บทที่ 1
บทนำ
การพัฒนาประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นัน้ ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาคนให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เกิดขึน้ ทัง้ ภายในและ
ภายนอกประเทศ โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นแนวทางในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้การพัฒนา ประเทศเป็ นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน การศึกษาเป็ นเครื่องมือที่สาคัญใน
การพัฒนาคนให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง โดยส่วนของการอาชีวศึกษานัน้ เป็ นการศึกษาเพื่อ
ผลิตและพัฒนากาลังคนในด้านวิชาชีพ ตัง้ แต่ระดับฝี มือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนาความรูท้ งั้ ที่เป็ นสากลและภูมิปัญญาไทยมา
พัฒนาผูร้ บั การศึกษาให้มีความรูค้ วามสามารถในทางปฏิบตั ิและมีสมรรถนะจนสามารถนาไป
ประกอบอาชีพในลักษณะผูป้ ฏิบตั ิ หรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้
จากข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) ของสานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2553) ได้กาหนดวิสยั ทัศน์สาหรับการปฏิรูปการศึกษาครัง้ นีว้ า่ คนไทยได้
เรียนรูต้ ลอดชีวิตอย่างมีคณ
ุ ภาพ มุง่ เน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษาและเรียนรู ้ และส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้คนไทยทุกคนได้เรียนรู ้
ตลอดชีวิต ทัง้ ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย อย่างมีคณ
ุ ภาพในทุกระดับและประเภท
การศึกษา การอาชีวศึกษาจึงมีบทบาทสาคัญในการผลิตและพัฒนากาลังคนให้กบั ประเทศ โดยเห็น
ได้จากวิสยั ทัศน์การปฏิรูปการศึกษานัน้ นามาสูย่ ทุ ธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศ
ในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยมีการกาหนดเป้าหมายในปี 2556 ไว้ดงั นี ้ 1) กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และมีการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 2) การจัดตัง้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการรับรองสมรรถนะความรูค้ วามสามารถในการ
ปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 3) ขยายการศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา และการ
ฝึ กงานให้มากขึน้ 4) สัดส่วนผูเ้ รียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึน้ และ 5) กาลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาขึน้ ไปเพิ่มขึน้ และมีสมรรถนะตามวิชาชีพตามมาตรฐาน จากประเด็นทัง้ 5 ประการ
สอดคล้องกับการอาชีวศึกษามาตรา 4 ซึ่งบัญญัตวิ า่ “เป็ นกระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนา
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กาลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝี มือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี” โดยกฎหมายยังมีการเปิ ดให้
การอาชีวศึกษาเป็ นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและความต้องการตลาด เพื่อเป็ นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สงู ขึน้ จนสามารถนาไป
ประกอบอาชีพในลักษณะผูป้ ฏิบตั ิ หรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ ( อนุชยั รามวรังกูร ,2557 : 1)
นอกจากนีก้ ารจัดการอาชีวศึกษาในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองนีย้ งั เป็ น
ช่วงเวลาที่สาคัญในการผลิตและพัฒนากาลังคนให้พร้อมรับกับสถานการณ์การเคลื่อนย้ายแรงงาน
เสรีในภูมิภาค อาเซียน ตามกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย สาหรับยุทธศาสตร์
การผลิตและพัฒนากาลังคนที่สาคัญ ยุทธศาสตร์หนึ่งที่จะทาให้การพัฒนาและผลิตกาลังคนเป็ นไป
ตามวิสยั ทัศน์และเป้าหมายที่วางไว้ คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 3: เร่งผลิตและพัฒนากาลังคนด้าน
