
บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
    การวิจยั การประเมินการด าเนินงานโครงการจดัการเรียนการสอนนกัศกึษากลุม่เทียบโอน
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1. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
 

1.1 ความหมายของการจัดการศึกษา   
ในการจดัการศกึษา จ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจค าวา่ “ การศกึษา” ดงันี ้ 
การศกึษา ตามความหมายกวา้ง หมายถึง กระบวนการทางสงัคมท่ีน าบคุคลเขา้สูก่าร 

ด ารงชีวิตในสงัคม หรืออาจกลา่วอีกอย่างหนึ่งวา่ เป็นกระบวนการอบรมบม่นิสยัใหม้นษุยส์ามารถ
ประพฤติปฏิบตัิตนและประกอบอาชีพการงานรว่มกบัมนษุยอ่ื์น ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม การศกึษาตาม
ความหมายนีจ้งึเป็นปัจจยัส าคญัของการอบรมบม่นิสยั การกล่อมเกลาทางสงัคม การเตรียมตวั
เพ่ือใหบ้คุคลมีทกัษะ ความรู ้ความสามารถในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต 
เปา้หมายของการศกึษาดงักลา่วนี ้มิใชเ่พียงเพื่อประโยชนข์องคนแตล่ะคนเทา่นัน้ แตต่อ้งมุง่ไปสู่
สงัคมในภาพรวม คือการน าไปสูส่งัคมท่ีเขม้แข็ง มีเอกภาพ อนัเน่ืองมาจากสมาชิกของสงัคมมี
คณุภาพและรว่มสรา้งประโยชนใ์หก้บัสงัคมท่ีตนอยู่อาศยั  
 อาจกลา่วไดว้า่การศกึษาเป็นกิจกรรมทางสงัคมท่ีเป็นรากฐานส าคญัของการสรา้ง สะสม
พลงัของชาต ิ ชาตใิดมี “ทนุทางสงัคม” แข็งแกรง่ มีคณุภาพดีมากนอ้ยเพียงใด มีปริมาณมากแคไ่หน 
ยอ่มขึน้อยูก่บัคณุภาพของระบบการศกึษา (ชยัอนนัต ์สมทุวณิช : 2542) 

กิตมิา ปรีดีดลิก (2532 : 4) ไดใ้หค้  าจ ากดัความของค าว่า การศกึษาไวว้า่ การศกึษา 
หมายถึง การพฒันาความรู ้ความคดิ ความสามารถท่ีมีอยูใ่นตวับคุคล เพ่ือใหเ้ป็นสมาชิกท่ีดีตอ่
สงัคมและประเทศชาติ" 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตุโต) (2541 : 93-98) ไดก้ล่าวถึง ความหมายของการศกึษาไวว้า่ 
การศกึษา หมายถึง การพฒันาคนใหเ้ป็นมนษุยท่ี์สมบรูณ ์ซึ่งเป็นการถ่ายทอดศลิปวิทยาเพ่ือการ
ด ารงชีพในสงัคมไดอ้ยา่งเป็นปกตสิขุ" 

กรมวิชาการ (2544 : 2) การศกึษาตามพระราชบญัญัตกิารศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 
หมายถึง กระบวนการเรียนรู ้เพ่ือความเจรญิงอกงามของบคุคลและสงัคม โดยการถ่ายทอดความรู ้
การฝึกการอบรม การสืบสานวฒันธรรม การสรา้งสรรคจ์รรโลง ความกา้วหนา้ทางวิชาการ การสรา้ง
องคค์วามรู ้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม สงัคม การเรียนรูแ้ละปัจจยัเกือ้หนนุใหบ้คุคลเรียนรู้
อยา่งตอ่เน่ืองตลอดชีวิต 

ความหมายท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในขา้งตน้ พอสรุป ความหมายของการศกึษาไดว้า่การศกึษา
เป็นใหแ้ละรบัความรูแ้ละประสบการณ ์การปรบัหรือทศันคนิ การสรา้งจิตส านกึ การเพิ่มพนูทกัษะ 
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การท าความเขา้ใจใหก้ระจา่ง การอบรมปลกูฝังคา่นิยม การถ่ายทอดศาสนา ศลิปะและวฒันาธรรม
ของสงัคม การพฒันาความคดิ โดยมีวตัถปุระสงคท่ี์จะใหบ้คุคลมีความเจรญิ งอกงามทางปัญญา มี
ความรูค้วาม สามารถท่ีเหมาะสมส าหรบัการประกอบอาชีพ สามารถด ารงชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสม มี
คา่นิยมท่ีดี และอยูร่ว่มกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสขุ  

