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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากําลังการผลิตนักศึกษาครูช่างของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 10 แห่ง 2) 
ศึกษาปริมาณการบรรจุครูช่างในตําแหน่งครูผู้ช่วยของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 3) ศึกษาความ
เพียงพอของนักศึกษาครูช่างต่อการบรรจุครูช่างในตําแหน่งครูผู้ช่วยของ สอศ. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาครูช่างใน
สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ 10 แห่ง ระหว่างปีการศึกษา 2546-2557 เลือกแบบเจาะจงโดยยึดจุดมุ่งหมายของการวิจัย 
เป็นหลัก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลสถิตินักศึกษาครูช่างและการบรรจุครูผู้ช่วย และแบบสัมภาษณ์
เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง การเก็บรวบรวมข้อมูล (1) สถิตินักศึกษาครูช่างที่ผู้สําเร็จการศึกษาและกําลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ปีการศึกษา 2548 - 2557 จากมหาวิทยาลัยของรัฐที่ผลิตครูช่างทั้ง 10 แห่ง และสถิติการ
บรรจุครูผู้ช่วยในสังกัดของ สอศ. จากฐานข้อมูลข้าราชการของ สอศ. ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 – 2557 (2) สัมภาษณ์เชิงลึก 
ครูช่างอาวุโสของ สอศ. จํานวน 10 คน ใช้สถิติวิจัยเชิงพรรณนา แสดงค่าร้อยละและค่าอัตราส่วนผลการวิจัยพบว่า  
1) กําลังการผลิตนักศึกษาครูช่างของมหาวิทยาลัยที่ทําหน้าที่ผลิตครูช่างทั้ง 10 แห่ง ผลิตครูช่างได้จํานวน 12,014 คน 
มากเพียงพอต่อการบรรจุครูผู้ช่วยของ สอศ. 2) ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา สอศ. บรรจุครูผู้ช่วยในทุกกลุ่มวิชา
รวมกัน จํานวน 898 คน และ 3) ความเพียงพอของนักศึกษาครูช่างต่อการบรรจุครูช่างในตําแหน่งครูผู้ช่วยของ สอศ.  
ได้อัตราส่วน 13:1 (คน:ตําแหน่ง) จึงสรุปได้ว่าจํานวนครูช่างมากเพียงพอต่อการบรรจุครูผู้ช่วย จากผลการวิจัยครั้งนี้กล่าว
ได้ว่าการขาดแคลนครูผู้สอนของ สอศ. หมายถึงการขาดแคลนตําแหน่งบรรจุข้าราชการครูนั่นเอง จึงได้เสนอแนะแนวทาง
เพื่อการกําหนดนโยบายและวางแผนการบรรจุครูผู้ช่วยอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูที่เรื้อรังมานาน
ถึง 21 ปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ถึงปัจจุบัน 
 
คําสําคัญ: ครูชา่ง, นกัศึกษาครชู่าง, การขาดแคลนครูช่าง,  การบรรจุครูผู้ช่วย 
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A Study of Industrial Teachers Production Capacity : Case Study of Adequacy 
of Industrial Teacher Graduates and Assistant Teachers Recruitment 
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Abstract 

This research aimed to 1) study the capacity of industrial teachers’ production for 10 government 
universities in Thailand, 2) study the amount of assistant teachers’ recruitment of the office of 
vocational education commission – OVEC, and 3) study the adequacy of industrial teachers toward the 
ratio of OVEC. The samples were industrial education students from 10 government universities in 
Thailand who were studying in academic year of 2003-2014, derived from purposive sampling. The 
research instruments were 1) data of graduated in industrial education teachers, 2) data of industrial 
education students who were studying, 3) database of government teachers. The data collected were 
(1) statistics of graduates and students of industrial education who were studying in academic year of 
2005-2013 from10 government universities in Thailand, (2) the statistics of assistant teachers’ 
recruitment of OVEC between 2005-2014. The data for descriptive statistics was percentage, and ratio. 
The research findings were that 1) the capacity of industrial teachers’ production for 10 government 
universities in Thailand was 12,014 which had enough for assistant teachers’ recruitment of OVEC, 2) in 
the past 10 years, OVEC had recruited 898 assistant teachers in industrial education, 3) the adequacy of 
industrial teachers toward the ratio of industrial teachers’ recruitment of OVEC was at 13:1. The 
research can be concluded that the amount of industrial education teachers is adequate for the 
recruitment of assistant teachers in industrial education. The research finding referred to the adequate 
number of OVEC teacher to the lack of recruitment ratio for government teachers. This research 
suggests that the government should provide a policy for recruitment planning focusing on assistant 
teachers which lasts longer than 21 years. 
 
Keywords: industrial education teachers, adequate of industrial teachers, recruitment of assistant, 
      teachers recruitment 
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1.  บทนํา 
  ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสําคัญกับการศึกษาสาย
วิชาชีพเป็นอย่างมาก เ น่ืองจากเม่ือผู้เรียนสําเร็จ
การศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
สามารถนําไปประกอบอาชีพเป็นช่างฝีมือ ช่างเทคนิค 
หรือผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพให้แก่สถานประกอบการและ
โรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นกําลังแรงงานที่ตลาดแรงงาน
มีความต้องการสูงและยังขาดแคลนอยู่อีกเป็นจํานวน
มากไม่น้อยกว่า 95,600 คน [1] ในขณะที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
มีหน้าที่จัดการศึกษาวิชาชีพหรืออาชีวศึกษา ผลิตช่างฝีมือ
และช่างเทคนิค ระดับ ปวช. ปวส. ป้อนสู่แรงงานภาค 
อุตสาหกรรมเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติ สอศ. จึง
กําหนดนโยบายการเพ่ิมจํานวนผู้เรียนอาชีวศึกษาไว้ใน
ภารกิจและเป้าหมายการผลิตและพัฒนากําลังคน
อาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555-2569 ปัจจุบันจึงมีนักเรียน
นักศึกษาให้ความสนใจเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้นเป็น
แนวโน้มที่ดีต่อตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 
แต่ในนโยบายการเพ่ิมผู้เรียนนั้น สอศ. ไม่ได้เพิ่มจํานวน
ครูอาชีวศึกษาด้วย จึงทําให้ประสบปัญหาการขาดแคลน
ครูแบบสะสมต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบันประมาณ 
14,000 อัตรา ซึ่งหากปริมาณครูผู้สอนไม่เพียงพอจะ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพนักเรียนในอนาคตแน่นอน [2]  
  ประเทศไทยมีสถาบันอดุมศึกษาของรัฐ 10 แห่งที่ทํา
หน้าที่ผลิตนักศึกษาครูช่างหรือครูสายอาชีพ ระดับ
ปริญญาตรี [3] เพื่อสําเร็จการศึกษาเป็นครูช่างหรือ
ผู้สอนสายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมในระดับ ปวช. ปวส. 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
งานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งผู้สําเร็จการศึกษา
เป็นครูช่างหรือครูสายอาชีพน้ีจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่ม
จํานวนครูผู้ช่างหรือลดการขาดแคลนครูช่างที่ สอศ. 
กําลังประสบปัญหาขาดแคลนครูผู้สอนได้เป็นอย่างดี 
จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการขาดแคลนครู 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้เสนอนโยบาย
เพื่อการขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาด้านครูยุคใหม่/ครู
พันธุ์ใหม่และครูสาขาขาดแคลนไว้ 13 นโยบาย โดยมี
นโยบายที่เกี่ยวกับการผลิตครู ได้แก่ นโยบายการเร่งรัด
ผลิตครูพันธุ์ใหม่ นโยบายเร่งผลิตครูสาขาขาดแคลนและ

