอผลงานได้ ( X = 3.04) รองลงมา ได้แก่ สามารถจัดเก็บข้อมูลประมวลผล
ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ได้ ( X = 2.91) และสามารถสืบค้นข้อมูล และรับ-ส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้
( X = 2.64)
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ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ด้านการพัฒนาความสามารถใน
การทางานร่วมกับผู้อื่น
(n = 33)
ข้อ

รายการ

X

S.D.

1
2
3
4

การวางแผนการทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ผู้เรียนมีความสามารถในการทางานเป็นทีม
ผู้เรียนเป็นผู้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
มีความสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายใน
การทางานกลุ่ม
ค่าเฉลี่ยรวม

3.04
2.94
2.89
3.25

0.76
0.69
0.54
0.48

ระดับ
การพัฒนา
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.03

0.45

ปานกลาง

จากตารางที่ 14 แสดงว่า สภาพการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ด้านการพัฒนาความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น พบว่า
โดยภาพรวมมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ ในระดับปานกลาง ( X = 3.03) เมื่อพิ จ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่า ข้อ ที่ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีความสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ไ ด้รับมอบหมายในการทางานกลุ่ม มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับ ปานกลาง ( X = 3.25) รองลงมาได้แก่ ผู้เรียนมีความสามารถในการทางานเป็นทีม มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.94) และผู้เรียนเป็นผู้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.89)

ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ด้านการพัฒนาเจตคติ/คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
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(n = 33)
ข้อ

รายการ

1

ระดับ
การพัฒนา
3.04 0.76 ปานกลาง

X

ปฏิบัติงานโดยยึดตามกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบที่
กาหนดไว้
2 มีความเสียสละกาลังกาย ทรัพย์ สติปัญญาในการช่วยเหลือ
ผู้อื่นและสังคม
3 มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4 การอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันงดงาม
การทางานกลุ่ม
ค่าเฉลี่ยรวม

S.D.

2.94 0.69

ปานกลาง

2.89 0.54

ปานกลาง

3.25 0.48

ปานกลาง

3.03 0.45

ปานกลาง

จากตารางที่ 15 แสดงว่า สภาพการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ด้านการพัฒนาเจตคติ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ พบว่า โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ การอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันงดงามการทางานกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.25) รองลงมาได้แก่ ปฏิบัติงานโดยยึดตามกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบที่
ก าหนดไว้ มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ในระดั บ ปานกลาง ( X = 3.04) และมี ค วามเสี ย สละก าลั ง กาย ทรั พ ย์
สติปัญญาในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.94)
1.3 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จากการสัมภาษณ์
ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลั ยการอาชี พบ้ านตาก โดยการสั มภาษณ์ ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 6 คน ซึ่ ง ผลการสั ม ภาษณ์ มี
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 16 ผลการสัมภาษณ์ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
(n = 6)
ประเด็นการสัมภาษณ์
1. ด้านวัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียน

ผลการสัมภาษณ์
สรุปวัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียน ควรประกอบด้วย
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1. เพื่อให้ผู้บริหารเกิดความตระหนักและให้
ความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2. ด้านกระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ สรุปกระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียน
ผู้เรียน ควรประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การวางแผน
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
ประกอบด้วย 1) วางแผนทาความเข้าใจกับบุคคล
ในชุมชนที่เกี่ยวข้อง
2) การกาหนดพันธกิจและแนวทางการ
ดาเนินงาน 3) การกาหนดระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน 4) การกาหนดงบประมาณที่ใช้ในการ
ดาเนินงาน 5) การกาหนดผู้รับผิดชอบในการ
ดาเนินงาน ขั้นที่ 2 การจัดองค์กร ประกอบด้วย
1) การจัดโครงสร้างองค์กรให้ชัดเจนและไม่ทับ
ซ้อน 2) การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 3)
การกาหนดความสัมพันธ์ในสายการบังคับบัญชา
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามแผน ประกอบด้วย
1) การปฏิบัติตามแผนที่กาหนด 2) สื่อสารและ
ประสานงานให้มีประสิทธิภาพ
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ผลการสัมภาษณ์
3) กระตุ้นสร้างแรงจูงใจในการทางาน 4) การ
นิเทศการปฏิบัติตามแผน ขั้นที่ 4 การติดตาม
และประเมินผล ประกอบด้วย 1) การวางกรอบ
การประเมิน 2) การจัดหา/จัดทาเครื่องมือ 3) การ
เก็บรวบรวมข้อมูล 4) การวิเคราะห์ข้อมูล
3. ด้านขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ สรุปขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียน
ผู้เรียน ประกอบด้วย 1) การพัฒนาความรู้และ
ทักษะ โดยการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มี
ทักษะ และมีความสุขกับการเรียนทฤษฎี และ
การฝึกปฏิบัติ จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง จัดให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้และมีทักษะเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักร
และอุปกรณ์ที่ทันสมัย 2) การพัฒนาความ
สามารถในการสื่อสาร โดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการคิด การพูด และการเขียนเพื่อการ
สื่อสารที่ถูกต้อง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
เขียน การทารายงาน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการนาเสนอผลงาน
3) การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
โดยฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปในการพิมพ์งานและจัดทารายงานต่าง ๆ
ได้ ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้
อินเทอร์เน็ต และฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะใน
การสืบค้นข้อมูล 4) การพัฒนาความสามารถใน
การทางานร่วมกับผู้อื่น โดยการจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนทางานเป็นทีม ฝึกการวางแผนการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น และฝึกการพูดหรือแสดงความ
คิดเห็นร่วมกับผู้อื่น
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4. ด้านคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ผู้เรียน

ผลการสัมภาษณ์
5) การพัฒนาเจตคติ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์
โดยฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนัก
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงาน
ด้วยความปลอดภัย
จัดกิจกรรมและอบรมเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ เช่น การมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความสนใจ
ใฝ่รู้ และความสามัคคี เป็นต้น
สรุปคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ผู้เรียน ได้แก่ 1) คณะกรรมการบริหารเพื่อการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน ประกอบด้วย
องค์ประกอบของคณะกรรมการและหน้าที่ของ
คณะกรรมการ 2) คณะกรรมการดาเนินการเพื่อ
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน ประกอบด้วย
องค์ประกอบของคณะกรรมการและหน้าที่ของ
คณะกรรมการ

จากตารางที่ 16 แสดงผลการสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก มีดังนี้
ด้านวัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน พบว่า 1) เพื่อให้ผู้บริหารเกิดความ
ตระหนักและให้ความสาคัญ กับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
2) เพื่อให้ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 3) ผู้เรียนมีสมรรถนะ
วิชาชีพสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ด้านกระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน พบว่า ขั้นที่ 1 การวางแผนการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ประกอบด้วย 1) วางแผนทาความเข้าใจกับบุคคลในชุมชนที่เกี่ยวข้อง
2) การกาหนดพันธกิจและแนวทางการดาเนินงาน 3) การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินงาน 4) การ
กาหนดงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน 5) การกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน ขั้นที่ 2 การ
จัดองค์กร ประกอบด้วย 1) การจัดโครงสร้างองค์กรให้ชัดเจนและไม่ทับซ้อน 2) การกาหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบ 3) การกาหนดความสัมพันธ์ในสายการบังคับบัญชา ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามแผน
ประกอบด้วย 1) การปฏิบัติตามแผนที่กาหนด 2) สื่อสารและประสานงานให้มีประสิทธิภาพ 3) กระตุ้น
สร้างแรงจูงใจในการทางาน 4) การนิเทศการปฏิบัติตามแผน ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วย 1) การวางกรอบการประเมิน 2) การจัดหา/จัดทาเครื่องมือ 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล
4) การวิเคราะห์ข้อมูล
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ด้านขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน พบว่า 1. การพัฒนาความรู้และทักษะ
ได้แก่ 1) ส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ และมีความสุขกับการเรียนทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ
2) จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติง านในสถานการณ์จริง 3) จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีทักษะ
เกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ทันสมัย 2. การพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร ได้แก่
1) การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด การพูด และการเขียนเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง 2) ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะในการเขียน การทารายงาน 3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการนาเสนอผลงาน 3. การ
พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้แก่ 1) ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ในการพิมพ์งานและจัดทารายงานต่าง ๆ ได้ 2) ฝึกอบรมผู้เรียนให้ มีทักษะในการใช้อินเทอร์เ น็ต
3) ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะในการสืบค้นข้อมูล 4. การพัฒนาความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
1) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทางานเป็นทีม 2) ฝึกการวางแผนการทางานร่วมกับผู้อื่ น 3) ฝึกการพูดหรือ
แสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น 5. การพัฒนาเจตคติ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 1) ฝึกอบรมให้ความรู้
สร้างความตระหนัก ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย 2) จัดกิจกรรม
และอบรมเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น การมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ
ความซื่อสัตย์สุจริต ความสนใจใฝ่รู้ และความสามัคคี เป็นต้น
ด้านคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน พบว่า คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะ
วิช าชีพ ผู้เรี ยน ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการบริห ารเพื่อการพัฒ นาสมรรถนะวิช าชีพ ผู้เรียน มี
องค์ประกอบของคณะกรรมการและหน้าที่ของคณะกรรมการ 2) คณะกรรมการดาเนินการเพื่อการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน มีองค์ประกอบของคณะกรรมการและหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตอนที่ 2 ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
2.1 ผลการยกร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
การยกร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ผู้วิจัยนาข้อมูลจากผลการศึกษาสภาพและแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ
วิ ช าชี พ ของผู้ เรี ย นโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน วิ ท ยาลั ย การอาชี พ บ้ า นตาก ในตอนที่ 1 มา
ประกอบการยกร่างรูปแบบโดยการจัดการสนทนากลุ่มผู้เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มที่เป็น
บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 2 คน ครูผู้สอน
จานวน 7 คน และชุมชน ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จานวน 2 คน ผู้แทน
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จากสถานประกอบการ จานวน 3 คน และผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา จานวน 2 คน ผู้แทนจาก
ปราชญ์ชาวบ้าน จานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 18 คน รายละเอียดของร่างรูปแบบการพัฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ที่ได้จากการ
สนทนากลุ่ม ดังต่อไปนี้

(ร่าง) รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
องค์ประกอบที่ 1
วัตถุประสงค์การพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียน

ภาพที่

องค์ประกอบที่ 2
กระบวนการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน

องค์ประกอบที่ 3
ขอบข่ายการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียน

องค์ประกอบที่ 4
คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน

4.1 คณะกรรมการบริหารเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพผูเ้ รียน
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
1. เพื่อให้ผู้บริหารเกิดความ
1. การพัฒนาความรู้
ขั้นที่ 1 การวางแผนการ
1. ผู้อานวยการวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ
ตระหนักและให้ความสาคัญ
2. ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน เป็นรองประธานกรรมการ
และทักษะ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
กับการพัฒนาสมรรถนะ
3. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เป็นกรรมการ
2. การพัฒนา
ของผู้เรียน
(จานวน 2 คน)
วิชาชีพของผู้เรียนโดยการมี
ความสามารถในการ
4. ผู้แทนสถานประกอบการ เป็นกรรมการ
ขั้นที่ 2 การจัดองค์กร
ส่วนร่วมของชุมชน
สื
อ
่
สาร
(จานวน 1 คน)
2. เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติ
5. ผู้แทนครู เป็นกรรมการ (จานวน 2 คน)
3. การพัฒนาความ
ร่วมในการพัฒนาสมรรถนะ
ตามแผน
6. รองผูอ้ านวยการฝ่ายวางแผนงานและความร่วมมือ
วิชาชีพของผู้เรียน
สามารถในการใช้
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ขั้นที่ 4 การติดตามและ
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
เทคโนโลยี
หน้าที่ของคณะกรรมการ
วิชาชีพสอดคล้องกับ
ประเมินผล
1 กาหนดเป้าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์ในการบริหาร
4. การพัฒนาความ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
เพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
สามารถในการทางาน
ระดับประกาศนียบัตร
2.ให้ความเห็นชอบแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ร่วมกับผู้อื่น
วิชาชีพ พ.ศ. 2556
ผู้เรียน
5. การพัฒนาเจตคติ /
3. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ
ของสถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
คุณลักษณะที่พึง
ผู้เรียน
ประสงค์
4.กากัวิท
บ ยาลั
ติดตามผลการปฏิ
ฒนาสมรรถนะ
4 (ร่าง) รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
ยการอาชีบัตพิงานการพั
บ้านตาก
วิชาชีพผู้เรียน

4.2 คณะกรรมการดาเนินการเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ
2. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เป็นกรรมการ
(จานวน 2 คน)
3. ผู้แทนสถานประกอบการ เป็นกรรมการ
(จานวน 2 คน)
4. ผู้แทนครู เป็นกรรมการ (จานวน 2 คน)
5. รองผูอ้ านวยการฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ
หน้าที่ของคณะกรรมการ
1. จัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
2. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและ
รายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
3. ประสานงานความร่วมมือและดาเนินโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพผูเ้ รียน
4. จัดทาข้อตกลงความร่วมมือกับชุมชน
5. รายงานผลการดาเนินงานการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพผู้เรียน
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จากภาพที่ 4 ผลการยกร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ซึ่งมีองค์ประกอบหลักของรูปแบบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 วัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น
องค์ประกอบที่ 3 องค์คณะบุคคลเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น
องค์ประกอบที่ 4 กระบวนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น
ซึ่งแต่ละองค์ประกอบหลัก มีองค์ประกอบย่อยและแนวปฏิบัติ ดังรายละเอียดในตารางที่ 17
ตารางที่ 17 แสดงองค์ประกอบหลั ก องค์ประกอบย่อย และแนวปฏิ บั ติของร่างรูป แบบการพั ฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
องค์ประกอบหลัก
องค์ประกอบที่ 1 วัตถุประสงค์การ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน

องค์ประกอบย่อยและแนวปฏิบัติ
1. เพื่อให้ผู้บริหารเกิดความตระหนักและให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน
2. เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพสอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน

ขั้นที่ 1 การวางแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียน ประกอบด้วย
1.1 วางแผนทาความเข้าใจกับบุคคลในชุมชนที่
เกี่ยวข้อง
1.2 จัดประชุมครูในสถานศึกษาและชุมชนที่
เกี่ยวข้อง
1.3 การแสวงหาความร่วมมือในการจัดการศึกษา
จากภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชน
1.4 การกาหนดเป้าหมายการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพผู้เรียน
1.5 การจัดอันดับความสาคัญของเป้าหมาย
1.6 การกาหนดพันธกิจและแนวทางการดาเนินงาน

ตารางที่ 17 (ต่อ)
องค์ประกอบหลัก

องค์ประกอบย่อยและแนวปฏิบัติ
1.7 การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินงาน
1.8 การกาหนดงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
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1.9 การกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
ขั้นที่ 2 การจัดองค์กร ประกอบด้วย
2.1 จัดอบรมครู ทาแผนการเรียน การจัดการเรียน
การสอนและการวัดผล
2.2 การจัดโครงสร้างองค์กรให้ชัดเจนและไม่ทับซ้อน
2.3 การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
2.4 การกาหนดความสัมพันธ์ในสายการบังคับบัญชา
2.5 การจัดสรรทรัพยากรให้กับหน่วยงาน
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามแผน ประกอบด้วย
3.1 การศึกษาวิธีปฏิบัติตามแผน
3.2 การปฏิบัติตามแผนที่กาหนด
3.3 สื่อสารและประสานงานให้มีประสิทธิภาพ
ขัน้ ที่ 4 การติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย
4.1 การวางกรอบการประเมิน
4.2 การจัดหา/จัดทาเครื่องมือ
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
4.5 การแปลความหมาย

องค์ประกอบที่ 3 ขอบข่ายการพัฒนา 3.1 การพัฒนาความรู้และทักษะ ประกอบด้วย
3.1.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ และมี
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
ความสุขกับการเรียนทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ
3.1.2 จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง
3.1.3 จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีทักษะเกี่ยวกับ
เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ทันสมัย
3.1.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ให้บรรลุผลสาเร็จ
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องค์ประกอบย่อยและแนวปฏิบัติ
3.2 พัฒนาความสามารถในการสื่อสาร ประกอบด้วย
3.2.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด การพูด
และการเขียนเพื่อการสื่อสาร
ที่ถูกต้อง
3.2.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการเขียน การทา
รายงาน
3.2.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการนาเสนอ
ผลงาน
3.2.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้และสื่อสาร
ด้วยภาษาต่างประเทศ
3.2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนทางานเป็นทีมในการจัด
กิจกรรมเพื่อการสื่อสาร
3.3 พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย
3.3.1 ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปในการพิมพ์งานและจัดทารายงานต่าง ๆ ได้
3.3.2 ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้
อินเทอร์เน็ต
3.3.3 ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะในการสืบค้นข้อมูล
3.3.4 ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะในการรับ-ส่งข้อมูล
ทางอีเมล์
3.4 พัฒนาความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
ประกอบด้วย
3.4.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทางานเป็นทีม
3.4.2 ฝึกการวางแผนการทางานร่วมกับผู้อื่น
3.4.3 ฝึกการพูดหรือแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น
3.4.4 ฝึกให้รับบทบาทแต่ละหน้าที่ในการทางานกลุ่ม
3.5 พัฒนาเจตคติ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย
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3.5.1 ฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนัก
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย
3.5.2 จัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยอันงดงาม
3.5.3 จัดกิจกรรมและอบรมเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ เช่น การมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความสนใจใฝ่รู้ และความ
สามัคคี เป็นต้น
องค์ประกอบที่ 4 คณะกรรมการพัฒนา 1. คณะกรรมการบริหารเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
ผู้เรียน
1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
1.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน เป็นประธาน
กรรมการ
1.1.2 ผู้อานวยการวิทยาลัย เป็นรองประธาน
กรรมการ
1.1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เป็น
กรรมการ (จานวน 2 คน)
1.1.4 ผู้แทนสถานประกอบการ เป็นกรรมการ
(จานวน 1 คน)
1.1.5 ผู้แทนครู เป็นกรรมการ (จานวน 2 คน)
1.1.6 รองผู้อานวยการฝ่ายวางแผนงานและความ
ร่วมมือ เป็นกรรมการและเลขานุการ
1.2 หน้าที่ของคณะกรรมการ
1.2.1 กาหนดเป้าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์ใน
การบริหารเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
1.2.2 ให้ความเห็นชอบแผนการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพผู้เรียน
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องค์ประกอบย่อยและแนวปฏิบัติ
1.2.3 ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระเบียบ และ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของสถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
1.2.4 กากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
2. คณะกรรมการดาเนินการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ผู้เรียน
2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
2.1.1 ผู้อานวยการวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ
2.1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เป็น
กรรมการ (จานวน 2 คน)
2.1.3 ผู้แทนสถานประกอบการ เป็นกรรมการ
(จานวน 2 คน)
2.1.4 ผู้แทนครู เป็นกรรมการ (จานวน 2 คน)
2.1.5 รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เป็นกรรมการและเลขานุการ
2.2 หน้าที่ของคณะกรรมการ
2.2.1 จัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
2.2.2 จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและ
รายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
2.2.3 ประสานงานความร่วมมือและดาเนินโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
2.2.4 จัดทาข้อตกลงความร่วมมือกับชุมชน
2.2.5 รายงานผลการดาเนินงานการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพผู้เรียน

จากตารางที่ 17 รูป แบบการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชี พของผู้ เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก มีองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์การ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 2) กระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 3) ขอบข่าย
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน และ 4) คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 1 วัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
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1. เพื่อให้ผู้บริหารเกิดความตระหนักและให้ความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวางแผน
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน 2) การจัดองค์กร 3) การปฏิบัติตามแผน 4) การติดตามและ
ประเมินผล รายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 1 การวางแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ประกอบด้วย
1.1 วางแผนทาความเข้าใจกับบุคคลในชุมชนที่เกี่ยวข้อง
1.2 จัดประชุมครูในสถานศึกษาและชุมชนที่เกี่ยวข้อง
1.3 การแสวงหาความร่วมมือในการจัดการศึกษาจากภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชน
1.4 การกาหนดเป้าหมายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
1.5 การจัดอันดับความสาคัญของเป้าหมาย
1.6 การกาหนดพันธกิจและแนวทางการดาเนินงาน
1.7 การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินงาน
1.8 การกาหนดงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
1.9 การกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
ขั้นที่ 2 การจัดองค์กร ประกอบด้วย
2.1 จัดอบรมครู ทาแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอนและการวัดผล
2.2 การจัดโครงสร้างองค์กรให้ชัดเจนและไม่ทับซ้อน
2.3 การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
2.4 การกาหนดความสัมพันธ์ในสายการบังคับบัญชา
2.5 การจัดสรรทรัพยากรให้กับหน่วยงาน
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามแผน ประกอบด้วย
3.1 การศึกษาวิธีปฏิบัติตามแผน
3.2 การปฏิบัติตามแผนที่กาหนด
3.3 สื่อสารและประสานงานให้มีประสิทธิภาพ
3.4 กระตุ้นสร้างแรงจูงใจในการทางาน
3.5 การนิเทศการปฏิบัติตามแผน
ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย
4.1 การวางกรอบการประเมิน
4.2 การจัดหา/จัดทาเครื่องมือ
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
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4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
4.5 การแปลความหมาย
องค์ประกอบที่ 3 ขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
ขอบข่ายการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย
ได้แ ก่ 1) การพั ฒ นาความรู้ และทั กษะ 2) การพั ฒ นาความสามารถในการสื่ อสาร 3) การพั ฒ นา
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 4) การพัฒ นาความสามารถในการทางานร่วมกั บผู้ อื่น 5) การ
พัฒนาเจตคติ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีรายละเอียดดังนี้
3.1 การพัฒนาความรู้และทักษะ ประกอบด้วย
3.1.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ และมีความสุขกับการเรียนทฤษฎี และ
การฝึกปฏิบัติ
3.1.2 จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง
3.1.3 จั ด ให้ ผู้ เรี ย นได้ เรี ย นรู้ แ ละมี ทั ก ษะเกี่ ย วกั บ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร และ
อุปกรณ์ที่ทันสมัย
3.1.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ
ให้บรรลุผลสาเร็จ
3.2 พัฒนาความสามารถในการสื่อสาร ประกอบด้วย
3.2.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด การพูด และการเขียนเพื่อการสื่อสาร
ที่ถูกต้อง
3.2.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการเขียน การทารายงาน
3.2.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการนาเสนอผลงาน
3.2.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้และสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ
3.2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนทางานเป็นทีมในการจัดกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร
3.3 พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย
3.3.1 ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการพิมพ์งานและ
จัดทารายงานต่าง ๆ ได้
3.3.2 ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ต
3.3.3 ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะในการสืบค้นข้อมูล
3.3.4 ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะในการรับ-ส่งข้อมูลทางอีเมล์
3.4 พัฒนาความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น ประกอบด้วย
3.4.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทางานเป็นทีม
3.4.2 ฝึกการวางแผนการทางานร่วมกับผู้อื่น
3.4.3 ฝึกการพูดหรือแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น
3.4.4 ฝึกให้รับบทบาทแต่ละหน้าที่ในการทางานกลุ่ม
3.5 พัฒนาเจตคติ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย
3.5.1 ฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนัก ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
และปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
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3.5.2 จัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันงดงาม
3.5.3 จั ดกิ จกรรมและอบรมเกี่ ยวกั บคุ ณลั กษณะที่ พึ งประสงค์ เช่ น การมี มนุ ษย
สัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความสนใจใฝ่รู้ และความสามัคคี เป็นต้น
องค์ประกอบที่ 4 คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการบริหาร
เพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน 2) คณะกรรมการดาเนินการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ผู้เรียน รายละเอียดดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
1.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน เป็นประธานกรรมการ
1.1.2 ผู้อานวยการวิทยาลัย เป็นรองประธานกรรมการ
1.1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เป็นกรรมการ (จานวน 2 คน)
1.1.4 ผู้แทนสถานประกอบการ เป็นกรรมการ (จานวน 1 คน)
1.1.5 ผู้แทนครู เป็นกรรมการ (จานวน 2 คน)
1.1.6 รองผู้อานวยการฝ่ายวางแผนงานและความร่วมมือ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ
1.2 หน้าที่ของคณะกรรมการ
1.2.1 กาหนดเป้าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์ในการบริหารเพื่อการพัฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
1.2.2 ให้ความเห็นชอบแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
1.2.3 ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของสถานศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
1.2.4 กากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
2. คณะกรรมการดาเนินการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
2.1.1 ผู้อานวยการวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ
2.1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เป็นกรรมการ (จานวน 2 คน)
2.1.3 ผู้แทนสถานประกอบการ เป็นกรรมการ (จานวน 2 คน)
2.1.4 ผู้แทนครู เป็นกรรมการ (จานวน 2 คน)
2.1.5 รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ
2.2 หน้าที่ของคณะกรรมการ
2.2.1 จัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
2.2.2 จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงาน
ตามลาดับขั้น
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2.2.3 ประสานงานความร่วมมือและดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
2.2.4 จัดทาข้อตกลงความร่วมมือกับชุมชน
2.2.5 รายงานผลการดาเนินงานการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
2.2 ผลการตรวจสอบร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ผลการจั ด การสนทนากลุ่ ม ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ เพื่ อ ตรวจสอบความเหมาะสม ของร่า ง
รูป แบบการพัฒ นาสมรรถนะวิช าชีพของผู้ เรียนโดยการมีส่ วนร่วมของชุมชน วิท ยาลั ยการอาชีพ
บ้ านตาก ที่สร้างขึ้ น โดยจั ดสนทนากลุ่มในวันที่ 17 มีนาคม 2561 ณ ห้ องประชุมวิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมสนทนากลุ่ม จานวน 9 คน ร่วมกันวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ หลังจาก
นั้นผู้วิจัยได้ดาเนินการปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสม ดังตารางที่ 18
ตารางที่ 18 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
องค์ประกอบที่ 1
ก่อนการตรวจสอบ
องค์ประกอบที่ 1 วัตถุประสงค์การพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
1. เพื่อให้ผู้บริหารเกิดความตระหนักและให้
ความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ

หลังการตรวจสอบ
องค์ประกอบที่ 1 วัตถุประสงค์การพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
1. เพื่อให้ผู้บริหารเกิดความตระหนักและให้
ความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

จากตารางที่ 18 แสดงผลการสนทนากลุ่มเพื่อตรวจสอบร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรี ยนโดยการมีส่ วนร่วมของชุมชน วิทยาลั ยการอาชีพบ้ านตาก หลั งจากการตรวจสอบ พบว่า
องค์ประกอบที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นว่ามีความเหมาะสม ในส่วนที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ
คือ องค์ประกอบที่ 1 การดาเนินการตามองค์ประกอบที่ 1 ต้องเน้นให้ชุมชนและสถานประกอบการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชี พของผู้เรียนทุกขั้นตอน และต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
วิชาชีพตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่เน้นการจัดการเรียน
การสอนให้ ผู้ เรีย นมีส มรรถนะวิช าชีพ และให้ เพิ่ มวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพื่ อให้ ผู้ เรียนมีผ ลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
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ตารางที่ 19 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
องค์ประกอบที่ 2
ก่อนการตรวจสอบ
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน
ขั้นที่ 1 การวางแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียน ประกอบด้วย
1.1 วางแผนทาความเข้าใจกับบุคคลใน
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง
1.2 จัดประชุมครูในสถานศึกษาและ
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง
1.3 การแสวงหาความร่วมมือในการจัด
การศึกษาจากภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชน
1.4 การกาหนดเป้าหมายการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
1.5 การจัดอันดับความสาคัญของเป้าหมาย
1.6 การกาหนดพันธกิจและแนวทางการ
ดาเนินงาน
1.7 การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินงาน
1.8 การกาหนดงบประมาณดาเนินงาน
1.9 การกาหนดผู้รับผิดชอบในการ
ดาเนินงาน
ขั้นที่ 2 การจัดองค์กร ประกอบด้วย
2.1 จัดอบรมครู ทาแผนการเรียน การ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผล
2.2 การจัดโครงสร้างองค์กรให้ชัดเจน
และไม่ทับซ้อน
2.3 การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

หลังการตรวจสอบ
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน
ขั้นที่ 1 การวางแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียน ประกอบด้วย
1.1 วางแผนทาความเข้าใจกับบุคคลใน
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง
1.2 จัดประชุมครูในสถานศึกษาและ
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง
1.3 การแสวงหาความร่วมมือในการจัด
การศึกษาจากภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชน
1.4 การกาหนดเป้าหมายการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
1.5 การกาหนดพันธกิจและแนวทางการ
ดาเนินงาน
1.6 การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินงาน
1.7 การกาหนดงบประมาณดาเนินงาน
1.8 การกาหนดผู้รับผิดชอบในการ
ดาเนินงาน
ขั้นที่ 2 การจัดองค์กร ประกอบด้วย
2.1 จัดอบรมครู ทาแผนการเรียน การ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผล
2.2 การจัดโครงสร้างองค์กรให้ชัดเจน
และไม่ทับซ้อน
2.3 การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
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2.4 การกาหนดความสัมพันธ์ในสายการ
บังคับบัญชา
2.5 การจัดสรรทรัพยากรให้กับหน่วยงาน
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามแผน ประกอบด้วย
3.1 การศึกษาวิธีปฏิบัติตามแผน
3.2 การปฏิบัติตามแผนที่กาหนด
3.3 สื่อสารและประสานงานให้มี
ประสิทธิภาพ
ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย
4.1 การวางกรอบการประเมิน
4.2 การจัดหา/จัดทาเครื่องมือ
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
4.5 การแปลความหมาย

2.4 การกาหนดความสัมพันธ์ในสายการ
บังคับบัญชา
2.5 การจัดสรรทรัพยากรให้กับหน่วยงาน
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามแผน ประกอบด้วย
3.1 การศึกษาวิธีปฏิบัติตามแผน
3.2 การปฏิบัติตามแผนที่กาหนด
3.3 สื่อสารและประสานงานให้มี
ประสิทธิภาพ
3.4 กระตุ้นสร้างแรงจูงใจในการทางาน
3.5 การนิเทศการปฏิบัติตามแผน
ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย
4.1 การวางกรอบการประเมิน
4.2 การจัดหา/จัดทาเครื่องมือ
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
4.5 การแปลความหมาย

จากตารางที่ 19 แสดงผลการสนทนากลุ่มเพื่อตรวจสอบร่างรูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก หลังจากการตรวจสอบ
พบว่า องค์ประกอบที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นว่า องค์ประกอบที่ 2 มีความเหมาะสม และให้ปรับ
การเขียนขั้นตอนต่าง ๆ ให้ชัดเจน เช่น การวางแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน ขั้นที่ 2 การ
จัดองค์กรเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน เป็นต้น และให้ตัดข้อ 1.5 การจัดอันดับความสาคัญ
ของเป้าหมาย ในขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามแผน ให้เพิ่มข้อ 3.4 กระตุ้นสร้างแรงจูงใจในการทางาน และ
3.5 การนิเทศการปฏิบัติตามแผน

ตารางที่ 20 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
องค์ประกอบที่ 3
ก่อนการตรวจสอบ

หลังการตรวจสอบ
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องค์ประกอบที่ 3 ขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน
3.1 การพัฒนาความรู้และทักษะ ประกอบด้วย
3.1.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ และมี
ความสุขกับการเรียนทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ
3.1.2 จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์จริง
3.1.3 จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีทักษะ
เกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่
ทันสมัย
3.1.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ให้สาเร็จผล
3.2 พัฒนาความสามารถในการสื่อสาร
ประกอบด้วย
3.2.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด
การพูด และการเขียนเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง
3.2.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการเขียน
การทารายงาน
3.2.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการนาเสนอ
ผลงาน
3.2.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนทางานเป็นทีมในการจัด
กิจกรรมเพื่อการสื่อสาร
3.3 พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ประกอบด้วย

องค์ประกอบที่ 3 ขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน
3.1 การพัฒนาความรู้และทักษะ ประกอบด้วย
3.1.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ และ
มีความสุขกับการเรียนทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ
3.1.2 จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์จริง
3.1.3 จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีทักษะ
เกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่
ทันสมัย
3.1.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ให้สาเร็จผล
3.2 พัฒนาความสามารถในการสื่อสาร
ประกอบด้วย
3.2.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด
การพูด และการเขียนเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง
3.2.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการเขียน
การทารายงาน
3.2.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
นาเสนอผลงาน
3.2.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้และ
สื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ
3.2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนทางานเป็นทีมในการ
จัดกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร
3.3 พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ประกอบด้วย
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ตารางที่ 20 (ต่อ)
ก่อนการตรวจสอบ
3.3.1 ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปในการพิมพ์งานและจัดทา
รายงานต่าง ๆ ได้
3.3.2 ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้
อินเทอร์เน็ต
3.3.3 ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะในการ
สืบค้นข้อมูล
3.4 พัฒนาความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
ประกอบด้วย
3.4.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทางานเป็นทีม
3.4.2 ฝึกการวางแผนการทางานร่วมกับผู้อื่น
3.4.3 ฝึกการพูดหรือแสดงความคิดเห็น
ร่วมกับผู้อื่น
3.5 พัฒนาเจตคติ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ประกอบด้วย
3.5.1 ฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนัก ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และ
ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
3.5.2 จัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรม
และประเพณีไทยอันงดงาม
3.5.3 จัดกิจกรรมและอบรมเกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

หลังการตรวจสอบ
3.3.1 ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปในการพิมพ์งานและจัดทา
รายงานต่าง ๆ ได้
3.3.2 ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้
อินเทอร์เน็ต
3.3.3 ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะในการ
สืบค้นข้อมูล
3.3.4 ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะในการรับส่งข้อมูลทางอีเมล์
3.4 พัฒนาความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
ประกอบด้วย
3.4.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทางานเป็นทีม
3.4.2 ฝึกการวางแผนการทางานร่วมกับผู้อื่น
3.4.3 ฝึกการพูดหรือแสดงความคิดเห็น
ร่วมกับผู้อื่น
3.5 พัฒนาเจตคติ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ประกอบด้วย
3.5.1 ฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนัก ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และ
ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
3.5.2 จัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรม
และประเพณีไทยอันงดงาม
3.5.3 จัดกิจกรรมและอบรมเกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น การมีมนุษยสัมพันธ์
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต
ความสนใจใฝ่รู้ และความสามัคคี เป็นต้น

จากตารางที่ 20 แสดงผลการสนทนากลุ่มเพื่อตรวจสอบร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนโดยการมี ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก หลังจากการตรวจสอบ
พบว่า องค์ประกอบที่ 3 ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นว่า องค์ประกอบที่ 3 มีความเหมาะสม และให้
ปรับปรุงเพิ่มเติม คือ ด้านขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน เป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่
ต้องกาหนดให้ครอบคลุมสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ตามเป้าหมายของงานวิจัยนี้ ซึ่งที่กาหนดไว้ ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมแล้ว และจะต้องนาไปปฏิบัติให้
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เป็นรูปธรรม และข้อ 3.2 ความสามารถในการสื่อสาร ให้เพิ่มข้อ 3.2.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้
และสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ 3.3 พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ให้เพิ่ม 3.3.4 ฝึกอบรม
ผู้เรียนให้มีทักษะในการรับ-ส่งข้อมูลทางอีเมล์ และข้อ 3.5 พัฒนาเจตคติ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในข้อ
ย่อย 3.5.3 จัดกิจกรรมและอบรมเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้เพิ่มต่อท้ายเป็น เช่น การมีมนุษย
สัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความสนใจใฝ่รู้ และความสามัคคี เป็นต้น
ตารางที่ 21 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
องค์ประกอบที่ 4
ก่อนการตรวจสอบ
องค์ประกอบที่ 4 คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพผู้เรียน
1. คณะกรรมการบริหารเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพผู้เรียน
1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ประกอบด้วย
1.1.1 ผู้อานวยการวิทยาลัย เป็นประธาน
กรรมการ
1.1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน เป็นรอง
ประธานกรรมการ
1.1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน
เป็นกรรมการ (จานวน 2 คน)
1.1.4 ผู้แทนสถานประกอบการ เป็น
กรรมการ (จานวน 1 คน)

หลังการตรวจสอบ
องค์ประกอบที่ 4 คณะกรรมการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
1. คณะกรรมการบริหารเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ประกอบด้วย
1.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน เป็น
ประธานกรรมการ
1.1.2 ผู้อานวยการวิทยาลัย เป็นรอง
ประธานกรรมการ
1.1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและ
เอกชน เป็นกรรมการ (จานวน 2 คน)
1.1.4 ผู้แทนสถานประกอบการ เป็น
กรรมการ (จานวน 1 คน)
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ตารางที่ 21 (ต่อ)
ก่อนการตรวจสอบ
1.1.5 ผู้แทนครู เป็นกรรมการ
(จานวน 2 คน)
1.1.6 รองผู้อานวยการฝ่ายวางแผนงาน
และความร่วมมือ เป็นกรรมการและเลขานุการ
1.2 หน้าที่ของคณะกรรมการ
1.2.1 กาหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ใน
การบริหารเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
1.2.2 ให้ความเห็นชอบแผนการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
1.2.3 ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระเบียบ และ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของสถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
1.2.4 กากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
2. คณะกรรมการดาเนินการเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ประกอบด้วย
2.1.1 ผู้อานวยการวิทยาลัย เป็นประธาน
กรรมการ
2.1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน
เป็นกรรมการ (จานวน 2 คน)
2.1.3 ผู้แทนสถานประกอบการ
เป็นกรรมการ (จานวน 2 คน)
2.1.4 ผู้แทนครู เป็นกรรมการ
(จานวน 2 คน)
2.1.5 รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
เป็นกรรมการและเลขานุการ

