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การพัฒนารูปแบบการบริ หารหลักสูตรระยะสัน้ โดยใช้โมดูลฝึ กอบรมในการจัด
การเรียนการสอนสําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรืองแสง ห้าสกุล1* ชัยวิชติ เชียรชนะ2 และ ไพโรจน์ สถิรยากร3
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มีวตั ถุ ประสงค์ 1) พัฒนาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารหลักสูตร ระยะสัน้
โดยใช้โมดูลฝึ กอบรมในการจัดการเรียนการสอน สําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2) พัฒ นาและหาประสิท ธิภาพคู่มือ การบริห ารหลัก สูตรระยะสัน้ โดยใช้โ มดูล ในการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มเป้าหมายทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ ผูบ้ ริหาร
หัว หน้ า งาน หัว หน้ า แผนกและครูผู้ส อน จากวิท ยาลัย ที่จดั การเรีย นการสอนหลัก สูตรระยะสัน้ สัง กัด สํา นัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผูเ้ ชีย่ วชาญเกีย่ วกับหลักการบริหารหลักสูตรทัง้ ภาครัฐและเอกชน จํานวน 8 ท่าน
ผลการวิจยั สามารถสรุปได้ดงั นี้ 1) ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร หลักสูตรระยะสัน้
โดยใช้โมดูลฝึ กอบรมในการจัดการเรียนการสอนสําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พบว่ารูปแบบการบริหารหลักสูตรระยะสัน้ โดยใช้โมดูลฝึ กอบรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ประกอบด้วย องค์ประกอบจํานวนทัง้ สิน้
5 องค์ประกอบได้แก่ (1) กําหนดคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (1) วางแผนการใช้หลักสูตร (3) ดําเนินการใช้
หลักสูตร (4) ประเมินผลการใช้หลักสูตรและ (5) ติดตามผลการดําเนินการตามโครงการซึง่ ผูเ้ ชีย่ วชาญเห็นว่ารูปแบบ
การบริหารหลักสูตรระยะสัน้ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพคูม่ อื การ
บริห ารหลักสูต รระยะสัน้ โดยใช้โ มดูล ฝึ ก อบรมในการจัดการเรีย นการสอน สํา หรับสถานศึก ษา สัง กัด สํา นัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า คู่มอื การจัดโครงสร้างการบริหารคู่มอื การบริหารหลักสูตรระยะสัน้ และ คู่มอื การ
ติดตามประเมินผล มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากทีส่ ดุ และผลการหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึ กอบรมครูสอนวิชาชีพ
ระยะสัน้ ในการจัดทําโมดูล ฝึกอบรม ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งในคู่มอื การบริหารหลักสูตรระยะสัน้ การประยุกต์ใช้ IPO Model
พบว่าหลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมในระดับมากทีส่ ดุ และมีดชั นีความสอดคล้องสูงทุกด้าน การทดลองใช้หลักสูตร
ฝึ กอบรม มีผลสัมฤทธิภาคทฤษฎี
ร้อยละ 81.60/80.49 และผลสัมฤทธิภาคปฏิ
บตั ิ ร้อยละ 79.42 ผลการเก็บรวบรวม
์
์
ข้อมูลพบว่า มีผลสัมฤทธิภาคทฤษฎี
ร้อยละ 82.32/81.41 และผลสัมฤทธิภาคปฏิ
บตั ิ ร้อยละ 79.91 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ท่ี
์
์
กําหนดทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ และผูเ้ ข้าฝึ กอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด การติดตามผลหลังการ
ฝึกอบรมพบว่า ผูเ้ รียนทีผ่ ่านการเรียนการสอนโดยใช้โมดูลฝึ กอบรม มีผลสัมฤทธิ ์สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนดทัง้ ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ และผูเ้ รียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน โดยใช้โมดูลฝึกอบรมอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ
คําสําคัญ: รูปแบบการบริหารหลักสูตรระยะสัน้ โดยใช้โมดูลฝึกอบรม
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The Development of Administration on Short Training Course Module for
Education Institutes under the Office of Vocational Education Commission
Ruangsang Hasakool1* Chaiwichit Chianchana2 and Pairote Stirayakorn3
Abstract
This research aimed to 1) develop and evaluate the appropriateness of the administration on short courses
module for educational institutes under the Office of Vocational Education Commission (OVEC). The researcher 2)
intended to develop and find the efficiency of the short training course handbook using module in theoretical and
practical approaches. The target group included the group of administrative team, supervisors, department heads,
and teachers from the colleges that provided short courses under the OVEC, and the group of specialists who
specialists in the field of curriculum administration of both government and private sectors. The results can be
concluded as follows: 1) The results showed high appropriateness, rated by the specialists, of the developed
administration on short teaching course module for educational institutes under the OVEC which comprises of 5
aspects of (1) defining the curriculum administrative committee, (2) planning curriculum implementation, (3)
implementing the curriculum, (4) evaluating the curriculum, and (5) following-up the achievement of the project. 2)
The efficiency results of the handbook of the administration on short training course module have demonstrated
that the handbook of administration structure, the handbooks of short training administration course, and the
evaluation handbook of follow-up study of the appropriateness were the most appropriate handbooks. The
efficiency results of the vocational short training course module, which was a part of the shot training administration
course, implemented with the IPO Model, appeared to have the highest level of the appropriateness training and
the figures were relatively hight in all aspects. The results of training implementation on both theoretical and
practical parts were also hight at level of at 81.60/80.49 and 79.42. In addition, the data collecting results showed
that the theoretical and practical approaches at 82.32/81.41 and 79.91 levels were higher than the initial
hypothesis levels. Besides, the satisfaction level of the trainees in participating the training course was at the
highest level. Lastly, the follow-up stude of the trainees who completed this training course module had higher
satisfactory results than the hypothetical assumption in both theory and practice. Also, they rated their satisfaction
on the instruction using training module at the highest level.
