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           กลยุทธ(การสร,างเครือข3ายความร3วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต สำเร็จลงได,ด,วยเพราะ ได,รับความร3วมมืออย3างดียิ่งจากผู,ที่มีส3วนเกี่ยวข,องกับ

การบริหารจัดการกลยุทธ(การสร,างเครือข3ายความร3วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ซึ่งประกอบด,วย ผู,บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา

กรรมการบริหารสถานศึกษา   ผู,บริหารสถานประกอบการ   ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน

นักศึกษา และผู,ปกครอง ที่มีส3วนร3วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสน้ี 

    ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ( ดร.สมพงค( จตุทอง  ดร.สุรินทร( บุญสนอง  ดร.ปรีดี  

เกตุทอง และ ดร.ประเสริฐ แก,วแจ3ม  ที่กรุณาเปXนผู,เชี่ยวชาญให,ความอนุเคราะห(เวลาในการตรวจสอบ 

ประเมิน และให,ข,อเสนอแนะเกี ่ยวกับเครื ่องมือที ่ใช,ในการวิจัยทุกชุด อันเปXนประโยชน(ในการ

ดำเนินการในคร้ังน้ี เปXนอย3างสูง 

       ท,ายนี้ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ครอบครัวและญาติพี่น,องทุกท3านที่ให,การส3งเสริม

สนับสนุนและคอยให,ความช3วยเหลือสนับสนุนในด,านต3างๆ และเปXนกำลังใจตลอดมา    
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ช่ือเร่ือง     กลยุทธ(การสร,างเครือข3ายความร3วมมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

ผู+วิจัย อดิศักด์ิ  ชัชเวช 

ป2ท่ีทำวิจัย ปZการศึกษา 2561 – 2562 
     

บทคัดย(อ 
 

การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค(เพื ่อ 1) ศึกษาระบบนิเวศเกี ่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตและบริบทของจังหวัดภูเก็ต 2) กำหนดกลยุทธ(การสร,าง

เครือข3ายความร3วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

พร,อมคู3มือ  3) นำกลยุทธ(การสร,างเครือข3ายความร3วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตสู3การปฏิบัติ และ 4) ประเมินกลยุทธ(การสร,างเครือข3ายความ

ร3วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต โดยมีการ

ดำเนินการวิจัย 4 ข้ันตอน ดังน้ี   

ขั้นตอนที่ 1 เริ่มจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข,อง เพื่อกำหนดประเด็นการศึกษา

ระบบนิเวศเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตและบริบทของ

จังหวัดภูเก็ต เพื่อนำไปสัมภาษณ(ผู ,ทรงคุณวุฒิที ่เกี ่ยวข,องกับระบบนิเวศด,านการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษา จำนวน 9 คน พบว3า ระบบนิเวศเกี ่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตและบริบทของจังหวัดภูเก็ต ควรประกอบด,วย 4 ประเด็น  คือ 1) การเสริมสร,าง

แรงบันดาลใจ มีความมุ3งมั่น เพื่อให,มีชีวิตอยู3  อย3างมีพลังและมีความหมาย 2) การบ3มเพาะความคิด

สร,างสรรค( และความสามารถในการ รังสรรค(นวัตกรรมใหม3ๆ 3) การปลูกฝgงจิตสาธารณะ ยึด

ประโยชน(ส3วนรวมเปXนท่ีต้ังมี  ความเก้ือกูลและแบ3งปgน  และ 4) การทำงานโดยมุ3งให,เกิดผลสัมฤทธ์ิ   

ขั้นตอนที่ 2  นำผลที่ได,จากการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 สรุปเปXนกลยุทธ(การสร,างเครือข3ายความ

ร3วมมือเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ที ่มีการ

ดำเนินการ 3 ขั ้นตอน คือ 1) การสร,างเครือข3ายความร3วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา            

5 องค(ประกอบ  ได,แก3 (1) การสื่อสารระหว3างผู,บริหารและบุคลากรในหน3วยงาน (2) การแลกเปลี่ยน

ข,อมูลระหว3างหน3วยงาน บุคลากร   และผู,บริหารของท้ังสองฝjาย (3) การประสานประโยชน(ร3วมกันใน

การพัฒนาบุคลากร การใช,ทรัพยากรร3วมกัน (4) การร3วมมือในการจัดกิจกรรมการดำเนินงานพัฒนา

บุคลากร พัฒนาหลักสูตรการศึกษา การจัดการศึกษา การวัดผลและการประเมินผลร3วมกัน  (5) การ

รักษาและการต3อยอดความสัมพันธ(กัน  2) การจัดสรรทรัพยากรบุคคล วัสดุ ครุภัณฑ( การศึกษา

ร3วมกันระหว3างสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักสูตร กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา มาตรฐานอาชีพ และการจัดกิจกรรมต3าง ๆ ร3วมกัน และ 3) การสร,าง
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กลไกการบริหารจัดการศึกษาโดยความร3วมมือระหว3างสถานศึกษาและสถานประกอบการ พร,อมคู3มือ  

นำเสนอต3อผู,ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความเชี่ยวชาญด,านการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา  จำนวน 7 คน  

พบว3า ผู,ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญด,านการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา เห็นด,วยในระดับมาก

ท่ีสุด  

ขั้นตอนที่ 3  เปXนการนำกลยุทธ(การสร,างครือข3ายความร3วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตสู 3การปฏิบัติ โดยแบ3งเปXน 3 ระยะ คือ ระยะที ่ 1        

การจัดทำแผนยุทธศาสตร(การพัฒนาสถานศึกษา และระยะที ่ 2 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปZของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต นำเสนอต3อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิค

ภูเก็ต จำนวน  21 คน  พบว3า กรรมการบริหารสถานศึกษาเห็นด,วยกับแผนยุทธศาสตร(การพัฒนา

สถานศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจำปZ ในระดับมากที่สุด   ส3วนระยะที่ 3 การดำเนินการ

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปZของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เก็บรวบรวมข,อมูลจาก รอง

ผู ,อำนวยการสถานศึกษา หัวหน,าแผนกวิชา หัวหน,างาน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จำนวน 5 คน และตัวแทนผู,เข,าร3วมโครงการในการดำเนินการโครงการ ตาม

แผนปฏิบัติราชการประจำปZของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต แต3ละโครงการ  พบว3า ผู,ที่เกี่ยวข,องกับการ

ดำเนินการตามโครงการ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จำนวน 7 โครงการ  และมีความพึงพอใจ

ในระดับมาก จำนวน 1 โครงการ 

ข้ันตอนท่ี 4  เปXนการประชุมกลุ3มย3อยเฉพาะกิจ (Syndicate)  เพ่ือนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปZของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ตามกลยุทธ(การสร,างเครือข3ายความร3วมมือ

เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต กับผู ,เกี ่ยวข,อง 

ประกอบด,วยผู ,บริหารสถานศึกษา หัวหน,าแผนก หัวหน,างาน จำนวน 14 คน ผู ,จัดการสถาน

ประกอบการ และครูฝwกในสถานประกอบการ จำนวน 3 คน รวม   17 คน พบว3า ผู,เกี่ยวข,องเห็นด,วย

ในระดับมากท่ีสุด 

จึงสรุปได,ว3า กลยุทธ(การสร,างเครือข3ายความร3วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช,ขยายผลเพื่อพัฒนาการบริหาร

จัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาต3อไปได, 

 

คำสำคัญ : กลยุทธ(การสร,างเครือข3าย, เครือข3ายความร3วมมือ, ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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Abstract 
 

The purposes of this research were: 1) to study the ecology of vocational 

education management of Phuket Technical College as well as the context of Phuket 

Province; 2) to create collaborative networking strategy to improve vocational 

education management efficiency of Phuket Technical College with handbook; 3) to 

implement the collaborative networking strategy to improve vocational education 

management efficiency of Phuket Technical College; and 4) to evaluation the 

collaborative networking strategy to improve vocational education management 

efficiency of Phuket Technical College. The research comprised 4 steps as follows. 

Step 1: Let’s start with the study of the documents and related research, to 

define ecological education issues related to vocational education management of 

Phuket Technical College and the context of Phuket province, to use for interview 9 

experts related to ecosystems in vocational education management, it was found that; 

The ecosystems of vocational education management of Phuket Technical College 

and the context of Phuket province should consist of 4 issues; 1) inspirational 

enhancement, be determined to stay alive with energetic and meaningful life. 2) 

Creative incubation and the ability to create new innovations. 3) Cultivation of the 

public mind, take the common interest as a starting point, be supportive and share. 

And 4) Working with the aim of achieving results.  

Step 2: Summarize the results obtained from the research in step 1 into a 

collaborative networking strategy to improve vocational education management 

efficiency of Phuket Technical College in 3 steps. 1) Be create collaborative networking 

in vocational education management with 5 elements as follows: (1) The 

communication between executives and personnel in the department, (2) the 

exchange of information between agencies, personnel and executives of both parties, 

(3) coordination of mutual benefits in personnel development, sharing resources, (4) 
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cooperation in organizing human resource development activities, educational 

curriculum development, educational management, measurement and evaluation, 

and (5) maintaining and extension of the relationship. 2) Human resource allocation, 

material, durable articles, conducting a study between educational institutions and 

enterprises, to develop educational management according to the curriculum, 

standards framework for vocational education qualifications, career standard and 

organizing various activities together. And 3) Creating a mechanism for educational 

administration through cooperation between educational institutions and enterprises 

with handbook, presented to qualified with 7 expertise in the administration of 

vocational education institutes, it was found that; Qualified persons with expertise in 

the administration of vocational education institutes agree at the highest level.   

Step 3: Implementing the collaborative networking strategy to improve 

vocational education management efficiency of Phuket Technical College into practice, 

divided into 3 phases; phase 1: preparation of educational institution development 

strategic plans, phase 2: preparation of the annual action plan of Phuket Technical 

College presented to the education committee of Phuket Technical College, 21 

peoples. It was found that the education committee agree with educational institution 

development strategic plans and annual action plans at the highest level. As for the 

phase 3, the implementation of the annual action plans of Phuket Technical College, 

collected information from 5 peoples as deputy director, head of department, 

supervisors, government teachers and education personnel of Phuket Technical 

College. And representatives of the project participants in the implementation of the 

project according to the annual action plans of Phuket Technical College in each 

project found that, those involved in the implementation of the project had the 

highest level of satisfaction with 7 projects, and 1 project with a high level of 

satisfaction.          

Step 4: Syndicate meeting to present a summary of the annual action plans of 

Phuket Technical College according to the collaborative networking strategy to 

improve vocational education management efficiency of Phuket Technical College 

with related parties. It consisted of 14 peoples as education institute administration, 

head of department, and supervisors. 3 peoples as managers and trainers in the 
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workplace. A total of 17 peoples found that; the stakeholders agreed at the highest 

level.  

Summarily, the collaborative networking strategy to improve vocational 

education management efficiency of Phuket Technical College could be further 

maximized to improve vocational education management.   

 

Keywords: networking strategy, collaborative network, vocational education 

management efficiency 
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พระราชาสู3การปฏิบัติ  ด,านการอำนวยความสะดวก 
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 สารบัญภาพ (ต0อ)  

ภาพท่ี  หน+า 

4.15 ความพึงพอใจของผู,บริหารสถานศึกษา ครูผู,สอน นักเรียน นักศึกษา และ

ผู,เก่ียวข,องในโครงการวิทยาลัยเทคนิคปริทัศน( น,อมนำศาสตร(พระราชาสู3การปฏิบัติ  

ท่ีมีต3อ การดำเนินการ โครงการวิทยาลัยเทคนิคปริทัศน(น,อมนำศาสตร(พระราชาสู3

การปฏิบัติ  ด,านคุณภาพการให,บริการ 

143 

4.16 ความพึงพอใจของผู,บริหารสถานศึกษา ครูผู,สอน นักเรียน นักศึกษา และ

ผู,เก่ียวข,องในโครงการวิทยาลัยเทคนิคปริทัศน( น,อมนำศาสตร(พระราชาสู3การปฏิบัติ 

ท่ีมีต3อการดำเนินการ  ในภาพรวม 

144 

4.17 ความพึงพอใจของผู,บริหารสถานศึกษา ครูผู,สอน และนักเรียนนักศึกษาท่ี

เก่ียวข,องกับโครงการเป¤ดโลกสัมมาชีพ “คนต3งห3อ” สู3ไทยแลนด( 4.0 ท่ีมีต3อ การ

ดำเนินการ  โครงการเป¤ดโลกสัมมาชีพ “คนต3งห3อ” สู3ไทยแลนด( 4.0  

ด,านกระบวนการดำเนินการ 

145 

4.18 ความพึงพอใจของผู,บริหารสถานศึกษา ครูผู,สอน และนักเรียนนักศึกษาท่ี

เก่ียวข,องกับโครงการเป¤ดโลกสัมมาชีพ “คนต3งห3อ” สู3ไทยแลนด( 4.0 ท่ีมีต3อ  

การดำเนินการ โครงการเป¤ดโลกสัมมาชีพ “คนต3งห3อ” สู3ไทยแลนด( 4.0  

ด,านการดำเนินกิจกรรมโครงการ 

146 

4.19 ความพึงพอใจของผู,บริหารสถานศึกษา ครูผู,สอน และนักเรียนนักศึกษาท่ี

เก่ียวข,องกับโครงการเป¤ดโลกสัมมาชีพ “คนต3งห3อ” สู3ไทยแลนด( 4.0  ท่ีมีต3อ 

การดำเนินการ  โครงการเป¤ดโลกสัมมาชีพ “คนต3งห3อ” สู3ไทยแลนด( 4.0  

ด,านการอำนวยความสะดวก 

147 

4.20 ความพึงพอใจของผู,บริหารสถานศึกษา ครูผู,สอน และนักเรียนนักศึกษาท่ี

เก่ียวข,องกับโครงการเป¤ดโลกสัมมาชีพ “คนต3งห3อ” สู3ไทยแลนด( 4.0  ท่ีมีต3อ 

การดำเนินการ โครงการเป¤ดโลกสัมมาชีพ “คนต3งห3อ” สู3ไทยแลนด( 4.0  

ด,านคุณภาพการให,บริการ 

148 

4.21 ความพึงพอใจของผู,บริหารสถานศึกษา ครูผู,สอน และนักเรียนนักศึกษาท่ี

เก่ียวข,องกับโครงการเป¤ดโลกสัมมาชีพ “คนต3งห3อ” สู3ไทยแลนด( 4.0  ท่ีมีต3อ 

การดำเนินการ โครงการเป¤ดโลกสัมมาชีพ “คนต3งห3อ” สู3ไทยแลนด( 4.0   

ในภาพรวม 
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 สารบัญภาพ (ต0อ)  

ภาพท่ี  หน+า 

4.22 ความพึงพอใจของบุคคลทั่วไป และผู,ปกครองนักเรียนนักศึกษา ที่มาใช,บริการ

ศูนย(ซ3อมสร,างเพื่อชุมชน ที่มีต3อ  การดำเนินการโครงการศูนย(ซ3อมสร,างเพ่ือ

ชุมชน ด,านกระบวนการดำเนินการ 

150 

4.23 ความพึงพอใจของบุคคลท่ัวไป และผู,ปกครองนักเรียนนักศึกษา ท่ีมาใช,บริการ

ศูนย(ซ3อมสร,างเพ่ือชุมชน ท่ีมีต3อ  การดำเนินการโครงการศูนย(ซ3อมสร,างเพ่ือ

ชุมชน ด,านการดำเนินกิจกรรมโครงการ 

151 

4.24 ความพึงพอใจของบุคคลทั่วไป และผู,ปกครองนักเรียนนักศึกษา ที่มาใช,บริการ

ศูนย(ซ3อมสร,างเพื่อชุมชน  ที่มีต3อ การดำเนินการโครงการศูนย(ซ3อมสร,างเพ่ือ

ชุมชน ด,านการอำนวยความสะดวก 

152 

4.25 ความพึงพอใจของบุคคลทั่วไป และผู,ปกครองนักเรียนนักศึกษา ที่มาใช,บริการ

ศูนย(ซ3อมสร,างเพื่อชุมชน  ที่มีต3อการดำเนินการโครงการศูนย(ซ3อมสร,างเพ่ือ

ชุมชน ด,านคุณภาพการให,บริการ 

153 

4.26 ความพึงพอใจของบุคคลทั่วไป และผู,ปกครองนักเรียนนักศึกษา ที่มาใช,บริการ

ศูนย(ซ3อมสร,างเพ่ือชุมชน  มีต3อ การดำเนินการโครงการศูนย(ซ3อมสร,างเพ่ือชุมชน 

ในภาพรวม 

154 

4.27 ความพึงพอใจของบุคคลทั่วไป และผู,ปกครองนักเรียนนักศึกษา ที่มาใช,บริการ

ศูนย(อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต( ที่มีต3อ การดำเนินการโครงการศูนย(อาชีวะ

อาสา เทศกาลสงกรานต( ด,านกระบวนการดำเนินการ 

155 

4.28 ความพึงพอใจ ของบุคคลทั่วไป และผู,ปกครองนักเรียนนักศึกษา ที่มาใช,บริการ

ศูนย(อาชีวะอาสา  เทศกาลสงกรานต(    ที่มีต3อการดำเนินการ โครงการศูนย(

อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต( ด,านการดำเนินกิจกรรมโครงการ 

156 

4.29 ความพึงพอใจของบุคคลทั่วไป และผู,ปกครองนักเรียนนักศึกษา ที่มาใช,บริการ

ศูนย(อาชีวะอาสา  เทศกาลสงกรานต( ท่ีมีต3อการดำเนินการ โครงการศูนย(อาชีวะ

อาสา เทศกาลสงกรานต( ด,านการอำนวยความสะดวก 

157 

4.30 ความพึงพอใจของบุคคลทั่วไป และผู,ปกครองนักเรียนนักศึกษา ที่มาใช,บริการ

ศูนย(อาชีวะอาสา  เทศกาลสงกรานต( ที่มีต3อการดำเนินการโครงการศูนย(อาชีวะ

อาสา เทศกาลสงกรานต(  ด,านคุณภาพการให,บริการ 
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 สารบัญภาพ (ต0อ)  

ภาพท่ี  หน+า 

4.31 ความพึงพอใจ ของบุคคลท่ัวไป และผู,ปกครองนักเรียนนักศึกษา ท่ีมาใช,บริการ

ศูนย(อาชีวะอาสา  เทศกาลสงกรานต( ท่ีมีต3อการดำเนินการโครงการศูนย(อาชีวะ

อาสา เทศกาลสงกรานต( ในภาพรวม 

159 

4.32 ความพึงพอใจของบุคคลท่ัวไป และผู,ปกครองนักเรียนนักศึกษาท่ีมาใช,บริการ

ศูนย(อาชีวะอาสา เทศกาลปZใหม3   ท่ีมีต3อการดำเนินการโครงการศูนย(อาชีวะ

อาสา เทศกาลปZใหม3 ด,านกระบวนการดำเนินการ 

160 

4.33 ความพึงพอใจของบุคคลทั่วไป และผู,ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่มาใช,บริการ

ศูนย(อาชีวะอาสา เทศกาลปZใหม3 ท่ีมีต3อการดำเนินการโครงการศูนย(อาชีวะอาสา 

เทศกาลปZใหม3 ด,านการดำเนินกิจกรรมโครงการ 

161 

4.34 ความพึงพอใจของบุคคลทั่วไป และผู,ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่มาใช,บริการ

ศูนย(อาชีวะอาสา เทศกาลปZใหม3  ที่มีต3อการดำเนินการโครงการศูนย(อาชีวะ

อาสา เทศกาลปZใหม3 ด,านการอำนวยความสะดวก 

162 

4.35 ความพึงพอใจของบุคคลทั่วไป และผู,ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่มาใช,บริการ

ศูนย(อาชีวะอาสา เทศกาลปZใหม3  ที่มีต3อ การดำเนินการโครงการศูนย(อาชีวะ

อาสา เทศกาลปZใหม3 ด,านคุณภาพการให,บริการ 

163 

4.36 ความพึงพอใจของบุคคลทั่วไป และผู,ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่มาใช,บริการ

ศูนย(อาชีวะอาสา เทศกาลปZใหม3  ที่มีต3อการดำเนินการโครงการศูนย(อาชีวะ

อาสา เทศกาลปZใหม3   ในภาพรวม 

164 

4.37 ความพึงพอใจของผู ,บริหารสถานศึกษา ครูผู ,สอน นักเรียนนักศึกษา และ

ผู,ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวข,อง ในการดำเนินการโครงการจัดการศึกษา

หลักสูตรแกนมัธยม  ด,านกระบวนการดำเนินการ 

165 

4.38 ความพึงพอใจของผู ,บริหารสถานศึกษา ครูผู ,สอน นักเรียนนักศึกษา และ

ผู,ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวข,อง  ในการดำเนินการโครงการจัดการศึกษา

หลักสูตรแกนมัธยม  ด,านการดำเนินกิจกรรมโครงการ 

166 

4.39 ความพึงพอใจของผู ,บริหารสถานศึกษา ครูผู ,สอน นักเรียนนักศึกษา และ

ผู,ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวข,อง  ที่มีต3อ การดำเนินการ โครงการจัด

การศึกษาหลักสูตรแกนมัธยม  ด,านการอำนวยความสะดวก 
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สารบัญภาพ (ต0อ) 
ภาพท่ี  หน+า 

4.40 ค3าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู,บริหารสถานศึกษา และครูผู,สอน นักเรียน 

ความพึงพอใจของผู,บริหารสถานศึกษา ครูผู,สอน นักเรียนนักศึกษา และ

ผู,ปกครองนักเรียนนักศึกษาท่ีเก่ียวข,อง ท่ีมีต3อ โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร

แกนมัธยม   ด,านคุณภาพการให,บริการ 

168 

4.41 ความพึงพอใจของผู,บริหารสถานศึกษา ครูผู,สอน นักเรียนนักศึกษา  และ

ผู,ปกครองนักเรียนนักศึกษาท่ีเก่ียวข,อง ท่ีมีต3อ การดำเนินการ โครงการจัด

การศึกษาหลักสูตรแกนมัธยม  ในภาพรวม 

169 

4.42 ความพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษา ผู,ประกอบอาชีพรับจ,าง ผู,ประกอบอาชีพ

ค,าขาย แม3บ,าน    และผู,ประกอบอาชีพเปXนข,าราชการ ท่ีมีต3อ    การดำเนินการ

โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะส้ัน และ 108 อาชีพ  

ด,านกระบวนการดำเนินการ 

170 

4.43 ความพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษา ผู,ประกอบอาชีพรับจ,าง ผู,ประกอบอาชีพ

ค,าขาย แม3บ,าน  และผู,ประกอบอาชีพเปXนข,าราชการ ท่ีมีต3อ การดำเนินการ

โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะส้ัน และ 108  อาชีพ 

ด,านการดำเนินกิจกรรมโครงการ 

171 

4.44 ความพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษา ผู,ประกอบอาชีพรับจ,าง ผู,ประกอบอาชีพ

ค,าขาย แม3บ,าน และผู,ประกอบอาชีพเปXนข,าราชการ ท่ีมีต3อ โครงการจัด

การศึกษาหลักสูตรระยะส้ัน และ 108 อาชีพ ด,านการอำนวยความสะดวก 

172 

4.45 ความพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษา ผู,ประกอบอาชีพรับจ,าง ผู,ประกอบอาชีพ

ค,าขาย แม3บ,าน และผู,ประกอบอาชีพเปXนข,าราชการ  ท่ีมีต3อ โครงการจัด

การศึกษาหลักสูตรระยะส้ัน และ 108 อาชีพ   ด,านคุณภาพการให,บริการ 

173 

4.46 ความพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษา ผู,ประกอบอาชีพรับจ,าง ผู,ประกอบอาชีพ

ค,าขาย แม3บ,าน  และผู,ประกอบอาชีพเปXนข,าราชการ  ท่ีมีต3อ โครงการจัด

การศึกษาหลักสูตรระยะส้ัน และ 108 อาชีพ ในภาพรวม 

174 

4.47 ความคิดเห็นของผู,เก่ียวข,อง ท่ีมีต3อ ผลการดำเนินการตามกลยุทธ(การสร,าง

เครือข3ายความร3วมมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

175 

 


