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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีมีประสิทธิภาพของ

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดกาญจนบุรี สาระของงานวิจัยท่ีสำคัญสรุปได้ดังนี้ 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีมีประสิทธิภาพของวิทยาลัย

สารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

ไทย-เมียนมาร์ จังหวัดกาญจนบุรี 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี ้

1. สำรวจสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีมีประสิทธิภาพของ

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดกาญจนบุรี ใน 6 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร 13 ข้อ ด้านอาจารย์ 10 ข้อ 

ด้านกระบวนการเรียนการสอน 6 ข้อ ด้านนักศึกษา 9 ข้อ ด้านการวัดและประเมินผล 6 ข้อ และด้านปัจจัย

เกื้อหนุน 7 ข้อ รวม 51 ข้อ โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) 

สอบถามความคิดเห็นผู้บริหารและอาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่า รวมจำนวน 468 คน แล้วนำข้อมูลท่ีมีค่า

คะแนนเฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์ 3.00 อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 มาปรับเป็นข้อคำถามร่างรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอน 

 2. สร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีมีประสิทธิภาพของวิทยาลัย

สารพัดช่างกาญจนบุรี โดยนำร่างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปสร้างเป็นแบบสอบถาม ความคิดเห็น

ของผู้เช่ียวชาญ จำนวน 21 คน โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) และกำหนดเกณฑ์การ

พิจารณาเลือกข้อความท่ีมีค่ามัธยฐานต้ังแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าพิสัย ระหว่างควอไทล์ 1.99 ลงมา นำมา

กำหนดเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
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3. ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีมี

ประสิทธิภาพของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพื้นท่ีเขต

เศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยนำรูปแบบไปสร้างเป็นแบบสอบถาม ความ

คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาประเภทวิทยาลัยสารพัดช่าง จำนวน 52 คน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชากร 

52 คน และอาจารย์จำนวน 104 คน รวมจำนวน 208 คน โดยเลือกข้อท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.50 ข้ึนไปและ

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 นำไปเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพท่ี

สมบูรณ์ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีมีประสิทธิภาพของวิทยาลัย

สารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

ไทย-เมียนมาร์ จังหวัดกาญจนบุรี ได้รูปแบบท่ีมีองค์ประกอบท้ังหมด 6 ด้านดังนี้ 

1. ด้านหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนควรมีความสอดคล้องกับความ

ต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน   โดยจัดให้มีการสำรวจความต้องการด้านวิชาชีพ/อาชีพในพื้นท่ีท่ี

รับผิดชอบ ระดมความคิดเห็นของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการพฒันาพืน้ท่ี

เศรษฐกิจพิเศษ  หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันต้องมีการกำหนดมาตรฐานสมรรถนะ หรือมาตรฐานอาชีพ 

มาตรฐานฝีมือแรงงาน หลักสูตรต้องกำหนดการเรียนการสอนระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้มีสัดส่วน

ท่ีเหมาะสม มีความสอดคล้องกับยุคสมัยและเทคโนโลยี ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการ

ผลิตและบริการในเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ  หลักสูตรควรมีความหลากหลายท่ีผู้เรียนเรียนแล้วสามารถเลือก

ท่ีจะประกอบอาชีพอิสระหรือทำงานภาคอุตสาหกรรมและบริการได้  สถานศึกษาต้องแต่งต้ังคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรและวิชาการ ในการควบคุม กำกับ ติดตาม ดูแลและพัฒนา การใช้หลักสูตร โดยมีการจัดทำ

แผนปฏิบัติการในการใช้หลักสูตรในสาขางานต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ เช่น 1 ปีการศึกษาเป็นต้น  จัดประชุม

ช้ีแจงการใช้หลักสูตรให้แก่ครูผู้สอนหรือวิทยากร จัดทำเอกสารคู่มือหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีใช้ในการ

เรียนการสอน ของสถานศึกษา  สามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาชีพในหลักสูตรได้อย่าง

ชัดเจน มีการเผยแพร่หรือแจกเอกสารหลักสูตรแก่ครูผู้สอนทุกคน มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิชาชีพ

ระยะส้ันให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนท่ัวไปได้รับทราบอย่างท่ัวถึง มีการช้ีแจงรายละเอียดของหลักสูตร

วิชาชีพระยะส้ันให้นักศึกษาหรือผู้เรียนรับทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  มีการเผยแพร่
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เอกสาร แนวปฏิบัติการใช้หลักสูตรให้แก่ครูผู้สอน   มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินการพัฒนา

หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ควรมีการจัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ 

ควรมีการสำรวจความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้เรียนเพื่อนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และควรมี

การติดตามและประเมินผลหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

2. ด้านครูผู้สอน/วิทยากร  ได้แก่ ควรมีการวางแผนการสรรหาครู/วิทยากรเพื่อจัดการเรียนการ

สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันตามความต้องการของประชาชน ชุมชน และสังคม มีการกำหนดเกณฑ์

มาตรฐาน สมรรถนะของครูผู้สอน/วิทยากรท่ีทำการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ควรมีการวางแผนพัฒนา

ครูผู้สอนด้านความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ มีการพัฒนาครูผู้สอน 

ด้านความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนควรสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ 

ควรมีการวางแผนการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อเพิ่มสมรรถนะตามรายวิชาท่ีสอน  ควรจัดให้มีการพัฒนาครูผู้สอน

โดยวิธีการจัดอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ ฯลฯ  จำนวนครูผู้สอนกับจำนวนนักศึกษาควร มีความ

เหมาะสมตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา เช่น 1:20 เป็นต้น กระบวนการและวิธีการคัดเลือก

บุคคลเข้าเป็นครูผู้สอนประจำ ควรมีการสอบข้อเขียน,การสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ กระบวนการและ

วิธีการคัดเลือกวิทยากรเข้าเป็นผู้ให้การฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน ควรมีการตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติให้ตรง

ตามหลักสูตร  ครูผู้สอน/วิทยากร ควรเป็นบุคคลท่ีมีประสบการณ์ตรงในงานอาชีพท่ีทำการสอน ควรมีการ

กำหนดขอบเขตภาระงานของครูผู้สอน (Job Description) เป็นลายลักษณ์อักษร  ควรได้รับการพัฒนาการ

ผลิตส่ือ ใบงาน หรือการใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเรียนการ

สอน ควรมีพัฒนาครูในการจัดทำ Module ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน มีการ

สนับสนุนให้ครูผู้สอนทำวิจัย และสร้างผลงานทางวิชาการเช่น การแต่งตำรา การเขียนผลงานทางวิชาการ 

เป็นต้น  เป็นผู้ท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ ควบคู่กับความรู้และทักษะงานอาชีพ มีไหวพริบปฏิภาณ มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ รวมทั้งจัดเวลาหรือช่องทางการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาและแจ้งให้นักศึกษาทราบ  ครูผู้สอน

และนักศึกษาควรมีโอกาสร่วมกันทำงาน ร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสถานศึกษา เช่น การจัดทำ

โครงการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาด้านต่าง ๆ เป็นต้น มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน/วิทยากร

กับภารกิจหลักของสถานศึกษาประเภทวิทยาลัยสารพัดช่างต้องมีความสอดคล้องกัน และนักศึกษาควรมี

ส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน/วิทยากร 
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3. ด้านกระบวนการเรียนการสอน ได้แก่ ควรมีเอกสารประกอบการเรียนการสอนในแต่ละ

รายวิชา มีการจัดทำประมวลการสอน (Course Syllabus) ในแต่ละรายวิชา  ควรมีการจัดลำดับเนื้อหาวิชา

ให้เหมาะสม เช่น ความยาก-ง่าย ความสอดคล้องและเกี่ยวข้องต่อเนื่องกัน เป็นต้น  ควรมีการใช้เทคนิค

วิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและสัมพันธ์กับเนื้อหาวิชา  ควรจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

โดยคำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลของผู้เรียน  ควรจัดการเรียนการสอนเน้นความต้องการของ

ผู้เรียนเป็นหลัก  ควรสร้างบรรยากาศหรือสถานการณ์ของการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง มีการ

จัดทำแผนการเรียนหรือกำหนดการสอนของครูผู้สอนควรคำนึงถึงความเหมาะสมของลำดับข้ันของ

สมรรถนะรายวิชา  ควรมีการใช้เทคนิควิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและสัมพันธ์กับเนื้อหาวิชา 

 ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็น เช่น การอภิปราย เป็นต้น ควรมีการนำเทคโนโลยีทางการเรียนการสอนท่ีทันสมัยมาใช้   ควรมีการ

ปรับพื้นฐานความรู้และทักษะของผู้เรียนก่อนการจัดการเรียนการสอน เช่น การสอนเสริม  ควรมีการจัดทำ

แผนการสอนซ่อมเสริมให้แก่ผู้เรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียน เช่น  การเรียนรู้ช้า ฯลฯ ครูไม่ควรยึดติดวิธีการ

ใดวิธีการหนึ่งเท่านั้น ในการจัดการเรียนการสอนให้สำเร็จ ครูควรตระหนักถึงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีผู้เรียนจะ

เกิดการเรียนรู้  ส่ือการสอนท่ีนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนควรเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา นั้น ๆ  ครู

ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท้ังในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  ควรจัดให้มีช่วง

ระยะการฝึกงานในสถานประกอบการเพื่อให้ได้รบัการฝึกและประสบการณ์จริง  ควรจัดให้มีการเรียนการ

สอนท่ีเน้นการปฏิบัติ ได้ลงมือทำจริงควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความรู้และคุณธรรม จริยธรรม ในงานอาชีพ

อย่างต่อเนื่อง นักศึกษาควรมีส่วนร่วมในการสรุปแนวคิดสำคัญของแต่ละวิชาเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอน 

 4. ด้านนักศึกษา ได้แก่  ควรมีการกำหนดคุณลักษณะ คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาแตกต่างกัน

ไปในแต่ละหลักสูตรรายวิชา  ควรรับนักศึกษาใหม่ตามสัดส่วนการรับนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ อัตรา  20 

คน/ 1 ห้อง การรับสมัครนักศึกษาควรเปิดกว้างและให้โอกาสกับบุคคลท่ัวไป รวมทั้งนักศึกษาทุกหลักสูตร

จากทุกสถาบันศึกษาด้วย  ผู้สมัครสัญชาติไทย ต้องแสดงหลักฐานในการสมัครเข้าเรียน เช่น บัตรประจำตัว

ประชาชน ทะเบียนบ้าน  ควรอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานท่ีออกให้โดยรัฐบาลไทยสมัคร

เข้าเรียนได้  ควรมีการประชาสัมพันธ์การเปิดรับนักศึกษาเข้ามาศึกษาในหลาย ๆ ช่องทาง เช่น อินเตอร์เน็ต 

โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น  ควรมีการตรวจร่างกายโดยแพทย์ปริญญาในบางสาขาวิชา เพื่อความ

เหมาะสมและความพร้อมของสภาพร่างกาย อีกท้ังเป็นการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคจากการเคล่ือนย้าย

ประชากร ผู้เรียนควรมีโอกาสเลือกวิธีเรียนได้อย่างหลากหลาย ตามความเหมาะสมภายใต้การแนะนำของ
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ผู้สอน ผู้เรียนควรมีโอกาสร่วมคิด ร่วมวางแผน ในการจัดการเรียนการสอน ควรมีการพัฒนาพฤติกรรม

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษา การคิดค้นส่ิงประดิษฐ์ ความคิดสร้างสรรค์ เช่น การศึกษาดูงาน

ภาคอุตสาหกรรม  เป็นต้น  ควรมีกระบวนการพฒันานักศึกษาด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตรควรเป็นกิจกรรม

ท่ีส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดพฤติกรรมประชาธิปไตยได้แก่ ความมีวินัย ความมีเหตุผลในการคิด ตัดสินใจ เป็น

ต้น ควรมีการวางแผนให้นักศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมท่ีชัดเจน เช่น ส่งเสริมความรู้ใน

สาขาวิชาชีพตนเอง การบริการประชาชนและสังคม เป็นต้น นโยบายการพัฒนายกระดับคุณภาพนักศึกษา

ด้านเทคโนโลยีใหม่ทางการเรียนการสอนท่ีตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ ควรมีความ

ชัดเจน เช่น ความร่วมมือจัดให้มีการฝึกอาชีพในสถานประกอบการท่ีต้องตามสาขาอาชีพท่ีเรียน นักศึกษา

ควรมีเวลาเข้าเรียนและฝึกปฏิบัติอย่าสม่ำเสมอและต่อเนื่องจนจบหลักสูตร ควรใหน้ักศึกษามีส่วนร่วมใน

การวางแผนงานกิจกรรมในรูปของคณะกรรมการ เช่น ชมรมวิชาชีพช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ  ชมรม

วิชาชีพช่างตัดแต่งผมชาย ชมรมวิชาชีพช่างเช่ือมโลหะ เป็นต้น มีการกำหนดคุณลักษณะของผู้สำเร็จ

การศึกษาควรมีความสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ  ควรมีการติดตามผลผู้สำเร็จ

การศึกษาในการประกอบอาชีพหรือการประกอบอาชีพตามราย วิชาชีพท่ีเรียน 

 5. ด้านการวัดและประเมินผล ได้แก่  การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนควรเป็นไปตาม

เกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติของหลักสูตร ได้แก่ การประเมินสมรรถนะทุกด้านของรายวิชานั้น ๆ  ควรมีการช้ีแจง

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนให้นักศึกษาได้รับทราบในการเรียนการสอนของทุกรายวิชา ควรมีการ

แต่งต้ังคณะกรรมการด้านการวัดและประเมินผลการเรียน  ควรจัดให้มีคณะกรรมการจัดทำข้อสอบ

มาตรฐานอาชีพ ตามมาตรฐานสมรรถนะของหลักสูตร  ควรมีการจัดทำมาตรฐานอาชีพ หลักสูตรวิชาชีพ

ระยะส้ัน เป็นมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ  สัดส่วนคะแนนการประเมินผลการเรียนควรเน้นประเมนิทักษะ

ในอัตราส่วนท่ีมากกว่าทฤษฎี ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสมรรถนะท่ีต้องการของรายวิชานั้น ๆ  ควรมีการวิเคราะห์

ข้อสอบประเมินข้อสอบทุกครั้งเพื่อปรับปรุงพัฒนาตามมาตรฐานอาชีพ  ควรใช้วิธีการประเมินท่ีหลากหลาย

วิธีการตามความเหมาะสมของแต่ละรายวิชาโดยเน้นสมรรถนะและคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรมีการ

ทบทวนและปรับปรุงข้อสอบท่ีใช้สอบนักศึกษาให้มีคุณภาพดีขึ้น การวัดและประเมินผลของแต่ละวิชาควรมี

ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหน่วยการเรียน  ควรมีการประเมินความรู้และทักษะพื้นฐานของผู้เรียน

ในรายวิชานั้นก่อนเข้าสู่บทเรียน (Pretest)  เพื่อทราบนำผลกำหนดแนวทางการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น  ในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาควรมีการแจ้งให้

นักศึกษารับทราบจุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง  ควรจัดให้มีการทดสอบมาตรฐานอาชีพในรายวิชานั้น ๆ เพื่อ
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รับรองมาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานของผู้สำเร็จการศึกษา ควรจัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ทุกรายวิชา โดยความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 6. ด้านปัจจัยเก้ือกูล ได้แก่  ควรจัดอาคารสถานท่ีสำหรับการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ี

เพียงพอ  จัดบรรยากาศของห้องเรียนให้ผู้เรียนสนใจอยากเรียนรู้ เช่น แสงสว่างท่ีเพียงพอ อากาศถ่ายเท

สะดวก ไม่มีเสียงรบกวน  เป็นต้น  มีการจัดบรรยากาศห้องทำงานของครูผู้สอนให้เป็นสัดส่วนและเอื้อต่อ

การคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนควร

มีความทันสมัย  อุปกรณ์ ครุภัณฑ์การเรียนการสอนสำหรับฝึกปฏิบัติวิชาชีพเฉพาะทาง ควรมีเพียงพอกับ

จำนวนนักศึกษาและมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  เครื่องมือการรักษาพยาบาลในห้องพยาบาลควรมีจำนวน

เพียงพอและทันสมัย เช่น เครื่องมือวัดความดัน เตียงนอน ยาสามัญ เป็นต้น ควรจัดสภาพแวดล้อมให้มี

ความร่มรื่น สะอาด สะดวก สบาย ห้องสุขาให้เพียงพอ สะอาด แยกห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงให้ชัดเจน 

ส่งเสริมให้นักศึกษาดูแลเอาใจใส่ด้านสุขภาพตนเอง เช่น สถานท่ีสำหรับนั่งพักผ่อนการจัดสถานท่ีออกกำลัง

กายฯลฯ จัดบรรยากาศของห้องสมุดให้เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา เช่น มุมอ่านหนังสือ ห้อง

ค้นคว้า เป็นต้น ควรพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) ไว้บริการการสืบค้น จัดให้มี

และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (WIFI) อย่างท่ัวถึง จัดให้มีห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access room) 

และคอมพิวเตอร์ไว้บริการและเพียงพอ เพื่อใช้ในการค้นคว้า พร้อมปริ้นเตอร์และจัดบุคลากรดูแลและ

รับผิดชอบในเรื่อง ความสะอาด การรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านจราจร 

 

อภิปรายผล 

 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีมีประสิทธิภาพของวิทยาลัยสารพัดช่าง

กาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-เมียน

มาร์ จังหวัดกาญจนบุรี ตามความเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

1. ด้านหลักสูตร  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะในประเด็นการพัฒนาหลักสูตร  เมื่อนำรูปแบบฯ ไปตรวจสอบความเหมาะสมตาม

ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูพบว่าเห็นด้วยกับผู้เช่ียวชาญทุกข้อ  โดยผู้เช่ียวชาญมีความเห็นในด้าน

หลักสูตรท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนควรมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน   

โดยจัดให้มีการสำรวจความต้องการด้านวิชาชีพ/อาชีพในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ ระดมความคิดเห็นของสถาน

ประกอบการ หน่วยงาน องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ มีความสอดคล้องกับยุคสมัย
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และเทคโนโลยี ตอบสนองความต้องการของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการในเขตพื้นท่ี

เศรษฐกิจพิเศษ  ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะในปัจจุบันสถานประกอบการมึความต้องแรงงานจำนวนมาก 

ประเทศไทยอยู่ในสภาวะขาดแคลนแรงงานระดับฝีมือและกึ่งฝีมือ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดย

กระทรวงแรงงานมนีโยบายเรื่อง “การแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของและอุตสาหกรรมหลัก”  เป็น

ปัญหาท่ีต้องเร่งแก้ไขเพื่อไปสู่การสร้างตำแหน่งงาน  จ้างงานท่ีเพิ่มขึ้น การจ้างงานในแต่ละพื้นท่ี  กระทรวง

แรงงานได้วางยุทธศาสตร์ไว้ 2  ด้าน  ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มกำลังแรงงานในเชิงปริมาณและคุณภาพเข้าสู่

ตลาดแรงงาน (กองยุทธศาสตร์และแผนงานกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ กระทรวงแรงงาน : 2562) ซึ่งการ

พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันจึงจำเป็นต้องทำการศึกษารวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความสอดคล้องกับความ

ต้องการของทุกภาคส่วน ต้องใช้ข้อมูลท่ีถูกต้องในพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี  ท่ีมีต้องการแรงงานหรือความ

ต้องการนำไปประกอบอาชีพอิสระหรือในชีวิตประจำวัน จึงต้องมีความร่วมมือท้ังระดับท้องถิ่น ระดับ

ภูมิภาค และระดับประเทศในการจัดทำข้อมูลกลางซึ่งใช้ข้อมูลในการนำมาพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

ความต้องการท่ีแท้จริง อีกท้ังวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีอยู่ในพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ มีชายแดนติดต่อกับ

ประเทศเมียร์มาร์จะมีการโยกย้ายภาคการผลิตมาบริเวณชายแดนมากขึ้น เพื่อลดต้นทุนการผลิตในด้าน

ค่าแรง และการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวายจะทำให้เศรษฐกิจจะขยายตัวในจังหวัดกาญจนบุรี จึงจำเป็นต้อง

พัฒนากำลังคนรองรับอย่างเร่งด่วน ซึง่หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันสามารถผลิตกำลังคนได้อย่างรวดเร็วและ

ตรงต่อความต้องการ จึงต้องมีการวางแผนการพฒันาอย่างเป็นระบบ สอดสอดคล้องกับ  มาช (Marsh, 

1997: 8) ได้กล่าวว่า ผู้ท่ีจะจัดทำหลักสูตรให้แก่สถานศึกษาต้องมาจากหลายแหล่ง จากบุคลากรใน

สถานศึกษา ครู ผู้บริหาร  ผู้ปกครอง ผู้เช่ียวชาญจากสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มบุคคลจากอุตสาหกรรมและ

ชุมชน เจ้าหน้าท่ีของรัฐบาลจนถึงนักการเมือง  ความก้าวหน้าและเจริญเติบโตด้านเทคโนโลยีในพื้นท่ีจังหวัด

กาญจนบุรี ขยายตัวมากขึ้นทั้งด้านอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการบริหาร อุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียว การปรับตัวของประชาชนมีความสำคัญอย่างมาก การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันต้องพัฒนา

ให้สอดคล้องกันวิถีชีวิตและความเติบโตด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี สอดคล้องกับ ใจทิพย์ เช้ือรัตนพงษ์ 

(2539 : 109 – 110) การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วด้านเศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมี

ผลโดยตรงต่อทรรศนะและการดพเนินชีวิตของคนไทยท้ังในเมืองและชนบท จึงจำเป็นต้องมีหลักสูตร

ท้องถิ่นเพื่อปรับสภาพของผู้เรียนให้สามารถรับการเปล่ียนแปลงท้ังหลายได้ เพื่อความสามารถในการดำเนิน

ชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมีความสุข อีกประการหนึ่งคือ การเรียนรู้ท่ีดีควรเรียนรู้เรื่องใกล้ตัว การเรียนรู้จึงมี

ความหมายกับผู้เรียนจึงต้องมีหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ชีวิตจริงตามสภาพปัญหา  ผู้เช่ียวชาญ
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ได้เสนอความเห็นว่า หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันต้องมีการกำหนดมาตรฐานสมรรถนะ หรือมาตรฐานอาชีพ 

มาตรฐานฝีมือแรงงาน หลักสูตรต้องกำหนดการเรียนการสอนระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้มีสัดส่วน

ท่ีเหมาะสม น่าจะเป็นเพราะว่า การศึกษาสายอาชีพและวิชาชีพ เน้นท่ีการ “ทำได้ ได้ผล”หรือ “ทำได้ผล” 

เน้นการปฏิบัติงาน รู้จริง ทำได้จริง และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพนั้น ๆ เป็นเกณฑ์มาตรฐานของการจบ

หลักสูตร ซึ่งสมรรถนะ (Competence) ในความหมายของงานอาชีพหรือวิชาชีพ คือความสามารถในการ

ปฏิบัติงานอาชีพ โดยใชความรูทักษะและเจตคติท่ีบูรณาการอยางแนบแนน เพื่อใหเกิดผลลัพธไดอยางมี

ประสิทธิภาพ (สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : 2550) 

อีกท้ังประเทศไทยได้กำหนดเป็นกฎหมายโดยกระทรวงแรงงาน ในการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐาน

ฝีมือ ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างตามมาตรฐานกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ท้ังนี้แรงงานต้องผ่านการทดสอบ

และผ่านการประเมินมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ท้ัง

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ฉบับท่ี 8 : 

2545) ท้ังนี้เป็นไปตามข้อกฎหมาย เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแห่งชาติ National Skill Standards 

หมายถึง ข้อกำหนดเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของบุคคลในการปฏิบัติงานงานอาชีพหนึ่งๆ โดยองค์กรท่ี

เช่ือถือได้เป็นผู้กำหนดขึ้น โดยคำนึงถึงเกณฑ์มาตรฐานของสากล  และกำหนดให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของสังคมในขณะนั้น ซึ่งองค์ประกอบสำคัญของมาตรฐานฝีมือแรงงานได้แก ่

             1. ความรู้ (Technical Knowledge) ซึ่งจำเป็นท่ีจะใช้ทำงานนั้น ๆ  ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

             2. ทักษะ(Skill) เป็นการสะสมประสบการณ์จนเกิดเป็นความชำนาญมีความสามารถเพียงพอท่ีจะ

ทำงานได้อย่างมีคุณภาพ ตามข้อกำหนดและแล้วเสร็จตามเวลาท่ีกำหนดไว้ 

             3. นิสัยอุตสาหกรรม หรือทัศนคติ (Attitude) มีจิตสำนึกในการทำงานท่ีดี เช่นการประหยัด วัสดุ 

การบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน  

(พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พทุธศักราช 2545) 

ผู้เช่ียวชาญได้เสนอความเห็นในเรื่องของหลักสูตรควรมีความหลากหลายท่ีผู้เรียนเรียนแล้วสามารถ

เลือกท่ีจะประกอบอาชีพอิสระหรือทำงานภาคอุตสาหกรรมและบริการได้  น่าจะเป็นเพราะว่า ความถนัด

และความต้องการของประชาชนมีความแตกต่างกัน ท้ังในเรื่องของ เพศ อายุ อุปนิสัย สติปัญญา ข้อจำกัด

ด้านร่างกาย ฯลฯ อาชีพมีอย่างหลากหลายในท้องถิ่น สถานศึกษาควรจัดทำและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะส้ันท่ีสามารถตอบสนองความต้องการผู้เรียนท่ีสามารถนำไปประกอบอาชีพ หรือหารายได้เสริม หรือ

เปล่ียนอาชีพได้ อีกท้ังตรงตามต้องการของสถานประกอบการ ท้ังภาครัฐและเอกชน  สอดคล้องกับ
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บทความของกรมการจัดหางาน (2559) อธิบายไว้ว่า คนเรามีความถนัด ความสามารถ และความสนใจใน

งานอาชีพแตกต่างกัน บางคนเหมาะท่ีจะทำงานด้านหัตถกรรม บางคนเหมาะสมท่ีจะทำงาน เกี่ยวกับ

เครื่องจักรกล หรืองานท่ีเกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์ ส่วนบางคนอาจจะเหมาะสมท่ีจะทำงานเกี่ยวกับการ

สอนดนตรี การช่วยเหลือติดต่อประชาชนเหล่านี้เป็นต้น แต่ละคนมีพรสวรรค์ไม่เหมือนกัน ไม่สามารถ

ทำงานชนิดเดียวกันได้หมดทุกคน ข้อสำคัญก็คือ ต้องรู้จักตัวเองและรู้จักงานอาชีพต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง 

รวมทั้งพิจารณาดูว่ามีงานอะไรบ้างท่ีท่านชอบและสนใจมากท่ีสุด และงานนั้น ๆ เหมาะสมกับอุปนิสัยและ

บุคลิกลักษณะของตนเองหรือไม ่

 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน

ประเด็นการบริหารหลักสูตร คือ  สถานศึกษาต้องแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ใน

การควบคุม กำกับ ติดตาม ดูแลและพัฒนา การใช้หลักสูตร ท้ังนี้น่าจะเป็นเพราะว่าสถานศึกษาสังกัด

อาชีวศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสำคัญต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีการบริหารหลักสูตรโดยรอง

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรและการสอน โดยมีต้ังคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร จัดทำแผนการ

เรียน ซึ่งไมไ่ด้มีหน้าท่ีในการบริหารหลักสูตรท่ีครอบคลุมในด้านการบริหารหลักสูตรอย่างรอบด้าน ซึ่ง

สถานศึกษาควรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือคณะกรรมการฝ่ายวิชาการซึ่งจะดูแลการ

บริหารหลักสูตรโดยกระบวนการ PDCA  สอดคล้องกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : 

2559 กำหนดไว้เป็นแนวทางในการบริหารหลักสูตร ให้มคีณะกรรมการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน 

กำหนดให้ทำหน้าท่ีบริหารหลักสูตรและดำเนินการจัดการเรียนการสอน และแต่งต้ังคณะ กรรมการ

หลักสูตร คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการพฒันาการเรียนการสอน คณะกรรมการพฒันาคุณภาพ

ข้อสอบ คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทำหน้าท่ีในการบริหารหลักสูตร การเรียนการสอน 

(ภส 5.1.1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งท่ี 3/2559) การให้ความสำคัญ

กับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาอย่างชัดเจนและถูกต้องถือเป็นเครื่องมือท่ีสำคัญประการหนึ่งในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ ระบบบริหารจัดการหลักสูตรท่ีดีจึงต้องเป็นระบบท่ีมีคุณภาพ เมื่อนำไป

ปฏิบัติจริงจะต้องทำให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและทุกคน (ศศิณัฎฐ์ สรรคบุรานุรักษ์ : 

2559)  ผู้เช่ียวเสนอแนะให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการในการใช้หลักสูตรในสาขางานต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ 

เช่น 1 ปีการศึกษาเป็นต้น  จัดประชุมช้ีแจงการใช้หลักสูตรให้แก่ครูผู้สอนหรือวิทยากร จัดทำเอกสารคู่มือ

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีใช้ในการเรียนการสอน ของสถานศึกษา  สามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ

เนื้อหาวิชาชีพในหลักสูตรได้อย่างชัดเจน มีการเผยแพร่หรือแจกเอกสารหลักสูตรแก่ครูผู้สอนทุกคน มีการ
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ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิชาชีพระยะส้ันให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนท่ัวไปได้รับทราบอย่างท่ัวถึง มีการ

ช้ีแจงรายละเอียดของหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันให้นักศึกษาหรือผู้เรียนรับทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร  มีการเผยแพร่เอกสาร แนวปฏิบัติการใช้หลักสูตรให้แก่ครูผู้สอน  ท้ังนี้น่าจะเป็นพราะว่า

สถานศึกษาประเภทวิทยาลัยสารพัดช่าง จัดการเรียนการสอนในภารกิจหลักคือหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันซึ่ง

เป็นหลักสูตรประเภทวิชาชีพ หลักสูตร 3 – 300 ช่ัวโมง เป็นหลักสูตรหลากหลายวิชาชีพ การเปิดรับหรือ

เปิดเรียนหลักสูตรต้องขึ้นอยู่กับปริมาณผู้เรียน เรียนจบภายในระยะเวลาส้ัน ๆ  การประชาสัมพันธ์การรับ

สมัครและข้อมูลเรื่องหลักสูตรจึงมีความจำเป็นอยา่งมากโดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนท่ัวไป

ท่ีจะเข้าถึงข้อมูล เอกสารต่าง ๆ เช่น คู่มือหลักสูตร ความก้าวหน้าในอาชีพตามหลักสูตร การบริหาร

หลักสูตรจึงไม่พียงแต่การจัดการเรียนการสอนเท่านั้น แต่รวมถึงการนำเสนอข้อมูล การประชาสัมพันธ์ การ

สร้างความเข้าใจ สอดคล้องกับ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554, น.61) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต้องมีการ

วางแผน การควบคุมดูแล กำกบัติดตาม การจัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โครงการ

วิชาการท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการใช้หลักสูตรและการสอน โดยสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน

ตามลักษณะธรรมชาติการเรียนรู้และตอบสนองเจตนารมณ์ของหลักสูตรคือการบริหารหลักสูตร และ

สอดคล้องกับ งานวิจัยของ อติยศ สรรคบุรานุรักษ์ : (2559)  การบริหารหลักสูตรต้องมีการวางแผนเพื่อ

ควบคุม กำกับติดตามดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา เพื่อตอบสนองต่อ

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยต้องสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายและปัจจัย

เกือ้หนุนมากมาย เพื่อให้หลักสูตรบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการหลักสูตรจึงต้อง

อาศัยแนวคิดทฤษฎีและหลักวิชาในการบริหารจัดการ เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตรนั้น ๆ  

ผู้เช่ียวชาญได้เสนอให้สถานศึกษาต้องมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินการบริหาร

หลักสูตร เช่น กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การประเมินหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ เป็นต้น  

มีทรัพยากรสนับสนุนท่ีดีและเพียงพอ การบริหารการศึกษาในอนาคตอันใกล้เป็นการกระจายอำนาจใน

หลายๆ ด้าน ท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรในการเรียนการสอน ซึ่งครอบคลุมท้ังเรื่อง

งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล แหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอน การระดมทรัพยากร

จะต้องกระทำอย่างหลากหลายและกว้างขวางขึ้น  น่าจะเป็นเพราะว่าหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันผู้อำนวยการ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับมอบอำนาจให้สามารถอนุมัติหลักสูตรใน

ระดับสถานศึกษา สามารถกำหนดรหัสวิชา จำนวนช่ัวโมงเรียน เนื้อหาสาระ สมรรถนะรายวิชา โดย

คณะกรรมการท่ีสถานศึกษาแต่งต้ังขึ้นพิจารณาจัดทำหลักสูตรใหม่ตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจและสังคม  
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การพัฒนาหลักสูตรจึงเกิดขึ้นตลอดเวลา มีการประชุมสัมมนา ประเมินหลักสูตร การระดมสมองในการ

รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของชุมชน อีกท้ังหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีต้องจัดทำเพื่อ

ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณ 

สถานศึกษาจึงต้องจัดงบประมาณสนับสนุนในภารกิจ/โครงการบริหารหลักสูตรแบบครบวงจร PDCA 

รวมทั้งส่ือการเรียนการสอน วัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมกับชุมชนและ

สถานประกอบการในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรม  สอดคล้องกับ   

ยงยุทธ  สิมสีพิมพ์ (2560) จำเป็นอย่างยิ่งท่ีสถานศึกษาต้องจัดทรัพยากรและปัจจัยท่ีเอื้อต่อการส่งเสริม

และสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จต่อการนำหลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสำนักวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2551) อ้างอิงใน 

ยงยุทธ สิมสีพิมพ์ (2555) อธิปรายไว้ว่า การบริหารงานหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องมีการ

บริหารจัดการดังนี้  1) การจัดสรรงบประมาณอย่างพอเพียงสำหรับการพัฒนาหลักสูตร และการติดตามผล

การใช้หลักสูตร รวมทั้งงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากร และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจะช่วย

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีส่ือวัสดุอุปกรณ์และ

เอกสารต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับความต้องการ ให้มีห้องเรียน สถานท่ีเรียน และห้อง

พิเศษต่าง ๆ อย่างพอเพียง เช่น ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงฝึกงาน ห้องสมุด 

แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ห้องประชุมขนาดต่าง ๆ สนามกีฬา และโรงยิมเป็นต้น  3) จัดสรรการใช้

ทรัพยากรของสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า โดนเฉพาะด้านการใช้อาคารสถานท่ีต่าง ๆ เช่น คำ

นึกถึงขนาดของห้องเรียนและจำนวนห้องเรียน หอ้งสมุด ท่ีเอื้ออำนวยให้การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายท่ีต้องการ 4) บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดครู

เข้าสอนเป็นส่ิงท่ีจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะครูจะเป็นผู้ท่ีมีบทบาทอย่างมากในการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้จึงควรจัดให้ครูได้สอนตรงตามความรู้ความสามารถและความถนัด รวมทั้งพัฒนาครู

อย่างต่อเนื่อง 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน

ประเด็นการประเมินหลักสูตร  ในการประเมินหลักสูตรควรมีการจัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรเป็นระยะ ๆ มีการสำรวจความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้เรียนเพื่อนำผลมาปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตร และมีการติดตามและประเมินผลหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะเป็นหลักสูตร

วิชาชีพระยะส้ันเรียนเร็วจบเร็ว จึงความมีการประเมินหลักสูตรทุกครั้งท่ีมีการเรียนการสอนเพื่อนำผลการ
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ประเมินไปปรับปรุงและพฒันาอย่างต่อเนื่อง ซึง่หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันสามารถปรับปรุงและพัฒนาได้

