
บทท่ี 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 สังคมโลกในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว องคการจึงตองมีการพัฒนาเพื่อพรอม

รับความเปลี่ยนแปลง สังคมยุคปจจุบันเปนยุคของเศรษฐกิจฐานความรู มนุษยตองดําเนินชีวิตอยู

ทามกลางขอมูลขาวสารสารสนเทศตางๆ มากมาย การเขาถึงขอมูลสามารถทําไดงาย และรวดเร็ว 

ถึงแมแหลงของขอมูลความรูจะอยูไกลคนละซีกโลกก็ตาม การรับรูเรื่องราวตางๆ จึงเกิดข้ึนตลอดเวลา  

ดังนั้นการพัฒนาคนในดานการศึกษาเรียนรูจึงเปนหัวใจของการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาเปน

การสรางคนเพื่อสรางความเจริญใหกับประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (สํานัก

วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2554: 12) ในแผนพัฒนาการศึกษาของสํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก 

จากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) การเปลี่ยนแปลงสูอุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial 

Revolution) ทําใหหุนยนตและเทคโนโลยีใหมๆ เขามาแทนที่กําลังคนที่ไรฝมือและทักษะต่ํา ทําให

ทิศทางการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศทั่วโลกไดต้ังเปาหมายใหประชากรมีทักษะ สมรรถนะ 

และความสามารถเฉพาะทางในศตวรรษที่ 21 รัฐบาลไทยจึงกําหนดนโยบายการปรับเปลี่ยนประเทศ

ไปสูไทยแลนด 4.0 สงผลดานการจัดการศึกษาตองผลิตและพัฒนาศักยภาพผูเรียนดวยองคความรู

ดานวิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร (Engineering) คณิตศาสตร 

(Mathematics) ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเปนจริง (STEM EDUCATION) และทักษะที่

จําเปนในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย อานออก เขียนได คิดเลขเปน ทักษะดานการคิดอยางมี

วิจารณญาณและการแกปญหา ทักษะดานการคิดสรางสรรคและนวัตกรรม ทักษะดานความรวมมือ 

การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน ทักษะดาน

การสื่อสารสารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ทักษะอาชีพและการเรียนรู และความมีเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม (สํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2559: 5-6)   
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 โดยแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) ที่เนนเปาหมาย 3 ดาน คือ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา และการสงเสริมการมีสวนรวมในการ

บริหารและจัดการศึกษา โดยมีเปาหมายเชิงคุณภาพให คนไทยเปนคนดี เกง มีความสุข มีความรูเชิง

วิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝเรียนรูและแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง

ตลอดชีวิต การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเปนกระบวนการที่ตองใชการประสานความรวมมือกันหลาย

ฝาย มีการทํางานเปนทีม หนวยปฏิบัติที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ พัฒนาผูเรียน

โดยตรง คือ สถานศึกษา การที่สถานศึกษาจะสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตองอาศัยระบบ

บริหารจัดการดานวิชาการที่ดี กระบวนการสําคัญที่จะสงผลใหระบบบริหารจัดการดานวิชาการดีได 

คือการบริหารและการพัฒนางานวิชาการ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 9-10) 

สถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการไดนั้น ผูบริหารตองเปนผูนําทางวชิาการทัง้

ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน รวมทั้งสามารถนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติอยางมีคุณภาพ ดวย

การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู และพัฒนา

แหลงการเรียนรูที่เพียงพอเหมาะสม (ปญญา แกวกียูร, 2553: 17)   

 การจัดการศึกษาตามความหมายในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมายถึง กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญ

งอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม 

การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม 

สังคม การเรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (สํานักงานปฏิรูป

การศึกษา, 2547: 2) การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย 

จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ

ผูอื่นไดอยางมีความสุข ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาตองใหความสําคัญในพันธกิจนี้อยางมุงมั่น และ

ทุมเท เพราะงานวิชาการถือเปนหัวใจของการบริหารการศึกษา สวนงานอื่นๆ เปนไปเพื่อสนับสนุน

และสงเสริมใหงานวิชาการและการเรียนรูของผูเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และตรงตาม

จุดประสงคการศึกษาที่กําหนดไว (สมาน อัศวภูมิ, 2551 : 239) ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนบุคคล

หลักสําคัญที่จะตองเปนผูนําทางวิชาการเพราะคุณภาพของสถานศึกษาสามารถพิจารณาจากผลงาน

ดานวิชาการ ซึ่งเปนกระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอยางที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ

สอนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพ ใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2553: 3)  
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ซึ่งการบริหารงานวิชาการนับวาเปนหัวใจหลักของสถานศึกษาเพราะวัตถุประสงคที่สําคัญของ

สถานศึกษาคือการใหการศึกษาและฝกอบรมเยาวชนเพื่อใหเปนพลเมืองดีของชาติในอนาคต อุทัย 

บุญประเสริฐ (2551 : 62) กลาววา งานสําคัญของสถานศึกษาคืองานวิชาการถาสถานศึกษาดําเนิน 

งานพลาดทางวิชาการก็จะพิจารณาไดวาสถานศึกษานั้นประสบความลมเหลว ในทางตรงกันขาม 

สถานศึกษาใดที่ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานวิชาการ สถานศึกษาก็สมควรที่จะไดรับการยกยอง 

ยอมรับวาเปนสถานศึกษาที่ดําเนินภารกิจของสถานศึกษาไดผล  

 การบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วาดวยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 

1 หนาที่และการบริหารงานของสถานศึกษา ขอ 7 กลาวโดยสรุปใหสถานศึกษามีหนาที่จัดการศึกษา 

ฝกอบรมและสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการศึกษา

แหงชาติ กฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ตามนโยบายของรัฐบาลและ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวใหสถานศึกษาดําเนินการ

ดังตอไปนี้ 1) จัดการศึกษาใหมีความทันสมัย ยืดหยุน สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

สถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ 2) จัดการศึกษาโดยประสานความรวมมือกับ

สถานศึกษาและหนวยงานอื่นทั้งในดานการจัดการวิชาการ การใชบุคลากรและทรัพยากรรวมกัน 3) 

จัดการศึกษาโดยการระดมทรัพยากรดานการเงิน ทรัพยสิน และบุคลากรทั้งจากรัฐ องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน

ศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น 4) จัดการศึกษาใหผูเรียนเปนผูมีสมรรถนะทางวิชาชีพ 

สามารถประกอบอาชีพเปนพลเมืองดีของสังคม มีความสามารถในการคิด เรียนรู วางแผนและพัฒนา

ตนเอง 5) เปนศูนยการเรียนรูดวยตนเองและการใหบริการวิชาชีพแกชุมชนและทองถิ่น ขอ 8 ให

สถานศึกษาแบงการบริหารงานออกเปนฝายดังนี้ 1) ฝายบริหารทรัพยากร 2) ฝายแผนงานและความ

รวมมือ 3) ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และ 4) ฝายวิชาการ (สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา, 2552: 3) ซึ่งจะเห็นไดวาฝายวิชาการเปนฝายที่มีสวนสําคัญที่สุดในการพัฒนานักเรียน

นักศึกษา ที่ประกอบดวยงานตางๆ 6 งาน ไดแก 1) แผนกวิชา 2) งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ

สอน 3) งานวัดผลและประเมินผล 4) งานวิทยบริการและหองสมุด 5) งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

6) งานสื่อการเรียนการสอน โดยฝายบริหารของสถานศึกษาตองบริหารจัดการทั้ง 6 งานใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหทุกฝายรวมมือกันโดยเฉพาะการรวมกันทํางานเปนทีม 
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 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2550: 4)  กลาวถึงสถานศึกษาวาเปน

หนวยงานทางการศึกษาระดับปฏิบัติไดดําเนินการบริหารงานแลวยังมีปญหาทั้งระดับองคการ ระดับ

บุคคล อยูในระดับมาก จึงเปนที่ทาทายผูบริหารสถานศึกษาที่ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร

สถานศึกษา การบริหารหนวยงานในสถานศึกษาที่ใหทุกฝายเขามามีสวนรวมใหมากที่สุด มีการทํางาน

เปนทีม ซึ่งการทํางานเปนทีม (Teamwork) หรือการทํางานเปนคณะมีความจําเปนมาก เพราะงานใน

ปจจุบันมีความยุงยากซับซอนมากและมีปริมาณมาก ผูรับบริการมีจํานวนมหาศาลและเปนผูบริโภคที่

มีความรูและมีความตองการที่ไมสิ้นสุด เครื่องมือและเทคโนโลยีมีความกาวหนาและยุงยากมากขึ้น มี

คูแขงขันมากขึ้นทุกที การทํางานคนเดียวหรือบริหารงานคนเดียวยากที่จะบรรลุวัตถุประสงคได 

(สมคิด บางโม, 2557: 235-236) การทํางานเปนทีมคือการทํางานรวมกันเปนกลุมที่ เกิดจาก

ความสัมพันธซึ่งกันและกัน โดยมีปฏิกิริยาซึ่งกันและกัน มีความรูสึกรวมกัน สมาชิกของกลุมมีความ

ยึดมั่นและมีความพึงพอใจในการทํางานรวมกัน ความยึดมั่นของกลุมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสมาชกิ

บางกลุมใหคงอยูตอไป กลุมที่มีขนาดใหญมีแนวโนมวาความยึดมั่นของกลุมนอยลง ถากลุมมีขนาด

เล็กความสามัคคีรวมกันของกลุมก็จะสูงขึ้น ทั้งนี้เพราะกลุมที่มีขนาดเล็กมีระบบการติดตอสื่อสารที่ดี

ระดับสัมพันธภาพระหวางสมาชิกและการประสานงานระหวางสมาชิกเปนไปไดดวยดี (เนตรพัณณา 

ยาวิราช, 2556: 288) 

 อนุสรณ  แสงนิ่มนวล (2556) กลาวถึงสภาพปญหาปจจุบันของการจัดการอาชีวศึกษาวา 

ผูเรียนอาชีวศึกษาจะมีปญหาดานทักษะดานการสื่อสารและภาษาอังกฤษโดยเฉพาะผูเรียนในสาย

อาชีพ ประกอบกับภาพลักษณของอาชีวศึกษา เปนภาพเด็กอาชีวศึกษาตีกัน พอแมกลัวลูกหลานจะ

ไปตีกัน สังคมกลัวจะโดนลูกหลง แนวทางดําเนินการ 1) สรางภาพลักษณอาชีวศึกษา สรางความเชื่อถือ

ใหแกผูปกครอง ทําใหสังคมเขาใจอาชีวศึกษามากขึ้น ใหสถานประกอบการพอใจในสถานศึกษา 2) 

สรางความรวมมือในการปรับภาพลักษณอาชีวศึกษาในทุกสวน 3) พัฒนาครูอาชีวศึกษาใหคุณภาพ

เพียงพอ 4) พัฒนาใหผูเรียนอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย

สุจริต มีจิตอาสาทําประโยชนใหแกสังคม 5) พัฒนาทักษะดานการสื่อสาร ทักษะภาษาตางประเทศ

ใหแกผูเรียนเพื่อรองรับการเขาเปนสมาชิก AEC 6) กําหนดใหการพัฒนาภาษาอังกฤษเปนนโยบาย

หลักของอาชีวศึกษา 7) สงเสริมใหเกิดการสรางเครือขายความรวมมือมากขึ้น สอดคลองกับ สุภาพ 

อัจฉริยศรีพงศ (2556) ที่กลาววา การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับ

การจัดการศึกษาในดานตางๆ ดังนี้ 1) หลักสูตร ถือเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาดานวิทยาศาสตร
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และเทคโนโลยี โดยการจัดทําหลักสูตรเพื่อตอบสนองความตองการของตลาด  สามารถไปประกอบ

อาชีพตางๆ และในแตละอาชีพมีความตองการอะไรก็สามารถบรรจุไวในหลักสูตร หลักสูตรตองมีการ

พัฒนาใหทันสมัยอยูเสมอ  

 วิทยาลัยสารพัดชางนาน เปนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ มีอาคารสถานที่ที่มีความพรอมสําหรับการจัดการศึกษาอาชีวศกึษา และบคุลากรทีม่ี

ความรูความสามารถหลากหลายสาขาวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรระยะสั้น ในสาขาวิชาตางๆ ที่

หลากหลายสาขาวิชา ตามความตองการของผูเรียนและสถานประกอบการ ในสวนของปญหาเกิดข้ึน

เชนเดียวกับปญหาที่เกิดขึ้นในระดับชาติที่กลาวมาแลว โดยเฉพาะในวิทยาลัยสารพัดชางนาน จากการ

ประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ

มหาชน) มีขอเสนอแนะที่สามารถสรุปได คือ 1) สถานศึกษาควรจัดระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับผูสําเร็จ

การศึกษาใหมีการติดตามขอมูลที่ชัดเจนเปนปจจุบันและมีความตอเนื่องทุกปการศึกษา ควรพัฒนา

ระบบหรือโครงการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของ

ภายใน 1 ป 2) สถานศึกษาควรมีการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ คือ วิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และวิชาชีพพื้นฐาน(คอมพิวเตอร) รวมทั้งวิชาสามัญทั่วไป (ภาษาไทย) เพื่อ

พัฒนาคุณภาพของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนมีผลการเรียนดานพื้นฐานวิชาชีพ ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ

ในระดับที่สูงขึ้น 3) สถานศึกษาควรจัดใหมีการพัฒนาผลงานที่เปนโครงงานทางวิชาชีพหรือนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐของผูเรียนใหมีคุณภาพสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง ในระดับชุมชน ทองถิ่น จังหวัด 

และระดับชาติ เพื่อเปนที่ยอมรับและไดรับการยกยองในทุกระดับ 4) สถานศึกษาควรสนับสนุนให

ครูผูสอน ไดเขารับการอบรมเกี่ยวกับงานวิจัยหรือสนับสนุนใหครูผูสอนไดรับการศึกษาตอในระดับ

ปริญญาโทที่มีการเนนความรูดานการวิจัย เพื่อประโยชนในการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 5) 

เพื่อใหการดําเนินการใหการใหบริการทางวิชาชีพมีประสิทธิผลมากขึ้นสถานศึกษาควรมกีารหมนุเวยีน

นักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม ตองฝกนักศึกษาใหมีความรูความสามารถหลาย ๆ ทีมงาน เพื่อให

นักศึกษาทุกคนมีความรูความสามารถเสมอกันทั้งผูเรียนระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ปกติ และ

หลักสูตรระยะสั้น 6) สถานศึกษาควรจัดใหมีสัญญาความรวมมืออยางเปนทางการ ระหวางสถานศึกษา 

และสถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเปนใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง 

และเปนการเพิ่มทักษะ ประสบการณในทุกดาน ใหนักศึกษาไดมีโอกาสฝกเรียนรูการทํางานรวมกับ
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ผูอื่นและตรงสาขาวิชาที่เรียน นอกจากนี้กระบวนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนยังไมเปนระบบ PDCA  กรรมการสถานศึกษามีโอกาสนอยในการที่จะ

เขามามีสวนรวมในการสรางสรรคแผนพัฒนาสถานศึกษา และคุณภาพของผูเรียนโดยภาพรวมยังไม

เปนไปตามเปาหมายของสถานศึกษา จําเปนตองแกไขและพัฒนาอยางเรงดวน 

 จากความสําคัญและสภาพปญหาการบริหารและการพัฒนางานวิชาการของวิทยาลัย

สารพัดชางนานดังกลาว ผูวิจัยจึงไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการ

ทํางานเปนทีม เพื่อพัฒนางานวิชาการใหมีคุณภาพ มีความเหมาะสม และจะชวยแกปญหาดังกลาว

ขางตนได ทําใหสงผลตอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีความรู 

มีทักษะ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ผูวิจัยจึงตองพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการดวย

หลักการทํางานเปนทีมของวิทยาลัยสารพัดชางนาน อันจะเปนประโยชนทั้งในเชิงการบริหาร ในเชิง

วิชาการ และเชิงปฏิบัติการดานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยสารพัดชางนาน และ

สถานศึกษาอื่นในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถนํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไป

ประยุกตใชได   

 

คําถามการวิจัย  

 1. สภาพและแนวทางการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการทํางานเปนทีมของวิทยาลัย

สารพัดชาง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนอยางไร 

 2. รูปแบบการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการทํางานเปนทีมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของ

วิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีลักษณะเปนอยางไร 

 3. การทดลองใชรูปแบบการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการทํางานเปนทีมเพื่อพัฒนา

คุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดผล

อยางไร 

 4. การประเมินรูปแบบการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการทํางานเปนทีมเพื่อพัฒนา

คุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการ

ประเมิน เปนอยางไร 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 วัตถุประสงคหลัก 

 เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการทํางานเปนทีมเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 วัตถุประสงคเฉพาะ 

 1. เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการทํางานเปนทีมของ

วิทยาลัยสารพัดชาง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 2. เพื่อสรางรูปแบบการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการทํางานเปนทีมเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 3. เพื่อศึกษาผลการทดลองใชรูปแบบการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการทํางานเปนทีม

เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 4. เพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการทํางานเปนทีมเพื่อพัฒนา

คุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครูผ ูสอน และผูเรียน ที่มีตอรูปแบบการพัฒนา

งานวิชาการดวยหลักการทํางานเปนทีมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่พัฒนาข้ึน มีคาเฉลี่ยหลังการพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนา

 2. ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และผูเรียน ที่มีตอรูปแบบการพัฒนา

งานวิชาการดวยหลักการทํางานเปนทีมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่พัฒนาข้ึน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนา

งานวิชาการดวยหลักการทํางานเปนทีมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดกําหนดขอบเขตในการวิจัย ดังนี้ 
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 1. ขอบเขตดานเน้ือหา 

     เนื้อหาที่ใชเปนกรอบในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย 

     1.1 รูปแบบการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการทํางานเปนทีมเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน ซึ่งหมายถึง วิธีการ กระบวนการ แนวทาง การสงเสริมเพิ่มพูนความรู ความสามารถและ

ทักษะประสบการณในการทํางานเปนทีม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของ

วิทยาลัยสารพัดชางนาน ผูวิจัยสังเคราะหเนื้อหาจากการศึกษาองคความรู และแนวคิด ทฤษฎี เพื่อ

กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการทํางานเปนทีม โดยการสังเคราะห

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ วูดคอคและฟรานซิส (Woodcock & Francis, 1994: 12);      

ทักแมน (Tuckman, 1965: 152); แคทเซนบาซและดักลาส (Katzenbach & Douglas, 1993: 

111-116); ควิน (Quinn, 1996: 178); เซงเก (Senge, 2006: 213-218); ระเบียบสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 (2552); ทิศนา แขมมณี 

(2549: 12-13); เนตรพัณณา ยาวิราช (2556; 300); นิติพล ภูตะโชติ (2557: 150); สมคิด บางโม 

(2557: 235-236); วิภา ทองหงํา (2555: 283-287); ชนันภรณ ศรีคงเพ็ชร (2558: 122-123); วารีรัตน 

แกวอุไร (2550) และแววศิริ วิวัจนสิรินทร (2554: 91) สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องรูปแบบการ

พัฒนางานวิชาการดวยหลักการทํางานเปนทีมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบดวย  1. การพัฒนาทีมงานวิชาการ ไดแก 1) 

การสรางทีมงานวิชาการ 2) การระดมความคิด 3) การกําหนดบรรทัดฐาน 4) การปฏิบัติงาน  2. การ

พัฒนาภารกิจในขอบขายงานวิชาการ ไดแก 1) การพัฒนาหลักสูตร 2) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีการศึกษา 3) การพัฒนาแหลงเรียนรู 4) การนิเทศการศึกษา 5) การวัดผลและประเมินผล 

6) การสงเสริมอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและบริการวิชาการแกชุมชน 3. การพัฒนาคุณภาพของ

ผู เรียน ไดแก 1) พัฒนาความรูและทักษะ 2) พัฒนาความสามารถในการสื่อสาร 3) พัฒนา

ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 4) พัฒนาความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น 5) พัฒนาเจต

คติ/คุณลักษณะที่พึงประสงค และ 4. กระบวนการพัฒนางานวิชาการ ไดแก 1) การวางแผนงาน

วิชาการ 2) การจัดองคกร 3) การปฏิบัติตามแผน 4) การประเมินผล และ 5) การปรับปรุงและพัฒนา 

    1.2 คุณภาพผูเรียนวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

กําหนดจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของของ เทียมจันทร พานิชผลินไชย 

(2559); อนันท งามสะอาด (2553); สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553: 4); สํานักงาน
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เลขาธิการสภาการศึกษา (2554: 6); พรอมพิไล บัวสุวรรณ (2554: 10); วิจารณ พานิช (2555: 19-20);   

