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บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเครือข่ายการเรียนรู้ของวิทยาลยัเทคนิคภาคกลาง 

สงักัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนําเสนอรูปแบบการจดัการเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทกัษะฝีมือผู้ เรียน

สาขาแมพิ่มพ์ ของวิทยาลยัเทคนิคสมทุรสงคราม เคร่ืองมือท่ีใช้ได้แก่แบบสอบถาม คา่ความเช่ือมัน่ .94 กลุ่มตวัอย่างใช้

วิธีการเลือกแบบเจาะจง รวม 36 คน ผลการศกึษาสภาพเครือข่ายฯ พบว่า รูปแบบเครือข่าย 3 ลําดบัแรกประกอบด้วย 

รูปแบบความร่วมมือในการพัฒนากําลงัคน รูปแบบระบบร่วมกันผลิต รูปแบบใช้วิทยากรจากภาคเอกชน (Specialist) 

แนวทางการนํารูปแบบการเรียนระบบเครือข่ายสาขาแม่พิมพ์ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ได้แก่ การส่งเสริม

ศกัยภาพผู้ เรียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การสื่อสารส่งเสริมพหุปัญญา และการจัดระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาแบบรอบด้าน โดยการสร้างเครือข่ายและวิทยาลยัร่วมพัฒนาระบบการศึกษาเครือข่าย

รูปแบบโรงงาน – โรงเรียน  
1คาํสาํคัญ: แมพิ่มพ์, รูปแบบการจดัการเครือข่าย, วิทยาลยัเทคนิคสมทุรสงคราม  

 

ABSTRACT 

This research was aimed to 1) study the condition learning network management for Mold & Die 

Department at Central Technical College under the Office of Vocational Education Commission and  2) 

propose guideline for learning network appropriate to Mold & Die Department at Samut Songkhram 

Technical College. Research instrument was a questionnaire with the reliability of .94.  36 samples were 

purposively selected. It was found from the study that the first three patterns of cooperative network 

consisted of manpower development cooperation, production systems integration, and guest specialists 

from private sector.  Guidelines for the learning network for Mold & Die Department at Samut Songkhram 

                                                           
1 สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซอ่มบํารุง วิทยาลยัเทคนิคสมทุรสงคราม สมทุรสงคราม 75000 

Department of Machine Shop, Samut Songkhram Technical College, Samut Songkhram, 75000 
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Technical College are learners’ potential development, the use of information technology and 

communications, communication to promote multiple intelligences, student caring systems which could be 

accomplished by creating a college network for developing factory – school educational cooperation 

model. 

Key Word: Mold & Die, Model network, Samut Songkhram Technical College. 

e-mail: sarayut15@yahoo.com 

 

คาํนํา 

อุตสาหกรรมแม่พิมพ์มีความสําคัญอย่างย่ิงต่ออุตสาหกรรมการขึน้รูปผลิตภัณฑ์โลหะ พลาสติก และ

ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ของอุตสาหกรรมหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

อุตสาหกรรมของเด็กเล่น หรือแม้แต่อุตสาหกรรมขนาดย่อมด้านอ่ืน ๆ ล้วนแล้วแต่พึ่งพาแม่พิมพ์ในการผลิตทัง้สิน้ 

เน่ืองจากแมพิ่มพ์เป็นเคร่ืองมือในการผลิตสินค้าท่ีมีรูปร่างเหมือน ๆ กนัได้ครัง้ละเป็นจํานวนมาก  สามารถผลิตสินค้าท่ี

มีมาตรฐานเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว ดําริ สุโขธนัง (2549) ได้กล่าวว่า แม่พิมพ์ท่ีมีคุณภาพและมีความเท่ียงตรงสูงจะ

สง่ผลโดยตรงตอ่คณุภาพของผลิตภณัฑ์และชิน้ส่วน การลดต้นทุนในการผลิต และการเพ่ิมมลูค่าของผลิตภณัฑ์ ดงันัน้ 

อตุสาหกรรมแมพิ่มพ์จงึเป็นหนึง่ในอตุสาหกรรมสนบัสนนุท่ีอยู่เบือ้งหลงัความสําเร็จของอตุสาหกรรมตา่ง ๆ 

จากการท่ีรัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาอตุสาหกรรมของประเทศให้มีการสร้างมลูค่าเพ่ิมของอตุสาหกรรม 

โดยการผลิตชิน้ส่วนในประเทศเพ่ิมขึน้ (โครงการพฒันาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์, 2549) จากแนวนโยบายดงักล่าว การ

เจริญเติบโตของอตุสาหกรรมแมพิ่มพ์จงึมีแนวโน้มสงูขึน้ตามไปด้วย ดงัภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 สถิติการนําเข้า-สง่ออก แมพิ่มพ์ของประเทศไทยตัง้แตปี่ พ.ศ.2544 -2549 

ท่ีมา : http://www.thaimould.com/Portals/0/Statistics/imp-exp.htm (2550) 

จากข้อมูลมูลค่าการนําเข้าและส่งออกแม่พิมพ์ของประเทศไทยดงัภาพท่ี 1 พบว่า มูลค่านําเข้าสูงกว่ามลูค่า

การสง่ออกมาโดยตลอด ในปีพ.ศ. 2544 มีมลูคา่การนําเข้าทัง้สิน้ 22,046 ล้านบาท และมลูค่าส่งออก 2,036 ล้านบาท 

มีส่วนต่าง 20,010 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน ปีพ.ศ. 2549  มีมูลค่าการนําเข้า 25,329  ล้านบาท และมลูค่าส่งออก 

5,677 ล้านบาท มีส่วนต่าง 19,652 ล้าน (โครงการพัฒนาอตุสาหกรรแม่พิมพ์, 2549) ปัญหาหลกัในการแข่งขนัของ

mailto:sarayut15@yahoo.com
http://www.thaimould.com/Portals/0/Statistics/imp-exp.htm
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อตุสาหกรรมแมพิ่มพ์ คือ อตุสาหกรรมแมพิ่มพ์เป็นอตุสาหกรรมท่ีต้องให้ความสําคญัในเร่ืองคณุภาพ ต้นทนุ การส่งมอบ

ตรงเวลา ซึ่งอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ของไทยยังทําได้ไม่ดี สาเหตุหลักก็คือ การขาดแคลนบุคลากรทัง้ในด้านเทคนิค

วิศวกรรมและการจัดการท่ีได้มาตรฐาน ขาดการประยุกต์ นําเทคโนโลยีชนิดต่าง ๆ มาใช้อย่างบูรณาการและมี

ประสิทธิภาพ และขาดการพฒันาเทคโนโลยีภายในประเทศ (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติ, 2548) 

 จากท่ีมาและความสําคัญของนโยบายทางด้านการศึกษา และของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศกึษา (สอศ.) มีหน้าท่ีหลกัในการจดัการศกึษาทางด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกบัความต้องการ

ของสถานประกอบการ (อาทร, 2531) แต่เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนสาขางานแม่พิมพ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นไปตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 

พทุธศกัราช 2546) และหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) พุทธศกัราช 2546 พบว่าผู้สําเร็จการศกึษาสาขา

งานแมพิ่มพ์ ของสถานศกึษาสงักดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา มีสมรรถนะไม่ครบถ้วนตามความต้องการ

ของสถานประกอบการ และไม่สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการได้ทันที ซึ่งสถานประกอบการต้องใช้

ระยะเวลาหนึง่ให้การฝึกอบรมเพ่ิมเติมก่อนการปฏิบติังานจริง (ศรายทุธและสิทธิชยั, 2550) ดงันัน้ ผู้ วิจยัซึง่เป็นอาจารย์

ผู้สอนในแผนกวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานแม่พิมพ์วิทยาลยัเทคนิคสมุทรสงครามซึ่งเป็นวิทยาลยันําร่องในสาขา

แม่พิมพ์ ในการจดัตัง้สถาบนัคณุวฒิุวิชาชีพแห่งชาติ และได้จัดการเรียนการสอนระบบ โรงงาน โรงเรียนร่วมกบัสถาน

ประกอบการ จึงมีความตระหนักถึงความสําคัญในการผลิตกําลังคน เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของสถาน

ประกอบการท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิตแมพิ่มพ์ ทัง้เชิงปริมาณ คณุภาพ และให้ได้รับคณุวฒิุวิชาชีพ ภายหลงัจบการศกึษา 

จึงสนใจศึกษารูปแบบการจัดการเครือข่ายการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะฝีมือ ผู้ เรียนสาขาแม่พิมพ์ วิทยาลัยเทคนิค

สมุทรสงคราม เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนช่างแม่พิมพ์ และพัฒนาให้มีมาตรฐานตามสมรรถนะตรงตามความ

ต้องการของสถานประกอบการด้านแมพิ่มพ์ตอ่ไป  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเครือข่ายการเรียนรู้ของวิทยาลัยเทคนิคภาคกลาง สงักัดคณะกรรมการการ

อาชีวศกึษา  

 2.  เพ่ือนําเสนอรูปแบบการจัดการเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะฝีมือผู้ เรียนสาขาแม่พิมพ์ ของ

วิทยาลยัเทคนิคสมทุรสงคราม  

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

 การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงสํารวจสถาบัน กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาแม่พิมพ์และ

ผู้บริหารวิทยาลยัเทคนิค สงักัดสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาได้มาจากการกําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง ตาม

ตาราง Krejcie & Morgan (Krejcie &Morgan อ้างใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 43) และทําการสุ่มอย่างง่าย ได้

กลุม่ตวัอย่าง เป็นครูผู้สอน 33 คน และผู้บริหาร 3 คน รวมทัง้หมด 36 คน 



การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

1631 

 ขัน้ตอนการวิจัย แบ่งเป็น 2 ขัน้ตอน คือ ขัน้ท่ี 1 การศึกษาสภาพการจัดการเครือข่ายการเรียนรู้ของ

วิทยาลยัเทคนิคกลุม่ภาคกลาง สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา เคร่ืองมือได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์

ค่าความเช่ือมัน่รวมทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.94 เก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มครูผู้สอนและผู้บริหารจํานวน 36  คน และขัน้ท่ี 2 

จัดทําร่างรูปแบบการจัดการเครือข่ายการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะฝีมือผู้ เรียนสาขาแม่พิมพ์ วิทยาลัยเทคนิค

สมทุรสงคราม (Institute Survey Research) โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) จากกลุ่มผู้ เช่ียวชาญจํานวน 

15 ท่าน และวิเคราะห์ผลจากระดบัคะแนน2คา่เฉลี่ย2และคา่มธัยฐานในแตล่ะประเดน็ 

 

ผลการศึกษาและอภปิรายผล 

 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านตําแหน่งพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ได้แก่ หวัหน้าคณะวิชา 

/หวัหน้าแผนกวิชา/หวัหน้างาน จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 72.22 ด้านอายรุาชการการ พบวา่สว่นใหญ่มีอายรุาชการ

อยู่ในช่วง 11-15 ปี จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 52.77 ด้านวฒิุการศกึษาพบว่าส่วนใหญ่จบการศกึษาระดบัปริญญา

ตรีจํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 68.88 ด้านประสบการณ์ในการสอน พบวา่ เป็นครูผู้สอนสอนด้านแม่พิมพ์ จํานวน 33 

คน คิดเป็นร้อยละ 91.66 ด้านสาขาวิชาท่ีสอน พบว่า สอนประจําแผนกเคร่ืองมือกลและซ่อมบํารุงจํานวน 21 คน คิด

เป็นร้อยละ 58.33 

 

ผลการศึกษาสภาพการจัดการเครือข่ายการเรียนรู้ของวิทยาลัยเทคนิคกลุ่มภาคกลาง สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ผลการศกึษาด้านบริบท (Context) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัมากในเร่ือง วตัถุประสงค์ของ

หลักสูตรสอดคล้องกับปรัชญาและจุดมุ่งหมายการศึกษาของสอศ. หลักสูตรมีความเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพการศึกษาของประเทศ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาสาขาวิชามีความชัดเจน 

เหมาะสมและความเป็นมาตรฐานในการนําไปจดัทําหลกัสตูรสาขาวิชา วตัถุประสงค์ของหลกัสตูรนําสู่การปฏิบติัท่ีเป็น

รูปธรรมได้เม่ือเปิดการเรียนการสอน หลกัสูตรมีความเป็นเอกลกัษณ์ทางวิชาชีพมีความทนัสมยักับวิทยาการปัจจุบัน 

จดัสดัสว่นหน่วยสมรรถนะหลกัและสมรรถนะย่อยเหมาะสมตามโมดลุอาชีพและแบบมาตรฐานสมรรถนะ ส่วนในเร่ือง

การจดัเวลาเรียนสอดคล้องและครบถ้วนตามโครงสร้างหลกัสตูร รายวิชามีความสอดคล้องกบัภาพของชุมชนและโลก

อาชีพในปัจจบุนั รายวิชาสามารถทําให้บรรลตุามจดุมุง่หมายหลกัสตูร มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 

 ผลการศึกษาด้านปัจจัยเบือ้งต้น (Input  Evaluation) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัมาก

ในเร่ือง ครูผู้สอนมีคณุวฒิุ และความเช่ียวชาญตรงตามสาขาวิชา/รายวิชา ครูฝึกในสถานประกอบการมีความเช่ียวชาญ

และประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชา/รายวิชา ครูผู้สอนทกัษะและประสบการณ์ในการพฒันาผู้ เรียนตามเป้าหมายของ

หลกัสตูร วสัด ุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้มีความทันสมยัและเหมาะสมกับเนือ้หาสาระของหลกัสูตร 

หนงัสือเรียน ตํารา เอกสาร ท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนเพียงพอกบัจํานวนผู้ เรียน สถานศกึษามีแหล่งการเรียนรู้ท่ี

หลากหลาย สถานศกึษาจดัสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียนอย่างเพียงพอ ส่วนในเร่ืองสื่อ

เทคโนโลยีและอุปกรณ์เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาจัดหาแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ของ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2
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ผู้ เรียน สถานศกึษามีงบประมาณสนบัสนนุจดัซือ้วสัด ุเคร่ืองมือ อปุกรณ์ ครุภณัฑ์ และการซ่อมบํารุง และจดัทําสื่อการ

เรียนการสอนอย่างเพียงพอ ความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 

 ผลการศึกษาด้านกระบวนการ (Process  Evaluation) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบั

มากในเร่ือง การจดัทําแผนการจดัการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ การจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัใช้วิธีการ

ท่ีหลากหลาย เช่น การสอนเป็นทีมแบบบูรณาการ และ Project-based เป็นต้น การจดัการเรียนการสอนในรูปแบบทวิ

ภาคี รวมทัง้จัดทําแผนการฝึกอาชีพตรงกับสาขาวิชาท่ีเรียน จัดให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษา เม่ือ

ลงทะเบียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร  การบริหารจัดการหลักสูตรให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ เรียนอย่างเป็นระบบและ

ต่อเน่ือง สนับสนุนให้ครูผู้สอนไปศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติ อบรมในสถานประกอบการ สถานศกึษาจัดสิ่งอํานวยความ

สะดวกด้านสื่อการเรียนรู้และเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด

สภาพแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ มีการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานในการนํา

หลักสูตรไปใช้อย่างเป็นระบบ ส่วนในเร่ืองการจัดให้มีการวดัและประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง ตาม

มาตรฐานรายวิชา สถานศกึษาสนบัสนุนส่งเสริมการใช้หลกัสตูร เช่น พฒันาครูผู้สอน และจดัระบบนิเทศ เป็นต้น และ

ชมุชนมีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 

 ผลการศึกษาด้านผลผลิต (Product  Evaluation) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัมากใน

เร่ือง ผู้ เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ (VQ) และสถานศึกษามีสาขาวิชาตรงกับความต้องการ ส่วนด้านผู้ เรียนมีมาตรฐาน

วิชาการ (V-NET) ผู้ เรียนมีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ ผู้ เรียนดําเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตผุล มีภูมิคุ้มกนัในตวัท่ีดี 

รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวงั  ครูผู้ สอน สาขาวิชาแม่พิมพ์ เกิดองค์ความรู้ใหม่สู่การพัฒนาต่อยอดการพัฒนา

นวตักรรมการเรียนรู้ ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิด และการสร้างปัญญา คุณภาพผู้จบการศึกษามีความรู้ ทักษะ 

และคณุธรรมจริยธรรมผ่านเกณฑ์การประเมินการเรียนตามหลกัสตูร ผู้ เรียนมีทกัษะการประกอบอาชีพในสงัคมปัจจุบนั 

และสถานประกอบการได้ผู้สําเร็จการศกึษาสายอาชีพตรงกบัความต้องการของตลาดแรงงาน สู่ประชาคมอาเซียน มี

ความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 

 ผลการศึกษาด้านรูปแบบการเรียนการสอนระบบเครือข่าย ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ฃรูปแบบความ

ร่วมมือในการพัฒนากําลงัคน ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.66  เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพบในปัจจุบันเป็นลําดบัแรก รองลงมา

คือ รูปแบบระบบร่วมกนัผลิต คา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.61 รูปแบบใช้วิทยากรจากภาคเอกชน (Specialist) ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.86 

รูปแบบความร่วมมือทางอ่ืน ๆ เช่น การจดัประชุมสมัมนาทางวิชาการ การจดันิทรรศการ เป็นต้น ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.72 

รูปแบบให้เงินทุนสนบัสนุนการศึกษาแก่นิสิตและนักศกึษา (Scholarship) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 รูปแบบจัดหลกัสูตร

พิเศษนอกสถาบนัการศกึษา/การบริการวิชาการ (Extension Service) ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.66 รูปแบบความร่วมมือกัน

พฒันาอาจารย์ในสถาบันการอาชีวศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 รูปแบบให้เงินทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (R&D 

Sponsor) ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.47 รูปแบบดงูาน (Industrial Study) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 รูปแบบการฝึกอบรมเตรียมคน

เข้าทํางาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 รูปแบบการฝึกอบรมเพ่ือยกระดบัฝีมือแรงงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 การจัดหลกัสตูร

พิเศษในสถาบันการศึกษา (Special Program)  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 และรูปแบบให้เคร่ืองมือกล  และอุปกรณ์ 

(Machine & Equipment Donation)  คา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.08 เป็นสําดบัสดุท้าย 
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ตารางที่ 1 ระดบัความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านรูปแบบการเรียนการสอนระบบเครือข่าย 

รูปแบบการเรียนการสอนระบบเครือข่าย Mean S.D. Level ลําดับ 

1. รูปแบบความร่วมมือในการพฒันากําลงัคน   4.66 .540 มากท่ีสดุ 1 

2. รูปแบบให้เงินทนุสนบัสนนุการวิจยัและพฒันา (R&D Sponsor)   3.44 .876 ปานกลาง 9 

3. รูปแบบให้เงินทนุสนบัสนนุการศกึษาแก่นกัเรียน (Scholarship)  3.66 .932 มาก 6 

4. รูปแบบให้เคร่ืองมือกล  และอปุกรณ์ (Machine & Equipment 

Donation)    
3.08 .874 ปานกลาง 14 

5. การจดัหลกัสตูรพิเศษในสถาบนัการศกึษา (Special Program)   3.22 .897 ปานกลาง 13 

6. รูปแบบจัดหลักสูตรพิเศษนอกสถาบันการศึกษา/การบริการ

วิชาการ (Extension Service) 
3.47 .903 ปานกลาง 7 

7. รูปแบบดงูาน (Industrial Study) 3.44 .932 ปานกลาง 9 

8. รูปแบบฝึกงานในสถานประกอบการ (On the Job Training) 3.72 .881 มาก 4 

9. รูปแบบใช้วิทยากรจากภาคเอกชน (Specialist) 3.86 .899 มาก 3 

10. รูปแบบความร่วมมือทางอ่ืน ๆ   เชน่ การจดัประชมุสมัมนา

ทางวิชาการ การจดันิทรรศการ เป็นต้น 
3.72 .974 มาก 4 

11. รูปแบบระบบร่วมกนัผลิต    4.61 .978 มากท่ีสดุ 2 

12. รูปแบบความร่วมมือกนัพฒันาอาจารย์ในอาชีวศกึษา   3.47 .934 ปานกลาง 7 

13. รูปแบบการฝึกอบรมเตรียมคนเข้าทํางาน 3.41 .923 ปานกลาง 11 

14. รูปแบบการฝึกอบรมเพ่ือยกระดบัฝีมือแรงงาน 3.27 .983 ปานกลาง 12 

 

ผลการศึกษารูปแบบการเรียนระบบเครือข่าย สาขาแม่พมิพ์ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 

จากการใช้เทคนิคเดลฟาย  (Delphi Technique) กบักลุ่มผู้ เช่ียวชาญ และวิเคราะห์ผลจากระดบัคะแนน 2

ค่าเฉลี่ย 2และค่ามัธยฐานในแต่ละประเด็นพบว่ารูปแบบการเรียนระบบเครือข่าย สาขาแม่พิมพ์ของวิทยาลยัเทคนิค

สมทุรสงครามท่ีเหมาะสม ได้แก่ การสง่เสริมศกัยภาพผู้ เรียน  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถนะการเรียนรู้ การใช้ ICT ในการสง่เสริมทกัษะด้านข้อมลูข่าวสารและการเรียนรู้ผ่าน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารส่งเสริมพหุปัญญา และการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาแบบรอบด้าน โดยการสร้าง

เครือข่ายและวิทยาลยัร่วมกนัพฒันาเพ่ือพฒันาระบบการศกึษาเครือข่ายรูปแบบโรงงาน – โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

เป็นการสร้างความร่วมมือกบัองค์กรภายนอกและเครือข่าย ให้ร่วมกนัขบัเคลื่อนมุ่งไปสู่ความสําเร็จในการพฒันาระบบ

การศกึษาเครือข่ายสู่มาตรฐานสากล โครงการท่ีทําและประสบความสําเร็จได้แก่ โครงการความร่วมมือ Mold & Die 

Super Model กบับริษัท เวสเทอร์น โมลด์ จํากัด ปัจจุบนัได้ขยายโครงการความร่วมมือเพ่ิมร่วมกับสภาอตุสาหกรรม

แห่งประเทศไทย อีกหลายบริษัทอาทิเช่น บริษัทเดนโซ ่จํากดั บริษัทเอ แอล เค พรีซิชัน่ เวิอร์ก จํากดั เป็นต้น 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2
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