หลังการตรวจสอบ
1.1.5 ผู้แทนครูเป็นกรรมการ
(จานวน 2 คน)
1.1.6 รองผู้อานวยการฝ่ายวางแผนงาน
และความร่วมมือ เป็นกรรมการและเลขานุการ
1.2 หน้าที่ของคณะกรรมการ
1.2.1 กาหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ใน
การบริหารเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
1.2.2 ให้ความเห็นชอบแผนการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
1.2.3 ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระเบียบ
และข้อบังคับต่าง ๆ ของสถานศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
1.2.4 กากับ ติดตามผลการปฏิบัติงาน
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
2. คณะกรรมการดาเนินการเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ประกอบด้วย
2.1.1 ผู้อานวยการวิทยาลัย เป็นประธาน
กรรมการ
2.1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน
เป็นกรรมการ (จานวน 2 คน)
2.1.3 ผู้แทนสถานประกอบการ
เป็นกรรมการ (จานวน 2 คน)
2.1.4 ผู้แทนครู เป็นกรรมการ
(จานวน 2 คน)
2.1.5 รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ เป็นกรรมการและเลขานุการ
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ก่อนการตรวจสอบ
2.2 หน้าที่ของคณะกรรมการ
2.2.1 จัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ผู้เรียน
2.2.2 จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอ
โครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
2.2.3 ประสานงานความร่วมมือและดาเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
2.2.4 จัดทาข้อตกลงความร่วมมือกับชุมชน
2.2.5 รายงานผลการดาเนินงานการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน

หลังการตรวจสอบ
2.2 หน้าทีข่ องคณะกรรมการ
2.2.1 จัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ผู้เรียน
2.2.2 จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอ
โครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
2.2.3 ประสานงานความร่วมมือและดาเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
2.2.4 จัดทาข้อตกลงความร่วมมือกับชุมชน
2.2.5 รายงานผลการดาเนินงานการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน

จากตารางที่ 21 แสดงผลการสนทนากลุ่ มเพื่อตรวจสอบร่างรูปแบบการพั ฒ นาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก หลังจากการตรวจสอบ
พบว่า องค์ประกอบที่ 4 คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นว่า
องค์ประกอบที่ 4 มีความเหมาะสม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ คณะกรรมการแต่ละคณะจะต้อง
เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะคณะกรรมการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน ควรให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จากชุมชน เป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการ
ดาเนิ นการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน ควรปรับให้รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ
โดยสรุปจากการสนทนากลุ่มเพื่อตรวจสอบร่างรูปแบบ ผู้ทรงคุณวุฒิมีฉันทามติความเห็นว่า
รูป แบบการพัฒ นาสมรรถนะวิช าชีพของผู้ เรียนโดยการมีส่ วนร่วมของชุมชน วิท ยาลั ยการอาชีพ
บ้านตาก มีความเหมาะสม และได้ให้ข้อเสนอแนะให้ผู้วิจัยไปปรับปรุง แก้ไขรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ให้
ถูกต้อง สมบูรณ์ต่อไป
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก ที่ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้วิจัยได้ปรับปรุง แก้ไขแล้ว
พร้อมที่จ ะนาไปประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และนาไปทดลองใช้ในขั้นตอนต่อไป
รูปแบบที่สมบูรณ์ดังแสดงในภาพที่ 5
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รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
องค์ประกอบที่ 1
วัตถุประสงค์การพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียน

องค์ประกอบที่ 2
กระบวนการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน

องค์ประกอบที่ 3
ขอบข่ายการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียน

1. เพื่อให้ผู้บริหารเกิดความ
ตระหนักและให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
2. เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
วิชาชีพสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

ขั้นที่ 1 การวางแผนการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
ขั้นที่ 2 การจัดองค์กรเพื่อการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ผู้เรียน
ขั้นที่ 4 การติดตามและ
ประเมินผลตามแผนพัฒนา

1. การพัฒนาความรู้และ
ทักษะ
2. การพัฒนาความสามารถ
ในการสื่อสาร
3. การพัฒนาความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี
4. การพัฒนาความสามารถ
ในการทางานร่วมกับผู้อื่น
5. การพัฒนาเจตคติ /
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

องค์ประกอบที่ 4
คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
4.1 คณะกรรมการบริหารเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ผู้เรียน
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
1 ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน เป็นประธานกรรมการ
2. ผู้อานวยการวิทยาลัย เป็นรองประธานกรรมการ
3. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เป็นกรรมการ (จานวน
2 คน)
4. ผู้แทนสถานประกอบการ เป็นกรรมการ (จานวน 1 คน)
5. ผู้แทนครู เป็นกรรมการ (จานวน 2 คน)
6. รองผู้อานวยการฝ่ายวางแผนงานและความร่วมมือ เป็น
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ของคณะกรรมการ
1 กาหนดเป้าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์ในการบริหารเพื่อ
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
2.ให้ความเห็นชอบแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
3. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆของ
สถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
4.กากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพผู้เรียน

ภาพที่ 5 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

4.2 คณะกรรมการดาเนินการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพผู้เรียน
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ
2. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เป็นกรรมการ
(จานวน 2 คน)
3. ผู้แทนสถานประกอบการ เป็นกรรมการ (จานวน 2 คน)
4. ผู้แทนครู เป็นกรรมการ (จานวน 2 คน)
5. รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็น
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ของคณะกรรมการ
1. จัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
2. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการ
ปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
3. ประสานงานความร่วมมือและดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง
ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
4. จัดทาข้อตกลงความร่วมมือกับชุมชน
5. รายงานผลการดาเนินงานการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ผู้เรียน
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รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
การอาชีพบ้านตาก
รูป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะวิช าชีพ ของผู้ เรียนโดยการมีส่ ว นร่ว มของชุม ชน วิท ยาลั ย
การอาชีพ บ้ านตาก หลั งจากผ่ านการตรวจสอบด้ านความเหมาะสมจากคณะผู้ ท รงคุณ วุฒิ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ร่วมกันวิพากษ์ เสนอแนะและให้ปรับปรุง ผู้วิจัยได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้ว มี
รายละเอียดดังนี้
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการ
อาชีพบ้ านตาก มีองค์ป ระกอบหลั ก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์การพัฒ นาสมรรถนะ
วิช าชี พ ของผู้ เรี ย น 2) กระบวนการพั ฒ นาสมรรถนะวิ ช าชี พ ของผู้ เรีย น 3) ขอบข่ ายการพั ฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน และ 4) คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 1 วัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
1. เพื่ อให้ ผู้ บ ริ ห ารเกิด ความตระหนั กและให้ ค วามส าคัญ กั บ การพั ฒ นาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การวางแผน
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน ขั้นที่ 2 การจัดองค์กรเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน ขั้น
ที่ 3 การปฏิบัติตามแผน ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผล รายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 1 การวางแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ประกอบด้วย
1.1 วางแผนทาความเข้าใจกับบุคคลในชุมชนที่เกี่ยวข้อง
1.2 จัดประชุมครูในสถานศึกษาและชุมชนที่เกี่ยวข้อง
1.3 การแสวงหาความร่วมมือในการจัดการศึกษาจากภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชน
1.4 การกาหนดเป้าหมายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
1.5 การจัดอันดับความสาคัญของเป้าหมาย
1.6 การกาหนดพันธกิจและแนวทางการดาเนินงาน
1.7 การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินงาน
1.8 การกาหนดงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
1.9 การกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
ขั้นที่ 2 การจัดองค์กรเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ประกอบด้วย
2.1 จัดอบรมครู ทาแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอนและการวัดผล
2.2 การจัดโครงสร้างองค์กรให้ชัดเจนและไม่ทับซ้อน
2.3 การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
2.3 การกาหนดความสัมพันธ์ในสายการบังคับบัญชา
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2.4 การจัดสรรทรัพยากรให้กับหน่วยงาน
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามแผน ประกอบด้วย
3.1 การศึกษาวิธีปฏิบัติตามแผน
3.2 การปฏิบัติตามแผนที่กาหนด
3.3 สื่อสารและประสานงานให้มีประสิทธิภาพ
3.4 กระตุ้นสร้างแรงจูงใจในการทางาน
3.5 การนิเทศการปฏิบัติตามแผน
ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย
4.1 การวางกรอบการประเมิน
4.2 การจัดหา/จัดทาเครื่องมือ
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
4.5 การแปลความหมาย
องค์ประกอบที่ 3 ขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
ขอบข่ายการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย
ได้ แก่ 1) การพั ฒ นาความรู้ และทั กษะ 2) การพั ฒ นาความสามารถในการสื่ อ สาร 3) การพั ฒ นา
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 4) การพัฒนาความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น 5) การพัฒนา
เจตคติ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีรายละเอียดดังนี้
3.1 การพัฒนาความรู้และทักษะ ประกอบด้วย
3.1.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ และมีความสุขกับการเรียนทฤษฎี และ
การฝึกปฏิบัติ
3.1.2 จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง
3.1.3 จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีทักษะเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์
ทีท่ ันสมัย
3.1.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ให้
บรรลุผลสาเร็จ
3.2 พัฒนาความสามารถในการสื่อสาร ประกอบด้วย
3.2.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด การพูด และการเขียนเพื่อการสื่อสาร
ที่ถูกต้อง
3.2.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการเขียน การทารายงาน
3.2.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการนาเสนอผลงาน
3.2.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้และสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ
3.2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนทางานเป็นทีมในการจัดกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร
3.3 พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย
3.3.1 ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการพิมพ์งานและ
จัดทารายงานต่าง ๆ ได้
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3.3.2 ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ต
3.3.3 ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะในการสืบค้นข้อมูล
3.3.4 ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะในการรับ-ส่งข้อมูลทางอีเมล์
3.4 พัฒนาความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น ประกอบด้วย
3.4.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทางานเป็นทีม
3.4.2 ฝึกการวางแผนการทางานร่วมกับผู้อื่น
3.4.3 ฝึกการพูดหรือแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น
3.4.4 ฝึกให้รับบทบาทแต่ละหน้าที่ในการทางานกลุ่ม
3.5 พัฒนาเจตคติ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย
3.5.1 ฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนัก ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
และปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
3.5.2 จัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันงดงาม
3.5.3 จัดกิจกรรมและอบรมเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น การมีมนุษย
สัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความสนใจใฝ่รู้ และความสามัคคี เป็นต้น
องค์ประกอบที่ 4 คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการบริหาร
เพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน 2) คณะกรรมการดาเนินการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ผู้เรียน รายละเอียดดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
1.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน เป็นประธานกรรมการ
1.1.2 ผู้อานวยการวิทยาลัย เป็นรองประธานกรรมการ
1.1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เป็นกรรมการ (จานวน 2 คน)
1.1.4 ผู้แทนสถานประกอบการ เป็นกรรมการ (จานวน 1 คน)
1.1.5 ผู้แทนครู เป็นกรรมการ (จานวน 2 คน)
1.1.6 รองผู้อานวยการฝ่ายวางแผนงานและความร่วมมือ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ
1.2 หน้าที่ของคณะกรรมการ
1.2.1 ก าหนดเป้ า หมาย นโยบาย และกลยุ ท ธ์ ในการบริห ารเพื่ อ การพั ฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
1.2.2 ให้ความเห็นชอบแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
1.2.3 ให้ ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับ ระเบี ยบ และข้ อบั งคับ ต่าง ๆ ของสถานศึก ษา
เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
1.2.4 กากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
2. คณะกรรมการดาเนินการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
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2.1.1 ผู้อานวยการวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ
2.1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เป็นกรรมการ (จานวน 2 คน)
2.1.3 ผู้แทนสถานประกอบการ เป็นกรรมการ (จานวน 2 คน)
2.1.4 ผู้แทนครู เป็นกรรมการ (จานวน 2 คน)
2.1.5 รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ
2.2 หน้าที่ของคณะกรรมการ
2.2.1 จัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
2.2.2 จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติตามลาดับขั้น
2.2.3 ประสานงานความร่วมมือและดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
2.2.4 จัดทาข้อตกลงความร่วมมือกับชุมชน
2.2.5 รายงานผลการดาเนินงานการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน

2.3 ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยการใช้แบบประเมิน
การประเมินคุณภาพรูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เป็นการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 12 คน ประเมิน
ด้านความเหมาะสม (Propriety) และด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) โดยการใช้แบบประเมิน ปรากฎผล
ดังแสดงในตารางที่ 22-25
ตารางที่ 22 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ขององค์ประกอบที่ 1
วัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน (n = 12)
รายการประเมิน

ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
X S.D. ระดับ
X S.D. ระดับ
4.77 0.47 มากที่สุด 4.35 0.58 มาก

1. เพื่อให้ผู้บริหารเกิดความตระหนักและ
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน
2. เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
4.76 0.49 มากที่สุด 4.37 0.64
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพ
4.65 0.67 มากทีส่ ุด 4.51 0.66
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา

มาก
มาก
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4.15 0.77 มาก 4.72 0.64 มากที่สุด
สูงขึ้น
รวม
4.58 0.38 มากทีส่ ดุ 4.49 0.30 มาก
จากตารางที่ 22 แสดงว่ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก องค์ประกอบที่ 1 วัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.58) และความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.49) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
ตารางที่ 23 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ขององค์ประกอบที่ 2
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน (n = 12)
รายการประเมิน
ขั้นที่ 1 การวางแผนการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน
ขั้นที่ 2 การจัดองค์กร
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามแผน
ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผล
รวม

ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
X S.D. ระดับ
X S.D. ระดับ
4.79 0.56 มากที่สุด 4.67 0.46 มากที่สุด
4.35
4.67
4.72
4.63

0.77 มาก
0.59 มากทีส่ ุด
0.46 มากทีส่ ุด
0.34 มากทีส่ ุด

4.22
4.50
4.56
4.49

0.67 มาก
0.61 มาก
0.53 มากที่สุด
0.42 มาก

จากตารางที่ 23 แสดงว่าองค์ประกอบที่ 2X กระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63) และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก
( X = 4.49) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
ตารางที่ 24 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ขององค์ประกอบที่ 3
ขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน (n = 12)
รายการประเมิน
1. การพัฒนาความรู้และทักษะ
2. พัฒนาความสามารถในการสื่อสาร
3. พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
4. พัฒนาความสามารถในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น

ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
X S.D. ระดับ
X S.D. ระดับ
4.27 0.76 มาก 4.25 0.78 มาก
4.25 0.78 มาก 4.23 0.73 มาก
4.55 0.64 มากที่สุด 4.58 0.72 มากที่สุด
3.83 0.78

มาก

3.78 0.73

มาก
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5. พัฒนาเจตคติ/คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
รวม

4.57 0.73 มากที่สุด 4.36 0.66
4.29 0.34 มาก 4.24 0.27

มาก
มาก

จากตารางที่ 24 แสดงว่าองค์ประกอบที่ 3 ขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.29) และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ( X =
4.24) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
ตารางที่ 25 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ขององค์ประกอบที่ 4
คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน (n = 12)
รายการประเมิน
1. คณะกรรมการบริหารเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
2. หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเพื่อ
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
3. คณะกรรมการดาเนินการเพื่อการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
4. หน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการ
เพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
รวม

ความเหมาะสม
S.D. ระดับ
X
4.47 0.73 มาก

ความเป็นไปได้
X S.D. ระดับ
4.72 0.47 มากที่สุด

4.54

0.88 มากที่สุด 3.82 0.65

มาก

4.72

0.46 มากที่สุด 4.50 0.51

มาก

4.66

0.47 มากที่สุด 4.52 0.57 มากที่สุด

4.60

0.26 มากที่สุด 4.39 0.32

มาก

จากตารางที่ 25 แสดงว่าองค์ประกอบที่ 4 คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้ เรียน
โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.60) และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก
( X = 4.39) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้ เรี ย นโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน วิท ยาลั ย การอาชี พ บ้ านตาก พบว่า ความคิ ด เห็ น ของ
ผู้ทรงคุณ วุฒิ ต่อรูป แบบที่พัฒ นาขึ้น ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีค่าเฉลี่ ยสู งกว่า 3.50 และส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ทุกองค์ประกอบ
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ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ผลจากการทดลองใช้ รู ป แบบ โดยการด าเนิ น การตามคู่ มื อ การใช้ รู ป แบบการพั ฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก และกิจกรรม
ของโครงการเพื่อทดลองใช้รูปแบบ จานวน 5 โครงการ ดาเนินการดังนี้
3.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมที่มีต่อโครงการ 5 โครงการ ที่ใช้
ทดลองรูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
การอาชีพบ้านตาก
3.1.1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้
ร่วมกิจกรรมที่มีต่อโครงการ 5 โครงการ ที่ใช้ทดลองรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ปรากฎผลดังตารางที่ 26
ตารางที่ 26 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ/ปฏิบัติ
หน้าที่ และหน่วยงาน/ชุมชน
สถานภาพ
โครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาการ
และวิชาชีพร่วมกับชุมชน
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 – ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

48
34
82

58.54
41.46
100

37
13
28
4
82

45.12
15.85
34.15
4.88
100

192
ตารางที่ 26 (ต่อ)
สถานภาพ
3. สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ผู้เรียน
ชุมชน
รวม
4. หน่วยงาน/ชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ชุมชน
รวม
โครงการศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
สถานประกอบการในชุมชน
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 – ปี ขึ้นไป
รวม
3. สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ผู้เรียน
ชุมชน
รวม
4. หน่วยงาน/ชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

จานวน (คน)

ร้อยละ

32
30
20
82

39.02
36.59
24.39
100

62
20
82

75.61
24.39
100

39
33
72

54.17
45.83
100

35
11
21
5
72

48.61
15.28
29.17
06.94
100

22
30
20
72

30.56
41.67
27.77
100

52

72.22
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ตารางที่ 26 (ต่อ)
สถานภาพ
ชุมชน
รวม
โครงการ Open House เปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัย
การอาชีพบ้านตาก
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 – ปี ขึ้นไป
รวม
3. สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ผู้เรียน
ชุมชน
รวม
4. หน่วยงาน/ชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ชุมชน
รวม
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
1. เพศ
ชาย

จานวน (คน)
20
72

ร้อยละ
27.78
100

43
39
82

52.44
47.56
100

36
14
29
3
82

43.90
17.07
35.37
03.66
100

32
30
20
82

39.02
36.59
24.39
100

62
20
82

75.61
24.39
100

48

58.54
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ตารางที่ 26 (ต่อ)
สถานภาพ
หญิง
รวม
2. อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 – ปี ขึ้นไป
รวม
3. สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ผู้เรียน
ชุมชน
รวม
4. หน่วยงาน/ชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ชุมชน
รวม
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี
และเป็นต้นแบบของชุมชน
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี

จานวน (คน)
34
82

ร้อยละ
41.46
100

35
13
30
4
82

42.68
15.85
36.59
4.88
100

32
30
20
82

39.02
36.59
24.39
100

62
20
82

75.61
24.39
100

37
35
72

51.39
48.61
100

36
10
23

50.00
13.89
31.94
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ตารางที่ 26 (ต่อ)
สถานภาพ
50 – ปี ขึ้นไป
รวม
3. สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ผู้เรียน
ชุมชน
รวม
4. หน่วยงาน/ชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ชุมชน
รวม

จานวน (คน)
3
72

ร้อยละ
04.17
100

22
30
20
72

30.55
41.67
27.78
100

52
20
72

72.22
27.78
100

จากตารางที่ 26 พบว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนา
และบริการวิชาการ และวิชาชีพร่วมกับชุมชน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 58.54) อายุต่ากว่า 30 ปี
(ร้ อยละ 45.12) ปฏิบั ติห น้ าที่ เป็ นผู้ บริหารสถานศึกษาและครูผู้ สอน (ร้อยละ 39.02) หน่ วยงานเป็ น
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก (ร้อยละ75.61) โครงการศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น และสถาน
ประกอบการในชุมชน ส่ วนใหญ่เป็น เพศชาย (ร้อยละ 54.17) อายุต่ากว่า 30 ปี (ร้อยละ 30.56)
หน่วยงานเป็นวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก (ร้อยละ 72.22) โครงการ Open House เปิดบ้านวิชาการ
วิทยาลัยการอาชีพบ้ านตาก ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย (ร้อยละ 52.4) อายุต่ากว่า 30 ปี (ร้อยละ 43.90)
ปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน (ร้อยละ 33.02) หน่วยงานเป็นวิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก (ร้อยละ 75.61) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 58.54) อายุต่ากว่า 30 ปี (ร้อยละ 42.68) ปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาละครูผู้สอน (ร้อยละ 39.02) หน่วยงานเป็นวิทยาลัยการอาชีพบ้า นตาก (ร้อยละ 75.61)
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี และเป็นต้นแบบของชุมชน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
(ร้อยละ 51.39) อายุต่ากว่า 30 ปี (ร้อยละ 50.00) ปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาละครูผู้สอน
(ร้อยละ 30.55) หน่วยงานเป็นวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก (ร้อยละ 72.22)
3.1.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมที่มีต่อโครงการ 5 โครงการ ที่
ใช้ทดลองรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก ดังตารางที่ 27
ตารางที่ 27 ค่าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความพึ งพอใจของผู้ ร่ว มกิจกรรมที่มีต่ อ
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โครงการ 5 โครงการ ที่ใช้ทดลองรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ข้อ

รายการ

โครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาการ
และวิชาชีพร่วมกับชุมชน (n = 82)
1 มีการวางแผนดาเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ
โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
2 การจัดทากิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ
3 มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล
ของกิจกรรมภายใต้โครงการ
4 ระยะเวลาในการดาเนินโครงการมีความเหมาะสม
5 กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการเกิดจากการระดม
ของบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน
6 ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการ
ดาเนินงานของกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
7 ผู้เรียนมีจิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชนทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
8 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพตาม
หลักสูตร
9 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการและชุมชน

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.41

0.75

มาก

4.52

0.71

มากที่สุด

4.46

0.84

มาก

4.35
4.51

0.85
0.75

มาก
มากทีส่ ุด

4.37

0.78

มาก

4.56

0.74

มากที่สุด

4.55

0.78

มากที่สุด

4.40

0.69

มาก
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รายการ

10 โครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาการ
และวิชาชีพร่วมกับชุมชน ทาให้สถานศึกษา ครูผู้สอน
ผู้เรียน และชุมชน ได้รับประโยชน์จากการดาเนิน
โครงการ
ค่าเฉลี่ยรวม
โครงการศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสถานประกอบการในชุมชน (n = 72)
1 มีการวางแผนการดาเนินงานกิจกรรมการศึกษา
ดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถาน
ประกอบการร่วมกับชุมชน
2 การจัดทากิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการ สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของโครงการ
3 มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล
ของกิจกรรมภายใต้โครงการ
4 ระยะเวลาในการดาเนินโครงการมีความเหมาะสม
5 กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการเกิดจากการระดม
ความคิดของชุมชนและสถานประกอบการ
6 ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการ
ดาเนินงานของกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
7 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพตาม
หลักสูตร
8 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ
และชุมชน
9 โครงการศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
สถานประกอบการในชุมชน ทาให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนและสถานประกอบการ

X

S.D.

4.36

0.77

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก

4.44

0.45

มาก

4.45

0.78

มาก

4.54

0.76

มากที่สุด

4.46

0.81

มาก

4.43
4.47

0.85
0.71

มาก
มาก

4.40

0.78

มาก

4.53

0.88

มากที่สุด

4.38

0.75

มาก

4.55

0.65

มากที่สุด
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10 โครงการศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
สถานประกอบการในชุมชน ทาให้สถานศึกษา
ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ได้รับประโยชน์จากการ
ดาเนินโครงการ
ค่าเฉลี่ยรวม
โครงการ Open House เปิดบ้านวิชาการ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก (n = 82)
1 ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน
ดาเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ
2 การจัดทากิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของโครงการ
3 มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล
ของกิจกรรมภายใต้โครงการ
4 ระยะเวลาในการดาเนินโครงการมีความเหมาะสม
5 กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการเกิดจากการระดม
ความคิดของชุมชน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน
และสถานประกอบการ
6 ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการ
ดาเนินงานของกิจกรรมภายใต้โครงการให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทราบ
7 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพตาม
หลักสูตร
8 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ
และชุมชน

X

S.D.

4.49

0.75

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก

4.47

0.51

มาก

4.35

0.74

มาก

4.51

0.72

มากที่สุด

4.42

0.81

มาก

4.47
4.53

0.71
0.75

มาก
มากที่สุด

4.41

0.73

มาก

4.52

0.65

มากที่สุด

4.48

0.82

มาก
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โครงการ Open House เปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัย
การอาชีพบ้านตาก ทาให้ผู้เรียนได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ที่หลากหลาย
10 โครงการ Open House เปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัย
การอาชีพบ้านตาก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ใน
ชุมชนมีความสนใจและให้ความร่วมมือ
ค่าเฉลี่ยรวม
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน (n = 82)
1 ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน
ดาเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ
2 การจัดทากิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการ สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของโครงการ
3 มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล
ของกิจกรรมภายใต้โครงการ
4 กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการเกิดจากการระดม
ความคิดของชุมชนร่วมกับสถานศึกษา
5 ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการ
ดาเนินงานของกิจกรรมภายใต้โครงการให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทราบ
6 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพตาม
หลักสูตร
7 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
สถานประกอบการ และชุมชน

X

S.D.

4.35

0.69

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก

4.57

0.75

มากที่สุด

4.46

0.37

มาก

4.53

0.87

มากทีส่ ุด

4.31

0.74

มาก

4.37

0.81

มาก

4.53

0.72

มากที่สุด

4.42

0.68

มาก

4.54

0.77

มากที่สุด

4.46

0.78

มาก
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โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน มีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง
9 ระยะเวลาในการดาเนินโครงการมีความเหมาะสม
10 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ทาให้ผู้เรียน
ชุมชน และสถานประกอบการได้รับประโยชน์จาก
การดาเนินโครงการ
ค่าเฉลี่ยรวม
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนคนเก่ง
คนดี และเป็นต้นแบบของชุมชน (n = 72)
1 มีการวางแผนดาเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ
โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
2 การจัดทากิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการ สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของโครงการ
3 มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล
ของกิจกรรมภายใต้โครงการ
4 ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรมของโครงการ
มีความเหมาะสม
5 กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการ เกิดจากการระดม
ความคิดของชุมชนร่วมกับสถานศึกษา
6 ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการ
ดาเนินงานของกิจกรรมภายใต้โครงการให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทราบ
7 ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และเป็นต้นแบบของชุมชน
ตามเป้าหมายของโครงการ
8 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพตาม
หลักสูตร

X

S.D.

4.35

0.62

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก

4.34
4.42

0.71
0.65

มาก
มาก

4.42

0.47

มาก

4.35

0.85

มาก

4.51

0.76

มากที่สุด

4.47

0.81

มาก

4.45

0.75

มาก

4.50

0.71

มาก

4.39

0.68

มาก

4.50

0.77

มาก

4.52

0.78

มากที่สุด
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9

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
สถานประกอบการ และชุมชน
10 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี
และเป็นต้นแบบของชุมชน มีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง
ค่าเฉลี่ยรวม
ค่าเฉลี่ยรวม 5 โครงการ

X

S.D.

4.35

0.63

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก

4.34

0.64

มาก

4.43
4.44

0.47
0.43

มาก
มาก

จากตารางที่ 27 แสดงว่า ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมที่มีต่อโครงการ 5 โครงการ ที่ใช้
ทดลองรูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้ เรียนโดยการมีส่ วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายโครงการ พบว่า
โครงการที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ได้ แ ก่ โครงการศึ ก ษาดู ง านในแหล่ ง ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และสถาน
ประกอบการในชุ ม ชน อยู่ ในระดั บ มาก ( X = 4.47) รองลงมาได้ แ ก่ โครงการ Open House
เปิ ดบ้ านวิช าการวิท ยาลั ย การอาชี พ บ้ านตาก อยู่ในระดั บ มาก ( X = 4.46) และโครงการส่ งเสริม
จิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.44)
3.2 ผลการศึกษาการประเมินตนเองของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลอง
ใช้รูปแบบเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
3.2.1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามการประเมินตนเอง
ของผู้ เรีย นที่ร่วมกิจ กรรมภายใต้โครงการทดลองใช้รูป แบบเกี่ยวกั บ สมรรถนะวิช าชีพ ของผู้ เรียน
ปรากฎผลดังตารางที่ 28

ตารางที่ 28 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ และระดับการศึกษา
สถานภาพ
1. เพศ
ชาย
หญิง

จานวน (คน)

ร้อยละ

81
69

54.00
46.00

202
รวม

150

100

2. ระดับการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รวม

150
150

100
100

จากตารางที่ 28 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 54.00) และ
เพศหญิง (ร้อยละ 46.00) ระดับการศึกษา เป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกคน (ร้อยละ
100)
3.2.2 ผลการวิเคราะห์การประเมินตนเองของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ
ทดลองใช้รูปแบบเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ปรากฏดังตารางที่ 29
ตารางที่ 29 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ผลการเรียนรู้/ปฏิบัติ ของผู้เรียนเกี่ยวกับ
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน (n = 150)
ข้อ

รายการ

การพัฒนาความรู้และทักษะ
1 ได้รับความรู้ใหม่เกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาที่เรียนและ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ในรายวิชานั้น
2 มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการศึกษา
เรียนรู้การในการประกอบอาชีพให้ประสบ
ความสาเร็จ

X

S.D.

ระดับ
ผลการเรียนรู้
/ปฏิบัติ

4.43

0.71

มาก

4.15

0.76

มาก
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ตารางที่ 29 (ต่อ)
ข้อ

รายการ

3 มีความสามารถในการใช้ทักษะการเรียนรู้ในการ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
4 ได้รับการอบรมและพัฒนากระบวนการคิดโดยใช้
เหตุผลจนสามารถปฏิบัติได้
5 มีทักษะในการใช้เหตุผลเพื่อการทางานและการ
แก้ไขปัญหา
6 มีความรู้และทักษะใหม่ ๆ จากการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง
รวม
การพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร
7 มีความสามารถในการพูด การฟัง การจูงใจ และการ
โน้มน้าวผู้อื่น
8 มีทักษะด้านการคิด การพูด และการเขียน เพื่อการ
สื่อสารที่ถูกต้อง
9 มีทักษะในการวิเคราะห์สื่อ ใช้สื่อ และผลิตสื่อได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
10 มีความสามารถในการเขียน การทารายงาน และการ
นาเสนอผลงาน
รวม
การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
11 สามารถสืบค้นข้อมูล และรับ-ส่งข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตได้
12 สามารถจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์ได้
13 สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการพิมพ์งาน การ
คิดคานวณและการนาเสนอผลงานได้

X

S.D.

4.25

0.83

ระดับ
ผลการเรียนรู้
/ปฏิบัติ
มาก

4.40

0.82

มาก

4.37

0.73

มาก

4.46

0.76

มาก

4.34

0.31

มาก

4.37

0.88

มาก

4.41

0.79

มาก

4.45

0.77

มาก

4.38

0.85

มาก

4.40

0.42

มาก

4.46

0.85

มาก

4.37

0.78

มาก

4.45

0.95

มาก
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ตารางที่ 29 (ต่อ)
ข้อ

รายการ

14 สามารถสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้
สาหรับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้
รวม
การพัฒนาความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
15 วางแผนการทางานร่วมกับผู้อื่นได้
16 มีความสามารถในการทางานเป็นทีม
17 เป็นผู้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
18 สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในการ
ทางานกลุ่มได้
รวม
การพัฒนาเจตคติ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์
19 ปฏิบัติงานโดยยึดตามกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบที่
กาหนดไว้
20 มีความเสียสละกาลังกาย ทรัพย์ สติปัญญาในการ
ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม
21 มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและ
สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
22 อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีไทย
อันงดงาม
23 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายสาเร็จตามกาหนด
โดยคานึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
รวม
ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

4.19

0.87

ระดับ
ผลการเรียนรู้
/ปฏิบัติ
มาก

4.36

0.43

มาก

4.47
4.43
4.41
4.38

0.78
0.65
0.48
0.67

มาก
มาก
มาก
มาก

4.42

0.51

มาก

4.38

0.87

มาก

4.41

0.81

มาก

3.92

0.75

มาก

4.45

0.68

มาก

4.44

0.56

มาก

4.32
4.37

0.45
0.41

มาก
มาก

จากตารางที่ 29 แสดงว่า การศึกษาการประเมินตนเองของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมภายใต้
โครงการทดลองใช้รูปแบบเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
( X = 4.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่ การพัฒนาความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น ได้ ( X = 4.42) รองลงมาได้แก่ การพัฒนา
ความสามารถในการสื่อสาร ( X = 4.40) การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ( X = 4.36)
การพัฒนาความรู้และทักษะ ( X = 4.34) และการพัฒนาเจตคติ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ( X = 4.32)
ตามลาดับ
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ตอนที่ 4 ผลการการประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ผลการประเมินผลการใช้ รูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วน
ร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ดาเนินการดังนี้
ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการใช้ รูปแบบ
การพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ปรากฏผลดังตารางที่ 30
ตารางที่ 30 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ
ปฏิบัติหน้าที่/สังกัดหน่วยงาน (n = 65)
สถานภาพ

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

38
27
65

58.46
41.54
100

รวม

11
29
18
7
65

16.92
44.62
27.69
10.77
100

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 – ปี ขึ้นไป
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ตารางที่ 30 (ต่อ)
สถานภาพ
3. วุฒิการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
4. สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ชุมชน
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

14
48
3
65

21.53
73.85
4.62
100

25
40
65

38.46
61.54
100

จากตารางที่ 30 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 58.46) เป็น
เพศหญิง (ร้อยละ 41.54) ส่วนใหญ่มีอายุ 30-39 ปี (ร้อยละ 44.62) รองลงมาอายุ 40-49 (ร้อยละ
27.69) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ปริญญาตรี (73.85) สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นชุมชน (ร้อยละ
29.82)
4.1 ผลการศึกษาความคิดเห็น ของผู้บ ริหารสถานศึกษาและครู ผู้สอนวิทยาลัย การ
อาชีพบ้านตาก เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ผลการวิ เคราะห์ ค วามคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ผู้ ส อนวิ ท ยาลั ย
การอาชีพบ้านตาก เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ผู้วิจัยนาเสนอใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน 2) กระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 3) ขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน และ 4) คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน สรุปเป็นภาพรวมในตาราง
ที่ 31 และนาเสนอเป็นรายด้านในตารางที่ 32-35

ตารางที่ 31 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ รูปแบบการพัฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
โดยภาพรวม
(n = 25)
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ด้านที่
1
2
3
4

รายการ

X

วัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
ขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
ค่าเฉลี่ยรวม

4.25
4.38
4.28
4.23
4.29

ระดับ
ความคิดเห็น
0.34
มาก
0.27
มาก
0.26
มาก
0.34
มาก
0.17
มาก
S.D.

จากตารางที่ 31 แสดงว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ( X =4.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับ
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ กระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ( X = 4.38) ขอบข่ายการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ( X = 4.28) วัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
( X = 4.25) และคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ( X = 4.23) ตามลาดับ
ตารางที่ 32 ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดั บความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บรู ป แบบการพั ฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ด้านวัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
(n = 25)
ข้อ
1
2

รายการ
มีการกาหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการกาหนดวัตถุประสงค์
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน

X

S.D.

4.25

0.77

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

4.20

0.78

มาก
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ตารางที่ 32 (ต่อ)
ข้อ

รายการ

3

ผู้บริหารเกิดความตระหนักและให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน
ผู้ เรีย นมีส มรรถนะวิช าชีพ สอดคล้ องกับ มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ค่าเฉลี่ยรวม

4
5
6

X

S.D.

4.35

0.76

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

4.10

0.76

มาก

4.15

0.79

มาก

4.45
4.25

0.74
0.37

มาก
มาก

จากตารางที่ 32 แสดงว่า ความคิดเห็ นเกี่ยวกับ รูปแบบการพั ฒ นาสมรรถนะวิช าชีพของ
ผู้ เรี ย นโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน วิ ท ยาลั ย การอาชี พ บ้ านตาก ด้ านวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารพั ฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.25) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น ( X = 4.45) รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารเกิดความตระหนักและให้ความสาคัญกับการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ( X = 4.35) และ มีการกาหนดวัตถุประสงค์
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ( X = 4.25) ตามลาดับ
ตารางที่ 33 ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดั บความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บ รู ป แบบการพั ฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้ เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุ มชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ด้านกระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
(n = 25)
ข้อ
1

รายการ
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนมี
ขั้นตอนที่เหมาะสมและการดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

X

S.D.

4.65

0.49

ระดับ
ความคิดเห็น
มากทีส่ ุด
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ตารางที่ 33 (ต่อ)
ข้อ

รายการ

2

สถานศึกษามีการวางแผนการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพผู้เรียน
สถานศึกษามีการจัดองค์กรโดยการจัดบุคลากรใน
ตาแหน่งงานได้อย่างเหมาะสม
มีการดาเนินงานปฏิบัติการตามแผนการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
ประสานหน่วยงาน/องค์กรชุมชนที่เป็นแหล่งวิชาการ
และแหล่งทุนเพื่อการให้ความช่วยเหลือ
มีการสื่อสาร การประสานงานและการกระตุ้น
สร้างแรงจูงใจในการทางาน
มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
ค่าเฉลี่ยรวม

3
4
5
6
7

X

S.D.

