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บทคัดย่อ

การวจิยัเรือ่งนีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือ (1) ศกึษาสภาพการบรหิารหลกัสตูรประกาศนยีบตัร
วชิาชพีชัน้สูง ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวชิาสตัวศาสตรข์องวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
ในภาคเหนือ (2) ศึกษาปญัหาของการบริหารหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชีพช้ันสงู ประเภท
วิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในภาคเหนือ (3) 
เสนอแนะแนวทางในการบริหารหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสงูประเภทวชิาเกษตรกรรม 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในภาคเหนือ

กลุม่ตวัอยา่งไดแ้กผู่บ้รหิารและครผููส้อนในวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยภีาคเหนอื 
รวม 115 คน โดยการใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตร
ประมาณค่าและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 
0.958 สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวจิยัพบวา่ (1) สภาพการบรหิารหลกัสตูรตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารอยูใ่น 
ระดับมาก โดยด้านการฝึกงาน อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการนิเทศและการพัฒนาคร ู
ผู้สอนอยู่ในระดับน้อยที่สุด และตามความคิดเห็นของครูผู้สอนอยู่ในระดับมาก โดยมีด้าน 
การจดัครเูขา้สอนอยูใ่นระดับมากทีส่ดุ และดา้นการนเิทศและการพฒันาครผููส้อนอยูใ่นระดบั 
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นอ้ยทีส่ดุ (2) ปัญหาของการบรหิารหลกัสตูร ตามความคิดเหน็ของผูบ้ริหาร พบว่าสถานศกึษา 
มีปัญหาด้านการวางแผนการใช้หลักสูตรมากที่สุดร้อยละ 22.4 และด้านการประเมินผล 
การเรยีนการสอนนอ้ยทีส่ดุรอ้ยละ 4.1 และตามความคดิเหน็ของครผููส้อนพบวา่สถานศกึษา
มีปัญหาด้านการจัดสิ่งอำานวยความสะดวกมากที่สุดร้อยละ 29.5 และด้านการประเมินผล 
การเรียนการสอนน้อยที่สุด ร้อยละ 12.1 (3) ข้อเสนอแนะในการบริหารหลักสูตรคือ  
ควรมกีารสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอือย่างตอ่เนือ่ง พฒันาและเตรยีมความพรอ้มของบคุลากร
ทางด้านสัตวศาสตร์ จัดหลักสูตรฐานสมรรถนะบูรณาการการสอนรายวิชา การเรียนรู้แบบ
การใช้โครงการเป็นฐานและมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

คำาสำาคัญ: หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาเกษตรกรรมสาขา 
สัตวศาสตร์ การบริหารหลักสูตร

Abstract

The purpose of this research was to (1) study the management conditions 
of Higher Vocational Certificate Program, Department of Agricultural Development, 
in Animal Science for Agriculture and Technology Colleges in the Northern Region 
(2) study the management problems of Higher Vocational Certificate Program, 
Department of Agricultural Development, in Animal Science for Agriculture and 
Technology Colleges in the Northern Region (3) make suggestions for improvement  
in the management of Higher Vocational Certificate Program, Department  
of Agricultural Development, in Animal Science for Agriculture and Technology 
Colleges in the Northern Region.

This research consisted of 115 random samples done by using Stratified 
Random Sampling. The research methods were rating scales and structured 
interview questionnaires developed by the researcher with has validity of 0.958. 
The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation 
and content analysis.

This research’s findings revealed that (1) overall, the management  
condition of Higher Vocational Certificate Program in Animal Science for Agriculture  
and Technology Colleges for the Northern Region was at a moderate level  
(2) regarding the management problems of Higher Vocational Certificate Program 
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in Animal Science for Agriculture and Technology Colleges for the Northern Region 
for administrators were: inability to plan and use academic curriculum effectively, 
and supervise teacher and teacher’s development; as for teachers: teachers’ 
management and supervision of the classroom and teacher development are 
limited (3) suggestions for improvement, the following were recommended: should  
continue to participate in network co-operation, develop and prepare more  
human resources in animal science; competency based curriculum, project  
based learning (PBL) and regular participation in the management of Higher 
Vocational Certificate Program in Animal Science should be established.

Keywords: Higher Vocational Certificate Program Department of Agricultural 
Development in Animal Science academic curriculum, curriculum 
management

บทนำา

การจดัการดา้นการอาชวีศกึษา เปน็การ
ถ่ายทอดความรู้และทักษะเพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถเกดิทกัษะในการปฏบัิติ
งานและเป็นผูม้คีณุธรรมจริยธรรมอนัดงีาม
ผูเ้รยีนทีส่ำาเร็จการศึกษาออกไปแล้วสามารถ
ดำารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขช่วย
พฒันาสงัคมและประเทศชาตไิห้มีความเจริญ 
เมือ่สำาเรจ็การศกึษาและจบหลกัสตูรตอ้งกลา้
คิดกล้าทำา กล้าแสดงออก มีคุณสมบัติของ
ผู้นำา (สำานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
วิชาชีพ 2555 : 10) หลักสูตรอาชีวศึกษา
เน้นทีเ่ปน็กระบวนการ คอื เนน้ประสบการณ์
และกจิกรรมภายในสถานศกึษาและผลติผล
และมีการพฒันาใหค้รอบคลมุทัง้ความรู ้ทกัษะ 
เจตคติ และค่านิยม ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษา
มีความสามารถในการทำางานผสมผสาน 

กันเพื่อให้ประยุกต์ทำางานได้จริง (อนันต์  
งามสะอาด, 2553) วทิยาลยัเกษตรกรรมและ
เทคโนโลยี เดิมชื่อว่า วิทยาลัยเกษตรกรรม 
เปน็วทิยาลยัอาชวีศกึษาเกีย่วกบัเกษตรกรรม
ของประเทศไทย จดัตัง้ขึน้ภายใตว้ตัถปุระสงค์
เพื่อสร้างนักเกษตรกรรมที่มีความรู้ ความ
สามารถและทกัษะดา้นทกัษะวชิาชพีเกษตร 
การจัดการเรียน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง มีการจัดการเรียนการสอน
แยกเป็นประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวชิา
พืชศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชา
อุตสาหกรรมเกษตรและสาขาวิชาช่างกล
เกษตร เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทักษะและ
ความชำานาญในดา้นวชิาชพีเกษตรพรอ้มออก
ไปเป็นนักเกษตรกรรมที่มีความรู้และความ
ชำานาญตามที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา ปัจจุบัน
มีวิทยาลัยด้านการเกษตรและเทคโนโลยีท่ี
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สงักดัสำานกังานคณะกรรมการ การอาชวีศึกษา 
46 แหง่ ในการจดัการเรยีนการสอนในระดบั
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา 
สัตวศาสตร์ ได้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตร
วชิาชพีชัน้สงู สาขาวชิาสตัวศาสตร์ ปพี.ศ.2546  
ผูว้จิยัในฐานะครผููส้อน จงึมคีวามสนใจทีจ่ะ
ศกึษาสภาพปจัจบุนั ปัญหาและขอ้เสนอแนะ
ในการบรหิารหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพี
ช้ันสูง ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชา 
สตัวศาสตร ์ของวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
ในภาคเหนอื เพือ่นำาผลการวิจยัไปเปน็แนวทาง
ในการบรหิารหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพี
ช้ันสงู สาขาวชิาสตัวศาสตรใ์นวทิยาลยัเกษตร
และเทคโนโลยีภาคเหนือต่อไป

