
ช่ือเร่ือง             รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู>เรียน  

ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหFงชาติ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม 

ผู+วิจัย             นายเกียรติสยาม  ล้ิมตระกูล 

ป2ท่ีทำการวิจัย     ปKการศึกษา 2563 - 2564 

 

บทคัดย(อ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคRเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือ

พัฒนาสมรรถนะผู>เรียน ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหFงชาติ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม 2) เพ่ือ

สร>างรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู>เรียน ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหFงชาติ 

วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม 3) เพื่อทดลองใช>รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะ

ผู>เรียน ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหFงชาติ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม 4) เพื่อประเมินผลรูปแบบ

การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู>เรียน ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหFงชาติ วิทยาลัย

การอาชีพพนัสนิคม ดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยและและพัฒนา 4 ขั้นตอน 1) ศึกษาสภาพและ

แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู>เรียน ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหFงชาติ 

วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม การสัมภาษณRผู>ทรงคุณวุฒิ 2) การสร>างรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา

เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู>เรียน ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหFงชาติ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม และ

ตรวจสอบโดยผู>ทรงคุณวุฒิ 3) การทดลองใช>รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะ

ผู>เรียน ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหFงชาติ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม แล>วศึกษาความพึงพอใจ

ของผู >รFวมกิจกรรมที่มีตFอโครงการ 4 โครงการ ที ่ใช>ในการทดลองรูปแบบ และผลการประเมิน

พฤติกรรมด>านวิชาการและวิชาชีพของผู>เรียนที่เข>ารFวมกิจกรรมในการดำเนินการตามโครงการทดลอง

ใช>รูปแบบ 4) ประเมินรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู>เรียน ตามกรอบคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแหFงชาติ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม โดยการสอบถามผู>อำนวยการสถานศึกษา ครูผู>สอน 

และครูฝ]กในสถานประกอบการ ผลการวิจัยพบวFา รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ

ผู>เรียน ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหFงชาติ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม มี 12 องคRประกอบหลัก 

คือ 1) ผู >เรียน 2) บุคลากร 3) งบประมาณ 4) ครูผู >สอน 5) หลักสูตรการเรียนการสอน 6) การ

สนับสนุนการเรียนการสอน 7) สถานประกอบการ 8) ผู>บริหารสถานศึกษา 9) ความรFวมมือในการจัด

การศึกษาและฝ]กวิชาชีพกับสถานประกอบการ 10) กระบวนการจัดการอาชีวศึกษา 11) การพัฒนา

ผู>เรียน 12) สมรรถนะผู>เรียน รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู>เรียน ตามกรอบ

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแหFงชาติ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม มีความเหมาะสมและมีความเปbนไปได>ในการ

นำรูปแบบไปใช>อยูFในระดับมาก 
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ABSTRACT 

 

This research is aimed at 1) To study the conditions and approaches of 

vocational education management to improve the performance of learners in 

accordance with the National Vocational Qualification Framework, Phanatnikhom 

Industrial and Community College 2) To create a vocational education management 

model to improve student performance in accordance with the National Vocational 

Qualification Framework, Phanatnikhom Industrial and Community College 3) To 

experiment with vocational management models to improve student performance in 

accordance with the National Vocational Qualification Framework, Phanatnikhom 

Industrial and Community College 4) To evaluate the vocational education 

management model to improve the student performance in accordance with the 

National Vocational Qualification Framework, Phanatnikhom Industrial and Community 

College. There are 4 steps research and development methodology 1) Studied the 

conditions and approaches of vocational education management to improve student 

performance in accordance with the National Vocational Qualification Framework, 

Phanatnikhom Industrial and Community College using interviewed the experts 2) 

created and validated the vocational management model to improve student 

performance according to the National Vocational Qualification Framework, 

Phanatnikhom Industrial and Community College, and reviewing by qualified persons 

3) Experimenting with the vocational management models to improve student 

performance according to the National Vocational Education Framework, 

Phanatnikhom Industrial and Community College, and then studying the satisfaction 

of participants towards 4 projects used in experimenting with the model and 

evaluation of academic and professional behavior of the learners participating in the 

implementation of the trial program 4) Evaluated the vocational education 



management model to improve the student performance according to the National 

Vocational Qualification Framework, Phanatnikhom Industrial and Community College, 

by asking the director of the school. Teachers and trainers in the workplace. The results 

of the research showed that the vocational education management model to improve 

the student performance according to the National Vocational Qualification 

Framework, Phanatnikhom Industrial and Community College had 12 main 

components: 1) learners, 2) personnel, 3) budget, 4) teachers, 5) curriculum, 6) supports 

for learning and instruction, 7) entrepreneurs’ establishments, 8) school administrators, 

9) cooperation 10) management process 11) learner development 12) learner 

performance. The Vocational management model to improve student performance in 

accordance with the National Vocational Qualification Framework, Phanatnikhom 

Industrial and Community College was appropriate and feasibility at a high level. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