4.60

0.50

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สุด

4.62

0.50

มากที่สึด

4.55

0.61

มากที่สุด

4.15

0.81

มาก

3.90

0.85

มาก

4.20
4.38

0.89
0.27

มาก
มาก

จากตารางที่ 33 แสดงว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับ รูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ด้านกระบวนการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนมีขั้นตอนที่เหมาะสม
และการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( X = 4.65) รองลงมา ได้แก่ สถานศึกษามีการจัดองค์กร
โดยการจัดบุคลากรในตาแหน่งงานได้อย่างเหมาะสม ( X = 4.62) และ สถานศึกษามีการวางแผนการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน ( X = 4.60) ตามลาดับ

ตารางที่ 34 ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดั บความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บ รู ป แบบการพั ฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ด้านขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
(n = 25)
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ข้อ

รายการ

1

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ และมีความสุข
กับการเรียนทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์จริง
2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ให้บรรลุผลสาเร็จ
3 มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด การพูด และ
การเขียนเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง
4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้และสื่อสารด้วย
ภาษาต่างประเทศ
5 ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ในการพิมพ์งานและจัดทารายงานต่าง ๆ ได้
6 ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ต
และมีทักษะในการสืบค้นข้อมูล
7 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีการ
ทางานเป็นทีม
8 ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีความรู้และสร้างความตระหนัก
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย
ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

4.40

0.78

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

4.35

0.84

มาก

4.25

0.75

มาก

4.45

0.67

มาก

4.42

0.61

มาก

4.48

0.59

มาก

3.65

0.58

มาก

4.25

0.81

มาก

4.28

0.24

มาก

จากตารางที่ 34 แสดงว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับ รูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ด้านขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดั บมาก ( X = 4.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ต และมีทักษะในการ
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ( X = 4.48) รองลงมา ได้ แ ก่ ส่ งเสริมให้ ผู้ เรียนได้ ศึ กษาเรียนรู้ แ ละสื่ อสารด้ วยภาษา
ต่างประเทศ ( X = 4.45) และฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการพิมพ์งานและ
จัดทารายงานต่าง ๆ ได้ ( X = 4.42) ตามลาดับ
ตารางที่ 35 ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดั บความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บ รู ป แบบการพั ฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรี ยนโดยการมีส่วนร่วมของชุม ชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ด้านคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
(n = 25)
ข้อ

รายการ

X

S.D.

ระดับ
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1

ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพผู้เรียน
2 คณะกรรมการบริหารเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพผู้เรียน ประกอบด้วยบุคคลภายใน
สถานศึกษาและชุมชน
3 มีคณะกรรมการดาเนินการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพผู้เรียน ที่มีคุณภาพ
4 คณะกรรมการแต่ละคณะมีคุณสมบัติและจานวน
ที่เหมาะสม
5 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะมีความ
เหมาะสมและครอบคลุม
6 คณะกรรมการบริหารเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพผู้เรียน มีการกาหนดเป้าหมาย นโยบาย และ
กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร
ค่าเฉลี่ยรวม

4.35

0.81

ความคิดเห็น
มาก

4.10

0.79

มาก

4.20

0.77

มาก

4.00

0.72

มาก

4.45

0.69

มาก

4.30

0.73

มาก

4.23

0.34

มาก

จากตารางที่ 35 แสดงว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับ รูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ด้านคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพผู้เรียน พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ
มีความเหมาะสมและครอบคลุม ( X = 4.45) รองลงมา ได้แก่ ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ
พัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน ( X = 4.35) และ คณะกรรมการบริหารเพื่อการพัฒ นาสมรรถนะ
วิชาชีพผู้เรียน มีการกาหนดเป้าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ( X = 4.30) ตามลาดับ
4.2 ผลการวิเคราะห์ ค วามคิดเห็น ของชุมชนเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ผู้วิจัยนาเสนอใน 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้านวัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 2) ด้านกระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียน 3) ด้านขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน และ 4) ด้านคณะกรรมการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน สรุปเป็นภาพรวมในตารางที่ 36 และนาเสนอเป็นรายด้านในตารางที่ 37- 40
ตารางที่ 36 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ รูปแบบการพัฒ นา
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สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
โดยภาพรวม
(n = 20)
ด้านที่

รายการ

1

ด้านวัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียน
ด้านกระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
ด้านขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
ด้านคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
ค่าเฉลี่ยรวม

2
3
4

X

S.D.

4.24

0.34

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

4.58
4.37
4.23
4.36

0.27
0.26
0.34
0.17

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 36 แสดงว่า ความคิดเห็น ของชุมชนเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ในภาพรวมมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียง
ตามลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านกระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ( X = 4.58)
ด้านขอบข่ายการพั ฒ นาสมรรถนะวิ ช าชี พ ของผู้ เรีย น ( X = 4.37) ด้ านวัต ถุ ป ระสงค์ ก ารพั ฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ( X = 4.24) และด้านคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน ( X =
4.23) ตามลาดับ
ตารางที่ 37 ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดั บความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บรู ป แบบการพั ฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ด้านวัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
(n = 20)
ข้อ
1
2
3
4

รายการ
มีการกาหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการกาหนดวัตถุประสงค์
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
ผู้บริหารเกิดความตระหนักและให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสมรรถนะ

X

S.D.

4.25

0.75

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

4.20

0.78

มาก

4.30

0.76

มาก

4.10

0.66

มาก
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5
6

วิชาชีพของผู้เรียน
ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพสอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ค่าเฉลี่ยรวม

4.15

0.79

มาก

4.45
4.24

0.84
0.37

มาก
มาก

จากตารางที่ 37 แสดงว่า ความคิด เห็ น ของชุม ชนเกี่ย วกับ รูป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ด้านวัตถุประสงค์การ
พัฒ นาสมรรถนะวิช าชีพของผู้ เรี ย น พบว่า ในภาพรวมมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ ในระดับมาก ( X = 4.24) เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เป็นโครงการที่
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาทาให้ผู้เรียนมีคุณภาพมากขึ้น ( X = 4.45) รองลงมา
ผู้บริหารเกิดความตระหนักและให้ความสาคัญกับ การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ( X = 4.30) และ มีการกาหนดวัตถุประสงค์การพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพ ของ
ผู้เรียน( X = 4.25) ตามลาดับ
ตารางที่ 38 ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดั บความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บรู ป แบบการพั ฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ด้านกระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
(n = 20)
ข้อ
1

รายการ

กระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนมี
ขัน้ ตอนที่เหมาะสมและการดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2 สถานศึกษามีการวางแผนการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพผู้เรียน
3 สถานศึกษามีการจัดองค์กรโดยการจัดบุคลากรใน
ตาแหน่งงานได้อย่างเหมาะสม
4 มีการดาเนินงานปฏิบัติการตามแผนการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
5 ประสานหน่วยงาน/องค์กรชุมชนที่เป็นแหล่งวิชาการ
และแหล่งทุนเพื่อการให้ความช่วยเหลือ
6 มีการสื่อสาร การประสานงานและการกระตุ้น
สร้างแรงจูงใจในการทางาน
7 มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและมี

X

S.D.

4.15

0.49

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

4.62

0.50

มากที่สุด

4.35

0.50

มาก

4.45

0.61

มาก

4.58

0.81

มากที่สุด

4.56

0.85

มากที่สุด

4.37

0.89

มาก
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ประสิทธิภาพ
ค่าเฉลี่ยรวม

4.44

0.27

มาก

จากตารางที่ 38 แสดงว่า ความคิดเห็ น ของชุมชนเกี่ยวกับ รูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ด้านกระบวนการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.44) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ สถานศึกษามีการวางแผนการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ( X = 4.62) รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ประสาน
หน่วยงาน/องค์กรชุมชนที่เป็นแหล่งวิชาการและแหล่งทุ นเพื่อการให้ความช่วยเหลือ ( X = 4.58) และ
สถานศึกษามีการกระตุ้นสร้างแรงจูงใจในการทางานร่วมกับชุมชน ( X = 4.56) ตามลาดับ
ตารางที่ 39 ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดั บความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บ รู ป แบบการพั ฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ด้านขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
(n = 20)
ข้อ
1

รายการ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ และมีความสุข
กับการเรียนทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์จริง
2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ให้บรรลุผลสาเร็จ
3 มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด การพูด และ
การเขียนเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง
4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้และสื่อสารด้วย
ภาษาต่างประเทศ
5 ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ต
และมีทักษะในการสืบค้นข้อมูล
6 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีการ
ทางานเป็นทีม
7 ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีความรู้และสร้างความตระหนัก
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย
ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

4.40

0.78

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

4.35

0.84

มาก

4.25

0.75

มาก

4.45

0.61

มาก

4.48

0.59

มาก

4.38

0.58

มาก

4.25

0.81

มาก

4.37

0.24

มาก
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จากตารางที่ 39 แสดงว่า ความคิดเห็ น ของชุมชนเกี่ยวกับ รูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ด้านขอบข่ายการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.37) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้
อินเทอร์เน็ต และมีทักษะในการสืบค้นข้อมูล ( X = 4.48) รองลงมามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่
ฝึ กอบรมผู้ เรี ยนให้ มี ทั กษะการใช้ โปรแกรมส าเร็ จรู ปในการพิ มพ์ งานและจั ดท ารายงานต่ าง ๆ ได้
( X =4.45) และส่ งเสริมให้ ผู้ เรียนมี ความรู้ มี ทั กษะ และมีความสุ ขกับการเรียนทฤษฎี และการฝึ ก
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงและในชุมชน ( X = 4.40)
ตารางที่ 40 ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดั บความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บ รู ป แบบการพั ฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรี ยนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ด้านคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
(n = 20)
ข้อ
1

รายการ

ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพผู้เรียน
2 คณะกรรมการบริหารเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพผู้เรียน ประกอบด้วยบุคคลภายใน
สถานศึกษาและชุมชน
3 มีคณะกรรมการดาเนินการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพผู้เรียน ที่มีคุณภาพ
4 คณะกรรมการแต่ละคณะมีคุณสมบัติและจานวน
ที่เหมาะสม ทางานร่วมกับชุมชนได้
5 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะมีความ
เหมาะสมและครอบคลุม
6 คณะกรรมการบริหารเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพผู้เรียน มีการกาหนดเป้าหมาย นโยบาย และ
กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร
ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

4.35

0.81

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

4.10

0.79

มาก

4.20

0.77

มาก

4.00

0.72

มาก

4.45

0.69

มาก

4.30

0.73

มาก

4.23

0.34

มาก

จากตารางที่ 40 แสดงว่า ความคิดเห็น ของชุมชนเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ด้านคณะกรรมการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.23) เมื่อพิจารณาเป็น
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รายข้ อ พบว่ า ทุ ก ข้ อ มี ค่ าเฉลี่ ย อยู่ ในระดั บมาก ข้ อที่ มี ค่ าเฉลี่ ยสู ง สุ ด ได้ แก่ บทบาทหน้ าที่ ของ
คณะกรรมการแต่ละคณะมีความเหมาะสมและครอบคลุม ( X = 4.45) รองลงมา ได้แก่ ชุมชนมีส่วนร่วม
เป็นคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน ( X = 4.35) และ คณะกรรมการบริหารเพื่อการ
พัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน มีการกาหนดเป้าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์การพัฒ นาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ( X = 4.30) ตามลาดับ
4.3 ผลการศึกษาความพึ งพอใจของชุมชนต่อคุณ ภาพผู้สาเร็ จการศึกษาวิทยาลัย
การอาชีพบ้านตาก หลังการใช้รูปแบบ
ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของชุ ม ชนต่ อ คุ ณ ภาพผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย
การอาชีพบ้านตาก หลังการใช้รูปแบบ ดังตารางที่ 41
ตารางที่ 41 ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ความพึ งพอใจของชุ มชนต่อคุณภาพผู้ สาเร็จ
การศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
(n = 20)
ข้อ
1
2
3
4
5

รายการ
มีความสามารถในการใช้ทักษะวิชาชีพเพื่อการ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
มีทักษะด้านการคิด การพูด และการเขียน
เพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง
มีความสามารถในการพูด การฟัง การจูงใจ และ
การโน้มน้าวผู้อื่น
สามารถสืบค้นข้อมูล และรับ-ส่งข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตได้

X

S.D.

4.42

0.71

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก

4.55

0.62

มากที่สุด

4.38

0.66

มาก

4.41

0.84

มาก

4.56

0.81

มากที่สุด
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ตารางที่ 41 (ต่อ)
ข้อ

รายการ

6

วางแผนการทางานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
7 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายเป็นอย่างดี
8 มีความสามารถในการทางานเป็นทีมร่วมกับเพื่อน
ร่วมงานได้
9 ปฏิบัติงานโดยยึดตามกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบ
ที่กาหนดไว้
10 มีความเสียสละกาลังกาย ทรัพย์ สติปัญญาในการ
ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม
ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

4.45

0.75

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก

4.52

0.77

มากที่สุด

4.53

0.78

มากทีส่ ุด

4.46

0.70

มาก

4.41

0.65

มาก

4.47

0.51

มาก

จากตารางที่ 41 แสดงว่า ความพึงพอใจของชุมชนต่อคุณภาพผู้ สาเร็จการศึกษา วิทยาลัย
การอาชีพบ้านตาก หลังการใช้รูปแบบ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.47) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ สามารถสืบค้นข้อมูล และรับ -ส่ง
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ได้ ( X = 4.56) รองลงมาได้แก่ มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.55) และมีความสามารถ
ในการทางานเป็นทีมร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.53)
4.4 ผลสัม ฤทธิ ์ท างเรีย นของผู ้เ รีย นจากการทดลองใช้รู ป แบบการพั ฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ประจาปี
การศึกษา 2560 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 หลังการใช้รูปแบบ
ดังรายละเอียดในตารางที่ 42
ตารางที่ 42 สรุปผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิทยาลัย

ปีการศึกษา
2560
84.07

ปีการศึกษา
2561
94.47

เพิ่มขึ้นร้อยละ
10.40
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การอาชีพบ้านตาก ปีการศึกษา 2560 และ
ปีการศึกษา 2561
ที่มา: งานวัดผลวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2561)
4.5 เกี ยรติ บั ตร/รางวั ลที่ ได้ รั บจากการด าเนิ นการตามรู ป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
สรุป เกียรติบั ตร/รางวัลที่ได้รับจากการดาเนินการตามรูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ดังตารางที่ 43
ตารางที่ 43 เกียรติบัตร/รางวัลที่ได้รับจากการดาเนินการตามรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ลาดับ
1

2

รางวัลที่ได้รับ
ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก เป็น
หน่วยมาตรฐานดีเด่นองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาค ภาคเหนือ
ได้รับรางวัล ระดับดีเลิศ ผลการ
เบิกจ่าย ร้อยละ 100

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

7 ธ.ค. 2561

รองรอย/
หลักฐาน
เกียรติบัตร

สานักงานจังหวัดตาก

1 ต.ค. 2561

ประกาศนียบัตร

หน่วยงานผู้มอบ

วันที่ได้รับ
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ตารางที่ 43 (ต่อ)
ลาดับ

รางวัลที่ได้รับ

3

ได้เข้าร่วมเป็นสถานศึกษาเครือข่าย
การเรียนรู้แบบ STEAM ในโครงการ
“ล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ คิด
สร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี
(RMUTL-STEAM) ภายใต้โครงการ
พัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นางสาวกัณชราพร ยกยิ่ง ได้เข้ารับ
การฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้ในการ
ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ให้แก่
เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลบ้านตาก
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การ
คัดเลือกสถานศึกษาเครือข่ายดีเด่นใน
การจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบ STEAM
ในโครงการ “ล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์
คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี
(RMUTL-STEAM) ภายใต้โครงการ
พัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

4

5

6

หน่วยงานผู้มอบ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก

รองรอย/
หลักฐาน
17 ส.ค. 2561 เกียรติบัตร
วันที่ได้รับ

เทศบาลตาบล
บ้านตาก

17 ส.ค. 2561

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก

17 ส.ค. 2561 เกียรติบัตร

นายสันติ คาไหว ครูที่ปรึกษา
สานักงาน
โครงงานเรื่อง เครื่องมือช่วยประกอบ คณะกรรมการการ
ยางรถจักรยานยนต์ V.2 ได้รับรางวัล อาชีวศึกษา
เหรียญทองแดง ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ

3 ส.ค. 2561

เกียรติบัตร

เกียรติบัตร

ตารางที่ 43 (ต่อ)
ลาดับ
7

รางวัลที่ได้รับ
นายธนพล จวรรณะ ได้ผา่ นการฝึก

หน่วยงานผู้มอบ
วิทยาลัยการอาชีพ

วันที่ได้รับ
14 ก.ย. 2561

รองรอย/
หลักฐาน
ประกาศนียบัตร
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8

9

10

11

ประสบการณ์ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ระหว่างวันที่ 30 ต.ค. 2560 ถึงวันที่
14 ก.ย. 2561
นายณัฐพงษ์ ไทยพานิช ครูทปี่ รึกษา
ผู้เข้าร่วม ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์
ด้านวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบ
สมองฝังตัว ในงาน “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ
นางสาวธัญญาภรณ์ ไมตรีจิตร์ ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมายเนื่องในวันรพี ประจาปี
2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสหภาพ เสนต้น ได้รบั รางวัล
ชมเชย ในการแข่งขันทักษะฝีมอื
ช่างควบคุมหุ่นยนต์เชื่อม (Robot
Welding Competition) โครงการ
แข่งขันทักษะฝีมือแรงงานช่างเชื่อม
ประเทศไทยครั้งที่ 6 ในงาน
อินเตอร์แมค 2018

บ้านตาก

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

7 ม.ค. 2561

เกียรติบัตร

ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดตาก

7 ส.ค. 2561

เกียรติบัตร

บริษัท อาร์. พ. เอส.
ซัพพลาย จากัด

19 พ.ค. 2561 เกียรติบัตร

นายศุภชัย ภู่เรือน ได้รบั รางวัลชมเชย บริษัท อาร์. พ. เอส.
ในการแข่งขันทักษะฝีมือช่างเชือ่ ม
ซัพพลาย จากัด
(Welding Skills Competition)
โครงการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน
ช่างเชื่อม ประเทศไทยครั้งที่ 6
ในงานอินเตอร์แมค 2018

19 พ.ค. 2561 เกียรติบัตร

ตารางที่ 43 (ต่อ)
ลาดับ
12

รางวัลที่ได้รับ
นายพลวัต แดงมัน่ ได้รับรางวัล
ชมเชย ในการแข่งขันทักษะฝีมอื
ช่างเชื่อม (Welding Skills
Competition) โครงการแข่งขัน
ทักษะฝีมือแรงงานช่างเชื่อม
ประเทศไทยครั้งที่ 6 ในงาน

หน่วยงานผู้มอบ
บริษัท อาร์. พ. เอส.
ซัพพลาย จากัด

รองรอย/
หลักฐาน
19 พ.ค. 2561 เกียรติบัตร
วันที่ได้รับ
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อินเตอร์แมค 2018

จากตารางที่ 43 แสดงว่า เกียรติบัตร/รางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานและองค์กรในชุมชน จากการ
ดาเนิ นการทดลองใช้ รู ป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะวิช าชีพ ของผู้ เรียนโดยการมี ส่ว นร่ว มของชุมชน
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ บ้ า นตาก พบว่ า สถานศึ กษา ครู ผู้ ส อน และผู้ เรี ยน ได้ รั บ เกี ยรติ บั ตร/รางวั ล
หลากหลายประเภท ผู้วิจัยนาเสนอเฉพาะที่สาคัญจานวน 12 รางวัล
4.6 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาหลังจากการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
สรุปจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาหลังจากการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังตารางที่ 44
ตารางที่ 44 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาหลังจากการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน โดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน
สาขาวิชา

จานวน
ที่สาเร็จ
การศึกษา

ทางาน
(คน)

1. เทคนิคโลหะ ระดับ ปวส.

7

2

2. ช่างยนต์ ระดับ ปวช.
3. ไฟฟ้ากาลัง ระดับ ปวช.

20
19

ชื่อสถานประกอบการ

ศึกษา
ต่อ
(คน)

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
กทม.

รองาน/อื่น ๆ
(คน)

5
(ติดทหารเกณฑ์)
20
19
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ตารางที่ 44 (ต่อ)
สาขาวิชา

4. ช่างเชื่อมโลหะ
ระดับ ปวช.
5. การบัญชี ระดับ ปวช.

6. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระดับ ปวช.
7. ไฟฟ้ากาลัง ระดับ ปวส.

จานวน
ที่สาเร็จ
การศึกษา

ทางาน
(คน)

ชื่อสถานประกอบการ

12
27

รองาน/อื่น ๆ
(คน)

12
1
3

1. บริษัทประกันภัย
2. บริษัทในจังหวัด
ชลบุรี

5
18

ศึกษา
ต่อ
(คน)

16
7 (รองาน)
5

2
1
2
1
2
1
2
1

1. บริษัทไทยจูรอง
เอ็นจิเนอริ่ง จากัด
2. บริษัท Scn
Pyongsan
Evolution Co.
3. บริษัทอินฟินิท
อัลฟา แคปปิตอล
4. บริษัท พี เอ พี
พรอสเพอริติ้ จากัด
5. บริษัท Nuttapron
hydro power
6. บริษัท UACJ
(Thailand)
Co.,LTD
7. บริษัทธนโรจน์
อิควิปเม้นท์ จากัด
8. บริษัทอีชายน์
เทคโนโลยี แอนด์
มีเดีย จากัด

1

5 (ค้าขายและ
รองาน)
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ตารางที่ 44 (ต่อ)
จานวน
ที่สาเร็จ
การศึกษา

ทางาน
(คน)

8. การบัญชี ระดับ ปวส.

10

9. เทคนิคเครื่องกล
ระดับ ปวส.

16

3
7
2

สาขาวิชา

1
2
3
รวม
ร้อยละ

134

36
26.86

ชื่อสถานประกอบการ

1. บิ๊กซี
2. กรุงเทพมหานคร
1. บริษัทบริดโตน act
โรบินสันแม่สอด
2. บริษัทนิสสัน
มอเตอร์ประเทศไทย
จากัด
3. ช่างติดตั้งปั๊มน้ามัน
คัลเท็กซ์
4. ช่างเซอร์วิส จังหวัด
สมุทรปราการ

ศึกษา
ต่อ
(คน)

รองาน/อื่น ๆ
(คน)

2

6 (รองาน/ติด
ทหารเกณฑ์)

75
55.98

23
17.16

จากตารางที่ 44 แสดงผลการรายงานจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาหลังจากการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้ เรียน โดยการมีส่ วนร่วมของชุมชน พบว่า จากจานวนผู้ สาเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2561 จานวน 134 คน มีงานทาในสถานประกอบการ จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ
26.86 ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น จานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 55.98 และรองาน/อื่น ๆ จานวน 23
คน คิดเป็นร้อยละ 17.16
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ใช้ระเบียบวิธีวิจัย
แบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
2. เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
3. เพื่อทดลองใช้ รูป แบบการพัฒ นาสมรรถนะวิช าชีพของผู้ เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
4. เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
วิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัย การอาชีพบ้ านตาก เก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ ยวข้ อง จากแบบสอบถาม กลุ่ ม ตั ว อย่ างเป็ น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษาและครู ผู้ สอน จ านวน 33 คน
ดาเนินการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) และจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 6 คน ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์เนื้อหา
2. การสร้างรูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยนาข้อมูลจากผลการศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มาประกอบการยกร่างรูปแบบด้วยการสนทนากลุ่มผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบ จานวน 18 คน และตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
โดยการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 9 คน รวมทั้งประเมินคุณภาพด้านความเหมาะสมและความ
เป็ นไปได้ของรูปแบบ ด้วยแบบประเมิน โดยผู้ ทรงคุณวุฒิ จ านวน 12 คน ได้มาโดยการเลื อกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
3. การทดลองใช้ รูป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะวิช าชีพ ของผู้เรียนโดยการมีส่ วนร่ว มของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ได้ดาเนินการทดลองตามคู่มือการใช้ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
วิช าชีพของผู้ เรีย นโดยการมีส่ ว นร่ว มของชุมชน วิทยาลั ยการอาชีพ บ้านตาก และกิจกรรมภายใต้
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โครงการทดลองใช้รูปแบบ จานวน 5 โครงการ ทดลองกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการดาเนินการตาม
โครงการ จานวน 382 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กาหนดระยะเวลา 1
ปีการศึกษา จากนั้นศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทั้ง 5 โครงการที่ใช้ทดลอง
รูป แบบและศึกษาการประเมิน ตนเองของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้รูปแบบ
เกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
4. การประเมินผลรูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ประกอบด้วย
4.1 ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาและครู ผู้ ส อนวิ ท ยาลั ย การอาชี พ
บ้านตากเกี่ยวกับรูปแบบที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จานวน
25 คน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
4.2 ศึก ษาความคิ ดเห็ น ของชุม ชนเกี่ ยวกั บ รูป แบบที่ พั ฒ นาขึ้ น กลุ่ ม ตัว อย่ าง ได้ แ ก่
ชุมชน จานวน 20 คน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
4.3 ศึกษาความพึงพอใจของชุมชนต่อคุณ ภาพผู้ สาเร็จการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ
บ้ านตาก หลั งการใช้ รู ป แบบ กลุ่ มตั วอย่าง ได้ แก่ ชุมชน จานวน 20 คน ได้มาโดยการเลื อกกลุ่ ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
4.4 ศึกษาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนภายหลังการใช้รูปแบบ
แหล่งข้อมูลจากงานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
4.5 การรายงานเกี ยรติ บั ตร/รางวัลที่ ได้ รับจากการด าเนิ นการตามรูป แบบการพั ฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก แหล่งข้อมูล
จากงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
4.6 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาหลังจากการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน

สรุปผลการวิจัย
การวิจั ย รู ป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะวิ ช าชี พ ของผู้ เรี ยนโดยการมี ส่ ว นร่ว มของชุ ม ชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
1. ผลการศึ ก ษาสภาพและแนวทางการพั ฒ นาสมรรถนะวิ ช าชี พ ของผู้ เรีย นโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
1.1 ผลการศึกษาสภาพการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ด้วยแบบสอบถาม พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเรียงลาดับจากมากไปหา
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น้ อย ได้แก่ การพั ฒ นาความสามารถในการท างานร่วมกับผู้ อื่น การพัฒ นาเจตคติ/คุณ ลั กษณะที่
พึงประสงค์ การพัฒนาความรู้และทักษะ และการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
1.2 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้ านตาก ด้วยการสัมภาษณ์ สรุปได้ดังนี้ 1. ด้านวัตถุประสงค์การพัฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน พบว่า 1) เพื่อให้ผู้บริหารเกิดความตระหนักและให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 2) เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 3) เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพสอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิ อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพ 2. ด้านกระบวนการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียน พบว่า ขั้นที่ 1 การวางแผนการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ขั้ นที่ 2 การจัดองค์กร
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามแผน ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผล 3. ด้านขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน พบว่า 1) การพัฒนาความรู้และทักษะ 2) การพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร
3) การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 4) การพัฒนาความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
5) การพัฒนาเจตคติ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4. ด้านคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
พบว่า ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการบริหารเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน 2) คณะกรรมการ
ดาเนินการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน มีองค์ประกอบของคณะกรรมการและหน้าที่ของ
คณะกรรมการ
2. ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก สรุปได้ดังนี้
รูปแบบที่สร้างขึ้นมี 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 วัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ประกอบด้วย
1) เพื่อให้ผู้บริหารเกิดความตระหนักและให้ความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
2) เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
3) เพื่อให้ ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
4) เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ประกอบด้วย 4
ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นที่ 1 การวางแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
ขัน้ ที่ 2 การจัดองค์กรเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามแผน
ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผล
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องค์ประกอบที่ 3 ขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ประกอบด้วย
1) การพัฒนาความรู้และทักษะ
2) การพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร
3) การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
4) การพัฒนาความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
5) การพัฒนาเจตคติ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์
องค์ประกอบที่ 4 คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการบริหารเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
2) คณะกรรมการดาเนินการเพื่อการพั ฒ นาสมรรถนะวิช าชีพ ผู้ เรียน และรูปแบบที่
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
3. ผลการทดลองใช้ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
3.1 ผลการศึกษาความพึ งพอใจของผู้ ร่วมกิจกรรมที่ มีต่ อโครงการ 5 โครงการ ที่ ใช้
ทดลองรูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้ เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายโครงการ พบว่า โครงการที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โครงการศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานประกอบการในชุมชน
อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ โครงการ Open House เปิดบ้านวิชาการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
อยู่ในระดับมาก และโครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชน อยู่ใน
ระดับมาก
3.2 ผลการศึกษาการประเมินตนเองของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้
รูปแบบเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้ า น พบว่ า ส่ วนใหญ่ มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มาก ด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ได้ แ ก่ การพั ฒ นา
ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้ รองลงมาได้แก่ การพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร การ
พั ฒ นาความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี การพั ฒ นาความรู้ และทั กษะ และการพั ฒ นาเจตคติ /
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามลาดับ
4. ผลการประเมินผลรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
4.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนวิทยาลัยการอาชีพ
บ้ านตาก เกี่ ย วกั บ รู ป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะวิช าชี พ ของผู้ เรีย นโดยการมี ส่ ว นร่ว มของชุ ม ชน
วิท ยาลั ย การอาชีพ บ้ านตาก ในภาพรวมมีความคิ ดเห็ นโดยเฉลี่ ยอยู่ ในระดั บมาก เมื่อพิ จารณาเป็ น
รายด้ าน พบว่ า ทุ กด้ านมี ความคิ ดเห็ นอยู่ ในระดั บมาก เรี ย งตามล าดั บ จากมากไปหาน้ อ ย ได้ แ ก่
กระบวนการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้ เรียน ขอบข่ายการพัฒ นาสมรรถนะวิช าชีพของผู้ เรียน
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วัตถุป ระสงค์การพั ฒ นาสมรรถนะวิช าชีพ ของผู้ เรียน และคณะกรรมการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชี พ
ของผู้เรียน
4.2 ความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ในภาพรวมมีความคิดเห็นโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ ด้านกระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ด้านขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน ด้านวัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน และด้านคณะกรรมการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
4.3 ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของชุ ม ชนต่ อ คุ ณ ภาพผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย
การอาชีพบ้านตาก หลังการใช้รูปแบบ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ สามารถสืบค้นข้อมูล และรับ -ส่งข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตได้ รองลงมาได้แก่ มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภ าพ อยู่ในระดับมากที่สุ ด และมีความสามารถในการทางานเป็นทีมร่วมกับเพื่อน
ร่วมงานได้ อยู่ในระดับมากที่สุด
4.4 ผลสัม ฤทธิ์ท างเรีย นของผู้เรีย นจากการทดลองใช้ รูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรีย นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพ บ้านตาก ผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา
2561 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.40
4.5 เกียรติบัตร/รางวัลที่ได้รับจากการดาเนินการตามรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พบว่า สถานศึกษา ครูผู้สอน และ
ผู้เรียน ได้รับเกียรติบัตร/รางวัล หลากหลายประเภท ผู้วิจัยนาเสนอเฉพาะที่สาคัญจานวน 12 รางวัล
4.6 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาหลังจากการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน จานวน 36 คน จากผู้สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 จานวน 134 คน
คิดเป็นร้อยละ 26.86

