บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง : การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
ชื่อศึกษา : นางราไพ แก้วเตชะ
ตาแหน่ง : รองผู้อานวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยฐานะ : ชานาญการ
ปีที่ทาการศึกษา : 2557
การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างน่านในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาถึงระดับของผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างน่านตามตัวแปรสถานภาพและ
ระดับและเพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิ บัติงานของครูที่ปรึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างน่านตามตัวแปรสถานภาพ
และระดับ ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้ งนี้ไ ด้แก่ ครูของวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ครูที่
ปรึกษาในปีการศึกษา 2557 จานวน 36 คน และนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จานวน 533 คน ระดั บประกาศนีย บั ตรวิ ช าชี พ ชั้น สู ง (ปวส.) จ านวน 388 คน รวม 921 คน รวม
ประชากรทั้งสิ้น 957 คน กลุ่มประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
ที่ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาในปีการศึกษา 2557 จานวน 20 คน นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) จานวน 155 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 113 คน รวม
นักเรียน นักศึกษา 268 คน รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้ ง สิ้น 288 คน ซึ่ง ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่า ย
(Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ
(Check List) จานวน 2 ข้อ เกี่ยวกับสถานภาพ และระดับการศึกษาของครูที่ปรึกษาหรือนักเรียน นักศึกษาใน
ปัจจุบัน และแผนกวิ ชาที่สั งกัด ตอนที่ 2 ข้อค าถามความคิดเห็น เกี่ยวกับการปฏิบัติ ง านของครู ที่ ปรึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scales) ตามวิธีของลิเคิร์ท
(Likert) จานวน 30 ข้อ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือด้านที่ 1 ด้านการปฏิบั ติงานของครูที่ปรึกษา จานวน 20
ข้อและด้านที่ 2 ด้านบุคลิกภาพของครูที่ปรึกษา จานวน 10 ข้อ ตอนที่ 3 ข้อคาถามเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค
และข้ อ เสนอแนะเกี่ ยวกั บการปฏิ บัติ ง านของครูที่ ป รึก ษาของวิ ทยาลัย สารพั ดช่ า งน่ า น เป็น ค าถามแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) และคาถามปลายเปิด (Open Ended) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าที
ผลการประเมินพบว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา รองลงไป
คือ ครู ระดับของการเป็นครูที่ปรึกษาหรือนักเรียนนักศึกษา ส่วนใหญ่เป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) รองลงไปคือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชา ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นครูที่
ปรึกษาส่วนใหญ่คือแผนกวิชาช่างยนต์ รองลงไปคือแผนกวิชาการบัญชีแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาช่าง
ไฟฟ้ากาลัง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาการขาย/การตลาด นักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่เป็น
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รองลงไปคือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาที่
สังกัด นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามสังกัดแผนกวิชาช่างยนต์ รองลงไปคือ แผนกวิชาการ
บัญชี แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง แผนกวิชาการขาย/การตลาดคิด แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ และแผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ ผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างน่านพบว่า การปฏิบัติงานของครูที่

ปรึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างน่านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านบุคลิกภาพของครูที่ปรึกษา มีการปฏิบัติ
ในระดั บมาก สูง กว่า ด้ านการปฏิ บั ติง านในหน้ าที่ ค รูที่ ป รึก ษา ที่มี ก ารปฏิบั ติใ นระดั บ มาก โดยด้ า นการ
ปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาพบว่าโดย ครูที่ปรึกษาติดต่อประสานงานกับครูผู้สอน หัวหน้าแผนกของนักเรียน
นักศึกษาสม่าเสมอ มีการปฏิบัติสูงสุดในระดับมาก รองลงไปคือ พบปะนักเรียน นักศึกษาบริเวณหน้าเสาธง
เป็นประจา ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ส่วนการตรวจสอบติดตามผลการเรียน ของนักเรียน
นักศึกษาทุกรายวิชา ทุกภาคเรียน มีการปฏิ บัติต่าสุด รองลงไปคือ จัดทาประวัติ ข้อมูลผลการเรียนความ
ประพฤติของนักเรียน นักศึกษาเป็นรายบุคคล การแนะนาเกี่ยวกับการลงโทษตามความผิดวินัยของวิทยาลัย
ตามลาดับ ส่วนด้านบุคลิกภาพของครูที่ปรึกษา พบว่า ปกปิดความลับของนักเรียน นักศึกษาตามเหตุผลอัน
สมควร มีการปฏิบัติสูงสุด รองลงไปคือ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง และ แต่งกาย
สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับวิชาชีพครู ใช้วาจา กิริยาท่าทาง คาพูด สุภาพ และให้คาปรึกษา คาแนะนาที่ดี
ตามลาดับ ส่วนยิ้มแย้ม แจ่มใสเต็มใจปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา มีการปฏิบัติต่าสุด รองลงไปคือมีความยุติธรรม
กับนักเรียน นักศึกษา และมีความเป็นกันเองกับนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง ตามลาดับ
การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างน่านพบว่าครูที่ปรึกษาและ
นักเรียน นักศึกษา เห็นว่า การปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างน่านอยู่ในระดับมากไม่แตกต่าง
กัน ทั้งโดยรวม และรายด้าน โดยด้านบุคลิกภาพ สูงกว่า ด้านการปฏิบัติงาน

