ก
ชื่อเรื่อง

การประเมินการดาเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษากลุม่ เทียบโอนความรู ้

ผูว้ ิจยั

และประสบการณ์วิชาชีพวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายสนธิ ภูละมุล

ตาแหน่ง
สถานศึกษา

ผูอ้ านวยการวิทยาลัย วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปี ท่ีศกึ ษา

2560-2561
บทคัดย่อ

การประเมินการดาเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษากลุม่ เทียบโอนความรู ้
และประสบการณ์วิชาชีพวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินความเหมาะสมของบริบท ได้แก่ วัตถุประสงค์ และบริบททั่วไปของ
โครงการ 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของปัจจัยเบือ้ งต้น ได้แก่ คณะกรรมการดาเนินงาน เอกสาร
และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรการเรียนการสอน ครูผสู้ อน นักศึกษา อุปกรณ์ท่ีสนับสนุนการเรียนการ
สอน 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การประเมินเบือ้ งต้น
การเทียบโอนผลการเรียนรู ้ การเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์ การจัดการเรียนการสอน และการ
วัดผลและประเมินผล 4) เพื่อประเมินคุณภาพของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ได้แก่ คุณลักษณะทั่วไป
ของผูส้ าเร็จการศึกษา และคุณลักษณะทางวิชาชีพของผูส้ าเร็จการศึกษา ในการวิจยั มุง่ เน้นการ
ประเมินการดาเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษากลุม่ เทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ซึ่งประเมินด้านต่าง ๆ 4 ด้าน ได้แก่
การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) การประเมินด้านปัจจัยเบือ้ งต้น (Input Evaluation) การ
ประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation)
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ปีการศึกษา 2559 - 2560 รวม 10 คน ครูผสู้ อน จานวน 20 คน นักศึกษาปัจจุบนั ภาค
เรียนที่ 1 และ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 56 คน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระหว่างปี การศึกษา
2559-2560 จานวน 77 คน สถานประกอบการ/หน่วยงานที่นกั ศึกษาปฏิบตั งิ าน/ทางานอยู่ จานวน

ข
40 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม จานวน 3 ชุด ได้แก่ สาหรับผูบ้ ริหาร คณะกรรมการ
เทียบโอน ครูผสู้ อน นักศึกษาปัจจุบนั ผูส้ าเร็จการศึกษาและสถานประกอบการ การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้
การแจกแจงความถี่ (Frequency) และ คานวณหาค่าร้อยละ (Percentage) มาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) ใช้การวิเคราะห์หาค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation)
ผลการวิจัยพบว่า
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรในด้านบริบท ด้านปัจจัยเบือ้ งต้น ด้าน
กระบวนการและด้านผลผลิต
ด้านบริบท ในภาพรวมทัง้ 3 ด้าน ของโครงการมีระดับความคิดเห็น เหมาะสมและ
สอดคล้องอยูใ่ นระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 1) วัตถุประสงค์ท่ วั ไปของโครงการ มีระดับ
ความคิดเห็นถึงความเหมาะสมในการดาเนินการในระดับมากที่สดุ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการมี
ความสอดคล้องกับนโยบายของการจัดการศึกษาของชาติ 2) วัตถุประสงค์เฉพาะของโครงการ มีระดับ
ความคิดเห็นเหมาะสมในการดาเนินการในระดับมากที่สดุ โดยโครงการนีข้ ยายโอกาสทางการศึกษา
ให้กบั ผูท้ ่ีตอ้ งการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรูใ้ นการปฏิบตั งิ านมี่ความสอดคล้องและเหมาะสม
มากที่สดุ และ 3) บริบททั่วไปของโครงการ มีระดับความคิดเห็นมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
เมื่อพิจารณารายข้อ คือความชัดเจนของวัตถุประสงค์และระยะเวลาการดาเนินงาน
ด้านปั จจัยเบือ้ งต้น ในภาพรวมพบว่า มีการดาเนินการและการปฏิบตั ทิ ่ีเหมาะสม อยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ามีการดาเนินการและการปฏิบตั ทิ ่ีเหมาะสม คือ ด้านครูผสู้ อน อยูใ่ น
ระดับมากที่สดุ ด้านนักศึกษาอยู่ในระดับมากที่สดุ ด้านอุปกรณ์ท่ีสนับสนุนการเรียนอยูใ่ นระดับมาก
ด้านเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระดับมาก ด้านหลักสูตรการเรียนการสอนอยูใ่ นระดับมาก และ
ด้านคณะกรรมการดาเนินการในระดับมาก ตามลาดับ
ด้านกระบวนการ ในภาพรวมพบว่า มีการดาเนินการและการปฏิบตั ทิ ่ีเหมาะสม อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีการดาเนินการและความเหมาะสม คือ ด้านการเทียบโอนผลการเรียน
รูอ้ ยูใ่ นระดับมากที่สดุ รองลงมาคือ ด้านการประเมินเบือ้ งต้นอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ด้านการเทียบโอน
ความรูแ้ ละประสบการณ์อยูใ่ นระดับมากที่สดุ ด้านการวัดผลและประเมินผลอยูใ่ นระดับมากที่สดุ

ค
และด้านการจัดการเรียนการสอน มีการดาเนินการและความเหมาะสมในระดับมาก ตามลาดับ
ด้านผลผลิตของโครงการ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
คุณลักษณะทั่วไปของผูส้ าเร็จการศึกษามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ รองลงมาคือ ด้าน
คุณลักษณะทางวิชาชีพของผูส้ าเร็จการศึกษา เหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
สรุปผลการวิจัย การประเมินโครงการครัง้ นี ้ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.39
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านบริบท มีคา่ ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.52 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ รองลงมา
เป็ นด้านกระบวนการ อยูใ่ นระดับมาก มีคา่ ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.49 ด้านผลผลิตอยูใ่ นระดับมาก มีคา่
คะแนนเฉลี่ย 4.33 และด้านปัจจัยเบือ้ งต้น อยูใ่ นระดับมาก มีคา่ ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.20