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ที่นาเสนอข้างต้นผู้วิจัยดาเนินการอภิปรายผลในประเด็นหลักที่
สาคัญตามผลการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. ผลการศึกษาสภาพการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ที่พบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้ าน ทุ กด้านมีค่าเฉลี่ ย อยู่ ในระดับปานกลาง ทั้ งนี้อาจเป็น เพราะว่า ผู้ บริหารสถานศึ กษาและ
ครูผู้สอนยังให้ความสาคัญกับการจัดการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ไม่มากเท่าที่ควร
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จึงควรต้องให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนรู้หรือหาวิธีการเข้าไปหาชุมชน เพื่อใช้ชุมชน
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญของผู้เรียนและต้องสร้างความสัมพันธ์ในแทบทุกเรื่องกับชุมชนที่เกี่ยวกับการ
จั ดการเรี ย นการสอน ซึ่ งเรื่ องนี้ เป็ นนโยบายของรัฐ บาลที่ กาหนดไว้ในแผนพั ฒ นาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหาร
จั ด การและส่ งเสริ ม ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ว มในการจั ด การศึ ก ษา และสอดคล้ อ งกั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2560: 17-19) ที่ จัด ทาแผนพั ฒ นาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 –
2579 ในยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคนดานการอาชีวศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ของประเทศ มีเ ป้ าหมายการผลิ ตและพัฒ นากาลั งคนด้ านการอาชีวศึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง มีตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง มี
หลั ก สู ต รฐานสมรรถนะในสาขาที่ ตรงกั บความต้ องการของตลาดแรงงานและการพั ฒ นาประเทศ
จัดการ ศึกษาเน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิต ศาสตร์ หรือสะเต็มศึกษา ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรูทาง
วิช าชีพ ผ่ านการประเมิน สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ มี ภ าคี เครือข่ายความร่วมมื อระหว่างรัฐ
เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิช าชี พ ที่ จัด การอาชี ว ศึ ก ษารวมกั บ สถานศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นา
กาลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2560) ที่
กล่าวว่า การปฏิรูปการศึกษานั บเป็ นประเด็นส าคัญเร่งด่วนที่จาเป็น ต้องมีการดาเนินการกันอย่าง
จริงจังในทุกองค์ประกอบ โดยเฉพาะในองค์ประกอบที่ส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของ
ผู้เรียน ครู หลักสูตรการเรียนการสอน และการวัดผลและประเมินผล จากการศึกษาสภาพปัญหา
ความต้องการจากเอกสาร ผลงานวิจัย การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ และกลุ่มบุคคลที่
เกี่ยวข้อง พบว่า ผู้เรียนในทุกระดับการศึกษาด้อยคุณภาพทั้งทางด้านการนาความรู้และทักษะที่ตนได้
เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจาวัน ซึ่งก็คือ “ความสามารถเชิงสมรรถนะ” นั่นเอง
“สมรรถนะ” เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถของบุคคลในการประยุกต์ใช้ ความรู้ และ
ทักษะต่าง ๆ ในการทางาน การใช้ชีวิตและการแก้ปัญหา เป็นคุณสมบัติที่สามารถทานายความสาเร็จใน
การทางานได้ดีกว่าเชาว์ปัญญา (Intelligence) สมรรถนะจึงควรจะเป็นผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการ
เรี ย นรู้ เพราะเป็ น ความสามารถในระดั บ ใช้ ก ารได้ ในชี วิ ต ซึ่ งส่ งผลโดยตรงต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อุดมสิน คันธภูมิ (2558) ที่ได้ศึ กษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบเครือข่าย
ความร่วมมือในการพัฒ นาคุณ ภาพผู้ เรียนส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา พบว่า สภาพปัจจุบันเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดย
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
2. จากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พบว่า 1. ด้านวัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
ได้แก่ 1) เพื่อให้ผู้บริหารเกิดความตระหนักและให้ความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 2) เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
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ของผู้ เรี ย น 3) เพื่ อให้ ผู้ เรีย นมีส มรรถนะวิช าชีพ สอดคล้ องกับมาตรฐานคุณ วุฒิ อาชีว ศึกษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2. ด้านกระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน พบว่า ขั้นที่ 1 การ
วางแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ขั้ นที่ 2 การจัดองค์กร ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามแผน
ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผล 3. ด้านขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน พบว่า
1) การพัฒนาความรู้และทักษะ 2) การพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร 3) การพัฒนาความสามารถ
ในการใช้ เทคโนโลยี 4) การพั ฒ นาความสามารถในการท างานร่วมกั บผู้ อื่ น 5) การพั ฒ นาเจตคติ /
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4. ด้านคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน พบว่า ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการบริหารเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน 2) คณะกรรมการดาเนินการเพื่อการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน ซึ่งผลจากการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดย
การมีส่วนร่วมของชุ มชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ดังกล่าว โดยเฉพาะด้านขอบข่ายการพัฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน พบว่า 1) การพัฒนาความรู้และทักษะ 2) การพัฒนาความสามารถในการ
สื่ อสาร 3) การพั ฒ นาความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี 4) การพั ฒ นาความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น และ 5) การพัฒนาเจตคติ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยขอบข่ายการพัฒนาทั้ง 5 ด้าน มี
ความครอบคลุ ม ด้านคุณ ลั กษณะที่พึ งประสงค์ ด้านสมรรถนะหลั กและสมรรถนะทั่ว ไปและด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ และผู้วิจัยได้นาไปเป็นองค์ประกอบสาคัญใน 4 องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ซึ่งสอดคล้อง
กับ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 (2556 :
25-28) ที่ได้ประกาศคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษามี
คุณ ภาพครอบคลุ มอย่ างน้ อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณ ลั กษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลั กและ
สมรรถนะทั่วไปและด้านสมรรถนะวิชาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการและการดาเนินงาน มีทักษะ
การปฏิบัติงานในขอบเขตสาคัญและบริบทต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน และสอดคล้องกับ ชาญชัย อาจิณ
สมาจารย์ (2548: 40-42) ที่กล่าวว่า ความสาคัญหรือประโยชน์ ที่สถานศึกษาจะได้รับจากการบริหาร
แบบมี ส่ วนร่ วมถ้ าด าเนิ นงานโดยประสบความส าเร็จ กระบวนการกลยุ ทธ์ แบบมี ส่ วนร่วมสามารถ
หลีกเลี่ยงปัญหาการบริหารบางอย่างได้โดยใช้องค์ประกอบที่สาคัญ 5 ประการ คือ 1) ความกระจ่างใน
จุดประสงค์/เป้าหมายที่ให้คาจากัดความอย่างชัดเจน 2) มีความผูกพันและการประสานงานมากขึ้น
ต่อการตัดสินใจ เป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับสามารถใช้เพื่อประสานการตัดสินใจและการ
กระทาของครูและผู้บริหารในขอบข่ายจานวนหนึ่ง 3) การแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล
เป้าหมายที่เห็นพ้องต้องกันให้กลไกสาหรับแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานหรือเอก
บุคคลขององค์การ 4) ความสามารถในการปรับตัวสถานการณ์ ที่เปลี่ ยนแปลง เป้าหมายที่ตัดสิ น
ร่ว มกัน ช่ ว ยเพิ่ มความสามารถขององค์ การเพื่ อ ตอบสนองต่ อสิ่ งแวดล้ อมที่ เปลี่ ยนแปลง และ 5)
ปรับปรุงใหม่ กระบวนการตั้งเป้าหมายแบบมีส่วนร่วมให้โอกาสอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงระดับ
พนักงานขององค์การเสียใหม่ โดยใช้การประเมินเพื่อความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ณภิญรัตน์ ทัพขวา (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเพื่อ
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ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต
1 พบว่า แนวทางในการมีส่วนร่วมของโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ของสถานศึกษา ด้านการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนควรจัดการประชุมและดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนได้แสดงความคิดเห็นร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนควรจัดหา
วิ ท ยากรท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม จากผู้ ป กครองและชุ ม ชน ด้ า นการบริ ห ารงาน
งบประมาณ โรงเรียนควรจัดการประชุมร่วมกันแจ้งงบประมาณที่ได้รับ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
และชุมชนได้แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารงานบุคคล โรงเรียนควรจัดการ
ประชุมร่วมกัน มอบหมายงานให้เหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนได้แสดงความคิดเห็น
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ด้านการบริหารงานทั่วไป โรงเรียนควรจัดการประชุม
และกิ จ กรรมประสานสั ม พั น ธ์ ร่ ว มกั น เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ป กครองและชุ ม ชนได้ แ สดงความคิ ด เห็ น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสนับสนุน ส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา
2. ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พบว่า รูปแบบที่สร้างขึ้นมี 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 2) กระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 3) ขอบข่าย
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน และ 4) คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
และรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่
กาหนดไว้ มีประเด็นที่นามาอภิปรายตามองค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 วัตถุประสงค์ การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้ เรียน จากผลการวิจัย
พบว่า 1) เพื่อให้ผู้บริหารเกิดความตระหนักและให้ความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 2) เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้ เรี ย น 3) เพื่ อให้ ผู้ เรีย นมีส มรรถนะวิช าชี พ สอดคล้ องกับมาตรฐานคุณ วุฒิ อาชีว ศึกษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ 4) เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งผลการประเมินมี
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่ า การพั ฒ นารู ปแบบควรระบุ วั ตถุ ประสงค์ ของรู ปแบบหรื อจุ ดมุ่ งหมายของรู ปแบบ ไว้ เป็ น
องค์ประกอบหนึ่งของรูปแบบ สอดคล้องกับแนวคิดของ คีเวส (Keeves, 1988: 561-565) ที่กล่าวว่า
องค์ประกอบของรูปแบบโดยสรุปควรประกอบด้วย 1) หลักการของรูปแบบลักษณะเป็นแนวความคิด
ภาพรวมที่ ใช้ ในการก าหนดกระบวนการหรื อ วิ ธี ก ารและกิ จ กรรมการด าเนิ น งานในลั ก ษณะของ
ความสัมพันธ์ที่มีความต่อเนื่อง 2) จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของรูปแบบ มีลักษณะเป็นข้อความที่
แสดงถึงสิ่งที่ต้องการจะให้เกิดผลในแต่ละกิจกรรมหรือวิธีการในรูปแบบ โดยสามารถตรวจวัดและ
ประเมิ น ผลได้ และสอดคล้ องกั บ แนวคิ ดของ เลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา (2549) ที่ ได้ ส รุ ป ไว้ ว่ า
องค์ประกอบสาคัญของรูปแบบมีอยู่ 2 ส่วน คือ 1) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 2) กลไกของรูปแบบซึ่ง
เป็นตัวจักรสาคัญในการทาหน้าที่ของรูปแบบเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
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ของ เบญญาภา คงมาลัย (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่ องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการความรู้ของ
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พบว่า รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการความรู้ของนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
สาระการเรียนรู้ และกระบวนการจัดกิจกรรม
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน จากผลการวิจัยพบว่า
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การวางแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน ขั้นที่ 2 การจัด
องค์กรเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามแผน ขั้นที่ 4 การติดตามและ
ประเมินผล ซึ่งผลการประเมินมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินที่กาหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ได้ดาเนินการ
อย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบ โดยใช้หลักการบริหารหรือการพัฒนางานคุณภาพตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA)
ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ สมศักดิ์ สิ นธุระเวชญ์ (2551 : 180-190) ที่ กล่ าวว่า วงจรเดมมิ่ งมีความ
เกี่ ยวข้ องกั บการประกั นคุ ณภาพภายในสถานศึ กษาโดยตรง เป็ นการน ามาใช้ ในการพั ฒ นาหรื อการ
บริหารงานในวงการศึกษาให้มีคุณภาพ แนวคิดของวงจรนี้ ดร.วอล์ทเตอร์ ชิวฮาร์ ท เป็นผู้พัฒนาขึ้นเป็น
คนแรกในปี ค.ศ. 1939 และ ดร.เอดวาร์ด เดมิ่ง เป็นผู้นามาเผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี ค.ศ. 1950 จน
เป็นที่เผยแพร่หลายในชื่อ วัฎจักรเดมมิ่ง (Deming Cycle) หรือวงจรคุณภาพ หรือวัฎจักรแห่งการบริหาร
คุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan – P) ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติ
ตามแผน (Do – D) ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ (Check – C) และขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุง (ACT – A)
และการกาหนดองค์ประกอบของรูปแบบที่มีกระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน สอดคล้อง
กับแนวคิดของ คีเวส (Keeves, 1988: 561-565) ที่กล่าวว่า องค์ประกอบของรูปแบบโดยสรุปควร
ประกอบด้วย 1) หลักการของรูปแบบลักษณะเป็นแนวความคิดภาพรวมที่ใช้ในการกาหนดกระบวนการ
หรือวิธีการและกิจกรรมการดาเนินงานในลักษณะของความสัมพันธ์ที่มีความต่อเนื่อง 2) จุดมุ่งหมาย
หรือเป้าหมายของรูปแบบ มีลักษณะเป็นข้อความที่แสดงถึงสิ่งที่ต้องการจะให้เกิดผลในแต่ละกิจกรรม
หรื อวิธีการในรูป แบบ โดยสามารถตรวจวัดและประเมิน ผลได้ และ 3) วิธีก าร/กระบวนการของ
รูปแบบ มีลักษณะเป็นขั้นตอนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ในรูปแบบ โดยเรียงลาดับก่อนหลังและมี
ความต่อเนื่องกันของกิจกรรมการดาเนิน งาน และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ บราวน์และโมเบริกส์
(Brown and Moberg, 1980: 98) ที่ ได้ สั งเคราะห์ รูป แบบขึ้ น มาจากแนวคิ ดเชิงระบบ (Systems
Approach) กับหลักการบริหารตามสถานการณ์ ประกอบด้วยสภาพแวดล้อม (Environment) เทคโนโลยี
(Technology) โครงสร้าง (Structure) กระบวนการจัดการ (Management Process) และการตัดสินใจ
สั่งการ (Decision Making) ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจัยของ จิรภัท ร มหาวงศ์ (2558) ที่ ได้ศึกษา
เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขต
พื้นที่สูง พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย หลักการของเครือข่าย ลักษณะของเครือข่าย
คณะกรรมการบริหารเครือข่าย ขอบข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และ กระบวนการบริหารเครือข่าย
ประกอบด้ วย การวางแผน การจั ด องค์ ก ร การประสานงาน การด าเนิ น งาน และการปรับ ปรุ ง

235
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อุดมสิน คันธภูมิ (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบ
เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสาหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พบว่า รูปแบบประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้แก่ คณะครู ผู้ปกครองนั กเรียน ชุมชน ศิษย์เก่า พระสงฆ์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจาตาบล ปราชญ์ชาวบ้าน หน่วยงานของรัฐ และองค์กรเอกชน 2) กระบวนการสร้างเครือข่าย 3)
ความร่วมมือ 4) องค์ประกอบสาคัญของเครือข่าย และ 5) คุณภาพผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 3 ขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน จากผลการวิจัยพบว่า
ขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ประกอบด้วย 1) การพัฒนาความรู้และทักษะ 2) การ
พัฒ นาความสามารถในการสื่ อสาร 3) การพัฒ นาความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี 4) การพัฒนา
ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น 5) การพั ฒนาเจตคติ/คุณ ลั กษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งผลการ
ประเมินมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า การกาหนดขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ในการกาหนดองค์ประกอบ
ย่อยทั้ง 5 ด้าน มีความครอบคลุมความหมายของสมรรถนะ และสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอดคล้องกับแนวคิดของ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548 : 59) และ
สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2547: 48) ที่ได้แบ่งองค์ประกอบของสมรรถนะ และได้อธิบายความหมาย
ของแต่ ล ะองค์ ป ระกอบ ได้ แก่ 1) ความรู้ (Knowledge) คื อ ความรู้ เฉพาะในเรื่ อ งที่ ต้ อ งรู้ เป็ น
สาระสาคัญสาหรับวิชาชีพ เช่น ความรู้ด้านเครื่องยนต์ เป็นต้น 2) ทักษะ (Skills) คือ สิ่งที่ต้องการให้
ทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ทักษะทางการถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น ทักษะ
ที่เกิดได้นั้นมาจากพื้นฐานทางความรู้และสามารถปฏิบัติได้อย่างแคล่วคล่องว่องไว 3) ความคิดเห็น
เกี่ยวกับตนเอง (Self – Concept) คือเจตคติค่านิยมและความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณะของตนหรือ
สิ่งที่บุคคลเชื่อว่าตนเองเป็น เช่น ความมั่นใจในตนเอง เป็นต้น และสอดคล้องกับ ประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 (2556 : 25-28) ที่ได้กาหนด
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณภาพครอบคลุม
อย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปและด้าน
สมรรถนะวิช าชี พ มีความรู้ ความเข้ าใจในวิธีการและการดาเนิ นงาน มีทั กษะ การปฏิ บั ติงานใน
ขอบเขตสาคัญและบริบทต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานประจา สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
และทักษะไปสู่บริบทใหม่ สามารถให้คาแนะนา แก้ปัญหาเฉพาะด้าน และรับผิดชอบต่อตนเองและ
ผู้อื่น มีส่วนร่วมในคณะทางานหรือมีการประสานงานกลุ่ม รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทางาน ซึ่ง การกาหนดองค์ประกอบของรูปแบบในการ
วิจัยครั้งนี้ที่มีการกาหนดขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
จิ ร ภัท ร มหาวงศ์ (2558) ที่ ได้ ศึก ษาเรื่อง การพั ฒ นารูป แบบการบริห ารเครือ ข่ายความร่ว มทาง
วิ ช าการของโรงเรี ย นในถิ่ น ทุ ร กั น ดารบนเขตพื้ น ที่ สู ง พบว่ า องค์ ป ระกอบของรู ป แบบ มี 5
องค์ป ระกอบ ได้แก่ 1) หลักการของเครือข่าย 2) ลักษณะของเครือข่าย 3) คณะกรรมการบริห าร
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เครื อ ข่ า ย 4) ขอบข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ และ 5) กระบวนการบริ ห ารเครื อข่ าย และยั ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน พบว่า รูปแบบการพัฒ นาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ประกอบด้วย 1. กระบวนการสร้างเครือข่าย 2. องค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
3. ขอบข่ายภารกิจงานด้านวิชาการมี 7 ภารกิจคือ 3.1 การพัฒนาหลักสูตร 3.2 การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 3.3 การพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา 3.4 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 3.5 การพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม 3.6 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3.7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 คณะกรรมการพัฒ นาสมรรถนะวิช าชีพของผู้ เรียน จากผลการวิ จัย
พบว่า คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการบริหารเพื่อ
การพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน 2) คณะกรรมการดาเนินการเพื่อการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพ
ผู้เรียน ซึ่งผลการประเมินมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการเป็นการบริหารหรือพัฒนาที่
เหมาะสมกั บการพั ฒนาสมรรถนะวิชาชี พของผู้ เรียน เพราะเป็ นการบริหารที่ มี ก ารระดมสติปั ญ ญา
ความคิดและประสบการณ์ของบุคคลหลายคนหรือหลายฝ่าย เพื่อพิจารณาปัญหาตัดสินหรือหาข้อยุติ
อย่ างมีเหตุผ ลและโดยหลักวิช าการ เป็ นการบริหารแบบประชาธิปไตย มีการกระจายอานาจ ขจัด
ความคิดที่เป็นปฏิปักษ์ด้วยการประนีประนอม สอดคล้องกับแนวคิดของ สนธิรัก เทพเรณู (2552) ที่ได้
กล่าวว่า การทางานในรูปแบบของคณะกรรมการหรือองค์คณะบุคคลหรือ การทางานเป็นกลุ่มเป็น
คณะเชื่อกันว่าสามารถสร้างประสิทธิภาพในการทางานได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการระดมสติปัญญา
ความคิดและประสบการณ์ของบุคคลหลายคนเพื่อพิจารณาปัญหาตัดสินหรือหาข้อยุติอย่างมีเหตุผล
และโดยหลักวิชาการ คณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้ง หรือดาเนินการอย่างถูกต้องจะมีลักษณะเป็น
การกระจายอานาจจากวิธีหาความคิดเฉลี่ย ขจัดความคิดที่เป็นปฏิปักษ์ด้วยการอภิปรายประนีประนอม
และผสมผสาน ตลอดจนเป็นการหาผลลัพธ์แบบประชาธิปไตย และสอดคล้องกับแนวคิดของ พิษณุ
ตุลสุข (2548: 29-31) ที่กล่าวถึงการบริหารงานในรูปคณะกรรมการว่า เป็นการบริหารแบบประชาธิปไตย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการบริหารจะเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดวัตถุประสงค์
ของการดาเนินการเพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และร่วมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ และผลกระทบของ
การดาเนิ น การด้วย องค์ป ระกอบของการบริห ารในรูปคณะกรรมการ ประกอบด้วย 1) ประธาน
คณะกรรมการ จานวน 1 คน ได้มาโดยการคัดเลือกจากกรรมการที่เป็นฝ่ายตัวแทนฝ่ายต่าง ๆ 2) รอง
ประธานคณะกรรมการ จานวน 1 คน ได้มาเช่นเดียวกับประธานคณะกรรมการ 3) กรรมการมาจาก
ตัวแทนของฝ่ายต่าง ๆ 4) กรรมการและเลขานุการ จานวน 1 คนต่อ 1 คณะกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ จิรภัทร มหาวงศ์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข่ายความ
ร่วมทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพื้นที่สูง พบว่า ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
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ได้ แ ก่ 1) หลั ก การของเครื อ ข่ า ย ประกอบ ด้ ว ยหลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม หลั ก ประสิ ท ธิ ภ า พ หลั ก
ประสิทธิผล และหลักความรับผิดชอบ 2) ลักษณะของเครือข่าย 3) คณะกรรมการบริหารเครือข่าย
ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการระดับ เขตพื้ น ที่ ก าร ศึ กษาประถมศึ กษา คณะกรรมการระดับ กลุ่ ม
เครือข่าย 4) ขอบข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ประกอบด้วย ความร่วมมือในการใช้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ความร่วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ความร่วมมือในการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น ความร่วมมือการจัดการเรียนรู้และ ความร่วมมือการใช้แหล่งเรียนรู้
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
3.1 ผลการศึกษาความพึ งพอใจของผู้ ร่วมกิจกรรมที่ มีต่ อโครงการ 5 โครงการ ที่ ใช้
ทดลองรูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้ เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก จากผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การ
ดาเนินงานตามโครงการที่ใช้ทดลองรูปแบบทั้ง 5 โครงการ ดาเนินการตามคู่มือการทดลองใช้รูปแบบ มีการ
เตรียมการ มีรูปแบบ กระบวนการ และขั้นตอนต่าง ๆ ตามรูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะวิช าชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลั ยการอาชีพบ้านตากที่พัฒนาขึ้น ซึ่งโครงการทดลองใช้
รูปแบบทั้ง 5 โครงการ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยวิธีการที่หลากหลาย อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน ทั้งร่วมกัน
คิดวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมดาเนินการ และร่วมในการประเมินผล สอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภกานต์
สายบุ ญลี (2542: 56); วิชิต นั น ทสุ วรรณและจานง แรกพินิจ (2545: 46-47); ชูช าติ พ่วงสมจิตร์
(2540: 19); ชาดิด และคนอื่น ๆ (Shadid and other, 1982: 356) ที่อธิบายขั้นตอนของการมีส่วน
ร่วมสรุป ได้ว่า ขั้นตอนการมีส่วนร่วม ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน 2) การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 3) การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน 4) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 5) การมีส่วน
ร่วมในการประเมินผล และสอดคล้องกับแนวคิดของ พิณสุดา สิริธรังศรี (2558: 17-19) ที่กล่าวว่า
การจัดการศึกษาแบบมีส่ วนร่วมขององค์กรต่าง ๆ เริ่ มมีมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะเมื่อมีการออก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มีเจตนารมณ์ให้การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนและทุก
คนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยได้บัญญัติไว้ในหลักการจัดการศึกษาประการหนึ่งว่า “ให้สังคมมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา”และการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดเรื่อง
เครื อข่ายการมีส่ วนร่ วมของบุ คคล ครอบครัว ชุม ชน องค์กรชุมชน องค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
เอกชน องค์ ก รเอกชน องค์ ก รวิช าชี พ สถาบั น ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบั น อื่ น ที่ จั ด
การศึกษา และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นันทกา วารินิ น (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการ
พั ฒ นาสมรรถนะการจั ด การเรี ย นรู้ ข องครูส าหรั บ โรงเรี ย นสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2 พบว่า หลังการทดลองใช้รูปแบบครูมี สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
สูงขึ้นและมีความพึงพอใจต่อรูปแบบระดับมากที่สุด และยังสอดคล้ องกับผลการวิจัยของ ฉัตรชาญ
ทองจับ (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะแรงงานในสถานประกอบการ พบว่า มี
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ความต้ อ งการในระดั บ มาก ด้ านหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมได้ ป ระเมิ น ผลตามรู ป แบบของ Kirk Patrick
Donald L. ผลการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน
เกณฑ์มาก
3.2 ผลการศึกษาการประเมินตนเองของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้
รูปแบบเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การดาเนินกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้ รูปแบบที่พัฒนาขึ้น ผู้เรียนได้รับ
การพั ฒ นาในด้านความรู้ ความสามารถ ทั กษะ และคุณ ลั กษณะที่พึ งประสงค์ ด้ว ยกิจกรรมของ
โครงการซึ่งเป็ น กิจ กรรมที่ ท าให้ ผู้ เรีย นมี ส มรรถนะวิช าชีพ ตามหลั กสู ตรประกาศนีย บั ตรวิช าชี พ
สมรรถนะที่เกิดขึ้น เป็นความสามารถในการทางาน เป็นคุณลักษณะที่อยู่ภายในตัวของผู้เรียนและ
แสดงออกมาโดยการปฏิบั ติ ห รือเรียนรู้จากโครงการดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของ แมกคลี ล
แลนด์ (McClelland, 1973 : 80); สเปนเซอร์ (Spencer, 1993 : 112); ส านั ก งานคณะกรรมการ
ข้าราชการ พลเรือน (2547 : 54) และ ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2547 : 48) ที่ได้อธิบายความหมาย
ของสมรรถนะโดยสรุปว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะที่อยู่ภายในตัวของบุคคลและแสดงออกมา
โดยการปฏิบั ติตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีผลงานการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมและโดดเด่น ทั้งความรู้
ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรม รวมทั้งการดาเนินกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้
รูปแบบและดาเนิ นการตามคู่มือการใช้รูปแบบที่มีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของ
รูปแบบ โดยรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพผ่านการตรวจสอบและการประเมินด้านความเหมาะสมและ
ความเป็ น ไปได้ โดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ค วามถู ก ต้ อ งตามหลั ก การตรวจสอบและประเมิ น รู ป แบบ
สอดคล้ อ งกั บ แนวคิด ของ พู ล สุ ข หิ งคานนท์ (2551: 53-55) ที่ ได้ ศึก ษาและสรุป ว่า การทดสอบ
รู ป แบบทางสั ง คมศาสตร์ ห รื อ พฤติ ก รรมศาสตร์ สามารถด าเนิ น การตรวจสอบรู ป แบบโดยใช้
ผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนการวิจัยทางการศึกษาดาเนินการทดสอบโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือเป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณมากเกินไป บางเรื่องต้องการความละเอียดอ่อนและลึกซึ้งจึงประเมินโดยอาศัยความ
รอบรู้ของผู้ ทรงคุณ วุฒิ จ ะช่วยให้ การตรวจสอบแบบล าลองทางการศึกษาดาเนินไปได้ด้วยดี และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ จินตนา ศักดิ์ภู่อร่าม (2553: 13-14) ทีไ่ ด้สรุปแนวคิดและเสนอการประเมิน
รูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิไว้ว่า 1) การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จะดาเนิน การวิเคราะห์วิจารณ์อย่าง
ลึกซึ้งตามวิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพหรือความ
เหมาะสมของสิ่งที่จะทาการประเมิน 2) การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นการประเมินที่เน้น ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องที่จะประเมินที่มีความละเอียดลึกซึ้ง และอาศัยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงมาเป็น
ผู้วินิ จฉัย เป็นการวัดคุณค่าที่ไม่อาจประเมินด้วยเครื่องวัดใด ๆ ต้องใช้ความรู้ความสามารถของผู้
ประเมินอย่างแท้จริง 3) การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือการประเมิน จะถือว่าผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความเที่ยงธรรมและมีดุลยพินิจที่ดี มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาจะเกิดจากประสบการณ์ และ
ความช านาญของผู้ ทรงคุณ วุฒิ เอง และ 4) การประเมินโดยผู้ ทรงคุณ วุฒิ ย่อมให้ ความยืดหยุ่นใน
กระบวนการทางานตามอัธยาศัยและความถนัดของแต่ละบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วศินี
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รุ่ งเรื อ ง (2557) ที่ ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งการประเมิ น สมรรถนะผู้ เรี ย นหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พ
พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก โดยใช้
รูปแบบการประเมินแบบ 360 องศา พบว่า สมรรถนะผู้เรียนโดยรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
สมรรถนะผู้ เรีย นในแต่ ล ะด้าน โดยรวมพบว่า ด้ านคุณ ลั กษณะที่ พึงประสงค์ และด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ อยู่ในระดับมากที่สุด สาหรับด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป อยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ ปริชาติ โพธิ์ใบงาม (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่องสมรรถนะด้านการพัฒนาผู้เรียน
ของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี พบว่า สมรรถนะด้านการพัฒนาผู้เรียน
ของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับ มากทุกด้าน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เทียมจันทร์ พานิชย์
ผลินไชย (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิ ต
ระดับปริญญาตรี ในโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดารบนเขตพื้นที่สูงชายแดน ไทยเมีย นมา ด้านจั งหวัดตาก พบว่า นิสิ ตมีส มรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้านการ
ออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ผู้เรียนยุคใหม่ การพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ยุคใหม่ การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก
4. ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
4.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนวิทยาลัยการอาชีพ
บ้ านตาก เกี่ ย วกั บ รู ป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะวิช าชี พ ของผู้ เรีย นโดยการมี ส่ ว นร่ว มของชุ ม ชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จากผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีความคิดเห็นโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ทั้ งนี้ อ าจเป็ น เพราะว่ า รู ป แบบที่ พั ฒ นาขึ้ น มี ก ารด าเนิ น การสร้า งและพั ฒ นาตามหลั ก การและ
กระบวนการพัฒ นารูป แบบอย่ างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก การดาเนินการ
สร้างรูป แบบ การทดลองใช้รูป แบบ และการประเมินผลการใช้รูปแบบ สอดคล้องกับแนวคิดของ
สตรีกแลนด์ (Strickland, 2006) ที่ได้กล่าวถึงขั้นตอนการพัฒนารูปแบบไว้ว่า ประกอบด้ว ยขั้นตอน
การดาเนิ น การอย่างเป็ น ระบบ 5 ขั้น ตอน ประกอบด้ว ย การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ
(Design) การพั ฒ นา (Development) การน าไปทดลองใช้ (Implement) และการประเมิ น ผล
(Evaluation) ซึ่ งเรี ย กว่ า “ADDIE Model” และสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ เมี ย ซั น และ คี ด อวรี
(ธนีนาฏ ณ สุนทร. 2551 : 77-78 ; อ้างอิงจาก Meason and Khedourri. 1985) ที่ได้เสนอขั้นตอน
ในการพัฒนารูปแบบ ประกอบด้วย 1) รวบรวมปัญหา (Problem formulation) 2) สร้างรูปแบบ
(Model construction) 3) ทดสอบรู ป แบบ (Testing the model) 4) การน ารู ป แบบไปใช้
(Implementation) และ 5) การปรับปรุงรูปแบบ (Model updating) และยังสอดคล้องกับแนวคิด
ของ รัตนะ บัวสนธ์ (2552: 13-15) ที่กล่าวถึงกระบวนการหรือขั้นตอนของการพัฒนานวัตกรรมหรือ
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รูปแบบว่า เป็นกระบวนการของการวิจัยและพัฒนาซึ่งกระบวนการดาเนินงานที่มีขั้นตอนต่อเนื่องกัน
ตามลาดับ ประกอบด้ วยขั้นตอนสาคัญ ๆ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ สังเคราะห์
ส ารวจสภาพปั จ จุ บั น ปั ญ หา หรื อความต้ องการ ขั้ น ตอนที่ 2 การออกแบบ สร้าง และประเมิ น
นวั ต กรรม ขั้ น ตอนที่ 3 การน านวั ต กรรมไปทดลองใช้ ขั้ น ตอนที่ 4 การประเมิ น และปรั บ ปรุ ง
นวัตกรรม และขั้นตอนที่ 5 การเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นันทกา วารินิน
(2557) ที่ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสาหรับโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2 พบว่า รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ ครูมีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สูงขึ้น และมีความพึงพอใจต่อรูปแบบระดับมาก
ที่สุด รวมทั้งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิรภัทร มหาวงศ์ (2558) ได้ทาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบ
การบริ ห ารเครื อ ข่ า ยความร่ ว มทางวิ ช าการของโรงเรี ย นในถิ่ น ทุ รกั น ดารบนเขตพื้ น ที่ สู ง พบว่ า
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า รูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่น
ทุรกัน ดารบนเขตพื้นสูง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็ นว่า
รูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนพื้นที่สูงมีความ
เป็นไปได้อยู่ในระดับมาก และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด
4.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้ เรี ย นโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน วิท ยาลั ยการอาชี พ บ้ านตาก จากผลการวิ จัย พบว่า ใน
ภาพรวมชุมชนมีความคิดเห็นโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นเกิด
จากการมีส่วนร่วมของชุมชนและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามกิจกรรมภายใต้โครงการที่
ใช้ทดลองรูปแบบ และได้ เห็ นความสาเร็จของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้ร่วมกับชุมชน ทาให้ ชุมชนมีความ
ศรัทธาต่อสถานศึกษาและมีความรู้สึกในการจัดการศึกษาและเป็นเจ้าของสถานศึกษา สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ชูชาติ พ่วงสมจิตร (2549: 35) ที่ได้วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
พบว่า 1) ความศรัทธาของชุมชนที่มีต่อสถานศึกษา หากสถานศึกษาสร้างความศรัทธาให้กับชุมชนได้
เช่น ผลการเรียนดี นักเรียนสามารถสอบชิงทุน หรือสอบเข้าสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงได้ สถานศึกษา
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ครูอาจารย์เอาใจใส่ต่อเด็ก สถานศึกษาชนะการประกวดผลงานทางวิชาการ
ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ จะทาให้ ชุมชนเกิดความศรัทธาต่อสถานศึกษา 2) ชุมชนมีความรู้สึกว่าตนเองเป็น
เจ้าของสถานศึกษา และต้องมีหน้าที่ต่อสถาบัน ความรู้สึกดังกล่าวมักจะอยู่ในรูปของการเป็นศิษย์เก่า
การเป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในการก่อตั้งและทานุบารุงสถานศึกษา การเป็นผู้ปกครองนักเรียน ฯลฯ
3) ความคาดหวังของชุมชนต่อสถานศึกษา ได้แก่ ความคาดหวังว่าสถานศึกษาจะสั่งสอนบุตรหลาน
ของเขาให้ เป็ นคนเก่ง คนดี และคาดหวังให้สถานศึกษามีคุณภาพ ไม่เป็นรองสถานศึกษาอื่น และ
4) ชุมชนมีความสัมพัน ธ์อันดีกับ สถานศึกษา หากผู้ บริห ารและครูเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่าง
สม่าเสมอ สถานศึกษาให้การต้อนรับประชาชนอย่างดี สถานศึกษาเอาใจใส่บุตรหลานของประชาชน
ชุมชนก็จะให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาด้วยดี และอาจเป็นเพราะรูปแบบที่พัฒนาขึ้น เป็นการจัด
การศึกษาที่เปิ ดโอกาสให้ ชุมชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ทาให้ ชุมชนเห็ นความสาคัญในการพัฒ นา
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ผู้ เรีย น สอดคล้ องกับ อภิ ญ ญา เวชยชัย (2547: 25) ที่มีแนวคิด ว่าครอบครัว และชุม ชน ต่างเป็ น
เครือข่ายสาคัญของสถานศึกษาบนพื้นฐานความสัมพันธ์ซึ่งเท่าเทียมกัน ครอบครัวและชุมชนช่วยเหลือ
สถานศึกษาทั้งในด้านเงินบริจาค ทรัพยากรและข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ ขณะเดียวกันก็เป็น
ผู้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าว แม้ว่าอาจจะไม่ใช่ผู้รับผลประโยชน์โดยตรงก็ตาม สภาพปัจจุบัน
พบว่าครอบครัวและชุมชน ไม่เพียงแต่ทาหน้าที่เป็นเครือข่ายร่วมกับสถานศึกษาเท่านั้น หากแต่ยัง
เป็นต้นทุนทางสังคมที่สาคัญยิ่งของสถานศึกษา เพราะเป็นต้นทุนทางความคิด ความเสียสละ เอื้ออาทร
ที่ส ถานศึกษาสามารถพึ่งพิงได้ตลอดเวลา ดังนั้นแต่ล ะสถานศึกษาควรถือเป็นภารกิ จที่ต้องรักษา
เครือข่ายทางสังคมนี้ให้แข็งแกร่ง และต้องเร่งพัฒนาความเข้มแข็งของต้นทุนทางสังคมนี้ไปพร้อมกัน
4.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของชุมชนต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาวิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก หลังการใช้รูปแบบ จากผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ มาก ทั้งนี้ อาจเป็ น เพราะว่า ผู้ สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลั ยการอาชีพ บ้านตาก ที่ได้รับ การ
จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่พัฒนาขึ้น จะได้รับทั้งความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครบคู่
กันไปตามสมรรถนะวิชาชีพของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของชุมชน
และสถานประกอบการ ด าเนิ น การโดยชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มพั ฒ นาผู้ เรี ย น สอดคล้ อ งกั บ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 (2556 : 25-28) ที่ได้
กาหนดคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณภาพ ครอบคลุม
อย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปและด้าน
สมรรถนะวิช าชีพ มีความรู้ ความเข้ าใจในวิธีการและการดาเนิ นงาน มีทั กษะ การปฏิ บั ติงานใน
ขอบเขตสาคัญและบริบทต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานประจา สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
และทักษะไปสู่บริบทใหม่ สามารถให้คาแนะนา แก้ปัญหาเฉพาะด้าน และรับผิดชอบต่อตนเองและ
ผู้อื่น มีส่วนร่วมในคณะทางานหรือมีการประสานงานกลุ่ม รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทางาน และสอดคล้องกับแนวคิดของ สุกัญญา รัศมี
ธรรมโชติ (2547: 48) ที่ได้สรุปทัศนะของแมคเคิลแลนด์ว่า องค์ประกอบของสมรรถนะมีเพียง 3 ส่วน
คือ ความรู้ ทั ก ษะ และคุณ ลั ก ษณะ และการศึก ษาความพึ งพอใจของชุ มชนต่อ คุณ ภาพผู้ ส าเร็จ
การศึ ก ษา สอดคล้ อ งกั บ ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา (2560: 17-19) ที่ ได้ จั ด ท า
แผนพั ฒ นาการอาชี ว ศึก ษา พ.ศ. 2560-2579 โดยกาหนดยุท ธศาสตรที่ 3 การพั ฒ นาศั กยภาพ
ก าลั งคนด้ า นการอาชี ว ศึ ก ษาให้ มี ส มรรถนะสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการในการพั ฒ นาประเทศ
มีเป้าหมายเพื่อพัฒ นากาลังคนด้านการอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความตองการในการพัฒนาประเทศ สู่ประเทศ
ไทย 4.0 มีตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ ผูสาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะ
หลั กและสมรรถนะทั่ ว ไป และสมรรถนะวิ ช าชี พ และความพึ งพอใจของภาคผู้ ใช้ ที่ มี ต อผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาอาชีวศึกษา
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4.4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 หลังการใช้รูปแบบ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10.40 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้เรียนได้รับการพัฒนาโดยการร่วมมือกับชุมชนอย่างเป็นระบบ
และมีขั้นตอน สอดคล้องกับแนวคิดของ ชาดิด และคนอื่น ๆ (Shadid and other, 1982: 356) ที่มี
ความเห็ นว่าแนวคิดที่ได้รับ การพัฒ นาอย่างเป็นระบบมากที่สุดคือ แนวคิดของโคเฮนและอัพฮอพ
(Cohen and Uphoff) ซึ่งได้จาแนกขั้นตอนหรือประเภทของการมีส่วนร่ วมออกเป็นเรื่องของการ
ตัด สิ น ใจ การด าเนิ น การ ผลประโยชน์ และการประเมิ น ผล ได้ แก่ ขั้ น ที่ 1 การมี ส่ ว นร่ว มในการ
ตัดสินใจ ประการแรกที่จะต้องกระทาคือ การกาหนดความต้องการและการจัดลาดับความสาคัญ
ต่อจากนั้ น ก็เลื อกนโยบายและประชากรที่เกี่ยวข้อง การตัดสิ นใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสิ นใจช่ว ง
ดาเนินการวางแผน และการตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงาน ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของการดาเนินงานโครงการนั้นจะได้มาจากคาถามที่ว่า ใครจะ
ทาประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้าง และจะทาประโยชน์ได้โดยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือด้านทรัพยากร
การบริหารงานและประสานงาน และการขอความช่วยเหลือ เป็นต้น ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ ในส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ นอกจากความสาคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณ ภาพแล้ ว ยั งต้องพิ จ ารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ภ ายในกลุ่ มด้ ว ย ผลประโยชน์ของ
โครงการนี้จะรวมทั้งผลประโยชน์ในทางบวกและผลที่เกิดขึ้นในทางลบ ที่เป็นผลเสียของโครงการ ซึ่ง
อาจจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษได้ทั้งบุคคลและสังคม ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การ
มีส่ ว นร่ ว มในการประเมิน ผลนั้ น สิ่ งส าคั ญ ที่ จะต้อ งสั งเกตก็ คื อ ความเห็ น ความชอบ และความ
คาดหวัง ซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่างๆ ได้ และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ วิชิต นันทสุวรรณ และจานง แรกพินิจ (2545: 46-47) ทีไ่ ด้กล่าวถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วม
5 ขั้นตอนคือ 1) การมีส่วนร่วมคิดริเริ่มและตัดสินใจ 2) การมีส่ วนร่วมวางแผน 3) การมีส่วนร่วม
ดาเนินการ 4) การมีส่วนร่วมในขั้นประเมินผล 5) การมีส่วนร่วมรับประโยชน์จากการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เบญญาภา คงมาลัย (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะการจัดการความรู้ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พบว่า ผลการประเมินหลัง
การทดลองสูงกว่าผลการประเมินก่อนทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.5 เกียรติบัตร/รางวัลที่ได้รับจากการดาเนินการตามรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พบว่า สถานศึกษา ครูผู้สอน และ
ผู้เรียน ได้รับเกียรติบัตร/รางวัล หลากหลายประเภท ที่สาคัญจานวน 12 รางวัล ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ผลจากการนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
การอาชีพบ้านตาก ไปใช้ทาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพสูงขึ้นและมีผลสืบเนื่องทาให้ได้รับเกียรติบัตร/
รางวัล ซึ่งเป็นผลจากความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน และการสร้างองค์ความรู้ เพื่อทา
ให้เกิดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2560: 17-19) ที่ได้จัดทา
แผนพั ฒ นาการอาชีว ศึ ก ษา พ.ศ. 2560-2579 โดยก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การผลิ ต และพั ฒ นา
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กาลังคนด้านการอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมายในด้าน
การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ดานอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มผลผลิต และ
มูล ค่าทางเศรษฐกิ จของประเทศ มีตัว ชี้วัด ที่ ส าคั ญ ได้แก่ จานวนโครงการ งานวิจัย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ ที่น าไปใช้ ประโยชน์ ในการพัฒ นาชุมชนและสั งคม จานวน
บุคลากรอาชีวศึกษาด้านการวิจัย และพัฒนาจานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
และจานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในระดับชาติหรือนานาชาติ และผลการศึกษาสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ วศินี รุ่งเรือง (2557) ที่ได้ศึกษาการประเมินสมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
พบว่า สมรรถนะผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาสมรรถนะผู้เรียนในแต่ละด้าน โดยรวม
พบว่า ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และด้านสมรรถนะวิชาชีพ อยู่ในระดับมากที่สุด สาหรับด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อุดมสิน
คัน ธภูมิ (2558) ที่ ได้ศึกษาการพัฒ นารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒ นาคุณ ภาพผู้เรียน
สาหรับ โรงเรีย นประถมศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา พบว่า นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จะเห็นได้จากผลการทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และปลายภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เมื่อเปรียบเทียบกัน พบว่า ภาคเรียนที่ 2 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบ
ปลายภาคที่ 2 ของนักเรียนสูงขึ้น และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าภาคเรียนที่ 1 และนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามเกณฑ์หลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ร้อยละ 100
4.6 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาหลังจากการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน จานวน 36 คน จากผู้สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 จานวน 134 คน
คิดเป็นร้อยละ 26.86 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผลจากการนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ไปใช้โดยฝึกการคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ ฝึกทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จึงทาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
วิช าชี พ สู งขึ้น และเมื่ อ ส าเร็ จ การศึ กษาสามารถหางานท าไปได้ อ ย่างมี คุ ณ ภาพ ซึ่งสอดคล้ องกั บ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2559) ได้จัดทาแผนพัฒนาการของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) ประกอบด้ วย 6 ยุ ท ธศาสตร์ ในยุ ทธศาสตร์ ที่ 1 ยุ ทธศาสตร์ พั ฒ นาหลั กสู ตร
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่สูงขึ้น สามารถนาสิ่งที่จาไปฝึกคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้ มีทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม
จริย ธรรม ผู้ ส าเร็จการศึกษาทุ กระดับ /ประเภทได้รับการศึกษาที่มีคุณ ภาพมาตรฐาน มีจิตส านึ ก
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสามัคคี
ปรองดอง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วศินี รุ่งเรือง (2557) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการประเมิน
สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ระบบทวิ
ภาคี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก พบว่า สมรรถนะผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
สมรรถนะผู้ เรีย นในแต่ ล ะด้าน โดยรวมพบว่า ด้ านคุณ ลั กษณะที่ พึงประสงค์ และด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ อยู่ในระดับมากที่สุด สาหรับด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปอยู่ในระดับมาก
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้
1.1 การนารูปแบบไปใช้ ควรมีการปรับปรุงหรือประยุกต์รูปแบบให้เหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษา ชุมชน และสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละหลักสูตรการเรียนการสอน
1.2 จัดประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน เพื่อให้
ความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินงานตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
1.3 ดาเนิ นการพั ฒนาสมรรถนะวิชาชี พของผู้ เรียนโดยการมีส่ วนร่วมของชุ มชน ตาม
ขั้นตอนในคู่มือการใช้รูปแบบ
1.4 การนารูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้ ควรจัดให้มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการวิจัย มีประเด็นที่น่าสนใจสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน กับผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการความรู้ของนักศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยี ห รื อสายปฏิ บั ติ การ ในสถาบั นการอาชี วศึ กษา สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน สาหรับสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ภาคผนวก