ครูวิชาชีพ และนโยบายส่งเสริมและพัฒนาสถาบันผลิต
ครูให้มีความเข้มแข็ง [4] ซึ่งสอดคล้องกับการจัดทํา
แนวทางในการปฏิรูปการศึกษาที่คุรุสภาเสนอต่อรัฐบาล
และสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อปฏิรูปการศึกษาด้านบทบาท
ในการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้วยเช่นกัน [5] ด้วยเหตุนี้จึงเป็นความท้าทายของ
มหาวิทยาลัยภาครัฐ 10 แห่ง ที่มีหน้าที่ผลิต “ครูช่าง” 
ให้มีทั้งปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการผู้สอนสาย
อาชีพของอาชีวศึกษา และเป็นแรงงานมีคุณภาพของ
ตลาด แรงงาน ซึ่งการผลิตครูในปัจจุบันจําเป็นต้อง
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีโลก เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเป็นครู
ช่างหรือผู้สอนสายอาชีพในอนาคต เป็นครูพันธุ์ใหม่หรือ
ครูในศตวรรษที่ 21 ได้ต่อไป  
 ผู้วิจัยในฐานะที่ เ ป็นผู้สอนของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมอีกบทบาทหน่ึง จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ปัญหาการขาดแคลนครูช่างและความเพียงพอของ
นักศึกษาครูช่างต่อการบรรจุครูผู้ช่วยให้แก่ สอศ. เพื่อ
เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในการผลิตนักศึกษาครูช่างต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1  ศึกษากาํลังการผลิตนกัศึกษาครูช่างของสถาบัน 
อุดมศึกษาของรฐั 10 แหง่  

2.2  ศึกษาปริมาณการบรรจุครูช่างในตําแหน่งครู 
ผู้ช่วยของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2.3  ศึกษาความเพียงพอของนักศึกษาครูช่างต่อการ
บรรจุครู ช่ างในตํ าแหน่ งครู ผู้ ช่ วยของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
3.  กรอบแนวคิดการวิจัย 

ผู้วิจัยวางกรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้ โดยศึกษา
ความสัมพันธ์ของกําลังการผลิตและการบรรจุครูช่างที่จะ
ส่งผลต่อความเพียงพอการบรรจุครูผู้ช่วยของ สอศ. 
ตามที่ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) มีหน้าที่เสนอนโยบายแผนพัฒนาและ
มาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ [6]  
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
4.  วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 
research) โดยศึกษาวิเคราะห์จากเอกสารร่วมกับการ
สัมภาษณ์อาจารย์อาวุโสของ สอศ. เกี่ยวข้องสรุปปัจจุบัน
ของการผลิตครูช่าง คุณลักษณะและการบรรจุครูผู้ช่วย
ของ สอศ. ดังน้ี  

 4.1  ศึกษาโครงสร้างการจัดการศึกษาของประเทศ 
ในระดับอุดมศึกษา 

 4.2  ศึกษาข้อมูลหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
(ค.อ.บ.) และการผลิตครูช่างอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัย
ของรัฐ 10 แห่ง 

 4.3  ศึกษาข้อมูลประเภทครูและการบรรจุครูของ   
สอศ. 

 4.4  วิเคราะห์กาํลังการผลิตครูชา่งและความเพยีงพอ
ของครูช่างตอ่การบรรจุในตําแหน่งครูผู้ช่วยของ สอศ. 

 
5.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 5.1  ประชากร คือ นักศึกษาครูช่างของมหาวิทยาลัย
ผลิตครูช่างของรัฐ 10 แห่ง ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 2) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) 3) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  
4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มทร.ก.)          
5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  (มทร.ธ.)   
6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พ.)     
7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  (มทร.ล.)      
8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  (มทร.ศ.)      
9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.ส.) 
และ 10) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อ.)  

 
 

5.2  กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง  
(purposive sampling) โดยยึดจุดมุ่งหมายของการวิจัย
เป็นหลัก ได้แก่ 1) นักศึกษาครูช่างของมหาวิทยาลัยผลิต
ครูช่างของรัฐ 10 แห่ง โดยการวิเคราะห์จากเอกสาร
ระหว่างช่วงปีการศึกษา 2546 - 2557 ก่อนที่ประเทศไทย 
จะประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานผู้จบสายอาชีพใน
ระดับอาชีวศึกษาใกล้เข้าขั้นวิกฤติ [7] และ 2) ครูช่าง
อาวุโสของ สอศ. จากวิทยาลัยเทคนิค จํานวน 10 คน 
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 
6.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

6.1  แบบบันทึกข้อมูลสถิตินักศึกษาครูช่างและการ
บรรจุครูผู้ช่วย ช่วงปี พ.ศ. 2548 - 2557 ตามการ
วิเคราะห์ ส่วนประกอบ (Component  analysis) [8] 

6.2  แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างสัมภาษณ์ 
ครูช่างอาวุโสของ สอศ. ที่บรรจุและทําการสอนมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 20 ปี จํานวน 10 คน เกี่ยวกับปัญหาและ
ความต้องการของครูช่างในสังกัดของ สอศ. ปัญหาและ
ความต้องการของสถานศึกษาในสังกัดของ สอศ. ความ
แตกต่างของครูช่างของ สอศ. ในอดีตกับปัจจุบัน คุณภาพ
ครูช่างจากมหาวิทยาลัยผลิตครูช่างแต่ละแห่ง และ
คุณลักษณะพึงประสงค์ของครูช่างในปัจจุบันและอนาคต  
 
7.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 7.1  รวบรวมข้อมูลสถิตินักศึกษาครูช่างที่ผู้สําเร็จ 
การศึกษาและกําลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรครุศาสตร์-
อุตสาหกรรมบัณฑิต ปีการศึกษา 2548 - 2557 จาก
งานทะเบียนคณะ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องของ 
มหาวิทยาลัยรัฐที่ผลิตครูช่าง 10 แห่ง ได้แก่ มจธ., 
มจพ., สจล., มทร.ก., มทร.ธ., มทร.พ., มทร.ล., มทร.ศ., 
มทร.ส., และ มทร.อ. ในระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 
2558 และข้อมูลสถิติการบรรจุครูผู้ช่วยในสังกัดของ 
สอศ. จากฐานข้อมูลข้าราชการของ สอศ. [9] ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2548 - 2557 ในระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 30 
เมษายน 2558 

7.2  สัมภาษณ์เชิงลึกครูช่างอาวุโสของ สอศ. ที่บรรจุ
และทําการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี จํานวน 10 คน 
ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 – วันที่ 5 สิงหาคม 
2558 

กําลังการผลิตครูชา่ง 
สถิติครูช่างที่สําเร็จการศึกษา 

สถิติว่าที่ครูช่างที่กําลังศึกษาอยู่ 
 

การบรรจุครูช่าง สอศ. 
สถิติการบรรจุครูผู้ช่วย 

คุณวุฒิการบรรจุครูผู้ช่วย 

 
ความเพียงพอ
ของครูช่าง 

ต่อ 
การบรรจุ 

ครูช่าง สอศ. 
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8.  การวเิ
 ผู้วิจัย

ข้อมูลสถิติ
เทคนิคใน

 8.1  
นักศึกษาค
โดยการวิเ
ปีการศึกษ

 8.2  ห
ข้อมูลจําแ
ตามปีพุทธ

 8.3  วิ
ช่างต่อกา
แสดงค่าร้
จํานวนค
พุทธศักรา

 
9.  สรุปผ

 9.1  ด
9

อุดมศึกษ
การศึกษา
แต่ละแห่ง
กําลังการ
ราชมงคล
รองลงมา
พระนครเ
และมหาวิ
1,821 คน

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 

เคราะห์ข้อมูล 
ยใช้การวิเคราะ
ตินักศึกษาครูช
การวิเคราะห์ข้
หาปริมาณครู
ครูช่างที่สําเร็จ
เคราะห์ข้อมูลจ
ษาและมหาวิทย
หาปริมาณการ
แนกตําแหน่งงาน
ธศักราชที่รับบ
วิเคราะห์หาคว
ารบรรจุครูผู้ช่ว
ร้อยละและค่า
ครูช่างกับครู ผู้
าช  

ผลการวิจยั   
ด้านการผลิตครู
9.1.1  กําลังกา

ษาของรัฐ 10 แ
ารวมทั้งหมด 12
งมีปริมาณดังร
ผลิตมากที่สุด 
ลล้านนาจํานวน
า คือมหาวิทย
เหนือ จํานวน
วิทยาลัยเทคโน
น คิดเป็นร้อยละ

กําลังการผลิต

ห์ส่วนประกอบ
ช่างและการบร
ข้อมูลเชิงคุณภา
รูช่างและว่าที่ค
จการศึกษาแล
จําแนกจํานวน
ยาลัยผู้ผลิตครูช
รบรรจุครูผู้ช่วย
น คุณวุฒิการศึ
รรจุเข้าทํางาน
วามเพียงพอขอ
วย โดยใช้สถิติ
าอัตราส่วนใน
ผู้ช่วยที่ ได้รับ

รูช่างอตุสาหกร
รผลิตนักศึกษา
แห่ง มีนักศึกษ
2,014 คน โดย
รูปที่ 2 พบว่า
ได้แก่ มหาวิ

น 2,715 คน คิ
าลัยเทคโนโล

น 2,670 คน คิ
นโลยีราชมงคล
ะ 15 ตามลําดั

 
 
 
 

ครูช่างของแต่ล

บจากแบบบันทึ
รรจุครูผู้ช่วย เ
าพต่อไปนี้ 
ครูช่างจากข้อมู
ะที่กําลังศึกษา
และสาขาวิชาต
ช่างแต่ละแห่ง
 โดยการวิเครา
กษา และสาขาวิ
 
งกําลังการผลิต

ติวิจัยเชิงพรรณ
การเปรียบเที
การบรรจุตา

รรม 
าครูช่างของสถา
ษาครูช่างที่สํา
กําลังการผลิตข
 3 อันดับแรก
ทยาลัยเทคโนโ
คิดเป็นร้อยละ
ลยี พระจอมเก
คิดเป็นร้อยละ
ลพระนคร จําน
ับ 

ละมหาวิทยาลั

ทึก  
เป็น

มูล 
าอยู่ 
ตาม

าะห์
วิชา 

ตครู
ณนา
ทียบ
ามปี

าบัน 
เร็จ
ของ
กที่มี
โลยี
 23 
กล้า 
 22 
นวน 

ลัย 

สา
สา
สาข
สา
อิเล
แม
อุต
ที่ 
ได้แ
ร้อ
จํา
วิศ
16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มห
มห
สอ
สอ
ได้ใ

สอ

ทั้ง
ปร
ชํา
ผู้ช่

9.1.2 
ขาวิชาชีพช่าง
ขาวิชาวิศวกร
ขาวิชาวิศวกรร
ขาวิชาวิศวกร
ล็กทรอนิกส์แ
มคคาทรอนิกส
ตสาหกรรม แล
3 พบว่า 3 อั
แก่ สาขาวิชาวิศ
ยละ 22 รองล
นวน 2,372 ค
วกรรมอุตสาห
ตามลําดับ  

รูปที่ 3 กําลั

9.1.3 ห
หาวิทยาลัย 10
หาวิทยาลัยจะเปิ
นตามที่ตนมีศัก

อนทั้ง 9 สาขาวิ
ในแต่ละปีแสดง
9.2  ด้านการบ
ศ. 

9.2.1 ส
หมด 3,185 คน

ระเภทตําแหน่ง
นาญการพิเศษ

ชวยอํานวยการช

จําแนกจัดกล
งอุตสาหกรรม
รมเครื่องกล ส
รมโยธา สาขาวิ
รรมคอมพิวเต
ละโทรคมนาค
ส์ สาขาวิชาเท
ละสาขาวิชาครุ
ันดับแรกที่มีก
ศวกรรมไฟฟ้าจํ
ลงมาคือสาขา
คน คิดเป็นร้อ
หการ จํานวน 1

 

 
ลังการผลิตครูช่

 

ลักสูตรผลิตครู
0 แห่ง จัดกลุ่ม
ปิดหลักสูตรแล
กยภาพและคว
วิชา โดยข้อมูล
งไว้ดังรูปที่ 4  
บรรจุครูช่างใน

สอศ. มีการบร
น จําแนกตามต
 ได้แก่ ครูผู้ช่ว

ษ รองผู้อํานวย
ชํานาญการพิเศ

ลุ่มผลกําลังกา
มได้ 9 สาขาวิ
สาขาวิชาวิศวก
วิชาวิศวกรรมอ
ตอร์ สาขาวิชา
คม สาขาวิชา
ทคโนโลยีการว
รุศาสตร์วิศวกร
กําลังการผลิต
จํานวน 2,600 ค
าวิชาวิศวกรรม
อยละ 20 และ
1,985 คน คิดเ

ช่างจําแนกสาข

รูช่างสาขาวิชาต
มได้ 9 สาขาวิ
ละทําการจัดกา
วามพร้อม มิได้
ลรวมสถิติการผ

นตาํแหน่งครูผู้ช

รรจุครูผู้สอนทุ
ตําแหน่งทางวิช
วย ครู ครูชํานา
การชํานาญกา
ศษ ดังรูปที่ 5 

 

ารผลิตตาม
วิชา ได้แก่ 
กรรมไฟฟ้า 
อุตสาหการ 
วิศวกรรม
วิศวกรรม
วัดคุมทาง
รรม ดังรูป
ตมากที่ สุด 
คน คิดเป็น
มเครื่องกล 
ะสาขาวิชา
เป็นร้อยละ 

าวิชา 

ต่าง ๆ จาก
วิชา แต่ละ 
ารเรียนการ
เปิดทําการ
ผลิตครูช่าง

ช่วยของ 

กกลุ่มวิชา 
ชาการได้ 6 
าญการ ครู
าร และรอง
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76%

ค

ครูชําน

รอง ผอ

รอง ผอ.ชําน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 
  

9
อุตสาหกร
ช่าง-อุตส
การศึกษ
วิศวกรรมศ
แสดงสัดส่
  
  
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 

สัดส่วนครูช่าง จําแ

2

1

31

3

ครูผู้ช่วย

ครู

ครูชํานาญการ

าญการพิเศษ

อ.ชํานาญการ

าญการพิเศษ

0

ครูผู้สอนที่ได้รับการบ

จํานวนข้าราชการครูจ

4 กําลังการผลิ

การบรรจุครู จํ

9.2.2 จําแนก
รรม จะได้จําน
สาหกรรม จําน
ษา ดังนี้ ครุศ
ศาสตร์ 168 คน
ส่วนจําแนกตาม

สัดส่วนครูช่าง

16%

8%

แนกตามคุณวุฒิการ

วิศว

อุต

ครศุ

898

254

500 1000 15

บรรจุ จําแนกตามตําแห

จําแนกตามตําแหน่งทา

ลิตนักศึกษาครูช

ําแนกตามตําแห

ตามคุณวุฒิกา
นวนครูช่างหรือ
นวน 1,060 ค
าสตร์อุตสาห

น อุตสาหกรรมศ
มคุณวุฒิการศึก

 
 
 

ง จําแนกตามคุ

ศึกษา

วกรรมศาสตร์

สาหกรรมศาสตร์

ศาสตร์อุตสาหกรรม

1,998 

500 2000 2500

หน่งทางวิชาการ

างวิชาการ (คน)

ช่างในแต่ละปี

หน่งทางวิชากา

ารศึกษาทางช่
อผู้สอนสายอา
คน โดยมีคุณ
หกรรม 802 
ศาสตร์ รวม 90
กษาได้ดังรูปที่ 6

คุณวุฒิการศึกษ

ม

0

าร 

ช่าง-
าชีพ

ณวุฒิ
คน 

0 คน 
6 

ษา 

ในช
กลุ่
ระ
ไม่ป
 
 

 
 
 
 
 

ครู

นัก
ผลิ
แต่
89
ต่อ

ปริ
การ
มีก
จํา
25
พ.ศ
เมื่อ
ช่า
ผลิ
สอ
 
 
 
 
 

1 0 0

2548 2549 2550

สถิติการบรรจุครู

จําน

9.2.3 ส
ช่วงระยะเวลา 
มวิชารวมกัน จ
ยะเวลา 6 ปี 
ปรากฏการรับบ

   

รูปที่ 7 สถิ

9.3  ความเพี
ผู้ช่วยของ สอศ

9.3.1  ใ
กศึกษาครูช่างข
ลิตครูช่างได้จํา
่งตั้งครูผู้ช่วยข
8 คน  พบว่า

อการบรรจุครูผู้ช
9.3.2 

มาณการบรรจุ
รบรรจุครูผู้ช่วย
การบรรจุแต่งต
นวน 651 คน
57 และจํานว
ศ. 2549 - 2554
อทําการเปรียบ
งที่สําเร็จการศึ
ิตได้มีปริมาณ
ศ. ทุกปี 

0 0 0

0 2551 2552 255

รูผู้ช่วย ต้ังแต่ปี พ.ศ

นวนบรรจุครูผู้ช่วยร

สถิติการบรรจุ
10 ปีที่ผ่านมา 
จํานวน 898 คน
ติดต่อกัน ตั้ง

บรรจุครูผู้ช่วย 

ถิติการบรรจุครู
 

พียงพอของนักศึ
ศ. 
นช่วง พ.ศ. 254
ของสถาบันอุด
นวน 12,014 
อง สอศ. รวมท
กําลังการผลิต
ช่วยมากกว่า 1
เปรียบเทียบปริ
ครูผู้ช่วยตามช่
ยแต่ละปีในช่วง
ตั้งครูผู้ช่วยมา
 รองลงมาจําน
น 71 คน  ในปี
4 ไม่มีการบรรจุ
บเทียบกับปริม
ศึกษาในแต่ละปี
มากเพียงพอต่

0 0 71

651

53 2554 2555 2

ศ. 2548-2557

รวมทุกกลุ่มวิชา (ค

จุแต่งตั้งครู ผู้ช่
มีการบรรจุครูผู
น ดังรูปที่ 7 
งแต่ปี พ.ศ.25

รูผู้ช่วยรวมทกุก

ศึกษาครูช่างต่อ

48 – 2557 กํา
ดมศึกษาของรั
 คน ในขณะที
ทุกกลุ่มวิชาแล้
ตครูช่างปริมาณ
10 เท่า  
ริมาณครูช่างที
ช่วงเวลา ดังรูปท
งระยะเวลา 10 
ากที่สุดในปี พ
นวน 174 คน 
ปี พ.ศ.2555 โ
จุครูช่างนาน 6 
มาณจํานวนนั
ปี พบว่าปริมา
ต่อการบรรจุครู

 

174

2556 2557

คน)

ช่วย พบว่า
ผู้ช่วยในทุก
แต่ในช่วง

549-2554    

กลุ่ม 

อการบรรจุ

ลังการผลิต 
ัฐ 10 แห่ง 

ที่การบรรจุ
ล้วมีจํานวน 
ณเพียงพอ 

ที่ผลิตได้กับ
ที่ 8 พบว่า  
ปีที่ผ่านมา 

พ.ศ. 2556
ในปี พ.ศ.
โดยในช่วง
ปีติดต่อกัน 
ักศึกษาครู
ณครูช่างที่
รูผู้ช่วยของ 
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10. อภิปร

10.1 
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ถึงการขาดแค
อดคล้องกับผล
รรจุและทํากา
],  [12],  [13]
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10 แห่ง มีปริม
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898 คน ที่ ส
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วงระยะเวลา 1
ริมาณตําแหน่ง
ราชการ (ครู) 
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ณ์ครูช่างอาวุโสข
ไม่น้อยกว่า 20
[16], [17], [1

การจ้าง “ครูพิเ
อนระหว่างรอก
งบบํารุงการศึก
ยะเวลาในการ
มื่อใดก็ได้ เป็น
ประสบการณ์ส
ที่การงาน จึงข
ามสําคัญกับง
น สอนตามหนัง
ดจนหมดคาบเรี

วย 
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ของ
มาณ
อต่อ
สอศ. 
ส่วน 
วกับ
0 ปี
การ
ที่มี 
รรจุ
อศ. 
รครู
ของ 
0 ปี 
18], 
เศษ
การ
กษา
จ้าง
เหตุ
สอน
ขาด
งาน
ังสือ
รียน  

หรื
สวั
ครู
แล

ครู
อัต
ลด
ขอ
อุต
อุป
อุต
ผลิ
อาห
 
11

ป้อ
ขา
บร
โดย
ปร
ปัจ

พิจ
คว
ศ. 
Ma
ขอ

ที่ผ
ให้
ผลิ
อน
พัฒ
การ
ภา
ขอ

รอลาออกเมื่อได
ัสดิการที่ดีกว่า
ช่างในลักษณะ
ะทุกส่วนในระ
10.2  จากผลวิ
ช่างมีมากกว่า

ตราส่วน 13:1 
ดลง และหรือผ
องเทคโนโลยีแ
ตสาหกรรม ได
ปกรณ์ อุตสาห
ตสาหกรรมผลิต
ตยาง อุตสาหก
หาร [20] 

. ข้อเสนอแนะ
 11.1  ข้อเสน

11.1.1
อนสู่ตลาดแรงง
ดแคลนแรงงา

รรจุครูช่างในตํา
ยพิจารณาคัดเลื
ระสบการณ์ ค
จจุบันก่อนการเ

11.1.2
จารณานโยบา
ามต้องการขอ
รวมถึงการวิเค
achine, Mon
งมหาวิทยาลัย

11.1.3
ผลิตครูช่างทุกแ
มีความต่อเนื่อ

ลิตในสาขาที่มี
นาคตโดยต้องมี
ฒนาเศรษฐกิจแ
รพัฒนาด้านเศร
คธุรกิจและเท
งภาคธุรกิจและ

ด้งานใหม่ที่มีค
า ดังนั้นการแก้
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ครูช่างตาม
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และวิจัยแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น 
รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรแบบอิงฐานสมรรถนะให้
สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพของประเทศตามการจัดทํา
มาตรฐานอาชีพโดยสถาบันมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
แห่งชาติ 

11.1.4 กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัย 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตครูช่างควรเร่งวางกรอบ
กระบวนการผลิตครูช่างให้มีสมรรถนะสอดรับกับรูปแบบ
การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เปล่ียนไปตามเทคโนโลยียุคดิจิทัล 
ครูช่างในศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีคุณลักษณะในทักษะ
ความรู้ 3 ด้าน หรือต้องมี TPACK [21] คือ ต้องรู้ลึกใน
วิชาการและเก่งทักษะในวิชาชีพ (Content knowledge) 
ถ่ายทอดความรู้ผ่านวิธีการสอนที่เหมาะสม (Pedagogy 
knowledge) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรยีน
การสอน (Technology knowledge) เช่น การเรียนรู้
แบบร่วมมือกันทางออนไลน์ การเรียนรู้ดว้ยตัวเองจากส่ือ
หลากหลาย หรือการให้ความรู้ด้วยส่ือดิจิทัลวิดีทัศน์ 
(Digital video content) เป็นต้น  

11.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
11.2.1  ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต 

ครูช่างเพื่อสามารถคาดการณ์การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
การเรียนการสอนให้สาขาวิชามีความสอดคล้องต่อความ
ต้องการและการพัฒนาของประเทศ 

11.2.2  ควรสร้างชุดฝึกอบรมการพัฒนา 
สมรรถนะครูช่างในปัจจุบันให้มีความพร้อมในการสอน
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

11.2.3  ควรพัฒนารูปแบบการฝึกสอนของ 
นักศึกษาครูช่างให้สามารถบูรณาการทักษะการสอนและ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลประกอบการสอนใน
อนาคตได้ 
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