การจดัการศกึษาอย่างเป็นทางการหรือในระบบ สว่นใหญ่จดัขึน้ในโรงเรียน ซึ่งเป็น
หนว่ยงานเฉพาะดา้นท่ีตัง้ขึน้มาท าหนา้ท่ีปลกูฝังทกัษะ ความรู ้และคา่นิยมแก่ผูเ้รียน แตโ่รงเรียน
หรือสถานศกึษาก็ไมใ่ชเ่ป็นช่องทางเดียว ในโลกท่ีพฒันาการดา้นส่ือและเทคโนโลยีเป็นไปอยา่ง
รวดเรว็ การจดัการศกึษาสามารถท าไดอ้ยา่งหลากหลาย เพ่ือสอดรบักบัความตอ้งการของกลุม่ 
เปา้หมายเฉพาะแตล่ะกลุม่ เชน่ การศกึษานอกโรงเรียน การจดัการศกึษาในครวัเรือน การจดัการ
ศกึษาโดยชมุชน การศกึษาทางไกลผา่นส่ือประเภทตา่งๆ เป็นตน้ การจดัการศกึษาในภาพรวมเป็น
เรื่องท่ีสงัคมและผูร้บัผิดชอบในการจดัการศกึษาทกุระดบัตอ้งรว่มมือกนั เพ่ือใหเ้กิดขึน้ได ้บรรลุ
เปา้หมายและวตัถปุระสงคข์องการจดัการศกึษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

1.2  ความจ าเป็นในการจัดการศึกษา 
การศกึษาเป็นเรื่องท่ีตอ้งมีการจดัการ ไมใ่ชเ่รื่องท่ีจะใหผู้ใ้ดรบัไปท าโดยไมมี่เปา้หมาย ไมมี่ 

มาตรฐาน ไมไ่ดค้ณุภาพ เพราะยอ่มท าใหก้ารศกึษาไมมี่ทิศทาง ไมเ่ป็นระบบ ไม่คุม้คา่ และหากจดั 
ผิดพลาดก็ยากท่ีจะแกไ้ข เพราะกระบวนการศกึษา เชน่ คา่นิยมตา่งๆ ไดซ้มึซบัเขา้ไปในใจของ
ผูเ้รียนเสียแลว้การจดัการศกึษาเป็นเรื่องของการลงทนุท่ีจ  าเป็นส าหรบัการด ารงชีวิตของมนษุยแ์ตล่ะ
คน และเป็นการลงทนุเพ่ือการอยูร่อดและพฒันาของสงัคม ทัง้นี ้เพราะการศกึษาสง่ผลกระทบและมี
อิทธิพลตอ่การเปล่ียนแปลงสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม วิทยาการและเทคโนโลยีท่ีจ  าเป็น
ในการท างานและการใชชี้วิต ยิ่งการเปล่ียนแปลงดา้นตา่ง ๆ ในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วอนัเป็นผล
จากพฒันาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดา้นการส่ือสารใหม่ๆ  พฒันาการเหลา่นีย้่อม
ทา้ทายตอ่การจดัการศกึษา เพราะไดเ้ปิดโอกาสและใหช้่องทางการเรียนรูแ้ก่บคุคลจ านวนมาก โดย
ใหร้บัรูม้ากขึน้และมีเสน้ขีดคั่นดา้นระยะทางนอ้ยลงกวา่เดมิมาก การจดัการศกึษาจงึเป็นเรื่องจ าเป็น 
เพราะตอ้งการทรพัยากร (คน เงิน วสัดอุปุกรณเ์ทคโนโลยี) สนบัสนนุจ านวนมาก ตอ้งมุง่ไปสู่
เปา้หมายท่ีพงึประสงคร์ว่มกนัของสงัคม ตอ้งน าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพของมนษุยอ์ยา่งแทจ้รงิ ใน
แง่นี ้การจดัการศกึษาจงึตอ้งมีการก าหนดเพ่ือประกนัวา่มนษุยไ์ดร้บัการพฒันาอย่างมีคณุภาพ ตรง
ตามเปา้ประสงคร์ว่มกนั รวมทัง้มีการใชท้รพัยากรรว่มกนัอยา่งมีประสิทธิภาพการจดัการศกึษายงัมี
ความจ าเป็น เพราะตอ้งการคนท่ีไดร้บัการฝึกฝนเฉพาะดา้น ท่ีมีความรู ้ความเขา้ใจ ความช านาญมา
ดแูลรบัผิดชอบ ไมว่า่จะเป็นการรบัผิดชอบดา้นการสอน การบริหาร หรือการสนบัสนนุ ตวัอยา่ง เช่น 
ครูท่ีดีตอ้งไดร้บัการศกึษาอบรมมาอยา่งดี มีความรูค้วามช านาญ และมีคณุลกัษณะเหมาะสมกบั
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การเป็นครู การเป็นครูจงึเป็นท่ียอมรบัวา่เป็นวิชาชีพชัน้สงูเน่ืองจากสงัคมเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
การจดัการศกึษาจ าตอ้งไดร้บัการปรบัเปล่ียนพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัความจ าเป็น
ของแตล่ะยคุสมยั การจดัการศกึษาท่ีอยูก่บัท่ีย่อมหมายถึงความลา้สมยั ไมเ่หมาะสม ไมคุ่ม้
ประโยชนปั์จจบุนั โลกกา้วเขา้สูส่งัคมแหง่การเรียนรู ้หรือเขา้สูร่ะบบเศรษฐกิจท่ีเรียกวา่เศรษฐกิจ
ฐานความรูค้วามรูจ้งึเป็นเครื่องมือจ าเป็นท่ีขาดไมไ่ด ้ในสงัคมสมยัใหมนี่ค้วามรูท่ี้ทนัสมยัท่ีเหมาะสม
กบัสภาพการณจ์ะชว่ยแกปั้ญหาได ้และน าสูก่ารพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง เป็นพลงัส าคญัส าหรบัการอยู่
รอดและการพฒันา ทัง้ส  าหรบับคุคลแตล่ะคนและส าหรบัสงัคมประเทศชาติโดยรวม 

1.3 วัตถุประสงคใ์นการจัดการศึกษา 
ในขณะท่ีการจดัการศกึษามุ่งเปา้หมายระยะยาวส าหรบัการพฒันาของแตล่ะบคุคล และ

การพฒันาสงัคม แตก่ารจดัการศกึษาโดยทั่วไปยอ่มมีวตัถปุระสงคท่ี์มุ่งบรรลหุลายประการ ไดแ้ก่ 
    3.1 ใหบ้รกิารทางการศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการด ารงชีวิตและการ

ประกอบอาชีพ โดยถ่ายทอดหรือปลกูฝังเนือ้หาความรูค้วามเขา้ใจท่ีเหมาะสม เพ่ือใหผู้ไ้ดร้บั
การศกึษาวางตวัไดเ้หมาะสมในสงัคม และมีความสามารถประกอบอาชีพตามความถนดั ความ
สนใจ หรือตามโอกาสของแตล่ะคนได ้สถานศกึษาสว่นใหญ่ท่ีเรียกวา่ โรงเรียน มหาวิทยาลยั ศนูย์
การเรียน สถานศกึษาปฐมวยั ท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการทางการศกึษา 

    3.2 เตรียมเด็กก่อนวยัเรียนใหมี้ความพรอ้มในการเรียนรู ้และจดัใหเ้ดก็ในวยัเรียนไดร้บั 
การศกึษาเพ่ือการเรียนรูแ้ละการพฒันาตนเองตอ่เน่ือง โดยสง่เสรมิเกือ้หนนุใหเ้ด็กก่อนวยัเรียนขัน้
พืน้ฐานไดมี้พฒันาการทัง้ทางรา่งกาย เชาวนปั์ญญา ความสนใจ ท่ีเหมาะสม มีความพรอ้มใน
การศกึษาระดบัสงูขึน้ไป การจดัการส่วนนี ้โดยทั่วไปเป็นความรว่มมือระหวา่งพอ่แมผู่ป้กครอง 
สถานพฒันาเด็กปฐมวยั ศนูยพ์ฒันาเดก็เล็ก เป็นตน้ ส่วนเดก็ในวยัเรียนทกุระดบัจะไดร้บัการศกึษา
เพ่ือเป็นประโยชนส์  าหรบัการเตรียมตวัระดบัพืน้ฐาน และเพ่ือมีความรูค้วามสามารถในการประกอบ
อาชีพการงานตอ่ไป 

    3.3 ใหโ้อกาสทางการศกึษา โดยเขา้ถึงผูร้บับรกิารท่ีไมส่ามารถเขา้รบัการศกึษาตามปกติ 
ท่ีมีอยูห่ลากหลาย การจดัการศกึษาลกัษณะนีมุ้ง่ไปท่ีผูด้อ้ยโอกาสตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นผูท่ี้มีฐานะ
ยากจน ผูท่ี้พลาดโอกาสไดร้บัการศกึษาในบางชว่งของชีวิต ผูท่ี้มีปัญหาทางรา่งกาย จิตใจ หรือ
สตปัิญญา การจดัการศกึษาเชน่นีม้กัด าเนินการโดยสถานศกึษาเฉพาะดา้น เชน่ โรงเรียนสอนคนตา
บอด โรงเรียนศกึษาสงเคราะหห์รือโดยวิธีการอ่ืนนอกระบบและตามอธัยาศยั เชน่ ศนูยก์ารเรียนรู้
การศกึษาในระบบทางไกล เป็นตน้ 

    3.4 ตอบสนองความตอ้งการทางการศกึษาระดบัสงูในเชิงคณุภาพ วตัถปุระสงคนี์มุ้ง่ 
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สง่เสรมิใหป้ระชาชนมีโอกาสไดพ้ฒันาความรูค้วามสามารถเฉพาะดา้น เพ่ือประโยชนใ์นการ
ประกอบอาชีพซึ่งอาจด าเนินการโดยสถาบนัอดุมศกึษาท่ีเนน้การวิเคราะหว์ิจยัระดบัสงู มุง่คดิคน้
เนือ้หาสาระท่ีแปลกใหมจ่ากเดมิ นอกจากนีย้งัรวมถึงการฝึกอบรมเฉพาะทาง เชน่ ดา้นการเกษตร 
การอตุสาหกรรม วิทยาศาสตรส์ขุภาพ เป็นตน้ มกัด าเนินการในรูปแบบการประชมุสมัมนา การ
ฝึกอบรม การดงูาน การฝึกปฏิบตัเิฉพาะ ฯลฯ 

    3.5 พฒันาศกัยภาพของแตล่ะบคุคลใหเ้ตม็ตามความสามารถ และตอบสนองวิสยัทศัน์
ในการพฒันาประเทศ วตัถปุระสงคใ์นการจดัการศกึษาขอ้นีเ้นน้การพฒันามนษุยใ์นลกัษณะบรูณา
การ คือใหมี้ความสมบรูณค์รบถว้นทกุดา้น ทัง้ทางรา่งกาย สติปัญญา คณุธรรม ความคดิ ความ
ส านกึ ความรบัผิดชอบ ฯลฯ ซึ่งตามปกตคิวรเป็นหนา้ท่ีของสถานศกึษา แตห่ากสถานศกึษาไม่
สามารถดแูลใหค้รบถว้นได ้ก็ตอ้งจดัสว่นเสรมิเตมิในลกัษณะการฝึกอบรมเฉพาะ การแทรกใน
กิจกรรมการเรียนการสอนปกติ หรือการใชส่ื้อตา่งๆ ช่วยเสรมิ วตัถปุระสงคส์่วนนีย้งัรวมไปถึงการ
พฒันาทกัษะและคณุภาพของผูท่ี้ท  างานแลว้หรือผูท่ี้ผา่นการศกึษาตามกระบวนการปกติ ให้
สามารถติดตามความรูใ้หม่ๆ และวิทยาการท่ีมีการเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างตอ่เน่ือง 

