บทที่ 5
สรุ ปผล การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจยั เชิงประเมิน (Evaluation Research) เพื่อประเมินดาเนินงานโครงการ
จัดการเรียนการสอนนักศึกษากลุม่ เทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่าง
กาญจนบุรี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประเมินด้านบริบท ปัจจัยเบือ้ งต้น
กระบวนการผลิต ผลผลิตของโครงการ ประชากรที่ทาการศึกษาประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา ที่ปฏิบตั หิ น้าที่ระหว่างปี 2559 – 2560, ครูผสู้ อน, นักศึกษาปัจจุบนั , ผูส้ าเร็จการศึกษา
และสถานประกอบการ การวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ใช้ประชากรทัง้ หมด ไม่ได้สมุ่ ตัวอย่าง เนื่องจากมีประชากร
จานวนไม่มาก และสามารถติดต่อได้ทงั้ หมด ประกอบด้วย 1. คณะกรรรมการบริหารสถานศึกษา
จานวน 10 คน (ยกเว้นผูอ้ านวยการผูว้ ิจยั ) , ครูผสู้ อน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)
นักศึกษากลุม่ เทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์วิชาชีพ จานวน 20 คน นักศึกษาปั จจุบนั หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) นักศึกษากลุม่ เทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์วิชาชีพที่ยงั ศึกษา
ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 56 คน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้ สูง (ปวส.) นักศึกษากลุม่ เทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์วิชาชีพที่สาเร็จการศึกษาระหว่างปี
การศึกษา 2559 - 2560 จานวน 80 คน แต่สถานประกอบการ/หน่วยงานที่นกั ศึกษาปฏิบตั งิ าน/ทางาน
อยู่ ใช้การเลือกสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จานวน 40 แห่ง ผูว้ ิจยั ได้แจก
แบบสอบถามด้วยตนเองยังประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง โดย คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาวิทยาลัย
สารพัดช่างกาญจนบุรี ประกอบด้วย รองผูอ้ านวยการ 3 คน ผูแ้ ทนฝ่ าย 4 คน และผูท้ รงคุณวุฒิ 3 คน
ได้รบั คืน ร้อยละ 100 ครูผสู้ อน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) นักศึกษากลุม่ เทียบโอน
ความรูแ้ ละประสบการณ์วิชาชีพ จานวน 20 คน ได้รบั คืน ร้อยละ 100 นักศึกษาปัจจุบนั หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) นักศึกษากลุม่ เทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์วิชาชีพที่ยงั ศึกษา
ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 56 คน ได้รบั คืน ร้อยละ 100 นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) นักศึกษากลุม่ เทียบโอนความรู แ้ ละประสบการณ์วิชาชีพที่สาเร็จ
การศึกษาระหว่างปี การศึกษา 2559 - 2560 จานวน 80 คน ได้รบั คืนจานวน 77 คน คิดเป็ น ร้อยละ
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96.25 และสถานประกอบการ/หน่วยงานที่นกั ศึกษาปฏิบตั งิ าน/ทางานอยู่ จานวน 40 แห่ง ได้รบั คืน
ร้อยละ 100 ผูว้ ิจยั ได้นาแบบประเมินที่ตอบเรียบร้อยแล้วมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปมา
วิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) คานวณหาค่าร้อยละ (Percentage) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation)
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรในด้านบริบท ด้านปัจจัยเบือ้ งต้น ด้าน
กระบวนการและด้านผลผลิต

1. ด้านบริบท พบว่า
1.1 วัตถุประสงค์ท่วั ไปของโครงการ มีระดับความคิดเห็นเหมาะสมในระดับมากที่สดุ
โดยมีวตั ถุประสงค์ท่ีมีความเหมาะสม คือ วัตถุประสงค์โครงการมีสอดคล้องกับนโยบายของการจัด
การศึกษาของชาติ มีระดับความเหมาะสมมากที่สดุ รองลงมา เป็ นวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับ
สภาพความเป็ นจริงในปัจจุบนั ระดับมากที่สดุ และระดับความเหมาะสมในระดับมาก คือ โครงการ
ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณผูเ้ รียน และวัตถุประสงค์ของโครงการตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและ
ชุมชน ตามลาดับ
1.2 วัตถุประสงค์เฉพาะของโครงการ มีระดับความคิดเห็นเหมาะสมมากที่สดุ คือ
โครงการนีข้ ยายโอกาสทางการศึกษาให้กบั ผูท้ ่ีตอ้ งการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรูใ้ นการ
ปฏิบตั งิ าน อันดับ 2 คือ โครงการนีเ้ ปิ ดโอกาสทางการศึกษาและบริการสังคมเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจ ระดับความเหมาะสมในระดับมาก คือ โครงการนีม้ ีความสอดคล้องกับการขยายตัวทาง
วิชาชีพในปัจจุบนั และอนาคต โครงการนีส้ ามารถผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาทางด้านวิชาชีพให้มีความรู ้
ความสามารถเหมาะสมกับทิศทางของการพัฒนาประเทศ และ โครงการนีส้ ามารถผลิตผูส้ าเร็จ
การศึกษาทางด้านการวิชาชีพให้มีคณ
ุ ภาพ สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน ตามลาดับ
1.3 ด้านบริบททั่วไปของโครงการ ผลการประเมินระดับความคิดเห็นมีความ
เหมาะสมในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีจานวน 6 ข้อ มีคา่ ผลการ
ประเมินในระดับมากที่สดุ คือ ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการดาเนินงานชัดเจน เหมาะสม

136

หลักการและเหตุผลของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กบั หลักการและเหตุผลของโครงการ การวิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการของการดาเนินงาน และสามารถวัดและประเมินความสาเร็จได้มีเป้าหมายชัดเจน ตามลาดับ

