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บทคัดย่ อ
การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือ 1) พัฒนารู ปแบบสมรรถนะ พฤติกรรมบ่งชีผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ และวิธีการประเมินผลลัพธ์
การเรี ยนรู้ สําหรับนักศึกษาครู ช่างอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และ 2) ประเมินความสําคัญของ
รูปแบบสมรรถนะ และพฤติกรรมบ่งชีผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ และความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการประเมินผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ สําหรับ
นักศึกษาครู ช่างอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ การวิจยั แบ่งเป็ น 2 ขันตอน ได้ แก่ 1) พัฒนารู ปแบบ
สมรรถนะ พฤติกรรมบ่งชีผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ และวิธีการประเมินผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ สําหรับนักศึกษาครู ช่างอุตสาหกรรมฯ โดยการ
สังเคราะห์เอกสาร และสัมภาษณ์ ผ้ ูเชียวชาญด้ านวิชาชีพครู และวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม จํานวน 7 คน จากนันยกร่ างรู ปแบบฯ
และนําไปตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา โดยผู้เชียวชาญจํานวน 7 คน ซึงได้ มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง และ 2) ประเมิน
ความสําคัญของรูปแบบสมรรถนะ และพฤติกรรมบ่งชีผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ และความเหมาะสมของรู ปแบบวิธีการประเมินผลลัพธ์
การเรี ยนรู้ สําหรั บนักศึกษาครู ช่างอุตสาหกรรมฯ โดยสอบถามความคิด เห็นคณาจารย์ ในสังกัดคณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จํานวน 67 คน ด้ วยแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูล
ด้ วยค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1) รู ปแบบสมรรถนะ พฤติกรรมบ่งชีผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ และวิธีการประเมินผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ สําหรับ
นักศึกษาครู ช่างอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกอบด้ วยสมรรถนะครู ช่างอุตสาหกรรม 6 ด้ าน
ในแต่ละด้ านประกอบด้ วยพฤติกรรมบ่งชีผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ รวมทังสิน 24 รายการ และวิธีการประเมินผลลัพธ์ การเรี ยนรู้
รวมทังสิน 24 รายการ และ 2) รู ปแบบสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชีผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ ทกุ ด้ านและทุกรายการมีความสําคัญ
อยูใ่ นระดับมากถึงมากทีสุด ส่วนรูปแบบวิธีการประเมินทุกรายการมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
คําสําคัญ: รูปแบบสมรรถนะครูชา่ งอุตสาหกรรม พฤติกรรมบ่งชีผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ วิธีการประเมินผลลัพธ์ การเรี ยนรู้
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Abstract
The purposes of this study were to 1) develop competency model, behavioral indicator of learning outcomes
and methods used to evaluate learning outcomes, and 2) assess importance of competency model and behavioral
indicator of learning outcomes, and the suitability of the learning outcome evaluative method, for Industrial Education
students of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi. The research is divided into 2 steps, which were
1) develop competency model, behavioral indicator of learning outcomes and methods used to evaluate learning
outcomes for Industrial Education students, derived by synthesizing documents and interviewing with 7 specialists in
teacher profession, then sketched the pattern and used for checking the content validity by 7 experts who were
obtained by the specific method of selection, and 2) assess importance of competency model and behavioral
indicator of learning outcomes and the suitability of the learning outcome evaluative method for Industrial Education
students employed by 67 lecturers from the Faculty of Industrial Education of Rajamangala University of Technology
Suvarnabhumi, with a questionnaire of 5 levels of estimating, analyzed using means and standard deviations.
The results of this research revealed that 1) competency model, behavioral indicator of learning outcomes
and methods used to evaluate learning outcomes for Industrial Education students of Rajamangala University of
Technology Suvarnabhumi consisted of 6 competencies, which were cascaded into 24 behavioral indicators of
learning outcomes, and 24 evaluation methods, and 2) competency model, and behavior indicator learning outcomes in
every aspect and in every item, were at high to highest important, and the model of all assessment methods were
suitable at high level.
Keyword: Industrial Education students’ competency model, behavioral indicator of learning outcomes, learning
outcomes evaluative method

บทนํา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
(Thai qualifications framework for higher education;
TQF: HEd) เพือเป็ นกลไกสําหรับการกํากับดูแลการ
จัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยผลิต
บัณฑิต อืนๆ ให้ มีคุณภาพและมาตรฐานทีสามารถ
เทียบเคียงกันได้ โดยมุ่งเป้าหมายไปทีผู้เรี ยนในทุก
สาขาต้ อ งได้ รั บการพัฒ นาระหว่า งการศึก ษา และ
เกิดผลการเรี ยนรู้ (learning outcomes) เป็ นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ อย่างน้ อย 5 ด้ าน ได้ แก่ 1)
คุณธรรม จริ ยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปั ญญา

4) ทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล และความ
รั บ ผิ ด ชอบ และ 5) ทัก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตัว เลข
การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ แต่สําหรับ
ในบางสาขาทีเน้ นทักษะการปฏิบตั ิ เช่น แพทย์ศาสตร์
พยาบาลศาสตร์ วิ ศ วกรรมศาสตร์ ศึ ก ษาศาสตร์ /
ครุ ศาสตร์ / ครุ ศ าสตร์ อุต สาหกรรม เป็ นต้ น จะต้ อ ง
เพิมมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ใน ด้ านที 6) ทักษะพิสยั
เพือให้ ผ้ ูเ รี ยนเกิ ดผลการเรี ย นรู้ ในทักษะการปฏิบัติ
เฉพาะด้ านตามมาตรฐานวิชาชีพในสาขาทีศึกษา
ต่อมาเมือมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงได้ ปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษา
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พ.ศ. 2561 ให้ สอดคล้ องตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ โดยกําหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาให้ มีความ
ครอบคลุมในมาตรฐาน 5 ด้ าน ได้ แก่ 1) ผลลัพธ์ ผ้ เู รี ยน
2) การวิจัยและนวัตกรรม 3) การบริ การวิชาการ 4)
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็ นไทย และ 5) การบริ หาร
จัดการ โดยมีเป้าหมายสําคัญคือ การจัดการศึกษา
เพือให้ ผ้ สู าํ เร็ จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคณ
ุ ลักษณะ
ของคนไทยทีสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ชาติ โดยเฉพาะ
ในส่วนของมาตรฐาน “ด้ านผลลัพธ์ผ้ เู รี ยน” นัน ได้ มงุ่ เน้ น
ทีเป้าประสงค์สาํ คัญใน 3 ด้ าน คือ 1) เป็ นบุคคลทีมีความรู้
ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้ าง
สัมมาอาชีพความมันคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง
ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทกั ษะการเรี ยนรู้ ตลอด
ชี วิตโดยเป็ นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมัน มานะ
บากบัน และยึดมันในจรรยาบรรณวิชาชีพ 2) เป็ นผู้
ร่ วมสร้ างสรรค์ นวัตกรรม มีทกั ษะศตวรรษที 21 มี
ความสามารถในการบูร ณาการศาสตร์ ต่า งๆ เพื อ
พัฒนาหรื อแก้ ไขปั ญ หาสังคม มี คุณลักษณะความ
เป็ นผู้ประกอบการ รู้ เท่าทันการเปลียนแปลงของสังคม
และของโลก สามารถสร้ างโอกาสและเพิมมูลค่าให้ กับ
ตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ และ 3) เป็ นพลเมือง
ทีเข้ มแข็ง มีความกล้ าหาญทางจริ ยธรรม ยึดมันใน
ความถูกต้ อง รู้ คณ
ุ ค่าและรักษ์ ความเป็ นไทย ร่ วมมือ
รวมพลังเพือสร้ างสรรค์การพัฒนาและเสริ มสร้ างสันติสขุ
อย่างยังยืนทังในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประชาคมโลก (Higher Education Standards B.E.
2561, 2018) ในการนี คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้ กําหนดให้ นํามาตรฐานด้ านผลลัพธ์ ผ้ เู รี ยนไปสูก่ าร
ปฏิบตั ิให้ เกิดผล โดยสถาบันอุดมศึกษาต้ องมีนโยบาย
และทิศทางในการผลิตบัณฑิต และการพัฒนาผู้เรี ยน