261

ภาคผนวก ก
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยเพื่อการวิจัยเรื่อง
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ชื่อ-นามสกุล
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ
ชูทัน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์

ตาแหน่ง/หน้าที่
อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
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อินทุวงศ์
3. ดร.สงวน หอกคา
4. ดร.ศยามล นิติพงศ์สุวรรณ
5. ดร.เร่งรัด สุทธิสน

ราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
จังหวัดพิษณุโลก
ครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สุโขทัย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการผู้จัดการบริษัทกู๊ด เฟอร์ติไลเซอร์อะกรีคัล
เจอรัล จากัด จังหวัดกาแพงเพชร

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมให้การสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง/หน้าที่

กลุ่มที่ 1 เป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ
อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
บัวเทศ
ราชภัฏกาแพงเพชร
2. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์
ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคตาก
จังหวัดตาก
3. ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก
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กลุม่ ที่ 2 เป็นผู้บริหารองค์กรภาคเอกชนหรือผู้แทนจากสถานประกอบการในชุมชน
1. ดร.นลธวัช ยุทธวงศ์
อดีตครูเชี่ยวชาญ ประธานสาขาบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก จังหวัดตาก
2. นายเอกลักษณ์ สังข์คา
หัวหน้าช่าง ห้างหุ้นส่วนจากัด ประสบชัยกลการ สาขา
บ้านตาก จังหวัดตาก
3. นายคเชนทร์ แซ่ฉั่ว
ห้างหุ้นส่วนจากัด คเชนทร์การช่างตาก จังหวัดตาก

รายชื่อผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ตรวจสอบร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง/หน้าที่

กลุ่มที่ 1 เป็นนักวิชาการหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยและผู้แทนจากชุมชน มีประสบการณ์
อย่างน้อย 3 ปี
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ
อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชูทัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัน
อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
อินทุวงศ์
3. ดร.เร่งรัด สิทธิสน
กรรมการผู้จัดการบริษัท กู๊ดเฟอร์ติไลเซอร์อะกรี
คัลเจอรัล จากัด จังหวัดกาแพงเพชร
กลุม่ ที่ 2 เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะชานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมีประสบการณ์
อย่างน้อย 5 ปี
1. ดร.สงวน หอกคา
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
จังหวัดพิษณุโลก
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2. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์
3. ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย

ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก
กลุม่ ที่ 3 เป็นนักวิชาการหรือเป็นครูผู้สอนที่มีวิทยฐานะชานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญและ
มีความรู้ความสามารถในการบริหารการจัดการเรียนการสอนหรือการพัฒนารูปแบบ
มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
1. ดร.ชัด อินทะสี
ครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
จังหวัดกาแพงเพชร
2. ดร.มุจลินทร์ บินชัย
ครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
จังหวัดชัยนาท
3. ดร.ศยามล นิติพงศ์สุวรรณ
ครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

1.

2.

3.

4.

5.

6.

รายชื่อกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ประเมินคุณภาพด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง/หน้าที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์
อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
อินทุวงศ์
ราชภัฏอุตรดิตถ์ มีความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัย
พัฒนารูปแบบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ
อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
บัวเทศ
ราชภัฏกาแพงเพชร มีความรู้และประสบการณ์
ด้านการวิจัยพัฒนารูปแบบและการวิจัยร่วมกับชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ
อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชูทัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
มีความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยพัฒนารูปแบบ
ดร.สงวน หอกคา
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
จังหวัดพิษณุโลก มีความรู้ มีประสบการณ์ด้านการวิจัย
พัฒนารูปแบบ และการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียน
ดร.จักรภพ เนวะมาตย์
ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก
มีความรู้ มีประสบการณ์ด้านการวิจัยพัฒนารูปแบบ
และการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

265

7. ดร.นลธวัช ยุทธวงศ์

จังหวัดพิษณุโลก มีความรูด้ ้านการวิจัยพัฒนารูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน และมี
ประสบการณ์ดา้ นการพัฒนาผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
อดีตครูเชี่ยวชาญ ประธานสาขาบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นตาก จังหวัดตาก มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการวิจัยพัฒนารูปแบบ
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ชื่อ-นามสกุล
8. ดร.จิรวัฒน์ ชินศรี

9. ดร.ชัด อินทะสี

10. ดร.มุจลินทร์ บินชัย

11. ดร.ศยามล นิติพงศ์สุวรรณ

12. ดร.เร่งรัด สิทธิสน

ตาแหน่ง/หน้าที่
รองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
จังหวัดน่าน มีความรู้ด้านการวิจัยพัฒนารูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน และมี
ประสบการณ์ดา้ นการพัฒนาผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
ครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
จังหวัดกาแพงเพชร มีความรู้ มีประสบการณ์ด้านการ
วิจัยพัฒนารูปแบบ และการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียน
ครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
จังหวัดชัยนาท มีความรู้ มีประสบการณ์ด้านการวิจัย
พัฒนารูปแบบ และการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียน
ครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย มีความรู้ มีประสบการณ์ด้านการ
วิจัยพัฒนารูปแบบ และการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียน
กรรมการผู้จัดการบริษัท กู๊ดเฟอร์ติไลเซอร์อะกรีคัล
เจอรัล จากัด จังหวัดกาแพงเพชร มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการวิจัยพัฒนารูปแบบ และการวิจัย
ร่วมกับชุมชน

ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการหาคุณภาพเครื่องมือ

(ฉบับที่ 1)

แบบบันทึกข้อมูล
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
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…………………………………………………………………………………………………………………..
1. แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. .................
2. ข้อมูลประกอบตัวแปรด้านการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ด้านวัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
ด้านกระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
ด้านขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
ด้านคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
3. รายละเอียดของข้อมูล
3.1 ชื่อ/ประเภทของข้อมูล......................................................................................................
3.2 แหล่งข้อมูล (ที่มา/หน่วยงาน/ชื่อเอกสารอ้างอิง วัน/เดือน/ปี)
............................................................................................................................. ..............
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
3.3 ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)
...........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
3.4 บันทึกรายละเอียดของข้อมูลที่พบ
ที่
ประเด็น/รายละเอียด
บันทึกของผู้วิเคราะห์
1. ด้านวัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์
ของผู้เรียน
อ่าน/สรุปประเด็น
สัมภาษณ์เพิ่มเติม
2. ด้านกระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
อื่น ๆ
ของผู้เรียน
3. ด้านขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียน
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4. ด้านคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียน
6. ข้อสังเกตอื่นที่พบ
...........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
7. สรุปเป็นผังมโนทัศน์ (Concept Mapping) ตามองค์ประกอบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ลงชื่อผู้วิเคราะห์เนื้อหา
วันที่.........เดือน............พ.ศ.

(ฉบับที่ 2)

แบบสอบถาม
สภาพการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
*****************************************************************
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และสภาพ
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
2. การสอบถามสภาพการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ บ้ า นตาก จะสอบถามในด้ านการพั ฒ นาความรู้ และทั กษะ ด้ า นการพั ฒ นา
ความสามารถในการสื่ อ สาร ด้ า นการพั ฒ นาความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี ด้ านการพั ฒ นา
ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น และด้านการพัฒนาเจตคติ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์
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3. ข้อมูลที่ท่านตอบจะวิเคราะห์เป็นภาพรวมเพื่อนาไปใช้ในการพัฒ นารูปแบบการพัฒ นา
สมรรถนะวิชาชี พของผู้เรียนโดยการมี ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จึงมิได้เกิด
ความเสียหายต่อท่าน หรือสถานศึกษาของท่าน

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
นางวัลลีย์ อาศัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ





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

3. วุฒิการศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
4. ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้บริหารสถานศึกษา
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 ครูผู้สอน

ตอนที่ 2 สอบถามสภาพการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพ ของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ในช่องระดับการปฏิบัติ ที่ตรงกับความคิดเห็ น และสภาพ
ความเป็ น จริงของการพั ฒ นาสมรรถนะวิช าชีพของผู้เรียนโดยการมีส่ วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สภาพการพัฒนา

มีพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด
มีพัฒนาอยู่ในระดับมาก
มีพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง
มีพัฒนาอยู่ในระดับน้อย
มีพัฒนาอยู่ในระดับน้อยที่สุด

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการพัฒนา
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4)
(3) (2)

การพัฒนาความรู้และทักษะ
1. พัฒนาผู้เรียนได้รับความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของ
วิชาที่เรียนและประสบการณ์ใหม่ ๆ ในรายวิชานั้น ……. ......... ......... .........
2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคนิคและวิธี
การศึกษาเรียนรู้การในการประกอบอาชีพให้ประสบ
ความสาเร็จ …………………………………………………………… ......... ......... .........
3. ผู้เรียนความสามารถในการใช้ทักษะการเรียนรู้ในการ

น้อย
ที่สุด
(1)

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

......... .........
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แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ……………………………………….... ......... ......... ......... .........
4. ผู้เรียนได้รับการอบรมและพัฒนากระบวนการคิดโดย
ใช้เหตุผลจนสามารถปฏิบัติได้ ....................................... ......... ......... ......... .........
5. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เหตุผลเพื่อการทางานและ
การแก้ไขปัญหา ............................................................. ......... ......... ......... .........
ระดับการพัฒนา
มาก มาก ปาน น้อย
สภาพการพัฒนา
ที่สุด
กลาง
(5) (4)
(3) (2)
6. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะใหม่ ๆ จากการฝึก
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง ......................................... ......... ......... ......... .........
การพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร
7. ความสามารถของผู้เรียนในการพูด การฟัง การจูงใจ
และการโน้มน้าวผู้อื่น………............................................ ......... ......... ......... .........
การพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร
8. มีทักษะด้านการคิด การพูด และการเขียน ที่ถูกต้อง
เพื่อการสื่อสาร .............................................................. ......... ......... ......... .........
9. มีทักษะในการวิเคราะห์สื่อ ใช้สื่อ และผลิตสื่อได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ..................................................... ......... ......... ......... .........
10. มีความสามารถในการเขียน การทารายงาน และการ
นาเสนอผลงาน ............................................................. ......... ......... ......... .........
การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
11. ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูล และรับ-ส่งข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตได้ ............................................................... ......... ......... ......... .........
12. สามารถจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์ได้ .............................................................. ......... ......... ......... .........
13. สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการพิมพ์งาน การ
คิดคานวณและการนาเสนอผลงานได้ ........................... ......... ......... ......... .........
14. สามารถสืบค้นข้อมูล และรับ-ส่งข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตได้ .............................................................. ......... ......... ......... .........
การพัฒนาความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
15. การวางแผนการทางานร่วมกับผู้อื่นได้ .................... ......... ......... ......... .........

.........
.........
.........
น้อย
ที่สุด
(1)
.........

.........

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

.........
.........
.........
.........
.........
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มาก
ที่สุด
(5)
16. ผู้เรียนมีความสามารถในการทางานเป็นทีม ............ .........
17. ผู้เรียนเป็นผู้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ..... .........
18. มีความสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
ในการทางานกลุ่ม .......................................................... .........
การพัฒนาเจตคติ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์
19. ปฏิบัติงานโดยยึดตามกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบ
ที่กาหนดไว้ .................................................................... .........
20. มีความเสียสละกาลังกาย ทรัพย์ สติปัญญาในการ
ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม ................................................ .........
22. มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและ
สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ............ .........
23. การอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีไทย
อันงดงาม ...................................................................... .........
24. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายสาเร็จตามกาหนด
โดยคานึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น …...…… .........
สภาพการพัฒนา

ระดับการพัฒนา
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด
(4) (3)
(2)
(1)
......... ......... ......... .........
......... ......... ......... .........
......... .........

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ของแบบสอบถามสภาพการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
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--------------------------------------------------------------ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ข้อ
21
22
23
24

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1

รวม
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
4
รวม
5
5
5
5

ค่า
IOC
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
ค่า
IOC
1.00
1.00
1.00
1.00

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสภาพการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้ เรียนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เท่ากับ 0.951

275

(ฉบับที่ 3)

แบบสัมภาษณ์
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
................................................................................................................................
1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์
1.1 ชื่อ-นามสกุล ผู้ให้สัมภาษณ์.......................................................................................
1.2 ตาแหน่ง.....................................................................................................................
1.3 หน่วยงานผู้ให้สัมภาษณ์............................................................................................
1.3 หมายเลขโทรศัพท์.....................................................................................................
1.4 สัมภาษณ์วันที่..........เดือน........................พ.ศ. .......................................
เริ่มสัมภาษณ์เวลา...................น. สิ้นสุดการสัมภาษณ์เวลา......................น.
2. ประเด็นการสัมภาษณ์
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แนวทางการพั ฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้ เรียนโดยการมีส่ วนร่วมของชุมชน วิทยาลั ย
การอาชีพบ้านตากใน 4 ประเด็นต่อไปนี้ ควรมีลักษณะเป็นอย่างไร
ประเด็ น ที่ 1 ด้ านวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารพั ฒ นาสมรรถนะวิช าชี พ ของผู้ เ รีย น ควรก าหนด
วัตถุประสงค์อย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ประเด็น ที่ 2 ด้านกระบวนการพัฒ นาสมรรถนะวิช าชีพของผู้เรียน ควรประกอบด้ว ย
ขั้นตอนการพัฒนาอย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ประเด็น ที่ 3 ด้านขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ควรดาเนินการตาม
ขอบข่ายด้านใดบ้างในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ประเด็นที่ 4 ด้านคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ควรมีองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการเป็นใครบ้าง และมีหน้าที่อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์
วัลลีย์ อาศัย
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(ฉบับที่ 4)

ประเด็นการสนทนากลุ่ม
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ (ร่าง) รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
**************************************************
ในการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความ
เหมาะสมของ ร่ างรู ป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะวิ ช าชี พ ของผู้ เรีย นโดยการมี ส่ ว นร่ว มของชุ ม ชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ใน 4 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบที่ 1 วัตถุประสงค์การพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
ประเด็ นที่ 2 การพิ จารณาความเหมาะสมขององค์ ประกอบที่ 2 กระบวนการพั ฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
ประเด็ นที่ 3 การพิ จารณาความเหมาะสมขององค์ ประกอบที่ 3 ขอบข่ ายการพั ฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
ประเด็นที่ 4 การพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบที่ 4 คณะกรรมการพั ฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
ประเด็นที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ
………………………………………………….
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(ฉบับที่ 5)
แบบประเมิน คุณ ภาพของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
...........................................................................................................
คาชี้แจง
1. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินคุณภาพของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ประเมินใน 2 ด้าน ได้แก่
ด้านความเหมาะสม และด้านความเป็นไปได้
ความเหมาะสม หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่
1) วัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 2) กระบวนการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียน 3) ขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้ เรียน และ 4) คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน
ความเป็นไปได้ หมายถึง ความคิดเห็ นของผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าโอกาสที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายที่
ระบุไว้ในรูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก และมีความเป็นไปได้ว่าจะประสบความสาเร็จในการนาไปปฏิบัติ
2. การประเมินคุณภาพของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิท ยาลั ย การอาชีพ บ้ านตาก นี้ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของการท าวิจัยเรื่อ ง รูปแบบการพั ฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
3. ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบประเมินทุกข้อตามความเป็นจริง
เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ต่อไป และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
นางวัลลีย์ อาศัย
ผู้ดาเนินการวิจัย
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ตอนที่ 1 การประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความ ว่ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก มีคุณภาพอยู่ในระดับใดและกรุณาทาเครื่องหมาย
ลงในช่องระดับคุณภาพที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยพิจารณาใน
2 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ความเหมาะสม หมายถึง ความสอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างทฤษฎี หลักการ
และแนวคิด ของรูป แบบการพัฒ นาสมรรถนะวิช าชีพ ของผู้ เรียนโดยการมีส่ ว นร่วมของชุมชน ซึ่ง
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ประเด็นที่ 2 ความเป็นไปได้ หมายถึง โอกาสที่จะบรรลุ เป้าหมายที่ระบุไว้ในรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก และมี
ความเป็นไปได้ว่าจะประสบความสาเร็จในการนาไปปฏิบัติบนพื้นฐานสภาพและปัญหาการดาเนิ นงาน
ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
5 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับน้อยที่สุด

ความเหมาะสม
รายการ
องค์ประกอบที่ 1 วัตถุประสงค์การพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน

ความเป็นไปได้

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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1. เพื่อให้ผู้บริหารเกิดความตระหนักและให้
ความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน
ขั้นที่ 1การวางแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียน
ขั้นที่ 2 การจัดองค์กรเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียน
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามแผน
ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผล
องค์ประกอบที่ 3 ขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน
1. การพัฒนาความรู้และทักษะ
2. พัฒนาความสามารถในการสื่อสาร
3. พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
4. พัฒนาความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
ความเหมาะสม
รายการ
5. พัฒนาเจตคติ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์
องค์ประกอบที่ 4 คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพผูเ้ รียน
1. คณะกรรมการบริหารเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพผู้เรียน
2. หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน

ความเป็นไปได้

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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3. คณะกรรมการดาเนินการเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
4. หน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ของแบบประเมิน คุณ ภาพของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

--------------------------------------------------------------ข้อ
1
2
3
4
5
6
7

1
1
1
1
1
1
1
1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

5
1
1
1
1
1
1
1

รวม
5
5
5
5
4
5
5

ค่า
IOC
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
0
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5
4
5
5

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

(ฉบับที่ 6)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อ
โครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชน
*******************************************************************
คาชี้แจง
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อ
โครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชน แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ ต อบแบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป็ น แบบส ารวจ
รายการ (Check list)
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อ
โครงการส่ งเสริมจิตอาสาพัฒ นาและบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชน มีลั กษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ข้อมูลที่ท่านตอบจะวิเคราะห์ เป็นภาพรวมเพื่อนาไปใช้ในการพัฒ นารูปแบบการพัฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จึงมิได้เกิด
ความเสียหายต่อท่านหรือหน่วยงานของท่าน

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
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นางวัลลีย์ อาศัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 30 ปี
 30 – 39 ปี
 40 – 49 ปี
 50 ปี ขึ้นไป
3. สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
 ผู้เรียน
 ชุมชน
4. หน่วยงาน/ชุมชน
 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
 ชุมชน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อโครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาและบริการ
วิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชน

คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ในช่องระดับความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับ กิจกรรมภายใต้
โครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชน โดยมีเกณฑ์
การพิจารณา ดังนี้
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5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด

รายการ
1. มีการวางแผนดาเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการโดย
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม......................................................
2. การจัดทากิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ......................................................................
3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลของ
กิจกรรมภายใต้โครงการ....................................................
4. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการมีความเหมาะสม........
5. กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการเกิดจากการระดมของ
บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน.....................................
6.ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการดาเนินงาน
ของกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ............................
7. ผู้เรียนมีจิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชนทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง...........................................................
8. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพตามหลักสูตร.....................
9. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน...
10. โครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาการและ
วิชาชีพร่วมกับชุมชน ทาให้สถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน
และชุมชน ได้รับประโยชน์จากการดาเนินโครงการ...........

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด
(4) (3) (2) (1)

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

......... ......... ......... ......... .........
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อ
โครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชน
*****************************************************************************
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ค่า
IOC
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน
และชุม ชน ที่ มี ต่อโครงการส่ งเสริ มจิต อาสาพั ฒ นาและบริก ารวิช าการและวิช าชีพ ร่ว มกั บชุ มชน
เท่ากับ 0.914

(ฉบับที่ 7)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อ
โครงการศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานประกอบการในชุมชน
*******************************************************************
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คาชี้แจง
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อ
โครงการศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานประกอบการในชุมชน แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ ต อบแบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป็ น แบบส ารวจ
รายการ (Check list)
ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน
ที่มีต่อโครงการศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานประกอบการในชุมชน มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ข้อมูลที่ท่านตอบจะวิเคราะห์ เป็นภาพรวมเพื่อนาไปใช้ในการพัฒ นารูปแบบการพัฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จึงมิได้เกิด
ความเสียหายต่อท่านหรือหน่วยงานของท่าน

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
นางวัลลีย์ อาศัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 30 ปี
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 30 – 39 ปี
 40 – 49 ปี
 50 ปี ขึ้นไป
3. สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
 ผู้เรียน
 ชุมชน
4. หน่วยงาน/ชุมชน
 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
 ชุมชน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อ โครงการ
ศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานประกอบการในชุมชน
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ในช่องระดับความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับ กิจกรรมภายใต้
โครงการศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปัญ ญาท้องถิ่ นและสถานประกอบการในชุมชน โดยมี
เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
5 หมายถึง พึงพอใจมากทีส่ ุด
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
รายการ
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
1. มีการวางแผนการดาเนินงานกิจกรรมการศึกษา
ดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานประกอบการ
ร่วมกับชุมชน..................................................................... ......... ......... ......... ......... .........
2. การจัดทากิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการ สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของโครงการ............................................ ......... ......... ......... ......... .........
3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลของ
กิจกรรมภายใต้โครงการ.................................................... ......... ......... ......... ......... .........
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4. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการมีความเหมาะสม........
5. กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการเกิดจากการระดม
ความคิดของชุมชนและสถานประกอบการ........................
6. ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการดาเนินงาน
ของกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ...........................
7. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพตามหลักสูตร.....................
8. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน...
9. โครงการศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
สถานประกอบการในชุมชน ทาให้ผู้เรียนได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและสถาน
ประกอบการ......................................................................
10. โครงการศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
สถานประกอบการในชุมชน ทาให้สถานศึกษา ครูผู้สอน
ผู้เรียน และชุมชน ได้รับประโยชน์จากการดาเนิน
โครงการ............................................................................

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

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

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

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อ
โครงการศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานประกอบการในชุมชน
*****************************************************************************
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
1
1
1
1
1
1
0
1
1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม
5
4
5
5
5
5
4
5
5

ค่า
IOC
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

289
10

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ได้

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน
และชุมชน ที่ มีต่อโครงการศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปัญ ญาท้องถิ่นและสถานประกอบการในชุมชน
เท่ากับ 0.910

(ฉบับที่ 8)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อ
โครงการ Open House เปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
*******************************************************************
คาชี้แจง
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ เรียน และชุมชน ที่มีต่อ
โครงการ Open House เปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ ต อบแบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป็ น แบบส ารวจ
รายการ (Check list)
ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน
ที่มีต่อโครงการ Open House เปิ ดบ้านวิช าการ วิทยาลั ยการอาชีพบ้านตาก มีลั กษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ข้อมูลที่ท่านตอบจะวิเคราะห์ เป็นภาพรวมเพื่อนาไปใช้ในการพัฒ นารูปแบบการพัฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จึงมิได้เกิด
ความเสียหายต่อท่านหรือหน่วยงานของท่าน

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
นางวัลลีย์ อาศัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 30 ปี
 30 – 39 ปี
 40 – 49 ปี
 50 ปี ขึ้นไป
3. สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
 ผู้เรียน
 ชุมชน
4. หน่วยงาน/ชุมชน
 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
 ชุมชน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อ โครงการ
Open House เปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ในช่องระดับความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับ กิจกรรมภายใต้
ต่อโครงการ Open House เปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยมีเกณฑ์
การพิจารณา ดังนี้
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
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4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด

รายการ
1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน
ดาเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ...................................
2. การจัดทากิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ......................................................................
3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลของ
กิจกรรมภายใต้โครงการ....................................................
4. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการมีความเหมาะสม........
5. กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการเกิดจากการระดม
ความคิดของชุมชน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และ
สถานประกอบการ............................................................
6. ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการดาเนินงาน
ของกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ...........................
7. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพตามหลักสูตร.....................
8. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน...
9. โครงการ Open House เปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัย
การอาชีพบ้านตาก ทาให้ผู้เรียนได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ที่หลากหลาย...............................................
10. โครงการ Open House เปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัย
การอาชีพบ้านตาก หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในชุมชน
มีความสนใจและให้ความร่วมมือ.......................................

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด
(4) (3) (2) (1)

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

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

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

......... ......... ......... ......... .........
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อ
โครงการ Open House เปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
*****************************************************************************
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5

ค่า
IOC
1.00
1.00
1.00
0.80
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน
และชุมชน ที่มี ต่อโครงการ Open House เปิ ดบ้ านวิช าการ วิทยาลั ยการอาชีพ บ้า นตาก เท่ากับ
0.875

(ฉบับที่ 9)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อ
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
*******************************************************************
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คาชี้แจง
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อ
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน แบ่งเป็น 2 ตอน
ได้แก่
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ ต อบแบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป็ น แบบส ารวจ
รายการ (Check list)
ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน
ที่มีต่อโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนมีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ข้อมูลที่ท่านตอบจะวิเคราะห์ เป็นภาพรวมเพื่อนาไปใช้ในการพัฒ นารูปแบบการพัฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จึงมิได้เกิด
ความเสียหายต่อท่านหรือหน่วยงานของท่าน

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
นางวัลลีย์ อาศัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 30 ปี
 30 – 39 ปี
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 40 – 49 ปี
 50 ปี ขึ้นไป
3. สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
 ผู้เรียน
 ชุมชน
4. หน่วยงาน/ชุมชน
 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
 ชุมชน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อ โครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ในช่องระดับความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับ กิจกรรมภายใต้
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยมี
เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
รายการ
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน
ดาเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ................................... ......... ......... ......... ......... .........
2. การจัดทากิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ...................................................................... ......... ......... ......... ......... .........
3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลของ
กิจกรรมภายใต้โครงการ.................................................... ......... ......... ......... ......... .........
4. กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการเกิดจากการระดม
ความคิดของชุมชนร่วมกับสถานศึกษา.............................. ......... ......... ......... ......... .........
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5. ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการดาเนินงาน
ของกิจกรรมภายใต้โครงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ....
6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพตามหลักสูตร....................
7. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สถาน
ประกอบการ และชุมชน....................................................
8. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน มีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง.............................................
9. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการมีความเหมาะสม.......
10. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ทาให้ผู้เรียน ชุมชน
และสถานประกอบการได้รับประโยชน์จากการดาเนิน
โครงการ...........................................................................

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

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

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

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

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อ
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
*****************************************************************************
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
1
1
1
1
1
1
0
1
1

รวม
5
5
5
4
5
5
4
5
5

ค่า
IOC
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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10

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ได้

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน
และชุมชน ที่มีต่อ โครงการส่ งเสริมการมีส่ว นร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒ นาสมรรถนะวิช าชีพของ
ผู้เรียน เท่ากับ 0.903

(ฉบับที่ 10)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี และเป็นต้นแบบของชุมชน
*******************************************************************
คาชี้แจง
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี และเป็นต้นแบบของชุมชน แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ ต อบแบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป็ น แบบส ารวจ
รายการ (Check list)
ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน
ที่มีต่อโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี และเป็นต้นแบบของชุมชนมีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ข้อมู ลที่ท่านตอบจะวิเคราะห์ เป็นภาพรวมเพื่อนาไปใช้ในการพัฒ นารูปแบบการพัฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จึงมิได้เกิด
ความเสียหายต่อท่านหรือหน่วยงานของท่าน

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
นางวัลลีย์ อาศัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 30 ปี
 30 – 39 ปี
 40 – 49 ปี
 50 ปี ขึ้นไป
3. สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
 ผู้เรียน
 ชุมชน
4. หน่วยงาน/ชุมชน
 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
 ชุมชน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี และเป็นต้นแบบของชุมชน
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ในช่องระดับความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับ กิจกรรมภายใต้
โครงการส่ งเสริมและสนั บสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี และเป็นต้นแบบของชุมชน โดยมี
เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
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4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด

รายการ
1. มีการวางแผนดาเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการโดย
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม.......................................................
2. การจัดทากิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ......................................................................
3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลของ
กิจกรรมภายใต้โครงการ....................................................
4. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการมีความเหมาะสม........
5. กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการเกิดจากการระดม
ความคิดของชุมชนร่วมกับสถานศึกษา..............................
6. ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการดาเนินงาน
ของกิจกรรมภายใต้โครงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ....
7. ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และเป็นต้นแบบของชุมชน
ตามเป้าหมายของโครงการ...............................................
8. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพตามหลักสูตร.....................
9. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สถาน
ประกอบการ และชุมชน....................................................
10. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี
และเป็นต้นแบบของชุมชน มีการติดตามและประเมินผล
โครงการอย่างต่อเนื่อง................................................................

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด
(4) (3) (2) (1)

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

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

......... ......... ......... ......... .........
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี และเป็นต้นแบบของชุมชน
*****************************************************************************
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5

ค่า
IOC
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน
และชุมชน ที่มีต่อ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี และเป็นต้นแบบของชุมชน
เท่ากับ 0.905

(ฉบับที่ 11)

แบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ
ทดลองใช้รูปแบบเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
*******************************************************************
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คาชี้แจง
แบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้
รูปแบบ
เกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ ต อบแบบประเมิ น มี ลั ก ษณะเป็ น แบบส ารวจ
รายการ (Check list)
ตอนที่ 2 การประเมินตนเองของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้รูปแบบ
เกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามประการใด จึงขอความ
กรุณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงและตอบให้ครบทุกข้อ
ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
นางวัลลีย์ อาศัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. ระดับการศึกษา
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
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ตอนที่ 2 การประเมินตนเองของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมภายใต้ โครงการทดลองใช้รูปแบบเกี่ยวกับ
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับผลการเรียนรู้/ปฏิบัติที่เป็นจริงของท่านโดยมี
ระดับมีผลการเรียนรู้/ปฏิบัติตามความหมายดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน

มีผลการเรียนรู้/ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
มีผลการเรียนรู้/ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
มีผลการเรียนรู้/ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
มีผลการเรียนรู้/ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
มีผลการเรียนรู้/ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ระดับผลการเรียนรู้/ปฏิบัติ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)

ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะ
1. ได้รับความรู้ใหม่เกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาที่เรียนและ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ในรายวิชานั้น ………………………… ......... ......... ......... ......... .........
2. มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการศึกษา
เรียนรู้การในการประกอบอาชีพให้ประสบความสาเร็จ
…………………………………………………………………………….. ......... ......... ......... ......... .........
3. มีความสามารถในการใช้ทักษะการเรียนรู้ในการ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล …………………………………………… ......... ......... ......... ......... .........
4. ได้รับการอบรมและพัฒนากระบวนการคิดโดยใช้
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เหตุผลจนสามารถปฏิบัติได้ ........................................
5. มีทักษะในการใช้เหตุผลเพื่อการทางานและการแก้ไข
ปัญหา ............................................................................
6. มีความรู้และทักษะใหม่ ๆ จากการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง ..............................................................
การพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร
7. มีความสามารถในการพูด การฟัง การจูงใจ และการ
โน้มน้าวผู้อื่น………........................................................
8. มีทักษะด้านการคิด การพูด และการเขียน เพื่อการ
สื่อสารที่ถูกต้อง..............................................................
9. มีทักษะในการวิเคราะห์สื่อ ใช้สื่อ และผลิตสื่อได้
อย่างมีประสิทธิภาพ .......................................................
10. มีความสามารถในการเขียน การทารายงาน และการ
นาเสนอผลงาน ...............................................................

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

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... ..........
......... ......... ......... ......... ..........
......... ......... ......... ......... ..........
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สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
11. สามารถสืบค้นข้อมูล และรับ-ส่งข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตได้ ................................................................
12. สามารถจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์ได้ ...............................................................
13. สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการพิมพ์งาน การ
คิดคานวณและการนาเสนอผลงานได้ ..............................
14. สามารถสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้สาหรับ
งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ .............................................
การพัฒนาความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
15. วางแผนการทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ............................
16. มีความสามารถในการทางานเป็นทีม ........................
17. เป็นผู้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน .................
18. สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในการ
ทางานกลุ่มได้ ..................................................................
การพัฒนาเจตคติ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์
19. ปฏิบัติงานโดยยึดตามกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบที่
กาหนดไว้ .........................................................................
20. มีความเสียสละกาลังกาย ทรัพย์ สติปัญญาในการ
ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม ..................................................
21. มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและ
สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ..............
22. อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีไทย
อันงดงาม ........................................................................
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน

ระดับผลการเรียนรู้/ปฏิบัติ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)

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

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... .........
ระดับผลการเรียนรู้/ปฏิบัติ
มาก มาก ปาน น้อย
ที่สุด
กลาง
(5)
(4)
(3)
(2)

.........
น้อย
ที่สุด
(1)
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23. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายสาเร็จตาม
กาหนดโดยคานึงถึงความปลอดภัยของตนเองและ
ผู้อื่น ….......…

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

.........