ตลอดเวลาตามยุคสมัยและสถานการณ์การเปล่ียนทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ท้ังนี้เพื่อใหก้าร

จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ซึ่งกระบวนการประเมินหลักสูตร

วิชาชีพระระยะส้ันควรประเมินตามสภาพจริง ควบคู่ไปการการเรียนการสอน ซึ่งผลของการประเมินจะเป็น

ประโยชน์ต่อคุณภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับ ทาบา (Taba, 1962 : 310) ได้กล่าวไว้ว่า การประเมิน

หลักสูตรทำขึ้นเพื่อศึกษากระบวนการต่าง ๆ ท่ีกำหนดไว้ว่ามีการเปล่ียนแปลงใดบ้างท่ีสอดคล้องหรือขัดแย้ง

กับวัตถุประสงค์ของการศึกษาการประเมินดังกล่าวจะครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมดของหลักสูตรและ

กระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ จุดประสงค์ ขอบเขตของเนื้อหาสาระ คุณภาพของผู้ใช้ บริหารและ

ผู้ใช้หลักสูตร สมรรถภาพของผู้เรียน ความสัมพันธ์ของวิชาต่าง ๆ การใช้ส่ือและวัสดุการสอน ผู้เช่ียวชาญได้

เสนอว่า การประเมินหลักสูตรควรมีการวางแผนอย่างเป็นระบบและมีแบบแผนท่ีชัดเจน กำหนดรูปแบบ

และประเด็นการประเมิน ทำให้ผู้ประเมินง่ายต่อการรวบรวมข้อมูล และประเมินผลและนำผลไปปรับปรุง

และพัฒนาหลักสูตร โดยเสนอแนวคิดการประเมิน รูปแบบการประเมินท่ียึดจุดมุง่หมายของหลักสูตรเป็น

เน้นสมรรถนะของผู้เรียนเป็นสำคัญ  สอดคล้องกับแนวคิดของ Tyler (1950) ได้เสนอแนวทางการ 

ประเมินโดยมีขั้นตอน คือ ศึกษาจุดมุ่งหมายของหลักสูตร (Goals) กำหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

(Behavioral objectives) ใหชัดเจน  กำหนดสถานการณ / เนื้อหา / เทคนิควิธีการวัด สร้างเครื่องมือวัด

เก็บรวบรวมขอมูลวิเคราะห์ผล การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน ถาผลท่ีเกิดขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค

ถือวาเกิดสัมฤทธิ์ผลแต่ถาไมบ่รรลุผลตามท่ีกำหนดไวจะตองตัดสินใจปรับปรุงหลักสูตรใหมน่อกจากนี้  

Tyler (1986) ได้เสนอแนวคิดใหม่วาการประเมินหลักสูตรควรประกอบด้วยการประเมินความเหมาะสมของ 

วัตถุประสงคของหลักสูตรการประเมินความเป็นไปได้ของแผนการเรียนรท่ีูจะสงผลตอความสำเร็จตาม 

วัตถุประสงคประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประเมินผลผลิตและผลลัพธข์องหลักสูตร ตลอดจน

การติดตามประเมินหลักสูตรเป็นระยะอย่างต่อเนือ่ง และผู้เช่ียวชาญยังได้เสนอแนวคิดการประเมินหลักสูตร

วิชาชีพระยะส้ันต้องมีการประเมินทุกระยะ ท้ังระบบเนื่องจากเป็นหลักสูตรท่ีมีกระบวนการเรียนท่ีส้ัน โดย

ใช้ CIPP Model  ของ Stufflebeam และคณะ (1971) โดยกระบวนการประเมินบริบท (Context)  

ปัจจัยเบ้ืองตน (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ของหลักสูตรเพื่อช่วยผู้บริหาร

หลักสูตรในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนหลักสูตร (Planning Decision) การกำหนดโครงสร้างของ

หลักสูตร (Structuring decisions) การนำหลักสูตรไปใช้จริง (Implementing decisions) และการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการทบทวนหลักสูตร (Recycling decisions) 
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2. ด้านครูผู้สอน  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะในประเด็นด้านครูผู้สอนหรือวิทยากร  เมื่อนำรูปแบบฯ ไปตรวจสอบความเหมาะสมตาม

ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูพบว่าเห็นด้วยกับผู้เช่ียวชาญทุกข้อ  โดยผู้เช่ียวชาญมีความเห็นในด้านการ

สรรหาครูผู้สอนหรือวิทยากร ควรมีการวางแผนการสรรหาครู/วิทยากรเพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

วิชาชีพระยะส้ันตามความต้องการของประชาชน ชุมชน และสังคม มีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน สมรรถนะ

ของครูผู้สอน/วิทยากรท่ีทำการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน กระบวนการและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น

ครูผู้สอนประจำควรมีการสอบข้อเขียน,การสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ วิทยากรเข้าเป็นผู้ให้การฝึกอบรม

วิชาชีพระยะส้ัน ควรมีการตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติให้ตรงตามหลักสูตร เป็นบุคคลท่ีมีประสบการณ์ตรงใน

งานอาชีพท่ีทำการสอน  เป็นผู้ท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ ควบคู่กับความรู้และทักษะงานอาชีพ และเป็นบุคคลท่ีมี

ไหวพริบปฏิภาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัย

สารพัดช่าง เป็นการจัดการศึกษานอกระบบ ซึ่งมีผู้ทำหน้าท่ีสอนคือครูท่ีเป็นข้าราชการ,ลูกจ้างประจำหรือ

ลูกจ้างช่ัวคราว และวิทยากร กล่าวคือ วิทยากร หมายความว่า ผู้ประกอบอาชีพตามหลักสูตร ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวูมิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาเป็นผู้สอนหรือร่วมเป็นผู้สอนในการจัดการเรียนการ

สอนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน (ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการจัด

การศึกษาและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน พ.ศ.2558) ฉะนั้นการสรรหา คัดเลือกหรือ

การได้มา จึงมี 2 ลักษณะคือ ลักษณะท่ี 1 การได้มาของข้าราชการประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ 

หรือลูกจ้างช่ัวคราว ซึ่งในส่วนนี้การคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบและวิธีการตามกฎหมายและระเบียบ

กำหนด ซึ่งการคัดเลือกท่ีผ่านมา ในหลายสาขาวิชาไม่มีการสอบภาคปฏิบัติทำให้พบว่า สถานศึกษาได้ครูท่ี

ไม่เก่งภาคปฏิบัติขาดประสบการณ์งานอาชีพ รู้ไม่กว้าง รู้ไม่จริง ไม่ปฏิบัติได้จริง ท่ีสำคัญคือขาด

ประสบการณ์งานอาชีพ ส่งผลให้การเรียนการสอนขาดคุณภาพ สอดคล้องกับ ศรัญญา ปานเจริญ  

และสุนิสา ช่อแก้ว (พ.ศ.2559-2569) กล่าวว่า การเข้าสู่วิชาชีพครูช่างอุตสาหกรรม พบว่า การบริหารงาน

บุคลากรด้านการอาชีวศึกษา ขาดแคลนครูและผู้มีประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ ส่งผลให้ไม่

สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีและทักษะทางวิชาชีพเฉพาะให้แก่ผู้เรียนได้ รวมทั้งข้อจำกัดของใบประกอบ

วิชาชีพครู ทำให้ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ตรงจากสาขาวิชาชีพนั้น  รวมถึงการ

เคล่ือนย้ายบุคลากรจากสถานศึกษาสู่สถานประกอบการ เนื่องจากไม่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้เป็น

ข้าราชการครู อีกท้ังควรมีการกำหนดเกณฑ์การสรรหาหรือข้อกำหนดท่ีสามารถสรรหาผู้มีความรู้ ทักษะ

และประสบการณ์งานอาชีพอย่างแท้ สอดคล้องกับ งานวิจัยของ ศรัญญา ปานเจริญ และสุนิสา ช่อแก้ว 
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เรื่อง แนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในวิชาชีพครูช่างอุตสาหกรรม (พ.ศ.2559-2569) โดยใช้เทคนิค

การวิจัย EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) จากผู้เช่ียวชาญ 24 ท่านพบว่า การเข้าสู่

วชิาชีพครูนี้ ใช้การสรรหาจากผู้จบสาขาวิชาชีพเฉพาะ สาขาครูช่างอุตสาหกรรม และผู้ไม่มีคุณวุฒิแต่มี

ทักษะทางช่างเป็นเลิศ รวมทั้งผู้มีประสบการณ์ทางวิชาชีพอย่างน้อย 2 ปี สำหรับการพัฒนาช่วงทดลอง 

ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้ท่ีมีประสบการณ์ให้พัฒนา 18 เดือน แต่ถ้าไม่มีประสบการณ์ให้พัฒนา 24 เดือน โดยต้องเข้า

รับการพัฒนาจากสถานประกอบการอย่างน้อย 3 เดือน และกรณีไม่จบสาขาวิชาชีพครูต้องเข้าเรียนครูจน

ครบหลักสูตร ท้ังนี้ การพัฒนาระหว่างประจำการและการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ มีการพัฒนาด้วย

วิธีและรูปแบบท่ีหลากหลายบนฐานสมรรถนะวิชาชีพครูและสมรรถนะวิชาชีพช่าง ส่วนการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ท้ังการเล่ือนขั้นเงินเดือนและการเล่ือนวิทยฐานะ มีการพิจารณาโดยเช่ือมโยงจากผลการพัฒนา 

ผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนสามารถเลือกทำวิทยฐานะได้ตามความถนัด เป็นเกณฑ์ข้อกำหนดจากงานวิจัย 

สำหรับลักษณะท่ี 2 คือ การสรรหาหรือคัดเลือก “วิทยากร” ภายนอกควรสรรหาจากผู้ท่ีมีประสบการณ์งาน

อาชีพเฉพาะทางในการเป็นวิทยากรหรือร่วมสอนกับครูประจำ ท้ังนี้ควรเป็นผู้ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับใน

สังคมและชุมชน เป็นผู้ท่ีประกอบอาชีพมีความชำนาญเป็นท่ียอมรับ สามารถอบรมให้ผู้เข้ารับการศึกษาหรือ

การอบรม สามารถนำไปประกอบอาชีพอิสระหรือหรืออาชีพเสริมหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้ อีกท้ังอาจใช้

บุคลากรในสถานประกอบการในการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนากำลังคนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมต่อไป 

ท้ังนี้อาจไม่ต้องมีการสอบหรือทดสอบความรู้ ความสามารถในการสรรหาวิทยากร ควรเป็นการพิจารณา

จากข้อมูลเป็นสำคัญ ท่ีสำคัญคือ วิทยากรด้านอาชีพ ต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์

ตรงตามหลักสูตรนั้น ๆ  

 ผู้เช่ียวชาญได้เสนอว่า ควรมีการวางแผนพัฒนาครูผู้สอนด้านความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเรียน

การสอนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  พัฒนาครูผู้สอนเพื่อเพิ่มสมรรถนะตามรายวิชาท่ีสอน การพัฒนาด้าน

ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนควรสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยวิธีการจัด

อบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ ฯลฯ  พัฒนาการผลิตส่ือ ใบงาน หรือการใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ี

ทันสมัย และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเรียนการสอน พัฒนาครูในการจัดทำ Module ในการจัดการ

เรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน สนับสนุนให้ครูผู้สอนทำวิจัย และสร้างผลงานทางวิชาการเช่น การ

แต่งตำรา การเขียนผลงานทางวิชาการ เป็นต้น ท่ีเป็นเช่นนี้น่าเป็นเพราะว่า การวางแผนพัฒนาครูและ

บุคลากร เป็นการวางแผนการใช้งบประมาณโดยมิได้กำหนดโครงการหรือเนื้อหาสาระท่ีต้องพัฒนา ถึงแม้

กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ครูทุกคนต้องทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ของข้าราชการครูหรือ
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บุคลากรทางการศึกษา) ID Plan : Individual Development Plan. แต่หลักสูตรการฝึกอบรมต้องได้รับ

การอนุมัติจากสถาบันคุรุพัฒนา และไม่ครอบคลุมในสาขาวิชาชีพท่ีต้องการพัฒนา การท่ีจะพัฒนาด้าน

เทคโนโลยี ความรู้ใหม่ ๆ จึงไม่ได้รับการพัฒนา สำหรับการพัฒนาในด้านวิชาชีพครู และเพิ่มสมรรถนะครู

และบุคลากรทางการศึกษา  ควรมกีารพัฒนาท่ีหลากหลายวิธีการ หลายรูปแบบท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษา ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นท้ังภาครัฐและเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับ สุนันทา เลาหะนันท์ (2531, 

หน้า 39) กล่าวว่า ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรนัน้ควรประกอบด้วยหลาย ๆ วิธี อันได้แก่ 

การศึกษาต่อ การฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน และการสร้างผลงานทางวิชาการ 

ควรมีการกำหนดนโนบาย และมาตรการให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูทำงานวิจัยโดยเฉพาะในช้ันเรียน 

และวิจัยระดับสถาบัน เพราะการสร้างผลงานทางวิชาการ เช่น ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม บทความ ตำรา

เรียน ชุดการสอน Module ส่ือการสอน ฯลฯ เป็นการพัฒนาตนเองท้ังส้ิน ซึ่งล้วนแต่ต้องในงบประมาณ 

สถานศึกษาจึงควรจัดงบประมาณสนับสนุน สอดคล้องกับ สมศักดิ์ คงเท่ียง และอัญชลี โพธิ์ทอง (2542, 

หน้า 201) กล่าวถึง การสร้างผลงานทางวิชาการไว้ว่า ผลงานทางวิชาการ คือ เอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ท่ี

แสดงถึงความชำนาญการหรือความเช่ียวชาญในการสอน ซึ่งอาจสร้างขึ้นจากการศึกษาค้นคว้า คิดค้น 

สร้างสรรค์ วิเคราะห์หรือสังเคราะห์ข้ึน ท้ังนี้เพื่อพัฒนางานในหน้าท่ีหรือพฒันาการสอนให้ดียิ่งขึ้น การสร้าง

ผลงานทางวิชาการเป็นการพัฒนาตนเองเป็นการสร้างความก้าวหน้าในการทำงานท่ีมีผลต่อความสำเร็จของ

งาน และการยอมรับนับถือถึงความสามารถส่วนบุคคลท่ีสามารถเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้รับผลประโยชน์จาก

ผลงานนั้น   

ผู้เช่ียวชาญได้เสนอความเห็นว่าสถานศึกษาควรมีการกำหนดขอบเขตภาระงานของครูผู้สอน (Job 

Description) เป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน เช่น การกำหนดจำนวนครูผู้สอนกับจำนวนนักศึกษาควร มี

ความเหมาะสมตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา เช่น 1:20 เป็นต้น จัดเวลาหรือช่องทางการให้

คำปรึกษาแก่นักศึกษา ครูผู้สอนและนักศึกษาควรมีโอกาสร่วมกันทำงาน ร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชนข์อง

สถานศึกษา เช่น การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาด้านต่าง ๆ เป็นต้น ท้ังนี้น่าจะเป็นเพราะว่า การ

กำหนดขอบเขตภาระงานของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาตามโครงการของการบริหารสถานศึกษา ได้ถูกมอบหมายภาระหน้าท่ีไว้ 2 หน้าท่ีคือ หน้าท่ีครู

ทำหน้าท่ีสอน และหน้าท่ีงานพิเศษ เช่น งานกิจกรรม งานการเงนิ งานปกครอง งานบญัชี งานบุคลากรฯลฯ 

ซึ่งหน้าท่ีพิเศษท่ีกำหนดไว้ในคำส่ังปฏิบัติหน้าท่ีราชการมีการกำหนดขอบเขตภาระหน้าท่ีไว้อย่างชัดเจน แต่

ขอบเขตของครูอาจมีข้อคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญบางประการท่ีควรกำหนด เช่น การกำหนดกิจกรรมเสริม
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หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันกับนักศึกษาอย่างน้อยบรูณาการในรายวิชา ๆ ละ 1 กิจกรรม หรือกิจกรรมอาสา

เพื่อประโยชน์สถานศึกษาและชุมชน หรือ การกำหนดเวลาหรือช่องทางการเข้าพบของนักศึกษา การให้

คำแนะนำนอกเวลาเรียน  เหล่านี้ล้วนเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของครูในเชิงระเบียบปฏิบัติหรือ

กฎหมายกำหนด และหน้าท่ีและความรับผิดชอบของครูในเชิงจารีตและแบบธรรมเนียม ซึ่งความรบัผิดชอบ

ของครูในเชิงระเบียบปฏิบัติหรือกฎหมายกำหนดอาจพิจารณาได้จากระเบียบปฏิบัติทางราชการต่าง ๆ ท่ี

กำหนดขึ้นและได้ประกาศใช้โดยหน่วยงานของราชการของรัฐ เช่น ระเบียนคุรุสภาว่าด้วย จรรยาบรรณครู 

พ.ศ. 2556 ประกาศจรรยาบรรณครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ หรือระเบียนคุรุสภาว่า

ด้วยวินัยและการรักษาวินัยต่าง ๆ ส่วนหน้าท่ีและความรับผิดชอบของครูในเชิงจารีตและแบบธรรมเนียม 

เป็นหน้าท่ีท่ีสังคมคาดหวังให้ครูปฏิบัติ เป็นสำนึกท่ีสืบทอดกันมาในสังคมไทย ดังจะศึกษาได้จาก ความเป็น

ครูสถิตในหทัยราช ซึ่งเป็นผลงานการศึกษาค้นคว้าของ เรืองวิทย์ ลิมปนาท (2538 : 23-38) ในบทท่ีว่าด้วย 

แนวพระราชดำริด้านการศึกษาและความเป็นครู ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลนเดช จะเห็น

ได้ว่าพระบรมราโชวาทในวาระและในโอกาสต่าง ๆ นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสถึงบทบาท

หน้าท่ีของครูในเชิงจารีตและแบบธรรมเนียมสอดแทรกไว้ด้วยเสมอ ๆ ในส่วนประเด็นการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของครูหรือวิทยากร ผู้เช่ียวชาญเสนอแนะให้กำหนดประเด็นการประเมินให้สอดคล้องกับภารกิจ

หลักของสถานศึกษาประเภทวิทยาลัยสารพัดช่าง และนักศึกษาควรมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน/วิทยากร  ท้ังนี้น่าเป็นเพราะปัจจุบันในสถานศึกษาประเภทวิทยาลัย

สารพัดช่าง มีการจัดการเรียนการสอนท้ังในระบบคือ หลักสูตร ปวช.และปวส. และการจัดการศึกษานอก

ระบบ คือ หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน การประเมินผลจึงควรแยกประเด็นการประเมินออกจากกัน เพราะ

จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาต่างกัน ผลสัมฤทธิ์ต่างกัน และควรให้นักศึกษาหรือผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน

การประเมินผลการสอนของครูและหรือวิทยากรในแต่ละหลักสูตรวิชานั้น ๆ เพื่อให้ได้ผลการประเมินท่ีตรง

และน่าเช่ือมั่นมากขึ้น ซึ่งการประเมินการสอนนัน้มีความสำคัญท่ีทำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคและส่ิง

ต้องปรับปรุง แก้ไขให้การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การประเมินนั้นจะมีประโยชน์หรอืบรรลุ

เป้าหมายเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการประเมิน สอดคล้องกับนักการศึกษาหลายท่านได้สรุปถึง

วัตถุประสงค์ในการประเมินการสอนโดยท่ัวไปไว้ 4 ประการ 1) เพื่อปรับปรุงการสอนของครู/อาจารย์       

2) การประเมินเพื่อการตัดสินใจทางการบริหาร 3) การประเมินเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกเรียนของ

นักศึกษา 4) การประเมินเพื่อการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , 2524 ; 
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บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์, 2535)  สอดคล้องกับ ศิริชัย กาญจนวาสี (2543. หน้า 3 – 4) กล่าวว่า 

ความสำคัญและจุดประสงค์ของการประเมินการสอนว่า การประเมินการสอนมีเป้าหมายสำคัญ เพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด จุดประสงค์ของการ

ประเมินการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่วนวัตถุประสงค์ของการประเมินมีอยู่หลาย

ประการขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาครูอาจารย์ให้ใช้วิธีสอนท่ี

หลากหลาย หรือส่งเสริมมาตรการการสอนท่ีเป็นนโยบายสำคัญ หรือเป็นกลไกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

กระทำไปเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และ/หรือนำผลไปใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

3) ด้านกระบวนการเรียนการสอน  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพท่ี

ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นด้านกระบวนการเรียนการสอน  เมื่อนำรูปแบบฯ ไป

ตรวจสอบความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูพบว่าเห็นด้วยกับผู้เช่ียวชาญทุกข้อ  โดย

ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นในประเด็นด้านการทำแผนการเรียนรู้ ผู้เช่ียวชาญได้เสนอความคิดเห็น ว่า ควรมี

การจัดทำแผนการเรียนของครูผู้สอน ควรคำนึงถึงความเหมาะสมของลำดับข้ันของสมรรถนะรายวิชา มีการ

จัดทำแผนการเรียนรู้ทุกรายวิชา  ครูต้องจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน ใบงาน แบบฝึก ในแต่ละ

รายวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษา ฝึกปฏิบัติและเข้าใจง่ายข้ึน โดยจัดลำดับเนื้อหาวิชาให้เหมาะสม เช่น 

ความยาก-ง่าย ความสอดคล้องและเกี่ยวข้องต่อเนื่องกัน ท้ังนี้น่าจะเป็นเพราะการจัดการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพต้องมีการจัดทำแผนการเรียนรู้ท่ีเป็นแบบฐานสมรรถนะ มีเป้าหมายนำทางท่ีชัดเจน ปัจจุบัน

หลักกสูตรวิชาชีพระยะส้ันเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competence) สุจิตรา ปทุมลังการ, (2553) ให้

ความหมายว่า  ความสามารถในการปฏิบัติ (Performance) ภายใตเงื่อนไข (Condition) โดยใชเครื่องมือ 

วสัดุอุปกรณท่ีระบุไว ใหได้มาตรฐาน (Standard) ตามเกณฑการปฏิบัติ (Performance Criteria) และมี

หลักฐานการปฏิบัติ (Evidence) ใหประเมินผลและตรวจสอบได้ หลักสูตรฐานสมรรถนะมีการกำหนดผล

การเรียนรู้อย่างชัดเจน วาผู้เรียนสามารถทำอะไรได้เมื่อจบหลักสูตร (Course Outcomes/Performance 

Outcomes)  ใชมาตรฐานสมรรถนะเป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตร กำหนดเนื้อหา วางแผนการจัดการ

เรียนการสอนและ การประเมินผล ทำใหการเรียนการสอนเช่ือมโยงกับการประเมินผล และการรับรอง

คุณวุฒิ มีเกณฑการปฏิบัติ (Performance Criteria) เพื่อใชในการประเมินผลผู้เรียนท่ีแน่นอน  นวลจิตต 

เชาวกีรติพงศ, (2545) กล่าวว่าการฝกอบรม และจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ เป็นการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็น สำคัญ (Learner- centeredness) เช่ือมโยงความรูและประสบการณเดิม
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ของผู้เรียนกับความรูและประสบการณใหมส่งเสริม สนับสนุนใหผู้เรียนได้ฝกกิจกรรมในสถานการณจริง มี

ทักษะการคิด และแกปญหา และบูรณาการกับการทำงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ  ซึ่งองค์ประกอบหรือส่ือการ

เรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร คู่มือ ชุดการฝึก ต้องมีความพร้อมในเรียนหรือฝึกอบรมหลักสูตร

วิชาชีพฐานสมรรถนะ  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน

ด้านการจัดทำประมวลการสอน คือ ควรมีการจัดทำประมวลการสอนแต่ละรายวิชา เอกสารประกอบการ

เรียนการสอนแต่ละรายวิชา ควรมีการจัดลำดับเนื้อหาวิชาให้เหมาะสม เช่น ความยากง่าย ความสอดคล้อง

และเกี่ยวข้องต่อเนื่องกัน และเมื่อนำรูปแบบฯ ไปตรวจสอบความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

และอาจารย์ พบว่าเห็นด้วยกับผู้เช่ียวชาญทุกข้อ ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าการจัดทำประมวลการสอน

จะช่วยให้การสอนมีระบบมีข้ันตอนมีการจัดลำดับประสบการณ์อย่างครบถ้วนซึ่งสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใช้คำว่า “โครงการสอน” “กำหนดการสอน” การใช้โครงการสอน

หรือประมวลการสอนมีความเหมาะสมในการใช้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน เพราะการฝึก

ปฏิบัติอาจมีความยืดหยุ่น ไม่สามารถทำตามแผนการเรียนรู้ได้ท้ังหมด การจัดทำโครงการสอนหรือ

กำหนดการสอนจึงมีความสำคัญแต่การจัดทำของครูอาชีวศึกษา แต่ท้ังนี้ครูยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ

จัดทำ จึงควรมีการจัดฝึกอบรมการจัดทำประมวลการสอนอย่างต่อเนื่อง แต่การจัดการเรียนการสอนของ

สถานศึกษา ก็มีการจัดลำดับเนื้อหาวิชาอยู่แล้ว เพราะเป็นการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพ ท่ีต้องมีการ

จัดลำดับและความสอดคล้องของเนื้อหาวิชาโดยปริยาย ซึ่งสอดคล้องกับ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 

(2544 : 65 - 69) ได้กล่าวถึงความจำเป็นท่ีต้องมีประมวลการสอนเพื่อช่วยให้การสอนได้มีข้ันตอน

ดำเนินการและสามารถนำไปปฏิบัติได้ ช่วยให้ผู้สอนไม่ลืมและไม่สอนซ้ำ ได้มีการวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับ

กิจกรรมและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจำเป็นในการสอน ได้มีการจัดลำดับประสบการณ์อย่างครบถ้วนและมีระเบียบ 

ส่ิงท่ีควรคำนึงถึงในการจัดทำประมวลการสอนได้แก่การแบ่งเนื้อหาควรคำนึงถึงความเหมาะสม ควรจะได้

สำรวจจำนวนวันในแต่ละสัปดาห์ตามท่ีสอน เพราะจะทราบว่ามีวันหยุดหรือกิจกรรมอื่นท่ีทำให้การสอนขาด

หายไป การหาแหล่งท่ีจะทำให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ เช่นสถานท่ีดูงาน ฝึกงานให้นักศึกษา 

การ 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน

ด้านวิธีการสอน ควรมีการใช้เทคนิควิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและสัมพันธ์กับเนื้อหาวิชา มีการใช้

เทคนิควิธีการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้ฐานสมรรถนะการทำงานรายบุคคล จัดการเรียนการ
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สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลของผู้เรียน ให้ความสำคัญความ

ต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก  สอดคล้องกับ ประเวศ วะสี (2543, หน้า ก) กล่าวว่า การเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียน

สำคัญท่ีสุด หมายถึง การเรียนรู้ในสถานการณ์จริง สถานการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน จึงต้องเอาผู้เรียน

แต่ละคนเป็นตัวตั้ง ครูจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ กิจกรรมและการทำงาน อันนำไปสู่การ

พัฒนาผู้เรียนครบทุกด้าน ท้ังทางกาย ทางจิตหรืออารมณ์ ทางสังคม และทางสติปัญญา ซึ่งรวมถึง

พัฒนาการทางจิตวิญญาณด้วย สอดคล้องกับอานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (2547 : 61) ให้คำนิยามของสมรรถนะไว้

ว่า สมรรถนะ คือ คุณลักษณะของบุคคล ซึ่ง ได้แก่ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติต่าง ๆ อัน

ได้แก่ ค่านิยม จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพ และอื่น ๆ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

วิชาชีพระยะส้ันจึงควรจัดการเรียนการสอนโดยใช้ฐานสมรรถนะเป็นรายบุคคลซึ่งเป็นการจัดการเรียนการ

สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีเป้าหมายท่ีผู้เรียน รู้จริง ทำได้จริง และมีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพนั้น ๆ 

ผู้เช่ียวชาญได้เสนอแนะให้สร้างบรรยากาศหรือสถานการณ์ของการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ได้

ลงมือทำจริงควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความรู้และคุณธรรม จริยธรรม ในงานอาชีพอย่างต่อเนื่อง นกัศึกษา

ควรมีส่วนร่วมในการสรุปแนวคิดสำคัญของแต่ละวิชาเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนโดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เช่น การอภิปราย การนำเสนอ

ผลงาน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน เป็นต้น สอดคล้องกับ บุญชม ศรีสะอาด, (2541) กล่าวไว้

ว่า การเรียนรู้ท่ีดีจะเกิดการปฏิบัติจริง ด้วยการสัมผัสและสัมพันธ์โดยผู้เรียนเอง คือ ผู้เรียนควรจะได้มี

โอกาสสัมผัสของจริง สถานการณ์จำลอง การได้ทดลองทำ การได้ร่วมในกระบวนการกลุ่ม จะทำให้ผู้เรียนรู้

วิธีการอยู่ร่วมกันในสังคม และการแก้ปัญหาของชีวิตได้อย่างมีสติและใช้ปัญญา กล่าวคือการจัดการเรียน

การสอนควรเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (learner centered) ของการพัฒนา ให้ผู้เรียนได้เรียนตามความต้องการ

และให้โอกาสผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตนเองให้ เต็มศักยภาพโดยครู

เป็นผู้จัดบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมให้ และโกวิท ประวาลพฤกษ์ (2543, หน้า 4) กล่าวว่า กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนท้ังหลายท่ีสำคัญท่ีสุดคือต้องให้ผู้เรียนเป็นผู้ตัดสินใจเอง ผู้เรียนจะต้องกำหนดเอง 

ตัดสินใจว่าเขาจะไปทางไหน ไปอย่างไร เพราะฉะนั้น ตรงนี้จึงเป็นท่ีมาของการเรียนรู้ท่ีเราเรียกว่า ผู้เรียน

เป็นศูนย์กลางกระบวนการท้ังหลายท่ีสำคัญท่ีสุด คือ ผู้สอนต้องรู้จักการจัดเงื่อนไข ผู้เช่ียวชาญได้เสนอ

ความเห็นว่า ควรมีการนำเทคโนโลยีทางการเรียนการสอนท่ีทันสมัยมาใช้ ส่ือการสอนท่ีนำมาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนควรเหมาะสมกับเนื้อหาวิชานั้น ๆ ไม่ควรยึดติดวิธีการใดวิธีการหนึ่งเท่านั้นในการ

จัดการเรียนการสอนให้สำเร็จ โดยตระหนักถึงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ ๆ ควรจัดให้มีการ
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เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท้ังในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา และอาจจัดให้มีช่วงระยะการ

ฝึกงานในสถานประกอบ การเพื่อให้ได้รับการฝึกและประสบการณ์จริง สอดคล้องกับ งานวิจัยเรื่อง

เทคโนโลยีการศึกษากับครูไทยในศตวรรษท่ี 21 (ภาสกร เรืองรองและคณะ, 2558) ครูควรออกแบบการ

สอนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ด้วยการสร้างสรรค์ช้ินงาน และเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมท่ีได้สู่

สาธารณชน โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติกิจกรรม รูปแบบการสอนแบบ

นี้เช่น การสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Leaning) ครูต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเข้ามา

ช่วยในการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้เทคโนโลยีจะช่วยกระตุ้นความสนใจ

ให้กับนักเรียน และหากออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยส่งเสริมความรู้และ

ทักษะท่ีต้องการได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ นิวัฒน์ ศรีสวัสด์ิ, (2555) การใช้เทคโนโลยีพัฒนากระบวนการ

ทางปัญญา ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีจะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความฉลาดในกระบวนการทางปัญญา โดยครูอาจ

จัดข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ในวิชาท่ีสอน ให้ผู้เรียนฝึกรับรู้ แสวงหาข้อมูล นำมาวิเคราะห์กำหนดเป็นความคิด

รวบยอดและใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแสดงแผนผังความคิดรวบยอด (Concept Map) โยงเป็นกฎเกณฑ์ 

หลักการ ซึ่งผู้สอนสามารถจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนฝึกการนำกฎเกณฑ์ หลักการไปประยุกต์ จนสรุปเป็นองค์

ความรู้อย่างมีเหตุผล บันทึกสะสมไว้เป็นคลังความรู้ของผู้เรียนต่อไป การใช้เทคโนโลยีพัฒนาความสามารถ

ในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสามารถออกแบบแผนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี

โอกาสทำโครงงานแสวงหาความรู้ตามหลักสูตรเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ลักษณะนี้จะเริ่มต้นด้วยการกำหนด

ประเด็นเรื่อง ตามมาด้วยการวางแผนกำหนดข้อมูลหรือสาระท่ีต้องการ ผู้สอนอาจจัดบัญชีแสดงแหล่งข้อมูล 

ท้ังจากเอกสารส่ิงพิมพ์และจาก Electronic Sources เช่น ช่ือของ Web ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนแสวงหาข้อมูล 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นคำตอบ สร้างเป็นองค์ความรู้ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วย และครู

ช่วยกำกับผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพท่ีต้องการ  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน

ด้านการสอนเสริมหรือซ่อมเสริมว่า ควรมีการปรับพื้นฐานความรู้และทักษะของผู้เรียนก่อนการจัดการเรียน

การสอน เช่น การสอนเสริม  ควรมีการจัดทำแผนการสอนซ่อมเสริมให้แก่ผู้เรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียน 

เช่น  การเรียนรู้ช้า ฯลฯ เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันเป็น ไม่ได้กำหนด

พื้นฐานของผู้เรียน ซึ่งมีความหลากหลายในด้านความรู้ความสามารถของผู้เรียน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการ

เรียนการสอนท่ีผู้เรียนรับรู้ เรียนรู้ไม่เท่ากันอาจสืบเนื่องมาจากคุณวุฒิ วัยวุฒิและทักษะพื้นฐานอาชีพนั้น ๆ 

ครูจึงควรมีการสอนปรับพื้นฐานความรู้และทักษะให้มีความเท่ากันให้มากท่ีสุด ซึ่งครูอาจต้องทำการซ่อม
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เสริมให้กับนักศึกษาท่ียังมีทักษะพื้นฐานต่ำ หรือผู้ท่ีเรียนรู้ได้ช้า หรืออาจใช้วิธีเพื่อนสอนเพื่อน หากเป็น

สาขาวิชาท่ีจำเป็นต้องมีทักษะพื้นฐานเฉพาะก็ควรกำหนดคุณสมบัติไว้แต่ต้นเพื่อทำการทดสอบและคัดเลือก 

ซึ่งสอดคล้องกับ (ผดุง อารยะวิญญู 2539 : 17) การสอนซ่อมเสริมเป็นการจัดการเรียนการสอนลักษณะ

หนึ่ง ซึ่งตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน การจัดการศึกษาควรต้ังอยู่บนพื้นฐานดังต่อไปนี้  

1) ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันท้ังในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม 2) ผู้เรียนแต่ละคนมี

พื้นฐานต่างกัน และแต่ละคนจะต้องเรียนรู้เพื่อปรบัตัวเข้าหากัน และให้ทันโลกท่ีกำลังเปล่ียนแปลงไป 3)    

ผู้เรียนแต่ละคนย่อมมีความสามารถอยู่ในตัวมากบ้างน้อยบ้าง การศึกษาจะช่วยให้ความสามารถของผู้เรียน

ปรากฏเด่นชัดขึ้น 4) ในสังคมมนุษย์นั้นย่อมมีท้ังคนปกติและคนพิการ ในเมื่อเราไม่สามารถแยกคนพิการ

ออกจากสังคมของคนปกติได้ เราก็ไม่ควรแยกให้การศึกษาแก่ผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ ดังนั้นหาก

เป็นไปได้ควรให้ผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษได้มีโอกาสเรียนร่วมกับคนปกติเท่าท่ีสามารถจะทำได้ 

เช่นเดียวกับ ประคอง สุทธสาร อ้างใน จิตตารัตน์ ตะตารนัง (2554) การสอนซ่อมเสริมเป็นการสอนท่ี

แตกต่างไปจากการสอนตามปกติท้ังจุดมุ่งหมายและวิธีการ ดังนั้น ในการจัดการสอนซ่อมเสริมให้ประสบ

ความสำเร็จจึงต้องมีหลักการสอนซ่อมเสริมท่ีแน่นอนและถูกต้องเหมาะสมหลักการการสอนซ่อมเสริมมีดังนี้ 

1) ครูผู้สอนต้องรู้ข้อบกพร่องของผู้เรียนเพื่อจะได้ช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่องและเสริมการเรียนให้แก่ผู้เรียน

ได้ถูกวิธีโดยวินิจฉัยผู้เรียนจากรายละเอียดต่าง ๆ ของเด็กท่ีควรทราบ เพื่อนำมาวางแผนการสอนซ่อมเสริม

ให้เหมาะสม ดังนั้นจึงต้องมีการสำรวจข้อบกพร่องของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งจำาเป็นต้องทดสอบด้วย

วิธีการต่าง ๆ เช่น การสังเกต การทดสอบ หรือจากการสอบถาม เมื่อรู้จุดอ่อนของผู้เรียนแล้ว จึงลงมือทำ

การสอน และเมื่อสอนไประยะหนึ่งจึงทำการทดสอบซ้ำอีกเพื่อให้รู้ถึงความงอกงามของผู้เรียน ซึ่งจะสอน

เป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ 2) การสอนซ่อมเสริมจะต้องเริ่มจากส่ิงท่ีผู้เรียนยังไม่รู้หรือเริ่มเรียนจากจุดและ

สภาพท่ีเขาเป็นอยู่ครูจึงต้องรู้พื้นฐานและประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียน เพื่อจะได้จัดบทเรียนได้เหมาะสม

กับความสามารถความต้องการและความสนใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนตรงกับความบกพร่องเฉพาะ

อย่างของเขา 3) ในการสอนให้ได้ผลดีนั้น ครูควรใช้อุปกรณ์มาประกอบการสอนให้มากเพราะเด็กท่ีมีปัญหา

ทางการเรียนจะเรียนรู้รูปธรรมมากกว่าทางนามธรรม ให้เด็กเรียนปนเล่นกับอุปกรณ์ท่ีครูจัดหามาให้เพื่อ

ซ่อมเสริมเฉพาะเรื่อง เลือกวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนวิธีสอนให้เหมาะสมกับความสามารถความสนใจของผู้เรียน 

ในการสอนซ่อมเสริมครูจึงต้องใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น และพยายาม

เปล่ียนแปลงเทคนิควิธีสอน ตลอดจนกิจกรรมจากท่ีเคยใช้สอนเด็กปกติให้เหมาะสมกับผู้เรียนมากท่ีสุด 4) 

ครูจะต้องเป็นผู้คอยกระตุ้น ให้กำลังใจแก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนเกิดความอบอุ่น และเช่ือมั่นในตนเอง ซึ่งดีกว่า
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การบังคับ หรือการทำโทษ โดยครูควรยึดหลักว่า ให้ผู้เรียนเข้าใจครูได้ถูกต้องว่าครูเป็นผู้ให้ความรู้และความ

เข้าใจแก่ผู้เรียนพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือและให้ความเป็นเพื่อนแก่ผู้เรียนเสมอโดยครูควรเป็นกันเองกับ

ผู้เรียนและสร้างบรรยากาศในการเรียนท่ีดีให้เกิดขึ้น ให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ปฏิบัติจริงและมีโอกาสประสบ

ความสำเร็จในงานท่ีทำนั้นโดยเริ่มจากงานย่อย ๆ ไปหางานท่ียาก มีการให้กำลังใจและคำชมเชย ให้ผู้เรียน

ได้ประเมินผลตนเอง เพื่อให้รู้ความก้าวหน้าของตน ซึ่งครูอาจทำได้โดย ช้ีแจงข้อบกพร่องเพื่อให้ผู้เรียนเกิด

ความเข้าใจ ทำกราฟหรือแผนภูมิแสดงความก้าวหน้าของผู้เรียน 5) ครูควรติดตามผลการพัฒนาของเด็ก

อย่างใกล้ชิดว่า หลังจากการสอนซ่อมเสริมแล้วเด็กมีพัฒนาการขึ้นมากน้อยเพียงใด เพื่อท่ีจะได้วางแผนขั้น

ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้เรียนเห็นความก้าวหน้าของตนเอง ให้เกิดความภูมิใจในความสำเร็จของตน 

และส่งเสริมให้มีความพยายามยิ่งขึ้น ครูต้องรู้จักกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน รู้จักวิธีเสริมพลัง

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนพยายามช่วยให้เด็กได้รับความสำเร็จในการเรียน 6) ควรเปล่ียนแปลง

วธิีการสอนตามแบบต่าง ๆ การใช้วิธีเดิมสอนซ้ำซากบ่อย ๆ ถ้าผู้เรียนไม่เข้าใจจะทำให้เกิดความเบ่ือหน่าย

และหมดกำลังใจไม่ควรใช้วิธีเดิมท่ีผู้เรียนเรียนล้มเหลวมาแล้วควรหาวิธีสอนท่ีแปลกไปจากเดิม และไม่ควร

สอนในส่ิงท่ีผู้เรียนรู้แล้วซ้ำอีกผู้เรียนจะเกิดความเบื่อหน่ายถ้าจ าเป็นต้องเท้าความหรือทบทวนความรู้เดิม 

เพื่อเช่ือมโยงบทเรียนใหม่ก็ควรใช้เวลาท่ีเหมาะสม 7)  ฝึกให้ผู้เรียนช่วยเหลือกันเองอาจจะเป็นผู้เรียนช้ัน

เดียวกันท่ีเรียนทัน หรือเรียนเก่งให้ช่วยเหลือเพื่อน หรือผู้เรียนช้ันสูงกว่าเมื่อมีเวลาว่างให้ช่วงสอนรุ่นน้อง 

จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจดีและใช้ภาษาในระดับเดียวกัน ท้ังนี้ครูต้องคอยดูแลด้วย 8) การสอนซ่อมเสริมควร

สอนในเวลาเรียน ขณะท่ีเรียนรวมกับเพื่อน ๆ หรือเวลาก่อนเข้าเรียนตอนเช้าและพักกลางวัน หรือหลังจาก

เลิกเรียนไปแล้ว ในการสอนแต่ละครั้งไม่ควรใช้เวลานานเกินไป 9) ครูควรวางแผนการสอนให้เหมาะสมกับ

เด็กเพื่อจะได้ดำเนินการได้ถูกต้องบรรลุผลท่ีต้องการเพราะเด็กแต่ละคนจะมีปัญหาท่ีแตกต่างกันไป ครูอาจ

จัดกลุ่มเด็กท่ีมีปัญหาคล้ายคลึงกันไว้ด้วยกันกไ็ด้และหากเด็กเรียนอ่อนหลาย ๆ วิชาควรแก้ไขหรือสอนซ่อม

เสริมทีละวิชา 10) ครูท่ีสอนซ่อมเสริมควรมีความรักเมตตาเด็กเป็นผู้ท่ีเข้าใจเด็กรู้จักนำความรู้เกี่ยวกับ

จิตวิทยาเด็กมาใช้แก้ปัญหาครูจะต้องเป็นผู้มีสุขภาพจิตดีมีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริงไม่โกรธง่ายและใช้หลัก

จิตวิทยาในการแก้ปัญหา 11) การสอนซ่อมเสริมควรได้รับความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร ครู นักศึกษา

ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้วยจึงจะทำให้โครงการสอนซ่อมเสริมมีประสิทธิภาพ จากหลักการสอน

ซ่อมท่ีกล่าวมาท้ังหมด เป็นหลักการให้แนวทางไว้กว้างๆเพื่อให้นำไปใช้ตามความเหมาะสม โดยยึดหลัก

ความพยายามท่ีจะช่วยเหลือนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้มากท่ีสุดและยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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4. ด้านนักศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นและ 

ข้อเสนอแนะในประเด็นด้านผู้เรียน  เมื่อนำรูปแบบฯ ไปตรวจสอบความเหมาะสมตามความคิดเห็นของ

ผู้บริหารและครูพบว่าเห็นด้วยกับผู้เช่ียวชาญทุกข้อ  โดยผู้เช่ียวชาญมีความเห็นในด้านการคัดเลือก

นักศึกษา ผู้เช่ียวได้เสนอความคิดเห็น ว่าควรมีการกำหนดคุณลักษณะ คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษา

แตกต่างกันไปในแต่ละหลักสูตรรายวิชา ท้ังนี้น่าจะเป็นเพราะในแต่ละหลักสูตรมีความแตกต่างกันในเรื่อง

ของการใช้กำลังร่างกายผู้ท่ีมีสมรรถนะสภาพร่างกายไม่แข็งแรงอาจเกิดอันตรายได้ในระหว่างการฝึกจึง

จำเป็นต้องมีการคัดเลือก หรือบุคคลท่ีมีสภาพพิการการเรียนในบางสาขาอาชีพอาจจะไม่เหมาะกับสภาพ

พิการนั้น เช่น ผู้พิการทางหูเรียนช่างยนต์ซึ่งต้องใช้หูในการฟังอาจเกิดอันตรายได้เพราะไม่ได้ยินเสียง

เครื่องยนต์ และการฟังเสียงเครื่องยนต์เพื่อการประเมินผลสภาพอาการเสีย หรือพิจารณาจากพื้นความรู้ 

ความสามารถพื้นฐาน ประสบการณ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ว่า

ด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลตามหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน พ.ศ. 2558 หมวด 2 การเป็นนักศึกษา 

ข้อ 10 พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแต่ละหลักสูตรให้เป็นไปตามกำหนดแต่ละหลักสูตร 

และ ข้อ 11 ให้สถานศึกษาพิจารณาการรับสมัครและคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ได้ตาม

ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชน และความพร้อมของสถานศึกษา การรับนักศึกษาใหมค่วร

รับตามสัดส่วนการรับนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ อัตรา  20 คน/ 1 ห้อง ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบสำนักงาน

คณะกรรมการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลตามหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน พ.ศ. 2558 

หมวด 3 การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ข้อ 20 ให้สถานศึกษาจัดกลุ่มการเรียนการสอนได้

ตามเหมาะสมกับหลักสูตรแต่ละหลักสูตร โดยมีนักศึกษาต่อกลุ่มไม่น้อยกว่า 10 คน และไม่เกิน 20 คน การ

รับสมัครนักศึกษาควรเปิดกว้างและให้โอกาสกับบุคคลท่ัวไป รวมทั้งนักศึกษาทุกหลักสูตรจากทุกสถาบัน

ศึกษาด้วย ผู้สมัครสัญชาติไทยต้องแสดงหลักฐานในการสมัครเข้าเรียน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน 

ทะเบียนบ้านและควรอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานท่ีออกให้โดยรัฐบาลไทยสมัครเข้าเรียน

ได้แต่ต้องพิจารณาคนไทยก่อน ท้ังนี้น่าจะเป็นเพราะว่า จังหวัดกาญจนบุรีถูกกำหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจ

พิเศษซึ่งมีประชาชนในพื้นท่ีเป็นกลุ่มชาติพันธ์ที่หลากหลาย เช่น ชนเผ่ากระเหรี่ยงหรือปกาเกอะญอ คน

มอญ คนพม่า เป็นต้น ซึ่งมีจำนวนมากท่ีเกิดในประเทศไทยแต่ยังไม่ได้สัญชาติ ไม่มีนามสกุล ทำให้เกิด

ปัญหาในการสมัครเข้าทำงาน ปัญหาในการทำงานในภาคอุตสาหกรรม คนเหล่านี้จึงต้องทำงานในพื้นท่ีท่ีถูก

กำหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จำเป็นอย่างยิ่งท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีต้องรับคนเหล่านี้เข้า

ศึกษาหรือฝึกอบรมวิชาชีพในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
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ในพื้นท่ี สอดคล้องกับ แผนงานโครงการของสำนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ (สศช.) ได้เสนอแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรีและสุพรรณบุรี) 

ซึ่งกำหนดเป็นโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สนับสนุนให้เปิดประตูการค้า การลงทุนและ

การท่องเท่ียว เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย พื้นท่ีภาคกลางและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 

โดยดำเนินการ 4 เรื่องท่ีสำคัญ ได้แก่  1) การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและรถไฟ เช่ือมกรุงเทพฯ-

กาญจนบุรี เพื่อเช่ือมโยงเศรษฐกิจพิเศษชายแดนกับพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักของประเทศ ให้มีส่วนสนับสนุน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างกันเช่ือมท่าเรือทวาย-แหลมฉบัง-สีหนุวิลล์  2) เร่งพัฒนาพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจ

พิเศษบ้านพุน้ำร้อน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ให้เป็นประตูเช่ือมระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (เอสอีซี) จากท่าเรือ

ทวาย-ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา ไปจนถึงท่าเรือวังเตา ประเทศเวียดนาม โดย

พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกให้เช่ือมต่อกันได้ในอนาคต ซึ่งจะทำให้เกิดระเบียง

เศรษฐกิจท่ีสมบูรณ์และได้ประโยชน์ร่วมหลายประเทศ 3) พัฒนาด่านชายแดนไทย-เมียนมา บ้านพุน้ำร้อน 

ด่านเจดีย์สามองค์ และด่านสิงขร เพื่อเช่ือมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว กับเมียนมา โดยจัด

ระเบียบการใช้โยชน์ท่ีดินให้สอดคล้อกับการพัฒนาในอนาคต พร้อมท้ังปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

สาธารณูปโภค จุดบริการและส่ิงอำนวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน ตลอดจนกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

4) พัฒนาพื้นท่ีเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจของภาคกลางตามแนวแกนหลักการเช่ือมโยงเศรษฐกิจพิเศษทวาย

กับอีอีซี โดยจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภครองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาการค้า การ

ลงทุน และท่องเท่ียวระหว่างไทย-เมียนมา ซึ่งในการดำเนินการพัฒนาพื้นท่ีชายแดนไทยฝังตะวันตก

จำเป็นต้องใช้แรงงานฝีมือจำนวนมากและรวดเร็วในการผลิตกำลังทันต่อสถานการณ์ หลักสูตรวิชาชีพระยะ

ส้ันจึงเป็นการตอบโจทย์ท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีจะต้องเข้าไปมีส่วนรวมในการพฒันากำลังคน 

ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมท่ีจะเกิดขึ้นในพื้นท่ี เป็นท่ีมาและความจำเป็นต้องให้แรงงาน

ชาติพันธ์และแรงงานชาวเมียนมาในพื้นท่ีชายแดนไทยฝ่ังตะวันตก เข้ารับการศึกษาและพัฒนาความรู้ 

ทักษะได้ เพื่อสนับสนุนในการพัฒนาพืน้ท่ี EEC ไทย-เมียนมา ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งข้อมูลแรงงานต่าง

ด้าวในพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี จากข้อมูลปี 2558 จะเห็นได้ว่ามีจำนวนแรงงานต่างด้าวที่เป็นชาวพม่า 

35,123 คน ,ชาวลาว 557 คน , ชาวกัมพูชา 1,345 คน รวมทั้งส้ิน 37,025 คน ซึ่งมีจำนวนแรงงานต่างด้าว

ท้ังหมดท่ีเพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 11.15  อ้างอิง แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2561-

2564, (2561 : น.12) 
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ผู้เช่ียวชาญยังได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอีกว่าวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ควรมีการ

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับนักศึกษาเข้ามาศึกษาในหลายๆช่องทาง เช่น อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ วิทยุ 

หนังสือพิมพ์ เป็นต้น น่าจะเป็นเพราะว่า การเข้าถึงข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ไม่ท่ัวถึง เนื่องจาก พื้นท่ี

จังหวัดกาญจนบุรีมีขนาดพื้นท่ีมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย ส่วนมากเป็นป่า เป็นภูเขาสูง อินเตอร์เน็ต

เข้าไม่ถึง การเดินทางค่อนข้างลำบาก เป็นอุปสรรคหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ และการมาเรียนของ

ประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ต้องพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ส่ือ Social 

ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์แบบเดิม คือ จดหมาย แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา เป็นต้น สอดคล้องกับ 

แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2561-2564, (2561 : 39) การพัฒนาด้านการส่ือสารและประชาสัมพันธ์ 

เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ถึงศักยภาพด้านการท่องเท่ียวของจังหวัดกาญจนบุรี จำเป็นต้องมีการส่ือสาร

ประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสมท่ีจะส่งเสริมให้เกิดกระแสความต้องการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงต้องมกีาร

พัฒนาด้านการส่ือสารและประชาสัมพันธ์ทั้งในเรื่องเนื้อหาสาระ และช่องทางการส่ือสาร โดยจะต้อง

วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายการประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องว่ากลุ่มเป้าหมาย

ต้องการขอ้มูลอะไร ในรูปแบบใด ความถี่ในการประชาสัมพันธ์ และช่องทางท่ีเหมาะสม ผู้เช่ียวชาญได้เสนอ

ใหม้ีการตรวจร่างกายโดยแพทย์ปริญญาในบางสาขาวิชา เพื่อความเหมาะสมและความพร้อมของสภาพ

ร่างกาย อีกท้ังเป็นการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคจากการเคล่ือนย้ายประชากร น่าจะเป็นเพราะว่า ในพื้นท่ี

ชายแดนการสาธารณสุขหลายพื้นท่ียังเข้าไม่ถึงการบริการท่ีดี เดินทางลำบากห่างไกล จึงทำให้ชาวต่างด้าว

และคนไทยในพื้นท่ีมีโอกาสเป็นพาหะโรคต่าง ๆ ได้ หรือสภาพร่างกายไม่เอื้ออำนวยและเป็นอุปสรรคในการ

ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีต้องมีการฝึกอย่างต่อเนื่องทุกวัน สอดคล้องกับ นพ.โสภณ เมฆธน 

อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีการเตรียมพร้อมสำหรับการท่ี

ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 นี้ ซึ่งจะส่งผลให้มีการเคล่ือนย้ายของประชากรและ

สินค้าเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีความเส่ียงเกิดโรคติดต่อจากแรงงานต่างชาติท่ีเข้ามาทำงานในประเทศไทย 

โดยเฉพาะโรคติดต่อท่ีเป็นปัญหาสำคัญตามแนวชายแดน เช่น ไข้เลือดออก มาลาเรีย และวัณโรค เป็นต้น 

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จึงมีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่าง

ประเทศ ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (IHR2005) เนื่องจากเป็นช่องทางเข้าออกที่สำคัญของ

คนและพาหะนำโรคได้ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2558 ) 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน

ด้านการพัฒนาผู้เรียน ผู้เรียนควรมีโอกาสร่วมคิด ร่วมวางแผน ในการจัดการเรียนการสอน มีโอกาสเลือกวิธี
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เรียนได้อย่างหลากหลาย ตามความเหมาะสมภายใต้การแนะนำของผู้สอน สนับสนุนการพัฒนาพฤติกรรม

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษา การคิดค้นส่ิงประดิษฐ์ ความคิดสร้างสรรค์ เช่น การศึกษาดูงาน 

ภาคอุตสาหกรรม  เป็นต้น น่าจะเป็นเพราะว่า การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน หลักสูตร

ท่ีใช้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ทักษะ 

และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ ผู้เรียนต้องทำได้จริง รู้จริง ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมใน

กระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียน สอดคล้องกับ 

บุญชม ศรีสะอาด, (2541, หน้า 2) การเรียนรู้ท่ีผู้เรียนสำคัญท่ีสุดเป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรยีนการ

สอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ท่ีตรงกับความรู้และตามระดับความสามารถ (self-paced learning) หรือเป็น

กระบวนการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนและทำกิจกรรมในส่ิงท่ีตรงกับสภาพปัญหา

ของตนเองเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ โดยเน้นกิจกรรมท่ีผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้กับชีวิตของ

ตนเอง โดยเน้นกระบวนการและกิจกรรมท่ีหลากหลายท้ังกระบวนการกลุ่ม และศึกษาด้วยตัวเอง 

การเรียนรู้ท่ีผู้เรียนสำคัญท่ีสุดจึงเป็นการเรียนการสอนท่ียอมรับความรู้ ความสามารถ ความสนใจ และ

ความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก โดยครูเป็นผู้ร่วมวางแผน เป็นผู้ให้คำแนะนำในฐานะผู้มีความรู้และ

ประสบการณ์มากกว่า แต่การวางแผนการเรียนจริง ๆ นั้นต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างสูงสุด 

ผู้เช่ียวชาญเสนอความเห็นว่า สถานศึกษาต้องจัดให้มีกระบวนการพฒันานักศึกษาด้วยกิจกรรมเสริม

หลักสูตร ควรเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดพฤติกรรมประชาธิปไตยได้แก่ ความมีวินัย ความมี

เหตุผลในการคิด ตัดสินใจ เป็นต้น โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนงานกิจกรรมในรูปของ

คณะกรรมการ เช่น ชมรมวิชาชีพช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ  ชมรมวิชาชีพช่างตัดแต่งผมชาย ชมรมวิชาชีพ

ช่างเช่ือมโลหะ เป็นต้น และมีการวางแผนให้นักศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมท่ีชัดเจน เช่น 

ส่งเสริมความรู้ในสาขาวิชาชีพตนเอง การบริการประชาชนและสังคม เป็นต้น ท้ังนี้น่าจะเป็นเพราะว่า  

กิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นกิจกรรมท่ีจัดอย่างเป็นกระบวนการ ด้วยรูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อการ

พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในดานความรู ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

อารมณ และสังคม มุ่งส่งเสริมเจตคติคุณคาชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค สงเสริมใหผู้เรียน

รจัูกและเขาใจตนเอง สร้างจิตสำนึกตอธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ปรับตัวและปฏิบัติตนใหเป็นประโยชนตอ 

สังคม ประเทศชาติและดำรงชีวิตได้อยา่งมีความสุข สถานศึกษาตองจัดใหผู้เรียนทุกคนเขาร่วมกิจกรรม โดย

ใชการรวมกลุม และนำพลังจากการรวมกลุมไปใชในทางสร้างสรรคและมีจุดมุง่หมาย กิจกรรมเสริม
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หลักสูตรจะเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมสำหรับผู้เรียนมีความสนใจรว่มกัน ดังนั้นแนวการจัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตรท่ีจะทำใหเกิดประโยชนแกผู้่เรียน (สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, (2548 : 1-2) 

สอดคล้องกับ อนันท์ งามสะอาด (2553 : 5) กล่าวว่า แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน

อาชีวศึกษาควรพิจารณา 3 ด้าน คือ (1) กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษาและการเรียนรู้ด้าน

วิชาชีพตลอดชีวิต พัฒนามาตรฐานอาชีพ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง 

หลักสูตรวิชาชีพท้ังในระบบและนอกระบบให้มีความหลากหลาย เช่ือมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและการ

พัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาบ่มเพาะให้ผู้เรียนใฝ่หาความรู้ มีค่านิยมให้มุ่งสู่การเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

เสริมสร้างให้มีสมรรถนะด้านการส่ือสาร ภาษา IT การคิดวิเคราะห์ ทักษะอาชีพ รองรับการแข่งขันด้าน

เศรษฐกิจของประเทศ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ (Public Mind) และวุฒิทางอารมณ์ (2) 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ สร้างระบบการเรียนรู้อาชีวศึกษา ส่งเสริมโอกาสดาร

เรียนรู้วิชาชีพตลอดชีวิต วัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการมีงานทำ การสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้

สอดคล้องการภูมิสังคมอาชีพ (3) กิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชนความรู้ด้านวิชาชีพ พัฒนาเครือข่ายความ

ร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาชีพในชุมชนร่วมกับสถานประกอบการ ชุมชน องค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่น บ้าน สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน

ประเด็นด้านคุณภาพนักศึกษา คือ การกำหนดคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาควรมีความสอดคล้องกับ

มาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ โดยกำหนดนโยบายการพัฒนายกระดับคุณภาพนักศึกษาด้าน

เทคโนโลยีใหม่ทางการเรียนการสอนท่ีตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ เช่น ความร่วมมือจัด

ให้มีการฝึกอาชีพในสถานประกอบการท่ีต้องตามสาขาอาชีพท่ีเรียน น่าจะเป็นเพราะว่า ปัจจุบันวิวัฒนาการ

ทางด้านเทคโนโลยีมีการแข่งขันกันสูง ผู้สำเร็จการศึกษาต้องมีสมรรถนะท่ีได้มาตรฐานในวิชาชีพนั้น ๆ ซึ่ง

ปัจจุบันหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันได้พัฒนาเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกหลักสูตร และมีการเรียนการสอน

และประเมินผลแล้ว แต่ยังขาดระบบการรับรองมาตรฐานอาชีพ/วิชาชีพ ซึ่งเป็นประเด็นการพัฒนาต่อไปใน

อนาคตซึ่งเป็นเรื่องของข้อกฎหมายหรือหลายหน่วยงานของรัฐและองค์กรภาคเอกชนท่ีต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง

ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาชีพ และให้มีการรับรองมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ ตอบสนอง

ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิต สถานประกอบการต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐ ท้ังนี้ ต้องมีการ

ร่วมมือกันในการพฒันาระหว่างภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

วิชาชีพระยะส้ัน เช่น การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ระบบสหกิจศึกษา ระบบเรียนร่วม เป็นต้น ซึ่งสามารถ



323 
 

ใช้ระบบการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะส้ันในโอกาสต่อไป สอดคล้องกับ  ศูนย์อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2557 

(2557 : 5) ด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน จากแนวทางของการปฏิรูปการอาชีวศึกษา โดยมีปรัชญาว่า

ผู้สำเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรจะต้องเป็นผู้ท่ี รู้จริง ทำได้ เข้าใจชีวิต แนวทางการปฏิรูปหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอนจึงเน้น 4 จริง คือ เรียนรู้จากสถานท่ีจริง เรียนรู้จากผู้ปฏิบัติจริง เรียนรู้ในสถานท่ีจริง

และเรียนรู้ในวัฒนธรรมจรงิ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่จึงให้ความสำคัญกับการเรียนร่วมกับ

สถานประกอบการ เน้นความร่วมมือกับสถานประกอบการ เน้นการปฏิบัติจริง ให้สามารถนำรายวิชาชีพ

และรายวิชาในหมวดไปจัดการเรียนและการฝึกงานในสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติงาน (On the job training) ผู้เช่ียวชาญยังได้เสนอความเห็นว่า นักศึกษาควรมีเวลาเข้าเรียนและฝึก

ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจนจบหลักสูตร และมีการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาในการประกอบ

อาชีพหรือการประกอบอาชีพตามวิชาชีพท่ีเรียน ท้ังนี้น่าจะเป็นเพราะว่า การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

วิชาชีพระยะส้ัน เป็นหลักสูตรท่ีใช้ระยะเวลาเรียนเพียง 6 – 300 ช่ัวโมง แต่ละหลักสูตรมีระยะเวลาเรียน/

ฝึกอบรม แล้วแต่เนื้อหาสาระของหลักสูตร การเรียนจึงต้องมีความต่อเนื่องโดยเฉพาะอาชีพท่ีมีการเรียนการ

สอนท่ีฝึกปฏิบัติ เช่น ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างเย็บผ้า ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น หากเรียนหรือฝึก

ไม่ต่อเนื่อง ช้ินงานจะค้างคาอยู่ในกระบวนการเรยีนการสอน ไม่สามารถสอนในหน่วยการเรียนต่อไปได้ 

และการเรียนการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะกำหนดเป้าหมายการเรียนคือ มีความรู้ มีทักษะ และเจตคติท่ี

ดีต่ออาชีพ การขาดเรียนความไม่ต่อเนื่องจะมีผลต่อการประเมินผลการเรียนและผลการฝึก อีกท้ังมี

ผลกระทบต่อการฝึกของนักศึกษาคนอื่นด้วย ท้ังนี้ปัญหาการขาดเรียนอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น ปัญหา

จากครู ปัญหาจากตัวนักศึกษา ปัญหาจากครอบครัว ปัญหาทางสังคม ฯลฯ การจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ไม่สามารถแก้ปัญหาเกิดกว่าขอบเขตท่ีสามารถ

จะกระทำได้ เพราะเป็นกลุ่มผู้เรียนภายนอกท่ัวไป ท้ังนี้ต้องสร้างความเข้าใจและตระหนักให้นักศึกษาหรือ

ผู้เรียนเข้าใจถึงเกณฑ์การประเมินผลการจบหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีกำหนดไว้ เป็นไปตามระเบียบอ้างถึง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนหลักสูตร

วิชาชีพระยะส้ัน พ.ศ.2558 หมวด 3 การจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียน ข้อ 23 

ครู วิทยากร แจ้งวิธีการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลให้นักศึกษาทราบก่อนการจัดการเรียน

การสอนด้วย ข้อ 24 นักศึกษาต้องมีเวลาเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อย 80 ของช่ัวโมงการเรียนของหลักสูตร จึง

จะมีสิทธิ์รับการประเมินผลการเรียนเพื่อสำเร็จการศึกษา อีกท้ังผู้เช่ียวชาญเสนอให้มีระบบการติดตามผล
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ผู้สำเร็จการศึกษา ท้ังนี้น่าจะเป็นเพราะว่า ผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรม จะเป็นตัวชี้วัด

ความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันในรายวิชาชีพนั้น ๆ ว่าจบการศึกษาไป

แล้วได้ทำงานหรือปฏิบัติงานตรงตามวิชาชีพ/อาชีพท่ีเรียนไปหรือไม่ สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับ

พนักงานท่ีเป็นผลผลิตนั้นมากน้อยเพียงใด สอดคล้องกับ กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 

(พ.ศ.2559 – 2563) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นไป

ตามองค์ประกอบท่ี 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 1) ผู้สำเร็จการศึกษาเทียบกับจำนวนผู้เข้าเรียน 2) ผู้สำเร็จ

การศึกษาได้งานทำงานประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี 3) ความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพ 

ของผู้สำเร็จการศึกษา 

 5. ด้านการวัดและประเมินผล รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีผู้เช่ียวชาญมี

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นด้านหลักเกณฑ์การวัดและการประเมินผล เมื่อนำรูปแบบฯ ไป

ตรวจสอบความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูพบว่าเห็นด้วยกับผู้เช่ียวชาญทุกข้อ  โดย

ผู้เช่ียวชาญได้เสนแนะว่า การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนควรเป็นไปตามเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติ

ของหลักสูตร ได้แก่ การประเมินสมรรถนะทุกด้านของรายวิชานั้น ๆ และมีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย

ของหน่วยการเรียน  ควรมีการช้ีแจงเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนให้นักศึกษาได้รับทราบในการ

เรียนการสอนของทุกรายวิชา มีการกำหนดสัดส่วนคะแนนการประเมินผลการเรียนควรเน้นประเมนิทักษะ

การปฏิบัติในอัตราส่วนท่ีมากกว่าภาคทฤษฎี ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสมรรถนะท่ีต้องการของรายวิชานั้น ๆ  ท้ังนี้

น่าจะเป็นเพราะว่า การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีใหผู้้สอนพฒันาคุณภาพผู้เรียน 

เพราะจะช่วยให้ได้ข้อมูลข่าวสารสนเทศท่ีแสดงการพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียน

ของผู้เรียนรวมทัง้ข้อมูลท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็ม

ศักยภาพ ต้องมีการกำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลตรงตามสมรรถนะรายวิชานั้น ๆ เพราะหลักสูตร

วิชาชีพระยะส้ันแต่ละหลักสูตรอาจมีความแตกต่างกันในด้านการวัด เครื่องมือวัด แต่เกณฑ์การประเมินผล

อาจเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันท้ังหลักสูตร ครูผู้สอนจึงจำเป็นต้องช้ีแจงทำ

ความเข้าใจในการกระบวนการเรียนการสอน ขั้นตอนการวัดและประเมินผล ปัจจุบันการประเมินผล

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันเป็นการประเมินผลตามสถาพจริง  (Authentic Assessment)  ตามหน่วย

สมรรถนะท่ีเรียน ท่ีเน้นการปฏิบัติเป็นสำคัญ สอดคล้องกับ รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล (2562) 

กล่าวว่า การประเมินอิงสมรรถนะ (Competency-based assessment) การรวบรวมและสังเคราะห ์

ข้อมูลตามตัวบ่งช้ี เพื่อประเมนิความสามารถของผู้เรียนตามมาตรฐานท่ีกำหนด ซึ่งมีความสำคัญทำให้มี
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สารสนเทศ (ข้อมูล) เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เรียนสมรรถนะตามท่ีมาตรฐาน

หลักสูตรกำหนด อีกท้ังให้นักศึกษาหรือผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผล ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล (2562) กล่าวว่า ครูผู้สอนต้องกำหนดขั้นตอนการ

ประเมินอิงสมรรถนะ ร่วมกันกับผู้เรียนซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1) ผู้เรียนประเมนิสมรรถนะของตนเอง 2) ผู้สอน

ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 3) ร่วมกนักำหนดเป้าหมายสมรรถนะ 4) ร่วมกันพัฒนาเป้าหมายให้บรรลุ

สมรรถนะ และ 5) ประเมินความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งต้องมีการออกแบบการประเมินอิงสมรรถนะไว้

อย่างชัดเจน โดยมีข้ันตอน 1) กำหนดสมรรถนะ (ประเมินสมรรถนะอะไร 2) นิยามสมรรถนะ (สมรรถนะท่ี

ต้องการประเมินคืออะไร) 3) กำหนดตัวบ่งช้ีสมรรถนะ (มีตัวบงช้ีสำคัญอะไรบ้าง) 4) กำหนดวิธีการประเมิน 

(ประเมินวิธีใดบ้าง) และ 5) สร้างเครื่องมือประเมิน (เครื่องเป็นอย่างไร) ดังนั้นการวัดและการประเมินผล 

เป็นกระบวนการท่ีต้องยึดฐานสมรรถนะเป็นสำคัญซึ่งผู้สอนได้ออกแบบและมีการกำหนดเกณฑ์ไว้อย่าง

ชัดเจนในแผนการเรียนการสอน และมีการบูรณาการการเรียนการสอน และการประเมินผลร่วมกันกับ

ผู้เรียนด้วย ผู้เช่ียวชาญได้เสนอความเห็นว่า ควรมีการวิเคราะห์ข้อสอบ ประเมินข้อสอบทุกครั้งเพื่อปรับปรุง

พัฒนาตามสมรรถนะและมาตรฐานอาชีพ และปรับปรุงข้อสอบท่ีใช้สอบนักศึกษาให้มีคุณภาพดีขึ้น  

น่าจะเป็นเพราะว่า การวิเคราะห์ข้อสอบต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาตลอดเวลาเพื่อสามารถวัดได้ตรงตาม

ความต้องการของหลักสูตร และตอบสนองความต้องการด้านแรงงานและอาชีพ สอดคล้องกับ นายแพทย์

เชิดศักด์ิ อรมณีรัตน์ (2552 : ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1) กล่าวว่า การวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อประเมินว่าข้อสอบท่ี

นำมาใช้การสอบครั้งนั้นมีคุณสมบัติอย่างไร ทำงานได้ตามท่ีต้องการหรือไม่ มีระดับความยากง่ายของ

ข้อสอบเหมาะสมหรือไม่ มีระดับความยากง่ายของข้อสอบเหมาะสมหรือไม่ มีข้อบกพร่องหรือไม่ และควร

ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร   

ผู้เช่ียวชาญได้เสนอแนะให้ครูผู้สอนใช้วิธีการประเมินท่ีหลากหลายวิธีการตามความเหมาะสมของ

แต่ละรายวิชาโดยเน้นสมรรถนะและคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ  น่าจะเป็นเพราะว่า การจัดการเรียนการ

สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันครูผู้สอนจะใช้วิธีการประเมินท่ีหลากหลาย เช่น การสังเกต ประเมินขั้นตอน

การปฏิบัติงานตามใบงาน ประเมินชิ้นงาน ประเมินความก้าวหน้า ประเมินความรู้และทักษะ ควบคู่ไปกับ

คุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตร ด้วยเครื่องมือท่ีหลากหลายตามความเหมาะสมกับแต่ละ

รายวิชา ซึ่งเป็นการประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessments) ซึง่วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

คือสมรรถนะและคุณภาพของผู้เรียน คือ รู้จริง ทำได้จริง สอดคล้องกับ สุวิมล ว่องวานิช (2556, หน้า 13) 

กล่าวว่า การประเมินตามสภาพจริงเป็นกระบวนการตัดสิน ความรู้ความสามารถและทักษะต่าง ๆ ของ
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ผู้เรียน ในสภาพท่ีสอดคล้องกับชีวิตจริงโดยใช้เรื่องราว เหตุการณ์ สภาพจริง หรือคล้ายจริงท่ีประสบใน

ชีวิตประจำวัน เป็นส่ิงเร้าให้ผู้เรียนตอบสนอง โดยการแสดงออกลงมือกระทำหรือผลิตจากกระบวนการ

ทำงานตามท่ีคาดหวัง และผลผลิตท่ีมีคุณภาพจะเป็นการสะท้อนภาพ เพื่อลง ข้อสรุปถึงความรู้ 

ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียนว่ามีมากน้อยเพียงใด น่าพอใจหรือไม่ อยู่ในระดับความสำเร็จใด 

และสอดคล้องกับ นาตยา ปิลันธนานนท์ และคณะ (2556, หน้า 149) กล่าวว่าการวัดและประเมินผลตาม

สภาพจริง เป็นการประเมินการแสดงออกของผู้เรียนรอบด้านตลอดเวลา ใช้ข้อมูลและวิธีการหลากหลาย 

ด้วยวิธีการและเครื่องมือ ดังนี้ 1) ศึกษาวัตถุประสงค์ของการประเมิน เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน

รอบด้าน  ดังนั้น จึงใช้วิธีการท่ีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ เช่น การสังเกต สัมภาษณ์ การตรวจ

ผลงานการทดสอบบันทึกจากผู้เกี่ยวข้อง การรายงานตนเองของผู้เรียน แฟ้มสะสมงานเป็นต้น 2) กำหนด

เครื่องมือในการประเมิน เมื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน ให้เป็นการประเมินพัฒนาการของผู้เรียน

รอบด้านตามสภาพจริงแล้ว ในการกำหนดเครื่องมือจึงเป็นเครื่องมือท่ีหลากหลาย เป็นต้นว่า  

(1) การบันทึกข้อมูล จากการศึกษา ผลงาน โครงงาน หนังสือท่ีผู้เรียนผลิต แบบบันทึกต่างๆ ได้แก่ 

แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกของผู้เกี่ยวข้อง (นักศึกษาเพื่อนอาจารย์ ผู้ปกครอง) หลักฐาน

ร่องรอยหรือผลงานจากการร่วมกิจกรรม เป็นต้น 

(2) แบบสังเกต เป็นการสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมในสถานการณ์ต่างๆ 

(3) แบบสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์ความรู้สึก ความคิดเห็นท้ังตัวผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง 

(4) แฟ้มสะสมงาน เป็นส่ือท่ีรวบรวมผลงานหรือตัวอย่างหรือหลักฐานท่ีแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ 

ความสามารถ ความพยายาม หรือความถนัดของบุคคลหรือประเด็นสำคัญท่ีต้องเก็บไว้อย่างเป็นระบบ 

(5) แบบทดสอบ เป็นเครื่องมือวัดความรู้ ความเข้าใจท่ียังคงมีความสำคัญต่อการประเมินสำหรับผู้

ประเมิน ประกอบด้วย ผู้เรียนประเมินตนเองผู้สอน เพื่อนกลุ่มเพื่อน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 

ผู้เช่ียวชาญเสนอควรมีการประเมินความรู้และทักษะพื้นฐานของผู้เรียนในรายวิชานั้นก่อนเข้าสู่

บทเรียน (Pretest)  เพื่อทราบนำผลไปกำหนดแนวทางการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น น่าจะ

เป็นเพราะว่า การจัดการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ผู้เรียนมีพื้นฐานการเรียนท่ีแตกต่างกันท้ังคุณวุฒิ

และวัยวุฒิ ซึ่งการทดสอบก่อนการเรียนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากทำให้สามารถรู้ข้อมูลนักศึกษาแต่ละ

คนเพื่อนำข้อมูลไปวางแผนการเรียนการสอนรายกลุ่มหรือรายบุคคล อีกท้ังยังสามารถจัดกลุ่มเรียนได้อย่าง

เหมาะสม และอาจมีการสอนซ่อมเสริมสำหรับนักศึกษาท่ีอาจเรียนไม่ทันหรือพื้นฐานไม่ดีพอในรายวิชานั้น 

ๆ สอดคล้องกับ ภัทรา นิคมานนท์ (2543 : 20) การประเมินเพื่อการเปรียบเทียบ ( Assessment ) เป็น
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การประเมินก่อนเริ่มต้นการเรียนการสอน (Pre-test) ของแต่ละบทเรียนหรือแต่ละหน่วย เพื่อพิจารณาดูว่า

ผู้เรียนมีทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการเรียนเพียงใด ซึ่งจะช่วยให้รู้ว่าในระหว่างการเรียนรู้ ผู้เรียนควรมีความรู้

เพิ่มอย่างไร และเป็นการพิจารณาดูว่าในการสอนอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับสภาพผู้เรียน อนึ่งหากว่าผลการ

ประเมินผลก่อนเรียน พบว่า ผู้เรียนมีพื้นฐานไม่พอเพียงท่ีจะเรียนในเรื่องท่ีจะสอน ก็จำเป็นต้องได้รบัการ

สอนซ่อมเสริมให้มีพื้นฐานท่ีพอเพียงเสียก่อนจึงจะเริ่มต้นสอนเนื้อหาในหน่วยการเรียนต่อไปได้ ผู้เช่ียวชาญ

ได้เสนอแนะว่าการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาควรมีการแจ้งให้นักศึกษารับทราบ

จุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง น่าจะเป็นเพราะว่า การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพฒันาผู้เรียน

ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ท้ังการเรียนในช้ันเรียน การเรียนภาคปฏิบัติ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การ

ฝึกงาน การใช้ส่ือต่าง ๆ ซึ่งกระบวนการสุดท้ายของแต่ละบทเรียน หรือบทฝึกจะจบด้วยการวัดและ

ประเมินผล ผลของการประเมินจึงสะท้อนให้เห็นผลของการเรียนรู้ของผู้เรียน อีกท้ังยังสะท้อนให้เห็น

ประสิทธิภาพของกระบวนการการจัดการเรียนการสอนด้วย ซึ่งผู้เรียนสามารถนำผลการประเมินไปปรับปรุง 

แก้ไขและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเอง อกีท้ังครูผู้สอนและสถานศึกษาก็ควรมีการวิเคราะห์ผลการ

จัดการศึกษาท่ีมีผลมาจากการประเมินผลผู้เรียนในภาพรวมว่าควรปรับปรุง พัฒนาอะไร อย่างไรใหผู้้เรียนมี

คุณภาพ สอดคล้องกับ ศิริชัย  กาญจนวาสี, (2552 หน้า 147-148) การประเมินการเรียนการสอนนั้นมี

จุดมุ่งหมายเพื่อ 1) การประเมินความต้องการจำเป็นทำให้ทราบว่าอะไรคือปัญหาท่ีแท้จริง และมี

ความสำคัญ ในลำดับก่อนหลังอย่างไร    2) ช่วยในการตัดสินใจเลือกวิธีการในการรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล  ทำให้ได้สารสนเทศในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ  3) ทำให้ทราบว่าการ

แก้ปัญหาบรรลุเป้าหมายหรือผลการเรียนรู้ท่ีต้องการหรือไม่ 4) ช่วยตัดสินคุณภาพของกระบวนการเรียน

การสอนและส่ือการเรียนการสอน   

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา มีประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่งเพราะว่า

เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการตัดสินใจของครู ผู้บริหารและนักการศึกษา ซึ่งพอจะสรุป ประโยชน์ในด้าน

ต่าง ๆ ดังนี้  

1. ประโยชน์ต่อครู ช่วยให้ทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมเบ้ืองต้นของนักเรียน ครูก็จะรูว้่านักเรียนมี

ความรู้พื้นฐานพร้อมท่ีจะเรียนในบทต่อไปหรือไม่ ถ้าหากว่านักเรียนคนใดยังไม่พร้อมครูก็จะหาทางสอน

ซ่อมเสริม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูปรับปรุงเทคนิคการสอนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

2. ประโยชน์ต่อนักเรียน ช่วยให้นักเรียนรู้ว่าตัวเองเก่งหรืออ่อนวิชาใด เรื่องใด ความสามารถของ

ตนอยู่ในระดับใด เพื่อท่ีจะได้ปรับปรุงตนเอง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียนของตนให้ดียิ่งขึ้น  
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3. ประโยชน์ต่อการแนะแนว ช่วยให้แนะแนวการเลือกวิชาเรียน การศึกษาต่อ การเลือกประกอบ

อาชีพของนักเรียนให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและบุคลิกภาพตลอดจนช่วยให้สามารถ

แก้ปัญหาทางจิตวิทยา อารมณ์ สังคมและบุคลิกภาพต่างๆของนักเรียน 

4. ประโยชน์ต่อการบริหาร ช่วยในการวางแผนการเรียนการสอน ตลอดจนการบริหารโรงเรียน 

ช่วยให้ทราบว่าปีต่อไปจะวางแผนงานโรงเรียนอยา่งไร เช่น การจัดครูเข้าสอน การส่งเสริมเด็กท่ีเรียนดี การ

ปรับปรุงรายวิชาของโรงเรียนให้ดีขึ้น เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วยังมีประโยชน์ต่อการคัดเลือกบุคคลเข้า

ทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

5. ประโยชน์ต่อการวิจัย ช่วยวินิจฉัยข้อบกพร่องในการบริหารงานของโรงเรียน การสอนของครู

และข้อบกพร่องของนักเรียน นอกจากนี้ยังนำไปสู่การวิจัย การทดลองต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ

การศึกษามาก 

6. ประโยชน์ต่อผู้ปกครอง (พิตร ทองช้ัน. 2524 : 7) ช่วยให้ทราบว่าเด็กในปกครองของตนนั้น มี

ความเจริญงอกงามเป็นอย่างไร เพื่อเตรียมการสนบัสนุนในการเรียนต่อ ตลอดจนการเลือกอาชีพของเด็ก     

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน

ประเด็นด้าน ความรับผิดชอบในการวัดและประเมินผล  คือ ควรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการด้านการวัดและ

ประเมินผลการเรียน จัดให้มีคณะกรรมการจัดทำข้อสอบมาตรฐานอาชีพ ตามมาตรฐานสมรรถนะของ

หลักสูตร น่าจะเป็นเพราะว่า การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีผ่านมา การวัดและ

ประเมินผลในวิทยาลัยสารพัดช่าง ส่วนใหญ่ไม่มีการตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผล เป็นการทดสอบ

ตามสภาพจริงประเมินไปแต่ละบทเรียน ไม่พร้อมกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละรายวิชา  ท้ังนี้ควรจะมีคณะกรรมการ

กลางควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของเครื่องมือ ข้อสอบ ควบคุมมาตรฐานการวัดผลและประเมินผล อีก

ท้ังควรมีคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานชาติชาติ เพื่อเป็นการ

ควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนอีกด้วย ผู้เช่ียวชาญยังมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า ควรจัดทำ

มาตรฐานอาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันเป็นมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศและจัดให้มีการทดสอบมาตรฐาน

อาชีพในรายวิชานั้น ๆ เพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานของผู้สำเร็จการศึกษา และหรือควรจัดให้

มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทุกรายวิชา โดยความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน  น่าจะเป็นเพราะว่า หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันเป็นหลักสูตรท่ีมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนหรือผู้เข้าการ

ฝึกอบรมนำไปประกอบอาชีพหรือเป็นรายได้เสริม หรือเปล่ียนอาชีพ จึงควรมีการจัดทำมาตรฐานอาชีพตรง

ตามหลักสูตรวิชาชีพฐานสมรรถนะ ซึ่งปัจจุบันสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำมา
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มาตรฐานอาชีพไว้จำนวนหนึ่ง ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควร

ร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พัฒนาและจัดทำมาตรฐานอาชีพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในโลก

ของการทำงานท่ีไม่เพียงแต่ต้องใช้ความรู้แต่ยังต้องใช้ทักษะและความเช่ียวชาญหลายด้าน ท่ีเกิดจากการ

เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานจริงและการฝึกฝนผู้ประกอบอาชีพทุกคนท้ังท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและไม่มี คุณวุฒิ

การศึกษาในสาขานั้น ๆ ล้วนมีศักยภาพในการพัฒนาความสามารถการทำงานด้านต่าง ๆ ในหน้าท่ีของตน 

ซึ่งการใช้ความรู้ทักษะและความสามารถมาประยุกต์ใช้เพื่อการประกอบอาชีพนี้เรียกว่า “สมรรถนะ” ซึ่งใน 

แต่ละสาขาอาชีพอันประกอบด้วย สายงานท่ีหลากหลายและในแต่ละสายงานต่างมีหลายอาชีพ แต่ละอาชีพ

จำเป็นต้องมีสมรรถนะหลายด้าน เช่น ในสาขาท่ีพักและโรงแรมสายงานการต้อนรับอาจประกอบไปด้วย

อาชีพต่าง ๆ ต้ังแต่ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับพนักงานต้อนรับพนักงานรับโทรศัพท์พนักงานยกกระเป๋ารวมถึง

อาชีพอื่น ๆ ซึ่งแต่ละอาชีพมีลักษณะงานในหน้าท่ีท่ีแตกต่างกันออกไปและจำเป็นต้องใช้สมรรถนะท่ี

หลากหลายในการทำงานในหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ

มหาชน) (2562 : 2) จากการตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์การผลิต

และพัฒนากำลังคน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในฐานะหน่วยงานหลักท่ีมีหน้าท่ีพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพอัน

เป็นกลไกสำคัญท่ีจะยกระดับความก้าวหน้าและอัตราผลผลิตของกำลังคนในประเทศไทย สถาบันฯได้

ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการระบุสมรรถนะท่ีอุตสาหกรรมต้องการเพื่อจัดทำ 

“มาตรฐานอาชีพ” อันหมายถึงการกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพอีกท้ังยังรับรอง

ทักษะและความเช่ียวชาญ ของบุคคลด้วยการสร้างมาตรฐานในการวัดสมรรถนะเพื่อท่ีจะรับรอง “คุณวุฒิ

วิชาชีพ” ซึ่งหมายความว่าการรับรองความรู้ความสามารถและทักษะของบุคคลในการทำงานตามมาตรฐาน

อาชีพนั้น โดยคุณวุฒิวิชาชีพนี้จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกำลังคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นผู้ท่ีไม่มีคุณวุฒิการศึกษา

ระดับสูงแต่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพ 

6. ด้านปัจจัยเก้ือหนุน รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีผู้เช่ียวชาญมีความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นด้านอาคารสถานท่ี เมื่อนำรูปแบบฯ ไปตรวจสอบความเหมาะสมตาม

ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูพบว่าเห็นด้วยกับผู้เช่ียวชาญทุกข้อ  โดยผู้เช่ียวได้เสนอความคิดเห็นและ

เสนอแนะว่า ควรมีการจัดอาคารสถานท่ีสำหรับการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีเพียงพอ  จัด

บรรยากาศของห้องเรียนให้ผู้เรียนสนใจอยากเรียนรู้ เช่น แสงสว่างท่ีเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มี

เสียงรบกวน  เป็นต้น  ห้องทำงานของครูผู้สอนจัดให้เป็นสัดส่วนและเอื้อต่อการคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา 

การเรียนการสอน จัดบรรยากาศ ภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่น่าเรียน สอดคล้องกับ สิริวรรณ ศรีพหล 
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(2537: 35-58) กล่าวว่า การจัดสภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอนในสถานศึกษา มีความสำคัญ คือ 1) 

การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนนับเป็นปัจจัยสำคัญท่ีมีส่วนสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน โดย 

เฉพาะสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนถา้บรรยากาศของห้องเรียนดีจะเป็นส่วนสนับสนุนให้เกดิผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงตรงกันขา้มถ้าบรรยากาศของห้องเรียนไม่ดีจะทำใหผ้ล   สัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำการจัด

สภาพแวดล้อมการเรียนการสอนจะเน้นการจัดสภาพแวดล้อมเชิงกายภาพ และการจัดสภาพแวดล้อมเชิง

ปฏิสัมพันธ์ สภาพแวดล้อมของห้องเรียนจึงมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของการเรียนการสอน เช่นเดียวกับ 

จาโรลิเมคและฟอสเตอร์ (Jarolimek and Foster) (อ้างถึงใน สิริวรรณ ศรีพหล 2537: 37) ได้เสนอแนะ

แนวทางการจัดการสภาพแวดล้อมของห้องเรียนใหม้ีประสิทธิภาพว่าควรเป็นดังนี้  

ก. ห้องเรียนท่ีดีควรส่งเสริมพัฒนาด้านจิตใจและสังคมของนักเรียน 

ข. ห้องเรียนท่ีดีควรอานวยความสะดวกหรือสนับสนุนให้วัตถุประสงค์การเรียนการสอนบรรลุผล 

และวัตถุประสงค์นั้นต้องเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของผู้เรียนด้วย 

ค. ห้องเรียนท่ีดีควรส่งเสริมเสรีภาพทางวิชาการของผู้เรียนอย่างมีขอบเขต 

ง. หอ้งเรียนท่ีดีควรส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาทักษะในการเรียนด้วยตนเอง 

จ. หอ้งเรียนท่ีดีควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบการจัดการห้องเรียน 

ฉ. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกันในบรรยากาศท่ีอบอุ่นและเน้นความสัมพันธ์ระหว่างครูกับ

นักเรียน 

ช. ควรเน้นใหผู้้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อหอ้งเรียนของตน 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน

ประเด็นในด้านส่ือการเรียนการสอน มีเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทันสมัย มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนควรมีความทันสมัย อุปกรณ์ ครุภัณฑ์การเรียนการสอนสำหรับฝึกปฏิบัติวิชาชีพเฉพาะ

ทาง ควรมีเพียงพอกับจำนวนนักศึกษาและทันสมัย และควรจัดให้มีและบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

(WIFI) อย่างท่ัวถึงเพื่อใช้การส่ือสาร และการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ท้ังนี้น่าจะเป็นเพราะ ปัจจุบันท่ัวโลกให้

ความสำคัญกับการลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication 

Technology : ICT) เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา 

จนเกิดภาพความแตกต่างระหว่างประเทศท่ีมีความพร้อมทาง ICT  กับประเทศท่ีขาดแคลนท่ีเรียกว่า 

Digital Divide ในขณะเดียวกันประเทศท่ัวโลกต่างมุ่งสร้างสังคมใหม่ให้เป็นสังคมท่ีใช้ความรู้เป็นฐาน 

(Knowledge Based Society) จนเกิดภาพความแตกต่างระหว่างสังคมท่ีสมบูรณ์ด้วยความรู้กับสังคมท่ี
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ด้อยความรู้ ท่ีเรียกว่า Knowledge Divide  ในยุคของการปฏิรูปการศึกษา เราเร่งพัฒนาการศึกษาให้

การศึกษาไปพัฒนาคุณภาพของคน เพื่อให้คนไปช่วยพัฒนาประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

(ICT) จึงเป็นเครื่องมือท่ีมีพลานุภาพสูงในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา เช่น ช่วยนำ

การศึกษาให้เข้าถึงประชาชน (Access) ส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเนื่องนอกระบบโรงเรียนและการเรียนรู้ตาม

อัธยาศัย ช่วยจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการ ช่วยเพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำในการ

จัดทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บรักษา และการเรียกใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ในงานจัดการศึกษา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยการเรียนการสอน แต่การให้ความสนใจกับการใช้เทคโนโลยีช่วย

การเรียนรู้ของผู้เรียนก็อาจหลงทางได้ ถ้าผู้บริหารสถานศึกษายึดถือการมีเทคโนโลยีเป็นจุดหมายปลายทาง

ของการศึกษา แทนท่ีจะยึดถือผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นจุดหมาย ปรากฏการของการหลงทางจะพบเห็น

ในการประชาสัมพันธ์ถึงความพร้อมทางระบบคอมพิวเตอร์ การมีเครือข่ายโยงเข้า Internet สะดวก ผู้เรียน

เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี และมีโอกาสใช้ได้เต็มท่ี แต่ในบางสถานศึกษาผู้เรียนอาจใช้เทคโนโลยีไม่คุ้มค่า ขาด

เป้าหมายในการเรียนรู้สาระสำคัญตามหลักสูตรวิชาต่าง ๆ  และขาดโอกาสในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา

กระบวนการทางปัญญาอย่างแท้จริง (ภูวดล บัวบางพลู : 2554) สอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช, (2556) 

กล่าวว่า เมื่อสังคมโลกเปล่ียนไป ผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้จากโรงเรียนเพียงแห่งเดียว แต่สามารถเรียนรู้ได้จาก

แหล่งเรียนรู้ภายนอกท่ีเป็นสังคมรอบตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอินเทอร์เน็ต การเข้าถึงความรู้ได้โดยง่ายทำ

ให้ความรู้เดิมของนักเรียนของนักเรียนแต่ละคนค่อนข้างแตกต่างกันเพราะนักเรียนสามารถค้นหาความรู้ได้

ด้วยตัวเขาเอง อยู่ท่ีใครจะกระตือรือร้นในการแสวงหามากกว่ากัน เมื่อเป็นเช่นนี้ครูควรตรวจสอบความรู้

เดิมของนักเรียนแต่ละคนและพยายามแก้ไขความรู้ท่ีผิด เพื่อความรู้ผิดๆ จะได้ไม่ติดตัวเขาไป  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน

ประเด็นในด้านห้องสมุด ควรจัดบรรยากาศของห้องสมุดให้เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา เช่น มุม

อ่านหนังสือ ห้องค้นคว้า เป็นต้น ควรจัดให้มีห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access room) และคอมพิวเตอร์

ไว้บริการและเพียงพอ เพื่อใช้ในการค้นคว้า มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไว้บริการอย่างเพียงพอ พร้อม

เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ไว้บรกิาร ควรพัฒนาระบบห้องสมุดเทคโนโลยี หรือห้องสมุดดิจิทัล ขึ้นในอนาคต ซึ่งใน

ปัจจุบันการให้บริหารห้องสมุดได้เปล่ียนรูปแบบไป เช่น การให้บริการสืบค้นและการให้บริการหนังสือดิจิทัล 

ท้ังนี้น่าจะเป็นเพราะปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการส่ือสารก้าวหน้าไปเป็นอย่างมาก ห้องสมุดใน

ระดับมหาวิทยาลัยท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศมีการพัฒนาเป็นห้องสมุดดิจิทัลกันเกือบหมดแล้ว ใน

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาควรมีการปรับเปล่ียนการให้บริการท่ีทันสมัยให้มากขึ้น มีส่ืออิเล็กทรอนิกส์   
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หนังสือและส่ือส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้บริการ ห้องสมุดดิจิทัล เป็นห้องสมุดแห่งอนาคตและมีหน้าท่ีในการ

สนองตอบผู้ให้และสร้างความพึ่งพอใจให้กับผู้ใช้ ห้องสมุดดิจิทัลให้สารนิเทศได้ทุกเวลาและในทุกท่ีท่ี

ต้องการ สอดคล้องกับพร พันธุ์โอสถ, (2543) ห้องสมุดดิจิตอลจะเป็นอีกทางหนึ่งท่ีจะสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีดี ท่ี

ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก ห้องสมุดดิจิตอลนอกจากจะเป็นการจัดเตรียมทรัพยากรและกิจกรรมการเรียนรู้

สำหรับเด็กแล้ว ยังต้องคำนึงถึงโอกาสในการได้รับประสบการณ์ท่ีสนุกสนานของการเข้าถึงองค์ความรู้และ

ต้องประกอบด้วยกิจกรรมท่ีส่งเสริมจินตนาการของเด็กด้วย (IFLA, 2003) โดยห้องสมุดดิจิตอลท่ีช่วย

พัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กประกอบด้วยลักษณะสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ ประการแรกเป็นการนำไอซีทีมา

ใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้เด็กรู้จักวิธีการเรียน (Learn how to learn) อัน

จะนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ประการถัดมาเป็นระบบเครือข่ายการเรียนรู้ ท่ีจัดให้มีแหล่งความรู้ ท่ี

หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการท่ีแตกต่างกัน ประการท่ีสามเป็นการปรับกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นให้

ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกและช้ีแนะโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายการเรียนรู้เป็น

เครื่องมือ ประการท่ีส่ีเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันซึ่งก่อให้เกิดการสร้างสรรค์องค์ความรู้ และประการ

สุดท้ายเป็นการเรียนรู้ด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีหลากหลายเพื่อก่อให้เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้  

(น้ำทิพย์ วิภาวิน, 2550) 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน

ประเด็นในด้านด้านสภาพแวดล้อม ควรจัดสภาพแวดล้อมให้มีความร่มรื่น สะอาด สะดวก สบาย จัดห้อง

สุขาให้เพียงพอ สะอาด แยกห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงให้ชัดเจน ส่งเสริมให้นักศึกษาดูแลเอาใจใส่ด้าน

สุขภาพตนเอง เช่น สถานท่ีสำหรับนั่งพักผ่อนการจัดสถานท่ีออกกำลังกายฯลฯ ท้ังนี้น่าจะเป็นเพราะ 

บรรยากาศของโรงเรียนเป็นสภาวะอันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 

แล้วส่งผลถึงความรู้สึกของบุคคล เป็นสภาพการณ์ท่ีไม่อาจมองเห็นหรือจับต้องได้ แต่เป็นภาพสะท้อนทาง

ความรู้สึกของบุคคล เมื่อคนปะทะกับส่ิงแวดล้อมแล้วเกิดความรู้สึกท่ีดีก็เรียกว่า "บรรยากาศดี" ในทาง

ตรงกันข้าม เมื่อคนปะทะกับส่ิงแวดล้อมแล้วเกิดความรู้สึกท่ีไม่ดีก็เรียกว่า "บรรยากาศไม่ดี" (ธเนศ ขำเกิด, 

2544)  ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดอาคารสถานท่ีและบริเวณโรงเรียนให้สะอาด ปลอดภัย สวยงาม สร้าง

บรรยากาศให้ปลอดโปร่ง สบายใจ ใกล้ชิดธรรมชาติ และกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมในชุมชน มีสนามท่ีต้ัง

ในตำแหน่งท่ีปลอดภัย อยู่ในสภาพดี เครื่องเล่นควรทำจากวัสดุธรรมชาติท่ีหาได้ง่ายในท้องถิ่น จัดบริเวณ

สำหรับเล่นให้มีความหลากหลายท้ังในร่มและกลางแจ้ง มีพื้นผิวแตกต่างกัน เช่น หญ้า ดิน ปูน ไม้ โดย

คำนึงถึงความปลอดภัยและการดูแลรักษา มีสถานท่ีประกอบอาหารเป็นสัดส่วน สะอาด จัดสถานท่ีและ
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เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารให้สะอาด และสวยงาม จัดน้ำด่ืมให้พอเพียงให้เด็กดื่มได้โดยสะดวก มี

ห้องส้วมเพียงพอ โดยให้มีขนาดและตำแหน่งท่ีต้ังท่ีเหมาะสมกับวัยของเด็ก ดูแลให้สะอาดถูกสุขลักษณะ มี

อุปกรณ์และสถานท่ีสะอาดและเหมาะสมในการทำความสะอาดร่างกาย เช่น ล้างมือ ล้างหน้า แปรงฟัน 

รวมทั้งจัดถังขยะให้เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งาน และดูแลรักษาด้วย สอดคล้องแนวคิดกับ นัยพินิจ 

คชภักดี (2548) ได้นำเสนอ มีแนวคิดท่ีเป็นสาระหลักท่ีควรนำมาพิจารณาในการจัดสภาพแวดล้อมดังนี้ 1) 

สมองเป็นอวัยวะท่ีมีความจำเฉพาะตัว และเป็นผลจากการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ จนเกิด

เป็นความแตกต่างและหลากหลายของสมองท่ีส่ังสมมาตลอดช่ัวชีวิต 2) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีท่ีสุดเมื่อ

สมองเผชิญกับความเครียดและความรู้สึกผ่อนคลายในปริมาณท่ีสมดุลกัน คือ การต่ืนตัวแบบผ่อนคลาย ถ้า

ครูจะนำไปปฏิบัติก็ต้องสร้างบรรยากาศของห้องเรียน ไม่ใช่ให้ปลอดภัยเพียงอย่างเดียว แต่ต้องทำให้เกิด

ประกายของความรู้สึกกระหายใคร่รู้ 3) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมองกับส่ิงแวดล้อมทำให้ต้องตระหนักว่ายิ่ง

มีสภาพแวดล้อมท่ีสมบูรณ์เท่าใด ก็จะทำให้สมองเกิดการเรียนรู้มากขึ้นเท่านั้น 4) สภาพแวดล้อมท่ีสมบูรณ์

จะส่งผลให้สมองมีการเช่ือมโยงของระบบประสาทเพิ่มขึ้นถึง 25 เปอร์เซ็นต์ ท้ังในช่วงแรกและช่วงหลังของ

ชีวิต ดังนั้นสภาพแวดล้อมของคนเราจึงต้องสามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความหลากหลาย 

5) การเรียนรู้ เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่นเดียวกับการหายใจ เพียงแต่การเรียนรู้ถูกยับยั้งหรือ

ส่งเสริมด้วยปัจจัยบางอย่างได้ 6) การเช่ือมโยงของระบบประสาทขึ้นอยู่กับปัจจัยของส่ิงแวดล้อม นั่นคือ 

ลักษณะของโรงเรียนกับส่ิงท่ีพบในชีวิตประจำวันด้วย 7) การควบคุมความเครียด โภชนาการ การออกกำลัง

กาย และการผ่อนคลาย รวมทั้งการบริหารสุขภาพในรูปแบบอื่น ๆ จะต้องเป็นส่วนสำคัญท่ีใช้ในการ

พิจารณาถึงความเหมาะกับการเรียนรู้ด้วย 8) เด็กปกติท่ีมีอายุเท่ากัน อาจมีอายุทางพัฒนาการของทักษะ

พื้นฐานแตกต่างกันได้ถึงห้าปี ฯลฯ  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน

ประเด็นในด้านอาชีวะและความปลอดภัย เครื่องมือการรักษาพยาบาลในห้องพยาบาลควรมีจำนวนเพียงพอ

และทันสมัย เช่น เครื่องมือวัดความดัน เตียงนอน ยาสามัญ เป็นต้น ควรจัดบุคลากรดูแลและรับผิดชอบใน

เรื่อง ความสะอาด การรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านจราจร ผู้เช่ียวชาญได้เสนอแนว

ทางการพัฒนาสร้างระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในโรงเรียน สอดคล้องกับ

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในโครงการ

โรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ร่วมกับ โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) โดยมี

แนวทาง ดังนี ้
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1) การพัฒนาสร้างระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในโรงเรียน  

- โดยจัดต้ังโครงสร้างการบริหารงานความปลอดภัย กลไกการบริหารเพื่อให้เกิดการพัฒนา 

องค์ความรู้และการปฏิบัติได้อย่างยั่งยืนต่อเนื่องเช่น การจัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน การสำรวจสถานะของระบบจัดการปัจจุบัน การกำหนดเป้าหมายและ

กิจกรรมในระบบการจัดการอย่างต่อเนื่องเป็นต้น 

- การพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของบุคลากรให้มีความรู้ด้านความปลอดภัยในการ 

ทำงาน ตามแนวทางของกฎหมายความปลอดภัย เช่น การอบรมเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทำงานท้ัง 

3 ระดับ (จป. เทคนิคช้ันสูง จป.บริหาร จป.หัวหน้างาน) คณะกรรมการความปลอดภัยฯ และหัวหน้า

หน่วยงานความปลอดภัยในการทำงานฯ เป็นต้น 

- การสร้างกระบวนการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาชีพเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 

ท่ีมุ่งเน้นท่ีการเข้าถึงองค์ความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชี

วอนามัย เพื่อพร้อมท่ีจะไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

2)   การพัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานท่ีให้มีความปลอดภัยสำหรับนักเรียน คณะครู บุคลากร 

และผู้เย่ียมชม ตลอดจนในการเรียนและฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 

     -    การสำรวจอันตรายและความเส่ียงเบ้ืองต้นเพื่อปรับปรุงทางด้านกายภาพพื้นฐาน และ 

ติดต้ังป้ายสัญญาลักษณ์ความปลอดภัยฯ เช่น การเตือนอันตรายพื้นต่างระดับ การติดต้ังถังดับเพลิง การขีด

สีตีเส้นกำหนดจุดรวมพลในกรณีฉุกเฉิน ป้ายทางหนีไฟและเส้นทางปลอดภัยกิจกรรม 5 ส เป็นต้น 

- การวิเคราะอันตรายและการประเมินความเส่ียงโดยบุคลากรท่ีรับผิดชอบโดยตรง เพื่อ 

กำหนดมาตรการป้องกันอันตรายท่ีเหมาะสมในการป้องกันอันตราย ลดความเส่ียง และสร้างจิตสำนึกท่ี

ถูกต้องเหมาะสม เช่น กฎความปลอดภัยและระเบียบปฏิบัติในพื้นท่ี  ป้ายเตือนและสัญลักษณ์ความ

ปลอดภัย การติดต้ังเครื่องป้องกันอันตราย การติดต้ังฉลากเตือนอันตราย โปสเตอร์รณรงค์ความปลอดภัย

และความสะอาด การจัดให้มีกิจกรรมการสนทนาด้านความปลอดภัย และ/หรือการช้ีบ่งอันตรายกอ่น

เริ่มต้นการฝึกปฏิบัติงาน เป็นต้น 

- การวิเคราะห์อันตรายและจัดให้มี ใช้ จัดเก็บ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความ 

ปลอดภัยส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมกับลักษณะการฝึกปฏิบัติในห้องฝึกปฏบิัติ 

3)   การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพท่ีครอบคลุมองค์ความรู้และจิตสำนึกด้านอาชีวอนามัย ความ

ปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งการป้องกันอนัตรายท่ีเกี่ยวข้องและสามารถเป็นต้นแบบได้ต่อไป 
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      -    อันตรายและวิธีป้องกันอันตรายในสาขาวิชาชีพโดยการพัฒนาร่วมกันกับครูผู้รับผิดชอบ 

ในรายสาขาวิชาชีพ เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาจิตสำนึกด้าน

ความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิผลผ่านกระบวนการเรยีนการสอน 

  

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ้

1. จากการศึกษากระบวนการวิจัยทำได้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ตาม 

องค์ประกอบคุณภาพของการศึกษา 6 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร ด้านครูผู้สอน ด้านกระบวนการเรียนการสอน 

ด้านนักศึกษา ด้านการวัดและประเมินผล และด้านปัจจัยเกื้อหนุน วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ควรนำ

รูปแบบไปกำหนดไว้เป็นแผนพัฒนาระยะ 5 ปี ในแต่ละด้านเรียงลำดับความสำคัญและท่ีมีความพร้อม และ

สอดคล้องกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 

2. สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ควรสนับสนุนจัดให้มีการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่ 

ผู้บริหารสถานศึกษาประเภทวิทยาลัยสารพัดช่าง ในการนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนี้ไปใช้ เพื่อให้

เกิดประโยชน์ หรือพัฒนารูปแบบท่ีสอดคล้องกับบริบทของแต่ละภูมิเศรษฐกิจของแต่ละสถานศึกษา 

  

 ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยคร้ังต่อไป 

ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีมีประสิทธิภาพ

ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อพัฒนาแรงงานสนองความ

ต้องการของประเทศ 

 

 


