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บทที่ 1  บทนํา  1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา    ความก�าวหน�าของเทคโนโลยีท่ีทันสมัยใหม�ส�งผลให�สังคมป�จจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย�างต�อเนื่องและรวดเร็ว โดยเฉพาะอย�างยิ่งการศึกษาถือได�ว�าเป-นสังคมแห�งการเรียนรู�นั้น ซ่ึงคนในสังคมต�างมีความต�องการเรียนรู�ด�วยตนเองท่ีแตกต�างกันไปทําให�เกิดวิธีการเรียนรู�จํานวนมากและหลากหลายรูปแบบข้ึน   การศึกษาท่ีมีคุณภาพนั้นเป-นส�วนสําคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะเป-นกระบวนการในการพัฒนาคนให�มีคุณภาพสามารถดํารงชีวิตอยู�ในสังคมป�จจุบันได�อย�างมีความสุข อีกท้ังต�องสามารถปรับตัวให�ทันต�อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนอย�างรวดเร็ว กล�าวได�ว�าการศึกษาเป-นเครื่องกําหนดความเจริญก�าวหน�าในสังคมสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 คือกําหนดยุทธศาสตร;การพัฒนาประเทศ ด�านการเสริมสร�างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย;        ประเทศไทยมีป�ญหาทุนมนุษย;ในด�านคุณภาพคนในแต�ละช�วงวัย โดยผลลัพธ;ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค�อนข�างตํ่าการพัฒนาความรู�และทักษะของแรงงานไม�ตรงกับตลาดงาน คนไทยจํานวนไม�น�อยยังไม�สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได�อย�างเหมาะสมส�งผลต�อวิกฤตค�านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต          เพราะฉะนั้นการพัฒนาในระยะต�อไปจึงต�องให�ความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให�มีความสมบูรณ;ดังนี้ เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564, 65)    ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2542 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 จัดให�มีองค;กรหลักท่ีเป-นคณะบุคคลในรูปสภาหรือรูปคณะกรรมการจํานวนสี่องค;กร ได�แก� สภาการศึกษา 1. เพ่ือให�คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม 2. เพ่ือให�ได�รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล  3. สามารถเรียนรู�ด�วยตนเองอย�างต�อเนื่อง  4. มีสุขภาวะท่ีดีข้ึน  5. ทุกช�วงวัยมีทักษะ ความรู� และความสามารถเพ่ิมข้ึน 6. สถาบันทางสังคมมีความเข�มแข็งและมีส�วนร�วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน(แผนพัฒนา 



2  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา( ครูบ�านนอกดอทคอม 2562)   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป-นองค;กรท่ีผลิตและพัฒนากําลังคนอย�างมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองความต�องการกําลังคนของประเทศและภาคเอกชนส�งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาโดยจัดการอบรมวิชาชีพให�มีคุณภาพและได�มาตรฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพสู�สากลโดยขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให�ท่ัวถึง ต�อเนื่องเสมอภาค และเป-นธรรม อีกท้ังเป-นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝHมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ และสร�างเครือข�ายความร�วมมือให�ทุกภาคส�วนมีส�วนร�วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการฝIกอบรมวิชาชีพวิจัย สร�างนวัตกรรม จัดการองค;ความรู�เพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนส�งเสริมพัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป-นเลิศ ม่ันคง และก�าวหน�าในวิชาชีพ(สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2562)    เพราะฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนในสายอาชีวศึกษา จึงออกแบบให�สอดคล�องกับความต�องการกําลังคน เพ่ือให�มีทักษะของตลาดแรงงานและตอบสนองกับความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีในป�จจุบัน ท้ังนี้ผู�เรียนสามารถเลือกระบบและแนวทางการเรียนท่ีเหมาะสมสอดคล�องกับศักยภาพ ความสนใจ และโอกาสในการเรียนรู�ท่ีเหมาะสม หลักสูตรอาชีวศึกษาได�ส�งเสริมความร�วมมือในการจัดการศึกษาและการมีส�วนร�วมในการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันสถานประกอบการ และหน�วยงาน   อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องท้ังในระดับชุมชนระดับท�องถ่ิน และระดับชาติ(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2561) โดยเฉพาะอย�างยิ่งงานวิชาการต�องจัดการศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษาให�เป-นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2542 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562เน�นการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปให�สถานศึกษามากท่ีสุดต�องมีการบริหารงานวิชาการท่ีดีและมีคุณภาพมากท่ีสุด    สว�าง สัตย;ธรรม (2557, 4) กล�าวว�า งานบริหารด�านวิชาการเป-นงานท่ีผู�บริหารต�องใช�ความพยายามและความสามารถอย�างมาก เพ่ือนําคณะผู�ร�วมงานและผู�เก่ียวข�องดําเนินการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนประสานงานการนําทรัพยากรการบริหารมาใช�ในกระบวนการบริหารให�การบริหารงานวิชาการบรรลุเปLาหมายท่ีวางไว�การบริหารงานวิชาการจึงเป-นหัวใจสําคัญของการบริหารสถานศึกษา และการท่ีผู�บริหารสถานศึกษาจะทําหน�าท่ีบริหารงานวิชาการได�อย�างสมบูรณ;จําเป-นต�องให�ความสําคัญและเข�าใจขอบเขตของการบริหารงานวิชาการโดยเฉพาะอย�างยิ่งงานด�านหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรและการสอน งานด�านการปรับปรุงการเรียนการสอน การนิเทศการสอนและการพัฒนาบุคลากร รวมท้ังงานด�านการวัดผลและประเมินผล  



3  จากรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปHการศึกษา 2561 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา สรุปได�ดังนี้    1. ผู�สําเร็จการศึกษา ตามเกณฑ;การสําเร็จการศึกษา ในปHการศึกษา 2561 คิดเป-นร�อยละ 64.58   2. ผู�สําเร็จการศึกษาท่ีได�งานทําในสถานประกอบการ หน�วยงานรัฐและเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต�อภายใน 1 ปH คิดเป-นร�อยละ 90   3. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการหน�วยงาน หรือสถานศึกษาหรือผู�รับบริการ ท่ีมีต�อคุณภาพของผู�สําเร็จการศึกษาคิดเป-นร�อยละ 100   4. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จํานวนผู�เรียนท่ีผ�านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คิดเป-น ร�อยละ 100       - ระดับ ปวช.3 จํานวน 80 คน สอบผ�าน 80 คน       - ระดับ ปวส.2 จํานวน 53 คน สอบผ�าน 53 คน   5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเป-นค�าเฉลี่ยร�อยละท้ังหมดเท�ากับ 80.33      - ระดับ ปวช.3 จํานวน 80 คน ร�อยละสอบผ�านเท�ากับ 79.48 ผู�วิจัยจึงสรุปได�ว�างานบริหารด�านวิชาการของสถานศึกษามีความสําคัญมากต�อการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากเป-นการดําเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู�ต�างๆตลอดจนประสานงานการนําทรัพยากรการบริหารมาใช�ในกระบวนการบริหารงานให�บรรลุเปLาหมายท่ีวางไว� ส�งเสริมให�เกิดประสิทธิภาพแก�ผู�เรียนทุกด�าน    ท้ังนี้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาเป-นสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงในป�จจุบันสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีสถานศึกษาสังกัดกลุ�มวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลย ี43 แห�ง โดยจัดการศึกษาท่ีมุ�งเน�นผลผลิตผู�เรียนด�านการเกษตรเป-นหลัก โดยมีโครงสร�างการบริหารสถานศึกษาแบ�งออกเป-น 4 ฝMาย คือฝMายบริหารทรัพยากร ฝMายแผนงานและความร�วมมือฝMายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และฝMายวิชาการ(สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2562) เพราะฉะนั้นการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยานั้น ได� ดําเนินงานตามขอบข�ายการบริหารงานฝMายวิชาการของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท้ัง 6 ด�าน ประกอบด�วย 1) ด�านแผนกวิชา 2) ด�านพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 3) ด�านวัดผลและประเมินผล 4) ด�านวิทยบริการและห�องสมุด 5) ด�านสื่อการเรียนการสอน และ 6) ด�านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   



4             - ระดับ ปวส.2 จํานวน 51 คน ร�อยละสอบผ�านเท�ากับ 81.82 (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา, 2562)      จะเห็นได�ว�าโดยภาพรวมมีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในเกณฑ;ท่ีดี แต�ควรมีการพัฒนาคุณลักษณะของผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค;ด�านผลสัมฤทธิ์ผู�สําเร็จการศึกษา ตามเกณฑ;การสําเร็จการศึกษา และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา (V-NET) ของผู�เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)เพราะฉะนั้นครูผู�สอนจึงมีบทบาทสําคัญในการมีส�วนร�วม และมีส�วนเก่ียวข�องโดยตรงกับผู�เรียนทุกระดับรวมถึงการส�วนร�วมในการปฏิบัติงานในฝMายวิชาการของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาดังนั้นผู�วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารงานวิชาการของครูเพราะเป-นเรื่องสําคัญ เพราะการบริหารงานวิชาการเป-นงานท่ีมีขอบข�ายครอบคลุมหลายด�าน และต�องการทราบถึงระดับการบริหารงานวิชาการของครูอยู�ในระดับใดเพ่ือนําไปเป-นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานวิชาการให�มีประสิทธิภาพอย�างต�อเนื่อง และเกิดประโยชน;สูงสุดต�อผู�เรียนยิ่งข้ึนต�อไป  1.2  วัตถุประสงค!ของการวิจัย  1.2.1 เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา  1.2.2 เพ่ือศึกษาป�ญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา  1.3  ขอบเขตของการวิจัย   การวิจัยครั้งนี้มุ�งศึกษาการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาตามความคิดเห็นของครูผู�สอน ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา มีขอบเขตการวิจัยดังต�อไปนี้    1.3.1  ขอบเขตด(านเนื้อหา    การวิจัยการศึกษาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ครั้งนี้ กําหนดเนื้อหา แนวคิดตามขอบข�ายและภารกิจการดําเนินงานวิชาการ 6 ด�าน ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว�าด�วยการบริหารงานสถานศึกษา พ.ศ.2552 ฝMายวิชาการ ดังนี้       1) งานแผนกวิชา 2) งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 3) งานวัดผลและประเมินผล              4) งานวิทยบริการและห�องสมุด 5) งานสื่อการเรียนการสอน และ6) งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   



5   1.3.2  ขอบเขตด(านประชากร   1.3.2.1  ประชากรท่ีใช�ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูผู�สอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ภาคเรียนท่ี 1 ปHการศึกษา 2562 จํานวน 41 คน   1.3.3  ขอบเขตด(านตัวแปรท่ีศึกษา   1.3.3.1  สถานภาพของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา โดยจําแนกเป-นเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ;ทํางาน                   1.3.3.2 การบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ตามความคิดเห็นของครูผู�สอน มีขอบข�าย 6 ด�าน คือ     1) งานแผนกวิชา     2) งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน     3) งานวัดผลและประเมินผล     4) งานวิทยบริการและห�องสมุด     5) งานสื่อการเรียนการสอน     6) งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  1.4  สมมติฐานงานวิจัย    การบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา อยู�ในระดับมาก  1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย   กรอบแนวคิดของการศึกษาครั้งนี้  ผู�วิจัยได�วางกรอบแนวคิดสําหรับการศึกษาการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา มีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพ    ท่ี 1        



6                  ตัวแปรอิสระ             ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย  1.6 คํานิยามศัพท!เฉพาะ         การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา หมายถึง การท่ีครูปฏิบัติงานด�านวิชาการ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ในลักษณะการมีส�วนร�วมตามกรอบงานวิจัยท้ัง 6 ด�าน คือด�านแผนกวิชา ด�านพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด�านสื่อการเรียนการสอนด�านวัดผลและประเมินผล ด�านวิทยบริการและห�องสมุดและด�านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ครูผู(สอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหน�าท่ีการจัดการเรียนการสอน และส�งเสริมการเรียนรู�ของผู�เรียนด�วยวิธีต�างๆ ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา         วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาหมายถึงสถานศึกษาท่ีจัดต้ังตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา โดยจัดการศึกษาฝIกอบรมและส�งเสริมการประกอบอาชีพด�านการเกษตร ต้ังอยู�เลขท่ี 1หมู� 6 ตําบลแม�นาเรือ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย; 5600   การบริหารงานวิชาการของครูโดยแบ:งออกเป�น 6 ด(าน  ด(านแผนกวิชา หมายถึง การจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอน การควบคุมดูแล ส�งเสริม กํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน การจัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ; อุปกรณ; เครื่องจักร การบริหารงานวิชาการของครู 1.  ด�านแผนกวิชา  2.  ด�านพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  3.  ด�านวัดผลและประเมินผล  4.  ด�านวิทยบริการและห�องสมุด  5.  ด�านสื่อการเรียนการสอน 6.  ด�านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี                  ตัวแปรตาม สถานภาพ - เพศ - อายุ  - ระดับการศึกษา 



7  เครื่องมือของแผนกวิชามีเพียงพอต�อการจัดการเรียนการสอน การติดตามและแนะนําเก่ียวกับการทําโครงการฝIก โครงการสอน แผนการเรียนรู�  ใบงาน ตลอดจนแฟLมสะสมงาน           ด(านพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน หมายถึง การจัดทํารวบรวม และตรวจสอบแผนการเรียนของทุกแผนกวิชาให�ตรงกับโครงสร�างของหลักสูตร การจัดทําตารางสอน ตารางเรียน ร�วมกับแผนกวิชาต�างๆ และสถานประกอบการท่ีเก่ียวข�อง การจัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือความรู�หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต�อ การรวบรวมและเผยแพร�ผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณค�าต�อการจัดการเรียนการสอนเพ่ือประโยชน;ทางการศึกษา         ด(านวัดผลและประเมินผล หมายถึง การกํากับ ดูแล การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษา การดําเนินการเก่ียวการโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู�และประสบการณ; การตรวจสอบการให�ระดับคะแนนก�อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู�อํานวยการเพ่ืออนุมัติผลการเรียน   จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร�วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบดําเนินการวิเคราะห;ข�อสอบและจัดทําข�อสอบมาตรฐาน         ด(านวิทยบริการและห(องสมุดหมายถึง การวางแผนพัฒนาการบริการห�องสมุดและศูนย;การเรียนรู�ด�วยตนเองให�เป-นแหล�งเรียนรู�ด�วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย การจัดระบบบริการให�ได�มาตรฐาน           ด(านส่ือการเรียนการสอน  หมายถึงการวางแผน จัดหา การให�บริการสื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ;และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู� การจัดหา รวบรวม สิ่งพิมพ; สื่ออิเล็กทรอนิกส; สื่อโสตทัศนูปกรณ;ต�างๆ การพัฒนาองค;ความรู�ให�แก�ครูในการใช�และผลิตสื่อด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาทางไกลและการใช�สื่ออิเล็กทรอนิกส;          ด(านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หมายถึง การจัดการศึกษาวิชาชีพโดยร�วมมือกับสถานประกอบการและหน�วยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือให�ผู�เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได� การจัดทําแผนและคู�มือการฝIกงานตามโครงสร�างของหลักสูตรร�วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห;จุดประสงค;รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาท่ีจะฝIกอาชีพ การวางแผนร�วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝIกปฏิบัติในสถานประกอบการ      



8  1.7 ประโยชน!ท่ีคาดว:าจะได(รับ   1.7.1 สามารถนําผลการศึกษาการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยานําไปพัฒนาระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยได�  1.7.2 นําผลการศึกษาไปใช�เป-นแนวทางในการแก�ไข และพัฒนาการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา เพ่ือทําให�การบริหารงานวิชาการเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 



  บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง    การศึกษาการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ผู�วิจัยได�ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องเพ่ือนํามาเป*นพ้ืนฐานในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด�วยเนื้อหาต.าง ๆ นําเสนอตามหัวข�อต.อไปนี้ 2.1  พระราชบัญญัติการศึกษาแห.งชาติพ.ศ. 2542 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 2.2  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 2.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) 2.4  แผนการศึกษาแห.งชาติ (พ.ศ. 2560–2579) 2.5  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารงานวิชาการ      2.5.1 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ          2.5.2 ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ        2.5.3 หลักการบริหารงานวิชาการ   2.6  การบริหารงานวิชาการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 2.7  เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง      2.7.1  งานวิจัยในประเทศ  2.1  พระราชบัญญัติการศึกษาแห&งชาติพ.ศ. 2542 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562   พระราชบัญญัติการศึกษาแห.งชาติพ.ศ. 2542 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 (กระทรวงศึกษาธิการ 2562) มีสาระสําคัญเก่ียวกับการจัดการศึกษาด�านอาชีวศึกษา ดังนี้   มาตรา 20 การจัดการอาชีวศึกษา การฝCกอบรมวิชาชีพ ให�จัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความร.วมมือระหว.างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ท้ังนี้ ให�เป*นไปตามกฎหมายว.าด�วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง   มาตรา 21 กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน.วยงานอ่ืนของรัฐ อาจจัดการศึกษาเฉพาะทางตามความต�องการและความชํานาญของหน.วยงานนั้นได� โดยคํานึงถึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑG วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 



10     มาตรา 22 การจัดการศึกษาต�องยึดหลักว.าผู�เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู�และพัฒนาตนเองได� และถือว.าผู�เรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต�องส.งเสริมให�ผู�เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ   มาตรา 23 การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต�องเน�นความสําคัญท้ังความรู� คุณธรรม กระบวนการเรียนรู� และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต.ละระดับการศึกษาในเรื่องต.อไปนี้         (1) ความรู�เรื่องเก่ียวกับตนเอง และความสัมพันธGของตนเองกับสังคม ได�แก. ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู�เก่ียวกับประวัติศาสตรGความเป*นมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยGทรงเป*นประมุข         (2) ความรู�และทักษะด�านวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยี รวมท้ังความรู�ความเข�าใจและประสบการณGเรื่องการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช�ประโยชนGจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย.างสมดุลยั่งยืน         (3) ความรู�เก่ียวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปLญญาไทย และการประยุกตGใช� ภูมิปLญญา (4) ความรู� และทักษะด�านคณิตศาสตรG และด�านภาษา เน�นการใช�ภาษาไทยอย.างถูกต�อง (5) ความรู� และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอย.างมีความสุข         มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู� ให�สถานศึกษาและหน.วยงานท่ีเก่ียวข�องดําเนินการ ดังต.อไปนี้         (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให�สอดคล�องกับความสนใจและความถนัดของผู�เรียน โดยคํานึงถึงความแตกต.างระหว.างบุคคล         (2) ฝCกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณG และการประยุกตGความรู�มาใช�เพ่ือปMองกันและแก�ไขปLญหา         (3) จัดกิจกรรมให�ผู�เรียนได�เรียนรู�จากประสบการณGจริง ฝCกการปฏิบัติให�ทําได� คิดเป*น และทําเป*น รักการอ.านและเกิดการใฝOรู�อย.างต.อเนื่อง         (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู�ด�านต.าง ๆ อย.างได�สัดส.วนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝLงคุณธรรม ค.านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคGไว�ในทุกวิชา         (5) ส.งเสริมสนับสนุนให�ผู�สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล�อม สื่อการเรียน และอํานวย 



11   ความสะดวกเพ่ือให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู� และมีความรอบรู� รวมท้ังสามารถใช�การวิจัยเป*นส.วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู� ท้ังนี้ ผู�สอนและผู�เรียนอาจเรียนรู�ไปพร�อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล.งวิทยาการประเภทต.าง ๆ         (6) จัดการเรียนรู�ให�เกิดข้ึนได�ทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร.วมมือกับบิดามารดา ผู�ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝOาย เพ่ือร.วมกันพัฒนาผู�เรียนตามศักยภาพ   มาตรา 25 รัฐต�องส.งเสริมการดําเนินงานและการจัดต้ังแหล.งการเรียนรู�ตลอดชีวิตทุกรูปแบบได�แก. ห�องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑG หอศิลปP สวนสัตวG สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตรG อุทยานวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยี ศูนยGการกีฬาและนันทนาการ แหล.งข�อมูล และแหล.งการเรียนรู�อ่ืนอย.างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ มาตรา 26 ให�สถานศึกษาจัดการประเมินผู�เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู�เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร.วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู.ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต.ละระดับและรูปแบบการศึกษาให�สถานศึกษาใช�วิธีการท่ีหลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข�าศึกษาต.อ และให�นําผลการประเมินผู�เรียนตามวรรคหนึ่งมาใช�ประกอบการพิจารณาด�วย มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับต.าง ๆ รวมท้ังหลักสูตรการศึกษาสําหรับบุคคลตามต�องมีลักษณะหลากหลาย ท้ังนี้ ให�จัดตามความเหมาะสมของแต.ละระดับโดยมุ.งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให�เหมาะสมแก.วัย และศักยภาพสาระของหลักสูตร ท้ังท่ีเป*นวิชาการ และวิชาชีพ ต�องมุ.งพัฒนาคนให�มีความสมดุล ท้ังด�านความรู� ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต.อสังคมสําหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่ง และวรรคสองแล�ว ยังมีความมุ.งหมายเฉพาะท่ีจะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการค�นคว�า วิจัย เพ่ือพัฒนาองคGความรู�และพัฒนาสังคม  มาตรา 29 ให�สถานศึกษาร.วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคGการชุมชน องคGกรปกครองส.วนท�องถ่ิน เอกชน องคGกรเอกชน องคGกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ส.งเสริมความเข�มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู�ภายในชุมชน เพ่ือให�ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู� ข�อมูล ข.าวสาร และรู�จักเลือกสรรภูมิปLญญาและวิทยาการต.าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให�สอดคล�องกับสภาพปLญหาและความต�องการ รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนให�มีการแลกเปลี่ยนประสบการณGการพัฒนาระหว.างชุมชน         มาตรา 30 ให�สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการส.งเสริมให�ผู�สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู�ท่ีเหมาะสมกับผู�เรียนในแต.ละระดับการศึกษา 



12    พระราชบัญญัติการศึกษาแห.งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 (สกายบุกสG 2551)   มาตรา 32 กําหนดให�จัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงศึกษา ท่ีได�จัดให�มีองคGกรหลักท่ีเป*นคณะบุคคลในรูปสภาหรือรูปคณะกรรมการจํานวนสี่องคGกร ได�แก. สภาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   มาตรา 34 คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน�าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ ท่ีสอดคล�องกับความต�องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติและแผนการศึกษาแห.งชาติ การส.งเสริมการประสานงานอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และการจัดการประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเป*นเลิศทางวิชาชีพ   มาตรา 40 ให�มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากว.าปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต.ละสถานศึกษาเพ่ือทําหน�าท่ีกํากับและส.งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบด�วย ผู�แทนผู�ปกครอง ผู�แทนครู ผู�แทนองคGกรชุมชน ผู�แทนองคGกรปกครองส.วนท�องถ่ิน ผู�แทนศิษยGเก.าของสถานศึกษา ผู�แทนพระภิกษุสงฆGและหรือผู�แทนองคGกรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี และผู�ทรงคุณวุฒิ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือตํ่ากว.าปริญญาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาอาจมีกรรมการเพ่ิมข้ึนได� ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายกําหนด   มาตรา 37 การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให�ยึดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยคํานึงถึงระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวนสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสมด�านอ่ืนด�วย เว�นแต.การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายว.าด�วยการอาชีวศึกษา   จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห.งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 สรุปได�ว.าการจัดการเรียนด�านอาชีวศึกษา เป*นการศึกษาเฉพาะด�านตามสาขาวิชาชีพท่ีผู�เรียนเลือกเรียน โดยการจัดการอาชีวศึกษามี 3 ระดับ ประกอบด�วย (1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเป*นการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ(3)ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการซ่ึงเป*นการศึกษาระดับอุดมศึกษา การจัดการศึกษาด�านอาชีวศึกษาเป*นจัดการเรียนรู�เน�นผู�เรียนฝCกทักษะอาชีพและฝCกปฏิบัติจริง ผู� เรียนสามารถเลือกแนวทางการเรียนตาม ความสนใจ และความสามารถในการเรียนรู� ซ่ึงสอดคล�องกับรายงานการศึกษาไทย พ.ศ. 2561 กล.าวว.า หลักสูตรต.างๆของอาชีวศึกษาถูกออกแบบเพ่ือให�สอดคล�องกับความต�องการกําลังคนท่ีมีทักษะของตลาดแรงงานและตอบสนองกับความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีในปLจจุบัน ในสายอาชีวศึกษานี้ผู�เรียน



13   สามารถเลือกระบบและแนวทางการเรียนท่ีเหมาะสมสอดคล�องกับศักยภาพ ความสนใจ และโอกาสในการเรียนรู�ท่ีเหมาะสม เน�นไปท่ีสมรรถนะและกําหนดมาตรฐานด�านความรู� ทักษะ ทัศนคติ และคุณสมบัติของผู�เรียนท่ีเหมาะสม หลักสูตรอาชีวศึกษาได�ส.งเสริมความร.วมมือในการจัดการศึกษาและการมีส.วนร.วมในการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันสถานประกอบการ และหน.วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องท้ังในระดับชุมชนระดับท�องถ่ิน และระดับชาติ ซ่ึงจะเน�นไปท่ีสมรรถนะและกําหนดมาตรฐานด�าน ความรู� ทักษะ ทัศนคติ และคุณสมบัติของผู�เรียน  2.2  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551    (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2562) กล.าวถึง พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 เฉพาะส.วนท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา สรุปสาระสําคัญได�ดังนี้ หมวด 1 บทท่ัวไป       1. การจัดการอาชีวศึกษาและการฝCกอบรมวิชาชีพต�องเป*นการจัดการศึกษาในด�านวิชาชีพ เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนในด�านวิชาชีพระดับฝTมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี   2. รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาและการฝCกอบรมวิชาชีพ ดังต.อไปนี้ (1) การศึกษาในระบบ ท่ีเน�นการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน (2) การศึกษานอกระบบ เนื้อหาและหลักสูตร ยืดหยุ.นตามความต�องการของบุคคล แต.ละกลุ.ม    (3) การศึกษาระบบทวิภาคี ผู�เรียนใช�เวลาส.วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน.วยงานของรัฐ   3. หลักสูตรการจัดการอาชีวศึกษาและการฝCกอบรมวิชาชีพท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ดังต.อไปนี้    (1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ    (2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง    (3) ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ   4. การจัดการอาชีวศึกษาและการฝCกอบรมวิชาชีพต�องคํานึงถึง    (1) มีการกระจายอํานาจจากส.วนกลางไปสู.สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบัน    (2) การศึกษาในด�านวิชาชีพต.อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี    (3) การมีส.วนร.วมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการ 



14      (4) มีความยืดหยุ.น หลากหลาย และมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและระบบเทียบประสบการณGการทํางานของบุคคล    (5) ให�สถานประกอบการมีส.วนร.วมในการจัดการอาชีวศึกษา    (6) การระดมทรัพยากรท้ังจากภาครัฐและเอกชน    (7) พัฒนาครูและคณาจารยGให�ทันต.อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี   หมวด 4 ความร.วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝCกอบรมวิชาชีพ      1. สถานศึกษาอาชีวศึกษาของเอกชนอาจเข�าร.วมเป*นเครือข.ายของสถาบันเพ่ือประโยชนGในการร.วมมือทางวิชาการ การสร�างคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน         2. จัดระบบการจัดการให�เอ้ืออํานวยแก.ผู�มีประสบการณG ผู�ผ.านการฝCกอบรมจากสถานประกอบการท่ีได�รับการรับรอง ผู�เรียนท่ีสะสมผลการเรียนไว� และผู�ท่ีผ.านการฝCกอบรมตามกฎหมายว.าด�วยการส.งเสริมการพัฒนาฝTมือแรงงาน ให�สามารถเทียบโอนผลการเรียนหรือประสบการณGด�านวิชาชีพเพ่ือให�ได�คุณวุฒิการศึกษาในหลักสูตรต.างๆ ได� 3. จัดการศึกษาระบบทวิภาคีท่ีเป*นความร.วมมือระหว.างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และสถานประกอบการ        4. สถานประกอบการท่ีประสงคGจะดําเนินการจัดการอาชีวศึกษา และการฝCกอบรมวิชาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ ให�ยื่นคําขอต.อเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา         จากพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 สรุปได�ว.า สํานักงานคณะกรรมการ             การอาชีวศึกษา ได�จัดการอาชีวศึกษาและการฝCกอบรมวิชาชีพในระบบเน�นการศึกษาในสถานศึกษาเป*นหลัก โดยมีการกําหนดจุดมุ.งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลท่ีเป*นเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาท่ีแน.นอน ซ่ึงสอดคล�องกับ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2561) กล.าวว.า สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดการศึกษาตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ได�แก. ประกาศนียบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถจัดการศึกษาได�ถึงหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และส.วนการจัดการอาชีวศึกษาและการฝCกอบรมวิชาชีพนอกระบบ สําหรับการศึกษาระบบทวิภาคี ท่ีเกิดจากข�อตกลงระหว.างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ   2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห&งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)    (สํานักงานคณะ กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติ. 2559) ได�สรุปสาระสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ดังนี้ 



15   ส.วนท่ี 1 ภาพรวมการพัฒนาในช.วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ส.วนท่ี 2 การประเมินสภาพแวดล�อมการพัฒนาประเทศสถานการณGและแนวโน�มภายนอกสถานการณGและแนวโน�มภายใน ส.วนท่ี 3 วัตถุประสงคGและเปMาหมายการพัฒนาในช.วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ส.วนท่ี 4 ยุทธศาสตรGการพัฒนาประเทศ   ยุทธศาสตรGท่ี 1 : การเสริมสร�างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยG ยุทธศาสตรGท่ี 2 : การสร�างความเป*นธรรมและลดความเหลื่อมล�าในสังคม ยุทธศาสตรGท่ี 3 : การสร�างความเข�มแข็งทางเศรษฐกิจและแข.งขันได�อย.างยั่งยืน ยุทธศาสตรGท่ี 4 : การเติบโตท่ีเป*นมิตรกับสิ่งแวดล�อมเพ่ือการพัฒนาอย.างยั่งยืน ยุทธศาสตรGท่ี 5 : การเสริมสร�างความม่ันคงแห.งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู.ความม่ังค่ังและยั่งยืน ยุทธศาสตรGท่ี 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปMองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ยุทธศาสตรGท่ี 7 : การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสG ยุทธศาสตรGท่ี 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตรGเทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตรGท่ี 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ   ยุทธศาสตรGท่ี 10 : ความร.วมมือระหว.างประเทศเพ่ือการพัฒนา   ส.วนท่ี 5 การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล�าเจ�าอยู.หัว มีพระราชโองการโปรดเกล�าฯให�ประกาศว.าโดยท่ีคณะรัฐมนตรีได�พิจารณาเห็นสมควรให�ประกาศใช�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซ่ึงเป*นแผนท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตรGชาติ 20 ปTและแผนการปฏิรูปประเทศด�านต.าง ๆ เพ่ือใช�เป*นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังมีสาระสําคัญตามท่ีแนบท�ายนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ใช�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ต้ังแต.วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) ได�จัดทําข้ึนในช.วงเวลาของการปฏิรูปประเทศท.ามกลางสถานการณGโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย.างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล�ชิดกันมากข้ึนโดยได�น�อมนําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป*นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต.อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9-11 เพ่ือเสริมสร�างภูมิคุ�มกันและช.วยให�สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู.ได�อย.างม่ันคงเกิดภูมิคุ�มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย.างเหมาะสม ส.งผลให�การ



16   พัฒนาประเทศสู.ความสมดุลและยั่งยืนในการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ครั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติ (สศช.) ได�จัดทําบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตรGชาติ20 ปT (พ.ศ. 2560 – 2579) ซ่ึงเป*นแผนแม.บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเปMาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสร�างประเทศไทยไปสู.ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได�ให�ความสําคัญกับการมีส.วนร.วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส.วนท้ังในระดับกลุ.มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อย.างกว�างขวางและต.อเนื่องเพ่ือร.วมกันกําหนดวิสัยทัศนGและทิศทางการพัฒนาประเทศรวมท้ังร.วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตรGของแผนฯ เพ่ือมุ.งสู.“ความม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน ”การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงเป*นจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญในการเชื่อมต.อกับยุทธศาสตรGชาติ 20 ปT ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรGระยะยาวสู.การปฏิบัติโดยในแต.ละยุทธศาสตรGของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ได�กําหนดประเด็นการพัฒนา พร�อมท้ังแผนงาน/โครงการสําคัญท่ีต�องดําเนินการให�เห็นผลเป*นรูปธรรมในช.วง 5 ปTแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรGชาติเพ่ือเตรียมความพร�อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให�สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได�อย.างเหมาะสมขณะเดียวกัน ยังได�กําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อน และติดตามประเมินผลท่ีชัดเจนเพ่ือกํากับให�การพัฒนาเป*นไปอย.างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นําไปสู.การพัฒนาเพ่ือประโยชนGสุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย สรุปได�ว.าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษาท่ีกําหนดยุทธศาสตรGการพัฒนาประเทศ ด�านการเสริมสร�างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยG โดยผลลัพธGทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค.อนข�างตํ่าการพัฒนาความรู�และทักษะของแรงงานไม.ตรงกับตลาดงาน ในขณะท่ีคนไทยจํานวนไม.น�อยยังไม.สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได�อย.างเหมาะสม เพ่ือให�คนไทย ได�รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู�ด�วยตนเองอย.างต.อเนื่อง คนทุกช.วงวัยมีทักษะ ความรู� และความสามารถเพ่ิมข้ึนรวมท้ังสถาบันทางสังคมมีความเข�มแข็งและมีส.วนร.วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน  2.4  แผนการศึกษาแห&งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)   (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2560)ได�สรุปสาระสําคัญของแผนการศึกษาแห.งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ดังนี้ บทท่ี 1 สภาวการณGและบริบทแวดล�อมท่ีมีผลต.อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ บทท่ี 2 ผลการพัฒนาการศึกษาไทย ปT2552 - 2558 



17   บทท่ี 3 ปLญหาและความท�าทายของระบบการศึกษา บทท่ี 4 วิสัยทัศนGและเปMาหมายของแผนการศึกษาแห.งชาติ บทท่ี 5 ยุทธศาสตรGเปMาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตรGท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ ยุทธศาสตรGท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร�างขีดความ สามารถในการแข.งขันของประเทศ ยุทธศาสตรGท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช.วงวัย และการสร�างสังคมแห.งการเรียนรู� ยุทธศาสตรGท่ี 4 การสร�างโอกาส ความเสมอภาค และความเท.าเทียมทางการศึกษา ยุทธศาสตรGท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร�างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป*นมิตรสิ่งแวดล�อม ยุทธศาสตรGท่ี ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา บทท่ี 6 การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห.งชาติสู.การปฏิบัติ ความจําเป9นในการจัดทําแผนการศึกษาแห&งชาติ 1. ระบบการศึกษาท่ียังมีปLญหาหลายประการนับต้ังแต.ปLญหาคุณภาพของคนไทยทุกช.วงวัย ปLญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ จุดอ.อนของระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรด�านวิทยาศาสตรGภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ียังไม.เหมาะสม ขาดความคล.องตัวยังมีความเหลื่อมล้ําในด�านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา รวมท้ังปLญหาด�านคุณธรรม จริยธรรม และการขาดความตระหนักถึงความสําคัญของการมีวินัยความซ่ือสัตยGสุจริต และการมีจิตสาธารณะของคนไทยส.วนใหญ.ส.งผลกระทบต.อระบบการศึกษา ท่ีต�องปรับเปลี่ยนให�สนองและรองรับความท�าทาย 2. ผลการพัฒนาการศึกษาในช.วงปT 2552 – 2559 พบว.า ไทยประสบความสําเร็จในหลายด�าน และมีอีกหลายด�านยังเป*นปLญหาท่ีต�องได�รับการพัฒนาอย.างเร.งด.วนในระยะต.อไป 3. ด�านโอกาสทางการศึกษา รัฐมีนโยบายส.งเสริมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาค.อนข�างมากส.งผลให�ประชากรในวัยเรียน รวมท้ังเด็กด�อยโอกาสและผู�มีความต�องการจําเป*นพิเศษมีโอกาสได�รับการศึกษาสูงข้ึน แต.ยังเข�าเรียนได�ไม.ครบทุกคนและมีปLญหาการออกกลางคันอยู.บ�าง 4. ด�านคุณภาพการศึกษา ผลการพัฒนายังไม.เป*นท่ีน.าพึงพอใจ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคะแนนตํ่ากว.าค.าเฉลี่ยมาก และตํ่ากว.าหลายประเทศในแถบเอเชีย ส.วนประเด็นคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชนยังต�องมีการพัฒนาเพ่ิมข้ึนนอกจากนี้คุณภาพของกําลังแรงงานอายุ 15 ปTข้ึนไป ยังไม.ตรงกับความต�องการของตลาดงาน 



18   5. ด�านประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการใช�จ.ายงบประมาณทางการศึกษา ซ่ึงเป*นปLญหาเชิงโครงสร�างและระบบการจัดการท่ีต�องได�รับการปรับปรุงเป*นลําดับแรก โดยเฉพาะการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กซ่ึงมีอยู.จํานวนมาก  แนวคิดการจัดการศึกษา แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห.งชาติยึดหลักสําคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด�วย 1. หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) 2. หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท.าเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) 3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 4. หลักการมีส.วนร.วมของทุกภาคส.วนของสังคม (All for Education) 5. ยึดตามเปMาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SustainableDevelopment Goals : SDGs 2030) วิสัยทัศน;จุดมุ&งหมาย เป=าหมาย ตัวช้ีวัด และยุทธศาสตร;ของแผนการศึกษาแห&งชาติ วิสัยทัศนG“คนไทยทุกคนได�รับการศึกษาและเรียนรู�ตลอดชีวิตอย.างมีคุณภาพ ดํารงชีวิต อย.างเป*นสุข สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21”โดยมีวัตถุประสงคGในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให�เป*นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล�องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห.งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห.งชาติและยุทธศาสตรGชาติ 3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให�เป*นสังคมแห.งการเรียนรู�และคุณธรรม จริยธรรม รู�รักสามัคคีและร.วมมือผนึกกําลังมุ.งสู.การพัฒนาประเทศอย.างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) เพ่ือนําประเทศไทยก�าวข�ามกับดักประเทศท่ีมีรายได�ปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศลดลง แผนการศึกษาแห.งชาติได�วางเปMาหมายไว� 2 ด�าน คือ 1. เปMาหมายด�านผู�เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ.งพัฒนาผู�เรียนทุกคนให�มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด�วย ทักษะและคุณลักษณะต.อไปนี้ 3Rs ได�แก.การอ.านออก (Reading) การเขียนได�(Writing) และการคิดเลขเป*น(Arithmetics)และ8Cs ได�แก. 



19   (1 ทักษะด�านการคิดอย.างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก�ปLญหา (2 )ทักษะด�านการสร�างสรรคGและนวัตกรรม (3) ทักษะด�านความเข�าใจต.างวัฒนธรรม ต.างกระบวนทัศนG (4) ทักษะด�านความร.วมมือ การทํางานเป*นทีม และภาวะผู�นํา (5) ทักษะด�านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู�เท.าทันสื่อ (6) ทักษะด�านคอมพิวเตอรGและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (7) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู� (8) ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม        2. เปMาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการซ่ึงมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุเปMาหมาย 53 ตัวชี้วัด ประกอบด�วย เปMาหมายและตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ดังนี้ 1) ประชากรทุกคนเข�าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอย.างท่ัวถึง (Access) 2) ผู�เรียนทุกคน ทุกกลุ.มเปMาหมายได�รับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอย.างเท.าเทียม (Equity) 3) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู�เรียนให�บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality) 4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ�มค.าและบรรลุเปMาหมาย (Efficiency) 5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก�าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป*นพลวัตและบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ยุทธศาสตรGหลักท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตรGชาติ 20 ปT ยุทธศาสตรGท่ี 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติมีเปMาหมายดังนี้  1.1คนทุกช.วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยGทรงเป*นประมุข 1.2 คนทุกช.วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต�และพ้ืนท่ีพิเศษได�รับการศึกษาและเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ 1.3 คนทุกช.วงวัยได�รับการศึกษา การดูแลและปMองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม. ยุทธศาสตรGท่ี 2 : การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร�างขีดความสามารถในการแข.งขันของประเทศ มีเปMาหมาย ดังนี้ 



20   2.1 กําลังคนมีทักษะท่ีสําคัญจําเป*นและมีสมรรถนะตรงตามความต�องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2.2 สถาบันการศึกษาและหน.วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเป*นเลิศเฉพาะด�าน 2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร�างองคGความรู� และนวัตกรรมท่ีสร�างผลผลิตและมูลค.าเพ่ิมทาง เศรษฐกิจ   ยุทธศาสตรGท่ี 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช.วงวัย และการสร�างสังคมแห.งการเรียนรู�มีเปMาหมาย ดังนี้ 3.1 ผู�เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะท่ีจําเป*นในศตวรรษท่ี 21 3.2 คนทุกช.วงวัยมีทักษะ ความรู�ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได�ตามศักยภาพ 3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู�ตามหลักสูตรอย.างมีคุณภาพและมาตรฐาน 3.4 แหล.งเรียนรู� สื่อตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู�มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข�าถึงได�โดยไม.จํากัดเวลาและสถานท่ี 3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 3.6 ระบบการผลิตครู อาจารยG และบุคลากรทางการศึกษา ได�มาตรฐานระดับสากล 3.7 ครู อาจารยG และบุคลากรทางการศึกษา ได�รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน ยุทธศาสตรGท่ี 4 : การสร�างโอกาส ความเสมอภาค และความเท.าเทียมทางการศึกษามีเปMาหมาย ดังนี้ 4.1 ผู�เรียนทุกคนได�รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข�าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ.านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกช.วงวัย 4.3 ระบบข�อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต�องเป*นปLจจุบันเพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล   ยุทธศาสตรGท่ี 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร�างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป*นมิตรกับสิ่งแวดล�อมมีเปMาหมาย ดังนี้ 5.1 คนทุกช.วงวัย มีจิตสํานึกรักษGสิ่งแวดล�อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู.การปฏิบัติ 



21   5.2 หลักสูตร แหล.งเรียนรู� และสื่อการเรียนรู�ท่ีส.งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป*นมิตรกับสิ่งแวดล�อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู.การปฏิบัติ 5.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคGความรู�และนวัตกรรมด�านการสร�างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป*นมิตรกับสิ่งแวดล�อม   ยุทธศาสตรGท่ี 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษามีเปMาหมายดังนี้ 6.1 โครงสร�าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล.องตัวชัดเจน และสามารถตรวจสอบได� 6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส.งผลต.อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 6.3 ทุกภาคส.วนของสังคมมีส.วนร.วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต�องการของประชาชนและพ้ืนท่ี 6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ีแตกต.างกันของผู�เรียน สถานศึกษา และความต�องการกําลังแรงงานของประเทศ 6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารยG และบุคลากรทางการศึกษามีความเป*นธรรมสร�างขวัญกําลังใจ และส.งเสริมให�ปฏิบัติงานได�อย.างเต็มตามศักยภาพ การขับเคล่ือนแผนการศึกษาแห&งชาติสู&การปฏิบัติ 1. ความสําเร็จของการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห.งชาติพ.ศ. 2560-2579 สู.การปฏิบัติข้ึนอยู.กับปLจจัยสําคัญหลายประการ ประกอบด�วย 2. สาระของแผนการศึกษาแห.งชาติ ท่ีมีความชัดเจน ครบถ�วน และครอบคลุมทุกกลุ.มเปMาหมายและทุกระดับการศึกษา 3. การมีส.วนร.วมในกระบวนการพัฒนาแผนการศึกษาแห.งชาติของผู�เก่ียวข�องทุกภาคส.วนต้ังแต.ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติผู�มีส.วนได�ส.วนเสีย และสาธารณชน การเผยแพร. ประชาสัมพันธG  แก.ผู�เก่ียวข�องและสาธารณชนเพ่ือสร�างความตระหนักในความสําคัญของแผนการศึกษาแห.งชาติ 4. การสร�างความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับแผนการศึกษาแห.งชาติและ 5. การนําแผนการศึกษาแห.งชาติสู.การปฏิบัติท่ีชัดเจนแก.ผู�ปฏิบัติทุกระดับ เพ่ือให�ทุกภาคส.วนได�เข�ามามีส.วนร.วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของชาติ    



22   แนวทางการขับเคล่ือนแผนการศึกษาแห&งชาติสู&การปฏิบัติประกอบด�วย 1) การสร�างความรู�ความเข�าใจให�ทุกภาคส.วนได�ตระหนักถึงความสําคัญและพร�อมเข�าร.วมในการผลักดันแผนการศึกษาแห.งชาติสู.การปฏิบัติการสร�างความเข�าใจกับหน.วยงานองคGกร และภาคีทุกภาคส.วน ถึงวิสัยทัศนGและเปMาหมายของแผนการศึกษาแห.งชาติ 2) การสร�างความเชื่อมโยงระหว.างแผนการศึกษาแห.งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตรGชาติระยะ 20 ปT นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปT แผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปTและแผนปฏิบัติการประจําปTของหน.วยงาน โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และหน.วยงานท่ีเก่ียวข�องร.วมจัดทําและติดตามประเมินผลแผนดังกล.าว 3) การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต.าง ๆ ให�เอ้ือต.อการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในระดับต.าง ๆ  4) การสร�างช.องทางให�ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส.วนร.วมในการจัดการศึกษาอย.างกว�างขวาง ท้ังระดับนโยบายและระดับพ้ืนท่ี  2.5  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารงานวิชาการ   2.5.1  ความหมายของการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานด�านวิชาการเป*นการบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา ท่ีเก่ียวข�องกับการปรับปรุงพัฒนาการสอนนักเรียนให�ได�ผลดี และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และเป*นท่ียอมรับกันท่ัวไปว.างานวิชาการเป*นงานหลักท่ีสําคัญท่ีสุดของงานบริหารด�านต.าง ๆ ของสถานศึกษา ท้ังนี้เพราะผลท่ีเกิดข้ึนจากงานวิชาการนั้น จะส.งผลต.อตัวนักเรียนโดยตรง ส.วนงานด�านอ่ืน ๆ นั้น มีผู�ท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษาได�ให�ความหมายและสรุปเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการไว�ดังนี้ สุพรรษา บํารุง (2557, 10) กล.าวว.า การบริหารงานวิชาการว.า เป*นกระบวนการท่ีบุคคลหรือกลุ.มบุคคลร.วมกันดําเนินปฏิบัติกิจกรรมให�สําเร็จตามเปMาหมายท่ีองคGกรกําหนดไว� โดยใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู.ให�เกิดผลท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เนื่องจากการบริหารวิชาการเก่ียวข�องกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะเก่ียวกับการปรับปรุงคุณภาพการสอน ซ่ึงเป*นจุดมุ.งหมายหลักของสถานศึกษา และเป*นเครื่องชี้ถึงความสําเร็จและความสามารถของผู�บริหาร เพ่ือให�มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลท่ีส.งผลต.อการพัฒนาคุณภาพผู�เรียนให�เป*นไปตามหลักสูตรของสถานศึกษา 



23   เนตรนภา วารีประโคน (2557, 22) กล.าวว.า บริหารงานวิชาการ หมายถึง การดําเนินกิจกรรมทางการศึกษาทุกชนิดในสถานศึกษา เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให�ได�ผลดี มีคุณภาพ มาตรฐานสูงสุดเกิดประโยชนGแก.ผู�เรียน และบรรลุเปMาหมายของสถานศึกษา พระมาหาชาญณรงคG ดาศรี (2557, 23) กล.าวว.า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดําเนินการต.างๆของผู�บริหารและครูในด�านวิชาการโดยเป*นกระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอย.างท่ีมีผลต.อการจัดการเรียนรู�เพ่ือให�เป*นไปตามจุดมุ.งหมายของหลักสูตรจุดมุ.งหมายของการศึกษา เพียงตะวัน ฤทธิรณ (2558, 45) กล.าวว.าการบริหารงานวิชาการ หมายถึง แนวทางในการดําเนินการวิชาการตามขอบข.ายของและภาระกิจของงาน เพ่ือช.วยกระตุ�นให�เกิดการเรียนรู� ส.งเสริม สนับสนุน พัฒนา และประเมินผู�เรียนให�เกิดทักษะอย.างเป*นระบบ ศุภานันทG บุญชิต (2560, 20) กล.าวว.า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดําเนินการทุกอย.างในโรงเรียนหรือสถานศึกษาตามแผนการท่ีกําหนดไว� เพ่ือให�นักเรียนมีการเรียนรู�และพัฒนาครบท้ัง 4 ด�าน คือ ด�านร.างกาย ด�านจิตใจ ด�านสติปLญญา และด�านสังคม ให�สามารถดารงชีวิตในสังคมได�อย.างมีความสุข สร�างความม่ันคงให�กับสังคมประเทศชาติ เป*นการจัดกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาผู� เรียนให�เจริญงอกงามทุกด�านโดยผู�บริหารสถานศึกษาและครูร.วมกันทางานอย.างมีประสิทธิภาพ จารุวรรณ แก�วจันทา (2561, 10) การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการการบริหารกิจกรรมทุกด�านท่ีเก่ียวข�องกับการปรับปรุงการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู� การวัดผลประเมินผล สื่อการเรียนการสอน การประกันคุณภาพ การวิจัย เพ่ือให�เป*นไปตามจุดมุ.งหมายของการศึกษา จากความหมายและความคิดเห็นของนักวิชาการท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษาดังกล.าวข�างต�น สรุปได�ว.า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง  กระบวนการหรือกิจกรรมทุกอย.างในสถานศึกษา ของผู�เรียน ครู และผู�บริหารในด�านวิชาการท่ีมีผลต.อการเรียนรู�เพ่ือมุ.งให�เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดแก.ผู�เรียน และเป*นไปตามจุดมุ.งหมายของหลักสูตรจุดมุ.งหมายของการศึกษา 2.5.2  ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ การบริหารเป*นสิ่งท่ีสถานศึกษาจําเป*นต�องมี และต�องมีผู�นําด�านบริหารการศึกษาเพ่ือท่ีจะพัฒนาองคGการให�เจริญก�าวหน�าและทํางานในองคGการให�บรรลุเปMาหมายตามท่ีต้ังไว� ทําให�สถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม ดังนั้นการบริหารงานวิชาการจึงมีความสําคัญอย.างยิ่ง โดยมีผู�ให�ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการดังนี้ 



24   พิสพงศG วงพระจันทรG (2552, 11) สรุปไว�ว.าการบริหารงานวิชาการเป*นหัวใจสําคัญของการบริหารสถานศึกษา และเป*นส.วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาผู�บริหารสถานศึกษาจะต�องให�ความสําคัญเป*นอย.างยิ่ง การบริหารงานวิชาการเป*นสําคัญ อุนากรณG สวนมะม.วง (2553, 23) กล.าวว.าการบริหารงานวิชาการ มีความสําคัญอย.างมาก เพราะเป*นกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการเก่ียวกับงาน ด�านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด�านวัดผลประเมินผล ด�านพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ด�านนิเทศการศึกษา ด�านส.งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก.บุคคล ครอบครัว องคGกร หน.วยงาน และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา ด�านการจัดการเรียนการสอนท่ีจะสร�างผู�เรียนให�มีคุณภาพ มีความรู� มีจริยธรรม และคุณสมบัติตามท่ีต�องการ เพ่ือนําไปใช�ในการดํารงชีวิตในสังคมต.อไปได�เป*นอย.างดี ธารีรัตนG กลยนียG (2556, 19) กล.าวว.า การบริหารงานวิชาการนับเป*นงานนับเป*นงานท่ีสําคัญของโรงเรียน เป*นหน�าท่ีหลักของโรงเรียนถือเป*นหัวใจของการบริหารโรงเรียน โรงเรียนจะดีหรือไม.ข้ึนอยู.กับงานวิชาการของโรงเรียน ท่ีจะสร�างนักเรียนให�มีคุณภาพ มีความรู� มีจริยธรรม มีคุณสมบัติตามต�องการ เพ่ือการนําไปใช�ในการดํารงชีวิตในสังคมต.อไปได�เป*นอย.างดี พระมาหาชาญณรงคG ดาศรี (2557, 23) กล.าวว.า งานบริหารงานวิชาการถือเป*นหัวใจของการบริหารการศึกษา เพราะจุดมุ.งหมายของสถานศึกษาก็คือการจัดการศึกษาให�มีคุณภาพ ให�มีประประสิทธิภาพ และให�เกิดประโยชนGสูงสุดแก.ผู�เรียน ซ่ึงข้ึนอยู.กับงานวิชาการท้ังสิ้น เนตรนภา วารีประโคน (2557, 23) กล.าวว.า การบริหารงานวิชาการถือเป*นงานหลักของสถานศึกษาท่ีบอกถึงมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เป*นเครื่องบ.งชี้ความเจริญก�าวหน�าซ่ึงบ.งบอกถึงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาแก.ผู�เรียนท้ังเชิงคุณภาพและปริมาณ ท้ังเป*นงานท่ีเก่ียวกับผู�บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับในสถานศึกษาโดยตรง จากความคิดเห็นของนักวิชาการท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษาดังกล.าวข�างต�น อาจสรุปได�ว.า การบริหารงานวิชาการมีความสําคัญเป*นอันดับแรกในการบริหารการศึกษา เนื่องจากการบริหารงานวิชาการเป*นการบริหารกิจกรรมต.างๆ ท่ีส.งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูและการเรียนรู�ของผู�เรียนให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามเปMาหมายของหลักสูตรการเรียนรู�   2.5.3 หลักการบริหารงานวิชาการ หลักการบริหารงานวิชาการเป*นอีกส.วนหนึ่งท่ีมีความสําคัญ ได�มีนักการศึกษา ได�กล.าวถึงกระบวนหลักการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ 



25     โรงเรียนวัดศรีมงคล (2553) ได�ให�ความหมายหลักการบริหารงานวิชาการไว�ว.า ในการบริหารงานวิชาการจะต�องมีหลักการและวิธีดําเนินการ เพ่ือให�เกิดความคล.องตัวในการบริหารดังนั้นในหลักการเบ้ืองต�นของการบริหารจึงต�องมีความชัดเจนในเรื่องต.างๆดังนี้ 1. ยึดหลักในสถานศึกษา จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ให�เป*นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน และสอดคล�องกับสภาพปLญหาและความต�องการชุมชนและสังคมอย.างแท�จริง โดยมีครู ผู�บริหาร ผู�ปกครองและชุมชนมีส.วนร.วม 2. มุ.งส.งเสริมสถานศึกษาให�จัดกระบวนการเรียนรู� โดยถือว.าผู�เรียนมีความสําคัญมากท่ีสุด 3. มุ.งส.งเสริมให�ชุมชนและสังคมมีส.วนร.วมในการกําหนดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู�รวมท้ังเป*นเครือข.าย และแหล.งการเรียนรู� 4. มุ.งจัดการศึกษาให�มีคุณภาพและมาตรฐานโดยจัดให�มีดัชนีตัวชี้วัดคุณภาพการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู� และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาได�ทุกช.วงชั้น ท้ังระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 5. มุ.งส.งเสริมให�มีการร.วมมือเป*นเครือข.าย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดและพัฒนาในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ทัสนียG วงศGยืน (2553) ได�ให�ความหมายหลักการบริหารงานวิชาการไว�ว.า การบริหารงานวิชาการเป*นงานหลักสําคัญของสถานศึกษา ควรมีหลักการบริหารงานวิชาการ คือ 1. สถานศึกษาต�องคํานึงถึงองคGประกอบหลักท่ีสําคัญของงานวิชาการได�แก. การพัฒนา หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลการเรียนการสอน 2. สถานศึกษาต�องมีกลไกควบคุมมาตรฐานวิชาการของสถานศึกษาให�มีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาทางวิชาการจะได�มีทิศทางพัฒนางานวิชาการอย.างชัดเจน และไปในทิศทางเดียวกันสอดคล�องกับการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินหน.วยงานภายนอก  3. สถานศึกษาต�องมีการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให�มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยคํานึงถึงผู�เรียนเป*นสําคัญ 4. สถานศึกษาต�องมีโครงสร�างการบริหารงานวิชาการท่ีชัดเจน มีการกระจายอํานาจ และความรับผิดชอบให�ผู�ปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงความรู� ความสามารถและเหมาะสมของผู�ปฏิบัติงาน 5. สถานศึกษาต�องการประเมินติดตามผลกาปฏิบัติงานทางวิชาการ เพ่ือให�ได�มาตรฐานของงานวิชาการ และนําผลท่ีได�มาปรับปรุงวางแผนงานวิชาการให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 



26   6. สถานศึกษาต�องมีเครือข.ายการประสานงานความร.วมมือ ระหว.างครอบครัว ชุมชน เพ่ือส.งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการของสถานศึกษาในการพัฒนาผู�เรียน ยาเบ็นเรือง จํารูญศรี (2555) ได�สรุปหลักการบริหารงานวิชาการ เพ่ือปฏิบัติไปสู.ความสําเร็จ ในการบริหารงานวิชาการ จําเป*นต�องหลักการท่ีสําคัญๆดังนี้ 1.หลักการพัฒนาคุณภาพ (Quality Management) เป*นการบริหารงานเพ่ือนําไปสู.ความเป*นเลิศทางวิชาการองคGประกอบคุณภาพท่ีเป*นตัวชี้วัด คือผลผลิตและกระบวนการเป*นปLจจัยท่ีสําคัญท่ีทําให�บุคลากรและผู�รับบริการได�รับความพึงพอใจพัฒนาศักยภาพเป*นท่ียอมรับของสังคมในระดับสากลมากข้ึน โดยอาศัยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ได�แก. การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 2. หลักการมีส.วนร.วม (Participation) การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการบริหารได�พัฒนามาอย.างต.อเนื่อง  สมํ่าเสมอตลอดเวลา โดยทุกคนในหน.วยงานมีส.วนร.วมเสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนา หลักการมีส.วนร.วมต�องการให�ทุกคนได�ร.วมกันทํางานซ่ึงลักษณะของงานวิชาการต�องอาศัยความร.วมมือจากหลายฝOายอาจดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการวิชาการ ซ่ึงจะมีเปMาหมายทํางานร.วมกันนําไปสู.การพัฒนาคุณภาพได�มากข้ึน การมีส.วนร.วมต�องเริ่มจากการร.วมคิด ร.วมทํา และร.วมประเมินผล 3.หลักการ 3 องคGประกอบ(3-Es) ได�แก. ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด   3.1 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไว� เป*นไปตามข้ันตอนและกระบวนการ มีปLญหาและอุปสรรคอย.างไร ในขณะดําเนินการก็สามารถปรับปรุงแก�ไขได�มีประสิทธิภาพเน�นไปท่ีกระบวนการ(Process) การใช�กลยุทธGและเทคนิควิธีการต.างๆท่ีทําให�บรรลุวัตถุประสงคGมากข้ึน   3.2 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ได�ผลผลิต (Outputs) ตามวัตถุประสงคGท่ีกําหนดไว� ตรงตามจุดมุ.งหมายของหลักสูตร มีความรู�ความสามารถ มีทักษะเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังการคํานึงถึงผลประโยชนGท่ีได�รับ อย.างไรก็ตามมักใช�สองคํานี้ควบคู.กัน คือมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล    3.3 หลักประหยัด (Economy) หมายถึง การใช�เวลาน�อย การลงทุนน�อย การใช�กําลังหรือแรงงานน�อย โดยไม.ต�องเพ่ิมทรัพยากรทางการบริหาร แต.ได�ผลผลิตตามท่ีคาดหวัง ดังนั้นการลงทุนในทางวิชาการจึงต�องคํานึงถึงความประหยัดด�วยเช.นเดียวกัน ผู�บริหารจะใช�กลวิธีอย.างไรใน7.  สถานศึกษาต�องสามารถบริหารงานวิชาการได�อย.างมีอิสระคล.องตัวและสอดคล�องกับความต�องการของผู�เรียนและชุมชน 



27   การบริหารเพ่ือพัฒนาคุณภาพโดยอาศัยความประหยัดบุคคลากร งบประมาณ วัสดุและเทคโนโลยี และใช�เวลาน�อยอีกด�วย 4. หลักความเป*นวิชาการ (Academic) หมายถึง ลักษณะท่ีครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาการ ได�แก. หลักการพัฒนาหลักสูตร หลักการเรียนรู� หลักการสอน หลักการวัดผลประเมินผล หลักการนิเทศและการวิจัย เป*นต�น หลักการต.างๆเหล.านี้เป*นองคGประกอบสําคัญ ก.อให�เกิดลักษณะความเป*นวิชาการท่ีต�องอาศัยองคGความรู�เพ่ือทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร�างสรรคG เพียงตะวัน  ฤทธิรณ (2558, 30) กล.าวถึงกระบวนการบริหารงานวิชาการว.าเป*นรูปแบบการบริหารและท่ีหลากหลายวิธีข้ึนอยู.กับผู�บริหารว.าจะนํารูปแบบใดไปใช�กับการบริหารซ่ึงอยู.กับบริบทของโรงเรียน บุคลากร ชุมชน สังคม และสถานการณGท่ีเกิดข้ึน ด�วยการนําไปประยุกตGใช�ให�เหมาะสมเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาโรงเรียนต.อไป จากแนวคิดต.างๆของผู�เก่ียวข�องกับการศึกษา อาจสรุปได�ว.าหลักการบริหารงานวิชาการถือเป*นงานหลักท่ีมีความสําคัญของสถานศึกษา จําเป*นอย.างยิ่งท่ีผู�บริหาร ต�องยึดหลักในการบริหารงานวิชาการ เพ่ือทําให�การบริหารงานวิชาการมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน บรรลุความสําเร็จ ต�องอาศัยบุคลากรทุกฝOายทํางานร.วมกัน โดยหลักกระบวนการบริหารงานวิชาการนั้นมีหลักปฏิบัติท่ีสําคัญ ได�แก. 1. การวางแผนก.อนดําเนินการหรือการวางแผน เชิงกลยุทธG นั่นคือ ผู�บริหารจะต�องกําหนดนโยบายงานวิชาการให�สอดคล�องกับวัตถุประสงคGหรือจุดมุ.งหมายของหลักสูตร 2. การดําเนินการหรือการนําแผนไปปฏิบัติ ซ่ึงผู�บริหารจะต�องกําหนด หน�าท่ีความรับผิดชอบให�บุคลากรโดยคํานึงถึงความเหมาะสม และควบคุมดูแลให�การปฏิบัติงานเป*นไปตามท่ีได�วางแผนไว� 3. การติดตามและประเมินผล เพ่ือเป*นการตรวจสอบว.าการดําเนินงานบรรลุจุดมุ.งหมายท่ีวางไว�หรือไม. และยังให�ทราบปLญหา อุปสรรค สําหรับการปรับปรุงพัฒนางานวิชาการต.อไป 2.6  การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 2562) ได�กล.าวถึงข�อมูลพ้ืนฐานของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ดังนี้    2.6.1 ข�อมูลพ้ืนฐานวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ในปLจจุบันมีพ้ืนท่ี 853  ไร. 1งาน 98 ตารางวา ต้ังอยู.เลขท่ี 1 หมู.ท่ี 6 ต.แม.นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา รหัสไปรษณียG 56000 อยู.ห.างจากตัวจังหวัดพะเยา 20 กิโลเมตร พ้ืนท่ีเดิมเป*นปOาสงวนแห.งชาติ โดยทิศเหนือติดลําห�วยแม.นาเรือ 



28   ต.แม.นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา ทิศใต�ติดถนนสายพะเยา –วังเหนือ ทิศตะวันออกติดถนนบ�านสันปOาสัก ต.แม.นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา และทิศตะวันตกติดวนอุทยานแห.งชาติดอยหลวง อ.วังเหนือ จ.ลําปาง     2.6.2 ประวัติสถานศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา เริ่มจัดต้ังปT พ.ศ. 2530 ในนาม “ศูนยGปฏิบัติการวิชาชีพเกษตรกรรมพะเยา”โดยใช�พ้ืนท่ีปOาสงวนแห.งชาติ ตําบลแม.นาเรือ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 นายมารุต บุญนาค รัฐมนตรีว.าการกระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้น ได�ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ัง ศูนยGปฏิบัติการวิชาชีพเกษตรกรรมพะเยา เป*นสถานศึกษา สังกัด กองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ วันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2539 นายสุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว.าการกระทรวงศึกษาธิการ ได�มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ยกฐานะศูนยGปฏิบัติการวิชาชีพเกษตรกรรมพะเยา เป*นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา เป*นต�นมาจนถึงปLจจุบัน     2.6.3 การจัดการศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา เป*นสถานศึกษาวิชาชีพเกษตร ท่ีดําเนินการบริหารจัดการและให�บริการวิชาชีพและฝCกอบรมวิชาชีพให�แก.ผู�เรียน/ผู�ฝCกอบรม ได�เรียนรู�อย.างเต็มศักยภาพ สามารถออกไปประกอบอาชีพและศึกษาต.อได� ต้ังม่ันในศีลธรรม รับผิดชอบต.อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล�อม  โดยดําเนินการเก่ียวกับการบริหารประเภทวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ตามวัตถุประสงคGของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้  1. เพ่ือจัดการศึกษาวิชาชีพประเภทวิชาเกษตรกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให�เป*นกําลังการผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ  2. เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพแก.เยาวชนในภาคเกษตรและเกษตรกรตามโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) เป*นการยกระดับการศึกษาของประชากรภาคเกษตรให�สูงข้ึน  3. เพ่ือจัดการศึกษา 12 ปT ให�กับบุตรหลานเกษตรกร และชาวชนบทตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรกรเพ่ือชีวิต อันเป*นการยกระดับการศึกษาพ้ืนฐานของประชาชนให�เป*นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ  4. เพ่ือจัดฝCกอบรมวิชาชีพให�กับเกษตรกรผู�ประกอบอาชีพเกษตร เป*นการเพ่ิมทักษะและพัฒนาความรู�ด�านวิชาการแก.เกษตรกร  5. ให�บริการวิชาการและข�อมูลข.าวสารด�านเกษตร การจัดการ เพ่ือเสริมสร�างศักยภาพของกําลังคนในภาคเกษตรและชนบทให�ก�าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีข�อมูลข.าวสารในยุคการค�า  



29   6. เพ่ือสร�างกําลังคนด�านการเกษตรท่ีมีศักยภาพรองรับการผลิตทางภาคเกษตรและอุตสาหกรรมของประเทศ เพ่ือให�บรรลุเปMาหมายการพัฒนาประเทศให�ก�าวไปสู.ผู�นําในการผลิตทางการเกษตร และเป*นผู�นําในการผลิตอาหารของโลกในอนาคต        วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ซ่ึงเป*นสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ       การอาชีศึกษา มีการบริหารสถานศึกษา 4 ฝOาย คือ ฝOายวิชาการ ฝOายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ฝOายแผนงานและความร.วมมือ และฝOายบริหารทรัพยากร          การบริหารฝEายวิชาการ ในการบริหารงานภายในฝOายวิชาการ มีบทบาทหน�าท่ีรับผิดชอบจํานวน 6 งาน ดังต.อไปนี้(สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2562)      1. งานแผนกวิชา มีหน�าท่ี การจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือกจัดตารางสอนรวม และตารางสอนส.วนบุคคลของแผนกวิชา การควบคุมดูแล ส.งเสริม กํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก�ปLญหาเก่ียวกับการเรียนการสอน การฝCกงาน การวัดผลประเมินผลและการวิจัย  ในแผนกวิชาให�เป*นไปตามหลักสูตรและระเบียบ แบบแผนของทางราชการ การวางแผนและดําเนินงานด�านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพ่ือนําไปสู.การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อย.างต.อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได� การจัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑG อุปกรณG เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให�ใช�งานได�เป*นปกติ และมีเพียงพอต.อการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐG การใช�อุปกรณG การเรียนการสอน การเขียนตํารา เอกสารและใบช.วยสอนต.าง ๆ การติดตามและแนะนําเก่ียวกับการทําโครงการฝCก โครงการสอน แผนการเรียนรู� คู.มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟMมสะสมงาน โดยบูรณาการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให�สอดคล�องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน การควบคุมการใช�วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให�เป*นไปตามใบงาน การควบคุมดูแลและพัฒนาสํานักงาน ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ ให�สะอาดเรียบร�อยทันสมัยอยู.เสมอ การปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให�ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา การประสานงานและให�ความร.วมมือกับหน.วยงานต.าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา การจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับข้ัน การดูแล บํารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพยGสินของสถานศึกษาท่ีได�รับมอบหมาย   2. งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน มีหน�าท่ี การจัดทํารวบรวม และตรวจสอบแผนการเรียนของทุกแผนกวิชาให�ตรงกับโครงสร�างของหลักสูตร การจัดทําตารางสอน ตารางเรียน ร.วมกับแผนกวิชาต.างๆ และสถานประกอบการท่ีเก่ียวข�อง การจัดทําแบบฟอรGมต.างๆท่ีเก่ียวกับงาน



30   หลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร.วมกับสถานประกอบการและหน.วยงานภายนอกเพ่ือจัดรายวิชาและสาขางานให�สอดคล�องกับนโยบายความต�องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท�องถ่ิน สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล�อม  การจัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือความรู�หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต.อซ่ึงจัดข้ึนเป*นโครงการหรือกลุ.มเปMาหมายเฉพาะ การส.งเสริมครูผู�สอนในสถานศึกษาได�มีความรู�ความเข�าใจในหลักการจุดหมายและเกณฑGใช�หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา การประสานงานกับแผนกวิชาเก่ียวกับการจัดการจัดการเรียนการสอน ท้ังระบบเทียบโอนความรู�และ ประสบการณGวิชาชีพและสะสมหน.วยกิต การส.งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนให�ตรงตามหลักสูตร การส.งเสริมสนับสนุนให�ครูและผู�สอนจัดทําเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนท่ีทันสมัย การรวบรวมและเผยแพร.ผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณค.าต.อการจัดการเรียนการสอนเพ่ือประโยชนGทางการศึกษา การประสานงานให�ความร.วมมือกับหน.วยงานต.างๆ ท้ังภายในและภายนอก การจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับข้ัน การดูแลบํารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพยGสินของสถานศึกษาท่ีได�รับมอบหมาย     3. งานวัดผลและประเมินผล มีหน�าท่ี  การส.งเสริมสนับครูและผู�สอนให�มีความรู�ความเข�าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล  การกํากับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให�เป*นไปตามระเบียบ  การดําเนินการเก่ียวการโอนผลการเรียน            การตรวจสอบการให�ระดับคะแนนก.อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู�อํานวยการเพ่ืออนุมัติผลการเรียน  การรวบรวมผลการเรียนท่ีได�รับการอนุมัติแล�วส.งงานทะเบียน การจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร.วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ การดําเนินการวิเคราะหGข�อสอบและจัดทําข�อสอบมาตรฐาน การเก็บรักษาและทําลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเก่ียวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ  การดําเนินการเก่ียวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู�และประสบการณG การประสานงานและให�ความร.วมมือกับหน.วยงานต.างๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา การจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับข้ัน การดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยGสินของสถานศึกษาท่ีได�รับมอบหมาย    4. งานวิทยบริการและห�องสมุด มีหน�าท่ี การวางแผนพัฒนาการบริการห�องสมุดและศูนยGการเรียนรู�ด�วยตนเองให�เป*นแหล.งเรียนรู�ด�วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย การจัดระบบบริการให�ได�มาตรฐาน  การประสานงานและให�ความร.วมมือกับหน.วยงานต.างๆ ท้ังภายในและ



31   ภายนอกสถานศึกษา  การจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับข้ัน การดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยGสินของสถานศึกษาท่ีได�รับมอบหมาย     5. งานส่ือการเรียนการสอน มีหน�าท่ี การวางแผน จัดหา การให�บริการสื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณGและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู� การจัดหา รวบรวม สิ่งพิมพG สื่อ อิเล็กทรอนิกสG สื่อโสตทัศนูปกรณGต.างๆ เพ่ือให�บริการในการศึกษาค�นคว�าของครู นักเรียนนักศึกษาและประชาชนท่ัวไปให�สอดคล�องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา การอํานวยความสะดวกและให�บริการแก.ครูในการจัดทําสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาองคGความรู�ให�แก.ครูในการใช�และผลิตสื่อด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาทางไกลและการใช�สื่ออิเล็กทรอนิกสG การรับผิดชอบ ดูแล บํารุงรักษาวัสดุอุปกรณGให�อยู.ในสภาพพร�อมใช�งานและให�บริการด�านโสตทัศนูปกรณGต.างๆ การใช�ห�องโสตทัศนศึกษา การจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับข้ัน การดูแลบํารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพยGสินของสถานศึกษาท่ีได�รับมอบหมาย   6. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีหน�าท่ี การจัดการศึกษาวิชาชีพโดยร.วมมือกับสถานประกอบการและหน.วยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือให�ผู�เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได� การจัดทําแผนและคู.มือการฝCกงานตามโครงสร�างของหลักสูตรร.วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะหGจุดประสงคGรายวิชาและมาตรฐานรายวิชาท่ีจะฝCกอาชีพ การวางแผนร.วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝCกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุมกํากับดูแลและแก�ปLญหาต.างๆ การประชุมสัมมนาครูฝCก ครูนิเทศ เพ่ือร.วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การติดต.อประสานงานกับแหล.งงานและสถานประกอบการเพ่ือการจัดหาท่ีฝCกงานให�กับนักเรียน นักศึกษา การจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับข้ัน การดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยGสินของสถานศึกษาท่ีได�รับมอบหมาย สรุปได�ว.าการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยามุ.งเน�นการบริหารงานวิชาการในการจัดการศึกษาวิชาชีพประเภทเกษตรกรรม การให�บริการอบรมวิชาชีพ และข�อมูลข.าวสารด�านการเกษตร เพ่ือเสริมสร�างศักยภาพของกําลังคนในภาคเกษตรและชนบทให�ก�าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และให�บรรลุเปMาหมายการพัฒนาประเทศให�ก�าวไปสู.ผู�นําในการผลิตทางด�านการเกษตรในอนาคต    



32   2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง   2.7.1  งานวิจัยในประเทศ     ณัฐวุฒิ  โทเกาะ (2553) ศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะหGสังกัดกรุงเทพมหานครพบว.า ความคิดเห็นของครูต.อสภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะหGอยู.ในระดับมากทุกด�าน โดยเรียงลําดับการปฏิบัติมากไปหาน�อยดังนี้การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารงานวิชาการการพัฒนากระบวนการเรียนรู�และการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู�ของผู� เรียน ส.วนความคิดเห็นของครูต.อปLญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะหGอยู.ในระดับน�อยทุกด�าน โดยเรียงลําดับปLญหาจากมากไปน�อยดังนี้การพัฒนาศักยภาพของผู�เรียน การบริหารงานวิชาการการพัฒนากระบวนการเรียนรู�การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา   ปราณี  ท�าวกลาง (2557, บทคัดย.อ) ศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พบว.า1) ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ความคิดเห็นของผู�บริหารโรงเรียน ครูผู�สอน และประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยู.ในระดับมาก2) ผู�บริหารการโรงเรียน ครูผู�สอน และประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความคิดเห็นต.อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน โดยรวมและรายด�านไม.แตกต.างกัน แต.ด�านการวัดผลและเทียบโอนการเรียน แตกต.างกันอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 3) ผู�บริหารโรงเรียน ครูผู�สอน และประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                ท่ีมีประสบการณGในการทํางานต.างกัน มีความคิดเห็นต.อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน โดยรวมไม.แตกต.างกัน แต.เม่ือพิจารณาเป*นรายด�าน พบว.า ด�านการวางแผนวิชาการ ด�านการส.งเสริมความรู�ด�านวิชาการแก.ชุมชน ด�านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา แตกต.างกันอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และด�านการนิเทศคุณภาพการศึกษา ด�านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ด�านพัฒนาแหล.งเรียนรู� แตกต.างกันอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .054) ผู�บริหารโรงเรียน ครูผู�สอน และประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีขนาดสถานศึกษาต.างกัน ความคิดเห็นต.อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน โดยรวมและรายด�านแตกต.างกันอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .015) ผู�บริหารโรงเรียน ครูผู�สอน และประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอท่ีโรงเรียนต.างสังกัดกัน ความคิดเห็นต.อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนท้ังโดยรวมและรายด�านแตกต.างกันอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .016) ผู�บริหารโรงเรียน ครูผู�สอน และประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับชั้นการเป�ดสอนต.างกัน ความคิดเห็นต.อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนท้ังโดยรวมไม.แตกต.างกัน แต.



33   ด�านการวางแผนงานวิชาการ ด�านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด�านประสานความร.วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน แตกต.างกันอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .057) แนวทางการพัฒนาในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ด�านท่ีควรพัฒนา มี 8 ด�าน ประกอบด�วย การพัฒนาหรือดําเนินการเก่ียวกับการให�เห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท�องถ่ิน การวางแผนงานวิชาการ การวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน การวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาแหล.งเรียนรู� การประสานความร.วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน การพัฒนาและใช�สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา   สุภารัตนG วีรวัฒนา (2557) ได�ศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบว.า   1. สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยรวมอยู.ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป*นรายด�าน โดยเรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย 3 อันดับแรก ดังนี้ ด�านการพัฒนาหรือการดําเนินงานเก่ียวกับการให�ความเห็นการพัฒนาสาระและหลักสูตรท�องถ่ิน ด�านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช�ในสถานศึกษาและด�านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ส.วนด�านท่ีมี ค.าเฉลี่ยน�อยท่ีสุดคือการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา   2. ปLญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยรวมอยู.ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป*นรายด�าน โดยเรียงลําดับ ค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย 3 อันดับแรก ดังนี้ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนาและใช�สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และการพัฒนากระบวนการเรียนรู� ส.วนด�านท่ีมีค.าเฉลี่ยน�อยท่ีสุดคือด�านการแนะแนว   3. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ด�านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ศึกษา วิเคราะหGเอกสารหลักสูตร ตัวชี้วัดให�ละเอียด จัดทําหลักสูตรให�เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน วิเคราะหGนักเรียนเป*นรายบุคคลเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให�เหมาะกับความสามารถผู�เรียน บูรณาการเนื้อหาวิชาจัดเนื้อหาหลักสูตรให�สอดคล�องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด�านการพัฒนาและใช�สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ห�องสมุดต�องมีกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือดึงดูดความสนใจของผู�เรียน จัดทําตารางเข�าใช�ห�องสมุดเพ่ือให�ผู�เรียนได�หมุนเวียนการใช�ห�องสมุดอย.างเป*นประจํา ส.งเสริมให�ครูได�รับการอบรมเก่ียวกับการทําสื่อ นิเทศ ติดตามการใช�สื่อและเทคโนโลยีอย.างสมํ่าเสมอ และด�านการพัฒนากระบวนการเรียนรู� จัดครูสอนตามความถนัด และเลือกบุคคลท่ีมีประสบการณGการสอน จัดการเรียน



34   การสอนแบบบูรณาการ จัดครูเข�าอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน นิเทศการเรียนการสอนแก.ครูโดยเน�นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร   โดยสรุป การบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ประกอบด�วยสภาพและปLญหาการบริหารงานวิชาการ 17 ด�าน และแนวทางการพัฒนา 3 ด�าน ซ่ึงสามารถนําแนวทางการพัฒนาไปประยุกตGใช�ในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กได�ทุกแห.ง   สว.าง สัตยGธรรม (2557) ศึกษาสภาพปLจจุบันปLญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว.า    1.  สภาพการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสภาพการบริหารงานวิชาการโดยรวมและรายด�านทุกด�านอยู.ในระดับมาก และมีปLญหาการบริหารงานวิชาการโดยรวมและรายด�านทุกด�านอยู.ในระดับน�อย   2. การเปรียบเทียบสภาพและปLญหาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว.าครูผู�สอนท่ีมีตําแหน.งแตกต.างกัน ประสบการณGสอนแตกต.างกัน และสอนสาขาวิชาท่ีแตกต.างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวมไม.แตกต.างกัน และรายด�านพบว.าทุกด�านก็ไม.แตกต.างกัน อีกท้ังครูผู�สอนท่ีมีตําแหน.งแตกต.างกัน ประสบการณGสอนแตกต.างกัน และสอนสาขาวิชาท่ีแตกต.างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปLญหาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้ังโดยรวมไม.แตกต.างกัน    วิสิษฐG ศิริบูรณG (2557, บทคัดย.อ)ศึกษาการศึกษาสภาพการมีส.วนร.วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู�สอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในอําเภอชานุมาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ.งหมายเพ่ือศึกษาสภาพการมีส.วนร.วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู�สอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอําเภอชานุมาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ จําแนกตามเพศ ประสบการณGในการสอน และขนาดสถานศึกษา กลุ.มตัวอย.างท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู�สอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอําเภอชานุมาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ ท่ีปฏิบัติหน�าท่ีการสอนในปTการศึกษา 2555 จํานวน 184 คน จําแนกเป*นสถานศึกษาขนาดเล็ก 50 คน ขนาดกลาง 74 คน และขนาดใหญ. 60 คน เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเป*นแบบสอบถามแบบมาตราส.วนประมาณค.า 5 ระดับ มีค.าความเชื่อม่ัน 0.95 สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะหGข�อมูล ได�แก. ค.าความถ่ี ค.าร�อยละ ค.าเฉลี่ย ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   ค.าที (t-test) และค.าเอฟ (F test) ผลการวิจัยพบว.า 1.สภาพการมีส.วนร.วมในการบริหารงานวิชาการ



35   ของครูผู�สอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในอําเภอชานุมาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ อยู.ในระดับมากทุกด�าน โดยด�านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มีค.าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด�านการนิเทศการศึกษา ส.วนด�านท่ีมีค.าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ด�านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2.ครูผู�สอนท่ีมีเพศ ประสบการณGในการสอน และปฏิบัติหน�าท่ีในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต.างกัน มีส.วนร.วมในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอําเภอชานุมาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ โดยภาพรวมแตกต.างกันอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   พระมหาปริญญา (2558, บทคัดย.อ) ศึกษาการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว.า 1. การบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู.ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหาน�อยได�แก. ด�านการจัดการเรียนการสอน ด�านการวัดและประเมินผล ด�านกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน ด�านสภาพแวดล�อมทางการเรียนการสอนและด�านการใช�สื่อการเรียนการสอน 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น พบว.า มีความคิดเห็นท่ีแตกต.างกัน อย.างมีนัยสําคัญระดับ 0.05 ได�แก. ด�านการจัดการเรียนการสอน ด�านการใช�สื่อการเรียนการสอน ด�านสภาพแวดล�อมทางการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคล�องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว� 3. ปLญหาการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร พบว.า การวิเคราะหG ทําแผนในการจัดการเรียนการสอน และการ บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนยังต�องปรับปรุงและยังต�องมีการพัฒนาบุคลากรให� มีความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัยบุคลากรผู�ชํานาญในการใช�สื่อการเรียนการสอนน�อยกับบางรายวิชาท่ีสอนอุปกรณGท่ีใช�ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและความรู�ความเข�าใจไม.พร�อมในเรื่องการวัดผลและประเมินผลตามสาระการเรียนรู�ขาดการประเมินผลก.อนเรียนและหลังเรียน    พัชรินทรG แสนกล�า (2557) ได�ทําการศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทรG เขต 33 : กรณีศึกษาโรงเรียนท่ีผ.านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 โดยสรุปผลการศึกษาค�นคว�าครั้งนี้ทําให�ได�แนวทางให�ผู�บริหารโรงเรียน หน.วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือใช�เป*นข�อมูลเพ่ือปรับปรุง พัฒนา และส.งเสริมการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทรG เขต 33 เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก   รัฐสยาม วงษGยี่ (2558) ได�ศึกษาการบริหารงานวิชาการของครู อาจารยG วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทรG เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว.า การบริหารงานวิชาการของครู อาจารยG 



36   วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทรG เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ระดับความคิดเห็นอยู.ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป*นรายด�าน พบว.า ด�านนิเทศการสอน มีระดับความคิดเห็นอยู.ในระดับมาก รองลงมาคือ ด�านการประชุมอบรมทางวิชาการ มีระดับความคิดเห็นอยู.ในระดับมาก ด�านการจัดการเรียนการสอน มีระดับความคิดเห็นอยู.ในระดับมาก ด�านวัสดุอุปกรณGและสื่อการสอน มีระดับความคิดเห็นอยู.ในระดับมาก ด�านหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช� มีระดับความคิดเห็นอยู.ในระดับมาก ด�านการวัดผลประเมินผล มีระดับความคิดเห็นอยู.ในระดับมาก และด�านห�องสมุด มีระดับความคิดเห็นอยู.ในระดับมาก และมีข�อเสนอแนะคือควรดําเนินการศึกษาหรือทําวิจัยทุกๆปTการศึกษา เพ่ือนําผลการศึกษามาปรับปรุงการบริหารงานวิชาการให�มีประสิทธิภาพสูงสุด   รัตนาภรณG  บํารุงวงศG (2560, บทคัดย.อ) ศึกษาการมีส.วนร.วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนในกลุ.มเครือข.ายสถานศึกษาท่ี 13 และ 14 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ผลการวิจัยพบว.า 1.การมีส.วนร.วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนในกลุ.มเครือข.ายสถานศึกษาท่ี 13 และ 14 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยภาพรวม อยู.ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป*นรายด�าน เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน�อย 3 ลําดับแรก ได�แก. การพัฒนากระบวนการเรียนรู� การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การวัดผล ประเมินผล ส.วนข�อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือ การพัฒนาและส.งเสริมให�มีแหล.งเรียนรู� 2. ผลการเปรียบเทียบการมีส.วนร.วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนในกลุ.มเครือข.ายสถานศึกษาท่ี 13 และ 14 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พบว.าครูผู�สอนท่ีมีเพศ อายุ และประสบการณGการทํางาน ต.างกันมีความคิดเห็นต.อการมีส.วนร.วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนไม.แตกต.างกัน        จากงานวิจัยในประเทศท่ีเก่ียวข�อง สรุปได�ว.าการบริหารงานวิชาการของแต.ละสถานศึกษามีสภาพและปLญหาท่ีแตกต.างกันออกไป ซ่ึงปLญหาท่ีพบล�วนเป*นปLญหาท่ีเกิดข้ึนจากหลายปLจจัย ครูผู�สอนในฐานะท่ีเป*นผู�นําทางวิชาการให�แก.ผู�เรียน ต�องให�ความสําคัญกับงานวิชาการเป*นอย.างมาก และสนับสนุนงานวิชาการจึงจะทําให�งานวิชาการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและสามารถนําไปใช�ได�จริงก.อประโยชนGแก.ผู�เรียนมากท่ีสุด   



บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย   การศึกษาเรื่องการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ครั้งนี้ เป"นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผู4ศึกษาได4 ดําเนินการตามข้ันตอน ดังต8อไปนี้  3.1 ประชากรท่ีศึกษา  3.2 เครื่องมือท่ีใช4ในการศึกษา  3.3การเก็บรวบรวมข4อมูล   3.4การวิเคราะห@ข4อมูลและการแปรผล  3.1 ประชากรท่ีศึกษา  ประชากรท่ีใช4ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูผู4สอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ภาคเรียนท่ี 1 ปBการศึกษา 2562 จํานวน 41 คนโดยวิธีเจาะจง   3.2 เครื่องมือท่ีใช#ในการศึกษา        การศึกษาการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ในครั้งนี้ได4จัดทําเครื่องมือการวิจัยเป"นแบบสอบถามได4ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้        3.2.1  เครื่องมือการวิจัย แบบสอบถาม(Questionnaires) แบ8งออกเป"น 3 ตอน ดังนี้  ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู4ตอบแบบสอบถาม ประกอบด4วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ           ประสบการณ@ทํางาน   ตอนท่ี 2 ข4อคําถามความคิดเห็นท่ีมีต8อการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี               พะเยา เป"นแบบมาตราส8วนประมาณค8า 5 ระดับ (Rating Scales) ตามวิธีของลิเคิร@ท (Likert) เป"นคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จํานวน 20 ข4อ แบ8งออกเป"น 6 ด4าน คือ   1.  ด4านแผนกวิชา จํานวน 4 ข4อ   2.  ด4านพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จํานวน 4 ข4อ   3.  ด4านวัดผลและประเมินผล จํานวน 4 ข4อ   4.  ด4านวิทยบริการและห4องสมุด จํานวน 2 ข4อ   5.  ด4านสื่อการเรียนการสอน จํานวน 3 ข4อ   6.  ด4านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจํานวน 3 ข4อ 



38  ตอนท่ี 3 ข4อแสดงความคิดเห็นและข4อเสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของครู             วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยามีลักษณะเป"นคําถามปลายเปWด (Open Ended)   3.2.2 การสร4างเครื่องมือแบบสอบถาม ผู4วิจัยได4ดําเนินการตาม ข้ันตอน ดังนี้    1. ศึกษาค4นคว4าเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวข4องกับการบริหารงานวิชาการ เพ่ือให4ได4กรอบและแนวคิดขอบข8ายงานวิชาการของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา    2. กําหนดวัตถุประสงค@ และกรอบแนวคิดในการสร4างแบบสอบถาม    3. สร4างแบบสอบถามเก่ียวกับการศึกษาการบริหารงานวิชาการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา เพ่ือให4สอดคล4องกับวัตถุประสงค@ของการวัดตามนิยามศัพท@    4. นําแบบทดสอบท่ีสร4างเสร็จแล4วเสนออาจารย@ท่ีปรึกษาตรวจและนํามาปรับปรุงแก4ไขตามคําแนะนํา    5. นําแบบสอบถามท่ีผ8านความเห็นชอบของอาจารย@ท่ีปรึกษาไปขอความร8วมมือผู4เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท8านในการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในประเด็นความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content validity) และความสมบูรณ@ของข4อคําถาม    6. นําข4อคิดและข4อเสนอแนะจากผู4เชี่ยวชาญมาพิจารณาปรับปรุงแบบสอบถามให4เหมาะสม โดยการหาค8าดัชนีความสอดคล4องระหว8างข4อคําถามกับวัตถุประสงค@การวัดตามนิยามศัพท@ (Index of Item Objective Congruence : IOC) แล4วเลือกข4อคําถามท่ีมีค8า IOC ต้ังแต8 0.50 ข้ึนไป (บุญชมศรีสะอาด, 2543) มาใช4และดําเนินการปรับปรุงตามข4อเสนอแนะของผู4เชี่ยวชาญท้ังในด4านความครอบคลุม ความเป"นปรนัย และข4อเสนอแนะอ่ืน ๆ      7. การทดสอบเครื่องมือวัดนําแบบสอบถามไปทดลองใช4 (Try out) กับประชากร ท่ีไม8ใช8ประชากรและกลุ8มตัวอย8างเพ่ือทําการคํานวณหาค8าความเชื่อม่ัน (Reliability)     8. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล4วพิมพ@เป"นฉบับสมบูรณ@และนําไปใช4กับกลุ8มตัวอย8างเพ่ือเก็บรวบรวมข4อมูลต8อไป  3.3 การเก็บรวบรวมข#อมูล   ผู4วิจัยได4ดําเนินการเก็บรวบรวมข4อมูลตามลําดับข้ันตอนต8อไปนี้   1) นําส8งแบบสอบถามส8งให4ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จํานวน 41 ชุด คิดเป"นร4อยละ 100  2) ตรวจสอบความครบถ4วนสมบูรณ@ของแบบสอบถาม  3) นําแบบสอบถามท่ีได4รับคืนมาดําเนินการวิเคราะห@สรุปผลตามข้ันตอนของการวิจัย   



39 3.4 การวิเคราะห*ข#อมูลและการแปรผล           ผู4วิจัยนําข4อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห@ด4วยโปรแกรมคอมพิวเตอร@สําเร็จรูป โดยใช4วิธีทางสถิติท่ีนํามาใช4ในการวิเคราะห@ข4อมูล ดังนี้ 1. วิเคราะห@ปiจจัยพ้ืนฐานส8วนบุคคลของประชากร นํามาวิเคราะห@โดยการแจกแจงความถ่ีและค8าร4อยละ (Percentage) และนําเสนอในรูปตาราง 2. วิเคราะห@ความคิดเห็นท่ีมีต8อการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา  โดยผู4วิจัยวิเคราะห@ข4อมูลโดยการหาค8าเฉลี่ย (µ) และค8าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) โดยใช4เกณฑ@ตามระดับมาตราส8วนประมาณค8า 5 ระดับ (บุญชม  ศรีสะอาด 2556, 121) ดังนี้  ค8าเฉลี่ย 4.51-5.00   แปลความหมาย   ว8าเห็นว8ามีการบริหารงานวิชาการ อยู8ในระดับมากท่ีสุด  ค8าเฉลี่ย 3.51-4.50   แปลความหมายว8าเห็นว8ามีการบริหารงานวิชาการ อยู8ในระดับมาก  ค8าเฉลี่ย 2.51-3.50   แปลความหมายว8าเห็นว8ามีการบริหารงานวิชาการ อยู8ในระดับปานกลาง  ค8าเฉลี่ย 1.51-2.50   แปลความหมายว8า   เห็นว8ามีการบริหารงานวิชาการ อยู8ในระดับน4อย  ค8าเฉลี่ย 1.00-1.50   แปลความหมายว8า   เห็นว8ามีการบริหารงานวิชาการ อยู8ระดับน4อยท่ีสุด   3. วิเคราะห@ข4อแสดงความคิดเห็นและข4อเสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา มีลักษณะเป"นคําถามปลายเปWด (Open Ended) โดยการใช4วิธีแจกแจงความถ่ี และหาค8าร4อยละ นําเสนอเป"นความเรียง  ล

ล



บทที่ 4 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล การศึกษาคร้ังน้ีเป�นการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research)เรื่องการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาโดยมีวัตถุประสงค7 เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาและศึกษาป8ญหาและข:อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาผู:ศึกษาได:นําข:อมูลท่ีได:มาทําการประมวลผล และนําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของตาราง และบรรยายผลตามลําดับ 4.1 สัญลักษณ7ท่ีใช:ในการวิเคราะห7ข:อมูล 4.2 ขั้นตอนในการวิเคราะห7ข:อมูล เพื่อให:เกิดความเข:าใจตรงกันชัดเจนในการแปลความหมายของผลการวิเคราะห7ข:อมูล ผู:วิจัยได:กําหนดสัญลักษณ7ท่ีใช:ในการนําเสนอผลการวิเคราะห7ข:อมูล ดังน้ี N = จํานวนประชากรท้ังหมด µ = คFาเฉล่ียของประชากร σ = สFวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (percentage)  = คFาร:อยละ 4.2 ขั้นตอนในการวิเคราะห�ข�อมูล  ผู:ศึกษานําเสนอข:อมูลตามลําดับ ดังน้ี 1. ผลการวิเคราะห7ข:อมูลสถานภาพของผู:ตอบแบบสอบถาม4.3 ผลการวิเคราะหข7 :อมูล  4.3.1 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู:ตอบแบบสอบถาม          4.3.2 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตFอการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา  4.3.3 ตอนท่ี 3 ข:อแสดงความคิดเห็นและข:อเสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 4.1 สัญลักษณ�ที่ใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล 



41 2. ผลการวิเคราะห7ข:อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นที่มีตFอการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา โดยภาพรวมและรายด:าน 3. การวิเคราะห7ข:อแสดงความคิดเห็นและข:อเสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 4.3 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 4.3.1 ผลการวิเคราะห7ข:อมูลทั่วไปของผู:ตอบแบบสอบถามซึ่งรวบรวมจากแบบสอบถามเพศ อายุระดับการศึกษา และประสบการณ7ทํางาน ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและร:อยละของผู:ตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ7ทํางาน ข�อมูลทั่วไป จํานวน ร�อยละ เพศ ชาย 23 56.10 หญิง 18 43.90 รวม 41 100.00 อายุ  น:อยกวFา 30 ปV 10 24.00 31- 40 ปV 13 32.00 41 –50 ปV 9 22.00 51 ปVขึ้นไป 9 22.00 รวม  41 100.00 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี  25 61.00 ปริญญาโท  16 39.00 รวม  41 100.00 



42 ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและร:อยละของผู:ตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ7ทํางาน (ตFอ) จากตารางที่ 4.1 พบวFา ผู:ตอบแบบสอบถามสFวนใหญFเป�นเพศชาย จํานวน 23 คน คิดเป�นร:อยละ 4.3.2 ผลการวิเคราะห7ข:อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นที่มีตFอการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ท้ัง 6 ด:าน โดยภาพรวมและรายข:อดังตารางท่ี 4.2 -4.8 ข�อมูลทั่วไป จํานวน ร�อยละ ประสบการณ7ทํางาน น:อยกวFา 10 ปV 17 41.50 11- 20 ปV 13 31.70 21 – 30 ปV 8 19.50 31 ปVขึ้นไป  3  7.30 รวม  41 100.00 56.10 เพศหญิง จํานวน18 คน คิดเป�นร:อยละ 43.90 จําแนกตามอายุพบวFามากที่สุดคือกลุFมอายุ 31–40 ปV ร:อยละ 32.00 รองลงมา คือน:อยกวFา 30 ปV จํานวน 10 คน ร:อยละ 24.00 กลุFมอายุที่มีน:อยที่สุดคือ 41–50 ปV และ51 ปVขึ้นไป จํานวน 9 คน ร:อยละ 22.00 จําแนกตามระดับการศึกษาพบวFาสFวนใหญFมีระดับการศึกษาปริญญาตรีจํานวน 25 คน ร:อยละ 61.00 และปริญญาโท จํานวน 16 คนร:อยละ39.00 จําแนกตามประสบการณ7ทํางาน พบวFามากที่สุด คือมีประสบการณ7ทํางานน:อยกวFา 10 ปVจํานวน 17 คน ร:อยละ 41.50 รองลงมา คือประสบการณ7ทํางาน 11 -20 ปV จํานวน 13 คนร:อยละ 31.70ประสบการณ7ทํางาน 21 -30 ปV จํานวน 8 คนร:อยละ 19.50 และประสบการณ7ทํางาน 31 ปVข้ึนไป จํานวน 3 คนร:อยละ 7.30 ตามลําดับ 



43 ตารางที่ 4.2 แสดงคFาเฉล่ียและสFวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นท่ีมีตFอการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา โดยภาพรวมในแตFละด:าน ความคิดเห็นในแต0ละด�าน N = 41 ระดับความคิดเห็น µ σ แปลผล อันดับที่ 1. ด:านแผนกวิชา 4.06 0.45 มาก 2 2. ด:านพัฒนาหลักสูตรและ 4.05 0.48 มาก 3 การเรียนการสอน 3. ด:านวัดผลและประเมินผล 4.15 0.49 มาก 1 4. ด:านวิทยบริการและห:องสมุด 3.94 0.63 มาก 5 5. ด:านส่ือการเรียนการสอน 4.02 0.61 มาก 4 6. ด:านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3.79 0.72 มาก 6 เฉล่ียรวม 4.00 0.56 มาก จากตารางที่ 4.2 พบวFา ระดับความคิดเห็นท่ีมีตFอการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา โดยภาพรวมในแตFละด:านโดยรวมอยูFในระดับมาก (µ= 4.00, σ = 0.56) และรายด:านเรียงจากคFาเฉล่ียมากไปหาน:อย ได:แกF ด:านวัดผลและประเมินผล (µ= 4.15, σ = 0.49) รองลงมาคือด:านแผนกวิชา (µ= 4.06, σ = 0.45) ด:านพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน (µ= 4.05,σ = 0.48) ด:านส่ือการเรียนการสอน (µ= 4.02, σ = 0.61) ด:านวิทยบริการและห:องสมุด (µ= 3.94,σ = 0.63) และด:านอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี(µ= 3.79, σ = 0.72) 



44 ตารางที่ 4.3 แสดงคFาเฉล่ียและสFวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นท่ีมีตFอการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ด:านแผนกวิชา โดยภาพรวมและรายข:อ ด�านแผนกวิชา N = 41 ระดับความคิดเห็น µ σ แปลผล อันดับที่ 1.จัดทําแผนการจัดการเรียนการสอน 4.27 0.55 มาก 1 ตารางเรียนและตารางสอนสFวนบุคคลของแผนกวิชา 2.ควบคุมดูแล สFงเสริม กํากับติดตามการจัดการเรียน 4.15 0.79 มาก 2 การสอนแก:ป8ญหาเก่ียวกับการเรียนการสอน ในแผนกวิชาให:เป�นไปตามหลักสูตรและระเบียบ 3.การจัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ7 อุปกรณ7 3.93 0.82 มาก 3 เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชามีเพียงพอ ตFอการจัดการเรียนการสอน 4.ติดตามและแนะนําเก่ียวกับการทําโครงการฝ_ก 3.90 0.70 มาก 4 โครงการสอน แผนการเรียนรู: คูFมือครู ใบงาน ตลอดจนแฟaมสะสมงาน เฉล่ียรวม 4.06 0.45 มาก จากตารางที่ 4.3 ด:านแผนกวิชาโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูFในระดับมาก (µ = 4.06, σ = 0.45) เมื่อพิจารณาเป�นรายข:อ เรียงลําดับจากมากไปน:อยพบวFาจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียนและตารางสอนสFวนบุคคลของแผนกวิชา อยูFในระดับมาก (µ = 4.27, σ = 0.55) รองลงมาควบคุมดูแล สFงเสริม กํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก:ป8ญหาเก่ียวกับการเรียนการสอน ในแผนกวิชาให:เป�นไปตามหลักสูตรและระเบียบ อยูFในระดับมาก (µ = 4.15, σ = 0.79) การจัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ7 อุปกรณ7 เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชามีเพียงพอตFอการจัดการเรียนการสอน อยูFในระดับมาก (µ = 3.93, σ = 0.82) และข:อที่มีคFาเฉล่ียน:อยท่ีสุดคือ ติดตามและแนะนําเก่ียวกับการทําโครงการฝ_ก โครงการสอน แผนการเรียนรู: คูFมือครู ใบงาน ตลอดจนแฟaมสะสมงาน อยูFในระดับมาก(µ = 3.90, σ = 0.70) 



45  ตารางที่ 4.4 แสดงคFาเฉล่ียและสFวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นท่ีมีตFอการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ด:านพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยภาพรวมและรายข:อ  ด�านพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน N = 41 ระดับความคิดเห็น µ σ แปลผล อันดับที่ 1. จัดทํารวบรวม และตรวจสอบแผนการเรียน ตารางเรียนและตารางสอนตารางเรียนและตารางสอน 4.24 0.66 มาก 1 ของทุกแผนกวิชาให:ตรงกับโครงสร:างของหลักสูตร     2. จัดทําตารางสอน ตารางเรียน รFวมกับแผนกวิชาตFางๆ 4.10 0.92 มาก 2 และสถานประกอบการที่เก่ียวข:อง     3. การจัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดต้ังข้ึน 4.02 0.79 มาก 3 เพื่อความรู:หรือทักษะในการประกอบอาชีพ     หรือการศึกษาตFอ     4. รวบรวมและเผยแพรFผลงานทางวิชาการที่มีคุณคFา 3.85 0.79 มาก 4 ตFอการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน7ทางการศึกษา     เฉล่ียรวม 4.05 0.48 มาก   จากตารางที่ 4.4 ด:านพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูFในระดับมาก (µ = 4.05,σ = 0.66) เม่ือพิจารณาเป�นรายข:อ เรียงลําดับจากมากไปน:อย พบวFาจัดทํารวบรวม และตรวจสอบแผนการเรียนของทุกแผนกวิชาให:ตรงกับโครงสร:างของหลักสูตร อยูFในระดับมาก (µ = 4.10, σ = 0.92) รองลงมาจัดทําตารางสอน ตารางเรียน รFวมกับแผนกวิชาตFางๆ และสถานประกอบการท่ีเก่ียวข:องอยูFในระดับมาก (µ = 4.10, σ = 0.92) การจัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดต้ังข้ึนเพื่อความรู:หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาตFอ อยูFในระดับมาก (µ = 4.02, σ = 0.79) และข:อที่มีคFาเฉล่ียน:อยที่สุดคือ รวบรวมและเผยแพรFผลงานทางวิชาการที่มีคุณคFาตFอการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน7ทางการศึกษาอยูFในระดับมาก(µ = 3.85, σ = 0.79)    



46  ตารางที่ 4.5 แสดงคFาเฉล่ียและสFวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นท่ีมีตFอการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ด:านวัดผลและประเมินผล โดยภาพรวมและรายข:อ  ด�านวัดผลและประเมินผล N = 41 ระดับความคิดเห็น µ σ แปลผล อันดับที่ 1. ดําเนินการเก่ียวการโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู: ตารางเรียนและตารางสอนตารางเรียนและตารางสอน 4.24 0.86 มาก 2 และประสบการณ7     2. ตรวจสอบการให:ระดับคะแนนกFอนเสนอคณะกรรมการ 4.32 0.79 มาก 1 บริหารสถานศึกษาและผู:อํานวยการเพื่ออนุมัติผลการเรียน       3. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพรFวมกับแผนกวิชา 4.05 0.71 มาก 3 และรายงานผลการประเมินตามระเบียบ     4. ดําเนินการวิเคราะห7ข:อสอบและจัดทํา 3.98 0.72 มาก 4 ข:อสอบมาตรฐาน     เฉล่ียรวม 4.15 0.49 มาก   จากตารางที่ 4.5 ด:านวัดผลและประเมินผล โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูFในระดับมาก (µ = 4.15,σ = 0.49) เมื่อพิจารณาเป�นรายข:อ เรียงลําดับจากมากไปน:อย พบวFาตรวจสอบการให:ระดับคะแนนกFอนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และผู:อํานวยการเพื่ออนุมัติผลการเรียน อยูFในระดับมาก (µ = 4.32, σ = 0.79) รองลงมาดําเนินการเก่ียวการโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู:และประสบการณ7อยูFในระดับมาก (µ = 4.24, σ = 0.86) จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพรFวมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ อยูFในระดับมาก (µ = 4.05, σ = 0.71) และข:อท่ีมีคFาเฉล่ียน:อยที่สุดคือ ดําเนินการวิเคราะห7ข:อสอบและจัดทําข:อสอบมาตรฐานอยูFในระดับมาก (µ = 3.98, σ = 0.72)      



47  ตารางที่ 4.6 แสดงคFาเฉล่ียและสFวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นท่ีมีตFอการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ด:านวิทยบริการและห:องสมุด โดยภาพรวมและรายข:อ  ด�านวิทยบริการและห�องสมุด N = 41 ระดับความคิดเห็น µ σ แปลผล อันดับที่ 1. วางแผนพัฒนาการบริการห:องสมุดและศูนย7การเรียนรู: ตารางเรียนและตารางสอนตารางเรียนและตารางสอน 4.00 0.87 มาก 1 ให:เป�นแหลFงเรียนรู:ด:วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ     ที่ทันสมัย     2. จัดระบบบริการด:านวิทยบริการและห:องสมุด 3.88 0.84 มาก 2 ให:ได:มาตรฐาน     เฉล่ียรวม 3.94 0.63 มาก   จากตารางที่ 4.6 ด:านวิทยบริการและห:องสมุด โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูFในระดับมาก (µ = 3.94,σ (µ = 4.00, σ = 0.87) และรองลงมา จัดระบบบริการด:านวิทยบริการและห:องสมุดให:ได:มาตรฐานอยูFในระดับมาก (µ = 3.88, σ = 0.84)             = 0.63) เม่ือพิจารณาเป�นรายข:อ เรียงลําดับจากมากไปน:อย พบวFา วางแผนพัฒนาการบริการห:องสมุดและศูนย7การเรียนรู:ให:เป�นแหลFงเรียนรู:ด:วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย อยูFในระดับมาก         



48  ตารางที่ 4.7 แสดงคFาเฉล่ียและสFวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นท่ีมีตFอการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ด:านส่ือการเรียนการสอน โดยภาพรวมและรายข:อ  ด�านส่ือการเรียนการสอน N = 41 ระดับความคิดเห็น µ σ แปลผล อันดับที่ 1. การวางแผน จัดหา การให:บริการส่ือ 4.00 0.71 มาก 2 การเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ7และพัฒนาระบบ     เทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู:     2. จัดหา รวบรวม ส่ิงพิมพ7 ส่ือ อิเล็กทรอนิกส7 4.00 0.95 มาก 3 ส่ือโสตทัศนูปกรณ7ตFางๆ เพื่อให:บริการในการศึกษา     ค:นคว:าของครู นักเรียนนักศึกษาและประชาชนท่ัวไป     ให:สอดคล:องกับหลักสูตรการเรียนการสอน     ในสถานศึกษา     3. พัฒนาองค7ความรู:ให:แกFครูในการใช: 4.07 0.79 มาก 1 และผลิตส่ือด:านเทคโนโลยีสารสนเทศ     การศึกษาทางไกลและการใช:ส่ืออิเล็กทรอนิกส7     เฉล่ียรวม 4.02 0.61 มาก   จากตารางที่ 4.7 ด:านส่ือการเรียนการสอน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูFใน ระดับมาก (µ = 4.02,σ = 0.61) เมื่อพิจารณาเป�นรายข:อ เรียงลําดับจากมากไปน:อย พบวFาพัฒนาองค7ความรู:ให:แกFครูในการใช:และผลิตส่ือด:านเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาทางไกลและการใช:ส่ืออิเล็กทรอนิกส7อยูFในระดับมาก         (µ = 4.07, σ = 0.79) รองลงมา การวางแผนกจัดหา การให:บริการส่ือการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ7และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู:อยูFในระดับมาก (µ = 4.00, σ = 0.71) และข:อท่ีมีคFาเฉล่ียน:อยที่สุด จัดหา รวบรวม ส่ิงพิมพ7 ส่ือ อิเล็กทรอนิกส7 ส่ือโสตทัศนูปกรณ7ตFางๆ เพื่อให:บริการในการศึกษาค:นคว:าของครู นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปให:สอดคล:องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาอยูFในระดับมาก (µ = 4.00, σ = 0.95) 



49  ตารางที่ 4.8 แสดงคFาเฉล่ียและสFวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นท่ีมีตFอการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ด:านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยภาพรวมและรายข:อ  ด�านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี N = 41 ระดับความคิดเห็น µ σ แปลผล อันดับที่ 1. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยรFวมมือกับสถานประกอบการ ตารางเรียนและตารางสอนตารางเรียนและตารางสอน 3.76 0.94 มาก 2 และหนFวยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให:ผู:เรียน     สามารถไปประกอบอาชีพได:     2. จัดทําแผนและคูFมือการฝ_กงานตามโครงสร:างของ 3.68 0.88 มาก 3 หลักสูตรรFวมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห7     จุดประสงค7รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาท่ีจะฝ_กอาชีพ     3. การวางแผนรFวมกับสถานประกอบการ 3.93 0.96 มาก 1 ในการนิเทศ ติดตาม การฝ_กปฏิบัติในสถานประกอบการ     เฉล่ียรวม 3.79 0.72 มาก   จากตารางที่ 4.8 ด:านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูFในระดับมาก (µ = 3.79,σ = 0.72) เมื่อพิจารณาเป�นรายข:อ เรียงลําดับจากมากไปน:อย พบวFาการวางแผนรFวมกับสถานประกอบการผู:เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได:อยูFในระดับมาก (µ = 3.76, σ = 0.94) และข:อท่ีมีคFาเฉล่ียน:อยที่สุดคือ จัดทําแผนและคูFมือการฝ_กงานตามโครงสร:างของหลักสูตรรFวมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห7จุดประสงค7รายวิชา และมาตรฐานรายวิชาท่ีจะฝ_กอาชีพอยูFในระดับมาก (µ = 3.68, σ = 0.88)     ในการนิเทศติดตามการฝ_กปฏิบัติในสถานประกอบการ อยูFในระดับมาก (µ = 3.93, σ = 0.96) รอง ลงมาจัดการศึกษาวิชาชีพโดยรFวมมือกับสถานประกอบการ และหนFวยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให:



50  4.3.3 ผลการวิเคราะห7ข:อแสดงความคิดเห็นและข:อเสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ดังตารางท่ี 4.9  ตาราง 4.9 ข:อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา  ข�อเสนอแนะ ความถ่ี f = จํานวนผู�ตอบแบบสอบ 1. ครู ผู:สอนเน:นการ เรียนวิชาการมาก ข้ึน จัดการเรียนการสอนเต็มคาบ และเต็มเวลา 13 2. ให:ครูผู:สอนจัดการเรียนการสอนด:วยวิธีการที่หลากหลาย 4 3. เปdดการเรียนการสอนทวิภาคีที่รFวมกับสถานประกอบการ 4 4. ครูผลิตส่ือการสอนท่ีทันสมัย 4 5. ให:สถานประกอบการ ชุมชน ท:องถ่ินมีสFวนรFวมในการพัฒนาหลักสูตร และการจัด        การเรียนการสอน 3  3 6. ประมวลผลกา ร เ รี ยนปลายภ าคด: ว ยโปรแกรมสําเร็จรูป 3 7. ฝeายวิชาการ วิเคราะห7ความสอดคล:องข:อสอบปลายภาค 2 8. เพิ่มบุคลากรงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1 9. จัด ต้ัง ศูนย7บริการคลิ นิก เกษตร เพื่ อ ให:นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ ก ษ า ฝ_ ก ป ฏิ บั ติ ทั ก ษ ะ            วิชาชีพเกษตร 1 10. ห:องสมุดจัดหนังสืออFานประกอบวิชาชีพเกษตรมากย่ิงข้ึน 1 11. นําข:อมูลการประกันคุณภาพภายในมาใช:พัฒนาการเรียนการสอน 1 



51 ตาราง 4.9 ข:อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา (ตFอ) ข�อเสนอแนะ ความถ่ี f = จํานวนผู�ตอบแบบสอบ 12. ปรับเปล่ียนหัวหน:างานฝeายวิชาการทุก ๆ 5 ปV 1 13. เพิ่มงบประมาณการจัดซื้อวัสดุฝ_กวิชาชีพ 1 14. ประชุมครูในแผนกวิชาทุกสัปดาห7 1 15. กําหนดการสFงแผนการจัดการเรียนรู:ที่ชัดเจนขึ้น 1 จากตางราง 4.9 ข:อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา พบวFา ครูผู:สอนเน:นการเรียนวิชาการมากข้ึน จัดการเรียนการสอนเต็มคาบ และเต็มเวลา f = 13 2. ให:ครูผู:สอนจัดการเรียนการสอนด:วยวิธีการท่ีหลากหลายเปdดการเรียนการสอนทวิภาคีท่ีรFวมกับสถานประกอบการ และครูผลิตส่ือการสอนท่ีทันสมัย f = 4 ให:สถานประกอบการ ชุมชน ท:องถิ่นมีสFวนรFวมในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนและประมวลผลการเรียนปลายภาคด:วยโปรแกรมสําเร็จรูป  f  =  3  ฝeายวิชาการวิเคราะห7ความสอดคล:องข:อสอบปลายภาค  f  =  2  จัดต้ังศูนย ์ บริการคลินิกเกษตรเพื่อให:นักเรียน นักศึกษาฝ_กปฏิบัติทักษะวิชาชีพเกษตรเพิ่มบุคลากร งานอาชีวศึกษาระบบ  ทวิภาคีห:องสมุดจัดหนังสืออFานประกอบวิชาชีพเกษตรมากย่ิงข้ึนนําข:อมูลการประกันคุณภาพภายในมาใช:พัฒนาการเรียนการสอนเพิ่มงบประมาณการจัดซื้อวัสดุฝ_กวิชาชีพปรับเปล่ียนหัวหน:างานฝeายวิชาการทุกๆ 5 ปV ประชุมครูในแผนกวิชาทุกสัปดาห7 และกําหนดการสFงแผนการจัดการเรียนรู:ท่ีชัดเจนขึ้น f = 1 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
  การศึกษาเรื ่อง การบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา และ
ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พะเยาโดยกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 
ภาคเรียนที ่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 41 คนเครื ่องมือที ่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ใน 6 ด้าน คือ 1) ด้านแผนกวิชา 
2) ด้านพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 3) ด้านวัดผลและประเมินผล 4) ด้านวิทยบริการและ
ห้องสมุด 5) ด้านสื่อการเรียนการสอน  และ6) ด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  มีลักษะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scales) ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา       
มีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด (Open Ended) ผู้ศึกษาทำการวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผล
โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห ์ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

  การบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาโดยภาพรวมมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย คือ ด้านวัดผลและประเมินผล รองลงมาคือด้านแผนกวิชา ด้านพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านวิทยบริการและห้องสมุดและด้านอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ตามลำดับโดยมีรายละเอียดของผลการศึกษาในแต่ละเป็นด้าน ดังนี้ 
  ด้านแผนกวิชา โดยภาพรวมครูมีความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า จัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตาราง
เรียนและตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา อยู่ในระดับมาก รองลงมาควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ 
ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน ในแผนกวิชาให้เป็นไปตาม
หลักสูตรและระเบียบ อยู ่ในระดับมาก การจัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื ่องจักร 
เครื่องมือของแผนกวิชามีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
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น้อยที่สุด  คือ ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู 
ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน อยู่ในระดับมาก 
 
 
  ด้านพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยภาพรวมครูมีความคิดเห็นที ่มีต่อการ
บริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า จัดทำ
รวบรวม และตรวจสอบแผนการเรียนของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร อยู่ในระดับ
มาก รองลงมาจัดทำตารางสอน ตารางเรียน ร่วมกับแผนกวิชาต่างๆ และสถานประกอบการที่
เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก  การจัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือความรู้หรือทักษะใน
การประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ รวบรวมและ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก 
  ด้านวัดผลและประเมินผล โดยภาพรวมครูมีความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานวิชาการอยู่ใน
ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า ตรวจสอบการให้ระดับคะแนน
ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการเพื่ออนุมัติผลการเรียน อยู่ในระดับมาก            
รองลงมาดำเนินการเกี่ยวการโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ อยู่ในระดับมาก  
จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ อยู่ในระดับมาก 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน อยู่ในระดับ
มาก 
  ด้านวิทยบริการและห้องสมุด โดยภาพรวมครูมีความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานวิชาการอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอยู่ในระดับมาก  และรองลงมา จัดระบบ
บริการด้านวิทยบริการและห้องสมุดให้ได้มาตรฐาน อยู่ในระดับมาก 
  ด้านสื่อการเรียนการสอน โดยภาพรวมครูมีความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานวิชาการอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า การพัฒนาองค์ความรู้ให้แกค่รู
ในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาทางไกลและการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาการวางแผน จัดหา การให้บริการสื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก และจัดหา รวบรวม สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียนนักศึกษาและประชาชน
ทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 
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  ด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยภาพรวมครูมีความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานวิชาการอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า การวางแผนร่ วมกับสถาน
ประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ อยู่ในระดับมาก  รองลงมาจัด
การศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถไปประกอบอาชีพได้ อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ จัดทำแผนและคู่มือ
การฝึกงานตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวชิา
และมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ อยู่ในระดับมาก   

 
5.2 อภิปรายผล 
 

  การศึกษาเรื ่อง การบริหารงานวิชาการของครู ว ิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา                  
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปน้อย ให้ความสำคัญ
กับด้านวัดผลและประเมินผล รองลงมาคือด้านแผนกวิชา  ด้านพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านวิทยบริการและห้องสมุด และด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามลำดับ 
ทั ้งนี ้ เพราะภาระงานหลักของสถาบันการศึกษา คือ งานวิชาการ ซึ ่งเป็นหัวใจสำคัญของ
สถาบันการศึกษาในทุกแห่ง การบริหารงานวิชาการของครู จึงเป็นภารกิจหลักและจะต้องมีการปฎิบัติ
มากกว่าภารกิจอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัฐสยาม วงษ์ยี่ (2558) ได้ศึกษาการบริหารงาน
วิชาการของครู อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครผลการวิจัย 
พบว่า การบริหารงานวิชาการของครู อาจารย์ ว ิทยาลัยเทคโนโลยีร ัตนโกสินทร์ เขตหลักสี่  
กรุงเทพมหานคร ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและยังสอดคล้องกับ ณัฐวุฒิ  โทเกาะ (2553) ได้
ศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์สังกัดกรุงเทพมหานคร  พบว่า ความคิดเห็น
ของครูต่อสภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์อยู่ในระดับมากทุกด้าน  ทั้งนี้
เนื่องมาจากการบริหารงานในสถานศึกษามีการแบ่งฝ่ายงาน เน้นการกระจายอำนาจหน้าที่และมีการ
กำหนดโครงสร ้างการบร ิหารงานวิชาการตามคู ่ม ือการบร ิหารสถานศึกษา ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการบริหารชมรมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
และจัดการศึกษาอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ซึ่งได้จัดการศึกษา
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในระบบเน้นการศึกษาในสถานศึกษาเป็นหลัก โดยมีการกำหนด
จุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสำเร็จ
การศึกษาที่แน่นอน ผู้ศึกษาได้นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประเด็นสำคัญ และสามารถนำมาอภิปราย
แยกเป็นรายด้านดังนี้ 

ด้านแผนกวิชา ครูมีความคิดเห็นที ่มีต่อการบริหารงานวิชาการ  วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา มีการแบ่ง
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แผนกวิชาในการจัดเรียนการสอนที่ชัดเจน เป็นไปตามวิชาชีพที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตร สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสว่าง สัตย์ธรรม (2557) ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการ
ของวิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าความเห็นของครูผู้ สอน
เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือดา้น
แผนกวิชามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ด้านแผนกวิชา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 
มีการสนับสนุนการเขียนตำราเอกสารและ ใบช่วยสอนต่าง ๆ และมีส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ ตลอดจนแฟ้มสะสมโดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และจัดทำการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา 
  ด้านพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ครูมีความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี ้งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน ได้จัดทำหลักสูตรสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอก และจัดให้มี
การนิเทศ ติดตามการฝึกปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา ในสถานประกอบการอย่างสม่ำเสมอ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนาภรณ์ บำรุงวงศ์ (2560) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการของครูในโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 และ14 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พบว่า ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดับ
มากและยังสอดคล้องกับงานศึกษาของ พัชรินทร์ แสนกล้า (2557 : 141) ได้ทำการศึกษาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เขต 33 : 
กรณีศึกษาโรงเรียนที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 พบว่า การพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น มีการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่นในลักษณะรายวิชาเพ่ิมเติม การปรับกิจกรรมการเรียนการ
สอน การสอดแทรกในรายวิชาพ้ืนฐานการบูรณการสาระการเรียนรู้ จัดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัด
บรรยากาศที่ส่งเสริมจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียน 
  ด้านวัดผลและประเมินผล ครูมีความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีพะเยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เพราะงานวัดผลและประเมินส่งเสริมให้ครูใช้เครื่องมือ
วัดผลและ ประเมินผลหลากหลายวิธี เช่นการสังเกต การ สัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม เป็นต้น 
และประเมิน ครูผู้สอนโดยผู้เรียนเป็นผู้ประเมินเพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงการสอนของครู สอดคล้อง
กับ พัชรินทร์ แสนกล้า (2557) ได้ทำการศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เขต 33: กรณีศึกษาโรงเรียนที่ผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 3 พบว่าการวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน จัดทำคู่มือการ
วัดผล ประเมินผล เพ่ือให้คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองได้เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการวัดผล ส่งเสริม
ให้ครูมีเครื่องมือการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย เน้นการประเมินสภาพจริง ครอบคลุมสาระและ
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เหมาะสมกับธรรมชาติของผู ้เรียนส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาการสร้างเครื่องมือและ
ประเมินผล มีการวัดผล นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผล 
  ด้านวิทยบริการและห้องสมุด ครูมีความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพะเยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ได้จัดให้มีแผนการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการ
เรียนการสอนและการค้นคว้าของนักเรียน และให้ครูผู้สอน นักเรียน นักศึกษามี ส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นในการ ให้บริการห้องสมุดสอดคล้องกับงานวิจัยของ สว่าง สัตย์ธรรม (2557) ศึกษา
สภาพปัจจุบันปัญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าความเห็นของครูผู ้สอนเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านวิทยบริการและห้องสมุด มีการปฏบิตัิ
อยู่ในระดับมาก 
  ด้านสื่อการเรียนการสอน ครูมีความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีพะเยา โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีการฝึกอบรมครูผู้สอนในการใช้สื่อ ประเภทต่าง ๆ  
และอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครู ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนอย่าง ต่อเนื่องซึ่ง
สอดคล้องกับ วิสิษฐ์ ศิริบูรณ์ (2557) ศึกษาการศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
ของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอำเภอชานุมาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อำนาจเจริญพบว่า สภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในอำเภอชานุมาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
  ด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ครูมีความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพะเยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เพราะมีการติดต่อประสานงานกับแหล่งงาน
และสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงาน ให้กับนักเรียนนักศึกษา และจัดให้มีการนิเทศ ติดตาม
การฝึกปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา ในสถานประกอบการอย่างสม่ำเสมอสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสว่าง สัตย์ธรรม (2557) ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ความเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับ
สภาพการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้าน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
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5.3 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ 
  1. ด้านแผนกวิชา หัวหน้าแผนกวิชาควรจัดการประชุมแผนกวิชา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1ครั้ง 
เพ่ือตรวจสอบการดำเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 2. ด้านพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนกำหนดการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน
ขึ้น และครูเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมการประเมินในรายวิชาของตนเอง 

3. ด้านวัดผลและประเมินผลฝ่ายวิชาการจัดหาบุคลากรผู้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
วัดผลและประเมินผลตามสมรรถนะและทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาเรียน และประเมินผล
ก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อตรวจสอบความพร้อมนักเรียน นักศึกษา และความก้าวหน้าของการ
จัดการเรียนการสอน 

4. ด้านวิทยบริการและห้องสมุด ห้องสมุดจัดหนังสืออ่านประกอบวิชาชีพเกษตรมากยิ่งข้ึน 
5. ด้านสื่อการเรียนการสอนครูผลิตสื่อการสอนที่ทันสมัย และจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้

เฉพาะด้านสื่อการสอนทางวิชาชีพเกษตรมาบริการสื่อการเรียนการสอน 
6. ด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เปิดการเรียนการสอนทวิภาคีที่ร่วมกับสถานประกอบการ

และเพิ่มบุคลากรงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อดูแลนักเรียน นักศึกษา ที่เรียนร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

 

5.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
1. ควรทำการศึกษาการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทุกแห่ง 
2.ควรดำเนินการศึกษาการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 

ทุกๆ 5 ปี ต่อครั้ง 
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60คุณภาพภายนอกรอบ 3. วิทยานิพนธOปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ยาเบ็น  เรืองจํารูญศรี. (2555). หลัก ทฤษฏี และกระบวนการบริหารงานวิชาการ. ค�นเม่ือ 10 มีนาคม 2562, จากwww.kroobannok.com/blog/24395 รัตนาภรณO บํารุงวงศO. (2560). การมีส�วนร�วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรยีนในกลุ�มเครือข�ายสถานศึกษาท่ี 13 และ 14 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3. วิทยานิพนธOศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอรOท-กรุงเทพ. รัฐสยาม วงษOยี่. (2558). การบริหารงานวิชาการของครู อาจารย; วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร; เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธOหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตรO มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยO. โรงเรียนวัดศรีมงคล. (2553). ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ. ค�นเม่ือ 5 มีนาคม 2562, จากhttp://www.portal.in.th/innoroj/pages/12222 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา. (2562). รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปSการศึกษา 2561. [พะเยา] : วิทยาลัย. วิสิษฐO ศิริบูรณO. (2557). การศึกษาสภาพการมีส�วนร�วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู>สอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในอําเภอชานุมาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ. วิทยานิพนธOศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอรOท-กรุงเทพ. ศุภานันทO บุญชิต. (2560). การมีส�วนร�วมในการบริหารงานวิชาการของข>าราชการครูสํานักงานเขตหลักส่ี สังกัดกรุงเทพมหานคร. การศึกษาค�นคว�าอิสระหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. สกายบุกสO. (2551). พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก>ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2)พ.ศ. 2545. พิมพOครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ : บริษัท พี เอ็ม เค แอนดO สกายพริ้นต้ิงสO จํากัด. สุภารัตนO  วีรวฒันา. (2557). การบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3. วิทยานิพนธOปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 



61  สวdาง สัตยOธรรม. (2557). สภาพป<จจุบันป<ญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธOปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2562). วิสัยทัศน; พันธกิจ ของสํานักงานคณะกรรมการ       อาชีวศึกษา. ค�นเม่ือ 22 มีนาคม 2562, จาก http://www.vec.go.th/  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2562). สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ         การอาชีวศึกษา. ค�นเม่ือ 22 มีนาคม 2562, จาก http://www.vec.go.th/  สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. (2555). พระราชบัญญัติ  การศึกษาแห�งชาติ (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2553. ค�นเม่ือ 23เมษายน2562,  จาก https://www.otepc.go.th/otepc06/files/2307-53-1.pdf สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหdงชาติ. (2559). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ    สังคมแห�งชาติ. ค�นเม่ือ 20 มีนาคม 2562, จาก https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579. พิมพOครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : บริษัท พริกหวานกราฟฟiค จํากัด. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2561). รายงานการศึกษาไทย พ.ศ. 2561 (Education in Thailand 2018). พิมพOครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : บริษัท พริกหวานกราฟฟiค จํากัด. อุนากรรณO  สวนมะมdวง. (2553). ศึกษาสภาพและป<ญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2. วิทยานิพนธOปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.  
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เร่ือง การบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 

 
ชี้แจง  
       แบบสอบถามชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของครู และศึกษาปัญหา
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา แบบสอบถาม
ได้จ าแนกสถานภาพตามของครูผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ท างาน โปรดอ่านและพิจารณาข้อความข้างล่างแต่ละข้ออย่างละเอียดแล้วท าเครื่องหมาย / ลงใน
ช่องทางขวามือท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา โดยแบบสอบถามมีท้ังหมด  3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ได้แก่ ด้านแผนกวิชา ด้านพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน ด้านวัดผลและประเมินผล ด้านวิทยบริการและห้องสมุด ด้านส่ือการเรียน
การสอน  และด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา  
 ผู้วิจัยต้องการข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในการวิจัยเท่านั้น จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรด
ตอบแบบสอบถามทุกข้อ เพื่อให้การศึกษาการวิจัยในครั้งนี้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในภาพรวม  ค าตอบของท่านถือเป็นความลับ ผู้วิจัยจะน าค าตอบ   
ของท่านไปใช้ประโยชน์และพัฒนาการศึกษาโดยภาพรวมต่อไป   
 
 โดยพิจารณาตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
      5 หมายถึง มีความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก 
      3 หมายถึง มีความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง มีความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับน้อย 
      1 หมายถึง มีความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ตัวอย่าง 
ข้อท่ี การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

0 ด้านแผนกวิชา  
การบริหารงานของแผนกวิชามีการประสานงานกนั
เป็นอย่างดี 

     

 
      ข้อ  0  ท่านท าเครื่องหมาย /  ลงในระดับสภาพช่อง  “5” แสดงว่าการบริหารงานของ            
แผนกวิชามีการประสานงานกันเป็นอย่างดี ท่ีท าให้ผู้ตอบมีความพึงพอใจต่อสภาพการบริหารงานของ
แผนกวิชาอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดกาเครื่องหมาย /  ในช่อง (   )   ตามความเป็นจริง  

1. เพศ 
       (     )    ชาย 
       (     )    หญิง 

2. อายุ 
(     )    ต่ ากว่า 30 ปี 

     (     )    31 - 40 ปี 
     (     )    41 - 50 ปี 
     (     )    51 ปี ขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 
(     )    ปริญญาตรี 

     (     )    ปริญญาโท 
4. ประสบการณ์ท างาน 
(     )    น้อยกว่า 10 ปี 

     (     )    11 - 20 ปี 
     (     )    21 - 30 ปี 
     (     )    31 ปี ขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 การบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 
ค าช้ีแจง  โปรดกาเครื่องหมาย  /  ลงช่องทางขวามือท่ีตรงกับสภาพความเป็นจริงตามระดับความ
คิดเห็นของท่านท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ใน 6 ด้านดังต่อไปนี้ 

 
ข้อที่ 

  
 การบริหารงานวิชาการของครู 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 

ระดับความคิดเห็นที่มี
ต่อการบริหารงาน

วิชาการ 
5 4 3 2 1 

 
1 

ด้านแผนกวิชา  
จัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียนและตารางสอน
ส่วนบุคคลของแผนกวิชา 

     

2 
    

ควบคุมดูแล ส่งเสริม ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน 
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน ในแผนกวิชาให้เป็นไปตาม
หลักสูตรและระเบียบ  

     

3 
    

การจัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร 
เครื่องมือของแผนกวิชามีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

     

   4 ติดตามและแนะน าเกี่ยวกับการท าโครงการฝึก โครงการสอน 
แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน           

     

 
5 

ด้านพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  
จัดท ารวบรวม และตรวจสอบแผนการเรียนของทุกแผนกวิชา
ให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร 

     

6 
    

จัดท าตารางสอน ตารางเรียน ร่วมกับแผนกวิชาต่างๆ และ
สถานประกอบการท่ีเกี่ยวข้อง 

     

7 การจัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อความรู้
หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 

     

8 รวบรวมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณค่าต่อการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 

     

  
9 

ด้านวัดผลและประเมินผล  
ด าเนินการเกี่ยวการโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ 

     

10 ตรวจสอบการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาและผู้อ านวยการเพื่ออนุมัติผลการเรียน   
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ข้อที่ 

 
การบริหารงานวิชาการของครู 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 

ระดับความคิดเห็นที่มี
ต่อการบริหารงาน

วิชาการ 
5 4 3 2 1 

11 จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการ
ประเมินตามระเบียบ 

     

12 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดท าข้อสอบมาตรฐาน      
 

13 
ด้านวิทยบริการและห้องสมุด  
วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรยีนรู้ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 

     

14 จัดระบบบริการด้านวิทยบริการและห้องสมุดให้ได้มาตรฐาน      
 

15 
ด้านสื่อการเรียนการสอน  
การวางแผน จัดหา การให้บริการส่ือการเรียนการสอน
โสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการ
เรียนรู ้

     

16 จัดหา รวบรวม ส่ิงพิมพ์ ส่ือ อิเล็กทรอนิกส์ ส่ือโสตทัศนูปกรณ์
ต่างๆ เพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียน
นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปให้สอดคล้องกับหลักสูตร              
การเรียนการสอนในสถานศึกษา 

     

17 พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตส่ือด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การศึกษาทางไกลและการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

     

 
18 

ด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการและ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบ
อาชีพได้ 

     

19 จัดท าแผนและคู่มือการฝึกงานตามโครงสร้างของหลักสูตร
ร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชา
และมาตรฐานรายวิชาท่ีจะฝึกอาชีพ 

     

20 การวางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม 
การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ  
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)  
ค าช้ีแจง  โปรดแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ 
            อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา  
 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  

ผู้วิจัยขอขอบคุณ ในความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาคผนวก ข 
รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัย 
 

       1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด   จิระวรพงศ์   
          ผู้เช่ียวชาญ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
       2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมนัส  วรวิทย์รัตนกุล 
          อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
       3. ดร.ประพฤทธิ์   เธียรสิทธิพร 
          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห�ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย            



  ท่ี สวป.001(2)/ว.077            เรื่อง  ขอความอนุเคราะห�เป'นผู)เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยเรียน   สิ่งท่ีส.งมาด)วย    1. โครงร.างงานวิจัย  2. แบบสอบถาม  ด)วย นางนววรรณ  พวศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  อยู.ระหว.างดําเนินการวิจัย เรื่อง    ในการนี้ สถาบันวิทยาการจัดการแห.งแปซิฟ<ค ได)พิจารณาความสามารถในเรื่องนี้เป'นอย.างดี จึงใคร.ขอความอนุเคราะห�จากท.านในการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาของแบบสอบถาม และข)อเสนอแนะต.าง ๆ เพ่ือใช)เป'นแนวทางการปรับปรุงเครื่องมือท่ีใช)ในการเก็บข)อมูลเพ่ือการทําวิจัยต.                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห� และขอขอบพระคุณเป'นอย.างสูงมา ณ โอกาสนี้                                                  2  พฤษภาคม 2562 เป'นผู)เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย โครงร.างงานวิจัย           จํานวน                ชุดแบบสอบถาม                     จํานวน                 ชุดงนววรรณ  พวงลําใย รหัส 6022010049 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สถาบันวิทยาการจัดการแห.งแปซิฟ<ค อยู.ระหว.างดําเนินการวิจัย เรื่อง การบริหารงานวิชาการของครู  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา สถาบันวิทยาการจัดการแห.งแปซิฟ<ค ได)พิจารณาเห็นว.า ท.านเป'นผู)มีความรู) ความสามารถในเรื่องนี้เป'นอย.างดี จึงใคร.ขอความอนุเคราะห�จากท.านในการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาของแบบสอบถาม และข)อเสนอแนะต.าง ๆ เพ่ือใช)เป'นแนวทางการปรับปรุงเครื่องมือท่ีใช)ในการเก็บข)อมูลเพ่ือการทําวิจัยต.อไป  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห� และขอขอบพระคุณเป'นอย.างสูงมา ณ โอกาสนี้           ขอแสดงความนับถือ         (ผู)ช.วยศาสตราจารย� ดร                คณบดี คณะวิทยาการจัดการ 72   จํานวน                ชุด       จํานวน                 ชุด       บัณฑิตศึกษา หลักสูตรสถาบันวิทยาการจัดการแห.งแปซิฟ<ค      การบริหารงานวิชาการของครู  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา   เห็นว.า ท.านเป'นผู)มีความรู) ความสามารถในเรื่องนี้เป'นอย.างดี จึงใคร.ขอความอนุเคราะห�จากท.านในการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาของแบบสอบถาม และข)อเสนอแนะต.าง ๆ เพ่ือใช)เป'นแนวจึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห� และขอขอบพระคุณเป'นอย.างสูงมา ณ โอกาสนี้ ขอแสดงความนับถือ ผู)ช.วยศาสตราจารย� ดร.พีระ  พันธุ�งาม) คณบดี คณะวิทยาการจัดการ 



        ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห�ตอบแบบสอบถาม           



 ท่ี สวป.001(2)/ว.081                                                                   เรื่อง  ขอความอนุเคราะห�ตอบแบบสอบถามเรียน  สิ่งท่ีส(งมาด*วย   แบบสอบถาม                           ด*วย นางนววรรณ มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษาของครู  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี   ในการนี้ นักศึกษาหน(วยงานของท(านซ่ึงเป7นกลุ(มตัวอย(างทําการค*นคว*าอิสระ ของนักศึกษาเข*าทําการเก็บข*อมูลการวิจัย เพ่ือเป7นประโยชน�ทางการศึกษาต(อไป                           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห� และขอขอบพระคุณเป7นอย(างสูงมา ณ โอกาสนี้                                                                                                                                              6  มิถุนายน  2562 ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม                     จํานวน                ชุดงนววรรณ   พวงลําใย  เป7นนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการบริหารการศึกษา กําลังทําการค*นคว*าอิสระ เรื่อง การบริหารงานวิชาการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา   ในการนี้ นักศึกษามีความจําเป7นต*องเก็บข*อมูลเพ่ือการค*นคว*าอิสระหน(วยงานของท(านซ่ึงเป7นกลุ(มตัวอย(าง โดยการตอบแบบสอบถามการวิจัยและเพ่ือให*การของนักศึกษาดําเนินไปด*วยความเรียบร*อย จึงใคร(ขอความอนุเคราะห�ให*นักศึกษาเข*าทําการเก็บข*อมูลการวิจัย เพ่ือเป7นประโยชน�ทางการศึกษาต(อไป  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห� และขอขอบพระคุณเป7นอย(างสูงมา ณ โอกาสนี้           ขอแสดงความนับถือ         (ผู*ช(วยศาสตราจารย� ดร             คณบดี คณะวิทยาการจัดการ 76 จํานวน                ชุด       หลักสูตรศึกษาศาสตรการบริหารงานวิชาการมีความจําเป7นต*องเก็บข*อมูลเพ่ือการค*นคว*าอิสระ จากบุคลากรในโดยการตอบแบบสอบถามการวิจัยและเพ่ือให*การขอความอนุเคราะห�ให*นักศึกษาจึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห� และขอขอบพระคุณเป7นอย(างสูงมา ณ โอกาสนี้ มนับถือ ผู*ช(วยศาสตราจารย� ดร.พีระ  พันธุ�งาม) คณะวิทยาการจัดการ 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
การหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
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การประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของครู 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 

 
 

การบริหารงานวิชาการของครู 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เชียวชาญ 

 
 

รวม 

 
 

ค่า 
IOC 

 
 

แปลผล 
 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ด้านแผนกวิชา 
1.จัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน
และตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

2.ควบคุมดูแล ส่งเสริม ก ากับ ติดตามการจัด         
การเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน ในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและ
ระเบียบ 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

3.การจัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 
เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชามีเพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอน 

0 1 1 2 0.66 ใช้ได้ 

4.ติดตามและแนะน าเกี่ยวกับการท าโครงการฝึก 
โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน 
ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน           

1 0 1 2 0.66 ใช้ได้ 

ด้านพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  
5.จัดท ารวบรวม และตรวจสอบแผนการเรียนของ
ทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

6.จัดท าตารางสอน ตารางเรียน ร่วมกับแผนกวิชา
ต่างๆ และสถานประกอบการท่ีเกี่ยวข้อง 

0 1 1 2 0.66 ใช้ได้ 

7.การจัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรท่ีจัดต้ัง
ขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือ
การศึกษาต่อ 

1 0 1 2 0.66 ใช้ได้ 

8.รวบรวมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการท่ีมี
คุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์
ทางการศึกษา 

1 0 1 2 0.66 ใช้ได้ 
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การบริหารงานวิชาการของครู 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เชียวชาญ 

 
 

รวม 

 
ค่า 
IOC 

 
แปล 
ผล คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ด้านวัดผลและประเมินผล       

9.ด าเนินการเกี่ยวการโอนผลการเรียน เทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ 

0 1 1 2 0.66 ใช้ได้ 

10.ตรวจสอบการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอ
คณะกรรมการ 
บริการสถานศึกษาและผู้อ านวยการเพื่อนอนุมัติผล
การเรียน 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

11.จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและ
รายงานผลการประเมินตามระเบียบ 

1 0 1 2 0.66 ใช้ได้ 

12.ด าเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดท าข้อสอบ
มาตรฐาน 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

ด้านวิทยบริการและห้องสมุด 
13.วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์
การเรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัย 

0 1 1 2 0.66 ใช้ได้ 

14.จัดระบบบริการด้านวิทยบริการและห้องสมุดให้
ได้มาตรฐาน 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

ด้านสื่อการเรียนการสอน 
15.การวางแผน จัดหา การให้บริการส่ือการเรียน
การสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้ 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

16.จัดหา รวบรวม ส่ิงพิมพ์ ส่ือ อิเล็กทรอนิกส์ ส่ือ
โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้บริการในการศึกษา
ค้นคว้าของครู นักเรียนนักศึกษาและประชาชน
ท่ัวไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
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การบริหารงานวิชาการของครู 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เชียวชาญ 

 
 

รวม 

 
ค่า 
IOC 

 
แปล 
ผล คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

17.พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตส่ือ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาทางไกลและ
การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

0 1 1 2 0.66 ใช้ได้ 

ด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

18.จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถาน
ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้ 

0 1 1 2 0.66 ใช้ได้ 

19.จัดท าแผนและคู่มือการฝึกงานตามโครงสร้าง
ของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการ
วิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา
ท่ีจะฝึกอาชีพ 

1 1 0 2 0.66 ใช้ได้ 

20.การวางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการ
นิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ  
 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

 

 



ประวัติผู้วิจัย 
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค 

 
1.  ช่ือ - นามสกุล 
       1.1  นางนววรรณ      พวงล าใย  

       1.2  Mrs. Nawawan  Phuanglamyai 

2.  ต าแหน่งหน้าที่การงาน  ครู คศ.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา  
3.  สังกัดสาขาวิชา การบริหารการศึกษา คณะ วิทยาการจัดการ  

       สถาบัน สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค 

4.  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 
       บ้านเลขท่ี 101  หมู่ท่ี 9  ต าบลท่าวังทอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  รหัสไปรษณีย์ 56000 

       โทรศัพท์มือถือ 08-4810-3421     อีเมล์ nawawanmo@gmail.com 

5.  วุฒิการศึกษา 
          พ.ศ.  2536 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 

   โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย 

 พ.ศ.  2542 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 

   โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 

 พ.ศ.  2547 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. การประมง) 

   มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 พ.ศ.  2549 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพะเยา 

 พ.ศ.  2554 เกษตรศาสตรบัณฑิต (กษ.บ. ส่งเสริมการเกษตร)   

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     
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