บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การสํารวจความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาตอการแกไขปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา
โดยการใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 250 แหง และการวิเคราะหขอมูลดวย
คาความถี่ คารอยละ การวิเคราะหเนื้อหาและจัดกลุมคําตอบ ซึ่งผลสํารวจพบวา
1. ครูมีภาระงานนอกเหนือจากการสอนทําใหขาดการสอน เกิดจากการประเมินของหนวยงานภายนอก/
หนวยงานตนสังกัดมีมากเกินไป และเกิดจากการอบรมจากหนวยงานตน สังกัดและหนว ยงานภายนอกมีบอย
สถานศึกษาสวนใหญเห็นวาหากแกไขปญหาควรลดการประเมินจากหนวยงานใหนอยลง การประเมินควรประเมิน
เฉพาะเรื่ อ งที่ สํ า คั ญ ๆ ควรประยุ ก ต ก ารประเมิ น ให อ ยู ใ นกรอบหรื อ หั ว ข อ เดี ย วกั น ในการประเมิ น ควรแจ ง
สถานศึกษาลวงหนาเพื่อที่จะไดเตรียมความพรอมในการจัดเอกสารเพื่อใหพรอมสําหรับการประเมิน ซึ่งแนวทาง
ดังกลาว อาจจะชวยแกไขปญหาการขาดสอนของครูได
2. แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูและปฏิบัติจริง ที่สถานศึกษาสวนใหญ
ดําเนินการอยูคือการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนประสบการณจริงและการปฏิบัติจริง สงผลใหผูเรียนไดเรียนรู
และปฏิบัติจริงไดมาก การจัดกิจกรรมหรือการสงเสริมใหผูเรียนสงผลงานเขารวมการประกวด การสงเสริมให
ผู เ รี ย นพั ฒ นานวั ตกรรมการเรี ย นรู โ ดยผ า นเทคโนโลยี หรื อแหล ง ขอ มูล เรี ย นรู ในทอ งถิ่น ช ว ยในการพัฒ นา
สถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนไดดี เชน การจัดการเรียนการสอนทวิภาคีรว มกับ สถานประกอบการ
เพื่ อ ให นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาฝ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง และศึ ก ษาดู ง านในสถานประกอบการ การจั ด ประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร สงเสริมการจัดทํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต การนํากิจกรรมการเรียนรูแบบ
PBL มาบูรณาการใชกับการเรียนการสอนทุกรายวิชา ซึ่งเปนแนวทางที่สามารถทําใหผูเรียนไดเรียนรูและปฏิบัติจริง
3. แนวทางการบริ หารจั ดการสถานศึกษาใหมีการเรียนการสอนอยางมีป ระสิทธิภาพ มี 2 ปจจัย
ปจจัยแรก คือ ปจจัยที่มีผลตอการจัดการศึกษา พบวามีการสงเสริมใหครูไดพัฒนาทักษะทั้งในดานภาษา การใช
เทคโนโลยีการสอน ทําใหครูไดรับการพัฒนาทักษะวิธีการใหมๆ เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนใหเหมาะสม
กับผูเรียน มาตรการที่สถานศึกษาดําเนินการอยู ไดแก สงเสริมใหครูไดพัฒนาทักษะดานภาษาควรจัดหลักสูตร
MEP และจัดโครงการ English Camp โดยจางครูตางชาติมารวมหลักสูตรและโครงการ นาจะสงผลดีตอการจัด
การศึกษา สวนปจจัยที่สอง การบริหารจัดการศึกษา ผูบริหารและครูควรเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูเรียน ควรสราง
จิตสํานึกใหกับครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาเปนแบบอยางที่ดี มีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู
อยางแทจริง ควรมีการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา เพื่อพัฒนาวิทยาลัยใหประสบความสําเร็จ
4. การลดภารกิจของผูอํานวยการสถานศึกษาในการรวมกิจกรรมการประเมินสถานศึกษา ควรมุงเนนไป
ที่ประเด็นของผูบริหารสถานศึกษาดํารงตําแหนงคณะกรรมการดําเนินกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ของหนวยงาน
ตนสังกัด ใน 1 ปงบประมาณมากกวา 5 ตําแหนง มากเกินไป จึงมีการมอบหมายหนาที่ใหรองผูอํานวยการปฏิบัติ
หนาที่แทนขณะที่เดินทางไปราชการนอกสถานศึกษา
5. สิ่ งที่ ส ถานศึ กษาต องการให สํ านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาชว ยเหลือ สนับ สนุน การจัด
การศึกษา คือ สนับสนุนครุภัณฑที่ใชในการจัดการเรีย นการสอน และการเพิ่มอัตราบุคลากรใหสอดคลองกับ
จํานวนผูเรียน และภาระงานดวย และควรมีการนิเทศการเรียนการสอนของสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินงาน
และมีการตรวจเยี่ยมใหกําลังใจแกสถานศึกษาของผูบริหารสวนกลาง
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รายงานแสดงความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา
ตอการแกไขปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา
สํานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาไดสํารวจความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาในประเด็น
การแกไขปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยไดสงแบบสอบถามถึงสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 421 แหง และไดรับแบบสอบถามจากสถานศึกษาที่ใหความคิดเห็นในแต
ละประเด็น จํานวน 250 แหง คิดเปนรอยละ 59.38 โดยมีประเด็นสําคัญในการสํารวจ ดังนี้