วตัถปุระสงคด์งักลา่วขา้งตน้นีเ้ป็นตวัวดัความสามารถในการจดัการของผูบ้รหิาร  
จงึเป็นเรื่องจ าเป็นท่ีผูบ้รหิารตอ้งก าหนดเกณฑจ์ากวตัถปุระสงคท่ี์ระบุ และผูบ้รหิารก็จะตอ้งไดร้บั
การประเมินจากเปา้หมายและวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดดว้ย 

1.4 เป้าหมายของการจัดการศึกษา 
เปา้หมายของการจดัการศกึษาในภาพรวมคือสมาชิกทกุคนในสงัคม แตเ่น่ืองจาก 

มวลชนเหลา่นีมี้จ  านวนมากมายเกินกว่าจะมีองคก์รใดสามารถจดัการศกึษาใหค้รบถว้นครอบคลมุ
ได ้จงึตอ้งมีการแบง่กลุม่ประเภทของเปา้หมายออกตามความเหมาะสมในการจดั เชน่ แบง่ตามอาย ุ
แบง่ตามสาระเนือ้หา แบง่ตามลกัษณะของบคุคล เป็นตน้ เปา้หมายของการจดัการศกึษาอาจ
แบง่เป็นกลุม่ตา่ง ๆ ดงันี ้

      1. เด็กก่อนวยัเรียน เม่ือทารกคลอดออกจากครรภ ์พอ่แม ่ผูป้กครอง ปู่ ยา่ตายาย ญาต ิ
หรือคนเลีย้งดเูป็นกลุม่บคุคลเริ่มแรกท่ีท าหนา้ท่ีดแูลเลีย้งดู และขณะเดียวกนัก็ใหก้ารศกึษาอบรม
ดว้ย การใหก้ารศกึษาลกัษณะนี ้โดยทั่วไปยงัไมเ่ป็นระบบ แตเ่ป็นธรรมชาติ จงึยงัไมถื่อวา่เป็นการจดั
การศกึษาเม่ือทารกเติบโตขึน้พอชว่ยตนเองไดแ้ลว้ พอ่แมซ่ึ่งตอ้งมีภาระประกอบอาชีพเพ่ือหาเลีย้ง
ลกู ไมอ่าจดแูลบตุรได ้ก็ปล่อยใหอ้ยู่ในการดแูลของบคุคลอ่ืน เชน่ บคุคลในกลุม่เครือญาติ หรือ
มิฉะนัน้ก็ตอ้งจา้งคนดแูลทางเลือกอีกประการหนึ่งคือการสง่บตุรหลานเขา้รบัการอบรมศกึษาในศนูย์
การเรียนปฐมวยั ศนูยร์บัเลีย้งเดก็หรือศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก ซึ่งถือเป็นสถานศกึษาเบือ้งตน้ท่ีมีการจดั
การศกึษา โดยมีผูด้แูลท่ีไดร้บัการศกึษาอบรมมาพอสมควรเป็นผูด้แูล เม่ืออายถุึงวยัประมาณสาม
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ขวบ สถานศกึษาส าหรบัเดก็กลุม่นีมี้การจดัการศกึษาท่ีเป็นระบบและมีรูปแบบมากขึน้ ซึ่งการจดั
กิจกรรมส าหรบัเด็กวยันีเ้ป็นการจดักิจกรรมในลกัษณะการเตรียมความพรอ้มเพ่ือสง่เสรมิพฒันาการ
ทัง้ 4 ดา้น คือ ดา้นรา่งกาย อารมณ ์สงัคม และสติปัญญา ไดแ้ก่ กิจกรรมการเคล่ือนไหวตามจงัหวะ 
กิจกรรมสรา้งสรรค ์กิจกรรมกลางแจง้ กิจกรรมเสรมิประสบการณ ์กิจกรรมเกมการศกึษา เป็นตน้ 