ประเด็นปัญหาการวิจัย 

1. สภาพปัจจุบันของการบริหาร
หลักสูตรประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู ประเภท
วิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในภาคเหนือ 
เป็นอย่างไร

2. ปัญหาของการบริหารหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในภาคเหนือ
เป็นอย่างไร

3. ข้อเสนอแนะของการบริหาร
หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้สงูประเภท
วิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในภาคเหนือ
มีอะไรบ้าง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันการ
บริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นสูง ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชา
สตัวศาสตรข์องวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
ในภาคเหนือ

2. เพื่อศึกษาปัญหาของการบริหาร
หลักสูตรประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สูง ประเภท
วิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในภาคเหนือ

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการ
บริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
สูงประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตว
ศาสตร์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ในภาคเหนือ

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร
ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นีไ้ดแ้ก ่ผูบ้รหิารในวทิยาลยั
เกษตรและเทคโนโลยภีาคเหนอื ซ่ึงประกอบ
ด้วย ผู้อำานวยการ จำานวน 11 คนและ 
รองผู้อำานวยการ จำานวน 44 คน รวม 
ผู้บริหารทั้งสิ้น 55 คนครูผู้สอนสาขาวิชา
สตัวศาสตร ์ในวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
ภาคเหนือ จำานวน 81คน รวมประชากร
ทั้งหมด 136 คน และกลุ่มตัวอย่างได้
จากการสุ่มโดยใช้ตารางของเครซี่และมอร์
แกน(Krejcie& Morgan1970) โดยมกีารสุม่
แบบแบง่ช้ัน (Stratified Random Sampling) 
ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวน 115 คน จากครู 
ผูส้อนสาขาวชิาสัตวศาสตรข์องของวทิยาลัย
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เกษตรและเทคโนโลยีในภาคเหนือจำานวน 
136 คน และกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์
โดยการเจาะจงผู้บริหารจำานวน 5 คนจาก 
ผู้บริหารของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ในภาคเหนือจำานวน 55 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 

ประเภทคือ 

1) แบบสอบถาม แบง่เปน็ 2 แบบ คอื

 - แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ (Rating Scale)

 - แบบสอบถามเป็นแบบตรวจ
สอบรายการ (Check List) และแบบปลาย
เปิด (Open-Ended)

2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเพือ่ทำาการวจิยัในครัง้นีผู้ว้จิยั
ได้ดำาเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
โดยการจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์
และส่งหนังสือแนะนำาตัวและขออนุญาต
สัมภาษณ์ ถึงผู้อำานวยการวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีในภาคเหนือ จำานวน 5 แห่ง 
ในชว่งวนัที ่1 มนีาคม 2556– 30 เมษายน 
2556 ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืน 
ทัง้ส้ิน จำานวน115ฉบบั คดิเปน็ร้อยละ 100

การวเิคราะหข์อ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู
จากแบบสอบถามสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู
ทั่วได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ 
(Percentage) แบบสอบถามเปน็มาตราสว่น
ประมาณคา่(Rating Scale) คา่เฉลีย่ (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  

deviation) สำาหรับเกณฑใ์นการแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ย (Mean) แบบสอบถามที่เป็นแบบ
ปลายเปดิ ใชก้ารวเิคราะหเ์นือ้หา (Content 
Analysis) และวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์โดย 
การวางเค้าโครงการวิเคราะห์ให้สอดคล้อง
และครอบคลุมกับปัญหา วัตถุประสงค์และ
สภาวะแวดลอ้ม (Context) ใชก้ารวเิคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis)

สรุปผลการวิจัย 

จากการวเิคราะหแ์บบสอบถามทัง้หมด 
จำานวน 115 ฉบับ ในการศึกษาสภาพและ
ปัญหาการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ของวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีในภาคเหนือ ของผู้บริหาร
และครูผู้สอนในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ทั้ง 6 
ด้านผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ ได้
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามดงันี้

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการ
บริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชา 
สตัวศาสตรข์องวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
ในภาคเหนอืพบวา่ผลการศกึษาสภาพปจัจบุนั
ในการบรหิารหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขาวชิาสตัว
ศาสตรข์องวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยใีน
ภาคเหนือ มีดังนี้ความคิดเห็นของผู้บริหาร
อยูใ่นระดบัมาก เมือ่เรยีงลำาดบัจากคา่เฉลีย่
ตามลำาดบัจากมากไปหานอ้ยในแตล่ะดา้นมี
ดงันี ้อนัดบัแรกดา้นการฝกึงาน ดา้นการจัด
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ครเูขา้สอน ด้านการประเมินผลการเรยีนการ
สอน ด้านการวางแผนการใช้หลักสูตร ด้าน
การจัดสิ่งอำานวยความสะดวกและด้านการ
นิเทศและการพัฒนาครูผู้สอน ตามลำาดับ
ความคิดเห็นของครูผู้สอนอยู่ในระดับมาก 
เมื่อเรียงลำาดับจากค่าเฉลี่ยตามลำาดับจาก
มากไปหาน้อยในแต่ละด้านมีดังนี้ อันดับ
แรก ดา้นการจดัครเูขา้สอน ดา้นการฝกึงาน 
ด้านการประเมินผลการเรียนการสอนด้าน
การวางแผนการใช้หลักสูตร ด้านการจัด 
สิ่งอำานวยความสะดวกและด้านการนิเทศ
และการพัฒนาครูผู้สอน ตามลำาดับ

2. ผลการศึกษาปัญหาของการ
บริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ช้ันสูง ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชา 
สตัวศาสตรข์องวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
ในภาคเหนอืพบวา่ปญัหาการบริหารหลกัสตูร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวชิาสตัวศาสตร์ของวทิยาลยั
เกษตรและเทคโนโลยีในภาคเหนือ ตาม
ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครผููส้อน ดังนี้ 
ความคิดเห็นของผู้บริหาร พิจารณาจากค่า
ร้อยละมากไปหาน้อย พบว่าสถานศึกษา
มีปัญหาด้านการวางแผนการใช้หลักสูตร
มากทีส่ดุ รองลงมาคอืดา้นการจัดสิง่อำานวย
ความสะดวก ดา้นการฝกึงาน ดา้นการจดัครู 
เข้าสอน ด้านการนิเทศและการพัฒนาครู 
ผู้สอน และด้านการประเมินผลการเรียน
การสอน ตามลำาดับความคิดเห็นของครู 
ผูส้อนโดยพจิารณาจากคา่รอ้ยละมากไปหา
น้อย พบว่าสถานศึกษามีปัญหาด้านการจัด
ส่ิงอำานวยความสะดวกมากที่สุด รองลงมา
คือด้านการวางแผนการใช้หลักสูตร ด้าน

การจดัครเูขา้สอน ดา้นการฝกึงาน ดา้นการ
นิเทศและการพฒันาครูผู้สอน และดา้นการ
ประเมินผลการเรียนการสอน ตามลำาดับ

3. ขอ้เสนอแนะแนวทางในการบรหิาร
หลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชพีชัน้สูงประเภท
วิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในภาคเหนือ
มีดังนี้ด้านการวางแผนการใช้หลักสูตร พบ
ว่า อันดับแรก ควรมีการวิเคราะห์หลักสูตร
ร่วมกันทุกฝ่ายอย่างเปิดกว้าง อันดับท่ี 2 
ควรเพิ่มอัตรากำาลังครูที่ตรงกับสาขา และ 
อันดับที่ 3 การเตรียมจัดหาวัสดุประกอบ
หลักสูตรการเตรียมงบประมาณควรเตรียม
การกอ่นเปดิภาคเรยีนโดยใหม้คีวามเหมาะสม  
เพยีงพอ รวดเร็วตรงกับความต้องการของครู 
ผู้สอน ด้านการจัดครูเข้าสอน พบว่า อันดับ
แรกควรมีการเพ่ิมบุคลากรที่ตรงตามสาขา  
อนัดบัที ่2 มกีารจดัชัว่โมงในการสอนใหเ้หมาะสม  
และอนัดบัที ่3 ควรใหค้รทูีม่ชีัว่โมงสอนน้อย
รับภาระงานพิเศษเพิ่ม ตามลำาดับ ด้านการ
จัดสิ่งอำานวยความสะดวก ได้แก่อันดับแรก  
ควรมีการจัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์
การสอนสื่อการเรียนการสอนและวัสดุฝึก  
ใหเ้พยีงพอ อนัดับที ่2 สือ่การเรียนการสอน
ทันสมัย ตรงตามความต้องการ และอันดับ 
ท่ี 3 จดัหางบประมาณให้เพียงพอ ตามลำาดบั  
ด้านการฝึกงาน พบว่า อันดับแรก ควรจัด
เฉพาะวิชาที่เกี่ยวข้องจริงๆให้กับนักศึกษา
และสถานประกอบการ อันดับที่ 2 ระยะ
เวลาในการฝึกงานควรเป็นช่วงปิดภาค 
ฤดูรอ้นหรอืหลงัจากเรยีนจบปวส.1 และอนัดับ
ที่ 3 ควรมีการจัดตารางและแบ่งสายการ
นิเทศนักศึกษาฝึกงานให้ชัดเจน ตามลำาดับ  
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ด้านการนิเทศและการพัฒนาครูผู้สอน  
พบวา่ อนัดบัแรก ควรมกีารสังเกตการณส์อน
ในชั้นเรียน อันดับที่ 2 ควรมีการปฐมนิเทศ 
ครูใหม่ และอันดับที่ 3การเยี่ยมชั้นเรียน
เพื่อนำาผลการดำาเนินการมาปรับปรุงและ
พัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
ตามลำาดบั ดา้นการประเมนิผลการเรยีนการ
สอนพบว่า อันดับแรกการประเมินผลการ
เรียนการสอนควรมีเกณฑ์ที่ชัดเจน อันดับ
ที่ 2 ควรมีการอบรม สัมมนาเพื่อให้ความ
รู้แก่ครูผู้สอนให้ชัดเจน และอันดับที่ 3 การ
ตดิตามผลนกัศกึษาทีส่ำาเรจ็การศกึษาควรมี
การติดตามอย่างต่อเนื่อง ตามลำาดับ 

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการบริหาร
หลักสูตรประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู ประเภท
วิชาเกษตรกรรมสาขาวิชาสัตวศาสตร์ของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในภาคเหนือ 
ในภาพรวมท้ังหมด สามารถอภิปรายได้  
ดังต่อไปนี้

1. ด้านการวางแผนการใช้หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชา
เกษตรกรรมสาขาวิชาสัตวศาสตร์ของ
วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยใีนภาคเหนอืใน 
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก  
อาจเปน็เพราะวา่สถานศกึษามกีารวางแผน
การใช้งบประมาณในการจัดการเรยีนการสอน
การเตรยีมบคุลากรเพือ่จดัการเรยีนการสอน 
ตามหลักสูตร มีการวางแผนการวางแผน
การบริหารงานด้านต่างๆ เช่น การฝึกงาน  
การพัฒนาครูผู้สอน การจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตรฯลฯ การวางแผนการวัด และการ
ประเมินผลอย่างชัดเจนตามโครงสร้างของ
หลักสูตรการวิเคราะห์หลักสูตรก่อนการนำา
หลักสูตรมาใช้ในสถานศึกษาโดยการนำา 
หลักสูตรมาปรับให้เหมาะสมกับสภาพ 
ท้องถิ่นการสำารวจความต้องการใช้สื่อและ
วัสดุประกอบการเรียนการสอนก่อนเปิด 
ภาคเรยีนเพือ่เตรยีมการจดัสือ่การเรยีนการสอน 
ใหเ้หมาะสมกบัเนือ้หาของรายวชิา การวางแผน
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตรโดยใช้ 
ส่ือต่างๆ เช่น วทิยุ ส่ิงตีพมิพต่์างๆ เพือ่ช้ีแจง
ให้ครูผู้สอนผู้ปกครองและนักศึกษาทราบ
ข้อมูล และเมื่อพิจารณาผลการวิจัยในด้าน
การวางแผนการใช้หลักสูตรในรายข้อตาม
ความคดิเหน็ของผูบ้ริหารและครูผูส้อนพบว่า  
มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ควรมีการ
อบรมสัมมนาการใช้หลักสูตร และควรมี
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตรโดยใช้
สื่อต่างๆเช่นวิทยุสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ เพื่อชี้แจง
ให้ครูผู้สอนผู้ปกครองและนักศึกษาทราบ
ข้อมูล ในระดับปานกลางในทั้งสองข้อนี้ทั้ง
ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความเห็นว่าควรมี
การดำาเนินการเพ่ิมการอบรมสัมมนาให้กับ
ครูผู้สอนและการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
มากยิง่ขึน้สว่นในการวางแผนปฏบิตัเิก่ียวกับ 
การเตรียมและพัฒนาบุคลากรเพื่อการใช้
หลกัสตูรผูบ้รหิารและครผููส้อนมคีวามคดิเหน็ 
แตกต่างกันโดยผู้บริหารมีความคิดเห็น 
อยู่ในระดับมาก แต่ครูผู้สอนมีความคิดเห็น 
อยู่ในระดับปานกลาง ควรมีการวางแผน
ปฏบิตัเิกีย่วกบัการเตรยีมและพฒันาบคุลากร
เพือ่การใชห้ลกัสตูรมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั
ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่เห็นว่า ควรมี
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การเตรียมความพรอ้มทางดา้นครผููส้อน การ
จดัการเรยีนการสอนการบรหิารจดัการแบบ
มส่ีวนรว่มและมรีปูแบบการพฒันาหลกัสตูร
ทีท่นัสมยั ตอบสนองตามความตอ้งการของ
สถานประกอบการการบรหิารจดัการ การแก้
ปญัหากระบวนการบรหิารหลกัสตูร และควร 
มกีารสรา้งความเขา้ใจ ประสานความรว่มมอืกนั 
ในทุกๆ ฝ่ายและสอดคล้องกับงานวิจัย  
กฤษดา ตามสีวัน (2543: 43-45) พบว่า 
การบรหิารหลกัสตูรประกาศนยีบัตรวชิาชีพ
ในการวางแผนการใชห้ลกัสตูรและการจดัครู
เข้าสอนได้ว่า การวางแผนการใช้หลักสูตร 
ควรมีการเตรียมการก่อนการนำาหลักสูตร
ไปใช้ในโรงเรียนด้วยการวิเคราะห์หลักสูตร
การนำาหลกัสตูรมาปรบัใหเ้หมาะสมกบัสภาพ
ทอ้งถิน่การเตรยีมครผููส้อนการเตรยีมจัดหา
วัสดปุระกอบหลกัสตูรการเตรยีมงบประมาณ
รวมทัง้การประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรโดยใชส้ือ่
ต่างๆ เช่น วิทยุ สิ่งตีพิมพ์ต่างๆ เพื่อชี้แจง
ให้ครูผู้สอนผู้ปกครอง และนักเรียนทราบ

2. ดา้นการจดัครเูขา้สอนตามหลกัสตูร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวชิาสตัวศาสตร์ของวทิยาลยั
เกษตรและเทคโนโลยีในภาคเหนือ ในภาพ
รวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก อาจเป็น
เพราะวา่สถานศกึษามกีารกำาหนดโครงสรา้ง
ในการเข้าสอนของครูตามหลักสูตรและ 
มีจำานวนชั่วโมงที่เหมาะสมมีการสำารวจ 
ความพร้อมของครูก่อนจัดครูเข้าสอนโดย
คำานงึถงึความถนดัความชำานาญและตรงตาม
สาขาวชิาทีส่อนมกีารกำาหนดการประเมนิผล  
การเรยีนการสอนในหลกัสตูรตามสภาพจรงิ
ของผู้เรียน การกำาหนดการบูรณาการการ

เรียนรู้การเรียนการสอนกับ วิชาอื่นๆ โดย
การจัดการเรียนรู้การเรียนการสอนแบบ
การใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based  
Learning: PBL) และเมื่อพิจารณาผลการ
วิจัยในด้านการจัดครูเข้าสอนในรายข้อตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน 
พบวา่มีความคดิเห็นสอดคลอ้งกนั ในเรือ่งการ
จดัครทูีม่คีวามรูค้วามสามารถตามสาขาวชิา
เขา้สอนแทนเมือ่ครปูระจำาวชิาไมส่ามารถเขา้
สอนได้ และควรมีการบูรณาการการเรียนรู้
การเรยีนการสอนกบัวชิาอืน่ ๆ โดยการจดัการ
เรยีนรูก้ารเรยีนการสอนแบบการใชโ้ครงการ
เปน็ฐานผูบ้รหิารและครผููส้อนมคีวามคดิเหน็
แตกตา่งกันโดยผู้บรหิารมคีวามคิดเหน็อยูใ่น
ระดับมาก แต่ครูผู้สอนมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง แสดงว่าครูผู้สอนมีความ
ต้องการครท่ีูมีความรูค้วามสามารถตามสาขา
วชิาเขา้สอนแทนเมือ่ครปูระจำาวชิาไมส่ามารถ
เขา้สอนไดแ้ละควรมกีารบรูณาการการเรยีนรู ้ 
การเรียนการสอนกับวิชาอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น  
ซึง่สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ผูบ้รหิารทีเ่หน็
วา่ควรมกีารการเตรียมความพร้อมทางดา้น
บุคลากร สร้างและพัฒนาบุคลากรทางด้าน
สตัวศาสตร ์เพือ่สรา้งความเขา้ใจและความรว่ม
มือในการจัดการเรียนการสอนและสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ กฤษดา ตามสีวัน (2543: 
43-45) ได้กล่าวถึงการจัดครูเข้าสอน ควร
ทีจ่ะตอ้งคำานงึถงึคณุวุฒกิารศกึษาทีต่รงตาม
สาขาวิชาใกล้เคียงหรือทักษะความสามารถ 
ตลอดจนความมีคณุธรรมจริยธรรมของความ
เป็นครู การสอนในรายวิชาหนึ่งนั้นโรงเรียน
จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของคร ู
ผูส้อน โดยโรงเรยีนอาจจะพจิารณาจากความรู ้
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ความสามารถ ทักษะความสนใจความถนัด
สติปัญญาประสบการณ์ของครู-อาจารย์
ครูสอนแต่ละคนอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อ
จะจัดให้เข้าสอนในแต่ละชั้นแต่ละวิชาได้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และปรียาพร  
วงคอ์นตุรโรจน ์(2546: 48) ไดก้ลา่ววา่ การ
จัดครเูขา้สอนตามความรู ้ความสามารถของ
ครแูละลกัษณะงานโดยคำานงึถงึการแบง่ชัว่โมง
ทีเ่หมาะสมตลอดจนภาระหน้าทีอ่ืน่ๆ ของครู