ประเด็นที่ 1 ครูมีภาระงานนอกเหนือจากการสอนทําใหเกิดการขาดสอน
จากขอคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ปจจัยที่สงผลใหครูขาดสอน พบวา
อันดับที่ 1) การประเมินของหนวยงานตนสังกัด สงผลตอการขาดการสอนของครูมากที่สุด คิดเปนรอยละ
76.4 รองลงมา ไดแก
อันดับที่ 2) การอบรมจากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานภายนอก คิดเปนรอยละ 74.4
อันดับที่ 3) การประเมินของหนวยงานภายนอกและการประเมินโรงเรียน ประเมินครู คิดเปนรอยละ 70.8
และ
อันดับที่ 4) ประเมินนักเรียนของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทดสออบและการประเมินผล คิดเปนรอยละ
62.0 ตามลําดับ
ขอที่
1
2
3
4
5
6

ประเด็น
การประเมินของหนวยงานภายนอก
การประเมินของหนวยงานตนสังกัด
การประเมินโรงเรียน ประเมินครู และประเมิน
นักเรียนของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทดสอบ
และการประเมินผล
การอบรมจากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงาน
ภายนอก
การรวมกิจกรรมที่หนวยงานตนสังกัดทองถิ่นจัดขึ้น
การจัดทําเอกสารเพื่อประเมินวิทยฐานะ

จํานวน
177
191
155

ใช

จํานวน/เปอรเซ็นต

ไมใช

รอยละ
70.8%
76.4%
62%

จํานวน
73
59
95

รอยละ
29.2%
23.6%
38%

186

74.4%

64

25.6%

154
129

61.6%
51.6%

96
121

38.4%
48.4%
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ขอเสนอแนะ
ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นวาหนวยงานภายนอก/หนวยงานตนสังกัด ในโครงการตางๆ ควรลด
การประเมินจากหนวยงานใหนอยลง เนื่องจากทําใหครูไมสามารถทําการสอนไดเต็มประสิทธิภาพ การประเมิน
ควรแจงสถานศึกษาทราบลวงหนา เพื่อใหสถานศึกษาเตรียมความพรอมในการจัดทําเอกสารเพื่อพรอมรับการ
ประเมิน ในการประเมินควรประเมินเฉพาะเรื่องที่สําคัญๆ ควรประยุกตการประเมินใหอยูในกรอบหรือหัวขอ
เดียวกัน การประเมินครู ประเมินวิทยฐานะ ควรดําเนินตามสภาพจริง ไมควรเนนไปที่เอกสารเพียงดานเดียว
กรณี ที่ครู ไม ส ามารถทํ า การสอนได ควรจั ดหาครูมาสอนแทน หรือสอนในชว งวัน หยุดหรือหลั งเวลาราชการ
สถานศึกษาเห็นวาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรจัดสรรอัตรากําลังขาราชการ พนักงานราชการ
เจาหนาที่ใหแกสถานศึกษาใหเพียงพอ เพื่อลดภาระงานของครู
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ประเด็นที่ 2 แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูและปฏิบัติจริง
จากขอคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ปจจัยที่สงผลตอแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุงเนนใหผูเรียนได
เรียนรูจริงและปฏิบัติจริง พบวา
อันดับที่ 1) การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนประสบการณจริงและการปฏิบัติจริง สงผลใหผูเรียนได
เรียนรูและปฏิบัติจริงไดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 95.6 รองลงมา ไดแก
อันดับที่ 2) การจัดกิจกรรมหรือการสงเสริมใหผูเรียนสงผลงานเขารวมการประกวด คิดเปนรอยละ 92.4
อันดับที่ 3) การสงเสริมใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูโดยผานเทคโนโลยี หรือแหลงขอมูลการ
เรียนรูในทองถิ่น และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ PBL ในงานกลุมและงานเดี่ยว คิดเปนรอยละ 89.6
ขอที่

ประเด็น

1

จัดทําเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสนใจ ความถนัดของผูเรียน
มีการจัดกิจกรรมเรียนรูโดยเนนประสบการณจริง
และการปฏิบัติจริง
มีการสงเสริมใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
โดยผานเทคโนโลยี หรือแหลงขอมูลการเรียนรูใน
ทองถิ่น
มีการจัดกิจกรรมหรือการสงเสริมใหผูเรียนสง
ผลงานเขารวมการประกวด (ระดับชุมชน ระดับ
จังหวัด หรือระดับชาติ ฯลฯ)
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ PBL ในงานกลุมและ
งานเดี่ยว
หากผูเรียนมีความบกพรองทางการเรียนรู
สถานศึกษามีโครงการชวยเหลือ/มีเครื่องมือชวยใน
การเรียนรู

2
3
4
5
6

จํานวน/เปอรเซ็นต
ใช
ไมใช
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
216
86.4%
34
13.6%
239

95.6%

11

4.4%

224

89.6%

26

10.4%

231

92.4%

19

7.6%

216

86.4%

34

13.6%

201

80.4%

49

19.6%
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ขอเสนอแนะ
จากขอคิดเห็นเพิ่มเติมของผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการประเมินแนวทางการจัดการเรียนการสอน
แบบมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูและปฏิบัติจริง สรุปออกมาเปนขอๆ ดังนี้
1. มีการบูรณาการเรียนรูแบบ PBL มาบูรณาการรวมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนการ
ปฏิบัติจริง และพัฒนาครูใหมีสมรรถนะในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่สอน และวิธีการสอนแบบ PBL
2. การจัดการเรียนการสอนทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการ เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาฝกทดลองปฏิบัติ
จริง และศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
3. จัดกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนไดฝกปฏิบัติจริงทั้งทฤษฎีและความปฏิบัติ
4. มีแผนการเรียนรู
5. สนับสนุนใหมีการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตรของนักศึกษาในการคิดคนหรือทํากิจกรรม สงเสริม
การจัดทํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ การประกวดจะไมเนนใหผูแขงขันเอาแตชนะ
6. นําเทคโนโลยีเขามาใชในการเรียนการสอน
7. ใหผูเรียนสํารวจขอมูลจากทองถิ่น และนํามาวิเคราะห โดยใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการสรางและ
พัฒนานวัตกรรมสูทองถิ่น
8. ยกเวนคาเลาเรียน สนับสนุนทุนการศึกษาตามความสามารถ และจัดหาอุปกรณ ชวยเหลือตามความ
บกพรองของแตละบุคคล
9. จัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู
10. ผูบริหารควรจริงจังกับการเรียนการสอนของครูนิเทศการสอนบอยๆ
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ประเด็นที่ 3 แนวทางบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
จากขอคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ปจจัยที่สงตอผลตอแนวทางบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีการ
เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ มีอยู 2 ปจจัย ไดแก ปจจัยที่มีผลตอการจัดการศึกษา และปจจุบันที่มีผลตอ
การบริหารจัดการศึกษา ดังนี้
ปจจัยที่มีผลตอการจัดการศึกษา พบวา
อันดับที่ 1 การสงเสริมใหครูไดพัฒนาทักษะทั้งในดานภาษาการใชเทคโนโลยีการสอนสงผลตอการจัด
การศึกษามากที่สุด คิดเปนรอยละ 93.6 รองลงมาไดแก
อันดับที่ 2 ครูไดรับการพัฒนาทักษะวิธีการใหมๆ เพื่อปรับ เปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับ
ผูเรียน คิดเปนรอยละ 92
อันดับที่ 3 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับชุมชน ระดับภาค หรือระดับชาติ คิดเปนรอยละ 82.8
ปจจัยที่มีผลตอการบริหารจัดการศึกษา พบวา
อันดับที่ 1 ผูบริหารและครูเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูเรียน สงผลตอการบริหารจัดการศึกษามากที่สุด
คิดเปนรอยละ 94.4 รองลงมาไดแก
อันดับที่ 2 การเผยแพรผลงานเชิงบวกสูชุมชน เพื่อการปรับทัศนคติที่ดีตอการเรียนอาชีวศึกษา และ
สภาพแวดลอมและบรรยากาศของโรงเรียน คิดเปนรอยละ 93.6 และ
อันดับที่ 3 ขาดงบประมาณในการจางครูผูเชี่ยวชาญและวัสดุ คิดเปนรอยละ 93.2
ขอ
ที่

ประเด็น

ปจจัยที่มีผลตอการจัดการศึกษา
1 มีกระบวนการการมีสวนรวมระหวางโรงเรียน
ผูปกครอง ชุมชน อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
2 ครูไดรับการพัฒนาทักษะวิธีการใหมๆ เพื่อปรับ
เปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน
3 มีการจัดหลักสูตรที่เทียบเคียงกับหลักสูตร
มาตรฐานสากล
4 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับชุมชน
ระดับภาค หรือระดับชาติ
5 สงเสริมใหครูไดพัฒนาทักษะทั้งในดานภาษาการใช
เทคโนโลยีการสอน

จํานวน

ใช

จํานวน/เปอรเซ็นต

ไมใช

รอยละ

จํานวน

รอยละ

156

62.4%

94

37.6%

230

92%

2

8%

176

70.4%

74

29.6%

207

82.8%

43

17.2%

234

93.6%

16

6.4%
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ขอ
ที่

ประเด็น

ปจจัยที่มีตอการบริหารจัดการศึกษา
1 มีจํานวนผูเรียนนอย งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว
ไมเพียงพอตอการพัฒนา
2 ขาดงบประมาณในการจางครูผูเชี่ยวชาญและวัสดุ
ครุภัณฑในการเรียนวิชาชีพ
3 การเผยแพรผลงานเชิงบวกสูชุมชน เพื่อการปรับ
ทัศนคติที่ดีตอการเรียนอาชีวศึกษา
4 สภาพแวดลอมและบรรยากาศของโรงเรียน
5 การพัฒนาอาชีพของครู สวัสดิการเพื่อเพิ่มแรงจูงใจ
ในการทุมเทในการสอน
6 ผูบริหารและครูเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูเรียน
7 มีการจัดระบบเครือขายอินเตอรเน็ตแบบความเร็ว
สูงใหบริการครอบคลุมพื้นที่สถานศึกษา
8 หากผูเรียนมีฐานะยากจน สถานศึกษามีแนวทางใน
การใหความชวยเหลือ

