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PARTICIPATION IN ACADEMIC ADMINISTRATION OF PATTAYA TECHNICAL COLLEGE
TEACHERS UNDER THE VOCATIONAL EDUCATION COMMISSION
Abstract
The purposes of this research were to 1) To study the level of participation in the
academic administration of Pattaya Technical College teachers. 2) To study the level of
participation in the academic administration of Pattaya Technical College teachers, they
were classified by educational level. 3) To study and compare teachers' level of academic
administration participation, they were classified by work experience. 4) To study and
compare teachers' level of academic administration participation, they were classified by
subjects and departments. The population used in this research was 86 teachers from
Pattaya Technical College, which was acquired by purposive sampling. The research
instrument was a questionnaire on opinions on participation in the academic administration
of Pattaya Technical College teachers. The discrimination rating scales were from .34 to .65.
The reliability was .86. The statistics used in data analysis were percentage, mean and
standard deviation. The hypothesis test was a T-test and the analysis of variance was F-test.
The results were as follows.
1. The overall level of participation in the academic management of Pattaya Technical
College teachers was high. (𝑥̅ = 3.71 S.D. = 0.14) As an individual, the highest level
was in assessment and evaluation, and course transfer. (𝑥̅ = 4.01 S.D. = 0.21) This was
followed by learning process development. (𝑥̅ = 3.87 S.D. = 0.27) Media innovation
and educational technology development were excellent. (𝑥̅ = 3.79 S.D. = 0.22) and
instructional supervision was also excellent. (𝑥̅ = 3.77 S.D. = 0.35) The lowest mean
score was for collaboration in academic development with other schools. (𝑥̅ = 3.26
S.D. = 1.04)
2. The degree of involvement in academic management of Pattaya Technical College
teachers was ranked by educational level, with a mean of The bachelor's degree was
excellent. (𝑥̅ = 3.69 S.D. = 1.13) The following was the master's degree
(𝑥̅ = 3.85 S.D. = 0.07) The level study of involvement in academic management of
Pattaya Technical College teachers, they were classified by educational level
between bachelor's degree and master's degree is different and significance level was
0.5, according to the hypothesis.
3. The study and the comparison of participation in academic administration, they were
classified by work experience found the highest rank was 16 years and above. (𝑥̅ =
3.89 S.D. = 0.66) The following was 6-10 year. (𝑥̅ = 3.73 S.D. = 0.10) and the other was
less than 15 years. (𝑥̅ = 3.62 S.D. = 0.92) The lowest rank was 11-15 years. (𝑥̅ = 3.58
S.D. = 0.10) The significance level was 0.5, according to the hypothesis.

4. The study and comparison of participation in academic administration divided by
subjects and departments showed that the industry department had the highest
rank. (𝑥̅ = 3.74 S.D. = 0.10), followed by the travel department (𝑥̅ = 3.65 S.D. = 0.82),
and the commerce department. (𝑥̅ = 3.62 S.D. = 0.10) The General Relations
Department had the lowest participation. (𝑥̅ = 3.55 S.D. = 0.13) The significance level
was 0.5, according to the hypothesis.

บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษากับการสร้างโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ เป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
นั้นต้องตระหนักถึง ผู้เรียนเป็นสาคัญ (Learner Focus) โดยเฉพาะการพัฒนานักเรียนไปสู่เป้าหมายทั้งในด้าน
เก่งดี และความมีสุขได้นั้น จาเป็นต้องพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นหน่วยงานที่เป็นมาตรฐานมีคุณภาพอย่าง
พร้อมเพรียง รวมทั้งมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ในการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
จึงต้องพัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning School) เพราะเชื่อว่าโรงเรียนจึงต้องเน้นที่การ
เรี ยนรู้ เป็ น สาคัญมากกว่าการสอนแต่การที่จะสามารถสร้างให้ทุกโรงเรียนเกิดขึ้นได้นั้นจาเป็นต้องอาศัย
องค์ประกอบหรือปัจจัยต่างๆเพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายปลายทาง (สุวิมล ว่องวาณิช. 2558) องค์ประกอบที่
สาคัญ ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเยาวชน
ไทยแห่งยุคศตวรรษที่ 21 คือ การบริการงานวิชาการในสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการเป็นงานบริหาร
ที่มี ค วามส าคั ญ เป็ น อั น ดับ แรก คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 40 ของการบริ ห ารงานทั้ ง หมด จะเห็ น ว่ า ครู ต้ อ งสนใจ
สนับสนุน และปฏิบัติงานด้านวิชาการซึ่งเกือบเป็นครึ่งหนึ่งของการบริหารการศึกษา การบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึ ก ษาเป็ น การบริ ห ารการจั ด กิ จ กรรมทุ ก ชนิ ด ทุ ก ประเภทที่ เ กี่ ย วกั บ การเรี ย นการสอน
(รุ่ง ลอยเลิศ. 2543) ซึ่งมีอิทธิพลมากต่อการบริหารสถานศึกษา เปรียบเหมือนเส้นเลือดใหญ่ไปหล่อเลี้ยง
หัวใจ การบริหารจึงเป็นกิจกรรมที่สาคัญที่สุดของการบริหารงานวิชาการที่จะทาให้งานวิชาการเกิดพลวัตอยู่
ตลอดเวลา ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการศึกษา การบริหารงานวิชาการให้ ประสบ
ผลสาเร็จนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานวิชาการ ทราบขอบข่ายและปฏิบัติภารกิจ
การบริหารงานวิชาการ กระจายอานาจในการบริหารงานอย่างชัดเจน มีการวางแผนงานที่เป็นระบบ ต้องเป็น
ผู้นาทางวิชาการสามารถปฏิบัติงาน ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ ผลดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
โดยมุ่งประโยชน์ให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลั กสูตร และสามารถปรับตัวในสังคม
มีคุณธรรม ขยั น หมั่น เพีย ร มีความรู้ ทั กษะตามศัก ยภาพ และเป็นพลเมืองที่ ดีในระบอบประชาธิปไตย
(ธรรมรส โชติกุลชร. 2544) การบริหารงานวิชาการจึงเป็นตัวกาหนดในการจัดการของสถานศึกษาทั้งในด้าน
ปริมาณและคุณภาพของการบริหารสถานศึกษาจะดีหรือไม่นั้น จะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการซึ่งจะ
ส่งผลไปยังตัวผู้เรียนชี้ให้เห็นคุณภาพของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา ระบบการบริหารและการจัดการ
นับว่าเป็นสิ่งสาคัญและความจาเป็นต่อการสร้างโรงเรียนให้เป็นองค์กรต้องการเรียนรู้ ซึ่งระบบการบริหารและ
การจัดการที่สอดคล้องกับสถานศึกษาในลักษณะแห่งนี้ ได้แก่ การจัดการคุณภาพ โดยเน้นคุณภาพเป็นสาคัญ
โดยเฉพาะคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนประกอบด้วย การเน้นลูกค้าเป็นสาคัญนั่นคือนักเรียน การปรับปรุ ง
อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ การจัดการคุณภาพถือว่ามนุษย์เป็นทรัพยากรที่สาคัญต้อง
พัฒนาเริ่มที่ ครู ก่อนการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทางาน และสุดท้ายการจัดการสภาพการ
เรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูปรับปรุงยุทธศาสตร์การสอน ปฏิรูปการเรียนการสอนโดยมุ่งสู่โรงเรียนแห่งการเรียนรู้
จัดสภาพโรงเรียนที่มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
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ครูหรือผู้สอนมีส่วนร่วม มีความสาคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ เพราะฉะนั้นครูหรือผู้สอนก็ต้องมี
ความรู้ทางด้านงานวิชาการซึ่งบทบาทของงานวิชาการแทบทั้งหมดที่ต้องเกี่ยวข้องกับครู เพราะไม่ว่าจะเป็น
งานด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน งานวิจัย การนิเทศ การประกันคุณภาพ การ
วัดและประเมิน ผลรวมทั้งติดตามผล ตลอดจนเรื่องของสื่ อการเรียนการสอนรวมไปถึ งการพัฒ นาผู้ ส อน
ตลอดจนการดาเนิ น กิจ การของสถานศึกษาจะต้องเป็นไปตามหลั กสู ตร ครูต้องมีความรู้และความเข้าใจ
ตลอดจนทราบถึ ง ขอบเขตของงานแต่ ล ะงาน ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ ทุ ก งาน วิ ช าการที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น
(รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ. 2553) ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมทุกระยะ ด้วยการเพิ่มรายวิชาใหม่ที่มีเนื้อหาสาระทันสมัย เพื่อให้เกิดผลกับผู้เรียนอย่างแท้จริง เพราะ
การใช้หลักสูตรในสถานศึกษาจะมีส่วนเกี่ยวโยงไปถึงการจัดตารางสอน การจัดชั้นเรียน วิธีสอน การใช้สื่อการ
เรียนการสอน ตลอดจนถึงการวัดและประเมินผล ถ้ามองในด้านของงานสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการ
ได้แก่ งานควบคุมดูแลหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดทาสื่อการเรียนการสอน การนิเทศ การจัดทา
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาในตัวผู้เรียน ซึ่งจะเห็นได้ว่างานทางด้านวิชาการเป็นสิ่งสาคัญที่สุดเพราะจะ
เกี่ยวข้องกับครูหรือผู้สอนในทุกๆด้าน
ดั ง นั้ น สรุ ป ได้ ว่ า งานวิ ช าการถื อ ว่ า เป็ น หั ว ใจของการบริ ห ารการศึ ก ษา เพราะจุ ด มุ่ ง หมายของ
สถานศึกษาก็คือ การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ซึ่งขึ้นอยู่กับงานวิชาการทั้งสิ้น งานวิชาการเป็ นกิจกรรมการ
จัดการเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้ การจัดการเรียนการสอน งานสื่อการเรียนการสอน
งานวัดและประเมินผล งานห้องสมุด งานนิเทศการเรียนการสอน งานวางแผนการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุ จุ ด มุ่งหมายของการศึกษาที่ก าหนดไว้ อย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ ส่ ว นงานด้า นอื่นๆเป็ นองค์ประกอบให้
สถานศึกษาดาเนินไปด้วยความราบรื่น ผู้บริหารสถานศึกษาทุกควรควรจะรับผิดชอบเป็นผู้นาของครูในด้าน
วิชาการเป็นอันดับแรก เพราะหน้าที่ของสถานศึกษาทุกแห่ง คือ การให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาในด้าน
วิชาการ โดยทางานร่วมกับครูผู้สอน กระตุ้นเตือนครูให้คาแนะนาและชี้แนะ และประสานงานให้ครูทางาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในการสอน งานวิชาการถือว่าเป็นงานหลักของสถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษานั้น
จะมีขนาดใด เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดแผนการเรียน และการจัดการเรียนการสอน
ซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษาซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องทางตรงหรือทางอ้อม ก็อยู่ที่ลักษณะงานนั้น จะเห็นได้ว่า งาน
วิชาการเป็นงานที่มีขอบข่ายครอบคลุมหลายด้าน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพแก่
ผู้เรียนทุกด้าน ซึ่งสามารถสรุ ปขอบเขตของงานวิชาการในสังกัดส านั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในหลายด้านดังนี้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดผล
ประเมิ น ผล และเที ย บโอนผลการเรี ย น ด้ า นการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ด้ า นการพั ฒ นาสื่ อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้า นการนิเทศการศึกษา ด้านการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการชุมชน ด้านการประสานความร่วมมือในการ
พัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอื่น ซึ่งงานในแต่ละด้านล้วนมีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องกับครูผู้สอน บุคลากร
ทางการศึกษา รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีความเข้าใจและตระหนักรวมถึงต้องแก้ไขปัญหาต่างๆและ
พัฒนาในการทางานด้านวิชาการ เพราะถ้าครูขาดความเข้าใจในงานวิชาการไม่ว่าจะเป็นในด้านใดๆส่งผลให้
การทางานเป็นไปอย่างล่าช้าและขาดประสิทธิภาพทาให้การบริหารงานวิชาการของครู จึงต้องเป็นผู้มีความรู้
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ความเข้าใจในการบริหารงานวิชาการอย่างลึกซึ้งและต้องให้ความสาคัญในการปฏิบัติงานด้านวิชาการอย่าง
เต็มที่ เพื่อสามารถนาพาการปฏิบัติงานวิชาการประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ
ครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมการ
แสดงความคิดเห็ น ในการบริ ห ารงานวิ ช าการของสถานศึกษาเป็ นอีกแง่มุมหนึ่งที่น่ าศึก ษาเพราะครูเป็ น
บุคลากรที่เป็นกาลังสาคัญเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานทุกงานภายในสถานศึกษา เป็นผู้ให้ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นจริงในปัจจุบันและทาให้ครูเกิดความรู้สึกเป็นเกียรติในการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
ย่อมเกิดความพอใจและผูกพันกับงาน มีขวัญและกาลังใจและเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน เกิดการ
ยอมรั บ ในการบริ ห ารงานวิ ช าการ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการพัฒ นาการบริ ห ารงานวิ ช าการของผู้ บ ริ ห าร
การบริหารสถานศึกษาจึงจาเป็นต้องบริหารโดยการกระจายอานาจและการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องหลาย
ฝ่ า ยเพื่ อ ให้ ก ารบริ ก ารงานวิ ช าการเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาผู้ เ รี ย น
และสถานศึกษา
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานวิ ช าการ ของครู
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จาแนกตามระดับการศึกษา
1.2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานวิ ช าการ ของครู
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จาแนกตามประสบการณ์ทางาน
1.2.4 เพื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานวิ ช าการ ของครู
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จาแนกตามประเภทวิชาและแผนกวิชา
1.3 สมมติฐานการวิจัย
1.3.1 ครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยาที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
แตกต่างกัน
1.3.2 ครู วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พั ท ยาที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการท างานแตกต่ า งกั น มี ส่ ว นร่ ว มในการ
บริหารงานวิชาการแตกต่างกัน
1.3.3 ครูวิทยาลัย เทคนิค พัทยาที่สังกัดประเภทวิชาและแผนกวิชาแตกต่างกันมีส่ วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการแตกต่างกัน
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
ผลการวิ จั ย นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการ ของครู วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พั ทยา สั ง กั ด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
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1.4.1 ทาให้ทราบถึงระดับการมีส่ว นร่ว มและความเข้าใจการบริหารงานวิชาการ ของครู
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.4.2 เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานวิชาการ ของครูวิทยาลัยเทคนิค
พัทยา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพการศึกษาในปัจจุบัน
1.4.3 นาผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิค
พัทยา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.5 ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิค
พัทยา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
1.5.1 กลุ่มประชากร
กลุ่ ม ประชากร ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ งนี้ ได้ แ ก่ ครู วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พั ท ยา สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวน 86 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
1.5.2 พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
1.5.3 ระยะเวลาที่ใช้ในวิจัย ตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
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1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้กรอบแนวคิดดังนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
ส ถ า น ภ า พ ข อ ง ค รู แ ล ะ ผู้ บ ริ ห า ร

พัสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
1. ระดับการศึกษา
2. ประสบการณ์ทางาน
3. ประเภทวิชาและแผนกวิชา

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานวิ ช าการของครู
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3. ด้านการวัดและประเมินผล การเทียบโอนผลการ
เรียน
4. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
6. ด้านการนิเทศการเรียนการสอน
7. ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
8. ด้านการส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน
9. ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาอื่น

