




บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 

  การสํารวจความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาตอการแกไขปญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา   
โดยการใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 250 แหง และการวิเคราะหขอมูลดวย
คาความถ่ี คารอยละ การวิเคราะหเนื้อหาและจัดกลุมคําตอบ ซ่ึงผลสํารวจพบวา 
 1.  ครูมีภาระงานนอกเหนือจากการสอนทําใหขาดการสอน เกิดจากการประเมินของหนวยงานภายนอก/
หนวยงานตนสังกัดมีมากเกินไป และเกิดจากการอบรมจากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานภายนอกมีบอย       
สถานศึกษาสวนใหญเห็นวาหากแกไขปญหาควรลดการประเมินจากหนวยงานใหนอยลง การประเมินควรประเมิน
เฉพาะเรื่องท่ีสําคัญๆ ควรประยุกตการประเมินใหอยูในกรอบหรือหัวขอเดียวกัน ในการประเมินควรแจง
สถานศึกษาลวงหนาเพ่ือท่ีจะไดเตรียมความพรอมในการจัดเอกสารเพ่ือใหพรอมสําหรับการประเมิน ซ่ึงแนวทาง
ดังกลาว อาจจะชวยแกไขปญหาการขาดสอนของครูได 
  2.  แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูและปฏิบัติจริง ท่ีสถานศึกษาสวนใหญ
ดําเนินการอยูคือการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนประสบการณจริงและการปฏิบัติจริง สงผลใหผูเรียนไดเรียนรู
และปฏิบัติจริงไดมาก การจัดกิจกรรมหรือการสงเสริมใหผูเรียนสงผลงานเขารวมการประกวด การสงเสริมให
ผูเรียนพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูโดยผานเทคโนโลยี หรือแหลงขอมูลเรียนรูในทองถ่ิน ชวยในการพัฒนา
สถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนไดดี เชน การจัดการเรียนการสอนทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการ 
เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาฝกปฏิบัติจริง และศึกษาดูงานในสถานประกอบการ การจัดประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร สงเสริมการจัดทํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต การนํากิจกรรมการเรียนรูแบบ 
PBL มาบูรณาการใชกับการเรียนการสอนทุกรายวิชา ซ่ึงเปนแนวทางท่ีสามารถทําใหผูเรียนไดเรียนรูและปฏิบัติจริง 
 3.  แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ มี 2 ปจจัย              
ปจจัยแรก คือ ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการศึกษา พบวามีการสงเสริมใหครูไดพัฒนาทักษะท้ังในดานภาษา การใช
เทคโนโลยีการสอน ทําใหครูไดรับการพัฒนาทักษะวิธีการใหมๆ เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนใหเหมาะสม
กับผูเรียน มาตรการท่ีสถานศึกษาดําเนินการอยู ไดแก สงเสริมใหครูไดพัฒนาทักษะดานภาษาควรจัดหลักสูตร 
MEP และจัดโครงการ English Camp โดยจางครูตางชาติมารวมหลักสูตรและโครงการ นาจะสงผลดีตอการจัด
การศึกษา สวนปจจัยท่ีสอง การบริหารจัดการศึกษา ผูบริหารและครูควรเปนแบบอยางท่ีดีใหกับผูเรียน  ควรสราง
จิตสํานึกใหกับครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาเปนแบบอยางท่ีดี มีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู
อยางแทจริง  ควรมีการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา เพ่ือพัฒนาวิทยาลัยใหประสบความสําเร็จ  
 4.  การลดภารกิจของผูอํานวยการสถานศึกษาในการรวมกิจกรรมการประเมินสถานศึกษา  ควรมุงเนนไป
ท่ีประเด็นของผูบริหารสถานศึกษาดํารงตําแหนงคณะกรรมการดําเนินกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ของหนวยงาน   
ตนสังกัด ใน 1 ปงบประมาณมากกวา 5 ตําแหนง มากเกินไป จึงมีการมอบหมายหนาท่ีใหรองผูอํานวยการปฏิบัติ
หนาท่ีแทนขณะท่ีเดินทางไปราชการนอกสถานศึกษา   
 5.  สิ่งท่ีสถานศึกษาตองการใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาชวยเหลือ สนับสนุนการจัด
การศึกษา คือ สนับสนุนครุภัณฑท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน และการเพ่ิมอัตราบุคลากรใหสอดคลองกับ
จํานวนผูเรียน และภาระงานดวย และควรมีการนิเทศการเรียนการสอนของสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินงาน 
และมีการตรวจเยี่ยมใหกําลังใจแกสถานศึกษาของผูบริหารสวนกลาง  
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รายงานแสดงความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา 
ตอการแกไขปญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 

 

 สํานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาไดสํารวจความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาในประเด็น

การแกไขปญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยไดสงแบบสอบถามถึงสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 421 แหง และไดรับแบบสอบถามจากสถานศึกษาท่ีใหความคิดเห็นในแต

ละประเด็น จํานวน 250 แหง คิดเปนรอยละ 59.38 โดยมีประเด็นสําคัญในการสํารวจ ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 ครูมีภาระงานนอกเหนือจากการสอนทําใหเกิดการขาดสอน 
 

  จากขอคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ปจจัยท่ีสงผลใหครูขาดสอน พบวา  
  อันดับท่ี 1) การประเมินของหนวยงานตนสังกัด สงผลตอการขาดการสอนของครูมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
76.4 รองลงมา ไดแก  
  อันดับท่ี 2) การอบรมจากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานภายนอก คิดเปนรอยละ 74.4  
  อันดับท่ี 3) การประเมินของหนวยงานภายนอกและการประเมินโรงเรียน ประเมินครู คิดเปนรอยละ 70.8 
และ  
  อันดับท่ี 4) ประเมินนักเรียนของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการทดสออบและการประเมินผล คิดเปนรอยละ 
62.0  ตามลําดับ 
 

ขอท่ี 

 
ประเด็น จํานวน/เปอรเซ็นต 

ใช ไมใช 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1 การประเมินของหนวยงานภายนอก 177 70.8% 73 29.2% 

2 การประเมินของหนวยงานตนสังกัด 191 76.4% 59 23.6% 

3 การประเมินโรงเรียน ประเมินครู และประเมิน
นักเรียนของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการทดสอบ
และการประเมินผล 

155 62% 95 38% 

4 การอบรมจากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงาน
ภายนอก 

186 74.4% 64 25.6% 

5 การรวมกิจกรรมท่ีหนวยงานตนสังกัดทองถ่ินจัดข้ึน 154 61.6% 96 38.4% 

6 การจัดทําเอกสารเพ่ือประเมินวิทยฐานะ 129 51.6% 121 48.4% 
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ขอเสนอแนะ 
 

ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นวาหนวยงานภายนอก/หนวยงานตนสังกัด ในโครงการตางๆ ควรลด

การประเมินจากหนวยงานใหนอยลง เนื่องจากทําใหครูไมสามารถทําการสอนไดเต็มประสิทธิภาพ  การประเมิน

ควรแจงสถานศึกษาทราบลวงหนา เพ่ือใหสถานศึกษาเตรียมความพรอมในการจัดทําเอกสารเพ่ือพรอมรับการ

ประเมิน  ในการประเมินควรประเมินเฉพาะเรื่องท่ีสําคัญๆ ควรประยุกตการประเมินใหอยูในกรอบหรือหัวขอ

เดียวกัน  การประเมินครู ประเมินวิทยฐานะ ควรดําเนินตามสภาพจริง ไมควรเนนไปท่ีเอกสารเพียงดานเดียว  

กรณีท่ีครูไมสามารถทําการสอนได ควรจัดหาครูมาสอนแทน หรือสอนในชวงวันหยุดหรือหลังเวลาราชการ   

สถานศึกษาเห็นวาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรจัดสรรอัตรากําลังขาราชการ พนักงานราชการ 

เจาหนาท่ีใหแกสถานศึกษาใหเพียงพอ เพ่ือลดภาระงานของครู  
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ประเด็นที่ 2 แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูและปฏิบัติจริง 

 จากขอคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ปจจัยท่ีสงผลตอแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุงเนนใหผูเรียนได
เรียนรูจริงและปฏิบัติจริง พบวา  
  อันดับท่ี 1) การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนประสบการณจริงและการปฏิบัติจริง สงผลใหผูเรียนได
เรียนรูและปฏิบัติจริงไดมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 95.6 รองลงมา ไดแก  
  อันดับท่ี 2) การจัดกิจกรรมหรือการสงเสริมใหผูเรียนสงผลงานเขารวมการประกวด  คิดเปนรอยละ 92.4  
  อันดับท่ี 3) การสงเสริมใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูโดยผานเทคโนโลยี หรือแหลงขอมูลการ
เรียนรูในทองถ่ิน  และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ PBL ในงานกลุมและงานเดี่ยว  คิดเปนรอยละ 89.6 
 

ขอท่ี ประเด็น จํานวน/เปอรเซ็นต 

ใช ไมใช 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1 จัดทําเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสนใจ ความถนัดของผูเรียน 

216 86.4% 34 13.6% 

2 มีการจัดกิจกรรมเรียนรูโดยเนนประสบการณจริง
และการปฏิบัติจริง 

239 95.6% 11 4.4% 

3 มีการสงเสริมใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
โดยผานเทคโนโลยี หรือแหลงขอมูลการเรียนรูใน
ทองถ่ิน 

224 89.6% 26 10.4% 

4 มีการจัดกิจกรรมหรือการสงเสริมใหผูเรียนสง
ผลงานเขารวมการประกวด (ระดับชุมชน ระดับ
จังหวัด หรือระดับชาติ ฯลฯ) 

231 92.4% 19 7.6% 

5 จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ PBL ในงานกลุมและ
งานเดี่ยว 

216 86.4% 34 13.6% 

6 หากผูเรียนมีความบกพรองทางการเรียนรู 
สถานศึกษามีโครงการชวยเหลือ/มีเครื่องมือชวยใน
การเรียนรู 

201 80.4% 49 19.6% 
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ขอเสนอแนะ 
 

  จากขอคิดเห็นเพ่ิมเติมของผูบริหารสถานศึกษาเก่ียวกับการประเมินแนวทางการจัดการเรียนการสอน
แบบมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูและปฏิบัติจริง สรุปออกมาเปนขอๆ ดังนี้ 

1.  มีการบูรณาการเรียนรูแบบ PBL มาบูรณาการรวมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนการ
ปฏิบัติจริง และพัฒนาครูใหมีสมรรถนะในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาท่ีสอน และวิธีการสอนแบบ PBL 

2.  การจัดการเรียนการสอนทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการ เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษาฝกทดลองปฏิบัติ
จริง และศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

3.  จัดกิจกรรมการเรียนท่ีนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริงท้ังทฤษฎีและความปฏิบัติ 
4.  มีแผนการเรียนรู 
5.  สนับสนุนใหมีการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตรของนักศึกษาในการคิดคนหรือทํากิจกรรม สงเสริม

การจัดทํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ การประกวดจะไมเนนใหผูแขงขันเอาแตชนะ  
6. นําเทคโนโลยีเขามาใชในการเรียนการสอน 

7.  ใหผูเรียนสํารวจขอมูลจากทองถ่ิน และนํามาวิเคราะห โดยใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการสรางและ
พัฒนานวัตกรรมสูทองถ่ิน 

8.  ยกเวนคาเลาเรียน สนับสนุนทุนการศึกษาตามความสามารถ และจัดหาอุปกรณ ชวยเหลือตามความ
บกพรองของแตละบุคคล  

9.  จัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู 
10. ผูบริหารควรจริงจังกับการเรียนการสอนของครูนิเทศการสอนบอยๆ  
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ประเด็นที่ 3 แนวทางบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

 จากขอคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ปจจัยท่ีสงตอผลตอแนวทางบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีการ
เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ มีอยู 2 ปจจัย ไดแก ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการศึกษา และปจจุบันท่ีมีผลตอ
การบริหารจัดการศึกษา ดังนี้ 
 

  ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการศึกษา พบวา 
  อันดับท่ี 1 การสงเสริมใหครูไดพัฒนาทักษะท้ังในดานภาษาการใชเทคโนโลยีการสอนสงผลตอการจัด
การศึกษามากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 93.6 รองลงมาไดแก 
  อันดับท่ี 2 ครูไดรับการพัฒนาทักษะวิธีการใหมๆ เพ่ือปรับ เปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับ
ผูเรียน คิดเปนรอยละ 92 
  อันดับท่ี 3 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับชุมชน ระดับภาค หรือระดับชาติ คิดเปนรอยละ 82.8 
 

  ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการศึกษา พบวา 
  อันดับท่ี 1 ผูบริหารและครูเปนแบบอยางท่ีดีใหกับผูเรียน สงผลตอการบริหารจัดการศึกษามากท่ีสุด           
คิดเปนรอยละ 94.4 รองลงมาไดแก 
  อันดับท่ี 2 การเผยแพรผลงานเชิงบวกสูชุมชน เพ่ือการปรับทัศนคติท่ีดีตอการเรียนอาชีวศึกษา และ
สภาพแวดลอมและบรรยากาศของโรงเรียน คิดเปนรอยละ 93.6 และ 
  อันดับท่ี 3 ขาดงบประมาณในการจางครูผูเชี่ยวชาญและวัสดุ คิดเปนรอยละ 93.2 
 

ขอ
ท่ี 

ประเด็น 

จํานวน/เปอรเซ็นต 

ใช ไมใช 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการศึกษา     

1 มีกระบวนการการมีสวนรวมระหวางโรงเรียน 
ผูปกครอง ชุมชน อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

156 62.4% 94 37.6% 

2 ครูไดรับการพัฒนาทักษะวิธีการใหมๆ เพ่ือปรับ 
เปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน 

230 92% 2 8% 

3 มีการจัดหลักสูตรท่ีเทียบเคียงกับหลักสูตร
มาตรฐานสากล 

176 70.4% 74 29.6% 

4 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับชุมชน 
ระดับภาค หรือระดับชาติ 

207 82.8% 43 17.2% 

5 สงเสริมใหครูไดพัฒนาทักษะท้ังในดานภาษาการใช
เทคโนโลยีการสอน 
 
   

234 93.6% 16 6.4% 
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ขอ
ท่ี 

ประเด็น 

จํานวน/เปอรเซ็นต 

ใช ไมใช 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ปจจัยท่ีมีตอการบริหารจัดการศึกษา     

1 มีจํานวนผูเรียนนอย งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว
ไมเพียงพอตอการพัฒนา 

218 87.2% 32 12.8% 

2 ขาดงบประมาณในการจางครูผูเชี่ยวชาญและวัสดุ
ครุภัณฑในการเรียนวิชาชีพ 

233 93.2% 17 6.8% 

3 การเผยแพรผลงานเชิงบวกสูชุมชน เพ่ือการปรับ
ทัศนคติท่ีดีตอการเรียนอาชีวศึกษา 

234 93.6% 16 6.4% 

4 สภาพแวดลอมและบรรยากาศของโรงเรียน 234 93.6% 16 6.4% 

5 การพัฒนาอาชีพของครู สวัสดิการเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจ
ในการทุมเทในการสอน 

218 87.2% 32 12.8% 

6 ผูบริหารและครูเปนแบบอยางท่ีดีใหกับผูเรียน 236 94.4% 14 5.6% 

7 มีการจัดระบบเครือขายอินเตอรเน็ตแบบความเร็ว
สูงใหบริการครอบคลุมพ้ืนท่ีสถานศึกษา 

222 88.8% 28 11.2% 

8 หากผูเรียนมีฐานะยากจน สถานศึกษามีแนวทางใน
การใหความชวยเหลือ 

232 92.8% 18 7.2% 
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ขอเสนอแนะ 
 จากขอคิดเห็นเพ่ิมเติมของผูบริหารสถานศึกษาเก่ียวกับผลการประเมินแนวทางบริหารจัดการสถานศึกษา

ใหมีการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ สรุปออกมาเปนขอๆ ดังนี้ 
 

 1. ควรสนับสนุนโครงการพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็กอยางตอเนื่อง 

 2. จัดบูรณาการในรายวิชาท่ีเก่ียวของในการใชงบประมาณ 

 3. บูรณาการจัดการเรียนการสอนรวมกับชุมชนในกิจกรรมตางๆ 

 4. จัดใหมีการะดมทุนเพ่ือการศึกษาในทุกดานและเห็นควรให สอศ. จัดงบประมาณอุดหนุนข้ันพ้ืนฐานให

เพียงพอเหมาะสมกับคาใชจายพ้ืนฐานท่ีจําเปน 

 5. บริหารจัดการเงินตามงบประมาณท่ีไดรับ 

 6. สอศ. ควรจัดงบประมาณอุดหนุนสําหรับจางผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานตามความตองการและกําหนดใหมี

ครุภัณฑพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาตางๆ ใหเหมือนกันท้ังประเทศ 

 7. จางผูเชี่ยวชาญและใชสถานประกอบการเปนแหลงเรียนรูเพ่ิมเติม 

 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 ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

 13. จัดโครงการหารายไดระหวางเรียน 

14. ควรมีการจัดหาทุนการศึกษาใหกับนักเรียนท่ีเรียนดีแตยากจน 

15. จัดหาท่ีพักชั่วคราวแตยกเวนคาเลาเรียน 

16. จัดกองทุนเพ่ือการศึกษา 

17. ควรเชิญประชุมภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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ประเด็นที่ 4 การลดภารกจิของผูอํานวยการ ในการรวมกิจกรรมการประเมินสถานศึกษา 

 จากแบบสํารวจ การไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณะกรรมการของผูอํานวยการสถานศึกษา พบวา 
  อันดับท่ี 1) ผูอํานวยการสถานศึกษาดํารงตําแหนงคณะกรรมการดําเนินกิจกรรม/โครงการตางๆ ของ
หนวยงานตนสังกัดใน 1 ปงบประมาณมากกวา 5 ตําแหนง มีผลมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 50.4 
  อันดับท่ี 2) ผูอํานวยการสถานศึกษาดํารงตําแหนงคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ประเมินครู และ
ประเมินนักเรียน ใน 1 ปงบประมาณ มากกวา 5 ตําแหนง คิดเปนรอยละ 38.8 
 อันดับท่ี 3) ผูอํานวยการสถานศึกษาดํารงตําแหนงคณะกรรมการประเมินของหนวยงานภายใน               
ใน 1 ปงบประมาณมากกวา 5 ตําแหนง  คิดเปนรอยละ 20.0 
 

 ความถ่ีในการไดรับเชิญเขารวมประชุมของผูอํานวยการสถานศึกษา พบวา  
  - ผูอํานวยการสถานศึกษามีภารกิจในการเขารวมประชุมเก่ียวกับการดํารงตําแหนงคณะกรรมการชุด
ตางๆ ภายนอกสถานศึกษาทุกสัปดาห คิดเปนรอยละ 29.2 
 ความเห็นตอการประชุมของผูอํานวยการสถานศึกษา พบวา 
  - การประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ ของ สอศ.มีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหาร คิดเปนรอยละ 53.6 
  ขอคิดเห็นตอผลกระทบจากการประชุมคณะตางๆ ของสอศ. พบวา 
  - การประชุมคณะกรรมการโครงการ/กิจกรรมตางๆ ควรมีการบูรณาการวมกันหรือประชุมเทาท่ีจําเปน 
คิดเปนรอยละ 92.8 
  การมอบหมายหนาท่ีใหรองผูอํานวยการปฏิบัติหนาท่ีแทน พบวา 
  - ผูอํานวยการสถานศึกษา รอยละ 94 มีการมอบหมายใหรองผูอํานวยการปฏิบัติหนาท่ีแทนขณะท่ีทาน
เดินทางไปราชการนอกสถานศึกษาครบถวน  
 

ขอ
ท่ี 

ประเด็น 

จํานวน/เปอรเซ็นต 

ใช ไมใช 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1 ทานดํารงตําแหนงคณะกรรมการประเมินของ
หนวยงานภายใน ใน 1 ปงบประมาณมากกวา 5 
ตําแหนง 
  

50 20% 200 80% 

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
ท่ี 

ประเด็น 

จํานวน/เปอรเซ็นต 

ใช ไมใช 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

4 ทานมีภารกิจในการเขารวมประชุมเก่ียวกับการดํารง
ตําแหนงคณะกรรมการชุดตางๆ ภายนอกสถานศึกษา 
ทุกสัปดาห 

73 29.2% 177 70.8% 

5 การประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ ของสอศ.มีผลตอ
การปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหาร 

134 53.6% 116 46.4% 

6 มีการมอบหมายหนาท่ีใหรองผูอํานวยการปฏิบัติหนาท่ี
แทนขณะท่ีทานเดินทางไปราชการนอกสถานศึกษา
ครบถวน 

235 94% 15 6% 

7 การประชุมคณะกรรมการโครงการ/กิจกรรมตางๆ ควร
มีการบูรณาการรวมกัน หรือประชุมเทาท่ีจําเปน 

232 92.8% 18 7.2% 

 

ขอเสนอแนะ 
 
 จากขอคิดเห็นเพ่ิมเติมของผูบริหารสถานศึกษาเก่ียวกับผลการประเมินการลดภารกิจของผูอํานวยการ  

ในการรวมกิกรรมการประเมินสถานศึกษา มีความเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาไมควรดํารงตําแหนงคณะกรรมการ

ตางๆ เกิน 5 ตําแหนงตอป  ควรมีการสับเปลี่ยนกรรมการประเมินหรือสรรหา ผูทรงคุณวุฒิ แทน  ในกรณีไป

ราชการไดมอบงานใหรองผูอํานวยการทําหนาท่ีแทน/หรือไปประชุมแทน และควรลดจํานวน/ปริมาณการประชุมลง 
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ประเด็นที่ 5 ความชวยเหลือที่ตองการให สอศ. สนับสนุนการจัดการศึกษา  
               (ยกเวนการสนับสนุนงบประมาณ)  
 
  1.  ตองการใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพ่ิมอัตราบุคลากรท้ังสายสนับสนุน และสายการ
สอน เนื่องจากสถานศึกษาสวนใหญยังขาดอัตรากําลังบุคลากรเปนจํานวนมาก เพ่ิมปริมาณครูใหสอดคลองกับ
ปริมาณผูเรียน 

 2.  ควรมีการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ใหกําลังใจแกสถานศึกษา นิเทศการประเมินการเรียนการสอน
ของครูและผูบริหารสถานศึกษา 

 3.  สนับสนุนครุภัณฑใหกับสถานศึกษาตรงตามความตองการของผูเรียนในแตละระดับชั้น และเพียงพอ
ตอผูเรียนในแตละดับชั้น 

 4.  จัดฝกอบรมใหแกครู เชน ภาษา, ดานวิชาการ,ดานการสอน 

 5.  ลดภารกิจท่ีไมเก่ียวของกับการสอนใหนอยลง เชน ลดการประชุม ลดการประเมิน เนื่องจากภารกิจ
เหลานี้ทําใหเกิดการเพ่ิมภารงานใหแกครู และสงผลตอการขาดสอนของครู 

 6.  ในการจัดประชุม ควรจัดในชวงวันหยุด หรือชวงปดภาคเรียน เพ่ือใหไมกระทบตอการสอนของครู 

 7.  ควรใหการสนับสนุนระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงใหแกสถานศึกษา 




