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49253911: สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

คําสําคัญ: การพัฒนาหลกัสูตร / สมรรถนะวิชาชีพครู  
 กานตยุทธ  ตรีบญุนิธ:ิ การพัฒนาหลักสูตรเพือ่เสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู ของนักศกึษา            
ครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ:  
ผศ.ดร. สุเทพ อวมเจริญ, ผศ.ดร. อคัครัตน พูลกระจาง  และ ผศ.ดร. สักรนิทร  อยูผอง. 392 หนา. 
 การวิจยัครัง้น้ี  เปนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครูของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม ขัน้ตอนการวิจัยประกอบดวย 4 ขั้นตอนคอื การวิเคราะหสมรรถนะ การออกแบบและพัฒนาหลกัสูตร
ฝกอบรม การนําหลกัสูตรไปใชและการประเมินผลหลักสูตร เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถาม 
แบบสังเกตการสอน  และแบบทดสอบ กลุมตัวอยางของการวิจัย  คอืนักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล    
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบรุี จํานวน 15 คน  
อาจารยพี่เลี้ยง จํานวน 12 คน อาจารยนิเทศกจํานวน 5 คน และหัวหนาภาควิชา จํานวน 5 คน สถิติทีใ่ชในการ
วิเคราะหผลการศึกษาไดแก คาคะแนนเฉลี่ยรอยละ ( )   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และ การวิเคราะหเนือ้หา  
(Content Analysis)  
 ผลการวิจัยพบวา   
 1. สมรรถนะวิชาชีพครู ที่ตองเสรมิสรางใหแกนักศกึษาครุศาสตรอตุสาหกรรม   มี  3 ดาน คอื   
การสอนงานปฏิบัติ  การแนะแนวเพ่ือพัฒนาผูเรยีน  การนิเทศนักศึกษา   
 2. หลักสูตรเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครูมีประสิทธิภาพเปนทีย่อมรับตามเกณฑ 80/80  
 3. ภายหลังจากผานการอบรมหลักสูตรเสริมสรางสมรรถนะวชิาชีพครูแลว  
3.1 นักศกึษามีความรู ความสามารถในการสอนงานปฏิบัต ิโดยมีระดับคาคะแนนเฉล่ีย  ( ) = 4.72   
สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.458 

     3.2 นักศกึษามีความรู ความสามารถในการแนะแนวเพ่ือพัฒนาผูเรยีน โดยมีระดับคาคะแนนเฉล่ีย   
( ) = 4.80  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.422 

     3.3 นักศกึษามีความรู ความสามารถในการนิเทศนักศกึษา โดยมีระดับคาคะแนนเฉล่ีย   
( ) = 4.60  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.507 

 4.  นกัศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม   มีความคิดเห็นวา หลักสูตรเสรมิสรางสมรรถนะวชิาชีพครูชวยให
มีความรูความสามารถในการสอนงานปฏิบัติ  การแนะแนวเพ่ือพัฒนาผูเรียน  และการนิเทศนักศึกษา   โดยระดับ
คะแนนความพึงพอใจตอหลกัสูตรเฉลี่ย  ( ) = 4.37  ในกลุมอาจารยพี่เลี้ยงระดับคาเฉลี่ย ( ) = 4.62  กลุมอาจารย
นิเทศกระดับคาเฉลี่ย  ( ) = 4.70   
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 The objective of this study was to develop the curriculum to enhance teacher professional competencies 

of Technical Education students. The research procedure consisted of 4 phases which were the analysis of professional 

competencies, the curriculum design and development, the curriculum implementation and the curriculum evaluation. 

The research instruments used in the study were questionnaires, testing, and observation checklist.  The  Sample  gro up  

of  this study consisted of 4  groups of stakeholders who were 1) the  fourth  year  students  in  Mechanical  Engineering  

field, Technical Education Faculty, Rajamangala Suvarnabhumi University, Suphanburi  Campus. 2) 12 teacher masters 

at 5 schools 3) 5 supervisors from Mechanical  Engineering  field, Technical Education Faculty, Rajamangala 

Suvarnabhumi University, Suphanburi  Campus and 5 head departments from schools.  

  The results revealed that 

 1. The teacher  professional  competencies  that  should  be  reinforced  for  Technical  Education  

students  are  practice instruction, guidance and supervision. 

 2. The enrichment  curriculum  to  enhance  teacher  professional  competencies   met  acceptable  80/80  

achievement  criteria.   

 3. After attending the enrichment curriculum; 

 3.1 The Technical Education  students were  capable  of  practice  instruction.  Their average score   

( ) = 4.72  and  standard  deviation  (S.D.) =  0.458.                

 3.2 The Technical Education students were capable of guidance.  Their average score ( ) = 4.80 and 

standard deviation  (S.D.) =  0.422.                

 3.3 The Technical Education students were capable of supervision.  Their average score ( ) = 4.60 and 

standard deviation  (S.D.) =  0.507.                

 4. The average satisfaction score  is  4.37 rated by students,  4.62 rated by teacher masters and 4.70 rated 

by supervisors from Mechanical  Engineering  field, Technical Education Faculty, Rajamangala Suvarnabhumi 

University, Suphanburi  Campus. 

 

 

 

Department of Curriculum and Instruction                                                                Graduate School, Silpakorn 

University 

Student’s signature…………………………                                                                                      Academic  Year 2013 

Thesis Advisors’ signature 1………………..…..…….2…………………….…………3………………..…..…………..  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี เพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางสู ง         
จาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเทพ อวมเจริญ   ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัคครัตน พูลกระจาง  และ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สักรินทร อยูผอง  กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ที่กรุณาใหคําปรึกษาให
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชน สนับสนุนและคอยชวยเหลือแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใส
และใหกําลังใจตลอดระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาเปนอยางสูง
ไว ณ โอกาสน้ี และขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.มีชัย  เอ่ียมจินดา  ประธานกรรมการ 
และรองศาสตราจารย ดร.มัณฑนีย  เศรษฐภักดี   ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดใหความรู แนวคิด และแนะแนวทาง
ในการศึกษาวิจัยเพ่ือใหมีความถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น 

 ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญ ที่ใหความกรุณาเขารวมสนทนากลุม   และขอขอบพระคุณ
ผูเชี่ยวชาญทั้ง   5 ทาน ที่ใหความกรุณาตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี   ตลอดระยะเวลาที่
ทําการศึกษาวิจัย และขอขอบคุณผูบริหารและอาจารย  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ที่ไดใหความรวมมืออยางดียิ่งในการทําการศึกษาวิจัยครั้งน้ี 

 ขอขอบพระคุณคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภูมิ   ที่ไดใหการสนับสนุนทุนการศึกษาวิจัย  ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ นักศึกษาปริญญาเอก 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคน ที่เปนกําลังใจและใหความชวยเหลือ
ผูวิจัยในการทําวิจัยคร้ังนี้อยางตอเน่ืองจนทําใหการศึกษาสําเร็จลุลวงเปนอยางดี 

 คุณประโยชนของปริญญาวิทยานิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบแดบิดา มารดา และครอบครัว 
“ตรีบุญนิธิ” ที่คอยชวยเหลือเปนกําลังใจและกําลังทรัพย ตลอดจน คณาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาท
วิชาความรู ทําใหผูวิจัยประสบความสําเร็จในการศึกษาคร้ังน้ี  
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