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ประกาศคุณูปการ  
 

 งานวิจยัและพัฒนาเล่มน้ี ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งในการช่วยแนะน า
ถ่ายทอดแนวคิด วิธีการ และการแก้ไขขอ้บกพร่องต่าง ๆ จากดร.สุนทรี วรรณไพเราะ ประธาน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ และดร.ภริดา ภู่ศิริ  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  หัวหน้างานฝึกอบรมโครงการส่วนพระองค์สวน
จิตรลดา 

ขอขอบคุณการอ านวยการและการสนับสนุน จากนายธีระพฒัน์ บุญพนัธุ์ ผูอ้  านวยการ
วิทยาลัย เทคนิคจะนะ นายธีระชัย บุญโสดา และนางนฤมล เพ็ญมาศ  รองผู ้อ  านวยการ
วิทยาลยัเทคนิคจะนะ ท่ีไดก้รุณา อ านวยความสะดวก และให้ค  าแนะน าดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดียิ่ง 
ผูว้ิจยัจึงขอขอบคุณอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบคุณหัวหน้างานฝ่ายแผนงาน และความร่วมมือ และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายแผนงาน และ
ความร่วมมือของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ ท่ีให้ความสะดวกและให้ความร่วมมือในการระดมสมอง
ช่วยคิด ช่วยท า รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในการแจกและเก็บแบบสอบถามวิจยัในคร้ังน้ี ท่ีกรุณา
ใหค้วามอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจนส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
 ขอขอบคุณคุณบิดา มารดาและญาติพี่น้องทุกท่าน  และครอบครัวท่ีคอยช่วยเหลือ
สนบัสนุนทั้งดา้นก าลงัใจ ก าลงัทรัพยด์ว้ยดีตลอดมา นอกจากน้ียงัมีผูท่ี้ท าใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือ
อีกหลายท่าน ซ่ึงไม่สามารถกล่าวนามในท่ีน้ีไดห้มดจึงขอขอบคุณทุกท่านเหล่านั้นไว ้ณ โอกาสน้ี
ดว้ย 
 คุณค่าทั้งหลายท่ีได้รับจากงานวิจัยเล่มน้ี ขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทีแด่บิดา มารดาและ
บูรพาจารยท่ี์เคยอบรมสั่งสอน ร่วมทั้งผูมี้พระคุณทุกท่าน 
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ช่ือ – ช่ือสกุลผูท้  าการวิจยั : นายธราเทพ  นาคเผือก 
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  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการพฒันารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความ 
ร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา การวิจยั
แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค์ ด าเนินการศึกษาสภาพ
ปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค์จากผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลยัเทคนิคจะ
นะ ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 91 คน 2) สร้างและตรวจสอบรูปแบบ ด าเนินการตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งของสภาพปัญหากบัร่างองคป์ระกอบของรูปแบบจากผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน 
และการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบจากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 17 คน  
3) สร้างและประเมินคู่มือการใช้รูปแบบ ด าเนินการการสนทนากลุ่ม จ านวน 10 คน และการ
ตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์จากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 17 คน 
4) ทดลองใชรู้ปแบบและการประเมิน จากผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลยัเทคนิค
จะนะ ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 92 คน  
 ผลการศึกษาพบวา่  
 1. ขั้นการศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค ์พบว่า ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาวิทยาลยัเทคนิคจะนะ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั ในภาพรวมและ
รายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.0608) และสภาพท่ีพึงประสงค ์โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่
ในระดับมาก (  = 4.0368) เม่ือพิจารณาความตอ้งการจ าเป็นสูงสุดตามล าดบัคือ ดา้นงานวิจยั 
พฒันา นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์ (PNI = 0.437) ดา้นงานส่งเสริมผลิตผล การคา้และประกอบ
ธุรกิจ (PNI = 0.366) และ ดา้นงานความร่วมมือ (PNI = 0.290) 
 2. ขั้นการสร้างและตรวจสอบรูปแบบ พบว่าไดรั้บฉันทามติจากผูเ้ช่ียวชาญ ให้รูปแบบ
การบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงของ
วิทยาลยัเทคนิคจะนะ มี 6 องค์ประกอบ 18 มิติย่อย มีความเหมาะสมและความเป็นไปได ้และมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัร่างองค์ประกอบของรูปแบบ ในภาพรวมมีค่าความสอดคลอ้ง อยู่ระหว่าง 
0.80 - 1.00 และผูท้รงคุณวุฒิเห็นว่า ความเหมาะสมมีค่ามธัยฐาน 5 ทุกองค์ประกอบและค่าพิสัย



 

ระหว่างควอไทล์ สูงสุด 0.5 ส่วนความเป็นไปได้มีค่ามัธยฐาน 5 ทุกองค์ประกอบและค่าพิสัย
ระหวา่งควอไทล ์สูงสุด 1.0 
 3. ขั้นการสร้างและประเมินคู่มือ พบว่า 1) ผลการสนทนากลุ่มไดมี้ความเห็นตรงกนัว่า
คู่มือการใช้รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา ประกอบด้วย บทท่ี 1 บทน า บทท่ี 2 การบริหารฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือ และหลักการ แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บทท่ี 3 
รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา บทท่ี 4 การน ารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 2) ผูเ้ช่ียวชาญได้มีฉันทามติเก่ียวกับความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของคู่มือการใช้รูปแบบ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด
ทุกขอ้ (Mdn = 5, IQR = 0.708)   
 4. ขั้นการทดลองใช้รูปแบบและการประเมินรูปแบบ พบว่า มีผลต่างท่ีแสดงถึง
พฒันาการท่ีดีขึ้นในทุกดา้น เม่ือเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ระหว่างปี พ.ศ. 2561 กบัปี พ.ศ. 
2562 ส่วนการประเมินรูปแบบพบวา่ ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.6368)  
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               This research aims to study the development of management model’s Planning and 
Cooperation Department and according to the Sufficiency Economy Philosophy of Chana 
Technical College, Songkhla. It has 4 steps. 1) To study about current and desirable condition in 
developing the management of Planning and Cooperation Department model, from board of 
directors, teachers and education person in Chana Technical College with 91 people. For 
academic year 2017. 2) To create and to check pattern the model, It was proceed to check the 
consistency of problem condition with drafting the elements of the model from 5 experts and 
checking the suitability and feasibility of the model from 17 experts. 3) to create and to evaluate 
the manual of the using form 100 conversation people and checking possibility and the benefit 
form 17 experts 4) To try the pattern and the evaluation, from board of directors, teachers, 
educational person of Chana Technical College with 92 people, for academic year 2020. 
 1. The study of current and desirable conditions are revealed that administrators, 
teachers and educational personnel of Chana Technical College overall those opinions and each 
aspect is at a medium level (  = 3.0608). In addition, the desirable condition and in each other 
is at a high level (   = 4 .0 3 6 8 ). When the highest necessity considering, they will start from 
researching, development, innovation and inventions (PNI = 0 .4 3 7 ) the promotion products, 
trading and business (PNI = 0.366) and cooperation works (PNI = 0.290). 
 2. Establishing and checking styles was obtained consensus from experts in the 
Planning and Cooperation Division according to the Sufficiency Economy Philosophy Chana 
Technical College, 6 components and 18 sub-dimensions are suitability and possibility. And the 
experts’ opinion about the draft components of the Check model. Overall, the Index of Item 
Objective Congruence is in between 0.80 to 1.00. In additions, experts agree that appropriateness 



 

has a median of 5  for every element and a maximum quartile range of 0 .5 , a possibility of a 
median of 5 for every element and a max quartile range of 1.0 
 3. Creating and Evaluating the Manual of Management Model, Planning and Cooperation 
According to Sufficiency Economy Philosophy Chana Technical College, Songkhla. The results showed that 
consist Chapter 1: Introduction Chapter 2: Management of Planning and Cooperation Division and Principles 
of Sufficiency Economy Philosophy Chapter 3 : Management styles of planning and cooperation according 
to the Sufficiency Economy Philosophy of Chana Technical College, Songkhla Chapter 4: Implementation of 
the management model of planning and cooperation according to the Sufficiency Economy Philosophy 2) 
Experts have consensus regarding suitability possibility and the usefulness of the manual of the administrative 
department which was at the highest level in every item. (Mdn = 5, IQR = 0.708).  
 4 .  Evaluation of the Form of Administration, It was found that there are differences 
that show improvement in all aspects when comparing the self-assessment results according to 
the Educational Quality Assessment Criteria of the educational institutions that meet the 
Vocational Education standards of 2018 between 2018 and 2019. In part of format assessment 
revealed that the administrators, teachers and educational personnel of Chana Technical College, 
there was a highest level (  = 4.6368) 
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ร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดั
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จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม............................................................... 
ค่าเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความตอ้งการจ าเป็นและการจดัล าดบัความตอ้ง 
การจ าเป็นตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลยั 
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36 ค่าเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความตอ้งการจ าเป็นและการจดัล าดบัความตอ้ง 
การจ าเป็นตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลยั 
เทคนิคจะนะเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค์ในการพฒันารูปแบบ
การบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา ในดา้นงานประกนัคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ในภาพรวมและรายขอ้............................................................................... 
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37 ค่าเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความตอ้งการจ าเป็นและการจดัล าดบัความตอ้ง 

การจ าเป็นตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลยั 
เทคนิคจะนะเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค์ในการพฒันารูปแบบ
การบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา ในดา้นงานส่งเสริมผลิตผล  การคา้และ
ประกอบธุรกิจในภาพรวมและรายขอ้........................................................................ 
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ค่าเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความตอ้งการจ าเป็นและการจดัล าดบัความตอ้ง 
การจ าเป็นตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลยั 
เทคนิคจะนะเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค์ในการพฒันารูปแบบ
การบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา ในดา้นงานวางแผนและงบประมาณ ใน
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ภูมิหลงั 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จกัรีนฤบ
ดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 ทรงมีพระราชด ารัสเก่ียวกบัความส าคญัในการ
ด ารงชีวิตอยู่ของคนไทย และสังคมไทย  ไว้เน่ืองในพิ ธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  18  กรกฎาคม  2517 
(ส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ.สืบคน้เม่ือ 17
มีนาคม 2560, จาก http://www.rdpb.go.th/rdpb/visit/philosophy_of_sufficiency_economy.html) 
 “การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพืน้ฐานคือ ความพอมี พอกิน 
พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ท่ีประหยัดแต่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ เม่ือได้พื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริม
ความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นท่ีสูงขึน้โดยล าดับต่อไป” 
 จากพระราชด ารัสดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการด ารงชีวิตอยู่ของคนไทย และสังคมไทย
สามารถด ารงอยู่ได้ต้องรู้จักค าว่า "พอเพียง" อย่าท าอะไรเกินตัว ท าอะไรต้องควรรอบคอบไม่ 
ประมาท ด ารงชีวิตอย่างสมถะและสามคัคี ซ่ึงจะน าพาตนเอง และประเทศชาติให้รอดพน้ภาวะ
วิกฤตต่าง ๆ และน าไปสู่ความสุขได ้"เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นปรัชญาแนวคิดท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของวิถีไทยทั้งในดา้นการพฒันา และการบริหาร โดยผูป้ฏิบติัจะตอ้งมีคุณลกัษณะท่ีเป็นฐานรากคือ 
มีความรู้ทั้งในดา้นความรอบรู้ รอบคอบและความระมดัระวงั และเป็นคนดีมีคุณธรรม ไดแ้ก่ความ
ซ่ือสัตย์สุจริต การมีสติปัญญาและความเพียร โดยมีวิธีปฏิบัติท่ีส าคัญ 3 ประการ คือความ
พอประมาณ การมีเหตุผลและการสร้างระบบภูมิคุ ้มกันในตัวเอง ซ่ึงน าไปสู่ เป้าหมายเพื่อให้
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงกลายเป็นยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  (พ .ศ.2561-2580) และเป็น
ยุทธศาสตร์ชาติฉบบัแรกของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ท่ีมีวิสัยทศัน์ว่า 
“ประเทศมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” (คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ. 2561 : 5) ซ่ึงความมัน่คงส่วนของประชาชน
หมายถึง ประชาชนมีความมัน่คงในชีวิต มีงานและรายไดท่ี้มัน่คงพอเพียงกบัการด ารงชีวิต มีท่ีอยู่
อาศยัและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ส่วนความยัง่ยนืนั้น ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม 
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ยดึถือและปฏิบติัตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ปรเมธี  วิมลศิริ. 2559 : 20)หลกัการส าคญัของ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ยดึ “หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เพื่อให้เกิดบูรณาการการพฒันาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมี
ระบบภูมิคุม้กนัและการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีดีซ่ึงเป็นเง่ือนไขจ าเป็นส าหรับการพฒันาท่ีย ัง่ยืน
โดยมุ่งเนน้การพฒันาคนใหมี้ความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและ
มีท่ียืนให้กบัทุกคนในสังคมไดด้ าเนินชีวิตท่ีดีมีความสุขและอยู่ร่วมกนัอย่างสมานฉันท ์ในขณะท่ี
ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองมีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจาย
ความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม รักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณีและวฒันธรรม (ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2559 : 4)สอดคลอ้งกบัค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ
ข้อ 10 ท่ีว่า “รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 รู้จกัอดออมไวใ้ช้เม่ือยามจ าเป็น มีไวพ้อกิน พอใช้ ถ้า
เหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย และพร้อมท่ีจะขยายกิจการเม่ือมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ ้มกันท่ีดี(ธาวิน  
อคัรเมธายุทธ. 2559 : 55) สอดคลอ้งกบัพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี12 (พ.ศ.
2560-2564) ท่ีมีสาระส าคัญ ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ว่า มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีมีความสุขในสังคม ซ่ึงการมีความรู้คู่คุณธรรมหมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั 
ซ่ือสัตย์สุจริต ขยนัอดทน มีสติปัญญา แบ่งปัน ซ่ึงเป็นเง่ือนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง(ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ. 2559 : 51) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย   พุทธศกัราช 2560 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของ
ปวงชนชาวไทย มาตรา 43 บุคคลและชุมชนยอ่มมีสิทธิในการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา 
ศิลปะ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี อันดีงาม ทั้งของท้องถ่ิน และของชาติ และได้ให้
ความส าคญัต่อการจดัการศึกษาและการพฒันาการศึกษา ไวใ้นหมวด 5 หนา้ท่ีของรัฐ มาตรา 54 รัฐ
ตอ้งด าเนินการให้มีการศึกษาท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีวินยั ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญ
ได้ ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
(ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร. 2560 : 7-14) และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ได้มุ่งหวงั
ยกระดบัการศึกษาของชาติให้ได้มาตรฐานและการจดัการศึกษาไดอ้ย่างทัว่ถึงมีคุณภาพได้มีการ
กระจายอ านาจการบริหารการจดัการศึกษาทั้งดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ
งานบริหารทัว่ไป ไปให้คณะกรรมการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษาโดยตรง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2553 : 2) การจดัองค์กรมีสถานะ
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เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนท่ีจัดบริการสาธารณะ ย่อมมีอิสระในการบริหารทั้ งด้าน
ทรัพยากรบุคคล และอ านาจหนา้ท่ีในกรอบกฎหมายใหอ้ านาจไว ้การก าหนดใหส้ถานศึกษาเป็นนิติ
บุคคล มีจุดมุ่งหมายส าคญัท่ีจะท าให้สถานศึกษามีอิสระ มีความเขม้แข็งในการบริการ เพื่อให้การ
บริหารเป็นไปอยา่งคล่องตวั รวดเร็ว และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน 
ทอ้งถ่ิน และประเทศชาติโดยรวม (ภารดี  อนนัตน์าวี. 2551 : 279) 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 หมวดท่ี 1 มาตรา 4 “การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการ
เรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การ
สืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความกา้วหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อนั
เกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม สังคม การเรียนรู้และปัจจยัเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิตและมาตรา 6 จุดมุ่งหมายการศึกษา ได้ก าหนดไวว้่าการจดัการศึกษาต้องเป็นไปเพื่ อ
พฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  ส ามารถอยู่ ร่วมกับผู ้อ่ืนได้อย่างมีความสุข สอ ดคล้องกับ
พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ท่ีว่าการจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตอ้ง
เป็นการจดัการศึกษาในด้านวิชาชีพท่ีสอดคลอ้งกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์สู่การปฏิบติัของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภายใตน้โยบาย
ยทุธศาสตร์ การผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (2555-2569) ท่ีว่าจดัการศึกษา
เพื่อผลิตและพฒันาก าลงัคนในดา้นวิชาชีพระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค และระดบัเทคโนโลยี รวมทั้ง
เป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
โดยน าความรู้ในทางทฤษฎีเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผูรั้บการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถในทางปฏิบติั และมีสมรรถนะ จนสามารถน าไปประกอบอาชีพในฐานะผูป้ฏิบติัหรือ
ประกอบอาชีพอิสระได้ (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2551 : 3)สถานศึกษาเป็น
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัการศึกษาให้แก่เด็กท่ีมีอายุในเกณฑ์ตามพระราชบญัญติั 
และตามนโยบายของรัฐ โดยเป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติท่ีสามารถน้อมน าพระราชด ารัส และ
หลกัการส าคญัของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีเก่ียวกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ลงสู่การปฏิบัติในหน่วยงานและการบ่มเพาะให้กับผูเ้รียน ตามความหมายของการจัด
การศึกษาและจุดมุ่งหมายของการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติสถานศึกษาเป็น
หน่วยงานท่ีส าคัญยิ่ง  ในการส่งเสริมความส าเร็จในการน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารสถานศึกษาและการจดัการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน
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จึงเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคัญ และมีส่วนรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดต่อปัจจัยความส าเร็จในการเป็น
สถานศึกษาพอเพียง และศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 การขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการศึกษา ของสถานศึกษาจะตอ้ง
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองนโยบายการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดา้นการศึกษา ซ่ึงจะตอ้งด าเนินการดงัน้ี 1) การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 2) การพฒันาองคก์รและบุคลากร 3)การขยายผลและเสริมสร้างความเขม้แข็ง
ของเครือข่าย 4)การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์และการส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 5)การบริหาร
จัดการและการประเมินผล (กระทรวงศึกษาธิการ. 2558 : 1-2)เพื่อให้การขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ผูบ้ริหารองค์กร ครู ผู ้บริหาร
สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนกัเรียน นกัศึกษา ตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าหลกัคิด หลกัปฏิบติัตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มา
บูรณาการในการบริหารจดัการ การเรียน การสอน ตลอดจนประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั ก่อใหเ้กิด
ความตระหนัก ฝังรากลึกในตนเองและผูอ่ื้น อย่างย ัง่ยืนตลอดไป (ส านักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ. 2561 : 7) 
 ส าหรับการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นสถานศึกษาควรมีกระบวนการ
บริหารภายในสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1)
ปรับปรุง พัฒนาการบริหารงานให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นความ
พอประมาณสมดุลกับภูมิสังคมของสถานศึกษา 2) ก าหนดวิสัยทัศน์ แผนงานและกิจกรรมของ
สถานศึกษาให้ครอบคลุมการพัฒนาการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการ
ด าเนินการตามแผนและติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง 3)พฒันาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4)พัฒนาระบบการบริหาร
กระบวนการเรียน การสอน และกิจกรรมพฒันาผู ้เรียนให้เอ้ือต่อการจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และ 5) จดัสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ หล่อหลอม
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ต่อการจดัการเรียน การสอนตามหลกัสูตร ท่ีบูรณาการกบัหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปลูกฝังผูเ้รียนไดรู้้จกัใช้ชีวิตพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ ฝึก
การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอย่างเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ ่มีจิตส านึกรักษส่ิ์งแวดลอ้มและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 32-37) ทั้ งน้ีการท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายปลายทางขององค์การท่ี
ต้องการจะน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษานั้ น ต้องมีกระบวนการ
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วางแผนเป็นกระบวนการทางการบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกับการก าหนดเป้าหมาย หรือ วตัถุประสงค ์
รวมทั้งวิธีการและแนวทางในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ไว ้
 จากแผนยุทธศาสตร์การศึกษา เขตพฒันาพิเศษจงัหวดัชายแดนภาคใต ้20 ปี (พ.ศ. 2560-
2575) ได้ระบุปัญหาและความท้าทายของการจดัการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวดัชายแดน
ภาคใต้ ไวข้้อหน่ึงว่า การใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติยงัขาดความสมดุล ด้วยความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะตอ้งอาศยัปัจจยัทรัพยากรธรรมชาติ ในการผลิตและสร้างมลพิษจาก
กระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายและเส่ือมโทรมอย่าง
รวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อความสมดุลทางธรรมชาติท าให้เกิดภยัพิบติั เกิดอุทกภยัและภาวะโลก
ร้อน การศึกษาจะตอ้งเร่งสร้างความรู้ ความเขา้ใจในการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้จากสถานศึกษาสู่ชุมชน (ศูนยป์ระสานงานและบริหารการศึกษา
จงัหวดัชายแดนภาคใต.้ 2560 : 36) สถานศึกษามีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเนน้ให้สถานศึกษาน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้น
การเรียน การสอน การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และการบริหารสถานศึกษาเพื่อให้เกิดผลในทาง
ปฏิบติัในทุกระดบัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทศัน์ใน
การด าเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะโรงเรียน สถานศึกษา
พอเพียงใหเ้กิดความยัง่ยนือยา่งต่อเน่ือง (เกษม  วฒันชยั. 2559 : 50) 
 และตามระเบียบว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา(ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2552 : 3)ภารกิจดา้นการวางแผนและความ
ร่วมมือมีหน้าท่ีหลกัในการด ารงรักษาไวซ่ึ้งวตัถุประสงคข์องสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษา อตั
ลกัษณ์ จุดยืนของสถานศึกษา วิสัยทศัน์ และพนัธกิจของสถานศึกษา ผ่านแผนพฒันาสถานศึกษา 
แผนปฏิบติัการประจ าปี และแผนปฏิบติัราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติั
ราชการ กระบวนการบริหารในขอบข่ายการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดา้นการประกนั
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การส่งเสริมผลิตผลการคา้และประกอบธุรกิจ การวางแผนและ
งบประมาณ การบริการขอ้มูลสารสนเทศ การส่งเสริมงานวิจยั พฒันานวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
และการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรภายนอกสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ การ
วางแผน การจดัองค์การ การน าและการควบคุม ในขอบข่ายกระบวนการบริหารบริหารงานฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ดงันั้นรูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ท่ียึดหลกัความพอประมาณ ท่ีเป็นความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น มีการตดัสินใจท่ีมีเหตผุล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจน
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ค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ และมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั ซ่ึงเป็น
การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นโดนค านึงถึงความ
เป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล โดยใช้ความรอบรู้
เก่ียวกับวิชาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างรอบด้านมีความรอบคอบในการน าความรู้เหล่านั้ นมา
พิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมดัระวงัในขั้นของการปฏิบติั มี
ความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน พากเพียร และใช้สติปัญญาในการด าเนิน
ชีวิต (ศูนยป์ระสานงานและบริหารการศึกษาจังหวดัชายแดนภาคใต้. 2560 : 37) บุคคลากรใน
องค์กรจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าหลักคิด หลกั
ปฏิบติัตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการบริหารจดัการ การจดักิจกรรม
การเรียน การสอน ตลอดจนประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั ก่อให้เกิดความตระหนัก ฝังรากลึกใน
ตนเองและผูอ่ื้น 
 รูปแบบท่ีเหมาะสมกบัการพฒันารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็น
รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) คือ ความคิดเห็นท่ีแสดงออกผ่านทางการใชภ้าษา เป็นรูปแบบ
ท่ีใช้ภาษาเป็นส่ือในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ท่ีศึกษาดว้ยแผนภูมิ หรือรูปภาพ เพื่อให้
เห็นโครงสร้างทางความคิด องคป์ระกอบ และความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของปรากฏการณ์นั้น 
ๆ แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่างตวัแปรต่าง ๆ ของสถานการณ์หรือปัญหาใด ๆ 
ตามรูปแบบดา้นศึกษาศาสตร์โดยการน าเอาตวัแปรต่าง ๆ มาสัมพนัธ์กนัเชิงเหตุและผลท่ีเกิดขึ้น ซ่ึง
เป็นรูปแบบท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ของต าแหน่งหน้าท่ี และสถานะภายใต้สถาบันกับความ
คาดหวงัตามของเกณฑม์าตรฐานทางสังคม หรือท่ีสถาบนัมุ่งหวงั (Keeves, 1998 : 386-389) 
 วิทยาลยัเทคนิคจะนะ เป็นสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึง
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้จดัตั้งวิทยาลยัเทคนิคจะนะ อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา เป็น
สถานศึกษาสังกัด  กองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันท่ี  23 
พฤษภาคม 2539 เพื่อเป็นการขยายการอาชีวศึกษา ให้กวา้งขวางและสอดคลอ้งกับความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ินและตลาดแรงงาน ซ่ึงจะเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนก าลงัคน มุ่งเสริมสร้างและ
พฒันาก าลงัคนของประเทศ ให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้
ท่ีดินสาธารณะประโยชน์ทุ่งพนัตนั ตั้งอยู่เลขท่ี 87 หมู่ 8 ถนนหาดใหญ่ – จะนะ ต าบลจะโหนง 
อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา รหัสไปรษณีย ์90130 โดยใช้ท่ีดินสาธารณะประโยชน์ทุ่งพนัตนั บน
เน้ือท่ี 98 ไร่ 2 งาน 7.10 ตารางวา ด าเนินบริหารสถานศึกษาภายใตวิ้สัยทศัน์ท่ีวา่ มุ่งมัน่จดัการศึกษา
เพื่อผลิตก าลงัคนด้านวิชาชีพท่ีหลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม ตรงตามความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่มาตรฐานสากล  ประกอบด้วย 8 
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ยุทธศาสตร์คือ 1) จดัการศึกษาวิชาชีพในระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง และฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ให้กบัเยาวชน ประชาชนทัว่ไปตามความตอ้งการ ของชุมชน
ทอ้งถ่ิน 2) ผลิตก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษา ใหมี้ความรู้คู่คุณธรรม เก่ง ดี มีคุณธรรม เป็นก าลงัหลกัใน
การพฒันาประเทศ 3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกนั 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยัทางการศึกษาเพื่อ
พฒันาคุณภาพการศึกษาและสร้างนวตักรรมเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 5) ให้บริการดา้นวิชาการ และ
วิชาชีพสู่ชุมชน และส่งเสริมผลิตภณัฑ์ชุมชน 6) ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ดา้นการ
ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม กีฬา นันทนาการและการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 7) 
บริหารจดัการวิทยาลยัด้วยหลกัธรรมาภิบาล 8) ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ดา้นวิชาชีพและมีคุณธรรม (วิทยาลยัเทคนิคจะนะ. 2560 : 1-2) 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ประกอบกบัในปัจจุบนัยงัไม่พบว่ามีการพฒันารูปแบบการบริหาร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีชดัเจน จึงมีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งศึกษาการพฒันารูปแบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษา องคก์รและบุคลากรให้ไดต้ามนโยบายการขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาค
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ผูว้ิจยัจึงสนใจ ศึกษาการพฒันารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อน าผลการวิจยัไปใชใ้นแนวทางในการพฒันาการ
บริหารงานในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การศึกษาของชาติ และคุณภาพของสังคมไทยในอนาคตต่อไป 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพึงประสงค์และการประเมินความตอ้งการจ าเป็นใน
การพฒันารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา  
 2. เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบในการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกั
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา  
 3. เพื่อสร้างและประเมินคู่มือการใชรู้ปแบบในการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา  
 4. เพื่อการทดลองใช้รูปแบบและประเมินรูปแบบในการบริหารงานฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา  
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ควำมส ำคัญของกำรวิจัย 
 การพฒันารูปแบบการบริหารงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา ช่วยให้เกิดขอ้คน้พบท่ีเป็นประโยชน์
ทางการพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ และใช้เป็นองค์ความรู้ในการศึกษาคน้ควา้
เก่ียวกับการบริหารบริหารงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 

 1. ทราบถึงสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค์ในการพฒันารูปแบบการบริหารฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดั
สงขลา  
 2. ผูบ้ริหารครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
จงัหวดัสงขลา เกิดความเขา้ใจ และน ารูปแบบท่ีพฒันาขึ้นในคร้ังน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางในการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อพฒันาการศึกษาและปลูกฝังแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงใหก้บัชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 3. ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวข้องในการจัดการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้รูปแบบในการ
บริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีดีไปใช้ในการก าหนด
นโยบาย การวางแผนงาน และแนวปฏิบติัในการบริหารจดัการสถานศึกษาใหเ้กิดผลส าเร็จ 

ขอบเขตของกำรวิจัย 

 1. การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะรูปแบบการบริหารงานฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา  
 2. ในการวิจยัคร้ังน้ีไดก้ าหนดขอบเขตเน้ือหาในการศึกษาดงัน้ี 
  2.1 แหล่งข้อมูลท่ี เป็นเอกสาร ได้แก่  หลักการและทฤษฎีทางการบริหาร การ
บริหารงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ งานวิจยัเก่ียวกับรูปแบบการ
บริหารงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และการบริหารสถานศึกษา แนวคิดหลกัการเก่ียวกบัการ
ประเมิน แนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ และการน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  2.2 แหล่งขอ้มูลท่ีเป็นบุคคล ไดแ้ก่ 1) ผูท้รงคุณวุฒิท่ีท าหนา้ท่ีตรวจสอบความตรงของ
เคร่ืองมือในการศึกษาสภาพและความตอ้งการจ าเป็น โดยใช้การหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index 
of Item Objective Congruence : IOC) จ านวน 3 คน 2) ผู ้ทรงคุณวุฒิ ท่ีท าหน้าท่ีตรวจสอบความ
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สอดคลอ้งของรูปแบบ จ านวน 5 คน 3) ผูเ้ช่ียวชาญท่ีท าหนา้ท่ีตรวจสอบความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของรูปแบบ จ านวน 17 คน 4) ผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญในการสร้างคู่มือการใช้รูปแบบการ
บริหารงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะ
นะ จงัหวดัสงขลา จ านวน 10 คน 5) ผูเ้ช่ียวชาญท่ีท าหนา้ท่ีตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไป
ได ้และความเป็นประโยชน์ของคู่มือการใช้รูปแบบรูปแบบการบริหารงานฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา จ านวน 17 คน
และ 6) ผูบ้ริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จ านวน 91 คน 
  2.3 รูปแบบการบริหารบริหารงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในคร้ังน้ี ไดจ้ากการศึกษาสภาพและความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันารูปแบบ
การบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือผ่านการตรวจสอบรูปแบบจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการณ์ ดา้นการบริหารสถานศึกษา ดา้นการบริหารการศึกษา และกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประเมินคู่มือการใช้รูปแบบ จากผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจดัการเรียนการสอนและ
การบริหารจดัการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการทดลองใชแ้ละการพฒันารูปแบบ รวมทั้งด าเนินการประเมินรูปแบบจาก
ผูบ้ริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลยัเทคนิคจะนะ 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1. รูปแบบการบริหารงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ หมายถึง ชุดขององคป์ระกอบใน
การด าเนินการพฒันากิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียน ประกอบดว้ย กระบวนการ
บริหารในขอบข่ายการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดา้นการประกนัคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา การส่งเสริมผลิตผลการคา้และประกอบธุรกิจ การวางแผนและงบประมาณ การบริการ
ขอ้มูลสารสนเทศ การส่งเสริมงานวิจยั พฒันานวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์ และการส่งเสริมความ
ร่วมมือกบัองคก์รภายนอกสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
  1.1 การประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา หมายถึง การส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรในสถานศึกษาไดมี้ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ จุดหมายและหลกัเกณฑข์องการประกนั
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประสานงานและวางแผนการด าเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเน่ืองและรองรับ
การประเมินคณุภาพการศึกษาภายในและภายนอก 



 
10 

 

 

  1.2 การส่งเสริมผลิตผลการคา้และประกอบธุรกิจ หมายถึง การส่งเสริมให้ครู นกัเรียน 
นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา จดัท าแผนธุรกิจ ธุรกิจขนาดย่อม การประกอบอาชีพอิสระ
เพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ก ากับ 
ติดตามตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกบัโครงการฝึก จัดท าทะเบียนผลิตผล 
และจ าหน่ายผลิตผล 
  1.3 การวางแผนและงบประมาณ หมายถึง การจดัท าแผนปฏิบติัราชการ แผนพฒันา
สถานศึกษาและแผนปฏิบติัการประจ าปี ตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบั
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมถึงการจดัท าขอ้มูล
แผนการรับนกัเรียน นกัศึกษา การยบุ ขยายและเพิ่มประเภทวิชา สาขาวิชาท่ีเปิดสอนในสถานศึกษา 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคมชุมชนและทอ้งถ่ิน ตามความพร้อมและ
ศกัยภาพของสถานศึกษา และการตรวจสอบ ควบคุมการ และวิเคราะห์ใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงิน
นอกงบประมาณ 
  1.4 การบริการขอ้มูลสารสนเทศ หมายถึง การรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานภายใน
และภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จดัเก็บรักษา จดัท า และบริการขอ้มูลและสารสนเทศเก่ียวกบั
นกัเรียน นกัศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภณัฑ ์อาคารสถานท่ี 
แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการพฒันาระบบเครือข่าย
ขอ้มูลของสถานศึกษา 
  1.5 การส่งเสริมงานวิจัย พัฒนานวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์ หมายถึง การส่งเสริม
สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเก่ียวกบัการวิจยั การพฒันาองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีนวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์ต่าง ๆ การวิเคราะห์ วิจยั และประเมินผลการใช้หลกัสูตร 
ผลสัมฤทธ์ิการจดัการเรียนการสอน การใช้เคร่ืองมือวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ทางการศึกษา ในการ
จดัการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานท่ีและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัการเรียนการสอน 
และประเมินผลการจดัอบรมและการจดักิจกรรมในสถานศึกษา 
  1.6 การส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรภายนอกสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
หมายถึง การประสานความร่วมมือภายในสถานศึกษา และหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ทั้งใน
และต่างประเทศเพื่อร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา  
 2. รูปแบบการบริหารงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หมายถึง ชุดขององคป์ระกอบในการด าเนินการพฒันากิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาเพื่อ
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การบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย การประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ ้มกันในตัวท่ีดี  ในขอบข่ายกระบวนการบริหาร
บริหารงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง หลกัการพฒันาท่ีตั้งบนพื้นฐานทางสาย
กลาง ซ่ึงประกอบดว้ย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี โดยอาศยัเง่ือนไข
ความรู้และคุณธรรมเป็นตวัก ากบั เพือ่มุ่งสู่การพฒันาท่ีสมดุลและยัง่ยนื 
  3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจ าเป็นและเหมาะสมกบัขนาดของ
สถานศึกษา สังคม ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
  3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจด าเนินการตามหลกัวิชาการ หลกักฎหมาย 
หลกัคุณธรรมและวฒันธรรมท่ีดีงาม 
  3.3 การมีภูมิคุม้กันในตวัท่ีดี หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  3.4 เง่ือนไขความรู้ หมายถึง ความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่าง ๆ อย่างรอบด้านและมี
ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัเพื่อการวางแผน และความระมดัระวงั
ในการน าไปใชใ้นทางปฏิบติั 
  3.5 เง่ือนไขคุณธรรม หมายถึง การเสริมสร้างให้จิตใจมีความตระหนักในความ
ซ่ือสัตย ์ความอดทน ความเพียร และความรอบคอบ 
 4.  การพฒันารูปแบบการบริหารงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การศึกษาสภาพและความต้องการจ าเป็น การสร้างรูปแบบ การ
ตรวจสอบรูปแบบ การสร้างคู่มือการใช้รูปแบบ การประเมินคู่มือการใช้รูปแบบ การทดลองใช้
รูปแบบ การประเมินรูปแบบ และการน าเสนอรูปแบบท่ีแสดงให้เห็นถึงกระบวนการบริหาร
บริหารงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 



บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
 การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ยหวัขอ้ส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 1. การบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
  1.1 งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  1.2 งานส่งเสริมผลิตผล การคา้และประกอบธุรกิจ 
  1.3 งานวางแผนและงบประมาณ 
  1.4 งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 
  1.5 งานวิจยั พฒันา นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์ 
  1.6 งานความร่วมมือ 
 2. หลกัการ แนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.1 พระราชด ารัสท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.2 ความหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.3 การประยกุตห์ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.4 ความส าคญัของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.5 การขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.6 การจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. หลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบ  
  3.1 แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบ 
  3.2 ความหมายของรูปแบบ 
  3.3 ประเภทของรูปแบบ 
  3.4 การพฒันารูปแบบ 
 4. หลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัการวิจยัเชิงทดลอง 
 5. หลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัการประเมิน 
  5.1 ทฤษฏีการประเมิน 
  5.2 มาตรฐานการประเมิน 
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 6. หลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินคุณภาพการศึกษา 
  6.1 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  6.2 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2561 
  6.3 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ตามมาตรฐานการอาชีว 
ศึกษา พ.ศ. 2561 
  6.4 ค่าน ้าหนกัการใหค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
 7. นโยบายและการด าเนินงานของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  7.1 โครงสร้างองคก์ร วิสัยทศัน์และพนัธกิจ 
  7.2 หนา้ท่ีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  7.3 ยทุธ์ศาสตร์การขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาชีวศึกษา 
  7.4 ยทุธ์ศาสตร์และการพฒันาการอาชีวศึกษาจงัหวดัสงขลา 
  7.5 ยทุธ์ศาสตร์และแนวทางการพฒันาการศึกษาวิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
 8. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 9. กรอบแนวคิดในการวิจยั 

1. การบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 1.1 งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามระเบียบว่าดว้ยการบริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2552 : 12)
มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบดงัต่อไปน้ี 1) ส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คลากรในสถานศึกษาไดมี้ความรู้
ความเขา้ใจในหลกัการจุดหมายและหลกัเกณฑ์ของการประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  2)
วางแผนด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อน าไปสู่การ
พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเน่ืองและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอก 3)ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ แผนกวิชา และงานต่างๆ ในสถานศึกษารวมทั้ง
สถานประกอบการบุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอกในการด าเนินงานตามระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษา 4)ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  5)
ประสานงานและให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 6)จดัท า
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ปฏิทินการปฏิบติังานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบติังานตามล าดับขั้น 7)ดูแล บ ารุงรักษา 
และรับผิดชอบทรัพยสิ์นของสถานศึกษาท่ีไดรั้บมอบหมาย 8)ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย
และมีนกัวิชาการไดก้ล่าวถึงความส าคญัของงานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดงัน้ี 
 เอกชัย บุญอาจ (สืบคน้เม่ือ 18 พฤศจิกายน 2560, จาก https://www.gotoknow.org/posts 
/421073) กล่าวว่า ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  เป็นระบบท่ีสถานศึกษา
ร่วมกบัชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ภายใตก้ารก ากบั ดูแลและสนบัสนุนส่งเสริมของหน่วยงาน
ตน้สังกัด   เพื่อสร้างความมัน่ใจท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลกัวิชา ขอ้มูลหลกัฐาน ท่ีตรวจสอบได ้
และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งว่า ผูเ้รียนทุกคนจะไดรั้บบริการดา้นการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
จากสถานศึกษา เพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดใน
มาตรฐานหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544  และมาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ี 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบท่ีสอง (พ.ศ.2549-2553)  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (สืบคน้เม่ือ 18 พฤศจิกายน 2560, 
จาก http://www.ie.psu.ac.th)กล่าวว่า การประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการวางแผนและ
กระบวนการจดัการของผูรั้บผิดชอบการจดัการศึกษาท่ีจะรับประกนัให้สังคมเช่ือมัน่วา่จะพฒันาให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรและตรงตามความ
มุ่งหวงัของสังคมเน่ืองจากพ่อแม่มีสิทธ์ิเรียกร้องให้สถาบนัการศึกษาและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบใน
การจัดการศึกษาจัดการศึกษาให้แ ก่ลูกอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพื่อให้ลูกมีความรู้
ความสามารถ ทกัษะ เจตคติ และคุณลกัษณะต่างๆไดเ้ต็มศกัยภาพของแต่ละบุคคลตอบสนองต่อ
ความตอ้งการความสนใจและความถนัดท่ีแตกต่างกนัและท่ีส าคัญคือทุกคนมีคุณสมบติัครบถว้น
ตามมาตรฐานคุณภาพท่ีสังคมตอ้งการเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภคต่อไปไม่ว่าพ่อแม่ผูป้กครองจะส่ง
ลูกเขา้เรียนในสถาบนัการศึกษาใดจะมีความมัน่ใจไดว้่าสถาบนัการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาสูงเท่าเทียมกนัไม่จ าเป็นตอ้งว่ิงเตน้หรือฝากลูกเขา้เรียนในสถาบนัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียง  
 ส านักงานประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล (สืบค้นเม่ือ 18 
พ ฤศ จิก ายน  2560, จ าก  http://www.eg.mahidol.ac.th/)ก ล่ าวว่ า  ก ารป ระกัน คุณ ภ าพ ก าร 
ศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การท ากิจกรรม หรือ การปฏิบติัภารกิจหลกัอย่างมีระบบตาม
แบบแผนท่ีก าหนดไว ้โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality 
Auditting) และการประเมิน คุณภาพ (Quality Assessment) จนท าใหเ้กิดความมัน่ใจในคุณภาพและ
มาตรฐานของดัชนี ช้ีวดั ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลพัธ์ ของการจดัการศึกษา 
ประกอบดว้ยการ ประกนัคุณภาพภายใน และการประกนัคุณภาพภายนอก  
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 นิติธร ปิลวาสน์ (สืบคน้เม่ือ 18 พฤศจิกายน 2560, จาก http://taamkru.com/th/)กล่าวว่า 
การประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการวางแผน และกระบวนการจดัการของผูรั้บผิดชอบ
การจดัการศึกษาท่ีจะรับประกนัให้สังคมเช่ือมัน่ว่า จะพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดค้รบถว้น
ตามมาตรฐานคุณภาพท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร และตรงตามความมุ่งหวงัของสังคม เน่ืองจากพ่อแม่มี
สิทธ์ิเรียกร้องให้สถาบนัการศึกษา และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจดัการศึกษา จดัการศึกษา
ให้แก่ลูกอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพื่อให้ลูกมีความรู้ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และ
คุณลกัษณะต่างๆได้เต็มศกัยภาพของแต่ละบุคคล ตอบสนองต่อความตอ้งการ ความสนใจ และ
ความถนัดท่ีแตกต่างกนั และท่ีส าคญัคือ ทุกคนมีคุณสมบติัครบถว้นตามมาตรฐานคุณภาพท่ีสังคม
ตอ้งการ  
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2560 : 7) กล่าวว่า การประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี ตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเป็นการ
ด าเนินงานตามปกติ โดยสถานศึกษาพฒันามาตรฐานการประกนั คุณภาพภายใน และจดัท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเก่ี ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนและได้
ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาเพื่อจดัระดบัคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดย
ใช้แนวคิดการบริหารจัดการศึกษาเชิงระบบ ประกอบด้วยปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 
ผลลพัธ์ และผลกระทบ ท่ีส่งผลต่อคุณภาพการจดัการศึกาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ด้านการ
บริหารจดัการสถานศึกษา การจดัการเรียนการสอน และด้านผลการจดัการศึกษาและความดีเด่น
ของสถานศึกษา 
 สรุปไดว้่า งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษามีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ใน
การวางแผนด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อน าไปสู่
การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสร้างความมัน่ใจและความพึงพอใจใน
คุณภาพการศึกษาให้กับผูมี้ส่วนเก่ียวข้องและสาธารณะชน ซ่ึงจะต้องมีการวางแผนและการ
เตรียมการท่ีตั้งมัน่บนหลกัวิชาในการพฒันาหลกัวิชาชีพ ผ่านกระบวนการสร้างความรู้ ทกัษะ และ
ความมัน่ใจให้กบับุคลากรในสถานศึกษาให้ด าเนินงานเนน้คุณภาพในการปฏิบติังานทุกระดบัทุก
ขั้นตอนอาศยัการประสานสัมพนัธ์ในองค์กรและบุคลากรในพื้นท่ีสามารถติดตามตรวจสอบและ
ประเมินตนเองได ้
 1.2 งานส่งเสริมผลติผล การค้าและประกอบธุรกจิ 
 งานส่งเสริมผลิตผล การคา้และประกอบธุรกิจ ตามระเบียบวา่ดว้ยการบริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2552 : 13)
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังต่อไปน้ี 1)ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรใน
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สถานศึกษาด าเนินงานส่งเสริมผลิตผล จัดท าแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ส่งเสริมการท าธุรกิจขนาดย่อม การประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายไดใ้ห้สอดคลอ้งกบัการเรียน
การสอน 2)วางแผน ด าเนินงานประสานสัมพนัธ์ ร่วมมือกบับุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องคก์รวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการคา้รับ
จัดท า รับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจ าหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจและ
กิจกรรมสหกรณ์ 3)ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จดัท า
ทะเบียนผลิตผล และจ าหน่ายผลิตผล 4)ก ากับ ติดตาม และจัดท าบัญชีรายรับ -รายจ่ายของงาน
ผลิตผล การคา้และธุรกิจท่ีอยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบนัและจดัท ารายงานประจ าทุกเดือน 
5)รวบรวมขอ้มูล สถิติต่างๆรายรับ-รายจ่ายในการด าเนินงานเพื่อเป็นขอ้มูลในการพิจารณาปรับปรุง
แกไ้ขพฒันางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา 6)ประสานงานและให้ความร่วมมือกบัหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 7)จดัท าปฏิทินการปฏิบติังาน เสนอโครงการและรายงาน
การปฏิบติังานตามล าดบัขั้น 8)ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยสิ์นของสถานศึกษาท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 9)ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย และมีนกัวิชาการไดก้ล่าวถึงความส าคญัของงาน
ส่งเสริมผลิตผล การคา้และประกอบธุรกิจดงัน้ี  
 ฝนทิพย ์ฆารไสวและคณะ  (2554 : 39-47)  กล่าววา่ ผูป้ระกอบการยงัเป็นทั้งผูล้งทุนและ
ผูบ้ริหารพร้อมกันทั้ งสองหน้าท่ี เป็นผู ้วางแผน บริหารจัดการ เป็นผู ้ท่ี มีความ กระตือรือร้น 
ขวนขวายท่ีจะเอาปัจจยัการผลิตต่างๆ มาผสมผสานด้วยหลกัการจดัการท าให้เกิดเป็นสินคา้แปลก 
ใหม่ เกิดผูบ้ริโภคใหม่ มีการเสาะแสวงหาตลาด หรือช่องทางท่ีท าให้เกิดก าไร เป็นผูท่ี้มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์ส่ิงแปลกใหม่ให้กบัสินคา้ตวัเดิมอยู่เสมอ หรือปรับปรุงกระบวนการผลิตเดิมให้ดี
ขึ้น การท่ีผูป้ระกอบการจะด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จได้นั้ น คุณลักษณะส่วนตัวของ
ผูป้ระกอบการจะมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จเพราะคุณลกัษณะ
ของผูป้ระกอบการจะเป็นส่ิงก าหนดความส าเร็จของกิจการ และเป็นแนวพฤติกรรมการด าเนินงาน
ของธุรกิจโดยรวม ผูป้ระกอบการจะตอ้งสามารถต่อสู้หรือยืนหยดัไดก้บัทุกสถานการณ์ ดงันั้นการ
พยายามหาคุณลกัษณะส าคญัส าหรับการเป็นผูป้ระกอบการท่ีดีจะช่วยให้ผูป้ระกอบการมี ความ
พร้อมในการด าเนินอาชีพ และเป็นประโยชน์ ท าให้ทราบจุดเด่นและจุดดอ้ยของตนเอง ตลอดจน
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาทกัษะและความสามารถ รวมทั้งคุณลกัษณะส าคญัท่ีจะท าใหก้ารด าเนิน
ธุรกิจประสบ ความส าเร็จยิง่ขึ้น 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2555 : 28-29) กล่าวว่า การผลิตและพัฒนา
ก าลงัคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555-2569) จะตอ้งส่งเสริม สนับสนุนอบรมวิชาชีพเพื่อ
การพฒันาต่อยอดอาชีพเดิมหรือสร้างอาชีพใหม่ส าหรับผูป้ระกอบอาชีพอิสระ รวมถึงการสร้างองค์
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ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจและจิตส านึกในเชิงธุรกิจให้แก่กลุ่มนักศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาซ่ึงมีพื้นฐานความรู้ดา้นเทคนิควิธี และวิชาชีพไดมี้โอกาส
เรียนรู้การบริหารจดัการธุรกิจอย่างเป็นระบบ และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่เยาวชนในระดับ
อาชีวศึกษา เพื่อปลูกฝังให้เขา้ใจถึงประโยชน์ของการน าผลงานวิจยัและเทคโนโลยีอย่างง่ายมา
สร้างสรรค์เป็นนวตักรรมในรูปของผลิตภณัฑ์และบริการเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย ์และส่งเสริม
ทกัษะการประกอบอาชีพ เพื่อก่อใหเ้กิดผูป้ระกอบการใหม่ท่ีดีในอนาคต 
 สุธิดา เสถียรมาศ (2555 : 13-15 ) กล่าววา่ การคา้และประกอบธุรกิจ หมายถึงธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีเป็นกลไกหลกัส าคญัในการขบัเคล่ือน การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศ ภายใตโ้ลกของการแข่งขนัยุคใหม่ สภาพแวดลอ้มภายนอก ท่ี มีการ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเขา้มามีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ดังนั้นผูป้ระกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงตอ้งมีการปรับตวั เพื่อ
รองรับการ เปล่ียนแปลง เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนั และสามารถอยูร่อดไดใ้นระยะยาว 
 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (2559 : 134-135) กล่าวว่า การ
พฒันาศกัยภาพการคา้และประกอบธุรกิจ อย่างแรกท่ีผูป้ระกอบการตอ้งปรับคือเร่ืองของภาษา 
ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งพฒันาเร่ืองภาษาองักฤษให้ดี รวมทั้งอาจเรียนรู้ ภาษาอาเซียนอ่ืนๆ เอาไว้
ประดบัเป็นความรู้ เพราะยิ่งรู้ภาษา มากก็ยิง่มีโอกาสในการท าธุรกิจดา้นการคา้มากขึ้น อยา่งท่ี 2 คือ
การปรับปรุงร้านคา้ให้มี เอกลกัษณ์เฉพาะ มีความแปลกใหม่ ดูน่าสนใจ และมีจุดขายท่ีเด่นชด ใช้
กลยทุธ์วิธีทางดา้นการตลาดและโปรโมชัน่ท่ีน่าดึงดูดใจเพื่อเชิญชวนใหลู้กคา้อยากเขา้มาใชบ้ริการ 
และซ้ือสินคา้ภายในร้าน การพฒันาดา้นการบริการให้ มีประสิทธิภาพท าให้ ลูกคา้มีความรู้สึกท่ีดี
ต่อร้านค้าและอยากกลับมาใช้บริการอีก อย่างท่ี  3 คือการศึกษาตลาดและความต้องการ  ของ
ผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการตอ้งหมั่นศึกษา หาความรู้อยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง และ
ทราบว่า สินคา้แบบไหนท่ีก าลงัเป็นท่ีตอ้งการภายในตลาด และแนวโน้มพฤติกรรมการ อย่างท่ี4 
คือการน าเทคโนโลยีมา ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ  กิจการ ร้านคา้อาจจดัท า
เว็บไซตท์าง ออนไลน์เพื่อให้ลูกคา้และนักท่องเท่ียว สามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดส้ะดวกขึ้น โดยไม่
จ าเป็นตอ้งเดินทางมาซ้ือท่ีร้านคา้ โดยตรง ซ่ึงท าเป็นแบบน้ีถือเป็นอีกทางเลือก หน่ึงในการช่วยเพิ่ม
ก าไรและสร้างฐานลูกคา้ ท่ีดีมากทีเดียว  
 ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2560 : 1) กล่าวว่า  ส านักมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ มีการด าเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผูเ้รียน
อาชีวศึกษา ซ่ึงอยู่ในแผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมุ่งให้องค์
ความรู้ดา้นธุกิจแก่นกัเรียน นกัศึกษาและส่งเสริมการเป็นผูป้ระกอบการแก่ผูเ้รียนผา่นกระบวนการ
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จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนา
ศกัยภาพของผูเ้รียนให้มีประสบการณ์ การท าธุรกิจทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อน าความรู้และ
ประสบการณ์ต่อยอดไปเป็นผูป้ระกอบการ ซ่ึงเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพสร้างรายไดต้่อไปใน
อนาคต 
 สรุปไดว้่า งานส่งเสริมผลิตผล การคา้และประกอบธุรกิจมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบใน
การพฒันาผูเ้รียนให้สามารถเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีการบริหารงานทางดา้นกระบวนการการท างาน
และดา้นการบริหารธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีการค านึงถึงคุณภาพสินคา้และบริการเป็นหลกั 
มีการควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีทางร้านก าหนดไว ้และสามารถพฒันา
คุณภาพสินคา้ท าใหมี้ลูกคา้ประจ ามาซ้ือสินคา้อยา่งสม ่าเสมอ ส่งผลให้ธุรกิจมีผลประกอบการท่ีดี สู่
การเป็นผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จในอนาคต 
 1.3 งานวางแผนและงบประมาณ 
 งานวางแผนและงบประมาณ ตามระเบียบวา่ดว้ยการบริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2552 : 10)มีหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบดงัต่อไปน้ี 1)จดัท าแผนปฏิบติัราชการ แผนพฒันาสถานศึกษาและแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี ตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2)จดัท าขอ้มูลแผนการรับนกัเรียน นกัศึกษา การยุบ ขยาย
และเพิ่มประเภทวิชา สาขาวิชาท่ีเปิดสอนในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน สังคมชุมชนและทอ้งถ่ิน ตามความพร้อมและศกัยภาพของสถานศึกษา 3)ตรวจสอบ
และควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดและ
ด าเนินการเร่ืองการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา  4)รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เป็นค่าวสัดุฝึกของแผนกวิชา ส ารวจความตอ้งการวสัดุครุภณัฑ์
ของแผนกวิชา และงานต่าง ๆ เพื่อเป็นขอ้มูลในการประกอบการพิจารณาจดัซ้ือจดัจา้ง 5)วิเคราะห์
รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ 6)จดัท ารายงานสรุปผลการ
ปฏิบติังานตามตวัช้ีวดัในแผนงานและโครงการการใช้เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด 7)ประสานงานและให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
8)จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 9)ดูแล 
บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยสิ์นของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 10)ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย และมีนกัวิชาการไดก้ล่าวถึงความส าคญัของงานวางแผนและงบประมาณดงัน้ี 
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 วิยะดา รัตนเพชร และคณะ (2551 : 5) กล่าวว่า การวางแผน หมายถึง การตดัสินใจเลือก
วิธีปฏิบติังาน วิธีท่ีดีท่ีสุดเพื่อก าหนดเป้าหมาย วางโครงการด าเนินงาน ก าหนดแนวนโยบายและ
แนวปฏิบติั พร้อมทั้งยทุธวิธีการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิขององคก์ารในอนาคต 
 ภกัดี ศรีโพธ์ิ (2553 : 7) กล่าวว่า การวางแผน หมายถึงกระบวนการซ่ึงบุคคลหรือองคก์าร
ท าการตดัสินใจไวล้่วงหน้าเก่ียวกบังานบางอย่างท่ีจะกระท าในอนาคตอย่างมีระบบ มีขั้นตอน มี
วตัถุประสงค ์มีเป้าหมายชดัเจน อีกทั้งยงัเป็นการก าหนดทางเลือกท่ีจะด าเนินการในอนาคต เพื่อ
การบรรลุว ัตถุประสงค์ท่ีต้องการหรือการแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการซ่ึงให้
ประโยชน์สูงสุด 
 ภูดิท ไชยผล (2556 : 7) กล่าวว่า การวางแผนเป็นกระบวนการวิเคราะห์และตดัสินใจ 
ของผูบ้ริหารท่ีจะก าหนดวิธีการไว ้ล่วงหนา้อย่างเป็นระบบเพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัให้บรรลุตาม
เป้าหมาย และวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้โดยการน าขอ้มูลในอดีตมาก าหนดแผนงานในอนาคต การ
วางแผนช่วยก าหนด ทิศทางให้กับผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติงานในองค์กรให้รู้ว่า จะต้องท าอะไร 
อยา่งไร เพื่อไปสู่เป้าหมายขององคก์ร แผนจึงท าหนา้ท่ีประสานงาน และท าใหเ้กิดความร่วมมือของ
คนในองคก์ร และใหทุ้กคนในองคก์รยอมรับแผนท่ีก าหนดขึ้น 
 ซอฝีเย๊าะ หวงัหลี (2556 : 46) กล่าวว่าการวางแผนท่ีดีตอ้งเป็นแผนท่ีมีวตัถุประสงค์ท่ี
แน่นอน สอดคลอ้งกับแผนใน ระดับอ่ืน สามารถควบคุมการใช้ทรัพยากรได้อย่างประหยดัและ
คุม้ค่า ให้ผลประโยชน์ตอบแทน สูงสุดเม่ือปฏิบติั ใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการตดัสินใจก่อนลงมือ
ปฏิบติั มีขอบเขตกวา้งขวาง ครอบคลุมพื้นท่ีและประชากร มีการก าหนดบทบาทและหน้าท่ีของผู ้
ปฏิบติัไดช้ดัเจน มีก าหนดเวลา การปฏิบติัท่ีแน่นอน มีระบบควบคุมและติดตามการประเมินผลท่ีมี
ประสิทธิภาพและเป็นแผนท่ี สามารถปรับเปล่ียน ยดืหยุน่ใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 สมจิตร อุดม (2558 : 109) กล่าวว่า การวางแผนเป็นกิจกรรมการบริหารอย่างหน่ึงของ
หน่วยงาน ท่ีต้องการเช่ือมโยงกับองค์ประกอบพื้นฐานอ่ืนๆ เช่นโครงสร้างองค์การระบบการ
บริหาร ลกัษณะพื้นฐานขององคก์าร วฒันธรรมองคก์าร คน และส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ องคป์ระกอบ
ต่างๆ เหล่าน้ีอาจมีเอกลกัษณ์ หรือลกัษณะงานเฉพาะตัวท่ีแตกต่างกันออกไปในแต่ละองค์การ 
ความแตกต่างขององค์การดงักล่าว จึงมีผลต่อวิธีการวางแผนท่ีแตกต่างกนัออกไปด้วย โดยเฉพาะ
องคก์รภาครัฐหรือองค์การดา้นการศึกษา ภารกิจหน้าท่ีและลกัษณะสภาพแวดลอ้มอยู่บนพื้นฐาน
ของแนวคิดต่างจากองคก์ารประเภทอ่ืน 
 อาภสัราภรณ์ ก าลงัทวี (2559 : 18) กล่าวว่า การวางแผนเป็นขั้นตอนส าคญัอนัดับแรก
ของกระบวนการบริหาร ทั้งน้ีเพราะการวางแผนจะช่วยใหก้ าหนดวตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายของ
องค์การหรือหน่วยงานได้อย่างชัดเจน ก าหนดการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอนงานไม่ซ ้ าซ้อน
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สามารถควบคุมก ากับและแก้ไขปัญหาการด าเนินงานได้ทันท่วงทีอีกทั้ งยงัส่งผลถึงการใช้
ทรัพยากรไดอ้ย่างประหยดั และเกิดประโยชน์สูงสุดในระยะเวลาท่ีจ ากดัท าใหก้ารด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 สรุปได้ว่า งานวางแผนและงบประมาณมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจัดท า
แผนปฏิบติัราชการ แผนพฒันาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามนโยบายและภารกิจ
ของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ด าเนินงานภายในสถานศึกษาและการบริหารจดัการงบประมาณทั้งเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณให้เป็นไปอย่างมีระบบผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งมีแนวทางในการ
ปฏิบติังานท่ีชดัเจน สอดคลอ้งสัมพนัธ์เช่ือมโยงไปในทิศทางเดียวกนั สามารถแกปั้ญหา และพฒันา
งานไดต้รงตามสภาพความวิกฤต เร่งด่วน และตรงกบัสภาพความตอ้งการอย่างแทจ้ริง เกิดการใช้
ทรัพยากรของสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ ก ากบั ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
 1.4 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ ตามระเบียบว่าดว้ยการบริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2552 : 11) มีหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบดังต่อไปน้ี 1)รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา 
ประมวลผล จดัเก็บรักษา จดัท า และบริการขอ้มูลและสารสนเทศเก่ียวกบันกัเรียน นกัศึกษา สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภณัฑ ์อาคารสถานท่ี แผนการเรียน และขอ้มูล
ทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก าหนดดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยประสานงานกบัแผนกวิชาและงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาและ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 2)รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัด
การศึกษาและการประกอบอาชีพ 3)พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษาให้สามารถ
เช่ือมโยงกับสถานศึกษาอ่ืน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานอ่ืน รวมทั้งการพฒันาศกัยภาพการใชข้อ้มูลสารสนเทศจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4)ก ากบั 
ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 5)
ด าเนินการเก่ียวกบัศูนยก์ าลงัคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 6)ประสานงานและให้ความร่วมมือกบั
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 7)จดัท าปฏิทินการปฏิบติังาน เสนอโครงการ
และรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้ น 8)ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของ
สถานศึกษาท่ีไดรั้บมอบหมาย 9)ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย และมีนกัวิชาการไดก้ล่าวถึง
ความส าคญัของงานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศดงัน้ี 
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 ศูนยส์ารสนเทศเพื่อการพฒันาชุมชน  (2559 :  ค  าน า) กล่าวว่า ศูนยส์ารสนเทศมีหน้าท่ี
ศึกษาวิเคราะห์บริหารพฒันาและออกแบบระบบ ขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการพฒันาชุมชนก าหนด
รูปแบบ วิธีการและขั้นตอนการจดัเก็บ การประมวลผล และการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลสารสนเทศ
เพื่อการพฒันาชุมชน รวมทั้งก าหนดนโยบายและแผนแม่บทการพฒันา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานพฒันาชุมชน ก ากบัดูแลระบบสารสนเทศและระบบการเช่ือมโยง เครือข่ายขอ้มูล
สารสนเทศของกรม ฯ การพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศชุมชน การส่งเสริมการใช้ประโยชน์และ
การให้บริการขอ้มูล สารสนเทศชุมชน เพื่อใชใ้นการวางแผนบริหารการพฒันาไดอ้ยา่งมี เป็นขอ้มูล
การปฏิบติังานตามเป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์ขององคก์รเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 
 ส านักงานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ  (2559 : 47) กล่าวว่า หน่วยงานตอ้ง
ก าหนดเป็นส าคญัของหน่วยงานในการเร่งรัดการจดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสารของหน่วยงานเพื่อให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ีเป็นการ
เฉพาะโดยอาจแต่งตั้ง คณะบุคคล หรือคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อบริหารงาน
หรือก ากบัดูแลการปฏิบติั  สร้างระบบจดัเก็บขอ้มูล หรือส ารวจแกไ้ข ปรับปรุง ระบบจดัเก็บขอ้มูล
ข่าวสารของราชการท่ี มีอยูเ่ดิม ใหส้ามารถทราบถึงวงจรเอกสาร ขั้นตอนการจดัเก็บ ส่วนงานย่อยท่ี
จัดเก็บ และสถานท่ีจัดเก็บ ให้  สามารถค้นหา หรือหยิบใช้ได้โดยสะดวก หรือให้บริการแก่
ประชาชนไดอ้ยา่งรวดเร็ว จดัเตรียมบุคลากร สถานท่ี และอุปกรณ์ เพื่อใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารของ
ราชการไวใ้ห้ ประชาชนเขา้ตรวจดู โดยสถานท่ี ตอ้งเป็นสถานท่ีท่ีประชาชนสามารถใช้ในการ
ค้นหาและศึกษาได้โดยสะดวก  ตามสมควร เช่น ห้องสมุด หรือห้องท่ี เก่ียวข้องกับการ
ประชาสัมพนัธ์ หรือพื้นท่ีท่ีอยูบ่ริเวณส่วนหนา้ของ หน่วยงาน ซ่ึงหน่วยงานของรัฐมีอยูแ่ลว้ 
 ส านักปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสว่าง (2560 : 1)  กล่าวว่า ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร 
เป็นสถานท่ีท่ีหน่วยงานของรัฐ จดัรวบรวมขอ้มูลข่าวสารไวใ้ห้ประชาชน เพื่อสามารถคน้หาขอ้มูล
ข่าวสารของราชการเองได ้ในเบ้ืองตน้ส านกังานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ พิจารณา
เห็นว่า เพื่อไม่ให้เป็นภาระกบัหน่วยงานของรัฐทั้งในดา้นบุคลากร สถานท่ีและงบประมาณ จึงให้
ถือว่า หน่วยงานของรัฐท่ีตอ้งจดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสารก าหนดให้เป็นเฉพาะหน่วยงานของรัฐท่ีเป็น
นิติบุคคลเท่านั้น ดังนั้น หมายถึง หน่วยงานของรัฐท่ีเป็นราชการส่วนกลาง คือ กรม หน่วยงาน
เทียบเท่าราชการส่วนภูมิภาค คือ จงัหวดั และราชการส่วนทอ้งถ่ิน คือ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา จึงมีหน้าท่ีตามกฎหมาย ท่ี
จะตอ้งจดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสารตามประกาศคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ 
 สรุปไดว้า่ งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบเป็นศูนยข์อ้มูลข่าวสาร
ของหน่วยงาน โดยการรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล 
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จดัเก็บรักษา จดัท า และบริการขอ้มูลและสารสนเทศเก่ียวกบันกัเรียน นกัศึกษา สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภณัฑ ์อาคารสถานท่ี แผนการเรียน และขอ้มูลทางเศรษฐกิจ
และสังคม ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดดว้ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยประสานงานกบัแผนกวิชาและงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมทั้งการพฒันาศกัยภาพการใชข้อ้มูลสารสนเทศจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
 1.5 งานวิจัย พฒันา นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ 
 งานวิจยั พฒันา นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2552 : 12)
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังต่อไปน้ี 1)ส่งเสริมสนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรใน
สถานศึกษาเก่ียวกับการวิจยั การพฒันาองค์ความรู้ เทคโนโลยีนวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์ต่าง ๆ 
เพื่อประโยชน์ในการจดัการการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน 
และทอ้งถ่ิน 2)วิเคราะห์ วิจยั และประเมินผลการใชห้ลกัสูตร ผลสัมฤทธ์ิการจดัการเรียนการสอน 
การใช้เคร่ืองมือวสัดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจดัการเรียนการสอน การใช้อาคาร
สถานท่ีและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน และประเมินผลการจดัอบรมและการ
จดักิจกรรมในสถานศึกษา 3)รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจยั และการประเมินผลการ
จดัการเรียนการสอน นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์ การพฒันาสถานศึกษา การบริหาร และการพฒันา
วิชาชีพ รวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 4)ประสานงานและให้ความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 5)จดัท าปฏิทินการปฏิบติังาน เสนอ
โครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดบัขั้น 6)ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยสิ์นของ
สถานศึกษาท่ีไดรั้บมอบหมาย 7)ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย และมีนกัวิชาการไดก้ล่าวถึง
ความส าคญัของงานวิจยั พฒันา นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์ดงัน้ี 

 ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจยั กล่าวว่า การส่งเสริมการวิจยั พฒันา และนวตักรรม
ของประเทศ ซ่ึงนอกจากจะเป็นการผลกัดันงานวิจยัของภาครัฐไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
แลว้ ยงัถือเป็นการกระตุน้ผูป้ระกอบการไทยให้หันมาผลิตผลิตภณัฑ์และบริการท่ีนวตักรรม ซ่ึง
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงกว่าผลิตภัณฑ์และบริการดั้ งเดิม อันจะช่วยปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมจากอุตสาหกรรมท่ีอาศยัแรงงานและทรัพยากรเขน้ขน้ เป็นอุตสาหกรรมท่ีขบัเคล่ือน
โดยนวตักรรม ซ่ึงจะช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท าให้ประเทศไทยหลุดพน้จากกบัดกัรายไดป้านกลาง และ
ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยสิ์นของรัฐอย่างคุม้ค่าเกิดประโยชน์มากท่ี สุด (บัญชีส่ิงประดิษฐ์ไทย. 
สืบคน้เม่ือ 24 มกราคม 2561, จาก http://thaiinvention.nrct.go.th/main/objective.php) 
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 โกสินทร์ จ านงไทย (2555 : 1) กล่าวว่า ส่ิงประดิษฐ์เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัสังคม
และประเทศ ประเทศไทย ตอ้งการทรัพยากรมนุษยท่ี์มีศกัยภาพในการสร้างส่ิงประดิษฐ์เพื่อท าให้
เกิดมูลค่าเพิ่ม และทรัพยากรมนุษยเ์หล่านั้นก็ควรมุ่งมัน่ในการประดิษฐ์ส่ิงของหรือส่ิงประดิษฐ์ท่ี
เพิ่มคุณค่าและก่อให้เกิดรายไดแ้ก่ประชาชนและประเทศไทย บุคคล ดงักล่าวในประเทศไทยมกั
ท างานเป็นนักวิจยัและ/หรืออาจารยใ์นมหาวิทยาลยซ่ึงจ าเป็นตอ้งเขียนบทความเพื่อแสดง ความ
เป็นเจา้ขององคค์วามรู้ 
 วิกิพีเดีย  กล่าวว่า ส่ิงประดิษฐ์ (องักฤษ: invention) หรือ นวตักรรมท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น ไม่
ว่าจะกระท าด้วยความฉลาดหรือความบังเอิญ แล้วผู ้ท่ีประดิษฐ์ส่ิงของ เรามักจะเรียกว่านัก
ประดิษฐ์ (inventor) ส่ิงประดิษฐ์คือส่ิงของต่างๆท่ีเกิดจากความตอ้งการของมนุษยเ์พื่อใช้ในการ
แสวงหาประโยชน์ หรือ อ านวยความสะดวกสบายต่างๆ (วิกิพีเดีย. สืบคน้เม่ือ 24 มกราคม 2561, 
จาก https://th.wikipedia.org/wiki/ส่ิงประดิษฐ์) 
 ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (2560 : 1) กล่าวว่า การวิจยัและการประดิษฐ์คิดคน้
เป็นกลไกส าคญัในการสร้างการเปล่ียนแปลงให้กบัสังคมและเศรษฐกิจไดโ้ดยการสร้างความรู้ใหม่ 
แนวทางใหม่ ทฤษฎีใหม่ หรือช้ินงานใหม่ๆ หรืออาจกล่าวไดว้า่เป็นการสร้างฐานสติปัญญาในการ
พฒันาให้กับประเทศได้ และหากน าไปสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชยไ์ด้ก็จะก่อให้เกิดนวตักรรมท่ี
สามารถสร้างผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งอาจเป็นตวัเงิน หรือไม่เป็นตวัเงินโดยตรงก็ได ้ดงันั้นการ
พฒันาใหผ้ลงานท่ีเกิดจากการวิจยั และงานท่ีเกิดจากการประดิษฐ์คิดคน้ไดถู้กน าไปพฒันาปรับปรุง 
ใหน้ าไปสู่นวตักรรมก็จะสามารถสร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) ขึ้นมาได ้
 ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา(2560 : ค าน า – 134) กล่าวว่า การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เป็นการจดัการศึกษา และกิจกรรมเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ สามารถ
บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ตาม
แนวทางการบูรณาการความรู้ STEM EDUCATION ไปใช้ในการเช่ือมโยง และแกปั้ญหาในการ
จดัท าผลงานนวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์ สามารถน าความรู้ท่ีไดม้าประดิษฐ์ส่ิงต่างๆ สนองนโยบาย 
Thailand 4.0  มุ่งพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอน ให้นักเรียน นักศึกษา ได้คิดวิเคราะห์ 
สร้างสรรคผ์ลงานส่ิงประดิษฐ์และงานวิจยัใหมี้มาตรฐานเทียบไดก้บัระดบัสากล 
 สรุปไดว้่า งานวิจยั พฒันา นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบใน
การด าเนินการเก่ียวกบัการวิจยั การพฒันาองคค์วามรู้ เทคโนโลยนีวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์ต่าง ๆ 
เพื่อประโยชน์ในการจดัการการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน 
และท้องถ่ิน สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นการกระตุ้นผูป้ระกอบการไทยให้หันมาผลิต

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C
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ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีเป็นนวตักรรม ซ่ึงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มไดสู้งกว่าผลิตภณัฑ์และบริการ
เดิม 
 1.6 งานความร่วมมือ 
 งานความร่วมมือ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา สั งกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2552 : 11)มีหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบดงัต่อไปน้ี 1)ประสานความร่วมมือและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา 2)
ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อ
การศึกษา 3)ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 4)จดัท าปฏิทินการปฏิบติังาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดบัขั้น 
5)ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยสิ์นของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 6)ปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย และมีนักวิชาการไดก้ล่าวถึงความส าคญัของงานความร่วมมือ สารสนเทศ
ดงัน้ี 
 วุทธิศักด์ิ โภชนุกูล (2552 : 79) กล่าวว่า ในการท ากิจกรรมใดๆ การท่ีจะให้งานท่ีท า
ร่วมกนับรรลุจุดประสงค์ท่ีตั้งไว ้จะตอ้งเกิดความร่วมมือกนัของบุคคลหลายฝ่าย ท่ีมีแนวทางหรือ
วิธีการท างานเพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายร่วมกนั 
 นันทิกานต์ หมวดเดช (2556 : 25) กล่าวว่า ความร่วมมือ หมายถึง การท างานท่ียอมรับ
การกระท าของบุคคลอ่ืนและของตนเอง และช่วยเหลือกนัในการปฏิบติังานอย่างใดอย่างหน่ึงดว้ย
ความเตม็ใจ 
 จิรภทัร มหาวงค ์(2558 : 52) กล่าวว่า ความร่วมมือ หมายถึง การกระท าของบุคคล หรือ
กลุ่มในการกระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงรวมกัน โดยการคิดวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วม
รับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ร่วมัน ทั้ งน้ีเพื่อให้งานหรือภารกิจนั้ น ส าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้นอกจากน้ี ความร่วมมือยงัตอ้งพฒันา เพื่อให้เกิดทิศทางท่ีถูกตอ้งในการท่ี
จะตอ้งร่วมมือกนั เป็นกระบวนการ ท่ีเปิดโอกาสให้บุคคลทุกระดับท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งได้เขา้มามี
ส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางร่วมกนั ร่วมเลือกอนาคตกลุ่มดว้ยตนเอง ด าเนินกิจกรรมให้บรรลุ
เป้าหมาย เป้นการสร้างความเข้าใจซ่ึงกันและกัน เรียนรู้แลกเป ล่ียนประสบการณ์ เพื่อท างาน
ต่อเน่ืองมีประสิทธิภาพ และไดป้ระโยชน์โดยตรงจากการพัฒนา เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดี 
และมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย 
 กมล ปุยยะรุน (2559 : 10-11) กล่าววา่ ความร่วมมือ (Collaboration) หมายถึง การท างาน
รวมกนัเป็นกลุ่ม หรือหลายองค์การ ท่ีเป็นหน่ึงเดียวกนัเพื่อท่ีจะท างานให้ไดผ้ลประโยชน์ร่วมกนั 
ผ่านกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะของหุ้นส่วน (Partnership) โดยมีกระบวนการ
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เรียนรู้ แลกเปล่ียนร่วมกนั และมีกระบวนการแสวงหาขอ้ตกลงและร่วมปรึกษาร่วมกนับนฐานของ
ความเห็น พอ้งตอ้งกนั 
 วิสิทธ์ิศักด์ิ ชัยเกิด (2559 : 47) กล่าวว่า ความร่วมมือ หมายถึง ความพยายามร่วมกัน
ระหว่างบุคคลสองคนขึ้น ไปท่ีเป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ หรือเป็นทางการมาปฏิบติังาน
ร่วมกนั เป็นเครือข่ายการแลกเปล่ียน เครือข่ายการติดต่อส่ือสาร เครือข่ายความสัมพนัธ์มีการสร้าง
คุณค่าของสังคม (Public Value) เพื่อร่วมพัฒนาหรือเครือข่ายร่วมพัฒนาท างานร่วมกัน มีการ
วางแผนหรือจดักิจกรรม แลกเปล่ียนเรียนรู้กับโรงเรียนร่วมพฒันา และด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 
ความร่วมมือมี 2 ลักษณะคือ 1) การร่วมมืออย่างเป็นทางการ และ 2) การร่วมมืออย่างไม่เป็น
ทางการ เพื่อให้ไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนั โดยอาจไม่ตอ้งท าวาระการประชุมร่วมกันการท างาน
ร่วมกนัดงักล่าวอาจประกอบ ดว้ยการวางแผนเพื่อ ก าหนดเป้าหมายด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด
โดยสมาชิกทุกคนตอ้งมีจิตส านึกร่วมรับผิดชอบท่ีจะแสวงหาวิธีการเพื่อปรับปรุงการปฏิบติังาน
ร่วมกนั เพือ่แกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้นดว้ยการสร้างพลงัไวว้างใจ และการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
 สรุปไดว้่า งานความร่วมมือ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ในการประสานความร่วมมือ
ทั้งภายในองคก์ร และภายนอกองคก์ร ประกอบดว้ยการร่วมงานกนัอย่างใกลชิ้ด มีเป้าหมายร่วมกนั 
อยา่งเป็นระเบียบแบบแผน และการลงมือท าเพื่อบรรลุผล การประสานความร่วมมือระหวา่งกนัเป็น
วิธีท่ีมีประโยชน์ในทุกดา้นโดยมีกระบวนการแลกเปล่ียน เรียนรู้ ร่วมกนั และมีกระบวนการปรึกษา
แสวงหาขอ้ตกลงและร่วมมือกนั       

2. หลกัการ แนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 2.1 พระราชด ารัสที่เกี่ยวข้องกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
 ค าว่าเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จกัรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงช้ีแนวทางการ
ด าเนินชีวิตให้แก่ปวงชนชาวไทยมาเป็นระยะเวลานาน ในช่วงตั้งแต่ก่อนการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 
เพื่อมุ่งให้พสกนิกรไดด้ ารงชีวิตอยู่ได้อย่างย ัง่ยืน มัน่คง และปลอดภยั ภายใตค้วามเปล่ียนแปลง
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ นตามกระแสโลกาภิวฒัน์ โดยส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริได้รวบรวม พระราชด ารัสท่ีได้ทรงตรัสไว ้ดังน้ี (ส านักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ. สืบคน้เม่ือ 30 มีนาคม 
2560, จาก http://www.rdpb.go.th/Sufficiency/SufficiencyPage /4?title=แนวพระราชด าริ) 
 “...ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในหลายประเทศเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ การทุ่มเท
สร้างเคร่ืองจักรกลอันก้าวหน้า และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นใช้ในการผลิตท าให้ผลผลิตทาง

http://www.rdpb.go.th/Sufficiency/SufficiencyPage%20/4?title=แนว
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อุตสาหกรรมเพ่ิมขึน้รวดเร็วและมากมาย จนอาจถึงขั้นฟุ่ มเฟือยพร้อมกันนั้นก็ท าให้คนว่างงานลง
เพราะถูกเคร่ืองจักรกลแย่งไปท า เป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยากตกต า่ทางเศรษฐกิจขึน้เพราะคนท่ี
ว่างงานยากจนลงและผู้ผลิตก็ขาดทุนเพราะสินค้าขายไม่ออกจึงน่าจะต้องดัดแปลงแนวคิดแนว
ปฏิบัติในการส่งเสริมความเจริญด้านอุตสาหกรรมไปบ้างให้สมดุลกับด้านอ่ืน ๆ เพ่ือความอยู่รอด
...” พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว พระราชทานแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาจากสถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ วนัท่ี 18 ตุลาคม 2518 
 “...การจะเป็นเสือนั้นไม่ส าคัญ ส าคัญอยู่ท่ีเรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกินแบบพอมีพอกิน
นั้น หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง... 
 ...ความพอเพียงนี ้ไม่ได้หมายความว่า ทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว จะต้องทอ
ผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอ าเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บาง
ส่ิงบางอย่างท่ีผลิตได้มากกว่าความต้องการกข็ายได้ แต่ขายในท่ีไม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ต้องเสียค่า
ขนส่งมากนัก อย่างนีท่้านนักเศรษฐกิจต่าง ๆ กม็าบอกว่าล้าสมัยจริงอาจจะล้าสมัย คนอ่ืนเขาต้องมี
การเศรษฐกิจท่ีต้องมีการแลกเปลี่ยน เรียกว่า เป็นเศรษฐกิจการค้าไม่ใช่เศรษฐกิจความพอเพียง เลย
รู้สึกว่าไม่หรูหราแต่เมืองไทยเป็นประเทศท่ีมีบุญอยู่ว่าผลิตให้พอเพียงได้... 
 ...ถ้าสามารถท่ีจะเปลี่ยนไป ท าให้กลับเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียงไม่ต้องท้ังหมดแม้แต่
คร่ึงกไ็ม่ต้อง อาจจะสักเศษหน่ึงส่วนส่ี กจ็ะสามารถอยู่ได้ การแก้ไขอาจจะต้องใช้เวลา ไม่ใช่ง่าย ๆ 
โดยมากคนกใ็จร้อนเพราะเดือดร้อน แต่ถ้าท าตั้งแต่เดี๋ยวนีก้ส็ามารถท่ีจะแก้ไขได้...” พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว พระราชทานเน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดา
ลยั สวนจิตรลดา พระราชวงัดุสิต วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2540  
 “...คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เม่ือมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคน
อ่ืนน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนีไ้ม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าท าอะไรต้องพอเพียง หมายความ
ว่า พอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมาก คนเรากอ็ยู่เป็นสุข...” พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว พระราชทานเน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ ศาลาดุสิดาลยั สวนจิตรลดา 
พระราชวงัดุสิต วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2541 
 “...เม่ือปี 2517 วันนั้นได้พูดถึงว่า เราควรปฏิบัติให้พอมีพอกินพอมีพอกินนี ้ก็แปลว่า 
เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกินก็ใช้ได้ย่ิงถ้าท้ังประเทศพอมีพอกินก็ย่ิงดี และ
ประเทศไทยเวลานั้นกเ็ร่ิมจะเป็นไม่พอมีพอกินบางคนกม็ีมาก บางคนกไ็ม่มีเลย...” พระราชด ารัส
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆท่ี เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลยั สวนจิตรลดา พระราชวงัดุสิต วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2541 
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 “...เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเขาตีความว่าเป็นเศรษฐกิจชุมชนหมายความว่าให้พอเพียงใน
หมู่บ้าน หรือในท้องถ่ิน ให้สามารถท่ีจะมีพอกิน เร่ิมด้วย พอมี พอกิน พอมีพอกินนีไ้ด้พูดมาหลาย
ปี ๑๐ กว่าปีมาแล้วให้พอมีพอกิน แต่ว่าพอมีพอกินนี ้เป็นเพียงเร่ิมต้นของเศรษฐกิจ เม่ือปีท่ีแล้ว
บอกว่า ถ้าพอมีพอกิน คือ พอมีพอกินของตัวเองนั้น ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจสมัยหิน 
สมัยหินนั้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันแต่ว่าค่อย ๆ พัฒนาขึ้นมา...” พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว พระราชทานเน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดา
ลยั สวนจิตรลดา พระราชวงัดุสิต  วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2542  
 “...เศรษฐกิจพอเพียงท่ีได้ย  า้แล้วย า้อีก แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า  Sufficiency Economy 
ภาษาไทยกต่็อว่าไม่มี Sufficiency Economy แต่ว่าเป็นค าใหม่ของเราก็ได้ กห็มายความว่า ประหยัด 
แต่ไม่ใช่ขี เ้หนียว ท าอะไรด้วยความอะลุ้มอล่วยกัน ท าอะไรด้วยเหตุและผล จะเป็นเศรษฐกิจ
พอเพียงแล้วทุกคนจะมีความสุขแต่พอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงนี ้เป็นส่ิงท่ีปฏิบัติยากท่ีสุด...” พระ
ราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ณ 
ศาลาดุสิดาลยั สวนจิตรลดา พระราชวงัดุสิต วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2543  
 “...ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายคือ ท าอะไรให้เหมาะสมกับฐานะของตัวเอง คือ
ท าจากรายได้ 200-300 บาทขึ้นไป เป็น 2 หม่ืน 3 หม่ืนบาท คนชอบเอาค าพูดของฉัน เศรษฐกิจ
พอเพียงไปพูดกันเลอะเทอะ เศรษฐกิจพอเพียง คือ ท าเป็น Self-Sufficiency มันไม่ใช่ความหมาย 
ไม่ใช่แบบท่ีฉันคิด ท่ีฉันคิด คือ เป็น Self-Sufficiency of Economy เช่น ถ้าเขาต้องการดู TV กค็วรให้
เขามีดู ไม่ใช่ไปจ ากัดเขาไม่ให้ซื้อ TV ดู เขาต้องการดูเพ่ือสนุกสนาน ในหมู่บ้านไกล ๆ ท่ีฉันไป เขา
มี TV ดู แต่ใช้แบตเตอร่ี เขาไม่มีไฟฟ้า แต่ถ้า Sufficiency นั้น มี TV เขาฟุ่ มเฟือย เปรียบเสมือนคนไม่
มีสตางค์ไปตัด Suit และยงัใส่ Necktie Versace อันนีก้เ็กินไป...” พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั พระราชทาน ณ พระต าหนกัเป่ียมสุข วนัท่ี 17 มกราคม 2544 
 จากพระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 9 จะเห็นว่าพระองค์ทรงช้ีแนว
ทางการด าเนินชีวิตใหแ้ก่ปวงชนชาวไทย มาอยา่งต่อเน่ืองยาวนานเพื่อให้พสกนิกรของพระองค ์ได้
มีชี วิตและความเป็นอยู่ ท่ี ดีขึ้ น  ด ารงชีวิตบนทางสายกลางไม่มากไป ไม่น้อยไป บนความ
พอประมาณ อย่างมีเหตุมีผล และภูมิคุม้กนัท่ีดีในตนเอง มีความรอบรู้ รอบคอบ และด าเนินชีวิต
ดว้ยความระมดัระวงั  สร้างฐานะความมัน่คงให้กบัตนเองอย่างผูมี้ปัญญา อาศยัความขยนัอดทน 
ซ่ือสัตย ์สุจริต เม่ือมีเหลือก็รู้จกัการแบ่งปัน จุนเจือกนั ซ่ึงจะส่งผลให้ประเทศชาติมีความมัน่คง มัง่
คัง่ และยัง่ยนื พร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลงในทุกสถานการณ์ 
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 2.2 ความหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ท่ีสามารถใชเ้ป็นปรัชญา
ในการพฒันาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง ช่วยพฒันาเศรษฐกิจให้กา้วทนัโลก
ยุคโลกาภิวตัน์ เพื่อให้สมดุล และพร้อมต่อการ รองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วกวา้งขวาง ทั้ง
ดา้นวตัถุ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลก ภายนอกไดอ้ยา่งดี 
 

 
 

ภาพท่ี 1 หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2560 : 9) 
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 2.2.1 ความพอประมาณ 
 ความพอประมาณ (Moderation) เป็นหน่ึงในคุณลกัษณะตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีนักวิชาการ นักการศึกษาและผูท้รงคุณวุฒิไดก้ล่าวถึงความหมายของความพอประมาณ 
ไวด้งัน้ี 
 จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2549 : 28) กล่าวว่า ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ท่ี
ไม่นอ้ยเกินไปและไม่มากเกิน โดยไม่ เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น 
 อภิชยั พนัธเสน (2549 : 15) กล่าววา่ ความพอประมาณ หมายถึง ความพอใจในปริมาณท่ี
เหมาะสมไม่น้อยจนท าให้ตวัเองขดัสนเดือดร้อนหรือมากเกินไปจนเป็นความฟุ่ มเฟือยท่ีก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนทั้ งตัวเองและผูอ่ื้น ซ่ึงมีแนวคิดในเร่ืองความพอประมาณ 2 แนวทางคือ ความ
พอประมาณจากการเปรียบเทียบกบัเกณฑท์างสังคมท่ีก าหนด และความพอประมาณท่ีเปรียบเทียบ
จากศกัยภาพตนเอง 
 ปราณี เข็มวงศ์  (2552 : 16) กล่าวว่า ความพอประมาณ หมายถึง การแสดงออกถึงความ
ไม่โลภมากไม่เบียดเบียนหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนให้กบัตนเองและผูอ่ื้น รู้จกัการประมาณใน
การบริโภค ใชจ่้าย รู้จกัความพอดีในการพูด ปฏิบติั พกัผอ่น ฯลฯ ท่ีเหมาะสมพอดีกบัความจ าเป็น 
 สุรินทร์ ภูสิงห์  (2552 : 58) กล่าวว่า ความพอประมาณ หมายถึงการด าเนินกิจกรรมใดๆ 
ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินชีวิต การด าเนินธุรกิจ หารือการบริหารประเทศ ท่ีอยู่บนพื้นฐานการรู้จกั
ตนเองยึดทางสายกลาง ซ่ึงมีความพอดี ไม่สุดโต่งมีความสมดุลไม่เบียดเบียนตนเองและเบียดเบียน
ผูอ่ื้นและพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 ปรียานุช ธรรมปิยา  (2555 : 49) กล่าววา่ ความพอประมาณ หมายถึง การใชท้รัพยากรท่ีมี
อยู่เป็นทุนเดิมของตนเองหรือภายในให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อนท่ีจะแสวงหาส่ิงต่างๆจากแหล่ง
ภายนอก จึงจะเป็นการใชท้รัพยากรอย่างเหมาะสม พอควร กบัสภาวะเศรษฐกิจ สังคมส่ิงแวดลอ้ม 
รวมทั้งวฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ิน ภูมิสังคม ซ่ึงเป็นการส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาจากภายในแลว้จึง
ขยายเช่ือมโยงกบัภายนอกอยา่งเป็นขั้นเป็นตอนตามความจ าเป็น 
 ภริดา ภู่ศิริ  (2558 : 29-30) กล่าวว่า ความพอประมาณ หมายถึงความพอเหมาะพอดีใน
การคิด พูดและปฏิบัติ ท่ีเหมาะสมตามอตัภาพ ศักยภาพและบทบาทหน้าท่ีของตนเองในแต่ละ
ช่วงเวลาแต่ละสภาวะแวดลอ้ม หรือสภาพสังคมขณะนั้นๆ ท่ีไม่มากหรือน้อยเกินไป ทั้งน้ีการพูด
หรือปฏิบติันั้นไม่ควรส่งผลให้ตนเอง คนรอบขา้งหรือส่ิงแวดลอ้มเดือดร้อนทั้งในปัจจุบนัและ
อนาคตท่ีตามมาเกิดเป็นความสมดุลทั้งภายในและภายนอก 
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 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2560 : 3) กล่าววา่ ความ
พอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจ าเป็นและเหมาะสมกับฐานะของตนเอง  สังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งวฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ิน ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป ตอ้งไม่เบียดเบียน
ตนเองและผูอ่ื้น และเป็นการบริหารทรัพยากรใหเ้กิดการใช้อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 สรุปไดว้า่ ความพอประมาณ หมายถึง ความความพอดี ในการอุปโภค บริโภคปัจจยัต่างๆ
ในการด ารงชีวิต โดยไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป จนเกิดความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองหรือผูอ่ื้น
ความพอประมาณจึงเป็นคุณลกัษณะท่ีจะน าไปสู่การสร้างความสมดุลทางสังคม วัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจ 
 2.2.2 ความมีเหตุผล 
 ความมีเหตุผล (Reasonableness) เป็นหน่ึงในคุณลกัษณะตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีนักวิชาการ นักการศึกษาและผูท้รงคุณวุฒิไดก้ล่าวถึงความหมายของความมีเหตุผล ไว้
ดงัน้ี 
 จิราย ุอิศรางกูร ณ อยุธยา (2549 : 28) กล่าวว่า ความมีเหตุผล การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบั
ของความพอเพียงนั้น จะตอ้ง เป็นไปอยา่งมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน
ค านึงถึงผล ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นจาก การกระท านั้น ๆ อยา่งรอบคอบ 
 อจัฉริยะ สิริทวีวฒัน.  (2550 : 9) กล่าวว่า ความมีเหตุผล หมายถึงการตดัสินใจเก่ียวกับ
ความพอเพียงเสริมสร้างจิตใจของคนในชาติ ในทุกระดบัตอ้งเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณา
จากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ อยา่งรอบคอบ 
 ปราณี เข็มวงศ์  (2552 : 18) กล่าวว่า ความมีเหตุผล หมายถึง การแสดงออกถึงการ
ตดัสินใจท่ีมีเหตุมีผลตามหลกัวิชาการ กฎหมาย ศิลธรรม กฏเกณฑส์ังคม และเป็นหลกัความจ าเป็น
ในการด าเนินชีวิตเม่ือพิจารณาจากเหตุท่ีเก่ียวขอ้งโดยค านึงถึงผลกระทบในดา้นต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นทั้ง
ในปัจจุบนัและอนาคตดว้ยความรอบคอบ 
 สุรินทร์ ภูสิงห์  (2552 : 58) กล่าวว่า ความมีเหตุผล หมายถึงการตดัสินใจเก่ียวกบัระดบั
ของความพอประมาณในกิจกรรมต่างๆ จะตอ้งน าความรู้มาใชอ้ยา่งมีสติ เป็นไปอย่างมีเหตุผล และ
ไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตวัอธิบายได ้โดยพิจารณาจากเหตุ ปัจจยั และข้อมูลท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนผลท่ี
คาดวา่จะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นอยา่งรอบคอบ 
 ปรียานุช ธรรมปิยา  (2555 : 50) กล่าวว่า ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจด าเนินการ
เร่ืองต่างๆอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานความถูกต้อง ความเป็นจริงตามหลกัวิชาการ หลักกฎหมาย 
ศีลธรรม จริยธรรมและวฒันธรรม ค่านิยมท่ีดีงามโดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและผลท่ีเกิด
จากการกระท านั้นๆ ทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
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 ภริดา ภู่ศิริ  (2558 : 30) กล่าวว่า ความมีเหตุผล หมายถึงการมีค าตอบให้กับตนเอง คน
รอบขา้งหรือสังคมผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ก่อนตดัสินใจในการกระท าใดๆ ว่าเหตุใดจึงท า
หรือไม่ท าในส่ิงนั้นๆ ไดอ้ย่างเหมาะสมกบัศกัยภาพของตนเองในช่วงเวลา ภายใตก้ฏเกณฑส์ังคม 
กฎหมายและศีลธรรมอนัดี โดยมีพื้นฐานจากความรู้ท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการและคุณธรรมท่ีก ากบั 
 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2560 : 4) กล่าวว่าความ
มีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัความพอเพียงและการด าเนินการอยา่งพอเพียงนั้นตอ้ง
ไปเป็นอย่างมีเหตุผลตามหลกัวิชาการ หลกักฎหมาย หลกัคุณธรรม และวฒันธรรมท่ีดีงาม โดย
ค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ ถว้นถ่ี และคาดการณ์ผลท่ีเกิดขึ้น
อยา่งรอบคอบ 
 สรุปได้ว่า ความมีเหตุผล หมายถึง การคิดวิเคราะห์ทุกอย่างทั้งเหตุปัจจยัและผลท่ีจะ
เกิดขึ้นตามหลกัวิชาการ หลกักฎหมาย ศิลธรรม จริยธรรมและวฒันธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม อย่าง
รอบคอบก่อนลงมือปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัในกิจกรรมใดๆ 
 2.2.3 การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 
 การมีภูมิคุม้กันในตวัท่ีดี (Sef Immunity) เป็นหน่ึงในคุณลกัษณะตามหลกัปรัชญาของ
เศรษบกิจพอเพียงมีนักวิชาการ นักการศึกษาและผูท้รงคุณวุฒิได้กล่าวถึงความหมายของการมี
ภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี ไวด้งัน้ี 
 จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2549 : 27) กล่าวว่า การมีภูมิคุ ้มกันในตวัท่ีดี หมายถึง การ
เตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการ เปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงถึงความ
เป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะ เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล การน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใชจ้ะน าชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม ไปสู่การ
พฒันาท่ี สมดุล มัน่คง และยัง่ยนื 
 อภิชยั พนัธเสน (2549 : 15) กล่าวว่า การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี หมายถึง การท ากิจการให้
ด ารงอยู่ได้ในลกัษณะไม่เส่ียงมากจนเกินไป ท าให้ไม่ไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะ
เกิดขึ้นท่ีไม่อาจคาดเดาไดล้่วงหนา้ได ้หรือหากไดรั้บผลกระทบก็จะฟ้ืนตวัไดเ้ร็ว 
 อจัฉริยะ สิริทวีวฒัน.  (2550 : 9) กล่าววา่ การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี หมายถึง การเตรียมตวั
ให้พร้อมรับผลกระทบและความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
ทั้งใกลแ้ละไกล เง่ือนไขเพื่อให้เกิดความพอเพียง การตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้
พอเพียงตอ้งอาศยัทั้งความรู้และทั้งคุณธรรมพื้นฐาน 
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 ปราณี เข็มวงศ์  (2552 : 18) กล่าวว่า การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี หมายถึง การเตรียมตวัให้
พร้อมรับการเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งระยะใกล ้ระยะไกล ท่ีมีผลทั้งดา้น
บวกและดา้นลบกบัชีวิต 
 สุรินทร์ ภูสิงห์  (2552 : 58) กล่าวว่า การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี หมายถึง การเตรียมตวัให้
พร้อมรับผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆเน่ืองจากเศรษฐกิจพอเพียง
มองโลกเชิงระบบท่ีมีพลวตัรดังกล่าว การกระท าท่ีสามรถเรียกได้ว่าพอเพียงนั้น จึงมิใช่แต่จะ
ค านึงถึงเหตุการณ์และผลในปัจจุบนัเท่านั้น แต่จ าเป็นตอ้งค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์
ต่างๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในอนาคตภายใตข้อ้จ ากดัของความรู้ท่ีมีอยู ่
 ปรียานุช ธรรมปิยา  (2555 : 50) กล่าววา่ การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี หมายถึง การเตรียมตวั
ให้พร้อมรับต่อผลกระทบและการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุ  สังคม 
ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมเพื่อให้สามารถปรับตวัและรับมือได้ทันท่วงที โดยการท าอะไรท่ีไม่
ประมาท คิดถึงสถานการณ์ต่างๆท่ีอาจจะเกิดขึ้ น แล้วเตรียมตนเองและผูท่ี้เก่ียวข้องให้มีภูมิ
ตา้นทานท่ีคุม้กนัตนเองได ้เตรียมวิธีการท างานในรูปแบบต่างๆท่ีเตรียมรับมือกบัการเปล่ียนแปลง 
 ภริดา ภู่ศิริ  (2558 : 30) กล่าวว่า การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี หมายถึง การมีความพร้อม การ
เตรียมตวัพร้อมในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ความรู้ทรัพยสิ์น สภาพร่างกาย จิตใจ หรือแมแ้ต่แผนการ
แก้ไข เพื่อรับต่อกระทบและการเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีจะเกิดขึ้ นทั้ งจากภายในตนเองและจาก
ภายนอก เพื่อก าจดัหรือลดผลกระทบด้านลบให้อยู่ในระดับท่ีไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่เป็น
อนัตรายร้ายแรงทั้งต่อตนเอง คนรอบขา้ง งานท่ีท าหรือส่ิงแวดลอ้ม 
 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2560 : 5) กล่าววา่ การมี
ภูมิคุ ้มกันในตัวท่ีดี  หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถ
บริหารความเส่ียง ปรับตัว และรับมือได้อย่างทันท่วงที โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ในอนาคตทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
 สรุปไดว้า่ การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี หมายถึง การเตรียมความพร้อมรับมือกบัผลกระทบท่ี
เกิดจากการกระท าของตนเองและคนรอบขา้ง และการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม 
และส่ิงแวดล้อม ในอนาคตระยะสั้ นๆ และระยะไกลเพื่อก าจัดหรือลดผลกระทบหรือการ
เปล่ียนแปลงในด้านลบให้อยู่ในระดับท่ีไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อตนเอง คนรอบข้างและ
องคก์ร 
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 2.2.4 เง่ือนไขความรู้ 
 เง่ือนไขความรู้ (Set of Knowledge) คือความสามารถเบ้ืองต้นในกระบวนการทาง
จิตวิทยาเก่ียวกบัค าจ ากดัความ ความหมาย ขอ้เท็จจริง กฎเกณฑ ์โครงสร้างและวิธีแกไ้ขปัญหา ให้
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและรับมือกับปัญหาและความเปล่ียนแปลงต่างๆได้มี
นกัวิชาการ นกัการศึกษาและผูท้รงคุณวุฒิไดก้ล่าวถึงความหมายของเง่ือนไขความรู้ ไวด้งัน้ี 
 จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2549 : 27) กล่าวว่า เง่ือนไขความรู้ ประกอบดว้ย ความรอบรู้ 
เก่ียวกบัวิชาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องรอบด้านความรอบคอบ ท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้
เช่ือมโยมกนั เพื่อประกอบการวางแผน และความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั 
 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (2554 : 91) ) กล่าวว่า เง่ือนไขความรู้ ประกอบดว้ย 
การฝึกตนให้มีความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างรอบด้าน มีความรอบคอบและ
ระมดัระวงัท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกนัเพื่อประกอบการวางแผนและในขั้น
ปฏิบติั ความรู้เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการตดัสินใจอย่างถูกตอ้งและเป็นประโยชน์ จึงตอ้งมี
การแสวงหาความรู้ เพิ่มพูนความรู้ จัดการความรู้ ต่อยอดความรู้ตลอดเวลา ให้เท่าทันกับการ
เปล่ียนแปลงของโลก 
 ภริดา ภู่ศิริ  (2558 : 32-33) กล่าวว่า เง่ือนไขความรู้ หมายถึง องคป์ระกอบท่ีจะช่วยสร้าง
ความส าเร็จและลดความผิดพลาดในการคิดและปฏิบติัให้เป็นไปตามคุณลกัษณะพอเพียง ส่งผลให้
งานหรือกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด โดยเง่ือนไขความรู้ตอ้งมีการลงมือกระท าในเร่ือง
ต่างๆ ซ่ึงประกอบด้วย 1) ความรอบรู้ หมายถึง ความรู้ในวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งอย่างรอบด้าน รู้ใน
สภาพแวดลอ้ม ขอ้จ ากดัของงานท่ีท าหรือส่ิงท่ีปฏิบติั 2) ความรอบคอบ หมายถึง การใชส้ติปัญญา
ในการคิดอย่างเป็นระบบเหมาะสมและถูกตอ้งตรงตามศกัยภาพและส่ิงแวดลอ้มในแต่ละช่วงเวลา
สถานการณ์ มีการวางแผนและเตรียมการล่วงหนา้เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ในการปฏิบติัทุกขั้นตอน 
3) ความระมดัระวงั หมายถึง ความตรหนักถึงการเปล่ียนแปลงและขอ้จ ากดัท่ีจะเกิดขึ้นในแต่ละ
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงและไม่ผิดศิลธรรม ดังนั้นการน าความรู้และความรอบคอบมาใช้จึง
ตอ้งอาศยัความระมดัระวงัให้รู้เท่าทนัเหตุการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปควบคู่กนัตลอด จึงจะกล่าวไดว้่า
เป็นผูท่ี้ใชเ้ง่ือนไขความรู้ไดต้ามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 สิริรัตน์ สังสุทธิ  (2558 : 42) กล่าวว่า เง่ือนไขความรู้ หมายถึง ขอ้ก าหนดในการน าหลกั
วิชาการมาพิจารณาเพื่อวางแผนท างานด้วยความรอบคอบ และส่งเสริมให้มีการแสวงหาความรู้
ใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ืองอยูเ่สมอ 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2560 : 6) กล่าวว่า 
เง่ือนไขความรู้ประกอบด้วย ความรู้เก่ียวกับวิชาการต่างๆ อย่างรอบด้าน ความรอบคอบท่ีจะน า
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ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัเพื่อการวางแผน และความระมดัระวงัในการน าไป
ประยุกตใ์ชใ้หเ้กิดผลในทางปฏิบติัทุกขั้นตอน โดยน าหลกัวิชาและความรู้เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมมา
ใช ้ทั้งในขั้นการวางแผนและปฏิบติัอยา่งรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั 
 สรุปได้ว่า เง่ือนไขความรู้ หมายถึง ขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติัเก่ียวกบัขอ้เท็จจริง กฎเกณฑ ์
โครงสร้างและวิธีแกไ้ขปัญหา ดว้ยความรอบรู้ รอบคอบ และระมดัระวงัเพื่อให้เกิดความยัง่ยืนและ
มัน่คงอยา่งมีความสุข 
 2.2.5 เง่ือนไขคุณธรรม 
 เง่ือนไขคุณธรรม (Ethical Qualification) คือ ขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติัตามในความดีงามเช่น 
มีความกตญัญู ขยนั ประหยดั ซ่ือสัตย ์สามัคคี มีวินัย มีน ้ าใจ และ เป็นสุภาพชน เป็นตน้ จนเกิด
จิตส านึกท่ีดี รู้สึกรับผิดชอบ ชัว่ ดี เกรงกลวัต่อการกระท าความชัว่ โดยประการต่างๆ เม่ือจิตเกิด
คุณธรรมขึ้นแล้ว จะท าให้เป็นผูมี้จิตใจดี และคิดแต่ส่ิงท่ีดีได้มีนักวิชาการ นักการศึกษาและ
ผูท้รงคุณวุฒิไดก้ล่าวถึงความหมายของเง่ือนไขคุณธรรมไวด้งัน้ี 
 จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2549 : 27) กล่าวว่า เง่ือนไขคุณธรรม ประกอบด้วย ความ
ตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตย ์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียรใช้สติปัญญาในการ
ด าเนินชีวิต 
 ปรียานุช พิบูลสราวุธ  (2550 : 182) กล่าวว่า เง่ือนไขคุณธรรม หมายถึง เคร่ืองอาศยัของ
การด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปอย่างดีงาม ประกอบดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต คือความประพฤติชอบ มี
การพูดและการกระท าซ่ือตรงต่อหน้าท่ีการงาน ต่อตวัเอง และต่อผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้ง มีเจตนาบริสุทธ์ิ 
ไม่คดโกง ไม่หลอกลวงและไม่เอารัดเอาเปรียบ อดทน มีความเพียรคือมีความบากบัน่ กลา้แข็ง มี
ความหนักแน่นไม่ทอ้ถอยท าให้การด าเนินงานรุดหน้าเร่ือยไปจนประสบผลส าเร็จ และรอบคอบ
ระมดัระวงั คือการพิจารณาอย่างถ่ีถว้นในทุกแง่มุมก่อนท่ีจะด าเนินงานเพื่อมิให้เกิดความเผอเรอ
และพลั้งพลาด 
 สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (2554 : 91) ) กล่าวว่า เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะต้อง
เสริมสร้างให้เป็นพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ ประกอบด้วยด้านจิตใต คือความตระหนักในหลกั
คุณธรรม รู้ผิดชอบชั่วดี ซ่ือสัตยสุ์จริต ใช้สติปัญญาอย่างถูกตอ้งและเหมาะสมในการด าเนินชีวิต 
และดา้นการกระท าหรือแนวทางในการด าเนินชีวิต คือขยนัหมัน่เพียร อดทน ไม่โลภ ไม่ตระหน่ี 
รู้จกัแบ่งปันและรับผิดชอบในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม 
 ภริดา ภู่ศิริ  (2558 : 33-34) กล่าวว่า เง่ือนไขคุณธรรม หมายถึง กรอบท่ีจะช่วยควบคุมใน
ด้านการคิดและปฏิบัติให้เป็นไปโดยถูกต้องเหมาะสมและตรงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง แบ่งได้เป็น 1) คุณธรรมทางเจตคติ คือมีความคิดมุ่งดี มีจิตเมตตา มีความละลายต่อการ
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กระท าผิด มีความซ่ือสัตย ์หนักแน่นท่ีจะท าดี 2) คุณธรรมดา้นการกระท า คือ อดทนเพียรพยายาม
ให้งานท่ีเสร็จตามเป้าหมายก าหนดประพฤติปฏิบติัตนอยู่ในความซ่ือสัตยสุ์จริตในกฎ กติกา ไม่คด
โกง ไม่หลอกลวงหรือเอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้นมีการช่วยเหลือเก้ือกูลกนัและปฏิเสธต่ออบายมุขท่ีเขา้
มาเป็นตน้ 
 สิริรัตน์ สังสุทธิ  (2558 : 42) กล่าวว่า เง่ือนไขคุณธรรม หมายถึง ขอ้ก าหนดในการน า
หลกัคุณธรรมมาใชใ้นการปฏิบติัตนและปฏิบติังานบนพื้นฐานของการมีความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน 
หมัน่เพียร และใชส้ติปัญญาพิจารณาในการปฏิบติังาน 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2560 : 7) กล่าวว่า 
เง่ือนไขคุณธรรมประกอบดว้ย การเสริมสร้างให้จิตใจมีความตระหนกัในคุณธรรม มีความซ่ือสัตย ์
และมีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต โดยเน้นความอดทน ความเพียร สติปัญญา และความรอบคอบ 
ทั้งน้ีการทีบุคคล ครอบครัวองค์กร และชุมชนจะน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ตอ้งน า
ระบบคุณธรรมและความซ่ือสัตย์สุจริตมาประพฤติปฏิบัติก่อน โดนเร่ิมจากการอบรมเล้ียงดูใน
ครอบครัว การศึกษาอบรมในโรงเรียน การสั่งสอนศีลธรรมจากศาสนา รวมทั้งการฝึกจิต ข่มใจ
ตนเอง ในขณะเดียวกนั 
 สรุปได้ว่า เง่ือนไขคุณธรรม หมายถึง ขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติัเก่ียวกับความตระหนักใน
คุณธรรม มีความซ่ือสัตย ์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียรใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต
เพื่อใหเ้กิดความยัง่ยนืและมัน่คงอยา่งมีความสุข 
 2.3 การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินงานของฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ 
 การประยุกต์หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินงานของฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือทั้ ง 6 งานเร่ิมต้นจากการเสริมสร้างคนให้มีการเรียนรู้ วิชาการและทักษะต่างๆ ท่ี
จ าเป็น เพื่อให้สามารถรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณธรรม จนมี
ความเขา้ใจและตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกนัของคนในสังคม และอยู่ร่วมกับระบบนิเวศน์
และธรรมชาติอย่างสมดุล มีความเกรงกลวัและละอายต่อการประพฤติผิดมิชอบ ไม่ตระหน่ี เป็น
ผูใ้ห้ เก้ือกูล แบ่งปัน มีสติย ั้งคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ ก่อนท่ีจะตัดสินใจ หรือกระท าการใดๆ 
จนกระทัง่เกิดเป็นภูมิคุม้กนัท่ีดีในการด ารงชีวิต โดยสามารถคิดและกระท าบนพื้นฐานของความมี
เหตุมีผล พอเหมาะ พอประมาณกับสถานภาพ บทบาทและหน้าท่ีของแต่ละบุคคล ในแต่ละ
สถานการณ์ 
 



 
ตารางท่ี 1  การประยกุตห์ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

 
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

งานประกนัคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คว
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การประยกุตห์ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้
ความเข้าใจในหลักการจุดหมายและหลักเกณฑ์ของการ
ประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

     การจดัอบรมให้บุคลากรไดมี้ความรู้ความเขา้ใจใน
การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2 วางแผนด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเน่ืองและรองรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 

     การวางแผนด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาภายใต้หลัก
ความมี เหตุผล  และมีภู มิคุ ้มกันในตัวท่ี ดี และ
เหมาะสมกบัศกัยภาพหน่วยงาน 

3 ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ แผนกวิชา และงานต่างๆ ใน
สถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการบุคคล องค์กรและ
หน่วยงานภายนอกในการด าเนินงานตามระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษา 

     การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง โดยส่งเสริมการสั่งสมความรู้ และศึกษา
ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

 
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

งานประกนัคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คว
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การประยกุตห์ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

4 ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องคก์ารมหาชน) ในการด าเนินงานตาม
ระบบการประกนัคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 

     การด าเนินการเป็นขั้ น เป็นตอนพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานตน้สังกัด
และการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา 

5 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

     การประสานงานกับทุกส่วนในสถานศึกษาด้วย
ความเพียรพยายาม และรอบคอบให้ด าเนิน งาน
เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
และการประสานงานกบัสถานประกอบการ  บุคคล  
องค์กรและหน่วยงานภายนอก ภายใต้ความเพียร
พยายาม และรอบคอบในการด าเนินงานตามระบบ
การประกนัคุณภาพการศึกษา 
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ตารางท่ี 2  การประยกุตห์ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงานส่งเสริมผลิตผล การคา้และประกอบธุรกิจ 
 

 
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

งานส่งเสริมผลิตผล การคา้ 
และประกอบธุรกิจ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คว
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การประยกุตห์ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
งานส่งเสริมผลิตผล การคา้และประกอบธุรกิจ 

1 ส่ ง เส ริมให้ค รู  นัก เรียน  นัก ศึกษา และบุ คลากรใน
สถานศึกษาด าเนินงานส่งเสริมผลิตผล จัดท าแผนธุรกิจ
ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการท าธุรกิจ
ขนาดย่อม การประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้
สอดคลอ้งกบัการเรียนการสอน 

     การส่งเสริมให้นักเรียน นกัศึกษา  และบุคลากรใน
สถานศึกษาประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด ารงชีวิต 

2 วางแผน ด าเนินงานประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล 
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาน
ประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับ
งานการค้ารับจดัท า รับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจ าหน่าย 
การหารายไดร้ะหว่างเรียนการประกอบธุรกิจและกิจกรรม
สหกรณ์ 

     การจดัท าแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนสอดคล้องกับสภาพสังคมและวฒันธรรม 
ดว้ยความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนัใน
ตวัท่ีดีและการส่งเสริมการท าธุรกิจขนาดย่อมการ
ประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้โดยยึดความ
พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
งานส่งเสริมผลิตผล การคา้ 
และประกอบธุรกิจ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คว
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การประยกุตห์ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
งานส่งเสริมผลิตผล การคา้และประกอบธุรกิจ 

3 ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับ
โครงการฝึก จดัท าทะเบียนผลิตผล และจ าหน่ายผลิตผล 

     การด าเนินกิจกรรมสหการสอดคลอ้งกบัการจดัการ
เรียน การสอนด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และมี
ภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 

4 ก ากับ ติดตาม และจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของงาน
ผลิตผล การค้าและธุรกิจท่ีอยู่ในความรับผิดชอบให้ เป็น
ปัจจุบนัและจดัท ารายงานประจ าทุกเดือน 

     การก ากับ ติดตามและจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย  
ในงานผลิตผลการค้าและธุรกิจเป็นไปตามหลัก
วิชาการ และหลกักฎหมาย ดว้ยความรอบคอบ 
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ตารางท่ี 3  การประยกุตห์ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงานวางแผนและงบประมาณ 
 

 
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
งานวางแผนและงบประมาณ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คว

าม
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ะม

าณ
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ม 

การประยกุตห์ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
งานวางแผนและงบประมาณ 

1 จัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี  ตามนโยบายและภารกิจของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

     ก ารจัดท าแผนป ฏิ บั ติ ร าช ก าร  แผนพัฒ น า
สถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นไป
อย่างมีเหตุผลตามหลกัวิชาการ หลกัคุณธรรม และ
หลักกฎหมายมีเหตุผลตามหลักวิชาการ หลัก
คุณธรรม และวฒันธรรมท่ีดีงามโดยค านึงถึงปัจจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งและผลท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นอยา่งรอบคอบ  

2 จดัท าข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยาย
และเพิ่มประเภทวิชา สาขาวิชาท่ีเปิดสอนในสถานศึกษา 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม
ชุมชนและท้องถ่ิน ตามความพร้อมและศักยภาพของ
สถานศึกษา 

     การจัดท าข้อมูลแผนการรับนักเรียน  นักศึกษามี
ความพอดีต่อความจ าเป็นและเหมาะสมของ
สถานศึกษา 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
 

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
 
งานวางแผนและงบประมาณ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คว

าม
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าณ
 

คว
าม
มีเ
หต

ุผล
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คุม้

กนั
ที่ดี

 

เงื่อ
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การประยกุตห์ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
งานวางแผนและงบประมาณ 

3 ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดและด าเนินการ
เร่ืองการปรับแผนการใชจ่้ายเงินของสถานศึกษา 

     การตรวจและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
และเงินนอกงบประมาณมุ่งให้เกิดการใช้จ่ายอย่าง
พอประมาณ และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4 รวบรวมแผนการใช้ จ่ าย เงิน งบประมาณ  เงิ นนอก
งบประมาณ เป็นค่าวสัดุฝึกของแผนกวิชา ส ารวจความ
ตอ้งการวสัดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชา และงานต่าง ๆ เพื่อ
เป็นขอ้มูลในการประกอบการพิจารณาจดัซ้ือจดัจา้ง  

     การรวบรวมแผนการใชจ่้ายเงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณเน้นความประหยดั เรียบง่าย และ
ได้ประโยชน์ สู งสุด และการปรับแผนการใช้
จ่ า ย เงิ น ข อ งส ถ าน ศึ ก ษ า เป็ น ไ ป ต าม ก า ร
เปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และ
วัฒนธรรม  สอดคล้องกับความต้องการวัส ดุ
ครุภณัฑข์องแผนกวิชา และงานต่าง ๆ 

5 วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใชจ่้ายให้
มีประสิทธิภาพ 

     การวิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเป็นไปตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ตารางท่ี 4  การประยกุตห์ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 
 

 
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คว
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การประยกุตห์ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 

1 รวบรวมข้อมู ลจากห น่วยงานภายในและภายนอก
สถานศึกษา ประมวลผล จดัเก็บรักษา จดัท า และบริการ
ข้อมูลและสารสนเทศเก่ียวกับนักเรียน นักศึกษา สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภณัฑ ์
อาคารสถานท่ี แผนการเรียน และขอ้มูลทางเศรษฐกิจและ
สั ง ค ม  ต าม ห ลั ก เก ณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร ท่ี ส านั ก ง าน
คณ ะกรรมการก ารอาชี ว ศึกษ าก าหนดด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยประสานงานกบัแผนกวิชาและงานต่าง 
ๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

     การรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานเป็นไปด้วยความอดทน ความเพียร 
สติปัญญา และความรอบคอบ 
การประมวลผล  จดัเก็บ  รักษา  จดัท า  และบริการ
ข้อมูล  ส ารสนเทศ  เป็นไปเพื่ อการเช่ื อม  โยง
สัมพนัธ์กนัเพื่อการวางแผนและประยกุตใ์ช ้

2 รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การจดัการศึกษาและการประกอบอาชีพ 

     การรวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆมีการ
ปฏิบติัอยา่งรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 
 

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คว
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การประยกุตห์ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 

3 พฒันาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษาให้สามารถ
เช่ือมโยงกบัสถานศึกษาอ่ืน ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอ่ืน 
รวมทั้ งการพัฒนาศักยภาพการใช้ขอ้มูลสารสนเทศจาก
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

     การพฒันาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา
เป็นไปเพื่อการเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับผลกระทบและ
การเปล่ียนแปลง ทั้ งในและต่างประเทศและการ
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เน้นความ
จ าเป็นและเหมาะสมกับฐานะของสถานศึกษา 
สังคม และวฒันธรรม 

4 ก ากับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

     การก ากับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎ 
หมายวา่ดว้ยการกระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

5 ด า เนิ น ก าร เก่ี ยวกับ ศู น ย์ก าลังคนอาชี ว ศึกษ าของ
สถานศึกษา 

     การด าเนินการเก่ียวกบัศูนยก์ าลงัคนอาชีวศึกษาดว้ย
ความอดทน ความเพียร สติปัญญา และความ
รอบคอบ 

 

   43 



 
44 

 

ตารางท่ี 5  การประยกุตห์ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงานวิจยั พฒันา นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์ 
 

 
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

งานวิจยั พฒันา นวตักรรม  
และส่ิงประดิษฐ์ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คว
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การประยกุตห์ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
งานวจิยั พฒันา นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์ 

1 ส่งเสริมสนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรใน
สถานศึกษาเก่ียวกับการวิจัย  การพัฒนาองค์ความ รู้ 
เทคโนโลยีนวัตกรรม  และ ส่ิ งประดิษ ฐ์ ต่ าง ๆ  เพื่ อ
ประโยชน์ในการจดัการการศึกษา การประกอบอาชีพ และ
ประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และทอ้งถ่ิน 

     การส่งเสริม สนับสนุนบุคลากร และนักเรียน 
นักศึกษาให้ได้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
สู ง สุ ด เพื่ อ ก ารวิ จั ย  ก ารพัฒ น าอ งค์ ค ว าม รู้  
เทคโนโลยี นวตักรรม โครงการ โครงงาน และ
ส่ิงประดิษฐ์ต่าง ๆ 

2 วิเคราะห์ วิจยั และประเมินผลการใชห้ลกัสูตร ผลสัมฤทธ์ิ
การจัดการเรียนการสอน การใช้เคร่ืองมือวสัดุ อุปกรณ์ 
ครุภณัฑ์ทางการศึกษา ในการจดัการเรียนการสอน การใช้
อาคารสถานท่ีและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียน
การสอน และประเมินผลการจดัอบรมและการจดักิจกรรม
ในสถานศึกษา 

     การวิจยั และประเมินผลการใชห้ลกัสูตรผลสัมฤทธ์ิ
การจัดการเรียนการสอน การใช้เคร่ืองมือวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ทางการศึกษา ในการจดัการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรม การฝึกอบรม การใช้
อาคารสถานท่ีและงานอ่ืน ๆ โดยยึดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ตารางท่ี 6  การประยกุตห์ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงานความร่วมมือ 
 

 
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
งานความร่วมมือ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คว
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การประยกุตห์ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
งานความร่วมมือ 

1 ประสานความร่วมมือกบัต่างประเทศและความช่วยเหลือ
จากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา 

     การประสานความร่วมมือกับต่างประเทศในการ
ร่วมลงทุนเพื่อการศึกษาเป็นไปโดยค านึงถึงปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งและค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น อย่าง
รอบคอบ ถ่ีถว้น 

2 ประสานความร่วมมือและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา 

     การประสานความร่วมมือและด าเนินกิจกรรมของ
สถาน ศึกษาด าเนิ นการโดยค านึ ง ถึ งปั จจัย ท่ี
เก่ียวขอ้ง อยา่งรอบคอบถ่ีถว้น 

3 ประสานงานและให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

     การร่วมลงทุนเพื่ อการศึกษาเป็นไปตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม ให้ความร่วมมือกับฝ่ายงาน
ต่างๆ และหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาอยา่งรู้เขา 
รู้เรา รู้จกัเลือกส่ิงท่ีดีและเหมาะสมมาประยกุตใ์ช ้
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 2.4 ความส าคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 ปัจจุบนัองคก์รต่างๆก าลงัเผชิญกบัสภาวะการเปล่ียนแปลงภายนอกอย่างรวดเร็วไม่วา่จะ
เป็นปัจจยัดา้นการเมือง สังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยท่ีีลว้นแต่เป็นแรงผลกัดนั ใหอ้งคก์รตอ้งเร่ง
ปรับตวั พฒันากลยุทธ์องคก์ร เปล่ียนวิธีคิด วิธีการท างานภายในองคก์รให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
สร้างวฒันธรรมองคก์รใหม่ ลดละเลิกวฒันธรรมเก่าท่ีเป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จเพื่อใหอ้งคก์รอยู่
รอดปลอดภยัและเติบโตอย่างย ัง่ยืน ภาวการณ์แข่งขนัท่ีสูงขึ้นท าให้องคก์ารตอ้งเผชิญกบัคู่แข่งทั้ง
ภายในและภายนอก ความผนัผวนท่ีไม่หยุดน่ิงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท าให้เกิดอุปสรรคและ
ปัญหาแก่องค์การอย่างต่อเน่ือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นหนทางท่ีมัน่คง มีล าดบั
ขั้นตอนในการปฏิบติั ท่ีจะให้ประชาชนในชาติและพื้นฐานของเศรษฐกิจโดยรวม มีความเขม็แขง็ มี
รากฐานท่ีมัน่คง ย ัง่ยืน ซ่ึงไดมี้ผูรู้้และนักวิชาการไดใ้ห้ความส าคัญของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไวด้งัน้ี 
 สุเมธ ตันติเวชกุล (2550 : 83) ได้ให้ความส าคัญเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงว่า การน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต ์ใชใ้ห้ ประสบความส าเร็จไดน้ั้น 
ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึง คือ การมีสติพิจารณาตวัเองรู้จกัใชท้รัพยากรใหเ้พียงพอ และเหมาะสมอยา่ใหม้าก
เกินไปหรือน้อยเกินไป ซ่ึงทุกจังหวดัตอ้งส ารวจจ านวนขา้ราชการพร้อม ศกัยภาพขา้ราชการ และ
วางแผนการท างานให้เกิดการพัฒนา ในแต่ละจังหวัดไม่จ าเป็นต้องด าเนินงาน ในลักษณะท่ี
เหมือนกันก็ได้ รู้จกัใช้เหตุและผล พร้อมกับสติปัญญา ด้วยความระมดัระวงัและรอบคอบ รู้จกั
ปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้รอบรู้อยู่เสมอและท่ีส าคัญ คือ ต้องมีความซ่ือสัตย์สุจริต เพราะหาก 
ขา้ราชการไม่ซ่ือสัตยสุ์จริตแลว้จะเกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนและประเทศชาติ 
 เกษม วฒันชยั (2550 : 123) ไดใ้ห้ความส าคญัเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ว่า ในขณะน้ีประเทศชาติมีการเปล่ียนแปลงมาก ดงันั้น การน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องน ามาใช้อย่างรู้เท่าทันและอย่างฉลาดใช้ เพราะภาวะหลายอย่างของ
ประเทศขณะน้ี มีปัญหาในหลายดา้น โดยเฉพาะในเร่ืองเศรษฐกิจ การเมือง สังคม หากประชาชน
น าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชก้็จะอยู่ไดอ้ย่างมีความสุข และวนัน้ีหลายคนยงัมี ความ
เขา้ใจผิดเร่ือง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นแนวคิดท่ีต่อตา้นโลกาภิวตัน์ แต่ในความเป็นจริง 
แลว้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัครอบครัวไปจนถึงประเทศ เพื่อรองรับ
การ เปล่ียนแปลง โดยยดึหลกัสายกลาง ประหยดั อดออม ซ่ึงทุกประเทศสามารถน าไปใชไ้ด ้
 จิรายุ อิศรางกูร ณ อยธุยา (2550 : 1) ไดใ้ห้ความส าคญัเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงว่า การประยุกตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการบริหารเศรษฐกิจ ไดแ้ยกออกเป็น 4 
ส่วน คือ การพฒันาคนของประเทศไทย คิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงในภาคปฏิบติั 
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และเศรษฐกิจพอเพียงกับหนทางข้างหน้า ในเน้ือหาส าคัญส่วนหน่ึงของ เศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคปฏิบติั ไดร้ะบุไวว้่า นักเศรษฐศาสตร์แสดงให้เห็นเช่นกนัว่า หลกัการของ เศรษฐกิจพอเพียง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการบริหารเศรษฐกิจ การออกแบบนโยบายและการวาง แผนการ
พฒันาประเทศได ้ 
 ชาญเวช บุญประเดิม (2559 : 1-2) ไดใ้ห้ความส าคญัเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงว่า กระทรวงศึกษาธิการ ไดใ้ห้ความส าคญัในการขบัเคล่ือนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษาเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมชดัเจน โดยมุ่งเน้นพฒันาสถานศึกษาในการน้อมน าหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อปลูกฝังให้
เยาวชนมีคุณลกัษณะ “อยูอ่ยา่งพอเพียง” มุ่งเนน้การด าเนินชีวิตดว้ยความพอประมาณ ความมีเหตุมี
ผล มีภูมิคุ ้มกันในตัวท่ีดี และเรียนรู้ในการพึ่ งพาตนเองให้ได้มากท่ีสุด โดยได้มีก ารประกาศ
นโยบายการขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา เพื่อให้องค์กรหลกั หน่วยงาน และ
สถานศึกษา ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 ศูนยข์บัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง (2560 : 8) ไดใ้ห้ความส าคญัเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงว่า หมายถึงเศรษฐกิจท่ีสามารถอุม้ชูตวัเองได ้ให้มีความพอเพียงกบัตนเอง (Self 
Sufficiency)อยู่ไดโ้ดยไม่เดือดร้อน โดยตอ้งสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนให้ดีเสียก่อน คือ ตั้ง
ตวัให้มีความพอกิน พอใช้ ไม่ใช่มุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่เพียง
อย่างเดียว เพราะผูท่ี้มีอาชีพและฐานะเพียงพอท่ีจะพึ่งตนเอง ย่อมสร้างความเจริญก้าวหน้า และ
ฐานะทางเศรษฐกิจชั้นท่ีสูงขึ้นไปตามล าดบัตอ่ไปได ้
 สรุปได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชน ชุมชน สังคมในทุกระดับ รวมถึงระดับรัฐบาลในการพฒันาและบริหารประเทศ ให้
ด าเนินไปในทางสายกลาง เป็นแนวทางการแกไ้ขเพื่อให้รอดพน้ และสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง
และยัง่ยนืภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ และความเปล่ียนแปลงต่างๆ 
 2.5 การขับเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง  เป็นแนวทางการด าเนิน ชีวิตและวี ถีป ฏิบั ติ ท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 9 ทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า  
42  ปี  ท่ีพระองค์ทรงเน้นย  ้าแนวทางการพัฒนา  บนหลักแนวคิดพึ่ งตนเองเพื่อให้เกิดความ
พอมีพอกิน พอใช ้ของคนส่วนใหญ่  โดยใชห้ลกัความพอประมาณ  การค านึงถึงการมีเหตุผล  การ
สร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท   ตระหนกัถึงการพฒันา
อย่างเป็นขั้นเป็นตอนท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชา  และการมีคุณธรรมเป็นกรอบในการปฏิบติัและการ
ด ารงชีวิต  การจดัการศึกษาจึงเป็นกลไกส าคญัในการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และการประยุกตใ์ช้
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หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต ในทุกระดบัการศึกษา การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา จึงเป็นหัวใจส าคญัต่อความส าเร็จในการน้อมน าแนวคิดตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัในสถานศึกษา โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาไดมี้นโยบายในการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาดงัน้ี 
 กระทรวงศึกษาธิการ. (2552 : 2-6) กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานหลกัในการ
พฒันาคนและสร้างเยาวชนให้มีคุณภาพของประเทศไดต้ระหนักและเห็นคุณค่าในภารกิจดงักล่าว 
จึงมีนโยบายท่ีจะสร้างกระบวนการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง โดยอญัเชิญ
มาใช้เป็นหลกัในการพฒันาคนให้มีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองได ้คนส่วนใหญ่พอมี พอกิน พอใช ้
พออยู่ ในการด าเนินชีวิต โดยใชห้ลกัความพอประมาณ การค านึงถึงความมีเหตุผล มีภูมิคุม้กนัท่ีดี
ในตวั และมีคุณธรรมก ากับความรู้เป็นกรอบในการด ารงชีวิต  และเป็นพลเมืองดีของชาติ จึงได้
ร่วมกบัคณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซ่ึงมี ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธาน ภายใตค้ณะท างาน
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงดา้นสถาบนัการศึกษาและเยาวชน สร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งใน
วงการศึกษาเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกบับทบาทภารกิจของแต่ละบุคคล และปลูกฝังปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการด ารงชีวิต
ให้อยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนน าไปสู่การปรับแนวทางการพัฒนาด้วยการ
ก าหนดนโยบายดา้นการศึกษาโดยน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพฒันา
คุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ท่ี
เช่ือมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษา สถาบนัครอบครัวชุมชน สถาบนัทางศาสนา และ
องค์กรภาคส่วนต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา เพื่อให้ผูเ้รียนเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ตาม
เจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา ตามนโยบายท่ีมุ่งพฒันาสถานศึกษา ในการน าหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง ไปจดัการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลสู่การด าเนิน  ชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของผูเ้รียน ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการ ศึกษาอย่างต่อเน่ืองให้
หน่วยงานในสังกดัและในก ากบั ร่วมประสานความร่วมมือ ระหวา่งกนัในการด าเนินการขบัเคล่ือน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และก าหนดแผนด าเนินงานหลกั ไว ้4 ประการ ดงัน้ี 
  1. การสร้างความรู้ความเขา้ใจ โดยการพฒันามาตรฐานการเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้
ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมรูปแบบต่างๆ การพฒันาบุคลากรเครือข่าย การประชาสัมพนัธ์สร้างความ
เขา้ใจ 
  2. การน าสู่การปฏิบติั โดยน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน และ  
การบริหารจดัการในสถานศึกษา 
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  3. การประสานความร่วมมือและเช่ือมโยงเครือข่าย โดยการจัดท าฐานข้อมูลกลาง
เก่ียวกบั เศรษฐกิจพอเพียงดา้นการศึกษา 
  4. การติดตามประเมินผล โดยการพฒันาดชันีตวัช้ีวดัความพอเพียงของสถานศึกษา 
การติดตามผลงานในพื้นท่ี การรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน การประเมินผลนักเรียน 
นักศึกษา  และประชาชนท่ีรับบริการ ตลอดจนเช่ือมโยงผลงานของครู/ผู ้บริหารท่ีประสบ
ความส าเร็จกบัการประเมินวิทยฐานะ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 7-31)ได้ด าเนินการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงลงสู่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวิสัยทัศน์ท่ีว่า “ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองค์กรหลกัในการจดัและส่งเสริมสนับสนุน การจดัการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวยัเรียนอย่างทัว่ถึง มีคุณธรรมน าความรู้ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีคุณภาพตามมาตรฐาน” แนวทางการจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ 
  1. เป้าหมายส าคญัของการจดัการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกฝัง
ให้เด็กและเยาวชนรู้จกัการใชชี้วิตท่ีพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ ฝึกการอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น
อย่างเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึก รักษส่ิ์งแวดลอ้ม และเห็นคุณค่าของวฒันธรรม ค่านิยม 
เอกลกัษณ์ของความเป็นไทย 
  2. จุดหมาย คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 จุดหมาย หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มี
ปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิด
กบัผูเ้รียน เม่ือจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี 1)มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เห็น
คุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบติั ตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ 
ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2)มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา 
การใช้เทคโนโลยีและ มีทกัษะชีวิต 3)มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออก
ก าลงักาย 4)มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ในวิถีชีวิตและ 
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และ5)มีจิตส านึกใน
การอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท า
ประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างมีความสุขคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2553 : 1-6) ได้ด าเนินการขับเคล่ือนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่สถานศึกษา โดยมีวิสัยทศัน์ท่ีวา่ “มุ่งพฒันาสถานศึกษาในการน า
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หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลสู่การ
ด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของผูเ้รียน ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งอย่างต่อเน่ือง”  การอาชีวศึกษาเป็นการจดัการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการปฏิบติัเพื่อสร้างทกัษะ
อาชีพให้กับผูเ้รียน การจดัการศึกษาจึงมุ่งเน้นท่ีการบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละ
รายวิชาท่ีมีการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนของกิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีต่อ
ยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนควรมุ่งเนน้การจดัการท่ีสอดคลอ้งกบัหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง คือ 
  1. พอประมาณกับศักยภาพของผูเ้รียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและ
ชุมชนท่ีตั้งฝึกให้ผูเ้รียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุม้กนัในดา้นต่าง ๆ โดยการด าเนิน
กิจการตอ้งน าไปสู่ความยัง่ยนืของผล 
  2. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนใชค้วามรู้ อยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั ฝึกการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น มี
คุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น อดทน มีความพากเพียร มีวินยั มี
สัมมาคารวะรู้จกัท าประโยชน์ใหก้บัสังคม ร่วมดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและสืบสานวฒันธรรมไทย 
 เพื่อให้สถานศึกษาน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียน
การสอนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและการบริหารจดัการสถานศึกษา เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบติั
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดการปรับเปล่ียนแนวคิดในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐาน
ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเน่ือง  จึงก าหนดเป็นยุทธศาสตร์และแนวทางการ
ขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาแนวทางการจดัการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
  1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจยัแนวทางการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจดัการศึกษา 
  1.2 จดัท าแนวทางการจดัการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน
โดยสอดแทรกทั้งในการจดัการเรียนการสอนทุกรายวิชาและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพื่อให้เกิดการ
พฒันาตามล าดบัอย่างเป็นระบบเพื่อใหเ้กิดการพฒันาการเรียนรู้ระดบับุคคลและครอบครัว สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้น าไปขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาบุคลากร 
  2.1 อบรมสัมมนาผูบ้ริหารการศึกษาให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจในการน าหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการบริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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  2.2 อบรมและพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา ขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้
สามารถน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการสู่การบริหาร การจัดการและการเรียน
การสอน 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การขยายผลและการพฒันาเครือข่าย 
  3.1 ใหส้ถานศึกษาท่ีเป็นแบบอยา่งช่วยเหลือพฒันาสถานศึกษาในอาชีวศึกษาจงัหวดัท่ี
เขา้ร่วมโครงการอย่างน้อย 1:10 แห่ง ในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการสู่
การบริหาร การจดัการและการเรียนการสอน 
  3.2 จัดให้มีระบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้และส่งเสริม สนับสนุน การประสานกร
ด าเนินงานของเครือข่าย 
  3.3 จดัท าระบบขอ้มูลสารสนเทศและเช่ือมโยงเครือข่ายกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 
  4.1 เผยแพร่การประยุกตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการศึกษาโดย
จดัท าส่ือรูปแบบต่าง ๆ ประชาสัมพนัธ์เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงาน องคก์รต่าง ๆ ท่ีสนใจ 
  4.2 เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ความก้าวหน้าของการจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การพฒันากระบวนการติดตามและประเมินผล      
  5.1 จดัตั้งคณะกรรมการประเมินผลในระดบัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ระดับภาคหรือระดับจังหวัดและระดับสถานศึกษา โดยให้คณะกรรมการมีหน้าท่ี ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผล 
  5.2 ก าหนดรูปแบบ แนวทาง เคร่ืองมือและคู่มือในการติดตามและประเมินผล 
  5.3 ด าเนินการติดตามประเมินผลและรายงานผล 
 กลุ่มนโยบายอุดมศึกษา  (2558 : 1-2) กล่าวถึงวิสัยทศัน์ของส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาท่ีว่าส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นองคก์รหลกัท่ีช้ีน าการพฒันาอุดมศึกษา
ไทย ใหเ้ป็นพลงัสร้างสรรคส์ังคมไทยอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงมีค าจ ากดัความท่ีส าคญัคือ 
 1. “องค์กรหลัก” เป็นองค์กรท่ีมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายในการจัดท านโยบาย 
มาตรฐานและแผนพฒันาอุดมศึกษา โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 2. “ช้ีน าการพฒันาอุดมศึกษาไทย” เพื่อสนับสนุนให้สถาบนัอุดมศึกษามีความ เป็นเลิศ
ทางวิชาการ ผลิตก าลังคนท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม พัฒนางานวิจัย  สร้างสรรค์องค์ความรู้และ
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ให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน บน อตัลกัษณ์ของแต่ละสถาบนั เพื่อธ ารงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ 
วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 
 3. “พลงัสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างย ัง่ยืน” หมายถึง ส่งเสริมความร่วมมืออุดมศึกษากบั
ทุก ภาคส่วนของสังคม เพื่อให้เกิดพลงัองคค์วามรู้และคนท่ีมีคุณภาพ บนพื้นฐาน หลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงการมีธรรมาภิบาล เพื่อแกไ้ขปัญหาสังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศ 
 สรุปไดว้่า การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษามีความส าคญัต่อการบริหารงาน
ในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างคนให้มีการเรียนรู้ วิชาการและทกัษะต่างๆ ท่ีจ าเป็น เพื่อให้สามารถ
รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณธรรม จนมีความเขา้ใจและตระหนัก
ถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกนัของคนในสังคม และอยู่ร่วมกบัระบบนิเวศน์วิทยาอย่างสมดุล เพื่อจะ
ไดมี้ความเกรงกลวัและละอายต่อการประพฤติผิดมิชอบ ไม่ตระหน่ี เป็นผูใ้ห้ เก้ือกูล แบ่งปัน มีสติ
ย ั้งคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ ก่อนท่ีจะตดัสินใจ หรือกระท าการใดๆ จนกระทัง่เกิดเป็นภูมิคุม้กนัท่ี
ดีในการด ารงชีวิต โดยสามารถคิดและกระท าบนพื้นฐานของความมีเหตุมีผล พอเหมาะ 
พอประมาณกบัสถานภาพ บทบาทและหน้าท่ีของแต่ละบุคคล ในแต่ละสถานการณ์ แล้วเพียรฝึก
ปฏิบติัเช่นน้ี จนตนสามารถท าตนใหเ้ป็นพึ่งของตนเองได ้และเป็นท่ีพึ่งของผูอ่ื้นไดใ้นท่ีสุด 
 2.6 การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2560 : 22-25) ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัการศึกษา
เพื่อพฒันาคนของประเทศไดมุ้่งเน้นความส าคญักับการพฒันาคนซ่ึงเป็นศูนยข์องการพฒันาตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้น้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัด
การศึกษา ตามวิสัยทศัน์ท่ีก าหนดไวว้่า กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรหลกั ท่ีมุ่งจดัและสังเสริม
การศึกษาใหป้ระชาชนมีคุณธรรมน าความรู้ มีคุณภาพ มีศกัยภาพการพฒันาตนเองตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างสังคมคุณธรรม พฒันาสังคมฐานความรู้ และยืนหยดัในเวทีโลก
บนพื้นฐานความเป็นไทย และไดก้ าหนดระดบัการขบัเคล่ือนอยา่งเป็นระบบดงัน้ี 
 1. การขบัเคล่ือนโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการ
โดยศูนย์ขับเคล่ือนสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ส านักส่งเสริมกิจการการศึกษา ส านัก
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ มีกระบวนการขบัเคล่ือนโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี 
  1.1 ด าเนินการจดัท านโยบาย ขอ้สั่งการ องคค์วามรู้ และมาตรการเสริมแรง 
  1.2 จดัท ากลไกการขบัเคล่ือนโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.3 จดัท ายทุธศาสตร์ กลยทุธ์ มาตรการ แผนยทุธศาสตร์ และหลกัสูตรการอบรม 
  1.4 อ านวยการ ก ากบั ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานทุกระดบั 
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  1.5 ให้ความเห็นชอบผลการขบัเคล่ือนโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
ดีเด่น 
  1.6 จดัท ามาตรการเสริมแรงและมอบโล่รางวลัเชิดชูเกียรติ 
 2. การขบัเคล่ือนโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงขององคก์รหลกั ด าเนินการโดย
ศูนย์ขับเคล่ือนสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี
กระบวนการขบัเคล่ือนโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี 
  2.1 น านโยบายสู่การปฏิบติั โดยกลไลการขบัเคล่ือนในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
  2.2 จดัท าองคค์วามรู้และแผนปฏิบติังานสนบัสนุนการด าเนินงานในพื้นท่ี 
  2.3 จดัท าขอ้สั่งการ มาตรการขบัเคล่ือนของหน่วยงาน และสถานศึกษาธิการ 
  2.4 อ านวยการ ก ากบัติดตาม การด าเนินการโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
เขม้แขง็ ต่อเน่ืองยัง่ยนื 
  2.5 ให้ความเห็นชอบผลการปฏิบติังานโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงระดบั
ดีเด่นเสนอกระทรวงศึกษาธิการ 
 3. การขับเคล่ือนโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจงัหวดัหรือเขตพื้นท่ี
การศึกษา ด าเนินการโดยศูนยข์บัเคล่ือนสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงระดบัจงัหวดัหรือเขตพื้นท่ี
การศึกษา โดยมีกระบวนการขบัเคล่ือนโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี 
  3.1 จดัท าแผนปฏิบติังานโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.2 จดัท าแผนการอบรมให้ความรู้ ความเขา้ใจในการด าเนินงานโครงการสถานศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  3.3 ด าเนินการขับเคล่ือนนโยบายโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การ
ปฏิบติัในสถานศึกษา 
  3.4 อ านวยการ ก ากบัติดตาม การด าเนินงานโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.5 ประสานงาน บูรณาการกบัทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 4. การขับเคล่ือนโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับสถานศึกษา ด าเนินกา
รดดยผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกแห่งในสังกดั กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี
กระบวนการขบัเคล่ือนโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี      
  4.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษาน านโยบายการขับเคล่ือนโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) และมอบนโยบายการขับเคล่ือน
โครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ใหก้บัครู บุคลากร เด็ก นกัเรียนละนกัศึกษา 
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  4.2 จดัท าแผนการฝึกอบรมให้ความรู้และด าเนินการอบรมครู บุคลากร เด็ก นักเรียน
ละนกัศึกษา 
  4.3 บริหารจดัการสถานศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชห้ลกั 4M 
และกระบวนการบริหารวงจรคุณภาพ (PDCA)      
  4.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการปฏิบัติงาน และ
คณะท างานโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.5 ประสานงานกบัชุมชน แสวงหาความร่วมมือ ใช้ทรัพยากรร่วมกนักบัหน่วยงาน
ต่างๆ 
 5. ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียงและแผนกวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินการโดยครูประจ า
ชั้น ครูท่ีปรึกษา ครูประจ าวิชา นกัเรียนและนกัศึกษาแกนน า 4 กลุ่มงานคือ กลุ่มงานดา้นองคค์วามรู้ 
กลุ่มงานดา้นการผลิต กลุ่มงานดา้นการตลาด และกลุ่มงานดา้นการเงินและบญัชีโดยมีกระบวนการ
ขบัเคล่ือนหอ้งเรียนเศรษฐกิจพอเพียงและแผนกวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี 
  5.1 ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียงและแผนกวิชาเศรษฐกิจพอเพียง มีผลิตภัณฑ์ตาม
บริบทของสถานศึกษาสอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.2 ภายในห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียงและแผนกวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ย
คณะกรรมการนักเรียนและนกัศึกษาแกนน า 4 กลุ่มงานคือ กลุ่มงานดา้นองคค์วามรู้ กลุ่มงานดา้น
การผลิต กลุ่มงานดา้นการตลาด และกลุ่มงานดา้นการเงินและบญัชี 
  5.3 ครูประจ าชั้น ครูท่ีปรึกษา ครูประจ าวิชา นักเรียนและนักศึกษาแกนน า น าความรู้
มาจดัท าแผนงานและแผนปฏิบติัการกระบวนการบริหารวงจรคุณภาพ (PDCA)  
  5.4 นกัเรียนและนกัศึกษาแกนน า วิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานและประสานผูป้กครอง ผูน้ า
ทอ้งถ่ิน ชุมชน เพื่อร่วมมือสร้างอาชีพ 
  5.5 ด าเนินการระดมทุน ออมทรัพย ์โดยการจดัท าโครงงานท ามาหากิน และจดัท า
บญัชีรายรับ-รายจ่าย 
  5.6 ด าเนินการตามบริบท วฒันธรรม ความเป็นอยู่ของชุมชนและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
เพื่อสร้างอุปนิสัยอยูอ่ยา่งพอเพียง 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ภารกิจหลกัในการจดัการอาชีวศึกษา ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการบ่มเพาะเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ 
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ประกอบอาชีพอิสระสอดคลอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซ่ึงมี
สถานศึกษาในสังกดักระจายทัว่ประเทศ มีความตระหนักและเห็นความส าคญัในการพฒันาผูเ้รียน
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ให้เกิดกระบวนการคิด ปลุกฝังการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงไดก้ าหนด
เป็นจุดเน้นส าคญั ในยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพผูเ้รียนเขา้สู่มาตรฐานสากล ท่ีมุ่งเน้นการ
พฒันาให้เป็นคนดี คนเก่ง มีสมรรถนะอาชีพเทียบเท่ามาตรฐานท่ีก าหนด โดยการปลูกฝังคุณธรรม 
ความส านึกในการเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2560 : 1-2) 

3. หลกัการ แนวคิดเกีย่วกบัรูปแบบ  
 3.1 แนวคิดเกีย่วกบัรูปแบบ 
 ส าหรับแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบไดมี้นักวิชาการ และนักการศึกษาไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบั
รูปแบบไวด้งัน้ี 
 สมาน อัศวภูมิ (2549 : 14-15) ได้ให้แนวคิดในการศึกษารูปแบบไว ้3 ลักษณะ คือ 1) 
การศึกษารูปแบบ เป็นศึกษาสภาพปัจจุบันของรูปแบบตามกรอบรูปแบบท่ีผูว้ิจัยก าหนด ซ่ึง
ด าเนินการโดยการส ารวจ ความคิดเห็น หรือการศึกษาสภาพจริงในภาคสนาม 2)การน าเสนอ
รูปแบบ เป็นการออกแบบและน าเสนอรูปแบบใหม่ เพื่อให้ไดรู้ปแบบท่ีดีกว่าท่ีเป็นอยู่ การวิจยัเพื่อ
น าเสนอรูปแบบในลกัษณะน้ีไม่ตอ้งทดลองใชรู้ปแบบ เพียงแต่จดัใหมี้การน าเสนอรูปแบบเพื่อการ
พิจารณาของผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่นการน าเสนอผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาและประเมินรูปแบบในลกัษณะ
ของการใช้แบบสอบถามหรือการประชุมสัมมนา หรือน าเสนอให้ผูป้ฏิบติัประเมินความเหมาะสม
ความเป็นไปได ้และการให้ขอ้คิดเห็นเสนอแนะต่างๆ ซ่ึงการรายงานผลการวิจยั จะน าเสนอสภาพ
ปัจจุบนัของรูปแบบ การออกแบบรูปแบบและผลการน าเสนอรูปแบบ 3)การพฒันารูปแบบ เป็น
การวิจยัท่ีผูว้ิจยัตอ้งด าเนินการศึกษารูปแบบ การออกแบบรูปแบบใหม่หรือการน ารูปแบบใหม่ไป
ทดลองใชใ้นสภาพจริงโดยไม่ตอ้งควบคุมตวัแปรอยา่งเขม้งวดมากนกัและรายงานผลการทดลองใช ้
 ชาญชัยณรงค์  ทรงคาศรี (2552 : 16) กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง สภาพลักษณะท่ี
ครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญซ่ึงได้รับการจัดไวอ้ย่างเป็นระเบียบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี 
หลกัการ แนวคิดหรือความเช่ือต่างๆ โดยประกอบดว้ยกระบวนการหรือขั้นตอนส าคญัรวมทั้งวิธี
และเทคนิคต่างๆ ท่ีสามารถช่วยให้สภาพนั้นเป็นไปตามทฤษฎี หลกัการ หรือแนวคิดท่ียึดถือซ่ึง
ได้รับการพิสูจน์ทดสอบ หรือยอมรับว่ามีประสิท ธิภาพ สามารถใช้เป็นแบบแผนให้บรรลุ
วตัถุประสงคเ์ฉพาะของรูปแบบนั้นๆ 
 ขนิษฐา ชัยประโคน (2557 : 101-102) ไดใ้ห้แนวคิดในการศึกษารูปแบบไวว้่า รูปแบบ
เป็นการยอ่ส่วนความจริงใหเ้ล็กลงเพื่อใหพ้ิจารณาและช่วยใหเ้ขา้ใจในขอ้เทจ็จริง ปรากฏการณ์หรือ
พฤติกรรมต่างๆโดยการจดัวางแบบแผนให้เขา้ใจง่ายขึ้น ซ่ึงเป็นเหมือนตวัแทนความจริง แต่มิใช่
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ขอ้เท็จจริง หรือปรากฏการณ์ทั้งหมดท่ีเกิดขึ้น บรรยายคุณลกัษณะส าคญัของปรากฏการณ์อย่าง
ละเอียดทุกแง่มุม ส่วนการท่ีจะระบุว่ารูปแบบหน่ึงๆ จะตอ้งมีรายละเอียดมากน้อยเพียงใดจึงจะ
เหมาะสม และรูปแบบนั้นๆ ควรมีพฤติกรรมอะไรบา้ง ไม่ไดมี้ขอ้ก าหนดตายตวั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัประ
กฎการณ์แต่ละอย่าง และวตัถุประสงค์ของผูส้ร้างรูปแบบท่ีต้องการอธิบายปรากฏการณ์นั้นๆ 
อยา่งไร 
 อธิก  ทกัษ์เตชาภคั (2560 : 17 )ไดใ้ห้แนวคิดในการศึกษารูปแบบไวว้่ารูปแบบ หมายถึง 
แบบแผน แนวทาง หรือโครงสร้างท่ีครอบคลุมองคป์ระกอบส าคญัท่ีสัมพนัธ์กนั ซ่ึงไดรั้บการจดัไว้
อย่างเป็นระเบียบตามหลกัปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิดหรือความเช่ือต่างๆ ซ่ึงจะสามารถช่วย
ให้บรรลุว ัตถุประสงค์ท่ีต้องการ โดยอาศัยกระบวนการหรือขั้นตอนการตรวจสอบพิสูจน์
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลท่ีเช่ือถือและยอมรับได ้
 สรุปไดว้า่ รูปแบบเป็นส่ิงท่ีแสดงโครงสร้างขององคป์ระกอบของความเก่ียวขอ้งระหวา่ง
ชุดของ ปัจจยัหรือตวัแปรต่าง ๆ หรือองค์ประกอบท่ีส าคญัในเชิงความสัมพนัธ์หรือเหตุผลซ่ึงกนั
และกัน เพื่อช่วยให้เข้าใจข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ หรือ
ระบบงานท่ีมีความเป็นอิสระจากกนัและกนั แต่ตอ้งท างานสัมพนัธ์และพึ่งพาเก่ียวขอ้งกนั  
 3.2 ความหมายของรูปแบบ 
 ส าหรับความหมายของรูปแบบไดมี้นกัวิชาการ และนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงความหมาย
ของรูปแบบไวด้งัน้ี 
 สมเกียรติ บุญรอด (2550 : 17) กล่าวว่า รูปแบบ คือกรอบแนวคิดท่ีอธิบายแบบอย่างของ
ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีเป็นชุดของตัวแปรหรือองค์ประกอบท่ีบ่งบอกถึงความสัมพันธ์กันซ่ึงอาจเป็น
แนวคิดท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมก็ได ้
 อภิญญา แก้วช่ืน (2550 : 52) กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึงแบบวิ ธีการท่ีได้จากการ
สังเคราะห์เอกสารร่วมกับแบบวิธีการท่ีเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น โดยผ่านกระบวนการทดสอบ
ความแม่นตรงและความน่าเช่ือถือดว้ยกระบวนการวิจยัอยา่งเป็นระบบ 
 ทิศนา แขมมณี (2551 : 1) กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง ตัวแทนท่ีสร้างขึ้ นเพื่อธิบาย
พฤติกรรมของลกัษณะบางประการของส่ิงท่ีเป็นจริงอย่างหน่ึง หรือเป็นเคร่ืองมือทางความคิดท่ี
บุคคลใชใ้นการหาความรู้ ความเขา้ใจปรากฏการณ์ 
 ชาญชยัณรงค์  ทรงคาศรี (2552 : 16) กล่าวว่า การพฒันารูปแบบ หมายถึงกระบวนการ
ด าเนินงานในรูปแบบของส่ือสัญลกัษณ์ต่างๆ ในการถ่ายทอดความรู้ ซ่ึงการสร้างหรือพฒันารูป
แบบจ าลองให้ความรู้ ตอ้งท าการศึกษาและสร้างแบบแผนการใหค้วามรู้ท่ีเหมาะสมกบัสภาพสังคม
ของท้องถ่ินนั้นๆ เพื่อให้รูปแบบจ าลองนั้ นมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงการพัฒนารูปแบบนั้ นมี
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สาระส าคญั คือ รูปแบบควรตอ้งมีทฤษีรองรับ เพื่อพฒันารูปแบบแลว้ก่อนน าไปใช้ตอ้งมีการวิจยั
เพือ่ทดสอบการพฒันารูปแบบจะมีจุดมุ่งหมายการพฒันารูปแบบนั้นๆ 
 กิตติคม คาวีรัตน์ (2553 : 52) กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง รูปธรรมของความคิดท่ีเป็น
นามธรรม ซ่ึงบุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหน่ึง เช่นเป็นค าอธิบาย เป็นแผนผัง 
ไดอะแกรม หรือแผนภาพเพื่อช่วยใหต้นเองและบุคคลอ่ืนสามารถเขา้ใจไดช้ดัเจนขึ้น 
 ณรงค์ ชูศรีชยั (2556 : 40) กล่าวว่า รูปแบบ คือ 1) เป็นแบบอย่างหรือตวัอย่างของส่ิงใด
ส่ิงหน่ึง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างหรือท าซ ้ าหรือใชเ้ลียนแบบในอนาคต 2) เป็นชุดของปัจจยั
หรือตวัแปรท่ีผูศึ้กษาไดพ้ฒันาขึ้น เพื่อแสดงหรืออธิบายใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบท่ี
ส าคญัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ 
 ภริดา ภู่ศิริ  (2558 : 36-37) กล่าวว่า รูปแบบหมายถึง รูปธรรมท่ีสร้างหรือพัฒนาขึ้นจาก
ความคิด ทฤษฎีท่ีไดศึ้กษามาของผูส้ร้างเอง เพื่อถ่ายทอดความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบตวัแปรเชิง
สาเหตุ โดยใช้ส่ือท่ีท าให้เขา้ใจได้ง่ายกระชบัถูกตอ้ง เช่นค าอธิบาย แผนผงั ไดอะแกรม สามารถ
ตรวจสอบเปรียบเทียบกับปรากฏการณ์จริงได้ เพื่อช่วยให้ตนเองและคนอ่ืนสามารถเข้าใจถึง
ความสัมพนัธ์และเป้าหมายของรูปแบบไดอ้ยา่งชดัเจน 
 เอกชัย บุตรแสนค า (2559 : 200-201) กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง แบบจ าลอง แบบแผน 
แบบอย่าง หรือตัวอย่างของส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือย่อส่วนของปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีผูเ้สนอรูปแบบ
ดงักล่าวไดศึ้กษาและพฒันาขึ้นมา เพื่อแสดงหรืออธิบายปรากฏการณ์ให้เขา้ใจไดง้่ายขึ้น หรือเป็น
แนวทางในการสร้างหรือท าซ ้า หรือในบางกรณีอาจจะใชเ้ป็นประโยชน์ในการท านายปรากฏการณ์
ท่ีจะเกิดขึ้น ตลอดจนใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการอย่างใดอยา่งหน่ึง หรือหลกัการหรือแนวคิด
เป็นชุดของปัจจัย หรือตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ท่ีมี
ความสัมพนัธ์องคป์ระกอบใหเ้ขา้ใจง่ายขึ้น 
 สรุปได้ว่า รูปแบบ หมายถึง แบบจ าลอง แบบแผน แบบอย่าง หรือตัวอย่าง ท่ีแสดง
ออกมาเพื่อช่วยให้ตนเองและผู ้อ่ืนสามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมของลักษณะบางประการท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัขององคป์ระกอบ จนสามารถท านายปรากฏการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นได ้
 3.3 ประเภทของรูปแบบ 
 ส าหรับประเภทของรูปแบบได้มีนักวิชาการ และนักการศึกษาได้จดัแบ่งประเภทของ
รูปแบบไวด้งัน้ี 
 คีฟส์ (Keeves, 1998 : 386-389) กล่าวว่า รูปแบบมีหลายประเภทดว้ยกนั ส าหรับรูปแบบ
ทางการศึกษาและสังคมศาสตร์นั้น รูปแบบท่ีใชก้นัทัว่ไปมี 5 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
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 1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) หมายถึง ความคิดท่ีแสดงออกในเชิงของ
การเปรียบเทียบส่ิงต่างๆ อย่างน้อยสองส่ิงขึ้นไป รูปแบบลกัษณะน้ีใช้กนัมากในดา้นวิทยาศาสตร์
กายภาพ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เช่น รูปแบบจ าลองระบบสุริยะ กับระบบสุริยะท่ี
เกิดขึ้นจริง ธนาคารจ าลองกบัธนาคาร 
 2. รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) หมายถึง ความคิดเห็นท่ีแสดงออกผ่านทางการใช้
ภาษา (พูดและเขียน) รูปแบบน้ีใช้กนัมากดา้นศึกษาศาสตร์ เป็นรูปแบบท่ีใช้ภาษาเป็นส่ือในการ
บรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ท่ีศึกษาด้วยแผนภูมิ หรือรูปภาพ เพื่อให้เห็นโครงสร้างทาง
ความคิด องคป์ระกอบ และความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของปรากฏการณ์นั้นๆ 
 3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) หมายถึง ความคิดเห็นท่ีแสดงออกผ่าน
ทางสูตรคณิตศาสตร์ ซ่ึงส่วนมากจะเกิดขึ้นหลังจากได้รูปแบบเชิงภาษาแล้ว เป็นรูปแบบท่ีใช้
สมการทางคณิตศาสตร์เป็นส่ือในการแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ รูปแบบน้ีนิยมใชก้นัทั้ง
สาขาจิตวิทยาและศึกษาศาสตร์ รวมทั้งการบริหารการศึกษาดว้ย 
 4. รูปแบบเชิงแผนผงั (Schematic Model) หมายถึง ความคิดท่ีแสดงออกทางแผนผัง 
แผนภาพ ไดอะแกรม กราฟ เป็นตน้ 
 5. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) หมายถึง ความคิดท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์
เชิงสาเหตุระหว่างตวัแปรต่างๆ ของสถานการณ์หรือปัญหาใดๆ รูปแบบดา้นศึกษาศาสตร์ มกัจะ
เป็นแบบน้ีเป็นส่วนใหญ่ เป็นรูปแบบท่ีพฒันามาจากเทคนิคท่ีเรียกว่า Path Analysis และหลกัการ
สร้าง Schematic Model โดยการน าเอาตวัแปรต่างๆ มาสัมพนัธ์กนัเชิงเหตุและผลท่ีเกิดขึ้น เช่น The 
Standard Deprivation Model ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพทางเศรษฐกิจ
สังคมของบิดา มารดา สภาพแวดลอ้มทางการศึกษาท่ีบา้น และระดบัสติปัญญาของเด็กเป็นตน้ 
 กลกัค ์(Gluck, 2004 : 152) กล่าววา่องคป์ระกอบของรูปแบบมี 2 ส่วน คอื 
 1. สถาบันซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบสังคม ท่ีมีการก าหนดแนวปฏิบติัหน่วยย่อยของ
สถาบนัออกเป็นบทบาทและความคาดหวงั บทบาทจะเก่ียวพนักบับุคลิกภาพของบุคคล เป็นการ
กล่าวถึงในลกัษณะของต าแหน่งหน้าท่ี และสถานะภายใตส้ภาบัน และเป็นตวัก าหนดพฤติกรรม
ของผูส้วมบทบาท ส่วนความคาดหวงัเป็นเร่ืองของเกณฑม์าตรฐานทางสังคม หรือสถาบนัท่ีมุ่งหวงั
จะไดรั้บจากผูส้วมบทบาท บทบาทท่ีสมบูรณ์ควรก าหนดความสัมพนัธ์กบับทบาทอ่ืนๆ ในสถาบนั 
แนวคิดน้ีท าให้การก าหนดงานในหน้าท่ีเป็นไปตามล าดับขั้น ท าให้การด าเนินงานของสถาบัน
บรรลุวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 2. บุคคล เป็นรูปแบบของระบบสังคม ท่ีมีองคป์ระกอบยอ่ยท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงาน
ขององคก์าร คือบุคลิกภาพ และความตอ้งการส่วนบุคคล บุคลิกภาพมีความส าคญัต่อการวางตวัของ
ผูส้วมบทบาท และความคาดหวงัในการท างานของสถาบนั 
 ณัฐปคลัภ์ สันวิจิตร (2557 : 13) กล่าวว่า รูปแบบมีหลายประเภท ไม่มีขอ้ก าหนดตายตวั 
แต่จะเริมจากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี สภาพแวดลอ้ม เช่นรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ 
ได้แบ่งออกเป็นรูปแบบท่ีใช้การอุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซ่ึงเป็นรูปธรรมเพื่อสร้าง
ความเขา้ใจในปรากฏการณ์ท่ีเป็นนามธรรม รูปแบบท่ีใช้ภาษาเป็นส่ือในการบรรยายหรืออธิบาย
ปรากฏการณ์ท่ีศึกษาดว้ยภาษาแผนภูมิ รูปภาพ รูปแบบท่ีใชส้มการทางคณิตศาสตร์เป็นส่ือในการ
แสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ และรูปแบบท่ีน าเอาตวัแปรต่างๆ มาสัมพนัธ์กนัเชิงเหตุและ
ผลท่ีเกิดขึ้นเป็นตน้ 
 ขนิษฐา ชยัประโคน (2557 : 104) กล่าวว่า ประเภทของรูปแบบส่วนใหญ่จะใช้แนวคิด
พื้นฐานในการเสนอรูปแบบเพื่อบรรยาย หรืออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ให้มีความกระจ่างยิ่งขึ้น 
ส าหรับการก าหนดรูปแบบว่า จะประกอบด้วยอะไรบ้างจ านวนเท่าใด มีโครงสร้างและ
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งไรบา้งนั้น ไม่มีขอ้ก าหนดตายตวัแน่นอนวา่ตอ้งท าอะไรบา้ง แต่โดยทัว่ไปจะ
เร่ิมจากการศึกษาองค์ความรู้เก่ียวกับเร่ืองท่ีจะท าเสริมสร้างรูปแบบให้ชัดเจน จากนั้นจึงคน้หา
สมมติฐานและหลกัการของรูปแบบท่ีจะพฒันา แลว้สร้างรูปแบบตามหลกัการท่ีก าหนดขึ้น และน า
รูปแบบท่ีสร้างขึ้นไปตรวจหาคุณภาพของรูปแบบต่อไป 
 มงคลชัย สมอุดร (2560 : 19-20) กล่าวว่า ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี
รูปแบบของการจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในรูปแบบดงัต่อไปน้ี 
 1. การศึกษาในระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเน้นการศึกษาในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบนัเป็นหลกั โดยการก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลกัสูตร ระยะเวลา การ
วดัและการประเมินผลท่ีเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 
 2. การศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นในการก าหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา หลกัสูตร ระยะเวลา การวดัและการประเมินผลท่ีเป็นเง่ือนไขของ
การส าเร็จการศึกษา โดยเน้ือหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความตอ้งการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
 3. การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากข้อตกลงระหว่าง
สถานศึกษาอาชีวศึกษากับสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ในเร่ืองการจดั
หลกัสูตร การเรียนการสอน การวดัและประเมินผล โดยผูเ้รียนใช้เวลาส่วนหน่ึงในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบนัและเรียนภาคปฏิบติัในสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 



 
60 

 

เพื่อเป็นประโยชน์ในการผลิตและพฒันาก าลงัคน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจดั
การศึกษาในหลายรูปแบบรวมกนัไดท้ั้งน้ีสถานศึกษาหรือสถาบนันั้นตอ้งมุ่งเนน้การจดัการศึกษา
ระบบทวิภาคีเป็นส าคญั 
 สรุปไดว้า่ ประเภทของรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัการพฒันารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ เป็นรูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) คือ ความคิดเห็นท่ีแสดงออกผา่นทางการ
ใช้ภาษา (พูดและเขียน) เป็นรูปแบบท่ีใช้ภาษาเป็นส่ือในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ท่ี
ศึกษาดว้ยแผนภูมิ หรือรูปภาพ เพื่อให้เห็นโครงสร้างทางความคิด องคป์ระกอบ และความสัมพนัธ์
ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้นๆ แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่างตวัแปร
ต่างๆ ของสถานการณ์หรือปัญหาใดๆตามรูปแบบดา้นศึกษาศาสตร์โดยการน าเอาตวัแปรต่างๆ มา
สัมพนัธ์กนัเชิงเหตุและผลท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ของต าแหน่งหนา้ท่ี และ
สถานะภายใตส้ถาบนักบัความคาดหวงัตามของเกณฑม์าตรฐานทางสังคม หรือท่ีสถาบนัมุง่หวงั 
 3.4 การตรวจสอบรูปแบบ  
 การสร้างรูปแบบและการพฒันารูปแบบนั้นไม่ปรากฏหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตายตวั แต่การ
น ารูปแบบไปใชจ้ าเป็นจะตอ้งผ่านการพฒันาและตรวจสอบ โดยมีทฤษฎีรองรับ และก่อนน าไปใช้
ควรจะมีการวิจยัเพื่อทดสอบการพฒันารูปแบบจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงไดมี้นกัวิชาการ 
และนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงวิธีการแสวงหาขอ้มูลเพื่อการตรวจสอบและตดัสินใจใชรู้ปแบบไวด้งัน้ี 
 ค าดี จนัทะเกษ  (2554 : 18) ได้สรุปสาระส าคญัในการวิจยัและการพฒันารูปแบบ  ซ่ึงมี
ขั้นตอนดงัน้ี 1)การศึกษาองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และ
การศึกษาภาคสนาม เพื่อน าผลท่ีไดม้าก าหนดกรอบแนวคิด และร่างรูปแบบ 2)หาความเช่ือมัน่ของ
รูปแบบ โดยการตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหาสาระ ของรูปแบบตามองค์ประกอบท่ี
ก าหนดไว ้3)ทดลองใชรู้ปแบบในสถานการณ์จริง 
 นนัทวนั แจง้สุข (2557 : 155-160) กล่าวว่า การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธีและสามารถ
ใชว้ิธีการตรวจสอบความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีต่อรูปแบบท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาน ารูปแบบ
ไปใช้โดยตรง การทดสอบ หรือการตรวจสอบรูปแบบมีเป้าหมายส าคญัเพื่อตรวจความเหมาะสม
และความเป็นไปไดใ้นการน ารูปแบบไปใช้ โดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีช านาญการบริหารงานวิชาการและ
การมีส่วนร่วม เพื่อให้ได้รูปแบบท่ีเหมาะสมและควรเผยแพร่ต่อการน าไปใช้จริงในสถานศึกษา
ต่อไป 
 อราภรณ์ สมบูรณ์ (2557 : 52) กล่าววา่ การพฒันารูปแบบเป็นการศึกษาองคป์ระกอบของ
รูปแบบหรือกรอบงานท่ีจะสร้างและพฒันารูปแบบ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 1) 
การศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกับหลักการและข้อมูลพื้นฐานประกอบการสร้างรูปแบบ 2)การสร้าง
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รูปแบบขั้นตน้ 3)การประมวลความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัรูปแบบ และ 4)การปรับปรุง
แกไ้ขและพฒันาเป็น รูปแบบท่ีสมบูรณ์ 
 ทิศนา แขมมณี (2558 : 221) กล่าวว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นลักษณะของการ
จดัการเรียนการสอนท่ีครอบคลุมองค์ประกอบท่ีส าคัญซ่ึงได้จดัไวอ้ย่างเป็นระเบียบ ตามหลัก
ปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิดและความเช่ือต่างๆ โดยประกอบด้วยกระบวนการหรือขั้นตอน
ส าคญัในการเรียนรู้ รวมทั้งวธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ ท่ีสามารถช่วยให้สภาพการเรียนการ
สอนนั้นเป้นไปตามทฤษฎี หลกัการหรือแนวคิดท่ียึดถือรูปแบบจะตอ้งไดรั้บการพิสูจน์ ทดสอบ 
หรือยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแบบแผนในการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องรูปแบบนั้นๆ  
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 (2560 : 42) การสร้างและพฒันารูปแบบ 
ประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 การศึกษาทฤษฎีและมโนทศัน์ส าคญัท่ีเป็นพื้นฐานของรูปแบบ
เพื่อให้ตรงกบัเป้าหมายของรูปแบบ ส่วนท่ี 2 ลกัษณะของรูปแบบท่ีสร้างขึ้นมาตอ้งอธิบายเร่ืองต่าง
ไดล้ะเอียดและเน้นการปฏิบติัได ้ส่วนท่ี 3 การน ารูปแบบไปทดลองใช้เพื่อให้การใช้รูปแบบนั้นมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ส่วนท่ี 4 วิเคราะห์ผลการใชรู้ปแบบท่ีเกิดทั้งทางตรงและทางออ้ม  
 สรุปได้ว่า รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จะตอ้งมีขั้นตอน ดงัน้ี 1)การศึกษาสภาพปัจจุบนัและ
สภาพท่ีพึงประสงค์ 2) การร่างรูปแบบตามความต้องการจ าเป็น 3) การตรวจสอบรูปแบบโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ 4) การทดลองใชรู้ปแบบ และ 5) การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ  

4. หลกัการ แนวคิดเกีย่วกับการวิจัยเชิงทดลอง 
 การวิจยัเชิงทดลองเป็นการวิจยัเพื่อหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลของปรากฏการณณ์ต่าง ๆ
ไดมี้นกัวิชาการ และนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงความหมายของการวิจยัเชิงทดลองไวด้งัน้ี 
 พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543 : 31) กล่าวว่า การวิจยัเชิงทดลองเป็นการวิจยัท่ีศึกษาถึงความ 
สัมพนัธ์เชิงเหตุและผลของตวัแปรของปรากฏการณ์ต่างๆ โดยมี การจดักระท ากบัตวัแปรท่ีเป็นเหตุ 
แลว้สังเกตดูว่าจะเกิดผลเช่นไร นอกจากน้ี ยงัมีการควบคุม สภาพการณ์บางอย่างท่ีไม่เก่ียวขอ้งให้
หมดไปตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
 ชูศรี วงศรั์ตนะ และองอาจ  นยัพฒัน์ (2551 : 2) กล่าววา่ การวิจยัเชิงทดลอง คือการวิจยัท่ี
มีการจดักระท าตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษาวา่เป็นสาเหตุท่ีแทจ้ริง หรือไม่ ใหก้บัผูถู้กทดลอง แลว้สังเกต
ผลท่ีเกิดขึ้น โดยมีการควบคุมตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีไม่ตอ้งการศึกษาใหอ้ยูใ่นสภาพคงท่ี 



 
62 

 

 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2551 : 131) กล่าววา่การวิจยัเชิงทดลองเป็นการคน้หาขอ้เท็จ 
จริงซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุและผล (cause and effect relationship) ท่ีเกิดขึ้นภายใต้
ภาวการณ์ควบคุม 
 สุวิมล ติรกานนัท ์(2553 : 15) กล่าววา่ การวิจยัเชิงทดลอง คือ การวิจยัท่ีมุ่งศึกษาความ
เป็นเหตุเป็นผล จึงมีการใชต้วัแปรอิสระท่ีจดักระท าได ้เช่น วิธีสอน การใหปุ้๋ ย และควบคุมตวัแปร
แทรกซอ้น 
 วาโร เพง็สวสัด์ิ  (2557 : 184) กล่าวว่า ความมุ่งหมายของการวิจยัเชิงทดลอง มีความมุ่ง
หมายท่ีส าคญั 2 ประการ คือ 1) เพื่อหาความสัมพนัธ์เชิงประจกัษ ์ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์เชิงเหตุและ
ผล ระหวา่งตวัแปรท่ีเป็นสาเหตุกบัตวัแปรท่ีเป็นผลมาจากการทดลอง  2) เพื่อตรวจสอบทฤษฎี โดย
ยึดเกณฑ์การพยากรณ์เป็นส าคญั หากการพยากรณ์ของทฤษฎีไม่  ตรงกับปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
แสดงว่าทฤษฎีนั้นผิดพลาด การใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงทดลอง เพื่อตรวจสอบ ทฤษฎีเป็นวิธีการท่ี
ค่อนขา้งสะดวก เพราะสามารถท่ีจะทดสอบเม่ือไรก็ได ้หรือสามารถเปล่ียนแปลงขั้นตอน บางส่วน
ของการทดลอง เพือ่ดูผลการเปล่ียนแปลงก็สามารถท าได ้
 สรุปไดว้่า การวิจยัเชิงทดลอง เป็นกระบวนการคน้หาความรู้ความจริงโดยใชว้ิธีการทาง
วิทยาศาสตร์แบบหน่ึงซ่ึงศึกษาความเปล่ียนแปลงของตวัแปรในการทดลองท่ีเกิดขึ้น ภายใตเ้ง่ือนไข
หรือสถานการณ์ท่ีไดรั้บการควบคุมอย่างรัดกุม เพื่อศึกษาว่าเง่ือนไขหรือสถานการณ์ท่ีจดัขึ้นนั้น
เป็นสาเหตุท่ีแทจ้ริงของผลหรือปรากฏการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงนั้นหรือไม่โดยผูวิ้จยัจะใชวิ้ธีการสังเกต
เปรียบเทียบความแตกต่างของตวัแปรท่ีเปล่ียนแปลงไประหว่างปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติ 
กบัท่ีเกิดขึ้นในสภาพท่ีไดรั้บการควบคุมตามเง่ือนไขต่างๆเพื่อให้ไดข้อ้สรุปท่ีเป็นความจริงต่าง ๆ 
จึงเหมาะกบัการทดลองใช้รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

5. หลกัการ แนวคิดเกีย่วกับการประเมิน 
 5.1 ทฤษฏีการประเมิน 
 ทฤษฎีการประเมินเป็นการศึกษาเพื่อหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลของปรากฏการณ์ต่าง ๆ
ไดมี้นกัวิชาการ และนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงหลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินไวด้งัน้ี 
 ศิริชัย กาญจนวาสี (2550 : 175-177) กล่าวว่า หลักในการพิจารณาการประเมิน  ท่ีมี
คุณภาพนั้นสามารถตดัสินใจจากคุณค่าของการประเมินอย่างน้อย 3 ดา้น คือ ค าถามการประเมิน 
วิธีการประเมิน และผลการประเมิน ดงัน้ี 1)ค าถามการประเมิน เกณฑส์ าคญัท่ีควรใชต้ดัสินคุณภาพ
ของการก าหนดค าถาม การประเมิน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น และการมีส่วนร่วม
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ของผูต้อ้งการใชส้ารสนเทศ กล่าวคือ ค าถามการประเมินควรตรงประเด็นกบัความตอ้งการจ าเป็นท่ี
แท้จริงของการจัดกิจกรรมหรือ โครงการนั้ น ๆ เพื่อเป็นแนวทางสู่การตัดสินคุณค่าของส่ิงท่ี
ตอ้งการใหเ้กิดขึ้นท่ีแทจ้ริง ตามเป้าหมาย ของการจดักิจกรรมหรือโครงการ ในขณะเดียวกนั ค าถาม
การประเมินควรสนองความตอ้งการใช้สารสนเทศ ของผูเ้ก่ียวขอ้งส าหรับการตดัสินใจปรับปรุง/
เปล่ียนแปลงการจดักิจกรรมหรือโครงการเพื่อพฒันาสังคม ต่อไปในอนาคต ดงันั้นการวิเคราะห์ถึง
ความตอ้งการจ าเป็นท่ีแทจ้ริง และการมีส่วนร่วมในการก าหนด ค าถามการประเมินของผูต้อ้งการ
ใช้สารสนเทศจึงมีความส าคญัต่อคุณภาพของค าถามการประเมิน 2)วิธีการประเมิน เกณฑส์ าคญัท่ี
ควรใชต้ดัสินคุณภาพของวิธีการประเมิน ไดแ้ก่ การมีวตัถุประสงค ์และเป้าหมายของการประเมินท่ี
ชัดเจน มีความสอดคลอ้งกับประสบการณ์ ค่านิยม ของผูเ้ก่ียวขอ้งและสภาพแวดล้อมของการ
ประเมิน กล่าวคือ วิธีการประเมินควรเป็นกระบวนการ ท่ีตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายของการประเมิน 
สามารถจดักระท าให้บรรลุผลการตดัสินคุณค่าของส่ิง ท่ีมุ่งประเมินไดอ้ย่างถูกตอ้งหรือเหมาะสม 
เน่ืองจากคุณค่าของส่ิงท่ีมุ่งประเมินขึ้นอยู่กบับริบท วิธี การประเมินจึงควรมีลกัษณะท่ีสอดคลอ้ง
และเหมาะสมกับบริบท ตลอดจนเป็นท่ีเขา้ใจและยอมรับได้ ของผูเ้ก่ียวขอ้ง ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
องคป์ระกอบส าคญัท่ีจะน าไปสู่การเลือกวิธีการประเมินท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ การก าหนดวตัถุประสงค์
และเป้าหมายของการประเมินท่ีชดัเจน สภาพแวดลอ้มของการประเมิน ประสบการณ์/ค่านิยมของ
นักประเมินและผูเ้ก่ียวข้อง 3)ผลการประเมิน เกณฑ์ส าคัญท่ีควรใช้ตัดสินคุณภาพของผลการ
ประเมิน ได้แก่  สัมพันธภาพท่ีดีระหว่างนักประเมินกับผู ้ต้องการให้ผลการประเมิน ความ
สมเหตุสมผลของเกณฑ์ และการยอมรับเกณฑ์ของผูเ้ก่ียวขอ้ง ตลอดจนนักประเมินจะตอ้งมีความ
เช่ียวชาญในวิธีการประเมิน เน้ือเร่ืองของส่ิงท่ีประเมินและมีจรรยาบรรณ กล่าวคือ ผลการประเมิน
ควรมีคุณลกัษณะส าคญัท่ีสุด คือ สามารถน าผลไปใช้ประโยชน์ได ้เป็นประโยชน์ต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง
อยา่งกวา้งขวาง ส่วนจะเป็นประโยชน์ ต่อใครบา้ง ถือวา่เป็นหนา้ท่ีของนกัประเมินท่ีจะตอ้งสามารถ
ระบุตั้งแต่เร่ิมท าการประเมินว่าใครบา้ง ท่ีอยู่ในข่ายจะเป็นผูใ้ช้ผลการประเมิน เพื่อนักประเมินจะ
ได้สร้าง สัมพนัธภาพท่ีดีกับบุคคลเหล่านั้น จะได้ทราบว่าเขาตอ้งการข้อมูลอะไรบ้าง และเป็น
แนวทางสู่ความร่วมมือดา้นต่าง ๆ การให้ความสนใจ การยอมรับผลการประเมิน และการใชผ้ลการ
ประเมินให้เป็นประโยชน์ ผลการประเมินควรมีความยุติธรรม ในการตดัสินคุณค่าของส่ิงท่ีมุ่ง
ประเมินโดยจะตอ้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งรอบดา้น และจากผูเ้ก่ียวขอ้ง หลาย ๆ ฝ่าย มีการใช้
เกณฑก์ารตดัสินท่ีสมเหตุสมผลและยอมรับได ้พร้อมทั้งการมีการเช่ือมโยงคุณค่า ของส่ิงท่ีประเมิน
ภายใตบ้ริบทนั้น สู่คุณค่าของส่ิงนั้นในสายตาของสาธารณชน 
  จิระศกัด์ิ สาระรัตน์ (2551 : 8-9) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า การ
ประเมินโครงการเป็นการประเมินท่ีซับซ้อนจะต้องมีความละเอียด มีทัศนะกวา้งว่าจะท าการ
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ประเมินจุดใด และในรูปแบบใด และการประเมินโครงการจะต้องก าหนดให้ชดัเจนว่าจะประเมิน
อะไร การหาขอ้มูลเป็นส่ิงส าคญัในการประเมินโครงการ การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อก าหนดเกณฑ ์
และก าหนดเคร่ืองมือในการประเมินตอ้งพิจารณาอย่างรอบคอบ การวิเคราะห์ผล ของการประเมิน
จะตอ้งท าอย่างระมดัระวงั และมีความเท่ียงตรง เพื่อพิจารณา ปรับปรุง และเปล่ียนแปลงโครงการ
ใหเ้หมาะสมต่อไป 
 สมคิด พรมจุ้ย (2552 : 37) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า การประเมิน
โครงการเป็นการตรวจสอบความกา้วหนา้ของโครงการหรือแผนงาน ตลอดจนพิจารณาผลสัมฤทธ์ิ
ของโครงการหรือแผนงานนั้นๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด การประเมินผลเป็นกระบวนการบ่งช้ีถึง
คุณค่าของโครงการ/แผนงาน กล่าวคือ โครงการ/แผนงานท่ีได้ด าเนินการไปแล้วได้ผลตาม
วตัถุประสงคข์องโครงการและแผนงานหรือไม่เพียงใด ท าไดท้ั้งการประเมินก่อนเร่ิมโครงการ การ
ประเมินก าลงัด าเนินการอยู่และการประเมินผลแผนงาน/โครงการหลงัจากการด าเนินงานไดส้ิ้นสุด
แลว้ 
 พสิณุ ฟองศรี (2553 : 36) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการประเมินไวด้งัน้ี 1)เป็นแนวทาง
หรือวิธีการท่ีจะน าไปสู่ปรากฏการณ์ท่ีต้องการจะให้เกิดขึ้ นในอนาคตอย่างมีระบบ โดยมีการ
ก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และกิจกรรมต่างๆ ไว ้2)ท าให้การก าหนดล าดบัขั้นของกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีจะต้องท าให้ต่อเน่ืองสอดคลอ้งกันอย่างมีประสิทธิภาพประหยดัทรัพยากรต่างๆ และมี
ประสิทธิภาพ 3)ท าให้เกิดการประสานระหว่างผูป้ฏิบติังานหรือหน่วยงานปฏิบติัเก่ียวขอ้งไม่ให้
กิจกรรมบางอย่างขาดหายไปหรือซ ้าซอ้นกนั 4)ท าให้เกิดการประเมินอยา่งมีขั้นตอน และมีคุณภาพ
ท่ีดีท าใหไ้ดส้ารสนเทศจากการประเมินท่ีเป็นประโยชน์ดว้ย   
 สรุปไดว้่า การประเมิน และการตรวจสอบ รูปแบบมีหลากหลายวิธี ซ่ึงมีความจ าเป็นท่ี
ต้องด าเนินการอย่างถูกต้อง ระมัด ระวัง และครบถ้วน เพื่อให้ทราบถึงผลท่ีเกิดขึ้ นจากการ
ด าเนินการเพื่อการตรวจสอบและประเมินรูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา 
 5.2 มาตรฐานการประเมิน 
 มาตรฐานการประเมิน เป็นแนวทางในการตรวจสอบ อย่างเป็นระบบ ครบถว้นในทุก
ดา้น ซ่ึงไดมี้นกัวิชาการ และนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงมาตรฐานการประเมินไวด้งัน้ี 
 มาคูส์ สครีเวน และสตฟัฟิลบีม (1983 : 399 - 402) ไดเ้สนอแนวทางการประเมินรูปแบบ 
ไว ้4 มาตรฐานดงัน้ี  
 1.มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ เป็นลกัษณะการประเมินความเป็นไปได้ในการน าไป
ปฏิบติัจริง 
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 2. มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ เป็นลกัษณะการประเมินการสนองตอบต่อความ
ตอ้งการของผูใ้ชรู้ปแบบ 
 3. มาตรฐานด้านความเหมาะสม เป็นลักษณะการประเมินความเหมาะสมทั้ งในด้าน
กฎหมายและคุณธรรม 
 4. มาตรฐานดา้นความถูกตอ้งครอบคลุม เป็นลกัษณะการประเมินความน่าเช่ือถือและได้
เน้ือหาครอบคลุม ครบถว้นตามความตอ้งการท่ีก าหนดไวอ้ยา่งแทจ้ริง  
 อนิวัช  แก้วจ านงค์  (2551 : 197 -198) ได้ส รุปแนวทางการประเมิน รูปแบบ ไว้ 4 
มาตรฐานดงัน้ี 
 1. มาตรฐานความเป็นไปได ้(Feasibility standards) หมายถึงความสอดคคลอ้งกบัสภาพ
ความเป็นจริง เหมาะสมกบัสถานการณ์ ปฏิบติัไดย้อมรับไดป้ระหยดัและคุม้ค่า  
 2. มาตรฐานดา้นการใช้ประโยชน์ (Utility standards) เป็นการประเมินการสนองตอบต่อ
ความตอ้งการของผูใ้ชรู้ปแบบ  
 3. มาตรฐานดา้นความเหมาะสม (Propriety standards) เป็นการประเมินความเหมาะสม
ทั้งในดา้นกฎหมายและศีลธรรมจรรยา  
 4. มาตรฐานดา้นความถูกตอ้งครอบคลุม (Accuracy Standards) เป็นการประเมิน ความ
น่าเช่ือถือและได้สาระะครอบคลุมครบถ้วนตามความต้องการอย่างแท้จริง มีการใช้เทคนิคท่ี
เหมาะสม 
 ศิริชัย กาญจนวาสี (2555 :  178 -180) ได้สรุปมาตรฐานของการประเมินส าหรับการ
ประเมิน เอกสารและโครงการทางการศึกษาจดัเป็น 4 หมวด ดงัน้ี  
 1. มาตรฐานการใชป้ระโยชน์ (Utility Standard) เป็นมาตรฐานท่ีตอ้งการประกนั ถึงความ
เป็นประโยชน์ของผลการประเมินในการตอบสนองต่อความตอ้งการใช้สารสนเทศของผูเ้ก่ียวขอ้ง
อยา่งครอบคลุมทนัเวลาและมีผลต่อการน าไปใช ้ 
 2. มาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility Standard) เป็นมาตรฐานท่ีตอ้งการ ประกันถึง
การประเมินท่ีมีความสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงเหมาะสมกบัสถานการณ์ ปฏิบติัได ้ยอมรับ
ได ้ประหยดัและคุม้ค่า  
 3. มาตรฐานดา้นความเหมาะสม (Propriety Standard) เป็นมาตรฐานท่ีตอ้งประกนัว่าการ
ประเมินไดท้ าอย่างเหมาะสมตามกฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ มีการค านึงถึงสวสัดิภาพ ของผูเ้ก่ียวขอ้ง
ในการประเมินและผูท่ี้รับผลกระทบจากการประเมิน  
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 4. มาตรฐานด้านความถูกต้อง (Accuracy Standard) เป็นมาตรฐานท่ีตอ้งประกันว่า การ
ประเมินไดมี้การใชเ้ทคนิคท่ีเหมาะสมเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุป ขอ้คน้พบและสารสนเทศท่ีเพียงพอส าหรับ 
ตดัสินคุณค่าของส่ิงท่ีประเมิน 
 นพวรรณ ศรีเกตุ (2557 : 48) การประเมินเป็นการประมาณค่าหรือการตดัสินคุณค่าของ
ส่ิงท่ีตอ้งการประเมิน นอกจากน้ีการประเมินยงัมีความส าคญัต่อการวางแผน การบริหารงาน การ
ด าเนินการประเมินคุณภาพของการประเมินจะตอ้งมีกระบวนการด าเนินงานท่ีไดม้าตรฐาน ซ่ึงผู ้
ประเมินตอ้งออกแบบการประเมินใหไ้ดคุ้ณภาพตามมาตรฐานการประเมินทั้ง 4 ดา้น คือ มาตรฐาน
การใชป้ระโยชน์ มาตรฐานดา้นความเป็นไปได ้มาตรฐานดา้นความเหมาะสม และมาตรฐานดา้น
ความถูกตอ้ง 

 สรุปได้ว่าการวิจัยในคร้ังน้ี เป็นการประเมินรูปแบบเชิงปริมาณโดยใช้ตัวบุคคล คือ 
ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ ท่ีเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบโดยตรง
เป็นประชากรในการประเมินรูปแบบโดยการใช้เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม ตามมาตรฐานการ
ประเมิน 4 ด้านตามแนวคิด ของMaduas, Scriven & Stufflebeam (1983); และศิริชัย กาญจนวาสี 
(2555) คือ ดา้นความเป็นประโยชน ์ดา้นความเป็นไปได ้ดา้นความเหมาะสม และดา้นความถูกตอ้ง 

6. หลกัการ แนวคิดเกีย่วกบัการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 เน่ืองดว้ยมี
การออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 จึงมีการปรับปรุงมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง และมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา ส าหรับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบั กฎกระทรวง
การประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ้ 3 ท่ีก าหนดวา่ “ใหส้ถานศึกษาแต่ละแห่ง จดัใหมี้ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดบัและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ท่ี
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว ้” (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2561 : 1-6)  
 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจดัให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกอบดว้ย 3 มาตรฐาน ไดแ้ก่ มาตรฐานท่ี 1 
คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ มาตรฐานท่ี 2 การจดัการอาชีวศึกษา 
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และมาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้
จดัท าแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ท่ี
มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีสามารถวดัและประเมินไดใ้นเชิงปริมาณ
และคุณภาพ จ านวน 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษา ดา้นหลกัสูตรและการ
จัดการเรียน การสอน ด้านครูผู ้สอนและผู ้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วม และด้าน
ปัจจยัพื้นฐาน ซ่ึงสัมพนัและเช่ือมโยงกบัมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 (ส านกังานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา. 2561 : 1-45)  
 สรุปไดว้่า การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เป็นกระบวนการวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบผลการ ด าเนินงานของสถานศึกษาว่า ส่งผลต่อคุณภาพตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมาตรฐานก าหนด ส าหรับสถานศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 และคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  
 6.1 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
 คณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดพ้ิจารณามาตรฐานการอาชีวศึกษาตามสาระส าคญัของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 34 วรรคสองและ
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 17 ท่ีไดก้ าหนดให้
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พิจารณามาตรฐานการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบกับกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ้ 3 ก าหนดใหส้ถานศึกษาจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ก าหนด เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง และการฝึกอบรมวิชาชีพ ประกอบดว้ย 
3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดงัน้ี 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค ์
 การจดัการอาชีวศึกษาเป็นการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มี
ความรู้ มีทกัษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา 
และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคป์ระกอบดว้ยประเด็นการประเมิน ดงัน้ี 
  ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความรู้ ผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เก่ียวกับ
ขอ้เท็จจริง ตามหลกัการ ทฤษฎี และแนวปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาท่ีเรียนหรือท างาน 
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โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือขอ้เท็จจริงเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดบั
การศึกษา 
  ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดา้นทกัษะและการประยุกต์ใช ้ ผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะท่ีดี 
  ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์
ผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดีภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีจิต
สาธารณะ และมีจิตส านึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 มาตรฐานท่ี 2 การจดัการอาชีวศึกษา สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตาม
เกณฑท่ี์ก าหนดใชห้ลกัสูตรฐานสมรรถนะในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั และ
บริหารจดัการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตาม
นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วย
ประเด็นการประเมิน ดงัน้ี 
  ประเด็นการประเมินท่ี 4 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  ประเด็นการประเมินท่ี 5 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา สถานศึกษามีครูท่ีมี
คุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑท่ี์ก าหนด ไดรั้บการพฒันาอย่างเป็นระบบตอ่เน่ือง เพื่อเป็น
ผูพ้ร้อมทั้งดา้นคุณธรรม จริยธรรมและความเขม้แขง็ทางวิชาการและวิชาชีพ จดัการเรียนการสอนท่ี
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ตอบสนองความต้องการของผูเ้รียนทั้งวยัเรียนและวยัท างาน ตามหลกัสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของ แต่ละหลกัสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากบั ดูแลให้ครู
จดัการเรียนการสอนรายวิชาใหถู้กตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ 
  ประเด็นการประเมินท่ี 6 ด้านการบริหารจดัการสถานศึกษาบริหารจดัการบุคลากร 
สภาพแวดลอ้ม ภูมิทศัน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ โรงฝึกงาน ศูนยว์ิทยบริการ ส่ือ 
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แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็ม
ศกัยภาพและมีประสิทธิภาพ 
  ประเด็นการประเมินท่ี 7 ดา้นการน านโยบายสู่การปฏิบติั สถานศึกษามีความส าเร็จใน
การด าเนินการบริหารจดัการสถานศึกษาตามนโยบายส าคญัท่ีหน่วยงานตน้สังกดัหรือหน่วยงานท่ี
ก ากบัดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผูเ้รียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผูป้กครอง ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สถานศึกษาร่วมมือกบับุคคล ชุมชน องค์กร
ต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีการจดัท านวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั 
ประกอบดว้ยประเด็นการประเมิน ดงัน้ี 
  ประเด็นการประเมิน ท่ี  8 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียน รู้ 
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกบับุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ในการจดัการศึกษา การจดัทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม เพื่อพฒันาผูเ้รียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ประเด็นการประเมินท่ี 9 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจดัท านวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์งานวิจยั โดย
ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู ้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถ
น าไปใชป้ระโยชนไ์ดต้าม วตัถุประสงค ์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 6.2 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2561 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ส าหรับ
สถานศึกษา ท่ีจดัการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการศึกษาและการประกนั
คุณภาพการศึกษา ดา้นอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จ านวน 5 ดา้น ดงัน้ี  
 ดา้นท่ี 1 ดา้นผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษา   
  1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน  
  1.2 ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 
  1.3 ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
  1.4 ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรคห์รืองานวิจยั  



 
70 

 

  1.5 ผลการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ  
  1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
  1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา  
  1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศึกษา  
 ดา้นท่ี 2 ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน  
  2.1 การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ  
   2.1.1 การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ  
   2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือก าหนด รายวิชาเพิ่มเติม  
  2.2 การจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
   2.2.1 คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติั  
   2.2.2 การจดัท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัและ
น าไปใชใ้นการจดัการเรียน การสอน  
 ดา้นท่ี 3 ดา้นครูผูส้อนและผูบ้ริหารสถานศึกษา  
  3.1 ครูผูส้อน  
   3.1.1 การจดัการเรียนการสอน  
   3.1.2 การบริหารจดัการชั้นเรียน  
   3.1.3 การพฒันาตนเองและพฒันาวิชาชีพ  
  3.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษา  
   3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
   3.2.2 การบริหารจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการสถานศึกษา  
 ดา้นท่ี 4 ดา้นการมีส่วนร่วม  
  4.1 การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
  4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนการสอน  
  4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา  
 ดา้นท่ี 5 ดา้นปัจจยัพื้นฐาน  
  5.1 อาคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม  
  5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  
  5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนยว์ิทยบริการ  
  5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชง้านดา้นสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
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  5.5 การเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 6.3 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 
 ดา้นท่ี 1 ด้านผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษา หมายถึง การประเมินสมรรถนะผูเ้รียนและ
ผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีเป็นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ทักษะและการ
ประยุกตใ์ช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบดว้ยการดูแลและแนะแนว
ผูเ้รียน ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยั ผล
การแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ
ดา้นอาชีวศึกษาและการมีงานท าและศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศึกษา รายละเอียดดงัน้ี 
  1.1 การดูแลและแนะแนวผู ้เรียน  หมายถึง  สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือและแนะแนวผูเ้รียนให้สามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา ท่ีหลกัสูตรก าหนดและลด
ปัญหาการออกกลางคัน จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา ประเมินจากร้อยละของผู ้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ทั้งหมดเทียบกับจ านวนผูเ้รียนหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ และหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง แรกเขา้ของรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา โดยพิจารณา
ในภาพรวมของสถานศึกษา เทียบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ดงัน้ี 
ตารางท่ี 7  เกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.   
                  2561ใน ประเด็นการดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 
ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป 5 ยอดเยีย่ม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00 1 ก าลงัพฒันา 
 
  1.2 ผูเ้รียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  หมายถึง ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ หมายถึง ผูเ้รียนเป็นคนดี แสดงออกทั้งดา้นจิตใจและ พฤติกรรม โดยเฉพาะ
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ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย ์และการเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างาน 
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างเป็นกลัยาณมิตร มีภาวะผูน้ า กลา้แสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่า
และร่วมพฒันา ภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หรือ
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนบัสนุนให้ผูเ้รียนร่วมกนัจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร เพื่อพฒันาผูเ้รียน
ให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามแนวทางการจดักิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปรากฏผลการประเมินการจดักิจกรรมของ องค์การฯ ตามท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ในระดับจงัหวดั ระดับภาค และระดับชาติ  การ
ประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 ดงัน้ี 
   ข้อ 1  ผูเ้รียนน้อยกว่าร้อยละ 60 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ และเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผูน้ ากล้า
แสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและ ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หรือมีการจดักิจกรรม เสริมหลกัสูตร เพื่อพฒันาผูเ้รียน
ให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ตามแนวทางการจดักิจกรรมขององคก์ารนักวิชาชีพ  ในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   ขอ้ 2  ผูเ้รียนร้อยละ 60.00 - 69.99 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์และเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผูน้ ากลา้
แสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและ ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หรือมีการจดักิจกรรม เสริมหลกัสูตร เพื่อพฒันาผูเ้รียน
ให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ตามแนวทางการจดักิจกรรมขององคก์ารนักวิชาชีพ  ในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโดยไดรั้บผลการประเมินใน ระดบัเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือ
เหรียญทองแดง ในระดบัจงัหวดั 
   ขอ้ 3  ผูเ้รียนร้อยละ 70.00 - 79.99 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์และเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผูน้ ากลา้
แสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและ  ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หรือมีการจดักิจกรรม เสริมหลกัสูตร เพื่อพฒันาผูเ้รียน
ให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ตามแนวทางการจดักิจกรรมขององคก์ารนักวิชาชีพ  ในอนาคตแห่ง
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ประเทศไทย หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโดยไดรั้บผลการประเมินเป็นองคก์ารมาตรฐานดีเด่นระดบักลุ่ม
จงัหวดั 
   ขอ้ 4  ผูเ้รียนร้อยละ 80.00 - 89.99 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์และเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผูน้ ากลา้
แสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและ  ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หรือมีการจดักิจกรรม เสริมหลกัสูตร เพื่อพฒันาผูเ้รียน
ให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ตามแนวทางการจดักิจกรรมขององคก์ารนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโดยไดรั้บผลการประเมินใน ระดบัเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือ
เหรียญทองแดง ในระดบัภาค 
   ขอ้ 5  ผูเ้รียนร้อยละ 90.00 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์และเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผูน้ ากลา้
แสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและ ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หรือมีการจดักิจกรรม เสริมหลกัสูตร เพื่อพฒันาผูเ้รียน
ให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ตามแนวทางการจดักิจกรรมขององคก์ารนักวิชาชีพ  ในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโดยไดรั้บผลการประเมินเป็นองคก์ารมาตรฐานดีเด่นระดบัภาค
หรือองคก์ารมาตรฐานดีเด่นระดบัชาติ 
 
ตารางท่ี 8  เกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.  
                  2561ในประเด็นผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ้ 5 5 ยอดเยีย่ม 
มีผลการประเมินตามขอ้ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ้ 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามขอ้ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ้ 1 1 ก าลงัพฒันา 
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  1.3  ผู ้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู ้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
หมายถึง สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู ้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็น
ผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความส าเร็จสู่การเป็นผูป้ระกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการ
พฒันาผูป้ระกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา 
ปรากฏผลการประเมินศูนยบ์่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การ ประเมินท่ีส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ในระดบัสถานศึกษา ระดบัจงัหวดั ระดบัภาค และระดบัชาติ 
ประเมินจาก ร้อยละของผูเ้รียนท่ีประสบความส าเร็จสู่การเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระเทียบกบัจ านวนผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพฒันาการเป็นผูป้ระกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือมีผลการประเมินศูนยบ์่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การ
ประเมินท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด เทียบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ดงัน้ี 
ตารางท่ี 9  เกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.  
                  2561ในประเด็นผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพ 
                  อิสระ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 
ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป หรือมีผลการประเมินศูนยบ์่มเพาะฯ ใน
ระดบั 5 ดาว 

5 ยอดเยีย่ม 

ร้อยละ 70.00 – 79.99 หรือมีผลการประเมินศูนยบ์่มเพาะฯ ใน
ระดบั 4 ดาว 

4 ดีเลิศ 

ร้อยละ 60.00 – 69.99 หรือมีผลการประเมินศูนยบ์่มเพาะฯ ใน
ระดบั 3 ดาว 

3 ดี 

ร้อยละ 50.00 – 59.99 หรือมีผลการประเมินศูนยบ์่มเพาะฯ ใน
ระดบั 2 ดาว 

2 ปานกลาง 

นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00 หรือมีผลการประเมินศูนยบ์่มเพาะฯ ใน
ระดบั 1 ดาว 

1 ก าลงัพฒันา 

 
  1.4 ผลงานของผู ้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
หมายถึง  สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู ้เรียนพัฒนานวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
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สร้างสรรค์ หรืองานวิจยั  ผลงานของผูเ้รียนไดรั้บรางวลัจากการประกวดนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยัตามท่ีส านกังาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดหรือเขา้ร่วมกบั
หน่วยงานอ่ืน หรือมีการน ามาใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงในระดบัจงัหวดั ระดบัภาค ระดบัชาติ และระดบั
นานาชาติ การประเมินตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ดงัน้ี 
   1.4.1 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม ส่ิ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค ์หรืองานวิจยัในสถานศึกษา 
   1.4.2 ผลงานนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยัมีการน าไปใช้
ประโยชน์จริงในระดบัสถานศึกษา หรือได้รับรางวลัจากการประกวด นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค ์หรืองานวิจยั ระดบัจงัหวดั 
   1.4.3 ผลงานนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยัมีการน าไปใช้
ประโยชน์จริงในระดับชุมชนหรือ ได้รับรางวลัจากการประกวด นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค ์หรืองานวิจยั ระดบัภาค 
   1.4.4 ผลงานนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยัมีการน าไปใช้
ประโยชน์จริงในระดับจังหวดัหรือ ได้รับรางวลัจากการประกวด นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค ์หรืองานวิจยั ระดบัชาติ 
   1.4.5 ผลงานนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยัมีการน าไปใช้
ประโยชน์จริงในระดับประเทศหรือ ได้รับรางวลัจากการประกวด นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค ์หรืองานวิจยั ระดบันานาชาติ 
ตารางท่ี 10  เกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
                    พ.ศ. 2561ในประเดน็ผลงานของผูเ้รียนดา้นนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์
                    หรืองานวิจยั 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ้ 1 และ ขอ้ 5 5 ยอดเยีย่ม 
มีผลการประเมินตามขอ้ 1 และ ขอ้ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ้ 1 และ ขอ้ 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามขอ้ 1 และ ขอ้ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ้ 1 1 ก าลงัพฒันา 
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  1.5 ผลการแข่งขนัทักษะวิชาชีพ หมายถึง สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้
ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการเขา้ร่วม    การประกวด แข่งขนัทางดา้น
ทกัษะวิชาชีพ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งใน
ระดับจังหวดั ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ   การประเมินตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 คือ รางวลั หมายถึง 
รางวลัชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือคุณภาพมาตรฐานระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง 
หรือรางวลัอ่ืน ๆ ไม่นับรางวลัชมเชย และการแข่งขนัระดับนานาชาติ หมายถึง การจดักิจกรรม
ประกวดแข่งขนัของหน่วยงาน หรือองค์กรในระดบัชาติของประเทศใดประเทศหน่ึง ไม่นับรวม
การจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันของสถานศึกษาท่ีจัดขึ้ นเอง โดยร่วมกับต่างประเทศ หรือเข้า
ร่วมกบัสถานศึกษาในต่างประเทศดงัน้ี 
   1.5.1 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนบัสนุนให้มีการประกวด แข่งขนัทกัษะวิชาชีพ
ในระดบัสถานศึกษา 
   1.5.2 ผูเ้รียนไดรั้บรางวลัจากการประกวด แข่งขนัทกัษะวิชาชีพใน ระดบัจงัหวดั 
   1.5.3 ผูเ้รียนไดรั้บรางวลัจากการประกวด แขง่ขนัทกัษะวิชาชีพใน ระดบัภาค 
   1.5.4 ผูเ้รียนไดรั้บรางวลัจากการประกวด แข่งขนัทกัษะวิชาชีพใน ระดบัชาติ 
   1.5.5 ผู ้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่ งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับ
นานาชาติ 
ตารางท่ี 11  เกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
                    พ.ศ. 2561ในประเด็นผลการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ้ 1 และ ขอ้ 5 5 ยอดเยีย่ม 
มีผลการประเมินตามขอ้ 1 และ ขอ้ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ้ 1 และ ขอ้ 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามขอ้ 1 และ ขอ้ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ้ 1 1 ก าลงัพฒันา 
 
  1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง  จ านวนผูเ้รียนในระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3 และผูเ้รียนในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 ท่ีผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพในคร้ังแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยการประเมินผลการเรียนตาม
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หลกัสูตร เทียบร้อยละกบัจ านวนผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตร 
จ าแนกตามระดบั ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา โดยมีเกณฑ์การ
ประเมิน ดงัน้ี  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ดา้นความรู้ตอ้งไดค้ะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60 ของ
คะแนนเตม็ ดา้นทกัษะและการประยุกตใ์ชต้อ้งไดค้ะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ และ
ผูเ้รียนตอ้งได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง 2 ด้านจึงคิดเป็นผูผ้่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
ส าหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ดา้นความรู้ตอ้งได้คะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ของ
คะแนนเตม็ ดา้นทกัษะและการประยุกตใ์ชต้อ้งไดค้ะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ และ
ผูเ้รียนตอ้งได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง 2 ด้านจึงคิดเป็นผูผ้่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ประเมินจากร้อยละของผูเ้รียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในคร้ังแรกเทียบกับผูเ้รียนท่ี
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา ตามโครงสร้างหลกัสูตร โดยพจิารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
ตารางท่ี 12  เกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
                    พ.ศ. 2561ในประเดน็ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 
ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป 5 ยอดเยีย่ม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00 1 ก าลงัพฒันา 
 
  1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา หมายถึง จ านวนผูเ้รียนใน
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3 และผูเ้รียนในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 
ท่ีไดค้ะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดบัชาติขึ้นไป จากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ  ดา้น
อาชีวศึกษาจากสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เทียบร้อยละกบัจ านวน
ผูเ้รียน ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตร จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา ประเมินจาก ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ตั้งแต่ ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป
เทียบกบัผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตร โดยพิจารณาในภาพรวม
ของสถานศึกษา 
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ตารางท่ี 13  เกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
                    พ.ศ. 2561ในประเดน็ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 
ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป 5 ยอดเยีย่ม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00 1 ก าลงัพฒันา 
 
  1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู ้ส าเร็จการศึกษา หมายถึง ผูส้ าเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสูง ทั้ งหมดของปี
การศึกษาท่ีผา่นมา มีงานท าในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ โดย
ไม่นับ รวมผูเ้รียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา 
สาขางานและภาพรวมของ สถานศึกษา ประเมินจากร้อยละของผู ้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ และหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงาน
ท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อเทียบกบั
ผูส้ าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ และประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงทั้งหมดในปีการศึกษาท่ี
ผา่นมา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
ตารางท่ี 14  เกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
                    พ.ศ. 2561ในประเด็นการมีงานท าและศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศึกษา 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 
ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป 5 ยอดเยีย่ม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00 1 ก าลงัพฒันา 
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 ด้านท่ี 2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษามีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม และมีการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจดัท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ และ
น าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน อย่างมีคุณภาพ เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะและทกัษะท่ี
จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
  2.1 การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ หมายถึง สถานศึกษาการพฒันาหรือปรับปรุง
หลกัสูตรให้เป็นหลกัสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม การประเมินตามเกณฑก์าร
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ดงัน้ี 
   2.1.1 การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ ประกอบดว้ย 
    2.1.1.1 สถานศึกษามีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อการ
พฒันาหรือการปรับปรุงหลกัสูตร 
    2.1.1.2 สถานศึกษามีการประสานงานกบัสถานประกอบการอย่างต่อเน่ือง 
ในการพฒันาหรือการปรับปรุง หลกัสูตร 
    2.1.1.3 สถานศึกษามีการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือ
รายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้ผูเ้รียนมีสมรรถนะอาชีพ
สอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยแีละ ความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
    2.1.1.4 สถานศึกษามีการใชห้ลกัสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจ้ากการพฒันา 
    2.1.1.5 สถานศึกษามีการติดตามประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐาน
สมรรถนะท่ีไดจ้ากการพฒันา อยา่งตอ่เน่ือง 
ตารางท่ี 15  เกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
                    พ.ศ. 2561ในประเด็นการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ้ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยีย่ม 
มีผลการประเมินตามขอ้ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ้ 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามขอ้ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ้ 1 1 ก าลงัพฒันา 
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   2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม ประเมินจาก ร้อยละของจ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมี
การพฒันาหลกัสตูรฯ เทียบกบัจ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานทั้งหมด 
ตารางท่ี 16  เกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
                    พ.ศ. 2561ในประเด็นการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ 
                   ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 
ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป 5 ยอดเยีย่ม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00 1 ก าลงัพฒันา 
 
 2.2 การจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั หมายถึง สถานศึกษาส่งเสริม 
สนบัสนุนให้ครูผูส้อนจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและน าไปใช้
ในการจดัการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะและทกัษะท่ีจ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 การประเมินตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ดงัน้ี 
   2.2.1 คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติั ประกอบดว้ย 
    2.2.1.1 ครูผูส้อนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพื่อก าหนดหน่วยการ
เรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ 
    2.2.1.2 แผนการจดัการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    2.2.1.3 แผนการจดัการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบติั
และกิจกรรมการจดั การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น การจดัการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน หรือ
กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนได้ลงมือกระท าและได้ใช้กระบวนการคิดเก่ียวกับส่ิงท่ีเขาได้
กระท าลงไป หรือแนวทางการจดัการศึกษาให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้
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ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเช่ือมโยง
และแกปั้ญหา ในชีวิตจริง เป็นตน้ 
    2.2.1.4 แผนการจดัการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้ส่ือ เคร่ืองมือ อุปกรณ์
และเทคโนโลยกีารจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และน ามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
    2.2.1.5 แผนการจดัการเรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวดัและประเมินผล
ตามสภาพจริง ดว้ยรูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลาย 
ตารางท่ี 17  เกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
                    พ.ศ. 2561ในประเด็นคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติั 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ้ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยีย่ม 
มีผลการประเมินตามขอ้ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ้ 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามขอ้ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ้ 1 1 ก าลงัพฒันา 
 
   2.2.2 การจดัท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญและ
น าไปใชก้ารจดัการเรียนการสอน ประเมินจากร้อนละของจ านวนครูผูส้อนท่ีจดัท าแผนการเรียนรู้สู่
การปฏิบติัท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัและน าไปใช้การจดัการเรียนการสอน เทียบกบัจ านวนครูผูส้อน
ทั้งหมด 
ตารางท่ี 18  เกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
                    พ.ศ. 2561ในประเด็นการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น 
                    ส าคญัและน าไปใชก้ารจดัการเรียนการสอน 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 
ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป 5 ยอดเยีย่ม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00 1 ก าลงัพฒันา 
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 ดา้นท่ี 3 ดา้นครูผูส้อนและผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน หมายถึง บุคลากรวิชาชีพท่ีท า
หน้าท่ีหลกัดา้นการจดัการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการต่าง ๆ 
ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  ผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบใน
การบริหารจดัการในสถานศึกษาทั้งของรัฐและ เอกชน  
  3.1 ครูผูส้อน สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพฒันาครูผู ้สอนให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ ตามมาตรฐานต าแหน่ง สายงานครูผูส้อน ประกอบด้วย การ
จัดการเรียนการสอน การบ ริหารจัดการชั้ นเรียน และการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
รายละเอียดดงัน้ี          
   3.1.1 การจัดการเรียนการสอน หมายถึง ครูผูส้อนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม
สาขาวิชาท่ีสอน มีการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัทุกรายวิชาท่ีสอน จดัการ
เรียนการสอนตรงตามแผนการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวดั และ
ประเมินผลตามสภาพจริง มีการใชส่ื้อ นวตักรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และท าวิจยั 
เพื่อคุณภาพ จัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ การประเมินตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ดงัน้ี 
    3.1.1.1 ร้อยละของครูผูส้อนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน  
    3.1.1.2 ร้อยละของครูผูส้อนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ี
สอน 
    3.1.1.3 ร้อยละของครูผูส้อนท่ีจดัการเรียนการสอนตรงตามแผนการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายมีการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง  
    3.1.1.4 ร้อยละของครูผูส้อนท่ีใช้ส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 
และแหล่งเรียนรู้ในการจดัการเรียนการสอน  
    3.1.1.5 ร้อยละของครูผูส้อนท่ีท าวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพจดัการเรียนรู้และ
แกปั้ญหาการจดัการเรียนรู้  
ตารางท่ี 19  เกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
                    พ.ศ. 2561ในประเด็นการจดัการเรียนการสอน 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 
ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป 5 ยอดเยีย่ม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
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ตารางท่ี 19  (ต่อ) 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 

ร้อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00 1 ก าลงัพฒันา 
 
   3.1.2 การบริหารจดัการชั้นเรียน หมายถึง ครูผูส้อนมีการจดัท าขอ้มูลผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชา ใช้เทคนิควิธีการบริหาร
จดัการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นผูเ้สริมแรงให้ผูเ้รียนมีความมุ่งมัน่ตั้งใจ ใน
การเรียน ดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอ่ืน ๆ การประเมินตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ดงัน้ี 
    3.1.2.1 ร้อยละของครูผูส้อนท่ีจดัท าขอ้มูลผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  
    3.1.2.2 ร้อยละของครูผูส้อนท่ีมีขอ้มูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้น
เรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบนั  
    3.1.2.3 ร้อยละของครูผูส้อนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจดัการชั้นเรียนให้มี
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
    3.1.2.4 ร้อยละของครูผูส้อนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผูเ้รียนมีความมุ่งมั่น
ตั้งใจในการเรียน  
    3.1.2.5 ร้อยละของครูผูส้อนท่ีดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนรายบุคคลดา้นการเรียน
และดา้นอ่ืน ๆ 
ตารางท่ี 20  เกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
                    พ.ศ. 2561ในประเด็นการบริหารจดัการชั้นเรียน 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 
ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป 5 ยอดเยีย่ม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00 1 ก าลงัพฒันา 
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   3.1.3 การพฒันาตนเองและพฒันาวิชาชีพ หมายถึง ครูผูส้อนจดัท าแผนพฒันา
ตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้ รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและ
กระบวนการพฒันาวิชาชีพ มีการน าผลการพฒันาตนเองมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน มีผลงาน
จากการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวตักรรมไดรั้บการยอมรับหรือเผยแพร่ 
การประเมินตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 ดงัน้ี 
    3.1.3.1 ร้อยละของครูผู ้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการ
พฒันาวิชาชีพ  
    3.1.3.2 ร้อยละของครูผูส้อนท่ีจดัท าแผนพฒันาตนเองอย่างนอ้ย 12 ชัว่โมง
ต่อปี  
    3.1.3.3 ร้อยละของครูผู ้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  
    3.1.3.4 ร้อยละของครูผูส้อนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ  
    3.1.3.5 ร้อยละของครูผู ้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับ หรือเผยแพร่ 
ตารางท่ี 21  เกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
                    พ.ศ. 2561ในประเด็นการพฒันาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 
ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป 5 ยอดเยีย่ม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00 1 ก าลงัพฒันา 
 
  3.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษา คือ บุคคลส าคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มี
คุณภาพ ดังนั้ น ผูบ้ริหาร สถานศึกษาจึงต้องมีศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ ซ่ึงเป็น
คุณลกัษณะท่ีส าคญัท่ีจะท าให้การบริหาร จดัการศึกษาบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวไ้ดแ้ก่ การบริหาร
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สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ
สถานศึกษา รายละเอียดดงัน้ี  
   3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จดัท า
แผนพฒันาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี หรือแผนปฏิบัติงานประจ าปีและได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานโครงการของสถานศึกษาใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการสถานศึกษา และใช้
นวตักรรมในการบริหารจดัการสถานศึกษา การประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ดงัน้ี 
    3.2.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  
    3.2.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันา
สถานศึกษา  
    3.2.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจดัท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี  
    3.2.1.4 คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามี
ส่วนร่วมในการบริหารจดัการสถานศึกษา   
    3.2.1.5 ผู ้บริหารสถานศึกษามีนวตักรรมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการสถานศึกษา 
ตารางท่ี 22  เกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
                    พ.ศ. 2561ในประเด็นการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ้ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยีย่ม 
มีผลการประเมินตามขอ้ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ้ 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามขอ้ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ้ 1 1 ก าลงัพฒันา 
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   3.2.2 การบริหารจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการสถานศึกษา 
หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัให้มีขอ้มูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการสถานศึกษา มีการใช้ขอ้มูลสารสนเทศในการบริหาร
จดัการสถานศึกษา ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจดัการสถานศึกษา การประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ดงัน้ี 
    3.2.2.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัให้มีขอ้มูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการบริหารจดั
การศึกษา  
    3.2.2.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับการ
บริหารจดัการดา้นต่าง ๆ     
    3.2.2.3 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจดัการ
ขอ้มูลสารสนเทศ     
    3.2.2.4 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ     
    3.2.2.5 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการน าผลจากการประเมินไปใช้พฒันาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใชใ้นการบริหารจดัการศึกษา 
ตารางท่ี 23  เกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
                    พ.ศ. 2561ในประเด็นการบริหารจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ 
                    สถานศึกษา 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ้ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยีย่ม 
มีผลการประเมินตามขอ้ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ้ 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามขอ้ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ้ 1 1 ก าลงัพฒันา 
 
 ด้านท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม  สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วน
ร่วมกบัสถานศึกษาในการจดัการเรียนการสอน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรใน
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การจดัการเรียนการสอน เพื่อยกระดบัและพฒันาคุณภาพสถานศึกษา และส่งเสริมให้ผูเ้รียนเป็นผูมี้
จิตอาสาโดยใชว้ิชาชีพสร้างประโยชน์ใหก้บัชุมชนและสังคม รายละเอียดดงัน้ี  
  4.1 การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง มาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้
จัดท าแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้ นเพื่อให้สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มีคุณภาพและ
ประ สิท ธิภ าพ ยิ่ งขึ้ น  ป ระ เมิน จากการจัดการอาชีว ศึกษ าระบบทวิภ าคี ต ามป ระกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ท่ีส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาก าหนด ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี    
   ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     
    1.1 การส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การใน
การจดัการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีร่วมกบัสถานศึกษา   
    1.2 การบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือในการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
   ขั้นท่ี 2 ขั้นวางแผนในการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   
    2.1 จดัท าแผนงานและจดัท าแผนการเรียนในการจดัการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีร่วมกบัสถานประกอบการ หน่วยงาน องคก์าร      
    2.2 ประชาสัมพนัธ์ แนะแนวผูเ้รียน     
   ขั้นท่ี 3 ขั้นจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     
    3.1 คดัเลือกผูเ้ขา้เรียน     
    3.2 ท าสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผูเ้รียน การประชุมผูป้กครอง      
    3.3 จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ     
    3.4 จดัการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ    
   ขั้นท่ี 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     
    4.1 การนิเทศการจดัการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ      
    4.2 การวดัและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ    
   ขั้นท่ี 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     
    5.1 การส าเร็จการศึกษาผูเ้รียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     
    5.2 การติดตามผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี      
    5.3 การส รุปผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี ในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
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ตารางท่ี 24  เกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
                    พ.ศ. 2561ในประเด็นการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 
มีผลการประเมิน ครบถว้น ทั้ง 1,2,3,4,5 5 ยอดเยีย่ม 
มีผลการประเมิน ครบถว้น ตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน ครบถว้น ตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมิน ครบถว้น ตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน ครบถว้น ตามขั้นตอนท่ี 1 1 ก าลงัพฒันา 
 
 

  4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนการสอน หมายถึง สถานศึกษามีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ ในดา้นครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ครูผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิ สถานประกอบการ 
ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ และอ่ืน ๆ และมีการประเมินผลการ
ด าเนินงาน เพื่อการปรับปรุงอย่างตอ่เน่ือง การประเมินตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ดงัน้ี 
   4.2.1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการ
จดัการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ 
   4.2.2 สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกบัสถานประกอบการหรือหน่วยงานอ่ืน 
ๆ เพื่อพฒันาศกัยภาพครูและ ครูฝึกในสถานประกอบการ   
   4.2.3 สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิ เศษ ครูภูมิปัญญาท้องถ่ิน ครูผู ้เช่ียวชาญ 
ผูท้รงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพฒันาผูเ้รียนไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 80 ของจ านวนสาขางานท่ีสถานศึกษาจดัการเรียนการสอน   
   4.2.4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่ อพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เช่น งบประมาณ ทุนการศึกษา วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์และอ่ืน ๆ ปรากฏผลการพฒันา
ตามวตัถุประสงคข์องการระดมทรัพยากรอยา่งเป็นรูปธรรม  
   4.2.5 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการ
ระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษากบัเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
ตารางท่ี 25  เกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
                    พ.ศ. 2561ในประเด็นการระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนการสอน 
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ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ้ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยีย่ม 
มีผลการประเมินตามขอ้ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ้ 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามขอ้ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ้ 1 1 ก าลงัพฒันา 
 
  4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา หมายถึง สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การ
บริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียน และส่งเสริมให้ผูเ้รียนเป็นผูมี้จิตอาสาโดยใช้ วิชาชีพสร้าง
ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม การประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ดงัน้ี 
   4.3.1 สถานศึกษาจดักิจกรรมให้ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู ้เรียน
เขา้ร่วมกิจกรรมบริการชุมชน  
   4.3.2 สถานศึกษาจดักิจกรรมให้ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียน
เขา้ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ  
   4.3.3 สถานศึกษาจดักิจกรรมให้ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียน
เขา้ร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพ  
   4.3.4 สถานศึกษาจดักิจกรรมให้ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียน
เขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา  
   4.3.5 สถานศึกษามีนวตักรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของ
สถานศึกษา 
ตารางท่ี 26  เกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
                    พ.ศ. 2561ในประเด็นการบริการชุมชนและจิตอาสา 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ขอ้  5 ยอดเยีย่ม 
มีผลการประเมิน 4 ขอ้  4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ขอ้  3 ดี 
มีผลการประเมิน 2 ขอ้  2 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 26  (ต่อ) 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 

มีผลการประเมิน 1 ขอ้  1 ก าลงัพฒันา 
 
 ดา้นท่ี 5 ดา้นปัจจยัพื้นฐาน  
  5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม หมายถึง 
สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภู มิทัศน์  อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบติัการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอ านวยความสะดวกให้มีความ
พร้อมและเพียงพอต่อการใชง้านของ ผูเ้รียนหรือผูรั้บบริการ เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบั
บริบทของสถานศึกษา การประเมินตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ดงัน้ี 
   5.1.1 สถานศึกษามีอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ แหล่งการเรียนรู้ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการผูเ้รียนเพียงพอต่อความตอ้งการ 
และมีการพฒันาดูแลสภาพแวดลอ้ม ภูมิทศัน์ ของสถานศึกษาใหเ้อ้ือต่อการจดัการเรียนรู้    
   5.1.2 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ 
อาคารสถานท่ี ห้องเรียน หอ้งปฏิบติัการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอ านวย
ความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อ การใช้งานของผูเ้รียนหรือผูรั้บบริการโดยการมีส่วน
ร่วมของครู บุคลากรและผูเ้รียน     
   5.1.3 สถานศึกษามีการพฒันาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี
ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ แหล่งเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอ านวยความสะดวกตาม
แผนงาน โครงการท่ีก าหนด    
   5.1.4 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม  ภู มิทัศน์  อาคารสถาน ท่ีห้ องเรียน 
ห้องปฏิบติัการ แหล่งเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการ
จดัการเรียนรู้    
   5.1.5 สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี
ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ แหล่งเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอ านวยความสะดวกให้
สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา 
ตารางท่ี 27  เกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
                    พ.ศ. 2561ในประเด็นอาคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน หรืองาน 
                    ฟาร์ม 
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ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ้ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยีย่ม 
มีผลการประเมินตามขอ้ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ้ 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามขอ้ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ้ 1 1 ก าลงัพฒันา 
 
  5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน หมายถึง สถานศึกษามีการบริหารจดัการระบบไฟฟ้า 
ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการส่ือสาร รวมทั้งการจดัระบบรักษาความปลอดภยัภายใน
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออ านวยประโยชน์ส าหรับให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากร
ทางการศึกษา ผูเ้รียน หรือผูใ้ช้บริการในสถานศึกษา การประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ดงัน้ี 
   5.2.1 สถานศึกษามีระบบไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกบัสภาพใชง้านในสถานศึกษา ไดแ้ก่  
    5.2.1.1 ระบบส่งก าลงั  
    5.2.1.2 ระบบควบคุม  
    5.2.1.3 ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ โรงฝึกงานหรือ
งานฟาร์ม  
    5.2.1.4 สภาพวสัดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และ
ปลอดภยั  
   5.2.2 สถานศึกษามีระบบประปา หรือน ้าด่ืมน ้าใชเ้พียงพอต่อความตอ้งการ   
   5.2.3 สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวก 
ปลอดภัย มีระบบระบายน ้ า ระบบก าจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 
   5.2.4 สถานศึกษามีระบบการส่ือสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก 
รวดเร็ว   
   5.2.5 สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภยั 
ตารางท่ี 28  เกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
                    พ.ศ. 2561ในประเด็นระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
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ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ขอ้  5 ยอดเยีย่ม 
มีผลการประเมิน 4 ขอ้  4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ขอ้  3 ดี 
มีผลการประเมิน 2 ขอ้  2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ขอ้  1 ก าลงัพฒันา 
 
  5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนยวิ์ทยบริการ หมายถึง สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนยว์ิทย
บริการหรือห้องสมุดท่ีมีความพร้อมและเพียงพอส าหรับให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียน 
หรือผูส้นใจ ใชบ้ริการคน้ควา้หาความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การประเมินตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ดงัน้ี 
   5.3.1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้และศูนยว์ิทยบริการหรือ
หอ้งสมุดอยา่งตอ่เน่ือง    
   5.3.2 สถานศึกษามีศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดท่ีมีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อ
การศึกษา คน้ควา้ ของครูบุคลากรทาง การศึกษา และผูเ้รียน หรือผูส้นใจ    
   5.3.3 ศูนยว์ิทยบริการหรือห้องสมุดมีจ านวนหนงัสือต่อจ านวนผูเ้รียนเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด และมีระบบสืบคน้ดว้ยตนเองเพียงพอ    
   5.3.4 สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้ผูเ้รียนเขา้ใชบ้ริการศูนยว์ิทยบริการหรือ
ห้องสมุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผูเ้รียนทั้ งหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของ
ผูใ้ชบ้ริการ    
   5.3.5 มีแหล่งเรียนรู้ หรือส่ือ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาท่ี
สถานศึกษาจดัการเรียนการสอน 
ตารางท่ี 29  เกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
                    พ.ศ. 2561ในประเด็นแหล่งเรียนรู้และศูนยว์ิทยบริการ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ขอ้  5 ยอดเยีย่ม 
มีผลการประเมิน 4 ขอ้  4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ขอ้  3 ดี 
มีผลการประเมิน 2 ขอ้  2 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 29  (ตอ่) 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 

มีผลการประเมิน 1 ขอ้  1 ก าลงัพฒันา 
 
  5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานดา้นสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
หมายถึง สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส าหรับบริหารจดัการระบบสารสนเทศใหเ้กิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการสถานศึกษาในดา้นความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทนัเหตุการณ์ 
ประหยดัเวลา บุคลากรและ งบประมาณ เกิดการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศระหว่าง
สถานศึกษากบัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง การประเมิน
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
ดงัน้ี 
   5.4.1 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกบัการ
ใชง้าน   
   5.4.2 มีผูรั้บผิดชอบ ดูแล และบริหารจดัการขอ้มูล การเขา้ถึงขอ้มูล ระบบความ
ปลอดภยัในการจดัเก็บและใชข้อ้มูล  
   5.4.3 มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นท่ีใชง้านภายในสถานศึกษา    
   5.4.4 มีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจดัการภายในสถานศึกษา  
   5.4.5 มีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจดัการภายนอกสถานศึกษา 
ตารางท่ี 30  เกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
                    พ.ศ. 2561ในประเด็นแหล่งเรียนรู้และศูนยว์ิทยบริการ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ขอ้  5 ยอดเยีย่ม 
มีผลการประเมิน 4 ขอ้  4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ขอ้  3 ดี 
มีผลการประเมิน 2 ขอ้  2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ขอ้  1 ก าลงัพฒันา 
 
  5.5 การเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
หมายถึง สถานศึกษาพฒันาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมใหค้รูผูส้อนใชใ้นการจดัการ
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เรียนการสอน  การสืบคน้ และพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเ้ต็มศกัยภาพ    
การประเมิน   ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบติัการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจดัการ
เรียนการสอนเทียบกบั จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบติัการท่ีใช้ในการจดัการเรียนการสอนทั้งหมด
ของสถานศึกษา ประเมินจากร้อยละของจ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบติัการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในการจดัการเรียนการสอนเทียบกบัจ านวนห้องเรียน หอ้งปฏิบติัการท่ีใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 
ตารางท่ี  31  เกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
                    พ.ศ. 2561ในประเด็นการเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจดัการเรียนการ 
                    สอนในชั้นเรียน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 
ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป 5 ยอดเยีย่ม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00 1 ก าลงัพฒันา 
 
 6.4 ค่าน ้าหนักการให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ส าหรับ
สถานศึกษา ท่ีจดัการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการศึกษาและการประกนั
คุณภาพการศึกษาดา้นอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงไดก้ าหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จ านวน 5 ดา้น โดยก าหนดค่าน ้ าหนกัการ
ใหค้ะแนนในแต่ละดา้น และรายขอ้ดงัน้ี 
ตารางท่ี  32  ค่าน ้าหนกัการใหค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตาม 
                    มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ค่าน ้าหนกั  (คะแนน) 
ดา้นผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษา  ร้อยละ 50 
1. การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน (2) 
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ตารางท่ี  32  (ต่อ) 
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ค่าน ้าหนกั  (คะแนน) 

2. ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ (2) 
3. ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการ หรือการประกอบอาชีพ 
    อิสระ 

(3) 

4. ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรือ 
    งานวิจยั 

(3) 

5. ผลการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ (2) 
6. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (20) 
7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (3) 
8. การมีงานท าและศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศึกษา (15) 
ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน ร้อยละ 10 
1. การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ (2) 
2. การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ 
    ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

(3) 

3. คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติั (2) 
4. การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
    และน าไปใชก้ารจดัการเรียนการสอน 

(3) 

ดา้นครูผูส้อนและผูบ้ริหารสถานศึกษา ร้อยละ 20 
1. การจดัการเรียนการสอน (5) 
2. การบริหารจดัการชั้นเรียน (3) 
3. การพฒันาตนเองและพฒันาวิชาชีพ (2) 
4. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม (5) 
5. การบริหารจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ 
    สถานศึกษา 

(5) 

ดา้นการมีส่วนร่วม ร้อยละ 10 
1. การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (6) 
2. การระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนการสอน (2) 
3. การบริการชุมชนและจิตอาสา (2) 
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ตารางท่ี  32  (ต่อ) 
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ค่าน ้าหนกั  (คะแนน) 

ดา้นปัจจยัพื้นฐาน ร้อยละ 10 
1. อาคารสถานท่ี ห้องเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม (2) 
2. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน (2) 
3. แหล่งเรียนรู้และศูนยว์ิทยบริการ (2) 
4. ระบบอินเทอร์เนต็ความเร็วสูงเพื่อการใชง้านดา้นสารสนเทศภายใน 
    สถานศึกษา 

(2) 

5. การเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจดัการเรียนการสอน 
    ในชั้นเรียน 

(2) 

 
7. นโยบายและการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 7.1 โครงสร้างองค์กร วิสัยทัศน์และพนัธกจิ 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีสถานศึกษาของรัฐในสังกดั 428 แห่ง 
สถาบนัการอาชีวศึกษา 23 แห่งและสถานศึกษาของเอกชนในสังกัด 464 แห่ง รวม 915 แห่งทั่ว
ประเทศ เพื่ อผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏิบติัการ โดยจดัการ
เรียนการสอน 9 ประเภทวิชา มีสาขาวิชาให้เลือกเรียนมากกว่า 350 สาขาวิชา ทั้งน้ี ดา้นการบริหาร
จดัการมีศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาประจ าภาค 5 ภาค ท าหน้าท่ีส่งเสริมการพฒันางาน
ทางดา้นวิชาการ และอาชีวศึกษาจงัหวดั 77 แห่ง และอาชีวศึกษาภาค 5 ภาค ท าหนา้ท่ีเช่ือมโยงการ
บริหารจดัการกลุ่มสถานศึกษาในระดบัจงัหวดั  (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. สืบคน้
เม่ือ 6 มิถุนายน 2560, จาก http://www.vec.go.th/) การจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ตอ้งเป็นการจดัการศึกษาในด้าน วิชาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและ พฒันาก าลงัคนในดา้นวิชาชีพระดบัฝีมือ ระดับเทคนิค 
และระดบัเทคโนโลย ีรวมทั้งเป็นการยกระดบั การศึกษาวิชาชีพใหสู้งขึ้นเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน โดยน าความรู้ในทาง ทฤษฎีอนัเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพฒันา
ผูรั้บการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในทางปฏิบติั และมีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบ
อาชีพในลักษณะผู ้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้  (ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา. สืบคน้เม่ือ 6 มิถุนายน 2560, จาก http://www.vec.go.th/) 

http://www.vec.go.th/
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 วิสัยทศัน์และพนัธกิจ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
มีภารกิจในการจดัและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงคุณภาพและ
ความเป็นเลิศทางวิชาชีพภายใตว้ิสัยทศัน์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผูน้ าในการ
จดัการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลงัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศ และภูมิภาค ดว้ยพนัธกิจท่ีวา่ 
 1. จดัและส่งเสริมและพฒันาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
 2. ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานก าลงัคนสายอาชีพสู่สากล 
 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพใหท้ัว่ถึง ต่อเน่ือง เสมอภาค และเป็นธรรม 
 4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และ
เทคโนโลยขีองประเทศ 
 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 6. วิจัย สร้างนวตักรรม จดัการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 7. ส่งเสริม/พฒันา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มัน่คง และกา้วหน้าใน
วิชาชีพ 
 ยทุธศาสตร์และขอ้บญัญติัสู่ความส าเร็จของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตาม
นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี(พ.ศ. 2555 - 2569)การ
จดัท าข้อเสนอเชิงนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาของ
คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการก าหนดนโยบาย เป้าหมายการผลิตและแผนพัฒนา
ก าลงัคนอาชีวศึกษาให้ความส าคญักับคุณภาพผูส้ าเร็จอาชีวศึกษาเป็นส าคญั โดยมุ่งปรับปรุงปัจจยั
สนบัสนุนและกระบวนการจดัอาชีวศึกษาใหเ้กิดคุณภาพ ทั้ง 4 ดา้น 
 1. สารสนเทศส าคัญท่ีจะเป็นตัวบ่งช้ีแนวทางการพฒันาก าลังคนในระดับโลก ระดับ
ภูมิภาคระดบัประเทศ ระดบักลุ่มจงัหวดั และระดบัจงัหวดั 
 2. ให้ความส าคัญกบัครู และผูบ้ริหารสถานศึกษาซ่ึงเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จ โดยมุ่ง
เพิ่มพูนขีดความสามารถของครูในยุคแห่งการเปล่ียนแปลง เพื่อให้ครูสามารถจดัการเรียนการสอน
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องและเช่ือมโยงกับสถาน
ประกอบการโดยเนน้ความร่วมมือในการจดัอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และการฝึกงาน 
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 4. เตรียมความพร้อมก าลงัคนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนของการ
ตั้งรับและเชิงรุกไดแ้ก่ การเพิ่มขีดความสามารถทางภาษา และสมรรถนะก าลงัคนอาชีวศึกษาให้มี
มาตรฐานในระดบัสากล 
 7.2 หน้าที่ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษาอาชีวศึกษา มีหน้าท่ีจดัการศึกษาฝึกอบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ของประชาชนใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายวา่ดว้ยการอาชีวศึกษา และ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตามนโยบายรัฐบาลและแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวใหส้ถานศึกษาด าเนินการดงัน้ี (มงคลชยั สมอุดร. 2560 : 39-40) 
 1. จดัการศึกษาให้ผูเ้รียนมีสมรรถนะทางวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพเป็นพลเมืองดี
ของสังคม มีความสามารถในการคิด เรียนรู้ วางและพฒันาตนเองโดย 
  1.1 จัดการศึกษาให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อการด ารงชีพตามสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ท้องถ่ิน วฒันธรรม เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม มุ่งเน้นการปฏิบติังานจริงตาม
ความพร้อมและศกัยภาพของสถานศึกษา 
  1.2 จดัการศึกษา โดยประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนทั้งใน
ดา้นการจดัการวชิาการ การใชบุ้คลากร และทรัพยากรร่วมกนั 
  1.3 จดัการศึกษาโดยระดมทรัพยากรด้านการเงิน ทรัพยสิ์นและบุคลากรทั้งภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน เอกชน องค์การเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ สถาบนัสังคมอ่ืน รวมทั้งความร่วมมือในการจดักิจกรรมและ
การจดัหาทุนเพื่อพฒันาการอาชีวศึกษา 
 2. เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเองและใหบ้ริการวิชาชีพแก่ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 3. วิจยัพฒันาองคค์วามรู้เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
 4. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ส่งเสริมการกีฬา พลานามัย และอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 
 5. ส่งเสริมการจดัการศึกษาเชิงธุรกิจ การรับงานการคา้และการรับจดัท า รับจา้ง ผลิตเพื่อ
จ าหน่ายท่ีสอดคลอ้งกบัการเรียนการสอน 
 7.3 ยุทธ์ศาสตร์การขับเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสู่อาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวตัถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียน การสอนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและการบริหาร
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จดัการสถานศึกษา เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดการ
ปรับเปล่ียนแนวคิดในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเน่ือง 
จากวิสัยทัศน์ท่ีว่า ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามุ่งพฒันาสถานศึกษาในการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจดัการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลสู่การ
ด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของผูเ้รียน ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง 
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี (ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา. 2560 : 1-9) 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาแนวทางการจดัการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึง
มีแนวทางการขบัเคล่ือน 1)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจยัแนวทางการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจดั
การศึกษา 2) จดัท าแนวทางการจดัการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนโดย
สอดแทรกทั้งในการจดัการเรียนการสอนทุกรายวิชาและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพื่อใหเ้กิดการพฒันา
ตามล าดบัอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดการพฒันาการเรียนรู้ระดบับุคคลและครอบครัว สามารถน าไป
ประยกุตใ์ชน้ าไปขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาบุคลากรซ่ึงมีแนวทางการขบัเคล่ือน 1) อบรมสัมมนาผูบ้ริหาร
การศึกษาใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการบริหาร
จดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2) อบรมและพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา ขา้ราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการสู่การ
บริหาร การจดัการและการเรียนการสอน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การขยายผลและการพฒันาเครือข่ายซ่ึงมีแนวทางการขบัเคล่ือน 1) ให้
สถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างช่วยเหลือพฒันาสถานศึกษาในอาชีวศึกษาจงัหวดัท่ีเขา้ร่วมโครงการ
อย่างน้อย 1 : 10 แห่ง ในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการสู่การบริหาร การ
จดัการและการเรียนการสอน 2) จดัให้มีระบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้และส่งเสริม สนับสนุน การ
ประสานกรด าเนินงานของเครือข่าย 3) จดัท าระบบขอ้มูลสารสนเทศและเช่ือมโยงเครือข่ายกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ซ่ึงมีแนวทางการขบัเคล่ือน 1) เผยแพร่การ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาโดยจัดท าส่ือรูปแบบต่าง ๆ 
ประชาสัมพันธ์เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้ งในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
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อาชีวศึกษาและหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสนใจ 2) เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ความกา้วหน้าของการ
จดัการศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผล ซ่ึงมีแนวทางการ
ขบัเคล่ือน 1) จดัตั้งคณะกรรมการประเมินผลในระดับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ระดับภาคหรือระดับจังหวัดและระดับสถานศึกษา โดยให้คณะกรรมการมีหน้าท่ี ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผล 2)  ก าหนดรูปแบบ แนวทาง เคร่ืองมือและคู่มือในการติดตามและ
ประเมินผล 3)  ด าเนินการติดตามประเมินผลและรายงานผล 
 ลกัษณะสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีด าเนินการขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควร
มีลกัษณะ ดงัน้ี 
 1.ดา้นการบริหารจดัการ 
  1.1 มีการก าหนดนโยบายการจดัการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษา 
  1.2 มีการจดัท าแผนปฏิบติัการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
ทั้งแผนระยะยาวและแผนระยะสั้น 
  1.3 มีการจดัตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบด าเนินการขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษา 
  1.4 มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทั้งผูบ้ริหาร ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษา และส่งเสริมใหป้ฏิบติัตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.5 มีการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
  1.6 มีคณะท างานติดตามและประเมินผลเพื่อปรับปรุงคุณภาพการขบัเคล่ือนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 
  1.7 การขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาเน้นการมีส่วนร่วม
ตามหลกัธรรมาภิบาล 
  1.8 มีการสรุปและรายงานผลเพื่อก าหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบติั 
 2. ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
  2.1 สถานศึกษามีการพฒันาหลกัสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.2 มีการจดัท าแผนการสอนบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.3 มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั นักเรียนมีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรม และมีผลงานนกัเรียนท่ีเกิดจากการเรียนรู้ 
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  2.4 มีการจัดหา ผลิต พัฒนา ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้และมีการ
เผยแพร่สู่ชุมชน 
  2.5 มีการวดัผลประเมินผลท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา และน าผลการประเมินมาปรับปรุง
พฒันาการขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ขึ้น 
  2.6 ผูเ้รียนมีความรู้และเขา้ใจหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอ้มน าสู่วิถีชีวิต และ
เผยแพร่สู่ครอบครัว ชุมชน องคก์ร และหน่วยงาน 
 3. ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
  3.1 ด าเนินกิจกรรมโดยผูเ้รียนโดยมีครูเป็นผูส้นบัสนุน 
  3.2 เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการดว้ยความสมคัรใจหรือจิตอาสา 
  3.3 กิจกรรมมีความหลากหลายและเหมาะสมกบัสภาพภูมิสังคมของสถานศึกษา 
  3.4 เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้เกิดความก้าวหน้าพร้อมกับความสมดุลทางเศรษฐกิจ/
สังคมส่ิงแวดลอ้มของสถานศึกษาและสามารถขยายผลสู่ชุมชนได ้โดยหลกัการดงัต่อไปน้ี 
   3.4.1 พอประมาณกับภูมิสังคม สอดคล้องกับความต้องการ/ความจ าเป็นของ
สถานศึกษาและคนในชุมชน เหมาะสมกบัสภาพภูมิประเทศ สภาพแวดลอ้ม ความคิก ความเช่ือและ
วิถีชีวิต 
   3.4.2 สมเหตสุมผล คือมีหลกัคิดและหลกัปฏิบติัของกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัหลกั
วิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง รายละเอียดของโครงการแสดงถึงความรอบคอบในการวางแผนการจดักิจกรรม 
   3.4.3 มีภูมิคุม้กนัท่ีดี โดยการวางแผนกิจกรรมไดค้  านึงถึงความเส่ียงในการด าเนิน
โครงการ โดยมีขอ้เสนอทางเลือก หากมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น 
   3.4.4 ส่งเสริมความรู้และคุณธรรมของผูเ้ขา้ร่วม โดยตอ้งส่งเสริมความรอบรู้เปิด
โอกาสให้มีการพฒันาทักษะดา้นต่าง ๆ ส่งเสริมคุณธรรม เช่น ระเบียบวินัย สัมมาคารวะ ซ่ือสัตย์
สุจริต กตญัญูกตเวที ขยนัหมัน่เพียร อดทน สนใจใฝ่รู้ และจิตส านึกในการท าคุณประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม 
  3.5 เป็นกิจกรรมท่ีหลายฝ่ายมีส่วนร่วม เช่น สถานศึกษาหน่วยงานของรัฐ สถาน
ประกอบการและชุมชน 
  3.6 ผลสุดทา้ยคือการปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีวิธีคิด อุปนิสัยและพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบั
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ดา้นการพฒันาบุคลากร 
  4.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
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   4.1.1 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.1.2 น าหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงไปใช้ในการบริหาร
จดัการสถานศึกษา 
   4.1.3 ปฏิบัติตนตามหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็น
แบบอยา่งท่ีดี 
   4.1.4   เผยแพร่หลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.2 ครู 
   4.2.1 มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.2.2 น าหลกัการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้
และพฒันาผูเ้รียน 
   4.2.3 ปฏิบัติตนตามหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็น
แบบอยา่งท่ีดี 
   4.2.4 เผยแพร่หลกัการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.3 บุคลากรทางการศึกษา 
   4.3.1 มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.3.2 น าหลกัการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ี 
   4.3.3 ปฏิบติัตนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
   4.3.4 เผยแพร่หลกัการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.4 นกัเรียน 
   4.4.1 มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.4.2 น าหลกัการแนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการเรียนและการ
ด าเนินชีวิต 
   4.4.3 เผยแพร่หลกัการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.5 ผูป้กครอง / กรรมการสถานศึกษา / ชุมชน 
   4.5.1 มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
   4.5.2 ปฏิบติัตนตามหลกัการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.5.3 เผยแพร่หลกัการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.5.4 ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานการขับเคล่ือน ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 
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 7.4 ยุทธ์ศาสตร์และการพฒันาการอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 
 จงัหวดัสงขลาตั้งอยู่ฝ่ังตะวนัออกของภาคใตต้อนล่างระหว่างละติจูดท่ี 617-756 เหนือ 
ลองจิ จูด  100 01-101 06 ตะวันออก  สู งจากระดับน ้ าทะ เลโดยเฉ ล่ี ย  4 เมตร อยู่ ห่ างจาก
กรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางรถไฟ 947 กิโลเมตร และทางหลวงแผ่นดิน 950 กิโลเมตร จงัหวดั
สงขลา มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง ดงัน้ี 1) ทิศเหนือ ติดต่อกบัจงัหวดันครศรีธรรมราช
และจังหวดัพัทลุง 2) ทิศตะวนัออก ติดต่อกับอ่าวไทย 3)ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวดัยะลา จังหวดั
ปัตตานี รัฐเคดาห์ และรัฐเปอร์ลิสของประเทศมาเลเซีย 4) ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัจงัหวดัพทัลุง และ
จังหวดัสตูลขนาดพื้นท่ี จังหวดัสงขลามีขนาดพื้นท่ี 7,393,889 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
4,853,249 ไร่ มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 27 ของประเทศ และใหญ่เป็นอนัดับท่ี 3 ของภาคใต ้รอง
จากจงัหวดัสุราษฎร์ธานี และจงัหวดันครศรีธรรมราช (จงัหวดัสงขลา. สืบคน้เม่ือ 8 มิถุนายน 2560, 
จาก http://www.songkhla.go.th/location) 
 วิสั ยทัศน์ จังห วัดส งขลา พ .ศ . 2557-2560 คื อ  ส งขลา  เศ รษฐ กิ จ มี เส ถี ยรภาพ 
ทรัพยากรธรรมชาติย ัง่ยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ประกอบด้วย 4 พนัธกิจ ดังน้ี 1) พัฒนา
เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 2) พัฒนาสงขลาให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย 3) 
พัฒนาสงขลาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 4) จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการผลิตและการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน (จังหวดั
สงขลา. สืบคน้เม่ือ 8 มิถุนายน 2560, จาก http://www.songkhla.go.th/vision) 
 สถานศึกษาในจงัหวดัสงขลาทั้ง 16 อ าเภอมีโรงเรียนระดับมธัยมศึกษาท่ีผลิตผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 3 และระดับมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 ส่วนของโรงเรียนรัฐบาล
จ านวน 45 โรงเรียนและโรงเรียนเอกชน 20 โรงเรียน และยงัมีโรงเรียนสาธิต 2 โรงเรียน กับ
โรงเรียนนานาชาติ อีก 1 โรงเรียน ซ่ึงเป็นปัจจัยน าเข้าในการจัดการศึกษาระดับวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลยั ดา้นการจดัการศึกษาในสายอาชีวศึกษาประกอบดว้ยวิทยาลยัอาชีวะท่ีเป็นของรัฐบาล 
10 สถานศึกษาและวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน 11 สถานศึกษา ส าหรับระดบัมหาวิทยาลยัจงัหวดั
สงขลามี 5 สถาบัน การจดัการศึกษาระดับอาชีวศึกษาของรัฐบาลทั้ ง 10 วิทยาลัยอยู่ภายใต้การ
บริหารจัดการของอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา (วิกิพิ เดีย. สืบค้นเม่ือ 8 มิถุนายน 2560, จาก 
https://th.wikipedia.org/wiki/รายช่ือโรงเรียนในจงัหวดัสงขลา) 
 สถานศึกษาภาครัฐในสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสงขลา จ านวน 10 วิทยาลยัประกอบดว้ย
วิทยาลยัเทคนิคหาดใหญ่, วิทยาลยัอาชีวศึกษาสงขลา, วิทยาลยัการอาชีพหลวงประธานราษฏร์นิกร, 
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีงขลา, วิทยาลยัสารพดัช่างสงขลา, วิทยาลยัเทคนิคจะนะ, วิทยาลยั
ประมงติณสูลานนท์, วิทยาลยัการอาชีพนาทวี, วิทยาลยัการจดัการและเทคโนโลยีสิงหนคร และ

http://www.songkhla.go.th/location
http://www.songkhla.go.th/vision
https://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสงขลา
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วิทยาลยัการอาชีพเจา้พะโคะเป็นสถานศึกษาภายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จดัการศึกษาตั้งแต่ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ จนถึงระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง และหลักสูตรระยะสั้ นซ่ึงมีจุดมุ่งหมายในยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทั้ ง ระดับ
สถานศึกษา และระดบัหอ้งเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเขม้แข็งในการพฒันาและยกระดบั
คุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดยใช้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางด้านอาชีวศึกษาการ
ประเมินดา้นมาตรฐานวิชาชีพ และ  การประเมินระดบัห้องเรียน  ยกระดบัทกัษะดา้นภาษาองักฤษ
ในงานอาชีพ  ส่งเสริม  การเรียนรู้ภาษาประเทศคู่คา้ จดัระบบสถานศึกษาท่ีจดัการเรียนรู้เก่ียวกบั
ประชาคมอาเซียน (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. สืบค้นเม่ือ 8 มิถุนายน 2560, จาก 
http://www.vec.go.th/ : 1) 
 7.5 ยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพฒันาการศึกษาวิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
 วิทยาลยัเทคนิคจะนะ เป็นสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึง
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้จัดตั้งวิทยาลยัเทคนิคจะนะ อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา เป็น
สถานศึกษาสังกัด  กองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันท่ี  23 
พฤษภาคม 2539 เพื่อเป็นการขยายการ อาชีวศึกษา ให้กวา้งขวางและสอดคลอ้ง กบัความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ินและตลาดแรงงาน ซ่ึงจะเป็นการแกปั้ญหาการขาด แคลนก าลงัคน มุ่งเสริมสร้างและ
พฒันาก าลงัคนของประเทศ ให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพ ตามนโยบายของรัฐบาล  โดยใช้
ท่ีดินสาธารณะประโยชน์ทุ่งพนัตนั ตั้งอยู่เลขท่ี 87 หมู่ 8 ถนนหาดใหญ่ – จะนะ ต าบลจะโหนง 
อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา รหัสไปรษณีย ์90130 โดยใช้ท่ีดินสาธารณะ ประโยชน์ทุ่งพนัตนั บน
เน้ือท่ี 98 ไร่ 2 งาน 7.10 ตารางวา มีหน้าท่ีและภารกิจในการพัฒนาคุณภาพของประชาชนตาม
นโยบายของรัฐบาล  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคมและประเทศชาติให้เป็นผูท่ี้มีความรู้  มี
ทกัษะวิชาชีพ  ตลอดจนอบรมสั่งสอนให้เป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรมเหมาะสมท่ีจะเป็นพลเมืองดี
ของชาติวิทยาลยัฯ จึงก าหนดวตัถุประสงคใ์น การด าเนินการจดัอาชีวศึกษาดงัน้ี 1)  เพื่อจดัการเรียน
การสอน การฝึกงาน ให้นักเรียนนักศึกษาเป็นผูมี้ความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม  พณิชยกรรม  ตรงตามหลกัสูตรและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 2) เพื่อ
ปลูกฝังค่านิยมและทศันคติท่ีดีในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพอิสระเพื่อพฒันาตนเองและ
สังคม 3) เพื่อจดักิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในหลกัสูตรและกิจกรรมพิเศษ เพื่อปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม
จริยธรรม 4) เพื่อน าความรู้ดา้นวิชาชีพแขนงต่าง ๆ ช่วยเหลือและบริการสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
โครงการ พระราชด าริและโครงการพฒันาในชนบท เพื่อยกระดบัความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดี
ขึ้น (วิทยาลยัเทคนิคจะนะ. 2562 : 10) 
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8. งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 8.1 งานวิจัยในประเทศ 
  สนธิญาณ รักษาภกัดี (2553 : 396) ศึกษาวิจยั เร่ือง  การประกนัคุณภาพการศึกษา : ความ
เหมือนท่ีแตกต่างกรณีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พบว่า การประกันคุณภาพ
การศึกษามีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีทุกสถาบนัการศึกษาจะตอ้งด าเนินการให้ได้มาตรฐาน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด เพราะเป็นเคร่ืองช้ีวดัถึงขีดความสามารถในดา้นการบริหารและการจดัการ
ของผูบ้ริหารระดบัสูงแต่และแห่งวา่ ประสบความส าเร็จมากนอ้ยเพียงใด 
 อรัญญา โพธ์ิแก้ว  (2555 : 71) ศึกษาวิจัย เร่ือง  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกิจกรรมส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระของนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ พบว่า ศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระของนกัเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
พบว่าผลการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดักิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ของ
นกัเรียนดา้นความรู้และสังคม พบว่า ผูอ้  านวยการและรองผูอ้  านวยการมีความคิดเห็นคือ โรงเรียน
ช้ีแจงวตัถุประสงค์และนโยบายเก่ียวกับกิจกรรมการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ครูและ
นักเรียนทราบทั้งโรงเรียน มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริง
โรงเรียนประเมินผลการด าเนินงานของกิจกรรมโดยการตรวจสอบการปฏิบติังานและ การศึกษา
จากรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรม ครูท่ีปรึกษามีความคิดเห็นด้านความรู้ และสังคม
ระดบัมาก คือครูท่ีปรึกษาให้ค  าปรึกษาช่วยเหลือในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการ ประกอบอาชีพ
อิสระแก่ นกัเรียนมีความคิดเห็นดา้นความรู้และสังคมระดบัมาก คือนักเรียน เป็นผูด้  าเนินกิจกรรม
โดยรวมกลุ่มกนัตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่ากิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมมุ่งเนน้ให้นกัเรียน
สร้างนิสัยรู้จกัคิด รู้จกัท า และแกปั้ญหาร่วมกนัในกลุ่มและท างาน ร่วมกนัอยา่งมีความสุข 
 พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์ และจุฑาทิพย์ สุวรรณ์(2557 : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัย เร่ือง  การ
ประเมินผลลพัธ์ของโครงการส่งเสริมวิจยัปีงบประมาณ 2557 ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลลา้นนาภาคพายพัเชียงใหม่ พบว่า ผลจากการด าเนินงานโครงการพฒันาระบบกลไกในการ
บริหารจดัการและสนับสนุนการผลิตงานวิจยัและงานสร้างสรรคข์องมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลลา้นนาภาคพายพัเชียงใหม่มีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการซ่ึงประกอบดว้ย คณะกรรมการดา้น
งานวิจยั คณะกรรมการพฒันางานวิจยัและคณะกรรมการขบัเคล่ือนการสร้างเครือข่ายงานวิจยั เขา้
ร่วมจ านวน 28 คน และจากการด าเนินงานโครงการไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์แนวทางจาก
การบริหารจดัการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือบริหารจดัการ
งานวิจยัและสร้างสรรค์ ระหว่างผู ้บริหารงานวิจยัทั้ง 4 คณะ ยงัส่งผลให้เกิดกระบวนการระดม
ความคิดของคณะกรรมการดา้นงานวิจยัในการก าหนดระบบกลไกการบริหารจดัการงานวิจยัและ
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งานสร้างสรรค์ร่วมกนัและการพิจารณาร่างหลกัเกณฑ์ ขั้นตอนและแนวทางปฏิบติัในการขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจยังบประมาณผลประโยชน์ มทร.ลา้นนา ภาคพายพั เชียงใหม่ ท่ีสามารถน ามาใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาระบบการบริหารจดัการดา้นงานวิจยัของภาคพายพัไดเ้ป็นอยา่งดี 
 อนุโลม  อุตมะพันธุ์ (2557 : 82 - 83) ศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความตั้งใจท่ีจะใช้
ระบบงานการบริการขอ้มูลดว้ยตนเองของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส านกังานใหญ่ พบวา่ ทั้ง
กลุ่มพนกังานและกลุ่มผูบ้ริหาร มีความตั้งใจท่ีจะใชร้ะบบมากขึ้นก็ต่อเม่ือมีทศันคติเชิงบวกต่อการ
ใชร้ะบบและทศันคติต่อการใชร้ะบบเป็นปัจจยัท่ีมีผลมากท่ีสุด (ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยสูงท่ีสุด) 
และปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติต่อการใช้ระบบมากท่ีสุด ในกลุ่มพนักงานคือการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้
งาน ในขณะท่ีในกลุ่มผูบ้ริหารคือการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร ดังนั้นองค์กรควรปรับปรุง
ทศันคติต่อการใชร้ะบบของพนกังานดงัน้ี กลุ่มพนกังานเร่ิมตั้งแต่การท าให้ขั้นตอนการท างานของ
ระบบมีความชดัเจนและเขา้ใจง่าย ขั้นตอนการใช้ระบบง่ายต่อการจดจ า ในภาพรวมระบบง่ายต่อ
การใช้งานและท าให้ระบบมีความสะดวกต่อการใช้งาน กลุ่มผูบ้ริหารเร่ิมตั้ งแต่การให้ความ
ช่วยเหลือพนกังานท่ีใชร้ะบบเป็นพิเศษ พิจารณาลงโทษพนกังานท่ีไม่ปฏิบติัตามค าสั่งเก่ียวกบัการ
ใช้ระบบด้วยความยุติธรรม ไม่ท าให้พนักงานเสียประโยชน์จากการใช้ระบบให้ความช่วยเหลือ
พนกังานเม่ือมีปัญหาเก่ียวกบัการใชร้ะบบ ให้ความส าคญัต่อความคิดเห็นของพนกังานเก่ียวกบัการ
ใช้ระบบ จดัสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้มีความเหมาะสมต่อการใช้ระบบและองค์กรควร
สนับสนุนให้พนักงานใช้ระบบและมองเห็นคุณค่าในการใช้งาน นอกจากน้ียงัพบว่าในกลุ่ม
พนกังาน ปัจจยัดา้นบรรทดัฐานทางสังคมและการรับรู้ดา้นทรัพยากร ยงัมีผลต่อความตั้งใจท่ีจะใช้
ระบบดว้ย แต่ไม่มีผลในกลุ่มผูบ้ริหาร เน่ืองจากผูบ้ริหารเป็นผูก้  าหนดนโยบายให้น าระบบมาใช้
งานอยู่แลว้จึงเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลและมีความส าคญัต่อการใช้ระบบ และผูบ้ริหารมองเห็นประโยชน์
ต่อการใช้ระบบรวมทั้งจดัหาทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการใช้ระบบให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
อย่างไรก็ตาม จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัดา้นบรรทดัฐานทางสังคมดงักล่าวเป็นผลมา
จากอิทธิพลของการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์รและแรงกดดนัทางการจดัการ ซ่ึงปัจจยัทั้งสองตวั
น้ีเป็นตวัแปรพยากรณ์บรรทดัฐานทางสังคมโดยแรงกดดนัทางการจดัการมีผลต่อบรรทดัฐานทาง
สังคมและระดับของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรได้ช่วยส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างแรง
กดดนัทางการจดัการกบับรรทดัฐานทางสังคม กล่าวคือ เม่ือใดก็ตามท่ีระดบัการรับรู้การสนบัสนุน
จากองค์กรสูง อาทิองค์กรสนับสนุนสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการใช้ระบบท าให้พนักงานรู้สึกว่า
องค์กรมองเห็นคุณค่าและเป้าหมายของพนักงานจะส่งผลต่อแรงกดดนัทางการจดัการท าให้เกิด
บรรทดัฐานทางสังคมต่อการใชร้ะบบ ซ่ึงจะส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะใชร้ะบบในท่ีสุด 
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 ศาลินา บุญเก้ือ และนันทกาญจน์ ชินประหัษฐ์ (2557  :  128 -129) ศึกษาวิจัยเร่ือง การถอด
บทเรียนและวิเคราะห์อัตลักษณ์ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา ผลการศึกษา พบว่า การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาขับเคล่ือนสู่
สถานศึกษา โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาไดน้อ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง
ในการบริหารสถานศึกษา และการจดัการศึกษาในทุกมิติ ทั้งผูบ้ริหารและคณะครูน้อมน ามาเป็น
หลักคิดและหลกัปฏิบัติในการท างาน และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ (Whole School Approach) 
โดยมุ่งให้เกิดการน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขา้สู่กิจกรรมในสถานศึกษา พฒันาสู่
การเป็นสถานศึกษาพอเพียง และด าเนินการขบัเคลือนกระบวนการอยา่งมีระบบทั้งโรงเรียนมาอยา่ง
ต่อเน่ือง จนพฒันาให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกดา้น ไดแ้ก่ 
การบริหารจดัการสถานศึกษา การบริหารหลกัสูตร และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน การพฒันาบุคลากรของสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของชุมชน และเม่ือไดน้ าหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาเป็นหลกัคิด หลกัปฏิบติัในการบริหารจดัการทั้งระบบดงักล่าวแลว้ 
สถานศึกษาสามารถน าไปพฒันาต่อยอดและบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั 
 ดา้นการเตรียมความพร้อมในการนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาขบัเคล่ือน
ในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดเป็นภูมิคุม้กนัทีดี พบว่า ผูบ้ริหารจะตอ้งสามารถสร้างแนวทาง หลกัคิด
และหลกัปฏิบติั สามารถปฏิบติัตนให้เป็นตน้แบบและสร้างแรงจูงใจแก่ผูอ่ื้น และเสริมสร้างให้เกิด
ความมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายเกิดความร่วมมืออยา่งเตม็ใจ ท าดว้ยใจอยา่งเตม็ที และมีหลกัการบริหาร
จดัการสถานศึกษา คือการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยผูบ้ริหารเป็นนักบริหาร นักพฒันา และนัก
ปฏิบติั ผูบ้ริหารรู้จกัตนเอง รู้จกับริบท และรู้จกัผูอ่ื้นดว้ยการเขา้ใจ เขา้ถึงอย่างมีเหตุผล น ามาสู่การ
พฒันาอยา่งพอเพียง สอดคลอ้งกบัหลกัการ ทรงงานคือการระเบิดจากขา้งในท่ีผูบ้ริหารไดน้ ามาเป็น
แนวคิดแนวปฏิบติัอีกหลกัหน่ึง อนัเป็นภูมิคุม้กนัท่ีดีใหผู้บ้ริหารไดเ้ขา้ใจและสามารถบริหารจดัการ
ทั้งบุคลากร และทรัพยากรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ค่าในบริบทของตนเอง อีกทั้งยงัน าไปสู่
การรู้รักสามคัคีของบุคลากรในศูนย์และชุมชน ก่อให้เกิดทีมงานทีเขม้แข็งยิ่งขึ้น ผูบ้ริหารมีการ
วางแผน วางนโยบาย และการสร้างวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ ของสถานศึกษาในการขบัเคล่ือน
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาในแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา พร้อมทั้ ง
จัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม และผูบ้ริหารต้องมีความเข้าใจและสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัตามบริบทของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า 
 ทิพานัน  อินทร์เรือง (2558 : 158) ศึกษาวิจยั เร่ือง การร่วมมือรวมพลงัในการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 10 พบว่าด้านการปฏิบติัตามกลยุทธ์ของกระบวนการการร่วมมือรวมพลงัในการด าเนินงาน 
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ประกนัคุณภาพการศึกษา เม่ือจ าแนกตามผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม พบว่า 
โรงเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัดีมากและดีใหค้วามส าคญักบัการบริหารจดัการ 
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มโดยมีการประชุมช้ีแจงท าความเขา้ใจในแผนและกระบวนการท างาน ใน
การประกนัคุณภาพสูงสุด ส่วนโรงเรียนท่ีมีผลการประเมินพอใช้ให้ความส าคญักับการใช้ ภาวะ
ผูน้ าในการท่ีจะส่งเสริมให้ทุกคนเต็มใจท างานซ่ึงตรงกันข้ามกับโรงเรียนท่ีมีผลการประเมิน 
คุณภาพภายนอกรอบสามระดบัดีมากท่ีให้ความส าคญัเร่ืองการใชภ้าวะผูน้ านอ้ยท่ีสุด เม่ือพิจารณา 
ผลการวิเคราะห์จ าแนกตาม ขนาดโรงเรียน พบวา่โรงเรียนใหญ่พิเศษใหค้วามส าคญักบัลกัษณะและ 
กระบวนการด าเนินงานระบบสารสนเทศมากสุดส่วนโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาด
ใหญ่ ใหค้วามส าคญัในเร่ืองการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
 ภริดา  ภู่ ศิริ (2558 : 173) ศึกษาวิจัย เร่ืองรูปแบบการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบูรณาการสู่การวิเคราะห์ และวางแผนการจดัการเรียนรู้ พบว่า
รูปแบบฯท่ีพฒันาขึ้นดีแลว้สามารถพฒันาครูใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในหลกัปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถประยุกตสู่์การเขียนแผนการด าเนินชีวิตและสร้างโครงการแบบบูรณาการ ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงวางแผนการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 ศรีทวน  ค าวตัร (2559 : 96) ศึกษาวิจยั เร่ือง การศึกษารูปแบบการสร้างแรงจูงใจในการ
พฒันางานวิจยัของบุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร ผลการวิจยัพบว่า แรงจูงใจในการสร้าง
งานวิจยั ของบุคลากรทุกคนยงัไม่มีแรงจูงใจในการท างานวิจยัมากนัก เช่น บุคลากรสายวิชาการก็
จะมุ่งท่ีจะท าหนา้ท่ีสอนหนงัสืออยา่งเดียว ท าใหไ้ม่มีเวลาในการท าวิจยัมากนกั 
 วีระพงษ์   ก้าน ก่ิง  (2560 : 117-118) ศึกษาวิจัย เร่ือง  สภาพและปัญหาการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 29  
พบวา่ สถานศึกษาควรจดัประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู 
เพื่อศึกษา วิเคราะห์นโยบายทางการศึกษาร่วมกนั จดัอบรมการท าแผนกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
แก่บุคลากรให้มีความรู้ความเขา้ใจและด าเนินการจดัท ารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน/ 
โครงการให้มีความเช่ือมโยงสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานเขตพื้นท่ีและ 
สถานศึกษาแต่งตั้ งคณะกรรมการเพื่อจัดท าแผนระดมทรัพยากรทั้ งระยะสั้ น และระยะยาว 
คณะกรรมการคดัเลือกนักเรียนเพื่อพิจารณาให้กูย้ืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษาด าเนินการดว้ยความ
ยุติธรรม ละเอียด รอบคอบ และมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน จัดเตรียมประมาณการการใช้จ่าย
งบประมาณล่วงหน้า ส าหรับแผนงาน/โครงการระยะ 2-3 ปี จดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้มี
รูปแบบเดียวกนั เช่น จดัท าแผนตามปีการศึกษาหรือจดัท าแผนตามปีงบประมาณ จดัระบบควบคุม
การใชจ่้ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบติัการ ประจ าปี ปฏิบติังานตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไวใ้ห้
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ครบถว้น แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบการควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทุกประเภท คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในระดบัสถานศึกษา ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา ประเมินแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบติัการ
ประจ าปีทุกส้ินปีการศึกษาและรายงานผลการด าเนินงาน ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเขตพื้นท่ี แต่งตั้งบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจดา้นการบริหารการเงิน การบัญชีและพสัดุ มา
ปฏิบติังานและส่งเสริมให้ครูผูรั้บผิดชอบเขา้ร่วมอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ มีการ
บริหารงบประมาณภายในวงเงินของแผนงานท่ีก าหนดไวใ้นแผนงาน/โครงการด าเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบ จดัท าเอกสารหลักฐานทางการบัญชีให้ครบถว้น สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 
บนัทึกบญัชีให้ถูกตอ้ง ครบถว้นเป็นปัจจุบนั แต่งตั้งเจา้หน้าท่ีตรวจสอบการรับจ่ายเงิน ประจ าวนั 
รายงานฐานะทางการเงินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร จดัท าทะเบียนคุมทรัพยสิ์นทุกประเภทใหค้รบถว้น และเป็นปัจจุบนั มีการรายงานการ 
ตรวจสอบพสัดุประจ าปีต่อหน่วยงานตน้สังกดัตามก าหนด 
 วลีรักษ์ สิทธิสม (2560 : 128) ศึกษาวิจยั เร่ือง ระบบการพฒันาศกัยภาพการท าวิจยัของ
อาจารยใ์นมหาวิทยาลยั โดยใช้กระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วม พบว่า ระบบการพฒันาศกัยภาพ
การท าวิจยัของอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัโดยใช้กระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบ คือ 1)องค์ประกอบ ด้านนโยบายการเตรียมการด้านแหล่งทุน คน สถานท่ี วสัดุ
อุปกรณ์ การบริหารจดัการ ไดแ้ก่ ระบบพี่เล้ียงนักวิจยั ระบบฐานขอ้มูล ระบบแรงจูงใจ เครือข่าย 
การฝึกอบรมการเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ และระบบการประเมิน 2)องค์ประกอบด้าน
กระบวนการพัฒนางานวิจัยแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ นักวิจัย ผู ้บริหาร และเครือข่าย และ 3) 
องค์ประกอบด้านนโยบายการส่งเสริมของมหาวิทยาลยั ได้แก่ ด้านการพฒันานักวิจยั ด้านการ
พฒันาโจทยว์ิจยั ดา้นกระบวนการส่งขอ้เสนอโครงการวิจยัเพื่อขอรับทุนรายไดง้บประมาณแผน่ดิน 
(ผ่าน วช.) แหล่งทุนภายนอก ดา้นการพิจารณากลัน่กรองขอ้เสนอโครงการวิจยั ดา้นการเผยแพร่
การน าเสนอผลงานวิจยัและเผยแพร่การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และด้านการติดตามประเมิน
ผลการวิจยัจากการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 อริยะ  สุวรรณปากแพรก (2560 : 70) ศึกษาวิจยั เร่ือง การขบัเคล่ือนสถานศึกษาแบบอย่าง
การจดักิจกรรม การเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
กระบ่ี พบว่า สถานศึกษามีนโยบายน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคล่ือนใน
สถานศึกษา และบูรณาการในแผนปฏิบติังานประจ าปี มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดา้นวิชาการท่ี
ส่งเสริมการบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน และด าเนินการตาม
นโยบายและแผนปฏิบติังานประจ าปีท่ีน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขบัเคล่ือนใน
สถานศึกษา เป็นอยา่งดี ทั้งน้ีเน่ืองจากการจดัท าแผนพฒันา และแผนปฏิบติัการประจ าปีสอดรับกบั
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นโยบายน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขบัเคล่ือน โดยให้ความรู้ อบรม ศึกษาดูงาน 
จดัท าแหล่งเรียนรู้ให้ครู บุคลากร นกัเรียน นกัศึกษา และชุมชน ไดฝึ้กปฏิบติัและเรียนรู้ และพบว่า
การประสานสัมพนัธ์กบัชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อการเป็นอยู่อย่างพอเพียง 
ยงัมีการปฏิบัติน้อยกว่าองค์ประกอบอ่ืน ๆ ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากไม่มีการก าหนดในแผนงาน/
โครงการท่ีชัดเจนรวมทั้ งคณะครูมีจ านวนน้อยและมีภาระงานภายใน สถานศึกษามาก มีเวลา
ออกไปประสานสัมพนัธ์กบัชุมชนนอ้ย 
 จุรีรัตน์ ทองรอง (2560 : 104) ศึกษาวิจัย เร่ืองบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการ
ประยกุตห์ลกัการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบราชธานี เขต 5 พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ดา้นการบริหาร
จดัการสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมาคือ ดา้นการพฒันาบุคลากรมี ส่วน
ร่วมในการประยกุตใ์ช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และดา้นการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 
การเรียนการสอนตามล าดบั ซ่ึงอาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารเห็นความส าคญัในการน าหลกัปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นสถานศึกษาในดา้นท่ีจะพฒันาสถานศึกษา พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ มี
ทกัษะ และมีประสบการณ์ท่ีจะพฒันาตนเองในการประกอบวิชาชีพ สนบัสนุนให้มีการด าเนินชีวิต
ตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัเรียนและชุมชน 
 บุษบา ศรีมี (2560 : 141) การศึกษาสภาพการด าเนินงานและแนวทางการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลการวิจยัพบว่า มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา มีสภาพการ
ด าเนินงานสูงสุดนั้นอาจเน่ืองมาจาก ดา้นกระบวนการทางการศึกษา มีมาตรฐานท่ีมีความส าคญัใน 
5 ด้าน คือ 1)สถานศึกษาด าเนินการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 2) 
สถานศึกษาจดัท าและบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 3)สถานศึกษาสนับสนุน
การใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 4)สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และ 5)สถานศึกษาพฒันาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีเป็นมมาตร
การเสริมเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาใหสู้งขึ้น 
 มงคลชยั สมอุดร (2560 : 1 -217 ) ในการสร้างคู่มือรูปแบบมาตรฐานการพฒันาคุณภาพ
การจดัการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประกอบด้วย บทท่ี 1 บทน า บทท่ี 2 ขอ้กฎหมาย 
แนวนโยบาย องค์ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง และบทบาทของสถานศึกษาและผูเ้ก่ียวข้องหลัก บทท่ี 3 
รูปแบบมาตรฐานการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา บทท่ี 4 การน า
รูปแบบมาตรฐานการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไปใช ้
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 สาโรจน์  ขอจ่วนเต๋ียว  (2561 : 59) ศึกษาวิจัย เร่ือง การพัฒนารูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาประเภทช่างอุตสาหกรรมภายใตน้บายประเทศไทย 4.0 พบว่า ความส าเร็จ
ในการบริหารได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากการติดตามและควบคุมองค์กรและคุณลกัษณะ
ผูบ้ริหาร 4.0 โดยตวัแปรท่ีมีขนาดอิทธิพลสูงสุด คือการติดตาม และควบคุมองคก์รไดรั้บอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกจากคุณลกัษณะผูบ้ริหาร 4.0 การวางแผนและการจดัการองค์กรได้รับอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกจากคุณลักษณะผู ้บริหาร 4.0 และพบว่า ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลรวมสูงสุด คือ
คุณลกัษณะผูบ้ริหาร 4.0 โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.959 ความส าเร็จของการบริหารสถานศึกษา 
ไดรั้บอิทธิพลทางออ้มจากนโยบายการอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม 4.0 และการควบคุมติดตาม
องคก์รไดรั้บอิทธิพลทางออ้มจากคุณลกัษณะผูบ้ริหาร 4.0 
 อุบล วรรณพาด (2561 : 142) ศึกษาวิจยั เร่ือง รูปแบบการพฒันาครูโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดัส านักงานเขตพื้นทีการศึกษามธัยมศึกษา จงัหวดัร้อยเอ็ด ผลการวิจยัพบว่า ผลการประเมิน
รูปแบบการพฒันาครูโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นทีการศึกษามธัยมศึกษา จงัหวดั
ร้อยเอด็ พบวา่ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม และความถูกตอ้ง กลุ่มตวัอยา่งมี
ความเห็นวา่ทั้งในภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมากทีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการพฒันารูปแบบ
การพฒันาครูโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นทีการศึกษามธัยมศึกษา จงัหวดัร้อยเอ็ดน้ี 
ไดด้ าเนินการอย่างเป็นกระบวนการ มีความเป็นนระบบตามหลกัการพฒันารูปแบบ โดยเร่ิมจาก
การศึกษาสภาพและความตอ้งการพฒันาครูโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นทีการศึกษา
มธัยมศึกษา จงัหวดัร้อยเอ็ด มีการสร้างรูปแบบอย่างเป็นระบบ การตรวจสอบรูปแบบด้วยการ
สนทนากลุ่ม การประเมินรูปแบบเชิงประจกัษโ์ดยผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัร้อยเอ็ด 
 ยงควิโรจน์ เศษวงค ์(2562 : 188) ศึกษาวิจยั  การพฒันารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
โดยเครือข่ายการศึกษาของโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเครือข่ายการศึกษาของโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย 
(PTIDBEA Model) มีความเหมาะสมและความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด เป็นเพราะรูปแบบท่ีมีโครงสร้าง
เช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัระหว่างเครือข่ายอย่างเป็นระบบ เครือข่ายความร่วมมือก าหนดบทบาทหน้าท่ี 
และวิธีการท่ีมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนเพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกนั โดยมีช่ือรูปแบบการบริหารแบบ
มีส่วนร่วม PTIDBEA Model ท่ีชัดเจน มีวตัถุประสงค์ มีหลกัการของรูปแบบ ซ่ึงมีการรวมตวักัน
ดว้ยจิตส านึกความรับผิดชอบ มีเน้ือหาและกระบวนการการมีส่วนร่วม ซ่ึงมีลดัษณะการมีส่วนร่วม
คือ 1) ร่วมวางแผน 2) ร่วมคิด 3) ร่วมตดัสินใจ 4)ร่วมปฏิบติั 5) ร่วมรับผลการขบัเคล่ือนองคก์รการ
จดัการศึกษา 6) ร่วมประเมินผลกิจกรรมร่วมกนั และ 7) ร่วมปรับปรุงพฒันา และมีเง่ือนไขการใช้
รูปแบบท่ีสามารถน าไปสู่เป้าหมายได ้มีการแสวงหาวิธีการร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 



 
112 

 

9.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัเก่ียวขอ้ง ในการพฒันารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงาน

และความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา   
ผูว้ิจยัไดก้ าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยัดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
  



 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิัย 

 
 การพัฒนารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จังหวดัสงขลา มีวตัถุประสงค์และขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจยัดงัน้ี 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพึงประสงค ์และการประเมินความตอ้งการจ าเป็นใน
การพฒันารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา  
 2. เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบในการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกั
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา  
 3. เพื่อสร้างและประเมินคู่มือการใชรู้ปแบบในการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา  
 4. เพื่อทดลองใช้รูปแบบและประเมินรูปแบบในการบริหารงานฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา  

กำรด ำเนินกำรวิจัย 
 การด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ี แบ่งเป็น 4 ขั้นคือ 
 ขั้นท่ี 1.  ศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพึงประสงค ์และการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
 ขั้นท่ี 2.  สร้างและตรวจสอบรูปแบบ 
 ขั้นท่ี 3.  สร้างและประเมินคู่มือการใชรู้ปแบบ 
 ขั้นท่ี 4.  ทดลองใชรู้ปแบบและการประเมินรูปแบบ 
 ขั้นท่ี 1.  ศึกษำสภำพปัจจุบัน สภำพท่ีพงึประสงค์ และกำรประเมินควำมต้องกำรจ ำเป็น 
 วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพึงประสงค ์และการประเมินความตอ้งการ
จ าเป็นในการพัฒนารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา โดยน าผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูล 
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ก าหนดเป็นองค์ประกอบส าคญัของการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือของสถานศึกษามี
รายละเอียดดงัน้ี 
 1.  ประชากร 
 2.  เคร่ืองมือและวิธีสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
 3.  วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4.  วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  
 1. ประชำกร ได้แก่ ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
จ านวนผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 91 คน  
 2. เคร่ืองมือและวิธีสร้ำงเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิ้จัยได้สร้างขึ้นจากการศึกษา
วิเคราะห์จากเอกสาร  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบส ารวจรายการ (Check - list) 
เพื่อทราบถึงตวัแปรท่ีก าหนดในการศึกษาคือ เพศ  อายุ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการ
ท างาน 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ในการพัฒนา
รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
บริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั ตามแบบลิเคอร์ท (Likert) ตามภารกิจของสถานศึกษา 6 งาน ผูว้ิจยัไดพ้ฒันา
เคร่ืองมือจากระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าดว้ยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 
2552 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รวม 45 ขอ้ ไดแ้ก่ 

1. งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  จ านวน   7   ขอ้ 
2. งานส่งเสริมผลิตผล  การคา้และประกอบธุรกิจ  จ านวน   5   ขอ้ 
3. งานวางแผนและงบประมาณ    จ านวน  11  ขอ้ 
4. งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ    จ านวน   8   ขอ้ 
5. งานวิจยั  พฒันา  นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์  จ านวน   8   ขอ้ 
6. งานความร่วมมือ      จ านวน   6   ขอ้ 

 เกณฑ์การให้คะแนนของแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพปัจจุบนัในการบริหารของฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scales) มี 5 ระดบัและมีความหมาย ดงัต่อไปน้ี 
 



 
115 

 

     ระดบั  5  หมายถึง  สภาพปัจจุบนัมีการบริหารอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
    ระดบั  4  หมายถึง  สภาพปัจจุบนัมีการบริหารอยูใ่นระดบัมาก 
    ระดบั  3  หมายถึง  สภาพปัจจุบนัมีการบริหารอยูใ่นระดบัปานกลาง 
    ระดบั  2  หมายถึง  สภาพปัจจุบนัมีการบริหารอยูใ่นระดบันอ้ย 
    ระดบั  1  หมายถึง  สภาพปัจจุบนัมีการบริหารอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 การแปลความหมายของข้อมูล โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) โดยก าหนดเกณฑ์ระดับสภาพปัจจุบนัในการบริหารของฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารสถานศึกษาเป็น 5 ระดบั (กลัยา วา
นิชยบ์ญัชา. 2556 : 114) ดงัต่อไปน้ี 
 ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง สภาพปัจจุบนัมีการบริหารอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง สภาพปัจจุบนัมีการบริหารอยูใ่นระดบัมาก  
 ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง สภาพปัจจุบนัมีการบริหารอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง สภาพปัจจุบนัมีการบริหารอยูใ่นระดบันอ้ย   

   ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง สภาพปัจจุบนัมีการบริหารอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

  เกณฑ์การให้คะแนนของแบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพท่ีพึงประสงค์ในการบริหารของ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scales) มี 5 ระดบัและมีความหมาย ดงัต่อไปน้ี 
     ระดบั  5  หมายถึง  สภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
    ระดบั  4  หมายถึง  สภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารอยูใ่นระดบัมาก 
    ระดบั  3  หมายถึง  สภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารอยูใ่นระดบัปานกลาง 
    ระดบั  2  หมายถึง  สภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารอยูใ่นระดบันอ้ย 
    ระดบั  1  หมายถึง  สภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 การแปลความหมายของข้อมูล โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) โดยก าหนดเกณฑร์ะดบัสภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารในการบริหารของ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารสถานศึกษาเป็น 5 
ระดบั (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2556 : 114) ดงัต่อไปน้ี 
 ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง สภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง สภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารอยูใ่นระดบัมาก  
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 ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง สภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารในระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง สภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารอยูใ่นระดบันอ้ย   

   ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง สภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะการพฒันารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความ ร่วมมือตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา 

 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ผูว้ิจัยได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล มีขั้นตอนดงัน้ี 

  1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร ต ารา เอกสาร วารสาร ส่ิงตีพิมพ์ ระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าดว้ยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

  2. ศึกษารูปแบบและวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารและงานวิจัยอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งแลว้ก าหนดขอบเขตของขอ้ค าถามตามตวัแปรท่ีศึกษา 

  3. สร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง โดยขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญคือดร.สุนทรี วรรณ
ไพเราะ ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อตรวจสอบ แนะน า 
ปรับปรุงแกไ้ข 

  4. น าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจัยสร้างเสร็จแล้ว เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญคือ ดร.ภริดา ภู่ศิริ 
ผูเ้ช่ียวชาญด้านการสอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา หัวหน้างานฝึกอบรม
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เพื่อตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุง
แกไ้ข 

  5. น าแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงเรียบร้อยแลว้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญหรือ ให้ผูท้รงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) และความถูกตอ้งของภาษาโดยใช้เทคนิค 
IOC จ านวน 3 คน ดงัรายนามต่อไปน้ี 

    5.1 รศ.ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์  อาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ 

      มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 
  5.2 ผศ.ดร.ณชัชา มหปุญญนนท ์           อาจารยส์าขาวิชาการประเมินผลและวิจยั  
      มหาวิทยาลยัทกัษิณ  
    5.3 ดร.จุรี ทพัวงษ ์        ผูอ้  านวยการวิทยฐานะเช่ียวชาญ  
                                                                  ขา้ราชการบ านาญ 
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  6. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการวิเคราะห์แลว้ไปทดลองใช ้(Try - Out) กบัผูบ้ริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีไม่ใช่ประชากร จ านวน 30 คน ในวิทยาลยัเทคนิคหาดใหญ่ เพื่อหา
ความเช่ือมัน่กบัผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากนั้นน าผลการทดลองใชไ้ปหาค่าความ
เช่ือมัน่ ด้วยวิธีการของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 204) เพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
Coefficient) ซ่ึงแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี มีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้ง 2 ฉบบั 
ดงัน้ี ฉบบัท่ี 1 สภาพท่ีเป็นจริง เท่ากบั 0.980 และฉบบัท่ี 2 สภาพท่ีพึงประสงคเ์ท่ากบั 0.968 
 3. วิธีด ำเนินกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการศึกษา ผูว้ิจยัด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
  1. ผู ้วิจัยบันทึกข้อความเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถามให้แก่
ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลยัเทคนิคจะนะท่ีเป็นประชากร 
  2. ผู ้วิจัยส่ งแบบสอบถามให้แก่ผู ้บ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
วิทยาลัยเทคนิคจะนะท่ีเป็นประชากร และให้ส่งแบบสอบถามคืนแก่ผูวิ้จยั ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด 
  3. ผู ้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาทั้ งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามแต่ละฉบบั จนครบ 91 ฉบบั 
  4. น าข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติการวิจัยโดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์
โปรแกรมส าเร็จรูป 
 4. วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยท าการ
วิเคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
  1. น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ทั้งหมดมาให้คะแนน ตามแนวทางการประเมินความ
คิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า แบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) 
  2. การแปลความหมายของคะแนน ผูว้ิจยัก าหนดเกณฑ์ความหมายค่าเฉล่ีย ( )ของ
คะแนนเป็นตวัช้ีวดัโดยอาศยัแนวคิดของกลัยา วานิชยบ์ญัชา (2556 : 114) 
  3. การแปลค่า ความตอ้งการจ าเป็นโดยใช้สูตร Modified Priority Needs Index (PNI 

Modified) ตามแนวคิดของสุวิมล ว่องวาณิช (สุวิมล ว่องวาณิช. 2548 : 200) โดยการหาค่าผลต่าง
ระหว่างสภาพท่ีพึงประสงค์ (I) กบัสภาพปัจจุบนั (D) หารดว้ยค่าสภาพปัจจุบนั (D) โดยใชห้ลกัการ
ก าหนดความตอ้งการจ าเป็นจากระดบัของสภาพปัจจุบนั  (PNI = (I-D)/D) 
 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู ้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี 
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  1. สถิติในการหาคุณภาพเคร่ืองมือค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและ
วัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) (วาโร เพ็งสวัส ด์ิ . 2551: 245) โดย
ก าหนดเกณฑ ์การพิจารณาความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 3 ระดบัดงัน้ี 
                          +1 หมายถึง      ขอ้ค าถามน้ีมีความตรงตามเน้ือหาในการวิจยั 
                         0 หมายถึง      ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามน้ีมีความตรงตามเน้ือหาในการวิจยั 
               -1 หมายถึง      ขอ้ค าถามน้ีไม่มีความตรงตามเน้ือหาในการวิจยั 

  2. สถิติในการหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาค่า
สัมประสิทธ์ิ สัมพันธ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 
202-204) 

  3. ค่าสถิติพื้นฐาน 
   3.1 ค่าร้อยละ (Percentage = %) 
   3.2 ค่าเฉล่ีย ( ) 
   3.3 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation =  ) 
   3.4 ค่าความตอ้งการจ าเป็น (PNI = (I-D)/D) 
   3.5 ค่ามธัยฐาน (Mdn) 
   3.6 ค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์(IQR) 
ขั้นท่ี 2.  สร้ำงและตรวจสอบรูปแบบ 
วตัถุประสงค ์เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา การสร้างและตรวจสอบ ในขั้นตอน
น้ี แบง่เป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 กำรจัดท ำร่ำงองค์ประกอบของรูปแบบ กำรด ำเนินกำรเป็นดังนี ้
ผูว้ิจยัน าผลท่ีได้จากการศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันารูปแบบการบริหารฝ่าย

แผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดั
สงขลา ด้านกระบวนการบริหารงานของสถานศึกษา การประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ แลว้สรุปเป็นร่างองคป์ระกอบรูปแบบเก่ียวกบักระบวนการบริหารฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ 

ส่วนท่ี 2 กำรตรวจสอบควำมเท่ียงตรงร่ำงองค์ประกอบของรูปแบบ 
ในการตรวจสอบความตรงเป็นการตรวจสอบความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิว่าเห็นดว้ยกบั
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ร่างองคป์ระกอบของรูปแบบหรือไม่ พร้อมกบัการตรวจสอบความสอดคลอ้งของสภาพปัญหากบั
ร่างองค์ประกอบของรูปแบบท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้นซ่ึงใชก้ารหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Item Objective 
Congruence  :  IOC)โดยการสอบถามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน (บุญธรรมกิจ
ปรีดาบริสุทธ์ิ. 2553 : 330)การด าเนินการผูว้ิจัยเป็นผู ้รวบรวมเก็บข้อมูลด้วยตนเอง พร้อมกับ
ปรับปรุงร่างองคป์ระกอบของรูปแบบใหส้มบูรณ์ตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิอีกคร้ังหน่ึง 

ส าหรับผูท้รงคุณวุฒิท่ีใช้ตรวจสอบความสอดคล้องร่างองค์ประกอบของรูปแบบได้
ก าหนดคุณสมบติัไวด้งัน้ี 

 1. กลุ่มผูท้รงคุณวุฒิด้านการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จ านวน 3 คน 

  1.1 มีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาไม่ต ่ากว่า 10 ปีและด ารงต าแหน่งไม่ต ่า
กวา่วิทยฐานะเช่ียวชาญ หรือ 

  1.2 จบการศึกษาระดบัปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษาหรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
  1.3 ผลงานการบริหารสถานศึกษาเป็นท่ียอมรับจากหน่วยตน้สังกดัหรือหน่วยงานอ่ืน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการอาชีวศึกษา 
  1.4 มีความเตม็ใจในการใหค้วามคิดเห็นในเร่ืองท่ีวิจยั 
 2.  กลุ่มผูท้รงคุณวุฒิดา้นการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

จ านวน 2 คน 
  2.1 เป็นคณะท างานการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงสู่สถานศึกษาหรือเป็น

ผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับวา่มีความรู้ดา้นหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.2 จบการศึกษาระดบัปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษาหรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.3 มีความเตม็ใจในการใหค้วามคิดเห็นในเร่ืองท่ีวิจยั 

ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความสอดคล้องร่างองค์ประกอบของรูปแบบ จ านวน 5 คน ดัง
รายนามตอ่ไปน้ี 

   1. ดร.มงคลชยั สมอุดร นกัวิชาการทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจ าส านกั
นายกรัฐมนตรี วิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ 

   2. ดร.จุรี ทพัวงษ ์              ผูอ้  านวยการวิทยฐานะเช่ียวชาญ  
                                                              ขา้ราชการบ านาญ 

   3. ดร. สมบูรณ์ ชดชอ้ย                   ผูอ้  านวยการวิทยฐานะเช่ียวชาญ  
      วิทยาลยัสารพดัช่างนครศรีธรรมราช 
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   4. ดร.ภริดา ภู่ศิริ         ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  
                                                              หวัหนา้งานฝึกอบรมโครงการส่วนพระองค์
      สวนจิตรลดา 

   5. อาจารยล์ะเอียด น่ิมมโน                   ศึกษานิเทศก ์วิทยฐานะเช่ียวชาญ  
      ขา้ราชการบ านาญ 
      ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประเมินสถานศึกษา 
      แบบอยา่งการจดักิจกรรมเรียนรู้และ 

      การบริหารจดัการตามหลกัปรัชญาของ 
     เศรษฐกิจพอเพียงและศูนยก์ารเรียนรู้ตาม 
     หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยขั้นตอนน้ี เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความ
สอดคล้องของร่างองค์ประกอบของรูปแบบ โดยน าร่างองค์ประกอบของรูปแบบมาจดัท าเป็น
แบบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นของทรงคุณวุฒิ เน้ือหาแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย 
  1. แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัร่างองคป์ระกอบของรูปแบบท่ีผูวิ้จยัไดส้ร้างขึ้น
มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการวา่ เห็นดว้ยหรือไม่ พร้อมขอ้เสนอแนะ 
  2. แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความสอดคล้องของร่างองค์ประกอบของ
รูปแบบท่ีผูว้ิจยัสร้างขึ้น โดยใหผู้ท้รงคุณวุฒิใหค้วามเห็นดงัน้ี 

ให ้    +1          มีความเห็นวา่ แน่ใจวา่ผลการสังเคราะห์สอดคลอ้งกบัร่างองคป์ระกอบของ 
     รูปแบบ 
ให ้  0    มีความเห็นวา่ ไม่แน่ใจวา่ผลการสังเคราะห์สอดคลอ้งกบัร่างองคป์ระกอบ  
                        ของรูปแบบ 
ให ้ -1          มีความเห็นวา่ แน่ใจวา่ผลการสังเคราะห์กบัร่างองคป์ระกอบของรูปแบบ 
                        ไม่สอดคลอ้งกนั 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การค านวณคะแนนความคิดเห็นของผู ้ทรงคุณวุฒิ ด้านดัชนีความสอดคล้อง(Item 

Objective Congruence)ใช้สูตร IOC =          เม่ือ IOC หมายถึงดชันีความ สอดคลอ้ง ∑R หมายถึง 
ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ และ N หมายถึง จ านวนผูท้รงคุณวุฒิ ส าหรับเกณฑ์
ยอมรับค่าดชันีความสอดคลอ้งใช้ค่า 0.5 ขึ้นไป ขอ้ใดต ่ากว่า 0.5 ควรปรับปรุง (อรุณี อ่อนสวสัด์ิ.
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2551 : 102)ส าหรับขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์ สรุปสาระส าคญัเป็นภาพรวม 
คือ 1)การบูรณาการหลกัการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ประกอบของรูปแบบเก่ียวกับ
กระบวนการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ควรเนน้การมีความชดัเจนในระดบัการปฏิบติั 2)
ในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารงานของสถานศึกษาควรมีคู่มือการใช้
รูปแบบดว้ย และ3)การวิจยัและประเมินผลการใช้หลกัสูตรโดยยึดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ควรยึดหลกัความคุม้ค่าและภูมิคุม้กนั มาใช้พฒันานักวิจยัของสถานศึกษา ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ า
ขอ้เสนอแนะดงักล่าวไปใชป้ระกอบการสร้างรูปแบบในขั้นตอนต่อไป 

ส่วนท่ี 3 กำรสร้ำงรูปแบบฉบับยกร่ำง กำรด ำเนินกำรเป็นดังนี ้
ผูว้ิจยัน าผลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบความตรงร่างองค์ประกอบของรูปแบบเก่ียวกบัการน า

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการบริหารฝ่ายแผนงาน และความ
ร่วมมือและผลสรุปท่ีเป็นขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิมาเป็นกรอบในการสร้างองคป์ระกอบของ
รูปแบบ  ตามแนวคิดของคีฟ ส์  (Keeves, 1998 : 386-389)โดยน าขอบข่ ายและภารกิจของ
กระบวนการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือมาใชใ้นการยกร่าง พร้อมกบัแยกสาระต่าง ๆท่ียก
ร่างให้เห็นถึงหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ ้มกัน เง่ือนไขของความรู้และ
คุณธรรมขององคป์ระกอบเก่ียวกบัการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือใหช้ดัเจน  

ส่วนท่ี 4 กำรตรวจสอบควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ของรูปแบบ 
ในการตรวจสอบรูปแบบในขั้นตอนน้ีเป็นการน ารูปแบบท่ีได้จากขั้นตอนการวิจัย 

ขั้นตอนท่ี 3 มาท าการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบในเชิงสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยการสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญใชก้ารเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จ านวน  17 คน  ตามแนวคิดของโทมัส  ที  แมคมิลแลน  (Thomas T. 
Macmillan 1971 : 7 - 12) เน่ืองจากความคลาดเคล่ือนจะมีน้อยมาก การด าเนินการขั้นน้ี ผูวิ้จยัน า
รูปแบบให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบโดยจดัส่งและขอรับกลบัทางไปรษณีย์ พร้อมกบัปรับปรุงรูปแบบ
ใหส้มบูรณ์อีกคร้ังหน่ึงตามความคิดเห็นและขอ้เสนอของผูเ้ช่ียวชาญ 

ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญท่ีใช้ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบได้
ก าหนดคุณสมบติัไวด้งัน้ี 

 1. กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา จ านวน 6 คน 
  1.1 มีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาและปฏิบติัการ

สอนในระดบัอุดมศึกษา 
  1.2 จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษาหรือสาขาอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง 
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 2. กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญด้านการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จ านวน 6 คน 

  2.1 มีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาไม่ค  ่ากว่า 10 ปี และด ารงต าแหน่ง
ไม่ต ่ากวา่วิทยฐานะเช่ียวชาญ 

  2.2 จบการศึกษาระดบัปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาการบริการศึกษาหรือ
สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลงานการบริหารสถานศึกษาเป็นท่ียอมรับจากหน่วยงานตน้สังกดั 

 3. กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 5 คน 
  3.1 เป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับว่ามีความเช่ียวชาญด้านหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงหรือมีผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.2 จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา

หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารฝ่าย

แผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 17 คน ดงัรายนามต่อไปน้ี 
1.ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารสถานศึกษา ประกอบดว้ย 
 1.1 ดร.  มงคลชยั  สมอุดร   นกัวิชาการทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจ าส านกั 
      นายกรัฐมนตรี วิทยฐานะเช่ียวชาญพเิศษ 
 1.2 ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเต๋ียว   ผูอ้  านวยการ วิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ 
      ท่ีปรึกษาดา้นมาตรฐานอาชีวศึกษาช่าง 
      อุตสาหกรรมรักษาราชการแทน ผูอ้  านวยการ 

      ส านกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
      ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1.3 ร.ท. ดร. สมพร ปานด า   ผูอ้  านวยการวิทยฐานะเช่ียวชาญ 
      ส านกัอ านวยการ 
      ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1.4 ดร. สมบูรณ์ ชดชอ้ย   ผูอ้  านวยการวิทยฐานะเช่ียวชาญ 
      วิทยาลยัสารพดัช่างนครศรีธรรมราช 
1.5 ดร. จุรี ทพัวงษ ์  ผูอ้  านวยการวิทยฐานะเช่ียวชาญ  
      ขา้ราชการบ านาญ 
1.6 นายก าจดั บุญพนัธุ์  ผูอ้  านวยการวิทยฐานะเช่ียวชาญ 
      ขา้ราชการบ านาญ 
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 2. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา ประกอบดว้ย 
  2.1 รศ. ดร. เอกรินทร์ สังขท์อง  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

       มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
  2.2 รศ. ดร. จรัส อติวิทยาภรณ์  อาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ 

       มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

  2.3 ผศ. ดร.ณชัชา มหปุญญนนท ์ อาจารยส์าขาวิชาการประเมินผลและวิจยั 

       มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
  2.4 ดร.วรลกัษณ์ ชูก าเนิด   อาจารยส์าขาวิชาการบริหารการศึกษา 
       มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
  2.5 ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ   ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
       มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
  2.6 ดร. ศิลปะชยั สุวรรณมณี  อาจารยส์าขาวิชาการบริหารการศึกษา 
       มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
 3. ผู ้เช่ียวชาญด้านการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
ประกอบดว้ย 
  3.1 ดร.ภริดา ภู่ศิริ   ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนปรัชญาของ 
       เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา หวัหนา้งาน 
       ฝึกอบรมโครงการส่วนพระองคส์วนจิตรลดา 
  3.2 อาจารยล์ะเอียด น่ิมมโน   ศึกษานิเทศก ์วิทยฐานะเช่ียวชาญ 
       ขา้ราชการบ านาญ 
       ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประเมินสถานศึกษา 
       แบบอยา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้และการ 
       บริหารจดัการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียงและศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญา 
       ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.3 ดร.ธนวฒัน์ กณะบุตร  ผูอ้  านวยการวิทยฐานะเช่ียวชาญ  
       ขา้ราชการบ านาญ 
       ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประเมินสถานศึกษา 
       แบบอยา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้และการ 
       บริหารจดัการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ 
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       พอเพียงและศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญา 
       ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.4 นายสุนนัต ์ธีระบญัชร   ผูอ้  านวยการวิทยฐานะเช่ียวชาญ 
       โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพท่ี 90  
       ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประเมินสถานศึกษา 
       แบบอยา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้และการ 
       บริหารจดัการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียงและศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญา 
       ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.5 นายวิชิต วิเชียร   ผูอ้  านวยการวิทยาลยัการอาชีพไชยา 
       สถานศึกษาแบบอยา่งการจดักิจกรรมการ 
       เรียนรู้และการบริหารจดัการตามหลกั 
       ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยก์าร 
       เรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ในขั้นตอนน้ีเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ โดยน าองค์ประกอบของรูปแบบมาเป็นกรอบในการ
จดัท าแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบประเมินค่า 5 ระดบั แต่ละระดบัมีความหมาย
ดงัน้ี 

  ระดบั 5    หมายความวา่ องคป์ระกอบของรูปแบบ มีความเหมาะสมและ 
    ความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด 

 ระดบั 4   หมายความวา่ องคป์ระกอบของรูปแบบ มีความเหมาะสมและ 
    ความเป็นไปไดม้าก 
  ระดบั 3   หมายความวา่ องคป์ระกอบของรูปแบบ มีความเหมาะสมและ 
    ความเป็นไปไดป้านกลาง 
 ระดบั 2   หมายความวา่ องคป์ระกอบของรูปแบบ มีความเหมาะสมและ 
    ความเป็นไปไดน้อ้ย 
 ระดบั 1   หมายความวา่ องคป์ระกอบของรูปแบบ มีความเหมาะสมและ 
    ความเป็นไปไดน้อ้ยท่ีสุด 
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 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม  ด้วยวิธีการหาค่ามัธยฐานและค่าพิสั ย
ระหวา่งควอไทล ์
 1. ค่ามธัยฐานจากแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั การใช้ค่าน ้ าหนกั
คะแนนและการแปลความหมายเป็นดงัน้ี (สุวิมล วอ่งวาณิช. 2551 : 233-234) 
  1.1 น ้าหนกัของคะแนนของค่ามธัยฐาน 
         ระดบั 5    ความหมาย ขอ้ความนั้นมีความเป็นเหมาะสมและความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด 
         ระดบั 4    ความหมาย ขอ้ความนั้นมีความเป็นเหมาะสมและความเป็นไปไดม้าก 
         ระดบั 3    ความหมาย ขอ้ความนั้นมีความเป็นเหมาะสมและความเป็นไปไดป้านกลาง      
         ระดบั 2    ความหมาย ขอ้ความนั้นมีความเป็นเหมาะสมและความเป็นไปไดน้อ้ย 
         ระดบั 1    ความหมาย ขอ้ความนั้นมีความเป็นเหมาะสมและความเป็นไปไดน้อ้ยท่ีสุด  

      1.2 การแปลความหมายค่ามธัยฐาน 
ค่ามธัยฐานตั้งแต่ 4.50 ขึ้นไป     หมายถึง  กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัค่าความ 
       เหมาะสมและความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด 
ค่ามธัยฐานตั้งแต่ 3.50-4.49       หมายถึง  กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัค่าความ 
       เหมาะสมและความเป็นไปไดม้าก 
ค่ามธัยฐานตั้งแต่ 2.50-3.49       หมายถึง  กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญไม่แน่ใจกบัค่าความ 
       เหมาะสมและความเป็นไปได ้
ค่ามธัยฐานตั้งแต่ 1.50-2.49       หมายถึง  กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญไม่เห็นดว้ยกบัค่าความ 
       เหมาะสมและความเป็นไปได ้
ค่ามธัยฐานต ่ากวา่ 1.50              หมายถึง  กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญไม่เห็นดว้ยกบัค่าความ 
       เหมาะสมและความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด 
2. การค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างควอไทลท่ี์ 1 กบั ควอไทลท่ี์ 3 ในการวิจยัคร้ังน้ี 

ใช้เกณฑ์การพิจารณาฉันทามติท่ีเหมาะสมส าหรับค าตอบท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั ดงัน้ี(ณฐัพงษ ์ไพจิตรธนโชติ. 2548 : 104, สุวรรณา เมตมนักุล. 2549 : 86) 

ถา้พิสัยระหว่างควอไทลท่ี์ค านวณไดข้ององค์ประกอบใดมีค่าตั้งแต่ 1.50 ลงมา แสดงว่า 
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อค่าความเหมาะสมและความเป็นไปไดส้อดคลอ้งกนั และถา้พิสัย
ระหว่างควอไทล์ท่ีค  านวณได้ขององค์ประกอบใดมีค่ามากกว่า 1.50 แสดงว่า ความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีตอ่ค่าความเหมาะสมและความเป็นไปไดไ้ม่สอดคลอ้งกนั 

เม่ือผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบแล้ว ผูว้ิจัยจึง
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ด าเนินการจดัสร้างคู่มือการใชรู้ปแบบ และประเมินคู่มือการใชรู้ปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่อไป 

ขั้นท่ี 3.  ขั้นกำรสร้ำงและประเมินคู่มือกำรใช้รูปแบบ 

วตัถุประสงค์ เพื่อสร้างคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา ส าหรับการน ารูปแบบ
ไปทดลองใชใ้นสถานการณ์จริง ในขั้นตอนน้ี แบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 กำรสร้ำงคู่มือกำรใช้รูปแบบ 
 ผูว้ิจยัน าผลท่ีได้จากการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบมา
เป็นแนวทางในการสร้างคู่มือการใชรู้ปแบบ โดยการจดัสนทนากลุ่ม (Focus group) จ านวน 10 คน 
ตามแนวคิดของเก็จกนก เอ้ือวงศ ์(เก็จกนก เอ้ือวงศ.์ 2562 : 21) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลการสร้าง
คู่มือการใชรู้ปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
วิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา 
 ส าหรับผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัในการสร้างคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา ไดก้ าหนด
คุณสมบติัไวเ้ป็นผูเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการบริหารและด าเนินงานในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
ตามรายนามดงัต่อไปน้ี 
  1. นายธเนศ บุญแท ้       หวัหนา้งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 
  2. นายนิโรจน์ เพง็ศรี        หวัหนา้งานประกนัคุณภาพและมาตรฐาน 

     การศึกษา 
  3. นายสุชาติ ทองสุข           หวัหนา้งานวางแผนและงบประมาณ 
  4. นางวิชชุดา คงวิทยา  หวัหนา้งานวิจยั พฒันา นวตักรรม และ 

     ส่ิงประดิษฐ์ 
  5. นายธิติพงษ ์ทิพรัตน์       หวัหนา้งานส่งเสริมผลิตผล การคา้และ 

     ประกอบธุรกิจ 
  6. นายพิศาล นิยมยาตรา           หวัหนา้งานความร่วมมือ 
  7. นางสาวอินทิรา ไกรเพชร      ธุรการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

     เจา้หนา้ท่ีงานวางแผนและงบประมาณ 
  8. นางยศกร หวดัเพช็ร์       เจา้หนา้ท่ีงานส่งเสริมผลิตผล การคา้และ 

     ประกอบธุรกิจ และงานวิจยั พฒันา  
     นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์ 
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  9. นายธนิสร บวัฝ้าย       เจา้หนา้ท่ีงานประกนัคุณภาพและมาตรฐาน 
     การศึกษา และงานความร่วมมือ 

  10. นายกอ้งเกียรติ บุญโสดา       เจา้หนา้ท่ีงานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 
 โดยผูว้ิจัยจะป้อนค าถามให้แก่ท่ีประชุมกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญท่ีได้เชิญมา เพื่อให้ท่ี
ประชุมไดร่้วมกนัให้ขอ้มูล ขอ้คิดเห็นและร่วมกนัอภิปรายในประเด็นส าคญัท่ีผูว้ิจยัไดป้้อนเขา้สู่ท่ี
ประชุม ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 
  1. บทท่ี 1 บทน า 

1.1 ภูมิหลงั 
1.2 วตัถุประสงค ์
1.3 ขอบเขตของเน้ือหา 
1.4 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
1.5 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
1.6 กรอบการด าเนินงาน 

  2. บทท่ี 2 การบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และหลกัการ แนวคิดตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.1 การบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
   2.2 หลกัการ แนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. บทท่ี 3 รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
   3.1 รูปแบบการด าเนินงานในงานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
   3.2 รูปแบบการด าเนินงานในงานส่งเสริมผลิตผล การคา้และประกอบธุรกิจ 
   3.3 รูปแบบการด าเนินงานในงานวางแผนและงบประมาณ 
   3.4 รูปแบบการด าเนินงานในงานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 
   3.5 รูปแบบการด าเนินงานในงานวิจยั พฒันา นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์ 
   3.6 รูปแบบการด าเนินงานในงานความร่วมมือ 
  4. บทท่ี 4 การน ารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ้
   4.1 แนวทางการด าเนินงานในระดบัสถานศึกษา 
   4.2 ขอ้เสนอแนะบทบาทและแนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 
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 ส่วนท่ี 2 ขั้นกำรประเมินคู่มือกำรใช้รูปแบบกำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ
ตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีงของวิทยำลยัเทคนิคจะนะ จังหวดัสงขลำ 
 ในการประเมินคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา ขั้นตอนน้ีเป็นการน าคู่มือการใช้
รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา ท่ีได้จากขั้นตอนการวิจยั ขั้นตอนท่ี 3 ส่วนท่ี 1 มาท าการ
ตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของคู่มือการใช้รูปแบบการ
บริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
จงัหวดัสงขลาในเชิงสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ของการวิจยั โดยการสอบถามความคิดเห็นจาก
ผูเ้ช่ียวชาญใช้การเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) จ านวน 17 คน ตามแนวคิดของโทมสั ที 
แมคมิลแลน (Thomas T. Macmillan 1971 : 7 - 12) เน่ืองจากความคลาดเคล่ือนจะมีน้อยมาก การ
ด าเนินการขั้นน้ี ผูว้ิจยัน าคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลาให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินโดยจดัส่ง
และขอรับกลบัทางสารบญัอิเล็กทรอนิกส์ของสถานศึกษา พร้อมกบัปรับปรุงรูปแบบการบริหาร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดั
สงขลาใหส้มบูรณ์อีกคร้ังหน่ึงตามความคิดเห็นและขอ้เสนอของผูเ้ช่ียวชาญ 
 ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญท่ีใช้ในการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็น
ประโยชน์ของคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา ไดก้ าหนดคุณสมบติัไวเ้ป็นผูบ้ริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามรายนาม
ดงัต่อไปน้ี 

1. นายสิทธิพร คลงัแสง      ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยแีละการจดัการปง 
  2. นางวรรณา โกสิยาภรณ์       ผูอ้  านวยการวิทยาลยัสารพดัช่างสงขลา 
  3. นายณชัธร ทองดอนเรียง         ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร 
  4. นายอภยั งามแสง      ผูอ้  านวยการวิทยาลยัสารพดัช่างปราจีนบุรี 
  5. นายระเบียบ เท่ียงธรรม      ผูอ้  านวยการวิทยาลยัการอาชีพสตึก 
  6. นายประจกัษ ์เลขตะระโก       รองผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคนิคเลย 
  7. นายวรพนัธ์ เพิ่มพูน      รองผูอ้  านวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษาสุโขทยั 
  8. นายเจนวิทย ์ครองตน      ผูอ้  านวยการวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี 
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  9. นายปริวฒัน์ ถานิสโร      ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษาชลบุรี 
  10. นายบนัลือศกัด์ิ มานาดี      ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชียัภูมิ 
  11. นางขนิษฐา งามชุ่ม      รองผูอ้  านวยการวิทยาลยัการอาชีพพุทธมณฑล 
  12. นางสุรางค ์อภิรมยว์ิไลชยั     ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษานครสวรรค ์
  13. นายสมชาย นวลใย      ผูอ้  านวยการวทิยาลยัการอาชีพสมเด็จเจา้พะโคะ 
  14. นายอภิเดช จนัทรศรี      รองผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคนิคสตูล 
  15. นางภาณทัทกา วงศากิตติกุล ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) 
  16. นายสมบูรณ์ ชดชอ้ย      ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
  17. นายมนสัฌาน์ ชูเชิด      ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษาสงขลา 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ในขั้นตอนน้ีเป็นแบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับความ
เหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ของคู่มือการใชรู้ปแบบการบริหารฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา โดย
ส่วนประกอบของคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา มาเป็นกรอบในการจดัท าแบบประเมิน 
มีลกัษณะเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดบั แต่ละระดบัมีความหมายดงัน้ี 
 ระดบั 5     หมายความวา่ คู่มือการใชรู้ปแบบ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
                                                        และความเป็นประโยชนม์ากท่ีสุด 
 ระดบั 4    หมายความวา่ คูมื่อการใชรู้ปแบบ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
                                                        และความเป็นประโยชน์มาก 
 ระดบั 3    หมายความวา่ คู่มือการใชรู้ปแบบ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
                                                        และความเป็นประโยชน์ปานกลาง 
 ระดบั 2    หมายความวา่ คูมื่อการใชรู้ปแบบ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
                                                        และความเป็นประโยชนน์อ้ย 
 ระดบั 1    หมายความวา่ คู่มือการใชรู้ปแบบ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
                                                        และความเป็นประโยชน์นอ้ยท่ีสุด 

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากแบบประเมิน ใชก้ารหาค่ามธัยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอ
ไทล ์
 1. ค่ามธัยฐานจากแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั การใช้ค่าน ้ าหนัก
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คะแนนและการแปลความหมายเป็นดงัน้ี (สุวิมล วอ่งวาณิช. 2551 : 233-234) 
  1.1 น ้าหนกัของคะแนนของค่ามธัยฐาน 
 ระดบั   5 ความหมาย    คู่มือการใชรู้ปแบบ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ 
       และความเป็นประโยชนม์ากท่ีสุด 

 ระดบั  4        ความหมาย คูมื่อการใชรู้ปแบบ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ 
        และความเป็นประโยชน์มาก 
 ระดบั  3 ความหมาย คู่มือการใชรู้ปแบบ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ 
        และความเป็นประโยชน์ปานกลาง 
 ระดบั  2 ความหมาย คู่มือการใชรู้ปแบบ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ 
        และความเป็นประโยชน์นอ้ย 
 ระดบั  1 ความหมาย คู่มือการใชรู้ปแบบ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ 
        และความเป็นประโยชนน์อ้ยท่ีสุด 

  1.2 การแปลความหมายค่ามธัยฐาน 

 ค่ามธัยฐานตั้งแต่ 4.50 ขึ้นไป      หมายถึง  กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัค่าความ 
         เหมาะสม ความเป็นไปได ้และความ 
         เป็นประโยชนม์ากท่ีสุด 

 ค่ามธัยฐานตั้งแต่ 3.50-4.49        หมายถึง  กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัค่าความ 
         เหมาะสม ความเป็นไปได ้และความ 
         เป็นประโยชน์มาก 
 ค่ามธัยฐานตั้งแต่ 2.50-3.49 หมายถึง  กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัค่าความ 
         เหมาะสม ความเป็นไปได ้และความ 
         เป็นประโยชน์ 
 ค่ามธัยฐานตั้งแต่ 1.50-2.49       หมายถึง  กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญไม่เห็นดว้ยกบัค่าความ 
         เหมาะสม ความเป็นไปได ้และความ 
         เป็นประโยชน์ 
 ค่ามธัยฐานต ่ากวา่ 1.50     หมายถึง  กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญไม่เห็นดว้ยกบัค่าความ 
         เหมาะสม ความเป็นไปได ้และความ 
         เป็นประโยชน์มากท่ีสุด 
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 2. การค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างควอไทลท่ี์ 1 กบั ควอไทลท่ี์ 3 ในการวิจยัคร้ัง
น้ี ใชเ้กณฑก์ารพิจารณาฉันทามติท่ีเหมาะสมส าหรับค าตอบท่ีไดจ้ากแบบประเมินแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั ดงัน้ี (ณฐัพงษ ์ไพจิตรธนโชติ. 2548 : 104, สุวรรณา เมตมนักุล. 2549 : 86) 
 ถา้พิสัยระหว่างควอไทลท่ี์ค านวณไดข้ององคป์ระกอบใดมีค่าตั้งแต่ 1.50 ลงมา แสดงว่า 
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อค่าความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ของ
คูมื่อการใชรู้ปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
วิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลาสอดคลอ้งกนั และถา้พิสัยระหว่างควอไทล์ท่ีค  านวณไดข้อง
องค์ประกอบใดมีค่ามากกว่า 1.50 แสดงว่า ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อค่าความเหมาะสม
และความเป็นไปไดไ้ม่สอดคลอ้งกนั 
 เม่ือผา่นการตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ของคู่มือ
การใช้รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
วิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลาแลว้ ผูว้ิจยัจึงด าเนินการน าคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดั
สงขลา ไปใชป้ระกอบในการช้ีแจงผูบ้ริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลยัเทคนิค
จะนะซ่ึงเป็นเป้าหมายในการทดลองใช้รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่อไป 
 ขั้นท่ี 4.  กำรทดลองใช้รูปแบบและกำรประเมินรูปแบบ 
 ผูว้ิจยัน ารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา ท่ีผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมและความ
เป็นไปไดข้องรูปแบบในเชิงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยั จากผูเ้ช่ียวชาญไปทดลองใช้
กบัวิทยาลยัเทคนิคจะนะ โดยมีคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา ท่ีผ่านการตรวจสอบ
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ แลว้มาประกอบการทดลอง และได้รับ
อนุญาตให้ทดลองใชก้บัวิทยาลยัเทคนิคจะนะ ตั้งแต่วนัท่ี 20 มิถุนายน 2562 – 30 พฤษภาคม 2563 
เป็นระยะเวลา 1 รอบปีการประเมินตนเองตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ท่ีมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ไดก้ าหนดไว ้แลว้ด าเนินการประเมินรูปแบบการบริหารฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดั
สงขลา ในขั้นตอนน้ี แบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
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 ส่วนท่ี 1 กำรทดลองใช้รูปแบบ 
 ผูว้ิจยัน ารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา มาทดลองใช้จริง โดยมีการด าเนินการ ดงัน้ี 1) 
ก าหนดเป้าหมายในการทดลองใช้รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา 2) สร้างความเขา้ใจและ
ช้ีแจงผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการศึกษา 3) ทดลองใช้รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 ก ำหนดเป้ำหมำย 
 เป้าหมายในการทดลองใช้รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา คือวิทยาลยัเทคนิคจะนะซ่ึง
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาแลว้ โดยไดต้อบรับและอนุญาตให้น ารูปแบบรูปแบบ
การบ ริหารฝ่ายแผนงานและความ ร่วมมือตามหลักป รัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงของ
วิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา มาทดลองใช ้ 
 ตัวแปรท่ีศึกษำ 
 ตวัแปรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ผลท่ีไดจ้ากการด าเนินงานตามรูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา ใน
วิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ผูว้ิจยัน ารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลาโดยด าเนินการตามคู่มือการใชรู้ปแบบการบริหาร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
จงัหวดัสงขลา 
 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ท าบันทึกข้อความขออนุญาตทดลองใช้รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา ถึง
ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
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 2. ด าเนินการประชุมช้ีแจงกับผู ้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
เก่ียวกับปฏิทินการปฏิบัติงาน วิธีด าเนินการตามคู่มือ และวิธีการประเมินผลหลังเสร็จส้ินการ
ทดลองใช ้
 3. ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ และหัวหน้างานทั้ง 6 งานในฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ ด าเนินการตามรูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา โดยมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบติั
ตามคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา 
 แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
 1. ก าหนดระยะเวลา 1 รอบปีการประเมินตนเองตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดไวเ้ร่ิมด าเนินการตั้งแต่วนัท่ี 20 
มิถุนายน 2562 – 30 พฤษภาคม 2563  
 2. จดัท าแผนการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 
ตารางท่ี  33  ปฏิทินแผนการด าเนินการทดลองใชรู้ปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วม  
                      มือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา 
 

วัน/เดือน/ปี กจิกรรม วิธีด ำเนินกำร/วิธีพฒันำ ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
20 มิ.ย. 62 ขออนุญาตทดลองใช้

รูปแบบการบริหาร 
บนัทึกขอ้ความขอ
อนุญาตผูอ้  านวยการ
สถานศึกษา เพื่อทดลอง
ใชรู้ปแบบการบริหาร 

ไดรั้บความเห็นชอบและ
อนุญาตใหท้ดลองใช้
รูปแบบการบริหาร 

19 ก.ค. 62 ประชุมสร้างการรับรู้
และความเขา้ใจ ในการ
ใชรู้ปแบบการบริหาร 

1. ประชุมเชิงปฏิบติัการ 
2. ระดมสมอง  
3. บรรยายและศึกษาจาก
คู่มือ 

ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้และ
ความเขา้ใจในการด าเนิน 
งานตามรูปแบบการบริหาร 

16 ก.ย. 62 การจดัท าแผนปฏิบติั
การ/จดัสรรงบ     
ประมาณ 

1. ประชุมเชิงปฏิบติัการ 
2. ระดมสมอง  
3. บรรยายและศึกษาจาก
คู่มือ 

แผนงาน โครงการ ไดรั้บ
การจดัสรรงบประมาณและ
ความเหมาะสมตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ตารางท่ี  33  (ต่อ) 

วัน/เดือน/ปี กจิกรรม วิธีด ำเนินกำร/วิธีพฒันำ ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1 ต.ค. 62 การปฏิบติัตาม
แผนปฏิบติัการ 

ด าเนินการตามแผนงาน 
โครงการ และ แผนปฏิบติั

การ 

การด าเนินงานเป็นไปตาม
แผนงาน โครงการ และ
แผนปฏิบติัการท่ีก าหนด 

25 มี.ค. 63 การประเมินผล ประเมินผลกระทบท่ีเกิด
จากการใชรู้ปแบบในการ
ด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ และแผนปฏิบติั
การ 

ผูบ้ริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษามีความเห็นวา่
รูปแบบการบริหารฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือ
ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีความ
เหมาะสม เป็นไปได ้และมี
ประโยชนต์่อการปฏิบติั 
งานใหเ้ป็นไปแผนงาน
โครงการ และแผนปฏิบติั
การ 

1 มิ.ย. 63 การรายงานผล 1. รายงานผลการปฏิบติั 
งานตามแผนงานโครง 
การ และแผนปฏิบติัการ  
2. รายงานผลการพฒันา
คุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
(SAR) 
 

1. ผลการด าเนินงานบรรลุ
วตัถุประสงคต์ามแผนงาน
โครงการ และแผนปฏิบติั
การและการใชจ่้าย
งบประมาณลดลง 
2. ผลการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปี
การศึกษา2562 (SAR) มี
ระดบัคุณภาพสูงขึ้น  

 
 กำรประเมินกำรทดลองใช้รูปแบบกำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 การประเมินการทดลองใช้รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา พิจารณาจากผลต่างท่ีเกิด
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จากการทดลองใชรู้ปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในวิทยาลยัเทคนิคจะนะตามรายงานผลการประเมินเอง ปีงบประมาณ 2562 กบัรายงานผล
การประเมินเอง ปีงบประมาณ 2563 โดยเปรียบเทียบผลคะแนนจากการประเมิน (S)  ท่ีไดจ้ากการ
เอาค่าน ้ าหนักคะแนนท่ีได้ของสถานศึกษา (WSC)  หารด้วยค่าน ้ าหนักคะแนนตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา (WST) คูณด้วยน ้ าหนักตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา (W) โดยใช้หลักการหาผลคะแนน ( S = 
(WSC / WST) x W) 
 S   คือ ผลคะแนนจากการประเมิน  
 W  คือ น ้ าหนักตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการ ศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา 
 WSC  มาจากน ้ าหนักตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาคูณดว้ยคะแนนท่ีไดข้องสถานศึกษา 
 WST  มาจากน ้ าหนักตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาคูณดว้ยคะแนนตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
 ส่วนท่ี 2 กำรประเมินรูปแบบกำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 เป็นการประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการประเมิน 4 ดา้นตามแนวคิดของMaduas, Scriven & 
Stufflebeam(1983); และศิริชยั กาญจนวาสี(2555) คือดา้นความเป็นประโยชน์ ดา้นความเป็นไปได ้
ดา้นความเหมาะสม และดา้นความถูกตอ้ง โดยไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 
 1.  ประชากร 
 2.  เคร่ืองมือและวิธีสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
 3.  วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4.  วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  
 1. ประชำกร ได้แก่ ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
จ านวนผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 92 คน  
 2. เคร่ืองมือและวิธีสร้ำงเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จัยได้สร้างขึ้นจากการศึกษา
วิเคราะห์จากเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นแบบประเมินเก่ียวกบัความเหมาะสม ความเป็นไป
ได ้ความมีประโยชน์ ในการใช้รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารสถานศึกษา วิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา มีลกัษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามแบบลิเคอร์ท (Likert) รวม 12 ขอ้ 
 เกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมินเก่ียวกบัความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความมี
ประโยชน์ และปัญหาอุปสรรค ขอ้เสนอแนะในการใช้รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) มี 5 
ระดบัและมีความหมาย ดงัต่อไปน้ี 
 ระดบั  5  หมายถึง    มีความเป็นไปได ้ความมีประโยชน์ ความเหมาะสม และความถูก

ตอ้งอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ระดบั  4  หมายถึง    มีความเป็นไปได ้ความมีประโยชน์ ความเหมาะสม และความถูก

ตอ้งอยูใ่นระดบัมาก 
 ระดบั  3  หมายถึง   มีความเป็นไปได ้ความมีประโยชน์ ความเหมาะสม และความถูก

ตอ้งอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ระดบั  2  หมายถึง    มีความเป็นไปได ้ความมีประโยชน์ ความเหมาะสม และความถูก

ตอ้งอยูใ่นระดบันอ้ย 
 ระดบั  1  หมายถึง    มีความเป็นไปได ้ความมีประโยชน์ ความเหมาะสม และความถูก

ตอ้งอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 การแปลความหมายของข้อมูล โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) โดยก าหนดเกณฑ์ระดับมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความมี
ประโยชน์ในการใชรู้ปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็น 5 ระดบั (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2556 : 114) ดงัต่อไปน้ี 
 ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง   มีความเป็นไปได้ ความมีประโยชน์ ความเหมาะสม 

และความถูกตอ้งอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง   มีความเป็นไปได ้ความมีประโยชน์ ความเหมาะสม 

และความถูกตอ้งอยูใ่นระดบัมาก  
 ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง   มีความเป็นไปได ้ความมีประโยชน์ ความเหมาะสม 

และความถูกตอ้งอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง   มีความเป็นไปได ้ความมีประโยชน์ ความเหมาะสม 

และความถูกตอ้งอยูใ่นระดบันอ้ย   
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง   มีความเป็นไปได ้ความมีประโยชน์ ความเหมาะสม 

และความถูกตอ้งอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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 3. วิธีด ำเนินกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการศึกษา ผูว้ิจยัด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
  1. ผูวิ้จยับนัทึกขอ้ความเพือ่ขอความอนุเคราะห์ในการแจกแบบประเมินใหแ้ก่ผูบ้ริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลยัเทคนิคจะนะท่ีเป็นประชากร 
  2. ผูว้ิจยัส่งแบบประเมินให้แก่ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัย 
เทคนิคจะนะท่ีเป็นประชากร และใหส่้งแบบสอบถามคืนแก่ผูว้ิจยั ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
  3. ผู ้วิจัยน าแบบประเมินท่ีได้รับคืนมาทั้ งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามแตล่ะฉบบั จนครบ 92 ฉบบั 
  4. น าข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติการวิจัยโดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์
โปรแกรมส าเร็จรูป 

 4. วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยท าการ
วิเคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
  1. น าแบบประเมินท่ีสมบูรณ์ทั้งหมดมาให้คะแนน ตามแนวทางการประเมินความ
คิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า แบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) 
  2. การแปลความหมายของคะแนน ผูว้ิจยัก าหนดเกณฑ์ความหมายค่าเฉล่ีย ( )ของ
คะแนนเป็นตวัช้ีวดัโดยอาศยัแนวคิดของกลัยา วานิชยบ์ญัชา (2556 : 114) 
 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู ้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ หาค่าสถิติพื้นฐานดงัน้ี 
  1. ค่าเฉล่ีย ( ) 
  2. ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = ) 
 

 
 

 



บทที ่4 
ผลการวจิัย 

 
 ผูว้ิจยัน ำเสนอผลกำรวิจัย ตำมล ำดับขั้นกำรวิจัย ประกอบด้วย ขั้นท่ี 1.  ศึกษำสภำพ
ปัจจุบนั สภำพท่ีพึงประสงค ์และกำรประเมินควำมตอ้งกำรจ ำเป็นในกำรพฒันำรูปแบบกำรบริหำร
ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยำลยัเทคนิคจะนะ 
จงัหวดัสงขลำ ขั้นท่ี 2.  สร้ำงและตรวจสอบรูปแบบในกำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ
ตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยำลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลำ ขั้นท่ี 3.  สร้ำงและ
ประเมินคู่มือกำรใชรู้ปแบบกำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงของวิทยำลัยเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลำ ขั้นท่ี 4.  ทดลองใช้รูปแบบและกำรประเมิน
รูปแบบกำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของ
วิทยำลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลำ ดงัน้ี 

สัญลกัษณ์ทางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 N   แทน  ขนำดประชำกร (Population) 
          แทน  ค่ำเฉล่ีย (Arithmetic Mean) 
            แทน  ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) 
 PNI         แทน       ค่ำควำมตอ้งกำรจ ำเป็น (Modified Priority Needs Index)    
 Mdn        แทน   ค่ำมธัยฐำน (Median) 
 IQR         แทน   ค่ำพิสัยระหวำ่งควอไทล ์(Inter Quartile Range) 
 S    แทน  ผลคะแนนจำกกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
      อำชีวศึกษำ  
 W   แทน  น ้ำหนกัตำมเกณฑก์ำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
      อำชีวศึกษำ 
 WSC   แทน  น ้ำหนกัตำมเกณฑก์ำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
      อำชีวศึกษำคูณดว้ยคะแนนท่ีไดข้องสถำนศึกษำ 
 WST   แทน  น ้ำหนกัตำมเกณฑก์ำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
      อำชีวศึกษำคูณดว้ยคะแนนตำมเกณฑก์ำรประเมินคุณภำพ 
      กำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ 
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การน าเสนอผลการวิจัย 
 ขั้นท่ี 1.  ศึกษาสภาพปัจจุบันสภาพท่ีพงึประสงค์ และการประเมินความต้องการจ าเป็น
เสนอผลกำรวิจยั ดงัน้ี  
                 ตอนท่ี 1 กำรวิเครำะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของประชำกร โดยใช้กำรแจก
แจงควำมถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) โดยจ ำแนกตำมตวัแปรเพศ  อำย ุระดบักำรศึกษำ 
และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
              ตอนท่ี 2 กำรวิเครำะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัควำมคิดเห็นของผูบ้ริหำร ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำวิทยำลยัเทคนิคจะนะเก่ียวกบัสภำพปัจจุบนัและสภำพท่ีพึงประสงค์ และจดัล ำดับ
ควำมตอ้งกำรจ ำเป็น โดยใชสู้ตร Modified Priority Needs Index (PNIModified) ในกำรพฒันำรูปแบบ
กำรบ ริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำม ร่วมมือตำมหลักป รัชญำของเศรษฐกิจพอเพี ยงของ
วิทยำลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลำ ในภำพรวมและรำยดำ้น 
     ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะของผูบ้ริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำวิทยำลยัเทคนิคจะนะ
เก่ียวกบัสภำพปัจจุบนัและสภำพท่ีพึงประสงค์ในกำรพฒันำรูปแบบกำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและ
ควำมร่วมมือตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยำลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลำ 

ผลการวิจัย 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของประชำกร 

  เก็บรวบรวมข้อมูล โดยส่งแบบสอบถำมให้ผูบ้ริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
วิทยำลยัเทคนิคจะนะ  จ ำนวน 91 ชุด ไดรั้บแบบสอบถำมคืนมำ 91 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นแบบ 
สอบถำมท่ีสมบูรณ์ 91 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ผลปรำกฏดงัตำรำงท่ี 34 

ตำรำงท่ี 34 จ ำนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถำม  
 

ลกัษณะส่วนบคุคลของผูบ้ริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ 
1. ชำย 
2. หญิง 

 
52 
39 

 
57.14 
42.86 

รวม 91 100.00 
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ตำรำงท่ี 34 (ต่อ)  

ลกัษณะส่วนบคุคลของผูบ้ริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 

ระดบักำรศึกษำ 
1. ต ่ำกวำ่ปริญญำตรี 
2. ปริญญำตรี 
3. สูงกวำ่ปริญญำตรี 

 
21 
59 
11 

 
23.08 
64.83 
12.09 

รวม 91 100.00 
อำย ุ

1. 21 – 30 ปี 
2. 31 – 40 ปี 
3. 41 – 50 ปี 
4. 51 – 60 ปี 

 
13 
38 
27 
13 

 
14.28 
41.77 
29.67 
14.28 

รวม 91 100.00 
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 

1. ต ่ำกวำ่ 5 ปี 
2. 5 – 10 ปี 
3. สูงกวำ่ 10 ปี 

 
17 
29 
45 

 
18.68 
31.87 
49.45 

รวม 91 100.00 
 
  จำกตำรำงท่ี 34 พบว่ำ ผูต้อบแบบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศ จ ำนวนชำย 52 คน คิดเป็นร้อยละ 
57.14 เป็นเพศหญิง จ ำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 ในดำ้นระดบักำรศึกษำ พบว่ำผูต้อบแบบ
ถำมส่วนใหญ่มีกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี จ ำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 64.83 รองลงมำเป็นผูมี้
กำรศึกษำต ่ำกว่ำระดบัปริญญำตรี จ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08 และเป็นผูมี้กำรศึกษำสูงกว่ำ
ระดบัปริญญำตรี จ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 12.09 ในดำ้นอำยุพบว่ำ ผูต้อบแบบถำมส่วนใหญ่มี
อำยุระหว่ำง 31-40 ปี จ ำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 41.77 รองลงมำ คือ อำยุระหว่ำง 41-50 ปี 
จ ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 29.67 อำยุระหว่ำง 51-60 ปี จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 14.28 และ
อำยุระหว่ำง 21-30 ปี จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 14.28   ในด้ำนประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน
พบว่ำผูต้อบแบบถำมส่วนใหญ่มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนสูงกว่ำ 10 ปีจ ำนวน 45 คน คิดเป็นร้อย
ละ 49.45 รองลงมำคือ  ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 5-10 ปีจ ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 31.87 และ
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนต ่ำกวำ่ 5 ปีจ ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 18.68 ตำมล ำดบั 
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 ตอนท่ี 2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับควำมคิดเห็นของผูบ้ริหำร ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำวิทยำลยัเทคนิคจะนะเก่ียวกบัสภำพปัจจุบนัและสภำพท่ีพึงประสงค ์และจดัล ำดับ
ควำมต้องกำรจ ำเป็น ในกำรพฒันำรูปแบบกำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยำลัยเทคนิคจะนะ  จังหวดัสงขลำ โดยใช้สูตร Modified 
Priority Needs Index (PNIModified) ในภำพรวมและรำยดำ้น 
 



ตำรำงท่ี 35 ค่ำเฉล่ีย ควำมเบ่ียงเบนมำตรฐำน ควำมตอ้งกำรจ ำเป็นและกำรจดัล ำดบัควำมตอ้งกำรจ ำเป็นตำมควำมคิดเห็นของผูบ้ริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำร 
                   ศึกษำวิทยำลยัเทคนิคจะนะเก่ียวกบัสภำพปัจจุบนัและสภำพท่ีพึงประสงคใ์นกำรพฒันำรูปแบบกำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือตำมหลกั 
                   ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยำลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลำ ในภำพรวมและรำยดำ้น 
 

ท่ี ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
สภำพปัจจุบนั สภำพท่ีพึงประสงค ์

PNI ล ำดบัท่ี N = 91 N = 91 

  
 

 ระดบั   
 

 ระดบั 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

ดำ้นงำนประกนัคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ดำ้นงำนส่งเสริมผลิตผล กำรคำ้และประกอบธุรกิจ 
ดำ้นงำนวำงแผนและงบประมำณ 
ดำ้นงำนศูนยข์อ้มูลสำรสนเทศ 
ดำ้นงำนวิจยั พฒันำ นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์ 
ดำ้นงำนควำมร่วมมือ 

3.0832 
2.9978 
3.1566 
3.0827 
3.0135 
3.0018 

.5622 

.6216 

.5811 

.6337 

.6546 

.6462 

ปำนกลำง 
ปำนกลำง 
ปำนกลำง 
ปำนกลำง 
ปำนกลำง 
ปำนกลำง 

3.8885 
4.0940 
4.0430 
3.9505 
4.3310 
3.8736 

.6108 
1.0958 
.6682 
.6146 
1.3311 
.7500 

มำก 
มำก 
มำก 
มำก 
มำก 
มำก 

0.261 
0.366 
0.281 
0.282 
0.437 
0.290 

6 
2 
5 
4 
1 
3 

รวม 3.0608 .5418 ปำนกลำง 4.0368 .6488 มำก   
 
  จำกตำรำงท่ี 35 พบว่ำ ผูบ้ริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำวิทยำลยัเทคนิคจะนะ มีควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเก่ียวกบัสภำพปัจจุบนั ในภำพรวมอยู่ใน
ระดบัปำนกลำง (  = 3.0608) และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้นอยู่ในระดบัปำนกลำงเช่นเดียวกนั และสภำพท่ีพึงประสงคใ์นกำรพฒันำรูปแบบกำรบริหำรฝ่ำย
แผนงำนและควำมร่วมมือตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยำลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลำ โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก (  = 4.0368) และเม่ือ
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พิจำรณำเป็นรำยดำ้นอยู่ในระดบัมำกเช่นเดียวกนั เม่ือพิจำรณำควำมตอ้งกำรจ ำเป็นสูงสุดตำมล ำดบัคือ งำนวิจยั พฒันำ นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์ งำนส่งเสริม
ผลิตผล กำรคำ้และประกอบธุรกิจ และ งำนควำมร่วมมือ 

ตำรำงท่ี 36 ค่ำเฉล่ีย ควำมเบ่ียงเบนมำตรฐำน ควำมตอ้งกำรจ ำเป็นและกำรจดัล ำดบัควำมตอ้งกำรจ ำเป็นตำมควำมคิดเห็นของผูบ้ริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำร 
                   ศึกษำวิทยำลยัเทคนิคจะนะเก่ียวกบัสภำพปัจจุบนัและสภำพท่ีพึงประสงคใ์นกำรพฒันำรูปแบบกำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือตำมหลกั 
                   ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยำลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลำ ในดำ้นงำนประกนัคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ในภำพรวมและรำยขอ้ 
 

ท่ี งำนประกนัคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
สภำพปัจจุบนั สภำพท่ีพึงประสงค ์

PNI 
ล ำดบั
ท่ี 

N = 91 N = 91 

  
 

 ระดบั   
 

 ระดบั 
1 
 
2 
 
 
3 
 
4 

กำรจดัอบรมใหบุ้คลำกรไดมี้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรประกนัคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
กำรวำงแผนด ำเนินงำนดำ้นกำรประกนัคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำภำยใตห้ลกัควำมมีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนั
ในตวัท่ีดีและเหมำะสมกบัศกัยภำพหน่วยงำน 
กำรพฒันำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำอยำ่งต่อเน่ือง โดยส่งเสริม
กำรสั่งสมควำมรู้ และศึกษำขอ้มูลอยำ่งเป็นระบบ 
กำรด ำเนินกำรเป็นขั้นเป็นตอนพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
จำกหน่วยงำนตน้สังกดั 
 

2.9890 
 

3.0000 
 
 

2.9011 
 

3.3297 

.6911 
 

.6992 
 
 

.8440 
 

.7609 

ปำนกลำง 
 

ปำนกลำง 
 
 

ปำนกลำง 
 

ปำนกลำง 
 

3.7363 
 

4.0220 
 
 

3.9780 
 

3.9560 

.7123 
 

.6987 
 
 

.8430 
 

.6978 
 

มำก 
 

มำก 
 
 

มำก 
 

มำก 
 

0.250 
 

0.341 
 
 

0.371 
 

0.188 
 

4 
 
2 
 
 
1 
 
6 
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ตำรำงท่ี 36 (ต่อ) 

ท่ี งำนประกนัคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
สภำพปัจจุบนั สภำพท่ีพึงประสงค ์

PNI 
ล ำดบั
ท่ี 

N = 91 N = 91 

  
 

 ระดบั   
 

 ระดบั 
5 
 

6 
 
 

7 

กำรด ำเนินกำรเป็นขั้นเป็นตอนพร้อมรับกำรประเมินจำกส ำนกังำน
รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
มีกำรประสำนงำนกบัทุกส่วนในสถำนศึกษำดว้ยควำมเพียรพยำยำม 
และรอบคอบให้ด ำเนิน งำนเป็นไปตำมระบบกำรประกนัคุณภำพ
กำรศึกษำ 
กำรประสำนงำนกบัสถำนประกอบกำร  บุคคล  องคก์รและหน่วยงำน
ภำยนอก ภำยใตค้วำมเพียรพยำยำม และรอบคอบในกำรด ำเนินงำน
ตำมระบบกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 

3.0879 
 

3.2857 
 
 

3.0000 

.7979 
 

.7787 
 
 

.7303 
 

ปำนกลำง 
 

ปำนกลำง 
 
 

ปำนกลำง 

3.7802 
 

3.8791 
 
 

3.8681 

.7572 
 

.8542 
 
 

.7485 

มำก 
 

มำก 
 
 

มำก 
 

0.224 
 

0.181 
 
 

0.289 

5 
 
7 
 
 
3 

รวม 3.0832 .5622 ปำนกลำง 3.8885 .6109 มำก   
 
  จำกตำรำงท่ี 36 พบวำ่ ผูบ้ริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำวิทยำลยัเทคนิคจะนะ มีควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเก่ียวกบัสภำพปัจจุบนั ในดำ้นงำนประกนั
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในภำพรวมอยูใ่นระดบัปำนกลำง (  = 3.0832) และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้อยูใ่นระดบัปำนกลำงเช่นเดียวกนั และสภำพท่ีพึง
ประสงคใ์นกำรพฒันำรูปแบบกำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยำลยัเทคนิคจะนะจงัหวดัสงขลำ ในดำ้น
งำนประกนัคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ในภำพรวมในระดบัมำก (  = 3.8885) และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้อยูใ่นระดบัมำกเช่นเดียวกนั เม่ือพิจำรณำ
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ควำมตอ้งกำรจ ำเป็นสูงสุดในกำรพฒันำในดำ้นงำนประกนัคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมล ำดบัคือ กำรพฒันำคุณ- 
ภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำอยำ่งต่อเน่ือง โดยส่งเสริมกำรสั่งสมควำมรู้ และศึกษำขอ้มูลอยำ่งเป็นระบบ กำรวำงแผนด ำเนินงำนดำ้นกำรประกนัคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำภำยใตห้ลกัควำมมีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีและเหมำะสมกบัศกัยภำพหน่วยงำน และกำรประสำนงำนกบัสถำน
ประกอบกำร  บุคคล  องคก์รและหน่วยงำนภำยนอก ภำยใตค้วำมเพียรพยำยำม และรอบคอบในกำรด ำเนินงำนตำมระบบกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 

ตำรำงท่ี 37   ค่ำเฉล่ีย ควำมเบ่ียงเบนมำตรฐำน ควำมตอ้งกำรจ ำเป็น และกำรจดัล ำดบัควำมตอ้งกำรจ ำเป็นตำมควำมคิดเห็นของผูบ้ริหำร ครู และบุคลำกร 
                   ทำงกำรศึกษำวิทยำลยัเทคนิคจะนะเก่ียวกบัสภำพปัจจุบนัและสภำพท่ีพึงประสงคใ์นกำรพฒันำรูปแบบกำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
                   ตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยำลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลำ ในดำ้นงำนส่งเสริมผลิตผล  กำรคำ้และประกอบธุรกิจ ในภำพรวม 
                   และรำยขอ้ 
 

ท่ี งำนส่งเสริมผลิตผล  กำรคำ้และประกอบธุรกิจ 
สภำพปัจจุบนั สภำพท่ีพึงประสงค ์

PNI 
ล ำดบั
ท่ี 

N = 91 N = 91 

  
 

 ระดบั   
 

 ระดบั 
1 
 
2 

กำรส่งเสริมใหน้กัเรียน นกัศึกษำ  และบุคลำกรในสถำนศึกษำ
ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำรด ำรงชีวิต 
กำรจดัท ำแผนธุรกิจร่วมกบัหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนสอดคลอ้งกบั
สภำพสังคมและวฒันธรรม ดว้ยควำมพอประมำณ มีเหตุผล และมี
ภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 
 

3.0220 
 

2.9670 

.6989 
 

.9363 

ปำนกลำง 
 

ปำนกลำง 
 

4.0659 
 

3.9780 

.7717 
 

.6321 

มำก 
 

มำก 

0.345 
 

0.341 

2 
 
3 
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ตำรำงท่ี 37 (ต่อ) 

ท่ี งำนส่งเสริมผลิตผล  กำรคำ้และประกอบธุรกิจ 
สภำพปัจจุบนั สภำพท่ีพึงประสงค ์

PNI 
ล ำดบั
ท่ี 

N = 91 N = 91 

  
 

 ระดบั   
 

 ระดบั 
3 
 
4 
 
5 
 
 

กำรส่งเสริมกำรท ำธุรกิจขนำดยอ่มกำรประกอบอำชีพอิสระเพื่อสร้ำง
รำยไดโ้ดยยดึควำมพอประมำณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 
กำรด ำเนินกิจกรรมสหกำรสอดคลอ้งกบักำรจดักำรเรียน กำรสอนดว้ย
ควำมซ่ือสัตย ์สุจริต และมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 

กำรก ำกบั ติดตำมและจดัท ำบญัชีรำยรับ-รำยจ่ำย  ในงำนผลิตผลกำรคำ้
และธุรกิจเป็นไปตำมหลกัวิชำกำร และหลกักฎหมำย ดว้ยควำม
รอบคอบ  

2.9780 
 

3.0440 
 

2.9670 

.6494 
 

.8808 
 

.7810 

ปำนกลำง 
 

ปำนกลำง 
 

ปำนกลำง 

4.0778 
 

4.0769 
 

3.8352 

.8104 
 

.7920 
 

.7640 

มำก 
 

มำก 
 

มำก 

0.369 
 

0.339 
 

0.293 

1 
 
4 
 
5 

รวม 2.9978 .6216 ปำนกลำง 4.0940 1.0957 มำก   
 
  จำกตำรำงท่ี 37 พบวำ่ ผูบ้ริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำวิทยำลยัเทคนิคจะนะ มีควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเก่ียวกบัสภำพปัจจุบนั ในดำ้นงำนส่งเสริม
ผลิตผล  กำรคำ้และประกอบธุรกิจ ในภำพรวมอยูใ่นระดบัปำนกลำง (  = 2.9978) และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้อยูใ่นระดบัปำนกลำงเช่นเดียวกนั และสภำพท่ี
พึงประสงคใ์นกำรพฒันำรูปแบบกำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยำลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลำ ใน
ดำ้นงำนส่งเสริมผลิตผล กำรคำ้และประกอบธุรกิจ ในภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก (  = 4.0940) และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้อยูใ่นระดบัมำกเช่นเดียวกนั เม่ือ
พจิำรณำควำมตอ้งกำรจ ำเป็นสูงสุดในกำรพฒันำในดำ้นงำนส่งเสริมผลิตผล กำรคำ้และประกอบธุรกิจตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมล ำดบัคือ กำร
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ส่งเสริมกำรท ำธุรกิจขนำดยอ่มกำรประกอบอำชีพอิสระเพื่อสร้ำงรำยไดโ้ดยยดึหลกัควำมพอประมำณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี กำรส่งเสริมให้
นกัเรียน นกัศึกษำ และบุคลำกรในสถำนศึกษำประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำรด ำรงชีวิต และกำรจดัท ำแผนธุรกิจร่วมกบัหน่วยงำนภำครัฐ
และเอกชนสอดคลอ้งกบัสภำพสังคมและวฒันธรรม ดว้ยควำมพอประมำณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 

ตำรำงท่ี 38  ค่ำเฉล่ีย ควำมเบ่ียงเบนมำตรฐำน ควำมตอ้งกำรจ ำเป็น และกำรจดัล ำดบัควำมตอ้งกำรจ ำเป็นตำมควำมคิดเห็นของผูบ้ริหำร ครู และบุคลำกร 
                   ทำงกำรศึกษำวิทยำลยัเทคนิคจะนะเก่ียวกบัสภำพปัจจุบนัและสภำพท่ีพึงประสงคใ์นกำรพฒันำรูปแบบกำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
                   ตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยำลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลำ ในดำ้นงำนวำงแผนและงบประมำณ ในภำพรวมและรำยขอ้ 
 

ท่ี งำนวำงแผนและงบประมำณ 
สภำพปัจจุบนั สภำพท่ีพึงประสงค ์

PNI 
ล ำดบั
ท่ี 

N = 91 N = 91 

  
 

 ระดบั   
 

 ระดบั 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

กำรจดัท ำแผนปฏิบติัรำชกำรเป็นไปอยำ่งมีเหตุผลตำมหลกัวิชำกำร 
หลกัคุณธรรม และหลกักฎหมำย 
กำรจดัท ำแผนพฒันำสถำนศึกษำเป็นไปอยำ่งมีเหตุผลตำมหลกั
วิชำกำร หลกัคุณธรรม และวฒันธรรมท่ีดีงำม 
กำรจดัท ำแผนปฏิบติักำรประจ ำปีเป็นไปอยำ่งมีเหตุผลโดยค ำนึงถึง
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและผลท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นอยำ่งรอบคอบ ถ่ีถว้น 
กำรจดัท ำขอ้มูลแผนกำรรับนกัเรียน  นกัศึกษำมีควำมพอดีต่อควำม
จ ำเป็นและเหมำะสมของสถำนศึกษำ 
กำรตรวจและควบคุมกำรใชจ่้ำยเงินงบประมำณ  มุ่งให้เกิดกำรใชจ่้ำย 

3.3077 
 

3.2308 
 

3.2747 
 

3.3736 
 

3.0879 

.7845 
 

.8310 
 

.7611 
 

.7979 
 

.8117 

ปำนกลำง 
 

ปำนกลำง 
 

ปำนกลำง 
 

ปำนกลำง 
 

ปำนกลำง 

4.0000 
 

3.9780 
 

4.1868 
 

4.1868 
 

4.0549 

.9189 
 

.7885 
 

.7135 
 

.7290 
 

.7798 

มำก 
 

มำก 
 

มำก 
 

มำก 
 

มำก 

0.209 
 

0.231 
 

0.279 
 

0.241 
 

0.313 

11 
 
10 

 
4 
 
9 
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ตำรำงท่ี 38  (ต่อ) 

ท่ี งำนวำงแผนและงบประมำณ 
สภำพปัจจุบนั สภำพท่ีพึงประสงค ์

PNI 
ล ำดบั
ท่ี 

N = 91 N = 91 

  
 

 ระดบั   
 

 ระดบั 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 

อยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด 
กำรตรวจและควบคุมกำรใชจ่้ำยเงินนอกงบประมำณมุ่งใหเ้กิดกำรใช้
จ่ำยอยำ่งพอประมำณ และมีประสิทธิภำพสูงสุด 
กำรปรับแผนกำรใชจ่้ำยเงินของสถำนศึกษำเป็นไปตำมกำร
เปล่ียนแปลงดำ้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม 
กำรรวบรวมแผนกำรใชจ่้ำยเงินงบประมำณเนน้ควำมประหยดั เรียบ
ง่ำย และไดป้ระโยชน์สูงสุด 
กำรรวบรวมแผนกำรใชจ่้ำยเงินนอกงบประมำณเนน้ควำมประหยดั 
และไดป้ระโยชน์สูงสุด 
กำรส ำรวจควำมตอ้งกำรวสัดุ ครุภณัฑข์องแผนกวิชำ และงำน เป็นไป
ตำมควำมจ ำเป็น และเหมำะสม ไม่มำกเกินไป ไม่นอ้ยเกินไป 
กำรวิเครำะห์รำยจ่ำยของสถำนศึกษำเป็นไปตำมหลกัปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
3.1099 

 
3.3407 

 
3.1538 

 
2.9780 

 
3.0769 

 
3.1648 

 
.7219 

 
.8971 

 
.6654 

 
.7450 

 
.8973 

 
.8598 

 
ปำนกลำง 

 
ปำนกลำง 

 
ปำนกลำง 

 
ปำนกลำง 

 
ปำนกลำง 

 
ปำนกลำง 

 
3.9560 

 
4.1648 

 
3.9341 

 
4.0879 

 
3.9890 

 
3.9341 

 
.8421 

 
.7493 

 
.7860 

 
.7550 

 
.9005 

 
.8794 

 
มำก 

 
มำก 

 
มำก 

 
มำก 

 
มำก 

 
มำก 

 
0.272 

 
0.246 

 
0.247 

 
0.373 

 
0.296 

 
0.243 

 
5 
 
7 
 
6 
 
1 
 
3 
 
8 

รวม 3.1566 .5811 ปำนกลำง 4.0430 .6682 มำก   
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  จำกตำรำงท่ี 38  พบวำ่ ผูบ้ริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำวิทยำลยัเทคนิคจะนะ มีควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเก่ียวกบัสภำพปัจจุบนั ในดำ้นงำนวำงแผน
และงบประมำณ ในภำพรวมอยู่ในระดบัปำนกลำง (  = 3.1566) และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้อยู่ในระดบัปำนกลำงเช่นเดียวกนั และสภำพท่ีพึงประสงคใ์น
กำรพฒันำรูปแบบกำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยำลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลำ ในด้ำนงำน
วำงแผนและงบประมำณ ในภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก (  = 4.0430) และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้อยูใ่นระดบัมำกเช่นเดียวกนั เม่ือพิจำรณำควำมตอ้งกำรจ ำเป็น
สูงสุดในกำรพฒันำในดำ้นงำนวำงแผนและงบประมำณตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมล ำดบัคือ กำรรวบรวมแผนกำรใชจ่้ำยเงินนอกงบประมำณ
เน้นควำมประหยดั และไดป้ระโยชน์สูงสุด กำรตรวจและควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ  มุ่งให้เกิดกำรใชจ่้ำยอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด และกำรส ำรวจ
ควำมตอ้งกำรวสัดุ ครุภณัฑข์องแผนกวิชำ และงำน เป็นไปตำมควำมจ ำเป็น และเหมำะสม ไม่มำกเกินไป ไม่นอ้ยเกินไป 

ตำรำงท่ี 39  ค่ำเฉล่ีย ควำมเบ่ียงเบนมำตรฐำน ควำมตอ้งกำรจ ำเป็น และกำรจดัล ำดบัควำมตอ้งกำรจ ำเป็นตำมควำมคิดเห็นของผูบ้ริหำร ครู และบุคลำกร 
                   ทำงกำรศึกษำวิทยำลยัเทคนิคจะนะเก่ียวกบัสภำพปัจจุบนัและสภำพท่ีพึงประสงคใ์นกำรพฒันำรูปแบบกำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
                   ตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยำลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลำ ในดำ้นงำนศูนยข์อ้มูลสำรสนเทศ ในภำพรวมและรำยขอ้ 
 

ท่ี งำนศูนยข์อ้มูลสำรสนเทศ 
สภำพปัจจุบนั สภำพท่ีพึงประสงค ์

PNI 
ล ำดบั
ท่ี 

N = 91 N = 91 

  
 

 ระดบั   
 

 ระดบั 
1 
 
2 

กำรรวบรวมขอ้มูลจำกหน่วยงำนภำยในเป็นไปดว้ยควำมอดทน ควำม
เพียร และควำมรอบคอบ 
กำรรวบรวมขอ้มูลจำกหน่วยงำนภำยนอกสถำน ศึกษำเป็นไปดว้ย
ควำมอดทน ควำมเพียร สติปัญญำ และควำมรอบคอบ 
 

3.0769 
 

3.1758 

.7029 
 

.8511 

ปำนกลำง 
 

ปำนกลำง 

3.9121 
 

3.8462 

.7249 
 

.7137 

มำก 
 

มำก 

0.271 
 

0.211 

4 
 
8 
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ตำรำงท่ี 39  (ต่อ) 

ท่ี งำนศูนยข์อ้มูลสำรสนเทศ 
สภำพปัจจุบนั สภำพท่ีพึงประสงค ์

PNI 
ล ำดบั
ท่ี 

N = 91 N = 91 

  
 

 ระดบั   
 

 ระดบั 
3 
 
4 
 
5 
 

6 
 

7 
 

8 

กำรประมวลผล  จดัเก็บ  รักษำ  จดัท ำ  และบริกำรขอ้มูล สำรสนเทศ 
เป็นไปเพื่อกำรเช่ือม โยงสัมพนัธ์กนัเพื่อกำรวำงแผนและประยกุตใ์ช ้
กำรรวบรวมและเผยแพร่สำรสนเทศต่ำง ๆมีกำรปฏิบติัอยำ่งรอบรู้ 
รอบคอบ ระมดัระวงั 
กำรพฒันำระบบเครือข่ำยขอ้มูลของสถำนศึกษำเป็นไปเพื่อกำรเตรียม
ตวัใหพ้ร้อมรับผลกระทบและกำรเปล่ียนแปลง ทั้งในและต่ำงประเทศ
กำรก ำกบั ควบคุม ดูแลระบบใหเ้ป็นไปตำมกฎ หมำยวำ่ดว้ยกำร
กระท ำผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัศูนยก์ ำลงัคนอำชีวศึกษำดว้ยควำมอดทน ควำม
เพียร สติปัญญำ และควำมรอบคอบ 
กำรพฒันำศกัยภำพเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเนน้ควำมจ ำเป็นและ
เหมำะสมกบัฐำนะของสถำนศึกษำ สังคม และวฒันธรรม 

3.1099 
 

3.1319 
 

3.0659 
 

3.1758 
 

3.1429 
 

3.0989 

.8360 
 

.7776 
 

.6961 
 

.7241 
 

.9377 
 

.7311 
 

ปำนกลำง 
 

ปำนกลำง 
 

ปำนกลำง 
 

ปำนกลำง 
 

ปำนกลำง 
 

ปำนกลำง 

4.0659 
 

4.0769 
 

3.9451 
 

3.9121 
 

3.9451 
 

3.9011 

.6961 
 

.7779 
 

.7049 
 

.8386 
 

.7358 
 

.7158 

มำก 
 

มำก 
 

มำก 
 

มำก 
 

มำก 
 

มำก 
 

0.307 
 

0.302 
 

0.287 
 

0.232 
 

0.255 
 

0.259 

1 
 
2 
 
3 
 
7 
 
6 
 
5 

รวม 3.0827 .6337 ปำนกลำง 3.9505 .6146 มำก   
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 จำกตำรำงท่ี 39  พบว่ำ ผูบ้ริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำวิทยำลยัเทคนิคจะนะ มีควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเก่ียวกบัสภำพปัจจุบนั ในดำ้นงำนศูนย์
ขอ้มูลสำรสนเทศ ในภำพรวมอยู่ในระดบัปำนกลำง (  = 3.0827) และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้อยู่ในระดบัปำนกลำงเช่นเดียวกนั และสภำพท่ีพึงประสงคใ์น
กำรพฒันำรูปแบบกำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยำลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลำ ในดำ้นงำนศูนย์
ขอ้มูลสำรสนเทศ ในภำพรวมอยู่ในระดบัมำก (  = 3.9505) และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้อยู่ในระดบัมำกเช่นเดียวกนั เม่ือพิจำรณำควำมตอ้งกำรจ ำเป็นสูงสุด
ในกำรพฒันำในดำ้นงำนศูนยข์อ้มูลสำรสนเทศตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมล ำดบัคือ กำรประมวลผล  จดัเก็บ  รักษำ  จดัท ำ  และบริกำรขอ้มูล 
สำรสนเทศ เป็นไปเพื่อกำรเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัเพื่อกำรวำงแผนและประยุกตใ์ช ้กำรรวบรวมและเผยแพร่สำรสนเทศต่ำง ๆ มีกำรปฏิบติัอย่ำงรอบรู้ รอบคอบ 
ระมดัระวงั และกำรพฒันำระบบเครือข่ำยขอ้มูลของสถำนศึกษำเป็นไปเพื่อกำรเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับผลกระทบและกำรเปลี่ยนแปลง ทั้งในและต่ำงประเทศ 

ตำรำงท่ี 40  ค่ำเฉล่ีย ควำมเบ่ียงเบนมำตรฐำน ควำมตอ้งกำรจ ำเป็น และกำรจดัล ำดบัควำมตอ้งกำรจ ำเป็นตำมควำมคิดเห็นของผูบ้ริหำร ครู และบุคลำกร 
                   ทำงกำรศึกษำวิทยำลยัเทคนิคจะนะเก่ียวกบัสภำพปัจจุบนัและสภำพท่ีพึงประสงคใ์นกำรพฒันำรูปแบบกำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
                   ตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยำลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลำ ในดำ้นงำนวิจยั พฒันำ นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์ ในภำพรวม 
                   และรำยขอ้ 
 

ท่ี งำนวิจยั พฒันำ นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์ 
สภำพปัจจุบนั สภำพท่ีพึงประสงค ์

PNI 
ล ำดบั
ท่ี 

N = 91 N = 91 

  
 

 ระดบั   
 

 ระดบั 
1 
 
2 

กำรส่งเสริม สนบัสนุนบุคลำกรใหใ้ชท้รัพยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพ
สูงสุดในกำรวิจยั กำรพฒันำองคค์วำมรู้  เทคโนโลย ี และนวตักรรม 
กำรส่งเสริม สนบัสนุน นกัเรียน นกัศึกษำใหใ้ชท้รัพยำกรอยำ่งมี  

2.9451 
 

3.0330 

.8214 
 

.7371 

ปำนกลำง 
 

ปำนกลำง 

4.0549 
 

4.1429 

.7205 
 

.7538 

มำก 
 

มำก 

0.377 
 

0.366 

2 
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ตำรำงท่ี 40 (ต่อ) 

ท่ี งำนวิจยั พฒันำ นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์ 
สภำพปัจจุบนั สภำพท่ีพึงประสงค ์

PNI 
ล ำดบั
ท่ี 

N = 91 N = 91 

  
 

 ระดบั   
 

 ระดบั 
 
3 
 
4 
 
5 
 

6 
 

7 
 

8 

ประสิทธิภำพสูงสุดในกำรวิจยั สร้ำงนวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์ต่ำง ๆ  
กำรวิจยั และประเมินผลกำรใชห้ลกัสูตรโดยยดึตำมหลกัปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
กำรประเมินผลสัมฤทธ์ิกำรจดักำรเรียนกำรสอนเป็นไปอยำ่งมีเหตุผล
ตำมหลกัวิชำกำร 
กำรประเมินผลกำรใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ  อุปกรณ์  ครุภณัฑท์ำงกำรศึกษำ 
ในกำรจดักำรเรียนกำรสอนตำมหลกัควำมพอประมำณ และมีเหตุผล
กำรประเมินผลกำรใชอ้ำคำรสถำนท่ี และงำนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
จดักำรเรียนกำรสอนโดยยดึตำมหลกัควำมพอประมำณ และมีเหตุผล 
กำรประเมินผลกำรจดัอบรมโดยยดึตำมหลกักฎหมำย หลกัวิชำกำร 
และหลกัคุณธรรม 
กำรประเมินผลกำรจดักิจกรรมในสถำนศึกษำโดยยดึตำมหลกัวิชำกำร 
หลกัคุณธรรม และวฒันธรรมท่ีดีงำม 

 
2.8022 

 
3.2747 

 
3.0989 

 
3.0549 

 
3.0440 

 
3.0110 

 
.9913 

 
.7897 

 
.8440 

 
.8738 

 
.7290 

 
.8498 

 
ปำนกลำง 

 
ปำนกลำง 

 
ปำนกลำง 

 
ปำนกลำง 

 
ปำนกลำง 

 
ปำนกลำง 

 

 
3.9560 

 
4.1099 

 
3.9560 

 
4.0330 

 
3.9890 

 
4.1099 

 

 
.7135 

 
.7520 

 
.6978 

 
.5667 

 
.6911 

 
.7219 

 
มำก 

 
มำก 

 
มำก 

 
มำก 

 
มำก 

 
มำก 

 
0.412 

 
0.255 

 
0.277 

 
0.320 

 
0.310 

 
0.365 

 
1 
 
8 
 
7 
 
5 
 
6 
 
4 
 

รวม 3.0135 .6546 ปำนกลำง 4.3310 1.3311 มำก   
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  จำกตำรำงท่ี 40 พบว่ำ ผูบ้ริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำวิทยำลยัเทคนิคจะนะ มีควำมคิดเห็นเก่ียวกับเก่ียวกบัสภำพปัจจุบนั ในดำ้นงำนวิจยั 
พฒันำ นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์ ในภำพรวมอยูใ่นระดบัปำนกลำง (  = 3.0135) และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้อยูใ่นระดบัปำนกลำงเช่นเดียวกนั และสภำพท่ี
พึงประสงคใ์นกำรพฒันำรูปแบบกำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยำลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลำ ใน
ดำ้นงำนวิจยั พฒันำ นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์ ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก (  = 4.3310) และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้อยู่ในระดบัมำกเช่นเดียวกนั เม่ือ
พิจำรณำควำมตอ้งกำรจ ำเป็นสูงสุดในกำรพฒันำในดำ้นงำนวิจยั พฒันำ นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์ตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมล ำดบัคือ กำร
วิจยั และประเมินผลกำรใชห้ลกัสูตรโดยยึดตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง กำรส่งเสริม สนบัสนุนบุคลำกรให้ใชท้รัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
ในกำรวิจยั กำรพฒันำองคค์วำมรู้  เทคโนโลย ี และนวตักรรม และกำรส่งเสริม สนบัสนุน นกัเรียน นกัศึกษำใหใ้ชท้รัพยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุดในกำร
วิจยั ทดลอง สร้ำงนวตักรรม โครงกำร โครงงำน และส่ิงประดิษฐ์ต่ำง ๆ 
ตำรำงท่ี 41  ค่ำเฉล่ีย ควำมเบ่ียงเบนมำตรฐำน ควำมตอ้งกำรจ ำเป็น และกำรจดัล ำดบัควำมตอ้งกำรจ ำเป็นตำมควำมคิดเห็นของผูบ้ริหำร ครู และบุคลำกร 
                   ทำงกำรศึกษำวิทยำลยัเทคนิคจะนะเก่ียวกบัสภำพปัจจุบนัและสภำพท่ีพึงประสงคใ์นกำรพฒันำรูปแบบกำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
                   ตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยำลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลำ ในดำ้นงำนควำมร่วมมือ ในภำพรวมและรำยขอ้ 
 

ท่ี งำนควำมร่วมมือ 
สภำพปัจจุบนั สภำพท่ีพงึประสงค ์

PNI 
ล ำดบั
ท่ี 

N = 91 N = 91 

  
 

 ระดบั   
 

 ระดบั 
1 
 
 

กำรประสำนควำมร่วมมือกบัต่ำงประเทศในกำรร่วมลงทุนเพื่อ
กำรศึกษำเป็นไปโดยค ำนึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและค ำนึงถึงผลท่ีคำดวำ่
จะเกิดขึ้น อยำ่งรอบคอบ ถี่ถว้น 
 

2.9011 
 

.8699 
 

ปำนกลำง 
 

3.7363 
 

.8142 
 

มำก 
 

0.288 
 

4 
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ตำรำงท่ี 41 (ต่อ) 

ท่ี งำนควำมร่วมมือ 
สภำพปัจจุบนั สภำพท่ีพึงประสงค ์

PNI 
ล ำดบั
ท่ี 

N = 91 N = 91 

  
 

 ระดบั   
 

 ระดบั 
2 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 

6 

กำรประสำนควำมร่วมมือและด ำเนินกิจกรรมของสถำนศึกษำ
ด ำเนินกำรโดยค ำนึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง อยำ่งรอบคอบ ถี่ถว้น 
กำรประสำนควำมช่วยเหลือจำกภำยนอกในกำรร่วมลงทุนเพื่อ
กำรศึกษำเป็นไปตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยไม่เบียดเบียน
ผูอ่ื้น 
กำรประสำนงำนและใหค้วำมร่วมมือกบัฝ่ำย งำนต่ำง ๆ ภำยใน
สถำนศึกษำอยำ่งรู้เขำ รู้เรำ รู้จกัเลือกน ำส่ิงท่ีดีและเหมำะสมมำ
ประยกุตใ์ช ้
กำรประสำนงำนและใหค้วำมร่วมมือกบัหน่วย งำนต่ำง ๆ ภำยนอก
สถำนศึกษำอยำ่งรู้เขำ รู้เรำ รู้จกัเลือกน ำส่ิงท่ีดีและเหมำะสมมำ
ประยกุตใ์ช ้

กำรประสำนงำนในกำรด ำเนินงำนกำรศึกษำตำมระบบกำรประกนั
คุณภำพเป็นไปดว้ยควำมอดทน ควำมเพียร และควำมรอบคอบ 

3.1209 
 

3.2198 
 
 

2.8791 
 
 

2.9011 
 
 

3.0330 

.6804 
 

.7572 
 
 

.7278 
 
 

.8571 
 
 

.9363 

ปำนกลำง 
 

ปำนกลำง 
 
 

ปำนกลำง 
 
 

ปำนกลำง 
 
 

ปำนกลำง 

4.0110 
 

3.8681 
 
 

3.7692 
 
 

3.8242 
 
 

4.0330 

.7957 
 

.9214 
 
 

.9437 
 
 

.9018 
 
 

.8876 

มำก 
 

มำก 
 
 

มำก 
 
 

มำก 
 
 

มำก 
 

0.285 
 

0.201 
 
 

0.309 
 
 

0.318 
 
 

0.330 

5 
 
6 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
1 

รวม 3.0018 .6462 ปำนกลำง 3.8736 .7500 มำก   
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 จำกตำรำงท่ี 41 พบว่ำ ผูบ้ริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำวิทยำลัยเทคนิคจะนะ มี
ควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเก่ียวกบัสภำพปัจจุบนั ในดำ้นงำนควำมร่วมมือ ในภำพรวมอยู่ในระดบัปำน
กลำง (  = 3.0018) และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้อยู่ในระดบัปำนกลำงเช่นเดียวกนั และสภำพท่ีพึง
ประสงค์ในกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงของวิทยำลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลำ ในดำ้นงำนควำมร่วมมือ ในภำพรวมอยู่
ในระดบัมำก (  = 3.8736) และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้อยู่ในระดบัมำกเช่นเดียวกัน เม่ือพิจำรณำ
ควำมตอ้งกำรจ ำเป็นสูงสุดในกำรพฒันำในด้ำนงำนควำมร่วมมือตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงตำมล ำดบัคือ กำรประสำนงำนในกำรด ำเนินงำนกำรศึกษำตำมระบบกำรประกนัคุณภำพ
เป็นไปดว้ยควำมอดทน ควำมเพียร สติปัญญำ และควำมรอบคอบ กำรประสำนงำนและให้ควำม
ร่วมมือกบัหน่วย งำนต่ำง ๆ ภำยนอกสถำนศึกษำอยำ่งรู้เขำ รู้เรำ รู้จกัเลือกน ำส่ิงท่ีดีและเหมำะสมมำ
ประยุกตใ์ช ้และกำรประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกบัฝ่ำย งำนต่ำง ๆ ภำยในสถำนศึกษำอย่ำงรู้
เขำ รู้เรำ รู้จกัเลือกน ำส่ิงท่ีดีและเหมำะสมมำประยกุตใ์ช ้
     ตอนท่ี 3 ไม่มีขอ้เสนอแนะของผูบ้ริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำวิทยำลยัเทคนิค
จะนะเก่ียวกับสภำพปัจจุบันและสภำพท่ีพึงประสงค์ในกำรพัฒนำรูปแบบกำรกำรบริหำรฝ่ำย
แผนงำนและควำมร่วมมือตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยำลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดั
สงขลำ 
 ขั้นท่ี 2.  สร้างและตรวจสอบรูปแบบ เสนอผลการวิจัย แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนท่ี 1 ผลการจัดท าร่างองค์ประกอบของรูปแบบ 
 ผลกำรจดัท ำร่ำงองค์ประกอบของรูปแบบกำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือตำม
หลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยำลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลำ มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 องคป์ระกอบท่ี 1. งำนประกนัคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ มี 3 มิติคือ  
  มิติท่ี 1 กำรพฒันำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง โดยส่งเสริมกำรสั่ง
สมควำมรู้ และศึกษำขอ้มูลอยำ่งเป็นระบบ   
  มิติท่ี 2 กำรวำงแผนด ำเนินงำนด้ำนกำรประกนัคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำภำยใตห้ลกัควำมมีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีและเหมำะสมกบัศกัยภำพหน่วยงำน  
  มิติท่ี 3 กำรประสำนงำนกบัสถำนประกอบกำร  บุคคล  องคก์รและหน่วยงำนภำยนอก 
ภำยใตค้วำมเพียรพยำยำม และรอบคอบในกำรด ำเนินงำนตำมระบบกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 
 องคป์ระกอบท่ี 2. งำนส่งเสริมผลิตผล กำรคำ้และประกอบธุรกิจมี 3 มิติคือ  
  มิติท่ี 1 กำรส่งเสริมกำรท ำธุรกิจขนำดย่อมกำรประกอบอำชีพอิสระเพื่อสร้ำงรำยได้
โดยยดึควำมพอประมำณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี  
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  มิติท่ี 2 กำรส่งเสริมใหน้กัเรียน นกัศึกษำ และบุคลำกรในสถำนศึกษำประยกุตใ์ชห้ลกั
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำรด ำรงชีวิต  
  มิติท่ี 3 กำรจดัท ำแผนธุรกิจร่วมกบัหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนสอดคลอ้งกบัสภำพ
สังคมและวฒันธรรม ดว้ยควำมพอประมำณ มีเหตผุล และมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 

 องคป์ระกอบท่ี 3. งำนวำงแผนและงบประมำณมี 3 มิติคือ  
  มิติท่ี 1 กำรวิเครำะห์แผนกำรใช้จ่ำยเงินนอกงบประมำณเน้นควำมประหยดั และได้
ประโยชนสู์งสุด  
  มิติท่ี 2 กำรตรวจและควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ  มุ่งให้เกิดกำรใช้จ่ำยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด  
  มิติท่ี 3 กำรส ำรวจควำมตอ้งกำรวสัดุ ครุภัณฑ์ของแผนกวิชำ และงำน เป็นไปตำม
ควำมจ ำเป็น และเหมำะสม ไม่มำกเกินไป ไม่นอ้ยเกินไป 
 องคป์ระกอบท่ี 4. งำนศูนยข์อ้มูลสำรสนเทศมี 3 มิติคือ  
  มิติท่ี 1  กำรประมวลผล จดัเก็บ รักษำ จดัท ำ และบริกำรขอ้มูล สำรสนเทศ เป็นไปเพื่อ
กำรเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัเพื่อกำรวำงแผน กำรประยุกตใ์ชแ้ละกำรจดักำรเรียนรู้  
  มิติท่ี 2 กำรรวบรวมและเผยแพร่สำรสนเทศต่ำง ๆมีกำรปฏิบติัอย่ำงรอบรู้ รอบคอบ 
ระมดัระวงั  
  มิติท่ี 3 กำรพฒันำระบบเครือข่ำยขอ้มูลของสถำนศึกษำเป็นไปเพื่อกำรเตรียมตวัให้
พร้อมรับผลกระทบและกำรเปลี่ยนแปลง ทั้งในและต่ำงประเทศ 
 องคป์ระกอบท่ี 5. งำนวิจยั พฒันำ นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์มี 3 มิติคือ  
  มิติท่ี 1 กำรวิจยั และประเมินผลกำรใชห้ลกัสูตรโดยยึดตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
  มิติท่ี 2 กำรส่งเสริม สนบัสนุนบุคลำกรให้ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดใน
กำรวิจยั กำรพฒันำองคค์วำมรู้  เทคโนโลย ี และนวตักรรม  
  มิติท่ี 3 กำรส่งเสริม สนบัสนุน นกัเรียน นกัศึกษำใหใ้ชท้รัพยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพ
สูงสุดในกำรวิจยั ทดลอง สร้ำงนวตักรรม โครงกำร โครงงำน และส่ิงประดิษฐ์ต่ำง ๆ 
 องคป์ระกอบท่ี 6. งำนควำมร่วมมือมี 3 มิติคือ  
  มิติท่ี 1 กำรประสำนงำนในกำรด ำเนินงำนกำรศึกษำตำมระบบกำรประกันคุณภำพ
เป็นไปดว้ยควำมอดทน ควำมเพียร สติปัญญำ และควำมรอบคอบ  
  มิติท่ี 2 กำรประสำนงำนและใหค้วำมร่วมมือกบัหน่วย งำนต่ำง ๆ และผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย ภำยนอกสถำนศึกษำอยำ่งรู้เขำ รู้เรำ รู้จกัเลือกน ำส่ิงท่ีดีและเหมำะสมมำประยกุตใ์ช ้ 



 
157 

 

  มิติท่ี 3 กำรประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับฝ่ำย งำนต่ำง ๆ ภำยในสถำนศึกษำ
อยำ่งรู้เขำ รู้เรำ รู้จกัเลือกน ำส่ิงท่ีดีและเหมำะสมมำประยกุตใ์ช ้ 
 ส่วนท่ี 2 ผลการตรวจสอบความตรงร่างองค์ประกอบของรูปแบบ 
 กำรตรวจควำมตรงร่ำงองค์ประกอบของรูปแบบกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรฝ่ำย
แผนงำนและควำมร่วมมือตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยำลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดั
สงขลำ ผูวิ้จยัน ำแบบสอบถำมให้ผูท้รงคุณวุฒิพิจำรณำควำมสอดคลอ้งของร่ำงองค์ประกอบของ
รูปแบบ กำรวิเครำะห์ใช้กำรค ำนวณคะแนนควำมคิดเห็นของผู ้ทรงคุณวุฒิ  ด้ำนดัชนีควำม
สอดคลอ้ง โดยภำพรวมผูท้รงคุณวุฒิทุกคนเห็นดว้ยกบัร่ำงองคป์ระกอบของรูปแบบท่ีผูว้ิจยัจดัท ำ
ขึ้น ดงัตำรำงท่ี 15 
ตำรำงท่ี 42  ค่ำควำมสอดคลอ้งของระดบัควำมคิดเห็นผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัร่ำงองคป์ระกอบของรูป 
       แบบกำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
                   ของวิทยำลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลำ 

 

ร่ำงองคป์ระกอบของรูปแบบ 
ค่ำควำม
สอดคลอ้ง 

กำร 
แปรผล 

องคป์ระกอบท่ี 1 งำนประกนัคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
           มิติท่ี 1 กำรพฒันำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำอยำ่งต่อเน่ือง 
โดยส่งเสริมกำรสั่งสมควำมรู้ และศึกษำขอ้มูลอยำ่งเป็นระบบ 
           มิติท่ี 2 กำรวำงแผนด ำเนินงำนดำ้นกำรประกนัคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำภำยใตห้ลกัควำมมีเหตุผล และมี
ภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีและเหมำะสมกบัศกัยภำพหน่วยงำน 
           มิติท่ี 3 กำรประสำนงำนกบัสถำนประกอบกำร  บุคคล  องคก์ร
และหน่วยงำนภำยนอก ภำยใตค้วำมเพียรพยำยำม และรอบคอบในกำร
ด ำเนินงำนตำมระบบกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 

 
1.00 

 
0.80 

 
 

0.80 

 
สอดคลอ้ง 

 
สอดคลอ้ง 

 
 

สอดคลอ้ง 

องคป์ระกอบท่ี 2 งำนส่งเสริมผลิตผล กำรคำ้และประกอบธุรกิจ 
           มิติท่ี 1 กำรส่งเสริมกำรท ำธุรกิจขนำดยอ่มกำรประกอบอำชีพ
อิสระเพื่อสร้ำงรำยไดโ้ดยยดึควำมพอประมำณ มีเหตุผลและมีภูมิคุม้กนั 
ในตวัท่ีดี 
     

 
0.80 

 
สอดคลอ้ง 

 



 
158 

 

ตำรำงท่ี 42 (ต่อ) 

ร่ำงองคป์ระกอบของรูปแบบ 
ค่ำควำม
สอดคลอ้ง 

กำร 
แปรผล 

           มิติท่ี 2 กำรส่งเสริมให้นกัเรียน นกัศึกษำ และบุคลำกรใน
สถำนศึกษำประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำร
ด ำรงชีวิต 
          มิติท่ี 3 กำรจดัท ำแผนธุรกิจร่วมกบัหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน
สอดคลอ้งกบัสภำพสังคมและวฒันธรรม ดว้ยควำมพอประมำณ มี
เหตผุล และมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 

 
 

0.80 
 
 

1.00 

 
 

สอดคลอ้ง 
 
 

สอดคลอ้ง 
องคป์ระกอบท่ี 3 งำนวำงแผนและงบประมำณ  
           มิติท่ี 1 กำรวิเครำะห์แผนกำรใชจ่้ำยเงินนอกงบประมำณเนน้
ควำมประหยดั และไดป้ระโยชน์สูงสุด  
           มิติท่ี 2 กำรตรวจและควบคุมกำรใชจ่้ำยเงินงบประมำณ  มุ่งให้
เกิดกำรใชจ่้ำยอยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด  
           มิติท่ี 3 กำรส ำรวจควำมตอ้งกำรวสัดุ ครุภณัฑข์องแผนกวิชำ และ
งำน เป็นไปตำมควำมจ ำเป็น และเหมำะสม ไม่มำกเกินไป ไม่นอ้ย
เกินไป 

 
1.00 

 
1.00 

 
0.80 

 
สอดคลอ้ง 

 
สอดคลอ้ง 

 
สอดคลอ้ง 

องคป์ระกอบท่ี 4 งำนศูนยข์อ้มูลสำรสนเทศ  
           มิติท่ี 1  กำรประมวลผล จดัเก็บ รักษำ จดัท ำ และบริกำรขอ้มูล 
สำรสนเทศ เป็นไปเพื่อกำรเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัเพื่อกำรวำงแผน กำร
ประยกุตใ์ชแ้ละกำรจดักำรเรียนรู้  
           มิติท่ี 2 กำรรวบรวมและเผยแพร่สำรสนเทศต่ำง ๆมีกำรปฏิบติั
อยำ่งรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั  
           มิติท่ี 3 กำรพฒันำระบบเครือข่ำยขอ้มูลของสถำนศึกษำเป็นไป
เพือ่กำรเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับผลกระทบและกำรเปล่ียนแปลง ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ 

 
1.00 

 
 

0.80 
 

1.00 

 
สอดคลอ้ง 

 
 

สอดคลอ้ง 
 

สอดคลอ้ง 

องคป์ระกอบท่ี 5 งำนวิจยั พฒันำ นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์  
           มิติท่ี 1 กำรวิจยั และประเมินผลกำรใชห้ลกัสูตรโดยยดึตำมหลกั
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง 

 
0.40 

 
ปรับปรุง 



ตำรำงท่ี 42 (ต่อ) 

ร่ำงองคป์ระกอบของรูปแบบ 
ค่ำควำม
สอดคลอ้ง 

กำร 
แปรผล 

            มิติท่ี 2 กำรส่งเสริม สนบัสนุนบุคลำกรใหใ้ชท้รัพยำกรอยำ่งมี
ประสิทธิภำพสูงสุดในกำรวิจยั กำรพฒันำองคค์วำมรู้  เทคโนโลย ี และ
นวตักรรม 
         มิติท่ี 3 กำรส่งเสริม สนบัสนุน นกัเรียน นกัศึกษำใหใ้ชท้รัพยำกร
อยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุดในกำรวิจยั ทดลอง สร้ำงนวตักรรม โครงกำร 
โครงงำน และส่ิงประดิษฐ์ต่ำง ๆ 

0.80 
 
 

0.80 

สอดคลอ้ง 
 
 

สอดคลอ้ง 

องคป์ระกอบท่ี 6 งำนควำมร่วมมือ  
           มิติท่ี 1 กำรประสำนงำนในกำรด ำเนินงำนกำรศึกษำตำมระบบ
กำรประกนัคุณภำพเป็นไปดว้ยควำมอดทน ควำมเพียร สติปัญญำ และ
ควำมรอบคอบ  
           มิติท่ี 2 กำรประสำนงำนและใหค้วำมร่วมมือกบัหน่วย งำนต่ำง ๆ 
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ภำยนอกสถำนศึกษำอยำ่งรู้เขำ รู้เรำ รู้จกัเลือก
น ำส่ิงท่ีดีและเหมำะสมมำประยกุตใ์ช ้ 
          มิติท่ี 3 กำรประสำนงำนและใหค้วำมร่วมมือกบัฝ่ำย งำนต่ำง ๆ 
ภำยในสถำนศึกษำอยำ่งรู้เขำ รู้เรำ รู้จกัเลือกน ำส่ิงท่ีดีและเหมำะสมมำ
ประยกุตใ์ช ้ 

 
0.80 

 
 

0.80 
 
 

0.80 

 
สอดคลอ้ง 

 
 

สอดคลอ้ง 
 
 

สอดคลอ้ง 

 
 จำกตำรำงท่ี 42 แสดงว่ำผูท้รงคุณวุฒิมีควำมคิดเห็นเก่ียวกับร่ำงองค์ประกอบของรูปแบบ
กำรพฒันำรูปแบบกำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ของวิทยำลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลำ ในภำพรวมมีควำมสอดคลอ้ง IOC อยูร่ะหว่ำง 0.80 - 1.00 
เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ผูท้รงคุณวุฒิมีควำมคิดเห็นแตกต่ำงกนั คือทั้งเห็นดว้ยและไม่แน่ใจในบำ้ง
ขอ้ แต่ค่ำควำมสอดคลอ้งส่วนใหญ่ยงัอยู่ในเกณฑท่ี์มีควำมสอดคลอ้ง กล่ำวคือ ค่ำควำมสอดคลอ้ง 
IOC อยู่ระหว่ำง 0.60 - 1.00  ส่วนข้อท่ีค่ำควำมสอดคล้องต ่ำกว่ำเกณฑ์ มี 1 ข้อ คือกำรวิจัย และ
ประเมินผลกำรใช้หลกัสูตรโดยยึดตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุงจำกกำรศึกษำ 
วิจยักำรใช้หลักสูตร และสมรรถนะผูส้ ำเร็จกำรศึกษำตำมหลกัสูตร เป็นกำรจดัท ำหลกัสูตรเพื่อ
พฒันำนักวิจยัของสถำนศึกษำ และกำรส่งเสริม สนับสนุน บุคลำกรของสถำนศึกษำสู่กำรเป็น
นกัวิจยัมืออำชีพ 
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 สรุปไดว้่ำ ผลกำรตรวจสอบควำมตรงองค์ประกอบของร่ำงรูปแบบกำรพฒันำรูปแบบ
กำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจของวิทยำลยัเทคนิคจะนะ 
จงัหวดัสงขลำ มีควำมตรงส ำหรับผูท้รงคุณวุฒิไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ ในขั้นตรวจสอบควำมตรงของ
ร่ำงรูปแบบเพิ่มสรุปไดค้ือ 1)กำรบูรณำกำรหลกักำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ประกอบ
ของรูปแบบเก่ียวกบักระบวนกำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ ควรเนน้ใหเ้ห็นควำมชดัเจน
ในระดบักำรปฏิบติั 2)ควรมีคู่มือในกำรใช้รูปแบบกำรบริหำรงำนตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถำนศึกษำดว้ย และ3)กำรวิจยัและประเมินผลกำรใชห้ลกัสูตรโดยยดึตำมหลกัปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง ควรยดึหลกัควำมคุม้ค่ำและภูมิคุม้กนั มำใชพ้ฒันำนกัวิจยัของสถำนศึกษำ ซ่ึง
ผูว้ิจยัไดน้ ำขอ้เสนอแนะดงักล่ำวไปใชป้ระกอบกำรสร้ำงรูปแบบในขั้นตอนต่อไป 
 ส่วนท่ี 3 ผลการสร้างรูปแบบฉบับยกร่าง 
 กำรสร้ำงรูปแบบกำรพฒันำรูปแบบกำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือตำมหลกั
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยำลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลำ ฉบบัยกร่ำงมีองคป์ระกอบ 
ดงัน้ี 
 1. งำนประกนัคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
  1.1 กำรพฒันำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง โดยส่งเสริมกำรสั่งสม
ควำมรู้ และศึกษำขอ้มูล 
   1.1.1 กำรจดัท ำแผนงำนกำรพฒันำบุคลำกรดำ้นกำรพฒันำคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำ 
   1.1.2 กำรจัดท ำโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ  
   1.1.3 กำรส่งเสริมใหบุ้คลำกรเขำ้ร่วมกำรศึกษำดูงำนจำกแหล่งเรียนรู้ตน้แบบ และ
พฒันำระบบกำรจดัหำและรวบรวมควำมรู้จำกแหล่งต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก 
   1.1.4 กำรจดักำรควำมรู้ในองค์กร สร้ำงบรรยำกำศเพื่อเอ้ือต่อกำรเรียนรู้เก่ียวกับ
กำรพฒันำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำใหเ้กิดขึ้นในทุกหนทกุแห่ง 
  1.2 กำรวำงแผนด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพและมำตร ฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำภำยใตห้ลกัควำมมีเหตุผลและมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีและเหมำะสมกบัศกัยภำพหน่วยงำน 
   1.2.1 กำรวิเครำะห์จุดอ่อน จุดแข็ง วิกกฤต และโอกำส และก ำหนด พันธกิจ/
เป้ำประสงค์/เป้ำหมำย/ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์/มำตรกำรเป็นแนวทำงกำรประกันคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ 
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   1.2.2 กำรร่วมกนัพิจำรณำ เพื่อหำสำเหตุ ท่ีส่งผลกระทบทั้งทำงบวกและทำงลบ
ต่อกำรประกนัคุณภำพและมำตรฐำนของสถำนศึกษำ  
   1.2.3 กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำยกร่ำงมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
   1.2.4 กำรประชุมบุคลำกรทั้งหมดเพื่อพฒันำควำมเป็นไปได ้ควำมสอดคลอ้งของ
มำตรฐำนของสถำนศึกษำกบักำรบทบำท ภำรกิจของแต่ละบุคคลและงำน 
   1.2.5 กำรประกำศใช ้ประชำสัมพนัธ์ และเผยแพร่ต่อสำธำรณำชน 
  1.3 กำรประสำนงำนกับสถำนประกอบกำร บุคคล องค์กรและหน่วยงำนภำยนอก 
ภำยใตค้วำมเพียรพยำยำม และรอบคอบในกำรด ำเนินงำนตำมระบบกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ
   1.3.1 กำรเผยแพร่มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
   1.3.2 กำรรับข้อมูลควำมคิดเห็นจำกสถำนประกอบกำร บุคคล องค์กรและ
หน่วยงำนภำยนอก 
   1.3.3 กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ขอ้มูลควำมคิดเห็นจำกสถำนประกอบกำร บุคคล 
องคก์รและหน่วยงำนภำยนอก 
   1.3.4 กำรสรุปรำยงำน พร้อมแนวทำงพฒันำมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 2. งำนส่งเสริมผลิตผล กำรคำ้และประกอบธุรกิจ 
  2.1 กำรส่งเสริมกำรท ำธุรกิจขนำดย่อมกำรประกอบอำชีพอิสระเพื่อสร้ำงรำยได้โดย
ยดึควำมพอประมำณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 
   2.1.1 กำรประชุมช้ีแจงกำรด ำเนินโครงกำรหำรำยไดร้ะหวำ่งเรียน 
   2.1.2 กำรมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษำและครูท่ีปรึกษำโครงกำรหำรำยได้
ระหวำ่งเรียนในกำรรับกำรอบรมบ่มเพำะผูป้ระกอบกำรอำชีวศึกษำ 
   2.1.3 กำรวิเครำะห์ ข้อมูลตลำดและควำมต้องกำรบริโภคสินค้ำของนักเรียน 
นกัศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำวิทยำลยัเทคนิคจะนะ 
   2.1.4 กำรท ำบญัชี รับ-จ่ำย กำรสรุปรำยงำนกำรด ำเนินโครงกำรและกำรคืนทุน
ใหก้บัโครงกำร 
  2.2 กำรส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรในสถำนศึกษำประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีงในกำรด ำรงชีวิต 
   2.2.1 กำรจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ไดรู้้จกัศกัยภำพและ
ควำมตอ้งกำรท่ีแทจ้ริงในตนเอง รวมถึงสภำพแวดลอ้ม เศรษฐกิจและสังคม จนสำมำรถวำงแผน
ด ำเนินชีวิตตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงได ้
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   2.2.2 ส่งเสริมให้มีกำรจัดตั้ งชมรมผู ้ด ำรงตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงขึ้นในสถำนศึกษำ 
   2.2.3 จดัระบบดูแล ช่วยเหลือ และเก้ือหนุนให้ผูเ้รียน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
สำมำรถแกปั้ญหำ และพฒันำตนเองไดอ้ยำ่งเหมำะสมตำมศกัยภำพของแต่ละบุคคลกำร 
   2.2.4 กำรจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ ำหน่ำยผลผลิตท่ีเกิดจำกกำรพัฒนำตนเอง 
และด ำเนินชีวิตตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.3 กำรจดัท ำแผนธุรกิจร่วมกบัหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนสอดคลอ้งกบัสภำพสังคม
และวฒันธรรม ดว้ยควำมพอประมำณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 
   2.3.1 กำรเชิญหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนเป็นวิทยำกรในกำรก ำหนดแนว
ทำงกำรจดัท ำแผนธุรกิจ 
   2.3.2 กำรส ำรวจควำมตอ้งกำร และแนวโนม้ควำมตอ้งกำรในกำรอุปโภค บริโภค 
และบริกำรของชุมชน สังคม 
   2.3.3 กำรส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกำรประกอบกิจกำรตำมแผนธุรกิจอย่ำง
ต่อเน่ือง และกำรส่งเสริมกำรตลำด กำรกระจำยสินคำ้แบบครบวงจร 
   2.3.4 กำรสรุป ประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนธุรกิจ 
 3. งำนวำงแผนและงบประมำณ 
  3.1 กำรรวบรวมแผนกำรใช้จ่ำยเงินนอกงบประมำณเน้นควำมประหยดั และได้
ประโยชน์สูงสุด 
   3.1.1 กำรวิเครำะห์ และพิจำรณำประเด็นส ำคญัของแผนปฏิบติัรำชกำรประจ ำปี 
เพื่อก ำหนดกรอบกิจกรรม และโครงกำรท่ีตอบสนองต่อประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ของ
แผนปฏิบติัรำชกำรประจ ำปี 
   3.1.2 กำรพิจำรณำกิจกรรม และโครงกำรท่ีจ ำเป็นตอ้งใชเ้งินนอกงบประมำณใน
กำรด ำเนินกำร โดยคณะกรรมกำรพจิำรณำแผนปฏิบติัรำชกำรประจ ำปี 
   3.1.3 กำรรวบรวมกิจกรรม หรือโครงกำร เพื่ อจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยเงินนอก
งบประมำณ 
   3.1.4 กำรควบคุมกำรใชจ่้ำยเงินนอกงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนกำรใชจ่้ำยเงิน
นอกงบประมำณเป็นไปอยำ่งประหยดั และเกิดประโยชน์สูงสุด 
  3.2 กำรตรวจและควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ  มุ่งให้เกิดกำรใช้จ่ำยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด  
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   3.2.1 กำรวิเครำะห์ และพิจำรณำประเด็นส ำคญัของแผนปฏิบติัรำชกำรประจ ำปี 
เพื่อก ำหนดกรอบกิจกรรม และโครงกำรท่ีตอบสนองต่อประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ของ
แผนปฏิบติัรำชกำรประจ ำปี 
   3.2.2 กำรพิจำรณำกิจกรรม และโครงกำรท่ีจ ำเป็นตอ้งใช้เงินงบประมำณในกำร
ด ำเนินกำร โดยคณะกรรมกำรพิจำรณำแผนปฏิบติัรำชกำรประจ ำปี 
   3.2.3 กำรรวบรวมกิจกรรม หรือโครงกำร และวสัดุ อุปกรณ์คงเหลือยกมำ เพื่อ
จดัท ำแผนกำรใชจ่้ำยเงินงบประมำณ 
   3.2.4 กำรควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณเป็นไปอยำ่งประหยดั และเกิดประโยชน์สูงสุด 
  3.3 กำรส ำรวจควำมตอ้งกำรวสัดุ ครุภณัฑ์ของแผนกวิชำ และงำน เป็นไปตำมควำม
จ ำเป็น และเหมำะสม ไม่มำกเกินไป ไม่นอ้ยเกินไป 
   3.3.1 กำรจดัแผนกำรใช้จ่ำยเงินค่ำวสัดุ จำกเงินงบประมำณตำมอตัรำกำรจดัสรร
งบประมำณ ของแต่ละประเภทวิชำ และครุภณัฑ์ท่ีจ ำเป็นเร่งด่วนจำกเงินนอกงบประมำณ ตำม
จ ำนวนผูเ้รียน และแผนกำรรับนกัเรียน นกัศึกษำ 
   3.3.2 กำรประชุมช้ีแจงแผนกำรใช้จ่ำยเงินต่อหัวหน้ำแผนกวิชำและหัวหน้ำงำน 
เพื่อรับทรำบร่วมกนัและสร้ำงกำรรับรู้และควำมเขำ้ใจในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรใชจ่้ำยเงิน 
   3.3.3 ติดตำมเร่งรัดให้แผนกวิชำและ จัดส่งโครงกำรและควำมต้องกำรวสัดุ 
ครุภณัฑ ์ตำมแผนกำรใชจ่้ำยเงิน 
   3.3.4 กำรควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินค่ำ
วสัดุและครุภณัฑใ์หเ้ป็นไปอยำ่งประหยดั และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน 
 4. งำนศูนยข์อ้มูลสำรสนเทศ 
  4.1 กำรประมวลผล จดัเก็บ รักษำ จดัท ำ และบริกำรขอ้มูล สำรสนเทศ เป็นไปเพื่อกำร
เช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัสู่กำรวำงแผน ประยกุตใ์ช ้และกำรจดักำรเรียนรู้ 
   4.1.1 กำรรวบรวมกำรด ำเนินงำนจำกทุก ฝ่ำย งำน และกิจกรรม เพื่อกำรแปรผล
เป็นสำรสนเทศ ประกอบกำรรำยงำน และใช้เป็นข้อมูลในกำรบริหำร ผ่ำนหน้ำเว็บไซต์ ซ่ึง
เช่ือมโยงกนัผำ่นทำงไฮเปอร์ลิงคเ์พื่อน ำเสนอขอ้มูลสู่สำธำรณะชน บุคลำกร และนกัเรียนนกัศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 
   4.1.2 กำรจดัเก็บขอ้มูล ตำมหมวดหมู่ โดยกำรปรับข้อมูล สำรสนเทศ และกำร
ส ำรองขอ้มูลอยำ่งเป็นปัจจุบนั เพื่องำ่ยต่อกำรสืบคน้ กำรตรวจสอบและกำรรำยงำน  
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   4.1.3 กำรบริหำรช่องทำงกำรเข้ำถึงข้อมูลตำมชั้นควำมลับท่ี เหมำะสม เพื่อ
กำรศึกษำปรับปรุง สรุป และกำรรำยงำนผล ผำ่นระบบ RMS 
   4.1.4 กำรจดักำรระบบจรำจร และกำรส ำรองขอ้มูล กำรเขำ้ใช้ทุกคร้ังให้เป็นไป
ตำมพระรำชบญัญติัวำ่ดว้ยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบั คอมพิวเตอร์ 
  4.2 กำรรวบรวมและเผยแพร่สำรสนเทศต่ำง ๆมีกำรปฏิบัติอย่ำงรอบรู้ รอบคอบ 
ระมดัระวงั 
   4.2.1 กำรจดัให้มีกำรตรวจสอบ กำรกลัน่กรอง กำรรับรอง ขอ้มูลก่อนกำรเผยแพร่
โดยใชแ้บบฟอร์มลงนำมตำมขั้นตอน 
   4.2.2 กำรด ำเนินกำรเผยแพร่ ตำมวตัถุประสงค์ กำรตรวจสอบ กำรก ำกับกำร
ด ำเนินกำร และกำรเก็บร่องรอยกำรเผยแพร่ อยำ่งครบถว้นและเป็นระบบ 
   4.2.3 จดัระบบดูแล ช่วยเหลือ และให้ค  ำปรึกษำเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดกำร เผอเรอ
กระท ำผิดพระรำชบญัญติัวำ่ดว้ยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบั คอมพิวเตอร์ 
   4.2.4 กำรสรุปรำยงำนผลกำรเผยแพร่สำรสนเทศต่ำง ๆ ผ่ำนหน้ำเว็บไซต์ ของ
วิทยำลยั ต่อผูอ้  ำนวยกำรสถำนศึกษำตำมล ำดบัขั้นตอน 
  4.3 กำรพฒันำระบบเครือข่ำยขอ้มูลของสถำนศึกษำเป็นไปเพื่อกำรเตรียมตวัให้พร้อม
รับผลกระทบและกำรเปลี่ยนแปลง ทั้งในและต่ำงประเทศ 
   4.3.1 กำรส ำรวจควำมต้องกำรใช้เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต เพื่อกำรเรียน กำรสอน 
และกำรปฏิบติังำน ทุกปีงบประมำณ 
   4.3.2 กำรท ำแผนงำนเพื่อกำรพฒันำระบบเครือข่ำยขอ้มูลของสถำนศึกษำ ทั้งวสัดุ 
อุปกรณ์ คน และโปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
   4.3.3 กำรเสนอแผนงำน โครงกำรเพื่อขอรับควำมเห็นชอบ และสนับสนุน
งบประมำณในกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน โครงกำร 
   4.3.4 กำรด ำเนินกำรพฒันำเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต เพื่อกำรเรียน กำรสอน และกำร
ปฏิบติังำน ตำมควำมตอ้งกำรตำมท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบและกรอบงบประมำณท่ีไดรั้บจดัสรร 
 5. งำนวิจยั พฒันำ นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์ 
  5.1 กำรวิจยั และประเมินผลกำรใช้หลกัสูตรโดยยึดตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   5.1.1 กำรจดัท ำหลักสูตรเพื่อพฒันำนักวิจยั ของสถำนศึกษำในด้ำนกำรจดักำร
เรียน กำรสอนโดยอำศยัผูเ้ช่ียวชำญจำกมหำวิทยำลยัในพื้นท่ี 
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   5.1.2 กำรจดักำรฝึกอบรมเพื่อสร้ำงทกัษะ และประสบกำรณ์กำรวิจยัใหก้บันกัวิจยั
และบุคลำกรของสถำนศึกษำศึกษำ 
   5.1.3 กำรส่งเสริม สนับสนุน สร้ำงแรงจูงใจ บุคลำกรของสถำนศึกษำสู่กำรเป็น
นกัวิจยัมืออำชีพ 
   5.1.4 กำรเปิดเวที แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลจำกกำรแกปั้ญหำดว้ยกำรวิจยั และกำรน ำ
ผลกำรวิจยัไปพฒันำงำนในควำมรับผิดชอบ 
  5.2 กำรส่งเสริม สนบัสนุนบุคลำกรให้ใชท้รัพยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุดในกำร
วิจยั กำรพฒันำองคค์วำมรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรม 
   5.2.1 กำรอบรมให้ควำมรู้ และทักษะกำรเลือกใช้วสัดุ อุปกรณ์ให้เหมำะสมกับ
งำนกำรทดลอง ศึกษำ คน้ควำ้ และวิจยั 
   5.2.2 กำรส่งเสริมให้มีกำรสร้ำงองคค์วำมรู้ และควำมคิดรวบยอดก่อนกำรใชว้สัดุ 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ในกำรทดลอง ศึกษำ และวิจยั 
   5.2.3 กำรเปิดโอกำสให้น ำเสนอหลกักำร แนวคิด และควำมคิดรวมยอด เพื่อเป็น
กำรทบทวนก่อนกำรสนบัสนุนงบประมำณหรือทรัพยำกร 
   5.2.4 กำรก ำกับ ติดตำม ดูแล ให้ค  ำปรึกษำ ให้เป็นไปตำมรูปแบบกำรศึกษำ
ทดลองและวิจยั เพื่อลดกำรสูญเปล่ำ 
  5.3 กำรส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษำให้ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
สูงสุดในกำรวิจยั ทดลอง สร้ำงนวตักรรม โครงกำร โครงงำน และส่ิงประดิษฐ์ต่ำง ๆ 
   5.3.1 กำรจดัหลกัสูตร อบรมให้ควำมรู้ และทักษะกำรเลือกใช้วสัดุ อุปกรณ์ให้
เหมำะสมกบังำนกำรทดลอง ศึกษำ คน้ควำ้ และวิจยั 
   5.3.2 กำรส่งโครงร่ำงส่ิงประดิษฐ์ โครงงำนและโครงกำรวิทยำศำสตร์ เพื่อใหเ้กิด
กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ และควำมคิดรวบยอดก่อนกำรใช้วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ในกำร
ทดลอง ศึกษำ และวิจยั 
   5.3.3 กำรน ำเสนอโครงร่ำงส่ิงประดิษฐ์ โครงงำนและโครงกำรวิทยำศำสตร์ ต่อ
คณะกรรมกำร เพื่อหลกักำร แนวคิด ควำมคิดรวมยอด และตอบขอ้ซักถำม เพื่อเป็นกำรทบทวน
ก่อนกำรสนบัสนุนงบประมำณหรือทรัพยำกร 
   5.3.4 กำรก ำกบั ติดตำม ดูแล ให้ค  ำปรึกษำ โดยครูท่ีปรึกษำให้เป็นไปตำมรูปแบบ
กำรศึกษำทดลองและวิจยั เพื่อลดกำรสูญเปล่ำ 
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 6. งำนควำมร่วมมือ 
  6.1 กำรประสำนงำนในกำรด ำเนินงำนกำรศึกษำตำมระบบกำรประกนัคุณภำพเป็นไป
ดว้ยควำมอดทน ควำมเพียร สติปัญญำ และควำมรอบคอบ 
   6.1.1 กำรประสำนควำมร่วมมือกบังำนประกนัคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำใน
กำรสร้ำงควำมเขำ้ใจในกำรด ำเนินกำรตำมแผนพฒันำกำรจดักำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
   6.1.2 กำรประสำนควำมร่วมมือกบังำนประกนัคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำใน
กำรสร้ำงควำมตระหนักให้กับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ก่อนกำรประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
   6.1.3 กำรประสำนควำมร่วมมือกบังำนประกนัคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำใน
กำรเก็บรวบรวมขอ้มูล ผลกำรปฏิบติังำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
   6.1.4 กำรประสำนควำมร่วมมือกบังำนประกนัคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
เพื่อใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ทรำบผลสัมฤทธ์ิ จุดเด่น จุดดอ้ย จุดท่ีควรพฒันำและขอ้เสนอแนะ สู่กำรใช้
เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงและพฒันำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  6.2 กำรประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกบัหน่วย งำนต่ำง ๆ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ภำยนอกสถำนศึกษำอยำ่งรู้เขำ รู้เรำ รู้จกัเลือกน ำส่ิงท่ีดีและเหมำะสมมำประยกุตใ์ช ้
   6.2.1 กำรสร้ำงสัมพนัธ์ภำพในกำรท ำงำนร่วมกันของทุกฝ่ำย โดยอำศัยควำม
เข้ำใจหรือตกลงร่วมกัน มีกำรรวบรวมก ำลังควำมคิด วิธีกำร เทคนิค และระดมทรัพยำกร มำ
สนบัสนุนงำนร่วมกนัเพื่อใหเ้กิดควำมเป็นอนัหน่ึง อนัเดียวกนัเตม็ใจท่ีจะท ำงำนร่วมกนั 
   6.2.2 กำรจดักำรดำ้นเวลำ และควำมสอดคลอ้งตำมควำมเหมำะสมพอดีของกำร
ปฏิบติังำนตำมหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของแต่ละคน ตำมท่ีตกลงกนัไว ้
   6.2.3 กำรสร้ำงระบบกำรติดต่อ ส่ือสำรท่ีมีประสิทธิภำพ รวดเร็วและรำบร่ืน เพื่อ
ป้องกนักำรส่ือสำรท่ีคลำดเคล่ือน 
   6.2.4 กำรด ำเนินกำรผูป้ระสำนงำนโดยดึงทุกฝ่ำยในองคก์รเขำ้ท ำงำนร่วมกนัเพื่อ
น ำไปสู่กำรบรรลุวตัถุประสงคเ์ดียวกนั 
  6.3 กำรประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกบัฝ่ำย งำนต่ำง ๆ ภำยในสถำนศึกษำอย่ำงรู้
เขำ รู้เรำ รู้จกัเลือกน ำส่ิงท่ีดีและเหมำะสมมำประยกุตใ์ช ้
   6.3.1 กำรสร้ำงสัมพันธ์ภำพในกำรท ำงำนร่วมกันของทุกฝ่ำย โดยอำศัยควำม
เข้ำใจหรือตกลงร่วมกัน มีกำรรวบรวมก ำลังควำมคิด วิธีกำร เทคนิค และระดมทรัพยำกร  มำ
สนบัสนุนงำนร่วมกนัเพือ่ใหเ้กิดควำมเป็นอนัหน่ึง อนัเดียวกนัเตม็ใจท่ีจะท ำงำนร่วมกนั 
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   6.3.2 กำรจดักำรดำ้นเวลำ และควำมสอดคลอ้งตำมควำมเหมำะสมพอดีของกำร
ปฏิบติังำนตำมหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของแต่ละคน ตำมท่ีตกลงกนัไว ้
   6.3.3 กำรสร้ำงระบบกำรติดต่อ ส่ือสำรท่ีมีประสิทธิภำพ รวดเร็วและรำบร่ืน เพื่อ
ป้องกนักำรส่ือสำรท่ีคลำดเคล่ือน 
   6.3.4 กำรด ำเนินกำรผูป้ระสำนงำนโดยดึงผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจำกนอกองค์กรเข้ำ
ท ำงำนร่วมกนัเพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุวตัถุประสงคเ์ดียวกนั 
 สรุปไดว้่ำ ผลกำรสร้ำงรูปแบบกำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือตำมหลกัปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยำลัยเทคนิคจะนะ ข้ำงต้นมี 6 องค์ประกอบ คือ 1) งำนประกัน
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ มี 3 องคป์ระกอบย่อย 2) งำนส่งเสริมผลิตผล กำรคำ้และประกอบ
ธุรกิจมี 3 องคป์ระกอบยอ่ย 3) งำนวำงแผนและงบประมำณมี 3 องคป์ระกอบยอ่ย 4) งำนศูนยข์อ้มูล
สำรสนเทศมี 3 องคป์ระกอบย่อย 5) งำนวิจยั พฒันำ นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์มี 3 องค์ประกอบ
ยอ่ย และ6) งำนควำมร่วมมือมี 3 องคป์ระกอบยอ่ย 
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ภำพท่ี 3  รูปแบบกำรบริหำรงำนฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยำลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลำ 
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 ส่วนท่ี 4 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ 
 ผูว้ิจยัน ำแบบสอบถำมและรูปแบบกำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือตำมหลกั
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยำลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลำ ท่ีไดจ้ำกกำรสร้ำงรูปแบบ
ฉบบัยกร่ำงให้ผูเ้ช่ียวชำญพิจำรณำตรวจสอบควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปไดข้องรูปแบบ กำร
วิเครำะห์ขอ้มูลจำกแบบสอบถำมใชก้ำรหำค่ำมธัยฐำนและค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล ์รำยละเอียดดงั
ตำรำงท่ี 43  
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ตำรำงท่ี 43 ค่ำมธัยฐำน และค่ำพิสัยระหวำ่งควอไทล ์ตำมควำมคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชำญเก่ียวกบัควำมเหมำะสม และควำมเป็นไปไดข้องรูปแบบกำรบริหำรฝ่ำย 
                   แผนงำนและควำมร่วมมือตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยำลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลำ 

 

องคป์ระกอบของรูปแบบ 
ควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได ้

Mdn IQR ระดบั Mdn IQR ระดบั 
1. องคป์ระกอบดำ้นงำนประกนัคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
    1.1 กำรพฒันำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำอยำ่งต่อเน่ือง โดยส่งเสริมกำรสั่งสมควำมรู้ และศึกษำขอ้มูล  
          อยำ่งเป็นระบบ 
         1.1.1 กำรจดัท ำแผนงำนกำรพฒันำบุคลำกรดำ้นกำรพฒันำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
         1.1.2 กำรจดัท ำโครงกำรอบรมเชิงปฏิบติักำรดำ้นกำรพฒันำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
         1.1.3 กำรส่งเสริมใหบุ้คลำกรเขำ้ร่วมกำรศึกษำดูงำนจำกแหล่งเรียนรู้ตน้แบบ และพฒันำระบบกำรจดัหำ 
                  และรวบรวมควำมรู้จำกแหล่งต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก 
         1.1.4 กำรจดักำรควำมรู้ในองคก์ร สร้ำงบรรยำกำศเพื่อเอ้ือต่อกำรเรียนรู้เก่ียวกบักำรพฒันำคุณภำพและ  
                  มำตรฐำนกำรศึกษำใหเ้กิดขึ้นในทุกหนทุกแห่ง 
    1.2 กำรวำงแผนด ำเนินงำนดำ้นกำรประกนัคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำภำยใตห้ลกัควำมมี 
          เหตุผล และมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีและเหมำะสมกบัศกัยภำพหน่วยงำน 
          1.2.1 กำรวิเครำะห์จุดอ่อน จุดแขง็ วิกกฤต และโอกำส และก ำหนด พนัธกิจ/เป้ำประสงค/์เป้ำหมำย/  
                   ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/มำตรกำรเป็นแนวทำงกำรประกนัคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
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ตำรำงท่ี 43 (ต่อ) 

องคป์ระกอบของรูปแบบ 
ควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได ้

Mdn IQR ระดบั Mdn IQR ระดบั 
          1.2.2 กำรร่วมกนัพิจำรณำ เพื่อหำสำเหตุ ท่ีส่งผลกระทบทั้งทำงบวกและทำงลบต่อกำรประกนัคุณภำพและ 
                   มำตรฐำนของสถำนศึกษำ  
          1.2.3 กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำยกร่ำงมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
          1.2.4 กำรประชุมบุคลำกรทั้งหมดเพื่อพฒันำควำมเป็นไปได ้ควำมสอดคลอ้งของมำตรฐำนของ 
                   สถำนศึกษำกบักำรบทบำท ภำรกิจของแต่ละบุคคลและงำน 
          1.2.5 กำรประกำศใช ้ประชำสัมพนัธ์ และเผยแพร่ต่อสำธำรณำชน 
    1. 3 กำรประสำนงำนกบัสถำนประกอบกำร บุคคล องคก์รและหน่วยงำนภำยนอก ภำยใตค้วำมเพียรพยำยำม  
          และรอบคอบในกำรด ำเนินงำนตำมระบบกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 
          1.3.1 กำรเผยแพร่มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
          1.3.2 กำรรับขอ้มูลควำมคิดเห็นจำกสถำนประกอบกำร บุคคล องคก์รและหน่วยงำนภำยนอก 
          1.3.3 กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ขอ้มูลควำมคิดเห็นจำกสถำนประกอบกำร บุคคล องคก์รและหน่วยงำน 
                   ภำยนอก 
          1.3.4 กำรสรุปรำยงำน พร้อมแนวทำงพฒันำมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
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ตำรำงท่ี 43 (ต่อ) 

องคป์ระกอบของรูปแบบ 
ควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได ้

Mdn IQR ระดบั Mdn IQR ระดบั 
2. องคป์ระกอบดำ้นงำนส่งเสริมผลิตผล กำรคำ้และประกอบธุรกิจ 
    2.1 กำรส่งเสริมกำรท ำธุรกิจขนำดยอ่มกำรประกอบอำชีพอิสระเพื่อสร้ำงรำยไดโ้ดยยดึควำมพอประมำณ มี 

           เหตุผล และมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 

         2.1.1 กำรประชุมช้ีแจงกำรด ำเนินโครงกำรหำรำยไดร้ะหวำ่งเรียน 
         2.1.2 กำรมีส่วนร่วมของนกัเรียน นกัศึกษำและครูท่ีปรึกษำโครงกำรหำรำยไดร้ะหวำ่งเรียนในกำรรับกำร 
                  อบรมบ่มเพำะผูป้ระกอบกำรอำชีวศึกษำ 
         2.1.3 กำรวิเครำะห์ ขอ้มูลตลำดและควำมตอ้งกำรบริโภคสินคำ้ของนกัเรียนนกัศึกษำและบุคลำกรทำงกำร 
                  ศึกษำวิทยำลยัเทคนิคจะนะ 
         2.1.4 กำรท ำบญัชี รับ-จ่ำย กำรสรุปรำยงำนกำรด ำเนินโครงกำรและกำรคืนทุนให้กบัโครงกำร 
    2.2 กำรส่งเสริมใหน้กัเรียน นกัศึกษำ และบุคลำกรในสถำนศึกษำประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญำของเศรษฐกิจ 

          พอเพียงในกำรด ำรงชีวิต 
          2.2.1 กำรจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ไดรู้้จกัศกัยภำพและควำมตอ้งกำรท่ีแทจ้ริงใน 
                   ตนเอง รวมถึงสภำพแวดลอ้ม เศรษฐกิจและสังคม จนสำมำรถวำงแผนด ำเนินชีวิตตำมหลกัปรัชญำ 
                   ของเศรษฐกิจพอเพียงได ้
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ตำรำงท่ี 43 (ต่อ) 

องคป์ระกอบของรูปแบบ 
ควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได ้

Mdn IQR ระดบั Mdn IQR ระดบั 
          2.2.2 ส่งเสริมใหมี้กำรจดัตั้งชมรมผูด้  ำรงตนตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในสถำนศึกษำ  
          2.2.3 จดัระบบดูแล ช่วยเหลือ และเก้ือหนุนใหผู้เ้รียน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำมำรถแกปั้ญหำ และ 
                   พฒันำตนเองไดอ้ยำ่งเหมำะสมตำมศกัยภำพของแต่ละบุคคลำกร 
          2.2.4 กำรจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ ำหน่ำยผลผลิตท่ีเกิดจำกกำรพฒันำตนเอง และด ำเนินชีวิตตำมหลกั  
                   ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
    2.3 กำรจดัท ำแผนธุรกิจร่วมกบัหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนสอดคลอ้งกบัสภำพสังคมและวฒันธรรม ดว้ย 

          ควำมพอประมำณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 
          2.3.1 กำรเชิญหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนเป็นวิทยำกรในกำรก ำหนดแนวทำงกำรจดัท ำแผนธุรกิจ 
          2.3.2 กำรส ำรวจควำมตอ้งกำร และแนวโนม้ควำมตอ้งกำรในกำรอุปโภค บริโภค และบริกำรของชุมชน  
                   สังคม 
          2.3.3 กำรส่งเสริม สนบัสนุนใหเ้กิดกำรประกอบกิจกำรตำมแผนธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง และกำรส่งเสริม 
                   กำรตลำด กำรกระจำยสินคำ้แบบครบวงจร 
          2.3.4 กำรสรุป ประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนธุรกิจ 
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ตำรำงท่ี 43 (ต่อ) 

องคป์ระกอบของรูปแบบ 
ควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได ้

Mdn IQR ระดบั Mdn IQR ระดบั 
3. องคป์ระกอบดำ้นงำนวำงแผนและงบประมำณ 
    3.1 กำรรวบรวมแผนกำรใชจ่้ำยเงินนอกงบประมำณเนน้ควำมประหยดั และไดป้ระโยชน์สูงสุด 

         3.1.1 กำรวิเครำะห ์และพิจำรณำประเด็นส ำคญัของแผนปฏิบติัรำชกำรประจ ำปี เพื่อก ำหนดกรอบกิจกรรม  
                  และโครงกำรท่ีตอบสนองต่อประเด็นยทุธศำสตร์ กลยทุธ์ของแผนปฏิบติัรำชกำรประจ ำปี 
         3.1.2 กำรพิจำรณำกิจกรรม และโครงกำรท่ีจ ำเป็นตอ้งใชเ้งินนอกงบประมำณในกำรด ำเนินกำร โดย 
                  คณะกรรมกำรพิจำรณำแผนปฏิบติัรำชกำรประจ ำปี 
         3.1.3 กำรรวบรวมกิจกรรม หรือโครงกำร เพื่อจดัท ำแผนกำรใชจ่้ำยเงินนอกงบประมำณ 
         3.1.4 กำรควบคุมกำรใชจ่้ำยเงินนอกงบประมำณใหเ้ป็นไปตำมแผนกำรใชจ่้ำยเงินนอกงบประมำณเป็นไป 
                   อยำ่งประหยดั และเกิดประโยชน์สูงสุด 
    3.2 กำรตรวจและควบคุมกำรใชจ่้ำยเงินงบประมำณ มุ่งใหเ้กิดกำรใชจ่้ำยอยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด 
          3.2.1 กำรวิเครำะห์ และพิจำรณำประเด็นส ำคญัของแผนปฏิบติัรำชกำรประจ ำปี เพื่อก ำหนดกรอบกิจกรรม  
                   และโครงกำรท่ีตอบสนองต่อประเด็นยทุธศำสตร์ กลยทุธ์ของแผนฯ 

          3.2.2 กำรพิจำรณำกิจกรรม และโครงกำรท่ีจ ำเป็นตอ้งใชเ้งินงบประมำณในกำรด ำเนินกำร โดย 
                   คณะกรรมกำรพิจำรณำแผนปฏิบติัรำชกำรประจ ำปี 
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ตำรำงท่ี 43 (ต่อ) 

องคป์ระกอบของรูปแบบ 
ควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได ้

Mdn IQR ระดบั Mdn IQR ระดบั 
          3.2.3 กำรรวบรวมกิจกรรม หรือโครงกำร และวสัดุ อุปกรณ์คงเหลือยกมำ เพื่อจดัท ำแผนกำรใชจ่้ำยเงิน 
                   งบประมำณ 
          3.2.4 กำรควบคุมกำรใชจ่้ำยเงินงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนกำรใชจ่้ำยเงินงบประมำณเป็นไปอยำ่ง 
                   ประหยดั และเกิดประโยชน์สูงสุด 
    3.3 กำรส ำรวจควำมตอ้งกำรวสัดุ ครุภณัฑข์องแผนกวิชำ และงำน เป็นไปตำมควำมจ ำเป็น และเหมำะสม ไม่ 
          มำกเกินไป ไม่นอ้ยเกินไป 
          3.3.1 กำรจดัแผนกำรใชจ่้ำยเงินค่ำวสัดุ จำกเงินงบประมำณตำมอตัรำกำรจดัสรรงบประมำณ ของแตล่ะ 
                   ประเภทวิชำ และครุภณัฑท่ี์จ ำเป็นเร่งด่วนจำกเงินนอกงบประมำณ ตำมจ ำนวนผูเ้รียน และแผนกำร 
                   รับนกัเรียน นกัศึกษำ 
          3.3.2 กำรประชุมช้ีแจงแผนกำรใชจ่้ำยเงินต่อหวัหนำ้แผนกวิชำและหวัหนำ้งำน เพื่อรับทรำบร่วมกนัและ 
                    สร้ำงกำรรับรู้และควำมเขำ้ใจในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรใชจ่้ำยเงิน 
          3.3.3 ติดตำมเร่งรัดให้แผนกวิชำจดัส่งโครงกำรและควำมตอ้งกำรวสัดุ ครุภณัฑ ์ตำมแผนกำรใชจ่้ำยเงิน 
          3.3.4 กำรควบคุมกำรใชจ่้ำยเงินงบประมำณใหเ้ป็นไปตำมแผนกำรใชจ่้ำยเงินคำ่วสัดุและครุภณัฑใ์ห้ 
                   เป็นไปอยำ่งประหยดั และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน 
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ตำรำงท่ี 43 (ต่อ) 

องคป์ระกอบของรูปแบบ 
ควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได ้

Mdn IQR ระดบั Mdn IQR ระดบั 
4. องคป์ระกอบดำ้นงำนศูนยข์อ้มูลสำรสนเทศ 
    4.1 กำรประมวลผล จดัเก็บ รักษำ จดัท ำ และบริกำรขอ้มูล สำรสนเทศ เป็นไปเพื่อกำรเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนั 

          เพื่อกำรวำงแผนและประยกุตใ์ช ้

         4.1.1 กำรรวบรวมกำรด ำเนินงำนจำกทุก ฝ่ำย งำน และกิจกรรม เพื่อกำรแปรผลเป็นสำรสนเทศ ประกอบ  
                  กำรรำยงำน และใชเ้ป็นขอ้มูลในกำรบริหำร ผำ่นหนำ้เวบ็ไซต ์ซ่ึงเช่ือมโยงกนัผำ่นทำงไฮเปอร์ลิงค ์
                  เพื่อน ำเสนอขอ้มูลสู่สำธำรณะชน บุคลำกร และนกัเรียนนกัศึกษำของสถำนศึกษำ 
         4.1.2 กำรจดัเก็บขอ้มูล ตำมหมวดหมู่ โดยกำรปรับขอ้มูล สำรสนเทศ และกำรส ำรองขอ้มูลอยำ่งเป็น 
                  ปัจจุบนั เพื่อง่ำยต่อกำรสืบคน้ กำรตรวจสอบและกำรรำยงำน 
         4.1.3 กำรบริหำรช่องทำงกำรเขำ้ถึงขอ้มูลตำมชั้นควำมลบัท่ีเหมำะสม เพื่อกำรศึกษำปรับปรุง สรุป และกำร 
                  รำยงำนผล ผำ่นระบบ RMS 
         4.1.4 กำรจดักำรระบบจรำจร และกำรส ำรองขอ้มูล กำรเขำ้ใชทุ้กคร้ังใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญติัวำ่ดว้ย 
                  กำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบั คอมพิวเตอร์ 
    4.2 กำรรวบรวมและเผยแพร่สำรสนเทศต่ำง ๆมีกำรปฏิบติัอยำ่งรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั 
          4.2.1 กำรจดัใหมี้กำรตรวจสอบ กำรกลัน่กรอง กำรรับรอง ขอ้มูลก่อนกำรเผยแพร่โดยใชแ้บบฟอร์มลง 
                   นำมตำมขั้นตอน 
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ตำรำงท่ี 43 (ต่อ) 

องคป์ระกอบของรูปแบบ 
ควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได ้

Mdn IQR ระดบั Mdn IQR ระดบั 
          4.2.2 กำรด ำเนินกำรเผยแพร่ ตำมวตัถุประสงค ์กำรตรวจสอบ กำรก ำกบักำรด ำเนินกำร และกำรเก็บ 
                   ร่องรอยกำรเผยแพร่ อยำ่งครบถว้นและเป็นระบบ 
          4.2.3 จดัระบบดูแล ช่วยเหลือ และใหค้  ำปรึกษำเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดกำร เผอเรอกระท ำผิดพระรำชบญัญติั 
                   วำ่ดว้ยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบั คอมพิวเตอร์ 
          4.2.4 กำรสรุปรำยงำนผลกำรเผยแพร่สำรสนเทศต่ำง ๆ ผำ่นหนำ้เวบ็ไซต ์ของวิทยำลยั ต่อผูอ้  ำนวยกำร 
                    สถำนศึกษำตำมล ำดบัขั้นตอน 
    4.3 กำรพฒันำระบบเครือข่ำยขอ้มูลของสถำนศึกษำเป็นไปเพื่อกำรเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับผลกระทบและกำร 
          เปล่ียนแปลง ทั้งในและต่ำงประเทศ 
          4.3.1 กำรส ำรวจควำมตอ้งกำรใชเ้ครือข่ำยอินเตอร์เน็ต เพื่อกำรเรียน กำรสอน และกำรปฏิบติังำน ทุก 
                   ปีงบประมำณ 
          4.3.2 กำรท ำแผนงำนเพื่อกำรพฒันำระบบเครือข่ำยขอ้มูลของสถำนศึกษำ ทั้งวสัดุ อุปกรณ์ คน และ 
                   โปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
          4.3.3 กำรเสนอแผนงำน โครงกำรเพื่อขอรับควำมเห็นชอบ และสนบัสนุนงบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
                   ตำมแผนงำน โครงกำร 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

0.0 

 
 
 
 
 
 

มำก
ท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

1.0 

 
 
 
 
 
 

มำก
ท่ีสุด 

 
 

   177 



 
178 

 

ตำรำงท่ี 43 (ต่อ) 

องคป์ระกอบของรูปแบบ 
ควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได ้

Mdn IQR ระดบั Mdn IQR ระดบั 
          4.3.4 กำรด ำเนินกำรพฒันำเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต เพื่อกำรเรียน กำรสอน และกำรปฏิบติังำน ตำมควำม 
                   ตอ้งกำรตำมท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบและกรอบงบประมำณท่ีไดรั้บจดัสรร 

5. องคป์ระกอบดำ้นงำนวิจยั พฒันำ นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์ 
    5.1 กำรวิจยั และประเมินผลกำรใชห้ลกัสูตรโดยยดึตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

         5.1.1 กำรจดัท ำหลกัสูตรเพื่อพฒันำนกัวิจยั ของสถำนศึกษำในดำ้นกำรจดักำรเรียน กำรสอนโดยอำศยั 
                  ผูเ้ช่ียวชำญจำกมหำวิทยำลยัในพื้นท่ี 
         5.1.2 กำรจดักำรฝึกอบรมเพื่อสร้ำงทกัษะ และประสบกำรณ์กำรวิจยัใหก้บันกัวิจยัและบุคลำกรของ 
                  สถำนศึกษำศึกษำ 
         5.1.3 กำรส่งเสริม สนบัสนุน สร้ำงแรงจูงใจ บุคลำกรของสถำนศึกษำสู่กำรเป็นนกัวิจยัมืออำชีพ 
         5.1.4 กำรเปิดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลจำกกำรแกปั้ญหำดว้ยกำรวิจยั และกำรน ำผลกำรวิจยัไปพฒันำงำน 
                  ในควำมรับผิดชอบ 
    5.2 กำรส่งเสริม สนบัสนุนบุคลำกรใหใ้ชท้รัพยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุดในกำรวิจยั กำรพฒันำองค ์
          ควำมรู้  เทคโนโลย ี และนวตักรรม 
          5.2.1 กำรอบรมใหค้วำมรู้ และทกัษะกำรเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ใหเ้หมำะสมกบังำนกำรทดลอง ศึกษำ  
                   คน้ควำ้ และวิจยั 
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ตำรำงท่ี 43 (ต่อ) 

องคป์ระกอบของรูปแบบ 
ควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได ้

Mdn IQR ระดบั Mdn IQR ระดบั 
          5.2.2 กำรส่งเสริมใหมี้กำรสร้ำงองคค์วำมรู้ และควำมคิดรวบยอดก่อนกำรใชว้สัดุ อปุกรณ์ เคร่ืองมือ  
                   เคร่ืองจกัร ในกำรทดลอง ศึกษำ และวิจยั  
          5.2.3 กำรเปิดโอกำสใหน้ ำเสนอหลกักำร แนวคิด และควำมคิดรวมยอด เพื่อเป็นกำรทบทวนก่อนกำร 
                   สนบัสนุนงบประมำณหรือทรัพยำกร 
          5.2.4 กำรก ำกบั ติดตำม ดูแล ใหค้  ำปรึกษำ ใหเ้ป็นไปตำมรูปแบบกำรศึกษำทดลองและวิจยั เพื่อลดกำรสูญ 
                   เปล่ำ 
    5.3 กำรส่งเสริม สนบัสนุน นกัเรียน นกัศึกษำใหใ้ชท้รัพยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุดในกำรวิจยั ทดลอง  
          สร้ำงนวตักรรม โครงกำร โครงงำน และส่ิงประดิษฐ์ต่ำง ๆ 
          5.3.1 กำรจดัหลกัสูตร อบรมใหค้วำมรู้ และทกัษะกำรเลือกใช้วสัดุ อุปกรณ์ให้เหมำะสมกบังำนกำร 
                   ทดลอง ศึกษำ คน้ควำ้ และวิจยั 
          5.3.2 กำรส่งโครงร่ำงส่ิงประดิษฐ์ โครงงำนและโครงกำรวิทยำศำสตร์ เพือ่ใหเ้กิดกำรสร้ำงองคค์วำมรู้  
                   และควำมคิดรวบยอดก่อนกำรใชว้สัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ในกำรทดลอง ศึกษำ และวิจยั 
          5.3.3 กำรน ำเสนอโครงร่ำงส่ิงประดิษฐ์ โครงงำนและโครงกำรวิทยำศำสตร์ ต่อคณะกรรมกำร เพื่อ 
                   หลกักำร แนวคิด ควำมคิดรวมยอด และตอบขอ้ซกัถำม เพื่อเป็นกำรทบทวนก่อนกำรสนบัสนุน 

                   งบประมำณหรือทรัพยำกร 
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ตำรำงท่ี 43 (ต่อ) 

องคป์ระกอบของรูปแบบ 
ควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได ้

Mdn IQR ระดบั Mdn IQR ระดบั 
          5.3.4 กำรก ำกบั ติดตำม ดูแล ใหค้  ำปรึกษำ โดยครูท่ีปรึกษำใหเ้ป็นไปตำมรูปแบบกำรศึกษำทดลองและ 
                   วิจยั เพื่อลดกำรสูญเปล่ำ 

6. องคป์ระกอบดำ้นงำนควำมร่วมมือ 
    6.1 กำรประสำนงำนในกำรด ำเนินงำนกำรศึกษำตำมระบบกำรประกนัคุณภำพเป็นไปดว้ยควำมอดทน  
          ควำมเพียร สติปัญญำ และควำมรอบคอบ 

         6.1.1 กำรประสำนควำมร่วมมือกบังำนประกนัคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในกำรสร้ำงควำมเขำ้ใจใน 
                  กำรด ำเนินกำรตำมแผนพฒันำกำรจดักำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
         6.1.2 กำรประสำนควำมร่วมมือกบังำนประกนัคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในกำรสร้ำงควำมตระหนกั 
                  ใหก้บัครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ก่อนกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
                   สถำนศึกษำ 
         6.1.3 กำรประสำนควำมร่วมมือกบังำนประกนัคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล  
                  ผลกำรปฏิบติังำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
         6.1.4 กำรประสำนควำมร่วมมือกบังำนประกนัคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำเพื่อใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  
                  ทรำบผลสัมฤทธ์ิ จุดเด่น จุดดอ้ย จุดท่ีควรพฒันำและขอ้เสนอแนะ สู่กำรใชเ้ป็นแนวทำงในกำร  
                  ปรับปรุงและพฒันำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ     
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ตำรำงท่ี 43 (ต่อ) 

องคป์ระกอบของรูปแบบ 
ควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได ้

Mdn IQR ระดบั Mdn IQR ระดบั 
    6.2 กำรประสำนงำนและใหค้วำมร่วมมือกบัหน่วย งำนต่ำง ๆ ภำยนอกสถำนศึกษำอยำ่งรู้เขำ รู้เรำ รู้จกัเลือก 
          น ำส่ิงท่ีดีและเหมำะสมมำประยกุตใ์ช ้
          6.2.1 กำรสร้ำงสัมพนัธ์ภำพในกำรท ำงำนร่วมกนัของทุกฝ่ำย โดยอำศยัควำมเขำ้ใจหรือตกลงร่วมกนั มีกำร 
                   รวบรวมก ำลงัควำมคิด วิธีกำร เทคนิค และระดมทรัพยำกร มำสนบัสนุนงำนร่วมกนัเพื่อให้เกิด 
                   ควำมเป็นอนัหน่ึง อนัเดียวกนัเตม็ใจท่ีจะท ำงำนร่วมกนั 
          6.2.2 กำรจดักำรดำ้นเวลำ และควำมสอดคลอ้งตำมควำมเหมำะสมพอดีของกำรปฏิบติังำนตำมหนำ้ท่ีและ 
                   ควำมรับผิดชอบของแต่ละคน ตำมท่ีตกลงกนัไว ้
          6.2.3 กำรสร้ำงระบบกำรติดต่อ ส่ือสำรท่ีมีประสิทธิภำพ รวดเร็วและรำบร่ืน เพื่อป้องกนักำรส่ือสำรท่ี 
                   คลำดเคล่ือน 
          6.2.4 กำรด ำเนินกำรผูป้ระสำนงำนโดยดึงทุกฝ่ำยในองคก์รเขำ้ท ำงำนร่วมกนัเพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุ 
                   วตัถุประสงคเ์ดียวกนั 
    6.3 กำรประสำนงำนและใหค้วำมร่วมมือกบัฝ่ำย งำนต่ำง ๆ ภำยในสถำนศึกษำอยำ่งรู้เขำ รู้เรำ รู้จกัเลือกน ำส่ิง 
           ท่ีดีและเหมำะสมมำประยกุตใ์ช ้
          6.3.1 กำรสร้ำงสัมพนัธ์ภำพในกำรท ำงำนร่วมกนัของทุกฝ่ำย โดยอำศยัควำมเขำ้ใจหรือตกลงร่วมกนั มีกำร                    
                   รวบรวมก ำลงัควำมคิด วิธีกำร เทคนิค และระดมทรัพยำกร มำสนบัสนุนงำนร่วมกนัเพื่อให้เกิดควำม 
                   เป็นอนัหน่ึง อนัเดียวกนัเตม็ใจท่ีจะท ำงำนร่วมกนั 
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ตำรำงท่ี 43 (ต่อ) 

องคป์ระกอบของรูปแบบ 
ควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได ้

Mdn IQR ระดบั Mdn IQR ระดบั 
          6.3.2 กำรจดักำรดำ้นเวลำ และควำมสอดคลอ้งตำมควำมเหมำะสมพอดีของกำรปฏิบติังำนตำมหนำ้ท่ีและ 
                   ควำมรับผิดชอบของแต่ละคน ตำมท่ีตกลงกนัไว ้
          6.3.3 กำรสร้ำงระบบกำรติดต่อ ส่ือสำรท่ีมีประสิทธิภำพ รวดเร็วและรำบร่ืน เพื่อป้องกนักำรส่ือสำรท่ี 
                   คลำดเคล่ือน 
          6.3.4 กำรด ำเนินกำรผูป้ระสำนงำนโดยดึงผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจำกนอกองคก์รเขำ้ท ำงำนร่วมกนัเพื่อน ำไปสู่ 
                   กำรบรรลุวตัถุประสงคเ์ดียวกนั 
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 จำกตำรำงท่ี 43 แสดงว่ำผูเ้ช่ียวชำญมีควำมคิดว่ำ องค์ประกอบของรูปแบบกำรพัฒนำ
รูปแบบกำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของ
วิทยำลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลำ มีควำมเหมำะสมและมีควำมเป็นไปไดใ้นเชิงของกำรน ำไป
ปฏิบติัในวิทยำลยัเทคนิคจะนะ มีรำยละเอียดดงัน้ี  
 1. งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ไดรั้บฉันทำมติจำกผูเ้ช่ียวชำญมีควำมเห็น
สอดคลอ้งกนัว่ำ 1) กำรพฒันำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำอยำ่งต่อเน่ือง โดยส่งเสริมกำรสั่งสม
ควำมรู้ และศึกษำขอ้มูลอยำ่งเป็นระบบ มีควำมเหมำะสมและมีควำมเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด
(Mdn = 5, IQR = 0.0) และ(Mdn = 5, IQR = 1.0) 2) กำรวำงแผนด ำเนินงำนดำ้นกำรประกนัคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำภำยใตห้ลกัควำมมีเหตุผล และมีภูมิคุม้กันในตวัท่ีดีและ
เหมำะสมกบัศกัยภำพหน่วยงำน มีควำมเหมำะสมและมีควำมเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด( Mdn 
= 5, IQR = 0.0) และ(Mdn = 5, IQR = 0.0) 3) กำรประสำนงำนกับสถำนประกอบกำร  บุคคล  
องคก์รและหน่วยงำนภำยนอก ภำยใตค้วำมเพียรพยำยำม และรอบคอบในกำรด ำเนินงำนตำมระบบ
กำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ มีควำมเหมำะสมและมีควำมเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมำกท่ีสุด( Mdn = 
5, IQR = 0.0) และ(Mdn = 5, IQR = 0.5) 
 2. งำนส่งเสริมผลิตผล กำรคำ้และประกอบธุรกิจ ไดรั้บฉนัทำมติจำกผูเ้ช่ียวชำญมีควำมเห็น
สอดคลอ้งกนัวำ่ 1) กำรส่งเสริมกำรท ำธุรกิจขนำดยอ่มกำรประกอบอำชีพอิสระเพื่อสร้ำงรำยไดโ้ดย
ยึดควำมพอประมำณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี มีควำมเหมำะสมและมีควำมเป็นไปไดอ้ยู่
ในระดับมำกท่ีสุด( Mdn = 5, IQR = 0.5) และ(Mdn = 5, IQR = 1.0) 2) กำรส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษำ และบุคลำกรในสถำนศึกษำประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำร
ด ำรงชีวิต มีควำมเหมำะสมและมีควำมเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมำกท่ีสุด( Mdn = 5, IQR = 0.0) และ
(Mdn = 5, IQR = 1.0) 3) กำรจดัท ำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนสอดคลอ้งกับ
สภำพสังคมและวฒันธรรม ด้วยควำมพอประมำณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ ้มกันในตัวท่ีดี มีควำม
เหมำะสมและมีควำมเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมำกท่ีสุด( Mdn = 5, IQR = 0.0) และ Mdn = 5, IQR = 
0.0) 

3. งำนวำงแผนและงบประมำณ ไดรั้บฉันทำมติจำกผูเ้ช่ียวชำญมีควำมเห็นสอดคลอ้งกนัว่ำ 
1) กำรรวบรวมแผนกำรใช้จ่ำยเงินนอกงบประมำณเน้นควำมประหยดั และไดป้ระโยชน์สูงสุด มี
ควำมเหมำะสมและมีควำมเป็นไปได้อยู่ในระดับมำกท่ีสุด( Mdn = 5, IQR = 0.0) และ(Mdn = 5, 
IQR = 1.0) 2) กำรตรวจและควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ   มุ่งให้เกิดกำรใช้จ่ำยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด มีควำมเหมำะสมและมีควำมเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมำกท่ีสุด( Mdn = 5, IQR = 
0.0) และ(Mdn = 5, IQR = 0.5) 3) กำรส ำรวจควำมตอ้งกำรวสัดุ ครุภณัฑ์ของแผนกวิชำ และงำน 
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เป็นไปตำมควำมจ ำเป็น และเหมำะสม ไม่มำกเกินไป ไม่นอ้ยเกินไป มีควำมเหมำะสมและมีควำม
เป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด( Mdn = 5, IQR = 0.0) และ(Mdn = 5, IQR = 0.0) 

4. งำนศูนยข์อ้มูลสำรสนเทศ ไดรั้บฉนัทำมติจำกผูเ้ช่ียวชำญมีควำมเห็นสอดคลอ้งกนัว่ำ 1) 
กำรประมวลผล จดัเก็บ รักษำ จดัท ำ และบริกำรขอ้มูล สำรสนเทศ เป็นไปเพื่อกำรเช่ือมโยงสัมพนัธ์
กนัเพื่อกำรวำงแผนและประยุกต์ใช้ มีควำมเหมำะสมและมีควำมเป็นไปได้อยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
มำกท่ีสุด( Mdn = 5, IQR = 0.0) และ(Mdn = 5, IQR = 1.0) 2) กำรรวบรวมและเผยแพร่สำรสนเทศ
ต่ำง ๆมีกำรปฏิบติัอย่ำงรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั มีควำมเหมำะสมและมีควำมเป็นไปไดอ้ยู่ใน
ระดับมำกท่ีสุด( Mdn = 5, IQR = 0.0) และ(Mdn = 5, IQR = 0.5) 3) กำรพัฒนำระบบเครือข่ำย
ขอ้มูลของสถำนศึกษำเป็นไปเพื่อกำรเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและกำรเปล่ียนแปลง ทั้งใน
และต่ำงประเทศ มีควำมเหมำะสมและมีควำมเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด( Mdn = 5, IQR = 0.0) 
และ(Mdn = 5, IQR = 1.0) 

5. งำนวิจยั พฒันำ นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์ ไดรั้บฉันทำมติจำกผูเ้ช่ียวชำญมีควำมเห็น
สอดคลอ้งกนัว่ำ 1) กำรวิจยั และประเมินผลกำรใช้หลกัสูตรโดยยึดตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีควำมเหมำะสมและมีควำมเป็นไปไดอ้ยู่ในระดับมำกท่ีสุด( Mdn = 5, IQR = 0.5) และ
(Mdn = 5, IQR = 1.0) 2) กำรส่งเสริม สนบัสนุนบุคลำกรใหใ้ชท้รัพยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด
ในกำรวิจยั กำรพฒันำองคค์วำมรู้  เทคโนโลยี  และนวตักรรม มีควำมเหมำะสมและมีควำมเป็นไป
ได้อยู่ ใน ระดับมำก ท่ี สุ ด ( Mdn = 5, IQR = 0.0) และ (Mdn = 5, IQR = 0.0) 3) ก ำร ส่ ง เส ริม 
สนับสนุน นักเรียน นักศึกษำให้ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดในกำรวิจยั ทดลอง สร้ำง
นวตักรรม โครงกำร โครงงำน และส่ิงประดิษฐ์ต่ำง ๆ มีควำมเหมำะสมและมีควำมเป็นไปไดอ้ยู่ใน
ระดบัมำกท่ีสุด( Mdn = 5, IQR = 0.0) และ(Mdn = 5, IQR = 0.5) 

6. งำนควำมร่วมมือ ได้รับฉันทำมติจำกผูเ้ช่ียวชำญมีควำมเห็นสอดคล้องกันว่ำ 1) กำร
ประสำนงำนในกำรด ำเนินงำนกำรศึกษำตำมระบบกำรประกันคุณภำพเป็นไปด้วยควำมอดทน 
ควำมเพียร สติปัญญำ และควำมรอบคอบ มีควำมเหมำะสมและมีควำมเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมำก
ท่ีสุด( Mdn = 5, IQR = 0.0) และ(Mdn = 5, IQR = 0.5) 2) กำรประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกบั
หน่วย งำนต่ำง  ๆ  ภำยนอกสถำนศึกษำอย่ำงรู้เขำ รู้เรำ รู้จักเลือกน ำส่ิงท่ีดีและเหมำะสมมำ
ประยกุตใ์ช ้มีควำมเหมำะสมและมีควำมเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมำกท่ีสุด( Mdn = 5, IQR = 0.0) และ
(Mdn = 5, IQR = 1.0) 3) กำรประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับ ฝ่ำย งำนต่ำง  ๆ  ภำยใน
สถำนศึกษำอย่ำงรู้เขำ รู้เรำ รู้จกัเลือกน ำส่ิงท่ีดีและเหมำะสมมำประยุกตใ์ช้ มีควำมเหมำะสมและมี
ควำมเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด( Mdn = 5, IQR = 0.0) และ(Mdn = 5, IQR = 0.5) 
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 สรุปได้ว่ำ ผลกำรตรวจสอบควำมควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ของรูปแบบกำร
พฒันำรูปแบบกำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของ
วิทยำลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลำ ไดรั้บฉันทำมติจำกผูเ้ช่ียวชำญสอดคลอ้งกนัว่ำมีควำมควำม
เหมำะสมและควำมเป็นไปได ้ส ำหรับกำรน ำไปใชส้ ำหรับกำรบริหำรงำนจริงได้ มีควำมคล่องตวั 
เหมำะสมกบักำรใชร้วบรวมขอ้มูลประกอบกำรศึกษำ วิจยัต่อไป 
 ขั้นท่ี 3.  สร้างและประเมินคู่มือการใช้รูปแบบ เสนอผลการวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนท่ี 1 ผลการสร้างคู่มือการใช้รูปแบบ 
 กำรสร้ำงคู่มือกำรใช้รูปแบบกำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือตำมหลกัปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงของวิทยำลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลำ ผูเ้ขำ้ร่วมสนทนำกลุ่มไดมี้ควำมเห็น
ตรงกนัว่ำคู่มือกำรใช้รูปแบบกำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงของวิทยำลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลำ ประกอบดว้ย (1) บทท่ี 1 บทน ำ (2) บทท่ี 2 กำร
บริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ และหลกักำร แนวคิดตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง (3) 
บทท่ี 3 รูปแบบกำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของ
วิทยำลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลำ (4) บทท่ี 4 กำรน ำรูปแบบกำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำม
ร่วมมือตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ้ดงัน้ี 
 1. บทท่ี 1 บทน ำ 
  1.1 ภูมิหลงั 
  1.2 วตัถุประสงค ์
  1.3 ขอบเขตของเน้ือหำ 
  1.4 ค  ำศพัทท่ี์เก่ียวขอ้ง 
  1.5 ประโยชนท่ี์คำดวำ่จะไดรั้บ 
 2. บทท่ี 2กำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ และหลักกำร แนวคิดตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง  
  2.1 กำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
   2.1.1 งำนประกนัคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
   2.1.2 งำนส่งเสริมผลิตผล กำรคำ้และประกอบธุรกิจ 
   2.1.3 งำนวำงแผนและงบประมำณ 
   2.1.4 งำนศูนยข์อ้มูลสำรสนเทศ 
   2.1.5 งำนวิจยั พฒันำ นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์ 
   2.1.6 งำนควำมร่วมมือ 
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  2.2 หลกักำร แนวคิดตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.2.1 พระรำชด ำรัสท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.2.2 ควำมหมำยของหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.2.3 ควำมส ำคญัของหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.2.4 กำรขบัเคล่ือนหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.2.5 กำรจดักำรศึกษำตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. บทท่ี 3 รูปแบบกำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงของวิทยำลยัเทคนิคจะนะ 
  3.1 รูปแบบกำรด ำเนินงำนในงำนประกนัคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
  3.2 รูปแบบกำรด ำเนินงำนในงำนส่งเสริมผลิตผล กำรคำ้และประกอบธุรกิจ 
  3.3 รูปแบบกำรด ำเนินงำนในงำนวำงแผนและงบประมำณ 
  3.4 รูปแบบกำรด ำเนินงำนในงำนศูนยข์อ้มูลสำรสนเทศ  
  3.5 รูปแบบกำรด ำเนินงำนในงำนวิจยั พฒันำ นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์  
  3.6 รูปแบบกำรด ำเนินงำนในงำนควำมร่วมมือ 
 4. บทท่ี 4 กำรน ำรูปแบบกำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือตำมหลกัปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงของวิทยำลยัเทคนิคจะนะไปใช ้
  4.1 แนวทำงกำรด ำเนินงำนระดบัสถำนศึกษำ 
  4.2 ขอ้เสนอแนะบทบำทและแนวทำงกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
 ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา 
 กำรวิเครำะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัควำมคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชำญซ่ึงเป็นผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ
สังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำท่ีเป็นสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้
และกำรบริหำรจดักำรตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง เก่ียวกบัควำมเหมำะสม ควำมเป็นไป
ได ้และควำมเป็นประโยชน์ของคู่มือกำรใชรู้ปแบบกำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยำลัยเทคนิคจะนะ  จังหวัดสงขลำ โดยผู ้วิจัยน ำ
แบบสอบถำมให้ผูเ้ช่ียวชำญพิจำรณำตรวจสอบเก่ียวกบัควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได ้และควำม
เป็นประโยชน์ของคู่มือกำรใชรู้ปแบบฯ กำรวิเครำะห์ขอ้มูลจำกแบบสอบถำมใชก้ำรหำค่ำมธัยฐำน
และค่ำพิสัยระหวำ่งควอไทล ์รำยละเอียดดงัตำรำง 44 
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ตำรำงท่ี  44  ค่ำมธัยฐำน และค่ำพิสัยระหวำ่งควอไทล ์ตำมควำมคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชำญเก่ียวกบั                        
                     ควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได ้และควำมเป็นประโยชน์ของคู่มือกำรใชรู้ปแบบกำร 
                     บริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ ตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของ 
                     วิทยำลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลำ 

 

องคป์ระกอบของรูปแบบ 
คุณภำพของคูมื่อกำรใชรู้ปแบบ 

Mdn IQR ระดบั 
1. ควำมชดัเจนของหลกักำรและเหตุผล 
2. ควำมชดัเจนของวตัถุประสงค ์
3. ควำมสมบูรณ์ครบถว้นของเน้ือหำบทท่ี 1 
4. ควำมครอบคลุม ครบถว้นของเน้ือหำบทท่ี 2 
5. ควำมชดัเจน เป็นขั้น เป็นตอนของเน้ือหำบทท่ี 3 
6. ควำมเหมำะสม เป็นไปไดข้องเน้ือหำ บทท่ี 4 
7. ควำมเหมำะสมของภำษำท่ีใช ้
8. ควำมเหมำะสมในกำรเรียงล ำดบัเน้ือหำ 
9. ควำมเหมำะสมในกำรจดัรูปแบบกำรพิมพ ์
10. ควำมครอบคลุม ครบถว้นของเน้ือหำท่ีน ำเสนอ 
11. ควำมสะดวกในกำรน ำไปใชใ้นสถำนกำรณ์จริง 
12. ควำมเป็นประโยชน์ส ำหรับกำรน ำไปใชใ้น  
      สถำนศึกษำ สังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำร  
      อำชีวศึกษำ 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

0.0 
1.0 
0.5 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
0.0 
1.0 
0.0 

 

มำกท่ีสุด 
มำกท่ีสุด 
มำกท่ีสุด 
มำกท่ีสุด 
มำกท่ีสุด 
มำกท่ีสุด 
มำกท่ีสุด 
มำกท่ีสุด 
มำกท่ีสุด
มำกท่ีสุด
มำกท่ีสุด
มำกท่ีสุด 

 

 
 จำกตำรำงท่ี 44 พบว่ำ คุณภำพของคู่มือกำรใช้รูปแบบ เก่ียวกับควำมเหมำะสม ควำม
เป็นไปได ้และควำมเป็นประโยชน์ของคู่มือกำรใช้รูปแบบไดรั้บฉันทำมติจำกผูเ้ช่ียวชำญซ่ึงเป็น
ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำสังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำท่ีเป็นสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำร
จดักิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจดักำรตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและศูนยก์ำร
เรียนรู้ตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมีควำมเห็นสอดคลอ้งกนัว่ำ คุณภำพของคู่มือกำรใช้
รูปแบบอยู่ในระดบัมำกท่ีสุดทุกขอ้ เม่ือพิจำรณำ รำยขอ้พบวำ่ ควำมชดัเจนของหลกักำรและเหตุผล 
ควำมครอบคลุม ครบถว้นของเน้ือหำท่ีน ำเสนอ และควำมเป็นประโยชน์ส ำหรับกำรน ำไปใช้ใน
สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ไดรั้บฉันทำมติจำกผูเ้ช่ียวชำญ อยู่ใน
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ระดบัมำกท่ีสุด( Mdn = 5, IQR = 0.0) รองลงมำคือควำมสมบูรณ์ครบถว้นของเน้ือหำบทท่ี 1อยู่ใน
ระดบัมำกท่ีสุด(Mdn = 5, IQR = 0.5)  
 สรุปได้ว่ำ ผลกำรตรวจสอบควำมควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้ และควำมเป็น
ประโยชน์ของคู่มือกำรใช้รูปแบบกำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือตำมหลกัปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรบริหำรสถำนศึกษำของวิทยำลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลำ ไดรั้บฉันทำมติ
จำกผูเ้ช่ียวชำญสอดคลอ้งกนัว่ำมีควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได ้และควำมเป็นประโยชน์ของคู่มือ
กำรใชรู้ปแบบ ส ำหรับกำรน ำไปทดลองใชส้ ำหรับกำรบริหำรงำนจริงได ้มีควำมคล่องตวั เหมำะสม
กบักำรใชร้วบรวมขอ้มูลประกอบกำรศึกษำ วิจยัต่อไป 
 ขั้นท่ี 4.  ทดลองใช้รูปแบบและการประเมินรูปแบบ เสนอผลการวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วน 
ดังนี ้
 ส่วนท่ี 1 ผลการทดลองใช้รูปแบบ 
 ผลกำรทดลองใชรู้ปแบบกำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือตำมหลกัปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงของวิทยำลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลำ พิจำรณำจำกผลต่ำงของกำรรำยงำนกำร
ประเมินตนเองตำมเกณฑก์ำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ 
พ.ศ. 2561 ไดก้ ำหนดไว ้มีรำยละเอียดดงัน้ี 
ตำรำงท่ี  45  ค่ำน ้ำหนกัของรำยกำรประเมิน ค่ำคะแนนท่ีไดจ้ำกรำยงำนกำรประเมินตนเอง  และผล                     
                     ต่ำงค่ำคะแนนท่ีไดจ้ำกรำยงำนกำรประเมินตนเองปี พ.ศ. 2561 กบัปี พ.ศ. 2562 ของ 
                     วิทยำลยัเทคนิคจะนะ ในภำพรวม และรำยดำ้น 

 

ท่ี รำยกำรประเมิน 
คะแนน ปี  
พ.ศ. 2561 

คะแนน ปี  
พ.ศ. 2562 

ผลต่ำง 

1 คุณลกัษณะของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำท่ีพึงประสงค ์ 89.05 95.32 6.27 
2 กำรจดักำรอำชีวศึกษำ 91.88 99.02 7.14 
3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 88.33 95.00 6.67 

ภำพรวม 89.75 96.80 7.05 
 
 จำกตำรำงท่ี 45 พบวำ่ ผลต่ำงกำรประเมินตนเองตำมเกณฑก์ำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำท่ีมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 ระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 กบัปี พ.ศ. 2562 ใน
ภำพรวม มีผลต่ำงร้อยละ 7.05 เม่ือพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ มำตรฐำนด้ำนกำรจดักำรอำชีวศึกษำ 
ผลต่ำงสูงสุดร้อยละ 7.14 มำตรฐำน รองลงมำดำ้นกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้มีผลต่ำงร้อยละ 
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6.67 และมำตรฐำนด้ำนคุณลักษณะของผู ้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีพึงประสงค์ผลต่ำงร้อยละ 6.27 
ตำมล ำดบั 
ตำรำงท่ี  46  ค่ำน ้ำหนกัของรำยกำรประเมิน ค่ำคะแนนท่ีไดจ้ำกรำยงำนกำรประเมินตนเอง  และผล                     
                     ต่ำงค่ำคะแนนท่ีไดจ้ำกรำยงำนกำรประเมินตนเองปี พ.ศ. 2561 กบัปี พ.ศ. 2562 ของ 
                     วิทยำลยัเทคนิคจะนะ ดำ้นผูเ้รียนและผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ในภำพรวม และรำยขอ้ 

 

ท่ี รำยกำรประเมิน ค่ำน ำหนกั 
คะแนน ปี  
พ.ศ. 2561 

คะแนน ปี  
พ.ศ. 2562 

ผลต่ำง 

1 กำรดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 2 1.20 2.00 0.80 
2 ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 2 2.00 2.00 0.00 
3 ผูเ้รียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 

หรือประกอบอำชีพอิสระ 
3 2.40 1.80 -0.60 

4 ผลงำนของผูเ้รียนดำ้นนวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค ์หรืองำนวิจยั 

3 0.60 2.40 1.80 

5 ผลกำรแข่งขนัทกัษะวิชำชีพ 2 1.60 1.60 0.00 
6 ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 20 20.00 20.00 0.00 
7 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติดำ้น

อำชีวศึกษำ (V-NET) 
3 1.80 2.40 0.60 

8 กำรมีงำนท ำและกำรศึกษำต่อของผูส้ ำเร็จ
กำรศึกษำ 

15 15.00 15.00 0.00 

ภำพรวม 50 44.60 47.20 2.60 

 
 จำกตำรำงท่ี 46 พบว่ำ ผลต่ำงกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำท่ีมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 ระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 กบัปี พ.ศ. 2562 ดำ้น
ผูเ้รียนและผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ในภำพรวม มีผลต่ำง 2.60 เม่ือพิจำรณำรำยข้อ พบว่ำ ผลงำนของ
ผูเ้รียนดำ้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค ์หรืองำนวิจยั มีผลต่ำงสูงสุด 1.80 รองลงมำ กำร
ดูแลและแนะแนวผูเ้รียน และผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) 
ตำมล ำดบั 
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ตำรำงท่ี  47  ค่ำน ้ำหนกัของรำยกำรประเมิน ค่ำคะแนนท่ีไดจ้ำกรำยงำนกำรประเมินตนเอง  และผล                     
                     ต่ำงค่ำคะแนนท่ีไดจ้ำกรำยงำนกำรประเมินตนเองปี พ.ศ. 2561 กบัปี พ.ศ. 2562 ของ 
                     วิทยำลยัเทคนิคจะนะ ดำ้นหลกัสูตรและกำรจดักำรเรียนกำรสอน ในภำพรวม และรำย  
                     ขอ้ 

 

ท่ี รำยกำรประเมิน ค่ำน ำหนกั 
คะแนน ปี  
พ.ศ. 2561 

คะแนน ปี  
พ.ศ. 2562 

ผลต่ำง 

1 กำรพฒันำหลกัสูตรฐำนสมรรถนะอยำ่ง
เป็นระบบ 

2 2.00 1.60 -0.40 

2 กำรพฒันำหลกัสูตรฐำนสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม 
หรือก ำหนดรำยวิชำเพิ่มเติม 

3 3.00 3.00 0.00 

3 คุณภำพของแผนกำรจดักำรเรียนรู้สู่กำร
ปฏิบติั 

2 2.00 2.00 0.00 

4 กำรจดัท ำแผนกำรจดักำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบติั
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั และกำรน ำไปใชใ้น
กำรเรียนกำรสอน 

3 3.00 3.00 0.00 

ภำพรวม 10 10.00 9.60 -0.40 
 
 จำกตำรำงท่ี 47 พบว่ำ ผลต่ำงกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำท่ีมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 ระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 กบัปี พ.ศ. 2562 ดำ้น
หลกัสูตรและกำรจดักำรเรียนกำรสอน ในภำพรวม มีผลต่ำง 0.40 เม่ือพิจำรณำรำยขอ้ พบว่ำ กำร
พฒันำหลกัสูตรฐำนสมรรถนะอย่ำงเป็นระบบมีผลต่ำงสูงสุด 0.40 ส่วนกำรพฒันำหลกัสูตรฐำน
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำเพิ่มเติม คุณภำพ
ของแผนกำรจดักำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบติั และกำรจดัท ำแผนกำรจดักำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส ำคญั และกำรน ำไปใชใ้นกำรเรียนกำรสอน มีผลต่ำง 0.00 
ตำรำงท่ี  48  ค่ำน ้ำหนกัของรำยกำรประเมิน ค่ำคะแนนท่ีไดจ้ำกรำยงำนกำรประเมินตนเอง  และผล                     
                     ต่ำงค่ำคะแนนท่ีไดจ้ำกรำยงำนกำรประเมินตนเองปี พ.ศ. 2561 กบัปี พ.ศ. 2562 ของ 
                     วิทยำลยัเทคนิคจะนะ ดำ้นครูผูส้อน และผูบ้ริหำรสถำนศึกษำในภำพรวม และรำยขอ้ 

 

 
 
 

190 



 
 
 

ท่ี รำยกำรประเมิน ค่ำน ำหนกั 
คะแนน ปี  
พ.ศ. 2561 

คะแนน ปี  
พ.ศ. 2562 

ผลต่ำง 

1 กำรจดักำรเรียนกำรสอน 5 5.00 5.00 0.00 
2 กำรบริหำรจดักำรชั้นเรียน 3 3.00 3.00 0.00 
3 กำรพฒันำตนเองและวิชำชีพ 2 1.60 2.00 0.40 
4 กำรบริหำรสถำนศึกษำมีส่วนร่วม 5 5.00 5.00 0.00 
5 กำรบริหำรจดักำรระบบขอ้มูลสำรสนเทศ

เพื่อกำรบริหำรจดักำรสถำนศึกษำ 
5 5.00 5.00 0.00 

ภำพรวม 20 19.60 20.00 0.40 
 
 จำกตำรำงท่ี 48 พบว่ำ ผลต่ำงกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำท่ีมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 ระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 กบัปี พ.ศ. 2562 ดำ้น
ครูผูส้อน และผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ ในภำพรวม มีผลต่ำง 0.40 เม่ือพิจำรณำรำยขอ้ พบวำ่ กำรพฒันำ
ตนเองและวิชำชีพ มีผลต่ำงสูงสุด 0.40 ส่วนกำรจดักำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรจดักำรชั้นเรียน 
กำรบริหำรสถำนศึกษำมีส่วนร่วม และกำรบริหำรจดักำรระบบขอ้มูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จดักำรสถำนศึกษำ มีผลต่ำง 0.00 
ตำรำงท่ี  49  ค่ำน ้ำหนกัของรำยกำรประเมิน ค่ำคะแนนท่ีไดจ้ำกรำยงำนกำรประเมินตนเอง  และผล                     
                     ต่ำงค่ำคะแนนท่ีไดจ้ำกรำยงำนกำรประเมินตนเองปี พ.ศ. 2561 กบัปี พ.ศ. 2562 ของ 
                     วิทยำลยัเทคนิคจะนะ ดำ้นกำรมีส่วนร่วม ในภำพรวม และรำยขอ้ 

 

ท่ี รำยกำรประเมิน ค่ำน ำหนกั 
คะแนน ปี  
พ.ศ. 2561 

คะแนน ปี  
พ.ศ. 2562 

ผลต่ำง 

1 กำรจดักำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 6 6.00 6.00 0.00 
2 กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจดักำรเรียน กำร

สอน 
2 2.00 2.00 0.00 

3 กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 2 2.00 2.00 0.00 
ภำพรวม 10 10.00 10.00 0.00 
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 จำกตำรำงท่ี 49 พบว่ำ ผลต่ำงกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำท่ีมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 ระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 กบัปี พ.ศ. 2562 ดำ้น
กำรมีส่วนร่วม ในภำพรวม มีผลต่ำง 0.00 เม่ือพิจำรณำรำยขอ้ พบวำ่ทุกขอ้มีผลต่ำง 0.00 
ตำรำงท่ี  50  ค่ำน ้ำหนกัของรำยกำรประเมิน ค่ำคะแนนท่ีไดจ้ำกรำยงำนกำรประเมินตนเอง  และผล                     
                     ต่ำงค่ำคะแนนท่ีไดจ้ำกรำยงำนกำรประเมินตนเองปี พ.ศ. 2561 กบัปี พ.ศ. 2562 ของ 
                     วิทยำลยัเทคนิคจะนะ ดำ้นปัจจยัพื้นฐำนในภำพรวม และรำยขอ้ 
 

ท่ี รำยกำรประเมิน ค่ำน ำหนกั 
คะแนน ปี  
พ.ศ. 2561 

คะแนน ปี  
พ.ศ. 2562 

ผลต่ำง 

1 อำคำรสถำนท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบติักำร 
โรงฝึกงำน หรืองำนฟำร์ม 

2 2.00 2.00 0.00 

2 ระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน 2 2.00 2.00 0.00 
3 แหล่งเรียนรู้และศูนยว์ิทยบริกำร 2 2.00 2.00 0.00 
4 ระบบอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อใชง้ำน

ดำ้นสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ 
2 2.00 2.00 0.00 

5 กำรเขำ้ถึงระบบอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อ
กำรจดักำรเรียน กำรสอนในชั้นเรียน 

2 0.40 2.00 1.60 

ภำพรวม 10 8.4 10.00 1.60 
 
 จำกตำรำงท่ี 50 พบวำ่ ผลต่ำงกำรประเมินตนเองตำมเกณฑก์ำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำท่ีมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 ระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 กบัปี พ.ศ. 2562 ดำ้น
ปัจจยัพื้นฐำน ในภำพรวม มีผลต่ำง 1.60 เม่ือพิจำรณำรำยขอ้ พบว่ำ กำรเขำ้ถึงระบบอินเตอร์เน็ต
ควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียน  กำรสอนในชั้นเรียน มีผลต่ำงสูงสุด 1.60 ส่วนอำคำรสถำนท่ี 
หอ้งเรียน ห้องปฏิบติักำร โรงฝึกงำน หรืองำนฟำร์ม ระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน แหล่งเรียนรู้และ
ศูนยว์ิทยบริกำร และระบบอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อใชง้ำนดำ้นสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำมี
ผลต่ำง 0.00 
 ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินรูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของวิทยาลยัเทคนคิจะนะ จังหวัดสงขลา 
 กำรวิเครำะห์ขอ้มูลควำมคิดเห็นผูบ้ริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำวิทยำลยัเทคนิค
จะนะเก่ียวกบัควำมเป็นไปได้ ควำมเป็นประโยชน์ ควำมเหมำะสม และควำมถูกตอ้งของรูปแบบ
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กำรบ ริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำม ร่วมมือตำมหลักป รัชญำของเศรษฐกิจพอเพี ยงของ
วิทยำลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลำในภำพรวมและรำยดำ้น 
ตำรำงท่ี 51 ค่ำเฉล่ีย ควำมเบ่ียงเบนมำตรฐำนตำมควำมคิดเห็นของผูบ้ริหำร ครู และบุคลำกรทำง  
                   กำรศึกษำวิทยำลยัเทคนิคจะนะเก่ียวกบัควำมเป็นไปได ้ ควำมเป็นประโยชน์ ควำม 
                   เหมำะสม และควำมถูกตอ้งของรูปแบบกำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือตำม 
                   หลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยำลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลำในภำพรวม 
                   และรำยดำ้น    
 

ท่ี รำยกำรประเมินรูปแบบ 
N = 92 

ระดบั 
  

 

 
 

1 
2 
3 
 
 

4 
5 
 

6 
 
 
 

7 
 

8 
 

9 

ด้านความเป็นไปได้ 
รูปแบบสำมำรถน ำไปใชใ้นสถำนกำรณ์จริงได ้
รูปแบบน้ีสำมำรถยอมรับได ้ 
มีควำมเป็นไปไดท่ี้สถำนศึกษำอำชีวศึกษำและหน่วยงำน
ท่ีเก่ียวขอ้งจะน ำรูปแบบน้ีไปใช ้
ด้านความเป็นประโยชน์  
รูปแบบมีประโยชน์ต่อสถำนศึกษำ  
กำรน ำรูปแบบไปใชจ้ะท ำใหส้ถำนศึกษำมีควำมมัน่ใจใน
กำรพฒันำคุณภำพกำรจดั กำรศึกษำเพิ่มขึ้น 
กำรด ำเนินกำรตำมรูปแบบมีควำมชดัเจน และผลท่ีได้
จำกกำรด ำเนินกำรตำม รูปแบบแต่ละขั้นตอนมีประโยชน์
ส ำหรับสถำนศึกษำ  
ด้านความเหมาะสม 
รูปแบบน้ีมีควำมเหมำะสมในกำรน ำไปใชใ้นกำรปฏิบติั
ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือของวิทยำลยัเทคนิคจะนะ  
กระบวนกำรปฏิบติังำนตำมรูปแบบมีควำมชดัเจน 
เหมำะสม และน ำไปปฏิบติัได ้ 
ภำระงำนฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือท่ีระบุไวใ้น
รูปแบบมี ควำมเหมำะสมและสำมำรถน ำไปปฏิบติัได ้

 
4.5978 
4.5435 
4.5326 

 
 

4.6739 
4.5978 

 
4.6522 

 
 
 

4.7609 
 

4.6630 
 

4.6196 

 
.5753 
.5820 
.5827 

 
 

.4941 

.5357 
 

.5433 
 
 
 

.4288 
 

.5401 
 

.5101                                                                                                                                                                                                                                              

 
มำกท่ีสุด 
มำกท่ีสุด 
มำกท่ีสุด 

 
 

มำกท่ีสุด 
มำกท่ีสุด 

 
มำกท่ีสุด 

 
 
 

มำกท่ีสุด 
 

มำกท่ีสุด 
 

มำกท่ีสุด 
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ตำรำงท่ี 51 (ต่อ) 

ท่ี รำยกำรประเมินรูปแบบ 
N = 92 

ระดบั 
  

 

 
 

10 
 

11 
 
 

12 

ด้านความถูกต้อง  
รูปแบบน้ีมีควำมสอดคลอ้งกบักำรปฏิบติังำนตำม
ขอบข่ำยและภำรกิจกำรบริหำร จดักำรสถำนศึกษำ  
รูปแบบน้ีไดร้ะบุกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรบริหำรงำนใน
ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือตำมหลกัปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยำ่งชดัเจน 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรปฏิบติัตำมรูปแบบจะเป็นแนวทำงใน
กำรพฒันำคุณภำพกำรจดักำรศึกษำ  

 
4.5435 

 
4.7717 

 
 

4.6848 

 
.6186 

 
.4220 

 
  

.5533                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
มำกท่ีสุด 

 
มำกท่ีสุด 

 
 

มำกท่ีสุด 
 

รวม 4.6368 .4255  
 
 จำกตำรำงท่ี 51 พบว่ำ ผูบ้ริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำวิทยำลยัเทคนิคจะนะมี
ควำมคิดเห็นเก่ียวกับควำมเป็นไปได้ ควำมเหมำะสม และควำมเป็นประโยชน์ ของรูปแบบกำร
บริหำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยำลยัเทคนิคจะ
นะ จงัหวดัสงขลำ ในภำพรวมอยู่ในระดบัมำกท่ีสุด (  = 4.6368) และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้น
พบว่ำ อยู่ในระดบัมำกท่ีสุดเช่นเดียวกนั โดยดำ้นควำมเป็นไปไดมี้ควำมคิดเห็นอยู่ในระดบัสูงสุดว่ำ
รูปแบบสำมำรถน ำไปใช้ในสถำนกำรณ์จริงได้ (  = 4.5978) ด้ำนควำมเป็นประโยชน์มีควำม
คิดเห็นอยูใ่นระดบัสูงสุดว่ำ รูปแบบมีประโยชน์ต่อสถำนศึกษำ (  = 4.6739) ดำ้นควำมเหมำะสม
มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับสูงสุดว่ำรูปแบบน้ีมีควำมเหมำะสมในกำรน ำไปใช้ในกำรปฏิบติัฝ่ำย
แผนงำนและควำมร่วมมือของวิทยำลยัเทคนิคจะนะ (  = 4.7609) และดำ้นควำมถูกตอ้งมีควำม
คิดเห็นอยู่ในระดบัสูงสุดว่ำ รูปแบบน้ีไดร้ะบุกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรบริหำรงำนในฝ่ำยแผนงำน
และควำมร่วมมือตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยำ่งชดัเจน (  = 4.7717)  
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บทที ่5 
บทย่อ สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

1. บทย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา ซ่ึงวิธีการวิจัย
แบ่งเป็น 4 ขั้นดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนารูปแบบการบริหารฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดั
สงขลาการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ในการพัฒนารูปแบบการบริหารฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดั
สงขลา ด าเนินการโดย  1) ประชากรได้แ ก่  ผู ้บ ริหาร ค รู และบุคลากรทางการศึกษาใน
วิทยาลยัเทคนิคจะนะ ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 91 คน  2) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวม
ขอ้มูลเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค์ในการพฒันารูปแบบการ
บริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะ
นะ จงัหวดัสงขลา มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามแบบลิเคอร์ท (Likert) 
ตามภารกิจของสถานศึกษา 6 งาน ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาเคร่ืองมือจากระเบียบส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 3)การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 4)การวิเคราะห์ขอ้มูล และการแปลค่า ความตอ้งการจ าเป็น โดยใช้สูตร Modified 
Priority Needs Index (PNI Modified) ตามแนวคิดของสุวิมล ว่องวาณิช (สุวิมล ว่องวาณิช. 2548 : 200) 
โดยการหาค่าผลต่างระหวา่งสภาพท่ีพึงประสงค ์(I) กบัสภาพปัจจุบนั (D) หารดว้ยค่าสภาพปัจจุบนั 
(D) โดยใชห้ลกัการก าหนดความตอ้งการจ าเป็นจากระดบัของสภาพปัจจุบนั  (PNI = (I-D)/D) 
 ขั้นท่ี 2. ขั้นการสร้างและตรวจสอบร่างองค์ประกอบของรูปแบบในการบริหารฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดั
สงขลา ในขั้นตอนน้ีแบ่งเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 1) การจดัท าร่างองค์ประกอบของรูปแบบ โดยน าผลท่ี
ไดจ้ากการศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา ดา้นกระบวนการ
บริหารงานของสถานศึกษา และการประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการน าหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานของสถานศึกษาของฝ่ายแผนงานและความ
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ร่วมมือ แลว้สรุปเป็นร่างองคป์ระกอบรูปแบบเก่ียวกบักระบวนการบริหารฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ 2) การตรวจสอบความเท่ียงตรงร่างองค์ประกอบของรูปแบบ โดยผูท้รงคุณวุฒิ 2 กลุ่ม รวม 
5 คน ใช้การเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชไ้ดแ้ก่ แบบสอบถามความคิดเห็น มีลกัษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ พร้อมขอ้เสนอแนะ การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(Item Objective Congruence  :  IOC) เกณฑค์วามสอดคลอ้งใชค้่า 0.5 ขึ้นไป ขอ้ใดต ่ากว่า 0.5  ควร
ปรับปรุง ส าหรับขอ้เสนอแนะใชก้ารสังเคราะห์และสรุปเป็นภาพรวม 3) การสร้างรูปแบบฉบบัยก
ร่าง โดยการน าผลการตรวจสอบความตรงร่างองค์ประกอบของรูปแบบ มาใช้เป็นกรอบในการ
สร้างรูปแบบฉบบัยกร่าง 4) การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ โดย
ผูเ้ช่ียวชาญ 3 กลุ่ม รวม 17 คน ใช้การเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ได้แก่ แบบสอบถามความ
คิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
ประมาณค่า 5 ระดบั การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารค านวณค่ามธัยฐานและค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์เพื่อ
พิจารณาฉันทามติของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบ ใชเ้กณฑ์
การพิจารณาค่ามธัยฐานตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปและค่าพิสัยระหวา่งควอไทลไ์ม่เกิน 1.50 
 ขั้นท่ี 3. ขั้นการสร้างและประเมินคู่มือการใช้รูปแบบในการบริหารฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา ใน
ขั้นตอนน้ีแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1) การสร้างคู่มือการใช้รูปแบบ โดยผูว้ิจยัด าเนินการยกร่างคู่มือ
การใชรู้ปแบบ โดยการจดัสนทนากลุ่ม (Focus group) จ านวน 10 คน ตามแนวคิดของเก็จกนก เอ้ือ
วงศ์ (เก็จกนก เอ้ือวงศ์. 2562 : 21) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการสร้างคู่มือการใช้รูปแบบการ
บริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
จังหวดัสงขลา จากผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญท่ีมีคุณสมบัติเป็นผูเ้ก่ียวข้องโดยตรงกับการบริหารและ
ด าเนินงานในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ 2) การประเมินคู่มือการใช้
รูปแบบในการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของคู่มือการใช้รูปแบบในการ
บริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของวิทยาลยัเทคนิคจะ
นะ จงัหวดัสงขลา โดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาท่ีเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจดัการเรียนการสอนและการบริหารจดัการตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวม 17 คน 
ใชก้ารเลือกแบบสุ่มตามล าดบัเวลาท่ีส่งเอกสารผ่านทางสารบญัอิเล็กทรอนิกส์ของวิทยาลยัเทคนิค
จะนะ เคร่ืองมือท่ีใชไ้ดแ้ก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และ
ความเป็นประโยชน์ของคู่มือการใช้รูปแบบในการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกั
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา มีลกัษณะเป็นแบบประเมิน
สอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การค านวณค่ามัธยฐานและค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ เพื่อพิจารณาฉันทามติของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกับความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
และความเป็นประโยชน์ของคู่มือการใช้รูปแบบในการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา ใชเ้กณฑ์การพิจารณา
ค่ามธัยฐานตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปและคา่พิสัยระหวา่งควอไทลไ์ม่เกิน 1.50 
 ขั้นท่ี 4. ขั้นการทดลองใชแ้ละการประเมินรูปแบบการบริหารงานฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา ในขั้นตอน
น้ีแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การประเมินผลการเปล่ียนแปลงหลังจากการทดลองใช้รูปแบบการ
บริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะ
นะ จงัหวดัสงขลา จากรายงานผลการประเมินเองปีพ.ศ. 2562 เทียบกบัรายงานผลการประเมินเองปี
พ.ศ. 2561 2) การประเมินรูปแบบการบริหารงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา ประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จ านวนผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 92 
คน ประจ าปีการศึกษา 2563 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบประเมินสอบถามเก่ียวกบั
ความเป็นไปได ้ความมีประโยชน์ ความเหมาะสม และความถูกตอ้งของรูปแบบการบริหารฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดั
สงขลา มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้การค านวณหา
ค่าเฉล่ีย (Mean :  ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : ) 

2. สรุปผล 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ในการพฒันารูปแบบการ
บริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะ
นะ จงัหวดัสงขลา 
 1. ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลยัเทคนิคจะนะ มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
เก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (  = 3.0608) และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นอยู่ในระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั และสภาพท่ีพึงประสงคใ์นการพฒันารูปแบบการบริหารฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดั
สงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.0368) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นอยู่ในระดบัมาก
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เช่นเดียวกนั เม่ือพิจารณาความตอ้งการจ าเป็นสูงสุดตามล าดบัคือ ดา้นงานวิจยั พฒันา นวตักรรม 
และส่ิงประดิษฐ์ ดา้นงานส่งเสริมผลิตผล การคา้และประกอบธุรกิจ และ ดา้นงานความร่วมมือ  
 2. ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค์ใน
การพฒันารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา เป็นรายดา้น สรุปไดด้งัน้ี 
  2.1 ดา้นงานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พบวา่ ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มีความคิดเห็นเก่ียวกับเก่ียวกับสภาพปัจจุบัน ในด้านงาน
ประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดบัปานกลาง (  = 3.0832) และเม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้อยู่ในระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั และสภาพท่ีพึงประสงคใ์นการพฒันารูปแบบการบริหาร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
จงัหวดัสงขลา ในดา้นงานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดบัมาก (  = 3.8885) 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้อยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกนั เม่ือพิจารณาความตอ้งการจ าเป็นสูงสุดใน
การพัฒนาในด้านงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามล าดบัคือ การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเน่ือง โดยส่งเสริมการสั่ง
สมความรู้ และศึกษาขอ้มูลอย่างเป็นระบบ การวางแผนด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาภายใต้หลักความมีเหตุผล และมีภูมิคุ ้มกันในตัวท่ีดีและ
เหมาะสมกบัศกัยภาพหน่วยงาน และการประสานงานกับสถานประกอบการ  บุคคล  องคก์รและ
หน่วยงานภายนอก ภายใตค้วามเพียรพยายาม และรอบคอบในการด าเนินงานตามระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษา  
  2.2 ด้านงานส่งเสริมผลิตผล  การค้าและประกอบธุรกิจ พบว่า ผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลยัเทคนิคจะนะ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั ในดา้น
งานส่งเสริมผลิตผล  การค้าและประกอบธุรกิจอยู่ในระดับปานกลาง (   = 2.9978) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั และสภาพท่ีพึงประสงคใ์นการพฒันารูปแบบ
การบ ริหารฝ่ายแผนงานและความ ร่วมมือตามหลักป รัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงของ
วิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา ในดา้นงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจอยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.0940) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน เม่ือพิจารณา
ความตอ้งการจ าเป็นสูงสุดในการพฒันาในดา้นงานส่งเสริมผลิตผล การคา้และประกอบธุรกิจตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามล าดบัคือ การส่งเสริมการท าธุรกิจขนาดย่อมการประกอบ
อาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้โดยยึดความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ ้มกันในตัวท่ีดี การ
ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรในสถานศึกษาประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียงในการด ารงชีวิต และการจดัท าแผนธุรกิจร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสอดคลอ้งกบั
สภาพสังคมและวฒันธรรม ดว้ยความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 
  2.3 ดา้นงานวางแผนและงบประมาณ พบว่า ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีความคิดเห็นเก่ียวกับเก่ียวกับสภาพปัจจุบัน ในด้านงานวางแผนและ
งบประมาณอยู่ในระดบัปานกลาง (  = 3.1566) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้อยูใ่นระดบัปานกลาง
เช่นเดียวกนั และสภาพท่ีพึงประสงคใ์นการพฒันารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  จังหวดัสงขลา ในด้านงาน
วางแผนและงบประมาณอยู่ในระดบัมาก (  = 4.0430) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้อยู่ในระดับ
มากเช่นเดียวกัน เม่ือพิจารณาความต้องการจ าเป็นสูงสุดในการพัฒนาในด้านงานวางแผนและ
งบประมาณตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามล าดบัคือ การรวบรวมแผนการใช้จ่ายเงิน
นอกงบประมาณเน้นความประหยดั และไดป้ระโยชน์สูงสุด การตรวจและควบคุมการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ  มุ่งให้เกิดการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และการส ารวจความต้องการวสัดุ 
ครุภณัฑ์ของแผนกวิชา และงาน เป็นไปตามความจ าเป็น และเหมาะสม ไม่มากเกินไป ไม่น้อย
เกินไป 
  2.4 ด้านงานศูนยข์้อมูลสารสนเทศ พบว่า ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มีความคิดเห็นเก่ียวกับเก่ียวกับสภาพปัจจุบัน ในด้านงานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.0827) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้อยู่ในระดบัปานกลาง
เช่นเดียวกนั และสภาพท่ีพึงประสงคใ์นการพฒันารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา ในดา้นงานศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศอยู่ในระดับมาก (  = 3.9505) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกนั เม่ือพิจารณาความตอ้งการจ าเป็นสูงสุดในการพฒันาในดา้นงานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามล าดบัคือ การประมวลผล  จดัเก็บ  รักษา  จดัท า  และ
บริการขอ้มูล สารสนเทศ เป็นไปเพื่อการเช่ือม โยงสัมพนัธ์กนัเพื่อการวางแผนและประยุกตใ์ช ้การ
รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆมีการปฏิบติัอยา่งรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั และการพฒันา
ระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษาเป็นไปเพื่อการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลง ทั้งในและต่างประเทศ  
 2.5 ดา้นงานวิจยั พฒันา นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์ พบว่า ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาวิทยาลยัเทคนิคจะนะ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั ในดา้นงานวิจยั 
พฒันา นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์อยู่ในระดบัปานกลาง (  = 3.0135) และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้อยู่ในระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั และสภาพท่ีพึงประสงค์ในการพฒันารูปแบบการบริหารฝ่าย
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แผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดั
สงขลา ในดา้นงานวิจยั พฒันา นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.3310) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกนั เม่ือพิจารณาความตอ้งการจ าเป็นสูงสุดในการ
พฒันาในดา้นงานวิจยั พฒันา นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามล าดับคือ การวิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การส่งเสริม สนบัสนุนบุคลากรใหใ้ชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดในการวิจยั การ
พฒันาองคค์วามรู้  เทคโนโลยี  และนวตักรรม และการส่งเสริม สนบัสนุน นกัเรียน นกัศึกษาให้ใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการวิจยั ทดลอง สร้างนวตักรรม โครงการ โครงงาน และ
ส่ิงประดิษฐ์ต่าง ๆ  
  2.6 ด้านงานความ ร่วม มือ  พบว่า  ผู ้บ ริห าร ค รู  และบุ คลากรทางการศึกษา
วิทยาลยัเทคนิคจะนะ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั ในดา้นงานความร่วมมืออยู่ใน
ระดบัปานกลาง (  = 3.0018) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั และ
สภาพท่ีพงึประสงคใ์นการพฒันารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา ในดา้นงานความร่วมมืออยูใ่นระดบั
มาก (  = 3.8736) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน เม่ือพิจารณาความ
ตอ้งการจ าเป็นสูงสุดในการพฒันาในดา้นงานความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามล าดบัคือ การประสานงานในการด าเนินงานการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพเป็นไป
ดว้ยความอดทน ความเพียร สติปัญญา และความรอบคอบ การประสานงานและให้ความร่วมมือกบั
หน่วย งานต่าง ๆ  ภายนอกสถานศึกษาอย่างรู้เขา รู้เรา รู้จักเลือกน าส่ิงท่ีดีและเหมาะสมมา
ประยุกตใ์ช้ และการประสานงานและให้ความร่วมมือกบัฝ่าย งานต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาอย่างรู้
เขา รู้เรา รู้จกัเลือกน าส่ิงท่ีดีและเหมาะสมมาประยกุตใ์ช ้ 
 ขั้นท่ี 2. ขั้นการสร้างและตรวจสอบรูปแบบในการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา 
  1. ผูท้รงคุณวุฒิมีความคิดเห็นเก่ียวกบัร่างองคป์ระกอบของรูปแบบการพฒันารูปแบบ
การบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง สู่ของ
วิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา ในภาพรวมมีความสอดคลอ้ง IOC อยูร่ะหวา่ง 0.80 - 1.00 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ผูท้รงคุณวุฒิมีความคิดเห็นแตกต่างกนั คือทั้งเห็นดว้ยและไม่แน่ใจในบา้งขอ้ 
แต่ค่าความสอดคลอ้งส่วนใหญ่ยงัอยูใ่นเกณฑท่ี์มีความสอดคลอ้ง กล่าวคือ ค่าความสอดคลอ้ง IOC 
อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00  ส่วนข้อท่ีค่าความสอดคล้องต ่ ากว่าเกณฑ์ มี  1 ข้อ คือการวิจัย และ
ประเมินผลการใช้หลกัสูตรโดยยึดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุงจากการศึกษา 
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วิจยัการใช้หลักสูตร และสมรรถนะผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร เป็นการจดัท าหลกัสูตรเพื่อ
พฒันานักวิจยัของสถานศึกษา และการส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรของสถานศึกษาสู่การเป็น
นกัวิจยัมืออาชีพ 
 สรุปได้ว่า ผลการตรวจสอบความตรงองค์ประกอบของร่างรูปแบบการพฒันารูปแบบ
การบ ริหารฝ่ายแผนงานและความ ร่วมมือตามหลักป รัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงของ
วิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา มีความตรงส าหรับสร้างรูปแบบการพฒันารูปแบบการบริหาร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และผูท้รงคุณวุฒิได้ให้
ขอ้เสนอแนะ ในขั้นตรวจสอบความตรงของร่างรูปแบบเพิ่มสรุปไดค้ือ 1) การบูรณาการหลกัการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองคป์ระกอบของรูปแบบเก่ียวกบักระบวนการบริหารฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ ควรเน้นให้เห็นความชดัเจนในระดบัการปฏิบติั 2) ควรมีคู่มือในการใช้รูปแบบ
การบริหารงานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาด้วย และ3) การวิจยัและ
ประเมินผลการใช้หลกัสูตรโดยยึดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควรยึดหลกัความคุม้ค่า
และภูมิคุ ้มกัน มาใช้พัฒนานักวิจัยของสถานศึกษา ซ่ึงผูว้ิจัยได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปใช้
ประกอบการสร้างรูปแบบในขั้นตอนต่อไป 
  2. ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสม และความเป็นไปไดข้องรูปแบบ
การพฒันารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา ดงัน้ี 
   2.1 งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ไดรั้บฉันทามติจากผูเ้ช่ียวชาญมี
ความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า 1) การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเน่ือง โดยส่งเสริม
การสั่งสมความรู้ และศึกษาขอ้มูลอย่างเป็นระบบ มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด(Mdn = 5, IQR = 0.0) และ(Mdn = 5, IQR = 1.0) 2) การวางแผนด าเนินงานดา้นการ
ประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาภายใตห้ลกัความมีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนั
ในตวัท่ีดีและเหมาะสมกบัศกัยภาพหน่วยงาน มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบั
ม าก ท่ี สุ ด ( Mdn = 5, IQR = 0.0) และ (Mdn = 5, IQR = 0.0) 3) ก ารประส าน งานกับสถาน
ประกอบการ  บุคคล  องค์กรและหน่วยงานภายนอก ภายใตค้วามเพียรพยายาม และรอบคอบใน
การด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปไดอ้ยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด( Mdn = 5, IQR = 0.0) และ(Mdn = 5, IQR = 0.5) 
   2.2 งานส่งเสริมผลิตผล การคา้และประกอบธุรกิจ ไดรั้บฉันทามติจากผูเ้ช่ียวชาญ
มีความเห็นสอดคลอ้งกันว่า 1) การส่งเสริมการท าธุรกิจขนาดย่อมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อ
สร้างรายได้โดยยึดความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กันในตวัท่ีดี มีความเหมาะสมและมี
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ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด( Mdn = 5, IQR = 0.5) และ(Mdn = 5, IQR = 1.0) 2) การ
ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด ารงชีวิต มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดับมากท่ีสุด( Mdn = 5, 
IQR = 0.0) และ(Mdn = 5, IQR = 1.0) 3) การจดัท าแผนธุรกิจร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมและวฒันธรรม ดว้ยความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 
มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมากท่ีสุด( Mdn = 5, IQR = 0.0) และ Mdn = 5, 
IQR = 0.0) 
   2.3 งานวางแผนและงบประมาณ ได้รับฉันทามติจากผู ้เช่ียวชาญมีความเห็น
สอดคลอ้งกันว่า 1) การรวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณเน้นความประหยดั และได้
ประโยชน์สูงสุด มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด( Mdn = 5, IQR = 0.0) 
และ(Mdn = 5, IQR = 1.0) 2) การตรวจและควบคุมการใชจ่้ายเงินงบประมาณ  มุ่งให้เกิดการใชจ่้าย
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมากท่ีสุด( Mdn = 5, 
IQR = 0.0) และ(Mdn = 5, IQR = 0.5) 3) การส ารวจความตอ้งการวสัดุ ครุภณัฑข์องแผนกวิชา และ
งาน เป็นไปตามความจ าเป็น และเหมาะสม ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป มีความเหมาะสมและมี
ความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด( Mdn = 5, IQR = 0.0) และ(Mdn = 5, IQR = 0.0) 
   2.4 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ได้รับฉันทามติจากผู ้เช่ียวชาญมีความเห็น
สอดคลอ้งกนัว่า 1) การประมวลผล จดัเก็บ รักษา จดัท า และบริการขอ้มูล สารสนเทศ เป็นไปเพื่อ
การเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัเพื่อการวางแผนและประยกุตใ์ช้ มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปไดอ้ยู่
ในระดบัมากท่ีสุด มากท่ีสุด( Mdn = 5, IQR = 0.0) และ(Mdn = 5, IQR = 1.0) 2) การรวบรวมและ
เผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆมีการปฏิบติัอยา่งรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั มีความเหมาะสมและมีความ
เป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด( Mdn = 5, IQR = 0.0) และ(Mdn = 5, IQR = 0.5) 3) การพัฒนา
ระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษาเป็นไปเพื่อการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลง ทั้งในและต่างประเทศ มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมากท่ีสุด( 
Mdn = 5, IQR = 0.0) และ(Mdn = 5, IQR = 1.0) 
   2.5 งานวิจยั พฒันา นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์ ไดรั้บฉันทามติจากผูเ้ช่ียวชาญมี
ความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า 1) การวิจยั และประเมินผลการใชห้ลกัสูตรโดยยึดตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด( Mdn = 5, IQR = 
0.5) และ(Mdn = 5, IQR = 1.0) 2) การส่งเส ริม สนับสนุนบุคลากรให้ใช้ท รัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการวิจยั การพฒันาองคค์วามรู้  เทคโนโลยี  และนวตักรรม มีความเหมาะสม
และมีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมากท่ีสุด( Mdn = 5, IQR = 0.0) และ(Mdn = 5, IQR = 0.0) 3) การ
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ส่งเสริม สนบัสนุน นกัเรียน นกัศึกษาให้ใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดในการวจิยั ทดลอง 
สร้างนวตักรรม โครงการ โครงงาน และส่ิงประดิษฐ์ต่าง ๆ มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด( Mdn = 5, IQR = 0.0) และ(Mdn = 5, IQR = 0.5) 
   2.6 งานความร่วมมือ ไดรั้บฉันทามติจากผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า 
1) การประสานงานในการด าเนินงานการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพเป็นไปด้วยความ
อดทน ความเพียร สติปัญญา และความรอบคอบ มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด( Mdn = 5, IQR = 0.0) และ(Mdn = 5, IQR = 0.5) 2) การประสานงานและใหค้วามร่วมมือ
กับหน่วย งานต่าง ๆ ภายนอกสถานศึกษาอย่างรู้เขา รู้เรา รู้จกัเลือกน าส่ิงท่ีดีและเหมาะสมมา
ประยกุตใ์ช ้มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมากท่ีสุด( Mdn = 5, IQR = 0.0) และ
(Mdn = 5, IQR = 1.0) 3) การประสานงานและให้ความร่วมมือกับ ฝ่าย งานต่าง  ๆ  ภายใน
สถานศึกษาอยา่งรู้เขา รู้เรา รู้จกัเลือกน าส่ิงท่ีดีและเหมาะสมมาประยุกตใ์ช้ มีความเหมาะสมและมี
ความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด( Mdn = 5, IQR = 0.0) และ(Mdn = 5, IQR = 0.5) 
 สรุปไดว้่า ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการพฒันา
รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
วิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา ไดรั้บฉันทามติจากผูเ้ช่ียวชาญสอดคลอ้งกนัว่ามีความความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ ส าหรับการน าไปใชส้ าหรับการบริหารงานจริงได้ มีความคล่องตวั 
เหมาะสมกบัการใชร้วบรวมขอ้มูลประกอบการศึกษา วิจยัต่อไป  
 ขั้นท่ี 3. ขั้นการสร้างและประเมินคู่มือการใช้รูปแบบในการบริหารฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา 
 1. การสร้างคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มได้มี
ความเห็นตรงกนัว่าคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา ประกอบดว้ย (1) บทท่ี 1 บทน า (2) บท
ท่ี 2 การบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และหลักการ แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (3) บทท่ี 3 รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา (4) บทท่ี 4 การน ารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ้
 2. การประเมินคู่มือการใช้รูปแบบในการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลาผูว้ิจยัน าคู่มือการใช้รูปแบบท่ี
ผ่านการสนทนากลุ่ม ให้ผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการ
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อาชีวศึกษาท่ีเป็นสถานศึกษาแบบอยา่งการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจดัการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเมินคู่มือการใชรู้ปแบบเก่ียวกบัความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ของ
คูมื่อการใชรู้ปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา แลว้มีฉันทามติตรงกนัว่า คุณภาพของคู่มือการใชรู้ปแบบ
อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกขอ้ เม่ือพิจารณา รายขอ้พบว่า ขอ้ความชัดเจนของหลกัการและเหตุผล 
ขอ้ความครอบคลุม ครบถว้นของเน้ือหาท่ีน าเสนอ และขอ้ความเป็นประโยชน์ส าหรับการน าไปใช้
ในสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดรั้บฉนัทามติจากผูเ้ช่ียวชาญ อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด( Mdn = 5, IQR = 0.0) รองลงมาคือขอ้ความสมบูรณ์ครบถว้นของเน้ือหาบทท่ี 1อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด(Mdn = 5, IQR = 0.5)  
 สรุปได้ว่า ผลการตรวจสอบความความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชน์ของคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  จังหวดัสงขลา ได้รับฉันทามติจากผู ้เช่ียวชาญ
สอดคลอ้งกนัว่ามีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ของคู่มือการใชรู้ปแบบ 
ส าหรับการน าไปทดลองใช้ส าหรับการบริหารงานจริงได้ มีความคล่องตวั เหมาะสมกับการใช้
รวบรวมขอ้มูลประกอบการศึกษา วิจยัต่อไป 
 ขั้นท่ี 4.  ขั้นการทดลองใช้รูปแบบและการประเมินรูปแบบในการบริหารฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา 
  1. ผลจากการทดลองใช้รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา พบว่า ผลต่างการประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2561 ระหว่างปี พ.ศ. 2561 กบัปี พ.ศ. 2562 ในภาพรวม มีผลต่างร้อยละ 7.05 เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบว่า มาตรฐานดา้นการจดัการอาชีวศึกษา ผลต่างสูงสุดร้อยละ 7.14 มาตรฐาน รองลงมาดา้นการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีผลต่างร้อยละ 6.67 และมาตรฐานดา้นคุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษา
ท่ีพึงประสงคผ์ลต่างร้อยละ 6.27 ตามล าดบั 

 สรุปได้ว่า รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา สามารถใช้ไดจ้ริงอย่างย ัง่ยืน เพื่อให้
ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียน นักศึกษาน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และการบริหารจดัการ
สถานศึกษา จนเกิดผลในทางปฏิบติัไดใ้นทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดการ
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ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ในการท างาน และการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ต่อไป 
  2. ผลการประเมินรูปแบบในการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  จังหวดัสงขลา ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาวิทยาลยัเทคนิคจะนะ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัเก่ียวกบัความเป็นไปได ้ความเหมาะสม 
และความเป็นประโยชน์ ของรูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (  = 
4.6368) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั โดยดา้นความเป็นไป
ไดมี้ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัสูงสุดวา่รูปแบบสามารถน าไปใชใ้นสถานการณ์จริงได ้(  = 4.5978) 
ดา้นความเป็นประโยชน์มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัสูงสุดวา่ รูปแบบมีประโยชน์ต่อสถานศึกษา (  
= 4.6739) ดา้นความเหมาะสมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัสูงสุดว่ารูปแบบน้ีมีความเหมาะสมในการ
น าไปใชใ้นการปฏิบติัฝ่ายแผนงานและความร่วมมือของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ (  = 4.7609) และ
ดา้นความถูกตอ้งมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัสูงสุดว่า รูปแบบน้ีไดร้ะบุกระบวนการ/ขั้นตอนการ
บริหารงานในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ย่างชดัเจน 
(  = 4.7717) 
 สรุปได้ว่า รูปแบบในการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา มีความเป็นไปได้ ความมีประโยชน์ 
ความเหมาะสม และความถูกตอ้ง ส าหรับใช้ในการบริหารงานในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ต่อไป เพราะได้มีการประยุกต์หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงไปในการท างานทุกขั้นตอน
ตอบสนองความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารสถานศึกษาของวิทยาลยัเทคนิคจะนะแลว้ 

3. อภิปรายผล 
 ผลการวิจยัการพฒันารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา อภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1. ผลการการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา
ศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค์ในการพฒันารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา พบว่า
ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลยัเทคนิคจะนะ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัเก่ียวกบัสภาพ
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ปัจจุบนั ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (  = 3.0608) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นอยู่ในระดบั
ปานกลางเช่นเดียวกนั และสภาพท่ีพึงประสงค์ในการพฒันารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.0368) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นอยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกนั 
เม่ือพิจารณาความต้องการจ าเป็นสูงสุดตามล าดับคือ ด้านงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และ
ส่ิงประดิษฐ์ ดา้นงานส่งเสริมผลิตผล การคา้และประกอบธุรกิจ และ ดา้นงานความร่วมมือ การท่ีได้
ขอ้สรุปเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก วิทยาลยัเทคนิคจะนะเป็นสถานศึกษาท่ีเปิดท าการเรียน การสอนมา
เพียง 22 ปี จึงอยู่ในห้วงเวลาท่ีผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในการพฒันา
ยกระดบัคุณภาพของสถานศึกษาในทุก ๆ ดา้น จึงท าให้มีความตอ้งการจ าเป็นสูงสุดในการพฒันา
งานวิจยั พฒันา นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรหทยั ตณัฑ์จิตานนท ์
และจุฑาทิพย์ สุวรรณ์ (2557 : บทคัดย่อ) การประเมินผลลัพธ์ของโครงการส่งเส ริมวิจัย
ปีงบประมาณ 2557 ของ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาภาคพายพั เชียงใหม่พบว่า ผล
จากการด าเนินงานโครงการพฒันาระบบกลไกในการบริหารจดัการและสนบัสนุนการผลิตงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาภาคพายพั เชียงใหม่มีจ านวน
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการซ่ึงประกอบดว้ย คณะกรรมการดา้นงานวิจยั คณะกรรมการพฒันางานวิจยั และ
คณะกรรมการขบัเคล่ือนการสร้างเครือข่ายงานวิจยั เขา้ร่วมจ านวน 28 คน และจากการด าเนินงาน
โครงการได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์แนวทางจากการบริหารจัดการงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือบริหารจดัการงานวิจยัและสร้างสรรค์ ระหว่าง
ผูบ้ริหารงานวิจัยทั้ง 4 คณะ ยงัส่งผลให้เกิดกระบวนการระดมความคิดของคณะกรรมการด้าน
งานวิจยัในการก าหนดระบบกลไกการบริหารจดัการงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ร่วมกนัและการ
พิจารณาร่าง หลกัเกณฑ ์ขั้นตอนและแนวทางปฏิบติัในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจยังบประมาณ
ผลประโยชน์ มทร.ลา้นนา ภาคพายพั เชียงใหม่ ท่ีสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาระบบ
การบริหารจดัการด้านงานวิจยัของภาคพายพัไดเ้ป็นอย่างดี แต่ขดัแยง้กบังานวิจยัของ ศรีทวน  ค า
ว ัตร (2559 : 96) การศึกษารูปแบบการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร ผลการวิจยัพบว่า แรงจูงใจในการสร้างงานวิจยัของบุคลากรทุกคนยงั
ไม่มีแรงจูงใจในการท างานวิจยัมากนกั เช่น บุคลากรสายวิชาการก็จะมุ่งท่ีจะท าหนา้ท่ีสอนหนงัสือ
อยา่งเดียว ท าให้ไม่มีเวลาในการท าวิจยัมากนกั ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาความตอ้งการจ าเป็นสูงสุดในการ
พฒันาการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อภิปรายผล
เป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 
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 1.1 ดา้นงานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พบว่า ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาวิทยาลยัเทคนิคจะนะ มีความตอ้งการจ าเป็นสูงสุดในการพฒันาในดา้นงานประกนั
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามล าดบัคือ การพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเน่ือง โดยส่งเสริมการสั่งสมความรู้ และศึกษาขอ้มูลอย่าง
เป็นระบบ การวางแผนด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ภายใตห้ลกัความมีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีและเหมาะสมกบัศกัยภาพหน่วยงาน และการ
ประสานงานกับสถานประกอบการ  บุคคล  องค์กรและหน่วยงานภายนอก ภายใต้ความเพียร
พยายาม และรอบคอบในการด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา การท่ีไดข้อ้สรุป
เช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลยัเทคนิคจะนะตอ้งการมีการ
พฒันาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ครูได้ท างานอย่างมืออาชีพ มีการท างานท่ีเป็นระบบ 
โปร่งใส มีความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ และเน้นคุณภาพ ได้พฒันาตนเองและ
ผูเ้รียนอย่างต่อเน่ืองท าให้เป็น ท่ียอมรับของผูป้กครองและชุมชนและ ผูบ้ริหารไดใ้ช้ภาวะผูน้ าและ
ความรู้ ความสามารถในการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีความโปร่งใสเพื่อพฒันาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและนิยมชมชอบของผูป้กครองและชุมชน ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสารนิพนธ์ของ สนธิญาณ รักษา
ภกัดี (2553 : 396) การประกนัคุณภาพการศึกษา : ความเหมือนท่ีแตกต่างกรณีมหาวิทยาลยัมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า  การประกันคุณภาพการศึกษามีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีทุก
สถาบนัการศึกษาจะตอ้งด าเนินการใหไ้ดม้าตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด เพราะเป็นเคร่ืองช้ีวดัถึง
ขีดความสามารถในด้านการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารระดับสูงแต่และแห่งว่า ประสบ
ความส าเร็จมากนอ้ยเพียงใด  
  1.2 ด้านงานส่งเสริมผลิตผล  การค้าและประกอบธุรกิจ พบว่า ผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลยัเทคนิคจะนะ มีความตอ้งการจ าเป็นสูงสุดในการพฒันาในดา้นงาน
ส่งเสริมผลิตผล การคา้และประกอบธุรกิจตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามล าดบัคือ การ
ส่งเสริมการท าธุรกิจขนาดยอ่มการประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายไดโ้ดยยดึความพอประมาณ มี
เหตุผล และมีภูมิคุม้กันในตวัท่ีดี การส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรในสถานศึกษา
ประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต และการจดัท าแผนธุรกิจร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมและวฒันธรรม ด้วยความพอประมาณ มี
เหตุผล และมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี การท่ีไดข้อ้สรุปเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาวิทยาลยัเทคนิคจะนะ มีความตระหนักและให้ความส าคญักบักิจกรรมส่งเสริมการ
ประกอบ อาชีพอิสระให้ให้ผูเ้รียนมีความตระหนกัและเห็นความส าคญัของการท ากิจกรรม การเขา้
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ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพใหม้ากขึ้น มีหวัหนา้โครงการ ครูท่ีปรึกษาดูแล ผูเ้รียนอยา่ง
ใกลชิ้ด อ านวยความสะดวกให้ขวญัและก าลงัใจกบัผูเ้รียนเพื่อเป็นการพฒันา กิจกรรมส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระใหเ้กิดความยัง่ยนืต่อไปซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรัญญา โพธ์ิแกว้  (2555 
: 71)  ศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระของนกัเรียนโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ พบว่าผลการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดักิจกรรมส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระ ของนกัเรียนดา้นความรู้และสังคม  พบว่า  ผูอ้  านวยการและรองผูอ้  านวยการมี
ความคิดเห็นคือ โรงเรียนช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละนโยบายเก่ียวกบักิจกรรมการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระ ให้ครูและนักเรียนทราบทั้ งโรงเรียน มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการได้น าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริงโรงเรียนประเมินผลการด าเนินงานของกิจกรรมโดยการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานและ การศึกษาจากรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรม  ครูท่ีปรึกษามีความ
คิดเห็นด้านความรู้ และสังคมระดับมาก คือครูท่ีปรึกษาให้ค  าปรึกษาช่วยเหลือในการด าเนิน
กิจกรรมส่งเสริมการ ประกอบอาชีพอิสระแก่  นักเรียนมีความคิดเห็นดา้นความรู้และสังคมระดบั
มาก คือนักเรียน เป็นผูด้  าเนินกิจกรรมโดยรวมกลุ่มกันตั้งแต่ 3 คน  ขึ้นไป ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า
กิจกรรมน้ีเป็น กิจกรรมมุ่งเนน้ให้นกัเรียนสร้างนิสัยรู้จกัคิด  รู้จกัท า  และแกปั้ญหาร่วมกนัในกลุ่ม
และท างาน ร่วมกนัอยา่งมีความสุข 
  1.3 ดา้นงานวางแผนและงบประมาณ พบว่า ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มีความต้องการจ าเป็นสูงสุดในการพัฒนาในด้านงานวางแผนและ
งบประมาณตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามล าดบัคือ การรวบรวมแผนการใช้จ่ายเงิน
นอกงบประมาณเน้นความประหยดั และไดป้ระโยชน์สูงสุด การตรวจและควบคุมการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ  มุ่งให้เกิดการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และการส ารวจความต้องการวสัดุ 
ครุภณัฑ์ของแผนกวิชา และงาน เป็นไปตามความจ าเป็น และเหมาะสม ไม่มากเกินไป ไม่น้อย
เกินไป  การท่ีได้ข้อส รุปเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผู ้บ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลยัเทคนิคจะนะ ตอ้งการให้การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามนโยบาย วตัถุประสงค์ และ
แผนปฏิบติั ตอ้งการให้มีการติดตามผลการใช้จ่ายเงินประจ าปี จดัท าขอ้มูลท่ีจะใชป้ระกอบในการ
จดัท าค าของบประมาณ และการจ าแนกรายจ่ายตามโครงสร้างแผนงาน ในดา้นการวิเคราะห์งาน/
โครงการ ให้มีความชัดเจนและเขา้ใจได้โดยง่าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วีระพงษ์  ก้านก่ิง 
(2560 : 117 - 118) ศึกษาวิจัย เร่ือง สภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 29  พบว่า สถานศึกษาควรจดัประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู เพื่อศึกษา วิเคราะห์นโยบายทาง
การศึกษาร่วมกัน จดัอบรมการท าแผนกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการแก่บุคลากร ให้มีความรู้ความ
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เขา้ใจและด าเนินการจดัท ารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน/โครงการ ให้มีความเช่ือมโยง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเขตพื้นท่ีและสถานศึกษา แต่งตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อจดัท าแผนระดมทรัพยากรทั้งระยะสั้น และระยะยาว คณะกรรมการคดัเลือก
นักเรียนเพื่อพิจารณาให้กู ้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษาด าเนินการด้วยความยุติธรรม ละเอียด 
รอบคอบ และมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน จัดเตรียมประมาณการการใช้จ่ายงบประมาณล่วงหน้า 
ส าหรับ แผนงาน/โครงการระยะ 2-3 ปี จดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้มีรูปแบบเดียวกัน เช่น 
จดัท าแผนตามปีการศึกษา หรือจดัท าแผนตามปีงบประมาณ จดัระบบควบคุมการใช้จ่ายเงินให้
เป็นไปตามแผนปฏิบติัการ ประจ าปี ปฏิบติังานตามแผนงาน/โครงการ ท่ีวางไวใ้ห้ครบถว้น แต่งตั้ง
ผูรั้บผิดชอบการควบคุมและ ตรวจสอบการใชจ่้ายเงินทุกประเภท คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ระดบัสถานศึกษา ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา ประเมินแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบติัการประจ าปี ทุกส้ินปี
การศึกษาและรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเขตพื้นท่ี 
แต่งตั้งบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจดา้นการ บริหารการเงิน การบญัชีและพสัดุ มาปฏิบติังานและ
ส่งเสริมให้ครูผู ้รับผิดชอบเข้าร่วมอบรม สัมมนา เพื่ อเพิ่มเติมประสบการณ์  มีการบริหาร
งบประมาณภายในวงเงินของแผนงานท่ีก าหนดไวใ้นแผนงาน/โครงการ ด าเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบ จดัท าเอกสาร หลกัฐานทางการบญัชีให้ครบถว้น สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบนั บนัทึกบญัชีให้
ถูกตอ้ง ครบถว้นเป็นปัจจุบนั แต่งตั้งเจา้หน้าท่ีตรวจสอบการรับจ่ายเงิน ประจ าวนั รายงานฐานะ
ทางการเงินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
จดัท าทะเบียนคุมทรัพยสิ์นทุกประเภทให้ครบถว้น และเป็นปัจจุบนั มีการรายงานการตรวจสอบ
พสัดุประจ าปีต่อหน่วยงานตน้สังกดัตามก าหนด 
 1.4 ด้านงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ พบว่า ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลยัเทคนิคจะนะ มีความตอ้งการจ าเป็นสูงสุดในการพฒันาในดา้นงานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามล าดบัคือ การประมวลผล  จดัเก็บ  รักษา  จดัท า  และ
บริการขอ้มูล สารสนเทศ เป็นไปเพื่อการเช่ือม โยงสัมพนัธ์กนัเพื่อการวางแผนและประยุกตใ์ช ้การ
รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆมีการปฏิบติัอยา่งรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั และการพฒันา
ระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษาเป็นไปเพื่อการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลง ทั้ งในและต่างประเทศ การท่ีได้ขอ้สรุปเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เห็นว่าควรพฒันาด้านคุณภาพของสารสนเทศ ให้
สอดคลอ้ง กบัเป้าหมายในการพฒันาการศึกษา และให้บริการเครือข่ายเพื่อการสืบคน้ขอ้มูลกับ 
นักเรียน นักศึกษา อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ส าหรับผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ี
มุ่งเน้นการให้ขอ้มูล สารสนเทศของสถานศึกษา ด าเนินการเพื่อน าไปพฒันาให้เกิดประโยชน์กับ
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งานท่ีด าเนินงานอยู่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อนุโลม  อุตมะพนัธุ์ (2557 : 82 - 83) ศึกษาวิจยั 
เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจท่ีจะใชร้ะบบงานการบริการขอ้มูลดว้ยตนเองของพนกังานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ส านักงานใหญ่ พบว่า ทั้งกลุ่มพนักงานและกลุ่มผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะใช้ระบบ 
มากขึ้นก็ต่อเม่ือมีทศันคติเชิงบวกต่อการใชร้ะบบและทศันคติต่อการใชร้ะบบ เป็นปัจจยัท่ีมีผลมาก 
ท่ีสุด (ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยสูงท่ีสุด) และปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติต่อการใชร้ะบบมากท่ีสุด ใน
กลุ่มพนักงานคือการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน ในขณะท่ีในกลุ่มผูบ้ริหารคือการรับรู้การสนบัสนุน
จากองคก์ร ดงันั้นองคก์รควรปรับปรุงทศันคติต่อการใชร้ะบบของพนกังาน ดงัน้ี กลุ่มพนกังานเร่ิม
ตั้งแต่การท าให้ขั้นตอนการท างานของระบบมีความชดัเจนและเขา้ใจง่าย ขั้นตอนการใชร้ะบบง่าย
ต่อการจดจ า ในภาพรวมระบบง่ายต่อการใชง้านและท าให้ระบบมีความสะดวกต่อการใชง้าน กลุ่ม
ผูบ้ริหารเร่ิมตั้งแต่การให้ความช่วยเหลือพนกังานท่ีใชร้ะบบเป็นพิเศษ พิจารณาลงโทษพนกังานท่ี
ไม่ปฏิบติัตามค าสั่งเก่ียวกบัการใชร้ะบบดว้ยความยุติธรรม ไม่ท าใหพ้นกังานเสียประโยชน์จากการ
ใช้ระบบให้ความช่วยเหลือพนักงานเม่ือมีปัญหาเก่ียวกับการใช้ระบบ ให้ความส าคญัต่อความ
คิดเห็นของพนกังานเก่ียวกบัการใชร้ะบบ จดัสภาพแวดลอ้มภายในองค์กรให้มีความเหมาะสมต่อ
การใช้ระบบและองค์กรควรสนับสนุนให้พนักงานใช้ระบบและมองเห็นคุณค่าในการใช้งาน 
นอกจากน้ียงัพบว่าในกลุ่มพนกังานปัจจยัดา้นบรรทดัฐานทางสังคมและการรับรู้ดา้นทรัพยากร ยงั
มีผลต่อความตั้งใจท่ีจะใช้ระบบดว้ย แต่ไม่มีผลในกลุ่มผูบ้ริหาร เน่ืองจากผูบ้ริหารเป็นผูก้  าหนด
นโยบายให้น าระบบมาใช้งานอยู่แลว้จึงเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลและมีความส าคญัต่อการใช้ระบบ และ
ผูบ้ริหารมองเห็นประโยชน์ต่อการใชร้ะบบรวมทั้งจดัหาทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการใช้ระบบ
ให้เพียงพอต่อการใชง้าน อย่างไรก็ตามจากการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัดา้นบรรทดัฐานทาง
สังคมดงักล่าวเป็นผลมาจากอิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรและแรงกดดนัทางการ
จดัการ ซ่ึงปัจจยัทั้งสองตัวน้ีเป็นตัวแปรพยากรณ์บรรทัดฐานทางสังคมโดยแรงกดดันทางการ
จัดการมีผลต่อบรรทัดฐานทางสังคมและระดับของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรได้ช่วย
ส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงกดดนัทางการจดัการกบับรรทดัฐานทางสังคม กล่าวคือ เม่ือใดก็
ตามท่ีระดบัการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์รสูง อาทิองคก์รสนบัสนุนสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ ต่อการ
ใช้ระบบท าให้พนักงานรู้สึกว่าองค์กรมองเห็นคุณค่าและเป้าหมายของพนักงาน จะส่งผลต่อแรง
กดดนัทางการจดัการท าให้เกิดบรรทดัฐานทางสังคมต่อการใช้ระบบ ซ่ึงจะส่งผลต่อความตั้งใจ ท่ี
จะใชร้ะบบในท่ีสุด 
 1.5 ดา้นงานวิจยั พฒันา นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์ พบว่า ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีความต้องการจ าเป็นสูงสุดในการพัฒนาในด้านงานวิจัย 
พฒันา นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามล าดบัคือ การวิจยั 
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และประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริม 
สนับสนุนบุคลากรให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการวิจยั การพฒันาองค์ความรู้  
เทคโนโลยี  และนวตักรรม และการส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษาให้ใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการวิจยั ทดลอง สร้างนวตักรรม โครงการ โครงงาน และส่ิงประดิษฐ์ต่าง ๆ 
การท่ีไดข้อ้สรุปเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลยัเทคนิคจะนะ
ตอ้งการพฒันาตนเองโดยตอ้งการหลกัสูตรฝึกอบรมท่ีส าหรับฝึกอบรมครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ และความสามารถในการเขียน บทความวิจยัเพื่อการเผยแพร่ในระดบั
ต่าง ๆ ซ่ึงจะเป็นการตอบสนองนโยบาย และมีแนวปฏิบัติเป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐาน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วลีรักษ์ สิทธิสม (2560 : 128) ศึกษาวิจยั เร่ือง ระบบการพฒันาศกัยภาพ
การท าวิจยัของอาจารยใ์นมหาวิทยาลยั โดยใช้กระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วม พบว่า ระบบการ
พฒันาศกัยภาพการท าวิจยัของอาจารย ์ในมหาวิทยาลัยโดยใช้กระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1)องค์ประกอบ ด้านนโยบาย การเตรียมการด้านแหล่งทุน คน 
สถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการ ได้แก่ ระบบพี่ เล้ียงนักวิจัย ระบบฐานข้อมูล ระบบ
แรงจูงใจ เครือข่ายการฝึกอบรมการเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ และระบบการประเมิน 2) 
องคป์ระกอบดา้นกระบวนการพฒันางานวิจยัแบบมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ นกัวิจยั ผูบ้ริหาร และเครือข่าย 
และ 3)องคป์ระกอบดา้นนโยบายการส่งเสริมของมหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันานักวิจยั ดา้น
การพฒันาโจทยว์ิจยั ดา้นกระบวนการส่งขอ้เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน รายไดง้บประมาณ
แผ่นดิน (ผ่าน วช.) แหล่งทุนภายนอก ดา้นการพิจารณากลัน่กรองขอ้เสนอโครงการวิจยั ด้านการ
เผยแพร่การน าเสนอผลงานวิจยัและเผยแพร่การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และด้านการติดตาม 
ประเมินผลการวิจยั  จากการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 1.6 ดา้นงานความร่วมมือ พบว่า ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลยัเทคนิค
จะนะ มีความต้องการจ าเป็นสูงสุดในการพัฒนาในด้านงานความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามล าดบัคือ การประสานงานในการด าเนินงานการศึกษาตามระบบการประกนั
คุณภาพเป็นไปดว้ยความอดทน ความเพียร สติปัญญา และความรอบคอบ การประสานงานและให้
ความร่วมมือกับหน่วย งานต่าง ๆ ภายนอกสถานศึกษาอย่างรู้เขา รู้เรา รู้จักเลือกน าส่ิงท่ีดีและ
เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ และการประสานงานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย งานต่าง ๆ ภายใน
สถานศึกษาอย่างรู้เขา รู้เรา รู้จกัเลือกน าส่ิงท่ีดีและเหมาะสมมาประยุกตใ์ช้  การท่ีได้ขอ้สรุปเช่นน้ี
อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลยัเทคนิคจะนะ ตอ้งการให้งานความ
ร่วมมือด าเนินงานตามบทบาท ภาระหนา้ท่ีจนส่งผลถึงการลดช่องว่างระหว่างการประกนัคุณภาพ
การศึกษากับการปฏิบติังานประจ า ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ส านักงานทดสอบทางการศึกษา (2553, : 10-
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11) ท่ีเสนอไวใ้น แนวทางการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน สถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ การศึกษา พ.ศ. 2553 ว่าการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา เป็นระบบท่ีสถานศึกษาสร้างความมัน่ใจ แก่ผูรั้บบริการดว้ยการบริหารจดัการท่ี 
มีคุณภาพทั้งองค์กรโดยใช้หลกัการมีส่วนร่วม บุคลากรในสถานศึกษาตระหนักถึงเป้าหมาย คือ 
ผลประโยชน์ ท่ี จะ เกิดขึ้ นกับผู ้เรียน เป็นอันดับแรก โดยยึดหลัก  1)การกระจายอ าน าจ 
(Decentralization) สถานศึกษามีอิสระและมีความคล่องตวัในการบริหาร ทั้งด้านการบริหารงาน 
วิชาการ งบประมาณ บุคลากรและทรัพยากร การจดัส่ิงอ านวยความสะดวก และผูส้อนท าบทบาท
หน้าท่ีในการสอน การจดักิจกรรมและพฒันาส่ือเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้บรรลุผลตาม 
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร สอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ี ความตอ้งการของสังคมและชุมชน 2) การมี
ส่วน ร่วมในการท างาน(Participation) แนวคิดน้ีเป็นการมุ่งให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เขา้มามีส่วนร่วม
ในการ พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน โดยมีส่วนร่วมกันคิด ตัดสินใจ สนับสนุน ส่งเสริม และติดตาม
ตรวจสอบการ ด าเนินงาน ตลอดจนร่วมภาคภูมิใจในความส าเร็จของสถานศึกษา 3) การแสดงภาระ
รับผิดชอบท่ี ตรวจสอบได้ (Accountability) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นเป้าหมายท่ี
ตอ้งรับรู้ร่วมกนั เพื่อติดตามตรวจสอบการด าเนินการ ของสถานศึกษาวา่สามารถน าพานกัเรียนไปสู่
เป้าหมายท่ี  ก าหนดไว้ สถานศึกษาต้องสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา เลือก กลวิธีการพฒันาท่ีเหมาะสมและสามารถท าให้เกิดผลไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม มีการ
ประชาสัมพนัธ์ เป้าหมายและจุดเน้นท่ีตอ้งการพฒันาให้ทุกฝ่ายไดรั้บรู้เพื่อเป็นสัญญาประชาคม
เพื่อให้ทุกฝ่ายท่ี  เก่ียวข้องมีทิศทางการท างานท่ีชัดเจนสู่เป้าหมายเดียวกัน และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ทิพานนั  อินทร์เรือง (2558 : 158) ศึกษาวิจยั เร่ือง การร่วมมือรวมพลงัในการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 10 พบว่าด้านการปฏิบติัตามกลยุทธ์ของกระบวนการการร่วมมือรวมพลงัในการด าเนินงาน 
ประกนัคุณภาพการศึกษา เม่ือจ าแนกตามผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม พบว่า 
โรงเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัดีมากและดีใหค้วามส าคญักบัการบริหารจดัการ 
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มโดยมีการประชุมช้ีแจงท าความเขา้ใจในแผนและกระบวนการท างาน ใน
การประกนัคุณภาพสูงสุด ส่วนโรงเรียนท่ีมีผลการประเมินพอใช้ให้ความส าคญักับการใช้ ภาวะ
ผูน้ าในการท่ีจะส่งเสริมให้ทุกคนเต็มใจท างานซ่ึงตรงกันข้ามกับโรงเรียนท่ีมีผลการประเมิน 
คุณภาพภายนอกรอบสามระดบัดีมากท่ีให้ความส าคญัเร่ืองการใชภ้าวะผูน้ านอ้ยท่ีสุด เม่ือพิจารณา 
ผลการวิเคราะห์จ าแนกตาม ขนาดโรงเรียน พบวา่โรงเรียนใหญ่พิเศษใหค้วามส าคญักบัลกัษณะและ 
กระบวนการด าเนินงานระบบสารสนเทศมากสุดส่วนโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาด
ใหญ่ ใหค้วามส าคญัในเร่ืองการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
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 2. ผลการสร้างและตรวจสอบรูปแบบในการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตาม
หลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา พบว่า ผูท้รงคุณวุฒิมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการตรวจสอบความตรงองค์ประกอบของร่างรูปแบบการพฒันารูปแบบการ
บริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ของวิทยาลยัเทคนิค
จะนะ จงัหวดัสงขลา มีความตรงส าหรับสร้างรูปแบบการพฒันารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และผูท้รงคุณวุฒิไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ ใน
ขั้นตรวจสอบความตรงของร่างรูปแบบเพิ่มสรุปได้คือ 1)การบูรณาการหลักการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในองค์ประกอบของรูปแบบเก่ียวกบักระบวนการบริหารฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ ควรเน้นให้เห็นความชัดเจนในระดับการปฏิบัติ 2)ควรมีคู่ มือในการใช้รูปแบบการ
บริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาด้วย และ3)การวิจัยและ
ประเมินผลการใช้หลกัสูตรโดยยึดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควรยึดหลกัความคุม้ค่า
และภูมิคุม้กนั มาใชพ้ฒันานกัวิจยัของสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อริยะ  สุวรรณปาก
แพรก (2560 : 70) ศึกษาวิจยั เร่ือง การขบัเคล่ือนสถานศึกษาแบบอย่างการจดักิจกรรม การเรียนรู้
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีกระบ่ี พบว่า สถานศึกษามี
นโยบายน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขบัเคล่ือนในสถานศึกษา และบูรณาการใน
แผนปฏิบติังานประจ าปี มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการท่ีส่งเสริมการบูรณาการหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน และด าเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบติังาน
ประจ าปีท่ีน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขบัเคล่ือนในสถานศึกษา เป็นอย่างดี ทั้งน้ี
เน่ืองจากการจดัท าแผนพฒันา และแผนปฏิบติัการประจ าปีสอดรับกบันโยบายนอ้มน าหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคล่ือน โดยให้ความรู้ อบรม ศึกษาดูงาน จดัท าแหล่งเรียนรู้ให้ครู 
บุคลากร นกัเรียน นักศึกษา และชุมชน ไดฝึ้กปฏิบติัและเรียนรู้ และพบว่าการประสานสัมพนัธ์กบั
ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อการเป็นอยู่อย่างพอเพียง ยงัมีการปฏิบติันอ้ยกว่า
องคป์ระกอบอ่ืน ๆ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากไม่มีการก าหนดในแผนงาน/โครงการท่ีชดัเจนรวมทั้งคณะ
ครูมีจ านวนนอ้ยและมีภาระงานภายใน สถานศึกษามาก มีเวลาออกไปประสานสัมพนัธ์กบัชุมชน
น้อย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุรีรัตน์ ทองรอง (2560 : 104) ศึกษาวิจัย เร่ืองบทบาทของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในการประยุกตห์ลกัการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบราชธานี เขต 5 พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงท่ีสุดคือ ดา้น การบริหารจดัการสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมาคือ ดา้น
การพฒันาบุคลากรมี ส่วนร่วมในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และดา้นการบูรณาการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่  การเรียนการสอนตามล าดับ ซ่ึงอาจเป็นเพราะว่าผู ้บริหารเห็น
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ความส าคัญในการน าหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษาในด้านท่ีจะพัฒนา
สถานศึกษา พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะ และมีประสบการณ์ท่ีจะพฒันาตนเอง ในการ
ประกอบวิชาชีพ สนบัสนุนให้มีการด าเนินชีวิตตามหลกัของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียนและชุมชน ทั้งน้ียงัสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ภริดา  ภู่ศิริ (2558 : 173) 
ศึกษาวิจยั เร่ืองรูปแบบการพฒันาความรู้ความเขา้ใจในหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบูรณา
การสู่การวิเคราะห์ และวางแผนการจดัการเรียนรู้ พบว่ารูปแบบฯท่ีพฒันาขึ้นดีแลว้สามารถพฒันา
ครูให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในหลกัปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกต์สู่การเขียน
แผนการด าเนินชีวิตและสร้างโครงการแบบบูรณาการ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงวาง
แผนการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 3. ผลการประเมินคู่มือการใช้รูปแบบและการทดลองใช้รูปแบบในการบริหารฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดั
สงขลา อภิปรายผลไดด้งัน้ี 
  1. การสร้างคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มได้มี
ความเห็นตรงกนัว่าคู่มือการใชรู้ปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา ประกอบดว้ย 1) บทท่ี 1 บทน า 2) บทท่ี 
2 การบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และหลกัการ แนวคดิตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3) บทท่ี 3 รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
วิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา 4) บทท่ี 4 การน ารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ้การท่ีไดข้อ้สรุปเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากผูเ้ก่ียวขอ้ง
โดยตรงกับการบริหารและด าเนินงานในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  ต้องการจัดกิจ
กรรมการบริหารจดัการ และกิจกรรมการเรียน การสอนท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อสร้างสมรรถนะในตวัผูส้ าเร็จการศึกษาตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน และ
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั มงคลชยั สมอุดร (2650 : 1 -217 ) ใน
การสร้างคู่มือรูปแบบมาตรฐานการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ประกอบดว้ย บทท่ี 1 บทน า บทท่ี 2 ขอ้กฎหมาย แนวนโยบาย องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง และบทบาท
ของสถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งหลกั บทท่ี 3 รูปแบบมาตรฐานการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา บทท่ี 4 การน ารูปแบบมาตรฐานการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไปใช ้
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  2. การประเมินคู่มือการใช้รูปแบบในการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา โดยผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงเป็น
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการ
จดัการเรียนการสอนและการบริหารจดัการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่าคุณภาพ
ของคู่มือการใชรู้ปแบบอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้ เม่ือพิจารณา รายขอ้พบว่า ขอ้ความชดัเจนของ
หลกัการและเหตุผล ขอ้ความครอบคลุม ครบถว้นของเน้ือหาท่ีน าเสนอ และขอ้ความเป็นประโยชน์
ส าหรับการน าไปใชใ้นสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดรั้บฉันทามติ
จากผูเ้ช่ียวชาญ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด( Mdn = 5, IQR = 0.0) รองลงมาคือขอ้ความสมบูรณ์ครบถว้น
ของเน้ือหาบทท่ี 1อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด(Mdn = 5, IQR = 0.5) การท่ีไดข้อ้สรุปเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีเป็นสถานศึกษาแบบอยา่งการ
จดัการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต้องการให้
สถานศึกษาน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรียน การสอนการจดั
กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนและการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดการปรับเปล่ียนแนวคิดในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ศาลินา  บุญเก้ือ และนันท
กาญจน์  ชินประหัษฐ์ (2557 : 129) ศึกษาวิจยั เร่ือง การถอดบทเรียนและวิเคราะห์อตัลกัษณ์ ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการศึกษา พบว่า ผูบ้ริหารจะตอ้งสามารถสร้าง
แนวทาง หลกัคิดและหลกัปฏิบติั สามารถปฏิบติัตนใหเ้ป็นตน้แบบและสร้างแรงจูงใจแก่ผูอ่ื้น และ
เสริมสร้างใหเ้กิดความมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย เกิดความร่วมมืออยา่งเตม็ใจ ท าดว้ยใจอยา่งเต็มที และ
มีหลกัการบริหารจดัการสถานศึกษา คือการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยผูบ้ริหารเป็นนักบริหาร 
นกัพฒันา และนกัปฏิบติั ผูบ้ริหารรู้จกัตนเอง รู้จกับริบท และรู้จกัผูอ่ื้นดว้ยการเขา้ใจ เขา้ถึงอย่างมี
เหตุผล น ามาสู่การพฒันาอยา่งพอเพียง สอดคลอ้งกบัหลกัการ ทรงงาน คือ การระเบิดจากขา้งใน ท่ี
ผูบ้ริหารไดน้ ามาเป็นแนวคิดแนวปฏิบติัอีกหลกัหน่ึง อนัเป็นภูมิคุม้กนัท่ีดีให้ผูบ้ริหารไดเ้ขา้ใจและ
สามารถบริหารจดัการทั้งบุคลากร และทรัพยากรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ค่าในบริบทของ
ตนเอง อีกทั้งยงัน าไปสู่การรู้รักสามคัคีของบุคลากรในศูนยแ์ละชุมชน ก่อให้เกิดทีมงานทีเขม้แข็ง
ยิ่งขึ้ น ผูบ้ริหารมีการวางแผน วางนโยบาย และการสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของ
สถานศึกษาในการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาในแผนปฏิบติัการ 
ของสถานศึกษา พร้อมทั้งจดัสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม และผูบ้ริหารตอ้งมีความเขา้ใจและ
สามารถบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัตามบริบทของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
คุม้ค่า และสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ สาโรจน์ ขอจ่วนเต๋ียว (2561 : 59) ศึกษาวิจยั เร่ือง การพฒันา
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รูปแบบการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาประเภทช่างอุตสาหกรรมภายใตน้บายประเทศไทย 4.0 
พบว่า ความส าเร็จในการบริหารไดรั้บอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากการติดตามและควบคุมองค์กร
และคุณลกัษณะผูบ้ริหาร 4.0 โดยตวัแปรท่ีมีขนาดอิทธิพลสูงสุด คือการติดตาม และควบคุมองคก์ร
ไดรั้บอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากคุณลกัษณะผูบ้ริหาร 4.0 การวางแผนและการจดัการองคก์รไดรั้บ
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากคุณลกัษณะผูบ้ริหาร 4.0 และพบว่า ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลรวมสูงสุด คือ
คุณลกัษณะผูบ้ริหาร 4.0 โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.959 ความส าเร็จของการบริหารสถานศึกษา 
ไดรั้บอิทธิพลทางออ้มจากนโยบายการอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม 4.0 และการควบคุมติดตาม
องคก์รไดรั้บอิทธิพลทางออ้มจากคุณลกัษณะผูบ้ริหาร 4.0 
 4. ผลการทดลองใชรู้ปแบบและประเมินรูปแบบในการบริหารงานฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา 
  4.1 การทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา พบว่าการประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
ระหวา่งปี พ.ศ. 2561 กบัปี พ.ศ. 2562 ในภาพรวม มีผลต่างร้อยละ 7.05 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า 
มาตรฐานดา้นการจดัการอาชีวศึกษา ผลต่างสูงสุดร้อยละ 7.14 มาตรฐาน รองลงมาดา้นการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้มีผลต่างร้อยละ 6.67 และมาตรฐานดา้นคุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีพึง
ประสงคผ์ลต่างร้อยละ 6.27 ตามล าดบั การท่ีไดข้อ้สรุปเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากวิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
จงัหวดัสงขลา ด าเนินการตามวิสัยทศัน์ของสถานศึกษาท่ีว่า “มุ่งมัน่จดัการศึกษาเพื่อผลิตก าลงัคน
ดา้นวิชาชีพท่ีหลากหลาย ใหมี้ฝีมือควบคู่คุณธรรม ตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน นอ้มน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่มาตรฐานสากล” และแนวทางในการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีได้ก าหนด
เกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ซ่ึงได้
มีการจดัรายการประเมินในแต่ละด้านหรือประเด็นการประเมินให้สอดคล้องกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 2561 ขอ้ 3 ท่ีก าหนดว่า “ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง จดัให้มีระบบการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา
ให้ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาท่ี รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ท่ี
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว”้ และการปรับปรุงการ
ประเมินและการค านวณค่าคะแนนใหม่ของเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ปรับปรุง พ.ศ. 2562 ส าหรับสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาใน
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ระดบัอาชีวศึกษา จึงท าให้ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา การประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
ระหวา่งปี พ.ศ. 2561 กบัปี พ.ศ. 2562 มีผลต่าง ท่ีแสดงถึงพฒันาการท่ีดีขึ้นในทุกดา้น ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับงานวิจยัของบุษบา ศรีมี (2560 : 141) ศึกษาวิจยั เร่ือง การศึกษาสภาพการด าเนินงานและแนว
ทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผลการวิจยัพบว่า มาตรฐานด้านกระบวนการทาง
การศึกษา มีสภาพการด าเนินงานสูงสุดนั้นอาจเน่ืองมาจาก ด้านกระบวนการทางการศึกษา มี
มาตรฐานท่ีมีความส าคญัใน 5 ด้าน คือ 1) สถานศึกษาด าเนินการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 2) สถานศึกษาจดัท าและบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญ 3) สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 4) สถานศึกษา
จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ 5) สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีเป็นมมาตรการเสริมเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาใหสู้งขึ้น 
  4.2 การประเมินรูปแบบในการบริหารงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา พบว่าผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีความคิดเห็นเก่ียวกับความเป็นไปได้ ความมี
ประโยชน์ ความเหมาะสม และความถูกตอ้งของรูปแบบในการบริหารงานฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลาในภาพ
รวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาทั้งรายดา้น และรายขอ้พบว่ามากท่ีสุดเช่นเดียวกนั การท่ี
ได้ขอ้สรุปเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีความเห็นว่ารูปแบบการ
บริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเหมาะสม 
เป็นไปได ้และมีประโยชน์ต่อการปฏิบติังานให้เป็นไปแผนงานโครงการ และแผนปฏิบติัการ มี
การบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา คือ 
ร่วมวางแผน ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติั ร่วมขบัเคล่ือนการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึง
สอดคลอ้งกับงานวิจยัของยงควิโรจน์ เศษวงค์ (2562 : 188) ศึกษาวิจยั เร่ือง การพฒันารูปแบบการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมโดยเครือข่ายการศึกษาของโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิ เศษเชียงราย 
ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเครือข่ายการศึกษาของโรงเรียนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษเชียงราย (PTIDBEA Model) มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้มากท่ีสุด เป็น
เพราะรูปแบบท่ีมีโครงสร้างเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัระหว่างเครือข่ายอย่างเป็นระบบ เครือข่ายความ
ร่วมมือก าหนดบทบาทหน้าท่ี และวิธีการท่ีมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนเพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกัน 
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โดยมีช่ือรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม PTIDBEA Model ท่ีชดัเจน มีวตัถุประสงค์ มีหลกัการ
ของรูปแบบ ซ่ึงมีการรวมตวักนัดว้ยจิตส านึกความรับผิดชอบ มีเน้ือหาและกระบวนการการมีส่วน
ร่วม ซ่ึงมีลกัษณะการมีส่วนร่วมคือ 1)ร่วมวางแผน 2)ร่วมคิด 3)ร่วมตดัสินใจ 4)ร่วมปฏิบติั 5)ร่วม
รับผลการขบัเคล่ือนองคก์รการจดัการศึกษา 6)ร่วมประเมินผลกิจกรรมร่วมกนั และ 7)ร่วมปรับปรุง
พฒันา และมีเง่ือนไขการใช้รูปแบบท่ีสามารถน าไปสู่เป้าหมายได้ มีการแสวงหาวิธีการร่วมกัน
อย่างเป็นระบบ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอุบล วรรณพาด (2561 : 142) ศึกษาวิจยั เร่ืองรูปแบบ
การพฒันาครูโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นทีการศึกษามธัยมศึกษา จงัหวดัร้อยเอ็ด 
ผลการวิจยัพบวา่ ผลการประเมินรูปแบบการพฒันาครูโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้น
ทีการศึกษามธัยมศึกษา จงัหวดัร้อยเอ็ด พบว่าความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม 
และความถูกตอ้ง กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นว่าทั้งในภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมากทีสุด ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที
การศึกษามธัยมศึกษา จงัหวดัร้อยเอด็น้ี ไดด้ าเนินการอยา่งเป็นกระบวนการ มีความเป็นนระบบตาม
หลักการพัฒนารูปแบบ โดยเร่ิมจากการศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาครูโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นทีการศึกษามธัยมศึกษา จงัหวดัร้อยเอ็ด มีการสร้างรูปแบบอยา่ง
เป็นระบบ การตรวจสอบรูปแบบด้วยการสนทนากลุ่ม การประเมินรูปแบบเชิงประจักษ์โดย
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัร้อยเอด็ 

4. ข้อเสนอแนะ 

 ผลจากการวิจยัท าให้ได้รูปแบบในการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา ท่ีมีความเป็นประโยชน์ มี
ความเป็นไปไดมี้ความเหมาะสมและมีความถูกตอ้ง ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 4.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1. ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรน ารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชป้ระกอบการก าหนดนโยบายการพฒันา
คุณภาพสถานศึกษา โดยเฉพาะดา้นการบริหารงานในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เพราะเป็นฝ่าย
ท่ีจะควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณในการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ใหเ้ป็นไปตาม
ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ของแผนพฒันาสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนพฒันาการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบติัการประจ าปีให้บรรลุตามวิสัยทศัน์ และพนัธกิจ ของ
สถานศึกษาท่ีส่งผลโดยตรงตอ่คุณภาพผูเ้รียน 
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  2. ส านักงานอาชีวศึกษาจงัหวดัสงขลา ควรน ารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ประกอบนโยบายในการส่งเสริมการ
พฒันาสถานศึกษาในสังกดัอยา่งเป็นรูปธรรมและควรด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
 4.2 ข้อเสนอแนะเชิงการปฏิบัติ 
  1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรน ารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับการบริหารงานตามขอบข่ายและภารกิจการ
บริหารและการจดัการสถานศึกษาฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายพฒันากิจการนักเรียน นักศึกษา และ
ฝ่ายวิชาการ โดยก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษา 
  2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการบริหารจดัการ และการจดัการเรียนการสอน โดยจดัท าโครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการให้ความรู้ความเขา้ใจกบัครูผูส้อน และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมกบัมีเสริมแรงดว้ย
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
 4.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 
  1. ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัการด าเนินงานในขอบข่ายงานประกนัคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างละเอียดว่ามีองค์ประกอบ
ใดบ้างและขยายขอบเขตของการด าเนินการในส่วนต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
  2. ควรมีการวิจยัศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือของ
สถานศึกษาท่ีเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างและพฒันาองค์
ความรู้ใหม่เก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาให้กบัผูบ้ริหารสถานศึกษาของส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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ภาคผนวก ก 

บนัทึกขอ้ความขออนุญาต สถานศึกษา 
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ภาคผนวก ข 

หนงัสือขอความอนุเคราะห์, หนงัสือขอเชิญและรายช่ือผูท้รงคุณวุฒิ, ผูเ้ช่ียวชาญ  
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ตารางท่ี  52  รายช่ือผูท้รงคุณวุฒิในการตรวจสอบร่างองคป์ระกอบของรูปแบบการบริหารฝ่าย 
                     แผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยั 
                     เทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา 
 
ท่ี ช่ือผูท้รงคุณวุฒิ ต าแหน่ง 
1 ดร.มงคลชยั สมอุดร นกัวิชาการทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจ าส านกันายกรัฐมนตรี  

วิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ 
2 ดร.จุรี ทพัวงษ ์ ผูอ้  านวยการวิทยฐานะเช่ียวชาญ 

ขา้ราชการบ านาญ 
3 ดร. สมบูรณ์ ชดชอ้ย ผูอ้  านวยการวิทยฐานะเช่ียวชาญ 

วิทยาลยัสารพดัช่างนครศรีธรรมราช 
4 ดร.ภริดา ภู่ศิริ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

สถานศึกษาหวัหนา้งานฝึกอบรมโครงการส่วนพระองค์
สวนจิตรลดา 

5 อาจารยล์ะเอียด น่ิมมโน ศึกษานิเทศก ์วิทยฐานะเช่ียวชาญ 
ขา้ราชการบ านาญ 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประเมินสถานศึกษาแบบอยา่งการจดั
กิจกรรมเรียนรู้และการบริหารจดัการตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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ตารางท่ี  53  รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปไดข้องรูปแบบ 
                     การบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ 
                     วิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา 
 
ท่ี ช่ือผูเ้ช่ียวชาญ ต าแหน่ง 
1 ดร.มงคลชยั สมอุดร นกัวิชาการทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจ าส านกันายกรัฐมนตรี  

วิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ 
2 ดร.สาโรจน ์ขอจ่วนเต๋ียว ผูอ้  านวยการ วิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษปรึกษาดา้นมาตรฐาน

อาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรมรักษาราชการแทน ผูอ้  านวยการ
ส านกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3 ร.ท. ดร. สมพร ปานด า ผูอ้  านวยการวิทยฐานะเช่ียวชาญ ส านกัอ านวยการ  
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4 ดร. สมบูรณ์ ชดชอ้ย ผูอ้  านวยการวิทยฐานะเช่ียวชาญ 
วิทยาลยัสารพดัช่างนครศรีธรรมราช 

5 ดร.จุรี ทพัวงษ ์ ผูอ้  านวยการวิทยฐานะเช่ียวชาญ ขา้ราชการบ านาญ 
6 นายก าจดั บุญพนัธุ์ ผูอ้  านวยการวิทยฐานะเช่ียวชาญ ขา้ราชการบ านาญ 
7 รศ. ดร. เอกรินทร์ สังขท์อง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
8 รศ. ดร. จรัส อติวิทยาภรณ์ อาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์และศิลปะศาสตร์  

มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 
9 ผศ. ดร.ณชัชา มหปุญญนนท ์ อาจารยส์าขาวิชาการประเมินผลและวิจยั  

มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
10 ดร.วรลกัษณ์ ชูก าเนิด อาจารยส์าขาวิชาการบริหารการศึกษา  

หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
11 ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษณิ 
12 ดร. ศิลปะชยั สุวรรณมณี อาจารยส์าขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษณิ 
13 ดร.ภริดา ภู่ศิริ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

สถานศึกษาหวัหนา้งานฝึกอบรมโครงการส่วนพระองค์
สวนจิตรลดา 
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ตารางท่ี  53  (ต่อ) 
ท่ี ช่ือผูเ้ช่ียวชาญ ต าแหน่ง 

14 อาจารยล์ะเอียด น่ิมมโน ศึกษานิเทศก ์วิทยฐานะเช่ียวชาญ ขา้ราชการบ านาญ 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประเมินสถานศึกษาแบบอยา่งการจดั
กิจกรรมเรียนรู้และการบริหารจดัการตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

15 ดร.ธนวฒัน์ กณะบุตร ผูอ้  านวยการวิทยฐานะเช่ียวชาญ ขา้ราชการบ านาญ 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประเมินสถานศึกษาแบบอยา่งการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจดัการตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

16 นายสุนนัต ์ธีระบญัชร ผูอ้  านวยการวิทยฐานะเช่ียวชาญ  
โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพท่ี 90 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประเมินสถานศึกษาแบบอยา่งการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจดัการตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

17 นายวิชิต วิเชียร ผูอ้  านวยการวิทยาลยัการอาชีพไชยา 
สถานศึกษาแบบอยา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้และการ
บริหารจดัการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ตารางท่ี  54  รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือการใชรู้ปแบบการบริหาร 
                     ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ 
                     วิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา 
 
ท่ี ช่ือผูเ้ช่ียวชาญ ต าแหน่ง 
1 นายสิทธิพร คลงัแสง ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยแีละการจดัการปง 
2 นางวรรณา โกสิยาภรณ์ ผูอ้  านวยการวิทยาลยัสารพดัช่างสงขลา 
3 นายณชัธร ทองดอนเรียง ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร 
4 นายอภยั งามแสง ผูอ้  านวยการวิทยาลยัสารพดัช่างปราจีนบุรี 
5 นายระเบียบ เท่ียงธรรม ผูอ้  านวยการวิทยาลยัการอาชีพสตึก 
6 นายประจกัษ ์เลขตะระโก รองผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคนิคเลย 
7 นายวรพนัธ์ เพิ่มพูน รองผูอ้  านวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษาสุโขทยั 
8 นายเจนวิทย ์ครองตน ผูอ้  านวยการวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี 
9 นายปริวฒัน์ ถานิสโร ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษาชลบุรี 

10 นายบนัลือศกัด์ิ มานาดี ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชียัภูมิ 
11 นางขนิษฐา งามชุ่ม รองผูอ้  านวยการวิทยาลยัการอาชีพพุทธมณฑล 
12 นางสุรางค ์อภิรมยว์ิไลชยั ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษานครสวรรค ์
13 นายสมชาย นวลใย ผูอ้  านวยการวิทยาลยัการอาชีพสมเด็จเจา้พะโคะ 
14 นายอภิเดช จนัทรศรี รองผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคนิคสตูล 
15 นางภาณทัทกา วงศากิตติกุล ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) 
16 นายสมบูรณ์ ชดชอ้ย ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
17 นายมนสัฌาน ์ชูเชิด ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษาสงขลา 
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ภาคผนวก ค 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคใ์นการ
พฒันารูปแบบการบริหารงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง  ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพงึประสงค์ในการพฒันารูปแบบการบริหารฝ่าย

แผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา 

........................................................................................................................................... 
 
ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับน้ีมุ่งศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ในการพัฒนา
รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
วิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา 
 2. แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  ประกอบดว้ย 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
บริหารงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ 

ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงาน  และ 
ความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา 
 3. ค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยไม่
กระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่านแต่อยา่งใดผูว้ิจยัจะน าเสนอผลการวิจยัในภาพรวมและขอให้
ท่านตอบค าถามใหค้รบทุกตอน และทุกขอ้  
              ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณทุกท่าน  ท่ีกรุณาสละเวลาอนัมีค่าในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี   
 
 
         นายธราเทพ  นาคเผือก 
       รองผูอ้  านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
          วิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
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ตอนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวั 
ค าช้ีแจง :โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงใน (  ) หนา้ขอ้ความซ่ึงตรงกบัความเป็นจริงเก่ียวกบัผูต้อบ
แบบสอบถาม 

1.  เพศ 
  (     )  ชาย 
  (     )  หญิง 

2.  วุฒิการศึกษา 
  (     )  ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
  (     )  ปริญญาตรี 
  (     )  สูงกวา่ปริญญาตรี 
 3.  อาย ุ
  (     )  21 - 30 ปี 
  (     )  31 - 40 ปี 
  (     )  41 - 50 ปี 
  (     )  51 - 60 ปี 

4.  ประสบการณ์ในการท างาน 
  (     )  ต ่ากวา่ 5 ปี 
  (     )  5 - 10 ปี 
  (     )  10 ปีขึ้นไป 
ตอนท่ี 2   ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการบริหารงานของวิทยาลยัเทคนิคจะนะและการประยกุตใ์ชห้ลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย / ในช่องดา้นขวามือทั้งส่วนสภาพปัจจุบนัและส่วนความตอ้งการท่ี
จะใหเ้กิดการพฒันาแต่ละขอ้เพียงส่วนละค าตอบเดียว โดยพิจารณาวา่ตรงตามสภาพความความเป็น
จริงและตรงตามความตอ้งการของท่านวา่อยูใ่นระดบัใด โดยมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 

ระดบั 5  หมายถึง  อยูใ่นระดบั   มากท่ีสุด 
ระดบั 4  หมายถึง  อยูใ่นระดบั   มาก 
ระดบั 3  หมายถึง  อยูใ่นระดบั   ปานกลาง 
ระดบั 2  หมายถึง  อยูใ่นระดบั   นอ้ย 
ระดบั 1  หมายถึง  อยูใ่นระดบั   นอ้ยท่ีสุด 
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ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อ
ท่ี 

การบริหารงานแผนงานและความร่วมมือ 
สภาพท่ีเป็นจริง สภาพท่ีพงึประสงค์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 0. การมีส่วนร่วมในการก าหนดอตัลกัษณ์สถาน 

ศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

   /    /    

ค าอธิบาย  ขอ้ 0. ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องล าดบัท่ี  2 ในส่วนสภาพท่ีเป็นจริง หมายถึง ท่านรับรู้ว่า
ปัจจุบันการมีส่วนร่วมในการก าหนดอัตลักษณ์สถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดบั น้อย และท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องล าดบัท่ี  4 ในส่วนสภาพท่ีพึง
ประสงค ์หมายถึง ท่านตอ้งการให้มีการพฒันาการมีส่วนร่วมในการก าหนดอตัลกัษณ์สถานศึกษา
ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นระดบั มาก 
 
 

ข้อ
ท่ี 

การบริหารงานแผนงานและความร่วมมือ 
สภาพท่ีเป็นจริง สภาพท่ีพงึประสงค์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา           
1. การจดัอบรมใหบุ้คลากรไดมี้ความรู้ความเขา้ใจ

ในการประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา9
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

          

2. การวางแผนด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาภายใต้
หลกัความมีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี
และเหมาะสมกบัศกัยภาพหน่วยงาน 

           

3. การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยส่งเสริมการสั่งสมความรู้ และ
ศึกษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ 

          

4. การด าเนินการเป็นขั้นเป็นตอนพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานตน้
สังกดั 
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ข้อ
ท่ี 

การบริหารงานแผนงานและความร่วมมือ 
สภาพท่ีเป็นจริง สภาพท่ีพงึประสงค์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
5. การด าเนินการเป็นขั้นเป็นตอนพร้อมรับการ

ประเมินจากส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

          

6. มีการประสานงานกบัทุกส่วนในสถานศึกษา
ดว้ยความเพียรพยายาม และรอบคอบให้ด าเนิน 
งานเป็นไปตามระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

          

7. การประสานงานกบัสถานประกอบการ  บุคคล  
องคก์รและหน่วยงานภายนอก ภายใตค้วาม
เพียรพยายาม และรอบคอบในการด าเนินงาน
ตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 

          

งานส่งเสริมผลติผล  การค้าและประกอบธุรกจิ           
8. การส่งเสริมใหน้กัเรียน นกัศึกษา  และบุคลากร

ในสถานศึกษาประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 

          

9. การจดัท าแผนธุรกิจร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมและ
วฒันธรรม ดว้ยความพอประมาณ มีเหตุผล และ
มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 

          

10. การส่งเสริมการท าธุรกิจขนาดยอ่มการประกอบ
อาชีพอิสระเพื่อสร้างรายไดโ้ดยยดึความ
พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 

          

11. การด าเนินกิจกรรมสหการสอดคลอ้งกบัการ
จดัการเรียน การสอนดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต 
และมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 

          

12. การก ากบั ติดตามและจดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย  
ในงานผลิตผลการคา้และธุรกิจเป็นไปตามหลกั
วิชาการ และหลกักฎหมาย ดว้ยความรอบคอบ  
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ข้อ
ท่ี 

การบริหารงานแผนงานและความร่วมมือ 
สภาพท่ีเป็นจริง สภาพท่ีพงึประสงค์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

งานวางแผนและงบประมาณ           
13. การจดัท าแผนปฏิบติัราชการเป็นไปอยา่งมี

เหตุผลตามหลกัวิชาการ หลกัคุณธรรม และ
หลกักฎหมาย 

          

14. การจดัท าแผนพฒันาสถานศึกษาเป็นไปอยา่งมี
เหตุผลตามหลกัวิชาการ หลกัคุณธรรม และ
วฒันธรรมท่ีดีงาม 

          

15. การจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีเป็นไปอยา่งมี
เหตุผลโดยค านึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและผลท่ี
คาดวา่จะเกิดขึ้นอยา่งรอบคอบ ถว้นถ่ี 

          

16. การจดัท าขอ้มูลแผนการรับนกัเรียน  นกัศึกษามี
ความพอดีต่อความจ าเป็นและเหมาะสมของ
สถานศึกษา 

          

17. การตรวจและควบคุมการใชจ่้ายเงินงบประมาณ  
มุ่งใหเ้กิดการใชจ่้ายอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

          

18. การตรวจและควบคุมการใชจ่้ายเงินนอก
งบประมาณมุ่งใหเ้กิดการใชจ่้ายอยา่ง
พอประมาณ และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

          

19. การปรับแผนการใชจ่้ายเงินของสถานศึกษา
เป็นไปตามการเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม 

          

20. การรวบรวมแผนการใชจ่้ายเงินงบประมาณเนน้
ความประหยดั เรียบง่าย และไดป้ระโยชน์สูงสุด 

          

21. การรวบรวมแผนการใชจ่้ายเงินนอกงบประมาณ
เนน้ความประหยดั และไดป้ระโยชน์สูงสุด 

          

22. การส ารวจความตอ้งการวสัดุ ครุภณัฑข์อง
แผนกวิชา และงาน เป็นไปตามความจ าเป็น 
และเหมาะสม ไม่มากเกินไป ไม่นอ้ยเกินไป 
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ข้อ
ท่ี 

การบริหารงานแผนงานและความร่วมมือ 
สภาพท่ีเป็นจริง สภาพท่ีพงึประสงค์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
23. การวิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเป็นไปตาม

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ           
24. การรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานภายในเป็นไป

ดว้ยความอดทน ความเพียร และความรอบคอบ 
          

25. การรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานภายนอกสถาน 
ศึกษาเป็นไปดว้ยความอดทน ความเพียร 
สติปัญญา และความรอบคอบ 

          

26. การประมวลผล  จดัเก็บ  รักษา  จดัท า  และ
บริการขอ้มูล สารสนเทศ เป็นไปเพื่อการเช่ือม 
โยงสัมพนัธ์กนัเพื่อการวางแผนและประยกุตใ์ช ้

          

27. การรวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆมีการ
ปฏิบติัอยา่งรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั  

          

28. การพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูลของสถานศึกษา
เป็นไปเพื่อการเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับผลกระทบ
และการเปล่ียนแปลง ทั้งในและต่างประเทศ 

          

29. การก ากบั ควบคุม ดูแลระบบใหเ้ป็นไปตามกฎ 
หมายวา่ดว้ยการกระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

          

30. การด าเนินการเก่ียวกบัศูนยก์ าลงัคนอาชีวศึกษา
ดว้ยความอดทน ความเพียร สติปัญญา และ
ความรอบคอบ 

          

31. การพฒันาศกัยภาพเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเนน้
ความจ าเป็นและเหมาะสมกบัฐานะของ
สถานศึกษา สังคม และวฒันธรรม 

          

งานวิจัย  พฒันา  นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์           
32. การส่งเสริม สนบัสนุนบุคลากรใหใ้ชท้รัพยากร

อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดในการวิจยั การ
พฒันาองคค์วามรู้  เทคโนโลย ี และนวตักรรม   
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ข้อ
ท่ี 

การบริหารงานแผนงานและความร่วมมือ 
สภาพท่ีเป็นจริง สภาพท่ีพงึประสงค์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
33. การส่งเสริม สนบัสนุน นกัเรียน นกัศึกษาใหใ้ช้

ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดในการวิจยั 
ทดลอง สร้างนวตักรรม โครงการ โครงงาน 
และส่ิงประดิษฐ์ต่าง ๆ  

          

34. การวิจยั และประเมินผลการใชห้ลกัสูตรโดยยดึ
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

          

35. การประเมินผลสัมฤทธ์ิการจดัการเรียนการสอน
เป็นไปอยา่งมีเหตุผลตามหลกัวิชาการ 

          

36. การประเมินผลการใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ  อุปกรณ์  
ครุภณัฑท์างการศึกษา ในการจดัการเรียนการ
สอนตามหลกัความพอประมาณ และมีเหตุผล 

          

37. การประเมินผลการใชอ้าคารสถานท่ี และงาน
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน
โดยยดึตามหลกัความพอประมาณ และมีเหตุผล 

          

38. การประเมินผลการจดัอบรมโดยยดึตามหลกั
กฎหมาย หลกัวิชาการ และหลกัคุณธรรม 

          

39. การประเมินผลการจดักิจกรรมในสถานศึกษา
โดยยดึตามหลกัวิชาการ หลกัคุณธรรม และ
วฒันธรรมท่ีดีงาม 

          

งานความร่วมมือ           
40. การประสานความร่วมมือกบัต่างประเทศในการ

ร่วมลงทุนเพื่อการศึกษาเป็นไปโดยค านึงถึง
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะ
เกิดขึ้น อยา่งรอบคอบ ถว้นถ่ี 

          

41. การประสานความร่วมมือและด าเนินกิจกรรม
ของสถานศึกษาด าเนินการโดยค านึงถึงปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง อยา่งรอบคอบ ถว้นถ่ี 
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ข้อ
ท่ี 

การบริหารงานแผนงานและความร่วมมือ 
สภาพท่ีเป็นจริง สภาพท่ีพงึประสงค์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
42. การประสานความช่วยเหลือจากภายนอกในการ

ร่วมลงทุนเพื่อการศึกษาเป็นไปตามความจ าเป็น
และเหมาะสม โดยไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น 

          

43. การประสานงานและใหค้วามร่วมมือกบัฝ่าย 
งานต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาอยา่งรู้เขา รู้เรา 
รู้จกัเลือกน าส่ิงท่ีดีและเหมาะสมมาประยกุตใ์ช ้

          

44. การประสานงานและใหค้วามร่วมมือกบัหน่วย 
งานต่าง ๆ ภายนอกสถานศึกษาอยา่งรู้เขา รู้เรา 
รู้จกัเลือกน าส่ิงท่ีดีและเหมาะสมมาประยกุตใ์ช ้

          

45. การประสานงานในการด าเนินงานการศึกษา
ตามระบบการประกนัคุณภาพเป็นไปดว้ยความ
อดทน ความเพียร สติปัญญา และความรอบคอบ 

          

ตอนท่ี 3   ขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
ค าช้ีแจง : ขอใหท้่านแสดงความคิดเห็นตามสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีพึงประสงคต์ามประเด็นท่ี
ก าหนด 
1.  งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

สภาพท่ีเป็นจริง...................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 

สภาพท่ีพึงประสงค.์............................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
2.  งานส่งเสริมผลติผล  การค้าและประกอบธุรกจิ 

สภาพท่ีเป็นจริง...................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 

สภาพท่ีพึงประสงค.์............................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
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3.  งานวางแผนและงบประมาณ 
สภาพท่ีเป็นจริง...................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 
สภาพท่ีพึงประสงค.์............................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 
4.  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

สภาพท่ีเป็นจริง...................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 

สภาพท่ีพึงประสงค.์............................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
5.  งานวิจัย  พฒันา  นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ 

สภาพท่ีเป็นจริง...................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 

สภาพท่ีพึงประสงค.์............................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
6.  งานความร่วมมือ 

สภาพท่ีเป็นจริง...................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 

สภาพท่ีพึงประสงค.์............................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณท่าน  ท่ีกรุณาสละเวลาอนัมีค่าในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ง 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อตรวจสอบร่างองคป์ระกอบของรูปแบบการบริหารงาน
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ 

จงัหวดัสงขลา 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง การพฒันารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา 

ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบร่างองคป์ระกอบของรูปแบบการบริหาร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
จงัหวดัสงขลา 
 2. แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ตอนท่ี 1 เป็นการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับร่าง
องคป์ระกอบของรูปแบบท่ีผูวิ้จยัไดส้ร้างขึ้น และ ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั
ความสอดคลอ้งของความตอ้งการจ าเป็นในการประยุกตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
แต่ละงานกบัร่างองค์ประกอบของรูปแบบท่ีผูวิ้จยัร่างขึ้น โดยให้ท่านพิจารณา ถา้ท่านมีความคิด
เห็นอยา่งไร โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง  หนา้ความคิดเห็น ตามเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 

ให ้    +1           มีความเห็นวา่ แน่ใจวา่ความตอ้งการจ าเป็นสอดคลอ้งกบัร่างองคป์ระกอบ  
        ของรูปแบบ 
ให ้  0       มีความเห็นวา่ไม่แน่ใจวา่ความตอ้งการจ าเป็นสอดคลอ้งกบัร่างองค ์ 
                         ประกอบของรูปแบบ 
ให ้ -1           มีความเห็นวา่ แน่ใจวา่ความตอ้งการจ าเป็นกบัร่างองคป์ระกอบของ 
                         รูปแบบไม่สอดคลอ้งกนั 
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงท่ีท่านไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่าในการพิจารณาตรวจสอบร่าง

องคป์ระกอบของรูปแบบและให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเป็นอยา่งดียิ่ง ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากท่านผูว้ิจยัจะ
น าไปใชป้ระกอบการเขียนยกร่างองคป์ระกอบย่อยต่าง ๆ ของรูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหช้ดัเจนและสมบูรณ์มากยิง่ขึ้นต่อไป 

 

    (นายธราเทพ   นาคเผือก) 
         รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา วิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
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ตอนท่ี 1    
ในการจดัท าร่างขององคป์ระกอบของรูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่างองคป์ระกอบมี 6 งาน ไดแ้ก่ 
1.  งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   
2.  งานส่งเสริมผลิตผล  การคา้และประกอบธุรกิจ  
3.  งานวางแผนและงบประมาณ    
4.  งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ     
5.  งานวิจยั  พฒันา  นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์   
6.  งานความร่วมมือ      

 
ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงใน  หนา้ความคิดเห็น และ

โปรดใหข้อ้เสนอแนะตามท่ีเห็นสมควร 
  เห็นดว้ยกบัร่างองคป์ระกอบของรูปแบบทั้ง 6 งาน 
  ไม่เห็นดว้ย 
 ขอ้เสนอแนะ
.......................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ตอนท่ี 2    
การตรวจสอบความสอดคลอ้งของความตอ้งการจ าเป็นในการประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละงานกบัร่างองคป์ระกอบของรูปแบบท่ีผูวิ้จยัร่างขึ้น 
 

ข้อ
ท่ี 

องค์ประกอบของรูปแบบ 
เกณฑ์การพจิารณา 

1 0 -1 

งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

1. การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง โดยส่งเสริม
การสั่งสมความรู้ และศึกษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ 

   

2. การวางแผนด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาภายใตห้ลกัความมีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนั
ในตวัท่ีดีและเหมาะสมกบัศกัยภาพหน่วยงาน 

   

3. การประสานงานกบัสถานประกอบการ  บุคคล  องคก์รและหน่วยงาน
ภายนอก ภายใตค้วามเพียรพยายาม และรอบคอบในการด าเนินงาน
ตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 

   

งานส่งเสริมผลติผล การค้าและประกอบธุรกจิ  
4. การส่งเสริมการท าธุรกิจขนาดยอ่มการประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้าง

รายไดโ้ดยยดึความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 
   

5. การส่งเสริมใหน้กัเรียน นกัศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา
ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 

   

6. การจดัท าแผนธุรกิจร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสอดคลอ้งกบั
สภาพสังคมและวฒันธรรม ดว้ยความพอประมาณ มีเหตุผล และมี
ภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 

   

งานวางแผนและงบประมาณ  
7. การรวบรวมแผนการใชจ่้ายเงินนอกงบประมาณเนน้ความประหยดั 

และไดป้ระโยชน์สูงสุด 
   

8. การตรวจและควบคุมการใชจ่้ายเงินงบประมาณ  มุ่งให้เกิดการใชจ่้าย
อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

   

9. 
 

การส ารวจความตอ้งการวสัดุ ครุภณัฑข์องแผนกวิชา และงาน เป็นไป
ตามความจ าเป็น และเหมาะสม ไม่มากเกินไป ไม่นอ้ยเกินไป 
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ข้อ
ท่ี 

องค์ประกอบของรูปแบบ 
เกณฑ์การพจิารณา 

1 0 -1 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  

10. การประมวลผล จดัเก็บ รักษา จดัท า และบริการขอ้มูล สารสนเทศ 
เป็นไปเพื่อการเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัเพื่อการวางแผนและประยกุตใ์ช ้

   

11. การรวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆมีการปฏิบติัอยา่งรอบรู้ 
รอบคอบ ระมดัระวงั 

   

12. การพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูลของสถานศึกษาเป็นไปเพื่อการเตรียม
ตวัใหพ้ร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลง ทั้งในและต่างประเทศ 

   

งานวิจัย พฒันา นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์  
13. การวิจยั และประเมินผลการใชห้ลกัสูตรโดยยดึตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
   

14. การส่งเสริม สนบัสนุนบุคลากรใหใ้ชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ
สูงสุดในการวิจยั การพฒันาองคค์วามรู้  เทคโนโลย ี และนวตักรรม 

   

15. การส่งเสริม สนบัสนุน นกัเรียน นกัศึกษาใหใ้ชท้รัพยากรอยา่งมี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการวิจยั ทดลอง สร้างนวตักรรม โครงการ 
โครงงาน และส่ิงประดิษฐ์ต่าง ๆ 

   

งานความร่วมมือ  
16. การประสานงานในการด าเนินงานการศึกษาตามระบบการประกนั

คุณภาพเป็นไปดว้ยความอดทน ความเพียร สติปัญญา และความ
รอบคอบ 

   

17. การประสานงานและใหค้วามร่วมมือกบัหน่วย งานต่าง ๆ ภายนอก
สถานศึกษาอยา่งรู้เขา รู้เรา รู้จกัเลือกน าส่ิงท่ีดีและเหมาะสมมา
ประยกุตใ์ช ้

   

18. 
 

การประสานงานและใหค้วามร่วมมือกบัฝ่าย งานต่าง ๆ ภายใน
สถานศึกษาอยา่งรู้เขา รู้เรา รู้จกัเลือกน าส่ิงท่ีดีและเหมาะสมมา
ประยกุตใ์ช ้

   

 
                                                                           (ลงช่ือ)..................................................ผูท้รงคุณวุฒิ 
                                                                                     (.......................................................) 
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ภาคผนวก จ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้อง
รูปแบบการบริหารงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ

วิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา 
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บบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง การพฒันารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง ของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา 

ค าชี้แจง ส่วนท่ี 1  
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อพัฒนารูปแบบในการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา  
 การจดัท าร่างรูปแบบ 
 1. การจดัท ารูปแบบ ไดจ้ากการศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคใ์นการพฒันา
รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา  โดยน าผลท่ีได้จากการวิ เคราะห์ข้อมูล ก าหนดเป็น
องค์ประกอบส าคญัของการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือของสถานศึกษา 6 องคป์ระกอบ 
ไดแ้ก่  

1.  องคป์ระกอบดา้นงานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
2.  องคป์ระกอบดา้นงานส่งเสริมผลิตผล  การคา้และประกอบธุรกิจ 
3.  องคป์ระกอบดา้นงานวางแผนและงบประมาณ 
4.  องคป์ระกอบดา้นงานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 
5.    องคป์ระกอบดา้นงานวิจยั  พฒันา  นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์  
6.    องคป์ระกอบดา้นงานความร่วมมือ  

 2. ผูวิ้จยัน าองค์ประกอบของรูปแบบทั้ง 6 ด้าน ให้ผูท้รงคุณวุฒิ 5 ท่านพิจารณาว่าเห็น
ด้วยหรือไม่  พร้อมกับให้ตรวจสอบความตรงขององค์ประกอบของรูปแบบ ได้ข้อสรุปว่า
ผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านเห็นด้วยกับองค์ประกอบของรูปแบบและรูปแบบดงักล่าวมีความตรง (มีค่า 
IOC ขององค์ประกอบของรูปแบบอยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00)  ส าหรับขอ้ท่ีค่าความสอดคลอ้งต ่ากว่า
เกณฑ์ มี 1 ขอ้ คือการวิจยั และประเมินผลการใช้หลกัสูตรโดยยึดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปรับปรุงจากการศึกษา วิจยัการใชห้ลกัสูตร และสมรรถนะผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
เป็นการจดัท าหลกัสูตรเพื่อพฒันานกัวิจยัของสถานศึกษา และการส่งเสริม สนบัสนุน บุคลากรของ
สถานศึกษาสู่การเป็นนักวิจยัมืออาชีพ ส าหรับขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ โดยภาพรวม ไดแ้ก่ 
การบูรณาการหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ประกอบของรูปแบบเก่ียวกับ
กระบวนการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ควรเน้นให้มีความชัดเจนในระดบัการปฏิบติั 
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ควรมีคู่มือในการใชรู้ปแบบการบริหารงานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา
ดว้ย และ การวิจยัและประเมินผลการใช้หลกัสูตรโดยยึดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ควรยดึหลกัความคุม้ค่าและภูมิคุม้กนั มาใชพ้ฒันานกัวิจยัของสถานศึกษา 
 3. ผูว้ิจยัน าองค์ประกอบของรูปแบบท่ีผ่านการตรวจสอบความตรงและขอ้เสนอแนะของ
ผูท้รงคุณวุฒิมาบูรณาการกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกบัเขียนยกร่างรูปแบบการ
บริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดงัท่ีแนบมา 

ค าชี้แจง ส่วนท่ี 2  
 แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

1. แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน
เชิงความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 2. ให้ท่านพิจารณาร่างองคป์ระกอบของรูปแบบ ถา้ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร โปรดท า
เคร่ืองหมาย  ในช่องแสดงความคิดเห็นตามเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี  

5     หมายความวา่ องคป์ระกอบของรูปแบบมีความเหมาะสมและความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด 
4     หมายความวา่ องคป์ระกอบของรูปแบบมีความเหมาะสมและความเป็นไปไดม้าก 
3     หมายความวา่ องคป์ระกอบของรูปแบบมีความเหมาะสมและความเป็นไปไดป้านกลาง 
2     หมายความวา่ องคป์ระกอบของรูปแบบมีความเหมาะสมและความเป็นไปไดน้อ้ย 
1     หมายความวา่ องคป์ระกอบของรูปแบบมีความเหมาะสมและความเป็นไปไดน้อ้ยท่ีสุด 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงท่ีท่านได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าในการพิจารณาตอบ
แบบสอบถามและให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเป็นอย่างดียิ่ง ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากท่าน ผูว้ิจยัจะน าไปใช้
ประกอบการพฒันางานวิจยัให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป และเม่ือผูวิ้จยัจดัท ารูปแบบได้สมบูรณ์แลว้
ผูว้ิจยัจะจดัท ารูปเล่มเผยแพร่ใหก้บัสถานศึกษาต่าง ๆ ไดใ้ชป้ระกอบเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา เพื่อพฒันาการบริหารสถานศึกษาให้บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียนซ่ึงเป็น
บุคคลส าคญัไดด้ าเนินชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากยิง่ขึ้นต่อไป 

    (นายธราเทพ   นาคเผือก) 
         รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา วิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
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ตอนท่ี 2 
แบบสอบถามความคิดเห็นดา้นความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบริหาร

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารสถานศึกษาของ
วิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา 

 
ข้อที่ องค์ประกอบของรูปแบบ 

ดา้นความ
เหมาะสม 

ดา้นความ 
เป็นไปได ้

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
องค์ประกอบด้านงานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา           

1. การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง โดย
ส่งเสริมการสั่งสมความรู้ และศึกษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ 
1.1 การจดัท าแผนงานการพฒันาบุคลากรดา้นการพฒันาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 
1.2 การจดัท าโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการดา้นการพฒันาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา  
1.3 การส่งเสริมใหบุ้คลากรเขา้ร่วมการศึกษาดูงานจากแหล่ง
เรียนรู้ตน้แบบ และพฒันาระบบการจดัหาและรวบรวมความรู้จาก
แหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
1.4 การจดัการความรู้ในองคก์ร สร้างบรรยากาศเพื่อเอ้ือต่อการ
เรียนรู้เก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้
เกิดขึ้นในทุกหนทุกแห่ง 

          

2. การวางแผนด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาภายใตห้ลกัความมีเหตุผล และมี
ภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีและเหมาะสมกบัศกัยภาพหน่วยงาน 
2.1 การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ วิกกฤต และโอกาส และก าหนด 
พนัธกิจ/เป้าประสงค/์เป้าหมาย/ยทุธศาสตร์/กลยทุธ์/มาตรการเป็น
แนวทางการประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
2.2 การร่วมกนัพิจารณา เพื่อหาสาเหตุ ท่ีส่งผลกระทบทั้งทางบวก
และทางลบต่อการประกนัคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา  
2.3 การประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพการศึกษายกร่าง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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ข้อที่ องค์ประกอบของรูปแบบ 

ดา้นความ
เหมาะสม 

ดา้นความ 
เป็นไปได ้

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 2.4 การประชุมบุคลากรทั้งหมดเพื่อพฒันาความเป็นไปได ้ความ

สอดคลอ้งของมาตรฐานของสถานศึกษากบัการบทบาท ภารกิจ
ของแต่ละบุคคลและงาน 
2.5 การประกาศใช ้ประชาสัมพนัธ์ และเผยแพร่ต่อสาธารณาชน 

          

3. การประสานงานกบัสถานประกอบการ  บุคคล  องคก์รและ
หน่วยงานภายนอก ภายใตค้วามเพียรพยายาม และรอบคอบใน
การด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
3.1 การเผยแพร่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3.2 การรับขอ้มูลความคิดเห็นจากสถานประกอบการ บุคคล 
องคก์รและหน่วยงานภายนอก 
3.3 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นจากสถาน
ประกอบการ บุคคล องคก์รและหน่วยงานภายนอก 
3.4 การสรุปรายงาน พร้อมแนวทางพฒันามาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

          

องค์ประกอบด้านงานส่งเสริมผลติผล การค้าและประกอบธุรกจิ           
4. การส่งเสริมการท าธุรกิจขนาดยอ่มการประกอบอาชีพอิสระเพื่อ

สร้างรายไดโ้ดยยดึความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนัใน
ตวัท่ีดี 
4.1 การประชุมช้ีแจงการด าเนินโครงการหารายไดร้ะหวา่งเรียน 
4.2 การมีส่วนร่วมของนกัเรียน นกัศึกษาและครูท่ีปรึกษา
โครงการหารายไดร้ะหวา่งเรียนในการรับการอบรมบ่มเพาะ
ผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา 
4.3 การวิเคราะห์ ขอ้มูลตลาดและความตอ้งการบริโภคสินคา้ของ
นกัเรียนนกัศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
4.4 การท าบญัชี รับ-จ่าย การสรุปรายงานการด าเนินโครงการและ
การคืนทุนใหก้บัโครงการ 
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ข้อที่ องค์ประกอบของรูปแบบ 

ดา้นความ
เหมาะสม 

ดา้นความ 
เป็นไปได ้

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
5. การส่งเสริมใหน้กัเรียน นกัศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา

ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 
5.1 การจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนและบุคลากรทางการศึกษา ไดรู้้จกั
ศกัยภาพและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงในตนเอง รวมถึง
สภาพแวดลอ้ม เศรษฐกิจและสังคม จนสามารถวางแผนด าเนิน
ชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ้
5.2 ส่งเสริมใหมี้การจดัตั้งชมรมผูด้  ารงตนตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในสถานศึกษา 
5.3 จดัระบบดูแล ช่วยเหลือ และเก้ือหนุนให้ผูเ้รียน และบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถแกปั้ญหา และพฒันาตนเองไดอ้ยา่ง
เหมาะสมตามศกัยภาพของแต่ละบุคคลการ 
5.4 การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ าหน่ายผลผลิตท่ีเกิดจากการ
พฒันาตนเอง และด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

          

6. การจดัท าแผนธุรกิจร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมและวฒันธรรม ดว้ยความพอประมาณ 
มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 
6.1 การเชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นวิทยากรในการ
ก าหนดแนวทางการจดัท าแผนธุรกิจ 
6.2 การส ารวจความตอ้งการ และแนวโนม้ความตอ้งการในการ
อุปโภค บริโภค และบริการของชุมชน สังคม 
6.3 การส่งเสริม สนบัสนุนใหเ้กิดการประกอบกิจการตามแผน
ธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง และการส่งเสริมการตลาด การกระจายสินคา้
แบบครบวงจร 
6.4 การสรุป ประเมินผลการด าเนินการตามแผนธุรกิจ 
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ข้อที่ องค์ประกอบของรูปแบบ 

ดา้นความ
เหมาะสม 

ดา้นความ 
เป็นไปได ้

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
องค์ประกอบด้านงานวางแผนและงบประมาณ           

7. การรวบรวมแผนการใชจ่้ายเงินนอกงบประมาณเนน้ความ
ประหยดั และไดป้ระโยชน์สูงสุด 
7.1 การวิเคราะห์ และพิจารณาประเด็นส าคญัของแผนปฏิบติั
ราชการประจ าปี เพื่อก าหนดกรอบกิจกรรม และโครงการท่ี
ตอบสนองต่อประเด็นยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ของแผนปฏิบติัราชการ
ประจ าปี 
7.2 การพิจารณากิจกรรม และโครงการท่ีจ าเป็นตอ้งใชเ้งินนอก
งบประมาณในการด าเนินการ โดยคณะกรรมการพิจารณา
แผนปฏิบติัราชการประจ าปี 
7.3 การรวบรวมกิจกรรม หรือโครงการ เพื่อจดัท าแผนการใช้
จ่ายเงินนอกงบประมาณ 
7.4 การควบคุมการใชจ่้ายเงินนอกงบประมาณใหเ้ป็นไปตาม
แผนการใชจ่้ายเงินนอกงบประมาณเป็นไปอยา่งประหยดั และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

          

8. การตรวจและควบคุมการใชจ่้ายเงินงบประมาณ  มุ่งให้เกิดการใช้
จ่ายอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
8.1 การวิเคราะห์ และพิจารณาประเด็นส าคญัของแผนปฏิบติั
ราชการประจ าปี เพื่อก าหนดกรอบกิจกรรม และโครงการท่ี
ตอบสนองต่อประเด็นยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ของแผนฯ 
8.2 การพิจารณากิจกรรม และโครงการท่ีจ าเป็นตอ้งใชเ้งิน
งบประมาณในการด าเนินการ โดยคณะกรรมการพิจารณา
แผนปฏิบติัราชการประจ าปี 
8.3 การรวบรวมกิจกรรม หรือโครงการ และวสัดุ อุปกรณ์คงเหลือ
ยกมา เพื่อจดัท าแผนการใชจ่้ายเงินงบประมาณ 
8.4 การควบคุมการใชจ่้ายเงินงบประมาณใหเ้ป็นไปตามแผนการ
ใชจ่้ายเงินงบประมาณเป็นไปอยา่งประหยดั และเกิดประโยชน์ 
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ข้อที่ องค์ประกอบของรูปแบบ 

ดา้นความ
เหมาะสม 

ดา้นความ 
เป็นไปได ้

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
9. 
 

การส ารวจความตอ้งการวสัดุ ครุภณัฑข์องแผนกวิชา และงาน 
เป็นไปตามความจ าเป็น และเหมาะสม ไม่มากเกินไป ไม่นอ้ย
เกินไป 
9.1 การจดัแผนการใชจ่้ายเงินค่าวสัดุ จากเงินงบประมาณตาม
อตัราการจดัสรรงบประมาณ ของแต่ละประเภทวิชา และครุภณัฑ์
ท่ีจ าเป็นเร่งด่วนจากเงินนอกงบประมาณ ตามจ านวนผูเ้รียน และ
แผนการรับนกัเรียน นกัศึกษา 
9.2 การประชุมช้ีแจงแผนการใชจ่้ายเงินต่อหัวหนา้แผนกวิชาและ
หวัหนา้งาน เพื่อรับทราบร่วมกนัและสร้างการรับรู้และความ
เขา้ใจในการด าเนินการตามแผนการใชจ่้ายเงิน 
9.3 ติดตามเร่งรัดให้แผนกวิชาและ จดัส่งโครงการและความ
ตอ้งการวสัดุ ครุภณัฑ ์ตามแผนการใชจ่้ายเงิน 
9.4 การควบคุมการใชจ่้ายเงินงบประมาณใหเ้ป็นไปตามแผนการ
ใชจ่้ายเงินค่าวสัดุและครุภณัฑใ์หเ้ป็นไปอยา่งประหยดั และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน 

          

องค์ประกอบด้านงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ           
10. การประมวลผล จดัเก็บ รักษา จดัท า และบริการขอ้มูล สารสนเทศ 

เป็นไปเพื่อการเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัเพื่อการวางแผนและ
ประยกุตใ์ช ้
10.1 การรวบรวมการด าเนินงานจากทุก ฝ่าย งาน และกิจกรรม 
เพื่อการแปรผลเป็นสารสนเทศ ประกอบการรายงาน และใชเ้ป็น
ขอ้มูลในการบริหาร ผา่นหนา้เวบ็ไซต ์ซ่ึงเช่ือมโยงกนัผา่นทาง
ไฮเปอร์ลิงคเ์พื่อน าเสนอขอ้มูลสู่สาธารณะชน บุคลากร และ
นกัเรียนนกัศึกษาของสถานศึกษา 
10.2 การจดัเก็บขอ้มูล ตามหมวดหมู่ โดยการปรับขอ้มูล 
สารสนเทศ และการส ารองขอ้มูลอยา่งเป็นปัจจุบนั เพื่อง่ายต่อการ
สืบคน้ การตรวจสอบและการรายงาน 
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ข้อที่ องค์ประกอบของรูปแบบ 

ดา้นความ
เหมาะสม 

ดา้นความ 
เป็นไปได ้

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 10.3 การบริหารช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลตามชั้นความลบัท่ี

เหมาะสม เพื่อการศึกษาปรับปรุง สรุป และการรายงานผล ผา่น
ระบบ RMS 
10.4 การจดัการระบบจราจร และการส ารองขอ้มูล การเขา้ใชทุ้ก
คร้ังใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิด
เก่ียวกบั คอมพิวเตอร์ 

          

11. การรวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆมีการปฏิบติัอยา่งรอบรู้ 
รอบคอบ ระมดัระวงั 
11.1 การจดัใหมี้การตรวจสอบ การกลัน่กรอง การรับรอง ขอ้มูล
ก่อนการเผยแพร่โดยใชแ้บบฟอร์มลงนามตามขั้นตอน 
11.2 การด าเนินการเผยแพร่ ตามวตัถุประสงค ์การตรวจสอบ การ
ก ากบัการด าเนินการ และการเก็บร่องรอยการเผยแพร่ อยา่ง
ครบถว้นและเป็นระบบ 
11.3 จดัระบบดูแล ช่วยเหลือ และใหค้  าปรึกษาเพื่อป้องกนัไม่ให้
เกิดการ เผอเรอกระท าผิดพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท า
ความผิดเก่ียวกบั คอมพิวเตอร์ 
11.4 การสรุปรายงานผลการเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆ ผา่นหนา้
เวบ็ไซต ์ของวิทยาลยั ต่อผูอ้  านวยการสถานศึกษาตามล าดบั 

          

12. การพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูลของสถานศึกษาเป็นไปเพื่อการ
เตรียมตวัใหพ้ร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลง ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
12.1 การส ารวจความตอ้งการใชเ้ครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อการ
เรียน การสอน และการปฏิบติังาน ทุกปีงบประมาณ 
12.2 การท าแผนงานเพื่อการพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูลของ
สถานศึกษา ทั้งวสัดุ อุปกรณ์ คน และโปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
12.3 การเสนอแผนงาน โครงการเพื่อขอรับความเห็นชอบ และ
สนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ 
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ข้อที่ องค์ประกอบของรูปแบบ 

ดา้นความ
เหมาะสม 

ดา้นความ 
เป็นไปได ้

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 12.4 การด าเนินการพฒันาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อการเรียน การ

สอน และการปฏิบติังาน ตามความตอ้งการตามท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบและกรอบงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร 

          

องค์ประกอบด้านงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์           
13. การวิจยั และประเมินผลการใชห้ลกัสูตรโดยยดึตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
13.1 การจดัท าหลกัสูตรเพื่อพฒันานกัวิจยั ของสถานศึกษาในดา้น
การจดัการเรียน การสอนโดยอาศยัผูเ้ช่ียวชาญจากมหาวิทยาลยั 
13.2 การจดัการฝึกอบรมเพื่อสร้างทกัษะ และประสบการณ์การ
วิจยัใหก้บันกัวิจยัและบุคลากรของสถานศึกษาศึกษา 
13.3 การส่งเสริม สนบัสนุน สร้างแรงจูงใจ บุคลากรของ
สถานศึกษาสู่การเป็นนกัวิจยัมืออาชีพ 
13.4 การเปิดเวที แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลจากการแกปั้ญหาดว้ยการ
วิจยั และการน าผลการวิจยัไปพฒันางานในความรับผิดชอบ 

          

14. การส่งเสริม สนบัสนุนบุคลากรใหใ้ชท้รัพยากรอยา่งมี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการวิจยั การพฒันาองคค์วามรู้  เทคโนโลย ี 
และนวตักรรม 
14.1 การอบรมใหค้วามรู้ และทกัษะการเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ให้
เหมาะสมกบังานการทดลอง ศึกษา คน้ควา้ และวิจยั 
14.2 การส่งเสริมใหมี้การสร้างองคค์วามรู้ และความคิดรวบยอด
ก่อนการใชว้สัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ในการทดลอง 
ศึกษา และวิจยั 
14.3 การเปิดโอกาสใหน้ าเสนอหลกัการ แนวคิด และความคิด
รวมยอด เพื่อเป็นการทบทวนก่อนการสนบัสนุนงบประมาณหรือ
ทรัพยากร 
14.4 การก ากบั ติดตาม ดูแล ใหค้  าปรึกษา ใหเ้ป็นไปตามรูปแบบ
การศึกษาทดลองและวิจยั เพื่อลดการสูญเปล่า 
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ข้อที่ องค์ประกอบของรูปแบบ 

ดา้นความ
เหมาะสม 

ดา้นความ 
เป็นไปได ้

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
15. การส่งเสริม สนบัสนุน นกัเรียน นกัศึกษาใหใ้ชท้รัพยากรอยา่งมี

ประสิทธิภาพสูงสุดในการวิจยั ทดลอง สร้างนวตักรรม โครงการ 
โครงงาน และส่ิงประดิษฐ์ต่าง ๆ 
15.1 การจดัหลกัสูตร อบรมใหค้วามรู้ และทกัษะการเลือกใชว้สัดุ 
อุปกรณ์ให้เหมาะสมกบังานการทดลอง ศึกษา คน้ควา้ และวิจยั 
15.2 การส่งโครงร่างส่ิงประดิษฐ์ โครงงานและโครงการ
วิทยาศาสตร์ เพื่อใหเ้กิดการสร้างองคค์วามรู้ และความคิดรวบ
ยอดก่อนการใชว้สัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ในการทดลอง 
ศึกษา และวิจยั 
15.3 การน าเสนอโครงร่างส่ิงประดิษฐ์ โครงงานและโครงการ
วิทยาศาสตร์ ต่อคณะกรรมการ เพื่อหลกัการ แนวคิด ความคิด
รวมยอด และตอบขอ้ซกัถาม เพื่อเป็นการทบทวนก่อนการ
สนบัสนุนงบประมาณหรือทรัพยากร 
15.4 การก ากบั ติดตาม ดูแล ใหค้  าปรึกษา โดยครูท่ีปรึกษาให้
เป็นไปตามรูปแบบการศึกษาทดลองและวิจยั เพื่อลดการสูญเปล่า 

          

องค์ประกอบด้านงานความร่วมมือ           
16. การประสานงานในการด าเนินงานการศึกษาตามระบบการ

ประกนัคุณภาพเป็นไปดว้ยความอดทน ความเพียร สติปัญญา 
และความรอบคอบ 
16.1 การประสานความร่วมมือกบังานประกนัคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาในการสร้างความเขา้ใจในการด าเนินการตาม
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
16.2 การประสานความร่วมมือกบังานประกนัคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาในการสร้างความตระหนกัใหก้บัครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ก่อนการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
16.3 การประสานความร่วมมือกบังานประกนัคุณภาพและ 
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ข้อที่ องค์ประกอบของรูปแบบ 

ดา้นความ
เหมาะสม 

ดา้นความ 
เป็นไปได ้

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 มาตรฐานการศึกษาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผลการปฏิบติังาน

ตามมาตรฐานการศึกษา 
16.4 การประสานความร่วมมือกบังานประกนัคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพื่อใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ทราบผลสัมฤทธ์ิ 
จุดเด่น จุดดอ้ย จุดท่ีควรพฒันาและขอ้เสนอแนะ สู่การใชเ้ป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

          

17. การประสานงานและใหค้วามร่วมมือกบัหน่วย งานต่าง ๆ 
ภายนอกสถานศึกษาอยา่งรู้เขา รู้เรา รู้จกัเลือกน าส่ิงท่ีดีและ
เหมาะสมมาประยกุตใ์ช ้
17.1 การสร้างสัมพนัธ์ภาพในการท างานร่วมกนัของทุกฝ่าย โดย
อาศยัความเขา้ใจหรือตกลงร่วมกนั มีการรวบรวมก าลงัความคิด 
วิธีการ เทคนิค และระดมทรัพยากร มาสนบัสนุนงานร่วมกนั
เพื่อใหเ้กิดความเป็นอนัหน่ึง อนัเดียวกนัเตม็ใจท่ีจะท างานร่วมกนั 
17.2 การจดัการดา้นเวลา และความสอดคลอ้งตามความเหมาะสม
พอดีของการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละ
คน ตามท่ีตกลงกนัไว ้
17.3 การสร้างระบบการติดต่อ ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
และราบร่ืน เพื่อป้องกนัการส่ือสารท่ีคลาดเคล่ือน 
17.4 การด าเนินการผูป้ระสานงานโดยดึงทุกฝ่ายในองคก์รเขา้
ท างานร่วมกนัเพื่อน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคเ์ดียวกนั 

          

18. 
 

การประสานงานและใหค้วามร่วมมือกบัฝ่าย งานต่าง ๆ ภายใน
สถานศึกษาอยา่งรู้เขา รู้เรา รู้จกัเลือกน าส่ิงท่ีดีและเหมาะสมมา
ประยกุตใ์ช ้
18.1 การสร้างสัมพนัธ์ภาพในการท างานร่วมกนัของทุกฝ่าย โดย
อาศยัความเขา้ใจหรือตกลงร่วมกนั มีการรวบรวมก าลงัความคิด  
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ข้อที่ องค์ประกอบของรูปแบบ 

ดา้นความ
เหมาะสม 

ดา้นความ 
เป็นไปได ้

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 วิธีการ เทคนิค และระดมทรัพยากร มาสนบัสนุนงานร่วมกนั

เพื่อใหเ้กิดความเป็นอนัหน่ึง อนัเดียวกนัเตม็ใจท่ีจะท างานร่วมกนั 
18.2 การจดัการดา้นเวลา และความสอดคลอ้งตามความเหมาะสม
พอดีของการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละ
คน ตามท่ีตกลงกนัไว ้
18.3 การสร้างระบบการติดต่อ ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
และราบร่ืน เพื่อป้องกนัการส่ือสารท่ีคลาดเคล่ือน 
18.4 การด าเนินการผูป้ระสานงานโดยดึงผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจาก
นอกองคก์รเขา้ท างานร่วมกนัเพื่อน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค์
เดียวกนั 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           (ลงช่ือ)..................................................ผูเ้ช่ียวชาญ 
                                                                                     (.......................................................) 
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ภาคผนวก ฉ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใชรู้ปแบบการ
บริหารงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ

วิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง  การประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของวิทยาลยัเทคนคิจะนะ  

จังหวัดสงขลา
........................................................................................................................................... 
 
ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบบัน้ีตอ้งการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบการบริหาร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
จงัหวดัสงขลา  
 2. แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ประกอบดว้ย 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลการวิจยัและพฒันารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา 
  ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดั
สงขลา 
 3. ค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดั
สงขลาโดยไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของท่านแต่อย่างใดผูว้ิจัยจะน าเสนอผลการวิจัยใน
ภาพรวมและขอใหท้่านตอบค าถามใหค้รบทุกขอ้  
              ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณท่าน  ท่ีกรุณาสละเวลาอนัมีค่าในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี   
 

         นายธราเทพ  นาคเผือก 
      รองผูอ้  านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

          วิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
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ตอนท่ี 1   ขอ้มูลการวิจยัและพฒันารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกั  
                 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา                  
 ผูว้ิจยัน าผลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบความตรงร่างองคป์ระกอบของรูปแบบเก่ียวกบัการน า
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการบริหารฝ่ายแผนงาน และความ
ร่วมมือและผลสรุปท่ีเป็นขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิมาเป็นกรอบในการสร้างองคป์ระกอบของ
รูปแบบ โดยน าขอบข่ายและภารกิจของกระบวนการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือมาใชใ้น
การยกร่าง พร้อมกบัแยกสาระต่าง ๆท่ียกร่างให้เห็นถึงหลกัความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมี
ภูมิคุม้กนั เง่ือนไขของความรู้และคุณธรรมขององค์ประกอบเก่ียวกบัการบริหารฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือใหมี้ชดัเจนมากยิง่ขึ้น 

ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการยกร่างรูปแบบและตรวจสอบรูปแบบ โดยการสอบถามความคิดเห็นจาก
ผูเ้ช่ียวชาญใช้การเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) จ านวน 17 คน ตามแนวคิดของโทมสั ที 
แมคมิลแลน (Thomas T. Macmillan) เน่ืองจากความคลาดเคล่ือนจะมีนอ้ยมาก การด าเนินการขั้นน้ี 
ผูว้ิจยัน ารูปแบบให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบโดยจดัส่งและขอรับกลบัทางไปรษณีย ์พร้อมกบัปรับปรุง
รูปแบบใหส้มบูรณ์อีกคร้ังหน่ึงตามความคิดเห็นและขอ้เสนอของผูเ้ช่ียวชาญผลการตรวจสอบความ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการพฒันารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา ไดรั้บ
ฉันทามติจากผูเ้ช่ียวชาญสอดคลอ้งกันว่ามีความความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ส าหรับการ
น าไปใช้ส าหรับการบริหารงานจริงได้ มีความคล่องตวั เหมาะสมในเชิงของการน าไปปฏิบติัใน
วิทยาลยัเทคนิคจะนะ และการใชร้วบรวมขอ้มูลประกอบการศึกษา วิจยัต่อไป 

ผูว้ิจยัน าผลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบมาเป็น
แนวทางในการสร้างคู่มือการใชรู้ปแบบ ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 
  1. บทท่ี 1 บทน า 

1.1 ภูมิหลงั 
1.2 วตัถุประสงค ์
1.3 ขอบเขตของเน้ือหา 
1.4 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
1.5 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
1.6 กรอบการด าเนินงาน 
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  2. บทท่ี 2  
   2.1 การบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
   2.2 หลกัการ แนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. บทท่ี 3 รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
   3.1 รูปแบบการด าเนินงานในงานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
   3.2 รูปแบบการด าเนินงานในงานส่งเสริมผลิตผล การคา้และประกอบธุรกิจ 
   3.3 รูปแบบการด าเนินงานในงานวางแผนและงบประมาณ 
   3.4 รูปแบบการด าเนินงานในงานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 
   3.5 รูปแบบการด าเนินงานในงานวิจยั พฒันา นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์ 
   3.6 รูปแบบการด าเนินงานในงานความร่วมมือ 
  4. บทท่ี 4 การน ารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ้
   4.1 แนวทางการด าเนินงานในระดบัสถานศึกษา 
   4.2 ขอ้เสนอแนะบทบาทและแนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 

ผูว้ิจัยได้จัดส่งคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา เพื่อประกอบการพิจารณามา
พร้อมแบบสอบถามฉบบัน้ีแลว้ และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงท่ีท่านไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่าใน
การพิจารณาตอบแบบสอบถามและให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเป็นอย่างดียิ่ง ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากท่าน 
ผูว้ิจยัจะน าไปใช้ในการพัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป และเม่ือผูวิ้จยัจัดท า
รูปแบบไดส้มบูรณ์แลว้ผูว้ิจยัจะจัดท ารูปเล่มเผยแพร่ให้กับสถานศึกษาต่าง ๆ ไดใ้ช้ประกอบเป็น
แนวทางในการด าเนินงานของสถานศึกษา เพื่อพฒันาการบริหารสถานศึกษาให้บุคลากรทางการ
ศึกษา และผูเ้รียนซ่ึงเป็นบุคคลส าคัญได้ด าเนินชีวิตท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมากยิง่ขึ้นต่อไป 

 
(นายธราเทพ   นาคเผือก) 

รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา วิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
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ตอนท่ี 2   ขอ้มูลเก่ียวกบัความเหมาะสมของคู่มือการใชรู้ปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความ 
    ร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา 
 

ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย / ในช่องดา้นขวามือแต่ละขอ้เพียงค าตอบเดียว โดยพิจารณาว่าคู่มือ
การใชรู้ปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
วิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัใด โดยมีหลกัเกณฑ์การพิจารณา
ดงัน้ี 
 
 ระดบั 5  หมายถึง  คู่มือการใชรู้ปแบบมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั   มากท่ีสุด 
 ระดบั 4  หมายถึง  คู่มือการใชรู้ปแบบมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั   มาก 
 ระดบั 3  หมายถึง  คู่มือการใชรู้ปแบบมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั   ปานกลาง 
 ระดบั 2  หมายถึง  คู่มือการใชรู้ปแบบมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั   นอ้ย 
 ระดบั 1  หมายถึง  คู่มือการใชรู้ปแบบมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั   นอ้ยท่ีสุด 
 

ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมินคู่มือการใช้รูปแบบ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 0. ความชัดเจนของเน้ือหา ท่ีน าเสนอในคู่มือการ
ด าเนินการตามรูปแบบ 

/     

ค าอธิบาย  ข้อ 0. ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องล าดับท่ี 5 หมายถึง ท่านรับรู้ว่าความชัดเจนของเน้ือหา 
ท่ีน าเสนอในคู่มือการด าเนินการตามรูปแบบอยู่ในระดับ  มากท่ีสุด 
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ข้อ
ท่ี 

รายการประเมินคู่มือการใช้รูปแบบ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ความชดัเจนของหลกัการและเหตุผล      
2. ความชดัเจนของวตัถุประสงค ์      
3. ความสมบูรณ์ครบถว้นของเน้ือหาบทท่ี 1      
4. ความครอบคลุม ครบถว้นของเน้ือหาบทท่ี 2      
5. ความชดัเจน เป็นขั้น เป็นตอนของเน้ือหาบทท่ี 3      
6. ความเหมาะสม เป็นไปไดข้องเน้ือหา บทท่ี 4      
7. ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้      
8. ความเหมาะสมในการเรียงล าดบัเน้ือหา      
9. ความเหมาะสมในการจดัรูปแบบการพิมพ ์      
10. ความครอบคลุม ครบถว้นของเน้ือหาท่ีน าเสนอ      
11. ความสะดวกในการน าไปใชใ้นสถานการณ์จริง      
12. ความเป็นประโยชน์ส าหรับการน าไปใชใ้น

สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

     

ข้อเสนอแนะ    
…………………………………………………………..………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
…………….………………………….. 
 
 

.………………… 
(.…………………………………..) 

วิทยาลยั.………………………………….. 
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ภาคผนวก ช 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็น
ประโยชน์ของรูปแบบการบริหารงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง  การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ 

การบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา

........................................................................................................................................... 
 
ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบบัน้ีตอ้งการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชน์รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา  
 2. ค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการยืนยนัผลการใช้รูปแบบการบริหารฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดั
สงขลา โดยไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของท่านแต่อย่างใดผูว้ิจัยจะน าเสนอผลการวิจัยใน
ภาพรวมและขอใหท้่านตอบค าถามใหค้รบทุกขอ้  
              ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณท่าน  ท่ีกรุณาสละเวลาอนัมีค่าในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี   
 
         นายธราเทพ  นาคเผือก 
                         รองผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
294 

 

แบบสอบถาม 
เร่ือง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริหาร 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา 

 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย / ในช่องด้านขวามือแต่ละขอ้เพียงค าตอบเดียว โดยพิจารณาว่า
รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
วิทยาลยัเทคนิคจะนะ จงัหวดัสงขลา มีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์อยู่
ในระดบัใด โดยมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 
 

ระดบั 5  หมายถึง  รูปแบบมีความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน ์ความเหมาะสม และ 
ความถูกตอ้งอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 

ระดบั 4  หมายถึง  รูปแบบมีความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน ์ความเหมาะสม และ 
ความถูกตอ้งอยูใ่นระดบั มาก 

ระดบั 3  หมายถึง  รูปแบบมีความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน ์ความเหมาะสม และ 
ความถูกตอ้งอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

ระดบั 2  หมายถึง  รูปแบบมีความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม และ 
ความถูกตอ้งอยูใ่นระดบั นอ้ย 

ระดบั 1  หมายถึง  รูปแบบมีความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน ์ความเหมาะสม และ 
ความถูกตอ้งอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 

 
ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม 

 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมินคู่มือการใช้รูปแบบ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 0. รูปแบบสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ /     

ค าอธิบาย  ข้อ 0. ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องล าดับท่ี 5 หมายถึง ท่านรับรู้ว่ารูปแบบสามารถน าไปใช้
ในสถานการณ์จริงได้อยู่ในระดับ  มากท่ีสุด 
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ข้อ
ที่ 

รายการประเมินรูปแบบ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ดา้นความเป็นไปได ้      
1. รูปแบบสามารถน าไปใชใ้นสถานการณ์จริงได ้      
2. รูปแบบน้ีสามารถยอมรับได ้      
3. มีความเป็นไปไดท่ี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาและหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งจะน ารูปแบบน้ีไปใช ้ 
     

ดา้นความเป็นประโยชน์      
4 รูปแบบมีประโยชน์ต่อสถานศึกษา      
5 การน ารูปแบบไปใชจ้ะท าใหส้ถานศึกษามีความมัน่ใจในการ

พฒันาคุณภาพการจดั การศึกษาเพิ่มขึ้น 
     

6 การด าเนินการตามรูปแบบมีความชดัเจน และผลท่ีไดจ้าก
การด าเนินการตาม รูปแบบแต่ละขั้นตอนมีประโยชน์ส าหรับ
สถานศึกษา 

     

ดา้นความเหมาะสม      
7 รูปแบบน้ีมีความเหมาะในการน าไปใชใ้นการปฏิบติัฝ่าย

แผนงานและความร่วมมือ ของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
     

8 กระบวนการปฏิบติังานตามรูปแบบมีความชดัเจน เหมาะสม 
และน าไปปฏิบติัได ้

     

9 ภาระงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือท่ีระบุไวใ้นรูปแบบมี 
ความเหมาะสมและสามารถน าไปปฏิบติัได ้

     

 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการปฏิบติัตามรูปแบบจะเป็นแนวทางในการ
พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 

     

ดา้นความถูกตอ้ง      
10 รูปแบบน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานตามขอบข่าย

และภารกิจการบริหาร จดัการสถานศึกษา 
     

11 รูปแบบน้ีไดร้ะบุกระบวนการ/ขั้นตอนการบริหารงานในฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไดอ้ยา่งชดัเจน 

     

12 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการปฏิบติัตามรูปแบบจะเป็นแนวทางในการ
พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
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ประวัติย่อผู้วิจัย 
 
 

ช่ือ – ช่ือสกุล นายธราเทพ  นาคเผือก 
วนั เดือน ปีเกิด        30  กรกฎาคม  2511 
สถานท่ีเกิด จงัหวดัชุมพร 
สถานท่ีอยูปั่จจุบนั   12  บา้นควนมีด  หมู่ท่ี 2  ต าบลคลองเปียะ  อ าเภอจะนะ 
 จงัหวดัสงขลา  รหสัไปรษณีย ์90130 
ต าแหน่งหนา้ท่ีการงานปัจจุบนั รองผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ 
สถานท่ีท างานปัจจุบนั วิทยาลยัเทคนิคจะนะ  เลขท่ี 87 หมู่ท่ี 8 ต าบลจะโหนง   
 อ าเภอจะนะ  จงัหวดัสงขลา  รหสัไปรษณีย ์90000 
ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ. 2539  ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชั้นสูง   สาขาเช่ือมและประสาน 
   วิทยาลยัช่างกลปทุมวนั  จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2559  การศึกษามหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 มหาวิทยาลยัทกัษิณ  จงัหวดัสงขลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


