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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบการบริหารงานวิชาการสําหรับ
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
ด้วยการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยใช้วิธีการแบบมีสว่ นร่วม
จิระ เฉลิมศักดิ1*์ พิสิฐ เมธาภัทร2 และ มนต์ชัย เทียนทอง3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและประเมินความเหมาะสมของระบบการบริหารงานวิชาการสําหรับ
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ด้วยการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วม และ 2) พัฒนาและ
ประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเพื่อการประเมินความเหมาะสมของระบบ ได้แก่
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 7 คน และกลุ่มเป้าหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมได้แก่ รองผู้อํานวยการฝ่าย
วิชาการของวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 5 แห่ง จํานวนแห่งละ 1 คน และครูที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 5 แห่ง จํานวนแห่งละ 6 คน รวม 35 คน โดยศึกษาสภาพปัญหาแล้วนํามาพัฒนา
ระบบและประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นนําระบบไปดําเนินการพัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรมและประเมิน
ประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสม ของระบบที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อยมี 6 ด้านคือ1) หลักสูตรการเรียนการสอน 2) กระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผลและประเมินผล 4) สื่อ
การเรียนการสอน 5) การฝึกงานในสถานประกอบการ 6) กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการจัดแหล่งการเรียนรู้ ผลการ
ประเมินองค์ประกอบโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนองค์ประกอบย่อยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก 2) ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม พบว่าหลักสูตรประกอบด้วย 7 หัวข้อเรื่องและผลการ
ประเมินประสิทธิภาพโดยใช้รูปแบบซิปป์ พบว่า (1) การประเมินสภาวะแวดล้อมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
และการประเมินความสอดคล้องระหว่างหัวข้อเรื่องกับหลักสูตร มีความสอดคล้องกันทุกข้อ (2) ผลการประเมินปัจจัย
เบื้องต้น พบว่า ทุกรายการประเมินมีความสอดคล้อง การประเมินความเหมาะสมของแบบประเมินที่ใช้ในการจัดฝึกอบรม
มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้ มีผลสัมฤทธิ์ของคะแนนเฉลี่ยภาคทฤษฎีร้อยละ
89.23/82.60 คะแนนเฉลี่ยจากการปฏิบัติงานร้อยละ 93.33 และการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม อยู่
ในระดับมากที่สุด (3) ผลการประเมินกระบวนการ พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนเฉลี่ยภาคทฤษฎีในการนําหลักสูตรไปใช้
จริงมี ค่าร้อยละ 88.19/87.01 คะแนนเฉลี่ยจากการปฏิบัติงานร้อยละ 93.31 และการประเมินความพึงพอใจต่อการจัด
ฝึกอบรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4) ผลการประเมินผลผลิต พบว่า การประเมินความพึงพอใจของผู้อํานวยการ
สถานศึกษา ที่มีต่อการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ในสถานศึกษา ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และ
การประเมินความพึงพอใจของรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและครู ที่ผ่านการอบรม ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด
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A Development Training Program of Academic Administration System
for Science Based Technology College
by Result Based Management Using Participation Methodology
Jira Chalearmsak1* Pisit Methapatara2 and Monchai Tiantong3
Abstract
The purposes of this study were : 1) to develop and evaluate the appropriateness of the
academic administration system for Science Based Technology College by result based management
using participation methodology and, 2) to develop and find the efficiency of the training program. The
target group for evaluating the appropriateness included seven specialists. The target group for finding
the efficiency of the training program included thirty-five samples consisting of 5 deputy directors of five
Science Based Technology Colleges, and 30 teachers relating to academic affairs with 6 teachers from
each College.After studying the conditional problems, the researcher, developed and evaluated the
appropriateness of the system by the specialists. The validated system was developed into training
program and evaluated for the efficiency. The results of this study were as follow : 1) The results of
development and appropriateness evaluation of the system showed that the system consisted of
major component and six subcomponents ie: 1) Curriculum 2) Learning process 3) Evaluation 4)
Instructional media 5) Internship and 6) Co-Curriculum and Learning Resources and the appropriateness
evaluation were at very high level on major component while subcomponent was at high level. 2) The
results of efficiency evaluation of the training program by CIPP Model were as follows: (1) the context
evaluation was at very high level. There was congruent between the training topics and training
program. (2) The results of input evaluation showed congruency between all of items and the result of
appropriateness of evaluation form was at very high level. The results of using the training program in
try-out process showed that the achievement scores of examination and test in theory part was
89.23/82.60 and the average scores in practical part was 93.33 in the average. (3) The process evaluation
on the results of achievement scores of examination and test in theory part of implementation was
81.63/84.08 in the average and the average score in practical part was 93.31. The results of satisfaction
toward the training program by the trainees were at very high level. (4) The product evaluation on the
results of satisfactions toward the using training program in opinion of the directors, deputy directors
and teachers were at very high level.
Keywords: Training Program, Academic administration system, Science Based Technology College
Result based Management, Participation methodology
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1. บทนํา
งานวิจัยด้ านการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ พบว่ามีความจําเป็นที่จะต้อง
เร่งสร้างและพัฒนานักเทคโนโลยีที่สามารถผสมผสาน
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เข้ากับทักษะ
ด้านช่างเพื่อสร้างสรรค์ ประดิษฐ์กรรม และนวัตกรรม
โดยจํ าเป็ นต้ องเริ่ มตั้ งแต่ ระดั บเยาวชน ขณะที่ ระบบ
การศึ กษาของประเทศไทยในปั จจุ บั นในระดั บมั ธยม
ศึกษาตอนปลายยังไม่มีโรงเรียนที่เน้นการพัฒนาทักษะ
ประดิษฐ์คิดค้นเชิงเทคโนโลยีในขณะที่ด้านอาชีวศึกษา
เน้ น การสร้ า งช่ า งเทคนิ ค และช่ า งฝี มื อ ซึ่ ง เป็ น ผู้ ใ ช้
เทคโนโลยี จึ งจํ าเป็ นต้ องพั ฒนาหลั กสู ตรเฉพาะ เพื่ อ
สร้างนักเทคโนโลยีในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ [1] และคณะอนุกรรมการสภา
การศึกษาปฏิรูปการศึกษาได้จัดทําข้อเสนอยุทธศาสตร์
และมาตรการในการปฏิรูปการศึกษา กําหนดมาตรการ
พัฒนามาตรฐานอาชีวศึกษา ให้สามารถผลิตกําลังคนที่มี
ความรู้ความสามารถทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพ มีความรู้
ทักษะ และสมรรถนะในการประกอบอาชีพ เป็นกําลังคน
ฐานความรู้ ช่ า งเทคนิ ค ที่ มี ฝี มื อ และนั ก เทคโนโลยี ที่
เชี่ยวชาญ มีคุณธรรม ลักษณะนิสัยการทํางานสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้ [2]
การพัฒนากําลังคนคุณภาพสูงในสายอาชีวศึกษา จึง
นั บได้ ว่ าเป็ นเรื่ องสํ าคั ญของประเทศดั งนั้ นสํ านั กงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษาและสํ า นั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงร่วมกันจัดทํา
โครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ขึ้น
เพื่อสร้างและพั ฒนาบุ คลากรที่มี ความสามารถในการ
ประดิษฐ์คิดค้นเชิงเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พั ฒนานวั ตกรรมของประเทศ [3] หลั งจากที่ ได้ มี การ
ดําเนินการตามโครงการมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมแห่งชาติ ได้ทําการศึกษาสถานภาพการบริหาร
จั ด การและการประเมิ นผลการดํ า เนิ นงาน โรงเรี ย น
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ [4] พบว่า ยังมีข้อจํากัดที่
ควรเร่ งพั ฒนา และหาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาใน
ประเด็นการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร
อั น เป็ น งานด้ า นวิ ช าการ ควรพั ฒ นาหลั ก สู ต รอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง และมี ส่ วนร่ ว มจากทุ ก ฝ่ า ย ทั้ ง ครู นั ก เรี ย น
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ผู้ ป ระกอบการ เพื่ อ หารู ป แบบและประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้
เหมาะสม และจากการสรุ ปการติ ดตามผลการปฏิ รู ป
การศึ ก ษา ยั ง พบปั ญ หาเกิ ด ขึ้ น 3 ด้ า น คื อ 1) ด้ า น
หลักสูตร 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านการวัด
และประเมินผล
ดังนั้นจากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
เห็นได้ว่ามีความจําเป็นต้องแก้ปัญหาในประเด็นต่าง ๆ
ของปัญหา ด้วยการบริหารจัดการที่เหมาะสม สอดคล้อง
กับแนวคิดของเกษม [5] ที่กล่าวว่าการดําเนินการจั ด
การศึ กษาให้ บรรลุ เป้ าหมายอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพนั้ น
ผู้บริหารการศึกษาต้องใส่ใจเอื้อให้บุคคลในหน่วยงาน
ของตนเข้มแข็ง มีศักยภาพ ผู้วิจัยในฐานะที่มีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ มี
ความสนใจในศึกษาวิจัย ในประเด็นที่เกี่ยวกับการสร้าง
ระบบการบริ ห ารงานวิ ช าการและจั ด ทํ า หลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมระบบการบริหารงานวิชาการสําหรับวิทยาลัย
เทคโนโลยี ฐ านวิ ท ยาศาสตร์ ด้ ว ยการบริ ห ารแบบมุ่ ง
ผลสั ม ฤทธิ์ โ ดยใช้ วิ ธี ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ใช้ เ ป็ น แนว
ทางการแก้ ปั ญหาของการจั ดการศึ กษาตามโครงการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ ผู้บริหาร
หั ว หน้ า แผนกวิ ช า ครู นํ า ไปใช้ ใ นการดํ า เนิ น การจั ด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่ อพั ฒนาและประเมิ นความเหมาะสมของ
ระบบการบริหารงานวิชาการสําหรับวิทยาลัยเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์ด้วยการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยใช้
วิธีการแบบมีส่วนร่วม
2.2 เพื่ อ พั ฒ นาและประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของ
หลักสูตรฝึกอบรมระบบการบริหารงานวิชาการสําหรับ
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ด้วยการบริหารแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์โดยใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วม
3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 ระบบการบริหารงานวิชาการสําหรับวิทยาลัย
เทคโนโลยี ฐ านวิ ท ยาศาสตร์ ด้ ว ยการบริ ห ารแบบมุ่ ง
ผลสั มฤทธิ์ โดยใช้ วิ ธี การแบบมี ส่ วนร่ วม ที่ พั ฒนาขึ้ นมี
ความเหมาะสมในระดับมากขึ้นไป
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3.2 หลักสูตรฝึกอบรมระบบการบริหารงานวิชาการ
สําหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ด้วยการบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วมที่พัฒนาขึน้
สามารถนําไปใช้ฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ที่กําหนด
4. ขอบเขตการวิจัย
4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
4.1.1 การพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ
สํ าหรั บวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ฐานวิ ทยาศาสตร์ ด้ วยการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วม มุ่ง
ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของงานวิ ช าการ 6 ด้ า นคื อ 1)
หลักสูตรการเรียนการสอน 2) กระบวนการเรียนรู้ 3)
การวัดผลและประเมินผล 4) สื่อการเรียนการสอน 5)
การฝึ ก งานในสถานประกอบการ 6) กิ จ กรรมเสริ ม
หลักสูตร และการจัดแหล่งการเรียนรู้ โดยใช้ขั้นตอนการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน
กลยุทธ์ 2) การกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 3) การ
วัดและการตรวจสอบผลการดําเนินงาน และ 4) การให้
รางวัลจากผลการปฏิบัติงาน
4.1.2 การประเมินหลักสูตรฝึกอบรมใช้รูปแบบ
ซิปป์ (CIPP Model) [6] โดยประเมินใน 4 ด้านคือ 1)
การประเมินบริบท 2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น 3) การ
ประเมินกระบวนการ และ 4) การประเมินผลผลิต
4.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.2.1 กลุ่มที่ 1 เป้าหมายที่ใช้ในขั้นตอนศึกษา
ข้อมูลสภาพปัญหาคือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน
และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอนของวิทยาลัยที่เปิดสอนตามโครงการวิทยาลัย
เทคโนโลยี ฐ านวิ ท ยาศาสตร์ โดยเลื อ กตามเกณฑ์ ที่
กําหนดได้แก่ ผู้บริหาร วิทยาลัยละ 5 คน รวม 25 คน
ครู วิทยาลัยละ 20 คน รวม 100 คน นักเรียนวิทยาลัยละ
20 คน รวม 100 คน และจากสถานประกอบการ 25 แห่ง
รวม 25 คน รวมทั้งสิ้น 250 คน
4.2.2 กลุ่มที่ 2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการให้
ข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินการโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา
และการบริหารองค์กร จํานวน 7 คน
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4.2.3 กลุ่ มที่ 3 กลุ่ มเป้ าหมายที่ ใช้ ในการ
ประเมินระบบการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ
ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา
และการบริหารองค์กร จํานวน 7 คน
4.2.4 กลุ่ มที่ 4 กลุ่ มเป้ าหมายที่ ใช้ ในการ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมและคู่ มื อ
หลักสูตรฝึกอบรม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนา
หลักสูตร ด้านการฝึกอบรม จํานวน 5 คน
4.2.5 กลุ่ ม ที่ 5 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการ
ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมได้แก่ รองผู้อํานวยการ และ
ครูของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
ฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) จํานวน 10 คน
4.2.6 กลุ่มที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการนํา
หลั กสู ตรฝึ กอบรมไปใช้ ได้ แก่ รองผู้ อํ านวยการฝ่ า ย
วิชาการ ครูที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานวิชาการ หรือ
ผู้รับผิดชอบโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีหรือ ครูผู้ดูแลการ
ฝึกงานของนักเรียน ครูผู้สอนของวิทยาลัยที่เปิดสอนตาม
โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ทั้ง 5 แห่ง
แห่งละ 7 คน จํานวน 35 คน
4.2.7 กลุ่มที่ 7 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เพื่อติดตาม
ผล ได้ แก่ ผู้ อํ านวยการ และ กลุ่ มตั วอย่ างที่ ผ่ านการ
อบรมตามหลักสูตร ของวิทยาลัยทั้ง 5 แห่ง แห่งละ 8
คน เป็นผู้อํานวยการวิทยาลัย แห่งละ 1 คน รวม 5 คน
เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร แห่งละ 7
คน รวมจํานวน 35 คน
4.3 ขอบเขตด้านเวลา
ระหว่างปีการศึกษา 2555 ถึงปีการศึกษา 2558
5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 ขั้ น ตอนในการดํ า เนิ น การวิ จั ย แบ่ ง เป็ น 9
ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง 2) การศึ ก ษาสภาพปั ญ หาการ
บริหารงานวิชาการ 3) การร่างระบบการบริหารงาน
วิชาการ 4) การประเมินร่างระบบด้วยวิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ 5) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
และคู่ มื อหลั กสู ตรฝึ กอบรม 6) การประเมิ นหลั กสู ตร
ฝึกอบรมและคู่มือฝึกอบรม 7) การทดลองใช้หลักสูตร
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ฝึ กอบรม 8) การนํ าหลั กสู ตรฝึ กอบรมไปใช้ จริ ง และ
9) การติดตามผลการฝึกอบรม
5.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ร้ อ ยละ
(Percentage of Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Item objective Congruence: IOC)
ค่ าความเชื่ อมั่ นของแบบทดสอบ ใช้ สู ตร KR-20 ของ
Kuder Richardson [7] ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach [8] ประสิ ทธิภาพ
ของหลักสูตรฝึกอบรมตามเกณฑ์ E1/ E2 ภาคทฤษฎีใช้
เกณฑ์ 80/80 ภาคปฏิบัติใช้เกณฑ์ ร้อยละ 75

คือ 1) ด้านกระบวนการเรียนรู้ 2) ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล 3) ด้านสื่อการเรียนการสอน 4) ด้านการ
ฝึกงานในสถานประกอบการ และ 5) ด้านกิจกรรมเสริม
หลั ก สู ต ร และการจั ด แหล่ ง การเรี ย นรู้ ส่ ว นสถาน
ประกอบการมีส่วนร่วม 2 ด้าน คือ 1) ด้านการฝึกงาน
ในสถานประกอบการ และ 2) ด้านกิจกรรมเสริม
หลักสูตร และการจัดแหล่งการเรียนรู้ซึ่งแสดงได้ดังรูปที่ 1
การมุ่งผลสัมฤทธิ ์

งานวิชาการ

การมีสว่ นร่วม

.หลักสูตร

ผูบ้ ริหาร

1.การวางแผนกลยุทธ์
2.กระบวนการเรียนรู้

6. สรุปผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ
ระบบการบริหารงานวิชาการสําหรับวิทยาลัยเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์ด้วยการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยใช้
วิธีการแบบมีส่วนร่วม
6.1.1 ผลการพัฒนาระบบการบริหารงาน
วิชาการสําหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ด้วย
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยใช้วิธีการแบบมีส่วน
ร่ ว ม ระบบการบริ ห ารงานวิ ช าการสํ า หรั บ วิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี ฐ านวิ ท ยาศาสตร์ ด้ ว ยการบริ ห ารแบบมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์โดยใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วม ใช้แนวคิดการ
บริ ห ารแบบมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ ป ระกอบด้ ว ยการ
ดําเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผนกลยุทธ์ 2)
การกําหนดตัวชี้วัด 3) กาตรวจสอบตัวชี้วัดและ 4) การ
ให้รางวัล โดยดําเนินการในแต่ละองค์ประกอบของงาน
วิชาการ 6 ด้าน คือ 1) ด้านหลักสูตร 2) ด้านกระบวนการ
เรียนรู้ 3) ด้านการวัดผลและประเมินผล 4) ด้านสื่อการ
เรียนการสอน 5) ด้านการฝึกงานในสถานประกอบการ
และ 6) ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการจัดแหล่งการ
เรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละ
ด้าน ของงานวิชาการที่แตกต่างกัน คือ ผู้บริหาร และ
ครู มีส่วนร่วมทั้ง 6 ด้านคือ 1) ด้านหลักสูตร 2) ด้าน
กระบวนการเรียนรู้ 3) ด้านการวัดผลและประเมินผล 4)
ด้านสื่อการเรียนการสอน 5) ด้านการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ และ 6) ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ
การจัดแหล่งการเรียนรู้สําหรับนักเรียนมีส่วนร่วม 5 ด้าน
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ครู
2.การกําหนด
ตัวชีว้ ดั

3.การวัดผลและ
ประเมินผล

4.สือ่ การเรียน
การสอน

นักเรียน

5. การฝึกงานใน
สถานประกอบการ

สถาน
ประกอบการ

3.การตรวจสอบ
ตัวชีว้ ดั

4.การให้รางวัล

6. กิจกรรมเสริม
หลักสูตร และการจัด
แหล่งการเรียนรู้

รูปที่ 1 ระบบการบริหารงานวิชาการงานวิชาการสําหรับ
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ด้วยการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยใช้วิธีการแบบมี
ส่วนร่วม
6.1.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของ
ระบบการบริหารงานวิชาการสําหรับวิทยาลัยเทคโนโลยี
ฐานวิท ยาศาสตร์ด้ว ยการบริห ารแบบมุ่ง ผลสัม ฤทธิ์
โดยใช้วิธีก ารแบบมีส่ว นร่ว ม จากความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 7 คน ให้ความเห็นว่าองค์ประกอบ
รวมมี ค วามเหมาะสมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด และ
องค์ ป ระกอบย่ อ ยของระบบมี ค วามเหมาะสมอยู่ ใ น
ระดับมาก

12/11/61 BE 2:08 PM

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 9 ฉบั บ ที่ 2 พฤษภาคม – สิ ง หาคม 2561

6.2 ผลการพัฒนาและประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของ
หลักสูตรฝึกอบรมระบบการบริหารงานวิชาการสําหรับ
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ด้วยการบริหารแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์โดยใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วม
6.2.1 ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 7 หัวข้อเรื่อง ได้แก่
1) ระบบการบริหารงานวิชาการสําหรับวิทยาลัยเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์ด้วยการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยใช้
วิธีการแบบมีส่วนร่วม 2) การบริหารงานด้านหลักสูตร 3)
การบริหารงานด้านกระบวนการเรียนรู้ 4) การบริหารงาน
ด้านการวัดผลและประเมินผล 5) การบริหารงานด้านสื่อ
การเรียนการสอน 6) การบริหารงานด้านการฝึกงานใน
สถานประกอบการ และ 7) การบริหารงานด้านกิจกรรม
เสริ ม หลั ก สู ต ร และการจั ด แหล่ ง การเรี ย นรู้ โดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ 2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถปฏิบัติงานตามระบบได้ โดยใช้ระยะเวลาในการ
ฝึกอบรมจํานวน 3 วัน และกําหนดคุณสมบัตผิ ู้เข้ารับการ
อบรม ได้แก่ รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนก
วิชา หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน หัวหน้างานวัดผล
หัวหน้างานทวิภาคี ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้อง
6.2.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรม มีดังนี้
(1) การประเมินสภาวะแวดล้อม มีผลการ
ประเมิ น ความเหมาะสมของหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมโดย
ผู้เชี่ยวชาญมี พบว่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
และการประเมินความสอดคล้องระหว่างหัวข้อเรื่องกับ
หลักสูตรฝึกอบรม มีความสอดคล้องทุกหัวข้อ แสดงได้
ดัง ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความสอดคล้องระหว่าง
หัวข้อเรื่องกับหลักสูตรฝึกอบรมตามความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมินความสอดคล้อง

ผลการ
ประเมิน
1.00 สอดคล้อง
IOC

1. ระบบการบริหารงานวิชาการ
สําหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร์ด้วย การบริหารแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์โดยใช้วิธีการแบบมี
ส่วนร่วม
2. การบริหารงานด้านหลักสูตร
1.00 สอดคล้อง
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความสอดคล้องระหว่าง
หัวข้อเรื่องกับหลักสูตรฝึกอบรมตามความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ)
รายการประเมินความสอดคล้อง
3. การบริหารงานด้านกระบวนการ
เรียนรู้
4. การบริหารงานด้านการวัดผลและ
ประเมินผล
5. การบริหารงานด้านสื่อการเรียน
การสอน
6. การบริหารงานด้านการฝึกงานใน
สถานประกอบการ
7) การบริหารงานด้านกิจกรรมเสริม
หลักสูตร และการจัดแหล่งการ
เรียนรู้

ผลการ
ประเมิน
1.00 สอดคล้อง
IOC

1.00 สอดคล้อง
0.80 สอดคล้อง
1.00 สอดคล้อง
1.00 สอดคล้อง

(2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น เป็นการประเมิน
ความสอดคล้องระหว่างหัวข้อเรื่องกับวัตถุประสงค์เชิง
พฤติ ก รรม เนื้ อ หากั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง พฤติ ก รรม
แบบทดสอบกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม สื่อการสอน
กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง พฤติ ก รรม และวิ ธี ส อนกั บ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม พบว่ามีความสอดคล้องกัน
ทุ ก ข้ อ โดยที่ ก ารประเมิ น ความเหมาะสมของแบบ
ประเมิ น ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ การฝึ ก อบรม แบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้อํานวยการสถานศึกษาที่มี
ต่อ การนํา หลัก สูต รฝึ กอบรมไปใช้ และแบบประเมิ น
ความพึงพอใจของรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ และครู
ผู้ผ่านการอบรมที่มีต่อการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้
ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมใน
ระดับมากที่สุดทุกข้อ ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบรายหน่ ว ย มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น อยู่
ระหว่าง 0.60-0.76 และผลการประเมินประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมในขั้นทดลองใช้ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์
เฉลี่ยด้านทฤษฎี ร้อยละ E1/E2 = 89.23/82.60 และมี
คะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยด้านการปฏิบัติ ร้อยละ 93.33
แสดงได้ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิข์ องหลักสูตรในขั้น
นําหลักสูตฝึกอบรมไปทดลองใช้
รายการ

จํานวน

คะแนนแบบฝึกหัด
คะแนนแบบทดสอบ
คะแนนปฏิบัติ

10
10
10

คะแนน คะแนน
เต็ม
เฉลี่ย
92
82.10
92
76.00
135 126.00

เฉลี่ย
ร้อยละ
89.23
82.60
93.33

(3) การประเมิ น กระบวนการ เป็ น การนํ า
หลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย จํานวน
35 คน มี ค ะแนนผลสั ม ฤทธิ์ เ ฉลี่ ย ด้ า นทฤษฎี ร้ อ ยละ
E1/E2= 88.19/87.01 และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย
ด้านการปฏิบัติร้อยละ 93.31 แสดงได้ดัง ตารางที่ 3
และมี ผ ลการประเมิ น การฝึ ก อบรมจากการประเมิ น
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อการฝึกอบรม
ด้วยหลักสูตรฝึกอบรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ตารางที่ 3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรในขั้น
การนําไปใช้จริง
รายการ