จํานวน

ใช

จํานวน/เปอรเซ็นต

ไมใช

รอยละ

จํานวน

รอยละ

218

87.2%

32

12.8%

233

93.2%

17

6.8%

234

93.6%

16

6.4%

234
218

93.6%
87.2%

16
32

6.4%
12.8%

236
222

94.4%
88.8%

14
28

5.6%
11.2%

232

92.8%

18

7.2%
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ขอเสนอแนะ

จากขอคิดเห็นเพิ่มเติมของผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับผลการประเมินแนวทางบริหารจัดการสถานศึกษา
ใหมีการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ สรุปออกมาเปนขอๆ ดังนี้
1. ควรสนับสนุนโครงการพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็กอยางตอเนื่อง
2. จัดบูรณาการในรายวิชาที่เกี่ยวของในการใชงบประมาณ
3. บูรณาการจัดการเรียนการสอนรวมกับชุมชนในกิจกรรมตางๆ
4. จัดใหมีการะดมทุนเพื่อการศึกษาในทุกดานและเห็นควรให สอศ. จัดงบประมาณอุดหนุนขั้นพื้นฐานให
เพียงพอเหมาะสมกับคาใชจายพื้นฐานที่จําเปน
5. บริหารจัดการเงินตามงบประมาณที่ไดรับ
6. สอศ. ควรจัดงบประมาณอุดหนุนสําหรับจางผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานตามความตองการและกําหนดใหมี
ครุภัณฑพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาตางๆ ใหเหมือนกันทั้งประเทศ
7. จางผูเชี่ยวชาญและใชสถานประกอบการเปนแหลงเรียนรูเพิ่มเติม
8. จัดการเรียนการสอน หลักสูตร Mini English Program และจัดโครงการ English Camp โดยจางครู
ตางชาติมาเขารวมหลักสูตรและโครงการดังกลาวดวย
9. จัดกิจกรรมองคการวิชาชีพ ระดับหนวย ระดับภาค และระดับชาติ
10. กระตุนใหครูพัฒนาตนเองในทุกๆดาน อาทิเชน ดานเทคโนโลยี ทักษะภาษา ฯลฯ
11. สรางจิตสํานึกใหกับครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
12. จัดบริการเครือขาย WiFi ใหครู นักเรียน นักศึกษา ใหครอบคลุมทุกพื้นที่
13. จัดโครงการหารายไดระหวางเรียน
14. ควรมีการจัดหาทุนการศึกษาใหกับนักเรียนที่เรียนดีแตยากจน
15. จัดหาที่พักชั่วคราวแตยกเวนคาเลาเรียน
16. จัดกองทุนเพื่อการศึกษา
17. ควรเชิญประชุมภาคเรียนละ 1 ครั้ง
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ประเด็นที่ 4 การลดภารกิจของผูอํานวยการ ในการรวมกิจกรรมการประเมินสถานศึกษา
จากแบบสํารวจ การไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณะกรรมการของผูอํานวยการสถานศึกษา พบวา
อันดับที่ 1) ผูอํานวยการสถานศึกษาดํารงตําแหนงคณะกรรมการดําเนินกิจกรรม/โครงการตางๆ ของ
หนวยงานตนสังกัดใน 1 ปงบประมาณมากกวา 5 ตําแหนง มีผลมากที่สุด คิดเปนรอยละ 50.4
อันดับที่ 2) ผูอํานวยการสถานศึกษาดํารงตําแหนงคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ประเมินครู และ
ประเมินนักเรียน ใน 1 ปงบประมาณ มากกวา 5 ตําแหนง คิดเปนรอยละ 38.8
อั น ดั บ ที่ 3) ผู อํ า นวยการสถานศึ ก ษาดํ า รงตํ า แหน ง คณะกรรมการประเมิ น ของหน ว ยงานภายใน
ใน 1 ปงบประมาณมากกวา 5 ตําแหนง คิดเปนรอยละ 20.0
ความถี่ในการไดรับเชิญเขารวมประชุมของผูอํานวยการสถานศึกษา พบวา
- ผูอํานวยการสถานศึกษามีภารกิจในการเขารวมประชุมเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงคณะกรรมการชุด
ตางๆ ภายนอกสถานศึกษาทุกสัปดาห คิดเปนรอยละ 29.2
ความเห็นตอการประชุมของผูอํานวยการสถานศึกษา พบวา
- การประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ ของ สอศ.มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหาร คิดเปนรอยละ 53.6
ขอคิดเห็นตอผลกระทบจากการประชุมคณะตางๆ ของสอศ. พบวา
- การประชุมคณะกรรมการโครงการ/กิจกรรมตางๆ ควรมีการบูรณาการวมกันหรือประชุมเทาที่จําเปน
คิดเปนรอยละ 92.8
การมอบหมายหนาที่ใหรองผูอํานวยการปฏิบัติหนาที่แทน พบวา
- ผูอํานวยการสถานศึกษา รอยละ 94 มีการมอบหมายใหรองผูอํานวยการปฏิบัติหนาที่แทนขณะที่ทาน
เดินทางไปราชการนอกสถานศึกษาครบถวน
ขอ
ที่

ประเด็น

จํานวน
50

ใช

จํานวน/เปอรเซ็นต
รอยละ
20%

จํานวน
200

ไมใช

รอยละ
80%

1

ทานดํารงตําแหนงคณะกรรมการประเมินของ
หนวยงานภายใน ใน 1 ปงบประมาณมากกวา 5
ตําแหนง

2

ทานดํารงตําแหนงคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา
ประเมินครู และประเมินนักเรียน ใน 1 ปงบประมาณ
มากกวา 5 ตําแหนง

97

38.8%

153

61.2%

3

ทานดํารงตําแหนงคณะกรรมการดําเนินกิจกรรม/
โครงการตางๆ ของหนวยงานตนสังกัด ใน 1
ปงบประมาณมากกวา 5 ตําแหนง

126

50.4%

124

49.6%
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ขอ
ที่
4
5
6
7

ประเด็น
ทานมีภารกิจในการเขารวมประชุมเกี่ยวกับการดํารง
ตําแหนงคณะกรรมการชุดตางๆ ภายนอกสถานศึกษา
ทุกสัปดาห
การประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ ของสอศ.มีผลตอ
การปฏิบัติหนาที่ของผูบริหาร
มีการมอบหมายหนาที่ใหรองผูอํานวยการปฏิบัติหนาที่
แทนขณะที่ทานเดินทางไปราชการนอกสถานศึกษา
ครบถวน
การประชุมคณะกรรมการโครงการ/กิจกรรมตางๆ ควร
มีการบูรณาการรวมกัน หรือประชุมเทาที่จําเปน

จํานวน
73

ใช

จํานวน/เปอรเซ็นต

ไมใช

รอยละ
29.2%

จํานวน
177

รอยละ
70.8%

134

53.6%

116

46.4%

235

94%

15

6%

232

92.8%

18

7.2%

ขอเสนอแนะ
จากขอคิดเห็นเพิ่มเติมของผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับผลการประเมินการลดภารกิจของผูอํานวยการ
ในการรวมกิกรรมการประเมินสถานศึกษา มีความเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาไมควรดํารงตําแหนงคณะกรรมการ
ตางๆ เกิน 5 ตําแหนงตอป ควรมีการสับเปลี่ยนกรรมการประเมินหรือสรรหา ผูทรงคุณวุฒิ แทน ในกรณีไป
ราชการไดมอบงานใหรองผูอํานวยการทําหนาที่แทน/หรือไปประชุมแทน และควรลดจํานวน/ปริมาณการประชุมลง
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ประเด็นที่ 5 ความชวยเหลือที่ตองการให สอศ. สนับสนุนการจัดการศึกษา
(ยกเวนการสนับสนุนงบประมาณ)
1. ตองการใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพิ่มอัตราบุคลากรทั้งสายสนับสนุน และสายการ
สอน เนื่องจากสถานศึกษาสวนใหญยังขาดอัตรากําลังบุคลากรเปนจํานวนมาก เพิ่มปริมาณครูใหสอดคลองกับ
ปริมาณผูเรียน
2. ควรมีการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ใหกําลังใจแกสถานศึกษา นิเทศการประเมินการเรียนการสอน
ของครูและผูบริหารสถานศึกษา
3. สนับสนุนครุภัณฑใหกับสถานศึกษาตรงตามความตองการของผูเรียนในแตละระดับชั้น และเพียงพอ
ตอผูเรียนในแตละดับชั้น
4. จัดฝกอบรมใหแกครู เชน ภาษา, ดานวิชาการ,ดานการสอน
5. ลดภารกิจที่ไมเกี่ยวของกับการสอนใหนอยลง เชน ลดการประชุม ลดการประเมิน เนื่องจากภารกิจ
เหลานี้ทําใหเกิดการเพิ่มภารงานใหแกครู และสงผลตอการขาดสอนของครู
6. ในการจัดประชุม ควรจัดในชวงวันหยุด หรือชวงปดภาคเรียน เพื่อใหไมกระทบตอการสอนของครู
7. ควรใหการสนับสนุนระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงใหแกสถานศึกษา