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

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

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ของแบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมภายใต้
โครงการทดลองใช้รูปแบบเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
--------------------------------------------------------------ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
ค่า
รวม
IOC
1
2
3
4
5
1
1
1
1
1
5
1.00
1
1
1
1
1
5
1.00
1
1
1
1
1
5
1.00
0
1
1
1
1
4
0.80
1
1
1
1
1
5
1.00
1
1
1
1
1
5
1.00
1
1
0
1
1
4
0.80
1
1
1
1
1
5
1.00
1
1
1
1
1
5
1.00
1
0
1
1
1
4
0.80
1
1
1
1
1
5
1.00
1
1
1
1
1
5
1.00

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ข้อ
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5

ค่า
IOC
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ
ทดลองใช้รูปแบบเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน เท่ากับ 0.948

(ฉบับที่ 12)

แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
*****************************************************************
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
2. การสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนวิทยาลัย การอาชีพบ้าน
ตาก เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
การอาชี พ บ้ า นตาก จะสอบถามในด้ า น 1) วั ตถุ ประสงค์ การพั ฒ นาสมรรถนะวิ ชาชี พของผู้ เรี ยน
2) กระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 3) ขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
และ 4) คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
3. ข้อมูลที่ท่านตอบจะวิเคราะห์เป็นภาพรวมเพื่อนาไปใช้ในการพัฒ นารูปแบบการพัฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จึงมิได้เกิด
ความเสียหายต่อท่าน หรือหน่วยงานของท่าน

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
นางวัลลีย์ อาศัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ


2. อายุ



ชาย
หญิง
ต่ากว่า 30 ปี
30 – 39 ปี
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 40 – 49 ปี
 50 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนวิทยาลัย การอาชีพบ้านตาก
เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ในช่องระดับการปฏิบัติ ที่ตรงกับ ความคิดเห็นของผู้ บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยมีเกณฑ์
การพิจารณา ดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด

รายการ
วัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
1. มีการกาหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน……………………………………..……………..
2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการกาหนดวัตถุประสงค์
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน………………………
3. ผู้บริหารเกิดความตระหนักและให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน………………………………………………….……..
4. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน……………………………………………………

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ปาน
น้อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

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

........... ............ ............. ............ ............
........... ............ ............. ............ ............
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5. ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพสอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ……..….
6. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น........................
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
7. กระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนมี
ขั้นตอนที่เหมาะสมและการดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ..................................................................
8. สถานศึกษามีการวางแผนการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพผู้เรียน………………………………………………………….
9. สถานศึกษามีการจัดองค์กรโดยการจัดบุคลากรใน
ตาแหน่งงานได้อย่างเหมาะสม…………………..……………
10. มีการดาเนินงานปฏิบัติการตามแผนการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน……………………………………..
11. ประสานหน่วยงาน/องค์กรชุมชนที่เป็นแหล่งวิชาการ
และแหล่งทุนเพื่อการให้ความช่วยเหลือ……………….…….

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

........... ............ ............. ............ ............
........... ............ ............. ............ ............
........... ............ ............. ............ ............
........... ............ ............. ............ ............
........... ............ ............. ............ ............
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รายการ
12. มีการสื่อสาร การประสานงานและการกระตุ้น
สร้างแรงจูงใจในการทางาน…………………………….……….
13. มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ..........................................................……
ขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
14. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ และมีความสุข
กับการเรียนทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง..............................................................
15. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ให้บรรลุผลสาเร็จ...........
16. มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด การพูด
และการเขียนเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง..............................
17. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้และสื่อสารด้วย
ภาษาต่างประเทศ……………………………………………………
18. ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ต
และมีทักษะในการสืบค้นข้อมูล…………………………………
19. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทางานร่วมกับผู้อื่นได้มีการ
ทางานเป็นทีม…………………………………………..…………….
20. ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีความรู้และสร้างความตระหนัก
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย…………………………………………….…………..
คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ปาน
น้อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

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

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

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

21. ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน………………………….……….......... ........... ............ ............. ............ ............

รายการ

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ปาน
น้อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)
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22. คณะกรรมการบริหารเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพผู้เรียน ประกอบด้วยบุคคลภายในสถานศึกษา
และชุมชน……………………………………………………………… ........... ............ ............. ............ ............
23. มีคณะกรรมการดาเนินการเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน ที่มีคุณภาพ…………..……………. ........... ............ ............. ............ ............
24. คณะกรรมการแต่ละคณะมีคุณสมบัติและจานวนที่
เหมาะสมทางานร่วมกับชุมชนได้.................................... ........... ............ ............. ............ ............

25. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะมี
ความเหมาะสมและครอบคลุม………..…………………… .........
26. คณะกรรมการบริหารเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพผู้เรียน มีการกาหนดเป้าหมาย นโยบาย และ
กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร………………………………………….. .........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ของแบบสอบถามสภาพการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

--------------------------------------------------------------ข้อ

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
4
5

รวม

ค่า
IOC

แปลผล
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
4
5

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ข้อ
22
23
24
25
26

1
1
1
1
1
1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
1
1
1
1
1

รวม
5
5
5
5
5

ค่า
IOC
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ค่าความเชื่อ มั่น ของแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริห ารสถานศึก ษาและครูผู้ ส อน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เท่ากับ 0.954

(ฉบับที่ 13)

แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
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*****************************************************************
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และความ
คิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
2. การสอบถามความคิดเห็ น ของชุมชนเกี่ยวกับ รูป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะวิช าชีพของ
ผู้ เรี ย นโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน วิ ท ยาลั ย การอาชี พ บ้ า นตาก จะสอบถามในด้ าน 1) ด้ าน
วัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 2) ด้านกระบวนการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้ เรีย น 3) ด้านขอบข่ายการพั ฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้ เรียน และ 4) ด้านคณะกรรมการพั ฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
3. ข้อมูลที่ท่านตอบจะวิเคราะห์เป็นภาพรวมเพื่อนาไปใช้ในการพัฒ นารูปแบบการพัฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จึงมิได้เกิด
ความเสียหายต่อท่าน หรือสถานศึกษาของท่าน

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
นางวัลลีย์ อาศัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 30 ปี
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 30 – 39 ปี
 40 – 49 ปี
 50 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ในช่องระดับการปฏิบัติ ที่ตรงกับความคิดเห็ น และสภาพ
ความเป็นจริงของรูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

รายการ

มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4) (3) (2)

น้อย
ที่สุด
(1)

วัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
1. มีการกาหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียน………………………………………………………………. ......... ......... ......... ......... .........
2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการกาหนดวัตถุประสงค์
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน………………………… ......... ......... ......... ......... .........
3. ผู้บริหารเกิดความตระหนักและให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน……………………….……………………………………… ......... ......... ......... ......... .........
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4. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียน……………………….……………………………………..
5. ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน……………………….……………………….................
6. เป็นโครงการที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาทาให้ผู้เรียนมีคุณภาพมากขึ้น…………………..
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
7. กระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนมี
ขั้นตอนที่เหมาะสมและการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
8. สถานศึกษามีการวางแผนการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ…………………………………….
9. สถานศึกษามีการสื่อสารและประสานงานกับชุมชนได้
อย่างมีระสิทธิภาพ……………………………………………………
10. มีการดาเนินงานปฏิบัติการตามแผนการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน………………………………………

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

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
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รายการ
11. ประสานหน่วยงาน/องค์กรชุมชนที่เป็นแหล่งวิชาการ
และแหล่งทุนเพื่อการให้ความช่วยเหลือ………………………..
12. สถานศึกษามีการกระตุ้นสร้างแรงจูงใจในการทางาน
ร่วมกับชุมชน……………………….…………………………………..
13. มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง………….
ขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
14. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ และมีความสุข
กับการเรียนทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์
จริงและในชุมชน……………………….……………………….......
15. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ให้บรรลุผลสาเร็จ……………………….
16. มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด การพูด และ
การเขียนเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง………………………...........
17. ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ในการพิมพ์งานและจัดทารายงานต่าง ๆ ได้………………..
18. ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ต
และมีทักษะในการสืบค้นข้อมูล………………………………….
19. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีการ
ทางานเป็นทีม……………………….…………………………………
20. ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีความรู้และสร้างความตระหนัก
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย……………………….…………………………………

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4) (3) (2)

น้อย
ที่สุด
(1)

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

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

......... ......... ......... ......... .........
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รายการ
คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
21. ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพผู้เรียน……………………….…………………………………
22. คณะกรรมการบริหารเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพผู้เรียน ประกอบด้วยบุคคลภายในสถานศึกษา
และชุมชน……………………….………………………..................
23. มีคณะกรรมการดาเนินการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพผู้เรียน ที่มีคุณภาพ……………………….…………….....
24. คณะกรรมการแต่ละคณะมีคุณสมบัติและจานวน
ที่เหมาะสม ทางานร่วมกับชุมชนได้………………………......
25. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะมีความ
เหมาะสมและครอบคลุม……………………….…………………
26. คณะกรรมการบริหารเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพผู้เรียน มีการกาหนดเป้าหมาย นโยบาย และกล
ยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร……………………….…………………………….

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4) (3) (2)

น้อย
ที่สุด
(1)

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

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

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

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ของแบบสอบถามความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
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--------------------------------------------------------------ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ข้อ
21
22
23
24
25
26

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1

รวม
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
4
รวม
5
5
5
5
5
5

ค่า
IOC
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
ค่า
IOC
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เท่ากับ 0.950

(ฉบับที่ 14)

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของชุมชนต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
หลังการใช้รูปแบบ
*****************************************************************
คาชี้แจง
แบบสอบถามความพึงพอใจของชุมชนต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก หลังการใช้รูปแบบ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ ต อบแบบประเมิ น มี ลั ก ษณะเป็ น แบบส ารวจ
รายการ (Check list)
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของชุมชนต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก หลังการใช้รูปแบบ
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ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามประการใด จึงขอ
ความกรุณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงและตอบให้ครบทุกข้อ

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
นางวัลลีย์ อาศัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ





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

3. วุฒิการศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
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ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจของชุมชนต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
หลังการใช้รูปแบบ
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ในช่องระดับความพึงพอใจ ที่ตรงกับความคิดเห็น และสภาพ
ความเป็นจริงของคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยมีเกณฑ์การ
พิจารณา ดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด

รายการ
1. มีความสามารถในการใช้ทักษะวิชาชีพเพื่อการ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล…………………………………………….
2. มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ…………….
3. มีทักษะด้านการคิด การพูด และการเขียน เพื่อการ
สื่อสารที่ถูกต้อง……………………………………………………….
4. มีความสามารถในการพูด การฟัง การจูงใจ และการ
โน้มน้าวผู้อื่น……………………………………………………………
5. สามารถสืบค้นข้อมูล และรับ-ส่งข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตได้…………………………………………………………
6. วางแผนการทางานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ……………………………………………......
7. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
เป็นอย่างดี……………………………………………....................

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4) (3) (2)

น้อย
ที่สุด
(1)

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

8. มีความสามารถในการทางานเป็นทีมร่วมกับเพื่อน
ร่วมงานได้………………………………………………………………. ......... ......... ......... ......... .........
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9. ปฏิบัติงานโดยยึดตามกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบ
ที่กาหนดไว้…………………………………………………………….. ......... ......... ......... ......... .........
10. มีความเสียสละกาลังกาย ทรัพย์ สติปัญญาในการ
ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม…………………………………………... ......... ......... ......... ......... .........

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
แบบสอบถามความพึงพอใจของชุมชนต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก หลังการใช้รูปแบบ
*****************************************************************************
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม
5
5
5
5
5
4
5
5
5
4

ค่า
IOC
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
0.80

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจของชุมชนต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก หลังการใช้รูปแบบ เท่ากับ 0.861
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(ฉบับที่ 15)
แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
*******************************************************************
ที่

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ปีการศึกษา
2560

ปีการศึกษา
2561

เพิ่มขึ้นร้อยละ

1
2
3
4
5
6
(ฉบับที่ 16)
แบบรายงานเกียรติบัตร/รางวัลที่ได้รับจากการดาเนินการตามรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
*******************************************************************
ลาดับ

1
2
3
4
5
6

รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานผู้มอบ

วันที่ได้รับ

รองรอย/
หลักฐาน

324
(ฉบับที่ 17)
แบบรายงานจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาหลังจากการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
*******************************************************************
สาขาวิชา
1.

2.
3.
4.
5.
รวม
ร้อยละ

จานวน
ที่สาเร็จ
การศึกษา

ทางาน
(คน)

ชื่อสถานประกอบการ

ศึกษา
ต่อ
(คน)

รองาน/อื่น ๆ
(คน)
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ภาคผนวก ค
คู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
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คู่มือการใช้
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

วัลลีย์ อาศัย

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
คานา
คู่มือการใช้ รูป แบบการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน ภายในเล่ มประกอบด้วยรายละเอียด 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทนา ส่วนที่ 2
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้าน
ตาก ส่วนที่ 3 แนวทางการดาเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชี พของผู้เรียนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก และส่วนที่ 4 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองรูปแบบ
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เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการนาไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ผู้จัดทาขอขอบพระคุณ ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องที่ทาให้คู่มือฉบับนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นแนวทางที่ดี และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
และผู้ ปฏิบัติการที่นารูป แบบการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ไปใช้ เพื่อประโยชน์ต่อสถานศึกษาและผู้เรียนต่อไป
นางวัลลีย์ อาศัย
ผู้จัดทา

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
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ส่วนที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้กาหนดให้การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของ
คนไทยทุกคนที่รัฐต้องจัดให้ เพื่อพัฒ นาคนไทยทุกช่วงวัยให้ มีความเจริญงอกงามทุกด้าน เพื่อเป็น
ต้นทุนทางปัญญาที่สาคัญในการพัฒ นาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการประกอบสัมมาชีพ
และการดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่ างเป็นสุขอันจะนาไปสู่เสถียรภาพ และความมั่นคงของ
สังคมและประเทศชาติที่ต้องพัฒ นาให้ เจริญ ก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศในเวทีโลกท่ามกลาง
กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 โดยวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการ
จัดการศึกษาของประเทศ มุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุก คนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค
ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากาลังคนให้มี
สมรรถนะในการทางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ กาหนด
วิสัยทัศน์ไว้ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่าง
เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
ในยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าหมายที่ 3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ จานวนสถาบันการศึกษาใน
ระดั บ อาชี ว ศึกษาและอุดมศึก ษาที่ จัด การศึ กษาตามหลั กสู ต รที่ มุ่ งพั ฒ นาผู้ เรียนให้ มีส มรรถนะที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพิ่มขึ้น (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560: 10-21)
ในส่วนของรัฐบาลปั จจุบันได้ให้ ความสาคัญกับการพัฒ นาคนทุกช่วงวัย โดยส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มีความรู้และทักษะที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการ
จ้างงานในอนาคต ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิ ทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณ ภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานอาชีพ เน้นการผลิตกาลังคนที่คุณภาพมากกว่าปริมาณ การผลิตกาลังคนในสาขาวิชาชีพให้
เป็นแรงงานคุณภาพหรือแรงงานที่มีฝีมือของประเทศ ซึ่ งรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการนาพาประเทศ
เข้าสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” รูปแบบเศรษฐกิจจะเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมที่เน้นการผลิตปริมาณมาก
และใช้แรงงานราคาถูกไปสู่การพัฒ นาอุตสาหกรรมที่พึ่งพาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม
และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนากาลังคนต้องปรับตัวเพื่อให้สอดรับกับโลกในศตวรรษที่ 21 ใน
4 มิ ติ คื อ 1) เป็ น คนไทยที่ มีค วามรู้ ทั กษะ และความสามารถที่ ส อดรับ กับ โลกในศตวรรษที่ 21
2) เป็น คนไทยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 3) เป็นคนไทยที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสามารถยืน
อย่ างมีศัก ดิ์ศรี ในเวที ส ากล และ 4) เป็ นดิจิ ทัล ไทยเพื่ อสอดรับ กับการเข้าสู่ ยุคดิ จิทัล (ส านั กงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2560: 5-7) สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวง
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ศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคม
โลกจากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth
Industrial Revolution) ท าให้ หุ่ น ยนต์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาแทนที่ กาลั งคนที่ ไร้ฝี มื อและ
ทักษะต่า ทิศทางการผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศทั่วโลกได้ตั้งเป้าหมายให้ประชากรมีทักษะ
สมรรถนะ และความสามารถเฉพาะทาง รัฐบาลไทยจึงกาหนดนโยบายการปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่
ไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลด้านการจัดการศึกษาต้องผลิตและพัฒ นาศักยภาพผู้เรียนด้ วยองค์ความรู้ด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิ ศ วกรรมศาสตร์ (Engineering) คณิ ต ศาสตร์
(Mathematics) ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริง (STEM EDUCATION) และทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21 (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2559: 5-6)
การจั ดการอาชีว ศึกษาต้อ งคานึงถึงการมีส่ ว นร่ว มของชุมชน และน าภู มิปั ญ ญาไทยมา
พัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถนาไปประกอบ
อาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ ซึ่งสมรรถนะเป็น ส่วนประกอบขึ้นมาจาก
ความรู้ ทักษะ และเจตคติ/แรงจูงใจ สมรรถนะ (Competence) ในความหมายของงานอาชีพหรือวิชาชีพ
คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานอาชีพ โดยใช้ความรู้ ทักษะและเจตคติที่ บูรณาการกันอย่างแนบ
แน่ น เพื่ อ ให้ เกิ ด ผลลั พ ธ์ ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ สมรรถนะมี คุ ณ ลั ก ษณะส าคั ญ 2 ประการ คื อ
ประการแรกความสามารถที่ แ สดงว่ า ท าได้ บ นฐานความต้ อ งการในการปฏิ บั ติ งานจริ ง ของ
สภาพแวดล้อมการทางาน และประการที่สอง ผลลัพธ์หรือผลของการปฏิบัติงาน คุณลักษณะทั้งสอง
นั้ น อาจเรี ย กว่ า “ท าได้ แ ละได้ ผ ล” หรือ “ท าได้ ผ ล” ซึ่ งสามารถวัด ประเมิ นและก าหนดให้ เป็ น
มาตรฐานได้ เรียกว่า มาตรฐานสมรรถนะ (Standards of Competence) (สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2560: 5-9) สาหรับมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556
กาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการ
และการดาเนินงาน มีทักษะการปฏิบัติงานในขอบเขตสาคัญและบริบทต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน ซึ่งส่ วน
ใหญ่ เป็ น งานประจ า สามารถประยุกต์ ใช้ค วามรู้และทั กษะไปสู่ บริบ ทใหม่ สามารถให้ คาแนะน า
แก้ ปั ญ หาเฉพาะด้ า น และรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและผู้ อื่ น มี ส่ ว นร่ ว มในคณะท างานหรื อ มี ก าร
ประสานงานกลุ่ม รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมใน
การทางาน (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พ.ศ. 2556, 2556)
การจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาหมายถึงการศึกษาเพื่อการประกอบอาชี พ ความสาเร็จ
ของระบบอาชีวศึกษาจึงควรวัดด้วยการเข้าสู่ตลาดแรงงาน โครงสร้างตลาดแรงงานไทยในปี 2557
พบว่า แรงงานไทยส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพที่ใช้ทักษะต่าและได้ค่าจ้างแรงงานต่า แรงงานไทยกลุ่ม
ใหญ่ ที่ สุ ดประกอบอาชีพเกษตรกรรม (33%) กลุ่มที่ รองลงมาคืองานบริการ (20%) งานช่างฝีมื อ
(12%) งานควบคุมเครื่องจักร (11%) และงานอาชีพพื้นฐาน (11%) ตามลาดับ งานในกลุ่มนี้ ซึ่งคิด
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เป็ น สั ดส่ วนรวมกัน ถึง 87% เป็ น งานที่ใช้ทักษะต่า โดยมีระดับการศึกษาเฉลี่ยไม่เกินมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือได้รับการศึกษาไม่เกิน 9 ปี ในขณะเดียวกัน มีแรงงานเพียงประมาณ 13% ที่ทางานที่ใช้
ทักษะสูงขึ้นไป โดยมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป งานในกลุ่มนี้ประกอบไปด้วย งาน
บริหารจัดการ (3%) งานวิชาชีพ (3%) ช่างเทคนิค (4%) และเสมียน (3%) (สานักงานสถิติแห่งชาติ,
2557) การที่แรงงานส่วนใหญ่ทางานใช้ทักษะความรู้ต่าส่งผลให้ค่าตอบแทนที่แรงงานได้รับต่าไปด้วย
อย่างไรก็ตาม ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตลาดแรงงานไทยมีแนวโน้มปรับตั วไปสู่การใช้แรงงานที่มีทักษะ
สูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกันเราจะพบว่า มีการขาดแคลนแรงงานทักษะในบางสาขา โดยเฉพาะช่าง
เทคนิคและช่างฝีมือ ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องผ่านระบบอาชีวศึกษา ทั้งนี้การขาดแคลนแรงงานไม่ได้เกิด
จากการผลิตแรงงานได้ไม่เพียงพอ แต่เกิดจากปัญหาคุณภาพของระบบอาชีวศึกษา โดยมีข้อสังเกต
3 ประการ 1) การขาดแคลนช่างเทคนิค และช่างฝี มื อ ไม่ได้เกิ ดจากการที่ ระบบอาชี วศึ กษาผลิ ต
บุคลากรไม่เพียงพอ แต่ส่วนใหญ่ช่างเทคนิคและช่างฝีมือ ไม่ได้ทางานช่างตามที่ศึกษามา โดยไปทา
อาชีพอื่นหรือไม่ได้ทางาน 2) มีผู้สาเร็จการศึกษาช่างเทคนิคหรือช่างฝีมือ ที่ทางานในระดับต่ากว่าวุฒิ
การศึกษาที่เรียนมา 3) สาเหตุที่ผู้เพิ่งจบสายเทคนิคหรือช่างฝีมือประกอบอาชีพที่มีรายได้น้อยกว่า
วุฒิการศึกษาที่เรียนมา น่าจะเป็นเพราะมีปัญหาด้านคุณภาพจึงไม่เป็นที่ต้องการของนายจ้าง จาก
ข้อสังเกตทั้ง 3 ประการ สามารถสรุปได้ว่าปัญหาของระบบอาชีวศึกษาไทยไม่ใช่ปัญหาเชิงปริมาณ แต่
เป็นปัญหาเชิงคุณภาพ ซึ่งกินความหมายถึง การที่ระบบอาชีวศึกษาผลิตทักษะที่นายจ้างไม่ต้องการ
หรือการที่ระบบอาชีวศึกษาผลิตทักษะตรงกับที่นายจ้างต้องการ แต่ผู้จบการศึกษาไม่มีทักษะเพียงพอ
(ณัฐสิฏ รักษ์เกียรติวงศ์, 2559: 5-11) ส่วนปัญหาระดับสถานศึกษาซึ่งต้องพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ผู้ เรีย น จากการศึ กษางานวิจั ย ของ พุ ท ธชาด สร้อยสน (2558) ที่ ได้ศึก ษาสภาพปั ญ หาและแนว
ทางการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสถานศึกษา พบว่า
ปัญหาภายในสถานศึกษา การจั ดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของครูไม่มีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ
นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดว่า ครูผู้สอนไม่มีการเตรียมการสอนมาก่อน ไม่มีความพร้อมเพียงพอหรือ
การกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความสนใจ ทาให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายต่อการศึกษา การจัดกิจกรรมใน
สถานศึกษาไม่น่าสนใจ ความไม่พร้อมของอุปกรณ์ในการเรียน รวมไปถึงการจัดกิจกรรมที่ไม่ตรงกับ
ความต้องการของผู้เรียน และได้เสนอแนวทางในการลดปัญหา ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของครู ควรมี การประชุ มหารื อที่ ห ลากหลาย การเพิ่ มกิ จกรรมพั ฒ นาผู้ เรีย นให้ ม ากขึ้น เพิ่ ม
กิจกรรมในการพัฒนาผู้ เรียน ควรทากิจกรรมเพื่อชุมชนข้างเคียงนาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา สนับสนุนการแสดงความสามารถของผู้เรียน และการจัดการเรียนการสอนควรยืดหยุ่นตาม
บริบทในการเรียนการสอน
วิท ยาลั ย การอาชี พ บ้ านตาก สั งกั ดส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึ ก ษา กระทรวง
ศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนระบบปกติและระบบทวิภาคี ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ระดั บ ประกาศนี ยบั ตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) และหลั กสู ตรวิชาชี พระยะสั้ นในสาขาวิชาต่าง ๆ
ตามความต้ องการของผู้ เรี ยนและสถานประกอบการ ในการด าเนิ นงานการจั ดการเรียนการสอนของ
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วิทยาลัยปัญหาหลักที่พบคล้ายกับปัญหาการจัดการอาชีวศึกษาระดับประเทศดังที่กล่าวมาแล้ว คือปัญหา
ด้านคุณภาพผู้เรียน จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พบว่ายังมีบางมาตรฐานและบางตัวบ่งชี้ที่สถานศึกษา
ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา โดยมีเป้าหมายของผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมากทุกมาตรฐาน ดังนั้นจากความสาคัญและสภาพปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนดังกล่าว โดยเฉพาะการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารวิทยาลัย
จึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญ ในการแก้ปัญหาและพัฒ นาคุณ ภาพผู้เรียน เพื่อการพัฒ นาการ
จัดการเรียนการสอนวิชาชีพ และเพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษามีสมรรถนะของการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประกอบกับปัจจุบันวิทยาลัยยังไม่มีรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ ผู้วิจัยจึงสนใจและต้องการศึกษาวิจัย
เรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพ
บ้ านตาก อัน จะเป็ น ประโยชน์ ทั้งในด้านการบริห ารและด้านวิช าการการจัดการเรียนรู้ เพื่ อให้ ได้
ผลการวิจัยที่สะท้อนสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนอย่างแท้จริง และการดาเนินการพัฒนารูปแบบครั้งนี้
ผู้วิจัยได้นารูปแบบไปทดลองใช้ในวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ซึ่งต้ องมีคู่มือการทดลองใช้รูปแบบที่มี
คุณภาพ สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของคู่มือการใช้รูปแบบ
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ไปทดลองใช้
2. เพื่อให้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ การทดลองใช้ รูปแบบการ
พัฒ นาสมรรถนะวิชาชี พของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ได้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ในการทดลองใช้รูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม การใช้รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ขอบเขตการทดลองใช้รูปแบบ
การน ารู ป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะวิ ช าชี พ ของผู้ เรี ย นโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ไปทดลองใช้ ผู้วิจัยกาหนดขอบเขต ไว้ดังนี้
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ทดลองใช้ รู ป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะวิช าชีพของผู้ เรียนโดยการมีส่ วนร่วมของชุม ชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ตามองค์ประกอบของรูปแบบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์การ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 2) กระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 3) ขอบข่ายการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน และ 4) คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน โดยใช้
โครงการเพื่อทดลองรูปแบบ จานวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความ
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1) โครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาการและวิชาชีพ ร่วมกับชุมชน 2) โครงการศึกษา
ดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานประกอบการในชุมชน 3) โครงการ Open House เปิดบ้าน
วิชาการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 4) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 5) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี และเป็นต้นแบบ
ของชุมชน
ขอบเขตแหล่งข้อมูล
ดาเนินการทดลองกับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
แต่ละโครงการ ดังนี้
1. โครงการส่ งเสริ มจิ ตอาสาพั ฒนาและบริการวิชาการและวิชาชี พร่วมกับชุมชน กลุ่ ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จานวน 32 คน ผู้เรียน จานวน 30 คน และชุมชน
จานวน 20 คน รวมจานวน 82 คน
2. โครงการศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานประกอบการในชุมชน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จานวน 22 คน ผู้เรียน จานวน 30 คน และ
ชุมชน จานวน 20 คน รวมจานวน 72 คน
3. โครงการ Open House เปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จานวน 32 คน ผู้เรียน จานวน 30 คน และชุมชน จานวน
20 คน รวมจานวน 82 คน
4. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ผู้สอน จานวน 32 คน ผู้เรียน จานวน 30 คน และ
ชุมชน จานวน 20 คน รวมจานวน 82 คน
5. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี และเป็นต้นแบบของชุมชน กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จานวน 22 คน ผู้เรียน จานวน 30 คน และชุมชน
จานวน 20 คน รวมจานวน 72 คน
ขอบเขตด้านเวลา
ผู้วิจัยได้กาหนดช่วงเวลาที่ทาการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ในปีการศึกษา 2561
เงื่อนไขและข้อจากัดในการนาคู่มือไปใช้
การนาคู่มือการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ไปใช้ในทางปฏิบัติมีเงื่อนไขและข้อจากัด ดังนี้
1. การนาคู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุ ม ชน วิ ท ยาลั ย การอาชี พ บ้ า นตาก ไปใช้ ควรเข้ าใจรายละเอี ยดองค์ ประกอบของรู ปแบบแต่ ละ
องค์ประกอบ ทั้งองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวชี้วัดในแต่ละตัวของประกอบย่อย และ
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ต้องมีความตระหนั กในความสาคัญของการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรีย นโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
2. ผู้บริหารสถานศึกษาที่นารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้ เรียนโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ไปใช้ ควรเตรียมตนเองและบุคลากรของสถานศึกษาให้มี
ความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม การทางานเป็น
ทีม การร่วมมือกันทางาน โดยเฉพาะความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
3. ต้องจัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักในความสาคัญของ
การพั ฒ นาสมรรถนะวิช าชี พ ของผู้ เรี ย นโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน และร่ ว มกั น วางแผนการ
ดาเนินงาน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
4. ฝ่ายบริหารของสถานศึกษาต้องบริหารจัดการในเรื่องเวลา สถานที่ รวมทั้งงบประมาณที่
เพียงพอให้ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการตามคู่มือเพื่อทดลองใช้รูปแบบ
5. สถานศึกษาที่จะนารูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้ ควรกาหนดระยะเวลาเพื่อการสรุปและ
ประเมินผลที่แน่นอน และมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ความหมายของคาที่เกี่ยวข้อง
1. สมรรถนะวิ ช าชี พ ของผู้ เรี ย น หมายถึ ง ความสามารถหรือ ศั ก ยภาพของผู้ เรีย นที่
สอดคล้องกับ สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้แก่ ความสามารถ
ในการประยุ กต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่ การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ โดย
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) การพัฒนาความรู้และทักษะ 2) การพัฒนา
ความสามารถในการสื่ อ สาร 3) การพั ฒ นาความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี 4) การพั ฒ นา
ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น 5) การพัฒนาเจตคติ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. การพั ฒ นาสมรรถนะวิชาชีพ ของผู้เรียน หมายถึง การพัฒ นาความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากมีความสามารถหรือสมรรถนะสอดคล้อง
กับ สมรรถนะวิช าชี พ ผู้ เรี ย นระดั บ ประกาศนีย บั ตรวิช าชีพ ได้ แก่ 1) การพั ฒ นาความรู้และทักษะ
2) การพัฒ นาความสามารถในการสื่อสาร 3) การพัฒ นาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 4) การ
พัฒนาความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น 5) การพัฒนาเจตคติ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. รู ป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะวิ ช าชี พ ของผู้ เ รี ย นโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสร้างและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ
ในการดาเนิ น การพัฒ นาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เพื่ อให้ ผู้ เรียนของวิทยาลั ยการอาชี พ
บ้านตากมีความสามารถหรือสมรรถนะสอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ภายใต้องค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
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ของผู้ เรีย น 2) กระบวนการพั ฒ นาสมรรถนะวิช าชีพของผู้ เรียน 3) ขอบข่ายการพั ฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน และ 4) คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
4. ชุ มชน หมายถึ ง กลุ่ มคนซึ่ งเป็ น บุ ค คลในสถานประกอบการ หน่ ว ยงานของรัฐ และ
รัฐวิส าหกิจ หน่ ว ยงานที่ ผู้ส าเร็จ การศึกษาไปท างาน สถานศึกษาที่ผู้ สาเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ
หน่วยงานผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียน
นักศึกษา และปราชญ์ชาวบ้าน ที่มาร่วมกันพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก
5. ปราชญ์ชาวบ้าน หมายถึง บุคคลที่เป็นเจ้าของภูมิปัญญาชาวบ้าน และนาภูมิปัญญาไป
ใช้ประโยชน์ ในการดารงชีวิตจนประสบความสาเร็จ สามารถถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของอดีตกับ
ปัจจุบันได้เหมาะสม
6. การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยการร่วมดาเนินงานในโครงการ
ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก จานวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาการและ
วิชาชีพร่วมกับชุมชน 2) โครงการศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานประกอบการใน
ชุมชน 3) โครงการ Open House เปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 4) โครงการส่งเสริม
การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนเพื่ อ การพั ฒ นาสมรรถนะวิ ช าชี พ ของผู้ เรี ย น 5) โครงการส่ งเสริม และ
สนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี และเป็นต้นแบบของชุมชน
7. คุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา หมายถึง ความสามารถหรือศักยภาพของผู้เรียนที่สอดคล้อง
กั บ สมรรถนะวิ ช าชี พ ผู้ เรี ย นระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ได้ แ ก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษามี
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่
อาชีพ โดยผู้เรียนมีความสามารถในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ด้านความรู้และทักษะ 2) ด้านความสามารถใน
การสื่อสาร 3) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 4) ด้านความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
และ 5) ด้านเจตคติ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากชุมชน
8. สภาพการพั ฒ นาสมรรถนะวิชาชี พ ของผู้ เรี ยนโดยการมีส่ วนร่วมของชุ มชนของ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก หมายถึง สภาวะการดาเนินงานหรือการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบันของ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตากต่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนา
ความรู้และทักษะ 2) การพัฒ นาความสามารถในการสื่อสาร 3) การพัฒ นาความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 4) การพัฒนาความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น 5) การพัฒนาเจตคติ/คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
9. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนของ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก หมายถึง วิธีดาเนินการในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย โดยพิจารณา
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จากประเด็นใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 2) กระบวนการ
พั ฒ นาสมรรถนะวิ ช าชี พ ของผู้ เรี ย น 3) ขอบข่ ายการพั ฒ นาสมรรถนะวิ ช าชี พ ของผู้ เรี ย น และ
4) คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
10. โครงการที่ใช้ทดลองรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านวิ ชาชีพของผู้เรียนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก หมายถึง โครงการที่ผู้บริหารและครูผู้สอนของ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตากร่วมกับชุมชน ร่วมกันจัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทดลองรูปแบบ
ประกอบด้วย 5 โครงการ ดังนี้
1) โครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชน
2) โครงการศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานประกอบการในชุมชน
3) โครงการ Open House เปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
4) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียน
5) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี และเป็นต้นแบบของชุมชน
11. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการของวิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
12. ครูผู้สอน หมายถึง ข้าราชการครู พนักงานราชการทาหน้าที่สอน และลูกจ้างชั่วคราว
ทาหน้าที่สอน ในวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13. ผู้ เรี ยน หมายถึ ง ผู้ ที่ ลงทะเบี ยนเรียนในหลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรวิชาชี พ (ปวช.) ปี
การศึกษา 2561 ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ส่วนที่ 2
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
.....................................................................................................................
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เ รียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
การอาชีพบ้านตาก มีองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะ
วิช าชีพผู้ เรีย น 2) กระบวนการพั ฒ นาสมรรถนะวิชาชีพ ผู้เรียน 3) ขอบข่ายการพัฒ นาสมรรถนะ
วิชาชีพผู้เรียน และ 4) คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 1 วัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
1. เพื่อให้ผู้บริหารเกิดความตระหนักและให้ความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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2. เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
3. เพื่อให้ ผู้เรีย นมีส มรรถนะวิชาชีพสอดคล้ องกับมาตรฐานคุณ วุฒิ อาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
กระบวนการพัฒนางานวิชาการมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวางแผนการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพผู้เรียน 2) การจัดองค์กร 3) การปฏิบัติตามแผน 4) การติดตามและประเมินผล รายละเอียด
ดังนี้
ขั้นที่ 1 การวางแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน ประกอบด้วย
1.1 วางแผนทาความเข้าใจกับบุคคลในชุมชนที่เกี่ยวข้อง
1.2 จัดประชุมครูในสถานศึกษาและชุมชนที่เกี่ยวข้อง
1.3 การแสวงหาความร่วมมือในการจัดการศึกษาจากภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชน
1.4 การกาหนดเป้าหมายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
1.5 การจัดอันดับความสาคัญของเป้าหมาย
1.6 การกาหนดพันธกิจและแนวทางการดาเนินงาน
1.7 การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินงาน
1.8 การกาหนดงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
1.9 การกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
ขั้นที่ 2 การจัดองค์กร ประกอบด้วย
2.1 จัดอบรมครู ทาแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอนและการวัดผล
2.1 การจัดโครงสร้างองค์กรให้ชัดเจนและไม่ทับซ้อน
2.2 การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
2.3 การกาหนดความสัมพันธ์ในสายการบังคับบัญชา
2.4 การจัดสรรทรัพยากรให้กับหน่วยงาน
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามแผน ประกอบด้วย
3.1 การศึกษาวิธีปฏิบัติตามแผน
3.2 การปฏิบัติตามแผนที่กาหนด
3.3 สื่อสารและประสานงานให้มีประสิทธิภาพ
3.4 กระตุ้นสร้างแรงจูงใจในการทางาน
3.5 การนิเทศการปฏิบัตติ ามแผน
ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย
4.1 การวางกรอบการประเมิน
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4.2 การจัดหา/จัดทาเครื่องมือ
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
4.5 การแปลความหมาย
องค์ประกอบที่ 3 ขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
ขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่
1) พัฒนาความรู้และทักษะ 2) พัฒนาความสามารถในการสื่อสาร 3) พัฒนาความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 4) พัฒ นาความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น 5) พัฒ นาเจตคติ/คุ ณ ลั กษณะที่พึ ง
ประสงค์ มีรายละเอียดดังนี้
3.1 พัฒนาความรู้และทักษะ ประกอบด้วย
3.1.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ และมีความสุขกับการเรียนทฤษฎี
และการฝึกปฏิบัติ
3.1.2 จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง
3.1.3 จัดให้ ผู้ เรียนได้เรียนรู้และมีทักษะเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ที่ทันสมัย
3.1.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ
ให้บรรลุผลสาเร็จ
3.2 พัฒนาความสามารถในการสื่อสาร ประกอบด้วย
3.2.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด การพูด และการเขียนเพื่อการสื่อสาร
ที่ถูกต้อง
3.2.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการเขียน การทารายงาน
3.2.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการนาเสนอผลงาน
3.2.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้และสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ
3.2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนทางานเป็นทีมในการจัดกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร
3.3 พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย
3.3.1 ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการพิมพ์งานและ
จัดทารายงานต่าง ๆ ได้
3.3.2 ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ต
3.3.3 ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะในการสืบค้นข้อมูล
3.3.4 ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะในการรับ-ส่งข้อมูลทางอีเมล์
3.4 พัฒนาความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น ประกอบด้วย
3.4.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทางานเป็นทีม
3.4.2 ฝึกการวางแผนการทางานร่วมกับผู้อื่น
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3.4.3 ฝึกการพูดหรือแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น
3.4.4 ฝึกให้รับบทบาทแต่ละหน้าที่ในการทางานกลุ่ม
3.5 พัฒนาเจตคติ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย
3.5.1 ฝึ ก อบรมให้ ความรู้ แ ละสร้ างความตระหนั ก ความรั บ ผิ ด ชอบในการ
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
3.5.2 จัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันงดงาม
3.5.3 จัดกิจกรรมและอบรมเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น การมีมนุษย
สัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความสนใจใฝ่รู้ และความสามัคคี เป็นต้น
องค์ประกอบที่ 4 คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการบริหาร
เพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน 2) คณะกรรมการดาเนินการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ผู้เรียน รายละเอียดดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
1.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน เป็นประธานกรรมการ
1.1.2 ผู้อานวยการวิทยาลัย เป็นรองประธานกรรมการ
1.1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เป็นกรรมการ (จานวน 2 คน)
1.1.4 ผู้แทนสถานประกอบการ เป็นกรรมการ (จานวน 1 คน)
1.1.5 ผู้แทนกลุ่มอาชีพ เป็นกรรมการ (จานวน 2 คน)
1.1.6 ผู้แทนครู เป็นกรรมการ (จานวน 2 คน)
1.1.7 รองผู้อานวยการฝ่ายวางแผนงานและความร่วมมือ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ
1.2 หน้าที่ของคณะกรรมการ
1.2.1 กาหนดเป้าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์ในการบริหารเพื่อการพัฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
1.2.2 ให้ความเห็นชอบแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
1.2.3 ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของสถานศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
1.2.4 กากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
2. คณะกรรมการดาเนินการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
2.1.1 ผู้อานวยการวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ
2.1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เป็นกรรมการ (จานวน 2 คน)
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2.1.3 ผู้แทนสถานประกอบการ เป็นกรรมการ (จานวน 2 คน)
2.1.4 ผู้แทนกลุ่มอาชีพ เป็นกรรมการ (จานวน 2 คน)
2.1.5 ผู้แทนครู เป็นกรรมการ (จานวน 2 คน)
2.1.6 รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ
2.2 หน้าที่ของคณะกรรมการ
2.2.1 จัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
2.2.2 จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงาน
ตามลาดับขั้น
2.2.3 ประสานงานความร่วมมือและดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
2.2.4 จัดทาข้อตกลงความร่วมมือกับชุมชน
2.2.5 รายงานผลการดาเนินงานการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
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รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
องค์ประกอบที่ 1
วัตถุประสงค์การพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน

องค์ประกอบที่ 2
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน

องค์ประกอบที่ 3
ขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน

1. เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารเกิ ด ความ
ตระหนักและให้ความสาคัญกับ
การพั ฒ นาสมรรถนะวิ ช าชี พ
ของผู้ เรี ยนโดยการมี ส่ว นร่ว ม
ของชุมชน
2. เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนเข้ า มามี ส่ ว น
ร่ ว มในการพั ฒ นาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน
3. เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี ส มรรถนะ
วิชาชีพสอดคล้องกับมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ อ าชี วศึ ก ษ าระ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
4. เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

ขั้ น ที่ 1 การวางแผนการพั ฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ขั้นที่
2 การจั ด องค์ ก รเพื่ อการพั ฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน

1. ก ารพั ฒ น าค วาม รู้ แ ล ะ
ทักษะ
2. การพัฒนาความสามารถใน
การสื่อสาร
3. การพัฒนาความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
4. การพัฒนาความสามารถใน
การทางานร่วมกับผู้อื่น
5 . ก า ร พั ฒ น า เจ ต ค ติ /
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ผู้เรียน
ขั้นที่ 4 การติดตามและ
ประเมินผลตามแผนพัฒนา

องค์ประกอบที่ 4
คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
4.1 คณะกรรมการบริหารเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ผู้เรียน
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
1 ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน เป็นประธานกรรมการ
2. ผู้อานวยการวิทยาลัย เป็นรองประธานกรรมการ
3. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เป็นกรรมการ (จานวน
2 คน)
4. ผู้แทนสถานประกอบการ เป็นกรรมการ (จานวน 1 คน)
5. ผู้แทนครู เป็นกรรมการ (จานวน 2 คน)
6. รองผู้อานวยการฝ่ายวางแผนงานและความร่วมมือ เป็น
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ของคณะกรรมการ
1 กาหนดเป้าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์ในการบริหารเพื่อ
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
2.ให้ความเห็นชอบแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
3. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆของ
สถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
4.กากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพผู้เรียน

ภาพที่ 6 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

4.2 คณะกรรมการดาเนินการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพผู้เรียน
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ
2. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เป็นกรรมการ
(จานวน 2 คน)
3. ผู้แทนสถานประกอบการ เป็นกรรมการ (จานวน 2 คน)
4. ผู้แทนครู เป็นกรรมการ (จานวน 2 คน)
5. รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็น
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ของคณะกรรมการ
1. จัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
2. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการ
ปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
3. ประสานงานความร่วมมือและดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง
ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
4. จัดทาข้อตกลงความร่วมมือกับชุมชน
5. รายงานผลการดาเนินงานการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ผู้เรียน
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ส่วนที่ 3
แนวทางการดาเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
...................................................................................................................................
แนวทางการดาเนินงานทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้ เรียนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ดาเนินการตามปฏิทินการทดลองใช้รูปแบบ ดังนี้
ปฏิทินการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
วัน/เดือน/ปี
รายการ/กิจกรรม
เม.ย. 2561 ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงรูปแบบ
ร่วมกันอภิปราย ระดมความคิด
ที่เกี่ยวกับการทดลองใช้รูปแบบ
10-12 พ.ค. การเก็บข้อมูลตามโครงการส่งเสริม
2561
จิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาการและ
วิชาชีพร่วมกับชุมชน

20 พ.ค.
2561
4-5 มิ.ย.
2561

การเก็บข้อมูลตามโครงการศึกษาดูงาน
ในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถาน
ประกอบการในชุมชน
การเก็บข้อมูลตามโครงการ Open
House เปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก

ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน และชุมชน

หมายเหตุ

ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน และชุมชน

ดาเนิน
กิจกรรมย่อย
ต่อเนื่องตลอด
ปีการศึกษา
2561
ดาเนิน
กิจกรรมย่อย
ตลอดปี 2561
ดาเนิน
กิจกรรมย่อย
ต่อเนื่องตลอด
ปีการศึกษา
2561

ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน และชุมชน
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน และชุมชน
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วัน/เดือน/ปี
รายการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
23-24 มิ.ย. การเก็บข้อมูลตามโครงการส่งเสริมการ ผู้บริหารสถานศึกษา
2561
มีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนา
ครูผู้สอน และชุมชน
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน

7-9 มิ.ย.
2561

การเก็บข้อมูลตามโครงการส่งเสริมและ ผู้บริหารสถานศึกษา
สนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี และ
ครูผู้สอน และชุมชน
เป็นต้นแบบของชุมชน

มี.ค. 2562 ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการเก็บ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการทดลองใช้รูปแบบ
เม.ย. 2562 จัดทารายงานผลการดาเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม

หมายเหตุ
ดาเนิน
กิจกรรมย่อย
ต่อเนื่องตลอด
ปีการศึกษา
2561
ดาเนิน
กิจกรรมย่อย
ต่อเนื่องตลอด
ปีการศึกษา
2561

ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน และชุมชน
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน และชุมชน

แนวทางการดาเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชี พของผู้เรียนโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ร่วมกับชุมชน ต้อง
ดาเนินโครงการ 5 โครงการที่ใช้ทดลองรูปแบบ ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาและบริการ
วิช าการและวิช าชี พ ร่ ว มกับ ชุ มชน 2) โครงการศึ กษาดู งานในแหล่ งภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และสถาน
ประกอบการในชุมชน 3) โครงการ Open House เปิดบ้านวิช าการ วิทยาลั ยการอาชีพบ้านตาก
4) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 5) โครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุ นเยาวชนคนเก่ง คนดี และเป็นต้นแบบของชุมชน โดยการดาเนินโครงการแต่ละ
โครงการจะต้ องจั ดระบบการด าเนิ นงานและปฏิ บั ติ ตามที่ ก าหนดไว้ ในองค์ ป ระกอบของรู ปแบบที่
ประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบหลั ก ได้ แก่ 1) วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารพั ฒ นาสมรรถนะวิ ช าชี พ ของผู้ เรี ย น
2) กระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 3) ขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
และ 4) คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชน
จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และเครือข่ายความร่วมมือ ได้ร่วมกัน
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาพัฒนา และบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชน และ
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ยกระดั บ ความสั ม พั น ธ์ข องเครื อ ข่ ายความร่ว มมื อ ด้ านวิช าการและวิช าชี พ ของชุ ม ชนและสถาน
ประกอบการ
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการประเมิ น ได้ แ ก่ แบบสอบถามความพึ งพอใจของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อโครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาการ
และวิชาชีพร่วมกับชุมชน
แนวปฏิบัติสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และเครือข่ายความร่วมมือของชุมชน
กิจกรรม
1. การศึกษาและปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์การพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน

วิธีดาเนินการ/ผลสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
- ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ - ผู้วิจัย ผู้บริหาร
ชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักและศึกษา สถานศึกษา
วัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ครูผู้สอน และชุมชน
ของผู้เรียน ได้แก่ 1) เพื่อให้ผู้บริหารเกิด
ความตระหนักและให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน 2) เพื่อให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียน 3) เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
วิชาชีพสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และ 4) เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น
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กิจกรรม
2. กาหนดกระบวนการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน

3. กาหนดขอบข่ายการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน

4. การแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียน

วิธีดาเนินการ/ผลสาเร็จ
- ประชุมผู้เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการ
ร่วมกันกาหนดกระบวนการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การ
วางแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
ขั้นที่ 2 การจัดองค์กรเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน ขั้นที่ 3 การปฏิบัติ
ตามแผน ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผล
- ร่วมกันกาหนดขอบข่ายการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน คือ 1) การ
พัฒนาความรู้และทักษะ 2) การพัฒนา
ความสามารถในการสื่อสาร 3) การพัฒนา
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 4) การ
พัฒนาความสามารถในการทางานร่วมกับ
ผู้อื่น 5) การพัฒนาเจตคติ/คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการบริหารเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน 2) คณะกรรมการ
ดาเนินการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ผู้เรียน
5. ดาเนินการตามแผนงานและ 1. จัดประชุมพบปะและประสานเครือข่าย
กิจกรรมภายใต้โครงการ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
2. สร้างพันธสัญญาร่วมกันเพื่อส่งเสริม
จิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาการและ
วิชาชีพร่วมกับชุมชน
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ/ผลสาเร็จ
3. พัฒนาความสัมพันธ์ของเครือข่ายชุมชน
และรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
6. ประเมินผลการดาเนินงาน - ประเมินผล โดยใช้แบบสอบถามความ
ตามโครงการ
พึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน

ผู้รับผิดชอบ
- ผู้วิจัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ครูผู้สอน และชุมชน

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ครูผู้สอน และชุมชน

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ครูผู้สอน และชุมชน

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ครูผู้สอน และชุมชน

ผู้รับผิดชอบ

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา
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ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อโครงการส่งเสริม
จิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาการและ
วิชาชีพร่วมกับชุมชน

ครูผู้สอน และชุมชน

2. โครงการศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานประกอบการในชุมชน
จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และชุมชน ได้ร่วมกันส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานประกอบการในชุมชน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการประเมิ น ได้ แ ก่ แบบสอบถามความพึ งพอใจของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อโครงการศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
สถานประกอบการในชุมชน
แนวปฏิบัติสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และเครือข่ายความร่วมมือของชุมชน
กิจกรรม
1. การศึกษาและปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์การพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน

กิจกรรม

2. กาหนดกระบวนการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน

วิธีดาเนินการ/ผลสาเร็จ
- ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ
ชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักและศึกษา
วัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียน ได้แก่ 1) เพื่อให้ผู้บริหารเกิด
ความตระหนักและให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน
วิธีดาเนินการ/ผลสาเร็จ
2) เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 3)
เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพสอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ 4) เพื่อให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
- ประชุมผู้เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการ
ร่วมกันกาหนดกระบวนการพัฒนาสมรรถนะ

ผู้รับผิดชอบ
- ผู้วิจัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ครูผู้สอน และชุมชน

ผู้รับผิดชอบ

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา
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3. กาหนดขอบข่ายการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน

4. การแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียน

วิชาชีพของผู้เรียน ประกอบด้วย ขั้นที่ 1
การวางแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ผู้เรียน ขั้นที่ 2 การจัดองค์กรเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน ขั้นที่ 3 การปฏิบัติ
ตามแผน ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผล
- ร่วมกันกาหนดขอบข่ายการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน คือ 1) การ
พัฒนาความรู้และทักษะ 2) การพัฒนา
ความสามารถในการสื่อสาร 3) การพัฒนา
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
4) การพัฒนาความสามารถในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น 5) การพัฒนาเจตคติ/
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการบริหารเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ/ผลสาเร็จ
2) คณะกรรมการดาเนินการเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
5. ดาเนินการตามแผนงานและ 1. จัดประชุมและดาเนินการตามแผนงาน
กิจกรรมภายใต้โครงการ
และกิจกรรมภายใต้โครงการ
2. สร้างพันธสัญญาร่วมกันเพื่อส่งเสริม
การศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสถานประกอบการในชุมชน
3. จัดให้ผู้เรียนได้ศึกษาดูงานในแหล่งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและในสถานประกอบการ
อย่างต่อเนื่อง
6. ประเมินผลการดาเนินงาน - ประเมินผล โดยใช้แบบสอบถามความ
ตามโครงการ
พึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อโครงการศึกษา
ดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและใน

ครูผู้สอน และชุมชน

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ครูผู้สอน และชุมชน

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ครูผู้สอน และชุมชน
ผู้รับผิดชอบ

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ครูผู้สอน และชุมชน

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ครูผู้สอน และชุมชน
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สถานประกอบการ

3. โครงการ Open House เปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และเครือข่ายชุมชน ได้ร่วมดาเนิน
โครงการ Open House เปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการประเมิ น ได้ แ ก่ แบบสอบถามความพึ งพอใจของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อโครงการ Open House เปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัย
การอาชีพบ้านตาก

แนวปฏิบัติสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และเครือข่ายความร่วมมือของชุมชน
กิจกรรม
1. การศึกษาและปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์การพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน

2. กาหนดกระบวนการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน

วิธีดาเนินการ/ผลสาเร็จ
- ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ
ชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักและศึกษา
วัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียน ได้แก่ 1) เพื่อให้ผู้บริหารเกิด
ความตระหนักและให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน 2) เพื่อให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียน 3) เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
วิชาชีพสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และ 4) เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น
- ประชุมผู้เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการ
ร่วมกันกาหนดกระบวนการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การ
วางแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน

ผู้รับผิดชอบ
- ผู้วิจัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ครูผู้สอน และชุมชน

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ครูผู้สอน และชุมชน
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3. กาหนดขอบข่ายการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน

กิจกรรม

ขั้นที่ 2 การจัดองค์กรเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน ขั้นที่ 3 การปฏิบัติ
ตามแผน ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผล
- ร่วมกันกาหนดขอบข่ายการพัฒนา
- ผู้วิจัย ผู้บริหาร
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน คือ 1) การ
สถานศึกษา
พัฒนาความรู้และทักษะ 2) การพัฒนา
ครูผู้สอน และชุมชน
ความสามารถในการสื่อสาร 3) การพัฒนา
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

วิธีดาเนินการ/ผลสาเร็จ
4) การพัฒนาความสามารถในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น 5) การพัฒนาเจตคติ/
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. การแต่งตั้งคณะกรรมการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
วิชาชีพของผู้เรียน ประกอบด้วย
ผู้เรียน
1) คณะกรรมการบริหารเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน 2) คณะกรรมการ
ดาเนินการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ผู้เรียน
5. ดาเนินการตามแผนงานและ 1. จัดประชุมและดาเนินการตามแผนงาน
กิจกรรมภายใต้โครงการ
และกิจกรรมภายใต้โครงการ
2. สร้างพันธสัญญาร่วมกันเพื่อส่งเสริม
โครงการ Open House เปิดบ้านวิชาการ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
3. ร่วมกันดาเนินการจัดกิจกรรม Open
House เปิดบ้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง
6. ประเมินผลการดาเนินงาน - ประเมินผล โดยใช้แบบสอบถามความ
ตามโครงการ
พึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อโครงการ Open
House เปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัย
การอาชีพบ้านตาก

ผู้รับผิดชอบ

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ครูผู้สอน และชุมชน

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ครูผู้สอน และชุมชน

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ครูผู้สอน และชุมชน
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4. โครงการส่ งเสริ ม การมีส่ วนร่ วมของชุ ม ชนเพื่ อ การพั ฒ นาสมรรถนะวิ ชาชี พ ของ
ผู้เรียน
จุด ประสงค์ เพื่อให้ ผู้ บริห ารสถานศึกษา ครูผู้ ส อน และเครือข่ายชุมชน ได้ร่ว มกัน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน และยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนหลังทดลองใช้รูปแบบให้มีคุณภาพสูงขึ้น
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น ได้ แ ก่ แบบสอบถามความพึ ง พอใจของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ครูผู้ส อน ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
แนวปฏิบัติสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และเครือข่ายความร่วมมือของชุมชน
กิจกรรม
1. การศึกษาและปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์การพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน

วิธีดาเนินการ/ผลสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
- ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ - ผู้วิจัย ผู้บริหาร
ชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักและศึกษา สถานศึกษา
วัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ครูผู้สอน และชุมชน
ของผู้เรียน ได้แก่ 1) เพื่อให้ผู้บริหารเกิด
ความตระหนักและให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน 2) เพื่อให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียน 3) เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
วิชาชีพสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และ 4) เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น
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กิจกรรม
2. กาหนดกระบวนการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน

3. กาหนดขอบข่ายการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน

4. การแต่งตัง้ คณะกรรมการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียน

วิธีดาเนินการ/ผลสาเร็จ
- ประชุมผู้เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการ
ร่วมกันกาหนดกระบวนการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การ
วางแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
ขั้นที่ 2 การจัดองค์กรเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน ขั้นที่ 3 การปฏิบัติ
ตามแผน ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผล
- ร่วมกันกาหนดขอบข่ายการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน คือ 1) การ
พัฒนาความรู้และทักษะ 2) การพัฒนา
ความสามารถในการสื่อสาร 3) การพัฒนา
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 4) การ
พัฒนาความสามารถในการทางานร่วมกับ
ผู้อื่น 5) การพัฒนาเจตคติ/คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการบริหารเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน 2) คณะกรรมการ
ดาเนินการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ผู้เรียน
5. ดาเนินการตามแผนงานและ 1. จัดประชุมผู้เกี่ยวของและดาเนินการตาม
กิจกรรมภายใต้โครงการ
แผนงานและกิจกรรมภายใต้โครงการ
2. สร้างพันธสัญญาร่วมกันเพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ/ผลสาเร็จ
3. พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนใน
ด้านต่าง ๆ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ
6. ประเมินผลการดาเนินงาน - ประเมินผล โดยใช้แบบสอบถามความ

ผู้รับผิดชอบ
- ผู้วิจัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ครูผู้สอน และชุมชน

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ครูผู้สอน และชุมชน

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ครูผู้สอน และชุมชน

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ครูผู้สอน และชุมชน

ผู้รับผิดชอบ

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร
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ตามโครงการ

พึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อโครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน

สถานศึกษา
ครูผู้สอน และชุมชน

5. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี และเป็นต้นแบบของชุมชน
จุดประสงค์
เพื่อให้ผู้ บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และเครือข่ายชุมชน ได้ร่วมกัน ส่ งเสริมการ
จั ด การอาชี ว ศึ กษาด้ว ยการร่ ว มกั น ส่ งเสริม และสนั บ สนุ น เยาวชนคนเก่ง คนดี และเป็ น ต้น แบบ
ของชุมชน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการประเมิ น ได้ แ ก่ แบบสอบถามความพึ งพอใจของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี
และเป็นต้นแบบของชุมชน

แนวปฏิบัติสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และเครือข่ายความร่วมมือของชุมชน
กิจกรรม
1. การศึกษาและปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์การพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน

วิธีดาเนินการ/ผลสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
- ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ - ผู้วิจัย ผู้บริหาร
ชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักและศึกษา สถานศึกษา
วัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ครูผู้สอน และชุมชน
ของผู้เรียน ได้แก่ 1) เพื่อให้ผู้บริหารเกิด
ความตระหนักและให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน 2) เพื่อให้ชุมชนเข้ามา
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2. กาหนดกระบวนการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน

3. กาหนดขอบข่ายการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน

กิจกรรม

มีส่วนร่วมในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียน 3) เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
วิชาชีพสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และ 4) เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น
- ประชุมผู้เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการ
ร่วมกันกาหนดกระบวนการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การ
วางแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน
ขั้นที่ 2 การจัดองค์กรเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน ขั้นที่ 3 การปฏิบัติ
ตามแผน ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผล
- ร่วมกันกาหนดขอบข่ายการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน คือ 1) การ
พัฒนาความรู้และทักษะ 2) การพัฒนา
ความสามารถในการสื่อสาร 3) การพัฒนา
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

วิธีดาเนินการ/ผลสาเร็จ
4) การพัฒนาความสามารถในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น 5) การพัฒนาเจตคติ/
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. การแต่งตั้งคณะกรรมการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
วิชาชีพของผู้เรียน ประกอบด้วย
ผู้เรียน
1) คณะกรรมการบริหารเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน 2) คณะกรรมการ
ดาเนินการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ผู้เรียน
5. ดาเนินการตามแผนงานและ 1. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
กิจกรรมภายใต้โครงการ
ดาเนินการตามแผนงานและกิจกรรมภายใต้
โครงการ
2. สร้างพันธสัญญาร่วมกันเพื่อส่งเสริมและ

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ครูผู้สอน และชุมชน

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ครูผู้สอน และชุมชน

ผู้รับผิดชอบ

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ครูผู้สอน และชุมชน

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ครูผู้สอน และชุมชน
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6. ประเมินผลการดาเนินงาน
ตามโครงการ

สนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี และ
เป็นต้นแบบของชุมชน
3. ร่วมกันพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง และ
เป็นคนดีในสังคม สามารถเป็นต้นแบบของ
ชุมชนได้
- ประเมินผล โดยใช้แบบสอบถามความ
- ผู้วิจัย ผู้บริหาร
พึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน สถานศึกษา
ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อโครงการส่งเสริม ครูผู้สอน และชุมชน
และสนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี และเป็น
ต้นแบบของชุมชน และแบบ

ส่วนที่ 4
เครื่องมือในการทดลองใช้รูปแบบ
..............................................................................................................................................
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อ
โครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชน
*******************************************************************
คาชี้แจง
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อ
โครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชน แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ ต อบแบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป็ น แบบส ารวจ
รายการ (Check list)
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อ
โครงการส่ งเสริมจิตอาสาพัฒ นาและบริการวิชาการและวิชาชีพร่ วมกับชุมชน มีลั กษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ข้อมูลที่ท่านตอบจะวิเคราะห์ เป็น ภาพรวมเพื่อนาไปใช้ในการพัฒ นารูปแบบการพัฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จึงมิได้เกิด
ความเสียหายต่อท่านหรือหน่วยงานของท่าน

361

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
นางวัลลีย์ อาศัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 30 ปี
 30 – 39 ปี
 40 – 49 ปี
 50 ปี ขึ้นไป
3. สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
 ผู้เรียน
 ชุมชน
4. หน่วยงาน/ชุมชน
 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
 ชุมชน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อโครงการ
ส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชน
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ในช่องระดับความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับ กิจกรรมภายใต้
โครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชน โดยมีเกณฑ์
การพิจารณา ดังนี้
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5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด

รายการ
1. มีการวางแผนดาเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการโดย
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม......................................................
2. การจัดทากิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ......................................................................
3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลของ
กิจกรรมภายใต้โครงการ....................................................
4. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการมีความเหมาะสม........
5. กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการเกิดจากการระดมของ
บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน.....................................
6.ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการดาเนินงาน
ของกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ............................
7. ผู้ เรี ยนมีจิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชนทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง...........................................................
8. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพตามหลักสูตร.....................
9. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึ งประสงค์
ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน
..........................................................................................
10. โครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาการและ
วิชาชีพร่วมกับชุมชน ทาให้สถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน
และชุมชน ได้รับประโยชน์จากการดาเนินโครงการ...........

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด
(4) (3) (2) (1)

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

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

......... ......... ......... ......... .........
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อ
โครงการศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานประกอบการในชุมชน
******************************************************************
คาชี้แจง
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อ
โครงการศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานประกอบการในชุมชน แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ ต อบแบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป็ น แบบส ารวจ
รายการ (Check list)
ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน
ที่มีต่อโครงการศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานประกอบการในชุมชน มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ข้อมูลที่ท่านตอบจะวิเคราะห์ เป็นภาพรวมเพื่อนาไปใช้ในการพัฒ นารูปแบบการพัฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จึงมิได้เกิด
ความเสียหายต่อท่านหรือหน่วยงานของท่าน

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
นางวัลลีย์ อาศัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย
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 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 30 ปี
 30 – 39 ปี
 40 – 49 ปี
 50 ปี ขึ้นไป

3. สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
 ผู้เรียน
 ชุมชน
4. หน่วยงาน/ชุมชน
 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
 ชุมชน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อโครงการ
ศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานประกอบการในชุมชน
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ในช่องระดับความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับ กิจกรรมภายใต้
โครงการศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปัญ ญาท้องถิ่นและสถานประกอบการในชุมชน โดยมี
เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
รายการ
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
1. มีการวางแผนการดาเนินงานกิจกรรมการศึกษา
ดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานประกอบการ
ร่วมกับชุมชน..................................................................... ......... ......... ......... ......... .........
2. การจัดทากิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการ สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของโครงการ............................................ ......... ......... ......... ......... .........

365
3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลของ
กิจกรรมภายใต้โครงการ.................................................... ......... ......... ......... ......... .........
4. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการมีความเหมาะสม........ ......... ......... ......... ......... .........
5. กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ภายใต้ โ ครงการเกิ ด จากการระดม
ความคิดของชุมชนและสถานประกอบการ........................ ......... ......... ......... ......... .........
6. ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการดาเนินงาน
ของกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ........................... ......... ......... ......... ......... .........
7. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพตามหลักสูตร..................... ......... ......... ......... ......... .........
8. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน... ......... ......... ......... ......... .........
9. โครงการศึกษาดูงานในแหล่ งภูมิ ปั ญ ญาท้องถิ่น และ
สถานประกอบการในชุมชน ทาให้ผู้เรียนได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ ต รงจากแหล่ งเรี ย นรู้ในชุ ม ชนและสถาน
ประกอบการ...................................................................... ......... ......... ......... ......... .........
10. โครงการศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
สถานประกอบการในชุมชน ทาให้สถานศึกษา ครูผู้สอน
ผู้ เรี ย น และชุ ม ชน ได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการด าเนิ น
โครงการ............................................................................ ......... ......... ......... ......... .........
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อ
โครงการ Open House เปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
*******************************************************************
คาชี้แจง
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อ
โครงการ Open House เปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ ต อบแบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป็ น แบบส ารวจ
รายการ (Check list)
ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน
ที่มีต่อโครงการ Open House เปิ ดบ้านวิช าการ วิทยาลั ยการอาชีพบ้านตาก มีลั กษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
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ข้อมูลที่ท่านตอบจะวิเคราะห์ เป็นภาพรวมเพื่อนาไปใช้ในการพัฒ นารูปแบบการพัฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จึงมิได้เกิด
ความเสียหายต่อท่านหรือหน่วยงานของท่าน

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
นางวัลลีย์ อาศัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 30 ปี
 30 – 39 ปี
 40 – 49 ปี
 50 ปี ขึ้นไป
3. สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
 ผู้เรียน
 ชุมชน
4. หน่วยงาน/ชุมชน
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 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
 ชุมชน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อโครงการ
Open House เปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ในช่องระดับความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับ กิจกรรมภายใต้
ต่อโครงการ Open House เปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยมีเกณฑ์
การพิจารณา ดังนี้
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
รายการ
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน
ดาเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ................................... ......... ......... ......... ......... .........
2. การจัดทากิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ...................................................................... ......... ......... ......... ......... .........
3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลของ
กิจกรรมภายใต้โครงการ.................................................... ......... ......... ......... ......... .........
4. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการมีความเหมาะสม........ ......... ......... ......... ......... .........
5. กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ภายใต้ โ ครงการเกิ ด จากการระดม
ความคิดของชุมชน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และ
สถานประกอบการ............................................................ ......... ......... ......... ......... .........
6. ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการดาเนินงาน
ของกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ........................... ......... ......... ......... ......... .........
7. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่ พึงประสงค์
สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพตามหลักสูตร..................... ......... ......... ......... ......... .........
8. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน... ......... ......... ......... ......... .........
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9. โครงการ Open House เปิ ดบ้ านวิช าการ วิท ยาลั ย
การอาชี พ บ้ า นตาก ท าให้ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ที่หลากหลาย............................................... ......... ......... ......... ......... .........
10. โครงการ Open House เปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัย
การอาชีพบ้านตาก หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในชุมชน
มีความสนใจและให้ความร่วมมือ....................................... ......... ......... ......... ......... .........

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อ
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
*******************************************************************
คาชี้แจง
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อ
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน แบ่งเป็น 2 ตอน
ได้แก่
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ ต อบแบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป็ น แบบส ารวจ
รายการ (Check list)
ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน
ที่มีต่อโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชี พของผู้เรียนมีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ข้อมูลที่ท่านตอบจะวิเคราะห์ เป็นภาพรวมเพื่อนาไปใช้ในการพัฒ นารูปแบบการพัฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จึงมิได้เกิด
ความเสียหายต่อท่านหรือหน่วยงานของท่าน

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
นางวัลลีย์ อาศัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 30 ปี
 30 – 39 ปี
 40 – 49 ปี
 50 ปี ขึ้นไป
3. สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
 ผู้เรียน
 ชุมชน
4. หน่วยงาน/ชุมชน
 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
 ชุมชน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อโครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ในช่องระดับความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับ กิจกรรมภายใต้
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชี พของผู้เรียนโดยมี
เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
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รายการ
1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน
ดาเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ...................................
2. การจัดทากิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ......................................................................
3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลของ
กิจกรรมภายใต้โครงการ....................................................
4. กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการเกิดจากการระดม
ความคิดของชุมชนร่วมกับสถานศึกษา..............................
5. ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการดาเนินงาน
ของกิจกรรมภายใต้โครงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ....
6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพตามหลักสูตร....................
7. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สถาน
ประกอบการ และชุมชน....................................................
8. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน มีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง.............................................
9. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการมีความเหมาะสม.......
10. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ทาให้ผู้เรียน ชุมชน
และสถานประกอบการได้รับประโยชน์จากการดาเนิน
โครงการ..........................................................................

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด
(4) (3) (2) (1)

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

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

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

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

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี และเป็นต้นแบบของชุมชน
*******************************************************************
คาชี้แจง
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี และเป็นต้นแบบของชุมชน แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ ต อบแบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป็ น แบบส ารวจ
รายการ (Check list)
ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน
ที่มีต่อโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี และเป็นต้นแบบของชุมชนมีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ข้อมูลที่ท่านตอบจะวิเคราะห์ เป็นภาพรวมเพื่อนาไปใช้ในการพัฒ นารูปแบบการพัฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุ มชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จึงมิได้เกิด
ความเสียหายต่อท่านหรือหน่วยงานของท่าน

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
นางวัลลีย์ อาศัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 30 ปี
 30 – 39 ปี

372
 40 – 49 ปี
 50 ปี ขึ้นไป
3. สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
 ผู้เรียน
 ชุมชน
4. หน่วยงาน/ชุมชน
 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
 ชุมชน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ที่มีต่อโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี และเป็นต้นแบบของชุมชน
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ในช่องระดับความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับ กิจกรรมภายใต้
โครงการส่ งเสริมและสนั บสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี และเป็นต้นแบบของชุมชน โดยมี
เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
รายการ
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
1. มีการวางแผนดาเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการโดย
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม....................................................... ......... ......... ......... ......... .........
2. การจัดทากิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ...................................................................... ......... ......... ......... ......... .........
3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลของ
กิจกรรมภายใต้โครงการ.................................................... ......... ......... ......... ......... .........
4. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการมีความเหมาะสม........ ......... ......... ......... ......... .........
5. กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ภายใต้ โ ครงการเกิ ด จากการระดม
ความคิดของชุมชนร่วมกับสถานศึกษา.............................. ......... ......... ......... ......... .........
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6. ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการดาเนินงาน
ของกิจกรรมภายใต้โครงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ....
7. ผู้ เรี ย นเป็ น คนเก่ง คนดี และเป็น ต้น แบบของชุมชน
ตามเป้าหมายของโครงการ...............................................
8. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพตามหลักสูตร.....................
9. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตรงตามความต้ อ งการของตลาด แรงงาน สถาน
ประกอบการ และชุมชน....................................................
10. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี
และเป็ นต้นแบบของชุมชน มีการติดตามและประเมินผล
โครงการอย่างต่อเนื่อง................................................................

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

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

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

แบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ
ทดลองใช้รูปแบบเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
*******************************************************************
คาชี้แจง
แบบสอบถามการประเมิ น ตนเองของผู้ เ รีย นที่ ร่ว มกิ จกรรมภายใต้ โครงการทดลองใช้
รูปแบบ
เกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ ต อบแบบประเมิ น มี ลั ก ษณะเป็ น แบบส ารวจ
รายการ (Check list)
ตอนที่ 2 การประเมินตนเองของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้รูปแบบ
เกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามประการใด จึงขอความ
กรุณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงและตอบให้ครบทุกข้อ
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ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
นางวัลลีย์ อาศัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. ระดับการศึกษา
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ตอนที่ 2 การประเมินตนเองของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมภายใต้ โครงการทดลองใช้รูปแบบเกี่ยวกับ
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับผลการเรียนรู้/ปฏิบัติที่เป็นจริงของท่านโดยมี
ระดับมีผลการเรียนรู้/ปฏิบัติตามความหมายดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีผลการเรียนรู้/ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
มีผลการเรียนรู้/ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
มีผลการเรียนรู้/ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
มีผลการเรียนรู้/ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
มีผลการเรียนรู้/ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด
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สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะ
1. ได้รับความรู้ใหม่เกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาที่เรียนและ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ในรายวิชานั้น …………………………
2. มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการศึกษา
เรียนรู้การในการประกอบอาชีพให้ประสบความสาเร็จ
……………………………………………………………………………..
3. มีความสามารถในการใช้ทักษะการเรียนรู้ในการ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ……………………………………………
4. ได้รับการอบรมและพัฒนากระบวนการคิดโดยใช้
เหตุผลจนสามารถปฏิบัติได้ ........................................
5. มีทักษะในการใช้เหตุผลเพื่อการทางานและการแก้ไข
ปัญหา ............................................................................
6. มีความรู้และทักษะใหม่ ๆ จากการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง ..............................................................
การพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร
7. มีความสามารถในการพูด การฟัง การจูงใจ และการ
โน้มน้าวผู้อื่น………........................................................
8. มีทักษะด้านการคิด การพูด และการเขียน เพื่อการ
สื่อสารที่ถูกต้อง..............................................................
9. มีทักษะในการวิเคราะห์สื่อ ใช้สื่อ และผลิตสื่อได้
อย่างมีประสิทธิภาพ .......................................................

ระดับผลการเรียนรู้/ปฏิบัติ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ดุ
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)

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

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

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... ..........
......... ......... ......... ......... ..........
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10. มีความสามารถในการเขียน การทารายงาน และการ
นาเสนอผลงาน ............................................................... ......... ......... ......... ......... ..........
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สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
11. สามารถสืบค้นข้อมูล และรับ-ส่งข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตได้ ................................................................
12. สามารถจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์ได้ ...............................................................
13. สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการพิมพ์งาน การ
คิดคานวณและการนาเสนอผลงานได้ ..............................
14. สามารถสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้สาหรับ
งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ ............................................
การพัฒนาความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
15. วางแผนการทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ............................
16. มีความสามารถในการทางานเป็นทีม ........................
17. เป็นผู้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน .................
18. สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในการ
ทางานกลุ่มได้ ..................................................................
การพัฒนาเจตคติ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์
19. ปฏิบัติงานโดยยึดตามกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบที่
กาหนดไว้ .........................................................................
20. มีความเสียสละกาลังกาย ทรัพย์ สติปัญญาในการ
ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม .................................................
21. มีจติ อาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและ
สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ..............
22. อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีไทย
อันงดงาม ........................................................................
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน

ระดับผลการเรียนรู้/ปฏิบัติ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(5) (4)
(3)
(2) (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......... ......... ......... .........
ระดับผลการเรียนรู้/ปฏิบัติ
มาก มาก ปาน น้อย
ที่สุด
กลาง
(5) (4)
(3)
(2)

.........
น้อย
ที่สุด
(1)
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23. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายสาเร็จตามกาหนด
โดยคานึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น ….......… ......... ......... .........

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

ภาคผนวก ง
โครงการที่ใช้ทดลองรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

1. โครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชน
………………………………………………………………………………………
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ - งานความร่วมมือ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ
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2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3. สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา
ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2569)
3.1 นโยบายที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบ
การศึกษาให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอบรมวิชาชีพเพื่อการ
พัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมหรือสร้างอาชีพใหม่สาหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ
3.2 นโยบายที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้
4. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. พ.ศ. 2559
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
5. สนองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 4 มิติ
6. สนองนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ทั้ง 12 ประการ
7. ผู้รับผิดชอบ

นางวัลลีย์ อาศัย ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

8. ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
9. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาสังคมเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งทางครอบครัว ชุมชนและสังคม หากไม่
รีบแก้ไขให้ทันท่วงที สังคมก็จะตกอยู่ภายใต้ความสับสนวุ่นวายซึ่งไม่ใช่เรื่องดีนัก แต่การสร้างจิตอาสา
หรือจิตสาธารณะให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชนได้มากเท่าไร สังคมแห่งการแบ่งปันเอื้ออาทรก็ยิ่งมีมากขึ้น
เท่านั้น โดยเฉพาะการมีจิตอาสาพัฒนาในการบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ได้เล็งเห็ นความสาคัญ ดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริม
จิ ตอาสาพั ฒนาและบริการวิชาการและวิชาชี พร่วมกั บชุมชน โดยมีวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อให้ คาแนะน า
ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษา ให้สามารถซ่อมบารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การ
ประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ ทางวิชาการและวิชาชีพสาหรับ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่า
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
10. วัตถุประสงค์
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10.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
10.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาการและ
วิชาชีพร่วมกับชุมชน
11. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
11.1 เชิงปริมาณ
มีการให้บริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชน อย่างน้อยภาคเรียนละ 3 ครั้ง
11.2 เชิงคุณภาพ
11.2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาและ
บริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชน อยู่ในระดับมากขึ้นไป
11.2.2 ระดับ การประเมินตนเองของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ เกี่ยวกับ
สมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ อยู่ในระดับมากขึ้นไป
12. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

13. วิธีการดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค.

1. เสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ดาเนินงานตามโครงงาน
5. ติดตามและประเมินผล
6. สรุปรายงานผลการ
ดาเนินงาน

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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14. ค่าใช้จ่าย
ประเภทรายจ่าย

รายการ
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

แหล่งเงิน/จานวนเงิน
อุดหนุน
รายได้
ค่าจัดการ
พัฒนา
งบประมาณ
สถานศึกษา
เรียน
คุณภาพ
การสอน
ผู้เรียน
25,000
2,000
8,000
35,000

อื่นๆ

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 มีการให้บริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชน อย่างน้อยภาคเรียนละ 3 ครั้ง
15.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาและบริการ
วิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชน อยู่ในระดับมากขึ้นไป
15.3 ระดับการประเมินตนเองของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ เกี่ยวกับ สมรรถนะ
วิชาชีพตามมาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ อยู่ในระดับมากขึ้นไป
16. ปัญหาและอุปสรรค
17. การติดตามและการประเมินผล
- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม
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2. โครงการศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นและสถานประกอบการในชุมชน
……………………………………………………………………………………..
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ - งานความร่วมมือ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา.
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3. สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา
ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2569)
3.1 นโยบายที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะ ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภาค อาเซียนและระดับสากล
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคี
3.2 นโยบายที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามสมรรถนะของกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพ
4. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. พ.ศ. 2559
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
5. สนองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 4 มิติ
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6. สนองนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ทั้ง 12 ประการ
7. ผู้รับผิดชอบ

นางวัลลีย์ อาศัย ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
งานความร่วมมือ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ

8. ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
9. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การพัฒนาขีดความสามารถในการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานของผู้เรียนจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องทาการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ การศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถาน
ประกอบการในชุมชนจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และจุดประกายความคิดใน
การเรียนรู้ของผู้เรียน อันเป็นการตอบสนองนโยบายของการจัดการอาชีวศึกษา ในการสนับสนุนให้
ผู้เรียนมีโอกาสได้ศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาเรียนของผู้เรียน การจัดการพัฒนาการ
เรียนในปัจจุบันนั้นมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งจาเป็นต้องส่งเสริมผู้เรียนเกิดทักษะเกิดประสบการณ์
และเป็นการส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญา เจตคติ ด้วยความคิดสร้า งสรรค์ ตลอดจนกล้าคิด กล้าทา
กล้าตัดสินใจ เพื่อให้ผู้เรียนรู้ข่าวสารสารสนเทศ เป็นคนหูตากว้างไกล มีวิสัยทัศน์ ก้าวทันเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ต่อไปในอนาคตข้างหน้า
ดังนั้นการศึกษาจากสถานที่จริง จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในกระบวนการพัฒนาผู้เรียน ที่จะ
ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะประสบการณ์ ให้กับตัว ผู้ เรียน อีกทั้งเป็นการเปิดมุมมองที่จะรับกับการ
เรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ สร้างความพร้อมให้แก่ผู้เรียน ด้านความรู้ความเข้าใจ ความคิด ความสัมพันธ์ ช่วย
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในแหล่งภูมิปัญ ญาท้องถิ่นและ
สถานประกอบการในชุมชน ทาให้ได้เห็นถึงเทคนิควิธีการในการนามาปรับใช้หรือการแก้ไขปัญหาด้าน
ต่าง ๆ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตากจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
สถานประกอบการในชุมชน
10.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
11. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
11.1 เชิงปริมาณ
มีการน าผู้ เรีย นไปศึกษาดู งานในแหล่ งภู มิปั ญ ญาท้องถิ่นและสถานประกอบการใน
ชุมชน อย่างน้อยภาคเรียนละ 3 ครั้ง
11.2 เชิงคุณภาพ
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11.2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้ โครงการศึกษาดูงานในแหล่ งภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นและสถานประกอบการในชุมชน อยู่ในระดับมากขึ้นไป
11.2.2 ระดับ การประเมินตนเองของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ เกี่ยวกับ
สมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ อยู่ในระดับมากขึ้นไป
12. สถานที่ดาเนินการ
- วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
- แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
- สถานประกอบการในชุมชน
13. วิธีการดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561

กิจกรรม

ต.ค

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ดาเนินงานตามโครงงาน
5. ติดตามและประเมินผล
6. สรุปรายงานผลการ
ดาเนินงาน

14. ค่าใช้จ่าย
ประเภทรายจ่าย
งบประมาณ

แหล่งเงิน/จานวนเงิน
รายได้
อุดหนุน

อื่น ๆ

ก.ย.
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สถานศึกษา
รายการ
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

ค่าจัดการ
เรียน
การสอน

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

27,000
3,000
30,000

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 มีการนาผู้เรียนไปศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานประกอบการในชุมชน
อย่างน้อยภาคเรียนละ 3 ครั้ง
15.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมกิ จกรรมภายใต้โครงการศึกษาดูงานในแหล่ งภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่นและสถานประกอบการในชุมชน อยู่ในระดับมากขึ้นไป
15.3 ระดับการประเมินตนเองของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ เกี่ยวกับ สมรรถนะ
วิชาชีพตามมาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ อยู่ในระดับมากขึ้นไป

3. โครงการ Open House เปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
………………………………………………………………………………………………..
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3. สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา
ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2569)
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3.1 นโยบายที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะ ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภาค อาเซียนและระดับสากล
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคี
3.2 นโยบายที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้ พัฒนา
ระบบการจัดการบริหาร
4. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. พ.ศ. 2559
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
5. สนองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 4 มิติ
6. สนองนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ทั้ง 12 ประการ
7. ผู้รับผิดชอบ

นางวัลลีย์ อาศัย ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ

8. ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
9. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เป้ าหมายสาคัญของการจัดการศึกษา คือการจัดให้ มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้าง
สังคม ชุมชน ให้เป็นสังคมชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน โดยการศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็น
ปัจจัยสาคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้นสถานศึกษาจึงแสวงหาการมีส่วนร่วมมือระหว่าง
บ้าน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒ นาวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน มีการจัด
กิจ กรรมหลากหลายรู ป แบบเป็ น สื่ อในการแลกเปลี่ ย นเรียนรู้และประสานความสั มพั นธ์ระหว่าง
ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรต่าง ๆ อย่างทัว่ ถึง
ปัจจุบั นในองค์กรการเรียนรู้มี การพัฒ นา แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และการแข่งขันสูง ดังนั้น
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เห็นความสาคัญในการจัดงาน Open House ให้ผู้ปกครองได้เข้ามาร่วม
งานกิจกรรมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา จึงได้จัดทาโครงการ
Open House เปิ ด บ้ า นวิ ช าการ วิ ท ยาลั ย การอาชี พ บ้ านตาก มี เป้ าหมายส าคั ญ เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นมี
สมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานหลักสูตร
10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ Open House เปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัย
การอาชีพบ้านตาก
10.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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11. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
11.1 เชิงปริมาณ
มีการกิจกรรมภายใต้โครงการ Open House เปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
11.2 เชิงคุณภาพ
11.2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้ โครงการ Open House เปิด
บ้านวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก อยู่ในระดับมากขึ้นไป
11.2.2 ระดับการประเมินตนเองของผู้เรียนที่ร่ วมกิจกรรมภายใต้โครงการ เกี่ยวกับ
สมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ อยู่ในระดับมากขึ้นไป
12. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

13. วิธีการดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
พ.ศ.2560
พ.ศ. 2561

กิจกรรม

ต.ค

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ดาเนินงานตามโครงงาน
5. ติดตามและประเมินผล
6. สรุปรายงานผลการ
ดาเนินงาน

14. ค่าใช้จ่าย
ประเภทรายจ่าย

รายการ

แหล่งเงิน/จานวนเงิน
อุดหนุน
รายได้
ค่าจัดการ
พัฒนา
งบประมาณ
สถานศึกษา
เรียน
คุณภาพ
การสอน
ผู้เรียน

อื่น ๆ

ก.ย.
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1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

16,000
1,000
8,000
25,000

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 มีการกิจกรรมภายใต้โครงการ Open House เปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
15.2 ระดั บ ความพึ งพอใจของผู้ ร่ว มกิ จ กรรมภายใต้ โ ครงการ Open House เปิ ด บ้ า น
วิชาการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก อยู่ในระดับมากขึ้นไป
15.3 ระดับการประเมินตนเองของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ เกี่ยวกับ สมรรถนะ
วิชาชีพตามมาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ อยู่ในระดับมากขึ้นไป
16. ปัญหาและอุปสรรค
17. การติดตามและการประเมินผล
- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม
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4. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียน
……………………………………………………………………………………….
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ - งานความร่วมมือ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา.
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3. สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา
ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2569)
3.1 นโยบายที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะ ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภาค อาเซียนและระดับสากล
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคี
3.2 นโยบายที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการบริหาร กลยุทธ์ที่ 3 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอน
ระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
4. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. พ.ศ. 2559
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
5. สนองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 4 มิติ
6. สนองนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ทั้ง 12 ประการ
7. ผู้รับผิดชอบ

นางวัลลีย์ อาศัย ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
งานความร่วมมือ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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8. ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ตุลาคม - กันยายน 2561
9. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจั ด การเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 มี เป้ า หมายให้ ผู้ เรี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะใน
4 หมวดหมู่คือ 1) วิถีทางของการคิด 2) วิถีทางของการทางาน 3) เครื่องมือสาหรับการทางาน และ
4) ทักษะสาหรับดารงชีวิตในโลกปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมในยุคสมัยแห่ง
ความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีคุณภาพ การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงที่จะนาพาผู้เรียนให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 แนวทางหนึ่ง คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งเป็นกลยุทธ์การสอนที่
เชื่อมโยงเนื้อหาสาระในบทเรียนให้สัมพันธ์กับชุมชน ผ่านการบูรณาการสาระความรู้ในหลายศาสตร์
กับ ประเด็น ปัญ หาในโลกที่เป็ น จริง และเป็นเรื่องใกล้ ตัวในชุมชนและสิ่ งแวดล้อมของผู้เรียน เน้น
ทักษะการคิด การแก้ปัญหา เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติจริง มีการประเมินผล
ตามสภาพจริงโดยการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและชุ มชน ปั ญ หาส่ วนหนึ่ งที่ พบคื อผู้ เรี ยนได้ รั บการพั ฒ นาสมรรถนะวิ ช าชี พ และ
ประสบการณ์ตรงจากชุมชนและสถานประกอบการน้อยและไม่ต่อเนื่อง วิทยาลัยจึงต้องจัดทาโครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน เพื่อการสนับสนุนการนา
ชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตผู้เรียนให้มีคุณภาพ
10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
10.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
11. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
11.1 เชิงปริมาณ
มี กิ จ กรรมส่ งเสริ ม การมี ส่ ว นร่ว มของชุม ชนเพื่ อการพั ฒ นาสมรรถนะวิช าชี พ ของ
ผู้เรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 5 ครั้ง
11.2 เชิงคุณภาพ
11.2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน อยู่ในระดับมากขึ้นไป
11.2.2 ระดับการประเมินตนเองของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ เกี่ยวกับ
สมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ อยู่ในระดับมากขึ้นไป
12. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
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13. วิธีการดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
พ.ศ.2560
พ.ศ. 2561

กิจกรรม

ต.ค

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ดาเนินงานตามโครงงาน
5. ติดตามและประเมินผล
6. สรุปรายงานผลการ
ดาเนินงาน

14. ค่าใช้จ่าย
ประเภทรายจ่าย
รายการ
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าวัสดุ

แหล่งเงิน/จานวนเงิน
อุดหนุน
รายได้
ค่าจัดการ
พัฒนา
งบประมาณ
สถานศึกษา
เรียน
คุณภาพ
การสอน
ผู้เรียน
19,000
5,500
9,500

อื่น ๆ

ก.ย.
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รวมทั้งสิ้น

34,000

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 มีกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 5 ครั้ง
15.2 ระดับ ความพึงพอใจของผู้ ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการส่ งเสริมการมีส่วนร่ว มของ
ชุมชนเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน อยู่ในระดับมากขึ้นไป
15.3 ระดับการประเมินตนเองของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ เกี่ยวกับสมรรถนะ
วิชาชีพตามมาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ อยู่ในระดับมากขึ้นไป
16. ปัญหาและอุปสรรค
17. การติดตามและการประเมินผล
- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม
18. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
- วางแผนงานให้บริการในจานวนที่เหมาะสมไม่กระทบภารกิจหลักด้านการสอนหลักความมี
เหตุผล
- จัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกร่วมทาการฝึกอบรมอาชีพตามที่ชุมชน
ต้องการ
- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน/ชุมชน ในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวิชาชีพหลักภูมิคุ้มกัน
- ใส่ใจในความละเอียดของงานที่ปฏิบัติ
เงื่อนไขคุณธรรม
- รับผิดชอบผลของงานที่ปฏิบัติ
- ความซื่อสัตย์ในการทางาน
เงื่อนไขความรู้
- มีหลักฐานชัดเจนพร้อมรับการประเมิน
การเชื่อมโยงสู่ 4 มิติ
มิติสังคม
- ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
- การทางานร่วมกัน
มิติเศรษฐกิจ
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- การวางแผนงานที่ชัดเจน ทาให้ประหยัดงบประมาณ
- ได้ผลงานที่ตรงความต้องการ
มิติวัฒนธรรม
- ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัด
มิติสิ่งแวดล้อม
- จัดซื้อวัสดุในจานวนที่จาเป็น และประหยัด

5. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี และเป็นต้นแบบของชุมชน
………………………………………………………………………….
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

- งานความร่วมมือ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา.
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3. สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา
ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2569)
3.1 นโยบายที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะ ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภาค อาเซียนและระดับสากล
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคี
3.2 นโยบายที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการบริหาร กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและ
นวัตกรรมอาชีวศึกษาภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชน
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4. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. พ.ศ. 2559
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
5. สนองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 4 มิติ
6. สนองนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ทั้ง 12 ประการ
7. ผู้รับผิดชอบ

- นางวัลลีย์ อาศัย ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
- งานความร่วมมือ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ

8. ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ตุลาคม - กันยายน 2561
9. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สภาพปัจจุบัน วิทยาลัยการอาชีพ บ้านตาก มุ่งสู่การดาเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของวิทยาลัยฯ ต่อการพัฒนาเป็นสถานศึกษาด้านวิชาชีพ เน้นคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมการทางาน
เป็ น ที ม ยกระดั บ ความเป็ น เลิ ศ วิ ช าการและวิ ช าชี พ สู่ ส ากล ผู้ เรี ย นมี จิ ต บริ ก ารวิ ช าชี พ สู่ ชุ ม ชน
ดาเนินงานเป็นต้นแบบของชุมชน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาอาชีวศึกษา ของสานักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษาในการดาเนินงานตามมาตรฐานของประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
ซึ่งได้นาข้อมูลจากการประเมินการจัดกิจกรรมของแต่ละชมรมวิชาชีพฯ มาดาเนินงานโครงการใน
ปีงบประมาณ 2561 เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นต่อไป
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ บ้ า นตากเห็ น ความส าคั ญ ของการพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพทั้งด้านการเป็นคนเก่งและคนดี มีจิตอาสาในการบริการประชาชนรวมไปถึงชุมชน จึงได้
จัดทาโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี และเป็นต้นแบบของชุมชนขึ้น เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นคนดีและมีความรู้ มีทักษะอาชีพควบคู่กันอย่างมีคุณภาพต่อไป
10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี
และเป็นต้นแบบของชุมชน
10.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
11. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
11.1 เชิงปริมาณ
มีกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี และเป็นต้นแบบของชุมชน
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 3 ครั้ง
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11.2 เชิงคุณภาพ
11.2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
เยาวชนคนเก่ง คนดี และเป็นต้นแบบของชุมชน อยู่ในระดับมากขึ้นไป
11.2.2 ระดับการประเมินตนเองของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ เกี่ยวกับ
สมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ อยู่ในระดับมากขึ้นไป
12. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
13. วิธีการดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
พ.ศ.2560
พ.ศ. 2561

กิจกรรม

ต.ค

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
พ.ศ.2560
พ.ศ. 2561

กิจกรรม

ต.ค

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ดาเนินงานตามโครงงาน
5. ติดตามและประเมินผล
6. สรุปรายงานผลการ
ดาเนินงาน
14. ค่าใช้จ่าย
ประเภทรายจ่าย
รายการ
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าวัสดุ

แหล่งเงิน/จานวนเงิน
อุดหนุน
รายได้
ค่าจัดการ
พัฒนา
งบประมาณ
สถานศึกษา
เรียน
คุณภาพ
การสอน
ผู้เรียน
14,000
1,500
9,500

อื่น ๆ

ก.ย.
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รวมทั้งสิ้น

25,000

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 มีกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี และเป็นต้นแบบของชุมชน
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 3 ครั้ง
15.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนคน
เก่ง คนดี และเป็นต้นแบบของชุมชน อยู่ในระดับมากขึ้นไป
15.3 ระดับการประเมินตนเองของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ เกี่ยวกับ สมรรถนะ
วิชาชีพตามมาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ อยู่ในระดับมากขึ้นไป
16. ปัญหาและอุปสรรค
17. การติดตามและการประเมินผล
- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม
18. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
- วางแผนงานให้บริการในจานวนที่เหมาะสมไม่กระทบภารกิจหลักด้านการสอนหลักความมี
เหตุผล
- จัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกร่วมทาการฝึกอบรมอาชีพตามที่ ชุมชน
ต้องการ
- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน/ชุมชน ในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวิชาชีพหลักภูมิคุ้มกัน
- ใส่ใจในความละเอียดของงานที่ปฏิบัติ
เงื่อนไขคุณธรรม
- รับผิดชอบผลของงานที่ปฏิบัติ
- ความซื่อสัตย์ในการทางาน
เงื่อนไขความรู้
- มีหลักฐานชัดเจนพร้อมรับการประเมิน
การเชื่อมโยงสู่ 4 มิติ
มิติสังคม
- ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
- การทางานร่วมกัน
มิติเศรษฐกิจ
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- การวางแผนงานที่ชัดเจน ทาให้ประหยัดงบประมาณ
- ได้ผลงานที่ตรงความต้องการ
มิติวัฒนธรรม
- ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัด
มิติสิ่งแวดล้อม
- จัดซื้อวัสดุในจานวนที่จาเป็น และประหยัด
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ภาคผนวก จ
หนังสือขอความอนุเคราะห์/ขอเชิญ/เผยแพร่
1. หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย และแบบตอบรับ
2. หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (tryout)
3. หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย และแบบตอบรับ
4. หนังสือขอเชิญเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ยกร่างรูปแบบ
5. หนังสือขอเชิญเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ตรวจสอบรูปแบบ
6. หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินรูปแบบ
7. หนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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1. หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย และแบบตอบรับ
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2. หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ
ที่ใช้ในการศึกษา (tryout)
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3. หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย
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4. หนังสือขอเชิญเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ยกร่างรูปแบบ
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5. หนังสือขอเชิญเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ตรวจสอบรูปแบบ
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6. หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินรูปแบบ
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7. หนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิจัย
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ภาคผนวก ฉ
เกียรติบัตร/รางวัลที่ได้รับจากการดาเนินการตามรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

438

เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก หน่วยงานมาตรฐานดีเด่นองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ พ.ศ.2561

เกียรติบัตรการได้รับคัดเลือกผลงานเครื่องมือช่วยประกอบยางรถจักรยานยนต์ เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม ระดับภาคเหนือ
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เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การคัดเลือกสถานศึกษาเครือข่ายดีเด่นในการจัดกิจกรรมเรียนรู้
แบบ STEAM3

เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองแดง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เครื่องมือช่วยประกอบยาง
รถจักรยานยนต์ v.2 ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปี 2561
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เกียรติบัตรการเข้าร่วมนาเสนอโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมระดับภาค ภาคเหนือ
โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจาปีการศึกษา 2561
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เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก

เกียรติบัตรชนะเลิศระดับเหรีญเงิน ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดตาก
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เกียรติบัตรรางวัลชมเชย โครงงานการศึกษาระยะห่างการปลูกข้าว กข 43 โดยหว่าน การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก

เกียรติบัตรการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในการควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงด้านอุบัติเหตุทางถนน
ตามโครงการคนอาชีวะอาสาลดอุบัติเหตุทางถนน อาชีวศึกษาจังหวัดตาก
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เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศค่ายย่อยดีเด่น (ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน) อันดับที่ 1 งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 20

เกียรติบัตรนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจาปี 2561

444

ภาคผนวก ช
การเผยแพร่ผลงานวิชาการ
เอกสารและภาพที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานวิจัย

เอกสารและภาพที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ผลงานวิจัย

445
1. เอกสารการเผยแพร่ผลการวิจัยทางเว็บไซด์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
http://www. bantak.ac.th
2. การเผยแพร่ผลการวิจัยแบบบรรยายและได้ลงบทความวิจัย ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
3. การเผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยการนาเสนอผลการวิจัยในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนามาตรฐานการบริหารสถานศึกษาและการวิจัย วันที่ 4 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก
4. การนาเสนองานวิจัยในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานวิจัยในการพัฒนา
สถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก วันที่ 21-23 กันยายน 2562
5. การนาเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร วันที่ 23-27 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิค
สระแก้ว
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448

ภาพการเผยแพร่ผลการวิจัยแบบบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

449

ภาพการเผยแพร่ผลการวิจัยแบบบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

450
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สรุปการประเมินผลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
การนาเสนองานวิจัยภาคบรรยายในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี วันที่ 6 กันยายน 2562
…………………………………………………………………………………………….
1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลสถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถามความคิดเห็ น เกี่ยวกับ ผลงาน
วิชาการเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
การอาชีพบ้านตาก ปรากฏผลดังตารางที่ 45
ตารางที่ 45 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และ
ปฏิบัติหน้าที่
สถานภาพ

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

18
13
31

58.07
41.93
100

27
4
31

87.09
12.91
100

3
27
1
31

9.69
87.09
3.22
100

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. วุฒิการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
3. ปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน
อื่น ๆ
รวม

จากตารางที่ 45 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย (ร้อยละ 58.07) เป็น
เพศหญิง (ร้อยละ 41.93) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ปริญญาตรี (ร้อยละ 87.09) ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่เป็น
ครูผู้สอน (ร้อยละ 87.09) และอื่น ๆ (ร้อยละ 3.22)

452
2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลงานวิชาการ เรื่อง
รูป แบบการพัฒ นาสมรรถนะวิช าชีพของผู้ เรียนโดยการมีส่ วนร่วมของชุมชน วิท ยาลั ยการอาชีพ
บ้านตาก
แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามนา
ข้อมูลที่ได้มาคานวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกาหนดค่าเฉลี่ยดังนี้
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด
หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก
หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับปานกลาง
หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อย
หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ตารางที่ 46 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ
ผลงานวิชาการเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก (n = 31)
ข้อที่

รายการ

1

ความชัดเจนของการกาหนดปัญหา วัตถุประสงค์
และขอบเขตของการวิจัย
2 หัวข้อเรื่องการวิจัยมีความน่าสนใจ
3 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4 ความเหมาะสมของวิธีการเก็บข้อมูลและ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
5 ความเหมาะสมและความถูกต้องของขั้นตอน และวิธี
วิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย การสรุปผล และ
การอภิปรายผล
6 ความสอดคล้องของเนื้อหา และการใช้ภาษา
ตารางที่ 46 (ต่อ)
ข้อที่
7
8

รายการ
ประโยชน์และคุณค่าในการนาผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์และคุณค่าทางวิชาการ
ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

4.27

0.65

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

4.61
4.63
4.57

0.58
0.54
0.57

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.31

0.66

มาก

4.58

0.74

มากที่สุด

X

S.D.

4.64
4.57
4.52

0.63
0.65
0.22

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

453
จากตารางที่ 45 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อผลงานวิชาการเรื่อง
รูป แบบการพัฒ นาสมรรถนะวิช าชีพของผู้ เรียนโดยการมีส่ วนร่วมของชุมชน วิท ยาลั ยการอาชีพ
บ้านตาก ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ประโยชน์และคุณค่าในการนา
ผลการวิ จั ยไปใช้ อยู่ ในระดั บมากที่ สุ ด ( X =4.64) รองลงมา ได้ แก่ การศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ( X =4.63) และ หัวข้อเรื่องการวิจัยมีความน่าสนใจ ( X =4.61) ตามลาดับ

454

455

456

ภาพการนาเสนอผลการวิจัยในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการบริหาร
สถานศึกษาและการวิจัย วันที่ 4 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

457

ภาพการนาเสนอผลการวิจัยในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการบริหาร
สถานศึกษาและการวิจัย วันที่ 4 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก (ต่อ)

458
สรุปการประเมินผลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
การนาเสนองานวิจัยในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการบริหารสถานศึกษาและการวิจัย
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วันที่ 4 กันยายน 2562
…………………………………………………………………………………………….
1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลสถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถามความคิดเห็ น เกี่ยวกับ ผลงาน
วิชาการเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
การอาชีพบ้านตาก ปรากฏผลดังตารางที่ 47
ตารางที่ 47 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และ
ปฏิบัติหน้าที่
สถานภาพ

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

15
9
24

62.50
37.50
100

21
3
24

87.50
12.50
100

5
19
24

20.83
79.17
100

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. วุฒิการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
3. ปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน
อื่น ๆ
รวม

จากตารางที่ 47 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย (ร้อยละ 62.50) เป็น
เพศหญิง (ร้อยละ 37.50) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ปริญญาตรี (ร้อยละ 87.50) ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่เป็น
ครูผู้สอน (ร้อยละ 79.17) และผู้บริหารสถานศึกษา (ร้อยละ 20.83)
2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลงานวิชาการ เรื่อง
รูป แบบการพัฒ นาสมรรถนะวิช าชีพของผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก

459
แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามนา
ข้อมูลที่ได้มาคานวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกาหนดค่าเฉลี่ยดังนี้
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด
หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก
หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับปานกลาง
หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อย
หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ตารางที่ 48 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ
ผลงานวิชาการเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก (n = 24)
ข้อที่

รายการ

1

ความชัดเจนของการกาหนดปัญหา วัตถุประสงค์
และขอบเขตของการวิจัย
หัวข้อเรื่องการวิจัยมีความน่าสนใจ
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ความเหมาะสมของวิธีการเก็บข้อมูลและ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ความเหมาะสมและความถูกต้องของขั้นตอน และวิธี
วิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย การสรุปผล และ
การอภิปรายผล
ความสอดคล้องของเนื้อหา และการใช้ภาษา
ประโยชน์และคุณค่าในการนาผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์และคุณค่าทางวิชาการ
ค่าเฉลี่ยรวม

2
3
4
5
6
7
8

X

S.D.

4.53

0.57

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สุด

4.28
4.68
4.67

0.63
0.68
0.54

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.60

0.67

มากที่สุด

4.56
4.58
4.35
4.53

0.55
0.62
0.65
0.24

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 48 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อผลงานวิชาการเรื่อง
รูป แบบการพัฒ นาสมรรถนะวิช าชีพของผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ส่วนใหญ่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.68) รองลงมา ได้แก่ ความเหมาะสมของวิธีการเก็บ
ข้อมูลและความน่าเชื่อถือของข้อมูล( X =4.67) และ ความเหมาะสมและความถูกต้องของขั้นตอน และ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย การสรุปผล และการอภิปรายผล ( X =4.60) ตามลาดับ

460

461

462

463

464

ภาพการนาเสนองานวิจัยในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานวิจัยในการพัฒนา

465
สถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก วันที่ 21-23 กันยายน 2562
สรุปการประเมินผลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
การนาเสนองานวิจัยในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานวิจัยในการพัฒนาสถานศึกษา
ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก วันที่ 21-23 กันยายน 2562
…………………………………………………………………………………………….
1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลสถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถามความคิดเห็ น เกี่ยวกับ ผลงาน
วิชาการเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
การอาชีพบ้านตาก ปรากฏผลดังตารางที่ 49
ตารางที่ 49 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และ
ปฏิบัติหน้าที่
สถานภาพ

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

15
13
28

53.57
46.43
100

23
5
28

82.14
17.86
100

8
20
28

28.57
71.43
100

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. วุฒิการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
3. ปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน
อื่น ๆ
รวม

จากตารางที่ 49 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย (ร้อยละ 53.57) เป็น
เพศหญิง (ร้อยละ 46.43) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ปริญญาตรี (ร้อยละ 82.14) ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่เป็น
ครูผู้สอน (ร้อยละ 71.43) และผู้บริหารสถานศึกษา (ร้อยละ 28.57)
2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลงานวิชาการ เรื่อง
รูป แบบการพัฒ นาสมรรถนะวิช าชีพของผู้ เรียนโดยการมีส่ วนร่วมของชุมชน วิท ยาลั ยการอาชีพ
บ้านตาก

466
แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามนา
ข้อมูลที่ได้มาคานวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกาหนดค่าเฉลี่ยดังนี้
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด
หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก
หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับปานกลาง
หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อย
หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ตารางที่ 50 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ
ผลงานวิชาการเรื่อง เรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก (n = 28)
ข้อที่

รายการ

1

ความชัดเจนของการกาหนดปัญหา วัตถุประสงค์
และขอบเขตของการวิจัย
หัวข้อเรื่องการวิจัยมีความน่าสนใจ
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ความเหมาะสมของวิธีการเก็บข้อมูลและ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ความเหมาะสมและความถูกต้องของขั้นตอน และวิธี
วิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย การสรุปผล และ
การอภิปรายผล
ความสอดคล้องของเนื้อหา และการใช้ภาษา
ประโยชน์และคุณค่าในการนาผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์และคุณค่าทางวิชาการ
ค่าเฉลี่ยรวม

2
3
4
5
6
7
8

X

S.D.

4.62

0.58

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สุด

4.59
4.54
4.47

0.61
0.63
0.55

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.66

0.55

มากที่สุด

4.45
4.64
4.61
4.57

0.55
0.62
0.65
0.34

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 50 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อผลงานวิชาการเรื่อง
รูป แบบการพัฒ นาสมรรถนะวิช าชีพของผู้ เรียนโดยการมีส่ วนร่วมของชุมชน วิท ยาลั ยการอาชีพ
บ้านตาก ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความเหมาะสมและความถูกต้อง
ของขั้นตอน และวิธีวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย การสรุปผล และการอภิปรายผล อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X =4.66) รองลงมา ได้แก่ ประโยชน์และคุณค่าในการนาผลการวิจัยไปใช้ ( X =4.64) และ
ความชัดเจนของการกาหนดปัญหา วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการวิจัย ( X =4.62) ตามลาดับ

467

468

469

ภาพการนาเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร วันที่ 23-27 ธันวาคม 2562
ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

470
สรุปการประเมินผลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
การนาเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร วันที่ 23-27 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
…………………………………………………………………………………………….
1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการวิจัย
เรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก ปรากฏผลดังตารางที่ 51
ตารางที่ 51 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และ
ปฏิบัติหน้าที่
สถานภาพ

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

18
19
37

48.65
51.35
100

31
6
37

83.78
16.22
100

4
33
37

10.81
89.19
100

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. วุฒิการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
3. ปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน
อื่น ๆ
รวม

จากตารางที่ 51 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 51.35) เป็น
เพศชาย (ร้อยละ 48.65) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ปริญญาตรี (ร้อยละ 83.78) ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่เป็น
ครูผู้สอน (ร้อยละ 89.19) และผู้บริหารสถานศึกษา (ร้อยละ 10.81)
2. ผลการวิ เคราะห์ ค วามคิ ด เห็ น ของผู้ ต อบแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ผลการวิ จั ย เรื่ อ ง
รูป แบบการพัฒ นาสมรรถนะวิช าชีพของผู้ เรียนโดยการมีส่ วนร่วมของชุมชน วิท ยาลั ยการอาชีพ
บ้านตาก

471
แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามนา
ข้อมูลที่ได้มาคานวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกาหนดค่าเฉลี่ยดังนี้
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด
หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก
หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับปานกลาง
หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อย
หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ตารางที่ 52 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ
ผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก (n = 37)
ข้อที่

รายการ

1

ความชัดเจนของการกาหนดปัญหา วัตถุประสงค์
และขอบเขตของการวิจัย
หัวข้อเรื่องการวิจัยมีความน่าสนใจ
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ความเหมาะสมของวิธีการเก็บข้อมูลและ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ความเหมาะสมและความถูกต้องของขั้นตอน และวิธี
วิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย การสรุปผล และ
การอภิปรายผล
ความสอดคล้องของเนื้อหา และการใช้ภาษา

2
3
4
5
6

X

S.D.

4.41

0.58

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

4.39
4.63
4.61

0.54
0.57
0.67

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.58

0.64

มากที่สุด

4.47

0.67

มาก

472
ตารางที่ 52 (ต่อ)
ข้อที่
7
8

รายการ
ประโยชน์และคุณค่าในการนาผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์และคุณค่าทางวิชาการ
ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

4.66
4.65
4.55

0.66
0.61
0.52

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 52 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่องานวิจัยเรื่อง รูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ใน
ภาพรวมมีความคิดเห็ นอยู่ ในระดับมากที่สุด ( X =4.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ประโยชน์และคุณค่าในการนาผลการวิจัยไป
ใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.66) รองลงมา ได้แก่ ประโยชน์และคุณค่าทางวิชาการ ( X =4.65) และ
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ( X =4.63) ตามลาดับ

ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ
วัน เดือน ปีเกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
ที่ทำงำนปัจจุบัน
ตำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบัน
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2560
ประวัติกำรศึกษำ
พ.ศ. 2525
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2558
รำงวัลที่ได้รับ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2563

นางวัลลีย์ อาศัย
17 กุมภาพันธ์ 2505
เลขที่ 2/9 หมู่ที่ 11 ต้าบลน้ารึม อ้าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
รหัสไปรษณีย์ 63000
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เลขที่ 116 หมู่ 4 ต้าบลตากออก
อ้าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63120
ผู้อ้านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ต้าแหน่ง ครู คศ.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย
ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)
สาขาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
รางวัลเชิดชูเกียรติผู้อ้านวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจ้าปี 2558
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
รางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารดีเด่น ประจ้าปี 2560
อาชีวศึกษาจังหวัดตาก
รางวัลเชิดชูเกียรติผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา ประจ้าปี 2563
ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