2. ด้านปั จจัยเบือ้ งต้น พบว่า
2.1 ด้านคณะกรรมการดาเนินการ ผลการประเมินพบว่า มีการดาเนินการและมีความ
เหมาะสมการปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษากลุม่ เทียบ
โอนความรูแ้ ละประสบการณ์ มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับมาก โดยระดับมากที่สดุ คือ คณะกรรมการ
เทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์ ระดับมากที่สดุ รองลงมาเป็ นคณะกรรมการประเมินเบือ้ งต้น
คณะกรรมการวัดผลและประเมินการเรียนรู ้ และคณะกรรมการจัดทาหลักสูตร ตามลาดับ โดยมีการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการที่ปรึกษา อยูใ่ นระดับปานกลาง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และอยูใ่ น
ระดับน้อย คือ คณะกรรมการจัดแผนการเรียนรวมและรายบุคคล
2.2 ด้านเอกสารและข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง ผลการประเมินพบว่า มีการดาเนินงานและความ
เหมาะสมในภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อแล้วพบว่า ใบสมัคร/คาร้อง/ระเบียบการ/
แบบฟอร์มต่าง ๆ มีการดาเนินการในระดับมากที่สดุ โดยมีการดาเนินการในเรื่องเอกสารคูม่ ือการเรียน/
การปฏิบตั กิ ารเทียบโอนและแบบประเมิน/แบบทดสอบ ในระดับมาก ตามลาดับ สาหรับการดาเนินการ
ในเรื่องเอกสารประชาสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง
2.3 ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ผลการประเมินพบว่า มีการดาเนินการ
และความเหมาะสมในภาพรวมด้านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ไม่มีระดับการดาเนินการมากที่สดุ มีระดับการดาเนินงานระดับมาก จานวน 3 ข้อ
คือ การจัดการแผนการเรียนรู ้ การจัดหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และจัดหลักสูตร
ตามความต้องการของผูเ้ รียน ตามลาดับ โดยการจัดแผนการเรียนรวมและรายบุคคล อยูใ่ นระดับปาน
กลาง
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2.4 ด้านครู ผู้สอน ผลการประเมิน พบว่า ในการดาเนินงานและความเหมาะสมใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีระดับการดาเนินงานในระดับมากที่สดุ ทุกข้อ
โดยข้อที่มีคา่ ระดับคะแนนสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ จานวนครูผสู้ อนเหมาะสมกับปริมาณผูเ้ รียน ครูผสู้ อน
เอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือแก่ผเู้ รียน และครูผสู้ อนมีทกั ษะในการสอนแต่ละรายวิชา
2.5 ด้านนักศึกษา ผลการประเมินพบว่า การดาเนินการและความเหมาะสมใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณาราบข้อพบว่า อยูใ่ นระดับมากที่สดุ ทุกข้อ โดยข้อที่มีระดับ
คะแนนสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ นักศึกษามีประสบการณ์ทางานตามเกณฑ์ รองลงมา นักศึกษาส่วนใหญ่
มีความรูพ้ ืน้ ฐานในวิชาที่เรียน และนักศึกษามีเวลาและความพร้อมในการเรียน ตามลาดับ
2.6 ด้านอุปกรณ์ทส่ี นับสนุนการเรียนการสอน ผลการประเมินพบว่า การดาเนินงาน
และความเหมาะสม ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับมากที่สดุ 3
อันดับได้แก่ ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ อยูใ่ นระดับมากที่สดุ รองลงมา ห้องสมุดมีโต๊ะ เก้าอีส้ าหรับ
นั่งอ่านหนังสือเพียงพอ อยูใ่ นระดับมากที่สดุ และ ห้องนา้ ห้องสุขาชาย – หญิงมีความสะอาดและ
จานวนเพียงพอ อยูใ่ นระดับมากที่สดุ

3. ด้านกระบวนการ พบว่า
3.1 ด้านการประเมินเบือ้ งต้น ผลการประเมิน พบว่า การดาเนินงานในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สดุ โดย 3 อันดับแรก คือ มีการ
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียน รองลงมาการแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินเบือ้ งต้น และการ
สัมภาษณ์ผสู้ มัครรายบุคคล
3.2 ด้านการเทียบโอนผลการเรียนรู้ ผลการประเมินพบว่าการดาเนินงานในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สดุ โดยข้อที่มีคา่ ระดับคณะ
เฉลี่ยสูงที่สดุ คือ มีคณะกรรมการประเมินเบือ้ งต้น รองลงมา การมีคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนรู ้
มีการตรวจสอบรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ตามเกณฑ์และระเบียบกาหนด และมีการประกาศผล
การเทียบโอนผลการเรียนรู ้ ตามลาดับ
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3.3 ด้านการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ผลการประเมินพบว่า การดาเนินงาน
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้ออยูใ่ นระดับมากที่สดุ โดย 3 อันดับแรก
คือ มีการประกาศผลการเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์ รองลงมา มีคณะกรรมการเทียบโอนความรู ้
และประสบการณ์ และการกาหนดวันเวลาการเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์ท่ีชดั เจนก่อนการ
ลงทะเบียนเรียน ตามลาดับ
3.4 ด้านการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินพบว่า มีการดาเนินการและความ
เหมาะสมในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน อยู่
ในระดับมาก รองลงมา การจัดกิจกรรมและการมอบหมายงาน อยูใ่ นระดับมาก และการเรียนภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ อยู่ในระดับมาก นอกจากนีม้ ีขอ้ ที่อยูใ่ นระดับน้อย 1 ข้อ คือ ความร่วมมือกับ
หน่วยงานหรือสถานประกอบ การต้นสังกัดของนักศึกษา
3.5 ด้านการวัดผลและประเมินผล ผลการประเมินพบว่า การดาเนินการและความ
เหมาะสมในภาพรวม อยูใ่ นระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อการดาเนินงานการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพตามเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษา อยูใ่ นระดับมากที่สดุ รองลงมา การออกข้อสอบ
ครอบคลุมเนือ้ หาวิชาที่สอน และครูผสู้ อนได้แจ้งประเภทของข้อสอบที่ใช้การวัดผลก่อนการสอน
ตามลาดับ

4. ด้านผลผลิตของโครงการ
4.1 ด้านคุณลักษณะทั่วไปของผู้สาเร็จการศึกษา ผลการประเมินพบว่า ความเหมาะสม
ของผลผลิต อยูใ่ นระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณารายข้อ 3 อันแรกที่มีผลการประเมินเรียง ลาดับมากไปหา
น้อย คือ การให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมต่างๆ รองลงมา มีความสนใจศึกษาค้นคว้าเพื่อเพิ่มพูน
ความรูใ้ ห้ตนเอง และการวางตัวได้เหมาะสมกับกาลเทศะ ตามลาดับ
4.2 ด้านคุณลักษณะทางวิชาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา ผลการประเมินพบว่าความ
เหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ในระดับมากที่สดุ มี 3 ข้อ คือ มีศีลธรรมและ
คุณธรรมในการปฏิบตั งิ าน รองลงมา มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และมีความสามารถในปฏิบตั งิ านที่ได้รบั
มอบหมาย ตามลาดับ
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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

การอภิปรายผลการวิจัย
การประเมินโครงการการจัดการเรียนการสอนนักศึกษากลุม่ เทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์
วิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้
ที่เกี่ยวข้อง คือ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครูผสู้ อน นักศึกษา ผูส้ าเร็จการศึกษา และสถาน
ประกอบการ ผูว้ ิจยั ชองเสนอการอภิปรายผลดังนี ้
1. ด้านบริบท
ในด้านวัตถุประสงค์ท่วั ไปของโครงการ มีระดับความคิดเห็นเหมาะสมในระดับมากที่สดุ
โดยมีวตั ถุประสงค์ท่ีมีความเหมาะสม คือ วัตถุประสงค์โครงการมีสอดคล้องกับนโยบายของการจัด
การศึกษาของชาติ มีความเหมาะสมกับสภาพความเป็ นจริงในปัจจุบนั และวัตถุประสงค์ท่วั ไปของ
โครงการระดับความเหมาะสมในระดับมาก คือการส่งเสริมการเพิ่มปริมาณผูเ้ รียน ตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคมและชุมชน เป็ นไปตามนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาอาชีวศึกษาสูส่ ากล พ.ศ.2555 –
2569 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สกู่ ารปฏิบตั ขิ องสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานโยบาย
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 - 2569) ในการเพิ่ม
ปริมาณผูเ้ รียน ลดปัญหาการออกกลางคัน โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน/ดูแล
รายบุคคล การวิจยั พัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ ให้มี
การจัดการเรียนการสอนในระดับพืน้ ที่และภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา และจัดอาชีวะ
ทางเลือก เช่น อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะอินเตอร์ และอาชีวะเทียบ
โอนประสบการณ์
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ในด้านวัตถุประสงค์เฉพาะของโครงการ มีระดับความคิดเห็นเหมาะสมมากที่สดุ คือ
โครงการนีข้ ยายโอกาสทางการศึกษาให้กบั ผูท้ ่ีตอ้ งการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรูใ้ นการ
ปฏิบตั งิ าน อันดับ 2 คือ โครงการนีเ้ ปิ ดโอกาสทางการศึกษาและบริการสังคมเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจ ระดับความเหมาะสมในระดับมาก คือ โครงการนีม้ ีความสอดคล้องกับการขยายตัวทาง
วิชาชีพในปัจจุบนั และอนาคต สามารถผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาทางด้านวิชาชีพให้มีความรู ้ ความสามารถ
เหมาะสมกับทิศทางของการพัฒนาประเทศ และ โครงการนีส้ ามารถผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาทางด้านการ
วิชาชีพให้มีคณ
ุ ภาพ สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์สกู่ ารปฏิบตั ขิ องสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิตและ
พัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี พ.ศ. 2555 – 2569 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเพิ่มโอกาสการเรียน
และการฝึ กอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กบั กลุม่ ผูอ้ ยูน่ อกระบบ กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้
อยูน่ อกระบบการศึกษา ให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ โดยกาหนดให้สถานศึกษาดาเนินการโครงการ
สาคัญ 1) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับรายได้ ของชุมชน 2) โครงการฝึ กอาชีพระยะสัน้ ตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา
และฝึ กอบรมวิชาชีพตลอดชีวิตให้ แก่ผปู้ ฏิบตั งิ านในสถานประกอบการและผู้ อยูน่ อกระบบ โดยมี
โครงการสาคัญ เช่น 1) โครงการเทียบโอนประสบการณ์ในการทางานเพื่อให้คณ
ุ วุฒิทางการศึกษา 2)
โครงการอบรมฝึ กอาชีพร่วมกับหน่วยงานตามโครงการพระราชดาริ 3) โครงการฝึ กอาชีพร่วมกับ
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการตามนโยบายยุทธศาสตร์ 4) โครงการฝึ กอาชีพให้กบั ผูพ้ ิการ สูงอายุผดู้ อ้ ยโอกาส
และกลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุนอบรมวิชาชีพเพื่อการพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมหรือสร้างอาชีพใหม่
สาหรับผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ มีโครงการสาคัญ ได้แก่ 1) โครงการฝึ กอบรมฝี มือแรงงานเพื่อสร้างหรือ
เปลี่ยนอาชีพที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 2) โครงการอบรมยกระดับฝี มือแรงงานหลังเข้าสู่
ตลาดแรงงาน
2. ด้านปั จจัยเบือ้ งต้น
ด้านคณะกรรมการดาเนินการ ผลการประเมินพบว่า มีการดาเนินการและมีความ
เหมาะสมการปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษากลุม่ เทียบ
โอนความรูแ้ ละประสบการณ์ มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับมาก โดยระดับมากที่สดุ คือ คณะกรรมการ
เทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์ รองลงมาเป็ นคณะกรรมการประเมินเบือ้ งต้น คณะกรรมการวัดผล
และประเมินการเรียนรู ้ และคณะกรรมการจัดทาหลักสูตร ตามลาดับ ทัง้ นีน้ า่ จะเป็ นเพราะว่า
คณะกรรมการดังกล่าว เป็ นคณะกรรมการหลักที่จาเป็ นและสาคัญต่อการดาเนินงานการจัดการเรียน
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การสอนนักศึกษากลุม่ เทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์วิชาชีพ สอดคล้องกับ พรรุง่ ดวงแก้ว (2548)
สถานศึกษาต้องแต่งตัง้ คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ประกอบด้วย รอง
ผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน หัวหน้างานวักผลและประเมินผลการศึกษา
อาจารย์ประจาวิชา และผูเ้ กี่ยวข้อง ทัง้ นีร้ ายวิชาที่ขอเทียบโอนต้องได้ระดับคะแนน 2.00 ขึน้ ไป และเป็ น
รายวิชาหรือกลุม่ วิชาที่มีจดุ ประสงค์และเนือ้ หาใกล้เคียงกันไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จานวนหน่วยกิต ต้อง
ไม่นอ้ ยกว่าหน่วยกิต ของรายวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ผลการเทียบโอนผลการเรียนสามารถนาไป
ยกเว้นการเรียนในรายวิชานัน้ และ 2) วัตถุประสงค์ของการประเมินเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อ
ส่งเสริมกระบวนการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต กลุม่ เป้าหมาย คือ ผูป้ ฏิบตั งิ านในภาคอุตสาหกรรมที่มี
หลักฐานแสดงความรูแ้ ละประสบการณ์วิชาชีพมาก่อนไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ส่วนสถานศึกษาจะจัดให้มีท่ี
ปรึกษาทาหน้าที่ตรวจสอบความรูแ้ ละประสบการณ์ได้แก่ ใบสาคัญ วุฒิการศึกษา เกียรติบตั ร หนังสือ
รับรอง ฟ้าสะสมงาน บันทึกประจาวัน โล่และรางวัลต่าง ๆ เป็ นต้น การประเมินจะจัดในรูปแบบของ
คณะกรรมการ สาหรับผลการประเมินที่ผา่ นเกณฑ์ สามารถนาไปขอยกเว้นการเรียนรายวิชาในหลักสูตร
ทัง้ นีผ้ ลการวิจยั ยังพบว่า มีการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ปรึกษา อยูใ่ นระดับปาน
กลาง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และอยูใ่ นระดับน้อย คือ คณะกรรมการจัดแผนการเรียนรวมและ
รายบุคคล น่าจะเป็ นเพราะว่า การจัดการเรียนการสอนกลุม่ เทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์ จะเรียน
เฉพาะวันอาทิตย์การได้รบั ข่าวสารประชาสัมพันธ์และการพบครูท่ีปรึกษามีเวลาน้อยมาก และนักศึกษา
ใช้เวลาส่วนใหญ่ทางานในสถานประกอบการตลอดวันจันทร์ถึงวันศุกร์หรือวันเสาร์ การปรึกษาหารือหรือ
การพบกับครูท่ีปรึกษาจะน้อยลงไปตามข้อจากัดที่มี สอดคล้องกับ ปานเพชร ชินนทร และคณะ (2554)
พบว่า ความสาคัญของกระบวนการเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์ คณะกรรมการการที่ปรึกษาหรือ
ครูท่ีปรึกษามีความสาคัญและจาเป็ น ตามกระบวนการและขัน้ ตอนในการดาเนินงานขอเทียบโอนความรู ้