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ
1.7.1 การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารสถานศึกษา โดยการจัดกิจกรรมทุกอย่างที่
เกี่ ย วกั บ การเรี ย นการสอนนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาให้ ไ ด้ ผ ลดี แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แต่ ก ารที่ ง านวิ ช าการจะมี
ประสิทธิภาพนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารและครูเพราะผู้บริหารคือผู้นาทางวิชาการทางานร่วมกับครูให้ คาแนะนา
ประสานงานให้ครูทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ งานบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกั ด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.7.2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นการกาหนด
แผนการจั ด ประสบการณ์ ห รื อ การก าหนดแนวทางการจั ด การเรี ย นการสอน เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้
ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติตามเป้าหมายที่วางไว้ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน การ
กาหนดเนื้อหาควรกาหนดให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร
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1.7.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน หมายถึงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและให้สอดคล้องกับความสนใจ
ความถนัดของผู้เรียน การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การนิเทศเพื่อ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู
1.7.4 ด้านการวัด ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การกาหนดระเบียบ แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และการส่งเสริมให้ครู
ดาเนินการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ โดนเน้นการประเมินตามสภาพจริง การเทียบโอนความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ผลกาเรียนจากสถานศึกษาอื่น รวมถึงการสร้างพัฒนาและพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผล
ให้ได้มาตรฐาน
1.7.5 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒ นาคุณภาพการศึกษา หมายถึง ความสามารถในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยที่เหมาะสม การแสวงหาวิธีการ แนวทาง หรือนวัตกรรม การศึกษาที่หลากหลาย
ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเผยแพร่ผลงานการวิจัยทางการศึกษากับสถานศึกษา องค์กร
หน่วยงาน และสถาบันอื่นๆ
1.7.6 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์ความจาเป็นในการ
ผลิตสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี การจัดหาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และการประเมินผลและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1.7.7 ด้านการนิเทศการสอน หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและแก้ปัญหากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษา โดยการสารวจปัญหาและความต้อ งการนิเทศ การจัดทาแผนและ
ปฏิทินการนิเทศ การจัดทาเครื่องมือนิเทศ การติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการนิเทศ เพื่อให้คาปรึกษา
ช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
1.7.8 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง การจัดระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา การกาหนดเป้าหมาย วางแผนการประกันคุณภาพ การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.7.9 ด้านการส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน หมายถึง การสารวจความต้องการการจัดความรู้ให้กับ
ชุมชน และการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา หรือจัดกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษา
1.7.10 ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น หมายถึง การวางแผน
ประสานความร่ ว มมื อ และสร้ า งเครื อ ข่ า ยกั บ องค์ ก รต่ า งๆและผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ งานวิ ช าการ เพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และช่วยเหลืองานวิชาการ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีประเด็นตามลาดับดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
2.2 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ
2.3 ความสาคัญของการบริหารงานวิชาการ
2.4 ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ
2.5 บริบทของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.5.1 งานวิจัยภายในประเทศ
2.5.2 งานวิจัยต่างประทศ
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
การบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มมี วิ วั ฒ นาการมาจากแนวคิ ด การบริ ห ารเชิ ง มนุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ ( Human
relation approach) และการบริหารเชิงพฤติกรรม (Behavioral approach) บุคคลที่เป็นผู้บุกเบิกแนวคิดนี้
คือ Mary Parker Follet โดยได้เขียนบทความชื่อ Dynamics administration บรรยายให้ผู้บริหารแก้ปัญหา
ความขัดแย้งในองค์กรด้วยวิธีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์และพยายามให้นายทุนคิดถึงคนงานบ้างไม่ใช่คิดแต่เรื่อง
เงินอย่างเดียวแนวคิดนี้ได้รับการสนับสนุนโดย Elton Mayo และ F.j. Roethlisberger แห่งมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด การบริหารโดยให้บุคคลในองค์กรหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ ร่วมการตัดสินใจใช้
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กาหนดเป้าหมาย ใช้ความเชี่ยวชาญในการบริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือแก้ ไข
ปัญหาต่างๆที่เกิดจากการบริหารงานคือ ความสาคัญของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมก่อให้เกิดความเข้าใจ
ร่วมกันในการปฏิบัติที่มุ่งหวัง และกระบวนการการตัดสินใจสามารถรองรับพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรได้
กว้างขวางและเกิดการยอมรั บ ได้เป็ น หลั กการของการบริห ารงานที่มีผ ลต่อการด าเนินการเชิงวิ เคราะห์
ซึ่งนาไปสู่การตัดสินใจได้ ลดช่องว่างของระบบการสื่อสารในองค์กรและขจัดปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมเป็นการบริหารที่เปิดโอกาสให้บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้เข้ามา
มีส่วนร่วมคิดตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมทางาน จึงก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน ผูกมัดและตกลงใจร่วมกันในการ
บริหารโรงเรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการบริหารแบบมี ส่วนร่วม จึงทาให้เกิดประโยชน์ได้แก่การมีส่วนร่วม
ก่อให้เกิดระดมความคิดทาให้เกิดความคิดที่หลากหลาย ซึ่งดีกว่าการคิดและตัดสินใจเพียงบุคคลเดียว เป็น
การลดการต่อต้านและก่อให้เกิดความยอมรับมากขึ้น เปิดโอกาสให้มีการสื่อสารที่ดี สามารถแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการทางานร่วมกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การมีส่วนร่วมทาให้เกิดการตัดสินใจมี
คุณภาพและทาให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติ งานมากขึ้นด้ว ย แนวคิดทฤษฎีการมีส่ วนร่ว ม ทฤษฎีที่
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมมี 5 ทฤษฎี ซึ่ง อคิน รพีพัฒน์ (อ้างถึงใน ยุพาพร รูปงาม. 2547) ได้สรุปไว้ดังนี้
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1. ทฤษฎีการเกลี้ยกล่อมมวลชน (Mass Persuation)
Masiow (อ้างถึงใน อคิน รพีพัฒน์. 2547) กล่าวว่า การเกลี้ยกล่อม หมายถึง การใช้คาพูด
หรือการเขียน เพื่อมุ่งให้เกิดความเชื่อถือและการกระทา ซึ่งการ เกลี้ยกล่อมมีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานและถ้าจะให้ เกิดผลดีผู้เกลี้ยกล่อมจะต้องมีศิลปะในการสร้างความสนใจในเรื่อง
ที่จะเกลี้ยกล่อม โดยเฉพาะในเรื่อง ความต้องการของคนตามหลักทฤษฎีของ Maslow ที่เรียกว่าลาดับขั้น
ความต้องการ (hierarchy of needs) คือความต้องการของคนจะเป็นไปตามลาดับจาก น้อยไปมาก
มีทั้งหมด 5 ระดับ ดังนี้
1.1 ความต้องการทางด้านสรีระวิทยา (physiological needs) เป็นความต้องการขั้น
พื้นฐานของมนุษย์ (survival needs) ได้แก่ ความต้องการด้านอาหาร ยา เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และความ
ต้องการทางเพศ
1.2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต (safety and security needs) ได้แก่
ความต้องการที่อยู่อาศัยอย่างมีความปลอดภัยจากการถูกทาร้าย หรือถูก ขโมยทรัพย์สิน หรือความมั่นคงใน
การทางานและการมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงในสังคม
1.3 ความต้องการทางด้านสังคม (social needs) ได้แก่ ความต้องการความรัก ความ
ต้องการที่จะให้สังคมยอมรับว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
1.4 ความต้องการที่จะเกียรติยศชื่อเสียง (self-esteem needs) ได้แก่ ความภูมิใจ ความ
ต้องการดีเด่นในเรื่ องหนึ่ งที่จ ะให้ ได้รั บการยกย่องจากบุคคลอื่น ความต้องการ ด้านนี้เป็นความต้องการ
ระดับสูงที่เกี่ยวกับความมั่นใจในตนเองในเรื่องความสามารถ และความสาคัญของบุคคล
1.5 ความต้องการความสาเร็จแห่ง ตน (self-actualization needs) เป็นความต้องการใน
ระบบสูงสุด ที่อยากจะให้เกิดความสาเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างตามความนึกคิด ของตนเองเพื่อจะพัฒนาตนเองให้
ดีที่สุดเท่าที่จะทาให้ได้ความต้องการนี้จึงเป็นความต้องการ พิเศษของบุคคลที่จะพยายามผลักดันชีวิตของ
ตนเองให้เป็นแนวทางที่ดีที่สุด
2. ทฤษฎีการระดมสร้างขวัญของคนในชาติ (National Moraie)
คนเรามีความต้องการทางกายและใจถ้าคนมีขวัญดีพอ ผลของการทางานสูง ตามไปด้วย แต่
ถ้าขวัญไม่ดีผลงานก็ต่าไปด้วย ทั้งนี้เนื่องจากขวัญเป็นสถานการณ์ทางจิตใจที่แสดงออกในรูปพฤติกรรมต่างๆ
นั้นเอง การจะสร้างขวัญให้ดีต้องพยายามสร้าง ทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน เช่น การไม่เอารัดเอาเปรียบ การ
ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงาน การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เป็นต้น และเมื่อใดก็ตามถ้าคนทางานมีขวัญดี
จะเกิดสานึกในความรับผิดชอบ อันจะเกิดผลดีแก่หน่วยงานทั้งในส่วนที่เป็นขวัญส่วนบุคคล และของขวัญกลุ่ม
ดังนั้น จะเป็นไปได้ว่าขวัญของเราโดยเฉพาะคนมีขวัญที่ดีย่อมเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะนาไปสู่การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆได้เช่นกัน
3. ทฤษฎีสร้างความรู้สึกชาตินิยม (Nationallsm)
ปัจจัยประการหนึ่งที่นาสู่การมีส่วนร่วมคือ การสร้างความรู้สึกชาตินิยมให้ เกิดขึ้น หมายถึง
ความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองที่จะอุทิศหรือเน้นค่านิยมให้เกิดขึ้น หมายถึง ความรู้สึกเป็นตัวของตั วเองที่จะอุทิศ
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หรือเน้นค่านิยมเรื่องผลประโยชน์ ส่วนร่วมของชาติ มีความพอใจในชาติของตัวเอง พอใจเกียรติภูมิ จงรักภักดี
ผูกพันต่อท้องถิ่น
4. ทฤษฎีการสร้างผู้นา (Leadership)
การสร้ างผู้ น าจะช่ว ยจูงใจให้ ประชาชนทางานด้ว ยความเต็มใจเพื่อบรรลุ เป้าหมายหรื อ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน ทั้งนี้เพราะผู้นาเป็นปัจจัยสาคัญของการร่วมกลุ่มคน จูงใจไปยังเป้าประสงค์โดยทั่วไปแล้ว
ผู้นาอาจจะมีทั้งผู้นาที่ดีเรียกว่า ผู้นาปฏิ ฐาน (positive leader) ผู้นาพลวัตร คือ เคลื่อนไหวทางานอยู่เสมอ
(dynamic leader) และผู้นาไม่มีกิจ ไม่มีผลงานสร้างสรรค์ ที่เรียกว่า ผู้นาเสธ (nagative positive) ผลของ
การให้ทฤษฎีการสร้างผู้นา จึงทาให้เกิดการระดมความร่วมมือปฏิบัติงานอย่างมีขวัญกาลังใจ งานมีคุณ ภาพ
มีความคิดริเริ่ มสร้ างสรรค์ และร่วมรับผิ ดชอบ ดังนั้น การสร้างผู้นาที่ดี ยอมจะนาไปสู่ การมีส่ วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆด้วยดีนั่นเอง
5. ทฤษฎีการใช้วิธีและระบบทางการบริหาร (Administration and Method)
การใช้ระบบบริหารในการระดมความร่วมมือเป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายเพราะใช้กฎหมาย ระเบียบ
แบบแผน เป็นเครื่องมือในการดาเนินการ แต่อย่างใดก็ตามผลของความร่วมมือยังไม่มีระบบใดดีที่สุดในเรื่อง
การใช้บริหาร เพราะธรรมชาติของคน ถ้าทางานตามความสมัครใจอย่างตั้งใจไม่มีใครบังคับก็ จะทางานด้วย
ความรัก แต่ถ้าไม่ควบคุมเลยก็ไม่เป็นไปตามนโยบายและความจาเป็นของรัฐ เพราะการใช้ระบบบริหาร เป็น
การให้ปฏิบัติตามนโยบายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพิ่มความคาดหวัง
การบริหารแบบมีส่วนร่วมหรือการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติการศึกษาเป็นกระบวนการที่สนับสนุนส่งเสริม พัฒนามาตรฐานการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด
ต่างๆเกี่ยวกับการให้ความหมายของการมีส่วนร่วม สาหรับความหมายของการมีส่วนร่วม มีนักวิชาการทั้งชาว
ไทย และชาวต่างประเทศที่มีความรู้ ความสามารถ ได้ให้ความหมายของการมีส่วนรวมไว้ดังนี้
จินตนา สุจจานนท์ (2549) การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการดาเนินงานรวมพลังประชาชนกับ
องค์กรของรัฐหรือองค์กรเอกชนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาของชุมชน โดยให้สมาชิกเข้ามาร่วม
วางแผน ปฏิบัติและประเมินงานเพื่อแก้ปัญหาของชุมชน
ทรงวุฒิ เรืองวาทศิลป์ (2550) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนที่
เกี่ย วข้องเข้ามามีบทบาทร่ วมในกิจ กรรมทุกประการตามกาลั งความสามารถของสมาชิกไม่ว่าจะเป็นการ
ตัดสินใจ การดาเนินกิจกรรม การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลร่วมกัน นาผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข
พัฒนางานในกลุ่มให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้น
สัญญา เคณาภูมิ (2551) การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่สมาชิกได้มีโอกาสร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบัติตามโครงการ ร่วมติดตามประเมินผลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์ ทั้งนี้ การมีส่วน
ร่วมจะต้องมาจากความสมัครใจ พึงพอใจ และได้รับผลประโยชน์ที่เกิดจากชุมชนโดยส่วนร่วมกัน
เมตต์ เมตต์การุณจิต (2553) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามา
มีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะของการรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ
ร่วมติดตาม
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สมยศ นาวีการ (2554) การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการของผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในกระบวนการตัดสินใจ (Particpative Management) เน้นการมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็งของบุคคล PM
ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญของพวกเขาในการแก้ปัญหาของการบริหาร
ดิเรก อนันต์ (2556. อ้างถึงในสุเมธ พุทธนันท์เมธา. 2549) กล่าว่า การมีส่วนร่วมในการศึกษา
หมายถึง การดาเนินการต่างๆที่เกี่ยวกับการศึกษาที่เปิดโอกาสให้บุคคลในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด
การร่ว มทาในรู ปแบบของคณะกรรมการเพื่อคอยให้คาเสนอแนะความคิดให้ เป็นจุดเชื่อมโยงอันจะนามา
ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่าสถานศึกษาและชุมชน ทั้งนี้ทุกฝ่ายต้องสื่อสารแบบเปิดระดมความคิด เพราะ
ชุมชนย่อมมีทรัพย์อันทรงคุณค่าแอบแฝงอยู่ ถ้าครู หรือผู้บริหารใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์แล้วประโยชน์ก็จะ
ตามมามากมาย
Arnstien (1969) การมีส่วนร่วมหมายถึง การเข้าไปมีส่วนร่วมโดยไม่มีบทบาทอะไรเลย ย่อมไม่ได้ผล
การมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพนั้นผู้เข้าร่วมจะต้องรู้จักใช้อานาจและสามารถควบคุมกิจกรรมนั้นได้จึงจะทาให้
เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
Berkley (1975) การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ผู้นาเปิดโอกาสให้ผู้ตามทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม
ตัดสินใจในการทางานเท่าที่จะสามารถกระทาได้
William Erwin (1976) การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง
ในการดาเนินการพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาของตนเอง
Cohen และ Uphoff (1981) การมีส่วนร่วม หมายถึง สมาชิกของชุมชนต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน
4 มิติ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรทาอะไรและทาอย่างไร 2) การมีส่วนร่วมในการเสียสละและ
พัฒนารวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ 3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการ
ดาเนินงาน 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ
United Nations (1981) การมีส่ว นร่วม หมายถึง การเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้นและมีพลังของ
ประชาชนในด้านต่างๆได้แก่ ในการตัดสินใจเพื่อกาหนดเป้าหมายของสังคมและการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย และปฏิบัติตามแผนการหรือโครงการต่างๆด้วยความเต็มใจ
Putti (1987) การมีส่วนร่วม หมายถึง พื้นฐานของกิจกรรมต่างๆที่จะส่งผลให้การบริหารจัดการมี
ลักษณะกว้างซึ่งเป็นทางหนึ่งที่จะทาให้การมีส่วนร่วมขยายไปสู่การปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์กร
จากแนวคิดกระบวนการมี ส่ ว นร่ว มที่นักวิช าการทั้งหลายได้ใ ห้ ความหมายไว้เ บื้องต้นที่ กล่ าวมา
มีความหลากหลายในประเด็นมากพอสมควร แต่อย่างไรก็ตามหากนามาประมวลให้เป็นลักษณะที่เป็นระบบ
ตามแนวคิดของ Cohen,j.M, และ Uphoff, N.T. (1981) จะเห็นว่า มีความเป็นระบบในเรื่องของประเด็น
สาคัญ โดยเขาได้มีการนาเอากระบวนการมีส่วนร่วมจากนักวิชาการทั้งหลายมาประมวลเป็นแนวคิดหลักและ
ได้จาแนก รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วม ดังนี้
ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ในกระบวนการของการตัดสินใจนั้น
ประการแรกสุ ดที่ต้องกระทา คือ การกาหนดความต้องการและจัดล าดับความส าคัญ ต่อจากนั้นก็เลื อก
นโยบายและประชาชนที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจในช่วงดาเนินการวางแผน และการ
ตัดสินใจในช่วงปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
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ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (Implementation) ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของการ
ดาเนินงานโครงการนั้นได้มาจากคาถามว่าใครจะทาประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้างและจะทาได้ประโยขน์ได้
โดยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือด้านทรัพยากรการบริหารการงานและการประสานงานและการขอความช่วยเหลือ
เป็นต้น
ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ (Benefits) ในส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์นอกจาก
ความส าคั ญ ของผลประโยชน์ ใ นเชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพแล้ ว ยั ง จะต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง การกระจาย
ผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย
ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) การมีส่วนร่วมในการประเมิน ผลนั้นสิ่งสาคัญ
จะต้องสังเกต คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง (Expectation) ซึ่งมี
อิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มสิ่งต่างๆได้
Putti (1987) การมีส่วนร่วม หมายถึง พื้นฐานของกิจกรรมต่างๆที่จะส่งผลให้การบริหารจัดการมี
ลักษณะกว้างซึ่งเป็นทางหนึ่งที่จะทาให้การมีส่วนร่วมขยายไปสู่การปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์กร
สรุป ทฤษฎีการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรไม่ว่าจะมีตาแหน่งใดๆก็
ตามเมื่อทางานร่วมกันทุกคนมีสิทธิเสนอความคิดเห็น เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ
ทางาน ร่วมกันวางแผน ร่วมกันตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติ ร่วมติดตามประเมินผล บุคลากรเกิดขวัญกาลังใจมี
ความกระตือรือร้นที่อยากจะทางาน ลดการต่อต้านในการทางาน มีสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน มีความผูกพันใน
องค์กร ซึ่งจะส่งผลให้การดาเนินงานขององค์กรมีความคล่องตัวในการบริหารงานได้บรรลุตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่กาหนด อีกทั้งยังทาให้ทุกคนในองค์กรรู้สึกว่าตนเองมีความสาคัญและเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรที่
จะทาให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า โดยยึดหลักทฤษฎีการสร้างผู้นามาใช้ในองค์กร จึงทาให้เกิดการระดม
ความร่วมมือปฏิบัติงานอย่างมีขวัญกาลังใจ งานที่เกิดก็จะมีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และร่ว ม
รับ ผิ ดชอบ ดังนั้ น การมีส่ ว นร่ ว มในการบริห ารงานของบุคลกรในองค์กรยอมจะนาไปสู่ การมีส่ว นร่ว มใน
กิจกรรมต่างๆด้วยดีนั่นเอง
2.2 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ
ในการบริ ห ารสถานศึก ษางานวิ ช าการถื อ ว่า เป็ น งานส าคั ญ ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งชี้ วั ด ความส าเร็ จ และ
ความสามารถของผู้บริหาร เพราะงานวิชาการมีความสัมพันธ์กับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาโดยเฉพาะการ
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็นเป็นเป้าหมายหลักของสถานศึกษาโดยทั่วไปมีความมุ่ งหมายเพื่อ
ต้องการให้ปฏิบัติงานบรรลุ ตามวัตถุป ระสงค์ การบริห ารจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์เป็นงานหลั กและการ
บริหารงานวิชาการนั้นเป็นหัวใจสาคัญของการบริหารสถานศึกษา และส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่
ผู้บริหารจะต้องให้ความสาคัญอย่างยิ่ง ส่วนการบริหารงานด้านอื่นนั้ นแม้จะมีความสาคัญเช่นเดียวกัน แต่ก็
เป็นเพียงส่วนส่งเสริมให้งานวิชาการดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมีบทบาทหน้าที่
ในการบริหาร จะต้องสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ผู้บริหาร
ต้องมีความรู้ความเข้าใจในสาระสาคัญตามขอบข่ายงานวิชาการเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความสาเร็จคุณภาพ
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ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (จันทรานี สงวนนาม 2551) ได้มีนักการศึกษาหลายท่าน
ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการไว้ดังนี้
ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2550) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึงการบริหารงานหรือ
ดาเนินงานทุกชนิดในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สูงสุด โรงเรียนเป็นหน่วยปฏิบัติการที่มีหน้าที่ และภาระกิจโดยตรงในการจัดการศึกษา มีหน้าที่พัฒนา
นักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ นาไปใช้ในการดารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า และมีศักดิ์ศรี
ธนสาร บั ลลังก์ปัทมา (2551) ได้กล่ าวถึง การบริหารงานวิชาการว่า ผลจากการกระจายอานาจ
การศึกษาตามโครงการโรงเรียนผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอานาจ ทาให้สถานศึกษาต้อง
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ โดยวงจรคุณภาพเดมมิ่ง
(Demming cycle’s) คือ วงจร PDCA ในการขับเคลื่อนงาน ได้แก่ การวางแผน P-Plan การดาเนินการ
D-DO การติดตามผล C-Check และการพัฒนาปรับปรุงA-Act วิชาการโรงเรียนนิติบุคคล 12 ด้าน มีแนวทาง
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครูแยกรายด้านดังนี้
ด้านการวางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาควรให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มากขึ้น โดยการศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตร จัดทาสารสนเทศเกี่ยวกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ด้านการพัฒ นากระบวนการเรียนรู้ สถานศึกษาควรให้ครูเข้ามามีส่ วนร่ว มในการวางแผนพัฒ นา
กระบวนการเรียนรู้ โดยพัฒนาครูเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน สถานศึกษาควรให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติในการวัดผลปนะเมินผลให้มากขึ้น โดยให้ครูจัดทาแผนการวัดและประเมินผล
แต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้
และกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ครูดาเนินการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
ด้านการวิจั ยเพื่อพัฒ นาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาควรให้ ครูเข้ามามีส่ว นร่ ว มในการกาหนด
นโยบายและวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัยของ
สถานศึกษามากขึ้น
ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สถานศึกษาควรให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมใน
การตรวจกากับติดตามและประเมินผลการใช้สื่อการเรียนรู้ให้มากขึ้น
ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้มากขึ้น
โดยการสารวจแหล่งเรียนรู้ จัดทาเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ รวมทั้ งนานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้มาก
ขึ้น
ด้านการนิเทศการศึกษา สถานศึกษาควรส่ งเสริมให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนนิเทศงาน
วิชาการของสถานศึกษาให้มากขึ้น โดยจัดระบบการนิเทศงานวิชาการ นิเทศการเรียนการสอนในรูปแบบที่
หลากหลาย
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ด้านการแนะแนวการศึกษา สถานศึกษาควรให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดบริการแนะ
แนวของสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนวให้มากขึ้น
ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูเข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผนและกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพภายในให้มากขึ้นโดยดาเนินการให้ครอบคลุม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ที่ประกอบด้วยระบบ
การประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก
ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน สถานศึกษาควรให้ครูเข้ามามี ส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินการบริการความรู้สู่ชุมชนให้มากขึ้น ชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมี
การจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ข้อมูล ข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและนาวิทยการต่างๆ
มาใช้เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครู
เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นให้มากขึ้น ในรูปแบบการ
สนับสนุนวิทยากร การสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ชุมศักดิ์ อิน ทร์ รั กษ์ (2551) ได้กล่ าวถึงหลั กการบริห ารงานวิช าการที่ส าคัญๆพบว่าการบริห าร
วิชาการต้องอาศัยหลักการมีส่วนร่วม (Particpation) การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการบริหารได้พัฒนา
มาอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ โดยหลักการมีส่วนร่วม การเสนอแนะและการพัฒนาในงานวิชาการ ต้องอา ศัย
ความร่วมมือจากหลายฝ่าย จึงอาจดาเนินงานในรูปของคณะกรรมการวิชาการ โดยมีเป้าหมายนาไปสู่การ
พัฒนาได้มากขึ้น การมีส่วนร่วมต้องเริมจากการร่วมคิดร่วมทาร่วมประเมิน
ถาวร ศรีเกตุ (2551) การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารสถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรม
ทุก สิ่ ง ทุก อย่ างที่เ กี่ย วกั บ การปรั บ ปรุ งการพั ฒ นาการเรี ยนการสอนให้ ได้ ผ ลดี และมี ประสิ ทธิ ภ าพให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน
ตรีโชค กางกั้น (2552) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง เป็นการดาเนินงานที่เกี่ยวกับการ
เรียนการสอน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุง แก้ ไขและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิ ภาพให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน
ดอกฝ้าย ทัศเกตุ (2553) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดาเนินงานในภารกิจทุก
อย่างของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายของหลักสูตร
จันทรานี สงวนนาม (2551) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิด
ในสถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลตามเป้าหมายของหลักสูตรอย่าง
มีประสิทธิภาพ
สันติ บุญภิรมย์ (2552) ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการ คือ การบริหารจัดการกิจกรรม
ทุกประเภทที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและบริหารสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น เปรียบเหมือนเส้นเลือดใหญ่ไปหล่อเลี้ยงหั วใจ การบริหารจึงเป็น
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กิจกรรมที่สาคัญที่สุดของงานวิชาการที่สามารถทาให้งานเกิดพลวัต (Academic affairs dynamic) อยู่
ตลอดเวลา ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดไป
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2555) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารสถานศึกษา
โดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน
วิ เ ชี ย ร ยอดจั ก ร (2555) การบริ ห ารงานวิ ช าการ หมายถึ ง การบริ ห ารกิ จ กรรมทุ ก อย่ า งใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพสูงสุดเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ทั้งนี้เพื่อปรับปรุง ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานได้ชัดเจนตาม
เจตนารมณ์ของการศึกษา พัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพให้มากที่สุด
Sergiovanni (1980) ได้กล่าวถึงความหมายว่า การบริหารงานวิชาการจะเกี่ยวข้องกับปรัชญา
การศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ จัดทาโครงการต่างๆการประเมินผลการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร การสร้างบรรยากาศในสถานศึกษาและการจัดหาหลักสูตรการเรียนการสอน
Lee M. และ Jame C. Vanhorn. (1983). ให้ความเห็นเกี่ยวกับงานวิชาการว่าเป็นกระบวนการ
วางแผนด้านต่างๆโดยการหาวิธีการบริหารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารสถาบัน
สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป็นกระบวนการบริหารในกิจกรรมต่างๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้น ซึ่งส่งผลทั้ง ทางตรงและทางอ้อมต่อผู้เรียน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมทุกอย่างที่จัดขึ้นภายในสถานศึกษา
เพื่อให้เกิดความรู้และการศึกษาของผู้เรียน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
บรรลุตามวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร อีกทั้งยังทาให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมไป
ถึงการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ตั้งแต่การกาหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอน ตลอดจนการประเมินผลการสอน เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและจุดมุ่งหมายของ
การศึก ษา เพื่ อให้ เ กิด ประโยชน์ สู งสุ ด กั บผู้ เ รีย น ซึ่ง เป็ นภารกิ จ หลั ก ให้ เ กิ ด การปรั บ ปรุง พั ฒ นาและเป็ น
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนหรือผู้รับบริการ กระบวนการดังกล่าวนี้ ได้แก่ การวางแผน การจัดระบบโครงสร้าง
และการก าหนดบทบาทหน้ า ที่ การจั ด ด าเนิ น ทางวิ ช าการ การผลิ ต สื่ อ และอุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษา การวั ด
และประเมินผล การจัดบรรยากาศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ตลอดจนการให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งการจัดสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ และการนิเทศภายในเพื่อให้งานวิชาการ
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2.3 ความสาคัญของการบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ซึ่งเป็นงานที่มีความสาคัญที่สุดของ
สถานศึกษา งานวิชาการเป็นเครื่องชี้วัดความสาเร็จ และความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากงาน
วิชาการเป็นงานหลักในสถานศึกษา ที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องดาเนินการ กระตุ้นและส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วม
ในการบริห ารงานวิช าการ ซึ่งงานด้านวิช าการล้ ว นแต่ครูผู้ ส อนเป็นผู้ ปฏิบัติทั้ งสิ้ น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
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หลักสูตรการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานนิเทศการเรียนการสอน
งานสื่อการเรียนการสอน งานวิชาการในแต่ละด้านนอกจากเกี่ยวข้องกับครู ผู้สอนแล้ว ยังส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีคุณภาพ มีความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม บรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่สถานศึกษากาหนด ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องให้ความสาคัญและพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ สอดคล้องกับแนวคิด
ของนักการศึกษาที่กล่าวไว้ ดังนี้
ปรี ย าภรณ์ วงศ์ อ นุ ต รโรจน์ (2555) กล่ า วถึ ง ความส าคั ญ ของการบริ ห ารงานวิ ช าการไว้ ว่ า
งานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารของสถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใดมาตรฐานและ
คุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตร
การจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษา กล่าวได้ว่า ความสาคัญ
ของงานวิชาการมี ดังนี้
1. งานวิชาการเป็นงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาสติปัญญาความรู้ความสามารถคุณธรรม จริยธรรม เจตคติ
และค่านิยมให้ผู้เรียนเป็น คนเก่ง คนดีและมีความสุขในการดารงชีวิตตลอดจนเป็นผู้มีคุณค่าในสังคม
2. งานวิชาการเป็นตัวกาหนดปริมาณงานของโรงเรียน เมื่อโรงเรียนมีงานวิชาการมากปริมาณงาน
ด้านอื่นๆย่อมมีมากตามไปด้วย
3. งานวิ ช าการเป็ น เครื่ อ งก าหนดการจั ด สรรทรั พ ยากรให้ แ ก่ โ รงเรี ย น ไม่ ว่ า จะเป็ น ในรู ป ของ
งบประมาณวัสดุ ครุภัณฑ์จะจัดให้ตามสัดส่วนของปริมาณงานวิชาการของโรงเรียน โรงเรียนจะได้รับการ
จัดสรรงบประมาณมากน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณงานของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณงานด้านวิชาการ
4. งานวิชาการเป็นเครื่องตัดสินคุณภาพของโรงเรียน การพิจารณาคุณภาพของโรงเรียนต้องอาศัย
งานทางด้านวิชาการของโรงเรียน โดยพิจารณาวิธีการและผลผลิตของระบบงาน วิชาการอันได้แก่ วิธี การสอน
ของครูการบริหารงานวิชาการ ผลสาเร็จของครู ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป็นต้น
ธีระ รุญเจริญ (2550) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารงานวิชาการจะประสบความสาเร็จผู้บริหารโรงเรียน
จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแนวโน้มการบริหารงานใหม่ๆหลายอย่างจึงจะทาให้การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมาย
ที่กาหนดไว้)
รัตนา อนันตชาติ (2550) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาเป็นงานที่
สาคัญที่สุด ใช้เวลาในการบริหารงานมากที่สุด ผู้บริหารโรงเรียนจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการบริหารงาน
วิชาการเป็นอันดับแรก และถือว่าผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลสาคัญที่จะดาเนินงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น
ชาลินี ฉายารัตน์ (2550) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารงานวิชาการจัดเป็นงานหลักหรือภารกิจหลักของ
สถานศึกษาที่เป็นปัจจัยสาคัญทาให้สถานศึกษาเข้มแข็งในการบริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียน ตลอดจนการวัดประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัยเกื้อหนุน การพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ชุมชน ท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิผล
สันติ บุญภิรมย์ (2552) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่สาคัญสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา
เนื่องจากการบริหารงานวิชาการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาโดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุง
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คุณภาพการเรี ย นการสอน ซึ่งเป็ น จุ ดมุ่งหมายหลั กของสถานศึกษา และเป็นเครื่องชี้วัดความส าเร็จและ
ความสามารถของผู้บริหาร
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2552) ได้กล่าวถึงการบริหารงานวิชาการ ว่าเป็นหัวใจ
สาคัญของโรงเรียน มีขอบข่ายกว้างขวาง ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องกระจายอานาจในการบริหารงานวิชาการ
อย่างชัดเจน มีการวางแผนงานที่เป็นระบบ ต้องเป็นผู้นาทางวิชาการ สามารถปฏิบัติงานปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพที่สุด โดยมุ่งประโยชน์ให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรและสามารถปรับตัวในสังคม มีคุณธรรม มีความขยันหมั่นเพียร มีความรู้ และทักษะตามศักยภาพ
และมีความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย
อุณากรณ์ สวนมะม่วง (2553) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการมความสาคัญอย่างมากเพราะเป็น
กิ จ กรรมการจั ด การเกี่ ย วกั บ งานด้ า นพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาด้ า นวั ด ผลประเมิ น ผล ด้ า นพั ฒ นาสื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการนิเทศ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่จะสร้างผู้เรียนให้
มีคุณภาพ มีความรู้ มีจริยธรรมและคุณสมบัติตามที่ต้องการ เพื่อนาไปใช้ในการดารงชีวิตในสังคมต่อไปได้เป็น
อย่างดี
ทวี ผึ่งผาย (2554) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่สาคัญที่สุด เพราะเป็นงานหลักและ
งานหัว ใจสาคัญของโรงเรี ยน สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีภารกิจที่สาคัญอยู่ที่การพัฒ นาผู้เรียนให้
มีคุณภาพตามที่คาดหวังไว้ การที่จะดูว่าสถาบันใดมีมาตรฐานก็มักจะเอาผลงานทางวิชาการเป็นสาคัญ
สรุ ป ได้ว่า จากความหมายข้ างต้ นถือว่ าการบริ ห ารงานเป็นสิ่ งส าคัญที่ สุ ดในสถานศึก ษาที่ มี
ความสาคัญต่อการพัฒนาผู้เรียน เป็นตัวกาหนดปริมาณงานของสถานศึกษา เป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา
ไม่ว่าสถานศึกษานั้นจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ สถานศึกษานั้นจะมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนพิจารณาได้จาก
ผลงานด้านวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องหลักสูตรของสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ ตลอดจน
กิจกรรมที่เป็นการพัฒนาผู้เรียน เมื่อสถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารงานวิชาการความผิดพลาดใน
การทางานต่างๆก็จะน้อยลง นอกจากนี้การบริหารงานวิชาการต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอีก
ด้ว ย ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษาจะต้ องเป็ น ผู้ น าทางวิ ช าการ มี การวางแผนในการดาเนิน งานอย่างเป็ นระบบ
มอบหมายงานวิช าการให้ ทุกคนในสถานศึกษามีส่ ว นร่วมในการดาเนินงาน ครูผู้ ส อนสามารถปฏิบัติงาน
ปรั บ ปรุ งพั ฒ นาการเรี ย นการสอนให้ ได้ ผ ลดีแ ละมีป ระสิ ทธิ ภ าพที่ สุ ด โดยมุ่ งประโยชน์ใ ห้ ผู้ เรี ยนประสบ
ความสาเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและสามารถปรับตัวในสังคม มีคุณธรรม มีความขยันหมั่นเพียร
มีความรู้และทักษะตามศักยภาพ และมีความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย
2.4 ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ
งานวิชาการมีหน้าที่ในการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนสู่มาตรฐานคุณภาพระดับสากล มี
คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ขอบข่ายงานวิชาการในสถานศึกษามีความหลากหลาย ซึ่ง
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของสถานศึกษานั้น จะมากหรือน้อยย่อมแตกต่างไปตามสภาพและขนาดของสถานศึกษา
ซึ่งมีผศู้ ึกษาหลายท่านได้กาหนดขอบข่ายไว้ ดังนี้
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รุจิร์ ภู่สาระ และจันทรานี สงวนนาม (2545) มีความเห็นว่า งานที่เกี่ ยวข้องกับการบริหารงาน
วิชาการ ควรประกอบด้วย
1. หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย
1.1 การศึกษาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร และการจัดการระบบ
1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
1.3 สื่อการเรียนรู้
1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
2. การวิจัยในชั้นเรียน
3. การสอนซ่อมเสริม
4. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
5. การนิเทศภายในสถานศึกษา
6. การประกันคุณภาพการศึกษา
อารีย์ เอมโอด (2548) กล่าวถึงขอบข่ายงานวิชาการ 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
3. ด้านการนิเทศภายใน
4. ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
5. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
สุวิภาตา ทองน้อย (2558) กล่าวถึงขอบข่ายงานวิชาการ 8 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3. ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
4. ด้านการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
5. ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้
7. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8. ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550) ได้ระบุถึงขอบข่ายการบริหารงานวิชาการว่า
ประกอบด้วย 17 ด้าน ดังนี้
1. การพัฒนาหรือการดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
4. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
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6. การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
8. การพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้
9. การนิเทศการศึกษา
10. การแนะแนว
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
14. การส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการของสถานศึกษา
15. การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา
16. การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนใช้ในสถานศึกษา
17. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
พงษ์ศักดิ์ ขอจงดี (2552) กาหนดขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนตามภารกิจหลั ก
6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3. ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
4. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6. ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
9. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
10. ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
11. ด้านการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
12. ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
13. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้
14. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
15. ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
Miller (1965) กล่าวถึงขอบข่ายของการบริหารงานวิชการโรงเรียน ประกอบด้วยสิ่งสาคัญ 4ประการ
นั่นคือ การจัดโปรแกรมการเรียน การปฏิบัติตามโปรแกรม การติดตามการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
Faber และ Shearron (1970) ได้กาหนดขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนออกเป็น
6 ด้าน คือ การจัดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร การจัดเนื้อหาของหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้ การจัดอุปกรณ์
การสอน การนิเทศการสอน และการส่งเสริมครูประจาการ
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จากแนวคิดของนักวิชาการและหน่วยงานทางการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการไว้สอดคล้องและคล้ายคลึงกัน แตกต่างเพียงรายละเอียด
ปลี กย่ อยเท่านั้ น ส าหรับ การวิจั ยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ส รุปและสั งเคราะห์ ขอบข่ายของการบริห ารงานวิช าการ
ที่ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พั ท ยา ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ เ ลื อ กมาทั้ ง หมด 9 ด้ า น ได้ แ ก่
1) ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) ด้านการวัดและประเมินผล การ
เทียบโอนผลการเรียน 4) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี 6) ด้านการนิเทศการเรียนการสอน 7) ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
8) ด้านการส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน 9) ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิ ชาการกับสถานศึกษา
อื่น ดังจะอธิบายลักษณะการบริหารงานวิชาการ ดังนี้
2.4.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การบริหารการใช้หลักสูตร เป็นกระบวนการจัดการในการใช้หลักสูตรทั้งหมดเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาได้
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การบริหารการใช้หลักสูตรจึงเป็นกระบวนการจัดการที่สาคัญยิ่ง ผู้มีหน้าที่ใน
การบริ ห ารการใช้ ห ลั ก สู ต รของแต่ ล ะสถานศึ ก ษา จะต้ อ งมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต ร และ
กระบวนการใช้หลั กสูตรเป็ นอย่างดี จึงจะสามารถบริหารการใช้หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มี
นักการศึกษาได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้หลายท่าน ดังนี้
กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสาคัญของหลักสูตร คือ หลักสูตรสามารถ
สนองการเปลี่ยนแปลทางสังคม เศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของการศึกษา การศึกษาจะ
เจริ ญ ก้ า วหน้ า ยิ่ ง ขึ้ น ถ้ า หลั ก สู ต รมี ก ารปรั บ ปรุ ง ให้ เ ป็ น ไปตามความต้ อ งการและความจ าเป็ น ของสั ง คม
ตลอดเวลา
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) ได้กล่าวถึงความหมายของหลักสูตรไว้ 3 ประการ คือ
1. หลักสูตรเป็นศาสตร์ที่มีทฤษฎี หลักการ และการนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนตามที่มุ่ง
หมายไว้
2. หลักสูตรเป็นระบบในการจัดการศึกษา โดยมีปัจจัยนาเข้า (Input) ได้แก่ การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ผลผลิต (Output) ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสาเร็จทางการศึกษาเป็นต้น
3. หลักสูตรเป็นแผนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งประสงค์จะอบรมฝึกฝนผู้เรียนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ต้องการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550) ได้กล่าวถึง ความสาคัญของหลักสูตรไว้ว่าเป็น
กลไกสาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย เพื่อสร้างคนไทยให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข
มีศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก
ฆนัท ธาตุทอง (2550) กล่าวว่า หลักสูตรมีความสาคัญต่อการพัฒนาคนในสังคมให้มีลักษณะที่คนใน
สังคมคาดหวัง หลักสูตรเป็นเครื่องมือที่จะทาให้การศึกษาบรรลุตามจุดหมายที่กาหนดไว้ โดยหลักสูตรมีส่วน
ส าคั ญ ในการส่ ง เสริ ม ความเจริ ญ งอกงามของบุ ค คลสามารถปลู ก ฝั ง พฤติ ก รรม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
วางรากฐานความคิด ที่เป็นการสนับสนุนและสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
เพื่อให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม สามารถทาให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถ ความสนใจ ความถนัด ที่
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แท้จริงของตนเอง และพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ นอกจากนี้ยังเป็นโครงการ แผนงาน ข้อกาหนด ที่ชี้แนะให้
ผู้บริหารการศึกษา ครู อาจารย์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นาไปดาเนินงานสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ
สมเดช สีแสง (2554) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรสถานศึ กษาไว้ว่าเป็นแผนหรือแนวทาง หรือ
ข้อกาหนดของการจัดการศึกษาที่พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนา
ไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตน รวมถึงลาดับขั้นของมวลประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสม ซึ่งจะช่วยให้
ผู้เรียนนาความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ประสบความสาเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน
ชุมชน สังคมโลก อย่างมีความสุข
อรอนงค์ นิ ย มธรรม. (2555) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของหลั ก สู ต รว่ า หมายถึ ง โครงการและมวล
ประสบการณ์ที่จัดทาขึ้นไว้เป็นระบบในแต่ละแผนการเรียน เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและความ
ต้องการของผู้เรียน ความต้องการของสังคม เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการในด้านต่างๆตามที่จุดมุ่งหมายที่กาหนด
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2555) ได้กล่าวถึงความสาคัญชองหลักสูตรไว้ดังนี้
1. งานด้านหลักสูตรและการสอน ทาให้การศึกษาดาเนินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
2. งานด้านหลักสูตร ทาให้การศึกษามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามเป้าหมาย
3. หลักสูตรเปรียบเหมือนแบบแปลนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งจะบอกไว้ว่าวัตถุประสงค์
ที่ต้องการมีอะไรบ้ าง จะใช้ อะไรเป็ นวัส ดุและอุปกรณ์ จะสอนอย่างไร หลักสูตรจึงมีความสาคัญเป็นแผน
ยุทธศาสตร์นาไปสู่ความสาเร็จที่ต้องการ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของครูที่จะจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน
มีความรู้ ทักษะ ความประพฤติ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาเป็นการนาสมรรถนะในงานอาชีพของมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐาน
สมรรถนะ (Occupation Standarts/Competency Standarts) ตามระดับคุณวุฒิวิชาชีพ มากาหนดเป็น
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของสาขาวิชาชีพและสาขางานในแต่ละหลักสูตรแต่ละระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แล้ ว พั ฒ นารายวิช าตามโครงสร้ า งหลั กสู ตรให้ ส อดคล้ องกั บมาตรฐานสมรรถนะ ทั้งนี้ เนื่อ งจากนโยบาย
ยุ ทธศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ สั ง คมและเทคโนโลยี รวมทั้งความต้องการก าลั ง คนมี การเปลี่ ย นแปลงอยู่
ตลอดเวลา จึงต้องมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องในทุก 5 ปี นอกจากนี้ ก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมในระหว่างวงรอบของการใช้หลักสูตรนั้นๆเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการของอาชีพได้เช่นกันการพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ที่สถานศึกษา
แต่ละแห่งกาหนดเป็นกรอบหรือแนวทางการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามาถ มีทักษะกระบวนการและ
คุณลั กษณะอั น พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ เรียน ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงความต้องการของสถาน
ประกอบการ เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ (2558) อย่างไรก็ตามได้มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของการพัฒนา
หลักสูตรไว้ ดังนี้
Taba (1962) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้
ได้ผลดียิ่งขึ้นทั้งในด้านการวางจุดมุ่งหมาย การจัดเนื้อหาวิชา การเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล
อื่นๆเพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายอันที่วางไว้ การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรนี้จะมีผลกระทบทางด้านความคิดและ
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ความรู้สึกผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ส่วนการปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพียงบางส่วน
โดยไม่เปลี่ยนแปลงแนวคิดพื้นฐานหรือรูปแบบของหลักสูตร
Good (1973) กล่ า วว่ า การพั ฒ นาหลั ก สู ต รเกิ ด ขึ้ น ได้ ใ น 2 ลั ก ษณะ คื อ การปรั บ ปรุ ง และ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรเป็นวิธีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะกับโรงเรียน
จุดมุ่งหมายของการสอน วัสดุอุปกรณ์ วิธีสอน รวมทั้งการประเมินผล ส่วนคาว่าการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
หมายถึง การแก้ไขหลักสูตรให้แตกต่างไปจากเดิมเป็นการสร้างโอกาสใหม่ทางการเรียน
Oliva (1992) กล่าวว่า การพัฒนาหลั กสูตรเป็นกระบวนการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุก
ประเภท เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ และยัง
ต้องวางแผนประเมินให้ทราบชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียนนั้นได้ตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์
จริงหรือไม่ เพือ่ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้รับรู้และแก้ไขปรับปรุงต่อไปหลักสูตรที่ดีจะต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเวลา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนความก้าวหน้าทางวิทยาการและ
เทคโนโลยีต่างๆ
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2555) ได้กล่าวถึง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน
ดังนี้
1. การเตรียมหลักสูตร เป็นการวางแผนการใช้หลักสูตร โดยต้องเตรียมการล่วงหน้า ก่อนเปิด
หลักสูตร การวางแผนการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบ และนานวัตกรรมทางการศึกษามาช่วยเป็นสิ่งจาเป็น
การเตรียมการเกี่ยวกับหลักสูตร มีดังนี้
1.1 การตรวจสอบหลักสูตรแม่บทก่อนที่จะนาไปใช้
1.2 การประชาสัมพันธ์หลักสูตร
1.3 การเตรียมความพร้อม
1.4 การจัดทาโครงการสอน
1.5 การตรวจสอบความพร้อมของผู้เรียน
1.6 การตรวจสอบการยอมรับจากสังคม
1.7 การจัดโครงสร้างของหน่วยงาน
2. การดาเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรเป็นการนาหลักสูตรไปใช้ซึ่งจะมีทั้งฝ่ายปฏิบัติการหลักสูตรและ
ฝ่ายสนับสนุน ตลอดจนฝ่ายควบคุมการใช้หลักสูตร การดาเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรมีดังนี้
2.1 การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
2.2 การปฐมนิเทศนักเรียน
2.3 การจัดทาคู่มือครู
2.4 การจัดตารางสอน
2.5 การจัดครูเข้าสอน
2.6 การจัดสิ่งอานวยความสะดวก
2.7 การฝึกงาน
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3. การประเมินผลการเรี ยนการสอนตามหลั กสู ตร เมื่อได้นาหลักสูตรไปใช้ ควรมีการจัดการ
ประเมิน ผลเกี่ย วกับ หลั กสู ตรวัต ถุป ระสงค์ ของการประเมิ นผล เพื่อ พิจารณาว่ าตรงกับวั ตถุป ระสงค์ของ
หลักสูตร หรือเพื่อจะได้ใช้ในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักสูตร
บุญชม ศรีสะอาด (2541) ได้กล่าวถึงหลักการพัฒนาหลักสูตร โดยทั่วไป มีดังนี้
1. ใช้พื้นฐานจากประวัติศาสตร์ ปรัชญา สังคม จิตวิทยา และวิชาความรู้ต่างๆ
2. พัฒนาให้ส อดคล้ องกับ ความต้องการของสั งคม โดยวิเคราะห์ ปัญหาความต้องการและความ
จาเป็นต่างๆของสังคม
3. พัฒนาให้สอดคล้องกับระดับพัฒนาการ ความต้องการ และความสนใจของผู้เรียน
4. พัฒนาให้สอดคล้องกับหลักของการเรียนรู้
5. การเลือกและการจัดแผนการเรียน จะต้องพิจารณาความเหมาะสมในด้านความยากง่าย ลาดับ
ก่อนหลัง ความต่อเนื่อง และบูรณาการของประสบการณ์ต่างๆ
6. พัฒนาในทุกจุดอย่างประสานสัมพันธ์กันตามลาดับ จากจุดประสงค์ สาระความรู้ ประสบการณ์
กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผล
7. พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
8. พัฒนาอย่างเป็นระบบ
9. พัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง
10. มีการวิจัยติดตามผลอยู่ตลอดเวลา
11. ดาเนินการในรูปของคณะกรรมการ
12. อาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังของผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย
หลักของการพัฒนาหลักสูตรสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย
ของสถานศึกษา อย่างไรก็ตาม หลักการพัฒนาหลักสูตรกระทาไปเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา โดยผ่านทาง
กระบวนการบริหารสถานศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างคน และสร้างชาติต่อไป
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาว่าโรงเรียนมีหน้าที่สาคัญใน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและดาเนินการใช้หลักสูตรการเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตร
ด้วยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร จัดทาระเบียบการวัดและประเมินผล ในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและรายละเอียด
ของเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัดอื่นๆ ในระดับท้องถิ่นได้จัดทาเพิ่มเติม รวมทั้งสถานศึกษา
สามารถเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความต้องการของ
ผู้เรียน โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถาน
นิตย์ธิดา จันดาสงค์ (2558) กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้
1. จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นของตนเอง ด้วยวิธีการดังนี้
1.1 จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม
และเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น
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1.2 จัดทาหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
1.3 จัดให้มีวิชาต่างๆครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
1.4 เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของวิชาให้สูงและลึกซึ้งมากขึ้น สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่
การศึกษาด้านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ ผู้บกพร่อง พิการ
และการศึกษาทางเลือก
1.5 เพิ่มเติมเนื้ อหาสาระของรายวิชาที่ส อดคล้ องกับสภาพปัญหา ความต้องการของผู้ เรียน
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และโลก
2. สถานศึกษาสามารถจัดทาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การสอนและอื่นๆให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษ โดยความร่วมมือของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
เครือข่ายสถานศึกษา
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา
4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา อีกทั้งรายงานผลให้สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษารับทราบ
สรุปได้ว่า การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย
และมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ดั ง นั้ น หลั ก สู ต รจึ ง มี ค วามส าคั ญ ในการเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลง
จุดมุ่งหมายและนโยบายทางการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ หลักสูตรเป็นมวล
ประสบการณ์ ข้อกาหนด แนวทางในการจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิต
และนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพสังคมและประเทศชาติ การพัฒนาหลักสูตรจึงจะต้องพิจารณาถึงข้อมูลต่างๆที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งความเหมาะสมตามสภาพแวดล้อมและสังคมในปัจจุ บันและอนาคต เพื่อให้สามารถกาหนด
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ของหลักสูตรแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน
และนาไปพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ เจตคติกิจนิสัยและทักษะความชานาญได้ตามเจตนารมณ์
ของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรเป็นการพัฒนาหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการจัดทาหลักสูตร
ใหม่เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ มีการส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร การจัดทาโครงสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษาและสาระการเรียนรู้ต่างๆการนาหลักสูตรไปใช้ การนิเทศ การประเมินผลการใช้หลักสูตร
และการปรับ ปรุ งพัฒ นาหลั กสู ตร อย่างไรก็ตามเมื่อสถานศึกษานาหลั กสูตรไปใช้ ก็ต้องมีการประเมินผล
หลักสูตรเพื่อหาข้อดีและข้อบกพร่องของหลักสูตรเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
2.4.2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเกิดจากพื้นฐานความเชื่อที่ว่า การจัดการศึกษามีเป้าหมาย
สาคัญที่สุด คือ การจัดการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาตนเองสูงสุด ตามกาลังหรือ
ศักยภาพของแต่ละคน แต่เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งด้านความต้องการ ความสนใจ ความ
ถนัด และยังมีทักษะพื้นฐานอันเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะใช้ในการเรียนรู้ อันได้แก่ความสามารถในการฟังพูด
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อ่าน เขียน ความสามารถทางสมอง ระดับสติปัญญา และการแสดงผลของการเรียนรู้ออกมาในลักษณะที่
ต่างกันควรมีการจัดการที่เหมาะสมในลักษณะที่แตกต่างกัน ตามเหตุปัจจัยของผู้เรียนแต่ละคน และผู้ที่มี
บทบาทส าคัญในกลไกของการจั ดการนี้คือ ครูแต่จากข้อมูลอันเป็นปัญหาวิกฤตทางการศึกษา และวิกฤต
ผู้เรียนที่ผ่านมา จึงต้องทบทวนทาความเข้ าใจ ซึ่งนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตทางการศึกษาและ
วิกฤตของผู้เรียนต่อไป
การพัฒนากระบวนการเรีย นรู้ควรเริ่มจาการทบทวนและปรับแต่งความคิด ความเข้าใจเกี่ย วกับ
ความหมายของการเรียนโดยต้องถือว่า แก่นแท้ของการเรียนคือการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนต้องตั้ งผู้เรียน
เป็นสาคัญ ครูต้องคานึงถึงหลักความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสาคัญ ครูต้องศึกษาทาความเข้าใจศึกษา
ข้อมูลถึงความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน และหาวิธีสอนที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่
เพื่อพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนนั้นให้บรรลุถึงศักยภาพสูง สุดที่มีอยู่ และจากข้อมูลวิกฤตทางการศึกษา และวิกฤต
ผู้เรียนอีกประการหนึ่ง คือ การจัดการศึกษาที่ไม่ส่งเสริมผู้เรียนได้นาสิ่งที่เรียนรู้มาปฏิบัติในชีวิตจริง ทาให้
ไม่เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ครูจึงต้องหันมาทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่จะต้องแก้ไข โดยต้องตระหนักว่า คุณค่า
ของการเรียนรู้คือการได้นาสิ่งที่เรียนรู้มานั้นไปปฏิบัติให้เกิดผลด้วย ดังนั้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ จึงมีสาระสาคัญหลักๆอยู่ 2 ประการ คือ การจัดการโดยคานึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน
และการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นาเอาสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่ศักยภาพสูงสุด
ที่แต่ละคนจะมีและเป็นได้ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายกระบวนการเรียนรู้
ไว้ ดังนี้
นวลจิตต์ เชาวดีกีรติพงศ์ (2545) ได้ให้ความหมายของกระบวนการเรียนรู้ คือ การจัดกระบวนการ
เรี ย นรู้ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นทุ ก คนมี ค วามสามารถเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาตนเองได้ โดยถื อ ว่ า ผู้ เ รี ย นมี ค วามส าคั ญ ที่ สุ ด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ
กระทรวงศึกษาธิการ (2546) กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ไว้ ดังนี้
1. ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบที่หลากหลาย
2. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ
ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดกิจกรรม การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้เพื่อ
ความรู้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ส่งเสริมให้รักการอ่าน และ
ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การผสมผสานความรู้ต่างๆให้สมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ให้ เ รี ย นรู้ แ ละใช้ชีวิ ตอย่ างพอเพียง ให้ รู้รั กษ์ธ รรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อม ทั้ งนี้ส ถานศึกษาจั ด
บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม
3. จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในแผนกวิชา โดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกัน
แบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน หรือแบบอื่นๆตาม
ความเหมาะสม
4. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
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พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา) พรบ.ฉบับนี้
ประกอบด้วย 6 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 63 มาตรา
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพเพื่อผลิตและ
พัฒนากาลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี
รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
1. การศึกษาในระบบ ที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
2. การศึกษานอกระบบ เนื้อหาและหลักสูตร ยืดหยุ่นตามความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
3. การศึกษาระบบทวิภาคี ผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งเรียนอยู่ในวิทยาลัย และเรียนภาคปฏิบัติในสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ
หลักสูตรการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563
3. หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องคานึงถึง
1. มีการกระจายอานาจจากส่วนกลางไปสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบัน
2. การศึกษาในด้านวิชาชีพต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี
3. การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการ
4. มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและระบบเทียบประสบการณ์การ
ทางานของบุคคล
5. ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
6. การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชน
7. พัฒนาครูผู้สอนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สถานศึกษาอาชีวศึกษาของเอกชนอาจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายของสถาบันเพื่อประโยชน์ในการร่วมมือ
ทางวิชาการ การสร้างคุณภาพอาชีวศึกษาเอกชน
จัดระบบการจัดการให้เอื้ออานวยแก่ผู้มีประสบการณ์ ผู้ ผ่านการฝึกอบรมจากสถานประกอบการที่ได้
การรับรอง ผู้เรียนที่สะสมผลการเรียนไว้ และผู้ที่ผ่านการึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ให้สามารถเทียบโอนผลการเรียนหรือประสบการณ์ด้านวิชาชีพเพื่อให้ได้คุณวุฒิการศึกษาใน
หลักสูตรต่างๆได้
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีที่เป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และสถาน
ประกอบการ
สถานประกอบการที่ ป ระสงค์ จ ะด าเนิ น การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา และการฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้ยื่นคาขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครูฝึกในสถานประกอบการ ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาและผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรมวิชาการศึกษาด้านอาชีพ
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2. เป็นผู้ชานาญการด้านอาชีพโดยสาเร็จการศึกษาวิชาชีพไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) หรื อผ่ านการทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ งชาติ หรือมาตรฐานอื่นตามที่คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากาหนด
3. เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพเฉพาะสาขาซึ่งสาเร็จการศึกษาวิชาชีพไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตร
วิช าชีพ (ปวช.) ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นสาขาอาชี พ นั้น ไม่น้ อ ยกว่ า 5 ปี หรือ ส าเร็ จการศึ ก ษาวิ ช าชี พระดั บ
ประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพชั้น สูง (ปวส.) ที่มีประสบการณ์ในสาขาอาชีพนั้นไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือผู้ผ่ านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมีประสบการณ์ในการทางานในสาขาอาชีพนั้นไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. เป็นผู้มีประสบการณ์และประสบความสาเร็จในอาชีพเฉพาะสาขา มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสังคม
และท้องถิ่น และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้
เอมอร บูรณศักดิ์ (2548) กล่าวว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งในส่วน
ที่ เ กี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารเรี ย นการสอนของผู้ เ รี ย นและวิ ธี ก ารสอน ซึ่ ง ครู จ ะต้ อ งสอนโดยยึ ด ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกวิเคราะห์ และศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง รู้จักวิธีคิด วิธีดาเนินชีวิต และมีทักษะ
เผชิญกับปัญหาต่างๆได้
ปิยนุช ทองพรม (2550) ได้กล่าวถึงความหมายของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ คือ การส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูอาจารย์จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยมี
การศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความถนัด ความสามารถ
ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรอย่างแท้จริง
จันทรานี สงวนนาม (2551) กล่าวว่ากระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ หมายถึง การปฏิรูปการเรียนรู้
ทั้งในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ องกับ วิ ธีก ารเรี ย นการสอนของผู้ เรี ยนและวิธี การสอนของครู ซึ่ งควรจะต้ องสอนโดย
ยึ ด ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นฝึ ก คิ ด วิ เ คราะห์ แ ละศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง โดยมี ค รู เ ป็ น
ผู้ควบคุมดูแล เป็นการฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ ด้วยตนเอง รู้จักวิธีคิด วิธีการดาเนินชีวิต
และมีทักษะในการเผชิญปัญหาต่างๆได้ การจัดการเรียนการสอนตามแนวหลักสูตรใหม่จึงน่าจะมีหลักการและ
แนวคิดดังนี้
1. เน้นการเรียนการสอนตามสภาพจริง
2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ ได้แสดงความคิดอย่างอิสระ สามารถสรุปและสร้างองค์
ความรู้ใหม่ขึ้นได้จากข้อมูลที่มี
3. นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติ ครูควรเป็นเพียงแหล่งข้อมูลจากหลายๆแหล่งและเป็นผู้อานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้เรียน
4. เน้นการปฏิบัติที่ควบคู่ไปกับหลักการและทฤษฎี
5. เน้นวิธีการสอนจากการเรียนรู้หลายๆรูปแบบ
6. ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นใช้ ก ระบวนการคิ ด มากกว่ า ค้ น ค าตอบที่ ต ายตั ว เพี ย งค าตอบเดี ย วถื อ ว่ า
กระบวนการเรียนรู้มีความสาคัญมากกว่าเนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนมีข้อมูลเพียงพอเพื่อที่จะสร้างองค์
ความรู้ใหม่
7. ใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ร่วมกันและเรียนรู้ด้วยตนเอง
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สุวิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา (2552) ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดังนี้
1. Construct คือ การให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยกระบวนการแสวงหาข้อมูล ทาความ
เข้าใจ คิดวิเคราะห์ ตีความ แปลความ สร้างความหมาย สังเคราะห์ข้อมูล และสรุปความรู้
2. Interaction คือ การให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เรียนรู้กันและกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิด
และประสบการณ์แก่กันและกัน
3. Participation คือ การให้ผู้เรียนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้มากที่สุด
4. Process/product คือ การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการควบคู่ไปกับผลงานและความรู้ที่สรุปได้
5. Application คือ การให้ผู้เรียนนาความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
สาหรับแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550)
ได้กาหนดให้สถานศึกษามีบทบาทหน้าที่และแนวทางด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ดังนี้
1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนโดยคานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และประยุกต์ความรู้ มาเพื่อป้องกัน
และแก้ปัญหา
3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการ
อ่าน และการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
4. จัดการเรียนรู้โดยผสมผสานสาระความรู้ต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมที่ดี
งาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนการสอนและอานวย
ความสะดวกให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ แ ละมี ค วามรอบรู้ รวมทั้ ง สามารถใช้ ก ารวิ จั ย เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการเรียนรู้พร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ
6. จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา และ
บุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
กระทรวงศึกษาธิการ (2546) กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ไว้ ดังนี้
1. ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบที่หลากหลาย
2. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ
ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดกิจกรรม การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้เพื่อ
ความรู้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ส่งเสริมให้รักการอ่าน และ
ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การผสมผสานความรู้ต่างๆให้สมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ให้ เ รี ย นรู้ แ ละใช้ชีวิ ตอย่ างพอเพียง ให้ รู้รั กษ์ธ รรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อม ทั้ งนี้ส ถานศึกษาจั ด
บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม
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3. จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในแผนกวิชา โดยเน้นการนิเทศที่ร่ วมมือช่วยเหลือกัน
แบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน หรือแบบอื่นๆตาม
ความเหมาะสม
4. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา) พรบ.ฉบับนี้
ประกอบด้วย 6 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 63 มาตรา
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพเพื่อผลิตและ
พัฒนากาลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี
รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
1. การศึกษาในระบบ ที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
2. การศึกษานอกระบบ เนื้อหาและหลักสูตร ยืดหยุ่นตามความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
3. การศึกษาระบบทวิภาคี ผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งเรียนอยู่ในวิทยาลัย และเรียนภาคปฏิบัติในสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ
หลักสูตรการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563
3. หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องคานึงถึง
1. มีการกระจายอานาจจากส่วนกลางไปสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบัน
2. การศึกษาในด้านวิชาชีพต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี
3. การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการ
4. มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและระบบเทียบประสบการณ์การ
ทางานของบุคคล
5. ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
6. การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชน
7. พัฒนาครูผู้สอนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สถานศึกษาอาชีวศึกษาของเอกชนอาจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายของสถาบันเพื่อประโยชน์ในการร่วมมือ
ทางวิชาการ การสร้างคุณภาพอาชีวศึกษาเอกชน
จัดระบบการจัดการให้เอื้ออานวยแก่ผู้มีประสบการณ์ ผู้ผ่านการฝึกอบรมจากสถานประกอบการที่ได้
การรับรอง ผู้เรียนที่สะสมผลการเรียนไว้ และผู้ที่ผ่านการึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ให้สามารถเทียบโอนผลการเรียนหรือประสบการณ์ด้านวิชาชีพเพื่อให้ได้คุณวุฒิการศึกษาใน
หลักสูตรต่างๆได้
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีที่เป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และสถาน
ประกอบการ
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สถานประกอบการที่ ป ระสงค์ จ ะด าเนิ น การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา และการฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้ยื่นคาขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครูฝึกในสถานประกอบการ ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาและผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรมวิชาการศึกษาด้านอาชีพ
2. เป็นผู้ชานาญการด้านอาชีพโดยสาเร็จการศึกษาวิชาชีพไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) หรื อผ่ านการทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ งชาติ หรือมาตรฐานอื่นตามที่คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากาหนด
3. เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพเฉพาะสาขาซึ่งสาเร็จการศึกษาวิชาชีพไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตร
วิช าชีพ (ปวช.) ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นสาขาอาชี พ นั้น ไม่น้ อ ยกว่ า 5 ปี หรือ ส าเร็ จการศึ ก ษาวิ ช าชี พระดั บ
ประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพชั้น สูง (ปวส.) ที่มีประสบการณ์ในสาขาอาชีพนั้นไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือผู้ผ่ านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมีประสบการณ์ในการทางานในสาขาอาชีพนั้นไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. เป็นผู้มีประสบการณ์และประสบความสาเร็จในอาชีพเฉพาะสาขา มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสังคม
และท้องถิ่น และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้
รุ่ ง ชั ช ดาพร เวหะชาติ (2553) ได้ ก ล่ า วว่ า การพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ เ ป็ น การปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากประสบการณ์การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีจาเป็นต้องอาศัยสภาวการณ์ สนับสนุน
หลายอย่างในการจัดการเรี ยนการสอนของครูจะต้องหาทางให้นักเรียนได้ผ่าน ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้มากที่สุดและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ หลักการจัดการศึกษามีเป้าหมายที่
สาคัญที่สุด คือการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสูงสุดตามกาลังหรือศักยภาพของแต่ละคน
โดยมีแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้านความเสมอภาคโอกาสทางการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน ด้ า นมาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ด้ า นระบบบริ ห ารและการสนั บ สนุ น ทางการศึ ก ษา ด้ า นครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ด้านหลักสูตร ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านทรัพยากรและการลงทุน
ทางการศึกษา มีองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและใช้เทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้ที่มีความสาคัญก็คือ ครู เปรียบเสมือนผู้จัดการหรืออานวยความสะดวก และ
ผู้บริหารที่จะต้องมีบทบาทในการเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุน
แนวคิดการจัดอาชีวศึกษา
การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมอาชีพเป็นการศึกษาเพื่ออาชีพ มีการกาหนดระดับทักษะที่ผู้เรียน
ต้องทาได้หรือมีได้ในแต่ละอาชีพ หรือแต่ละพันธกิจ/มีการกาหนดความรู้ความสามารถทั้งความรู้ที่เป็นหลัก
วิช า ความรู้ ที่สั ม พัน ธ์กั บ ทักษะ กาหนดคุ ณลั กษณะ (Trait) เจตคติ (Attitude) จริยธรรม (Ethics) และ
จรรยาบรรณ (Code of Conduct) ที่พึงมีของผู้เรียนจบการศึกษา ดังนั้นการจัดอาชีวศึกษาจึงมุ่งเน้น
สมรรถนะทางวิชาชีพของผู้ศึกษา (Occupational Competence) ให้เพียงพอแก่การประกอบอาชีพได้เป็น
ขั้นต้นการประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานด้านการอาชีวศึกษาจึงควรใช้เทคนิคและวิธีการที่เรียกว่า วิธีการ
ประเมินโดยใช้ความเชี่ยวชาญของทีมประเมิน (Professional Team Evaluation Approach) ในรูปแบบ
ของการตัดสินใจร่วมกันของทีมประเมิน ซึ่งผู้ประเมินภายนอกต้องศึกษา (Investigation) หรือตรวจสอบผล
การดาเนินงานข้อมูลด้านสมรรถนะ (Performance Data) ก่อนการใช้การตัดสินใจโดยใช้ความเชี่ยวชาญของ
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ทีมประเมินข้อมูลด้านสมรรถนะ (Performance Data) ได้จากหลายแหล่ง เช่น จากผลการประเมินตนเอง
(SAR) ของสถานศึกษา การตรวจเยี่ยมการสังเกต ศึกษาร่องรอยจากเอกสาร กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ศึกษาทั้งที่
เรี ย กว่ า Intrinsic และ Extrinsic เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล เพี ย งพอประกอบการตั ด สิ น ของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
(Professionals)
หลักการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสาคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร โดยยึดหลักการว่า ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด เชื่อว่าทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความสาคัญทั้งความรู้และคุณธรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสาคัญ ผู้เรียน
จะต้องอาศัย กระบวนการเรีย นรู้ที่หลากหลายเป็นเครื่องมือที่จะนาพาตนเองไปสู่ เป้าหมายของหลั กสู ตร
กระบวนการเรียนรู้ที่จาเป็นสาหรับผู้เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้
กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติจริง ลงมือทาจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัยกระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน พัฒนาเพราะจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี บรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตร ดังนั้น ผู้สอนจึงจาเป็นต้องศึกษาทาความเช้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่างๆเพื่อให้สามารถเลือกใช้ใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปได้ว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น สาคัญ มีการปฏิรูป
การเรียนรู้ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเรียนและวิธีการสอนของครู โดยใช้รูปแบบกระบวน การเน้นการ
ตามสภาพจริง ครูควรหาข้อมูลหรือเนื้อหาการเรียนการสอนจากหลายๆแหล่งการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการ
สอนต่างๆหลายรูปแบบมีการบูรณาการ พัฒนาทักษะการคิดวิ เคราะห์ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง
ค้นคว้า ทดลอง และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามความถนัด ความสนใจ ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานของหลักสูตรอีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน การนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
2.4.3 ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
การวัดผลและประเมินผลมีความสาคัญไม่น้อยกว่างานด้านอื่นๆซึ่งผู้บริหารต้องศึกษาทาความเข้าใจ
เรื่องการวัดผล และประเมินผลให้ท่องแท้ในเรื่องต่างๆ คือ กาหนดนโยบายทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผล
จัดหาเครื่องมือ รวมถึงการให้คะแนน การจัดตารางสอบ การกาหนดครูผู้คุมสอบ เวลาที่ใช้ในการสอบ การ
สร้างบรรยากาศให้เหมาะสมแก่การสอบ เอมอร บูรณศักดิ์ (2548) การวัดผล ประเมินผล การเรียนการสอน
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จึงมีความสาคัญที่ผู้เกี่ยวข้องควรศึกษา โดยมีนักวิชาการให้ความหมายของการวัดผล ประเมินผลและการ
เทียบโอนผลการเรียนไว้ ดังนี้
จานง พรายแย้ มแข (2545) ได้กล่ าว่า การวัดผลและประเมินผล หมายถึง กระบวนการในการ
กาหนดหรือหาปริมาณแทนคุณลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือแทนพฤติกรรม หรือสมรรถภาพของบุคคล โดย
ออกมาเป็นรูปตัวเลขหรือคะแนน
กมล ภู่ประเสริฐ (2548) ได้ให้ความหมายของคาว่าการวัดผลและการประเมินผลว่ามีความสัมพันธ์
กัน โดยการวัดผล หมายถึง กระบวนการในการกาหนดค่าตัว เลขให้ กับสิ่ งของหรือเหตุการณ์ใดๆอย่างมี
กฎเกณฑ์ ส่วนการประเมินผล หมายถึง กระบวนการในการใช้ดุลยพินิจหรือค่านิยมในการพิจารณาคุณค่าตาม
ความเหมาะสมหรื อ สั มฤทธิ์ผ ลของเหตุการณ์ โครงการหรือสิ่ งอื่นใด หลั งการเปรียบเทียบผลการวัดกั บ
เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ หรือเกณฑ์ที่กาหนด โดยมีการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์การเรียนการสอนรายวิชา และกิจกรรมการเรียนการสอน
2. การกาหนดวิธีการ และเครื่องมือที่จะใช้ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน และ
เตรียมการสร้างเครื่องมือและกาหนดวิธีการที่เป็นระบบ
3. การควบคุม ดูแล และส่งเสริมให้มีการประเมินผลการเรียน ตามวิธีการและเครื่องมือที่กาหนดไว้
บันทึกผลการสอน สังเกต รวบรวมผลงานนักเรียน
4. การจัดทาหลักฐานการศึกษาตามที่กระทรวง กรม หน่วยงานต้นสังกัดกาหนดนาผลการประเมิน
ไปใช้แก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน
5. การกาหนดรู ป แบบ ระยะเวลาการรายงานผลการเรียนการสอน ทั้งรายงานผู้ ปกครองและ
รายงานผลของสถานศึกษาต่อสาธารณชนและหน่วยงานต้นสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550) กล่าวไว้ว่า การวัดผล ประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียน มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1. กาหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ วัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา
2. ส่ งเสริ มให้ ครู จั ดทาแผนการวัดผลและประเมินผลแต่ล ะรายวิช า ให้ ส อดคล้ องกับมาตรฐาน
การศึกษา สาระการเรียนการสอน และหน่วยการเรียนรู้
3. ส่งเสริมให้ครูดาเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการประเมินตามสภาพ
จริง จากกระบวนการ การปฏิบัติ และผลงาน
4. จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น สถาน
ประกอบการและอื่นๆตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
5. พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547) กล่าวไว้ว่า การวัดผลและประเมินผลมีบทบาท
สาคัญในการพัฒนาการศึกษา ดังนี้
1. เป็นเครื่องมือสาคัญในการกากับ ติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
2. เป็นเครื่องมือผลักดัน หรือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา เปลี่ยนแปลงกระบวนการการจัดการ
เรียนการสอนและส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
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3. เป็นเครื่องมือนาไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนของผู้เรียน
4. เสริมประสิทธิภาพการจัดการทั้งระบบ เพื่อนาผลการประเมินมากาหนดยุทธศาสตร์ต่อไป
การวัดและประเมินผล แบ่งออกเป็นดังนี้
ส่วนที่ 1 การประเมินเนื้อหา สาระ ความรู้ ทักษะรายวิชา หลักสูตร
ส่วนที่ 2 การประเมินพัฒนาการ และประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึ ง
ประสงค์ของผู้เรียน
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน (2559) ได้ให้ความหมายของการวัดผลและ
ประเมิ น ผลไว้ ว่ า เป็ น มาตรการหนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยให้ ส ถานศึ ก ษาได้ ข้ อ มู ล ทางการเรี ย นมาพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ดังนั้นการวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญจึง
ต้องประเมินด้วยทางเลือกใหม่หรือประเมินตามสภาพจริง โดยใช้วิธีหลากหลาย มีความเที่ยงตรง และเชื่อมั่น
ได้ การวัดผลและการประเมินแสดงถึงความรู้ความสามารถของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง และผู้เรียนนาความรู้
ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผลการเรียน
เครื่องมือและวิธีการประเมินมีหลายรูปแบบ เลือกใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับกระบวนการเรียนการ
สอน และกระบวนการเรียนการสอนกับผู้เรียนควรใช้หลายๆวิธี เช่น แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์
แบบสารวจ แบบวัดเจตคติ แฟ้มสะสมงาน เป็นต้น
การเทียบโอน
กรมวิชาการ (2545) กล่าวถึงการเทียบโอนผลการเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อนาผลการเรียนรู้ซึ่งเป็น
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย การฝึกอาชีพ และประสบการณ์การทางานมาเทียบโอนเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา ต่ากว่าปริญญาตรี แนวดาเนินการเทียบโอนให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน ดังนี้
1. ผู้ขอเทียบโอนต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่ง โดย
สถานศึกษาดังกล่าวดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนในภาคเรียนแรกที่ผู้เรียนขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนหรือ
นักศึกษายกเว้นกรณีมีเหตุจาเป็น
2. จานวนหมวดวิชา รายวิชา จานวนหน่วยการเรียนที่จะรับเทียบโอนและอายุของผลการเรียนที่จะ
นามาเทียบโอนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา ทั้งนี้เมื่อ
เทียบโอนแล้วผู้เทียบโอนต้องมีเวลาเรียนอยู่ในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 1 เดือน
3. ในกรณีมีเหตุจาเป็นระหว่างเรียน ผู้เรียนสามารถแจ้งความจานงขอไปศึกษาบางรายวิชาที่สถาน
อื่นแล้วนาผลมาเทียบโอนได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา
4. การเทียบโอนผลการเรียนให้ดาเนินการในรูปคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนมีจานวนไม่น้อย
กว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
5. การเทียบโอนผลการเรียนให้ดาเนินการ ดังนี้
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5.1 ในกรณีผู้ ข อเทีย บโอนมีผ ลการเรียนจากหลั กสู ตรต่างๆให้ นาหมวดวิ ช า รายวิช าที่ มี
จุดประสงค์และเนื้อหาสอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มาเทียบโอนผลการเรียนได้และพิจารณาให้ระดับ
ผลการเรียนของหลักสูตรที่รับเทียบโอน
5.2 กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้พิจารณาตามหลักฐาน (ถ้ามี) โดยให้มี
การประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย และให้ระดับผลการเรียนตามเกณฑ์การประเมินผลการเรียนของ
หลักสูตรที่รับเทียบโอน
การเทีย บโอนผลการเรี ย นควรดาเนินการในช่ว งก่ อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรกที่
สถานศึกษารั บ ผู้ขอเทียบโอนเป็ นผู้ เรียน ทั้งนี้ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องใน
สถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับผู้เรียนจากการเทียบโอนควรกาหนด
รายวิชา/จานวนหน่วยกิตที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม การพิจารณาเทียบโอนสามารถดาเนินการได้
ดังนี้
1. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษาและเอกสารอื่นๆที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้ ความสามารถของผู้เรียน
2. พิจารณาจากความรู้ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆทั้งภาคความรู้และ
ภาคปฏิบัติ
3. พิจารณาความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง การเทียบโอนผลการศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศ หรือแนวทางปฏิบัติของสถานศึกษา
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานและนักวิชาการกาหนดแนวทางการวัดผล การประเมินผล และการเทียบ
โอนผลการเรียนไว้ ดังนี้
กระทรวงศึกษาธิการ (2546) กาหนดแนวทางการวัดผล การประเมินผล และการเทียบโอนผลการ
เรียน ดังนี้
1. กาหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา
2. ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการวัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3. ส่งเสริมให้ครูดาเนินการวัดผลและประเมินผล โดยเน้นการประเมิน โดยการเน้นการประเมินผล
ตามสภาพจริง จากกระบวนการ การปฏิบัติและผลงาน
4. จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่นตาม
แนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
5. พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน
6. จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลและประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช้ในการ
อ้างอิง ตรวจสอบ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
7. ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนด้านต่างๆรายปี/รายภาคและตัดสินผลการ
เรียน การเลื่อนชั้น และจบการศึกษา
8. การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอานาจของสถานศึกษาที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อ
กาหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ได้แก่ คณะกรรมการนักเรียนระดับการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
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อัธยาศัย เมื่อคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนแล้วให้เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
พร้อมทั้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน
สรุปได้ว่า ความหมายของการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน คือ การกาหนดระเบียบ
แนวปฏิบั ติเกี่ยวกับ การวัดผลและประเมินผลแต่ล ะรายวิช าให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการศึกษาและการ
ส่งเสริมให้ครูดาเนินการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง การเทียบโอนความรู้
ทักษะประสบการณ์ผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น รวมถึงการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผล
ให้ได้มาตรฐานต้องเลือกใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับกระบวนการเรียนการสอนกับผู้เรียนควรใช้หลายๆวิธี
เช่น แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ กระบวนการที่ครูใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน จะช่วยให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้า และความสาเร็จทางการเรียนของผู้เรียน สาหรับการเทียบโอนคือ
การนาผลการเรียนรู้ซึ่งเป็นความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ และประสบการณ์การทางานมาเทียบโอนเพื่อเป็นการ
ลดรายวิชาที่จะเรียนในแผนการเรียนของหลักสูตรที่ผู้เรียนกาลังศึกษาอยู่
2.4.4 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความสาคัญและความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติการในสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูจะต้องมีความรู้เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาซึ่ง
สุกัน เทียนทอง (2546) ได้กล่ าวถึง การวิจัยเพื่อพัฒ นาการศึกษาว่าการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีขอบเขตอยู่ที่การแก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียนเป็นสาคัญ และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
กาหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ ให้ครูมีความเป็นผู้นาทางวิชาการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้กระบวนการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ ให้ ครู สามารถใช้การวิจัยเป็นส่ ว นหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และสามารถศึกษา
ค้ น คว้ า วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นรู้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ กระบวนการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24 (5) ให้สถานศึกษาส่งเสริมให้ ครูผู้สอนสามารถใช้
การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ มาตรา 30 ให้สถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ มาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโดยมีครูเป็นผู้
ปฏิบัติการวิจัยเรียกว่า ครูนักวิจัย (Teacher as Reserarcher) ซึ่งจะต้องมีพันธกิจ (Mission) ที่จะต้องค้นหา
คาตอบเพื่อแก้ปัญหาต่อไป กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ได้กาหนดแนวทางในการปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ดังนี้
1.1 ศึกษาวิเคราะห์วิจัย การบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในสถานศึกษา
1.2 ส่งเสริมให้ครูศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละ กลุ่มสาระการเรียนรู้
1.3 ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผล งานการวิจัยหรื อ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอื่น จากแนวทางการปฏิบัติในการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกล่าวจึงเป็นหน้าที่ของ ผู้บริหาร
จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูเข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษา สนับสนุน
สื่ อ และอุ ป กรณ์เ พื่ อใช้ ใ นการวิ จั ย ให้ ค รู ท าการวิ จั ยเพื่ อพั ฒ นาด้ า นการศึ ก ษา จัด ให้ มีคู่ มื อ เอกสารเพื่ อ
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ประกอบการจัดทาวิจัยให้แก่บุคลากรในวิทยาลัยและสนับสนุนให้ครู นาเสนอผลงาน การวิจัยต่อผู้มีส่ว น
เกี่ยวข้อง
เกรีย งไกร ปริธ รรมมัง (2551) ได้กล่ าวว่า การวิจัยเพื่อ พัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงเพื่อให้เกิดนวัตกรรมหรือวิธีการใหม่ๆในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้ดีขึ้น
เอมอร ผลบุ ภ พ (2552) กล่ าวถึง การวิจัย ในชั้ นเรียน หมายถึ ง การศึ กษาหาความรู้ใ หม่ๆ โดย
ดาเนินการของครูผู้สอนและอาจรวมถึงครู นักเรียน ผู้บริหาร สมาชิกในชุมชน เพื่อใช้แก้ปัญหาการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน หรือเป็นความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความรู้
ใหม่ๆในที่นี้เรียกว่า นวัตกรรมการศึกษา ทั้งนี้เพื่อใช้พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเริ่ม
จากการแก้ปัญหาเชิงระบบมีการวางแผนและวางนโยบายในการพัฒนาและเสร็จสิ้นที่การคิดค้นนวัตกรรม
สามารถแก้ปัญหาได้
ภารดี อนันต์นาวี (2557) กล่าวว่า การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษามีแนวทางการ
ปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหาร การจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของ
สถานศึกษา
2. ส่งเสริมให้ครู ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. ประสานความร่วมมือในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวิจัยหรือพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนและงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น
สุวิมล ว่องวานิช (2558) กล่าวถึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน คือ การวิจัยโดยครูสอนในชั้น
เรียน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและนาผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน หรือส่งเสริม ให้ครู
เป็นผู้นาทางวิชาการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในสถานศึกษา
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2559) กล่าวว่า การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การวิจัยปฏิบัติการที่ครู ได้แสวงหา
วิธีการหรือนวัตกรรม ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ความสาคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ชาตรี เกิดธรรม (2545) กล่าวว่า การวิจัยในชั้นเรียนมีความสาคัญ ดังนี้
1. เป็นการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัย โดยการนา
นวัตกรรม เทคนิคหรือวิธีการที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการวิจัยที่น่าเชื่อถือได้มาแล้วมาใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชั้นเรียนโดยตรง อันจะมีผลให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดประสงค์ที่วางไว้
2. เป็นการพัฒนาวิชาชีพครูให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น และยังเป็นการแสดงถึงความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
3. เป็นการเผยแพร่ความรู้จากการปฏิบัติจริง อันจะเป็นประโยขน์สาหรับผู้บริหารหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้วย
4. เป็นการส่งเริมสนับสนุนความก้าวหน้าด้านการวิจัยทางการศึกษา และสามารถนาการวิจัยไปใช้
เป็นผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกาหนดตาแหน่งให้สูงขึ้นได้
5. เป็นการส่งเสริมหรือพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน
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กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตามมาตรา 24 ข้อ
5 กล่าวไว้ว่า ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความ
สะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมๆกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภท
ต่างๆ
สุวิมล ว่องวานิช (2558) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. ให้โอกาสครูในการสร้างองค์ความรู้ทักษะการทาวิจัย การประยุกต์ใช้ การตระหนักถึงทางเลือกที่
เป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น
2. เป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงหรือสะท้อนผลการทางาน
3. เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติโดยตรง เนื่องจากช่วยพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ
4. ช่วยทาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านกระบวนการวิจัยในที่ทางาน
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเนื่องจากนาไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและการแก้ปัญหา
5. เป็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติในการวิจัย ทาให้กระบวนการวิจัยมีความ
เป็นประชาธิปไตย ทาให้เกิดการยอมรับในความรู้ของผู้ปฏิบัติ
6. ช่วยตรวจสอบวิธีการทางานของครูที่มีประสิทธิผล
7. ทาให้ครูเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
สรุป ได้ว่า ความหมายและความส าคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ การพัฒนา
หลักสูตรและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยงานวิจัย พัฒนาวิชาชีพครูรวมถึง
แสดงความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูด้วยการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติ และเป็นการส่งเสริมสนับสนุน
ความก้าวหน้าของการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียน และมี
ความสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งเป็ น จริ ง กั บ ปั ญ หา ช่ ว ยให้ เ กิ ด การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งหรื อ เป็ น ความต้ อ งการที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความรู้ใหม่ๆในที่นี้ เรียกว่า นวัตกรรมการศึกษา
ทั้งนี้เพื่อใช้พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งการส่งเริมสนับสนุนความก้าวหน้าด้านการ
วิจัยทางการศึกษา เพื่อไปจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะอีกด้วย
2.4.5 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ในทางการศึกษาได้มีผู้เรียกสื่อตัวกลางแตกต่างกันออกไปตามยุคตามสมัย ตามความคิดเห็น เช่น
อุปกรณ์การสอน โสตทัศนอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ สื่อการสอน และสื่อการเรียน ในปัจจุบันมักนิยมใช้คาว่า
สื่อการเรียนการสอนแต่ละคาดังกล่าวล้วนหมายถึงตัวกลางทั้งสิ้น แต่มีความหมายลึกซึ้งแตกต่างกัน กล่าวคือ
สื่อการสอนเน้นตัวผู้สอน ส่วนสื่อการเรียนเน้นตัวผู้เรียน แต่เนื่องจากการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงซึ่งกันแหละกัน สื่อเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนมีคุณค่าต่อ
การเรียนการสอนในส่วนของผู้สอนสื่อช่วยให้บรรยากาศในการสอน น่าสนใจยิ่งขึ้นแบ่งเบาภาระครู ในการ
เตรียมเนื้อหาเพราะอาจให้นักเรียนนักศึกษาจากสื่อ และยังช่วยให้ผู้สอนคิดค้นเทคนิคใหม่ๆที่ช่วยในการ
เรียนรู้น่าสนใจยิ่งขึ้น ในส่วนของผู้ เรียน สื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายขึ้นในเวลาอัน
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สั้นเกิดความคิดรวบยอดได้ถูกต้อง สามารถมีส่วนร่ว มในกิจกรรมการเรียนได้สะดวกช่ว ยให้ผู้เรียนศึกษา
ค้น คว้าด้ ว ยตนเอง กระตุ้ น ความสนใจในการเรี ยนและสนองความแตกต่างระหว่างบุค คลของผู้ เรีย นได้
ตัวกลางดังกล่าวจึงเรียกว่า สื่อการเรียนการสอน
ความหมายของสื่อการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้
นักวิชาการในวงการเทคโนโลยีทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา และวงการศึกษา ได้ให้คาจากัดความ
ของ สื่อการสอน ไว้อย่างหลากหลาย เช่น
รัฐวุฒิชัย มาจิตต์ภาสกร (2552) กล่าวว่า สื่อการเรียนการสอน หมายถึง ตัวกลางที่เป็นกระบวนการ
สื่อความหมายระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เป็นตัวเร้า กระตุ้นและจูงใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ประหยัดเวลา และแรงงานในการสอน
ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2556). ให้ความหมาย สื่อการสอนว่า วัสดุอุปกรณ์และวิธีการประกอบการสอน
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น สื่ อ กลางในการสื่ อ ความหมายที่ ผู้ ส อนประสงค์ จ ะส่ ง หรื อ ถ่ า ยทอดไปยั ง ผู้ เ รี ย นได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือ ตลอดจนเทคนิคต่างๆที่จะมาสนับสนุนการเรียนการสอน เร้าความสนใจผู้เรียนรู้
ให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจดีขึ้น อย่างรวดเร็ว
ภรภัทร เฮ็งนิรันดร (2557) ได้ให้ความหมายของสื่อการเรียนการสอน คือ วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
ที่ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ตามจุดมุ่งหมายที่ผู้สอนตั้งไว้
ความสาคัญของสื่อการสอนเพื่อการเรียนรู้
Dale, Edgar. (1969) ได้กล่าวสรุปถึงความสาคัญของสื่อการสอน ดังนี้
1. สื่อการสอน ช่วยสร้างรากฐานที่เป็นรูปธรรมขึ้นในความคิดของผู้เรียน การฟังอย่างเดียวนั้น
ผู้เรียน จะต้องใช้ในจินตนาการเข้าช่วยด้วยเพื่อให้สิ่งที่เป็นนามธรรมเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นในความคิด แต่สาหรับ
สิ่งที่จะยุ่งยากซับซ้อน ผู้เรียนย่อมไม่มีความสามารถจะทาได้ การใช้อุปกรณ์เข้าช่วยจะทาให้ผู้เรียนมึ ความ
เข้าใจและสร้างรูปธรรมขึ้นในใจได้
2. สื่อการสอน ช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียน เพราะผู้เรียนสามารถใช้ประสาทสัมผัสได้ด้วยตา หูการ
เคลื่อนไหวจับต้องได้แทนการฟังหรือดูเพียงอย่างเดียว
3.
เป็ น รากฐานในการพัฒ นาการเรี ยนรู้ และช่ ว ยความจ าอย่ างถาวร ผู้ เ รีย นจะสามารถน า
ประสบการณ์เดิมไปสัมพันธ์กับประสบการณ์ใหม่ๆได้เมื่อมีพื้นฐานประสบการณ์เดิมที่ดีอยู่แล้ว
4.
ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นได้ มีพั ฒ นาการทางความคิ ด ซึ่ งต่ อเนื่ องเป็ น อัน หนึ่ง อัน เดีย วกัน ทาให้ เ ห็ น
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเช่น เวลา สถานที่ วัฏจักรของสิ่งมีชีวิต
5. ช่วยเพิ่มทักษะในการอ่านและเสริมสร้างความเข้าใจในความหมายของคาใหม่
สรุปได้ว่า สื่อการเรียนการสอน โดยทั่วไปจะมีองค์ประกอบที่สาคัญอยู่ 3 ประการ คือ ผู้สอน ผู้เรียน
และสื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนที่ใช้กันมาก คือ ภาษาพูด และภาษาเขียนต่อมามีการพัฒนาขึ้น
มาเรื่อยในปัจจุบันจะพบว่า มีสื่อการเรียนการสอนมากมายหลายชนิดเพราะถือว่าสื่อการเรียนการสอนคือมือ
ที่สามของครู ช่วยให้ครูสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างบรรยากาศในการเรียน กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
มากขึ้น ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในบทเรียนที่ยุ่งยากซับช้อนได้ง่ ายขึ้น ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอนช่วยให้การจัดการเรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
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Faber, C.F. and Shearron, G.F. (1970). กล่าวว่า เครื่องมือที่ช่วยสื่อความหมายจัดขึ้นโดยครูและ
นั ก เรี ย นเพื่อ ส่ ง เสริ มการเรี ย นรู้ เครื่ องมือ การสอนทุก ชนิ ด จัด เป็ น สื่ อ การสอน เช่น หนั งสื อในห้ อ งสมุ ด
โสตทัศนวัสดุต่างๆเช่น โทรทัศน์ วิทยุ สไลด์ ฟิล์มสคริป รูปภาพ แผนที่ ของจริง และทรัพยากรจากแหล่ง
ชุมชน
Brown et al. (1990) ได้ให้ความหมายของสื่อการเรียนการสอนไว้ว่าเป็นเครื่องช่วยในการเรียนรู้ ซึ่ง
ครูและนักเรียนเป็นผู้ใช้ เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จาพวกอุปกรณ์ทั้งหลายที่สามารถ
ช่วยเสนอความรู้ให้แก่ผู้เรียนจนเกิดผลการเรียนที่ดี ทั้งนี้รวมถึง กิจกรรมต่างๆที่ไม่เฉพาะแต่สิ่งที่เป็นวัตถุหรือ
เครื่องมือเท่านั้น เช่นการศึกษานอกสถานที่ การแสดง การสาธิต การทดลอง ตลอดจนการสัมภาษณ์ เป็นต้น
สรุปได้ว่า สื่อการเรียนการสอน โดยทั่วไปจะมีองค์ประกอบที่สาคัญอยู่ 3 ประการ คือ ผู้สอน ผู้เรียน
และสื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนที่ใช้กันมาก คือ ภาษาพูด และภาษาเขียนต่อมามีการพัฒนาขึ้น
มาเรื่อยในปัจจุบันจะพบว่า มีสื่อการเรียนการสอนมากมายหลายชนิดเพราะถือว่าสื่อการเรียนการสอนคือมือ
ที่สามของครู ช่วยให้ครูสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างบรรยากาศในการเรียน กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
มากขึ้น ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในบทเรียนที่ยุ่งยากซับช้อนได้ง่ายขึ้น ผู้ เรียนสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอนช่วยให้การจัดการเรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ความหมายของนวัตกรรมการศึกษา
พิชิต ฤทธิ์จ รู ญ (2555) ได้กล่าวถึงนวัตกรรมทางการเรียนการสอนว่า นวัตกรรมที่ผลิ ตออกมา
ทางด้านการเรียนการสอนมีจานวนมาก แต่สามารถจาแนกประเภทได้ดังนี้
1. นวัตกรรมประเภทผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเป็นสื่อที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนรู้ทักษะด้านต่างๆได้เร็วยิ่งขึ้น นวัตกรรมประเภทนี้ ได้แก่ ชุดการเรียน ชุดการสอน แบบฝึกทักษะ
ชุดการฝึก ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ บทเรียนสาเร็จรูปแบบสื่อผสม บทเรียนโปรแกรม เกมส์ นิทาน การ์ตูน
เอกสารประกอบการเรียนรู้ เอกสารประกอบการเรียนการสอน ฯลฯ
2. นวัตกรรมประเภทรูปแบบ เทคนิค วิธีการสอน นวัตกรรมประเภทนี้เป็นการใช้วิธีสอนหรือเทคนิค
การสอนในรูปแบบต่างๆที่นักการศึกษาได้คิดค้นเพื่อพัฒ นาการด้านการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านความรู้
ทักษะ กระบวนการ และเจตคติ ซึ่งมีวิธีการสอนและเทคนิคการสอนเป็นจานวนมาก ได้แก่ วิธีการสอนคิด วิธี
สอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ CIPPA Model วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4MAT วิธีสอนแบบพุทธวิธี วิธี
สอนแบบบูรณาการ วิธีสอนโครงงาน วิธีสอนโดยตั้งคาถาม Constructivism เป็นต้น
3. การศึกษาข้อจากัดต่างๆ (Constraints) ผู้พัฒนานวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนต้องศึกษา
ข้อมูลของปัญหา และข้อจากัดที่ใช้นวัตกรรมนั้น เพื่อประโยชน์ในการนาไปใช้ได้จริง
4. การประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรม (Innovation) ผู้ จัดทาหรือพัฒนานวัตกรรมจะต้องมีความรู้
ประสบการณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งอาจนาของเก่ามาปรับปรุง ดัดแปลง ใช้ในการแก้ไขปัญหา และทา
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรืออาจคิดค้นขึ้นมาใหม่ทั้งหมด นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนมีรูปแบบแตกต่าง
กันขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหา หรือวัตถุประสงค์ของนวัตกรรมนั้น เช่น อาจมีลักษณะเป็นแนวความคิด หลักการ
แนวทาง ระบบ รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ เทคนิค หรือสิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีต่างๆ
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5. การทดลองใช้ (Experrimentation) เมื่อคิดค้นหรือประดิษฐ์นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนแล้ว
ต้องทดลองใช้นวัตกรรม ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นเพื่อการประเมินผลปรับปรุงแก้ไข ผลการทดลองจะทาให้ได้ข้อมูล
นามาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนานวัตกรรมต่อไป ถ้าหากมีการทดลองใช้จะทาให้ได้ข้อมูลนามาใช้ในการ
ปรั บ ปรุ ง และพัฒ นานวั ตกรรมต่ อไป ถ้า หากมี การทดลองใช้น วัต กรรมหลายครั้ งก็ ย่อ มมี ความมั่น ใจใน
ประสิทธิภาพของนวัตกรรมนั้น
6. การเผยแพร่ (Dissemination) เมื่อมั่นใจว่านวัตกรรมที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถ
เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก
ดวงกมล สินเพ็ง (2553) กล่าวถึงความหมายของนวัตกรรมการศึกษา คือ การกระทาหรือแนวคิดใหม่
หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่นามาใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ แนวคิด และพฤติกรรมไปในทางที่พึงปรารถนา
จันทร์ชลี มาพุทธ. (2556). ได้ให้ความหมายของคาว่านวัตกรรมการศึกษาไว้ว่าเป็นการนาความคิด
ใหม่ๆมาใช้ในการศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยประหยัดเวลา
ในการเรียน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วีดีทัศน์ สื่อหลายมิติ และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
สรุปได้ว่า นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง วิธีการใดๆหรือการกระทาใดๆที่เป็นการกระทาใหม่หรือสิ่ง
ใหม่ที่มีผู้คิดค้นขึ้น หรืออาจจะเป็นเพียงการปรับปรุงของเก่าให้ใหม่หรือดีขึ้น เพื่อใช้สิ่งนั้นในการแก้ปัญหา
หรือปรับปรุงการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ความหมายของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
กิดานันท์ มลิทอง (2548) กล่าวว่า เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา คือ การประยุกต์เอาเทคนิค วิธีการ
แนวความคิด วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งต่างๆอันสืบเนื่องมาจากเทคโนโลยีมาใช้ในวงการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารสถาบันการศึกษาและช่วยในการเรียนการสอนด้วย
จันทร์ชลี มาพุทธ (2556) ได้กล่าวถึงความหมายของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา คือ การนาสิ่งต่างๆ
รวมถึ งวิธีก ารต่า งๆเข้ ามาประยุ ก ต์ใช้กั บการเรียนการสอนหรื อแก้ปั ญหา การจั ดการเรียนการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด
ภรภัทร เฮ็งนิรันดร (2557) ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อการนาวัสดุ อุปกรณ์ และ
วิธีการต่างๆ มาใช้อย่างเป็นระบบเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา
สรุปได้ว่าเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หมายถึง การนาความรู้ วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการหรือแนวความคิด
ต่างๆอันสืบเนื่องมาจากเทคโนโลยีต่างๆอันสืบเนื่องมาจากเทคโนโลยีใช้ในการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อ
แก้ปัญหาการศึกษาและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (2546) กล่าวถึง แนวทางการปฏิบัติ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์ความจาเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารงาน
วิชาการ
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2. ส่งเสริมให้ครูผ ลิต พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒ นาสื่อการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอน
3. จัดทาจัดหาสื่อสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางาน
ด้านวิชาการ
4. จัดทาจัดหาสื่อการเรียนรู้สาหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน และเสริมความรู้ของผู้สอน
5. ศึกษาวิธีการเลื อก และการใช้สื่ อการเรียนรู้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ เหมาะสม หลากหลายและ
สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน
6. ศึกษาวิธีการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพมาตรฐานสื่อการเรียนรู้ที่จัดทาขึ้นเองและที่เลือก
นามาใช้ประกอบการเรียนรู้ โดยมีการวิเคราะห์และประเมินสื่อการเรียนรู้ที่ใช้อยู่นั้นอย่างสม่าเสมอ
7. ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา และการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาเป็นระยะ
8. จัดให้มีการกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการเกี่ยวกับสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาเป็นระยะๆ
สรุปได้ว่า การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เป็นการศึกษาวิเคราะห์ ความจาเป็นในการผลิต
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี การจัดหาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน และการประเมินผลและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2.4.6 ด้านการนิเทศการเรียนการสอน
การนิเทศการศึกษา เป็นการช่วยพัฒนางานวิชาการเพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา ใน
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและวิธีดาเนินการสอน การนิเทศเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ผู้บริหารใช้
พัฒนางานวิชาการของวิทยาลัย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษาอื่นหรือเครือข่ายการนิเทศภายในเขตพื้นที่การศึกษา จากแนวทางการปฏิบัติ ในการนิเทศ
การศึกษาดังกล่าว ผู้บริหารจะต้องส่งเสริมการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร เป็นกระบวนการที่ผู้นิเทศใน
สถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหาร รองผู้อานวยการ ครูในแผนกวิชา หรือครูที่ผู้บริหารมอบหมายในการ
ดาเนินการ ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ประสานงานและใช้ศักยภาพการทางานอย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลต่องาน
ของสถานศึกษานั้น โดยส่วนร่วมให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ
ก : 16)
ความหมายของการนิเทศการเรียนการสอน
ได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้หลากหลาย ดังนี้
ชารี มณีศรี (2542) ได้สรุปความหมายของการนิเทศว่าเป็นกระบวนการของความร่วมมือกับผู้ที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงการสอนของครูและการเรียนของเด็กให้ทันต่อ ความเปลี่ยนแปลง (Dynamic)
มากกว่าเชื่องช้า (Static) ไม่ทันสมัย ความมุ่งหมายของการนิเทศมุ่งส่งเสริมให้ครูเจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น
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ปรี ย าพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ (2546) ได้ให้ ความหมายของการนิเทศไว้ว่า เป็นกระบวนการบริห าร
การศึกษาเพื่อชี้แนะให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือกับครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการสอนของครู และเพิ่มคุณภาพนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา
Good (1973) ได้ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาไว้ว่าเป็นความพยายามของผู้ทาหน้าที่นิเทศที่
จะช่วยคาแนะนาแก่ครู หรือผู้อื่นที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้สามารถปรับปรุงการสอนของตนให้ดีขึ้น
ช่วยให้เกิดความเจริญงอกงามในด้านอาชีพ ช่วยพัฒนาความสามารถของครู
Harris (1985) ได้กล่าวถึงแนวทางการนิเทศการศึกษาไว้ ดังนี้
1. งานพัฒนาหลักสูตร (Developing curriculum) การดาเนินการด้านการพัฒนาหลักสูตร คือ การ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทั่วไป ซึ่งมีองค์ประกอบเช่น เค้าโครงหลักสูตร การ
นาไปใช้กับผู้เรียนโดยคานึงถึงวุฒิภาวะ เป็นต้น
2. งานดาเนินการเรียนการสอน (Organizing for instruction) การดาเนินงานด้านการเรียนการ
สอน คือ การจัดดาเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตร
3. การเลือกสรรบุคลากร (Staffing) การดาเนินการด้านการจัดการบริการความสะดวก คือ การจัด
ให้มีบุคคลรับผิดขอบการจัดกิจกรรมการคัดเลือกบรรจุบุคลากร การฝึกอบรม และการเก็บรักษาระเบียนของ
แต่ละบุคคล
4. การจัดบริการความสะดวก (Facility) การดาเนินการด้านการจัดความสะดวก คือ การจัดให้
เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุการเรียนการสอนที่เพียงพอ มีการวางแผนจัดหาวัสดุดูแลรักษา และพัฒนาเพื่อ
การสอนมีประสิทธิภาพ
5. การคัดเลือก จาแนก ทดสอบ วัสดุ อุปกรณ์ (Software & hardware) ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
การเรีย นการสอนนั้น จาเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายเพื่อให้แน่ใจว่ามีความ
เหมาะสมและสามารถที่จะนามาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. การจัดฝึกอบรมครูประจาการ (In – service training) งานของการนิเทศการศึกษานี้เกี่ยวข้องกับ
กับการจัดฝึกอบรมเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ และเพื่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของครูช่วยให้
เป็นครูเป็นผู้ที่ทันต่อเหตุการณ์
7. การปฐมนิเทศ (Orientation) งานของการนิเทศการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับครูบรรจุใหม่ คือ การ
จัดการปฐมนิเทศ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือครูผู้บรรจุใหม่ให้สามารถปรับตัวได้ เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่
บุคคล และระเบียบปฏิบัติต่างๆ
8. งานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายปฏิบัติงาน (Special service) งานของการนิเทศ การศึกษาด้าน
นโยบายนี้ จะเกี่ยวข้องกับนโยบายมาปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสภาพแวดล้อม
9. การประสานงานกับชุมชน (Public relation) การนิเทศการศึกษามีห น้าที่ในการเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้มีความเข้าใจดีต่อกัน

43

10. การประเมินผล (Evaluation) การนิเทศการศึกษาจะต้องมีการจัดให้ประเมินผลการเรียนการ
สอน เพื่อหาข้อบกพร่องและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้ดีขึ้น
กระทรวงศึกษาธิการ (2546) กล่าวว่าการนิเทศภายในสถานศึกษา เป็นกระบวนการที่ผู้นิเทศใน
สถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา ครูที่ได้รับมอบหมายทาหน้าที่นิเทศภายในแผนก ให้
เกิดความร่วมมือร่วมใจ ประสานงาน และใช้ศักยภาพการทางานอย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนางานของ
สถานศึกษานั้นๆโดยส่วนร่วมให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการศึกษา
Glickman, C.D. Gordon, S.P. และ Ross-Gordon, J.M. (2007) กล่าวถึงการนิเทศการศึกษาไว้ว่า
เป็ นแนวคิดเกี่ย วกับงานและหน้ าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการสอนในเรื่อง
หลักสูตร การจัดครูเข้าสอน การจัดสื่อการสอน สิ่งอานวยความสะดวกการเตรียมและพัฒนาครูรวมทั้งการ
ประเมินการเรียนการสอน
หลักการนิเทศ การนิเทศภายในสถานศึกษาใช้หลักการดังต่อไปนี้
1. การปฏิบัติงานตามวิธีวิทยาศาสตร์ โดยดาเนินการอย่างมีระบบ ระเบียบ ครอบคลุ มถึงวิธี
การศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการวางแผนการนิเทศ การปฏิบัติการนิเทศ การประเมินผลการ
นิเทศ ซึ่งควรจะมาจากข้อมูลที่เชื่อถือได้
2. การปฏิบัติงานตามวิถีทางประชาธิปไตยเคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคลให้เกียรติซึ่งกันและ
กัน เปิดใจกว้างยอมรับการประเมินผลตนเอง ยอมรับในเหตุและผล และปฏิบัติตามข้อตกลง ตลอดจนใช้
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
3. การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา สร้างสรรค์ โดยการแสวงหาความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคล เปิด
โอกาสให้แสดงออก และสนับสนุนส่งเสริมความสามารถเหล่านั้นอย่างเต็มที่
4. การปฏิบัติตามกระบวนการกลุ่มและการมีส่วนร่วม เน้นความร่วมมือร่วมใจในการดาเนินงาน โดย
ยึดวัตถุประสงค์การทางานร่วมกัน การช่วยเหลือแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ร่วมคิด ร่วมพัฒนา ทั้งนี้
เพื่อความสาเร็จของงานโดยส่วนรวม
5. การปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพ เน้นการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ รับผิดชอบมีการควบคุม
ติดตามผลการดาเนินงานผลผลิตอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามาตรฐานการศึกษา
6. การปฏิบัติงานโดยยึดวัตถุประสงค์ การดาเนินงานทุกครั้งต้องกาหนด วัตถุประสงค์การทางาน
อย่างชัดเจน ออกแบบการดาเนินงานอย่างเหมาะสมทั้งนี้เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด
เทคนิคการนิเทศแบบต่างๆ
ชารี มณีศรี (2542) ได้กล่ าวถึงการนิเทศการศึกษาไว้ว่าโรงเรียนควรเลื อกใช้ เทคนิคการนิเทศ
การศึกษาให้ เหมาะสมกับ สภาพของโรงเรีย น อาจจะผสมผสานรูป แบบหรื อเทคนิ คมาใช้ ก็ได้ ซึ่ งแบ่งได้
5 รูปแบบ ดังนี้
1. การนิเทศแบบตรวจตรา การนิเทศแบบนี้เป็นการตรวจตราการปฏิบัติงานการสอนของครู เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบที่ได้กาหนดและตามที่ได้รับมอบหมายเมื่อตรวจแล้ วจะแจ้งผล
เพื่อให้ครูแก้ไขข้อบกพร่องให้หมด
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2. การนิเทศแบบเสรี เป็นการนิเทศการศึกษาที่ใช้หลักการประเมินผลการปฏิบัติงานเหมือนการ
นิเทศแบบตรวจตรา แต่การนิเทศแบบเสรีนี้จะให้อิสระแก่ครูในการจัดการเรียนการสอนตามที่ครูเห็นสมควร
โดยไม่มีการแนะแนวทางปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้น
3. การนิเทศแบบบังคับ เป็นการนิเทศที่มีเป้าหมายชัดเจนในสิ่งที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ ยนแปลง จะ
มีการตรวจสอบตลอดเวลาเพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับ ผู้บังคับบัญชาจะควบคุมรับผิดชอบในการสอนของ
ครู ในขณะที่ครูผู้สอนจะต้องปฏิบัติตามความมุ่งหมายที่ได้กาหนดไว้แล้ว
4. การนิเทศแบบฝึกอบรม การนิเทศแบบนี้ผู้นิเทศจะเป็นผู้กาหนดวิธีการสอนที่จะฝึกอบรมให้กับ ครู
ครูเป็นผู้เข้ารับการอบรมและปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนดไว้โดยไม่ต้องคิดค้นหาวิธีการสอนของตนเอง
5. การนิเทศแบบประชาธิปไตย การนิเทศรูปแบบนี้ให้ความสาคัญกับการทางานร่วมกันของสมาชิก
ในกลุ่ม ยึดถือมติข้อตกลงของกลุ่มเป็นหลัก ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงการเรียนการสอนบนพื้นฐานของเหตุผล
โดยรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก
วราภรณ์ แสงพลสิทธิ์ (2554) ได้กล่าวถึงเทคนิคการนิเทศการศึกษา 5 แบบ ดังนี้
1. การนิเทศแบบวิทยาศาสตร์ การนิเทศแบบนี้เป็นแนวทางการนิเทศแบบหนึ่งที่อาศัยผลการวิจัยมา
ใช้ น าทฤษฎีก ารศึ กษาที่เ กิด ขึ้น และการวั ดผลการศึ กษาได้ เจริ ญขึ้ น จึงได้น าสิ่ ง ที่ค้ นพบใหม่ๆมาให้ ค รู
ประยุกต์ใช้สาหรับครูเพื่อที่จะได้ปรับปรุงครูให้เป็นครูที่มีคุณภาพและทางานอย่างเป็นระบบและระเบียบตาม
วิธีการทางวิทยาศาสตร์
การนิเทศแบบวิทยาศาสตร์ หมายถึง การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปช่วยในการพัฒนาการศึกษาใน
หน้ าที่ขอบข่ายของผู้ นิเทศให้ มีประสิ ทธิภ าพสู งสุ ด ซึ่งอาจสรุปแนวทางการนิเทศแบบวิทยาศาสตร์ได้ 2
แนวทางควบคู่กัน คือ กระบวนการแสวงหาความหาความจริ งทางการศึ ก ษากับกระบวนการหาวิธี การ
แก้ปัญหาทางการศึกษาอย่างประสิทธิภาพ
2. การนิเทศแบบคลินิก (Clinical supervision) เป็นการนิเทศที่มุ่งให้คาปรึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์
การเรียนการสอน ซึ่งจาเพาะเจาะจงลงไป เป็นการนิเทศที่ใช้ในห้องเรียน โดยเฉพาะโดยผู้นิเทศมีบทบาท
คล้ายหมอ และผู้รับการนิเทศคือคนไข้
การนิ เทศแบบคลิ นิ ก มุ่ งการปรั บปรุ งครู ในห้ องเรี ยน ข้อมู ล หลั กได้ จากการบันทึ กเหตุการณ์ใ น
ห้องเรียน หรือพฤติกรรมของครูและนักเรียนที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการเรียนการสอนได้แก่ การรับรู้ ความ
เชื่อ เจตคติของครูและนักเรียน ตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ยวกับการเรียนการสอน ดังนั้นการนิเทศแบบ
คลินิกจึงหมายถึง การแนะแนวปฏิบัติเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการสอนของครูในห้องเรียน ตลอดจนโครงการ
ดาเนิ น งานและวิธีการที่จ ะปรั บ ปรุ งการเรียนของนักเรียน โดยการปรับปรุงพฤติกรรมของครู อาศัยการ
วิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้นิเทศเป็นรากฐาน
3. กระบวนการนิเทศแบบคลินิกตามแนวของโคแกน (Morris L. Cogan) กระบวนการนิเทศแบบ
คลินิกตามแนวคิดของโคแกน แบ่งออกเป็น 8 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นิเทศและครู โดยการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการนิเทศผู้
นิเทศจะเข้าไปสังเกตการสอนของครูในห้องเรียนให้คาปรึกษาครูผู้สอนทั้งนี้เพื่อให้ครูเกิดความรู้สึกที่ดีต่อผู้
นิเทศและมีความเชื่อมั่นในตัวมากยิ่งขึ้น

45

3.2 วางแผนร่วมกับครู ครูกับผู้นิเทศเตรียมการสอนร่วมกัน
3.3 วางแผนยุทธวิธีการสังเกตการสอนผู้นิเทศและครู ควรช่วยกันวางแผนแนวปฏิบัติแนวการ
สังเกตการณ์สอน
3.4 การสังเกตการณ์สอน เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนการสอนของครูและ
นักเรียนพร้อมกับสถานการณ์ในห้องเรียนมาวิเคราะห์เพื่อหาปรับปรุงแก้ไขดีขึ้น
3.5 วิเคราะห์กระบวนการเรียนการสอน หลังจากสังเกตการณ์ส อน ครูและผู้นิเทศวิเคราะห์
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนหรือวิเคราะห์ร่วมกับผู้ร่วมงานคนอื่นๆการกาหนดข้อตกลงจะต้องเป็นไปในส่วน
ที่จะพัฒนาความสามารถในด้านการนิเทศแบบคลินิกและความจาเป็นของครูในขณะนั้น
3.6 กาหนดวิธีการประชุมปรึกษาหารือขั้นตอนต้นๆผู้นิเทศมักจะเป็นผู้วางแผนกาหนดวิธีการ
แก้ปัญหา และกาหนดเทคนิคการประชุมปรึกษาหารือกับครู
3.7 ประชุมปรึกษาหารือหรือมีวัตถุประสงค์ให้ครูได้รับทราบถึงบทเรียนและพฤติกรรมการสอนที่
เสร็จสิ้นแล้ว และเพิ่มพูนความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงพฤติกรรมรวม เพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพการสอน
3.8 ปรับปรุงแผนเมื่อตกลงกันแล้วว่า พฤติกรรมการสอนใดที่จะนามาปรับปรุงแก้ไขผู้นิเทศและครู
ควรนาพฤติกรรมนั้นมาเพื่อปรับปรุงวางแผนการสอนต่อเนื่อง
4. การนิเทศเพื่อพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะทางสังคม สภาพสังคมไทยใน
ปัจจุบันมีปัญหามากมายที่ทาให้สมาชิกในสังคมอยู่รวมกันอย่างไม่มีความสุข คนขาดคุณธรรมและจริยธรรม
ซึ่งล้วนแต่เกิดจากมนุษย์ทั้งสิ้น เพื่อช่วยขจัดปัญหาและลดปัญหาดังกล่าว หน่วยงานต่างๆจึงได้พยายามหา
วิธีการในการที่ส่งเสริมให้นักเรียนหรือเยาวชนได้มีทักษะทางสังคม คาว่า “ทักษะทางสังคม” ในที่นี้หมายถึง
การที่บุคคลมีใจตั้งมั่น ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจอย่างฉลาด และร่วมลงมือทาจนเป็นผลดีต่อคนส่วนใหญ่อย่างเป็น
นิสัยด้วยความภาคภูมิใจ
5. การนิเทศแบบวิมังสา จากรายงานการวิจัยการสังเคราะห์งานวิจัยทางการนิเทศการศึกษาใน
ประเทศไทย พบว่า การนิเทศการศึกษาที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องกับการนิเทศการเรียนการสอนจึงเป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ทาให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่ได้รับผลสาเร็จสูงเท่าที่ควร เนื่องจากการ
นิเทศการสอนนั้นมีความเกี่ยวข้องกับคุณภาพการสอนของครู ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนโดยตรง ดังนั้น
ในช่วงเวลาต่อไปควรส่ งเสริมให้ดาเนินการนิเทศการสอนมากขึ้น การนิเทศแบบวิมังสาเป็นการนิเทศเชิง
กระบวนการร่วมมือกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ อาจจะเป็นลักษณะกลุ่มย่ อยหรือรายบุคคล มีการ
วิเคราะห์ไตร่ตรอง ตรวจสอบสาเหตุผลและหาทางปรับปรุงแก้ไข โดยมีรากฐานมาจากแนวคิดหลัก มนุษย์
สัมพันธ์ หลักของประชาธิปไตยหลักของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หลักของบูรณาการ และหลักของการพัฒนา
องค์กร
สรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษาหรือการนิเทศการเรียนการสอนของครูนั้น เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงและแก้ปัญหากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษา เป็นการช่วยพัฒนางานวิชาการ
เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา โดยการสารวจปัญหาและความต้องการนิเทศ การจัดทาแผนและ
ปฏิ ทิ น การนิ เทศ การจั ดท าเครื่ อ งมื อการนิเ ทศ การติ ดตาม ประเมิ น ผล และสรุ ป ผลการนิเ ทศ เพื่ อ ให้
คาปรึกษาช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู การนิเทศเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ผู้บริหารใช้
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พัฒนางานวิชาการของวิทยาลัย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดระบบนิเ ทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษาอื่น หรื อเครื อข่า ยอื่น การเลื อกรูปแบบการนิเทศควรเลื อกให้ เหมาะสมกั บบริบทของ
สถานศึกษานั้นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่อาศัยการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับ
การนิเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนในทุกๆด้าน
และบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
2.4.7 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการและการดาเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติ
ของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา
ทั้งผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ ผู้รับบริการทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน
และสังคมโดยรวม สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543) รัฐบาลให้ความสาคัญกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างมาก เพราะการศึกษาเป็นการพัฒนาคน และกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
ดารงอยู่อย่างยั่งยืนต้องอาศัยระบบการประกันคุณภาพเป็นกลไกขับเคลื่อน จึงได้ตราไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไว้ในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา (มาตรา 47-51) ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ,2549 : 2)
การประกันคุณภาพในตามสาระบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
มาตรา 47 ให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารสถานศึกษา
มาตรา 49 ให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเป็นองค์กรมหาชน
หน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายนอก และทาการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา โดยคานึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละ
ระดับตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อย
1 ครั้ง ในทุก 5 ปี หลังจากนับการประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลงานการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสาธารณชน
มาตรา 50 ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานต่ างๆที่มีข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานศึ ก ษา ตลอดจนบุ ค ลากรคณะกรรมการของสถานศึ ก ษา รวมทั้ ง ผู้ ป กครอง ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ
สถานศึกษา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่พิจารณาให้เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาตามคา
ร้องขอของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก
สานักงานที่ทาการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น
มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้มาตรฐานที่กาหนดให้สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจัดทาข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด
เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด หากไม่ได้ดาเนินการดังกล่าวให้สานักงานรับรอง
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มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อต้นสังกัดที่สถานศึกษานั้นสังกัดอยู่ เพื่อดาเนินการให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไข
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจะทาให้สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มี
การทางานที่มีเป้าหมายและแผนการดาเนินงานที่ชัดเจน โดยดาเนินการตามแผนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
นั้นก็จะต้องมีการประเมินคุณภาพภายในหรือการประเมินตนเองเพื่อตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงให้เป็นไป
ตามเป้าหมายอยู่ตลอดเวลา
นักวิชาการได้ให้ความหมายของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ (2545) กล่าวถึงการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการ
และดาเนินกิจกรรมปกติของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้างความ
มั่นใจให้ผู้รับบริการศึกษา ทั้งยังเป็นการป้องกันการจัดการศึกษาที่ด้อยคุณภาพ และสร้างสรรค์การศึกษาให้
เป็นกลไกที่มีพลังในการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพ
สานักทดสอบทางการศึกษา (2553) การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การประเมินผลและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษา
นั้นเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กากับดูแลสถานศึกษานั้น
แนวทางปฏิบัติของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543) กล่าวถึง หลักการสาคัญของประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาไว้ ดังนี้
1. จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การที่สถานศึกษาร่วมกัน พัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
2. การที่จะดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามข้อ 1 ต้องทาให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารจัดการและการทางานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
3. การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู้บริห าร ครู
อาจารย์ และบุคลากรอื่นๆในสถานศึกษา โดยการดาเนินงานจะต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เรียน ชุมชน เขต
พื้นที่ หรือหน่วยงานที่กากับดูแลเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายวางแผน ติดตาม และประเมินผล
พัฒนาปรับปรุง ช่วยกันคิด ช่วยกันทา ช่วยกันผลักดันให้สถานศึกษามีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่
ดีมีคุณภาพ เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง สังคม และประเทศชาติ
นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาว่าบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาจะต้องร่วมกันวางแผนและดาเนินการตามแผน เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย
และมาตรฐานการศึกษา เมื่อสถานศึกษามีการตรวจสอบตนเองแล้ว หน่วยงานในเขตพื้นที่และต้นสังกัดก็เข้า
มาช่วยติดตามและประเมินคุณภาพเพื่อให้ความช่ว ยเหลือในการพัฒ นาปรับปรุงสถานศึกษา ซึ่งจะทาให้
สถานศึกษามีความอุ่นใจ และเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพอยู่เสมอ ซึ่งการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ 4 ขั้นตอน ตามวงจร เดมมิ่ง (Deming cycle) คือ
(Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบ (Check) และการพัฒนาปรับปรุง (Act)
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กระทรวงศึกษาธิการ (2546) กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ดังนี้
1. จัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. กาหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความสาเร็จของสถานศึกษามาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัด
ของกระทรวง เป้าหมายความสาเร็จของสถานศึกษา หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินของสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
3. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตาม
เป้าหมายความสาเร็จของสถานศึกษา
4. ดาเนินการพัฒนาตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
6. ประสานงานกับ ต้นสังกัดของสถานศึกษา เพื่อรอรับการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
7. ประสานงานกับสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา และประเมินคุณภาพการศึกษาในการ
ประเมินสถานศึกษาเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ฐิ ต ารี ย์ ไชยชิ น (2556) ได้ ก ล่ า วถึ ง แนวทางปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาว่าเป็น ส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ซึ่ง เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบด้วย
1. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
2. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
3. การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
6. การประเมินคุณภาพการศึกษา
7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี
8. การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สรุปได้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการและการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และกระบวนการตรวจสอบหรือ ร่วมกันพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็น
การจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การกาหนดเป้าหมาย วางแผนการประกันคุณภาพ การ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา
และหน่ว ยงานอื่นๆเพื่อปรับ ปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีระบบบริห าร
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จัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการทางานที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้สถานศึกษานั้นมีการทางานที่เป็นมาตรฐาน
การศึกษา
2.4.8 ด้านการส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน
กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ได้กล่าวถึงความหมายของการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน ว่า
เป็นการสร้างความเข้มแข็ง โดยการให้บุคคล ชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันต่างๆและ
สถานประกอบการมีส่ วนร่ วมในการจั ดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษา
อบรม แสวงหาความรู้ข้อมูลข่าวสาร และวิทยาการต่างๆเพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการของท้องถิ่นนั้นๆ
สมาน อ่อนสระ ( 2550) กล่าวถึงการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน คืองานการส่งเสริมความรู้
ด้านวิชาการแก่ชุมชน เป็นการศึกษา สารวจความต้องการ สนับสนุน งานวิชาการแก่ชุมชน จัดให้ความรู้
เสริมสร้างความคิดและเทคนิค ทักษะวิชาการ เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ท้องถิ่น การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา
ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น
แนวทางปฏิบัติ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2546) ได้ ใ ห้ แ นวทางปฏิ บั ติ ก ารส่ ง เสริ ม ความรู้ ด้ า นวิ ช าการแก่ ชุ ม ชน 4
ประการ ดังนี้
1. การศึกษา สารวจความต้องการ สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน
2. จัดให้ความรู้ เสริมสร้างความคิด และเทคนิค ทักษะทางวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น
3. การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา
และที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
4. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น
สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550) กล่าวถึง บทบาทและหน้าที่ของสถานศึกษาในการ
ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ดังนี้
1. จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น
2. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน
3. ส่งเสริมให้ชุมชนการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรร
ภูมิปัญญา และวิทยาต่างๆ
4. พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งวิธีการสนับสนุนให้มีการและ
เปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน
ชนม์ผศุตม์ พัฒพันธ์ (2557) กล่าวถึงแนวและปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ คือ การที่ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ชุมชนต้องมีบทบาทในการพัฒนาและ
ร่วมมือกันวิเคราะห์เนื้อหา ปรับให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน
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สรุปได้ว่า การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน เป็นการสารวจความต้องการการจัดให้ความรู้
ชุมชน และการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา เพื่อเป็นการจัดหลักสูต
การเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นหรือบริบทนั้น เสริมสร้างชุมชนพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น ทาให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง อีกทั้งยังเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับสถานศึกษาอีกด้วย
2.4.9 ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
สมาน อ่อนสระ (2550) กล่าวถึงความหมายของการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น ว่าเป็นการประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการองค์กรต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
แนวทางปฏิบัติ
กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ได้ให้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอื่น ดังนี้
1. ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับ สถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ทั้งบริเวณใกล้เคีย งภายในเขตพื้นที่
การศึกษา ต่างเขตพื้นที่การศึกษา
2. สร้ างเครื อข่ายความร่ ว มมือในการพัฒ นาวิ ช าการกับองค์กรต่างๆทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
3. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา
4. สารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา รวมทั้งความต้องการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการของ
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
6. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550) กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของสถานศึกษาในการ
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ดังนี้
1.ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน
3. ให้บริการด้านวิชาการที่สามารถเชื่อมโยง หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในที่อื่น
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4. จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมวั ฒนธรรม การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า การ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน การปฏิบัติร่วมกันกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษาอื่น เป็นต้น
ฐิตารีย์ ไชยชิน (2556) กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของโรงเรียนในการประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอื่นไว้ ดังนี้
1. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่น
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
3. ให้บริการด้านวิชาการที่สามารถเชื่อมโยง หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารกับแหล่งวิชาการในที่
อื่นๆ
4. จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิ ษย์เก่า การ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษาอื่น
นอกจากนี้ การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นเป็นการสร้างเครือข่าย
ทางวิ ช าการ โดยการประสานความร่ ว มมื อและช่ ว ยเหลื อกั น ในการพั ฒ นาวิ ช าการของสถานศึ ก ษากั บ
สถานศึกษาต่างๆทั้งของรัฐและเอกชน ทุกระดับ โดยการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากร
ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงาน
กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการอื่ นๆจัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุ ม ชน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ผู้ ป กครองนั ก เรี ย น ชุ ม ชน และ
สถานศึกษาอื่น
ชนม์ผศุตม์ พัฒพันธ์ (2557) ได้กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติของการประสานความร่วมมือในการพัฒนา
งานวิชาการกับสถานศึกษาอื่น ว่าเป็นกระบวนการที่ประชาชนในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและท้องถิ่นได้
เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยแสดงความคิดเห็นและกระทาในสิ่งที่เห็นพ้องต้องกัน
ตลอดจนร่วมพิจารณากาหนดปัญหาความต้องการของประชาชน ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ
แก้ไขบัญหา ค้นหาแนวทางพัฒนาโรงเรียน
บทบาทของสถานศึกษาในด้านการส่งเสริมงานวิชาการ
1. จัดการเรียนการสอน โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียน หมายความว่า ผู้สอนต้องถือว่าผู้เรียนเป็นคนสาคัญที่สุดเนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความ
แตกต่างกัน การจัดการเรียนการสอนก็ต้องคานึงถึงความแตกต่างดังกล่าวด้วย
2. ฝึกทักษะและวิธีคิด สถานศึกษามีหน้าที่ฝึกฝนผู้เรียนให้รู้จักคิด เพิ่มพูนทักษะในการจัดการ ฝีก
ฝนการเผชิญสถานการณ์และปัญหาต่างๆและสามารถประยุกต์ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา
3. จัดให้เรียนรู้ตามประสบการณ์ การเรียนรู้ที่ดีต้องมาจากการฝึกฝนปฏิบัติจริงของผู้เรียน โดยครู
และสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เยี่ยมชมสถานที่ และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
สรุ ป ได้ว่า การประสานความร่วมมือในการพัฒ นาวิช าการหรือการจัดการเรียนการสอนร่ว มกับ
สถานศึกษาอื่น เป็นการวางแผนประสานความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างและผู้มีส่ว นเกี่ยวข้อง
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กับงานวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และช่วยเหลือพัฒนางานวิชาการ เป็นการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา

2.5 บริบทของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา
2.5.1 ที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคพัทยา
เลขที่ 15/17 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตาบลนาเกลือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์
20150
เบอร์ โ ทรศั พ ท์ 038-222118,
038-221643
โทรสาร 038-221818
เว็ บ ไซต์
www.pattayatech.ac.th E-mail chonburi05@vec.mail.go.th เนื้อที่ของสถานศึกษา 40 ไร่ 2 งาน –
ตารางวา
2.5.2 ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา
วิท ยาลั ย เทคนิ คพั ทยา เดิ มชื่อ วิท ยาลั ย การอาชีพ บางละมุง เป็น สถานศึ กษาในสั ง กัด ส านัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2536 โดยได้รับการ
สนับ สนุ นที่ดิน ของวัดช่องลมจากพระครูวิมลภาณ เจ้าคณะตาบลนาเกลือ ฝ่ ายธรรมยุต กรมอาชีวศึกษา
(ในขณะนั้น) ได้แต่งตั้งนายบรรพต ศิริพัลลภ เป็นผู้ประสานงานในการจัดตั้ง วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง ได้
ดาเนินการและพัฒนาขึ้นมาเป็นลาดับ ดังนี้
พ.ศ. 2536 ได้รับประกาศจัดตั้งเป็น วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง
พ.ศ. 2537 เริ่มก่อสร้างอาคารเรียน อารคารปฏิบัติการ
พ.ศ. 2539 เปิดรับนักเรียน นักศึกษารุ่นแรกหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในระบบการ
เรียนปกติจานวน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และ
สาขาวิชาพณิชยการ
พ.ศ. 2540 เปิดรับนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า
พ.ศ. 2542 เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รุ่นแรก 1
ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี และเปิดรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) สาขาวิชาการขาย
พ.ศ. 2543 เปิดรั บ นักเรี ยน นักศึกษา หลั กสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียน
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มดังนี้
- หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างเชื่อม และสาขาวิช า
คหกรรม (ผ้าและเครื่องแต่งกาย)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่าง
ไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการตลาด
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พ.ศ. 2545 เปิดรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการโรงแรม
และการท่องเที่ยว
พ.ศ. 2547 เปิดรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการ
โรงแรมและการบริการ
พ.ศ. 2551 เปิดรั บ นักเรี ยน นักศึกษา หลั กสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียน
นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มดังนี้
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางาน สาขางาน
เทคนิคคอมพิวเตอร์
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสูง (ปวส.) คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิว เตอร์ สาขางาน
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์
พ.ศ. 2551 เปิ ดรับ นักเรี ยน นักศึกษา หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช.) คือ สาขาวิช า
เครื่องมือกลและและซ่อมบารุง สาขางานเครื่องมือกล
พ.ศ. 2552 เปิดรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยก
รรม สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
พ.ศ. 2556 เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เป็น “วิทยาลัยเทคนิคพัทยา” เมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 และประกาศใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เมื่อวันที่ 21
พฤษภาคม 2556
เครื่องหมายและความหมายวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ตราสัญลักษณ์สถาบัน ประกอบด้วยเสมาธรรมจักรอยู่ภายใต้กรอบวงกลมสองชั้น รอบเสมาธรรมจักร
จารึ ก อั ก ษร ทุ ส นิ ม มี ข้ อ ความด้ า นบนเป็ น ชื่ อ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พั ท ยา ด้ า นล่ า งเขี ย นว่ า PATTAYA
TECHNICAL COLLEGE
ทุ ส นิ ม หมายความว่า อริยสัจ 4 สัจธรรมของพระพุทธเจ้า
1. ทุ หมายความว่า ทุกข์ ความไม่สบายกายสบายใจ
2. ส หมายความว่า สมุหทัย สาเหตุแห่งความทุกข์อันเนื่องมาจากความดิ้นรนทะยานออก
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3. นิ หมายความว่า นิโรธ ความดับทุกข์ ดับตัณหา ดับความดิ้นรนทะยานออก
4. ม หมายความว่า อริยมรรค 8 ทางปฏิบัติที่ก่อให้เกิดการดับทุกข์ ได้แก่ ความเห็นธรรม
ความคิดชอบ วาจาชอบ กระทาชอบ เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ และตั้งจิตมั่นชอบ
สีประจาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา
สีขาว – สีน้าเงิน

ต้นไม้ประจาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

สุพรรณิการ์ ชื่อสามัญเรียก yellow Cotton Tree เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ สูง 5-10 เมตร มีถิ่นกาเนิด
ในอินเดียทางตะวันตกเฉียงเหนือของภูเขาหิมาลัย และเป็นไม้พื้นเมืองของพม่าด้วย ในศรีลังกามักปลูกบริเวณ
พระอุโบสถ เป็นดอกไม้บูชาพระ ในเมืองไทยทางภาคเหนือ เรียกว่า ฝ้ายคา นาเข้ามาประเทศไทยกว่า 50 ปี
มาแล้ว เปลือกต้นน้าตาลเทา ใบ เป็นใบเดี่ยวรูปฝ่ามือ มี 5 แฉก ปลายใบแฉกแหลม โคนใบเว้า ขอบใบเป็น
คลื่น ออกเวีย นสลั บกัน ออกดอกเป็น ช่อที่ปลายกิ่งสี เหลื อง ดอกออกเป็นกระจุกแน่นที่ปลายกิ่งและบาน
พร้อมๆกัน ไม่มีกลิ่น ขณะออกดอกจะสลัดใบหมด กลีบดอกสีเหลื องสด เกสรเหลือง ผล เป็นรูปไข่กลับ เมื่อ
แห้งเมล็ดสีน้าตาล มีปุยสีขาวคล้ายปุยฝ้ายหุ้มเมล็ด มีทั้งกลีบเดี่ยวและกลีบซ้อน ดอกมักบานในช่วงหน้าหนาว
เริ่มเดือนธันวาคม ถึงกุมภาพันธ์ข องทุ ก ปี สุ พ รรณิ ก าร์ มี ป ลู ก พื้ น ที่ วิ ท ยาลั ย การอาชี พ บางละมุ ง เมื่ อ
ปี พ.ศ. 2540 โดย ผู้ อานวยการนายบรรพต ศิ ริ พัลลภ ผู้อานวยการท่านแรกของวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม สร้างนวัตกรรม นาเทคโนโลยีที่ทันสมัย

55

เอกลัษณ์
ผลิตช่างเทคนิคและนักบริการวิชาชีพ
อัตลักษณ์
มีจิตบริการ
รายนามผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยาอดีต-ปัจจุบัน
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
1. นายบรรพต
ศิริพัลลภ
ผู้อานวยการ
2. นายวัลลภ
สายพาณิชย์
ผู้อานวยการ
3. นายสมคิด
อ่วมเพ็ง
ผู้อานวยการ
4. นายวินิจ
เพ็งประจักษ์
ผู้อานวยการ
5. นายจิระ
เฉลิมศักดิ์
ผู้อานวยการ
6. นายปริวัฒน์
ถานิสโร
ผู้อานวยการ
7. นายศักดิ์ชัย
ธีระประทีป
ผู้อานวยการ
8. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาติชาย ตลุนจันทร์
ผู้อานวยการ
9. ว่าที่พันตรี ดร.วานิช
สมชาติ
ผู้อานวยการ

ปี พ.ศ.
พ.ศ. 2536 - 2540
พ.ศ. 2540 - 2545
พ.ศ. 2546 - 2547
พ.ศ. 2547 - 2550
พ.ศ. 2550 - 2554
พ.ศ. 2554 - 2558
พ.ศ. 2558 - 2559
พ.ศ. 2559 - 2562
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

รายนามรองผู้อานวยการสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
1. นายประสิทธิ์
สุขพูนผล
รองผู้อานวยการ
2. นายไพรัช
วรรณศิริลักษณ์ รองผู้อานวยการ
3. นายธนรัตน์
ทองหยัด
รองผู้อานวยการ
4. นายจินดา
เปรมศรี
รองผู้อานวยการ
5. นายบุญเลิศ
หมัดตะทวี
รองผู้อานวยการ
6. นายสมบัติ
อ่าสาลิกา
รองผู้อานวยการ
7. นายพรชัย
ค่ายใส
รองผู้อานวยการ
8. นายธวัชชัย
มากมณี
รองผู้อานวยการ
9. นางอารีย์
พงษ์สมบูรณ์
รองผู้อานวยการ
10. นายวิทยา
อินสว่าง
รองผู้อานวยการ
11. นางทองใบศรี
อินสว่าง
รองผู้อานวยการ
12. นางนพพร
สุรินทร์
รองผู้อานวยการ
13. นายศิรเมศร์
พัชราอริยธรณ์ รองผู้อานวยการ
14. นายนิทัศน์
วีระโพธิ์ประสิทธิ์ รองผู้อานวยการ
15. นายณรงค์
สุขเจริญ
รองผู้อานวยการ
16. นางสุจาริน
แพงงา
รองผู้อานวยการ

ปี พ.ศ.
พ.ศ. 2538 - 2540
พ.ศ. 2538 - 2540
พ.ศ. 2539 - 2556
พ.ศ. 2540 - 2554
พ.ศ. 2540 - 2544
พ.ศ. 2542 - 2555
พ.ศ. 2544 - 2550
พ.ศ. 2544 - 2547
พ.ศ. 2550 - 2552
พ.ศ. 2550 - 2561
พ.ศ. 2552 - 2555
พ.ศ. 2555 - 2559
พ.ศ. 2556 - 2559
พ.ศ. 2556 - 2559
พ.ศ. 2559 - 2561
พ.ศ. 2561 - 2563
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17.
18.
19.
20.
21.

นายเรืองยศ
นางเสาวลักษณ์
นายพงศ์สรณ์
นางนันทวัน
นายบดีรัฎฐ์

รัตนพงษ์
บุญบารุง
บวรสุขวัฒน์
เที่ยงธรรม
นิ่มเสนาะ

รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ

พ.ศ. 2561 - 2563
พ.ศ 2560 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2563

รายนามผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
1. ว่าที่พันตรีวานิช
สมชาติ
ผู้อานวยการ
2. นางเสาวลักษณ์
บุญบารุง
รองผู้อานวยการ
3. นายพงศ์สรณ์
บวรสุขวัฒน์
รองผู้อานวยการ
4. นางนันทวัน
เที่ยงธรรม
รองผู้อานวยการ
5. นายบดีรฎั ฐ์
นิ่มเสนาะ
รองผู้อานวยการ

ปี พ.ศ.
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2563
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
แผนภูมโิ ครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษา
ว่าที่พันตรีวานิช สมชาติ
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
ฝ่ายแผนวิชาการ
นางนันทวัน เที่ยงธรรม

รองผู้อานวยการสถานศึกษา
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางเสาวลักษณ์ บุญบารุง

รองผู้อานวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายพงศ์สรณ์ บวรสุขวัฒน์

นายนพรัตน์ กลิ่นหอม
หน.งานความร่วมมือ

นายณัฐพงษ์ ทรงอาจ
หน.งานประชาสัมพันธ์

นายวสันต์ อารีย์
หน.งานโครงการพิเศษ

นายไกรวัฒน์ บุญชัยสวัสดิ์
หน.แผนกวิชาช่างยนต์

นายนที ลอยเมฆ
หน.งานอาคารสถานที่

นางสาวกาญจนา อ่อนแสง
หน.สวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางอารีย์ เสียงเพราะ
หน.แผนกวิชาช่างเชื่อมฯ

นายสุริยา สวัสดิ์นพรัตน์
หน.แผนกวิชาช่างกล
โรงงาน
นายจารึก จารุมิตร
หน.แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

นางอัญชลี บุญก่อ
หน.งานบุคลากร

นางสาวสุชุญญ์ญา นาชัยทอง
หน.งานแนะแนวอาชีพฯ

นายสง่า คูคา
หน. แผนกวิชาอิเล็กทรอฯ

นายสง่า คูคา
หน.แผนกวิชาเมคคาฯ

นายจีราศักดิ์ วุฒิศิริพร
หน.งานปกครอง

นางสุรีย์ แย้มสรวน
หน.แผนกวิชาช่างเทคนิคฯ
อม
นางสาวธนภรณ์ ศิราราช
หน.แผนกวิชาการตลาด

นางสาวอรพินท์ อึ๊งเจริญ
หน.แผนกวิชาการบัญชี
นางสาวภคมน หวังวัฒนากูล
หน.แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวชัญญาณ์ภัช นาชัยทอง
หน.แผนกวิชาโลจิสติกส์

นางสาวกนกชญา ทองละมุล
หน.แผนกวิชาการโรงแรมฯ

นางสาวกาญจนา ยอดศรีคา
หน.แผนกวิชาเทคนิคพื้นฯ
พื้นฐาน
นายปริปูรติ ศรีรุ่งเรือง
หน.แผนกวิชาสามัญ

ว่าที่ร้อยตรีอรรถสิทธิ์ จูปราง
หน.งานพัฒนาหลักสูตร

นางสาวเอ็นดู มังกรแสงแก้ว
หน. งานวัดและฯ
ประเมินผล
นางสาวชัญญาณ์ภัช นาชัยทอง
หน.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาฯ
ภาคีภาค

นางสาวอรวรรณ เกตุโชติ
หน.งานวิทยบริการฯ

นางประรินญา ว่องไว
หน.งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ
นางสาวสมคิด หมั่นหาดี
หน.งานประกันคุณภาพฯ
นางสาวศศิธร อมรพันธ์
หน.งานวิจยั พัฒนา นวัตกรรม
นายบอย โคตรภักดี
หน.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางสาวมณีรัตน์ บัวคา
หน.งานวางแผนและงบประมาณ

นายสง่า คูคา
หน.งานทะเบียน
นางอารีรัตน์ เสียงเพราะ
หน.งานพัสดุ
นางวาสนา พานสุวรรณ
หน.งานบริหารงานทั่วไป
นางสาวสมฤทัย บุญก่อ
หน.งานบัญชี
นางสาวปิ่นมณี เจริญคลัง
หน.งานการเงิน

รองผู้อานวยการสถานศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายบดีรัฎฐ์ นิ่มเสนาะ

นายชาตรี ม่วงเขาแดง
หน.งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวอรพินท์ อึ๊งเจริญ
หน.หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

นายศักดิ์ชัย ชุมไธสงค์
หน.งานสื่อการเรียนการฯ
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แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
ผู้อานวยการวิทยาลัย
คณะกรรมการวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

งานวางแผนและงบประมาณ

งานบริหารทั่วไป

งานกิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา

แผนกวิชา

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานบุคลากร

งานครูที่ปรึกษา

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานความร่วมมือ

งานการเงิน

งานปกครอง

งานวัดและประเมินผล

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม

งานบัญชี

งานแนะแนวและการจัดหางาน

งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานประกันคุณภาพ

งานพัสดุ

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานส่งเสริมผลิตผล

งานอาคารสถานที่

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

งานสื่อการเรียนการสอน

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
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แผนภูมิบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

แผนภูมิบริหาร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางเสาวลักษณ์ บุญบารุง
รองผู้อานวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายนพรัตน์ กลิ่นหอม
หัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวมณีรัตน์ บัวคา
หัวหน้างานวางแผนงานและงบประมาณ

นายบอย โคตรภักดี
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางประรินญา ว่องไว
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

นางสาวสมคิด หมั่นหาดี
หัวหน้างานประกันคุณภาพและฯ

นางสาวศศิธร อมรพันธ์
หัวหน้างานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม
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แผนภูมิบริหารฝ่ายบริหารทรัพยากร

แผนภูมิบริหาร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายพงศ์สรณ์ บวรสุขวัฒน์
รองผู้อานวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางวาสนา พานสุวรรณ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางอัญชลี บุญก่อ
หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวปิ่นมณี เจริญคลัง
หัวหน้างานการเงิน

นางสาวสมฤทัย บุญก่อ
หัวหน้างานบัญชี

นางอารีรัตน์ เสียงเพราะ
หัวหน้างานพัสดุ

นายสง่า คูคา
หัวหน้างานทะเบียน

นายนที ลอยเมฆ
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายณัฐพงษ์ ทรงอาจ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
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แผนภูมิบริหารฝ่ายวิชาการ

แผนภูมิบริหาร ฝ่ายวิชาการ
นางนันทวัน เที่ยงธรรม
รองผู้อานวยการ ฝ่ายวิชาการ
นายไกรวัฒน์ บุญชัยสวัสดิ์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
นายสุริยา สวัสดิ์นพรัตน์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นางสาวอรพินท์ อึ๊งเจริญ
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นายปริปูรติ ศรีรุ่งเรือง
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวธนภรณ์ ศิลาราช
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

ว่าที่ร้อยตรีอรรถสิทธิ์ จูปราง
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

นางอารีรัตน์ เสียงเพราะ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะฯ

นางสาวภคมน หวังวัฒนากูล
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวเอ็นดู มังกรแสงแก้ว
หัวหน้างานวัดและประเมินผล

นายจารึก จารุมติ ร
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

นางสาวชัญญาณ์ภัช นาชัยทอง
หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

นางสาวอรวรรณ เกตุโชติ
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นายสง่า คูคา
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวกนกชญา ทองละมุล
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวชัญญญาณ์ นาชัยทอง
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายสง่า คูคา
หัวหน้าแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

นายนที ลอยเมฆ
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายศักดิ์ชัย ชุมไธสงค์
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นางสาวสุรีย์ แย้มสรวน
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวฯ

นางสาวอรพินท์ อึ๊งเจริญ
หัวหน้าแผนกวิชาหลักสูตรระยะสั้น
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แผนภูมิบริหารฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

แผนภูมิบริหาร ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายพงศ์สรณ์ บวรสุขวัฒน์
รองผู้อานวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายจีราศักดิ์ วุฒิศรีศิริพร
หัวหน้างานปกครอง

นายวสันต์ อารีย์
หัหน้างานโครงการพิเศษและบริการฯ

นายสาวกาญจนา อ่อนแสง
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวสุชัญญ์ญา นาชัยทอง
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ

นายชโลมพร แน่นหนา
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายชาตรี ม่วงเขาแดง
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
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2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.6.1 งานวิจัยในประเทศ
อภิ ช า พุ่ ม พวง (2559) ได้ ศึ ก ษาปั ญ หาและแนวทางการพั ฒ นาการบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย น
มัธ ยมศึ กษา จั งหวัด สมุทรปราการสั งกัด สานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 6 พบว่า ปัญ หาการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 6 ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา
อื่น โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อเรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก
คือ การวางแผนประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอื่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
พัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอื่น และการสร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างๆและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามลาดับ
มูนา จารง (2560) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะครูผู้สอนในศูนย์
เครือข่ายตลิ่งชัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 พบว่า ผลการศึกษาเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะครูผู้สอนในศูนย์เครือข่ายตลิ่งชัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กร
อื่นภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้บริหารให้มีการบริการด้านวิชาการที่สามารถ
เชื่อมโยงหรื อแลกเปลี่ ยนข้อมูล ข่าวสารกับแหล่งวิช าการในที่อื่นๆ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือผู้บริห ารจัด
กิจ กรรมร่ ว มกับ ชุมชน เพื่อส่ งเสริ มวัฒ นธรรมการสร้างความสั มพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า การประชุมผู้ ปกค รอง
นั กเรี ย น การปฏิบั ติง านร่ ว มกับ ชุ มชน การร่ว มกิจ กรรมกั บสถาบั นการศึ กษาอื่น และริ ห ารมีก ารเสริ มสร้า ง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสถานศึ ก ษากั บ ชุ ม ชน ตลอดจนประสานงานกั บ องค์ ก รทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน เพื่ อ ให้
สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ตามลาดับ
นริศ นอกตะแบก (2560) ได้ ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนดัดดรุณี สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการทางาน 10-20 ปีและ ครูที่มีประสบการณ์
ในการทางาน 20 ปีขึ้นไป มีส่วนร่วมด้านการบริหารงานวิชาการ อยู่ใน ระดับมาก ส่วนครูที่มีประสบการณ์
ในการทางาน น้อยกว่า 10 ปีมีส่วนร่วมด้านการบริหาร งานวิชาการอยู่ในระดับปานกลางโดยครูที่มีประสบการณ์
ในการทางาน 20 ปีขึ้นไป มีส่วนร่วม ด้านการบริหารงานวิชาการ มากที่สุด
กนกรัตน์ ทาจะดี (2560) ได้ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิ ชาการของครูในสถานศึกษาขั้ น
พื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 จาแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิ ชาการโดยรวม พบวา่ ครูที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโท มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และครูที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ตามลาดับ เมื่อพิจารณารายข้อทั้ง 4 ด้าน พบวา่ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
และด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ ด้านการมีส่วนร่วม ในการรับผลประโยชน์และด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล พบวา่ ครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ตามลาดับ
สุ ท ธิ ศ รี ค ามะโน (2560) ได้ ศึ กษาการมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานวิ ช าการของผู้ บ ริห ารและครู ที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาของกลุ่มสหวิทยาเขต สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 4 ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ บ ริ ห ารและครู ที่ป ฏิ บั ติงานในสถานศึกษาของกลุ่ มสหวิทยาเขต สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 มีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีคะแนน
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เฉลี่ยการมีส่วนร่วมสูงสุดและรองลงมาคือด้านการจัดหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
และด้านการใช้แหล่งเรียนรู้ ตามลาดับ ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
และครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาของกลุ่มสหวิทยาเขต สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 4
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ธันชนก บุตรศิริ (2560) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิช าการของข้าราชการครูใน
โรงเรี ย นขยายโอกาส อาเภอศรี ร าชา สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุ รี เขต 3การมีส่ ว นร่ว มในการ
บริหารงานวิชาการของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส อาเภอศรีราชา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุ รี เขต 3โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบการมีส่ว นร่ว มในการ
บริหารงานวิชาการของข้าราชการครู ในโรงเรียนขยายโอกาส อาเภอศรีราชา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 2.1 จาแนกตามระดับการศึกษา ระหว่างปริญญาตรี -ป.บัณฑิต กับตั้งแต่ปริญญาโทขึ้น
ไป โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผลการเปรียบเทียบการมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของข้าราชการครู ในโรงเรียนขยายโอกาส อาเภอศรีราชา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จาแนกตามขนาดโรงเรียนระหว่างโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาด
ใหญ่ พบว่ า โดยรวมและรายด้า นแตกต่ างกั นอย่า งไม่ มีนั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ ไม่ เป็ น ไปตามสมมติ ฐ าน ผลการ
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของข้าราชการครู โรงเรียนขยายโอกาส อาเภอศรีราชา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน โดยรวมและราย
ด้านทุกด้าน แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
ช่อผกา ศรีจันทร์ อินทร์ (2561). ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในฝัน
สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ
ครูโรงเรียนในฝัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ด้านการวัดผลและประเมินผล
โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรกได้แก่ มีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง มีส่วนร่วมในการจัดทา
ปฏิทินปฏิบัติงานด้านการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษาและ มีส่วนร่วมในการดาเนินการวัดผลและ
ประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักสูตรและมาตรฐาน การเรียนรู้ตามลาดับ ส่วนข้อทีมีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ มีส่วนร่วมใน
การกาหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในฝัน สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
จาแนกตามเพศโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติยกเว้นด้านการวัดผลและประเมินผล
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทีระดับ .05
ซอฟรอน หะยี ดอเลาะ (2562) ศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย น เอกชนศาสนาสั ง กั ด
สานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดปัตตานี พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดปัตตานี ด้านการวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กาหนดระเบียบปฏิบัติและแนวทางการวัดผลและ
ประเมินผลของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจนมีสภาพการดาเนินงานมากที่สุด และข้อที่น้อยที่สุดคือ จัดระบบการ
เทียบโอน ความรู้ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่นๆตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ
กาหนดอย่างชัดเจน
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อัศวรินทร์ แก่นจันทร์ (2562) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาแต่ ล ะด้ า น พบว่ า ครู มี ส่ ว นร่ ว มอยู่ ใ น
ระดับมาก คือ ด้าน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ด้านการพัฒ นา
หรือการ ดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น ด้านการพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ ด้านการแนะแนว
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ด้านการประสาน ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
ด้านการพัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ด้านการวัดผล ประเมินผล และดาเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ด้านการ
คัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา และครูมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การ ส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ
พาตีฮะห์ เดเบาะ(2562) ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูในการ
บริหารสถานศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 จาแนกตามระดับการศึกษา โดย
ภาพรวมไม่ แตกต่างกัน จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และจาแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .05
วัชราภรณ์ คาหล้า (2563) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบการการมีส่วนร่วมในการ
บริ ห ารงานวิช าการของครู ผู้ ส อน สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3 ได้ผ ลดังนี้
2.1) จาแนกตาม วุฒิการศึกษา พบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ผู้บริหาร
สถานศึกษาได้ส่งเสริ มและเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้เข้าร่วมการอบรมโดยไม่จากัดวุฒิการศึกษา เพื่อให้ได้รับการ
พัฒนาความรู้ ความทางวิชาการเพื่อนาความรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้มีคุณภาพ และ
ผู้บริหารได้มอบหมายงานให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการและให้รับผิดชอบงานด้านงานวิชาการใน
สถานศึกษาไม่ได้จากัดตามระดับวุฒิการศึกษา ทาให้พบว่าการเปรียบเทียบจาแนกตามระดับวุฒิการศึกษาของ
ครูผู้สอนไม่แตกต่างกัน เมื่อผู้วิจัยนาผลการศึกษาที่ได้มาเทียบเคียงกับงานวิจัยในต่างเขตพื้นที่พบว่าใกล้เคียงกับ
งานศึกษาของธัญชนก บุตรศิริ เรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของข้าราชการครูในโรงเรียนขยาย
โอกาส อาเภอศรีราชา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 3 พบว่าจาแนกตามวุฒิการศึกษา ไม่แตกต่าง
ธันชนก บุตรศิริ (2560) จาแนกตาม ประสบการณ์ พบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมุติ
ฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3 และผู้บริหารในสถานศึกษา ได้
ส่ งเสริ มและเปิ ดโอกาสให้ ค รู ผู้ ส อนได้ มีส่ ว นร่ว มในการท างานในโรงเรียนไม่ ได้ จากัด ประสบการณ์ เช่น การ
มอบหมายงานในสถานศึกษา และประสบการณ์การทางานไม่สามารถบ่งชี้ความรู้ความสามารถในการทางาน
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2.6.2 งานวิจัยต่างประเทศ
Mattox (1987) ได้ศึกษาถึงความต้องการในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ในรั ฐ อิ ล ลิ ล นอยน์ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า พบว่ า ความต้ อ งการที่ อ ยู่ ใ นระดั บ มาก คื อ ความต้ อ งการจะมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศ การประเมินผล และต้องการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาหลักสูตร
Duke (1992) ได้ศึกษาวิจัยพบว่า โรงเรียนที่มีคุณภาพในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนจะต้อง
แสดงบทบาทหน้าที่เน้นในเรื่องต่อไปนี้ คือ การบริหารงานวิชาการเรื่องทักษะการอ่านโดยมรโปรแกรมพัฒนา
ทักษะทางภาษา การจัดโครงสร้างสอนซ่อมเสริมนอกเวลาเรียนและวันหยุดการบริหารกิจการนักเรียนเกี่ยวกับ
ความเข้มแข็งด้านระเบียบวินัยของนักเรียน การบริหารงานบุคคลโดยกาหนดให้ครูพัฒนา แก้ไขการสอนตามความ
ต้องการของนักเรียนภายใต้การวิเคราะห์ปัญหาที่เป็นระบบ
UNESCO (1992) วิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการในระดับมัธยมศึกษา ได้สรุปปัญหาการใช้
หลักสูตรของประเทศเอเชีย ได้แก่ ประเทศอินเดีย ประเทศอัฟกานิสถาน ประเทศบังคลาเทศ ประเทศมาเลเซีย
ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศศรีลังกา พบว่า ปัญหาการใช้หลักสูตรเป็นปัญหาเกี่ยวกับการขาดเอกสารหลักสูตร
ของครูและผู้เกี่ยวข้องกับการอบรมครูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร และขาดการติดตามผลการใช้หลักสูตร
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมครูเกี่ยวกับ หลักสูตร ขาดประสิทธิภาพ ขาดแคลนเอกสารหลักสูตร ตาราเรียนไม่
ทันสมัย ขาดแคลนหนังสือ ใช้อ่านประกอบ ประการสุดท้ายคือ ศูนย์พัฒนาหลักสูตรขาดการวางแผนที่ดีในการนา
หลักสูตรไปใช้
Brophy (2006) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาเมืองฮาร์ท
ฟอท ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั ญ หาที่ พ บมากที่ สุ ด ในการบริ ห ารงาน วิ ช าการโรงเรี ย น
ประถมศึกษา คือ ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาทั้งนี้ เพราะครูมีงานในหน้าที่หลาย
อย่างนอกเหนือจากการสอน มีเวลาที่จะเตรียมทาสื่อน้อย และไม่มีความชานาญเรื่องจัดหาสื่อจากคอมพิวเตอร์
จากการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่า การบริหารงานวิชาการโรงเรียนเป็นเรื่อง
สาคัญ ถือว่าเป็นภารกิจหลักของผู้บริหารที่จะต้องวางแผนการดาเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และได้
ผลผลิ ตของการจั ดการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งในแต่ล ะพื้นที่ที่ทาการศึกษามีความเห็ นเกี่ยวกับการบริห ารงาน
วิชาการแตกต่างกัน จึงทาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา ปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูและแนว
ทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เพื่อนาผลการวิจัยไป
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพัทยาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้ศึกษาได้ดาเนินการ ดังนี้
3.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจัย
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี จานวนทั้งสิ้น 86 คน (จากข้อมูลสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 2564) ซึ่ง
ประกอบด้วย
ตารางที่ 3.1 จานวนครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา (จากข้อมูลสถานศึกษา 2564)
ประเภทวิชา/แผนกวิชา
ครูประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ครูประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ครูประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
รวม

จานวน (คน)
47
7
16
7
86

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล ของการวิจัยในครั้งนี้ เกี่ยวกับการบริห ารงานวิชาการของครู
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบกาหนดตัวเลือก (Checklist) ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน ประเภทวิชา/แผนกวิชา
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประเมินค่า
(Ratting scale) 5 ระดับ มีข้อคาถามทั้งสิ้น จานวน 60 ข้อ ซึ่งผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นมาจากการรวบรวมเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยยึดแนวคิดของ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546) โดยมีทั้งหมด 9 ด้าน
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1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จานวน 8 ข้อ
2. ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จานวน 11 ข้อ
3. ด้านการวัดผล และประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน จานวน 11 ข้อ
4. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา จานวน 6 ข้อ
5. ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จานวน 6 ข้อ
6. ด้านการนิเทศการเรียนการสอน จานวน 5 ข้อ
7. ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ จานวน 5 ข้อ
8. ด้านการส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน จานวน 5 ข้อ
9. ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น จานวน 3 ข้อ
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ล้วน สายยศ
(2543) เป็นขั้นน้าหนัก 5 4 3 2 1 ตามลาดับ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
5 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยที่สุด
เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2553) กาหนดเป็นช่วง
คะแนน ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
4.51-5.00
หมายถึง
มีความคิดเห็นมากที่สุด
3.51-4.50
หมายถึง
มีความคิดเห็นมาก
2.51-3.50
หมายถึง
มีความคิดเห็นปานกลาง
1.51-2.50
หมายถึง
มีความคิดเห็นน้อย
1.00-1.50
หมายถึง
มีความคิดเห็นน้อยที่สุด
3.3 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
3.3.1 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้
1) ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทฤษฎี หลักการ ขอบข่ายในการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของครู ภายในสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างคาถาม
2) สร้างแบบสอบถามตามตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยให้ครอบคลุมข้อมูล โดยใช้เอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนนิยามศัพท์เป็นกรอบกาหนด
3) สร้างข้อคาถามให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์ที่กาหนดไว้ในงานวิจัยให้ครอบคลุมตามตัวแปรที่ใช้
ในการวิจัย จานวน 67 ข้อ นาไปใช้จริง จานวน 60 ข้อ
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3.3.2 การหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
การหาคุณภาพแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แยกออกเป็นการหาความเที่ยงตรง การทดสอบ
หาค่าอานาจจาแนกและความเชื่อมั่น
1) ผู้ศึกษาได้นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่านเพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ
(Index of item objective congruence: IOC) เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้ในการเก็บข้อมูล
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจแบบสอบถาม พร้อมข้อเสนอแนะ ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
2. นายวรรณยุทธ จิตสมุทร
ผู้อานวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา
3. นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร
4. นายประสงค์ หอมจันทร
รองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
5. นางเสาวลักษณ์ บุญบารุง
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา
2) นาแบบสอบถามที่ได้รับคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คาถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (Index of item objective congruence: IOC) โดยเลือกข้อคาถามที่มีค่าตั้งแต่
0.5 ขึ้นไปมาใช้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2543) และมีเกณฑ์ประเมินดังนี้
IO C =



x

n

เมื่อ IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
(Index of item – objective congruence)
คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
x
n
คือ จานวนผู้เชี่ยวชาญ
โดยกาหนดคะแนนของผู้เชี่ยวชาญเป็น +1 ,0 และ -1 ดังนี้
+ 1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้จริง
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้จริง
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบนั้นไม่ได้วัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้จริง
พร้อมทั้งนาแบบทดสอบมาเคราะห์ หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ โดยปรับปรุงความสอดคล้อง และเหมาะสมกับเวลาในการทาแบบทดสอบโดยคัดเลือกข้อมูลที่สูง
กว่า 0.5
ผลการพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับคุณลักษณะที่วัดเป็นรายข้อ (IOC) ได้ค่า
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00 ดังรายละเอียดในภาคผนวก ข
3) นาแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้ (Tryout) กับบุคลากรที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง (โดยการใช้บุคลากรจากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ซึ่งอยู่ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ใน
จังหวัดชลบุรี) จานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยผู้ศึกษาได้คานวณหาค่าอานาจ
จาแนกรายข้อ ตามวิธีหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total Correlation) และ
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คัดเลือกไว้เฉพาะข้อที่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในกรณีทางเดียว จากนั้นนาไปหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (  -Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543) ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถามพบว่าเครื่องมือมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่
.86 และค่าอานาจจาแนกรายข้อตั้งแต่ .34 ถึง .65
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เนื่องจากผู้ศึกษาทาหน้าที่เป็นรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา การรวบรวม
ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ดาเนินการ ดังนี้
3.4.1 ทาหนังสือถึงผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
3.4.2 ขออนุญาตเก็บข้อมูลกับครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา
3.4.3 ผู้ศึกษาได้แจกแบบสอบถามให้กับครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา รวมจานวน 86 ชุด
3.4.4 นาแบบสอบถามที่เก็บคืนมาดาเนินการจัดทากระทาและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ดาเนินการนาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้
3.5.1 วิเ คราะห์ ข้อมู ล ทั่ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถามในตอนที่ 1 โดยการแจกแจงความถี่
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
3.5.2 วิเคราะห์ข้อมูลผลการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยการหาค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () โดยใช้
เกณฑ์ระดับแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale)
3.5.3 วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ของครูวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พัท ยาที่มี ร ะดั บ
การศึกษาแตกต่างกัน โดยการใช้ t – test (Independent samples)
3.5.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยาที่มีประสบการณ์
ในการทางานแตกต่างกันและที่สังกัดประเภทวิชาและแผนกวิชาแตกต่างกันโดยการใช้ และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน ( One way ANOVA : F test)
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3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ศึกษาได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้
โปรแกรม SPSS for windows (Startistical Package for the Social Science for Window) และ
โปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติ (ปกรณ์ ประจัญบาน. 2557) และประยุกต์ใช้สถิติดังนี้
3.6.1 การวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยวิธีการหาค่าร้อยละ (percentage)
สูตรค่าร้อยละ
P=

F x1 0 0
n

เมื่อ P แทน ค่าร้อยละ
F แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงให้ค่าเป็นค่าร้อยละ
n
แทน จานวนความถี่ทั้งหมด
3.6.2 การวิเคราะห์ระดับเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ใช้การหาค่าเฉลี่ย () และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน () และแปลความหมายตามเกณฑ์ดังนี้
สูตรค่าเฉลี่ย
 x

=
เมื่อ

N

 แทน
 x แทน

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของกลุ่มประชากร
ผลรวมของข้อมูลในกลุ่มประชากร

N แทน

จานวนข้อมูลในกลุ่มประชากร

สูตรส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
=

  x- μ 
N

เมื่อ

X

N

แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มประชากร
ค่าของข้อมูลแต่ละตัวหรือ ค่าจุดกลางชั้นของแต่ละชั้น
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของกลุ่มประชากร
จานวนข้อมูลของกลุ่มประชากร
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3.6.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
1) การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของครูวิทยาลัยเทคนิค พัทยาที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน โดยการใช้ t – test (Independent samples)
2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของครูวิทยาลัยเทคนิค พัทยาที่มี
ประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกันและที่สังกัดประเภทวิชาและแผนกวิชาแตกต่างกันโดยการ ใช้ และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน ( One way ANOVA : F test)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (survey research) ผู้วิจัยได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งผู้วิจัย
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
2. ลาดับขั้นตอนในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้การนาเสนอเป็นที่เข้าใจตรงกันในการแปลความหมาย ผู้วิจัยจึงกาหนดสัญลักษณ์ ที่ใช้ใน
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
N แทน จานวนประชากร
 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากร
 แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
̅ แทน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์การแจกแจงแบบที (t – distribution)
F แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์การแจกแจงแบบเอฟ (F - distribution)
Df แทน ชั้นแห่งความอิสระ (Degrees Freedom)
SS แทน ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนกาลังสอง (Sum of Square)
MS แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนกาลังสอง (Mean of Square)
P
แทน ค่าความน่าจะเป็นที่จะปฏิเสธสมมติฐานตามระดับนัยสาคัญที่กาหนด
(Significance)
* แทน มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.2 ลาดับขั้นตอนการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 5 ตอน ตามลาดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2
ผลการศึกษาระดับการมีส่ว นร่ว มในการบริห ารงานวิช าการของครู
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
ของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จาแนกตามระดับการศึกษา
ตอนที่ 4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
ของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จาแนกตามประสบการณ์ทางาน
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ตอนที่ 5 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
ของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จาแนกตามประเภทวิชาและแผนกวิชา
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.1
แสดงจ านวนและร้อยละข้ อมู ลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม จ านวน 86
โดยจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน (คน)
44
42
86

คน

ร้อยละ
51.16
48.84
100

จากข้อมูลในตารางที่ 4.1 ผลการสารวจพบว่า กลุ่มประชากรทั้งหมด 86 คน โดยพบว่าเป็น
เพศชาย จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 51.16 และเป็นเพศหญิง จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 48.84
ตารางที่ 4.2

แสดงจ านวนและร้ อยละข้ อมู ล ทั่ วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม จ านวน 86
โดยจาแนกตามอายุ

อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)
19
27
27
13
86

คน

ร้อยละ
22.08
31.40
31.40
15.14
100

จากข้อมูล ตารางที่ 4.2 ผลการส ารวจพบว่า กลุ่ มประชากรทั้งหมด 86 คน โดยพบว่า
ช่วงอายุ 31 – 40 ปี และ ช่วงอายุ 41 – 50 ปี มีจานวนเท่ากัน คือ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 31.40
รองลงมาช่วงอายุต่ากว่า 30 ปีขึ้นไปจานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 22.08 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนและร้ อ ยละข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม จ านวน 86
คน
โดยจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

จานวน (คน)
74
12
86

ร้อยละ
86.04
13.96
100
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จากข้อมูลตารางที่ 4.3 ผลการสารวจพบว่า กลุ่มประชากรทั้งหมด 86 คน โดยพบว่า การศึกษา
ระดับปริญญาตรี จานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 86.04 รองลงมาการศึกษาปริญญาโท จานวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.96 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 86 คน โดยจาแนก
ตามประสบการณ์ทางาน
ประสบการณ์ทางาน

จานวน (คน)

ร้อยละ

น้อยกว่า 5 ปี
6 - 10 ปี
11 – 15 ปี
16 ปีขึ้นไป

15
28
35
8

17.44
32.50
40.70
9.30

รวม

86

100

จากข้อมูลตารางที่ 4.4 ผลการสารวจพบว่า กลุ่มประชากรทั้งหมด 86 คน โดยพบว่า
กลุ่มประสบการณ์ทางาน 11 – 15 ปี จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 40.70 รองลงมา กลุ่มประสบการณ์
ทางาน 6 – 10 ปี จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 กลุ่มประสบการณ์ทางานน้อยกว่า 5 ปี จานวน
15 คน คิดเป็นร้อยละ 17.44 และกลุ่มประสบการณ์ทางาน 16 ปีขึ้นไป จานวน 8 คน คิดเป็นร้ อยละ
9.30 ตามลาดับ

ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 86 คน โดยจาแนก
ตามประเภทวิชาและแผนกวิชา
ประเภทวิชา/แผนกวิชา
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
รวม

จานวน (คน)
47
16
7

ร้อยละ
54.65
18.60
8.13

16
86

18.60
100

จากข้อมูลตารางที่ 4.5 ผลการสารวจพบว่า กลุ่มประชากรทั้งหมด 86 คน โดยพบว่า
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 54.65 รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากันอยู่
2 ประเภททวิชาและแผนกวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จานวน
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16 คน คิดเป็นร้อยละ 18.60 และ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จานวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.13 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
ของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับการมีส่วนร่วม
ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

 แปลผล
1. มีความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตรของสถานศึกษา
3.36 0.82 ปานกลาง
2. การนาหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษาตรงกับความต้องการของผู้เรียน
3.69 0.69 มาก
3. ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา 3.60 0.87 มาก
4. มีการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น
3.40 0.89 ปานกลาง
5. มีส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างของหลักสูตรก่อนนาไปใช้ในการเรียนการสอน 3.35 0.89 ปานกลาง
6. มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้หลักสูตรของสถานศึกษา
3.53 0.87 มาก
7. มีส่วนร่วมในการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3.27 1.01 ปานกลาง
8. มีการจัดทาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาอื่นอย่างต่อเนื่อง
3.40 0.96 ปานกลาง
รวม
3.45 0.34 ปานกลาง
ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
ระดับการมีส่วนร่วม
ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

 แปลผล
1. มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาในแต่ละภาคเรียน
4.78 0.45 มากที่สุด
2. แผนการจัดการเรียนรู้ได้รับการตรวจสอบทุกครั้งก่อนนาไปใช้ในการสอน 4.49 0.57 มาก
3. การจัดกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด และความ
3.64 0.92 มาก
สนใจของผู้เรียน
4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาของรายวิชาและวัย 3.84 0.91 มาก
ของผู้เรียน
5. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ให้กับ
3.44 0.90 ปานกลาง
ผู้เรียน
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
3.69 0.82 มาก
7. กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างมีระบบ
3.63 0.67 มาก
8. มีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
3.59 0.60 มาก
9. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนอย่างเต็ม
3.73 0.86 มาก
ศักยภาพ
10. มีการจัดทาบันทึกหลังสอนเพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการสอน 4.06 0.85 มาก
11. ครูผู้สอนร่วมกันแก้ปัญหาการเรียนการสอนของผู้เรียน
3.69 0.73 มาก
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รวม
ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
1. มีการจัดทาบันทึกข้อตกลงในการวัดและประเมินผลกับผู้เรียนเพื่อให้
ผู้เรียนทราบเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลของแต่ละรายวิชา
2. มีการกาหนดระยะเวลาในการวัดและประเมินผลการเรียน
3. ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
4. มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง
5. มีการวัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน
6. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
7. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา
ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
8. มีการใช้เครื่องมือในการวัดที่หลากหลาย
ตารางที่
9. มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของการเทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันอื่น
10. มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับการเรียน
การสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน
11. มีการนาผลการเรียนของผู้เรียนมาวิเคราะห์เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและ
ปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล
รวม
ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. ให้ความสาคัญในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
2. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
3. จัดทาวิจัยในชั้นเรียนทุกปีการศึกษา
4. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
5. นาผลการวิจัยในชั้นเรียนมาแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน
6. มีการนาผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา
รวม

3.87 0.27 มาก
ระดับการมีส่วนร่วม

 แปลผล
4.03 0.77
มาก
3.95
4.78
4.71
3.67
3.69
4.57

0.81
มาก
0.41 มากที่สุด
0.45 มากทีส่ ุด
0.72
มาก
0.69
มาก
0.58 มากทีส่ ุด

ระดับการมีส่วนร่วม

 แปลผล
4.08 0.70
มาก
3.43
3.64

0.66 ปานกลาง
0.57
มาก

3.64

0.65

มาก

4.01 0.21 มาก
ระดับการมีส่วนร่วม

 แปลผล
3.52 0.90
มาก
3.00 0.90 ปานกลาง
4.09 0.73
มาก
3.26 0.78 ปานกลาง
3.49 0.77 ปานกลาง
3.37 0.65 ปานกลาง
3.45

0.46 ปานกลาง
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ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1. มีการจัดทาสื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชา
2. มีการจัดทาสื่อตรงกับวัตถุประสงค์รายวิชา
3. นานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการทาสื่อเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน
4. แสวงหาวิธีการ ค้นคว้าในการจัดทาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาของรายวิชาและเหมาะสมกับผู้เรียน

ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
5. มีการประเมินผลการใช้สื่อการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
6. มีการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนทาง website ของวิทยาลัย
รวม
ด้านการนิเทศการเรียนการสอน
1 ให้ความสาคัญและสนับสนุนในการนิเทศการสอน
2. มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการดาเนินงานการนิเทศภายใน
สถานศึกษา
3. การนิเทศการสอนภายในสถานศึกษามีการดาเนินการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
4. ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศร่วมกันปรึกษาหารือในการแก้ปัญหาด้านการ
เรียนการสอน
5. มีการนาผลการนิเทศการสอนมาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน
รวม
ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. ให้ความสาคัญในการจัดทาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการการดาเนินงานในการจัดทาการประกัน
คุณภาพในสถานศึกษา
3. มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
4. มีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางในการจัดทาการประกันคุณภาพใน

ระดับการมีส่วนร่วม

 แปลผล
4.77 0.43 มากที่สุด
4.10 0.56
มาก
3.74 0.69
มาก
3.78

0.56

มาก

ระดับการมีส่วนร่วม

 แปลผล
3.15 0.56 ปานกลาง
3.17 0.67 ปานกลาง
3.79 0.22 มาก
ระดับการมีส่วนร่วม

 แปลผล
4.03 0.66
มาก
4.05 0.70
มาก
3.86

0.64

มาก

3.44

0.78 ปานกลาง

3.48 0.60 ปานกลาง
3.77 0.35 มาก
ระดับการมีส่วนร่วม

 แปลผล
3.63 0.65 ปานกลาง
3.99 0.68
มาก
3.42
3.74

0.73 ปานกลาง
0.60
มาก
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สถานศึกษา
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาสถานศึกษา
รวม
ตารางที่ 4.6 (ต่อ)

ด้านส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน
1. มีการสารวจความต้องการด้านความรู้ของชุมชน
2. มีการจัดทาแผนในการส่งเสริมความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน
3. เปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษา
4. ส่งเสริมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา
5. ให้ความสาคัญกับชุมชนในด้านการส่งเสริมความรู้ให้ชุมชน
รวม
ด้านประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
1. มีส่วนร่วมในการวางแผนประสานงานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการ
กับสถานศึกษาอื่น
2. มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
3. มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษาอื่นอย่างต่อเนื่อง
รวม
รวมทุกด้าน
ตารางที่ 4.6 (ต่อ)

3.64

0.57

มาก

3.68 0.32

มาก

ระดับการมีส่วนร่วม
แปลผล


3.05 0.61 ปานกลาง
3.26 0.49 ปานกลาง
3.59 0.60
มาก
3.90 0.58
มาก
4.03 0.80
มาก
3.56 0.28
มาก
ระดับการมีส่วนร่วม
แปลผล


3.15 1.08 ปานกลาง
3.12
3.50
3.26
3.71

1.31 ปานกลาง
1.32 ปานกลาง
1.04 ปานกลาง
0.14
มาก

จากตารางที่ 4.6 ผลการศึ กษาระดับ การมีส่ ว นร่ว มในการบริ ห ารงานวิ ช าการของครู
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาพบว่า โดยรวมทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก (
̅ = 3.71,  = 0.14)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผล
การเรียน อยู่ในระดับมาก (
̅ = 4.01,  = 0.21) รองลงมาได้แก่ ด้านการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน อยู่ในระดับมาก(
̅ = 3.87,  = 0.27) ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาอยู่ในระดับมาก (
̅ = 3.78,  = 0.22 ) ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ
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ด้ า นประสานความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นางานวิ ช าการกั บ สถานศึ ก ษาอื่ น อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
(= 3.26, = 1.04)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มี 2 ข้อได้แก่ มีการจัดทาแผนการเรียนรู้
ทุกรายวิชาในแต่ละภาคเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.78,  = 0.45) และปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.78,  = 0.41) รองลงมาคือ
มีการจัดทาสื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชาอยู่ในระดับมากที่สุด (( = 4.77,  = 0.41) มีการ
จัดทาสื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชาอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.77,  0.43) มีการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริงอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.71,  = 0.45) และเครื่องมือที่ใช้ในการวัด
และประเมิ น ผลสอดคล้ อ งกับ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องรายวิ ช าอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( ( = 4.57,
 = 0.58) ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.00,  = 0.90)
ตาราง 4.7 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา
โดยรวมทุกด้าน
ระดับการมีส่วนร่วม
ข้อที่
ประเด็นข้อคาถาม
  แปลผล
1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3.45 0.34 ปานกลาง
2 ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
3.87 0.27
มาก
3 ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
4.01 0.21
มาก
4 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
3.45 0.46 ปานกลาง
5 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3.79 0.22
มาก
6
7
8
9

ด้านการนิเทศการเรียนการสอน
ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ด้านการส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน
ด้ า นการประสานความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาวิ ช าการกั บ
สถานศึกษาอื่น
โดยรวม

3.77 0.35
3.68 0.32
3.56 0.28

มาก
มาก
มาก

3.26 1.04 ปานกลาง
3.71 0.14 มาก

จากตารางที่ 4.7 ผลการศึ ก ษาระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานวิ ช าการของครู
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.71,  = 0.14) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอน
ผลการเรียนอยู่ในระดับมาก ( = 4.01,  = 0.21) รองลงมาได้แก่ ด้านการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.87,  = 0.27) ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.79,  = 0.22) ตามลาดับ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วน
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ร่วมน้อยที่สุด ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( = 3.26,  = 1.04)
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จาแนกตามระดับการศึกษา
ตารางที่ 4.8

ผลการศึ ก ษาระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานวิ ช าการ
ของครู วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พั ท ยา
ด้ า นการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร โดยจ าแนกตาม
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ข้อที่
ประเด็นข้อคาถาม
  แปลผล
  แปลผล
1 มี ค วามเข้ า ใจในการจั ด ท าหลั ก สู ต รของ 3.22 0.76 ปานกลาง 4.25 0.62
มาก
สถานศึกษา
2 การน าหลั กสู ต รไปใช้ในสถานศึก ษาตรงกั บ 3.58 0.70
มาก
4.33 0.65
มาก
ความต้องการของผู้เรียน
3 ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการ 3.66 0.84
มาก
3.25 0.97 ปานกลาง
จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
4 มี ก ารจั ด หลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ 3.39 0.86
มาก
3.42 0.79 ปานกลาง
ต้องการของชุมชนในท้องถิ่น
5 มีส่ ว นร่ ว มในการจั ดโครงสร้างของหลักสู ตร 3.30 0.93 ปานกลาง 3.67 0.49
มาก
ก่อนนาไปใช้ในการเรียนการสอน
6 มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้หลักสูตรของ 3.43 0.82 ปานกลาง 4.17 0.93
มาก
สถานศึกษา
7 มีส่วนร่วมในการประเมินและพัฒนาหลักสูตร 3.12 0.92 ปานกลาง 4.17 1.11
มาก
สถานศึกษา
8 มีการจั ดท าหลั กสู ตรร่ ว มกับสถานศึกษาอื่ น 3.51 0.91
มาก
2.67 0.99 ปานกลาง
อย่างต่อเนื่อง
โดยรวม
3.40 0.33 ปานกลาง 3.73 0.25
มาก

จากตารางที่ 4.8 ผลการศึ ก ษาระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานวิ ช าการของ
ครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการพัฒนาหลักสูตร โดยจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
การศึกษาระดับปริญญาตรี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง
( = 3.40,  = 0.33) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
ได้แก่ ส่ ง เสริ มให้ ส ถานประกอบการมีส่ ว นร่ ว มในการจัดทาหลั กสู ตรสถานศึกษาอยู่ในระดับ มาก
( = 3.66,  = 0.84) รองลงมา ได้แก่ การนาหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษาตรงกับความต้องการ
ของนักเรียนอยู่ในระดับมาก ( = 3.58,  = 0.70) มีการจัดทาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาอื่น
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อย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับมาก ( = 3.43, = 0.82) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ
มีส่ ว นร่ ว มในการประเมิน และพัฒ นาหลั กสู ตรสถานศึกษาอยู่ในระดับ ปานกลาง ( = 3.12,
= 0.92)
การศึกษาระดับปริญญาโท ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด
( = 3.73, = 0.25) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
คื อ การน าหลั ก สู ต รไปใช้ ใ นสถานศึ ก ษาตรงกั บ ความต้ อ งการของผู้ เ รี ย น อยู่ ใ นระดั บ มาก
( = 4.33,  = 0.65) รองลงมาคือ มีความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตรของสถานศึกษาอยู่ในระดับ
มาก ( = 4.25,  = 0.62) มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้หลักสูตรของสถานศึกษาอยู่ในระดับ
มาก ( = 4.17,  = 0.93) มีส่วนร่วมในการประเมินและพัฒนาหลักสูต รสถานศึกษาอยู่ในระดับ
ม
า
ก
( ̅ = 4.17,  = 1.11) และมีส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างของหลักสูตรก่อนนาไปใช้ในการเรียนการ
สอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.67,  = 0.49) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ
มีการจัดทาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.67,  = 0.99)
ตารางที่ 4.9
ผลการ ศึ ก ษา ระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานวิ ช าการ
ของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยจาแนก
ตามระดับการศึกษา
ข้อที่
1
2

3
4
5
6

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
  แปลผล   แปลผล
มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา 4.76 0.46 มากที่สุด 4.92 0.29 มากที่สุด
ในแต่ละภาคเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ได้รับการตรวจสอบทุก 4.41 0.57 มาก 5.00 0.00 มากที่สุด
ครั้งก่อนนาไปใช้ในการสอน
ประเด็นข้อคาถาม

การจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ส อดคล้ อ งกั บ
ศั ก ยภาพ ความถนั ด และความสนใจของ
ผู้เรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับ
เนื้อหาของรายวิชาและวัยของผู้เรียน
มี ก ารบริ ห ารจั ด การชั้ น เรี ย นเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
บรรยากาศในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นมีส่ ว นร่ ว มในกิ จกรรมการ

3.64 0.90

มาก

3.67 1.07

มาก

3.86 0.88

มาก

3.67 1.07

มาก

3.49 0.88 ปานกลาง 3.17 1.07 ปานกลาง
3.74 0.81

มาก

3.33 0.79 ปานกลาง
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เรียนการสอน
7 กระตุ้น ให้ ผู้เรี ยนเกิดกระบวนการคิดอย่างมี
ระบบ
8 มีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
9 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถ
ของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ
10 มีก ารจั ด ทาบั น ทึก หลั ง สอนเพื่อ นาข้อ มูล มา
ปรับปรุงและพัฒนาการสอน
11 ครูผู้สอนร่วมกันแก้ปัญหาการเรียนการสอน
ของผู้เรียน
รวม
ตารางที่ 4.9 (ต่อ)

3.65 0.62

มาก

3.50 0.90 ปานกลาง

3.55 0.60

มาก

3.83 0.58

มาก

3.76 0.85

มาก

3.58 0.90

มาก

4.00 0.82

มาก

4.42 0.90

มาก

3.70 0.75

มาก

3.58 0.67

มาก

3.86 0.26

มาก

3.87 0.33

มาก

จากตารางที่ 4.9 ผลการศึกษาระดับการมี ส่ ว นร่ว มในการบริห ารงานวิชาการของครู
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยจาแนกตามระดับการศึกษา
พบว่า
การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ค่าเฉลี่ ย โดยรวมของระดับการมีส่ว นร่ว มอยู่ในระดับ มาก
( = 3.86, = 0.26) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ที่ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
คื อ มี ก ารจั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ทุ ก รายวิ ช าในแต่ ล ะภาคเรี ย นอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
( = 4.76,  = 0.63) รองลงมาคือ แผนการจัดการเรียนรู้ได้รับการตรวจสอบทุกครั้งก่อนนาไปใช้
ในการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 4.41,  = 0.57) มีการจัดทาบันทึกหลังสอนเพื่อนาข้อมูลปรับปรุง
และพัฒนาการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 4.00,  = 0.82) และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เหมาะสมกับเนื้อหาของรายวิชาและวัยของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ( = 3.86, = 0.88) ตามลาดับ
ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.49,  = 0.88)
การศึกษาระดับ ปริญญาโท ค่าเฉลี่ ยโดยรวมของระดับการมีส่ ว นร่ว มอยู่ในระดับมาก
( = 3.87,  = 0.33) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
คือ แผนการจัดการเรียนรู้ได้รับการตรวจสอบทุกครั้งก่อนนาไปใช้ในการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด
( = 5.00,  = 0.00) รองลงมาคือ มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาในแต่ละภาคเรียน
อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.92,  = 0.29) มีการจัดทาบันทึกหลังสอนเพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุง
และพัฒนาการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 4.42,  = 0.90) และมีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.83,  = 0.57) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วน
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ร่วมน้อยที่สุดคือ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอยู่ใน
ระดับปานกลาง (= 3.17,  = 1.07)
ตารางที่ 4.10

ข้อที่
1

2
3
4
5

ข้อที่
6
7
8
9
10
11

ผลการศึ ก ษาระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานวิ ช าการของ
ครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
โดยแยกจาแนกตาม ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี
  แปลผล
มี ก ารจั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงในการวั ด และ 4.05 0.77 มาก
ประเมิ น ผลกั บ ผู้ เ รี ย นเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นทราบ
เกณฑ์ ใ นการวั ด และประเมิ น ผลของแต่ ล ะ
รายวิชา
มี ก ารก าหนดระยะเวลาในการวั ด และ 3.99 0.81 มาก
ประเมินผลการเรียน
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและ 4.78 0.41 มากที่สุด
ประเมินผล
มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง
4.72 0.45 มากที่สุด
มีการวัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน
3.69 0.70 มาก
ประเด็นข้อคาถาม

ปริญญาโท
  แปลผล
3.92 0.79 มาก

3.75 0.75

มาก

4.75 0.45 มากที่สุด
4.67 0.49 มากที่สุด
3.58 0.90 มาก

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
  แปลผล   แปลผล
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
3.73 0.69 มาก 3.42 0.67 ปานกลาง
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวั ด และประเมิ น ผล 4.62 0.57 มากที่สุด 4.25 0.62 มาก
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา
มีการใช้เครื่องมือในการวัดที่หลากหลาย
4.01 0.71 มาก 4.50 0.52 มาก
มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของการเทียบโอน 3.53 0.60 มาก 2.83 0.72 ปานกลาง
ผลการเรียนจากสถาบันอื่น
มี ก า ร พั ฒ น า เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร วั ด แ ล ะ 3.66 0.58 มาก 3.50 0.52 มาก
ประเมินผลให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
ในสถานการณ์ปัจจุบัน
มี ก ารน าผลการเรี ย นของผู้ เ รี ย นมาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ 3.65 0.62
มาก 3.58 0.79 มาก
ประเด็นข้อคาถาม

นาไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการ
วัดผล

โดยรวม

4.03 0.20

มาก

3.87 0.33

มาก
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ)
จากตารางที่ 4.10 ผลการศึกษาระดับ การมีส่ว นร่ว มในการบริหารงานวิช าการของครู
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน โดยจาแนกตาม
ระดับการศึกษา พบว่า
การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ค่าเฉลี่ ย โดยรวมของระดับการมีส่ว นร่ว มอยู่ในระดับมาก
( = 4.03, = 0.20) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
คือ ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ย วกับการวัดผลและประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.78,
= 0.41) รองลงมาคือ มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.72,
= 0.45) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาอยู่ในระดับ
มาก ( = 4.62,  = 0.57) และมีการใช้เครื่องมือในการวัดที่หลากหลายอยู่ในระดับมาก
( = 4.01,  = 0.71) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของ
การเทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันอื่นอยู่ในระดับมาก ( = 3.53,  = 0.60)
การศึกษาระดับ ปริญญาโท ค่า เฉลี่ ย โดยรวมของระดับการมีส่ ว นร่ว มอยู่ในระดับมาก
( = 3.87,  = 0.33) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
คือ ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ย วกับการวัดผลและประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.75,
= 0.45) รองลงมาคือ มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.67,
= 0.49) มีการใช้เครื่องมือในการวัดที่หลากหลายอยู่ในระดับมาก ( = 4.50,  = 0.52)
และเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาอยู่ในระดับมาก
( = 4.25,  = 0.62) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของ
การเทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันอื่นอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.83,  = 0.72)
ตารางที่ 4.11

ผลการศึ ก ษาระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานวิ ช าการของ
ครูวิทยาลัย เทคนิคพัทยาจาแนก ด้านการวิจัยเพื่อพัฒ นาการศึกษา โดยแยกตาม
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ข้อที่
ประเด็นข้อคาถาม
  แปลผล

 แปลผล
1 ให้ ค วามส าคั ญ ในการจั ด ท าวิ จั ย ในชั้ น 3.31 0.76 ปานกลาง 4.83 0.89 มากที่สุด
เรียน
2 มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาวิจัยใน 2.73 0.63 ปานกลาง 4.67 0.49 มากที่สุด
ชั้นเรียน
3 จัดทาวิจัยในชั้นเรียนทุกปีการศึกษา
3.97 0.68 มาก
4.83 0.58 มากที่สุด
4 มีการเผยแพร่ ผลงานวิจัย ทั้งภายในและ 3.15 0.75 ปานกลาง 3.92 0.67 มาก
ภายนอกสถานศึกษา
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5
6

นาผลการวิจัยในชั้นเรียนมาแก้ปัญหาและ 3.34 0.69 ปานกลาง 4.42
พัฒนาการเรียนการสอน
มีการนาผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการ 3.43 0.62 ปานกลาง 3.00
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนของ
สถานศึกษา
โดยรวม
3.32 0.33 ปานกลาง 4.28

0.67

มาก

0.73

มาก

0.23

มาก

จากตารางที่ 4.11 ผลการศึก ษาระดับ การมีส่ ว นร่ว มในการบริ ห ารงานวิช าการของ
ครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยจาแนกตาม ระดับการศึกษา พบว่า
การศึกษาระดับปริญญาตรี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง
(= 3.32, = 0.33) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มคี ่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ
จัดทาวิจัยในชั้นเรียนทุกปีการศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.97,  = 0.68) รองลงมาได้แก่มีการนา
ผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาอยู่ในระดับปาน
กลาง ( = 3.43, = 0.62) นาผลการวิจัยในชั้นเรียนมาแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนอยู่
ในระดับปานกลาง ( = 3.34,  = 0.69) และมีให้ความสาคัญในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนอยู่ ใน
ระดับปานกลาง ( = 3.31, = 0.76) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.73,  = 0.63)
การศึกษาระดับ ปริญญาโท ค่าเฉลี่ ยโดยรวมของระดับการมีส่ ว นร่ว มอยู่ในระดับมาก
( = 4.28, = 0.23) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
คือ 2ข้ อ ได้ แ ก่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ในการจั ด ท าวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( = 4.83,
 = 0.89) จัดทาวิจัยในชั้นเรียนทุกปีการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.83,  = 0.58)
รองลงมาคือ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.67,
 = 0.49) และนาผลการวิจัยในชั้นเรียนมาแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก
( = 4.42,  = 0.67) มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก
( = 3.92,  = 0.67) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือมีการนาผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้
ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนของสถานศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ มาก( =
3.00,
 = 0.73)
ตารางที่ 4.12 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิค
พั ท ยาจ าแนก ด้ า นการพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษาโดยแยกตาม ระดั บ
การศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ข้อที่
ประเด็นข้อคาถาม
  แปลผล   แปลผล
1 มีการจัดทาสื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชา 4.76 0.43 มากที่สุด 4.83 0.38 มากที่สุด
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2
3
4

มีการจัดทาสื่อตรงกับวัตถุประสงค์รายวิชา
4.16 0.55
นานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน 3.76 0.71
การทาสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
แสวงหาวิ ธีการ ค้น คว้า ในการจัด ทาสื่ อการ 3.74 0.60
เรี ย นการสอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ เนื้ อ หาของ
รายวิชาและเหมาะสมกับผู้เรียน

มาก
มาก

3.75 0.62
3.67 0.65

มาก
มาก

มาก

4.00 0.00

มาก

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
  แปลผล   แปลผล
5 มีการประเมินผลการใช้สื่อการสอน นวัตกรรม 3.14 0.58 ปานกลาง 3.25 0.45 ปานกลาง
และเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน
6 มี ก ารเผยแพร่ สื่ อ การเรี ย นการสอนทาง 3.22 0.70 ปานกลาง 2.92 0.29 ปานกลาง
website ของวิทยาลัย
โดยรวม
3.79 0.22 มาก 3.73 0.17 มาก
ตารางที่ 4.12 (ต่อ)
ข้อที่

ประเด็นข้อคาถาม

จากตารางที่ 4.12 ผลการศึกษาระดับการมีส่ว นร่ว มในการบริหารงานวิชาการของครู
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยจาแนกตาม
ระดับการศึกษา พบว่า
การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ค่าเฉลี่ ยโดยรวมของระดับการมีส่ว นร่ว มอยู่ในระดับมาก
( = 3.79, = 0.22) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
คือ มีการจัดทาสื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชาอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.67, = 0.43)
รองลงมาคือ มีการจัดทาสื่อตรงกับวัตถุประสงค์รายวิชาอยู่ในระดับมาก ( = 4.16, = 0.55) นา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการทาสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก
( = 3.76, = 0.71) แสวงหาวิธีการ ค้นคว้าในการจัดทาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาของรายวิชาและเหมาะสมกับผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ( = 3.74, = 0.60) ตามลาดับ ส่วน
ข้อที่มีส่วนร่ วมน้อยที่สุดคือ มีการประเมินผลการใช้สื่อการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.14, = 0.58)
การศึกษาระดับ ปริญญาโท ค่าเฉลี่ ย โดยรวมของระดับการมีส่ ว นร่ว มอยู่ในระดับมาก
( = 3.73, = 0.17) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
คือ มีการจัดทาสื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชาอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.83, = 0.38)
รองลงมาคือ แสวงหาวิธีการ ค้นคว้าในการจัดทาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาของ
รายวิชาและเหมาะสมกับผู้เรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.00, = 0.00) และมีการจัดทาสื่อตรง
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กับวัตถุประสงค์รายวิชาอยู่ในระดับมาก( = 3.75, = 0.62) นานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการทาสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.67, = 0.65) ตามลาดับ
ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนทาง website ของวิทยาลัยอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( = 2.92, = 0.29)
ตารางที่ 4.13 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ของครูวิทยาลัยเทคนิค
พัทยาจาแนก ด้านการนิเทศการเรียนการสอน โดยแยกตาม ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ข้อที่
ประเด็นข้อคาถาม
  แปลผล   แปลผล
1 ให้ความสาคัญและสนับสนุนในการนิเทศการสอน 3.97 0.66 มาก 4.42 0.52 มาก
2 มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร เ ป็ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 3.99 0.71 มาก 4.42 0.52 มาก
ดาเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษา
3 การนิ เ ทศการสอนภายในสถานศึกษามี การ 3.86 0.62 มาก 3.83 0.72 มาก
ดาเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4 ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศร่วมกันปรึกษาหารือ 3.36 0.75 มาก 3.92 0.79 มาก
ในการแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอน
5 มี ก ารน าผลการนิ เ ทศการสอนมาปรั บ ปรุ ง 3.42 0.57 มาก 3.83 0.72 มาก
กิจกรรมการเรียนการสอน
โดยรวม
3.72 0.33 มาก 4.08 0.30 มาก
จากตารางที่ 4.13 ผลการศึกษาระดับการมีส่ว นร่ว มในการบริหารงานวิชาการของครู
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการนิเทศการเรียนการสอน โดยจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ค่ า เฉลี่ ย โดยรวมของระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มอยู่ ใ นระดั บ มาก
( = 3.72, = 0.33) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
คือ มีส่ วนร่ ว มในการเป็ น คณะกรรมการดาเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก
( = 3.99, = 0.71) รองลงมาคือ ให้ความสาคัญและสนับสนุนในการนิเทศการสอนอยู่ในระดับ
มาก( = 3.97, = 0.71) การนิเทศการสอนภายในสถานศึกษามีการดาเนินการอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องอยู่ในระดับมาก ( = 3.86, = 0.62) มีการนาผลการนิเทศการสอนมาปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.42, = 0.57) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วม
น้อยที่สุดคือ ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศร่วมกันปรึกษาหารือในการแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนอยู่
ในระดับมาก ( ̅ = 3.36, = 0.75)
การศึกษาระดับ ปริญญาโท ค่าเฉลี่ยโดยรวมมีส่ว นร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.08,
= 0.30) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด 2 ข้อคือ
ให้ความสาคัญและสนับสนุนในการนิเทศการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 4.42, = 0.52) มีส่วนร่วมใน
การเป็ น คณะกรรมการด าเนิ น งานการนิเ ทศภายในสถานศึก ษาอยู่ ในระดับมาก ( = 4.42,
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= 0.52) รองลงมาได้แก่ ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศร่วมกันปรึกษาหารือในการแก้ปัญหาด้านการ
เรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.92, = 0.79) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุด
มี 2ข้อคือ การนิเทศการสอนภายในสถานศึกษามีการดาเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.83, = 0.72) มีการนาเสนอผลการนิเทศการสอนมาปรับปรุงกิจกรรมการเรียน
การสอนอยู่ในระดับมาก (= 3.83, = 0.72)
ตารางที่ 4.14

ตารางผลการศึ ก ษาระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานวิ ช าการของ
ครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยาจาแนก ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยแยกตาม
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ข้อที่
ประเด็นข้อคาถาม
  แปลผล
  แปลผล
1 ให้ ค วามส าคั ญ ในการจั ด ท าการประกั น 3.50 0.56 ปานกลาง 4.42 0.67 มาก
คุณภาพภายในสถานศึกษา
2 มี ส่ ว นร่ ว มในการเป็ น คณะกรรมการการ 3.89 0.65 มาก 4.58 0.51 มากที่สุด
ดาเนินงานในการจัดทาการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา
3 มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 3.27 0.64 ปานกลาง 4.33 0.49 มาก
การศึกษาของสถานศึกษา
4 มีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางในการจัดทา 3.72 0.60 มาก 3.92 0.52 มาก
การประกันคุณภาพในสถานศึกษา
5 มีการนาผลการประกันคุณภาพเข้าร่วมประชุม 3.68 0.58 มาก 3.42 0.26 ปานกลาง
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา
โดยรวม
3.61 0.26 มาก 4.13 0.26 มาก

จากตารางที่ 4.14 ผลการศึกษาระดับการมีส่ว นร่ว มในการบริหารงานวิชาการของครู
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ค่าเฉลี่ ย โดยรวมของระดับการมีส่ว นร่ว มอยู่ในระดับมาก
( = 3.61, = 0.26) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
คือ มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการการดาเนินงานในการจัดทาการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
อยู่ในระดับมาก ( = 3.89, = 0.65) รองลงมาได้แก่มีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางในการจัดทา
การประกันคุณภาพในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.72, = 0.60) มีการนาผลการประกัน
คุณภาพเข้าร่ วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒ นาสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.68,
= 0.57) ให้ความสาคัญในการจัดทาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ ในระดับปานกลาง
( = 3.50, = 0.56) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.27, = 0.64)
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การศึกษาระดับ ปริญญาโท ค่าเฉลี่ ย โดยรวมของระดับการมีส่ ว นร่ว มอยู่ในระดับมาก
( = 4.13, = 0.26) โดยข้อที่มีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการการ
ดาเนิ น งานในการจั ดทาการประกันคุณ ภาพในสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุ ด ( = 4.58,
= 0.51) รองลงมา ให้ความสาคัญในการจัดทาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับ
มาก ( = 4.42, = 0.67) มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อยู่ในระดับมาก ( = 4.33, = 0.49) มีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางในการจัดทาการประกัน
คุณภาพในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.92, = 0.52) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อย
ที่สุดคือ มีการนาผลการประกันคุณภาพเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( = 3.42, = 0.26)

ตารางที่ 4.15

ข้อที่
1
2
3
4
5

ผลการศึ ก ษาระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานวิ ช าการของ
ครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยาจาแนก ด้านการส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน โดยแยกตาม
ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
  แปลผล   แปลผล
มี ก ารส ารวจความต้ อ งการด้ า นความรู้ ข อง 3.05 0.61 ปานกลาง 3.00 0.60 ปานกลาง
ชุมชน
มี ก ารจั ด ท าแผนในการส่ ง เสริ ม ความรู้ ใ ห้ 3.24 0.49 ปานกลาง 3.33 0.49 ปานกลาง
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
เปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นใน 3.51 0.56 มาก 4.08 0.66 มาก
การจัดการศึกษา
ส่ ง เสริ ม ชุ ม ชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด 3.86 0.60 มาก 4.08 0.28 มาก
กิจกรรมของสถานศึกษา
ให้ ความส าคัญกั บ ชุมชนในด้ านการส่ ง เสริ ม 4.19 0.63 มาก 3.08 0.99 ปานกลาง
ความรู้ให้ชุมชน
โดยรวม
3.57 0.28 มาก 3.51 0.27 มาก
ประเด็นข้อคาถาม
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จากตารางที่ 4.15 ผลการศึก ษาและเปรีย บเที ยบระดับ การมีส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงาน
วิช าการของครู วิ ทยาลั ย เทคนิ คพั ท ยา ด้ า นการส่ ง เสริ มความรู้ ให้ กั บชุ ม ชน โดยจาแนกตาม
ระดับการศึกษา พบว่า
การศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี ค่าเฉลี่ ยโดยรวมของระดั บการมีส่ ว นร่ว มอยู่ใ นระดับมาก
( = 3.57,,  = 0.28) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
คือ ให้เปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 4.19,
 = 0.63) รองลงมาคือ ส่งเสริมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาอยู่ในระดับ
มาก ( = 3.86, = 0.60) เปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.51, = 0.56) มีการจัดทาแผนในการส่งเสริมความรู้ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.24, = 0.49) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อย
ที่สุดคือ มีการสารวจความต้องการด้านความรู้ของชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.05,
 = 0.61)
การศึก ษาระดั บ ปริ ญญาโท ค่ าเฉลี่ ย โดยรวมของระดับการมีส่ ว นร่ว มอยู่ในระดับมาก
( = 3.51, = 0.27) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
มี 2 ข้ อ ได้ แ ก่ เปิ ด โอกาสให้ ชุ ม ชนร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น ในการจั ด การศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ มาก
( = 4.08,  = 0.66)ส่งเสริมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาอยู่ในระดับ
มาก ( = 4.08, = 0.28) รองลงมา มีการจัดทาแผนในการส่งเสริมความรู้ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.33, = 0.49) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อย
ที่สุ ดคื อ มีก ารส ารวจความต้ องการด้านความรู้ของชุมชนอยู่ในระดับ ปานกลาง ( = 3.00,
 = 0.60)
ตารางที่ 4.16

ข้อที่
1
2
3

ผลการศึ ก ษาระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานวิ ช าการของ
ครู วิทยาลัย เทคนิค พัทยาจาแนก ด้านการประสานความร่ว มมือในการพัฒ นา
วิชาการกับสถานศึกษาอื่น โดยแยกตาม ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
S.D. แปลผล
 S.D. แปลผล 
มีส่วนร่วมในการวางแผนประสานงานความ 3.15 1.14 ปานกลาง 3.17 0.58 ปานกลาง
ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร พั ฒ น า ง า น วิ ช า ก า ร กั บ
สถานศึกษาอื่น
มี ส่ ว นร่ ว มในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นการ 3.15 1.41 ปานกลาง 2.92 0.29 ปานกลาง
พัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษา 3.55 1.38 ปานกลาง 3.17 0.72 ปานกลาง
อื่นอย่างต่อเนื่อง
โดยรวม
3.28 1.11 ปานกลาง 3.08 0.32 ปานกลาง
ประเด็นข้อคาถาม
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จากตารางที่ 4.16 ผลการศึ ก ษาระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานวิ ช าการของครู
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น โดย
จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
การศึกษาระดับปริญญาตรี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ ปานกลาง
( = 3.28, = 1.11) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
คือ มีส่วนร่วมในการวางแผนประสานงานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอื่น อยู่
ในระดับมาก ( = 3.55,  = 1.38) รองลงมามี2ข้อได้แก่ มีส่วนร่วมในการวางแผนประสานงาน
ความร่ ว มมือ ในการพั ฒ นางานวิช าการกับสถานศึก ษาอื่ น อยู่ ในระดับ ปานกลาง ( = 3.15,
 = 1.14) มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานวิชาการกับ สถานศึกษาอื่นอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( = 3.15,  = 1.14) ตามลาดับ
การศึกษาระดับ ปริญญาโท ค่าเฉลี่ ย โดยรวมของระดับการมีส่ ว นร่ว มอยู่ในระดับมาก
( = 3.08,  = 0.32) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
2 ข้อคือ มีส่วนร่วมในการวางแผนประสานงานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา
อื่นอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.17,  = 0.58) มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษาอื่น
อย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับ ปานกลาง ( = 3.17,, = 0.72) รองลงมา คือ มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานวิชาการกับ สถานศึกษาอื่นอยู่ในระดับ ปานกลาง ( = 2.92,
 = 0.29) ตามลาดับ
ตาราง 4.17 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา
โดยรวมทุกด้าน แยกตามระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ข้อที่
ประเด็นข้อคาถาม
  แปลผล   แปลผล
1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3.40 0.33 ปานกลาง 3.73 0.25 มาก
2 ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
3.86 0.26
มาก
3.87 0.33 มาก
3 ด้านการวัดผล ประเมิ น ผล และเทีย บโอนผล 4.03 0.20
มาก
3.87 0.20 มาก
การเรียน
4 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
3.32 0.33 ปานกลาง 4.28 0.23 มาก
5 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ 3.79 0.22
มาก
3.73 0.17 มาก
การศึกษา
6 ด้านการนิเทศการเรียนการสอน
3.72 0.33
มาก
4.08 0.30 มาก
7 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
3.61 0.26
มาก
4.13 0.26 มาก
8 ด้านการส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน
3.57 0.28
มาก
3.51 0.27 มาก
9 ด้ า นการประสานความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นา 3.28 1.11
มาก
3.08 0.32 มาก
วิชาการกับสถานศึกษาอื่น
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โดยรวม
3.69 0.13 มาก
3.85 0.07 มาก
จากตารางที่ 4.17 ผลการศึ ก ษาระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานวิ ช าการของครู
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น โดย
จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ค่าเฉลี่ ย โดยรวมของระดับการมีส่ว นร่ว มอยู่ในระดับ มาก
( = 3.69, = 1.13) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
คือ ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนอยู่ในระดับมาก ( = 4.03, S.D. = )
รองลงมาได้แก่ ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.86, = 0.26)
ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.79, = 0.22)
ด้านการนิเทศการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานมาก ( = 3.72,  = 0.33) ส่วนข้อที่มีส่วนร่วม
น้อยที่สุดคือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.32,  = 0.33)
การศึกษาระดับ ปริญญาโท ค่าเฉลี่ ยโดยรวมของระดับการมีส่ ว นร่ว มอยู่ในระดับมาก
( = 3.85,  = 0.07) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
คือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 4.28,  = 0.23) รองลงมาได้แก่
ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( = 4.13,  = 0.26) ด้านการนิเทศการเรียน
การสอนอยู่ในระดับมาก ( = 4.08,  = 0.30) ด้านการนิเทศการเรียนการสอนอยู่ในระดับปาน
มาก (= 3.87,  = 0.33) และด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนอยู่ในระดับ
ปานมาก ( = 3.87,  = 0.20) ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ ด้านการประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.08,  = 0.32)

ตารางที่ 4.18 ผลการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานวิ ช าการของ
ครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยจาแนก ระดับการศึกษา
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ข้อที่

ประเด็นข้อคาถาม

1

ด้ า น ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษา
ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน
ด้ า นการวั ด ผล ประเมิ น ผล และ
เทียบโอนผลการเรียน
ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

2
3
4
5
6
7
8
9

ด้านการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ด้านการนิเทศการเรียนการสอน
ด้ า น กา ร พั ฒ น าร ะ บบ ป ระ กั น
คุณภาพ
ด้านการส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน
ด้ า นการประสานความร่ ว มมื อ ใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
โดยรวม

ระดับ
การศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

N



74
12
74
12
74
12
74
12
74
12
74
12
74
12
74
12
74
12
74
12

3.40
3.73
3.86
3.87
4.03
3.87
3.32
4.28
3.79
3.73
3.72
4.08
3.61
4.13
3.57
3.51
3.28
3.08
3.69
3.85



t-test

P

0.33
3.45* .001
0.25
0.26
0.120 .905
0.33
0.20
2.428* .017
0.20
0.33
9.421* .000
0.23
0.22
0.874 0.385
0.17
0.33
3.539* .001
0.30
0.26
6.430* .000
0.26
0.28
0.653 .523
0.27
1.11
0.616 .540
0.32
0.13
4.251* .000
0.07

หมายเหตุ * มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.18 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จาแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของระดับ
การศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
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ตอนที่ 4 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยแยกตามประสบการณ์ในการทางาน
ตารางที่ 4.19 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการพัฒนาหลักสูตร โดยแยกตามประสบการณ์ในการทางาน
น้อยกว่า 5 ปี (n = 15)
6 -10 ปี (n = 28)
11 – 15 ปี (n = 35)
16 ปีขึ้นไป (n = 8)
ข้อ
ประเด็นข้อคาถาม
แปลผล
แปลผล
แปลผล
แปลผล
ที่








1 มีความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตรของสถานศึกษา
2.80 0.56 ปานกลาง 3.18 0.82 ปานกลาง 3.57 0.77
มาก
4.12 0.64
มาก
2 การนาหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษาตรงกับความ
3.73 0.60
มาก
3.32 0.61 ปานกลาง 3.80 0.75
มาก
4.38 0.74
มาก
ต้องการของผู้เรียน
3 ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดทา
3.27 0.96
มาก
3.75 0.80
มาก
3.63 0.91
มาก
3.00 0.92 ปานกลาง
หลักสูตรสถานศึกษา
4 มีการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
3.33 0.72 ปานกลาง 3.39 0.83 ปานกลาง 3.34 0.93 ปานกลาง 3.75 0.70
มาก
ชุมชนในท้องถิ่น
5 มีส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างของหลักสูตรก่อนนาไปใช้ 3.67 0.98
มาก
3.46 1.03 ปานกลาง 3.06 0.72 ปานกลาง 3.62 0.51
มาก
ในการเรียนการสอน
6 มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้หลักสูตรของสถานศึกษา 3.73 0.59
มาก
3.21 0.83 ปานกลาง 3.49 0.85 ปานกลาง 4.50 0.75
มาก
7 มีส่วนร่วมในการประเมินและพัฒนาหลักสูตร
2.80 0.86 ปานกลาง 3.54 0.79
มาก
2.97 1.04 ปานกลาง 4.50 0.53
มาก
สถานศึกษา
ตารางที่ 4.19 (ต่อ)
ข้อ

ประเด็นข้อคาถาม

น้อยกว่า 5 ปี (n = 15)

6 -10 ปี (n = 28)

11 – 15 ปี (n = 35)

16 ปีขึ้นไป (n = 8)
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ที่
แปลผล
แปลผล
แปลผล
แปลผล








8 มีการจัดทาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาอื่นอย่างต่อเนื่อง 3.27 0.96 ปานกลาง 3.79 0.79
มาก
3.23 1.03 ปานกลาง 3.00 0.92 ปานกลาง
โดยรวม
3.36 0.26 ปานกลาง 3.45 0.32 ปานกลาง 3.38 0.35 ปานกลาง 3.85 0.18
มาก
จากตารางที่ 4.19 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการพัฒนาหลักสูตร
โดยแยกตาม ประสบการณ์ในการทางาน พบว่า
ประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 5 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.36, = 0.26) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด มี2ข้อคือ การนาหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษาตรงกับความต้องการของผู้เรียนอื่นอยู่ในระดับมาก ( = 3.73,
 = 0.60) และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้หลักสูตรของสถานศึกษาอื่นอยู่ในระดับมาก ( = 3.73,  = 0.59) รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างของ
หลักสูตรก่อนนาไปใช้ในการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.67,  = 0.98) ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.60,  = 0.82) มีการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นอยู่ในระดับ ปานกลาง ( = 3.33,  = 0.72) ตามลาดับ
ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดมี2ข้อคือ มีความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตรของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.80  = 0.56) และมีส่วนร่วมในการ
ประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.80,  = 0.86)
ประสบการณ์ในการทางาน 6 – 10 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( = 3.45,  = 0.32) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
ข้ อ ที่ มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย ข อ ง ร ะ ดั บ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ม า ก ที่ สุ ด คื อ มี ก า ร จั ด ท า ห ลั ก สู ต ร ร่ ว ม กั บ ส ถ า น ศึ ก ษ า อื่ น อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก
( = 3.79,  = 0.79) รองลงมาคือ ส่ งเสริมให้ส ถานประกอบการมีส่ วนร่วมในการจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษาอยู่ ในระดับมาก ( = 3.75,
 = 0.80) มีส่วนร่วมในการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.54,  = 0.79) มีส่วนร่วมในการประเมินและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.46,  = 1.03) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ มีความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตรของสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( = 3.18,  = 0.82)
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ประสบการณ์ในการทางาน 11 - 15 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( = 3.38, = 0.35) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
ข้อ ที่มี ค่ าเฉลี่ ย ของระดับ การมีส่ ว นร่ ว มมากที่สุ ด คือ การน าหลั กสู ต รไปใช้ ในสถานศึ ก ษาตรงกับ ความต้ องการของผู้ เ รี ยนอยู่ ใ นระดั บ มาก ( = 3.80,
 = 0.75) รองลงมาคือ ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ ในระดับมาก ( = 3.63,  = 0.91) มีความเข้าใจในการ
จัดทาหลักสูตรของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.57, = 0.77) มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้หลักสูตรของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.49,
 = 0.85) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.97,  = 1.04)
ประสบการณ์ในการทางาน 16 ปีขึ้นไป ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.85,  = 0.18) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดมี 2 ข้อคือ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้หลักสูตรของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 4.50,  = 0.75) และมีส่วน
ร่วมในการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 4.50,  = 0.53 รองลงมาคือ การนาหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษาตรงกับความต้องการ
ของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ( = 4.38,  = 0.74) มีการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก ( = 3.75,  = 0.74) มี
ส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างของหลักสูตรก่อนนาไปใช้ในการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.62,  = 0.51) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุด
มี 2 ข้อคือ ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.00,  = 0.92) และมีการจัดทาหลักสูตรร่วมกับ
สถานศึกษาอื่นอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.00,  = 0.92)
ตารางที่ 4.20 ผลการศึ ก ษา ระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานวิ ช าการของครู วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พั ท ย า ด้ า นการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอน
โดยแยกตาม ประสบการณ์ในการทางาน
น้อยกว่า 5 ปี (n = 15)
6 -10 ปี (n = 28)
11 – 15 ปี (n = 35)
16 ปีขึ้นไป (n = 8)
ข้อ
ประเด็นข้อคาถาม
ที่
แปลผล
แปลผล
แปลผล

 แปลผล






1 มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาในแต่ละ 4.93 0.26 มากที่สุด 4.82 0.39 มากที่สุด 4.63 0.54 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด
ภาคเรียน
2 แผนการจัดการเรียนรู้ได้รับการตรวจสอบทุกครั้งก่อน 4.40 0.50 มาก
4.18 0.54
มาก
4.66 0.53 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด
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3
4
5

นาไปใช้ในการสอน
การจัดกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับศักยภาพ ความ
ถนัด และความสนใจของผู้เรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา
ของรายวิชาและวัยของผู้เรียน
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศใน
การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

3.60

0.73

มาก

4.04

0.79

มาก

3.29 0.95 ปานกลาง

3.75 0.70

มาก

3.60

0.50

มาก

4.43

0.74

มาก

3.46 0.91 ปานกลาง

3.62 0.74

มาก

4.00

0.66

มาก

3.32

0.72

ปานกลาง 3.31 1.02 ปานกลาง

3.38 1.06 ปานกลาง

ตารางที่ 4.20 (ต่อ)
ข้อ
ประเด็นข้อคาถาม
ที่
6 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
7 กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างมีระบบ
8 มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
9 จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม ความสามารถของ
นักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ
10 มีการจัดทาบันทึกหลังสอนเพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุงและ

น้อยกว่า 5 ปี (n = 15)
แปลผล


4.00 0.66
มาก
3.33 0.62 ปานกลาง
3.47 0.52 ปานกลาง

6 -10 ปี (n = 28)

 แปลผล
4.00 0.81 มาก
3.86 0.52 มาก
3.57 0.63 มาก

11 – 15 ปี (n = 35)
แปลผล


3.34 0.72 ปานกลาง
3.66 0.72
มาก
3.60 0.60
มาก

16 ปีขึ้นไป (n = 8)
แปลผล


3.50 0.92 ปานกลาง
3.25 0.70 ปานกลาง
4.25 0.46
มาก

3.53 0.64

มาก

4.04 0.99

มาก

3.54 0.74

มาก

4.00 0.75

มาก

4.07 0.96

มาก

4.21 0.78

มาก

3.77 0.80

มาก

4.75 0.46

มากที่สุด
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พัฒนาการสอน
11 ครูผู้สอนร่วมกันแก้ปัญหาการเรียนการสอนของผู้เรียน
โดยรวม

4.07 0.80
3.97 0.20

มาก
มาก

3.68 0.54
4.02 0.17

มาก
มาก

3.51 0.81
3.70 0.29

มาก
มาก

3.75 0.70
4.01 0.19

จากตารางที่ 4.20 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน โดยแยกตามตาม ประสบการณ์ในการทางาน พบว่า
ประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 5 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ มาก ( = 3.97,  = 0.20) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ
ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มมากที่ สุ ด มี 2 ข้ อ คื อ มี ก ารจั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ทุ ก รายวิ ช าในแต่ ล ะภาคเรี ย น อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
( = 4.93, = 0.26) รองลงมาคือ แผนการจัดการเรียนรู้ได้รับการตรวจสอบทุกครั้งก่อนนาไปใช้ในการสอนอยู่ ในระดับมาก ( = 4.40,  = 0.50)
มีการจัดทาบันทึกหลังสอนเพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 4.07,  = 0.80) และครูผู้สอนร่วมกันแก้ปัญหาการเรียนการสอน
ของผู้เรี ย นอยู่ ในระดับ มาก ( = 4.07,  = 0.80) มีการบริห ารจัดการชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอยู่ในระดับมาก
( = 4.00,  = 0.66) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 4.00,  = 0.66) ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ กระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างมีระบบอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.33,  = 0.62)
ประสบการณ์ในการทางาน 6 – 10 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.02,  = 0.17) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่ า เ ฉลี่ ย ขอ ง ระ ดั บก า ร มี ส่ ว นร่ ว มม า กที่ สุ ดคื อ มี ก า รจั ด ท า แ ผน ก า รจั ด กา ร เรี ย นรู้ ทุ กร า ย วิ ช า ใน แ ต่ ล ะ ภ า ค เรี ย น อยู่ ใ นร ะ ดั บ ม าก ที่ สุ ด
( = 4.82,  = 0.39) รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาของรายวิชาและวัยของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ( = 4.43,
 = 0.73) มีการจัดทาบันทึกหลังสอนเพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 4.21,  = 0.78) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพอยู่ในระดับมาก ( = 4.04,  = 0.99) ) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อ
ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอยู่ในระดับปานกลาง (= 3.32,  = 0.72)

มาก
มาก
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ประสบการณ์ในการทางาน 11 - 15 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.70,  = 0.29) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มมากที่ สุ ด คื อ มี แ ผนการจั ด การเรี ย นรู้ ไ ด้ รั บ การตรวจสอบทุ ก ครั้ ง ก่ อ นน าไปใช้ ใ นการสอน อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
( = 4.66,  = 0.53)) รองลงมาคื อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเหมาะสมกั บ เนื้ อ หาของรายวิ ช าและวั ย ของผู้ เ รี ย นอยู่ ใ นระดั บ มาก
( = 4.63,  = 0.54) มีการจัดทาบันทึกหลังสอนเพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.77,  = 0.80)) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพอยู่ในระดับมาก ( = 3.66, = 0.72) ) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มี การจัดกระบวนการ
เรียนรู้สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.29,  = 0.95)
ประสบการณ์ในการทางาน 16 ปีขึ้นไป ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ มาก ( = 4.01,  = 0.19) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่
มี ค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มมากที่ สุ ด มี 2 ข้ อ คื อ มี ก ารจั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ทุ ก รายวิ ช าในแต่ ล ะภาคเรี ย น อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
(= 5.00,  = 0.00) และแผนการจัดการเรียนรู้ได้รับการตรวจสอบทุกครั้งก่อนนาไปใช้ในการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 5.00,  = 0.00) รองลงมาคือ มี
การจัดทาบันทึกหลังสอนเพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการสอนอยู่ ในระดับมากที่สุด ( = 4.75,  = 0.46) มีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 4.25,  = 0.46) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพอยู่ในระดับมาก
( = 4.00,  = 0.75) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างมีระบบอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.25,
 = 0.70)
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ตารางที่ 4.21 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน โดยแยกตาม
ประสบการณ์ในการทางาน
น้อยกว่า 5 ปี (n = 15)
6 -10 ปี (n = 28)
11 – 15 ปี (n = 35)
16 ปีขึ้นไป (n = 8)
ข้อ
ประเด็นข้อคาถาม
ที่
แปลผล
แปลผล
แปลผล
แปลผล








1 มีการจัดทาบั นทึกข้อตกลงในการวัดและประเมินผลกับ 4.27 0.70
มาก
4.11 0.78
มาก
3.74 0.65
มาก
3.75 0.88
มาก
ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนทราบเกณฑ์ในการวัดและประเมินผล
ของแต่ละรายวิชา
2 มีการกาหนดระยะเวลาในการวัดและประเมินผลการเรียน 4.27 0.70
มาก
4.29 0.71
มาก
3.57 0.81
มาก
3.88 0.64
มาก
3 ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
4.47 0.64
มาก
4.79 0.41 มากที่สุด 4.80 0.40 มากที่สุด 4.75 0.46 มากที่สุด
4 มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง
4.80 0.41 มากที่สุด 4.71 0.46 มากที่สุด 4.69 0.47 มากที่สุด 4.62 0.51 มากที่สุด
5 มีการวัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน
3.60 0.63
มาก
3.82 0.81
มาก
3.60 0.65
มาก
3.62 0.91
มาก
6 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
4.20 0.86
มาก
3.75 0.51
มาก
3.54 0.65
มาก
3.13 0.35
มาก
7 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวั ด และประเมิ น ผลสอดคล้ อ งกั บ 4.27 0.80 มากที่สุด 4.64 0.48 มากที่สุด 4.46 0.70
มาก
4.50 0.53
มาก
วัตถุประสงค์ของรายวิชา
8 มีการใช้เครื่องมือในการวัดที่หลากหลาย
3.60 0.63
มาก
4.18 0.61
มาก
4.14 0.77
มาก
4.38 0.51
มาก

ตารางที่ 4.21 (ต่อ)
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ข้อ
ประเด็นข้อคาถาม
ที่
9 มีค วามเข้ า ใจในหลั ก เกณฑ์ ข องการเที ย บโอนผลการ
เรียนจากสถาบันอื่น
10 มี ก ารพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ในการวั ด และประเมิ น ผลให้
สอดคล้องกับการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน
11 มีการนาผลการเรียนของผู้เรียนมาวิเคราะห์เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล
โดยรวม

น้อยกว่า 5 ปี (n = 15)
6 -10 ปี (n = 28)
11 – 15 ปี (n = 35)
แปลผล
แปลผล



 แปลผล


3.27 0.45 ปานกลาง 3.50 0.57 ปานกลาง 3.63 0.69
มาก

16 ปีขึ้นไป (n = 8)
แปลผล


2.62 0.51 ปานกลาง

3.67 0.61

มาก

3.61 0.62

มาก

3.66

0.53

มาก

3.62 0.51

มาก

3.80 0.86

มาก

3.71 0.53

มาก

3.51

0.65

มาก

3.62 0.51

มาก

4.12 0.16

มาก

4.10 0.18

มาก

3.94 0.19

มาก

3.86 0.22

มาก

จากตารางที่ 4.21 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการวัดผล ประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียนโดยแยกตามตาม ประสบการณ์ในการทางาน พบว่า
ประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 5 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ มาก ( = 4.12,  = 0.16) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริงอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.80,  = 0.41) รองลงมาปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลอยู่ในระดับมาก ( = 4.47,  = 0.64) มีการจัดทาบันทึกข้อตกลงในการวัดและประเมินผลกับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนทราบเกณฑ์
ในการวัดและประเมินผลของแต่ละรายวิชาอยู่ในระดับมาก ( = 4.27,  = 0.70) มีการกาหนดระยะเวลาในการวัดและประเมินผลการเรียนอยู่ในระดับมาก
( = 4.27, = 0.70)เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาอยู่ในระดับมาก ( = 4.27,  = 0.70) ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การวัดและประเมินผลอยู่ในระดับมาก ( = 4.20,  = 0.86) ) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของการเทียบโอนผลการ
เรียนจากสถาบันอื่นอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.27,  = 0.45)
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ประสบการณ์ในการทางาน 6 – 10 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.10,  = 0.18) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.79,  = 0.41) รองลงมาคือ
มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริงอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.71,  = 0.46) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาอยู่
ในระดับมากที่สุด ( = 4.64,  = 0.48) มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริงอยู่ในระดับมาก ( = 4.29,  = 0.71) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุด
คือ มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของการเทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันอื่นอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.50,  = 0.57)
ประสบการณ์ในการทางาน 11 - 15 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.94,  = 0.19) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.80,  = 0.40) รองลงมาคือ
มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริงอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.69,  = 0.47) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา
อยู่ในระดับมาก ( = 4.46,  = 0.70) มีการใช้เครื่องมือในการวัดที่หลากหลายอยู่ในระดับมาก ( = 4.14,  = 0.77) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุด
คือ มีการนาผลการเรียนของผู้เรียนมาวิเคราะห์เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลอยู่ในระดับมาก (= 3.51,,  = 0.65)
ประสบการณ์ในการทางาน 16 ปีขึ้นไป ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.8,  = 0.22) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.75,  = 0.42) รองลงมาคือ
มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริงอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.71,  = 0.46) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาอยู่
ในระดับมาก ( = 4.50, = 0.53) มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริงอยู่ในระดับมาก ( = 4.38, S.D. = 0.51) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ
มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของการเทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันอื่นอยู่ในระดับปานกลาง (= 2.62, S.D. = 0.51)
ตารางที่
ข้อ

4.22
ผลการศึ ก ษาระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานวิ ช าการของครู วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พั ท ยา ด้ า นการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
โดยแยกตาม ประสบการณ์ในการทางาน
ประเด็นข้อคาถาม
น้อยกว่า 5 ปี (n = 15)
6 -10 ปี (n = 28)
11 – 15 ปี (n = 35)
16 ปีขึ้นไป (n = 8)
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ที่
1
2
3
4
5
6


ให้ความสาคัญในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
2.40
มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
2.60
จัดทาวิจัยในชั้นเรียนทุกปีการศึกษา
3.80
มี ก ารเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ทั้ ง ภายในและภายนอก 3.60
สถานศึกษา
นาผลการวิจัยในชั้นเรียนมาแก้ปัญหาและพัฒนาการ 3.00
เรียนการสอน
มี ก ารน าผลการวิ จั ย มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นา 3.20
คุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
โดยรวม
3.10

แปลผล

0.51 ปานกลาง
0.63 ปานกลาง
0.68
มาก
0.63
มาก


3.75
2.71
4.29
3.14

 แปลผล

0.71 ปานกลาง 3.54
0.65 ปานกลาง 3.00
0.76
มาก
3.86
0.80 ปานกลาง 3.06

แปลผล



0.74
มาก
4.75 0.46
0.80 ปานกลาง 4.75 0.46
0.60
มาก
5.00 0.00
0.72 ปานกลาง 3.88 0.83

0.76 ปานกลาง

3.46 0.79 ปานกลาง 3.51

0.65

0.41 ปานกลาง

3.54 0.57 ปานกลาง 3.40

0.73 ปานกลาง 3.00 0.75 ปานกลาง

มาก

4.38 0.51

0.19 ปานกลาง 3.48 0.36 ปานกลาง 3.39 0.43 ปานกลาง 4.29 0.21

จากตารางที่ 4.22 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยแยกตาม ประสบการณ์ในการทางาน พบว่า
ประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 5 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.10,  = 0.19) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่มี ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ จัดทาวิจัยในชั้นเรียนทุกปีการศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.80, S.D. = 0.68) รองลงมาคือ มีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.60,  = 0.63) มีการนาผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.20,  = 0.41) นาผลการวิจัยในชั้นเรียนมาแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง (
=
3.00,
 = 0.76) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ ให้ความสาคัญในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.40,  = 0.51)

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

มาก
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ประสบการณ์ในการทางาน 6 – 10 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.48,  = 0.36) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ จัดทาวิจัยในชั้นเรียนทุกปีการศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 4.29,  = 0.76) รองลงมาคือ ให้ความสาคัญในการจัดทา
วิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก ( = 3.75,  = 0.71) มีการนาผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก
(= 3.54,  = 0.57) นาผลการวิจัยในชั้นเรียนมาแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.46,  = 0.79) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วน
ร่วมน้อยที่สุดคือ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.71,  = 0.65)
ประสบการณ์ในการทางาน 11 - 15 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.39,  = 0.43) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ จัดทาวิจัยในชั้นเรียนทุกปีการศึกษาในระดับมาก ( = 3.86,  = 0.60) รองลงมาคือ ให้ความสาคัญในการ
จัดทาวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก ( = 3.54,  = 0.74) นาผลการวิจัยในชั้นเรียนมาแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก
( = 3.51, = 0.65) มีการนาผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.40,  = 0.73)
ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.00,  = 0.80)
ประสบการณ์ในการทางาน 16 ปีขึ้นไป ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ มาก ( = 4.29,  = 0.21) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ จัดทาวิจัยในชั้นเรียนทุกปีการศึกษาในระดับมากที่สุด ( = 5.00,  = 0.00) รองลงมามี2ข้อคือ ให้ความสาคัญใน
การจัดทาวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.75,  = 0.46) มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.75,  = 0.46)
นาผลการวิจัยในชั้นเรียนมาแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 4.38,  = 0.51) มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.88,  = 0.83) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการนาผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.00,  = 0.75)
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ตารางที่ 4.23 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาโดยแยกตามตาม ประสบการณ์ในการทางาน
ข้อ
ประเด็นข้อคาถาม
ที่
1 มีการจัดทาสื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชา
2 มีการจัดทาสื่อตรงกับวัตถุประสงค์รายวิชา
3 นานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการทาสื่อ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4 แสวงหาวิธี การ ค้น คว้าในการจั ดทาสื่ อการเรีย นการ
สอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชาและเหมาะสม
กับผู้เรียน
5 มี ก ารประเมิ น ผลการใช้ สื่ อ การสอน นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
6 มีการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนทาง website ของ

น้อยกว่า 5 ปี (n = 15)
แปลผล


4.80 0.41 มากที่สุด
4.77 0.51 มากที่สุด
3.47 0.74
มาก

6 -10 ปี (n = 28)

 แปลผล
4.86 0.35 มากที่สุด
4.21 0.49
มาก
3.79 0.68
มาก

11 – 15 ปี (n = 35)
แปลผล


4.69 0.47 มากที่สุด
3.94 0.53
มาก
3.89 0.67
มาก

16 ปีขึ้นไป (n = 8)
แปลผล


4.75 0.46 มากที่สุด
3.75 0.70
มาก
3.50 0.53 ปานกลาง

3.80 0.68

3.61 0.62

3.86

4.00 0.00

มาก
มาก

มาก

มาก

0.49

มาก

3.13 0.64 ปานกลาง 3.21 0.56 ปานกลาง 3.06

0.53 ปานกลาง

3.38 0.51

3.20 0.41 ปานกลาง 3.43 0.79 ปานกลาง 3.03

0.66 ปานกลาง

2.87 0.35 ปานกลาง

112

วิทยาลัย
โดยรวม

3.81 0.23

มาก

3.85 0.26

มาก

3.74 0.15

มาก

3.70 0.19

จากตารางที่ 4.23 ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา โดยแยกตาม ประสบการณ์ในการทางาน พบว่า
ประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 5 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.81,  = 0.23) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีการจัดทาสื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชาอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.80,  = 0.41) รองลงมาคือ มีการจัดทา
สื่อตรงกับวัตถุประสงค์รายวิชาอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.77,  = 0.51) แสวงหาวิธีการ ค้นคว้าในการจัดทาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาของ
รายวิชาและเหมาะสมกับผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ( = 3.80,  = 0.68) นานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการทาสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( = 3.47,  = 0.74) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการประเมินผลการใช้สื่อการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.13,  = 0.64)
ประสบการณ์ในการทางาน 6 – 10 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.85,  = 0.26) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีการจัดทาสื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชาอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.86,  = 0.35) รองลงมาคือ มีการจัดทาสื่อ
ตรงกับวัตถุประสงค์รายวิชาอยู่ในระดับมาก ( = 4.21,  = 0.49) นานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการทาสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.79,  = 0.68) แสวงหาวิธีการ ค้นคว้าในการจัดทาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชาและเหมาะสมกับผู้เรียนอยู่ในระดับ
มาก
( = 3.61, S.D. = ) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการประเมินผลการใช้สื่อการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.21,  = 0.56)

มาก
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ประสบการณ์ในการทางาน 11 - 15 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.74,  = 0.15) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีการจัดทาสื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชาอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.69,  = 0.47) รองลงมาคือ
มีการจัดทาสื่อตรงกับวัตถุประสงค์รายวิชาอยู่ในระดับมาก ( = 3.94,  = 0.53) นานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการทาสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.89,  = 0.67) แสวงหาวิธีการ ค้นคว้าในการจัดทาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชาและเหมาะสมกับผู้เรียน
อยู่ในระดับมาก ( = 3.86,  = 0.49) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนทาง website ของวิทยาลัยอยู่ในระดับปาน
กลาง (= 3.21, = 0.56)
ประสบการณ์ในการทางาน 16 ปีขึ้นไป ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.70,  = 0.19) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีการจัดทาสื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชาในระดับมากที่สุด ( = 4.75,  = 0.46) รองลงมาคือ แสวงหาวิธีการ
ค้นคว้าในการจัดทาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชาและเหมาะสมกับผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ( = 4.00,  = 0.00) มีการจัดทาสื่อตรงกับ
วัตถุประสงค์รายวิชาอยู่ในระดับมาก ( = 3.75, S.D. = 0.70) นานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการทาสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก
(= 3.50,  = 0.53) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนทาง website ของวิทยาลัยอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.87,
 = 0.35)

ข้อ
ที่

ประเด็นข้อคาถาม

น้อยกว่า 5 ปี (n = 15)

6 -10 ปี (n = 28)

11 – 15 ปี (n = 35)

16 ปีขึ้นไป (n = 8)
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แปลผล



 แปลผล

1 ให้ความสาคัญและสนับสนุนในการนิเทศการสอน
3.53 0.64
มาก
4.11 0.78
มาก
4.09
2 มีส่ ว นร่ ว มในการเป็ น คณะกรรมการดาเนินงานการ 3.67 0.72
มาก
3.96 0.79
มาก
4.20
นิเทศภายในสถานศึกษา
3 การนิเทศการสอนภายในสถานศึกษามีการดาเนินการ 4.33 0.72
มาก
3.68 0.54
มาก
3.86
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4 ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศร่วมกันปรึกษาหารือในการ 4.00 0.66
มาก
3.39 0.73 ปานกลาง 3.14
แก้ปัญหาด้านการเรียนการสอน
5 มีการนาผลการนิเทศการสอนมาปรับปรุงกิจกรรมการ 3.40 0.50 ปานกลาง 3.36 0.67 ปานกลาง 3.46
เรียนการสอน
โดยรวม
3.78 0.37
มาก
3.70 0.40
มาก
3.12
ตารางที่ 4.24
ผลการศึ ก ษาระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานวิ ช าการของครู วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พั ท ยา
โดยแยกตาม ประสบการณ์ในการทางาน


0.44
0.58

แปลผล
มาก
มาก



4.50 0.53
4.38 0.51

แปลผล
มาก
มาก

0.60

มาก

3.62 0.51

มาก

0.69 ปานกลาง 3.88 0.83

มาก

0.50 ปานกลาง 4.13 0.84

มาก

0.20 ปานกลาง 4.10 0.33
มาก
ด้ า นการนิ เ ทศการเรี ย นการสอน

จากตารางที่ 4.24 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการนิเทศการเรียนการ
สอนโดยแยกตามตาม ประสบการณ์ในการทางาน พบว่า
ประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 5 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.78, = 0.37) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ การนิเทศการสอนภายในสถานศึกษามีการดาเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอยู่ในระดับมาก ( = 4.33,
=
0.72)
รองลงมาคื อ ผู้ นิ เ ทศและผู้ รั บ การนิ เ ทศร่ ว มกั น ปรึ ก ษาหารื อ ในการแก้ ปั ญ หาด้ า นการเรี ย นการสอน อยู่ ใ นระดั บ มาก
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( = 4.00,  = 0.66) มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการดาเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.67,  = 0.72) ให้ความสาคัญและ
สนับสนุนในการนิเทศการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.53,  = 0.64) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการนาเสนอผลการนิเทศการสอนมาปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.40,  = 0.50)
ประสบการณ์ในการทางาน 6 - 10 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.70,  = 0.40) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ให้ความสาคัญและสนับสนุนในการนิเทศการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 4.11,  = 0.78) รองลงมาคือ มีส่วนร่วมใน
การเป็นคณะกรรมการดาเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.96,  = 0.73) การนิเทศการสอนภายในสถานศึกษามีการดาเนินการอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องอยู่ในระดับมาก ( = 3.68,  = 0.54) ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศร่วมกันปรึกษาหารือในการแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( = 3.39,  = 0.73) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการนาเสนอผลการนิเทศการสอนมาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( = 3.36,  = 0.67)
ประสบการณ์ในการทางาน 11 - 15 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( = 3.12,  = 0.20) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการดาเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 4.20,
 = 0.58) รองลงมาคือ ให้ความสาคัญและสนับสนุนในการนิเทศการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 4.09, = 0.44) การนิเทศการสอนภายในสถานศึกษามีการ
ดาเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอยู่ในระดับมาก ( = 3.86,  = 0.60) มีการนาผลการนิเทศการสอนมาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( = 3.46,  = 0.50) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศร่วมกันปรึกษาหารือในการแก้ปัญหาด้านการเรียนการ
สอนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.14,  = 0.69)
ประสบการณ์ในการทางาน 16 ปีขึ้นไป ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.10,  = 0.53) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่
มี ค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มมากที่ สุ ด คื อ ให้ ค วามส าคั ญ และสนั บ สนุ น ในการนิ เ ทศการสอน วิ ช าอยู่ ใ นระดั บ มาก ( =
4.50,
 = 0.53) รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการดาเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 4.38,  = 0.51) มีการนาผลการ
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นิเทศการสอนมาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 4.13,  = 0.84) ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศร่วมกันปรึกษาหารือในการแก้ปัญหาด้าน
การเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก (= 3.88,  = 0.83) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการนาผลการนิเทศการสอนปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการ
สอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.62,  = 0.51)

ตารางที่ 4.25 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยแยกตาม ประสบการณ์ในการทางาน
น้อยกว่า 5 ปี (n = 15)
6 -10 ปี (n = 28)
11 – 15 ปี (n = 35)
ข้อ
ประเด็นข้อคาถาม
แปลผล
แปลผล
แปลผล
ที่






1 ให้ความสาคัญในการจัดทาการประกันคุณภาพภายใน 3.27 0.46 ปานกลาง 3.54 0.63
มาก
3.69 0.58
มาก
สถานศึกษา
2 มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการการดาเนินงานใน 3.47 0.64 ปานกลาง 4.07 0.66
มาก
4.03 0.67
มาก
การจัดทาการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
3 มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพ 3.33 0.49 ปานกลาง 3.11 0.62 ปานกลาง 3.49 0.74 ปานกลาง
การศึกษาของสถานศึกษา
4 มี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดแนวทางในการจั ด ท าการ 3.37 0.51 ปานกลาง 3.89 0.68
มาก
3.71 0.51
มาก

16 ปีขึ้นไป (n = 8)
แปลผล


4.38 0.74
มาก
4.50 0.53

มาก

4.38 0.51

มาก

4.12 0.35

มาก
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5

ประกันคุณภาพในสถานศึกษา
มีการนาผลการประกันคุณภาพเข้าร่วมประชุมเพื่อหา 3.87 0.74
มาก
3.64 0.55
แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา
โดยรวม
3.45 0.22 ปานกลาง 3.65 0.27

มาก

3.60

0.49

มาก

3.38 0.51 ปานกลาง

มาก

3.70

0.29

มาก

4.15 0.29

จากตารางที่ 4.25 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยแยกตามตาม ประสบการณ์ในการทางาน พบว่า
ประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 5 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดั บปานกลาง ( = 3.45,  = 0.22) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีการนาผลการประกันคุณภาพเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสถานศึก อยู่ในระดับปาน
ก
ล
า
ง
( = 3.87, = 0.74) รองลงมาคือ ผู้มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการการดาเนินงานในการจัดทาการประกันคุณภาพในสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง
( = 3.47, = 0.64) มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.33,  = 0.49) มีส่วนร่วมในการ
กาหนดแนวทางในการจัดทาการประกันคุณภาพในสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.37,  = 0.51)ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ
ให้ความสาคัญในการจัดทาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.27, S.D. = 0.46)
ประสบการณ์ในการทางาน 6 - 10 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.65, S.D. = 0.27) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการการดาเนินงานในการจัดทาการประกันคุณภาพในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก
( = 4.07,  = 0.66) รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการกาหหนดแนวทางในการจัดทาการประกันคุณภาพในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.89,
 = 0.68) มีการนาผลการประกันคุณภาพเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.64,  = 0.55) ให้ความสาคัญในการ
จัดทาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.54,  = 0.63) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการนาเสนอผลการนิเทศการ
สอนมาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง (= 3.11,  = 0.62)

มาก
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ประสบการณ์ในการทางาน 11 - 15 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.70,  = 0.29) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มี มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการการดาเนินงานในการจัดทาการประกันคุณภาพในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก
(= 4.03, = 0.67) รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการกาหหนดแนวทางในการจัดทาการประกันคุณภาพในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.71,
 = 0.51) ให้ความสาคัญในการจัดทาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (= 3.69,  = 0.49) มีการนาผลการประกันคุณภาพเข้าร่วม
ประชุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.60,  = 0.49) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.49,  = 0.74)
ประสบการณ์ในการทางาน 16 ปีขึ้นไป ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก (= 4.15,  = 0.29) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการการดาเนินงานในการจัดทาการประกันคุณภาพในสถานศึกษาอยู่ ในระดับมาก
( = 4.50,  = 0.53) รองลงมาคือ ให้ความสาคัญในการจัดทาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 4.38,  = 0.74) มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 4.38,  = 0.74) มีส่วนร่วมในการกาหหนดแนวทางในการจัดทาการประกันคุณภาพ
ในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 4.12,  = 0.35) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการนาผลการประกันคุณภาพเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางใน
การพัฒนาสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง (= 3.38,  = 0.51)
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ตารางที่ 4.26 ผลการศึ ก ษาระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานวิ ช าการของครู
ประสบการณ์ในการทางาน
น้อยกว่า 5 ปี (n = 15)
ข้อ
ประเด็นข้อคาถาม
แปลผล
ที่


1 มีการสารวจความต้องการด้านความรู้ของชุมชน
3.13 0.64 ปานกลาง
2 มีการจัดทาแผนในการส่งเสริมความรู้ให้สอดคล้องกับ 3.40 0.50 ปานกลาง
ความต้องการของชุมชน
3 เปิ ด โอกาสให้ ชุ มชนร่ ว มแสดงความคิ ดเห็ น ในการจั ด 3.53 0.51
มาก
การศึกษา
4 ส่งเสริ มชุมชนเข้ามามีส่ว นร่ วมในการจัดกิจกรรมของ 4.00 0.66
มาก
สถานศึกษา
5 ให้ ความส าคัญกับ ชุมชนในด้านการส่ งเสริมความรู้ให้ 4.27 0.59
มาก
ชุมชน
โดยรวม
3.67 0.30
มาก

วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พั ท ยา ด้ า นส่ ง เสริ ม ความรู้ ใ ห้ กั บ ชุ ม ชนโดยแยกตาม
6 -10 ปี (n = 28)
11 – 15 ปี (n = 35)
แปลผล

 แปลผล


3.07 0.66 ปานกลาง 2.94 0.59 ปานกลาง
3.18 0.54 ปานกลาง 3.23 0.42 ปานกลาง

16 ปีขึ้นไป (n = 8)
แปลผล


3.25 0.46 ปานกลาง
3.38 0.51 ปานกลาง

3.57 0.63

มาก

3.60

0.65

มาก

3.75 0.46

มาก

3.68 0.47

มาก

4.00

0.64

มาก

4.00 0.00

มาก

4.39 0.62

มาก

3.86

0.73

มาก

3.12 0.99 ปานกลาง

3.57 0.30

มาก

3.52 0.24

มาก

3.08 0.35 ปานกลาง

จากตารางที่ 4.26 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านส่งเสริมความรู้ให้กับ
ชุมชน โดยแยกตามประสบการณ์ในการทางาน พบว่า
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ประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 5 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ มาก ( = 3.67,  = 0.30) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ
ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มมากที่ สุ ด คื อ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ชุ ม ชนในด้ า นการส่ ง เสริ ม ความรู้ ใ ห้ ชุ ม ชน อยู่ ใ นระดั บ มาก ( =
4.27,
 = 0.59) รองลงมาคือ ส่งเสริมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 4.00, = 0.66) เปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก (= 3.53, = 0.51) มีการจัดทาแผนในการส่งเสริมความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอยู่ในระดับ
ปานกลาง (= 3.40, = 0.50) มีส่วนร่วมในการ ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ ให้ มีการสารวจความต้องการด้านความรู้ของชุมชนอยู่ในระดับ
ปานกลาง (= 3.13,  = 0.46)
ประสบการณ์ในการทางาน 6 - 10 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.57,  = 0.30) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มมากที่ สุ ด คื อ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ชุ ม ชนในด้ า นการส่ ง เสริ ม ความรู้ ใ ห้ ชุ ม ชน อยู่ ใ นระดั บ มาก (=
4.39,
 = 0.63) รองลงมาคือ ส่งเสริมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.68, = 0.47) เปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.57,  = 0.63) มีการจัดทาแผนในการส่งเสริมความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( = 3.18,  = 0.54) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการสารวจความต้องการด้านความรู้ของชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง
( = 3.07,  = 0.66)
ประสบการณ์ในการทางาน 11 - 15 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.52,  = 0.24) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่ า เ ฉ ลี่ ย ข อ ง ร ะ ดั บ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ม า ก ที่ สุ ด คื อ ส่ ง เ ส ริ ม ชุ ม ช น เ ข้ า ม า มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก
( = 4.00, = 0.64) รองลงมาคือ มีการจัดทาแผนในการส่งเสริมความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอยู่ในระดับมาก ( = 3.86,
 = 0.73) เปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก (= 3.60, = 0.65) มีการจัดทาแผนในการส่งเสริมความรู้ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนอยู่ในระดับมาก ( = 3.23,  = 0.42) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการสารวจความต้องการด้านความรู้ของชุมชนอยู่
ในระดับปานกลาง ( = 2.94,  = 0.59)
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ประสบการณ์ในการทางาน 16 ปีขึ้นไป ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก (= 3.08, = 0.35) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่ า เ ฉ ลี่ ย ข อ ง ร ะ ดั บ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ม า ก ที่ สุ ด คื อ ส่ ง เ ส ริ ม ชุ ม ช น เ ข้ า ม า มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก
(= 4.00, S.D. = 0.00) รองลงมาคือ เปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก (= 4.75, = 0.46) มีการจัดทาแผนในการ
ส่งเสริมความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอยู่ในระดับมาก ( = 3.38, = 0.51) มีการสารวจความต้องการด้านความรู้ของชุมชนอยู่ในระดับมาก
( = 3.25,  = 0.46) ตามล าดับ ส่ว นข้อที่มีส่ว นร่วมน้อยที่สุ ดคือ ให้ความส าคัญกับชุมชนในด้านการส่ งเสริมความรู้ให้ ชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง
(= 3.12,  = 0.99)

ตารางที่ 4.27 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิค พัทยา ด้านประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
โดยแยกตามประสบการณ์ในการทางาน
น้อยกว่า 5 ปี (n = 15)
6 -10 ปี (n = 28)
11 – 15 ปี (n = 35)
16 ปีขึ้นไป (n = 8)
ข้อ
ประเด็นข้อคาถาม
แปลผล
แปลผล
ที่

 แปลผล 
 แปลผล
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1
2
3

มีส่วนร่วมในการวางแผนประสานงานความร่วมมือใน
การพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางาน
วิชาการกับสถานศึกษาอื่น
มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษาอื่นอย่าง
ต่อเนื่อง
โดยรวม

4.27

0.70

มาก

3.50 0.69 ปานกลาง

2.17

0.98

น้อย

3.25

0.70

ปานกลาง

4.27

0.88

มาก

3.86 0.89

มาก

1.91

1.12

น้อย

3.00

0.00

ปานกลาง

4.80

0.59 มากที่สุด 4.11 0.95

มาก

2.69

1.13

ปานกลาง 2.38

0.75

น้อย

4.44

0.53

มาก

3.32

0.52

ปานกลาง 3.08

0.34

ปานกลาง

มาก

4.29 0.42

จากตารางที่ 4.27 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น โดยแยกตาม ประสบการณ์ในการทางาน พบว่า
ประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 5 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.44, = 0.53) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษาอื่นอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.80, = 0.59)
รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการวางแผนประสานงานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอื่น อยู่ในระดับมาก ( = 4.27,  = 0.70) มีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอื่นอยู่ในระดับมาก ( = 4.27,  = 0.88)
ประสบการณ์ในการทางาน 6 - 10 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.29, = 0.40) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดข้อคือ มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษาอื่นอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับมาก (= 4.11,  = 0.95) รองลงมาคือ
มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานวิชาการกับ สถานศึกษาอื่นอยู่ในระดับน้อย ( = 3.86,  = 0.89) มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
สถานศึกษาอื่นอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับน้อย ( = 3.50,  = 0.52) ตามลาดับ
ประสบการณ์ในการทางาน 11 - 15 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( = 3.32,  = 0.52) เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษาอื่นอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.69,
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 = 1.13) รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการวางแผนประสานงานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอื่น อยู่ในระดับ น้อย (= 2.17,
S.D. = 0.98) มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอื่นระดับน้อยที่สุด ( = 1.91, = 0.86) ตามลาดับ
ประสบการณ์ในการทางาน 16 ปีขึ้นไป ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( = 3.08,  = 0.34) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการวางแผนประสานงานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอื่น อยู่ในระดับมาก
( = 3.25,  = 0.70) รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานวิชาการกับ สถานศึกษาอื่นอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.00,
 = 0.00) มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษาอื่นอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับน้อย (= 2.38,  = 0.34) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.28 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยาสรุปโดยรวมทุกด้าน แยกตามประสบการณ์ในการทางาน
น้อยกว่า 5 ปี (n = 15)
6 -10 ปี (n = 28)
11 – 15 ปี (n = 35)
16 ปีขึ้นไป (n = 8)
ข้อ
ประเด็นข้อคาถาม
แปลผล
แปลผล
แปลผล
แปลผล
ที่








1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3.36 0.26 ปานกลาง 3.45 0.32 ปานกลาง 3.38 0.35 ปานกลาง 3.85 0.18
มาก
2 ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
3.99 0.19
มาก
3.79 0.31
มาก
3.79 0.19
มาก
3.85 0.36
มาก
3 ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4.12 0.16
มาก
4.10 0.18
มาก
3.94 0.19
มาก
3.86 0.22
มาก
4 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
3.10 0.19 ปานกลาง 3.48 0.36 ปานกลาง 3.39 0.43 ปานกลาง 4.29 0.21
มาก
5 ด้ า นการพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี เ พื่ อ 3.81 0.23
มาก
3.85 0.26
มาก
3.74 0.15
มาก
3.70 0.19
มาก
การศึกษา
6 ด้านการนิเทศการเรียนการสอน
3.81 0.23
มาก
3.85 0.26
มาก
3.74 0.15
มาก
3.70 0.19
มาก
7 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
3.45 0.22 ปานกลาง 3.65 0.27
มาก
3.70 0.29
มาก
4.15 0.29
มาก
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8
9

ด้านการส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน
3.67 0.30
ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ 4.44 0.53
สถานศึกษาอื่น
โดยรวม
3.62 0.92

มาก
มาก

3.57 0.30
4.29 0.42

มาก
มาก

3.52
3.32

0.24
มาก
3.08
0.52 ปานกลาง 3.08

มาก

3.73 0.10

มาก

3.58 0.10

มาก

3.89

จากตารางที่ 4.28 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิค พัทยาสรุปรายโดยรวมทุกด้าน
แยกตามประสบการณ์ในการทางาน พบว่า ระดับการมีส่วน ร่ว มมากที่ สุ ด คื อ ประสบการณ์ใ นการท างาน 16 ปี ขึ้น ไปอยู่ ในระดับ มาก
( = 3.89, = 0.66) รองลงมา ได้แก่ ประสบการณ์ในการทางาน 6 - 10 ปีอยู่ในระดับมาก (= 3.73, = 0.10) และประสบการณ์ในการ
ทางาน น้อยกว่า 5 ปี อยู่ในระดับมาก ( = 3.62,  = 0.92) ส่วนระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ ประสบการณ์ในการทางาน 11 - 15 ปีอยู่
ในระดับมาก ( = 3.58, = 0.10)

0.35
0.34

ปานกลาง
ปานกลาง

.066

มาก
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ด้านการมีส่วนร่วม
ด้านการมีส่วนร่วม

df

SS

MS

F

P

df SS
MS F
P
ระหว่างกลุ่ม 3 1.590 .530
1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ภายในกลุ่ม 82 8.109 .099 5.360* .002
รวม
85 9.699
ระหว่างกลุ่ม 3 1.169 .564
ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการ
2
ภายในกลุ่ม 82 4.599 .056 10.050* .000
สอน
รวม
85 6.029
ระหว่างกลุ่ม 3 .773 .258
ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบ
3
ภายในกลุ่ม 82 2.910 .035 7.255* .000
โอนผลการเรียน
รวม
85 3.683
ระหว่างกลุ่ม 3 7.636 2.545
4 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
ภายในกลุ่ม 82 10.721 .131 19.469* .000
รวม
85 18.357
ระหว่างกลุ่ม 3 0.242 .081
ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
5
ภายในกลุ่ม 82 3.739 .046 1.768 .160
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
รวม
85 3.981
ระหว่างกลุ่ม 3 1.028 .343
6 ด้านการนิเทศการเรียนการสอน
ภายในกลุ่ม 82 9.385 .114 2.995** .035
รวม
85 10.413
ระหว่างกลุ่ม 3 2.580 .860
7 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายในกลุ่ม 82 6.097 .074 11.567* .000
รวม
85 8.677
ระหว่างกลุ่ม 3 .248 .083
8 ด้านการส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน
ภายในกลุ่ม 82 6.487 .079 1.045 .337
รวม
85 6.735
ตารางที่ 4.29 ผลการเปรียบเทียบการค่าเฉลี่ยมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ โดยจาแนก
ตามประสบการณ์ในการทางาน
ตารางที่ 4.29 (ต่อ)
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ระหว่าง
ด้านการประสานความ
กลุ่ม
9 ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
ภายในกลุ่ม
กับสถานศึกษาอื่น
รวม
ระหว่าง
กลุม่
โดยรวมทุกด้าน
ภายในกลุ่ม
รวม
หมายเหตุ * มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3

60.172 20.057

82
85
3

32.200
92.372
.867

82
85

.769
1.636

.393

51.078* .000

.289
.009

30.791* .000

จากตารางที่ 4.29 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จาแนกตามตัวแปร ประสบการณ์ในการทางาน พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยาโดยจาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน น้อย
กว่า 5 ปี 6 ถึง10 ปี 11 ถึง 15 และ 16 ปีขึ้นไป มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
. 0 5
ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ส ม ม ติ ฐ า น ที่ ตั้ ง ไ ว้
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ตอนที่ 5 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยแยกตามประเภทวิชาและแผนกวิชา
ตารางที่ 4.30 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการพัฒนาหลักสูตร โดยแยกตามประเภทวิชาและแผนกวิชา
ประเภทวิชา
ประเภทวิชา
ประเภทวิชา
แผนกวิชา
ข้อ
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สามัญสัมพันธ์
ประเด็นข้อคาถาม
ที่
แปลผล


  แปลผล   แปลผล   แปลผล
1 มีความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตรของสถานศึกษา
3.53 0.61
มาก
2.38 0.61 น้อย 3.00 0.57 ปานกลาง 2.25 0.57 น้อย
2 การนาหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษาตรงกับความต้องการของ
3.91 0.61
มาก
2.62 0.61 ปานกลาง 3.43 0.78 ปานกลาง 2.12 0.34 น้อย
ผู้เรียน
3 ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร
3.83 0.87
มาก
2.69 0.87 ปานกลาง 3.71 0.95 มาก
2.75 0.57 ปานกลาง
สถานศึกษา
4 มีการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนใน
3.53 0.99
มาก
3.06 0.99 ปานกลาง 2.86 0.69 ปานกลาง 2.50 0.51 น้อย
ท้องถิ่น
5 มีส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างของหลักสูตรก่อนนาไปใช้ในการ
3.62 0.50
มาก
2.62 0.50 ปานกลาง 3.57 0.53 มาก
2.38 0.71 น้อย
เรียนการสอน
6 มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้หลักสูตรของสถานศึกษา
3.57 0.85
มาก
3.25 0.85 ปานกลาง 3.14 1.06 ปานกลาง 2.56 0.89 ปานกลาง
7 มีส่วนร่วมในการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3.47 0.73 ปานกลาง 2.50 0.73 น้อย 2.43 0.78 น้อย 2.06 0.44 น้อย

ข้อ

ประเด็นข้อคาถาม

ประเภทวิชา

ประเภทวิชา

ประเภทวิชา

แผนกวิชา
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ที่
8

มีการจัดทาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาอื่นอย่างต่อเนื่อง
โดยรวม

อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สามัญสัมพันธ์
แปลผล

 แปลผล 
 แปลผล

 แปลผล


3.68 0.77 มาก 2.75 0.77 ปานกลาง 3.29 0.95 ปานกลาง 2.38 0.80
น้อย
3.52 0.37 มาก 3.50 0.37 ปานกลาง 3.17 0.21 ปานกลาง 2.98 0.67 ปานกลาง

ตารางที่ 4.30 (ต่อ)
จากตารางที่ 4.30 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการพัฒนาหลักสูตร
โดยแยกตาม ประเภทวิชาและแผนกวิชา พบว่า
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก (= 3.52, = 0.37) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ การนาหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษาตรงกับความต้องการของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก (= 3.91, = 0.61) รองลงมาคือ ส่งเสริม
ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.83, = 0.87) มีการจัดทาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาอื่นอย่างต่อเนื่อง
อยู่ในระดับมาก ( = 3.68, = 0.77) มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้หลักสูตรของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.57, = 0.85) ตามลาดับ มีส่วนร่วมใน
การประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.47, = 0.73)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( = 3.50, = 0.37) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้หลักสูตรของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.25, = 0.85) รองลงมาคือ
มีการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.06, . = 0.99) มีการจัดทาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาอื่น
อย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.75, = 0.77) ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง
( = 2.69, = 0.87) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตรของสถานศึกษาอยู่ในระดับ น้อย ( = 2.38,
= 0.61)
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.17, = 0.95) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ
ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มมากที่ สุ ด คื อ ส่ ง เสริ ม ให้ ส ถานประกอบการมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท าหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา อยู่ ใ นระดั บ มาก
( = 3.71, = 0.53) รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างของหลักสูตรก่อนนาไปใช้ในการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.57, = 0.53) การนา
หลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษาตรงกับความต้องการของผู้เรียนอยู่ในระดับปานกลาง (= 3.43 = 0.87) มีการจัดทาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาอื่นอย่างต่อเนื่อง
อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.29, = 0.95) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับ
ปานน้อย ( = 2.43, = 0.78)
ประเภทวิชาสามัญสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( = 2.98, = 0.67) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับ ปานกลาง ( = 2.75,
= 0.57) รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้หลักสูตรของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง (= 2.56,  = 0.89) มีการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น อยู่ในระดับน้อย(  = 2.50,  = 0.51) มีส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างของหลักสูตรก่อนนาไปใช้ในการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับน้อย ( = 2.38,  = 0.71) มีการจัดทาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาอื่นอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับน้อย ( = 2.38, = 0.71) ตามลาดับ มีส่วนร่วมใน
การประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย ( = 2.06,,  = 0.44)
ตารางที่ 4.31 ผลการศึ ก ษาระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานวิ ช าการของครู วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พั ท ยา ด้ า นการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอน โดยแยกตาม
ประเภทวิชาและแผนกวิชา
ประเภทวิชา
ประเภทวิชา
ประเภทวิชา
แผนกวิชา
ข้อ
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สามัญสัมพันธ์
ประเด็นข้อคาถาม
ที่
แปลผล
แปลผล
แปลผล



 แปลผล  


1 มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาในแต่ละ 4.85 0.36 มากที่สุด 3.25 1.06 ปานกลาง 4.86 0.37 มากที่สุด 4.94 0.25 มากที่สุด
ภาคเรียน
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2
3
4
5

แผนการจัดการเรียนรู้ได้รับการตรวจสอบทุกครั้งก่อน
นาไปใช้ในการสอน
การจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ส อดคล้ อ งกั บ ศั ก ยภาพ
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา
ของรายวิชาและวัยของผู้เรียน
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศใน
การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

4.30 0.54

มาก

4.50 0.63

มาก

4.86 0.57

มากที่สุด

4.88 0.34

มากที่สุด

3.85 0.83

มาก

3.56 0.96

มาก

3.43 0.53 ปานกลาง 3.31 1.13 ปานกลาง

4.15 0.75

มาก

3.75 0.85

มาก

3.43 0.53 ปานกลาง 3.44 1.09 ปานกลาง

3.57 0.80

มาก

3.37 1.08 ปานกลาง 3.00 1.41 ปานกลาง 3.12 0.88 ปานกลาง

ตารางที่ 4.31 (ต่อ)
ข้อ
ที่
6
7
8
9

ประเด็นข้อคาถาม

ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม

 แปลผล
3.96 0.77 มาก

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการ
สอน
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างมีระบบ
3.68 0.59
มีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ 3.53 0.58
เรียนการสอน
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม ความสามารถของ 3.85 0.88

ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม
แปลผล


3.44 0.72 ปานกลาง

ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
แปลผล


3.57 0.53
มาก

แผนกวิชา
สามัญสัมพันธ์
แปลผล


3.25 0.68 ปานกลาง

มาก
มาก

3.69 0.70
3.62 0.61

มาก
มาก

3.29 0.95 ปานกลาง 3.50 0.81 ปานกลาง
3.71 0.75
มาก
3.69 0.60
มาก

มาก

3.81 0.83

มาก

2.86 0.69 ปานกลาง 3.56 0.89

มาก
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นักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ
มีการจัดทาบัน ทึกหลังสอนเพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุง 4.11 0.84
10
และพัฒนาการสอน
11 ครูผู้สอนร่วมกันแก้ปัญหาการเรียนการสอนของผู้เรียน 3.79 0.65
โดยรวม
3.99 0.19

มาก

3.75 0.85

มาก

3.71 0.75

มาก

4.31 0.87

มาก

มาก
มาก

3.38 0.71 ปานกลาง 3.57 0.78
3.79 0.31
มาก
3.79 0.19

มาก
มาก

3.69 0.87
3.85 0.36

มาก
มาก

จากตารางที่ 4.31 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน โดยแยกตาม ประเภทวิชาและแผนกวิชา พบว่า
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.99,  = 0.19) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาในแต่ละภาคเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.85,  = 0.36) รองลงมาคือ
จัดแผนการจัดการเรียนรู้ได้รับการตรวจสอบทุกครั้งก่อนนาไปใช้ในการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 4.30,  = 0.54) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสม
กับเนื้อหาของรายวิชาและวัยของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ( = 4.15,  = 0.75) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรมมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก
( = 4.11,  = 0.84) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก
( = 3.53,  = 0.58)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ มาก ( = 3.79,  = 0.31) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ แผนการจัดการเรียนรู้ได้รับการตรวจสอบทุกครั้งก่อนนาไปใช้ในการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 4.50,  = 0.63) รองลงมา
คือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพอยู่ในระดับมาก ( = 3.81,  = 0.83) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เหมาะสมกับเนื้อหาของรายวิชาและวัยของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก (= 3.75,  = 0.85) กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างมีระบบอยู่ในระดับมาก
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( = 3.69,  = 0.70) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอยู่ในระดับปาน
กลาง ( = 3.37,  = 0.61)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ มาก ( = 3.79,  = 0.19) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ 2 ข้อ คือ มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาในแต่ละภาคเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.86,
 = 0.37) และแผนการจัดการเรียนรู้ได้รับการตรวจสอบทุกครั้งก่อนนาไปใช้ในการสอน ( = 4.8,6  = 0.57) รองลงมาคือ มีการจัดทาบันทึกหลังสอนเพื่อ
นาข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.71,  = 0.75) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรมมการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง
(= 3.57,  = 0.53) และครูผู้สอนร่วมกันแก้ปัญหาการเรียนการสอนของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ( = 3.57,  = 0.53) การจัดกระบวนการเรียนรู้สอดคล้อง
กับศักยภาพ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.43, . = 0.53) และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาของ
รายวิชาและวัยของผู้เรียนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.43, . = 0.53) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.86,  = 0.69)
ประเภทวิชาสามัญสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ มาก ( = 3.85,  = 0.36) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาในแต่ละภาคเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.94,  = 0.25) รองลงมาคือ
แผนการจัดการเรียนรู้ได้รับการตรวจสอบทุกครั้งก่อนนาไปใช้ในการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.88,  = 0.34) มีการจัดทาบันทึกหลังสอนเพื่อนาข้อมูลมา
ปรับปรุงและพัฒนาการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 4.31,  = 0.87) มีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก
( = 3.69, = 0.60) และครูผู้สอนร่วมกันแก้ปัญหาการเรียนการสอนของผู้เรียน ( = 3.69, = 0.87) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.12, = 0.88)
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ตารางที่ 4.32 ผลการศึ ก ษาระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานวิ ช าการของครู วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พั ท ยา ด้ า นการวั ด ผล ประเมิ น ผลและเที ย บโอนผลการเรี ย น
โดยแยก ตามประเภทวิชาและแผนกวิชา
ประเภทวิชา
ประเภทวิชา
ประเภทวิชา
แผนกวิชา
ข้อ
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สามัญสัมพันธ์
ประเด็นข้อคาถาม
ที่
แปลผล
แปลผล
แปลผล



 แปลผล 



1 มีการจัดทาบันทึกข้อตกลงในการวัดและประเมินผลกับ 4.28 0.74
มาก
3.62 0.61
มาก 3.29 0.75
มาก
3.87 0.80
มาก
ผู้ เ รี ย นเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นทราบเกณฑ์ ใ นการวั ด และ
ประเมินผลของแต่ละรายวิชา
2 มีการกาหนดระยะเวลาในการวัดและประเมินผลการ 4.21 0.72
มาก
3.50 0.33 ปานกลาง 3.57 0.78
มาก
3.75 0.85
มาก
เรียน
3 ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล 4.79 0.41 มากที่สุด 4.75 0.44 มากที่สุด 4.14 1.06
มาก
4.81 0.40 มากที่สุด
4 มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง
4.74 0.44 มากที่สุด 4.62 0.50 มากที่สุด 4.43 1.13
มาก
4.56 0.51 มากที่สุด
5 มีการวัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน
3.70 0.74
มาก
3.56 0.51
มาก 3.57 0.53
มาก
3.63 0.88
มาก
6 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
3.87 0.64 มากที่สุด 3.69 0.70
มาก 3.29 0.75 ปานกลาง 3.31 0.60 ปานกลาง
7 เครื่ อ งมือที่ ใช้ในการวั ดและประเมิน ผลสอดคล้ องกั บ 4.68 0.47 มากที่สุด 4.25 0.77
มาก 4.57 0.53 มากที่สุด 4.44 0.62
มาก
วัตถุประสงค์ของรายวิชา
8 มีการใช้เครื่องมือในการวัดที่หลากหลาย
4.02 0.70
มาก
3.94 0.77
มาก 3.29 0.95 ปานกลาง 4.50 0.51
มาก
ตารางที่ 4.32 (ต่อ)
ข้อ
ประเด็นข้อคาถาม
ประเภทวิชา
ประเภทวิชา
ประเภทวิชา
แผนกวิชา
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ที่
9
10
11

อุตสาหกรรม
แปลผล



มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของการเทียบโอนผลการ 3.45 0.54 ปานกลาง 3.69
เรียนจากสถาบันอื่น
มี ก ารพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ในการวั ด และประเมิ น ผลให้ 3.64 0.60
มาก
3.69
สอดคล้องกับการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน
มีการนาผลการเรียนของผู้เรียนมาวิเคราะห์เพื่อนาไปสู่ 3.72 0.64
มาก
3.38
การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล
โดยรวม
4.10 0.18
มาก
3.88

พาณิชยกรรม
แปลผล

0.60
มาก
0.60

มาก

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
แปลผล


3.14 1.06 ปานกลาง
3.29 0.75 ปานกลาง

สามัญสัมพันธ์

 แปลผล
2.94 0.77 ปาน
กลาง
3.56 0.51 มาก

0.50 ปานกลาง 3.14 0.69 ปานกลาง

3.56 0.81

มาก

0.16

3.90 0.19

มาก

มาก

4.03 0.21

มาก

จากตารางที่ 4.32 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการวัดผล ประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียนโดยแยกตาม ประเภทวิชาและแผนกวิชา พบว่า
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.10,  = 0.18) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.79,  = 0.41) รองลงมาคือ มีการ
วัดผล ประเมินผลตามสภาพจริงอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.74,  = 0.44) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( = 4.68,  = 0.47) มีการจัดทาบันทึกข้อตกลงในการวัดและประเมินผลกับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนทราบเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลของแต่
ละรายวิชาอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ ( = 4.28,  = 0.74) ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของการเทียบโอนผลการเรียนจาก
สถาบันอื่นอยู่ในระดับปานกลาง (= 3.45,  = 0.54)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ค่าเฉลี่ย โดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.88,  = 0.16) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลอยู่ในระดับมาก ( = 4.75,  = 0.44) รองลงมาคือ
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มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริงอยู่ในระดับมาก ( = 4.67,  = 0.50) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาอยู่
ในระดับมาก ( = 4.25,  = 0.77) มีการใช้เครื่องมือในการวัดที่หลากหลายอยู่ในระดับมาก ( = 3.94,  = 0.77) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุด
คือ มีการนาผลการเรียนของผู้เรียนมาวิเคราะห์เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.38,  = 0.50)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ มาก ( = 4.03,  = 0.21) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาอยู่ในระดับมาก ( = 4.57,
 = 0.53) รองลงมาคือ มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริงอยู่ในระดับมาก (= 4.43,  = 1.13) ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
อยู่ในระดับมาก ( = 4.14,  = 1.06) มีการกาหนดระยะเวลาในการวัดและประเมินผลการเรียนอยู่ในระดับมาก ( = 3.57,  = 0.78) และมีการวัดผลก่อน
เรียนและหลังเรียนอยู่ในระดับมาก ( = 3.57,  = 0.53) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุด มี2ข้อคือ มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของการเทียบโอนผล
การเรียนจากสถาบันอื่น อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.14,  = 1.06) และมีการนาผลการเรียนของผู้เรียนมาวิเคราะห์เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและปรับปรุง
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.14,  = 1.69)
ประเภทวิชาสามัญสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.90,  = 0.19) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.81,  = 0.40) รองลงมาคือ มีการ
วัดผล ประเมินผลตามสภาพจริงอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56,  = 0.51) มีการใช้เครื่องมือในการวัดที่หลากหลายอยู่ในระดับมาก ( = 4.50,  = 0.51)
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาอยู่ในระดับมาก ( = 4.44,  = 0.62) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ
มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของการเทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันอื่นอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.94,  = 0.77)
ตารางที่ 4.33
ข้อ

ผลการศึ ก ษาระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานวิ ช าการของครู วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พั ท ยา ด้ า นการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
โดยแยกตามประเภทวิชาและแผนกวิชา
ประเด็นข้อคาถาม
ประเภทวิชา
ประเภทวิชา
ประเภทวิชา
แผนกวิชา
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ที่
1
2
3
4


ให้ความสาคัญในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
2.87
มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
2.40
จัดทาวิจัยในชั้นเรียนทุกปีการศึกษา
3.85
มี ก ารเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ทั้ ง ภายในและภายนอก 3.26
สถานศึกษา

อุตสาหกรรม
แปลผล

0.76 ปานกลาง
0.53 ปานกลาง
1.00
มาก
0.76 ปานกลาง


3.81
2.94
4.63
4.19

พาณิชยกรรม
แปลผล

0.40
มาก
0.25 ปานกลาง
0.50 มากที่สุด
0.25
มาก

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
แปลผล


3.86 0.37
มาก
2.43 0.53
น้อย
3.86 0.37
มาก
3.57 0.53
มาก


4.44
4.25
4.44
3.75

สามัญสัมพันธ์
แปลผล

0.89 มาก
0.93 มาก
0.62 มาก
0.68 มาก

ประเภทวิชา
ประเภทวิชา
ประเภทวิชา
แผนกวิชา
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สามัญสัมพันธ์
ประเด็นข้อคาถาม
แปลผล
แปลผล
แปลผล
แปลผล






 
5 นาผลการวิจัยในชั้นเรียนมาแก้ปัญหาและพัฒนาการ 2.91 0.77 ปานกลาง 3.31 0.47 ปานกลาง 3.00 0.81 ปานกลาง 4.12 0.80 มาก
เรียนการสอน
6 มี ก ารน าผลการวิ จั ย มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นา 3.26 0.70 ปานกลาง 3.31 0.70 ปานกลาง 3.43 0.53 ปานกลาง 3.06 0.68 ปานกลาง
คุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
โดยรวม
3.54 0.29 มาก
3.34 0.23 ปานกลาง 3.61 0.26
มาก
4.07 0.56 มาก
ตารางที่ 4.33 (ต่อ)
ข้อ
ที่
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จากตารางที่ 4.33 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยแยกตาม ประเภทวิชา/แผนกวิชา พบว่า
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ ปานมาก ( = 3.54,  = 0.29) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ จัดทาวิจัยในชั้นเรียนทุกปีการศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.85,  = 1.00) รองลงมามี 2 ข้อคือ มีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.26,  = 0.76) และมีการนาผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.26,  = 0.70) นาผลการวิจัยในชั้นเรียนมาแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( = 2.91,  = 0.77) ให้ความสาคัญในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ ( = 2.87, = 0.76) ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อย
ที่สุดคือ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.40,  = 0.53)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.34,  = 0.23) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ของระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มมากที่ สุ ด คื อ จั ด ท าวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นทุ ก ปี ก ารศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( = 4.63,  = 0.50) รองลงมาคื อ
มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 4.19,  = 0.25) ให้ความสาคัญในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( = 3.81,  = 0.40) มีนาผลการวิจัยในชั้นเรียนมาแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.31,  = 0.47) มีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.31,  = 0.70) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.94,  = 0.25)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.61, = 0.26) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดมี2ข้อคือ ให้ความสาคัญในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก ( = 3.86,  = 0.37) และจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
ทุกปีการศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.86,  = 0.37) รองลงมาคือ มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก
( = 3.57,  = 0.53) มีการนาผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.43,
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 = 0.53) นาผลการวิจัยในชั้นเรียนมาแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.00,  = 0.81) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อย
ที่สุดคือ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.43,  = 0.53)
ประเภทวิชาสามัญสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก (= 4.07,  = 0.56) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดมี2ข้อคือ ให้ความสาคัญในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก (= 4.44,  = 0.89) และจัดทาวิจัยในชั้นเรียนทุกปี
การศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 4.44,  = 0.62) รองลงมาคือ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก ( = 4.25,  = 0.93)
นาผลการวิจัยในชั้นเรียนมาแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 4.12,  = 0.80) มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (= 3.75,  = 0.68) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการนาผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.06,  = 0.68)
ตารางที่ 4.34 ผลการศึ กษาระดับ การมีส่ ว นร่ ว มในการบริห ารงานวิช าการของครูวิทยาลั ยเทคนิค พัทยา ด้านการพัฒ นาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ อการศึกษา
โดยแยกตามประเภทวิชาและแผนกวิชา
ประเภทวิชา
ประเภทวิชา
ประเภทวิชา
แผนกวิชา
ข้อ
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สามัญสัมพันธ์
ประเด็นข้อคาถาม
ที่
แปลผล
แปลผล
แปลผล
แปลผล








1 มีการจัดทาสื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชา
4.81 0.39 มากที่สุด 4.69 0.47 มากที่สุด 4.57 0.33 มากที่สุด 4.81 0.40 มากที่สุด
2 มีการจัดทาสื่อตรงกับวัตถุประสงค์รายวิชา
4.23 0.56
มาก
3.81 0.40
มาก
4.57 0.53 มากที่สุด 3.81 0.89
มาก
3 นานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ 3.72 0.71
มาก
3.94 0.68
มาก
3.29 0.48 ปานกลาง 3.81 0.65
มาก
ทาสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4 แสวงหาวิธีการ ค้นคว้าในการจัดทาสื่อการเรียน
3.86 0.62
มาก
3.94 0.44
มาก
3.57 0.53
มาก
4.00 0.36
มาก
การสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชาและ
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เหมาะสมกับผู้เรียน

ข้อ
ประเด็นข้อคาถาม
ที่
5

มีการประเมินผลการใช้สื่อการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
6 มีการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนทาง website
ของวิทยาลัย
โดยรวม
ตารางที่ 4.34 (ต่อ)

ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม
แปลผล


3.21 0.58 ปานกลาง

ประเภทวิชา
ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
แปลผล
แปลผล




3.06 0.68 ปานกลาง 2.86 0.37 ปานกลาง

แผนกวิชา
สามัญสัมพันธ์
แปลผล


3.19 0.40 ปานกลาง

3.32 0.66 ปานกลาง

2.81 0.75 ปานกลาง 3.71 0.48

มาก

2.87

0.34 ปานกลาง

3.82 0.24

3.70 0.17

มาก

3.75

0.16

มาก

มาก

3.76 0.13

จากตารางที่ 4.34 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยแยกตาม ประเภทวิชา/แผนกวิชา พบว่า
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ มาก ( = 3.82,  = 0.24) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีการจัดทาสื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชาอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.81,  = 0.39) รองลงมาคือ มีการจัดทาสื่อตรงกับ
วัตถุประสงค์รายวิชาอยู่ในระดับมาก ( = 4.23,  = 0.56) แสวงหาวิธีการ ค้นคว้าในการจัดทาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชา
และเหมาะสมกับผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ( = 3.86,  = 0.62) นานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการทาสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ใน

มาก
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ระดับมาก ( = 3.72,  = 0.71) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการประเมินผลการใช้สื่อการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.21,  = 0.58)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.70,  = 0.17) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ของระดับการมีส่ วนร่ ว มมากที่สุ ดคือ มีการจัดทาสื่ อการเรียนการสอนทุกรายวิช าอยู่ในระดับมากที่สุ ด ( = 4.69,  = 0.42) รองลงมาคือ
นานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการทาสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.94,  = 0.68) และแสวงหาวิธีการ ค้นคว้าในการ
จัดทาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชาและเหมาะสมกับผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ( = 3.94,  = 0.44) มีการจัดทาสื่อตรงกับวัตถุประสงค์
รายวิชาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.81,  = 0.40) มีการประเมินผลการใช้สื่อการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( = 3.06,  = 0.68) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนทาง website ของวิทยาลัยอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( = 2.81,  = 0.75)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.76,  = 0.13) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มมากที่ สุ ด มี 2 ข้ อ คื อ มี ก ารจั ด ท าสื่ อ การเรี ย นการสอนทุ ก รายวิ ช า อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( =
4.57,
 = 0.33) และมีการจัดทาสื่อตรงกับวัตถุประสงค์รายวิชาอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57,  = 0.33) รองลงมาคือ มีการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนทาง
website ของวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก ( = 3.71,  = 0.48) แสวงหาวิธีการ ค้นคว้าในการจัดทาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชาและ
เหมาะสมกับผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ( = 3.57,  = 0.53) นานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการทาสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( = 3.29,  = 0.48) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการประเมินผลการใช้สื่อการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.86,  = 0.37)
ประเภทวิชาสามัญสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก (= 3.75,  = 0.16) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีการจัดทาสื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชาอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.81,  = 0.40) รองลงมาคือ แสวงหาวิธีการ
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ค้นคว้าในการจัดทาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชาและเหมาะสมกับผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ( = 4.00, = 0.36) มีการจัดทาสื่อตรงกับ
วัตถุประสงค์รายวิชาอยู่ในระดับมาก ( = 3.81,  = 0.54) และนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการทาสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.81, = 0.89) มีการประเมินผลการใช้สื่อการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อยู่ในระดับปานกลาง
( = 3.19,  = 0.40) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนทาง website ของวิทยาลัยอยู่ในระดับปานกลาง
( = 2.87,  = 0.34)
ตารางที่ 4.35

ผลการศึ ก ษาระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานวิ ช าการของครู วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พั ท ยา ด้ า นการนิ เ ทศการเรี ย นการสอน โดยแยกตาม
ประเภทวิชาและแผนกวิชา
ประเภทวิชา
ประเภทวิชา
ประเภทวิชา
แผนกวิชา
ข้อ
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สามัญสัมพันธ์
ประเด็นข้อคาถาม
ที่
แปลผล
แปลผล
แปลผล
แปลผล








1 ให้ความสาคัญและสนับสนุนในการนิเทศการสอน
3.89 0.75
มาก
4.06 0.44
มาก
4.00 0.00
มาก
4.44 .0.51
มาก
2 มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการดาเนินงานการ 3.83 0.76
มาก
4.12 0.50
มาก
4.43 0.53
มาก
3.59 0.42
มาก
นิเทศภายในสถานศึกษา

ตารางที่ 4.35 (ต่อ)
ข้อ
ที่

ประเด็นข้อคาถาม

ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม
แปลผล



ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม
แปลผล



ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
แปลผล



แผนกวิชา
สามัญสัมพันธ์
แปลผล
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3
4
5

การนิ เ ทศการสอนภายในสถานศึ ก ษามี ก าร
ดาเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศร่วมกันปรึกษาหารือในการ
แก้ปัญหาด้านการเรียนการสอน
มี ก ารน าเสนอผลการนิ เ ทศการสอนมาปรั บ ปรุ ง
กิจกรรมการเรียนการสอน
โดยรวม

3.89 0.66

มาก

3.81 0.54

มาก

3.57 0.74

มาก

3.00 0.63 ปานกลาง

3.86 0.69

มาก

3.81 0.65

มาก

3.14 0.69 ปานกลาง 3.62 0.88

มาก

3.36 0.60 ปานกลาง 3.56 0.51

มาก

3.29 0.48 ปานกลาง 3.67 0.55

มาก

3.71 0.39

มาก

3.74 0.15

มาก

มาก

3.71 0.17

มาก

4.02 0.29

จากตารางที่ 4.35 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการนิเทศการเรียนการ
สอนโดยแยกตาม ประเภทวิชาและแผนกวิชา พบว่า
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.71, = 0.39) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดมี 2 ข้อคือ ให้ความสาคัญและสนับสนุนในการนิเทศการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.89, = 0.75) และการนิเทศการสอนภายใน
สถานศึกษามีการดาเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอยู่ในระดับมาก (= 3.89, = 0.75) รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการดาเนินงานการ
นิเทศภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.83, = 0.56) ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศร่วมกันปรึกษาหารือในการแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
มาก ( = 3.57,  = 0.74) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการนาเสนอผลการนิเทศการสอนมาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( = 3.36, = 0.60)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.71, = 0.17) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการดาเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 4.12, = 0.50) รองลงมา
คือให้ความสาคัญและสนับสนุนในการนิเทศการสอนอยู่ในระดับมาก (= 4.06, = 0.44) การนิเทศการสอนภายในสถานศึกษามีการดาเนินการอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องอยู่ในระดับมาก ( = 3.81, = 0.54) มีการนาเสนอผลการนิเทศการสอนมาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.56,
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= 0.51) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศร่วมกันปรึกษาหารือในการแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( = 3.00, = 0.63)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.74, = 0.15) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด 2ข้อคือ มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการดาเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 4.43,
= 0.53) รองลงมาคือ ให้ความสาคัญและสนับสนุนในการนิเทศการสอนอยู่ในระดับ มาก ( = 4.00, = 0.00) การนิเทศการสอนภายในสถานศึกษามีการ
ดาเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอยู่ในระดับมาก ( = 3.86, = 0.69) มีการนาเสนอผลการนิเทศการสอนมาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( = 3.29, = 0.48) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศร่วมกันปรึกษาหารือในการแก้ปัญหาด้านการเรียน
การสอนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.14, = 0.69)
ประเภทวิชาสามัญสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.02, = 0.29) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ให้ความสาคัญและสนับสนุนในการนิเทศการสอนอยู่ในระดับมาก (= 4.44, = 0.51) รองลงมาคือ การนิเทศการสอน
ภายในสถานศึกษามีการดาเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอยู่ในระดับมาก ( = 3.81, = 0.65) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ ผู้นิเทศและ
ผู้รับการนิเทศร่วมกันปรึกษาหารือในการแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.62, = 0.88)
ตารางที่ 4.36 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยแยกตามประเภทวิชาและแผนกวิชา
ประเภทวิชา
ประเภทวิชา
ประเภทวิชา
แผนกวิชา
ข้อ
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สามัญสัมพันธ์
ประเด็นข้อคาถาม
ที่
แปลผล
แปลผล
แปลผล
แปลผล








1 ให้ ความส าคั ญในการจั ดท าการประกั นคุ ณภาพภายใน 3.47 0.58 ปานกลาง 3.62 0.50
มาก
3.43 0.53 ปานกลาง 4.19 0.75
มาก
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2

สถานศึกษา
มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการการดาเนินงานใน 3.83 0.70
การจัดทาการประกันคุณภาพในสถานศึกษา

มาก

3.87 0.34

มาก

3.71 0.48

มาก

4.69 0.47

มากที่สุด

ตารางที่ 4.36 (ต่อ)
ข้อ
ที่
3
4
5

ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม
ประเด็นข้อคาถาม
แปลผล



มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพ 3.17 0.56 ปานกลาง 3.06
การศึกษาของสถานศึกษา
มี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดแนวทางในการจั ด ท าการ 3.70 0.65
มาก
3.62
ประกันคุณภาพในสถานศึกษา
มีการนาผลการประกันคุณภาพเข้าร่วมประชุมเพื่อหา 3.70 0.62
มาก
3.50
แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา
โดยรวม
3.57 0.25
มาก
3.53

ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม
แปลผล

0.57 ปานกลาง

ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
แปลผล


3.71 0.48
มาก

แผนกวิชา
สามัญสัมพันธ์
แปลผล


4.37 0.50
มาก

4.00 0.00

มาก

3.87 0.50

มาก

0.51 ปานกลาง

3.86 0.37

มาก

3.50 0.51

ปานกลาง

0.21

3.74 0.09

มาก

4.12 0.23

มาก

0.61

มาก

มาก

จากตารางที่ 4.36 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยแยกตาม ประเภทวิชา/แผนกวิชา พบว่า
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.57, = 0.25) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของ
ระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มมากที่ สุ ด คื อ มี ส่ ว นร่ ว มในการเป็ น คณะกรรมการการด าเนิ น งานในการจั ด ท าการประกั น คุ ณ ภาพในสถานศึ ก ษา อยู่ ใ นระดั บ มาก
( = 3.83, = 0.70) รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการกาหหนดแนวทางในการจัดทาการประกันคุณภาพในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.70,
= 0.65) และมีการนาผลการประกันคุณภาพเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.70, = 0.62) ให้ความสาคัญใน
การจัดทาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง (= 3.47, = 0.58) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.17, = 0.56)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก (= 3.53, = 0.21) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของ
ระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มมากที่ สุ ด คื อ มี ส่ ว นร่ ว มในการเป็ น คณะกรรมการการด าเนิ น งานในการจั ด ท าการประกั น คุ ณ ภาพในสถานศึ ก ษา อยู่ ใ นระดั บ มาก
( = 3.87, = 0.34) รองลงมาคือ ให้ความสาคัญในการจัดทาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.62, = 0.50) และมีส่วนร่วมใน
การกาหนดแนวทางในการจัดทาการประกันคุณภาพในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.62 = 0.61) มีการนาผลการประกันคุณภาพเข้าร่วมประชุมเพื่อหา
แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.50, = 0.51) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.06, = 0.57)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย โดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.74, = 0.09) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางในการจัดทาการประกันคุณภาพในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.86,
= 0.37) รองลงมาคือ มีการนาผลการประกันคุณภาพเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.71, = 0.48)และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.71, = 0.48) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ ให้
ความสาคัญในการจัดทาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.43, = 0.53)
ประเภทวิชาสามัญสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.12, = 0.23) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการการดาเนินงานในการจัดทาการประกันคุณภาพในสถานศึกษาอยู่ใระดับมาก ( = 4.69,
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= 0.41) รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 4.37, = 0.50) ให้ความสาคัญในการ
จัดทาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 4.19, = 0.75) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการนาผลการประกันคุณภาพ
เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.50, = 0.51)
ตารางที่ 4.37

ผลการศึ ก ษาระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานวิ ช าการของครู วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พั ท ยา
ประเภทวิชาและแผนกวิชา
ประเภทวิชา
ประเภทวิชา
ข้อ
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
ประเด็นข้อคาถาม
ที่
แปลผล
แปลผล




1 มีการสารวจความต้องการด้านความรู้ของชุมชน
3.11 0.63 ปานกลาง 3.13 0.61 ปานกลาง
2 มีการจัดทาแผนในการส่งเสริมความรู้ให้สอดคล้อง 3.23 0.52 ปานกลาง 3.19 0.40 ปานกลาง
กับความต้องการของชุมชน
3 เปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัด 3.55 0.58
มาก
3.38 0.50 ปานกลาง
การศึกษา
4 ส่งเสริมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของ 3.77 0.56
มาก
4.06 0.68
มาก
สถานศึกษา

ตารางที่ 4.37 (ต่อ)

ด้ า นส่ ง เสริ ม ความรู้ ใ ห้ กั บ ชุ ม ชนโดยแยกตาม
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
แปลผล


2.71 0.48 ปานกลาง
3.43 0.53 ปานกลาง

แผนกวิชา
สามัญสัมพันธ์
แปลผล


2.94 0.57 ปานกลาง
3.31 0.47 ปานกลาง

3.43

0.53

ปานกลาง

3.19

0.54

ปานกลาง

4.14

0.37

มาก

2.87

0.50

ปานกลาง
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ข้อ
ที่
5

ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม
ประเด็นข้อคาถาม
แปลผล


ให้ความสาคัญกับชุมชนในด้านการส่งเสริมความรู้ให้ 4.32 0.62
มาก
ชุมชน
โดยรวม
3.59 0.29
มาก

ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม
แปลผล


3.87 0.50
มาก

ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
แปลผล


4.00 0.57
มาก

แผนกวิชา
สามัญสัมพันธ์
แปลผล


3.37 0.10 ปานกลาง

3.52 0.24

3.54

3.05

มาก

0.19

มาก

0.30

จากตารางที่ 4.37 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านส่งเสริมความรู้ให้กับ
ชุมชนโดยแยกตาม ประเภทวิชาและแผนกวิชา พบว่า
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.59, = 0.29) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ให้ความสาคัญกับชุมชนในด้านการส่งเสริมความรู้ให้ชุมชนอยู่ในระดับมาก ( = 4.32, = 0.62) รองลงมาคือ ส่งเสริมชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.77, = 0.56) เปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.55, = 0.58) มีการจัดทาแผนในการส่งเสริมความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.23,
= 0.52) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการสารวจความต้องการด้านความรู้ของชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.11, = 0.63)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.52, = 0.24) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ส่งเสริมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 4.06, = 0.68) รองลงมาคือ
ให้ความสาคัญกับชุมชนในด้านการส่งเสริมความรู้ให้ชุมชนอยู่ในระดับมาก ( = 3.87,  = 0.50) เปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัด
การศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.38 = 0.50) เปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.19,
= 0.40) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการสารวจความต้องการด้านความรู้ของชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.13, = 0.61)

ปานกลาง
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย โดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.54, = 0.19) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มมากที่ สุ ด คื อ ส่ ง เสริ ม ชุ ม ชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด กิ จ กรรมของสถานศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ มาก ( =
4.14,
= 0.37) รองลงมาคือ ให้ความสาคัญกับชุมชนในด้านการส่งเสริมความรู้ให้ชุมชนอยู่ในระดับมาก (= 4.00 = 0.57)มีการจัดทาแผนในการส่งเสริมความรู้ให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.43, = 0.53)เปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( = 3.43, = 0.53) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการสารวจความต้องการด้านความรู้ของชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง
( = 2.71, = 0.48)
ประเภทวิชาสามัญสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย โดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( = 3.05, = 0.30) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ให้ความสาคัญกับชุมชนในด้านการส่งเสริมความรู้ให้ชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.37, = 0.10) รองลงมา
คือ มีการจัดทาแผนในการส่งเสริมความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.31, = 0.47) เปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ ปานกลาง ( = 3.19, = 0.54) มีการสารวจความต้องการด้านความรู้ของชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง
( = 2.94,  = 0.57) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ ส่งเสริมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ปานกลาง
( = 2.87, = 0.50)
ตารางที่ 4.38 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น โดย
แยกตามประเภทวิชาและแผนกวิชา
ประเภทวิชา
ประเภทวิชา
ประเภทวิชา
แผนกวิชา
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สามัญสัมพันธ์
ข้อที่
ประเด็นข้อคาถาม
แปลผล
แปลผล
แปลผล



 แปลผล




1 มีส่วนร่วมในการวางแผนประสานงานความร่วมมือใน 3.74 0.77
มาก
3.63 0.71
มาก
2.43 0.53
น้อย
2.62 0.95 ปานกลาง
การพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
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2
3

มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางาน 4.00 0.86
วิชาการกับสถานศึกษาอื่น
มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษาอื่นอย่าง 4.36 0.87
ต่อเนื่อง
โดยรวม
4.04 0.54

มาก

3.06 0.57 ปานกลาง 2.71

0.95 ปานกลาง

1.94

0.99

น้อย

มาก

3.44 0.51 ปานกลาง 2.57

0.53 ปานกลาง

2.25

0.77

น้อย

มาก

3.37 0.31 ปานกลาง 2.61 0.23 ปานกลาง

1.52

0.57

น้อย

จากตารางที่ 4.38 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับสถาน ศึกษาอื่น โดยแยกตาม ประเภทวิชาและแผนกวิชา พบว่า
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.04, = 0.54) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษาอื่นอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับมาก ( = 4.36, = 0.87) รองลงมาคือ มีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานวิชาการกับ สถานศึกษาอื่นอยู่ในระดับมาก ( = 4.00, = 0.86) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ
มีส่วนร่วมในการวางแผนประสานงานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอื่นอยู่ในระดับมาก (= 3.74, = 0.77)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( = 3.37, = 0.31) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการวางแผนประสานงานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอื่น อยู่ในระดับมาก
( = 3.63, = 0.71) รองลงมาคือ มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษาอื่นอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับอย่างต่อเนื่อง ( = 3.44, = 0.57) ตามลาดับ
ส่ว นข้อที่มีส่ ว นร่ ว มน้ อยที่สุ ดคือ มีส่ว นร่ว มในการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ในการพัฒ นางานวิช าการกับ สถานศึกษาอื่นอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.06 ,
= 0.57)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.61, = 0.23) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ
ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มมากที่ สุ ด คื อ มี ส่ ว นร่ ว มในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นการพั ฒ นางานวิ ช าการกั บ สถานศึ กษาอื่ นอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
( = 2.71, . = 0.95) รองลงมาคือ มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษาอื่นอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.57, = 0.53) ตามลาดับ
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ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการวางแผนประสานงานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอื่น อยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.43,
= 0.53)
ประเภทวิชาสามัญสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย โดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ น้อย ( = 1.57, = 0.57) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการวางแผนประสานงานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอื่น อยู่ในระดับน้อย ( = 2.62,
S.D. = 0.95) รองลงมาคือ มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษาอื่นอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับน้อย ( = 2.25, = 0.77) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วม
น้อยที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอื่นอยู่ในระดับน้อย ( = 1.94, = 0.99)
ตารางที่ 4.39 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ ครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยาสรุปโดยรวมทุกด้าน แยกตามประเภทวิชาและแผนกวิชา
ประเภทวิชา
ประเภทวิชา
ประเภทวิชา
แผนกวิชา
ข้อ
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สามัญสัมพันธ์
ประเด็นข้อคาถาม
ที่
แปลผล
แปลผล
แปลผล
แปลผล








1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3.52 0.37
มาก
3.50 0.37 ปานกลาง 3.17 0.21 ปานกลาง 2.98 0.67 ปานกลาง
2 ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
3.99 0.19
มาก
3.79 0.31
มาก
3.79 0.19
มาก
3.85 0.36
มาก
3 ด้า นการวั ดผล ประเมิ น ผล และเทีย บโอนผลการ 4.12 0.16
มาก
4.10 0.18
มาก
3.94 0.19
มาก
3.86 0.22
มาก
เรียน
4 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
3.10 0.19 ปานกลาง 3.48 0.36 ปานกลาง 3.39 0.43 ปานกลาง 4.29 0.21
มาก
5 ด้ า นการพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี เ พื่ อ 3.81 0.23
มาก
3.85 0.26
มาก
3.74 0.15
มาก
3.70 0.19
มาก
การศึกษา
6 ด้านการนิเทศการเรียนการสอน
3.71 0.39
มาก
3.71 0.17
มาก
3.74 0.15
มาก
4.02 0.29
มาก
7 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
3.57 0.25
มาก
3.53 0.21
มาก
3.74 0.09
มาก
4.12 0.23
มาก
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8
9

ด้านการส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน
3.59 0.29
ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ 4.04 0.54
กับสถานศึกษาอื่น
โดยรวม
3.74 0.10

มาก
มาก

3.52 0.24
มาก
3.37 0.31 ปานกลาง

3.54 0.19
มาก
3.05 0.30 ปานกลาง
2.61 0.23 ปานกลาง 1.52 0.57
น้อย

มาก

3.62 0.10

3.65 0.82

มาก

มาก

3.55 0.13

มาก
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จากตารางที่ 4.39 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยาสรุปโดยรวม โดยแยกตามประเภท
วิชา/แผนกวิชาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมอยู่ในระดับมาก ( = 3.74, = 0.10) รองลงมา ได้แก่ ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก ( = 3.65, = 0.82) และประเภทวิชาพาณิชยกรรมอยู่ในระดับมาก (= 3.62, = 0.10) ตามลาดับ
ส่วนประเภทวิชาที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก (
̅ = 3.55, = 0.13)
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ด้านการมีส่วนร่วม
8 ด้านการส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน ระหว่างกลุ่ม
ด้านการมีส่วนร่วม
1
2

ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา

df
3

SS
.099

df
ระหว่างกลุ่ม 3
ภายในกลุ่ม 82
รวม
85

SS
.868
8.831
9.699

MS
.289
.108

ระหว่างกลุ่ม

1.042
5.248
6.290

.347
.064

ด้ า นการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย น ภายในกลุ่ม
การสอน
รวม

3
82
85

MS
.033

F
.408

Sig
.748

F

P

2.687

0.52

5.427

.002

ระหว่างกลุ่ม 3
.835 .278
ด้ า นการวั ด ผล ประเมิ น ผล และ
3
ภายในกลุ่ม 82 2.848 0.35 8.019* .000
เทียบโอนผลการเรียน
รวม
85 3.638
ระหว่างกลุ่ม 3
6.700 2.233
4 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา ภายในกลุ่ม 82 11.657 .142 15.710* .000
รวม
85 18.357
ระหว่างกลุ่ม 3
.211 0.70
ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
5
ภายในกลุ่ม 82 3.769 .046 1.533 .212
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
รวม
85 3.981
ระหว่างกลุ่ม 3
1.264 .421
6 ด้านการนิเทศการเรียนการสอน
ภายในกลุ่ม 82 9.149 .112 3.775* .014
รวม
85 10.413
ระหว่างกลุ่ม 3
4.043 1.348
ด้ า นการพั ฒ นาระบบประกั น
7
ภายในกลุ่ม 82 4.634 .057 23.849* .000
คุณภาพ
รวม
85 8.677
ตารางที่ 4.40 ผลการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานวิ ช าการของ
ครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา จาแนกตามตัวแปรประเภทวิชาและแผนกวิชา

154

ด้านการประสานความร่วมมือใน
9 การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
อื่น
โดยรวมทุกด้าน

ภายในกลุ่ม
รวม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

82
85
85
3
82
85
3
82
85

6.636 .081
6.735
6.735
71.518 23.839
20.854 .254 93.741* .000
92.372
.686
.229
.951
.012 19.719* .000
1.636

ตารางที่ 4.40 (ต่อ)
หมายเหตุ * มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.40 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จาแนกตามตัวแปรประเภทวิชา/แผนกวิชา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยาโดยจาแนกตามตัวแปรประเภทวิชาและแผนกวิชา
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ
แผนกวิชาสามัญสัมพัน ธ์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจั ย เรื่ อง การมีส่ ว นร่ ว มในการบริห ารงานวิช าการของครูวิทยาลั ยเทคนิคพัทยา สั งกั ด
ส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา เป็นการวิจัยเชิ งส ารวจ (Survey research) ผู้ วิจัยสรุ ป
ผลการวิจัย ตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้
5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
5.1.1 เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5.1.2 เพื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานวิ ช าการของครู
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จาแนกตามระดับการศึกษา
5.1.3 เพื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานวิ ช าการของครู
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จาแนกตามประสบการณ์ทางาน
5.1.4 เพื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานวิ ช าการของครู
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จาแนกตามประเภทวิชาและแผนก
วิชา
5.2 สรุปผลการวิจัย
การวิจั ย เรื่ อง การมีส่ ว นร่ ว มในการบริห ารงานวิช าการของครูวิทยาลั ยเทคนิคพัทยา สั งกั ด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
5.2.1. ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา
การมีส่วนร่วมในการการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ทั้ง 9 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.71,  = 0.14) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.01,  = 0.21) รองลงมาได้แก่ ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
มาก ( = 3.87,  = 0.27) ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอยู่ในระดับมาก
( = 3.79,  = 0.22) ตามลาดับ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด ด้านการประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.26,  = 1.04)
5.2.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่ ว นร่วมในการบริห ารงานวิช าการของครู
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
การศึกษาระดับปริญญาตรี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.69,
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 = 1.13) และการศึกษาระดับปริญญาโทระดับการมีส่ ว นร่ว มอยู่ในระดับมาก ( = 3.85,
 = 0.07) ส่วนผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จาแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของระดับการศึกษา
ปริ ญ ญาตรี แ ละปริ ญ ญาโทมี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้
5.2.3 ผลศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานวิ ช าการของครู
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จาแนกตามประสบการณ์ทางาน
พบว่า ระดับ การมีส่ ว นร่ ว มมากที่สุ ด คือ ประสบการณ์ในการทางาน 16 ปีขึ้นไปอยู่ในระดับมาก
( = 3.89,  = 0.66) รองลงมา ได้แก่ ประสบการณ์ในการทางาน 6 - 10 ปีขึ้นไปอยู่ในระดับมาก
( = 3.73,  = 0.10) ประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า5 ปีอยู่ในระดับมาก ( = 3.62,
 = 0.92) ตามลาดับ และระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ ประสบการณ์ในการทางาน 11 - 15 ปีขึ้น
ไปอยู่ในระดับมาก (= 3.58,  = 0.10) ส่วนผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา จาแนกตามตัวแปร ประสบการณ์ในการทางาน พบว่า
ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยาโดยจาแนกตามประสบการณ์
ในการทางาน น้อยกว่า 5 ปี 6 ถึง10 ปี 11 ถึง 15 และ 16 ปีขึ้นไป มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
5.2.4. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่ว มในการบริหารงานวิชาการของครู
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จาแนกตามประเภทวิชาและแผนก
วิชา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมอยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก และประเภทวิชาพาณิชยกรรมอยู่ในระดับมาก
ตามลาดับและประเภทวิชาที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก ส่วนผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา จาแนก
ตามตั ว แปรประเภทวิ ช าและแผนกวิ ช า พบว่ า ระดั บการมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานวิ ช าการของ
ครู วิทยาลั ย เทคนิ คพัทยาโดยจ าแนกตามตัว แปรประเภทวิช า/แผนกวิช า ประเภทวิช าอุตสาหกรรม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
5.3 อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีข้อค้นพบสาคัญที่สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
5.3.1. การมีส่วนร่วมในการการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ด้านการวัดผล
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ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่าครู วิทยาลัยเทคนิค
พัทยาให้ความสาคัญในการวัดผล ประเมินผล เนื่องจากการวัดและประเมินผลเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน มีการจัดทาบันทึกข้อตกลงในการวัดและประเมินผลกับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียน
ทราบเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลของแต่ละรายวิชา มีการกาหนดระยะเวลาในการวัดผลอย่างชัดเจน
โดยกาหนด วัตถุประสงค์ เป้าหมายในการวัดตามจุดประสงค์รายวิชา เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมิน
ต้องผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา ประเมินตามสภาพจริงมีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนเพื่อไปพัฒนาเครื่องมือในการวัดผลและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ให้ผู้สอนใช้พัฒนาคุณภาพ
เรียน เพราะจะช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าและความสาเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เอมอร บูรณศักดิ์ (2548) ที่ว่า
การวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอนมีความสาคัญต่อการจัดการศึกษาและวัดความก้าวหน้าของ
ผู้เรียน และแนวคิดของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547) ที่สรุปไว้ว่า การวัดผลและ
ประเมินผลมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาการศึกษา เป็นเครื่องมือสาคัญในการกากับ ติดตามกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่องช่วยผลักดัน หรือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา เปลี่ยนแปลงกระบวนการการ
จัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนและนาไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนของผู้เรียน
ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิจั ย ของ ช่อผกา ศรีจันทร์อินทร์ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่ วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในฝัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
พบว่า การมีส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานวิช าการของครูโ รงเรียนในฝั น ด้านการวัดผลและประเมินผล
โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัย ของ ซอฟรอน หะยีดอเลาะ (2562)
ได้ศึกษาเรื่อง สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสานักงานการศึกษา
เอกชน จังหวัดปัตตานี พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
สานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดปัตตานี ด้านการวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการ
เรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่ว นด้านที่มีค่าเฉลี่ ยของระดับการมีส่ ว นร่วมน้อยที่สุ ดคือ ด้านการ
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น อยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะบางแผนกวิชายัง ขาดการวางแผน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ขาดการประสานความ
ร่วมมือการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอื่น อย่างต่อเนื่องจริงจัง เป็นเพราะการเรียนการสอนบาง
แผนกวิชาอาจไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาอื่นและไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียนใน
สถานศึกษานั้นๆ อีกทั้งครูผู้สอนมีภาระการสอนและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากการสอนใน
สถานศึกษาของตนเองไม่สามารถแบกภาระการสอนของสถานศึกษาอื่นๆได้ จึงทาให้การสร้างเครือข่าย
หรื อ การท าความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการไม่ เ กิ ด สั ม ฤทธิ์ ผ ลเท่ า ที่ ค วร ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
อภิชา พุ่มพวง (2559) ได้ศึกษาเรื่องปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า ปัญหาการ
ปฏิบัติงานวิชาการด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น โดยรวมและราย
ข้ออยู่ในระดับปานกลางและสอดคล้องกับงานวิจัยของ มูนา จารง (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงาน
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วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอนในศูนย์เครือข่ายตลิ่งชัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 พบว่า ด้านการประสานความร่ว มมือในการพั ฒนาวิชาการกลั บ
สถานศึกษาและองค์กรอื่นภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง
5.3.2 จากผลการวิจั ย พบว่า ครูที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทมีระดับการมีส่ว นร่ว มในการ
บริหารงานวิชาการมากกว่าครูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับการมี
ส่ ว น พบว่ า ระดั บ การศึ ก ษา ปริ ญ ญาตรี แ ละปริ ญ ญาโทมี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าวุฒิการศึกษาทาให้มีคนความรู้มากขึ้น
มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ หรืออาจจะกล่าวได้อีกว่า ระดับการศึกษาก็มีส่วนสาคัญในการปฏิบัติงาน
การบริหารงาน มีความเข้าใจในการบริหารงานด้านวิชาการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน เน้นด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพการนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้ในการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปั จจุบัน ให้ความสาคัญในการจัดทาวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน โดยการนาเอาผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอนและแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นของตัวผู้เรียนหรือ
เทคนิคการสอนของครูผู้สอน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Schwab, Klausandsala-i-Martin,Xavier.
(World Economic Forum, 2017). ได้จัดอันดับโลกด้านการศึกษาเพื่ออนาคตในปี คศ.2018 ปรากฏว่า
ฟิน แลนด์ได้รั บ การยกย่ องว่ามีร ะบบการศึกษาที่ดีที่สุ ด ครูฟินแลนด์ทุกคนต้องมีวุฒิ การศึกษาระดับ
ปริญญาโทก่อนที่จะเข้าสู่อาชีพครู ด้วยเหตุผลที่ว่าการเรียนครูเป็นสิ่งที่ยากมากแต่นักเรียนส่วนใหญ่ที่มี
ผลการเรียนดีก็อยากเป็นครู และถ้าครูทางานได้ไม่ดีจะเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
ในการดาเนินการแก้ไขและพัฒนาครูต่อไป และสอดคล้องกับงานวิจัย ของ กนกรัตน์ ทาจะดี (2560)
ได้ ศึก ษาเรื่ อง การศึก ษาการบริ ห ารแบบมีส่ ว นร่ ว มในงานวิ ช าการของครูใ นสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา สุ พรรณบุรี เขต 2 พบว่า ครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริ ญญาโทมี การบริ ห ารแบบมีส่ ว นร่ว มในงานวิช าการมากกว่าครูที่มีวุฒิ การศึกษาระดั บปริญญาตรี
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการ
มีส่วนร่วมในการดาเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล
5.3.3 จากผลการวิจั ย พบว่า ประสบการณ์ในการทางานมีผลต่อระดับการมีส่ วนร่ว มในการ
บริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยประสบการณ์ในการทางาน 16 ปีขึ้นไปมีส่วนร่วม
มากที่สุด เนื่องจาก ครูที่มีประสบการณ์ในการทางานมีการปฏิบัติงานมานาน จะทราบถึ งกระบวนการใน
การทางานได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการพัฒนาหลักสูตรการนาหลักสูตรไปใช้ตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียนจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น มีความเข้าใจในการ
จัดทาหลักสูตรของสถานศึกษามีการจัดระบบการทางานที่ดี เรียงลาดับความสาคัญในการปฏิบัติงานและ
เสร็จสิ้นตามเวลาที่กาหนด ครูที่มีประสบการณ์ทางานสามารถทราบถึงปัญหาและวิธีแก้ปัญหาได้อย่างลง
ตัว มีการประสานงานและทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีภาวะการเป็นผู้นาค่อนข้างสูง กล้าตัดสินใจ
รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นของตนเองให้ผู้อื่นรับฟัง ซึ่งสอดคล้องกับผลการเปรียบเทียบค่ าเฉลี่ยระดับ
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิค พัทยา จาแนกตาม ประสบการณ์ในการ
ทางาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ
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ครูที่มีประสบการณ์ในการทางาน 11 - 15 ปี อาจเป็นเพราะครูกลุ่มนี้ยังขาดความเข้าใจในการทางาน
ขาดคนชี้แนะในการทางานและการประสานงานหรือการสร้างเครือข่ายในการทางานยังไม่ครอบคลุม
ภายในหน่วยงานทาให้การทางานเกิดอุปสรรค หรือแม้กระทั่งเรื่องของความถนัดในแต่ละงานรวมไปถึง
ขาดภาวะการเป็นผู้นา ไม่ค่อยกล้าตัดสินใจ หรือ ขาดความมั่นใจในกระบวนการคิดของตัวเองจึงไม่กล้าที่
จะแสดงความคิดเห็น ดังนั้น จะเห็นได้ว่าครูที่มีประสบการณ์ในการทางานมากมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน ยิ่งระยะเวลาในการปฏิบัตินานเท่าใด ประสบการณ์ความชานาญ ตลอดจนความสามารถก็จะ
มากตามไปด้วย ทาให้สามารถนาประสบการณ์มาช่วยในการปฏิบั ติงานให้สาเร็จลุล่วงเป็นผลต่อองค์กร
มากขึ้น นอกนี้ จากผลการวิจั ยของผู้วิจัย ยังแสดงให้ เห็นอีก ประเด็นหนึ่ง ว่า ผู้ที่มีประสบการณ์ในการ
ทางานที่มีอายุงานน้อยมีส่วนร่วมมากกว่าผู้ที่ประสบการณ์ในการทางานมานาน อาจเป็นเพราะว่า ผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการทางานน้อย ได้รับมอบหมายงานจากวิทยาลัยอยู่บ่อยๆจึงทาให้มีประสบการณ์หรือมี
ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานวิ ช าการมากกว่ า คนที่ ท างานมานาน ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
นริศ นอกตะแบก (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนดัดดรุณี สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 6 การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนดัดดรุณี ด้านการ
บริหารงานวิชาการ พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลงานวิจัยของ ธันชนก บุตรศิริ
(2560) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส
อาเภอศรีราชา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของข้าราชการครู โรงเรียนขยายโอกาส อาเภอศรีราชาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน พบว่า โดยรวมและรายด้าน
ทุกด้าน แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
5.3.4. จากผลการวิจัย พบว่า ครูวิทยาลั ยเทคนิคพัทยาที่สังกัดประเภทวิช าและแผนกวิช าที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
มากที่ สุ ด คื อ ประเภทวิ ช าอุ ต สาหกรรม อาจเป็ น เพราะบริ บ ทของการจั ด การเรี ย นการสอนของ
ช่ า งอุ ต สาหกรรมมี บ ทบาทและมี ค วามร่ ว มมื อ กั บ สถานประกอบการ ไม่ ว่ า จะเป็ น ในเรื่ อ งของการ
จัดทาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี การนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ
เรี ย นการสอน ในเรื่ องของการกระตุ้นผู้ เรียนให้ เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ส่ งเสริมการท า
นวั ต กรรมและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ อี ก ทั้ ง ในเรื่ อ งของการประสานความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาวิ ช าการกั บ
สถานศึกษาอื่น โดยการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนกับโรงเรียนที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีพื้นที่ใกล้เคียงที่ตั้งกับวิทยาลัยในรูปแบบ “ห้องเรียนอาชีพ” โดยการจัดหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ตามโครงการขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพของอาชีวศึกษา รวมไปถึงการพัฒนาหลักสูตรที่
สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการของชุมชน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา เช่น การจัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ทา
ให้วิทยาลัยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Charles A. Prosser (1925)
ซึ่งเป็นนักกฎหมาย ได้กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีอาชีวศึกษา Prosser’s Sixteen Theorem ที่ได้กล่าวถึง
ทฤษฎีอาชีวศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนอาชีวศึกษามีทั้งหมด 16 ข้อ ซึ่งพอจะ
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สรุปได้ว่า โครงสร้างหลักสูตรของอาชีวศึกษาและการจัดการเรียนการสอนควรมีความยืดหยุ่นปรับตัวตาม
กาลเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตลอดเวลาครูผู้สอนต้องจัดเตรียมเนื้อหาวิชาที่นามาสอนต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของรายวิชาและใช้ประโยชน์ได้ในสาขาอาชีพนั้นจริงๆ ผู้เรียนต้องฝึกทักษะพื้นฐานและ
ทักษะที่จาเป็นต่อการทางาน ฝึกฝนให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ครูผู้สอนต้องมี
ประสบการณ์การทางานจริงมาก่อนในสาขาวิชาชีพที่ตนสอน ฝึกฝนทักษะวิชาชีพให้กับผู้เรียนตามสภาพ
ที่เป็นจริง จัดการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของแต่ละคน คานึงถึงความต้องการของตลาดแรงงาน
สังคมและชุมชนเป็นหลัก และประเภทวิชาที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ถึงแม้ว่า
ครูแผนกวิชาสามัญมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดและ
ประเมินผล การจัดทาวิจัยในชั้นเรียน การจัดทาสื่อการเรียนการสอน การนิเทศการเรียนการสอน และ
การจัดทาประกันคุณภาพของสถานศึกษา เช่นเดียวกับช่างอุตสาหกรรม แต่ยังมีงานวิชาการบางส่วนที่
แผนกสามัญสัมพันธ์ยังขาดการมีส่วนร่วม อาทิเช่น การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการส่งเสริม
ความรู้ให้กับชุมชน ขาดการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น อาจเป็นเพราะ
รายวิชาของแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ส่วนใหญ่การจัดการเรียนการสอนจะเป็นในเรื่องภาคทฤษฎีเสียเป็น
ส่วนใหญ่ จึงทาให้ผลการวิจัย ในภาพรวมแสดงให้เห็นว่าครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ มีส่วนร่วมในการ
บริ ห ารวิช าการน้ อยกว่าครู ช่างอุตสาหกรรม แต่เนื่องจากโครงสร้างของหลั กสูตรของอาชีว ศึกษาให้
ความส าคั ญ กั บ การเรี ย นในรายวิ ช าปฏิ บั ติ ด้ า นวิ ช าชี พ ซึ่ ง สอดคล้ อ งตาม แนวการจั ด การศึ ก ษา
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551(สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : เว็ปไซต์) ที่ผู้เรียน
อาชีวศึกษาต้องมีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยนาความรู้ทางทฤษฎีและภูมิปัญญาไทยมา
พัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้ นผู้เรียน
เป็นสาคัญ และพัฒนาคุณธรรม นาความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีสมรรถนะจนสามารถ
นาไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระได้
5.4 ข้อเสนอแนะ
5.4.1 ผู้บริหารควรสนับสนุนให้ครูผู้สอนพัฒนาตนเองโดยส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อ
จะได้น าความรู้ ค วามสามารถมาใช้ ในการมี ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นางานวิ ช าการของสถานศึ ก ษาให้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
5.4.2 ผู้บริหารควรสนับสนุน ให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ของ
แผนกวิชาสามัญร่วมกับแผนกวิชาชีพให้มีส่วนในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษามากยิ่งขึ้น
5.4.3 ผู้บริหารควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการในทุกๆด้าน
เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการปฏิบัติงานด้านวิชาการให้ไปทิศทางเดียวกัน
5.4.4 ผู้บริหารควรมอบหมายการจัดสรรด้านภาระงานของครูทุกคนมีการกาหนดบทบาทหน้าที่
อย่างชัดเจนและกระจายภาระงานให้เหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนเพื่อให้ครูได้มีส่วนร่วมใน
การบริหารงานวิชาการมากขึ้น
5.5 ข้อเสนอแนะในครั้งต่อไป
5.5.1 ควรศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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5.5.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหาและแนวทางในการแก้ไขเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
5.2.3 ควรน าผลการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่ วนร่ว มในการบริหารงานวิชาการของครูผู้ส อน
ในแต่ ล ะด้ าน เช่ น ด้ านระดั บ การศึ กษา ด้ านการมีป ระสบการณ์ ในการทางาน ของสถานศึ ก ษาอื่ น
เพื่อศึกษาความแตกต่างและนาผลมาพัฒนาต่อไป
5.2.4 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอน ที่ส่งผลต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