3. ด้านการจัดสิ่งอำานวยความ
สะดวกตามหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชพี
ชั้นสูงประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชา 
สตัวศาสตรข์องวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
ในภาคเหนือในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก อาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษา
มีการจัดบรรยากาศห้องเรียน ห้องปฏิบัติ  
เอือ้ต่อการเรยีนรูข้องนกัศกึษาอยูใ่นระดบัมาก 
มกีารจดัเอกสารตำาราเรยีน อปุกรณก์ารเรยีน
การสอนสำาหรับการศึกษาค้นคว้าอยา่งพอเพียง  
สื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษามีคุณภาพและ
ทันสมัยเพียงพอต่อจำานวนนักศึกษาและ 
มกีารจดัแหลง่เรยีนรูใ้นสถานศกึษา มกีารจัด
บริการด้านต่างๆเพื่อจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามหลกัสตูรเชน่ ระบบสารสนเทศ 
ระบบการลงทะเบียน ระบบการสอบถาม
ผลการเรียน ห้องสมุดและมีการบริการยืม  
คนืหนังสอืและวารสารทีส่ะดวกและรวดเร็ว ฯลฯ 
และเม่ือพิจารณาผลการวจิยัในดา้นการจดัสิง่
อำานวยความสะดวกรายขอ้ตามความคดิเหน็ 
ของผู้บริหารและครูผู้สอนพบว่ามีความคิด
เหน็สอดคลอ้งกัน ในเรือ่งงบประมาณ อาคาร
สถานท่ีและควรมีระบบสารสนเทศเพื่อให้
บริการด้านต่างๆเพื่อจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนตามหลกัสตูรเชน่ ระบบการลงทะเบยีน 
ระบบการสอบถามผลการเรียนในระดับ
ปานกลางผูบ้รหิารและครผููส้อนมคีวามเหน็ 
ว่าควรมีการจัดการเรื่องงบประมาณเพื่อ
ดำาเนนิการและระบบสารสนเทศ เพิม่มากขึน้  
ผูบ้รหิารและครผููส้อนมคีวามคดิเห็นแตกตา่ง 
กันในเรื่องระบบการเบิกจ่ายวัสดุฝึกเพื่อ
จดัการเรยีนการสอนโดยคำานงึถงึความคลอ่ง
ตัวในการเบิกจ่ายเป็นสำาคัญโดยผู้บริหารมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แต่ครูผู้สอน 
มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง แสดงวา่ 
ครผููส้อนเห็นว่าการเบิกจ่ายวัสดฝุกึเพ่ือจัดการ
เรยีนการสอนยงัไมม่คีวามคลอ่งตวัเทา่ทีค่วร 
ควรมีการปรับปรุงให้ดีกว่าระบบเดิม ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัผลการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารทีเ่ห็น 
ว่าควรเพ่ิมแหล่งการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา  
ให้มีการฝึกทักษะเหมือนในสถานท่ีทำางาน
จริงและมีวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกทักษะที่ 
ครบถว้นเหมาะสมและสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของวรีพนัธ ์สทิธพิงษ ์(2540: 51) ไดพ้บวา่
ในดา้นวสัดอุปุกรณว์า่ วสัดอุปุกรณ ์เครือ่งมอื 
นับเป็นปัจจัยสำาคัญสำาหรับการอาชีวศึกษา 
การเรียนการสอนงานอาชีพ ให้คนสามารถ
ปฏิบัติงานได้พฤติกรรมด้านทักษะมีความ
สามารถทัดเทียมกับด้านพุทธิหรือบางกรณี
อาจสำาคญัมากกวา่ชัว่โมงการปฏบิตังิานตอ้ง
ใช้เวลานานวัสดุเครื่องจักรเครื่องมือจะต้อง
มีความพร้อมและเพียงพอกับจำานวนของ
นกัเรยีนทีเ่ขา้ฝึกดังนัน้สถาบนัการศึกษาทีจ่ดั
อาชีวศึกษาอย่างได้ผลนั้นจำาเป็นต้องลงทุน
ด้านเคร่ืองมือและอุปกรณก์ารเรียนการสอน
สงูมากการจดัการจงึบรรลผุลความมุง่หวงัที่
ตั้งไว้ และ กฤษดา ตามสีวัน (2543: 52) 
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ไดก้ลา่ววา่ สือ่การเรยีนการสอนเปน็สิง่ทีช่ว่ย
ให้เกิดความรู้ ทักษะและกิจกรรมการเรียน
การสอนทั้งมีส่วนสัมพันธ์การปรับปรุงการ
เรียนการสอนทุกด้าน เพราะมีความจริงจัง
และมีความหมายชัดเจนแก่ผู้เรียนช่วยให้ 
ผู้สอนเกิดความมั่นใจ

4. ด้านการฝึกงานตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชา
เกษตรกรรมสาขาวชิาสตัวศาสตรข์องวทิยาลยั
เกษตรและเทคโนโลยใีนภาคเหนอื ในภาพรวม
มกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก อาจเปน็เพราะว่า 
สถานศึกษา มีการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อน
ฝึกงานและการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลัง
เสร็จสิ้นการฝึกงานอยู่ในระดับมาก มีการ
เกบ็ขอ้มลูและการรายงานผลการฝกึงานเปน็
ระยะ มีการจัดครูไปนิเทศการฝึกงานของ 
นกัศกึษามกีารสำารวจความพรอ้มของสถาน
ประกอบการเพื่อการเตรียมความพร้อมใน
เรื่องการฝึกงานให้กับนักศึกษามีระยะเวลา
ในการฝกึงานทีเ่หมาะสมและสถานศกึษานำา
รายวชิาในหมวดวิชาชพีไปจดัฝกึงานในสถาน
ประกอบการอยา่งน้อย 1 ภาคเรียนและเมือ่
พจิารณาผลการวิจยัในดา้นการฝึกงานรายข้อ
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครผููส้อน
พบว่ามีความคิดเห็นแตกต่างกัน ในการจัด
กิจกรรมสนับสนุนการฝึกงานตามหลักสูตร
เช่น การฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษใน
สถานประกอบการ การใช้เทคโนโลยีต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องโดยผู้บริหารมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก แต่ครูผู้สอนมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับปานกลาง แสดงว่าครูผู้สอนเห็นว่า
ควรมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการฝึกงาน
ตามหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่เห็นว่าควรสร้าง
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการอย่างจริงจัง เพื่อสร้างและ
พัฒนาบุคลากรทางด้านสัตวศาสตร์ ให้ตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน สถาน
ประกอบการ ชมุชนและท้องถิน่พฒันาหลักสูตร
ให้ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของ
สถานประกอบการสรา้งเครอืขา่ยของสถาน 
ประกอบการ เพือ่เพิม่แหลง่การเรยีนรูใ้หก้บั
นักศึกษา การฝึกงานในสถานที่ทำางานจริง
จะทำาให้นกัศึกษาสามารถเพิม่ทกัษะได้มาก
ยิง่ขึน้และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกฤษดา 
ตามสีวัน (2543: 59) พบว่า การฝึกงาน
หรือการเรียนภาคปฏิบัติจะกระทำาเฉพาะ
ในสถานศึกษาอย่างเดียวย่อมไม่ประสบผล 
สำาเร็จนกัเรียนจะมองสภาพการทำางานจริงๆ 
ในสถานศึกษาจะต้องจัดแผนการเรียนการ
สอนและการฝึกงานให้สอดคล้องกับหลัก
การและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรโดยคำานึง
ถงึความตอ้งการและความพรอ้มของผูเ้รยีน
เป็นหลักในการพิจารณาซึ่งการฝึกงานแบ่ง
ออกเป็น 2 แบบ คือ ฝึกงานในสถานศึกษา
และฝกึงานในสถานประกอบการ การฝกึงาน
ในสถานศกึษาตอ้งมโีรงฝกึงานวสัดอุปุกรณ์
เครื่องมืออย่างเพียงพอกับนักเรียนที่เข้าฝึก
และปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์ (2546: 49) 
ได้กล่าวว่า เป็นการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้ 
ผูเ้รยีนไดม้ปีระสบการณด์า้นวชิาชพีการฝกึงาน
โดยสามารถแบ่งเป็นการฝึกงานในสถาน
ศกึษาและการฝึกงานนอกสถานศกึษาตามท่ี
กำาหนดตามหลักสูตรนภดล สุตัณติวณชิย์กลุ  
(2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษา
ความพร้อมด้านเทคโนโลยีของสถานศึกษา 
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อาชวีศกึษาไทยเพือ่รองรบัการเปน็ประชาคม
อาเซียน พบว่าการเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาไทยด้านการจัดการ
เรยีนการสอนแบง่เปน็ 3 ระดบัคอื มาก นอ้ย 
ไม่พร้อมหรือไม่เปิดสอน ส่วนใหญ่ในด้าน
หลักสูตรต่างๆจะอยู่ในระดับน้อย ยกเว้น
หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพี และหลกัสตูร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อยู่ในระดับ
มาก ในสว่นของความพรอ้มดา้นการกำาหนด
นโยบายและแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาไทย ในการเตรียมความพร้อม 
การผลิตช่างฝีมือ (Skilled Labour)  
ทัง้ดา้นปรมิาณและคณุภาพ ตัง้แต ่พ.ศ.2550 
เป็นต้นมา จึงทำาให้ไม่สอดคล้องต่อความ
ต้องการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่
เน้นแรงงานระดับชำานาญการ (Specialist)  
ซึง่ผลติโดยสถาบนัอดุมศกึษาหรอืมหาวทิยาลยั
เท่านั้นเจมส์ (James 2007: บทคัดย่อ)  
ได้ศึกษาเรื่องการประเมินผลกระทบของ
นักศึกษาอาชีวศึกษากับความสามารถใน
การจา้งงาน พบวา่ ปจัจยัทีม่ผีลตอ่การเรยีน
อาชีวศึกษาคือ นโยบายของรัฐบาล และ
ระเบียบต่างๆที่สอดคล้องกับการดำาเนิน
ชีวิตของประชาชน รวมถึง ผู้ปกครอง ครู 
นักเรียน นักศึกษา และปัจจัยอื่นๆ เช่น 
ความสนใจ วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
อาชีวะ ที่ต้องการให้การเรียนอาชีวศึกษา
เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง การฝึกงานจะเป็นข้อ
ได้เปรียบอีกขอ้หนึง่สำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศกึษา
ในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน และฮัสเซลและ
คณะ (Hassall & Other 2010: บทคัดย่อ)
ไดศ้กึษาเร่ืองทกัษะของผูเ้รยีนอาชวีศกึษาใน
มาเลเซยีและประเทศองักฤษ พบวา่ผูเ้รยีนที่

เปน็กลุม่ตวัอยา่งทกุคนตอ้งการฝกึและพฒันา
ทักษะวิชาชีพเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

5. ด้านการนิเทศและการพัฒนาครู
ผู้สอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สงูประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขาวชิาสตัว
ศาสตรข์องวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยใีน
ภาคเหนอืในภาพรวมมกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบั
มากอาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษา มีการ
สนับสนุนให้ครูผู้สอนทำาผลงานการค้นคว้า
วิจัยในด้านต่างๆเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้
รับการพัฒนาเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรการ
ทำากิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างความรู้
ประสบการณเ์พิม่เตมิ สนบัสนนุใหค้รผููส้อน 
มีโอกาสชมกิจการหรือศกึษาดูงานของสถาน
ประกอบการและให้ครูผูส้อนมีโอกาสศกึษา
ต่อตามสาขาวิชาท่ีสอนฯลฯและมีการจัดต้ัง
คณะกรรมการนิเทศการสอนของครูผู้สอน
ตามหลักสูตรและเมื่อพิจารณาผลการวิจัย
ในด้านการนิเทศและการพัฒนาครูผู้สอน
รายข้อตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ
ครูผู้สอนพบว่ามีความคิดเห็นสอดคล้องกัน  
ในเรื่องควรมีการเยี่ยมชั้นเรียนตลอดการ
จดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูร ในระดบั
ปานกลางแสดงว่าผู้บริหารและครูผู้สอน 
มีความคิดเห็นตรงกันว่าควรมีการเพิ่ม 
การเยี่ยมชั้นเรียนตลอดการจัดการเรียน 
การสอนตามหลกัสตูร ใหม้ากยิง่ข้ึน ผูบ้ริหาร
และครูผู้สอนมีความคิดเห็นแตกต่างกัน  
ในเร่ืองการนเิทศและตดิตามผลการสอนของ
ครูตามหลักสูตร การปฐมนิเทศครูใหม่และ
การกำากับ ติดตาม ดูแล และแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนทันต่อเหตุการณ์โดย 
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ผู้บริหารมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แต่
ครผููส้อนมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง 
แสดงวา่ครผููส้อนเหน็วา่ควรมกีารนเิทศและ
ตดิตามมกีารปฐมนเิทศครูใหม่และควรมีการ
กำากบั ตดิตาม ดแูล และแกป้ญัหาการจดัการ
เรียนการสอนทันต่อเหตุการณ์เพ่ิมมากข้ึน 
เพือ่พฒันาและแก้ปญัหาในการจัดการเรยีน
การสอน ซึ่งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ 
ผูบ้รหิารทีเ่หน็วา่ควรมกีารสรา้งความเขา้ใจและ
ความรว่มมอืกันในการนเิทศและการพฒันา
ครผููส้อน เพือ่นำาผลมาพฒันาเพือ่ไปตอ่ยอด
และปรบัปรงุใหด้ยีิง่ขึน้และเพือ่พฒันาอาชวีะ
เกษตรในอนาคตและสอดคล้องกับงานวิจัย
ของกฤษดา ตามสีวัน (2543: 65) พบว่า  
การนิเทศและการพฒันาบคุลากรทางการสอน  
หมายถงึ กระบวนการปรบัปรงุการสอนของ
ครู-อาจารย์ ได้แก่ การสังเกตการณ์สอน 
ในชั้นเรียน การปฐมนิเทศครูใหม่ การเยี่ยม
ชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัด
อบรมสมัมนา การฝึกงานและการดงูาน การ
ศึกษาต่อตลอดจนสนับสนุนให้ครู-อาจารย์  
ไดท้ำาการคน้ควา้วจิยั เพือ่นำาไปใชใ้นการสอน
ของครู-อาจารย์ให้เกิดประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
พูลยช์ยั ยาวิราช (2542: 23) พบวา่ การนเิทศ
และตดิตามการใชห้ลกัสตูรสำาหรบัหนว่ยงาน 
ในท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ใช้หลักสูตรอาจมีการ
ดำาเนนิการใหค้ำาแนะนำาและชว่ยเหลอืแกค่รู
ผู้ใชห้ลกัสตูรเพือ่ใหค้รดูำาเนนิการใชห้ลักสูตร
อย่างถูกต้องการนิเทศหลักสูตรหรือการ
นเิทศ การจดัการเรยีนการสอนตอ้งคำานงึถงึ
หลักสำาคัญของการนิเทศที่ถือว่าเป็นการให้ 
คำาแนะนำาช่วยเหลือไม่ใช่เป็นการตรวจสอบ
เพือ่จบัผดิแต่ประการใด ดงันัน้ผูน้เิทศจำาเป็น

ตอ้งสรา้งความสมัพนัธแ์ละความเขา้ใจอนัดี
กบัผูร้บัการนเิทศการดำาเนนิการนเิทศจะตอ้ง
ดำาเนินการไปด้วยบรรยากาศแห่งความเป็น
ประชาธิปไตยและร่วมมือกัน การนิเทศการ
สอนทีผู่บ้รหิารมบีทบาทสำาคญั คอื การนเิทศ
ภายในสถานศกึษาและรจิุร ์ภูส่าระ (2545: 
196) ไดก้ล่าวถึงการนเิทศ ติดตาม ประเมนิผล 
การใช้หลักสูตรว่าเป็นหน้าที่สำาคัญประการ
หนึ่งของผู้บริหารโรงเรียนเพราะจะช่วยให้
หลักสูตรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยสรุป
หลักการนิเทศการใช้หลักสูตรว่าอาจจะใช้ 
วธิกีารประชมุชีแ้จงปรกึษาหารอืเพือ่ใหท้กุฝา่ย 
มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นกระตุ้นให้ครู
เปน็ผูน้ำาทางวชิาการให้แกนั่กเรยีนและชมุชน
และช่วยทำาให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ด้านการประเมนิผลการเรยีนการ
สอนตามหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้
สูงประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตว
ศาสตร์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ในภาคเหนือในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน 
ระดบัมาก อาจเปน็เพราะวา่สถานศกึษา มกีาร
กำาหนดแนวปฏิบัตใินการวัดผลอย่างชัดเจน 
เช่น การวัดและประเมินผลทั้งก่อนเรียนใน
ระหว่างเรียนและหลังเรียนฯลฯมีการจัดทำา
โครงสร้างของเครื่องมือวัดผลมีการกำาหนด
เกณฑ์และระยะเวลา ที่มีความเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร
มีการตดิตามผลนกัเรยีนทีเ่รยีนจบหลักสูตร 
ไปแล้วเพ่ือประเมินผลว่าสอดคล้องกับ 
ความตอ้งการของตลาดแรงงานมกีารดำาเนนิ
การประเมนิผลการใชห้ลกัสตูรมกีารวดัผลและ
ประเมนิผลนกัศกึษาในทกุๆ ดา้นเพือ่นำาผล
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มาปรบัปรงุในการ ดำาเนนิการครัง้ตอ่ไปและ
มีการพฒันาครผููส้อนดา้นการวดัผลประเมนิ
ผลตามหลักสูตรและเมื่อพิจารณาผลการ
วจิยัในดา้นการประเมนิผลการเรยีนการสอน 
รายข้อตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครู
ผูส้อนพบว่ามคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนั ใน
เรือ่งการจดัครูผู้สอนเขา้รบัการอบรมดา้นการ
วดัผลประเมนิผลในระดบัปานกลางแสดงวา่
ผูบ้รหิารและครผููส้อนมคีวามคดิเหน็ตรงกนั
วา่ควรมกีารจดัครูผู้สอนเขา้รับการอบรมดา้น
การวดัผลประเมนิผลมากย่ิงขึน้ ซึง่สอดคล้อง
กับผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่เห็นว่าควรมี
การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและสมรรถนะ
อาชีพในระดับชำานาญการ จัดหลักสูตรฐาน 
สมรรถนะและบูรณาการรายวิชาให้ผู้เรียน 
ได้ปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง  
การจดัการเรยีนการสอนโดยใชโ้ครงการเปน็
ฐาน เพื่อให้ผู้เรียนวางแผนเตรียมการผลิต 
ดำาเนินการผลิตและการจัดการกับผลผลิต 
ใหรู้จั้กการแกป้ญัหาและพฒันางานโครงการ
ดว้ยตนเองโดยมีครูคอยชว่ยเหลอืเปน็ทีป่รึกษา 
ดแูลอยา่งใกลช้ดิและตอ่เนือ่งซึง่จะเกดิขึน้ได้
ก็ต่อเมื่อครูผู้สอนต้องมีความรู้และเข้าใจใน
เรื่องการประเมินผลการเรียนการสอนเป็น
อย่างดแีละสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกฤษดา 
ตามสวีนั (2543: 69) พบวา่ การประเมนิผล 
การเรียนการสอนหมายถึง กระบวนการ
ที่เกี่ยวกับการประเมินความก้าวหน้าของ
นักเรียนต่อจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ได้แก่ 
การจัดทำาเครื่องมือวัดผลการกำาหนดเกณฑ์
และระยะเวลา การกำาหนดแนวปฏบัิตใินการ
วดัผล การสง่เสรมิคร-ูอาจารยผ์ูส้อนใหม้คีวาม
สามารถในการวัดผล การนำาผลทีไ่ดจ้ากงาน 

วิเคราะห์ ไปปรับปรุงการเรียนการสอน  
การติดตามผลนักเรียนที่สำาเร็จการศึกษา 
ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์ (2546: 49)  
ได้กล่าววา่ การประเมนิผลการเรยีนการสอน
ตามหลักสูตรเมือ่ได้นำาหลักสูตรไปใช้ควรมกีาร
ประเมินผลเกี่ยวกับหลักสูตร วัตถุประสงค์
ของการประเมินผลเพื่อพิจารณาว่าตรงกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือเพื่อจะได้ใช้
ในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงหลักสูตร และ
แคทรีนและคณะ (Catherine & Others, 
2004: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาในหัวข้อเรื่อง
ผลผลิตและกระบวนการประเมินผลในการ
ศึกษาอาชีวศึกษาพบว่านโยบายการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษาปัจจุบันคือเร่งพัฒนาและ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้กับ
กลุ่มเยาวชนและผู้ใหญ่ให้มากขึ้น จาการ
ศึกษาพบว่าความเข้าใจเรื่องอาชีวศึกษา 
ยงัมนีอ้ยและตอ้งมมกีารพฒันาอยา่งเรง่ดว่น 
จดุสำาคญัของรายงายฉบบันีค้อืการประเมนิผล  
ความแตกต่างของการจัดการเรียนการสอน
ในสาขาต่างๆของอาชีวศึกษา เป้าหมาย 
ผลผลิตและกระบวนการเรยีนรูข้องอาชีวศึกษา
ที่เกี่ยวข้องกับ ครู ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการ  
ผู้ตรวจการณ์และผู้จัดทำานโยบาย 

ข้อเสนอแนะ

จากการศกึษาสภาพ ปญัหาและข้อ
เสนอแนะตา่งๆทีไ่ดจ้ากการศกึษาวจิยัเรือ่ง
การบรหิารหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพี
ชั้นสูง ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชา 
สตัวศาสตรข์องวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
ในภาคเหนอื ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะเพือ่การนำา
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ผลการวิจัยไปใช้และในการวิจัยครั้งต่อไป 
ดังต่อไปนี้

ข้อเสนอแนะในการนำาผลการ
วิจัยไปใช้

1. ควรมีการวิเคราะห์หลักสูตร
ร่วมกัน เพิ่มอัตรากำาลังครูที่ตรงกับสาขามี
การวางแผนปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมและ
พฒันาบคุลากรการเตรยีมจดัหาวัสดปุระกอบ
หลักสูตร การเตรียมงบประมาณควรเตรียม
การกอ่นเปดิภาคเรยีนและมคีวามเหมาะสม 
เพยีงพอ และประชาสัมพนัธ์หลักสูตรมากขึน้

2. ควรมกีารเพิม่บคุลากรทีต่รงตาม
สาขา มีการจัดครูที่มีความรู้ความสามารถ 
จัดการเรียนการสอนให้สามารถบูรณาการ
ร่วมกันได้ มีการกำากับ ติดตามอย่างจริงจัง

3. ควรมีการจัดหาเครื่องมือวัสดุ
อุปกรณ์การสอน สื่อการเรียนการสอนและ
วสัดฝึุก ใหเ้พียงพอ มหีอ้งปฏบิตักิารเกีย่วกบั 
สัตวศาสตร์ มีบรรยากาศในการเรียน 
การสอน ฝกึอบรมหรอืจา้งบคุลากรทีมี่ความรู ้ 
ความชำานาญในการจัดทำาสื่อ

4. ควรจัดเฉพาะวิชาท่ีเกี่ยวข้องให้
กบันักศกึษาและสถานประกอบการ มกีารจดั
กจิกรรมเสรมิในการฝกึงาน เชน่ การใชภ้าษา
องักฤษในสถานประกอบการและ เทคโนโลยี
ใหม่ๆ การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน มีการ

รายงานผลเป็นระยะและมีการปัจฉิมนิเทศ 
หลังฝึกงาน

5. ควรมีการสังเกตการณ์สอน 
ปฐมนิเทศครูใหม่ การเยี่ยมชั้นเรียน มีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดอบรมสัมมนา  
การฝึกงานและการดูงาน สนับสนุน  
ครู-อาจารย ์ในการค้นควา้วจัิยและศกึษาตอ่
ในวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น

 6.ควรมีเกณฑ์การประเมินผลการ
เรียนการสอนทีชัดเจน อบรม สัมมนาเรื่อง
การประเมินผลการเรียนการสอนให้กับครู 
ผู้สอนเพ่ิมมากขึน้และมกีารตดิตามผลนักศึกษา
ที่สำาเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังตอ่ไป
ดงันัน้ผู้วิจัยจึงมขีอ้เสนอแนะในการ

วิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้

1. ศึกษารูปแบบหรือปัจจัยที่ส่งผล 
ต่อความสำาเร็จ ต่อการบริหารหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

2. ศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาของผู้บริหารในการพัฒนาและ
บรหิารหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู

3. ศึกษาวจิยัเกีย่วกบัการบรหิารการ
นเิทศและประเมนิผลเพือ่การบรหิารหลกัสตูร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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