และประสบการณ์ ประกอบด้วย 6 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) ยื่นคาร้องขอเทียบโอน 2) ให้คาแนะนาที่ถกู ต้อง
เกี่ยวกับการขอเทียบโอนประสบการณ์ 3) วิเคราะห์ประสบการณ์ของผูส้ มัคร และแนะนาการจัดทาแฟ้ม
สะสมงานตามสมรรถนะ 4) ประเมินแฟ้มสะสมงาน 5) ตัดสินการเทียบโอนประสบการณ์ และ 6) รับรอง
ผลการเทียบโอน เสนอผูบ้ ริหารศูนย์การเรียน และรายงานต่อสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ขัน้ ตอนที่ 4
การนาเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายในศูนย์การเรียนที่จะต้องดาเนินการต่อไป โดยศูนย์
การเรียนจะต้องพิจารณาแผนการเรียนของผูเ้ รียนเป็ นรายบุคคลว่า มีรายวิชาใดที่จาเป็ นต้องเรียน หรือ
อบรมเพิ่มเติมเพื่อนาไปสูก่ ารเทียบโอนผลการเรียนตามหลักสูตร จากนัน้ จึงเสนอแนวทางการจัดการ
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เรียนการสอนที่จะต้องดาเนินการต่อไป และดาเนินการจัดการเรียนการสอน เพิ่มเติม เพื่อให้ผเู้ รียนได้
สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กาหนดต่อไป
ด้านเอกสารและข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง การประเมินพบว่า มีการดาเนินงานและความ
เหมาะสมในภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อแล้วพบว่า ใบสมัคร/คาร้อง/ระเบียบการ/
แบบฟอร์มต่าง ๆ มีการดาเนินการในระดับมากที่สดุ โดยมีการดาเนินการในเรื่องเอกสารคูม่ ือการเรียน/
การปฏิบตั กิ ารเทียบโอนและแบบประเมิน/แบบทดสอบในระดับมาก น่าจะเป็ นเพราะว่า วิทยาลัยสารพัด
ช่างกาญจนบุรีมีการเตรียมพร้อมการด้านเอกสารและข้อมูลที่จาเป็ นในการดาเนินการสมัคร คาร้องขอ
ทั่วไป ละแบบฟอร์มต่าง ๆ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการเทียบโอนผล
การเรียนรู ้ เทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์ สอดคล้องกับ แนวทางการเทียบโอนความรูแ้ ละการ
สะสมหน่วยกิต การศึกษานอกระบบกับการศึกษาในระบบ (2560 หน้า 41-55) ที่กาหนดความสาคัญ
ของเอกสารและข้อมูลการเทียบโอนผลการเรียนรูแ้ ละการเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์ ให้
สถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารหลักฐานในการดาเนินการเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์รายวิชาไว้ทกุ
ขัน้ ตอนเพื่อการตรวจสอบเป็ น ระยะเวลาสามปี นับจากวันที่สถานศึกษาอนุมตั ผิ ลการประเมิน สาหรับ
การดาเนินการในเรื่องเอกสารประชาสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง น่าจะเป็ นเพราะว่าการจัดการเรียน
การสอนกลุม่ เทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์ท่ีเรียนในวันอาทิตย์ งานประชาสัมพันธ์หรือผูท้ ่ีได้รบั
มอบหมาย ให้ความสาคัญน้อยและขาดการดูแล จึงทาให้มีจานวนผูเ้ รียนไม่เป็ นไปตามเป้าหมายของ
แผนการเพิ่มปริมาณผูเ้ รียน สถานศึกษาจึงต้องให้ความสาคัญกับการสร้างรูค้ วามเข้าใจแก่ผเู้ รียนและ
ประชาชนทั่วไปในเรื่องการของการเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์ สอดคล้อง แนวทางการเทียบ
โอนความรูแ้ ละการสะสมหน่วยกิต การศึกษานอกระบบกับการศึกษาในระบบ (2560 หน้า 45) กล่าวว่า
ขัน้ ตอนปฏิบตั กิ ารประเมินเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์ ของสถานศึกษาที่สาคัญประการแรก คือ
การจัดทาประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ผสู้ นใจทราบ
ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินพบว่า มีการดาเนินการและความ
เหมาะสมในภาพรวมด้านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในภาพรวม อยู่ในระดับมาก คือ การจัดการ
แผนการเรียนรู ้ การจัดหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และจัดหลักสูตรตามความ
ต้องการของผูเ้ รียน น่าจะเป็ นเพราะว่า หลักสูตรการเรียนการสอน แผนการเรียนรูท้ ่ีตอ้ งจัดให้มี
สมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงาน และบริบทของสังคมเป็ นหลักสาคัญ หัวใจสาคัญของ
การจัดการเรียนการสอนเพื่อนาไปสูเ่ ป้าหมายของการศึกษาที่แต่ละสถานศึกษาวางไว้ ทาให้การศึกษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย ตลอดจนเป็ นแผนยุทธศาสตร์ท่ีจะนาไปสูค่ วามสาเร็จซึ่ง
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ผูส้ อนจะนาไปใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั กิ ารจัดการเรียนการสอนให้นกั ศึกษาได้มีความรู ้ ทักษะ ความ
ประพฤติ มีเจตคติท่ีดีตอ่ วิชาชีพ สอดคล้องกับ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2535) 1) หลักสูตรเป็ น
แผนปฏิบตั งิ าน หรือเครื่องชีแ้ นวทางปฏิบตั งิ านของครู เพราะหลักสูตรจะกาหนดจุดมุง่ หมาย เนือ้ หา
สาระ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลไว้เป็ นแนวทาง 2) หลักสูตรเป็ นเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาเพื่อควบคุมการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ และยังเป็ นเกณฑ์
มาตรฐานอย่างหนึ่งในการจัดสรรงบประมาณบุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุอปุ กรณ์ ฯลฯ ของการศึกษา
ของรัฐให้แก่สถานศึกษาได้ 3) หลักสูตรเป็ นแผนดาเนินงานของผูบ้ ริหารการศึกษา ที่จะอานวยความ
สะดวกและควบคุมดูแลติดตามผลให้เป็ นไปตามนโยบายในการจัดการศึกษาของรัฐบาลด้วย 4)
หลักสูตรเป็ นแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการของผูเ้ รียนตามจุดมุง่ หมายของ
การศึกษา ทัง้ นีป้ ระเด็นการจัดแผนการเรียนรวมและรายบุคคล อยูใ่ นระดับปานกลาง น่าจะเป็ น
เพราะว่า การจัดการเรียนการสอนมีความหลากหลายของผูเ้ รียนที่มีความแตกต่างของระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา พืน้ ฐานของประสบการณ์ ทาให้เป็ นอุปสรรคในการจัดแผนการเรียนรายบุคคล แต่ยงั คงมี
การจัดการแผนการเรียนรวมเป็ นหลักสาคัญ และที่สาคัญคือ สถานศึกษา ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ขาดความรูค้ วามเข้าใจในการจัดทาแผนการเรียนรายบุคคล ซึ่งการจัดแผนการเรียนรายบุคคลเป็ นการ
จัดการศึกษาที่ตอบสนองความแตกต่างของบุคคลซึ่งมีความสนใจ ความต้องการมีสภาพปัญหาที่แตก
ต่างกัน จึงต้องการเรียนรูใ้ นเนือ้ หาสาระที่แตกต่างกัน ตามบริบทของการประกอบอาชีพการพัฒนา
คุณภาพตนเองในด้านต่าง ๆ เป็ นการให้ความสาคัญของความรูแ้ ละประสบการณ์ท่ีมีอยูใ่ นตัวตนของ
ผูเ้ รียนโดยผูเ้ รียนสามารถนาความรูแ้ ละประสบการณ์นนั้ มาเชื่อมโยงสูห่ ลักสูตรการศึกษาได้ เป็ นการ
ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการระหว่างวิถีชีวิตและการจัดการศึกษาโดยการจัดการศึกษาต้องมุง่ เน้นการ
เรียนรูเ้ รื่องราวในวิถีชีวิต และต่อยอดสู่ความเป็ นสากล เป็ นการจัดการศึกษาที่สง่ เสริมให้ภาคีเครือข่าย
ในชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ สถานประกอบการเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา เป็ นแผนการ
เรียนรูร้ ายบุคคลที่สามารถจัดได้ทงั้ รายบุคคลและรายกลุ่ม และเป็ นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนไปสู่จดุ ประสงค์การเรียนรู ้ ตลอดจนพัฒนาผูเ้ รียนให้เต็มศักยภาพของตนเอง
สอดคล้องกับ แนวทางการจัดทาแผนการเรียนรูร้ ายบุคคลตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กล่าวว่า การจัดแผนการเรียนรูร้ ายบุคคล เป็ นการจัดการศึกษา
ที่สนองตอบความแตกต่างของบุคคลจัดการศึกษา เพื่อให้ผเู้ รียนได้มีอิสระในการเรียนรู ้ โดยการจัด
แผนการเรียนรูท้ ่ีมีเวลา ให้ผเู้ รียนได้เรียนในวิถีชีวิตผูเ้ รียนควรจะเรียนในสิ่งที่จาเป็ นและสิ่งที่สนใจในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก ดังนัน้ การจัดการศึกษา จึง

144

ต้องออกแบบหลักสูตร เนือ้ หาและกิจกรรม การเรียนที่สมั พันธ์กบั วิถีชีวิต ความเป็ นอยู่ และการประกอบ
อาชีพ มีวิธีการเรียน ที่เหมาะสมกับผูเ้ รียนโดยการใช้ทรัพยากร แหล่งเรียนรูท้ ่ีมีอยูห่ รือภาคีเครือข่ายร่วม
จัดการศึกษา มีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่แตกต่างและหลากหลายวิธี หากการจัดการศึกษา
สามารถออกแบบและปฏิบตั ิได้เช่นที่กล่าวมา เชื่อว่าผูเ้ รียนจะมีความสุขและมีความสนใจที่จะเรียนรู ้
ร่วมกัน
ด้านครู ผู้สอน การประเมิน พบว่า ในการดาเนินงานและความเหมาะสมในภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สดุ ทุกข้อ โดยข้อที่มีคา่ ระดับคะแนนสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ จานวนครูผสู้ อนเหมาะสมกับ
ปริมาณผูเ้ รียน ครูผสู้ อนเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือแก่ผเู้ รียน และครูผสู้ อนมีทกั ษะในการสอนแต่ละ
รายวิชา น่าจะเป็ นเพราะว่า กระบวนการการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ ปฏิบตั ิในกรอบและเป็ นไป
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557 อย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับ คูม่ ือหลักการกาหนด
เกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2557)
ที่กาหนดอัตราส่วนจานวนครูตอ่ นักศึกษา ดังนี ้
ระดับการศึกษา
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อัตราส่วนครู : นักศึกษา
1 : 40
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ตารางที่ 14 อัตราส่วนจานวนครูตอ่ นักศึกษาเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2557)
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ด้านนักศึกษา การประเมินพบว่า การดาเนินการและความเหมาะสมในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมากที่สดุ ทุกข้อ โดยข้อที่มีระดับคะแนนสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ นักศึกษามีประสบการณ์ทางานตาม
เกณฑ์ รองลงมา นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรูพ้ ืน้ ฐานในวิชาที่เรียน และนักศึกษามีเวลาและความพร้อม
ในการเรียน น่าจะเป็ นเพราะว่า คุณสมบัตขิ องผูท้ ่ีจะเข้าเรียนในกลุม่ เทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์
วิทยาลัยฯ ได้กาหนดคุณสมบัตขิ องผูเ้ รียนไว้อย่างชัดเจน คือ ต้องมีประสบการณ์ทางาน พืน้ ฐานความรู ้
ที่ตรงตามสาขาวิชาที่สมัครเรียนไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี มีเวลาเรียนต่อเนื่องตลอดการศึกษา 2 ปี การจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การขอรับการประเมินเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์ คูม่ ือ
แนวทางการเทียบโอนความรูแ้ ละการสะสมหน่วยกิตการศึกษานอกระบบกับการศึกษาในระบบ 2560 :
ซึ่งคุณสมบัตขิ องผูข้ อรับการประเมินเป็ นผูเ้ ข้าเรียนในสถานศึกษาที่เปิ ดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต (ทล.บ.) มี
ความรูแ้ ละประสบการณ์ในรายวิชา กลุม่ วิชาที่ขอรับการประเมิน ดังนี ้ 1) ผูข้ อเทียบโอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) มีประสบการณ์หลังจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
หรือเทียบเท่า ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี จึงขอเข้ารับการเทียบโอนในสาขา ที่เกี่ยวข้อง 2) มีหลักฐานที่แสดงถึง
ความรูแ้ ละประสบการณ์ ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี สอดคล้องกับ ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ (2545) ได้ให้ความเห็น
ถึงความสาคัญของผูเ้ รียนว่า ผูเ้ รียนหรือผูศ้ กึ ษาถือเป็ นองค์ประกอบที่จาเป็ นที่สดุ ของการจัดการศึกษา
เพราะผูเ้ รียนคือผูร้ บั การศึกษา และเป็ นเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษา การปรับเปลี่ยนความรูแ้ ละ
พฤติกรรมของผูเ้ รียนเป็ นดัชนีชีว้ ดั ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาจึงครอบคลุม
ขัน้ ตอนที่เกี่ยวกับการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ตัง้ แต่การเตรียมความพร้อมสาหรับการเรียนรู ้ การให้การศึกษา
อบรม การประเมิน และการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูต้ อ่ เนื่อง
ด้านอุปกรณ์ทส่ี นับสนุนการเรียนการสอน การประเมินพบว่า การดาเนินงาน
และความเหมาะสมในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีระดับมากที่สดุ 3 อันดับได้แก่ ห้องเรียนมีแสง
สว่างเพียงพอ รองลงมา ห้องสมุดมีโต๊ะ เก้าอีส้ าหรับนั่งอ่านหนังสือเพี ยงพอและห้องนา้ ห้องสุขาชาย –
หญิงมีความสะอาดและจานวนเพียงพอ น่าจะเป็ นเพราะว่า วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี มีความ
พร้อมในการดาเนินการจัดการเรียนการสอน เรื่องของอาคารสถานที่ มีอาคารวิทยบริการ ห้องสมุดพร้อม
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วัสดุอปุ กรณ์ประกอบโดยได้ผา่ นการประเมินความพร้อมในการเปิ ดการเรียนการสอนกลุม่ เทียบโอน
ความรูแ้ ละประสบการณ์ โดยคณะกรรมการที่แต่งตัง้ โดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก่อน
เปิ ดการเรียนการสอน ซึ่งได้รบั การอนุมตั ิให้เปิ ดสอนได้จานวน 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการ
บัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไฟฟ้ากาลังและเทคนิคยานยนต์ สอดคล้องกับ ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ (2545)
กล่าวว่าปัจจัยในการจัดการเรียนการสอน สถานที่ศกึ ษาและบรรยากาศแวดล้อม การจัดการศึกษาใน
ระบบที่ยงั ต้องอาศัยชัน้ เรียนยังเป็ นสิ่งจาเป็ น ดังนัน้ อาคารสถานที่ ห้องเรียน และบรรยากาศแวดล้อมที่
ใช้ในการจัดการศึกษาจึงเป็ นส่วนที่ขาดไม่ได้ ถึงแม้จะมีการจัดการศึกษาโดยใช้ส่ือทางไกลก็ตาม ก็ยงั
ต้องมีสถานที่สาหรับการบริหารจัดการ การผลิตและถ่ายทอดสื่อ หรือการทางานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีท่ียงั ต้องใช้อาคารเป็ นสถานที่สาหรับจัดการเรียนการสอน
3. ด้านกระบวนการ
ด้านการประเมินเบือ้ งต้น การประเมิน พบว่า การดาเนินงานในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมากที่สดุ ทุกข้อ โดย 3 อันดับแรก คือ มีการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียน รองลงมา
การแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินเบือ้ งต้น และการสัมภาษณ์ผสู้ มัครรายบุคคล น่าจะเป็ นเพราะ
กระบวนการการประเมินเบือ้ งต้นเพื่อคัดเลือกผูท้ ่ีมีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์การพิจารณารับเข้าเรียน เป็ นไป
ตามระเบียบข้อบังคับในการดาเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษากลุม่ เทียบโอนความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ ซึ่งมีคณะกรรมการประเมินเบือ้ งต้น ทาการการประเมินคุณสมบัตแิ รกเข้า ทาการตรวจ
ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร ทาการ สัมภาษณ์ผสู้ มัครรายบุคคล และสรุปรายงานตนผูอ้ านวยการ
การเพื่อทาการประกาศผลการพิจารณารับนักศึกษาเข้าเรียน ทัง้ นีเ้ ป็ นไปตาม ขัน้ ตอนการจัดการศึกษา
และประเมินเทียบโอนผลการเรียนและเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์ของสถานศึกษา (คูม่ ือ
แนวทางการเทียบโอนความรูแ้ ละการสะสมหน่วยกิตการศึกษานอกระบบกับการศึกษาในระบบ : 2560)
โดยมีขนั้ ตอนการดาเนินงาน 7 ขัน้ ตอน คือ 1) จัดทาประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ผสู้ นใจทราบ 2)
จัดเตรียมแบบคาร้องขอรับการประเมินตามเกณฑ์ท่ีกาหนด 3) รับแบบคาร้องของผูเ้ ข้าเรียนเพื่อเทียบ
โอนความรูแ้ ละประสบการณ์หรือเทียบโอนผลการเรียน 4) ดาเนินการประเมินคุณสมบัตแิ รกเข้าและ
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้ารับการประเมิน 5) คณะกรรมการตรวจสอบการมีความรูแ้ ละประสบการณ์
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ดาเนินการประเมินคุณสมบัติ ตรวจสอบเนือ้ หาแจ้งผลการประเมินให้สถานศึกษาทราบ 6) สถานศึกษา
ประกาศผลการตรวจสอบการมีความรูแ้ ละประสบการณ์รายวิชา ให้ผเู้ ข้ารับการประเมินทราบ
7) คณะกรรมการประเมินความรูแ้ ละประสบการณ์รายวิชา ดาเนินการประเมินความรูแ้ ละประสบการณ์
เข้าสูร่ ายวิชาตามหลักสูตร และแจ้งผลให้งานทะเบียนของสถานศึกษาทราบ
ด้านการเทียบโอนผลการเรียนรู้ ผลการประเมินพบว่าการดาเนินงานในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมากที่สดุ โดยข้อที่มีคา่ ระดับคณะเฉลี่ยสูงที่สดุ คือ มีคณะกรรมการประเมินเบือ้ งต้น
รองลงมา การมีคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนรู ้ มีการตรวจสอบรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา
ตามเกณฑ์และระเบียบกาหนด และมีการประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียนรู ้ ตามลาดับ ทัง้ นีน้ า่ จะ
เป็ นเพราะว่า ระเบียบและกฎเกณฑ์ถกู กาหนดไว้ ในเรื่องของการเทียบโอนผลการเรียนรู ้ คือ การโอน
รายวิชาที่ได้ศกึ ษามาแล้วจากสถานศึกษาอื่นก่อนทาการลงทะเบียนเรียน และจัดแผนการเรียน
รายบุคคล ซึ่งมีขนั้ ตอนดังนี ้ 1) สถานศึกษาแจ้งผูข้ อเทียบโอนพบครูประจาสาขาวิชาเพื่อวางแผนการ
เรียน 2) สถานศึกษาประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้าเรียนตามหลักสูตร 3) ผูข้ อเทียบโอนขึน้ ทะเบียนเป็ น
ผูเ้ รียนของสถานศึกษา และลงทะเบียนรายวิชาตามแผนการเรียน 4) จัดการเรียนการสอนตามแผนการ
เรียนของแต่ละสาขาวิชาตามที่สถานศึกษากาหนดจนครบตามโครงสร้างหลักสูตร รวมถึงการวัดผลและ
ประเมินผลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรฯ 5) สถานศึกษา ดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา กลุม่ วิชาตามวิธีการเทียบโอนผล
การเรียน ซึ่งการเทียบโอนผลการเรียนมีแนวปฏิบตั ทิ ่ีสาคัญคือ รับโอนผลการเรียนระดับผลการเรียน
2.00 ขึน้ ไป หากต่ากว่า 2.00 ให้ทาการประเมินใหม่จนได้เกณฑ์มาตรฐาน มีจดุ ประสงค์และเนือ้ หา
รายวิชาใกล้เคียงกันไม่นอ้ ยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ในระดับ ปวช. และ 70 เปอร์เซ็นต์ในระดับ ปวส. (คูม่ ือ
แนวทางการเทียบโอนความรูแ้ ละการสะสมหน่วยกิตการศึกษานอกระบบกับการศึกษาในระบบ : 2560)
ด้านการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การประเมินพบว่า การดาเนินงาน
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ โดย 3 อันดับแรก คือ มีการประกาศผลการเทียบโอนความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ รองลงมา มีคณะกรรมการเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์ และการกาหนดวันเวลา
การเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์ท่ีชดั เจนก่อนการลงทะเบียนเรียน ตามลาดับ น่าจะเป็ นเพราะว่า
กิจกรรมทุกขัน้ ตอนได้ถกู กาหนดไว้อย่างชัดเจน ตามคูม่ ือแนวทางการเทียบโอนความรูแ้ ละการสะสม
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หน่วยกิตการศึกษานอกระบบกับการศึกษาในระบบ (2560) โดยที่สาคัญการแต่งตัง้ มอบหมาย
คณะกรรมการเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์ มีการกาหนดโครงสร้างและรูปแบบไว้ให้ทกุ
สถานศึกษาถือปฏิบตั ิ ซึ่งคณะกรรมการเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์ประกอบด้วย 2 ชุดคือ ชุดที่ 1
คณะกรรมการตรวจสอบการมีความรูแ้ ละประสบการณ์รายวิชา จานวน 3 คน ประกอบด้วย
1) รองผูอ้ านวยการวิทยาลัยที่รบั ผิดชอบด้านวิชาการ หรือหัวหน้างานที่รบั ผิดชอบด้านหลักสูตร เป็ น
ประธานกรรมการ 2) หัวหน้าแผนกหรือหัวหน้าคณะวิชาที่รบั ผิดชอบรายวิชานัน้ เป็ นกรรมการ 3) ครู
ประจารายวิชา เป็ นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ผเู้ รียนเพื่อรับรอง
การมีความรูแ้ ละประสบการณ์รายวิชา ชุดที่ 2 คณะกรรมการประเมินความรูแ้ ละประสบการณ์รายวิชา
จานวน 3 คน ประกอบด้วย 1) หัวหน้าคณะวิชาหรือหัวหน้าแผนกวิชาที่รบั ผิดชอบรายวิชา เป็ นประธาน
กรรมการ 2) ครูผสู้ อนในสาขาวิชา/สาขางานของสถานศึกษาอื่นจากทะเบียนของคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาจังหวัดหรือบุคลากรของหน่วยงานสถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ ผูป้ ระกอบอาชีพ จาก
ทะเบียนของคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด โดยได้รบั อนุญาตจากสถานศึกษาต้นสังกัดหรือหน่วย
งานต้นสังกัด จานวน 1 คน เป็ นกรรมการ 3) ครูประจารายวิชา เป็ นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่
ประเมินความรูแ้ ละประสบการณ์ตามสมรรถนะรายวิชาที่ขอรับการประเมินตามกรอบการประเมินเทียบ
โอนความรูแ้ ละประสบการณ์รายวิชา
ด้านการจัดการเรียนการสอน การประเมินพบว่า มีการดาเนินการและความเหมาะสม
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยประเด็นของระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน รองลงมา การจัด
กิจกรรมและการมอบหมายงาน และการเรียนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ ตามลาดับ น่าจะเป็ นเพราะว่า
การจัดการเรียนการสอนพบกลุม่ จัดให้มีการเรียนการสอนเฉพาะวันอาทิตย์ ทาให้นกั ศึกษามีความ
สะดวกและและจัดสรรเวลาพร้อมในการเรียน เพราะนักศึกษาทางานในสถานประกอบการวันจันทร์ถึง
วันเสาร์ มีวนั หยุดเพียงวันอาทิตย์เพียงวันเดียว สอดคล้องหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้ สูง พ.ศ.2557 ผูเ้ รียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทกุ วิธีเรียนที่กาหนดและนาผลการเรียนแต่ละ
วิธีมาประเมินผลร่วมกันได้ สามารถเทียบโอนผลการเรียนและขอเทียบความรูแ้ ละประสบการณ์ได้ และ
เป็ นหลักสูตรที่เปิ ดโอกาสให้สามารถเลือกวิธีการตามศักยภาพและโอกาสของผูเ้ รียน สาหรับการจัดการ
กิจกรรมและการมอบหมายงานและความเหมาะสมการจัดการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ อยู่ระดับ
มาก น่าจะเป็ นเพราะว่า มีการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการบูรณาการกับการทางานจริงใน

149

สถานประกอบการ นาประสบการณ์ทางานมาประยุกต์ในบทเรียน ทาให้ผเู้ รียนเห็นภาพการทางาน
ควบคูก่ บั ความรูท้ ่ีเรียนในชัน้ เรียน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
พ.ศ.2557 ที่การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบตั จิ ริง สามารถจัดการเรียนการสอนได้หลากหลาย
รูปแบบเพื่อให้ผเู้ รียนสามารถประยุกต์ใช้ความรูแ้ ละทักษะในวิชาการที่สมั พันธ์กบั วิชาชีพ ในการ
วางแผน การแก้ปัญหาและการจัดทรัพยากรในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม มีสว่ นร่วมในการพัฒนา
วิชาการ ริเริ่มสิ่งใหม่ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ้ ่ืนและหมูค่ ณะ นอกจากนีม้ ีประเด็นที่อยูใ่ นระดับ
น้อย 1 ข้อ คือ ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการต้นสังกัดของนักศึกษา ทัง้ นีน้ า่ จะเป็ น
เพราะว่าสถานประกอบการที่นกั ศึกษาทางานอยูใ่ นระหว่างเรียน ไม่เข้าใจในระบบการเรียนของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ปัจจุบนั เน้นการมีสว่ นร่วมในการพัฒนากาลังคน โดยเฉพาะสถานประกอบการ
ที่ปัจจุบนั เน้นให้เข้าร่วมกันพัฒนาแรงงาน โดยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สอดคล้องกับ การ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พระราชบัญญัติอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 การศึกษาระบบทวิภาคี เป็ น
การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน กับสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐในเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล โดยผูเ้ รียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันและเรียนภาคปฏิบตั ใิ น
สถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ในการผลิตและพัฒนากาลังคน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งในหลายรูปแบบรวมกันก็ได้
ด้านการวัดผลและประเมินผล การประเมินพบว่า การดาเนินการและความเหมาะสมใน
ภาพรวม อยูใ่ นระดับมากที่สดุ คือ การดาเนินงานการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามเงื่อนไขการสาเร็จ
การศึกษา รองลงมา การออกข้อสอบครอบคลุมเนือ้ หาวิชาที่สอน และครูผสู้ อนได้แจ้งประเภทของ
ข้อสอบที่ใช้การวัดผลก่อนการสอน ตามลาดับ น่าจะเป็ นเพราะว่าการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเป็ น
เงื่อนไขหรือข้อบังคับที่นกั ศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนรายวิชาครบตามโครงสร้างของหลักสูตรต้องเข้ารับ
การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ สถานศึกษาจึงมีกระบวนการและเตรียมการทดสอบอย่างดี อีกทัง้ มีการ
เตรียมการให้นกั ศึกษามีความพร้อมในการเข้าทาการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องและเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557 คือ 1)
ได้รายวิชาและจานวนหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชา
เลือกเสรี ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชาและตามแผนการเรียนที่
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สถานศึกษากาหนด 2) ได้คา่ ระดับคะแนนสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 3) ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ และ 4) ได้เข้าร่วมปฏิบตั กิ ิจกรรมเสริมหลักสูตรและ “ผ่าน” ทุกภาคเรียน ตามแผนการเรียนที่
สถานศึกษากาหนด สาหรับการดาเนินการเรื่องการออกข้อสอบครอบคลุมเนือ้ หาวิชาที่สอน มีการ
ดาเนินการที่เหมาะสม น่าจะเป็ นเพราะว่า ครูตระหนักและการจัดการเรียนการสอนมุง่ เน้นสมรรถนะของ
ผูเ้ รียนอย่างจริงจัง และครูผสู้ อนได้แจ้งประเภทของข้อสอบที่ใช้การวัดผลก่อนการสอน ตามลาดับ
สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557 วิธีการประเมินผลการเรียน ข้อ 43 ให้
ประเมินผลการเรียนเป็ นรายวิชาตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอดภาคเรียนทัง้ ด้านความรู ้ ความสามารถ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึ กปฏิบตั ิ และงานที่มอบหมายรวมทัง้
การวัดผลปลายภาคเรียน ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์ สมรรถนะรายวิชาและเนือ้ หาวิชา โดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม
4. ด้านผลผลิตของโครงการ
ด้านคุณลักษณะทั่วไปของผู้สาเร็จการศึกษา การประเมินพบว่า ความเหมาะสม
ของผลผลิต อยูใ่ นระดับมากที่สดุ คือ การให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษามีความ
เหมาะสม น่าจะเป็ นเพราะว่า นักศึกษาทัง้ หมดเป็ นผูม้ ีวฒ
ุ ิภาวะและวัยวุฒิ มีความรับผิดชอบในการ
ทางานและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุม่ และของสถานศึกษา มากกว่านักศึกษา และกิจกรรมต่าง ๆ
เป็ นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่กาหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของผูส้ าเร็จการศึกษาต้อง “ผ่าน” กิจกรรมเสริม
หลักสูตรทุกภาคเรียนตามที่สถานศึกษากาหนด สอดคล้องและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557 ข้อ 4 ได้เข้าร่วมปฏิบตั กิ ิจกรรม
เสริมหลักสูตรและ “ผ่าน” ทุกภาคเรียน ตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากาหนด สาหรับประเด็นที่
นักศึกษามีความสนใจศึกษาค้นคว้าเพื่อเพิ่มพูนความรูใ้ ห้ตนเอง น่าจะเป็ นเพราะว่า การเรียนการสอน
กลุม่ เทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์ มีเวลาเรียนสัปดาห์ละ1 วัน ครูผสู้ อนจึงต้องมอบหมายงานให้
ศึกษาค้นคว้าและทาชิน้ งาน เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตรง ครูผสู้ อนได้ออกแบบการเรียนการสอนให้ตรง
ตามเนือ้ สาระบูรณาการกับภารกิจการทางานของผูเ้ รียนในสถานประกอบการ จึงให้นกั ศึกษาต้องมี
ความกระตือรือร้นและใฝ่ รูม้ ากขึน้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชาติชาย พุทธนิมิต (2544) การจัดครู
อาจารย์เข้าสอนได้คานึงถึงความเหมาะสมในด้านคุณวุฒิ ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ตรง

151

เกี่ยวกับวิชาที่สอน โครงสร้างและเนือ้ หาวิชาทาให้ผเู้ รียนรับความรู ้ ทักษะ และนาไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวัน การประกอบอาชีพอิสระและการเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีการให้ความสาคัญกับการผลิต
และการใช้ส่ืออุปกรณ์และวัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนเน้นทักษะและ
กระบวนการให้ผเู้ รียนได้ฝึกปฏิบตั จิ ริงขณะเรียน สาหรับวางตัวได้เหมาะสมกับกาลเทศะของนักศึกษา
น่าจะเป็ นเพราะว่า นักศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่ นวัยทางานจึงมีประสบการณ์ทางสังคมมากกว่านักศึกษาภาค
ปกติ จึงทาให้นกั ศึกษารูจ้ กั การวางตัวและอยูใ่ นสังคมการทางานได้เป็ นอย่างดี
ด้านคุณลักษณะทางวิชาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา การประเมินพบว่าความ
เหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก 3 อันดับ คือ ความมีศีลธรรมและคุณธรรมในการปฏิบตั งิ าน มีจรรยาบรรณ
ต่อวิชาชีพ และมีความสามารถในปฏิบตั งิ านที่ได้รบั มอบหมาย ตามลาดับ น่าจะเป็ นเพราะว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่เป็ นผูม้ ีวยั วุฒิ มีครอบครัว ทางานในสถานประกอบการ มีประสบการณ์การอยูใ่ น
สังคมจึงทาให้นกั ศึกษามีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ แยกแยะสิ่งดีและไม่ดีได้ อีกทัง้ สถาน
ศึกษาก็บรู ณการปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นกั ศึกษาเป็ นคนดี และคนเก่ง มีจรรยาบรรณในงาน
อาชีพของตนเอง ประพฤติปฏิบตั ติ นตามกฎหมายบ้านเมือง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ คิรีบนู
จงวิฒิเวศย์ และคณะ (2541) ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์ดา้ น
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ควรมีคณ
ุ ธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีการพัฒนาความรู ้
อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ สามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้ และสอดคล้องกับ หลักการของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557 ข้อที่ 1 เพื่อพัฒนากาลังคนระดับเทคนิคให้มีสมรรถนะ
มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชา สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลอด
แรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

1. ควรจัดให้มีแผนการเรียนรายบุคคลที่มีความชัดเจน โดยครูท่ีปรึกษาและคณะกรรมการ
จัดทาแผนการเรียนรายบุคคลเป็ นผูด้ าเนินการ

2. ควรจัดให้มีครูท่ีปรึกษาที่สามารถให้ความชัดเจนและให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ
3. ควรจัดให้มีคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ให้ความรูค้ วามเข้าใจในการเรียนกลุม่ เทียบโอน
ความรูแ้ ละประสบการณ์ สามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา
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4. ควรศึกษาความต้องของชุมชนในความต้องการพัฒนาคนในชุมชน เพื่อเปิ ดหลักสูตรการ
เรียนที่มีความหลากหลายมากขึน้

5. ควรมีการจัดทาข้อมูลนักศึกษารายบุคคล เพื่อทราบและให้การช่วยเหลือ
6. ควรเพิ่มการมีสว่ นร่วมของสถานประกอบการที่นกั ศึกษาสังกัดในการพัฒนาทัง้ ด้านการ
เรียนรูแ้ ละกิจกรรมต่างๆ

7. การจัดการเรียนการสอนควรมีวิธีการเรียนที่มีความหลากหลาย รวมทัง้ การสื่อสารระหว่าง
ผูเ้ รียนและครูผสู้ อน ใช้เทคโนโลยีในการเรียน เช่น บทเรียนออนไลน์ สื่อเล็กทรอนิกส์เป็ นต้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. สถานศึกษาควรจัดให้มีการวิจยั การประเมินการเรียนการสอน ทัง้ ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ เมื่อใช้หลักสูตรและแผนการเรียนครบกาหนดระยะเวลาการศึกษา
2. ควรให้ครูผสู้ อนทาการวิจยั ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนการสอนรายวิชา
โดยเฉพาะหมวดวิชาชีพ

