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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักสูตร
แบบมีส่วนร่วม ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สุเทพ ยงยุทธ์1* ไพโรจน์ สถิรยากร2 และ พิสิฐ เมธาภัทร2
บทคัดย่อ
การวิจั ยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและประเมิ นระบบการบริหารจัดการหลั กสูตรแบบมี ส่วนร่ วม ใน
สถานศึกษา และ 2) พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักสูตรแบบมี
ส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา ซึ่งผลการวิจัยสามารถ
สรุปได้ดังนี้ 1) ระบบการบริหารจัดการหลักสูตรแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ที่พัฒนาขึ้นโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเชิง
ระบบ ซึ่งประกอบด้วย (1) ปัจจัยนําเข้า ได้แก่ การตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ การวางแผนการใช้หลักสูตร (2)
กระบวนการ คือ การดําเนินการใช้หลักสูตร รวมถึงการประเมินผลก่อนและขณะใช้หลักสูตร (3) ผลผลิต คือ การติดตามผล
โดยการประเมินผลหลังการใช้หลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
ที่ตั้งไว้ 2) หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักสูตรแบบมีส่วนร่วมที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย คู่มือการ
บริหารระบบการบริหารจัดการหลักสูตรแบบมีส่วนร่วม และหลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการสอนงาน ซึ่งเป็นหลักสูตร
ฝึกอบรมครูตามคู่มือการบริหารระบบ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ คุณสมบัติ ผู้เข้าอบรม จํานวนผู้เข้าอบรม วิธีการ
ฝึกอบรม และหัวข้อการฝึกอบรม 11 เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการหลักสูตรแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การประเมินคู่มือการบริหารระบบการบริหารจัดการหลักสูตรแบบ
มีส่วนร่วม ที่ประเมินโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และการ
ประเมิ นหลั กสู ตรฝึ กอบรมเทคนิ คการสอนงาน ซึ่ งประยุ กต์ ใช้ รู ปแบบซิ ป ในการประเมิ นมี ผลดั งนี้ การประเมิ น
สภาพแวดล้อมพบว่า หัวข้อเรื่องในการฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมมีความสอดคล้องสูงและมีความเหมาะสม
ในระดับมากที่สุด การประเมินปัจจัยเบื้องต้นพบว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความสอดคล้อง
ระหว่างองค์ประกอบของหลักสูตรกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมสูงทุกรายการ การประเมินกระบวนการพบว่าคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรม ด้านทฤษฎีเท่ากับ 82.95/81.65 และด้านปฏิบัติเท่ากับร้อยละ 80.32 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กําหนด และการจัดฝึกอบรมในภาพรวม มีความเหมาะสมมากที่สุด การประเมินผลผลิตพบว่าผู้เข้าฝึกอบรมนําความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการเข้ารับการฝึกอบรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามการประเมินของผู้บังคับบัญชาภาพรวม มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด นักศึกษาที่ได้รับการสอนจากครูผู้สอนที่เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่มีความเห็นว่าระบบมี
ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: ระบบการบริหารจัดการหลักสูตรแบบมีส่วนร่วม หลักสูตรฝึกอบรม
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The Training of Managing System Development about Collaborative Learning
in Vocational Education Commission Institutions
Suthep Youngyuth1* Pirote Stirayakorn2 and Pisit Methapatara2
Abstract
The objectives of this research aimed to 1) develop and evaluate the efficiency of the efficiency of
Collaborative Learning from the head of institution in vocational education commission and 2) development
and the evaluation of the curriculum efficiency for the training curriculum managing system developing
about Collaborative Learning in vocational education commission institutions. A result of the research can
summarize into 1) The result of the evaluation according to the comprehension of the managing system
development about Collaborative Learning in vocational education commission institutions that develops
according to apply for the system theory , including 1. Input, the process of organizing the committees and
planning how to apply the curriculum 2. Process, the process of applying the curriculum, including; director,
teachers, workplaces and student 3. Output, the process of following up the result, including; director,
teachers , workplaces and students which have the exporters and another person involved. Those of that
found out that the managing system developing about Collaborative Learning in vocational education
commission institutions are comprehensive in a very good level. 2) The result of development and seeking
the curriculum efficiency for the training of curriculum managing system developing in institution of
vocational education commission that develops such as the objectives of curriculum training, qualified of
trainer, the amount of register, how the training is and the documents for training included the handbook of
Collaborative Learning for institutions and the curriculum of teaching technique. It is the duty for teacher to
make a lesson plan which is the result of evaluating for the efficiency of Collaborative Learning from the
head of institution in vocational education commission and another officer involved. They agreed that the
handbook of Collaborative Learning for institutions was advance level and the result for efficiency evaluation
according to CIPP method such as the result of environment analysis from professor that find out that the
topic for training and the objectives for training are conformed in a high level. The result of the basic factors
are conformed in a high level and conformed in every units. The results of using curriculum found out that
the theory percentage 84.37/83.12 and practical percentage 79.99. The result of the processing found out
that the achievement of the curriculum theory 82.95/81.65 and practicing 80.32 which is high more that
standard.
Keywords: Collaborative Learning in Vocational Education Commission Institutions
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1. บทนํา
การจัดการอาชีวศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน
พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น
ด้านคุณภาพของผู้สําเร็จจากระบบอาชีวศึกษาส่วนใหญ่
ขาดทั กษะวิ ชาชี พเฉพาะด้ าน ที่ จะปฏิ บั ติ งานจริ งใน
สถานประกอบการ ขาดทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่
ขาดทักษะ การสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ทักษะ
ด้าน IT ทักษะในการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการทํางานเป็นทีม ความ
ตรงต่อเวลา ความอดทน ความภักดีต่อองค์กร รวมทั้ง
จรรยาวิชาชีพเฉพาะแต่ละสาขา สาเหตุหลักที่ส่งผลทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพดังกล่าว เกิดจากการขาดปัจจัย
การผลิต โดยเฉพาะขาดการประสานงานอย่างเป็นระบบ
ภาคความร่วมมือของเครือข่ายผู้ใช้และผู้ผลิตที่ควรต้อง
รับผิดชอบร่วมกันอย่างมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน สอดคล้อง
กับข้อเสนอของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
(พ.ศ. 2552-2561) [1] ว่าสภาพการดําเนินงาน ด้านการ
อาชีวศึกษา มีการขาดแคลนโดยเชิงปริมาณ และเชิง
คุ ณภาพ คื อ ผู้ สํ าเร็ จการศึ กษาขาดคุ ณลั กษณะด้ าน
ความรู้และทักษะที่จําเป็น ซึ่งอาจเป็นผลที่เกิดขึ้นจากที่
สถานศึกษานําหลักสูตรไปบริหารสถานศึกษาอย่างไม่
เป็ น ระบบและไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ กล่ า วคื อ ขาดการ
วางแผนในการคัดเลือกนักศึกษา การเตรียมครู การจัด
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ในการจัดการเรียน
การสอน การจั ดระบบการนิ เทศภายใน และขาดการ
ประเมินผลการบริหารจัดการหลักสูตรเป็นระยะ ๆ ตั้งแต่
ก่ อ นดํ า เนิ น การ ระหว่ า งดํ า เนิ น การ และสิ้ น สุ ด การ
ดําเนินการ
จากความเป็ นมาและความสํ าคั ญของปั ญหาที่ ได้
กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการนําหลักสูตรแกนกลางจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามาบริหารจัดการ
ในสถานศึ ก ษามี ค วามจํ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งมี ก าร
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการนําเข้า
ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนคัดเลือกสถานศึกษา การ
เตรียมครู การจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์การศึกษา และการ
วางแผนการนิ เ ทศภายใน นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งมี ก าร
ดําเนินการบริหารจัดการตามที่ได้วางแผนไว้ ตลอดจนมี
การประเมินผลให้เป็นระยะ ๆ เพื่อจะได้สามารถนําผลมา
ใช้ในการแก้ปัญหาในการบริหารจัดการในสถานศึกษา
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เพื่ อ ทํ า ให้ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษามี คุ ณ ภาพเป็ น ไปตามที่
หลักสูตรกําหนดต่อไป ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการหลักสูตรแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้
การนําหลักสูตรไปใช้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สนองตอบต่ อ ความต้ อ งการกํ า ลั ง คนของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงานต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของระบบ
การบริหารจัดการหลักสูตรแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2.2 เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึก
อบรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักสูตรแบบมี
ส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 ระบบการบริหารจัดการหลักสูตรแบบมีส่วนร่วม
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีว
ศึกษาที่พัฒนาขึ้น ผ่านการประเมินความเหมาะสมโดย
ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมากขึ้นไป
3.2 หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาระบบการบริหาร
จั ดการหลั กสู ตรแบบมี ส่ วนร่ วมในสถานศึ กษา สั งกั ด
สํานั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา ที่ พั ฒนาขึ้ น
สามารถนํ าไปใช้ฝึ กอบรมได้อย่ างมีประสิ ทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่กําหนด
4. การทบทวนวรรณกรรม
4.1 หลักการบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา หลักสูตร
หมายถึง มวลประสบการณ์ แผนการเรียนรู้ หรือแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กําหนดไว้อย่างเป็นทางการ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาในทุกด้านตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษาที่วางไว้จนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข หลักสูตรมีความสําคัญมากที่สุดใน
กระบวนการจัดการศึกษาเป็นหัวใจสําคัญของการจัดการ
ศึกษาทุกระดับ ทุกสาขาวิชาเปรียบเสมือนเครื่องกําหนด
ชี้นําทางในการจัดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เรียนมุ่ง
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พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์ได้พัฒนาการทุก ๆ
ด้านเพื่อให้สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
โดยเฉพาะในเด็กซึ่งเป็นความคาดหวังของประเทศชาติ ที่
ต้องการให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพโดยหลักสูตรช่วยให้เด็ก
รู้จักการอยู่ร่วมกัน การรู้จักบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
ต่อสังคมไม่เอารัดเอาเปรียบสังคม และสามารถเจริญ
เติบโตเป็นกําลังสําคัญของชาติได้ต่อไปในอนาคต
การบริหารหลักสูตรนับว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญของ
การพัฒนาหลักสูตร เพราะนอกจากจะต้องมีการวางแผน
และเตรียมการล่วงหน้าแล้วยังต้องติดตามผลการดําเนินงาน
อย่างใกล้ชิด ผู้ที่รับผิดชอบในการบริหารงานจะต้องดูแล
กํ ากั บงานเพื่ อให้ งานบริ หารหลั กสู ตรดํ าเนิ นไปอย่ าง
ราบรื่นและบรรลุความมุ่งหมายที่วางไว้ ความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารในการสนับสนุนการส่งเสริมการกํากับดูแล
งานจะสามารถทําให้การบริหารหลักสูตรประสบความ
สําเร็จซึ่งหัวใจของการบริหารหลักสูตรคือ การจัดการ
เรียนการสอนซึ่งประกอบด้วย การจัดกลุ่มผู้เรียนการจัด
ครูเข้าสอน และการจัดทําแผนการสอน รวมทั้งการนิเทศ
ติดตามผลการส่งเสริมการใช้หลักสูตรซึ่งทําได้ตั้งแต่ก่อน
การสอนขณะกําลังสอนและหลังการสอน [2]
4.2 ความสําคัญของการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วม
ของประชาชน หมายถึง กระบวนการทางสังคมที่ประชาชน
ทั้งระดับปัจเจกบุคคล และระดับกลุ่มคน หรือชุมชน ได้
เกิดการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการจัดการ
การใช้ และรักษาทรัพยากร หรือปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ใน
ชุมชนหรือสังคมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต
ทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมตามความจําเป็นอย่าง
สมศักดิ์ศรี ในฐานะสมาชิกของสังคม อีกทั้งผลของการมี
ส่วนร่วมยังทําให้เกิดการรับรู้ การเรียนรู้ และถ่ายทอด
ภูมิปัญญา ด้วยรูปแบบการกําหนดชีวิตของตนเองทั้งนี้
กระบวนการดังกล่าวต้องกระทําอย่างเป็นขั้นตอนไปทีละ
เล็กละน้อยหากต้องการการเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์และ
มั่นคงถาวร
4.3 ความสําคัญของการฝึกอบรม การฝึกอบรม คือ
กระบวนการในอันที่จะทําให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และความชํานาญในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง และเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้ การจัดโครงการฝึกอบรม เป็นเพียงหนึ่ง ใน
หลายวิธีการในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร และการ
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ฝึกอบรมจะบังเกิดผลดีต่อเมื่อผู้รับผิดชอบดําเนินการ
อย่ า งมี ร ะบบ เข้ า ใจถึ ง กระบวนการฝึ ก อบรม และ
วิธีดําเนินการในแต่ละขั้นตอนอย่างเหมาะสม หรือกล่าว
ได้ ว่ า เป็ น กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เ ฉพาะบุ ค คลที่ มุ่ ง เน้ น
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบ เพื่อ
พัฒนาทักษะ ความชํานาญ ความสามารถ และทัศนคติ
ของบุคคล ให้ไปตามวัตถุประสงค์ทกี่ ําหนดไว้ เพื่อช่วยให้
การปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ต่าง ๆ ในปัจจุบันและ
อนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.4 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนา
หลักสูตรเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงหลักสูตรที่ใช้
อยู่ในสถานศึกษาให้เกิดความเหมาะสมหรือสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้นแก่ผู้เรียน จนผู้เรียนสามารถพัฒนาตามศักยภาพ
ของแต่ ละคนโดยจํ าเป็ นต้ องมี หลั กการในการพั ฒนา
หลักสูตร ที่จัดทําอย่างเป็นกระบวนการ คือ มีขั้นตอนใน
การดําเนินงานที่ถูกต้องตามวิธีการ ซึ่งต้องอาศัยความ
ร่ ว มมื อ จากบุ ค ลากรที่ ชํ า นาญการจากหลายฝ่ า ยที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต้องคํานึงถึงคุณภาพของผู้เรียนเป็นสําคัญ
4.5 การประเมินผลการฝึกอบรม การประเมิน หมายถึง
กระบวนการพิจารณา วินิจฉัย เพื่อให้ทราบว่าการกระทํา
กิจกรรมหรืองานต่างๆที่เราได้ทําไปนั้นเกิดผลอย่างไร
โดยการสังเกตเก็บข้อมูลตัวเลขของผลที่ออกมานั้น แล้ว
เอามาเปรียบเทียบหรือวัดกันกับเกณฑ์วัตถุประสงค์หรือ
มาตรฐานที่ เ ราอยู่ ห รื อ ตั้ ง ขึ้ น จากนั้ น เราก็ ส รุ ป หรื อ
ตัดสินใจว่าดีหรือไม่ดี สูงหรือต่ํากว่ามาตรฐานมากน้อย
เพียงใด ควรปรับปรุงแก้ไขตรงไหน
4.6 การติดตามผลการฝึกอบรม การติดตามผล คือ
การวัดคุณค่าและค้นหาความสําเร็จในการฝึกอบรมว่า
ภายหลังจากที่ได้รับการฝึกอบรมไปแล้ว ผู้เข้ารับการฝึก
อบรมได้นําความรู้ ความชํานาญ และเจตคติไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ผลดีกว่าก่อนที่จะเข้ารับการฝึก
อบรมมากน้อยเพียงใด มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
ในทางที่ดีขึ้ นหรือไม่ ซึ่งปกติ การติ ดตามผลจะกระทํ า
ภายหลังที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ปฏิบัติงานไปแล้วระยะ
หนึ่ง ดังนั้นสิ่งที่ควรจะทําหลังจากติดตามผลเสร็จสิ้นก็
คือ ควรมีการเขียนรายงานการติดตามผล ซึ่งนอกจากจะ
เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับขั้นแล้ว ยังอาจจะส่งไปยัง
ผู้เข้ารับการอบรมนั้นๆ รวมทั้งส่งไปให้วิทยากรเพื่อทราบ
ผลด้วย
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 8 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม – ธั น วาคม 2560

5. วิธีการดําเนินการวิจัย
5.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย สามารถสรุปได้ดังนี้
1) ศึกษา/รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการหลักสูตร
2) ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจัดการ
หลักสูตร
3) ร่างระบบการบริหารจัดการหลักสูตร
4) ประเมินความเหมาะสมของร่างระบบการ
บริหารจัดการหลักสูตรแบบมีส่วนร่วม
1. ร่างคู่มือการบริหารจัดการหลักสูตร
2. กําหนดหัวข้อเรื่องของหลักสูตรฝึกอบรม
3. ร่างหลักสูตรฝึกอบรม
4. ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม
5. เก็บรวบรวมข้อมูลจริง
6. ติดตามผล
5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้กําหนดเป็นกลุ่ม
เป้าหมายในการวิจัยตามขั้นตอนของการวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการระบบ
การบริหารจัดการหลักสูตรแบบมีส่วนร่วม กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้ วย คณะกรรมการบริ หารหลั ก สู ตร ได้ แ ก่
หั ว หน้ า งานหลั ก สู ต ร รองผู้ อํ า นวยการฝ่ า ยวิ ช าการ
หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน และครูผู้สอน ในสถาน
ศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขั้นตอนประเมินความเหมาะสมของระบบการบริหาร
จัดการหลั กสู ตรแบบมี ส่ วนร่วม กลุ่ มเป้ าหมาย ได้ แก่
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการหลักสูตร และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย จํานวน 9 คน โดยการเลือกตามเกณฑ์ที่
กําหนด
ขั้นตอนการทดลองใช้หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย คือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
วิทยาลัย ได้แก่ รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างาน
หลักสูตร หัวหน้าแผนกวิชา และครูผู้สอนของวิทยาลัย
การอาชีพนครศรีธรรมราช โดยการเลือกตามเกณฑ์ที่
กําหนด
ขั้นตอนการนําหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการหลักสูตรแบบมีส่วนร่วมไปใช้ในการ
เก็ บรวบรวมข้ อมู ล (Implement) กลุ่ มเป้ าหมาย คื อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
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วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคถลาง วิทยาลัย
อาชี ว ศึ ก ษาภู เ ก็ ต วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งภู เ ก็ ต และ
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พั ง งา ได้ แ ก่ รองผู้ อํ า นวยการฝ่ า ย
วิชาการ หัวหน้างานหลักสูตร หัวหน้าแผนกวิชา และ
ครูผู้สอน ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา โดยการเลือกตามเกณฑ์ที่กําหนด
ขั้นการติดตามผล กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิชาการ หัวหน้าหลักสูตร หัวหน้าแผนกวิชา และ
ครูผู้สอน ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชี วศึ กษา จากวิ ทยาลั ยเทคนิ คภู เก็ ต วิ ทยาลั ย
เทคนิคถลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยสารพัด
ช่างภูเก็ต และวิทยาลัยเทคนิคพังงา โดยการเลือกตาม
เกณฑ์ที่กําหนด
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกได้ตามขั้นตอน
การวิจัย ดังนี้
1) ขั้นตอนการประเมินระบบการบริหารจัดการ
หลักสูตรแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แก่ แบบประเมินความ
เหมาะสมของระบบการบริหารจัดการหลักสูตรแบบมี
ส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
2) ขั้นตอนการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมระบบ
การบริหารจัดการหลักสูตรแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยสําหรับหลักสูตรฝึกอบรมโดยประยุกต์ใช้
รูปแบบจําลองซิป (CIPP Model) [3] มีดังนี้
การประเมินบริบท (Context Evaluation : C)
เครื่ อ งมื อที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ แบบสอบถามความ
เหมาะสมของระบบการบริหารจัดการหลักสูตรแบบมี
ส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
การประเมินปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation : I)
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ แบบประเมิ น ความ
สอดคล้อง (IOC) ของหลักสูตรฝึกอบรมระหว่าง 1)
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับหัวข้อเรื่อง 2) เนื้อหากับ
วั ตถุ ประสงค์ เชิ งพฤติ กรรม 3)
แบบทดสอบกั บ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 4) สื่อกับวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม และ 5) วิธีสอนกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
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การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P)
เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์
ด้านความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่แบบฝึกหัด
และแบบทดสอบ 2) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 3) แบบสอบถามเพื่อประเมิน
ผลการฝึกอบรม 4) แบบประเมินผลวิทยากรฝึกอบรม
5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝึกอบรมและค่าดัชนีความสอดคล้อง
6. สรุปผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ
ระบบการบริหารจัดการหลักสูตรแบบมีส่วนร่วมในสถาน
ศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รูปที่ 1 ระบบการบริหารจัดการหลักสูตรแบบมีส่วนร่วม
จากรูปที่ 1 ระบบการบริหารจัดการหลักสูตรแบบมี
ส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ประยุกต์ใช้ทฤษฎี เชิงระบบ (System
Approach) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ปั จ จั ย นํ า เข้ า (Input )
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กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) และการ
ตรวจสอบผลย้อนกลับ (Feed back)
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบ
การบริหารจัดการหลักสูตรแบบมีส่วนร่วม
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
รายการประเมิน
ระบบการบริหารจัดการหลักสูตร
แบบมีสว่ นร่วมในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

N
9

ระดับความ
เหมาะสม
4.73 0.42 มากที่สุด
X

S.D.

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของ
ระบบการบริหารจัดการหลักสูตรแบบมีส่วนร่วมในสถาน
ศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 9 คน พบว่า ระบบมีความเหมาะสมมากที่สุด
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย
6.2 ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึ ก อบรมเทคนิ ค การสอนงานในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หลั กสู ตรฝึ กอบรมได้ พั ฒนาจากการวิ เคราะห์ และ
ศึกษาเอกสาร ตํารา วิเคราะห์ภาระงานและหน้าที่ ของ
บุคคลากร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จนได้หัวข้อเรื่องจํานวน 11 หัวข้อเรื่อง ดังนี้ 1. การแปลง
หลักสูตรสู่การปฏิบัติ 2. การวิเคราะห์งาน 3. การเขียน
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 4. การเขียนใบคู่มือสมรรถนะ
5. การวัดและประเมินผล 6. การออกแบบสร้างใบลําดับ
ขั้นตอน การปฏิบัติงาน 7. การออกแบบใบสั่งงาน 8. การ
ออกแบบใบประเมินผลการปฏิบัติงาน 9. การออกแบบและ
สร้างสื่อ 10. ทฤษฎีการเรียนรู้ 11. การวางแผนการสอน
ผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมระบบการบริหาร
จั ดการหลั กสู ตรแบบมี ส่ วนร่ วมในสถานศึ กษา สั งกั ด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยประยุกต์ใช้
รูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model) ผลปรากฏดังนี้
(1) การประเมินบริบท (Context Evaluation : C)
ผลการประเมิ นพบว่ าหลั กสู ตรฝึ กอบรมระบบการ
บริ หารจั ดการหลั กสู ตรแบบมี ส่ วนร่ วมในสถานศึ กษา
สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 8 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม – ธั น วาคม 2560

(2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation : I)
ตารางที่ 2 ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตร
ฝึกอบรม
รายการประเมิน

N IOC

ผลการ
ประเมิน
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับหัวข้อเรื่อง 5 1.00 สอดคล้องสูง
เนื้อหากับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
5 1.00 สอดคล้องสูง
แบบทดสอบกับวัตถุประสงค์เชิง
5 1.00 สอดคล้องสูง
พฤติกรรม
สื่อการสอนกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 5 1.00 สอดคล้องสูง
วิธีสอนกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
5 1.00 สอดคล้องสูง

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นของ
หลักสูตรฝึกอบรม โดยการประเมินความสอดคล้องของ
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง พฤติ ก รรมกั บ หั ว ข้ อ เรื่ อ ง เนื้ อ หา
แบบทดสอบ สื่อการสอน และ วิธีการสอนกับวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม พบว่า มีความสอดคล้องสูงทุกรายการ
(3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P)
ตารางที่ 3 ผลการประเมินผลสัมฤทธิข์ องหลักสูตรฝึก
อบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสําหรับการ
นําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง
(Implementation)
รายการประเมิน

N

คะแนนแบบฝึกหัด (E1)
คะแนนแบบทดสอบ(E2)
คะแนนภาคปฏิบัติ

14
14
14

คะแนน
เต็ม
96
132
138

คะแนน
ที่ได้
79.64
107.78
110.85

ร้อยละ
82.95
81.65
80.32

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร
ฝึกอบรม พบว่า ร้อยละของคะแนนแบบฝึกหัดมีค่าเท่ากับ
82.95 ร้อยละของคะแนนแบบทดสอบมีค่าเท่ากับ 81.65
และผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรมภาคปฏิบัติ มีค่า
ร้อยละ 80.32 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ
(4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : p)
จากการสอบถามความคิ ดเห็ นของผู้ บั ง คั บบั ญชา
พบว่า ผู้เข้าอบรม มีการนําความรู้และทักษะไปใช้จริงอยู่
ในระดั บ มากที่ สุ ด และสอบถามผู้ เ ข้ า รั บ การอบรม
หลังจากการนําระบบไปใช้จริง พบว่า มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด
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ตารางที่ 4 ผลการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของผู้เข้าอบรมหลักสูตรระบบการบริหาร
จัดการหลักสูตรแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายการประเมิน

N

X

S.D.

ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้เข้าอบรม

7
14

4.66
4.68

0.50
0.43

ระดับความ
เหมาะสม
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4 ผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
งานของผู้ เ ข้ า อบรมตามความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา พบว่า ผู้เข้าอบรมได้นําระบบการบริหาร
จั ดการหลั กสู ตรแบบมี ส่ วนร่ วมในสถานศึ กษา สั งกั ด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไปใช้จัดการ
เรี ย นการสอนมี ผ ลการประเมิ น อยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด
และจากการติดตามประเมินผลการนําระบบการบริหาร
จัดการหลักสูตรแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาไปปฏิบัติ
จริงตามความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม พบว่า มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด
7. การอภิปรายผล
7.1 การพัฒนาและประเมินระบบการบริหารจัดการ
หลักสูตรแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึ กษา ซึ่ งได้ รั บการประเมิ น
คุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และเกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และ
การบริหารหลักสูตร พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก
ที่สุดทั้งองค์ประกอบใหญ่และองค์ประกอบย่อย ทั้งนี้
เนื่องจากก่อนการร่างระบบการบริหารจัดการหลักสูตร
แบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ได้มีการศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการของการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้สัมภาษณ์
ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาถึงปัญหาตลอดจนแนวคิดในการพัฒนา
ระบบการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รแบบมี ส่ ว นร่ ว มใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่ เหมาะสมหรื อสอดคล้ องกั บบริ บทของการศึ กษาใน
ประเทศ และสอดคล้องกับบริบทของสํานักงานคณะกรรมการ
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การอาชีวศึกษา แล้วจึงนําข้อมูลทั้งหมดมาประมวลและ
สังเคราะห์เป็นระบบการบริหารจัดการหลักสูตรแบบมี
ส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และประเมินเบื้องต้นก่อน แล้วนําข้อมูล
ที่ได้จากการประเมินนั้นมาพัฒนาปรับปรุงระบบดังกล่าว
ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
7.2 การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึก
อบรมหลักสูตรเทคนิคการสอนงานในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่าคะแนน
ผลสั ม ฤทธิ์ ด้ า นทฤษฎี เท่ ากั บ 82.95/81.65 และด้ า น
ปฏิบัติมีค่าร้อยละ 80.32 ทั้งนี้เนื่องจากในการออกแบบ
หลักสูตรฝึกอบรมได้มีการศึกษาความต้องการจําเป็นใน
การฝึกอบรมก่อน และในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ผู้ วิ จั ยได้ ใช้ ทฤษฎี ในการวิ เคราะห์ หั วข้ อเรื่ อง (Topic
Analysis) เพื่อนําไปใช้ในการกําหนดวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมให้ชัดเจน แล้วใช้วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่
วิเคราะห์ได้ไปสร้างใบเนื้อหาหรือเอกสารประกอบการ
บรรยาย โดยใบเนื้อหาจะใช้รูปภาพประกอบเพื่อให้ศึกษา
ได้ง่ายขึ้น สร้างใบแบบฝึกหัดและแบบ ทดสอบเพื่อวัด
และประเมินผู้เข้าฝึกอบรมตามระดับแต่ละวัตถุประสงค์ที่
วิเคราะห์ไว้ และเพื่อให้การบรรยายบรรลุวัตถุประสงค์ได้
ดี ยิ่ ง ขึ้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง ออกแบบและสร้ า งสื่ อ ประกอบการ
บรรยายโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป (Microsoft Power
Point) และเพื่อให้มีความน่าสนใจมากขึ้นผู้วิจัยจึง
พยายามออกแบบสื่อให้เหมาะสมกับการบรรยายแบบ
ถาม-ตอบเป็ น หลั ก ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ [4] โดยทํ า การ
วิเคราะห์หัวข้อเรื่อง เพื่อให้ได้ความรู้หลัก และความรู้
ย่อยแล้วนํามากําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และ
นํ ามาสร้ างชุ ดฝึ กอบรม ซึ่ งประกอบด้ วย เนื้ อหา สื่ อ
ประกอบการฝึ กอบรม แบบฝึ กหัด แบบทดสอบ และ
กําหนดวิธีการสอน ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับ [5] ที่
กล่ า วไว้ ว่ า ขั้ น ตอนการเรี ย นการสอนเป็ น ขั้ น ตอนที่
ดําเนินการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้บุคคลสามารถทําอย่าง
ใดอย่างหนึ่งได้โดยที่บุคคลนั้นไม่เคยทํามาก่อน การเรียนรู้
จึงเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนโดยยึดหลักประสบการณ์
ของการศึ กษา ซึ่ งขั้ นตอนการเรี ยนการสอนสามารถ
จําแนกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้ นสนใจปั ญหา (Motivation) ขั้ นสนใจปั ญหา
เป็นก้าวแรกในการนําทางเข้าไปหาการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ
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ปัจจัยที่ทําให้เกิดความสนใจในเนื้อหาอาจเกิดมาจาก
หลายประการด้ วยกั น เช่ น แรงจู งใจทั้ งภายนอกและ
ภายใน เจตคติ ค่านิยม เป็นต้น ขั้นสนใจปัญหามักจะ
เริ่มต้นด้วยการสร้างปัญหาให้นักเรียนได้คิด โดยการใช้
คําถามถาม หรือการกล่าวนําเพื่อดึงดูดความสนใจที่จะ
ติดตามและศึกษาเนื้อหา
2. ขั้นศึกษาข้อมูล (Information) เป็นการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับความรู้ใหม่ ๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหาในขั้นตอนแรก
ดังนั้น ในขั้นนี้จึงต้องใช้เวลามากกว่าขั้นตอนอื่นๆ โดย
อาจใช้ วิ ธี การให้ เนื้ อหาหลากหลายระบบ เพื่ อเน้ นย้ํ า
ความเข้าใจให้กับนักเรียน เช่น การบรรยาย การถามตอบ
หรือให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น
3. ขั้ น นํ า ข้ อ มู ล มาใช้ (Application) เป็ น การ
ตรวจสอบความรู้ใหม่ที่นักเรียนได้รับว่าสามารถนํามา
แก้ปัญหาที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์การเรียนการสอน
ที่ ตั้ ง ไว้ ไ ด้ ห รื อ ไม่ โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ เ หมาะสม เช่ น
แบบฝึกหัด แบบทดสอบ หรือการสอบถามระหว่างการ
เรี ยน หากยั งไม่ สามารถแก้ ปั ญหาได้ ก็ อาจจะต้ องให้
ศึกษาเพิ่มเติม หรือเสนอแนะให้ดําเนินการอื่น ๆ ต่อไป
4. ขั้ น ประเมิ น ผลสํ า เร็ จ (Progress) เป็ น การ
ตรวจสอบผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 ว่าตรงตามเป้าหมาย
หรือไม่ โดยพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของบทเรียนเป็น
หลัก ถ้าหากบรรลุตามวัตถุประสงค์ก็แสดงว่า นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ขนึ้ ในขั้นนี้จะกระทําทันทีหลังจากขั้นตอน
ที่ 3 ถ้ายังไม่ผ่านเกณฑ์การวัดผลที่กําหนดไว้ก็อาจจะ
ต้ องกลั บไปศึ กษาเพิ่ มเติ มหรื อดํ าเนิ นการอย่ างอื่ น ๆ
ต่อไป
8. ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช้
8.1 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรนํา
ผลการวิจัยนี้ไปกําหนดเป็นนโยบายเพื่อให้สถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานําระบบ
การบริหารจัดการหลักสูตรแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
ไปประยุกต์ใช้ในการนการนการบริหารจัดการหลักสูตร
ของแต่ละสถานบริหารจัดการหลักสูตรของแต่ละสถาน
บริหารจัดการหลักสูตรของแต่ละสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
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8.2 ผู้ บริ หารสถานศึ กษาควรนํ าระบบการบริ หาร
จัดการหลักสูตรแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาไปใช้อบรม
ให้กับผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และนําไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรของแต่ละสายงาน
ตลอดจนการติดตามผลของการนําระบบไปใช้
9. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
9.1 ควรศึกษาวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาระบบประเมิน
การบริหารจัดการหลักสูตรแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
ตามสภาพจริงของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
9.2 ควรศึกษาวิจัยเกีย่ วกับการพัฒนารูปแบบการฝึก
อบรมหลั ก สู ต รการพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การ
บริ หารจั ดการหลักสู ตรแบบมีส่ วนร่วมในสถานศึ กษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
9.3 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบความ
ร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษาในการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักสูตรแบบส่วนร่วมใน
สถานศึกษา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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