อาชีวศึกษา ทัง้ การปรับกระบวนทัศน์การศึกษา ให้ความสาคัญกับการศึกษาเพื่ออาชีพและส่งเสริม
ค่านิยมด้านการอาชีวศึกษา เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพและทักษะในสาขาอาชีพต่าง ๆ เข้าสู่
ตลาดแรงงาน รวมทัง้ การพัฒนาระบบเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์ตามมาตรฐานสมรรถนะ
ด้วย การเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์นี ้ จะทาให้ผทู้ ่ีมีประสบการณ์ในการทางานแล้วจนมี
ความชานาญ เชี่ยวชาญ แต่ไม่มีคณ
ุ วุฒิทางการศึกษา ได้ทาการประเมินเทียบโอนความรูแ้ ละ
ประสบการณ์จากการทางานเป็ นคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อใช้ในการศึกษาในระบบ หรือใช้เทียบระดับ
เงินเดือน และเพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั เรียน นักศึกษานาความรูแ้ ละประสบการณ์มาทาการประเมิน
เทียบโอนเข้าสู่หน่วยกิต เป็ นการยอมรับความรูแ้ ละประสบการณ์ให้เป็ นส่วนหนึ่งของผลการเรียน
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) `
(ธนกร บุตรมั่น, 2253 : 2)
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) สนองความต้องการของตลอดแรงงานเป็ นไปตาม
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในการเพิ่มปริมาณ
ผูเ้ รียนในหลายรูปแบบและวิธีการ ทัง้ ในการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ระบบทวิภาคี นอกจากนีว้ ิทยาลัยฯ ได้การจัดการเรียนสอนนักศึกษากลุม่ แรงงานที่ทางานในสถาน
ประกอบการและมีความรูแ้ ละประสบการณ์ทางานแต่ไม่มีโอกาสในการพัฒนาตนเองในด้านวุฒิ
การศึกษา เพื่อการเจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงาน วิทยาลัยสารพัดช่างจึงได้เปิ ดการเรียนการ

3

สอนนักศึกษากลุม่ เทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์วิชาชีพ ใช่เวลาในการเรียนวันเสาร์ – อาทิตย์
โดยเปิ ดเรียนจานวน 4 สาขาวิชา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)ประกอบด้วย
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ และสาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
จัดให้มีระบบการเทียบโอนผลการเรียนรูท้ ่ีเรียนจากสถาบันการศึกษาอื่น และระบบการเทียบโอน
ความรูแ้ ละประสบการณ์งานอาชีพ วิทยาลัยฯ ดาเนินการจัดการเรียนการสอนตัง้ แต่ปีการศึกษา
2550 จนถึงปัจจุบนั มีการพัฒนา ปรับปรุงมาโดยตลอด การวิจยั ครัง้ นีเ้ พื่อต้องการทราบระดับการ
ปฏิบตั ิ ระดับความเหมาะสมของการดาเนินงานโครงการการจัดการเรียนการสอนกลุ่มนักศึกษา
เทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์วิชาชีพ และนาผลไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการต่อไป
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
ในการศึกษาครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้
1. เพื่อประเมินความเหมาะสมของบริบท ได้แก่ วัตถุประสงค์ และบริบททั่วไปของโครงการ
2. เพื่อประเมินความเหมาะสมของปัจจัยเบือ้ งต้น ได้แก่ คณะกรรมการดาเนินงาน เอกสาร
และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรการเรียนการสอน ครูผสู้ อน นักศึกษา อุปกรณ์ท่ีสนับสนุนการเรียน
การสอน
3. เพื่อประเมินความเหมาะสมในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การประเมิน
เบือ้ งต้น การเทียบโอนผลการเรียนรู ้ การเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์ การจัดการเรียนการ
สอน และการวัดผลและประเมินผล
4. เพื่อประเมินคุณภาพของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ได้แก่ คุณลักษณะทั่วไปของผูส้ าเร็จ
การศึกษา และคุณลักษณะทางวิชาชีพของผูส้ าเร็จการศึกษา
ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร ผูว้ ิจยั ได้ใช้กลุม่ ประชากรดังนี ้
1.1 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ที่ปฏิบตั หิ น้าที่
ระหว่างปี การศึกษา 2559-2560 จานวน 16 คน ประกอบด้วย รองผูอ้ านวยการวิทยาลัย 3 คน
ผูแ้ ทนฝ่ ายวิชาการ ผูแ้ ทนฝ่ ายแผนงานและความร่วมมือ ผูแ้ ทนฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผูแ้ ทนฝ่ ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จานวน 4 คน และผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 3 คน
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1.2 ครูผสู้ อน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ และสาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยสารพัดช่าง
กาญจนบุรี
1.3 นักศึกษาปัจจุบนั เป็ นนักศึกษากลุม่ เรียนเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์วิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา
เทคนิคยานยนต์ และสาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ปี การศึกษา 2561
1.4 ผูส้ าเร็จการศึกษา เป็ นนักศึกษากลุม่ เรียนเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์
วิชาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ และสาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ปี การศึกษา
2559 – 2560
1.5 ผูป้ ระกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัดของนักศึกษาปัจจุบนั และผูส้ าเร็จการศึกษา
2. ขอบเขตด้านเนือ้ หา ในการวิจยั ครัง้ นีม้ งุ่ ประเมินโครงการการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษากลุม่ เทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี โดยใช้
รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ซึ่งประเมินด้านต่าง ๆ 4 ด้าน ได้แก่
1. การประเมินบริบท (Context Evaluation)
2. การประเมินปัจจัยเบือ้ งต้น (Input Evaluation)
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)
ประโยชน์ทไี่ ด้จำกกำรวิจัย
1. ผลจากการวิจยั ทาให้ทราบถึงคุณภาพในด้านต่าง ๆ ของการดาเนินงานโครงการการ
จัดการเรียนการสอนนักศึกษากลุม่ เทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่าง
กาญจนบุรี
2. ผลการวิจยั เป็ นแนวทางสาหรับการพัฒนาคุณภาพงานด้านวิชาการ ในการดาเนินงาน
โครงการการจัดการเรียนการสอนนักศึกษากลุม่ เทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาลัย
สารพัดช่างกาญจนบุรี
3. ผลการวิจยั เป็ นแนวทางในการประเมินโครงการอื่น ๆ ต่อไป
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นิยำมศัพท์เฉพำะ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจความหมายเฉพาะของคาที่ใช้ในการวิจยั นีต้ รงกัน จึงได้นิยาม
ความหมายของคาศัพท์ไว้ดงั นี ้
1. ความรูแ้ ละประสบการณ์ หมายถึง ความรูค้ วามสามารถ ทักษะเจตคติจากผ่าน
การศึกษา การอบรมทัง้ ในระบบ นอกระบบจากการประกอบอาชีพ จากประสบการณ์การทางานที่
ผ่านมาที่สะท้อนถึงกระบวนการทางานและการพัฒนาอาชีพ การฝึ กอาชีพ การแสวงหาความรู จ้ าก
แหล่งต่าง ๆ
2. การเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์ หมายถึง กระบวนการประเมินเพื่อตรวจสอบว่า
บุคคลที่มีขอเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์ มีความรูค้ วามสามารถ ทักษะความชานาญ เจตคติ
รวมทัง้ กิจนิสยั ตามสมรรถนะตรงตามรายวิชา/กลุม่ วิชาที่ขอเทียบโอนหรือไม่ โดยไม่ตอ้ งผ่านเกณฑ์
มาตรฐานขัน้ ต่าที่กาหนดไว้ จึงสามารถเทียบเป็ นหน่วยกิตได้ และได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งเรียนใน
รายวิชาหรือกลุม่ วิชานัน้
3. การโอนผลการเรียนรู ้ หมายถึง การโอนผลการเรียนสาหรับนักศึกษาจากสถานศึกษาที่
ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
หลักสูตรอื่นไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มีวตั ถุประสงค์และเนือ้ หาวิชาใกล้เคียงกันไม่
ต่ากว่าร้อยละ 60
4. นักศึกษากลุม่ เทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์ หมายถึง กลุม่ ผูท้ ่ีทางานที่มีพืน้
ฐานความรูแ้ ละมีประสบการณ์จากการทางาน ที่เข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษากาหนด โดยเรียนแบบไม่เต็มเวลาและมี
ระยะเวลาการศึกษาตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาอาชีวศึกษากาหนด