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2555); จิรวัฒน โคตรสมบัติ (2556); สํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา (2558); อุดมสิน คันธภูมิ (2558) ประกอบดวย ดานความรูและทักษะ ดาน

ความสามารถในการสื่อสาร  ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี ดานการทํางานรวมกับผูอื่น และ

ดานเจตคติ/คุณลักษณะที่พึงประสงค 

 2. ขอบเขตดานประชากร กลุมตัวอยาง และกลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย 

    การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตของประชากร กลุมตัวอยาง และกลุมเปาหมายดังตอไปนี้ 

    2.1 ประชากร กลุมตัวอยาง และกลุมเปาหมายในข้ันตอนที่ 1 คือการศึกษาสภาพและ

แนวทางการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการทํางานเปนทีมของวิทยาลัยสารพัดชาง สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

    2.1.1 ประชากรในการศึกษาสภาพการพัฒนา ไดแก บุคลากรในวิทยาลัยสารพัดชาง 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2558 ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 

จํานวน 213 คน และครูผูสอน จํานวน 1,676 จํานวนรวมทั้งสิ้น จํานวน 1,889 คน   

    2.1.2 กลุมตัวอยางในการศึกษาสภาพการพัฒนา ไดแก บุคลากรในวิทยาลัยสารพัดชาง 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2558 ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 

จํานวน 140 คน และครูผูสอน จํานวน 313 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น จํานวน 453  คน กําหนดขนาด

กลุมตัวอยางโดยใชตารางเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan)    

    2.1.3 กลุมเปาหมายในการศึกษาแนวทางการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการ

ทํางานเปนทีมของวิทยาลัยสารพัดชาง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการ

สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

   2.1.4 กลุมเปาหมายในการศึกษาแนวทางการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการ

ทํางานเปนทีมของวิทยาลัยสารพัดชางที่มีวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) โดยการสัมภาษณ 

ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในวิทยาลัยสารพัดชาง ที่มีวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศเกี่ยวกับการ

พัฒนางานวิชาดวยหลักการทํางานเปนทีม จํานวน 3 แหง ประกอบดวย ผูอํานวยการ จํานวน 1 คน รอง

ผูอํานวยการ จํานวน 1 คน ครูผูสอน จํานวน 5 คน รวมแหงละ 7 คน รวมทั้งสิ้น 3 แหง จํานวน 21 คน 

ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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     2.2 กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาวิจัยในขั้นตอนที่ 2 คือการสรางรูปแบบพัฒนางาน

วิชาการดวยหลักการทํางานเปนทีมของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

       2.2.1 กลุมเปาหมายในการสัมภาษณเพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนางาน

วิชาการดวยหลักการทํางานเปนทีมของวิทยาลัยสารพัดชางนาน ไดแก บุคลากรในวิทยาลัยสารพัดชาง

นาน ประกอบดวย ผูอํานวยการ จํานวน 1 คน รองผูอํานวยการ จํานวน 3 คน หัวหนางานในฝาย

วิชาการ จํานวน 5 คน หัวหนาแผนกวิชา จํานวน 3 คน ครูผูสอน จํานวน 4 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 

16 คน     

    2.2.2 กลุมเปาหมายในการสนทนากลุมเพื่อยกรางรูปแบบ ไดแก บุคลากรของ

วิทยาลัยสารพัดชางนาน ประกอบดวย ผูอํานวยการวิทยาลัย จํานวน 1 คน รองผูอํานวยการ จํานวน  

3 คน หัวหนางานในฝายวิชาการ จํานวน 5 คน หัวหนาแผนกวิชา จํานวน 3 คน ครูผูสอน จํานวน   

3 คน และผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนารูปแบบจากภายนอก จํานวน 2 คน ไดมาโดยการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) รวมทั้งสิ้น จํานวน 17 คน  

    2.2.3 กลุมเปาหมายในการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เพื่อ

ตรวจสอบรูปแบบ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการที่มีความรูและประสบการณดานการพัฒนา

รูปแบบ ดานการบริหารสถานศึกษา และดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จํานวน 9 คน      

     2.3 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยในข้ันตอนที่ 3 คือการทดลองใช

รูปแบบพัฒนางานวิชาการดวยหลักการทํางานเปนทีมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชาง

นาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

       2.3.1 ประชากร ไดแก บุคลากรของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะ 

กรรมการการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2558 ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน จํานวน 54 คน 

ประกอบดวย ผูอํานวยการ จํานวน 1 คน รองผูอํานวยการ จํานวน 3 คน ครูผูสอน จํานวน 50 คน 

และผูเรียน จํานวน 917 คน 

       2.3.2 กลุมตัวอยาง ไดมาจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตาราง Krejcie 

and Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 43) ไดกลุมตัวอยางเปนผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน 

จํานวน 48 คน ผูเรียน จํานวน 270 คน 
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     2.4 กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาวิจัยในขั้นตอนที่ 4 คือการประเมินรูปแบบพัฒนา

งานวิชาการดวยหลักการทํางานเปนทีมของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

        2.4.1 กลุมเปาหมายในการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เพื่อหา

ฉันทามติเกี่ยวกับความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชน ของรูปแบบการพัฒนางาน

วิชาการดวยหลักการทํางานเปนทีมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดแก รองผูอํานวยการและครูผูสอนวิทยาลัยสารพัดชางนาน 

จํานวน 12 คน 

   2.4.2 กลุมเปาหมายในการประเมินความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปน

ประโยชน ของรูปแบบการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการทํางานเปนทีมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวงกวางโดยใช

แบบสอบถาม ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่มีความรูและประสบการณ ดานการพัฒนา

รูปแบบ ดานการบริหารสถานศึกษา และดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  จํานวน 18 คน โดยการ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

 3. ขอบเขตดานตัวแปร 

       3.1 ตัวแปรตน ไดแก การพัฒนางานวิชาการดวยรูปแบบการพัฒนางานวิชาการดวย

หลักการทํางานเปนทีมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

       3.2 ตัวแปรตาม ไดแก คุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบดวย 1) ดานความรูและทักษะ  2) ดานความสามารถในการ

สื่อสาร 3) ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี 4) ดานการทํางานรวมกับผูอื่น และ 5) ดานเจตคติ/

คุณลักษณะที่พึงประสงค 

  4. ขอบเขตดานระยะเวลา 

        ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย ในปการศึกษา 2558 – ปการศึกษา 2559 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. รูปแบบการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการทํางานเปนทีมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หมายถึง โครงสราง

ความสัมพันธขององคประกอบในการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการทํางานเปนทีมเพื่อพัฒนา

คุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี 4 

องคประกอบหลัก คือ การพัฒนาทีมงานวิชาการ การพัฒนาภารกิจในขอบขายงานวิชาการ การพัฒนา

คุณภาพของผูเรียน และกระบวนการพัฒนางานวิชาการ   

 2. การพัฒนารูปแบบการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการทํางานเปนทีมเพื่อพัฒนา

คุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

หมายถึง การดําเนินการตามกระบวนการหรือขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ โดยการบูรณาการและ

ประยุกตกระบวนการสรางหรือการพัฒนารูปแบบจากแนวคิดของนักการศึกษาหลายทาน เพื่อให

รูปแบบที่มีความเหมาะสมและความเปนไปไดในการนําไปใช ประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ตามลําดับ 

ไดแก 1) การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนางานวิชาการ 2) การสรางรูปแบบ 3) การทดลองใช 

และ 4) การประเมินรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 

 3. การพัฒนางานวิชาการ หมายถึง การดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อปรับปรุง พัฒนาการ

เรียนการสอนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน โดยพัฒนาหนวยงาน

ตางๆ ตามขอบขายการบริหารงานวิชาการในระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วาดวย

การบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ประกอบดวย 6 งาน คือ 1) แผนกวิชา 2) งานพัฒนาหลักสูตรการ

เรียนการสอน 3) งานวัดผลและประเมินผล 4) งานวิทยบริการและหองสมุด 5) งานอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี และ 6) งานสื่อการเรียนการสอน 

 4. การทํางานเปนทีม หมายถึง กลุมของคนที่ทํางานรวมกันหรือการปฏิบัติภารกิจรวมกันมี

ความสัมพันธกันในดานตางๆ มุงมั่นเพื่อใหเกิดความสําเร็จของงานรวมกัน โดยมีเปาหมายเดียวกัน ซึ่ง

ในการวิจัยครั้งนี้การทํางานเปนทีมตองมีการพัฒนาทีมงานโดยมีการสรางทีมงานขึ้นมา การกําหนด

บรรทัดฐานของทีมงาน การระดมความคิดจากสมาชิกทีมงาน และการปฏิบัติงานรวมกันของทีมงาน 

  5. คุณภาพผูเรียน หมายถึง ผลของการจัดการศึกษา ตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ที่เกิด

ขึ้นกับผู เรียน ที่ครอบคลุมในดานความรูและทักษะ  ดานความสามารถในการสื่อสาร  ดาน

ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ดานการทํางานรวมกับผูอื่น และดานเจตคติ/คุณลักษณะที่พึง

ประสงค 



13 
 

 6. การพัฒนาคุณภาพผูเรียน หมายถึง วิธีการหรือแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนรูให

ผูเรียนมีคุณภาพในดานความรูและทักษะ ดานความสามารถในการสื่อสาร ดานความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยี ดานการทํางานรวมกับผูอื่น และดานเจตคติ/คุณลักษณะที่พึงประสงค 

 7. สภาพการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการทํางานเปนทีม ของวิทยาลัยสารพัดชาง 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หมายถึง สภาวะการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานใน

วิทยาลัยสารพัดชางเกี่ยวกับปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการทํางานเปนทมี 

ใน 5 ดาน ไดแก ดานการพัฒนาทีมงานวิชาการ ดานการพัฒนาภารกิจในขอบขายงานวิชาการ ดาน

การพัฒนาคุณภาพของผูเรียน และดานกระบวนการพัฒนางานวิชาการ   

 8. แนวทางการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการทํางานเปนทีมของวิทยาลัยสารพัดชาง 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หมายถึง  วิธีดําเนินการหรือวิธีการปฏิบัติทั้งในระดับ

นโยบายและระดับปฏิบัติในการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการทํางานเปนทีมของวิทยาลัยสารพัด

ชาง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่จะทําใหการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการ

ทํางานเปนทีมของวิทยาลัยสารพัดชาง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาบรรลุผลสําเร็จ 

ซึ่งประกอบดวยประเด็นแนวทางดานการพัฒนาทีมงานวิชาการ ดานการพัฒนาภารกิจในขอบขาย

งานวิชาการ ดานการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน และดานกระบวนการพัฒนางานวิชาการ   

 9. การประเมินรูปแบบการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการทํางานเปนทีมเพื่อพัฒนา

คุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     

หมายถึง การพิจารณาตัดสินคุณภาพเชิงประจักษของรูปแบบการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการทํางาน

เปนทีมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา โดยพิจารณาจากเกณฑใน 3 ดาน ไดแก ความเหมาะสม (Propriety) ดานความเปนไปได 

(Feasibility) และดานความเปนประโยชน (Utility) 

 10. ผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชาง และรอง

ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชาง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 11. ครูผูสอน หมายถึง ขาราชการครู ครูผูชวย ครูพิเศษสอน และพนักงานราชการ (ครู) 

ในวิทยาลัยสารพัดชาง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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 12. ผูเรียน หมายถึง นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาใน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

 1. ประโยชนดานวิชาการ 

  1.1 ไดขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการ

ทํางานเปนทีมในวิทยาลัยสารพัดชาง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ซึ่งเปนขอมูล

พื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการทํางานเปนทีมเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชาง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  1.2 ไดองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการทํางานเปนทีมของวิทยาลัย 

สารพัดชาง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  1.3 ไดรูปแบบการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการทํางานเปนทีมเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชาง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเสนอตอผูบริหาร

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเผยแพรใหผูเกี่ยวของและผูสนใจตอไป   

 2. ประโยชนดานการประยุกตใช 

    2.1 ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถนํา

รูปแบบการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการทํางานเปนทีมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัย

สารพัดชางนาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไปประยุกตใชในการบริหารดาน

วิชาการเพื่อการพัฒนาครูและการพัฒนาผูเรียน   

  2.2 เปนแนวทางในการรูปแบบการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการทํางานเปนทีมเพื่อ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไป

ประยุกตใชเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของ

ประเทศ 