ให้ ตอบสนองยุทธศาสตร์ ชาติ โดยการจัดการศึกษา
ในหลัก สูต รแบบให้ ปริ ญ ญาต้ องปฏิ บัติ ใ ห้ เ ป็ นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และมาตรฐานวิชาชี พ โดยต้ องมีการติดตามและ
ประเมินผลลัพธ์การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนระหว่างการศึกษา
และรายงานตามผลลัพธ์ ผ้ เู รี ยนทัง 3 ด้ าน (Office of
the Higher Education Commission, 2018)
ในปี พ.ศ. 2562 การจัด การศึก ษาสาขา
ศึก ษาศาสตร์ / ครุ ศ าสตร์ / ครุ ศ าสตร์ อุต สาหกรรม
ได้ มีแนวคิดในการปรั บปรุ งหลักสูตรการศึกษาจาก
หลักสูตร 5 ปี เป็ นหลักสูตร 4 ปี โดยผู้เรี ยนต้ องได้ รับ
การพัฒนาระหว่างการศึกษาและเกิ ดผลการเรี ยนรู้
(learning outcomes) เป็ นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เช่นกัน
สาขาครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมซึงเป็ นสาขาทีผลิตครูชา่ ง
อุตสาหกรรม จึง ได้ กํ าหนดมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม (หลักสูตร 4 ปี )
พ.ศ. 2562 ขึน โดยกําหนดมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ไว้
6 ด้ าน ได้ แก่ 1) คุณธรรม จริ ยธรรม 2) ความรู้ 3)
ทักษะทางปั ญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และ 6) วิธีวิทยาการจัดการเรี ยนรู้ (Notification of
The Ministry of Education, 2019) ในขณะเดียวกัน
วิชาชีพครูซงถื
ึ อว่าเป็ นวิชาชีพชันสูงทีต้ องมีมาตรฐาน
วิชาชี พเช่นเดียวกับวิช าชี พ อื นๆ คณะกรรมาธิ ก าร
การศึกษาและการกีฬา สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ (สนช.)
ได้ มีข้อเสนอเชิงนโยบายให้ กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ
ครู ใหม่ โดยยึดหลักการกําหนดมาตรฐานในรู ปของ
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สมรรถนะในวิชาชีพ (professional competency) ให้ มี
ความชัดเจน สามารถนําไปสูก่ ารออกแบบพัฒนาหลักสูตร
การผลิตและพัฒนาครู ตลอดจนการประเมินหลักสูตร
ได้ อย่างเป็ นรูปธรรม โดยสาระของมาตรฐานวิชาชีพใหม่
พึงครอบคลุมขอบเขต (domain) ของมาตรฐานวิชาชีพที
พึงประสงค์ ได้ แก่ 1) ด้ านความรู้ ทางวิชาชีพ (professional
knowledge) ทังความรู้ในเนือหาวิชา (content knowledge)
ความรู้ ในศาสตร์ การสอน (pedagogical knowledge)
และความรู้ ในการบู ร ณาการเนื อหากั บ วิ ธี ส อน
(pedagogical content knowledge) 2) ด้ านการปฏิบตั ิ
ทางวิชาชีพ (professional practice) และ 3) ด้ าน
คุ ณ ลัก ษณะ คุ ณ สมบัติ และค่ า นิ ย มทางวิ ช าชี พ
(professional valued and attributes) ดังนันเมือ
ต้ อ งตระหนัก ตามแนวปฏิ บัติ แ ละนโยบายข้ า งต้ น
คุรุสภาจึงได้ ออกข้ อบังคับ ว่าด้ วยมาตรฐานวิชาชี พ
(ฉบับที 4) พ.ศ. 2562 กําหนดให้ ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพครู
ต้ องมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพในด้ านมาตรฐาน
ความรู้ และด้ านมาตรฐานประสบการณ์ วิชาชี พใน
ด้ านมาตรฐานความรู้ ได้ แก่ 1) การเปลียนแปลงบริ บท
ของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และ
จิตวิทยาให้ คําปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรี ยน
ตามศักยภาพ 3) เนือหาวิชาทีสอน หลักสูตร ศาสตร์
การสอน และเทคโนโลยีดิจิทลั ในการจัดการเรี ยนรู้ 4)
การวัดประเมินผลการเรี ยนรู้ และการวิจยั เพือแก้ ปัญหา
และพัฒนาผู้เรี ยน 5) การใช้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพือการสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั เพือการศึกษา
และ 6) การออกแบบและดําเนินการเกียวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ส่วนด้ านมาตรฐานประสบการณ์
วิชาชีพต้ องผ่านการปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา ตาม
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หลักสูตรปริ ญญาทางการศึกษาเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า
หนึงปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบตั ิการสอนตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีคณะกรรมการคุรุสภา
กําหนด ได้ แก่ 1) ฝึ กปฏิบตั ิวิชาชีพระหว่างเรี ยน และ
2) ปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
(The Teachers’ Council of Thailand Regulations
on Professional Standards (No 4) B.E., 2019)
จากสภาพการณ์ ดังกล่าว การจัดการศึกษา
ในหลัก สูต รครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมบัณ ฑิ ต คณะ
ครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึงทําหน้ าทีในการผลิตบัณฑิต
ครู ช่ า งอุ ต สาหกรรม มี ค วามตระหนัก ในระเบี ย บ
ข้ อ บัง คับ และแนวปฏิ บัติ ต่า งๆ ทีเกี ยวข้ องกับ การ
ผลิตบัณฑิตให้ มีคุณภาพตามมาตรฐานทีเกี ยวข้ อง
แต่ยงั ไม่มีรูปแบบสรรถนะ พฤติกรรมบ่งชี และวิธีการ
ประเมิ น ผลลัพ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ สําหรั บนัก ศึกษาครู ช่ า ง
อุ ต สาหกรรมอย่ า งเป็ นระบบมาก่ อ น ผู้ วิ จั ย จึ ง
ทําการศึกษาวิจยั เรื อง “รู ปแบบสมรรถนะ พฤติกรรม
บ่งชีผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ และวิธีการประเมินผลลัพธ์
การเรี ย นรู้ สํ า หรั บ นัก ศึ ก ษาครู ช่ า งอุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ” โดย
อาศัย หลัก การตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ร ะดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริ ญญาตรี สาขาครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม (หลักสูตร
4 ปี ) พ.ศ. 2562 และมาตรฐานวิชาชีพครู (ฉบับที 4)
พ.ศ. 2562 เป็ นแนวคิดในการวิจยั เพือให้ มีองค์ความรู้
สําหรับการพัฒนาสมรรถนะและประเมินผลลัพธ์ การ
เรี ยนรู้ สํา หรั บนักศึกษาครู ช่ างอุต สาหกรรมใช้ เป็ น
กลไกสําหรับกระบวนการผลิตและทวนสอบผลลัพธ์
การเรี ย นรู้ สํ า หรั บ นัก ศึ ก ษาครู ช่ า งอุ ต สาหกรรม
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่า งที ใช้ ใ นการวิ จัย
ครังนี แบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ
กลุ่มที 1 ประชากรผู้ให้ ข้ อมูลเชิ งคุณภาพ
ได้ แก่ กลุม่ ผู้เชียวชาญทางการศึกษาทังด้ านวิชาชีพครู
และวิ ช าชี พ ช่ า งอุต สาหกรรม ซึ งเป็ นคณาจารย์ ที
จัดการเรี ยนการสอนในหลักสูตรครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม
จากมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล 7 แห่ ง
ที เปิ ดสอนในสาขาครุ ศ าสตร์ อุต สาหกรรม โดยมี
คุ ณ สมบั ติ เ ป็ นผู้ ที มี ตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการระดั บ
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ขึนไป และ/หรื อ มี ประสบการณ์
ในการสอนในหลัก สู ต รครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม
ไม่น้อยกว่า 5 ปี กลุ่มตัวอย่างเลือกด้ วยวิธีไม่อาศัย
ความน่าจะเป็ น (non-probability sampling) โดย
การเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จาก
วิธีการศึกษา
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี สถาบันละ 1 คน รวมจํานวน 7 คน
กลุ่ม ที 2 ประชากรผู้ ให้ ข้ อมู ล เชิ ง ปริ ม าณ
(mixed methods research) การวิจยั เชิงคุณภาพ
และการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัย ได้ แก่ กลุ่ ม คณาจารย์ ใ นสั ง กั ด คณะครุ ศ าสตร์
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย อุต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคล
สุวรรณภูมิ จํานวน 77 คน ซึงเกียวข้ องกับการจัดการ
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี
เรี ย นการสอนในหลัก สูต รครุ ศ าสตร์ อุต สาหกรรม
กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดของการวิจยั ครังนี ประกอบด้ วย กลุ่มตัวอย่างเลือกด้ วยวิธีไ ม่อาศัยความน่าจะเป็ น
แนวคิดสมรรถนะครู ช่างอุตสาหกรรม แนวคิดพฤติกรรม โดยผู้ วิ จั ย เลื อ กทั งหม ดเพื อให้ สอดคล้ องกั บ
บ่งชีผลลัพธ์การเรี ยนรู้ และแนวคิดวิธีการประเมินผล วัตถุประสงค์การวิจยั มีผ้ ทู ีให้ ข้อมูลรวมจํานวน 67 คน
ลัพธ์ การเรี ยนรู้ ซึงได้ มาจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ซึงเป็ นขนาดของกลุม่ ตัวอย่างทีเพียงพอสําหรับการวิจยั
แห่งชาติระดับ อุด มศึก ษา กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ โดยอาศัยเกณฑ์การคํานวณตามสูตรของ Krejcie, &
คุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาครุ ศาสตร์ อตุ สาหกรรม Morgan (1970) ทีระดับความเชือมัน 95 เปอร์ เซ็นต์
กรอบมาตรฐานวิชาชีพครู และแนวคิดเกียวกับการ กล่าวคือ จากจํานวนประชากร 77 คน กลุม่ ตัวอย่าง
พัฒนาสมรรถนะและผลลัพธ์การเรี ยนรู้ ดัง (Figure 1) ทีเพียงพอคือจํานวน 64 คนขึนไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้ เป็ น
ผู้ทีมีสมรรถนะตามกรอบคุณภาพมาตรฐานความรู้
และวิชาชีพทีกําหนด
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือพัฒนารู ปแบบสมรรถนะ พฤติกรรม
บ่งชี ผลลัพธ์ ก ารเรี ยนรู้ และวิ ธีการประเมิ นผลลัพ ธ์
การเรี ย นรู้ สํ า หรั บ นัก ศึ ก ษาครู ช่ า งอุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2. เพื อประเมิ น ความสํ า คั ญ ของรู ป แบบ
สมรรถนะ และพฤติกรรมบ่งชีผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ และ
ความเหมาะสมของรู ปแบบวิธีการประเมินผลลัพ ธ์
การเรี ย นรู้ สํ า หรั บ นัก ศึ ก ษาครู ช่ า งอุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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Figure 1 The research framework.
เครืVองมือทีVใช้ ในการวิจัย
เครื องมื อที ใช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล เพื อ
การวิจยั ในครังนีมี 2 ชุด คือ
ชุดที 1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้ าง เกียวกับ
รู ปแบบสมรรถนะ พฤติกรรมบ่งชี ผลลัพธ์ การเรี ยนรู้
และวิธีการประเมินผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ สําหรับนักศึกษา
ครูช่างอุตสาหกรรมฯ ใช้ ในการสัมภาษณ์กลุม่ ผู้เชียวชาญ
เพือนําข้ อมูลมายกร่ าง รู ปแบบสมรรถนะ พฤติกรรม
บ่งชี ผลลัพธ์ ก ารเรี ยนรู้ และวิ ธีการประเมิ นผลลัพ ธ์
การเรี ยนรู้ สําหรับนักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรมฯ
ชุดที 2 แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า
5 ระดับ ประเมินความสําคัญของรู ปแบบสมรรถนะ
และพฤติกรรมบ่งชีผลลัพธ์การเรี ยนรู้ และความเหมาะสม
ของรู ปแบบวิธีการประเมินผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ สําหรั บ
นักศึกษาครู ช่างอุตสาหกรรมฯ ใช้ ประเมินความคิดเห็น
ของคณาจารย์ในสังกัดคณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจยั ครังนีมี 2 ขันตอน คือ
ขันตอนที 1 พัฒนารู ปแบบสมรรถนะ พฤติกรรม
บ่งชี ผลลัพธ์ ก ารเรี ยนรู้ และวิ ธีการประเมิ นผลลัพ ธ์
การเรี ย นรู้ สํ า หรั บ นัก ศึก ษาครู ช่ า งอุต สาหกรรมฯ
ดําเนินการดังนี
1.1 ศึก ษาวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล แนวคิ ด ทฤษฎี
จากตํารา เอกสารและงานวิจยั ทังในและต่างประเทศ
เป็ นการทบทวนวรรณกรรม รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ด้ วยวิธีการวิเคราะห์เนือหา (content analysis) เพือ
นํามาเป็ นกรอบประเด็นในการสร้ างแบบสัมภาษณ์
ตามวัต ถุป ระสงค์ ข องการวิ จั ย ในการสัม ภาษณ์
ผู้เชียวชาญ
1.2 สัมภาษณ์ผ้ เู ชียวชาญทังด้ านวิชาชีพครู
และวิชาชีพช่าง โดยผู้วิจยั ประสานงานขอความอนุเคราะห์
ไปยังผู้เชียวชาญ จากนันจึงจัดส่งหนังสือราชการขอเชิญ
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เป็ นผู้เชียวชาญ และแบบสัมภาษณ์ไปยังผู้เชียวชาญ
ด้ วยตนเองและไปทางอี เ มล พร้ อมทังขออนุ ญ าต
สัมภาษณ์ข้อมูลด้ วยตนเองทางตรงและทางโทรศัพท์
ในระหว่างวันที 1-30 มิถนุ ายน 2562 และวิเคราะห์
ข้ อมูลด้ วยวิธีการวิเคราะห์เนือหา
1.3 ยกร่ าง รู ปแบบสมรรถนะ พฤติกรรมบ่งชี
ผลลัพธ์การเรี ยนรู้ และวิธีการประเมินผลลัพธ์ การเรี ยนรู้
สําหรับนักศึกษาครู ช่างอุตสาหกรรมฯ ซึงประกอบด้ วย
องค์ประกอบ 3 ประการ คือ ประเด็นสมรรถนะทีจําเป็ น
ต้ อ งพัฒ นา พฤติก รรมบ่ง ชี ผลลัพ ธ์ การเรี ย นรู้ และ
วิธีการประเมินผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ สําหรั บนักศึกษา
ครู ช่ า งอุ ต สาหกรรมฯ โดยการสัง เคราะห์ เ นื อหา
(content synthesis) จากข้ อ 1.1 และ1.2
1.4 ตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา (content
validity) เป็ นการตรวจสอบความสอดคล้ องของ
สมรรถนะ พฤติ ก รรมบ่ ง ชี ผลลัพ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ และ
วิธีการประเมินผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ สําหรั บนักศึกษา
ครู ช่ างอุตสาหกรรมฯ โดยผู้เชี ยวชาญจํ านวน 7 คน
รวบรวมและวิเ คราะห์ ข้ อ มูล ด้ ว ยค่า ดัช นีค วาม
สอดคล้ อง (index of item objective congruence:
IOC) โดยพฤติกรรมบ่งชีผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ และวิธีการ
ประเมินผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ ต้ องมีค่า IOC ไม่ตํากว่า
0.50 จึงจะถือว่ามีความตรงเชิงเนือหา พบว่า มีค่าดัชนี
ความสอดคล้ องอยูร่ ะหว่าง 0.71-1.00
1.5 สรุ ปประเด็น สมรรถนะ พฤติกรรมบ่งชี
ผลลัพ ธ์ การเรี ย นรู้ และวิธี ก ารประเมิน ผลลัพ ธ์ ก าร
เรี ยนรู้ นักศึกษาครู ช่างอุตสาหกรรมฯ โดยการคัดเลือก
ประเด็ น ที ผ่ า นการพิ จ ารณารวมทังข้ อเสนอแนะ
จากผู้เชียวชาญ

ขันตอนที 2 ประเมินความสําคัญของรู ปแบบ
สมรรถนะ และพฤติกรรมบ่งชีผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ และ
ความเหมาะสมของรู ปแบบวิธีการประเมินผลลัพ ธ์
การเรี ย นรู้ สํ า หรั บ นัก ศึก ษาครู ช่ า งอุต สาหกรรมฯ
ดําเนินการดังนี
2.1 สร้ างแบบสอบถามแบบมาตรประมาณ
ค่า 5 ระดับ สําหรับประเมินความสําคัญของรู ปแบบ
สมรรถนะ และพฤติ ก รรมบ่ ง ชี ผลลัพ ธ์ ก ารเรี ย นรู้
และความเหมาะสมของรู ป แบบวิ ธี ก ารประเมิ น
ผลลั พ ธ์ การเรี ยนรู้ ฯ นํ า มาหาค่ า ความเชื อมั น
(reliability) ทังฉบับ โดยใช้ สูตรสัมประสิทธิ„ แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficients)
(Cronbach, 1951) พบว่าพฤติกรรมบ่งชีผลลัพธ์ การ
เรี ยนรู้ มีคา่ เท่ากับ 0.962 และวิธีการประเมินผลลัพธ์
การเรี ยนรู้ มีค่าเท่ากับ 0.971 เป็ นไปตามเกณฑ์ของ
การตรวจสอบคุณภาพความเชือมัน คือมีค่าตังแต่
0.70 ขึนไป
2.2 ประเมินความคิดเห็นของคณาจารย์ใน
สัง กัด คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รวบรวมข้ อมูลโดยทํา
บัน ทึ ก ขอความร่ ว มมื อ ในการตอบแบบสอบถาม
ส่ง ให้ คณาจารย์ ด้ วยตนเอง และ/หรื อ ทางอี เ มล
รวบรวมและวิเ คราะห์ ข้ อมูลด้ ว ยค่า เฉลีย ( ̅ ) และ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2.3 สรุ ป ความคิ ด เห็ น ของคณาจารย์ ต่ อ
ความสํา คัญ ของรู ป แบบสมรรถนะ และพฤติก รรม
บ่ ง ชี ผลลัพ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ และความเหมาะสมของ
รู ป แบบวิ ธี ก ารประเมิ น ผลลัพ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ สํา หรั บ
นักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรมฯ
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ปฏิ บัติ ต นตามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู เ ชิ ง สัม พัท ธ์
1. ผ ล ก า ร พ ัฒ น า รู ป แ บ บ ส ม ร ร ถ น ะ ใน 5 ด้ าน ได้ แก่ ต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ ต่อผู้รับบริ การ
พฤติ ก รรมบ่ ง ชี ผลลั พ ธ์ การเรี ยนรู้ และวิ ธี การ ต่อ ผู้ร่ ว มประกอบวิช าชี พ และต่อสังคม ใช้ แบบ
ประเมินผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ สําหรั บนักศึกษาครู ช่าง ประเมินตนเองในการจัดการและแก้ ปัญหาการปฏิบตั ิ
อุ ต สาหกรรมมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคล ตนฯ ประเมินโดยอาจารย์ประจํา/ ผู้สอนในหลักสูตร
สุวรรณภูมิ ประกอบด้ วย สมรรถนะ 6 ด้ าน พฤติกรรม
สมรรถนะที 2 ด้ านความรู้วิชาชีพครู คู่วิชาชีพ
บ่ง ชี ผลลัพ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ รวมทังสิ น 24 รายการ ช่า งอุต สาหกรรม ประกอบด้ ว ย 4 พฤติก รรมบ่ง ชี '
และวิ ธีการประเมินผลลัพ ธ์ การเรี ยนรู้ รวมทังสิน และ 4 วิธีการประเมิน ได้ แก่ 2.1) สามารถบูรณาการ
24 รายการ มีรูปแบบ ดัง (Figure 2)
องค์ความรู้ ในกลุ่มรายวิชาครู ตามมาตรฐานความรู้
จาก (Figure 2) รู ปแบบสมรรถนะ พฤติกรรม วิชาชีพครู ใช้ แบบทดสอบความรู้ กลุม่ รายวิชาชีพครู
บ่งชี ผลลัพธ์ ก ารเรี ยนรู้ และวิ ธีการประเมิ นผลลัพ ธ์ ประเมิน โดยอาจารย์ ส าขาวิช าเทคนิค ศึก ษา 2.2)
การเรี ย นรู้ สํา หรั บ นัก ศึกษาครู ช่ างอุตสาหกรรม สา มา รถ บูร ณ าก า รอ งค์ ค ว า มรู้ เกี ย วกับ ก า ร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีดงั นี
เปลียนแปลงบริ บทของโลก สังคม และแนวคิดของ
สมรรถนะที 1 ด้ า นคุณ ธรรม จริ ย ธรรม ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ใช้ แ บบทดสอบความรู้
และจรรยาบรรณความเป็ นครู ประกอบด้ ว ย 3 กลุม่ รายวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ประเมิน
พฤติกรรมบ่งชี ' และ 3 วิธีการประเมิน ได้ แก่ 1.1) โดยอาจารย์สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
มีพฤติกรรมนิสยั ครูช่างอุตสาหกรรมตามจรรยาบรรณ 2.3) สามารถใช้ ภ าษาไทย ภาษาอัง กฤษเพื อการ
วิช าชี พ โดยทํ า กิ จ กรรมเสริ ม สร้ างความเป็ นครู สือสาร และเทคโนโลยีดิจิทลั เพือการศึกษาในวิชาชีพ
ครบถ้ วนตามชันปี
' ทีหลักสูตรกําหนด ใช้ แบบประเมิน ครู ช่างอุตสาหกรรม ใช้ แบบรายงานผลการทดสอบ
พฤติ ก รรม ประเมิ น โดยอาจารย์ ป ระจํ า / ผู้ส อนใน วัดความสามารถด้ านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
หลัก สูต ร และเพื อน 1.2) สามารถบูร ณาการองค์ เทคโนโลยีดิจิทลั ประเมินโดยหน่วยงานทีจัดสอบของ
ความรู้ ในการปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชี พครู มหาวิทยาลัย 2.4) สามารถบูรณาการองค์ความรู้ ใน
5 ด้ าน ได้ แก่ ต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ ต่อผู้รับบริ การ กลุ่มรายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม (วิชาเอก) สําหรับ
ต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และต่อสังคม ใช้ แบบทดสอบ จัดการเรี ยนการสอนช่างอุตสาหกรรม ใช้ แบบทดสอบ
ความรู้ ประเมิ น โดยอาจารย์ ป ระจํ า / ผู้ สอนใน ความรู้กลุม่ รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม ประเมินโดย
หลักสูตร 1.3) สามารถจัดการและคิดแก้ ปัญหาการ อาจารย์สาขาวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม
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model of competency, behavioral indicator of learning outcomes, and evaluation methods
for Industrial Education Students of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi

year 4

year 1-3

competency for Industrial Education Students

behavioral indicators of learning outcomes

1. ethics and morality for
teachers

- having professional characteristics based on professional ethics
- integrating various knowledge required for keeping professional ethics
- managing problems emerging from keeping professional ethics

2. knowledge of the
teaching profession and
industrial education
profession

- integrating various knowledge of the teaching profession
- integrating various knowledge on the changing contexts of the world and sufficiency
economy philosophy
- using Thai and English in communications and digital technology in professional study
- integrating knowledge on industrial education for instructional management

3. cognitive skills for
modern industrial
education teachers

- conducting classroom research for industrial education students development
- creating projects/innovations to expand knowledge on industrial education
- providing academic services to community and society by integration with various sciences
- rracticing industrial education work in technical enterprises

4. interpersonal
relationship skills and
responsibility

- having emotional and social maturity and good relationship with other people
- being flexible and listening to opinions of other people, accepting reasonable criticisms
- being able to be both leaders and followers in doing work as a team
- being responsible in living with the others and responsible for the public in economic,
social and environmental matters
- creating relationship with parents and community to preserve culture and local wisdom

5. numerical analysis,
communications and
information technology
usage skills

- having skills for retrieval of information from digital technology network and transform it
into the body of knowledge
- having skills for using software programs in analyzing and processing information
- having skills for creating learning materials via digital technology for the assigned courses
- having skills for application of digital technology for communications
- presenting academic/profession work in the field of industrial education

6. learning management
skills

- being able to design learning units for formal, non-formal, and informal instruction
- being able to design learning management for learners with various ability levels
- being able to managing learning with integration of industrial education with any
other subjects

methods for
evaluation

instruments:
knowledge test,
behavioral
evaluation form,
job evaluation
form
evaluator:
teachers,
learners,
friends,
coworker in
organization,
community /
society

Figure 2 Model of competency, behavioral indicator of learning outcomes, and evaluation methods
for Industrial Education Students of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.
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สมรรถนะที 3 ด้ า นทัก ษะทางปั ญ ญาครู
ช่างอุตสาหกรรมยุคใหม่ ประกอบด้ วย 4 พฤติกรรมบ่งชี '
และ 4 วิธีการประเมิน ได้ แก่ 3.1) มีผลงานการวิจยั ใน
ชันเรี
' ยนเพือแก้ ปัญหาและพัฒนาผู้เรี ยนช่างอุตสาหกรรม
ใช้ แบบประเมินผลงาน ประเมินโดยอาจารย์ประจํา/
ผู้ส อนในหลัก สูต ร 3.2) มีผ ลงานสร้ างโครงงาน/
นวั ต กรรมสิ งประดิ ษ ฐ์ ที ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ ทาง
วิ ช าการ/ วิ ช าชี พ ช่ า งอุ ต สาหกรรมที เกี ยวข้ องใน
สาขาวิชาทีศึกษาใช้ แบบประเมินผลงาน ประเมินโดย
อาจารย์สาขาวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม 3.3) สามารถ
บริ การวิชาการ/ วิชาชีพแก่ชุมชน/ สังคม โดยนําองค์
ความรู้ ครู ช่างอุตสาหกรรมไปร่ วมเรี ยนรู้ / ร่ วมทํางาน
แบบบูรณาการข้ ามศาสตร์ กบั สาขา/ หลักสูตรอืนทีจัด
ขึน' ร่ วมกันจากหลายสาขา ใช้ แ บบประเมิ น ผลการ
ปฏิ บัติ ง าน ประเมิ นโดยอาจารย์ สาขาวิ ชาชี พช่ า ง
อุตสาหกรรม 3.4) มีทักษะในการฝึ กงานปฏิบัติงาน
เกี ยวกั บ วิ ช าชี พ ช่ า งอุ ตสาหกรรมที ศึ กษาในสถาน
ประกอบการ ใช้ แบบประเมิ นพฤติ กรรม และผลการ
ปฏิบัติงาน ประเมินโดยอาจารย์ นิเทศ และพีเลี 'ยงใน
สถานประกอบการ
สมรรถนะที 4 ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ประกอบด้ วย 5 พฤติกรรมบ่งชี '
และ 5 วิธีการประเมิน ได้ แก่ 4.1) มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์
และสัง คม ใช้ เหตุผ ลไตร่ ต รองโดยรอบคอบ และมี
มนุษยสัมพันธ์ ทีดีต่อผู้อืน ใช้ แบบประเมินพฤติกรรม
ประเมินโดยอาจารย์ประจํา/ ผู้สอนในหลักสูตร และเพือน
4.2) มี ค วามยื ด หยุ่ น ตามสถานการณ์ รั บ ฟั งความ
คิดเห็นของผู้อืน ยอมรับเมือถูกวิจารณ์อย่างมีเหตุผล
ใช้ แบบประเมินพฤติกรรม ประเมินโดยอาจารย์ประจํา/
ผู้สอนในหลักสูตร และเพือน 4.3) สามารถเป็ นผู้นํา
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กลุ่มในการปฏิบัติงานใดๆ ได้ และให้ ความร่ วมมือ
เมือเป็ นสมาชิ กของกลุ่ม สร้ างความสัมพันธ์ ที ดีใ น
การทํ า งานร่ ว มกับ ผู้อื น ใช้ แ บบประเมิน พฤติ กรรม
ประเมินโดยอาจารย์ประจํา/ ผู้สอนในหลักสูตร และเพือน
4.4) มีความรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกับผู้อืน หรื อมี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทังด้
' านเศรษฐกิจ สังคม
และสิงแวดล้ อม ใช้ แบบประเมินพฤติกรรม ประเมิน
โดยอาจารย์ประจํา/ ผู้สอนในหลักสูตร และเพือน 4.5)
สร้ างความสัมพันธ์ กับผู้ปกครองและชุมชน โดยให้
ความร่ วมมือสร้ างเครื อข่าย เข้ าถึงบริ บทของชุมชน
ส่ง เสริ ม อนุรั ก ษ์ วัฒ นธรรมและภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ น
ใช้ แบบประเมิ น พฤติ ก รรม และผลการปฏิ บัติ ง าน
ประเมิ น โดยครู พี เลี ย' งในสถานศึ ก ษาที ฝึ กสอน
และผู้ปกครอง/ ชุมชน
สมรรถนะที 5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบด้ วย 5 พฤติกรรมบ่งชี ' และ 5 วิธีการประเมิน
ได้ แ ก่ 5.1) มีท ัก ษะในการสืบ ค้ น ข้ อ มูล บนระบบ
เครื อข่ายเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล และสรุ ป ความเป็ นองค์
ความรู้ หรื อประเด็ น ปั ญหาได้ ใช้ แบบประเมิ น
ประเมินโดยอาจารย์ประจํา/ ผู้สอนในหลักสูตร 5.2)
มีทักษะในการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการรวบรวม
วิเคราะห์ ประมวลผล แปลความหมาย ประเมินผล
และแสดงข้ อมูลสารสนเทศได้ ใช้ แบบประเมิน ประเมิน
โดยอาจารย์ประจํา/ ผู้สอนในหลักสูตร 5.3) มีทกั ษะ
ในการพัฒนาบทเรี ยนผ่านสือเทคโนโลยีดิจิทัลเพื อ
ถ่ายทอดความรู้ในรายวิชาทีจะสอนได้ ใช้ แบบประเมิน
ประเมินโดยอาจารย์ประจํา/ ผู้สอนในหลักสูตร 5.4)
มี ทัก ษะในการประยุก ต์ ใ ช้ เทคนิ ค ทางเทคโนโลยี
ดิ จิ ทัล ที หลากหลายในการติ ด ต่ อ สื อสารกั บ ผู้ อื น
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ใช้ แบบประเมิน ประเมินโดยอาจารย์ประจํา/ ผู้สอน
ในหลักสูตร 5.5) สามารถเสนอผลงานวิชาการ/ วิชาชีพ
โดยการเขี ย นบทความ/ เสนอผลงานในที ประชุม /
สัมมนาทีเกี ยวข้ องกับสาขา/ หลักสูตรครู / หลักสูตร
ช่างอุตสาหกรรม ใช้ แบบประเมิน ประเมินโดยอาจารย์
ประจํา/ ผู้สอนในหลักสูตร
สมรรถนะที 6 ด้ านทักษะการจัดการเรี ยนรู้
ประกอบด้ วย 3 พฤติกรรมบ่งชี ' และ 3 วิธีการประเมิน
ได้ แก่ 6.1) สามารถออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดย
จัดทําแผนการสอน ปฏิบตั ิการสอน ประเมินผลและ
ปรับปรุ งการสอนในรู ปแบบทีเป็ นทางการ (formal)
หรื อรู ปแบบกึงทางการ (non-formal) หรื อรู ปแบบไม่
เป็ นทางการ (informal) ใช้ แบบประเมิน ประเมินโดย
อาจารย์ ประจํ า/ ผู้ส อนในหลักสูตร/ อาจารย์ นิเ ทศ
และครู พีเลี 'ยงในสถานศึกษาทีฝึ กสอน 6.2) สามารถ
ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยจัดทําแผนการสอน
ปฏิบตั ิการสอน ประเมินผลและปรับปรุ งการสอน สําหรับ
ผู้เรี ยนทีหลากหลายทังผู
' ้ ทีมีความสามารถพิเศษ หรื อ
ผู้ทีมีความสามารถปานกลาง หรื อผู้เรี ยนทีมีความ
ต้ องการพิเศษ ใช้ แบบประเมิน ประเมินโดยอาจารย์
ประจํา/ ผู้สอนในหลักสูตร/ อาจารย์นิเทศ และครู พีเลี 'ยง
ในสถานศึกษาทีฝึ กสอน 6.3) สามารถจัดการเรี ยนรู้ ใน
วิชาชีพช่างอุตสาหกรรมทีสอนโดยการบูรณาการสอน
ร่ วมกับรายวิชาอืนได้ อย่างน้ อย 1 รายวิชา ใช้ แบบ
ประเมิน ประเมินโดยอาจารย์ประจํา/ ผู้สอนในหลักสูตร/
อาจารย์นิเทศ และครู พีเลี 'ยงในสถานศึกษาทีฝึ กสอน

2. ผลการประเมินความสําคัญของรู ปแบบ
สมรรถนะ และพฤติกรรมบ่งชี 'ผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ และ
ความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการประเมินผลลัพธ์การ
เรี ยนรู้ สําหรับนักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลสุว รรณภูมิ โดยคณาจารย์ ใ น
สัง กัด คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีค่าเฉลีย ( ̅ ) และ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดัง (Table 1)
จาก (Table 1) พบว่ารู ปแบบสมรรถนะ 6 ด้ าน
มีพฤติกรรมบ่งชีผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ จํานวน 8 รายการ
ทีมีความสําคัญอยู่ในระดับมากทีสุด ได้ แก่ 1.1, 1.3,
2.4, 3.3, 3.4, 4.1, 4.4 และ 5.1 โดยพฤติกรรมบ่งชีที
มีค่าเฉลียสูงสุด 3 ลําดับแรก ได้ แก่ พฤติกรรมบ่งชีที
2.4 สามารถบูรณาการองค์ความรู้ ในกลุม่ รายวิชาชีพ
ช่า งอุต สาหกรรม (วิช าเอก) สํา หรั บ จัด การเรี ย น
การสอนช่า งอุต สาหกรรม ( ̅ =4.75, S.D.=0.50)
พฤติก รรมบ่ง ชี ที 4.1 มีวุฒิภ าวะทางอารมณ์ แ ละ
สัง คม ใช้ เ หตุผ ลไตร่ ต รองโดยรอบคอบ และมี
มนุษ ยสัม พัน ธ์ ที ดีต่อ ผู้อื น ( ̅ =4.66, S.D.=0.48)
และพฤติกรรมบ่งชีที 4.4 มีความรับผิดชอบในการ
อยู่ร่วมกับผู้อืน หรื อมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ทังด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้ อม ( ̅ =4.64,
S.D.=0.60) ส่วนพฤติกรรมบ่งชีอืนๆ มีความสําคัญ
อยู่ในระดับมาก ส่วนรู ปแบบวิธีการประเมินผลลัพธ์
การเรี ยนรู้ ทุ ก รายการมี ค วามเหมาะสมอยู่ ใ น
ระดับมาก
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Table 1 IOC, mean, and standard deviation analysis results of the importance of competencies, behavioral
indicators of learning outcomes, and suitability of methods used to evaluate learning outcomes.

domain 6

domain 5

domain 4

domain 3

domain 2

domain 1

competencies :
behavioral
indicators
1.10
1.20
1.30
2.10
2.20
2.30
2.40
3.10
3.20
3.30
3.40
4.10
4.20
4.30
4.40
4.50
5.10
5.20
5.30
5.40
5.50
6.10
6.20
6.30

IOC
of behavioral
indicators
1.00
0.86
0.86
1.00
0.86
0.86
1.00
0.86
0.86
1.00
1.00
1.00
0.86
0.86
1.00
0.71
1.00
0.86
0.86
0.71
0.71
1.00
1.00
1.00

importance of behavioral
indicators
S.D.
results
̅
4.60
0.65
highest
4.49
0.56
high
4.57
0.66
highest
4.40
0.70
high
4.42
0.76
high
4.46
0.79
high
4.75
0.50
highest
4.16
0.92
high
4.27
0.79
high
4.52
0.59
highest
4.55
0.68
highest
4.66
0.48
highest
4.43
0.63
high
4.49
0.56
high
4.64
0.60
highest
4.31
0.86
high
4.58
0.66
highest
4.45
0.68
high
4.49
0.64
high
4.48
0.77
high
4.18
0.67
high
4.49
0.71
high
4.39
0.82
high
4.37
0.80
high

อภิปรายผล
1. รู ปแบบสมรรถนะ พฤติกรรมบ่งชีผลลัพธ์
การเรี ย นรู้ และวิ ธี ก ารประเมิ น ผลลัพ ธ์ ก ารเรี ย นรู้
สําหรับนักศึกษาครู ช่างอุตสาหกรรมฯ ประกอบด้ วย
6 สมรรถนะ 24 พฤติก รรมบ่ง ชี และ 24 รายการ
วิธีการประเมิน มีดงั นี

IOC
of methods
used to evaluate
0.86
0.71
0.71
0.86
0.71
0.86
1.00
0.86
0.86
0.86
1.00
1.00
0.86
0.86
1.00
0.71
0.86
0.71
0.86
0.71
0.71
1.00
1.00
1.00

suitability of methods
used to evaluate
S.D.
results
̅
4.40
0.62
high
4.25
0.70
high
4.30
0.80
high
4.33
0.71
high
4.19
0.72
high
4.37
0.90
high
4.49
0.64
high
4.30
0.80
high
4.46
0.66
high
4.42
0.72
high
4.49
0.73
high
4.45
0.59
high
4.31
0.80
high
4.48
0.68
high
4.49
0.64
high
4.38
0.97
high
4.37
0.76
high
4.30
0.76
high
4.33
0.77
high
4.31
0.84
high
4.36
0.73
high
4.46
0.73
high
4.43
0.78
high
4.48
0.64
high

ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
ความเป็ นครู ผลการวิ จั ย พบว่ า ประกอบด้ วย 3
พฤติกรรมบ่งชี มีผลการประเมินความสําคัญอยู่ใน
ระดับมากถึ ง มากที สุด และวิ ธีก ารประเมิ น จํ า นวน
3 รายการ มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ได้ แก่ 1)
มีพฤติกรรมนิสยั ครูช่างอุตสาหกรรมตามจรรยาบรรณ
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วิชาชีพ โดยทํากิจกรรมเสริ มสร้ างความเป็ นครู ครบถ้ วน
ตามชันปี ทีหลักสูตรกําหนด ใช้ แบบประเมินพฤติกรรม
ประเมินโดยอาจารย์ประจํา/ ผู้สอนในหลักสูตร และเพือน
2) สามารถบูรณาการองค์ความรู้ ในการปฏิบตั ิตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 5 ด้ าน ใช้ แบบทดสอบความรู้
ประเมินโดยอาจารย์ประจํา/ ผู้สอนในหลักสูตร และ 3)
สามารถจัดการและคิดแก้ ปัญหาการปฏิบตั ิตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู เชิงสัมพัทธ์ ใน 5 ด้ าน ใช้ แบบ
ประเมินตนเอง ประเมินโดยอาจารย์ประจํา/ ผู้สอนใน
หลักสูตร เนืองมาจาก Notification of The Ministry of
Education (2019) มีวตั ถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต
ให้ เป็ นคนดี มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม มีจิตวิญญาณและ
ยึดมันในจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบตั ิหน้ าที
ตามอุดมการณ์ ความเป็ นครู ด้วยความรัก ศรัทธา
ซือสัตย์สจุ ริ ต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ เอาใจใส่ ช่วยเหลือ
ส่งเสริ มให้ กําลังใจแก่ศิษย์ อุทิศตนและทุ่มเทในการ
พัฒ นาการเรี ยนรู้ และผลประโยชน์ สูง สุด แก่ผ้ ูเรี ย น
ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีดีทงทางด้
ั
านวิชาการและ
วิชาชีพ ซึงสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Sinlarat (2010)
ทีศึกษากรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศต่างๆ พบว่า
ผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนมีความสอดคล้ องและ
ใกล้ เ คีย งกันคื อ มีคุณธรรมและจริ ย ธรรมต่อ สัง คม
และต่อวิชาชีพ งานวิจยั ของ Siridhrungsri (2014) พบว่า
ครูไทยต้ องเป็ นผู้ทีมีจิตวิญญาณของความเป็ นครูและ
ผู้ ให้ เป็ นแบบอย่ า งทางคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและ
ศีลธรรม และงานวิจยั ของ Langka (2017) พบว่าครู ไทย
ต้ องมีจิตใจทีมีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ มีจิต
วิญญาณความเป็ นครู และหลักของการดําเนินชีวิต
โดยยึ ด ถื อ แนวปฏิ บัติ ต ามหลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง

ด้ านความรู้วิชาชีพครู คูว่ ิชาชีพช่างอุตสาหกรรม
ผลการวิจัยพบว่า ประกอบด้ วย 4 พฤติกรรมบ่งชี มีผล
การประเมินความสําคัญอยู่ในระดับมากถึงมากทีสุด
และวิธีการประเมินจํานวน 4 รายการ มีความเหมาะสม
อยูใ่ นระดับมาก ได้ แก่ 1) สามารถบูรณาการองค์ความรู้
ในกลุ่มรายวิชาครู ตามมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครู
ใช้ แบบทดสอบความรู้ ประเมินโดยอาจารย์สาขาวิชา
เทคนิคศึกษา 2) สามารถบูรณาการองค์ความรู้เกียวกับ
การเปลียนแปลงบริ บทของโลก สังคม และแนวคิดของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ แบบทดสอบความรู้ ประเมิน
โดยอาจารย์สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
3) สามารถใช้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพือการสือสาร
และเทคโนโลยีดิจิทลั เพือการศึกษาในวิชาชีพครู ช่าง
อุตสาหกรรม ใช้ แบบรายงานผลการทดสอบความรู้
ประเมินโดยหน่วยงานทีจัดสอบของมหาวิทยาลัย และ
4) สามารถบูรณาการองค์ความรู้ ในกลุม่ รายวิชาชีพ
ช่างอุตสาหกรรม (วิชาเอก) สําหรับจัดการเรี ยนการสอน
ช่างอุตสาหกรรม ใช้ แบบทดสอบความรู้ ประเมินโดย
อาจารย์ สาขาวิ ชาชี พช่ างอุตสาหกรรม เนื องมาจาก
Higher Education Standards B.E. 2561 (2018) ได้
กําหนดมาตรฐานด้ านผลลัพธ์ผ้ เู รี ยนระดับอุดมศึกษา
ต้ องมีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ ต่างๆ
เพือพัฒนาหรื อแก้ ไขปั ญหาสังคม รู้ คุณค่าและรักษ์
ความเป็ นไทย ร่วมพัฒนาและเสริ มสร้ างสันติสขุ ทังใน
ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก และ
แนวคิดของ The Teachers’ Council of Thailand
Regulations on Professional Standards (No 4) B.E.
2562 (2019) กําหนดให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพครู ต้องมี
มาตรฐานความรู้ เกียวกับการเปลียนแปลงบริ บทของ
โลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

RMUTSB Acad. J. (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 6(1) : 136-154 (2021)

จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยา
ให้ คําปรึกษา เนือหาวิชาทีสอน หลักสูตร ศาสตร์ การสอน
และเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล ในการจัด การเรี ย นรู้ การวัด
ประเมินผลการเรี ยนรู้ และการวิจยั เพือแก้ ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรี ยน การใช้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพือการ
สือสาร และการใช้ เทคโนโลยี ดิ จิทัล เพื อการศึก ษา
และการออกแบบและการดํ า เนิ น การเกี ยวกับ งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัย
ของ Sinlarat (2014); Pipatsuntikul, & Srisawat (2014)
พบว่าผู้เรี ยนต้ องมีความรู้และความเข้ าใจในขอบข่าย
ศาสตร์ วิช าที ศึก ษา มีค วามรู้ เกี ยวกับ พื นฐานทาง
วิชาการทีศึกษาและระเบียบวิธีทีเหมาะสม และมี
หลัก การและค่า นิย มโลกที จํ า เป็ นในศตวรรษที 21
งานวิจยั ของ Siridhrungsri (2014) พบว่าครู ไทยควรรู้
และเข้ าใจในอัตลักษณ์ความเป็ นชนชาติไทยทีหลากหลาย
ภาคภู มิ ใ จในความเป็ นพลเมื อ งไทยและพลโลก
มีความพร้ อมและปรับตัวต่อการเปลียนแปลงของโลก
และประชาคมอาเซียน และงานวิจยั ของ Langka (2017)
พบว่าครูไทยควรมีคณ
ุ ลักษณะในด้ านการรู้ คิด ต้ องมี
ความรอบรู้ รู้ลกึ มีความเชียวชาญในสาขาวิชาเป็ นพืนฐาน
ด้ านทักษะทางปั ญญาครูช่างอุตสาหกรรมยุคใหม่
ผลการวิจยั พบว่า ประกอบด้ วย 4 พฤติกรรมบ่งชี มีผล
การประเมินความสําคัญอยู่ในระดับมากถึงมากทีสุด
และวิธีการประเมินจํานวน 4 รายการ มีความเหมาะสม
อยูใ่ นระดับมาก ได้ แก่ 1) มีผลงานการวิจยั ในชันเรี ยน
เพื อแก้ ปั ญ หาและพัฒ นาผู้เ รี ย นช่ า งอุต สาหกรรม
ใช้ แบบประเมินผลงาน ประเมินโดยอาจารย์ประจํา/
ผู้สอนในหลักสูตร 2) มีผลงานสร้ างโครงงาน/ นวัตกรรม
สิงประดิษฐ์ ทีต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการ/ วิชาชีพ
ช่ า งอุต สาหกรรมที เกี ยวข้ อ งในสาขาวิ ช าที ศึ ก ษา
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ใช้ แบบประเมิ นผลงาน ประเมิน โดยอาจารย์ สาขา
วิชาชีพช่างอุตสาหกรรม 3) สามารถบริ การวิชาการ/
วิช าชี พ แก่ ชุมชน/ สัง คม โดยนํา องค์ ความรู้ ครู ช่ า ง
อุตสาหกรรมไปร่ วมเรี ยนรู้ / ร่ วมทํางานแบบบูรณาการ
ข้ ามศาสตร์ กบั สาขา/ หลักสูตรอืนทีจัดขึนร่ วมกันจาก
หลายสาขา ใช้ แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ประเมิน
โดยอาจารย์สาขาวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม และ 4)
มีทกั ษะในการฝึ กงานปฏิบตั ิงานเกียวกับวิชาชีพช่าง
อุตสาหกรรมทีศึกษาในสถานประกอบการ ใช้ แบบ
ประเมินพฤติกรรม และผลการปฏิบัติงาน ประเมิน
โดยอาจารย์นิเทศ และพีเลียงในสถานประกอบการ
เนืองมาจาก Notification of The Ministry of Education
(2019) มีวตั ถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้ เป็ นผู้ร่วม
สร้ างสรรค์นวัตกรรม สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนา
ความรู้ งานวิจยั และสร้ างนวัตกรรมเพือพัฒนาตนเอง/
ผู้เรี ยนให้ เต็มตามศักยภาพ และแนวคิดของ The Teachers’
Council of Thailand Regulations on Professional
Standards (No 4) B.E. (2019) ทีกําหนดให้ ผ้ เู รี ยนต้ อง
ฝึ กปฏิบตั ิวิชาชีพระหว่างเรี ยน ซึงสอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ Sinlarat (2010) พบว่าผู้เรี ยนต้ องมีทกั ษะการคิด
มีสมรรถนะ และมีทกั ษะปฏิบตั ิเฉพาะทาง งานวิจยั ของ
Pipatsuntikul, & Srisawat (2014) พบว่าบัณฑิตจําเป็ น
ต้ องมีทกั ษะการเรี ยนรู้ และนวัตกรรม รวมทังการศึกษา
เชิงลึกในขอบเขตทีเชียวชาญด้ วยการทําวิจยั ในประเด็น
ทีอยู่ในความสนใจ และมีทกั ษะผู้ประกอบการและ
การจัดการ และงานวิจยั ของ Langka (2017) พบว่า
ครูไทยควรรู้เท่าทัน มีความสามารถในการคิดขันสูง และ
มีความสามารถในการคิดแก้ ปัญหาและการตัดสินใจ
ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ผลการวิจัยพบว่า ประกอบด้ วย 5
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พฤติกรรมบ่งชี และวิธีการประเมิน มีผลการประเมิน
ความสําคัญอยู่ในระดับมากถึงมากทีสุด และวิธีการ
ประเมินจํานวน 5 รายการ มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ได้ แก่ 1) มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์และสังคม
ใช้ เหตุผลไตร่ตรองโดยรอบคอบ และมีมนุษยสัมพันธ์
ทีดีต่อผู้อืน ใช้ แบบประเมินพฤติกรรม ประเมินโดย
อาจารย์ ป ระจํา / ผู้ส อนในหลัก สูต ร และเพื อน 2)
มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ รับฟั งความคิดเห็น
ของผู้อืน ยอมรับเมือถูกวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ใช้ แบบ
ประเมินพฤติกรรม ประเมินโดยอาจารย์ประจํา/ ผู้สอน
ในหลักสูตร และเพือน 3) สามารถเป็ นผู้นํากลุม่ ใน
การปฏิบตั ิงานใดๆ ได้ และให้ ความร่ วมมือเมือเป็ น
สมาชิกของกลุม่ สร้ างความสัมพันธ์ ทีดีในการทํางาน
ร่ วมกับผู้อืน ใช้ แบบประเมินพฤติกรรม ประเมินโดย
อาจารย์ประจํา/ ผู้สอนในหลักสูตร และเพือน 4) มี
ความรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกับผู้อืน หรื อมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวมทังด้ านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิงแวดล้ อม ใช้ แบบประเมินพฤติกรรม ประเมินโดย
อาจารย์ประจํา/ ผู้สอนในหลักสูตร และเพือน และ 5)
สร้ างความสัมพันธ์ กับผู้ปกครองและชุมชน โดยให้
ความร่ วมมือสร้ างเครื อข่าย เข้ าถึงบริ บทของชุมชน
ส่ง เสริ ม อนุรั ก ษ์ วัฒ นธรรมและภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ น
ใช้ แบบประเมิ น พฤติ ก รรม และผลการปฏิ บัติ ง าน
ประเมินโดยครู พีเลียงในสถานศึกษาทีฝึ กสอน และ
ผู้ปกครอง/ ชุมชน เนืองมาจาก Notification of The
Ministry of Education (2019) มีวตั ถุประสงค์เพือ
ผลิตบัณฑิตให้ มีทกั ษะการทํางานเป็ นทีม และแนวคิด
ของ The Teachers’ Council of Thailand Regulations
on Professional Standards (No 4) B.E. (2019)
กําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานผู้ประกอบวิชาชีพครู

ต้ อ งสร้ างเครื อ ข่า ยความร่ วมมื อกับ ผู้ป กครองและ
ชุมชน เพือสนับสนุนการเรี ยนรู้ทีมีคณ
ุ ภาพของผู้เรี ยน
เข้ าถึงบริ บทของชุมชน ส่งเสริ ม อนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม
และภูมิปัญญาท้ องถิน ซึงสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
Pipatsuntikul, & Srisawat (2014) พบว่าบัณฑิตจําเป็ น
ต้ องมีความรู้และความเข้ าใจตนเองและผู้อืน มีทกั ษะ
ความเป็ นผู้นํา และมีทกั ษะการมีส่วนร่ วมและความ
ร่ วมมื อกับผู้อืน งานวิจัยของ Siridhrungsri (2014)
พบว่าครูไทยควรยอมรับและเป็ นผู้นําการเปลียนแปลง
และงานวิจยั ของ Langka (2017) พบว่าครู ไทยควรมี
จิตสาธารณะ จิตอาสา มีความเข้ าใจในความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้เรี ยน ชุมชน
และสังคม ทักษะการเป็ นผู้ช่วยเหลือ และทักษะการ
ปรับตัวต่อการเปลียนแปลงการเรี ยนรู้และสังคม
ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิจัยพบว่า
ประกอบด้ วย 5 พฤติกรรมบ่งชี มีผลการประเมิ น
ความสําคัญอยู่ในระดับมากถึงมากทีสุด และวิธีการ
ประเมินจํานวน 5 รายการ มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ได้ แก่ 1) มีทกั ษะในการสืบค้ นข้ อมูลบน
ระบบเครื อข่ายเทคโนโลยีดิจิทลั และสรุ ปความเป็ น
องค์ ความรู้ หรื อ ประเด็น ปั ญหาได้ ใช้ แบบประเมิ น
ทักษะ ประเมินโดยอาจารย์ประจํา/ ผู้สอนในหลักสูตร
2) มีทกั ษะในการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูปในการรวบรวม
วิเคราะห์ ประมวลผล แปลความหมาย ประเมินผล
และแสดงข้ อมูลสารสนเทศได้ ใช้ แบบประเมินทักษะ
ประเมินโดยอาจารย์ประจํา/ ผู้สอนในหลักสูตร 3) มี
ทักษะในการพัฒนาบทเรี ยนผ่านสือเทคโนโลยีดิจิทลั
เพือถ่ายทอดความรู้ ในรายวิชาทีจะสอนได้ ใช้ แบบ
ประเมินทักษะ ประเมินโดยอาจารย์ประจํา/ ผู้สอนใน
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หลักสูตร 4) มีทกั ษะในการประยุกต์ใช้ เทคนิคทาง
เทคโนโลยีดิจิทลั ทีหลากหลายในการติดต่อสือสารกับ
ผู้อื น ใช้ แบบประเมิ น ทัก ษะ ประเมิ น โดยอาจารย์
ประจํา / ผู้ส อนในหลัก สูต ร และ 5) สามารถเสนอ
ผลงานวิ ช าการ/ วิ ช าชี พ โดยการเขี ย นบทความ/
เสนอผลงานในทีประชุม/ สัมมนาทีเกียวข้ องกับสาขา/
หลัก สูต รครู / หลัก สูต รช่ า งอุ ต สาหกรรม ใช้ แบบ
ประเมิน ผลงานประเมินโดยอาจารย์ประจํา/ ผู้สอนใน
หลักสูตร เนืองมาจาก Notification of The Ministry of
Education (2019) มีวตั ถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต
ให้ เป็ นผู้มีทกั ษะศตวรรษที 21 มีความฉลาดดิจิทลั
รู้เท่าทันสือ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ซึงสอดคล้ อง
กับงานวิจัยของ Pipatsuntikul, & Srisawat (2014)
พบว่าบัณฑิตจําเป็ นต้ องมีทกั ษะการสือสาร และความรู้
ภาษาต่างประเทศ มีทกั ษะการรู้ ดิจิทลั งานวิจัยของ
Siridhrungsri (2014); Langka (2017) พบว่าครู ไทยควร
ตามทันเทคโนโลยี ข่าวสารความก้ าวหน้ าทางวิทยาการ
และความรู้ มีทกั ษะการสือสาร และการใช้ เทคโนโลยี
ด้ านทักษะการจัดการเรี ยนรู้ ผลการวิจยั พบว่า
ประกอบด้ วย 3 พฤติกรรมบ่งชี มีผลการประเมิ น
ความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก และวิธีการประเมินจํานวน
3 รายการ มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ได้ แก่ 1)
สามารถออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยจัดทําแผน
การสอน ปฏิบตั ิการสอน ประเมินผลและปรับปรุ งการ
สอนในรูปแบบทีเป็ นทางการ (formal) หรื อรู ปแบบกึง
ทางการ (non-formal) หรื อรูปแบบไม่เป็ นทางการ (informal)
ใช้ แบบประเมิน ประเมินโดยอาจารย์ประจํา/ ผู้สอนใน
หลักสูตร/ อาจารย์นิเทศ และครูพีเลียงในสถานศึกษา
ทีฝึ กสอน 2) สามารถออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
โดยจัดทําแผนการสอน ปฏิบตั ิการสอน ประเมินผลและ
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ปรับปรุงการสอน สําหรับผู้เรี ยนทีหลากหลายทังผู้ทีมี
ความสามารถพิเศษ หรื อผู้ทีมีความสามารถปานกลาง หรื อ
ผู้เรี ยนทีมีความต้ องการพิเศษ ใช้ แบบประเมิน ประเมิน
โดยอาจารย์ประจํา/ ผู้สอนในหลักสูตร/ อาจารย์นิเทศ
และครู พีเลียงในสถานศึกษาทีฝึ กสอน และ 3) สามารถ
จัดการเรี ยนรู้ ในวิชาชี พช่างอุตสาหกรรมทีสอนโดย
การบูรณาการสอนร่ วมกับรายวิชาอืนได้ อย่างน้ อย 1
รายวิชา ใช้ แบบประเมิน ประเมินโดยอาจารย์ประจํา/
ผู้สอนในหลักสูตร/ อาจารย์ นิเทศ และครู พีเลียงใน
สถานศึกษาทีฝึ กสอน เนืองมาจาก Notification of
The Ministry of Education (2019) มีวตั ถุประสงค์
เพือผลิตบัณฑิ ตให้ เป็ นผู้มีค วามสามารถสูง ในการ
จัด การเรี ย นรู้ จัด เนื อหาสาระ ออกแบบกิ จ กรรม
วางแผนและจัดการเรี ยนรู้ ถ่ายทอดความรู้ สร้ างแรง
บันดาลใจและส่งเส ริ มให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ และมี
ความสุขในการเรี ยน โดยใช้ ศาสตร์ การสอน เทคนิค
วิ ธี ก ารจัด การเรี ย นรู้ ที เหมาะสมกับ สาระวิ ช าและ
ผู้เรี ยนทีมีความแตกต่างกัน สามารถบูรณาการความรู้
ข้ ามศาสตร์ ได้ และแนวคิดของ The Teachers’ Council
of Thailand Regulations on Professional Standards
(No 4) B.E. (2019) กําหนดให้ ผ้ เู รี ยนมีมาตรฐาน
ด้ านประสบการณ์วิชาชีพครู โดยผ่านการปฏิบตั ิการ
สอนสาขาวิชาเฉพาะในสถานศึกษา ซึงสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ Siridhrungsri (2014); Langka (2017)
พบว่าครู ไทยต้ องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
การจัดการเรี ยนรู้ อํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ ที
มีประสิทธิภาพ และสร้ างแรงบันดาลใจในการเรี ยนรู้
ของผู้เรี ยน
2. ความเหมาะสมของรู ปแบบวิธีการประเมิน
ผลลัพ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ นัก ศึ ก ษาครู ช่ า งอุต สาหกรรมฯ
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โดยสรุ ป เครื องมื อ ได้ แก่ แบบทดสอบวัด ความรู้
แบบประเมินพฤติกรรม แบบประเมินการปฏิบตั ิงาน
ประเมินโดยผู้ทีมีสว่ นเกียวข้ อง เช่น คณาจารย์ผ้ สู อน
ผู้เ รี ย น เพื อน ตลอดจนผู้ที เกี ยวข้ อ งในสถานที ฝึ ก
ปฏิ บัติ และชุม ชน/ สัง คม เป็ นต้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
เป็ นไปตามแนวคิดของ Notification of The Ministry
of Education (2019) ทีกําหนดกลยุทธ์ การประเมินผล
การเรี ยนรู้ ทีเน้ นการออกแบบวิธีการวัดและประเมิน
โดยใช้ การประเมินตามสภาพจริ ง ด้ วยวิธีการทีหลากหลาย
สอดคล้ องกับเนือหา กิจกรรม และบริ บทในรายวิชา
มีเป้าหมายของการวัดและประเมินเพือใช้ ในการปรับปรุง
พัฒนาผู้เรี ยน การเรี ยนการสอน และการตัดสินผล
การเรี ยน โดยใช้ การวัดและประเมินเป็ นกลไกหรื อ
เครื องมือทีทําให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ ด้วยตนเองเป็ น
ทําให้ ผ้ ูเรี ยนรู้ จักตนเอง และมีข้ อมูลสารสนเทศในการ
ปรับปรุ งพัฒนาตนเองทังด้ านวิชาการและวิชาชีพ และ
ทําให้ ผ้ เู กียวข้ องในหลักสูตรมีข้อมูลสารสนเทศในการ
เตรี ยมความพร้ อมและส่งเสริ มพัฒนาให้ ผ้ เู รี ยนในการ
ประกอบอาชีพเมือสําเร็ จการศึกษา โดยกลยุทธ์ ใน
การประเมินผลการเรี ยนรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาทิ
การสังเกต เกียวกับพฤติกรรมการเรี ยน การปฏิบตั ิงาน
ตามสภาพจริ งหรื อในห้ องปฏิบตั ิการ การปฏิบตั ิการสอน
ในสถานศึกษา การเข้ าร่ วมกิจกรรมเสริ มความเป็ นครู ฯลฯ
ประเมินโดย ผู้สอน เพือน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ทีเกียวข้ อง
ในสถานทีฝึ กปฏิบตั ิงาน/ การสอน โดยอาศัยเครื องมือ
และวิธีการประเมิน เช่น ใช้ แบบวัดทางจิตวิทยา ในการ
วัดคุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิยม อุดมการณ์ จิตวิญญาณ
ความเป็ นครู ทักษะการเรี ยนรู้ ด้านต่างๆ ทักษะดิจิทลั
ฯลฯ ใช้ แบบทดสอบ ในการทดสอบความรู้ ในเนือหา
รายวิชาทีเน้ นทฤษฎี ใช้ แบบประเมินต่างๆ ในการ

วัด ผลภาคปฏิบ ัติ/ ทัก ษะการปฏิบ ัติ การนํา เสนอ
โครงงาน/ ผลงาน รายงานการศึกษาค้ นคว้ า การวิจัย
ในชันเรี ยน การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ
ซึ งสอดคล้ อ งกับ งานวิจ ัย ของ Atiruttanapunya
(2018) โดยพัฒนาแบบทดสอบวัดความรู้ รวบยอด
ด้ านมาตรฐานความรู้ ผู้ประกอบวิชาชี พครู เกี ยวกับ
ความเป็ นครู ปรัชญาการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม
จิตวิทยาสําหรับครู หลักสูตร การจัดการเรี ยนรู้ และ
การจัดการชันเรี ยน การวิจัย เพื อพัฒ นาการเรี ย นรู้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การ
วัดและการประเมินผลการเรี ยนรู้ การประกันคุณภาพ
การศึกษา และ คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิ ชาชี พ สํ าหรั บ ใช้ ทดสอบวัด ความรู้ รวบยอดตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ของผู้เรี ยนทีได้ ผ่านกระบวนการ
เรี ยนรู้มาแล้ ว เพือให้ ได้ ทราบระดับสามารถของตนเอง
ก่ อ นที จะออกไปประกอบวิ ช าชี พ ครู งานวิ จั ย ของ
Prayurnprohm (2008) ใช้ แบบทดสอบวัดความสามารถ
ทีมีผลต่อความสําเร็ จในวิชาชีพครู ใน 9 องค์ประกอบ
ได้ แก่ ความสามารถทางภาษาไทย ความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์
ความสามารถทางการแก้ ปัญหา ความสามารถทาง
มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถทางการเข้ าใจตนเอง
ความสามารถทางการวางแผน ความสามารถทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ความสามารถทางการคิด
สร้ างสรรค์ งานวิจยั ของ Temchai (2003) ทีพัฒนา
แบบประเมินการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู สําหรั บ
นักศึกษาวิชาชีพครู ใช้ แบบประเมิน 5 ฉบับ สําหรับ
ประเมิน ผลการฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ใ น 9
องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) แบบประเมินพฤติกรรมการ
จัดการเรี ยนรู้ ใช้ ประเมิน 7 องค์ประกอบ คือ การวางแผน
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และเตรี ยมการจัดการเรี ยนรู้ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ทีเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ กระบวนการใช้ สือการเรี ยน
การสอน การจูงใจและการเสริ มแรง การจัดชันเรี ยน
และการสร้ างบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู้ การสือสาร
และส่งเสริ มกระบวนการคิด และการประเมินผลการ
เรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน 2) แบบประเมินคุณลักษณะความ
เป็ นครู และพฤติกรรมทัวไป ใช้ ประเมินองค์ประกอบ
คุณลักษณะความเป็ นครู 3) แบบประเมินทักษะการ
วิจัยเพือพัฒนาการเรี ยนรู้ ใช้ ประเมินองค์ประกอบ
ทักษะการวิจยั เพือพัฒนาการเรี ยนรู้ 4) แบบประเมิน
พฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู้ และ 5) แบบประเมิน
คุณลักษณะความเป็ นครูและพฤติกรรมทัวไป
สรุ ป
รู ปแบบสมรรถนะ พฤติกรรมบ่งชีผลลัพธ์ การ
เรี ยนรู้ และวิธีการประเมินผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ สําหรับ
นักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สอดคล้ องตามเป้าประสงค์ของ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู ทีผู้เรี ยนต้ อง
ได้ รับการพัฒนาสมรรถนะระหว่างศึกษาใน 6 ด้ าน
ได้ แก่ ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณความ
เป็ นครู ด้ านความรู้ วิชาชีพครู ค่วู ิชาชีพช่างอุตสาหกรรม
ด้ า นทัก ษะทางปั ญญาครู ช่ างอุตสาหกรรมยุคใหม่
ด้ า นทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งบุค คลและความ
รั บผิดชอบ ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การ
สือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้ าน
ทักษะการจัดการเรี ยนรู้ โดยมีพฤติกรรมบ่งชีผลลัพธ์
การเรี ยนรู้ จํานวน 24 รายการ และมีวิธีการประเมิน
ผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ ทีสอดคล้ องกับกลยุทธ์ การประเมิน
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ผลการเรี ย นรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
ปริ ญญาตรี ทีเน้ นการออกแบบวิธีการวัดและประเมิน
โดยใช้ แนวคิดการประเมินตามสภาพจริ ง ด้ วยวิธีการ
ทีหลากหลาย สอดคล้ องกับเนือหา กิจกรรม และ
บริ บทในรายวิชา จํานวน 24 รายการ
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1.1 ค ณ ะ / สถ า บ ัน ที จัด ก า ร ศึก ษ า ใ น
หลัก สู ต รครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมบั ณ ฑิ ต ควรนํ า
รู ปแบบสมรรถนะ ซึงประกอบด้ วยพฤติกรรมบ่งชี
ผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ จํานวน 24 รายการ และวิธี ก าร
ประเมิน ผลลัพ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ จํา นวน 24 รายการ
สําหรับนักศึกษาครู ช่างอุตสาหกรรม มาประยุกต์ใช้
ตามบริ บทที เหมาะสมเพื อให้ เกิ ด การพั ฒ นา
กระบวนการผลิตบัณฑิตครู ช่างอุตสาหกรรมได้ อย่าง
มีคณ
ุ ภาพ และผู้เรี ยนมีผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ เป็ นไปตาม
คุณภาพมาตรฐาน
1.2 นัก ศึก ษาครู ช่ า งอุต สาหกรรม ควรนํ า
พฤติกรรมบ่งชีผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ ทงั 6 สมรรถนะ รวม
ทังสิน 24 รายการ ไปใช้ วางแผนในการศึกษาเรี ยนรู้
สําหรั บพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ทีมีผลลัพธ์ การเรี ยนรู้
เป็ นไปตามคุณภาพมาตรฐาน และมีสมรรถนะพร้ อม
ในการประกอบวิชาชีพได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครังต่ อไป
2.1 ควรมี ก ารวิ จั ย และพั ฒ นาเครื องมื อ
ประเมิ น และมาตรวั ด ผลลั พ ธ์ การเรี ยนรู้ ตาม
มาตรฐานสมรรถนะในแต่ละด้ านทีเกียวข้ องกับการ
ผลิตครูช่างอุตสาหกรรม
2.2 ควรมีการวิจยั เชิงประเมินความต้ องการ
จํ า เป็ น และความเป็ นไปได้ เกี ยวกับ การผลิต และ
พัฒนาผู้เรี ยนสาขาวิชาชีพครู ช่างอุตสาหกรรม เช่น
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ค่า นิ ย มต่อ การศึก ษา การเข้ า สู่วิ ช าชี พ มาตรฐาน
สมรรถนะของครูช่างอุตสาหกรรมในอนาคต
2.3 ควรมีก ารวิจัยต่อเนือง โดยนํา รู ปแบบ
สมรรถนะฯ ไปใช้ ในสถานการณ์จริ ง และประเมิน
ประสิทธิภาพของรูปแบบสมรรถนะฯ ทีชัดเจน
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