Keywords: Administration on short training Course module for education institutes under the office of
Vocational Education Commission
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1. บทนํา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในฐานะที่
เป็ นหน่ วยงานทางการศึกษา จัดการศึกษาเพื่อผลิตและ
พัฒนากําลังคนด้านอาชีพ ระดับฝี ม ือ ระดับเทคนิคและ
ระดับเทคโนโลยีให้มคี ุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดการศึกษาหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ
ชัน้ สูง และหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ในการจัดการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุ ณภาพมีป จั จัยหลายประการที่
จะต้องนํ ามาสนับสนุ น และจากการศึกษาปจั จัยดังกล่าว
ทีส่ ่งผลต่อคุณภาพผูเ้ รียนพบว่าปจั จัยสําคัญทีส่ ุดทีส่ ่งผล
ต่อคุณภาพ หรือผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของผู้เรียนและ
์
ส่งผลต่อคุณภาพของสถานศึกษาโดยตรง คือ คุณลักษณะ
ของครู ผู้ ส อนและกระบวนการจัด การเรี ย นการสอน
สอดคล้องกับแนวคิดของเฉลิมศักดิ ์ [1] ได้กล่าวว่าการจัด
การศึกษาอย่างแท้จริง คือผลผลิตจากครู อาจารย์นัน่ เอง
ถ้ า ครู มี คุ ณ ภาพผลผลิ ต ย่ อ มมี คุ ณ ภาพตามไปด้ ว ย
คุณภาพของครูขน้ึ อยู่ก ับคุณภาพการสอน พฤติกรรม
การสอนที่มีมาตรฐานย่อมประกันคุณภาพแห่งผลผลิต
นอกจากนี้ยงั พบว่าผูบ้ ริหารสถานศึกษา และกระบวนการ
บริหารจัดการส่งผลต่ อคุณภาพผู้เรียนหรือสถานศึกษา
ผ่านการจัดการเรียนการสอนด้วยเช่นเดียวกัน [2] และ [3]
ได้กล่าวว่า ความสําเร็จของการบริหารสถานศึกษาขึน้ อยู่
กับผูบ้ ริหารเป็ นสําคัญ หากจะพัฒนาคุณภาพของเยาวชน
จะต้องพัฒนาหรือปฏิรปู การบริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ต้องพัฒนาผูบ้ ริหารให้มภี าวะผูน้ ําทางการบริหาร
กล่าวได้ว่าการพัฒนาผูเ้ รียนให้มผี ลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
ได้ ดีนั น้ ผู้บ ริหารจะต้ อ งมีภ าวะผู้นํ าทางการบริห าร
จัดการภายในสถานศึกษา ผ่านการจัดการเรียนการสอน
ของครูเพื่อให้ครูเป็ นผูท้ ม่ี คี ุณลักษณะของความเป็ นครูทด่ี ี
มีก ระบวนการเรีย นการสอนที่ดี มีป ระสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล จึงทําให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบ
ผลสําเร็จส่งผลต่อคุณภาพของผูเ้ รียน และสถานศึกษาได้
ตามวัตถุ ประสงค์และจากการศึกษาพบว่ ารูปแบบการ
จัด การเรียนการสอนที่ดีนั น้ จะต้ อ งใช้เ ทคนิ ควิธีก าร
กระบวนการทีด่ ตี ามหลักการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้
ผู้เรียนมีคุ ณลักษณะตามจุ ดประสงค์ของหลักสูตรซึ่งมี
ขัน้ ตอนคือการวินิจฉัยความต้องการ กําหนดวัตถุประสงค์
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เฉพาะการเลือกเนื้อหาการจัดระบบเนื้อหาการเลือกและ
จัดกิจกรรมประเมินผล และการตรวจสอบความเหมาะสม
ของหลักสูตร [4]
จากความเป็ นมาและปญั หาดังกล่าวผูว้ จิ ยั ในฐานะเป็ น
ผูบ้ ริหารผู้หนึ่งที่มหี น้าทีบ่ ริหารการจัดการเรียนการสอน
ให้บรรลุ ผลตามวัตถุ ประสงค์ของหลักสูตร เพื่อพัฒนา
ผูเ้ รียนให้เป็ นผูท้ ม่ี สี มรรถนะสามารถไปประกอบอาชีพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสนใจทีจ่ ะพัฒนารูปแบบการบริหาร
หลักสูตรระยะสัน้ โดยใช้โมดูลฝึ กอบรมในการจัดการเรียน
การสอนสําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ให้ก ับผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาอาชีว
ศึกษา ได้นําไปใช้พฒ
ั นากระบวนการบริหาร ซึง่ จะส่งผล
ต่อคุณภาพของการบริหารของผูบ้ ริหาร คุณภาพการสอน
ของครู คุณภาพของผูเ้ รียนและผูส้ าํ เร็จการศึกษา
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพื่อ พัฒ นาและประเมิน ความเหมาะสมของ
รูป แบบการบริห ารหลัก สูต รระยะสัน้ โดยใช้โ มดูล ฝึ ก
อบรมในการจัดการเรียนการสอนสําหรับสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2.2 เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพคู่มอื การ
บริหารหลักสูตรระยะสัน้ โดยใช้โมดูลฝึกอบรม ในการจัด
การเรียนการสอนสําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. คําถามในการวิ จยั
3.1 ความเหมาะสมรูปแบบการบริหารหลักสูตรระยะ
สัน้ โดยใช้โมดูลฝึกอบรมในการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีว
ศึกษา และส่วนประกอบย่อยในแต่ละองค์ประกอบของ
รูปแบบมีความเหมาะสมในระดับใด
3.2 คู่มอื การบริหารหลักสูตรระยะสัน้ โดยใช้โมดูล
ฝึ ก อบรม ในการจัด การเรีย นการสอนสํา หรับ สถาน
ศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี
ประสิทธิภาพอย่างไร
4. ขอบเขตของการวิ จยั
4.1 ด้านเนื้อหาของการวิจยั
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การพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรระยะสัน้ โดยใช้
โมดูลฝึ กอบรมในการจัด การเรียนการสอนสําหรับสถาน
ศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะ
มุ่งศึกษาเฉพาะการบริหารจัดการการบริหารหลักสูตร
ระยะสัน้ โดยใช้โ มดู ล ติดตามประเมินผลหลักสูตรฝึ ก
อบรมครูในการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นฐานสมรรถนะ
4.2 ด้านกลุ่มเป้าหมายทีใ่ ช้ในการวิจยั
4.2.1 กลุ่มเป้าหมายทีใ่ ช้ในการศึกษาแนวทาง
ในการพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรระยะสัน้ โดยใช้
โมดูลฝึ กอบรม ได้แก่ ผู้บริหาร จํานวน 17 คน หัวหน้ า
งานพัฒนาหลักสูตรฯ จํานวน 19 คน หัวหน้าแผนกวิชา
จํานวน 93 คน ครู ผู้สอน จํ านวน 106 คน และผู้เรียน
หลั ก สู ต รระยะสั น้ จากวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า ง สั ง กั ด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 181 คน
โดยสุ่ ม แต่ ล ะภาคของประเทศ ประกอบด้ ว ย ภาค
ตะวั น ออกและกรุ ง เทพมหานคร ภาคเหนื อ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง และภาคใต้
4.2.2 กลุ่มเป้าหมายทีใ่ ช้ในการประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการบริหารหลักสูตร ได้แก่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
เกีย่ วกับการบริหารหลักสูตรระยะสัน้ ผูเ้ ชีย่ วชาญเกีย่ วกับ
หลักการบริหารหลักสูตร และผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทีเ่ ปิ ดสอนหลักสูตร
ระยะสัน้ โดยใช้ วิธีก ารคัด เลือ กตามเกณฑ์ ท่ีกํ า หนด
จํานวน 8 ท่าน
4.3 กลุ่มเป้าหมายในการทดลองใช้หลักสูตรฝึ กอบรม
(Try out)
4.3.1 กลุ่มเป้าหมายสําหรับหลักสูตรฝึ กอบรม
การพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรระยะสัน้ ฯ ได้แก่
รองผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยวิชาการ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
หัวหน้าแผนกวิชา จากวิทยาลัยสารพัดช่าง (จํานวน 10 คน)
4.3.2 กลุ่มเป้าหมายสําหรับหลักสูตรฝึ กอบรม
การพัฒ นาการจัด ทํ า โมดู ล ฝึ ก อบรม ได้ แ ก่ ครู ช่ า ง
อุตสาหกรรม จากวิทยาลัยสารพัดช่าง สังกัดอาชีวศึกษา
ภาคกลาง จํานวน 10 คน
4.4 กลุ่มเป้าหมายในการนําหลักสูตรฝึ กอบรมไปเก็บ
รวบรวมข้อมูล
4.4.1 กลุ่มเป้าหมาย ในการนําหลักสูตรฝึ กอบรม
ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารจํานวน 7 คน
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และครูผู้สอนจํานวน 15 คน ที่เปิ ดสอนหลักสูตรระยะสัน้
จากวิทยาลัยสารพัดช่าง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ทีไ่ ม่ใช่ผเู้ ข้าอบรมทดลองการใช้หลักสูตร
ฝึกอบรม
4.4.2 กลุ่มเป้าหมายในการติดตามและประเมินผล
ได้แก่ ผูบ้ ริหาร หัวหน้าแผนกและครูผสู้ อนจากวิทยาลัยที่
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสัน้ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (จํานวน 7 คน)
5. วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ดําเนินการในลักษณะการวิจยั และ
พัฒนา (Research and Development) โดยมีขนั ้ ตอนใน
การดําเนินการวิจยั ดังนี้
5.1 ศึกษาข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้อง
ขัน้ ตอนนี้ ผู้วิจ ัยได้ศึกษาข้อมูลแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อนํามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการ
บริหารหลักสูตรระยะสัน้ โดยใช้โมดู ลฝึ กอบรมในการ
จัดการเรียนการสอนสําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5.2 ศึกษาสภาพปญั หาการบริหารหลักสูตรระยะสัน้
ั หาการบริห าร
ขัน้ ตอนนี้ ผู้ วิ จ ัย ได้ ศึก ษาสภาพป ญ
หลัก สู ต รระยะสัน้ โดยการสร้ า งแบบสอบถามไปเก็ บ
รวบรวมข้อมูลกับผู้บริหารจํานวน 17 คน หัวหน้างาน
พัฒนาหลักสูตรฯ จํานวน 19 คนหัวหน้าแผนกจํานวน 93
คน ครูผสู้ อนจํานวน 106 คน และนักศึกษาหลักสูตรระยะ
สัน้ จํานวน 181 คน
5.3 ร่างรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ขัน้ ตอนนี้ผวู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาแนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับรูปแบบ
การบริหารหลักสูตรระยะสัน้ โดยใช้โมดูลฝึกอบรมรูปแบบ
ต่างๆ และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนได้ศกึ ษาสภาพ
ปญั หาในการพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรระยะสัน้
โดยใช้โมดูลฝึกอบรม เพื่อนํามาร่างรูปแบบการบริหาร
หลักสูตรระยะสัน้ โดยใช้โมดูลฝึกอบรม
5.4 ประเมินรูปแบบการบริหารหลักสูตรระยะสัน้
ขัน้ ตอนนี้ผวู้ จิ ยั ได้ประเมินรูปแบบการบริหารหลักสูตร
ระยะสัน้ โดยใช้ โ มดู ล ฝึ ก อบรมที่ พ ัฒ นาขึ้น โดยมี
กระบวนการดังนี้
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5.4.1 ขัน้ ตอนการประเมินรูปแบบการบริหาร
หลักสูตรระยะสัน้ โดยใช้โมดูลฝึ กอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ
เกีย่ วกับการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรระยะสัน้ จํานวน 8 คน เป็ นกลุ่มเป้าหมายที่
คัดเลือกตามเกณฑ์ท่กี ําหนด ที่มีประสบการณ์ ในด้าน
การบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ระยะสัน้ ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร
หลักสูตรระยะสัน้ โดยใช้โมดูลฝึกอบรม
5.4.2 พิ จ ารณาประเมิ น รู ป แบบการบริ ห าร
หลักสูตรระยะสัน้ โดยใช้โมดูลฝึ กอบรมเครื่องมือที่ใช้ คือ
แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วน 1. คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 2. วางแผนการใช้หลักสูตร 3. ดําเนินการ
ใช้หลักสูตร 4. ประเมินผลการใช้หลักสูตร 5. ติดตามผล
การดําเนินการเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณารูปแบบการ
บริหารหลักสูตรระยะสัน้ โดยใช้โ มดูลฝึ กอบรมได้ร่ าง
รู ปแบบการบริหารหลักสูต รระยะสัน้ โดยใช้โ มดู ลฝึ ก
อบรมเพื่อนํ าไปเป็ นรูปแบบการบริหารหลักสูตรระยะสัน้
ต่อไป
5.5 ร่างคู่มอื การบริหารหลักสูตรระยะสัน้
ขัน้ ตอนนี้ผู้วจิ ยั ได้ร่างคู่มอื การบริหารหลักสูตรระยะ
สัน้ ของหลั ก สู ต รในสถานศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย สัง กั ด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย
5.5.1 คูม่ อื การจัดโครงสร้างบริหารประกอบด้วย
รูปแบบการบริหารหลักสูตรระยะสัน้ โดยใช้โมดูลโครงสร้าง
การบริหารหลักสูตรระยะสัน้ คณะกรรมการการบริหาร
หลักสูตร คณะกรรมการดําเนินงาน ขัน้ ตอนการดําเนิน
การตามโครงสร้าง บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ตาม
โครงสร้างการบริหารหลักสูตรระยะสัน้
5.5.2 คู่มอื การบริหารหลักสูตรระยะสัน้ โดย
ใช้ โ มดู ล ฝึ ก อบรม ประกอบด้ ว ยรู ป แบบการบริ ห าร
หลักสูตรระยะสัน้ โดยใช้โมดูลฝึ กอบรม องค์ประกอบของ
รูปแบบการบริหารหลักสูตรระยะสัน้ องค์ประกอบของ
คณะกรรมการ ขัน้ ตอนการดําเนินการบริหารหลักสูตร
บทบาทภาระหน้ า ที่ ขัน้ ตอนการดํ า เนิ น การกิจ กรรม
แบบฟอร์มการลงทะเบียนการเรียนการสอนด้วยโมดูล
ฝึ กอบรมขัน้ ตอนการเรียน/การฝึ กอบรมด้วยโมดูลเพื่อ
สะสมสูร่ ายวิชาชีพระยะสัน้ เอกสาร/ใบลงทะเบียนรายวิชา
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หลักสูตรระยะสัน้ คู่มอื หลักสูตรฝึ กอบรมครูผสู้ อนวิชาชีพ
ระยะสัน้ ทําโมดูลฝึ กอบรมในการจัดการเรียนการสอน
สําหรับสถานศึกษา
5.5.3 คู่มอื การติดตามประเมินผลประกอบด้วย
ขัน้ ตอนการดําเนินการการติดตามประเมินผลองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการแบบติดตามการดําเนินการจัดการเรียน
การสอนของครู ที่ใช้โมดูลสําหรับการเรียนการสอนของ
ผูบ้ ริหาร แบบติดตามการดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ของครู ที่ใช้โมดูลสําหรับการเรียนการสอนของหัวหน้ า
แผนก แบบติดตามการดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ของครู ที่ใช้โมดูลสําหรับการเรียนการสอนของผู้เรียน
รูปแบบและขัน้ ตอนการนิเทศติดตาม
5.6 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ขัน้ ตอนนี้ ผู้วิจ ัยได้ศึกษาข้อมู ลรูปแบบการบริหาร
หลักสูตรระยะสัน้ โดยใช้โมดูลฝึ กอบรม จากเอกสาร ตํารา
วิเคราะห์ภาระงานและหน้าทีข่ องครูผสู้ อนวิชาชีพระยะสัน้
เพื่อนํ ามากําหนดเป็ นหัวข้อเรื่องในการจัดทําหลักสูตร
ฝึกอบรมโดยได้หวั ข้อเรื่อง จํานวน 12 หัวข้อเรื่อง
5.7 ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม
ขัน้ ตอนนี้ผู้วิจยั ได้ได้นําเครื่องมือในการวิจยั ได้แก่
หลักสูตรฝึ กอบรมการจัดทํ าโมดูล ที่ผ่ านการประเมิน
คุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ท่ปี รึกษาเห็นชอบ
แล้วไปทดลองใช้กบั กลุ่มเป้าหมายคือ ครูช่างอุตสาหกรรม
จากวิทยาลัยสารพัดช่ าง สังกัดอาชีวศึกษาภาคกลาง
จํานวน 10 คน
5.8 นําหลักสูตรฝึกอบรมไปเก็บรวบรวมข้อมูล
ขัน้ ตอนนี้ ผู้วิจ ัยได้ นํ าหลักสูตรฝึ กอบรมไปใช้เก็บ
รวบรวมข้อมู ลกับครู ผู้สอนหลักสู ตรระยะสัน้ จํ า นวน
15 คน โดยเป็ นผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์การสอนรายวิชาชีพไม่
ตํ่ากว่า 5 ปี
5.9 ติดตามผล
ขัน้ ตอนนี้ผู้วิจยั ได้ติดตามผลการฝึ กอบรม เป็ นการ
ติดตามผลการปฏิบตั ิงานการจัดการเรียนการสอนราย
วิชาชีพเฉพาะของหลักสูตรในสถานศึกษาของวิทยาลัย
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภายหลัง
จากการฝึกอบรม

1/18/60 BE 5:20 PM

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม – ธั น วาคม 2559

6. ผลการวิ จยั
6.1 ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ
รู ป แบบการบริ ห ารหลั ก สู ต รระยะสัน้ โดยใช้ โ มดู ล
ฝึ กอบรมในการจัดการเรียนการสอนสําหรับสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข้อมูลย้อนกลับ

กําหนดคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
วางแผนการใช้หลักสูตร

ประเมิน
ผล
การใช้
หลักสูตร

ติดตาม
ผลการ
ดําเนิน
การตาม
โครงการ

ดําเนินการใช้หลักสูตร
ข้อมูลย้อนกลับ

รูปที่ 1 รูปแบบการบริหารหลักสูตรระยะสัน้ โดยใช้
โมดูล ฝึกอบรม
รูป แบบการบริห ารหลัก สูต รระยะสัน้ โดยใช้โ มดู ล
ฝึกอบรมในการจัดการเรียนการสอนสําหรับสถานศึกษา
ที่พฒ
ั นาขึน้ มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ซึ่ ง มี ผู้ อํ า นวยการ
สถานศึกษา รองผู้ อํ านวยการฝ่ า ยบริห ารทรัพ ยากร
รองผู้ อํ านวยการฝ่ ายพัฒนากิจ การนั กเรียนนั กศึกษา
หัวหน้ าแผนกทุกแผนก ผู้แทนจากสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมจังหวัด หรือผู้แทนหอการค้าจังหวัดหรือ
ผู้แทนรองผู้อํานวยการฝ่า ยวิช าการ และหัวหน้ า งาน
พัฒนาหลักสูตรฯ องค์ประกอบที่ 2 การวางแผนการใช้
หลักสูตรประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร
การจัดบุคลากรสําหรับการสอน การจัดเตรียมอาคาร
สถานที่ก ารจัด เตรีย มเครื่อ งมือ และอุ ป กรณ์ การจัด
เตรียมวัสดุฝึกการจัดเตรียมงบประมาณและการจัดกลุ่ม
นักศึกษาเข้าชัน้ เรียน องค์ประกอบที่ 3 การดําเนินการ
ใช้ ห ลั ก สู ต ร องค์ ป ระกอบที่ 4 ประเมิ น ผลการใช้
หลัก สูต ร และองค์ป ระกอบที่ 5 การติด ตาม/การ

_17-0051(052-060)6.indd 57

57

ประเมินผล ซึง่ รูปแบบผ่านการประเมินความเหมาะสม
โดยผูท้ รงคุณวุฒอิ ยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ 4.50
6.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มอื การใช้
รู ป แบบการบริ ห ารหลัก สู ต รระยะสัน้ โดยใช้ โ มดู ล
ฝึกอบรมในการจัดการเรียนการสอนสําหรับสถานศึกษา
จํานวน 3 เล่ม ประกอบด้วย คู่มอื การจัดโครงสร้างการ
บริหารจัดการ คู่มือการบริหารหลักสูตรระยะสัน้ และ
คู่มอื การติดตามประเมินผล พบว่ามีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากทีส่ ดุ มีค่าเฉลีย่ 4.76
6.3 ผลการหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึ กอบรมครู
สอนวิชาชีพระยะสัน้ ในการจัดทําโมดูลฝึกอบรม ซึง่ เป็ น
ส่วนหนึ่งในคู่มอื การบริหารหลักสูตรระยะสัน้ โดยการ
ประยุกต์ใช้ IPO Model พบว่าการประเมินปจั จัยนําเข้า
โดยผู้เ ชี่ยวชาญประเมิน ว่ า หลัก สูต รฝึ ก อบรมมีค วาม
เหมาะสมในระดับมากทีส่ ุด มีค่าเฉลี่ย 4.89 และมีดชั นี
ความสอดคล้ อ งสู ง ทุ ก ด้ า น และผลการทดลองหา
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึ กอบรม มีผลสัม ฤทธิภ์ าค
ทฤษฎีมคี ่าร้อยละ 81.60/80.49 และผลสัมฤทธิภาคปฏิ
บตั ิ
์
มีค่าร้อยละ 79.42 การประเมินกระบวนการ ซึง่ เป็ นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายเพื่อหาประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรฝึกอบรมพบว่า ผลสัมฤทธิภาคทฤษฎี
มคี ่า
์
ร้อ ยละ 82.32/81.41 และผลสัม ฤทธิภ์ าคปฏิบ ัติมีค่ า
ร้อยละ 79.91 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนดทัง้ ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ และผูเ้ ข้าฝึกอบรมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากทีส่ ดุ มีค่าเฉลีย่ 4.67 การประเมินผลผลิตหลัง
การฝึ ก อบรม ผู้เ รีย นที่ผ่ า นการเรีย นการสอนโดยใช้
โมดูลฝึ กอบรม พบว่า มีผลสัมฤทธิท์ งั ้ ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั สิ ูงกว่า ร้อยละ 80/80 และร้อยละ 75 และ
ผู้เ รีย นมีค วามพึง พอใจต่ อ การเรีย นการสอน โดยใช้
โมดูลฝึกอบรมอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ มีค่าเฉลีย่ 4.62
7. อภิ ปรายผล
การพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรระยะสัน้ โดย
ใช้โ มดูล ฝึ กอบรมในการจัดการเรีย นการสอนสํา หรับ
สถานศึกษา ซึ่งผลการวิจยั ข้อมูลพบประเด็นที่สมควร
นํามาอภิปรายผล ดังนี้
7.1 การพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การบริหารหลักสูตรระยะสัน้ โดยใช้โมดูลฝึ กอบรมในการ
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จัดการเรียนการสอนสําหรับสถานศึกษา ที่ประเมินโดย
ผู้ทรงคุ ณวุ ฒิท่ีม ีประสบการณ์ และเกี่ยวข้องกับการใช้
โมดูลฝึกอบรมในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 8 ท่าน
พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทัง้ องค์ประกอบ
ใหญ่ และองค์ประกอบย่ อยในแต่ ละองค์ประกอบใหญ่
ทัง้ นี้ อ าจเนื่ องมาจากก่ อนดํ า เนิ นการร่ า งรู ปแบบการ
บริหารหลักสูตรระยะสัน้ โดยใช้โมดูลฝึ กอบรมในการจัด
การเรียนการสอนสําหรับสถานศึกษาได้มกี ารศึกษาสภาพ
ปญั หาและและข้อเสนอแนะตลอดจนแนวคิดในการพัฒนา
ระบบการบริหารหลักสูตรระยะสัน้ โดยใช้โมดูลฝึ กอบรมที่
เหมาะสมและหรือสอดคล้องกับบริบทของการศึกษาของ
ประเทศ แล้วจึงนํ าข้อมูลมาประมวลและสังเคราะห์เป็ น
รูปแบบการบริหารหลักสูตรระยะสัน้ โดยใช้โมดูลฝึ กอบรม
ในการจัดการเรียนการสอนสําหรับสถานศึกษา และก่อน
นํ า ไปใช้ ใ นการเก็บ รวมรวมข้อ มู ล ได้ มีก ารส่ ง ให้ ก ับ
ผูท้ รงคุณวุฒปิ ระเมินเบือ้ งต้นก่อน แล้วนําข้อมูลทีไ่ ด้จาก
การประเมินนัน้ มาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบดังกล่าวให้ม ี
ความสมบูรณ์ยง่ิ ขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับความคิดของวิชยั [5]
ได้กล่าวว่า การนําหลักสูตรไปใช้ให้บรรลุนัน้ ผูบ้ ริหาร
โรงเรียนควรจัดวางแผนเกีย่ วกับการใช้หลักสูตร 1. การ
เตรียมวางแผนเพื่อใช้หลักสูตรใหม่ 2. การเตรียมจัดการ
อบรมครู เพื่อใช้หลักสูตรใหม่ 3. การจัดการครูเข้าสอน 4.
การจัดตารางสอน ควรคํานึงถึงการเรียนรู้วชิ าต่างๆ 5.
การจัดบริการวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียน การ
จัดทํากําหนดการสอนประมวลการสอน แผนการสอน
พัฒนาคู่มอื ครู แบบเรียน และสื่อการสอนเป็ นสิง่ สําคัญที่
จะต้องทํา 6. การประชาสัมพันธ์การใช้หลักสูตร 7. การ
จัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และการเลือกสรร
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดสภาพแวดล้อม ที่
เอือ้ อํานวยต่อการเรียน 8. การจัดโครงการประเมินผลการ
ใช้หลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร และสงัด [6] ได้
กล่าวถึงงานที่เกีย่ วข้องกับการนํ าหลักสูตรไปใช้ว่ามีงาน
หลักอยู่ 3 งานคือ 1. งานบริหารและบริการหลักสูตร 2.
งานดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร 3. งาน
สนับสนุนงานส่งเสริมการใช้หลักสูตร
7.2 การพัฒนาและประเมินคู่มอื การใช้รูปแบบการ
บริหารหลักสูตรระยะสัน้ โดยใช้โมดูลฝึ กอบรมในการ
จัดการเรียนการสอนสําหรับสถานศึกษา โดยผู้ท่มี ีส่วน
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เกี่ยวข้องในสถานศึกษา พบว่ าผู้ประเมินได้นําคู่มือ ที่
เกี่ยวข้องภาระหน้ าที่ของแต่ ละท่ าน นํ าไปใช้ในการ
จัดการบริหารระบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โมดูล
ฝึกอบรม เห็นว่ามีความเหมาะสมในการนําคู่มอื ไปใช้งาน
อยู่ในระดับมากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ 4.76 ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก
ในการพัฒนาคู่มือทัง้ 3 เล่ม ได้ยึดหลักการวิเคราะห์
ภาระหน้ าที่ของแต่ละส่วนแล้วจึงนํ าผลการวิเคราะห์มา
เขียนเป็ นขัน้ ตอนการดําเนิ นการที่ช ัดเจน ซึ่งในแต่ ละ
ขัน้ ตอนจะมีคําบรรยายของแต่ละขัน้ ตอนพร้อมตัวอย่าง
ประกอบนอกจากเนื้อหาแล้วจะมีเครื่องมือที่เกี่ยวข้องที่
จําเป็ นต้องใช้เพื่อความสะดวก ทําให้สามารถใช้งานได้
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึง่ สอดคล้องกับพิสฐิ
และธีร พล [7] ซึ่ง ได้ สรุ ป ขัน้ ตอนการพัฒ นาหลัก สู ต ร
ประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นกระบวนการซึ่ง
ได้มาซึง่ ข้อมูลต่างๆ 2. การกําหนดจุดมุ่งหมาย เป็ นการ
นําเอาข้อมูลทีไ่ ด้จากการกําหนดข้อมูลหรือโครงการต่างๆ
จนสมบูรณ์ เพื่อรอการนําไปใช้งาน 3. การนํ าไปใช้งาน
จริง เป็ นการนําข้อมูลต่างๆ ทีผ่ ่านการออกแบบทีเ่ ป็ นไป
ตามการกําหนดจุดมุ่งหมายมาทดลองใช้งานจริง 4. การ
ประเมินผล เป็ นการนําเอาข้อมูลจากการทีน่ ําเอาหลักสูตร
ไปใช้งาน และเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อทีจ่ ะนํามาวิเคราะห์หา
คําตอบของคุณภาพหลักสูตร ทีใ่ ช้งาน และ Adams [8]
ได้เสนอขัน้ ตอน การพัฒนาหลักสูตรที่อาศัยวิชาการไว้
16 ขัน้ ตอนคื อ 1. ค้ น หาและสํ า รวจความต้ อ งการ 2.
พัฒนาแผนภูมทิ กั ษะ 3. เลือกและปฐมนิเทศผู้สอน 4.
กําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 5. เลือกและวางตัวผูเ้ รียนหรือ
ผูเ้ ข้าอบรม 6. เลือกสภาพแวดล้อมการเรียน 7. เลือก
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และวัสดุต่างๆ 8. ติดตัง้ อุปกรณ์
เครื่ อ งมื อ และวั ส ดุ ต่ า งๆ 9. กํ า หนดมอบหมายงาน
ผูร้ บั ผิดชอบ 10. จัดชุดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ฉพาะบุคคล
11. เลือกวัสดุสงิ่ พิมพ์ 12. พัฒนาวัสดุสงิ่ พิมพ์ 13. เลือก
โสตทัศนูปกรณ์ 14. พัฒนาโสตทัศนูปกรณ์ 15. เลือก
และติดตัง้ อุปกรณ์การเรียนรู้ 16. การประเมินความ
บกพร่องของสัมฤทธิผล
์ และแนวคิดเกีย่ วกับรูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม หัวหน้างานเพื่อพัฒนาหลักสูตร
การสอนงานปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ ซึง่ มีขนั ้ ตอน
ดังนี้ 1. ศึกษาความต้องการ 2. ออกแบบหลักสูตร 3.
การนําไปใช้ 4. การประเมินผล 5. การติดตามผล
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7.3 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึ กอบรม
ครู ส อนวิช าชีพ ระยะสัน้ ในการจัด ทํ า โมดู ล ฝึ ก อบรม
พบว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทก่ี ําหนด คือ E1/E2 มีค่า
เท่ากับ 82.32/81.49 ซึ่งสูงกว่ าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้คือ
80/80 และมีผลสัมฤทธิด้์ านการปฏิบตั เิ ท่ากับ 79.91 ซึง่
สู ง กว่ า เกณฑ์ ท่ีกํ า หนดไว้ คื อ ร้ อ ยละ 75
สํ า หรับ
ภาคปฏิบตั ิ ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากในการออกแบบหลักสูตร
ฝึ ก อบรมได้ ม ีก ารศึก ษาความต้ อ งการจํ า เป็ น ในการ
ฝึกอบรมก่อนและในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผูว้ จิ ยั ได้
ใช้ทฤษฎีในการวิเคราะห์หวั เรื่อง (Topic Analysis) เพื่อ
นํ าไปใช้ในการกํ าหนดวัตถุ ประสงค์เชิงพฤติกรรมให้
ชัดเจนแล้วใช้วตั ถุ ประสงค์เชิงพฤติกรรมที่วิเคราะห์ไป
สร้างใบเนื้อหาหรือเอกสารประกอบการบรรยายโดยใบ
เนื้อหาจะใช้รปู ภาพประกอบ เพื่อให้ศกึ ษาได้ง่ายขึน้ สร้าง
ใบแบบฝึ กหัดและแบบทดสอบเพื่อวัดและประเมินผู้เข้า
ฝึ กอบรมตามระดับแต่ละวัตถุประสงค์ท่วี เิ คราะห์ไว้ และ
เพื่อให้การบรรยายบรรลุวตั ถุ ประสงค์ได้ดีข้นึ ผู้วิจยั จึง
ออกแบบและสร้ า งสื่ อ ประกอบการบรรยายโดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft PowerPoint และเพื่อมี
ความน่ า สนใจขึ้น ผู้ วิ จ ัย จึง พยายามออกแบบสื่อ ให้
เหมาะสมกับบรรยายแบบถาม-ตอบเป็ นหลักนอกจากนี้ใน
การวางแผนการบรรยาย ผู้ วิ จ ัย ได้ แ ยกแยะเนื้ อ หา
ออกเป็ นส่วนย่อยๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้มากที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับความคิดของสุชาติ [9] ที่กล่าวว่าบุคคลจะ
เกิดการเรียนรู้ข้นึ ได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนัน้ ได้ตอบสนองต่ อ
กระบวนการของสิง่ เร้า โดยการแสดงพฤติกรรมใหม่ ท่ี
ได้รบั จากสถานการณ์ ของกระบวนการของสิ่งเร้า หรือ
สิง่ แวดล้อมของการเรียนรู้นัน้ นัน้ กระบวนการของสิง่ เร้า
ของการเรียนรู้ทจ่ี ะทําให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ จึงเรียกได้
ว่ า “กระบวนการเรี ย นรู้ ” ประกอบด้ ว ยขัน้ ตอนต่ า งๆ
ั หา (Motivation)
4 ขัน้ ตอน ได้ แ ก่ 1) ขัน้ สนใจป ญ
2) ขั น้ ศึ ก ษาข้ อ มู ล (Information) 3) ขั ้น พยายาม
(Application) และ4) ขั ้น สํ า เร็ จ ผล (Progress) ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกับ ผลการศึก ษาของพรเลิศ [10] เรื่อ งการ
พัฒนาชุดการเรียนรู้สําหรับครูช่างอุตสาหกรรม โดยใช้
ระเบียบวิธกี ารวิจยั แบบกึ่งทดลอง (Quasi Experiment
Research) และจัดกระบวนการเรียนรูอ้ อกเป็ น 4 ขัน้ ตอน
ั หา (Motivation) 2) ขัน้ ศึกษาข้อมูล
คือ 1) ขัน้ สนใจป ญ
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(Information) 3) ขัน้ พยายาม (Application) และ 4) ขัน้
สําเร็จผล (Progress)ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า ชุดการเรียนรูท้ ่ี
พั ฒ นาขึ้ น สามารถใช้ เ รี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 95.03/90.66 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทีต่ งั ้
ไว้ สมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการสอน
วิชาช่างอุตสาหกรรม ของครูท่เี รียน โดยชุดการเรียนรู้ท่ี
พัฒนาขึ้น สูงกว่ าสมรรถนะของครูท่ีเรียนโดยวิธีปกติ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
และความก้าวหน้าของการเรียนรูข้ องครู ทีเ่ รียนรูด้ ว้ ยชุด
การเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาขึน้ สูงกว่าครูทเ่ี รียนโดยวิธปี กติอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .99
8. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิ จยั
8.1 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควร
กําหนดเป็ นนโยบายให้สถานศึกษาที่ม ีการจัดการเรียน
การสอนหลัก สู ต รระยะสัน้ ให้ นํ า รู ป แบบการบริ ห าร
หลักสูตรระยะสัน้ โดยใช้โมดูลสําหรับการจัดการเรียนการ
สอนไปใช้ในการบริหารและจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
ผูเ้ รียนมีสมรรถนะตรงตามสาขาอาชีพ และตรงตามความ
ต้องการของผูเ้ รียน
8.2 สถานศึกษาทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ระยะสัน้ ควรนํารูปแบบการบริหารหลักสูตรระยะสัน้ โดย
ใช้โมดูลฝึ กอบรมไปดําเนินการใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและฝึ กอบรมครูสอนวิชาชีพระยะสัน้ ให้จดั ทําโมดูล
สําหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
9. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิ จยั ครังต่
้ อไป
9.1 ควรศึกษาเกีย่ วกับการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึ กอบรมรูปแบบการบริหารหลักสูตรระยะสัน้
โดยใช้โมดูลฝึ กอบรมผ่านระบบสารสนเทศเพื่อกระจาย
โอกาสการเรียนรู้ไปสู่สงั คมที่กว้างขึน้ และบุคคลที่สนใจ
การเรียนรู้
9.2 ควรศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาและประเมิ น
รูปแบบการประเมินผลการบริหารหลักสูตรระยะสัน้ โดย
ใช้โมดู ลฝึ กอบรมให้สอดคล้องกับระบบการเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ และการสะสมหน่ วยกิต ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้เกิดการ
เชื่อมโยงเข้ากับหลักสูตรปกติ
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9.3 ควรศึ ก ษาการพัฒ นาและประเมิ น ระบบการ
ประเมินผลรูปแบบการบริหารหลักสูตรระยะสัน้ โดยใช้
โมดูลฝึ กอบรมในการบริหารหลักสูตรระยะสัน้ โดยให้
ครอบคลุมตลอดทัง้ หลักสูตรตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด
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