จํานวน

คะแนนแบบฝึกหัด
คะแนนแบบทดสอบ
คะแนนปฏิบัติ

35
35
35

คะแนน คะแนน
เต็ม
เฉลี่ย
92
81.14
92
80.05
135 125.97

เฉลี่ย
ร้อยละ
88.19
87.01
93.31

(4) การประเมินผลผลิต โดยการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ที่ผ่านการอบรมว่าสามารถนําความรู้และ
ทั ก ษะไปใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การงานวิ ช าการใน
สถานศึ ก ษา พบว่ า ความพึ ง พอใจของผู้ อํ า นวยการ
สถานศึ ก ษาที่ มี ต่ อ การนํ า หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมไปใช้ ใ น
สถานศึ ก ษาโดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด มี ค่ าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.85 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.25 และ
พบว่าความพึงพอใจของรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและ
ครูผู้ผ่านการอบรมที่มีต่อการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ใน
สถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.69 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ ากั บ 0.46 ซึ่ งแสดงได้ ดั งตารางที่ 4 และ
ตารางที่ 5 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของผูอ้ ํานวยการสถานศึกษา
ที่มีต่อการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้
รายการประเมิน
1. ผู้ผ่านการอบรมมีความ
กระตือรือร้นในการพัฒนาระบบ
2. ผู้ผ่านการอบรมมีการค้นคว้า
ข้อมูลต่างๆ เพื่อนํามาพัฒนาระบบ
3. ผู้ผ่านการอบรมมีความรับผิดชอบ
ในการพัฒนาระบบ
4. ผู้ผ่านการอบรมมีความตั้งใจใน
การพัฒนาระบบ
5. ผู้ผ่านการอบรมมีการพัฒนาระบบ
6. ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานมากขึ้น
7. สถานศึกษามีคุณภาพในการ
บริหารสูงขึ้น
8. บุคลากร ครูในสถานศึกษาทุกคน
มีคุณภาพในการปฏิบัติงาน
รวมเฉลี่ย

4.80 0.45

ระดับ
ความ
เหมาะสม
มากที่สุด

4.60 0.55

มากที่สุด

4.60 0.55

มากที่สุด

4.80 0.45

มากที่สุด

5.00 0.00
5.00 0.00

มากที่สุด
มากที่สุด

5.00 0.00

มากที่สุด

5.00 0.00

มากที่สุด

4.85 0.25

มากที่สุด

�
X

S.D.

ตารางที่ 5 ความพึงพอใจของรองผู้อํานวยการฝ่าย
วิชาการ และครูผู้ผ่านการอบรมที่มีต่อ
การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้
รายการประเมิน
1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิชาการมี
ความกระตือรือร้นในการพัฒนา
ระบบ
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิชาการมีการ
ค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนํามาพัฒนา
ระบบ
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิชาการมี
ความรับผิดชอบในการพัฒนาระบบ
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิชาการมี
ความตั้งใจในการพัฒนาระบบ
5.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิชาการมีการ
พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
6.ระบบการบริหารงานช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานมากขึ้น
7. สถานศึกษามีคุณภาพในการ
บริหารงานวิชาการสูงขึ้น
8. ภาพรวมหลังจากผ่านการอบรมส่งผล
ให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้บริหารงาน
วิชาการ และครูผู้ทําหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ
รวมเฉลี่ย

4.71 0.46

ระดับความ
เหมาะสม
มากที่สุด

4.54 0.51

มากที่สุด

4.71 0.46

มากที่สุด

4.74 0.44

มากที่สุด

4.57 0.50

มากที่สุด

4.71 0.46

มากที่สุด

4.66 0.48

มากที่สุด

4.83 0.38

มากที่สุด

4.69 0.46

มากที่สุด

�
X

S.D.
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 9 ฉบั บ ที่ 2 พฤษภาคม – สิ ง หาคม 2561

7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 การพั ฒนาและประเมิ นความเหมาะสมของ
ระบบ การพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการนําแนวคิด
การบริ ห ารแบบมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ ป ระกอบด้ ว ยการ
ดําเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผนกลยุทธ์ 2) การ
กําหนดตัวชี้วัด 3) การตรวจสอบตัวชี้วัด และ 4) การให้
รางวัล โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของ Richard [9] และทศ
พร [10] โดยใช้การดําเนินการในแต่ละองค์ประกอบของ
งานวิ ช าการ 6 ด้ า นคื อ 1) ด้ า นหลั ก สู ต ร 2) ด้ า น
กระบวนการเรียนรู้ 3) ด้านการวัดผลและประเมินผล 4)
ด้านสื่อการเรียนการสอน 5) ด้านการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ และ 6) ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
การจัดแหล่งการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในแต่ละด้านของงานวิชาการที่แตกต่างกัน ด้าน
การประเมินความเหมาะสมของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ
พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดเนื่องจากในการ
กําหนดระบบการบริหารงานวิชาการได้มีการศึกษาสภาพ
ปัญหาการบริหารและ สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
และมี ประสบการณ์ ถึ งปั ญหาตลอดจนแนวคิ ดในการ
พัฒนาระบบการบริหารที่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับ
บริบทของการศึกษาตามโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร์ และบริบทของภาระงานในสถานประกอบการ
แล้ วนํ าข้ อมู ลทั้ งหมดมาประมวลและสั งเคราะห์ เป็ น
ระบบการบริหารงานวิชาการและมีการประเมินเบื้องต้น
ก่ อ น จึ ง นํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น นั้ น มาพั ฒ นา
ปรับปรุงระบบดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
7.2 ในการพั ฒนาและการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพ
หลักสูตรฝึกอบรม มีผลการประเมินสภาวะแวดล้อม ผล
การประเมินปัจจัยเบื้องต้น มีความเหมาะสมมากที่สุด มี
ความสอดคล้ องทุ กข้ อ ตามความเห็ นของผู้ วิ จั ย ทั้ งนี้
เพราะว่า ได้พัฒนาหลักสูตร ให้มีส่วนประกอบ 4 ส่วน
คือ 1) เนื้อหา 2) สื่อการสอน 3) กิจกรรมระหว่างการ
ฝึ ก อบรม และ 4) การประเมิ น ผล ด้ ว ยการทํ า แบบ
ฝึกหัด ในแต่ละหน่วย ซึ่งสอดคล้องกับขั้นตอนกระบวน
การพัฒนาหลักสูตรของ พิสิฐ [11] ที่กล่าวว่ารายละเอียด
ของหลักสูตร จะประกอบด้วย 4 ส่วนที่มีความ สัมพันธ์กัน
คือ เนื้อหา เป็นขั้นตอนการจัดเตรียมเนื้อหาให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ได้วิเคราะห์ไว้ การเลือก
สื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา และวัตถุประสงค์
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รวมทั้งคํานึงถึง อุปกรณ์ สนับสนุน กิจกรรมการกําหนด
กิจกรรมระหว่างการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เช่น การทําแบบฝึกหัดที่เป็นทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นต้น
และการประเมินผล ขั้นตอนประเมินผลของชุดฝึกอบรม
ทีไ่ ด้ออกแบบไว้ ซึ่งไม่ใช่การประเมินผลของกระบวนการ
ฝึกอบรม และสอดคล้องกับกระบวนการขั้นตอนการ
ประเมินและผลการประเมินของ กฤช [12] ที่ใช้กระบวน
ขั้ น ตอนการประเมิ น ปั จ จั ย เบื้ อ งต้ น ของการพั ฒ นา
หลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อวางแผนการสอนแบบผสมผสาน
ที่พบว่า การประเมินปัจจัยเบื้องต้นมีความสอดคล้องทุก
ข้อการประเมิน สําหรับการประเมินด้านกระบวนการซึ่ง
เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรมที่พบว่า
มี ค ะแนนผลสั ม ฤทธิ์ เ ฉลี่ ย ด้ า นทฤษฎี และคะแนน
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยด้านการปฏิบัติ สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ทั้งนี้เนื่องจาก จัดทําหลักสูตรฝึกอบรมนั้น ผู้วิจัยได้ใช้ผล
จากสภาพปัญหาผสมผสานกับ ทฤษฎีการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และการมีส่วนร่วมตลอดจนนําองค์ประกอบ
ของระบบที่ค้นพบมาใช้ในการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม
และการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช้
8.1.1 สถานศึกษาทีจ่ ัดการศึกษา ตามโครงการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ควรนํา หลักสูตร
ฝึ ก อบรมที่ ผู้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น ไปใช้ ใ นการบริ ห ารงาน
วิชาการของสถานศึกษา
8.1.2 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ควรสนับสนุนให้ใช้หลักสูตรฝึกอบรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ไปเป็ น แนวทางในการพั ฒ นาระบบการบริ ห ารงาน
วิชาการของสถานศึกษาอื่น ๆ นอกเหนือจากสถานศึกษา
ที่ จั ดการศึ กษา ตามโครงการวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ฐาน
วิทยาศาสตร์
8.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
8.2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับความร่วมมือใน
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมระบบการบริ ห ารงาน
วิชาการสําหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ด้วย
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยใช้วิธีการแบบมีส่วน
ร่วมกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กั บการส่ งเสริ มการบริ หารงานวิ ชาการให้ เป็ นไปตาม
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หลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาและความต้องการของสถาน
ประกอบการ
8.2.2 ควรมี ก ารวิ จั ย และพั ฒ นาระบบการ
บริ ห ารงานวิ ช าการสํ า หรั บ วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ฐ าน
วิทยาศาสตร์ ด้วยการบริ หารแบบมุ่งผลสั มฤทธิ์โดยใช้
วิธีการแบบมีส่วนร่วม ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพ และเส้นทางอาชีพของผู้เรียน
9. กิตติกรรมประกาศ
ทุนวิจยั บางส่วนได้รับจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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