    2. บคุคลในวยัเรียน ผูท่ี้อยูใ่นวยัเรียนโดยทั่วไปหมายถึง ผูซ้ึ่งรฐัก าหนดใหผู้ป้กครองตอ้ง
น าไปเขา้เรียน คืออยูใ่นขา่ยการศกึษาภาคบงัคบั โดยแตล่ะประเทศก าหนดอายไุวแ้ตกตา่งกนัไป
ตามท่ีเห็นวา่เหมาะสมส าหรบัประเทศไทยก าหนดใหก้ารศกึษาระดบัประถมถึงชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี
สามเป็นการศกึษาภาคบงัคบัและหากผูป้กครองมีความพรอ้มก็สง่เสียใหบ้ตุรหลานของตนไดเ้รียน
ตอ่สงูขึน้ไปอีกตามก าลงัความสามารถระดบัการศกึษาของกลุ่มเปา้หมายเหล่านีอ้าจแบง่ไดห้ลาย
ระดบั ไดแ้ก่ 

       2.1 การศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยทั่วไป เป็นการจดัการศกึษาส าหรบับคุคลในวยัเรียนใน 
ระบบการเรียนในโรงเรียน ในครอบครวั หรือในสถานศกึษารูปแบบอ่ืน ในประเทศไทย การศกึษาขัน้
พืน้ฐานไลเ่รียงกนัไปตัง้แตร่ะดบัประถมศกึษา (ชัน้ประถมปีท่ีหนึ่งถึงชัน้ประถมปีท่ีหก) ไปจนจบชัน้
มธัยมศกึษา (ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ีหนึ่งถึงชัน้มธัยมศกึษาปีท่ีหก) การศกึษาขัน้พืน้ฐานนัน้มกัใชเ้วลา
ประมาณสิบสองปีเป็นสว่นใหญ่ ในชว่งปลายของการศกึษาระดบันี ้เยาวชนท่ีสนใจศกึษาสายอาชีพ
แทนท่ีจะศกึษาสายสามญั ก็อาจเลือกเขา้เรียนในสถานศกึษาสายอาชีพ ซึ่งไดแ้ก่ โรงเรียน
อาชีวศกึษาระดบัตน้ตา่งๆ ไดใ้นสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

       2.2 การศกึษาระดบัอดุมศกึษา เม่ือส าเรจ็การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผูเ้รียนท่ีมุง่ศกึษาตอ่ก็
อาจเขา้ศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา (ซึ่งรวมสถาบนัอดุมศกึษาสายอาชีพต ่ากว่าปรญิญาดว้ย) ใน
กรณีท่ีศกึษาระดบัปรญิญาก็อาจศกึษาตอ่เน่ืองไปตัง้แตร่ะดบัปรญิญาตรี โท เอก หรือศกึษาเฉพาะ
ดา้นหลงัจากส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรี โท เอก 

3. ผูด้อ้ยโอกาส หรือบคุคลลกัษณะพิเศษ กลุม่เปา้หมายนีเ้ป็นคนกลุม่พิเศษท่ีมีลกัษณะ 
เฉพาะแตกตา่งไปจากบคุคลปกติทั่วไป สิ่งท่ีท าใหแ้ตกตา่งนัน้อาจเกิดจากฐานะทางเศรษฐกิจ คือคน
จนท่ีดอ้ยโอกาสในการเล่าเรียนตามปกติ เชน่ เดก็ท่ีผูป้กครองไมส่ง่เสรมิใหศ้กึษาเลา่เรียน เด็กไรผู้้
อปุการะ หรือความแตกตา่งอาจเกิดจากลกัษณะทางรา่งกายจิตใจและสมอง เชน่ เด็กพิการ เดก็
ปัญญาอ่อน เดก็ท่ีมีปัญหาทางจิตใจและอารมณ ์เด็กอจัฉรยิะ เป็นตน้ ผูด้อ้ยโอกาสหรือบคุคล
ลกัษณะพิเศษเฉพาะเหลา่นีจ้  าเป็นตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษเพ่ือใหมี้โอกาสไดร้บัการศกึษาท่ีมี
คณุภาพเชน่เดียวกบัเดก็อ่ืน แตก่ารจดัการศกึษาส าหรบักลุม่เปา้หมายนีจ้  าเป็นตอ้งจดัใหต้าม
รูปแบบท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะและความจ าเป็นส าหรบักลุม่ดว้ย โดยอาจตอ้งมีครูท่ีไดร้บัการอบรม
มาเป็นการเฉพาะ ในกรณีท่ีผูด้อ้ยโอกาสรว่มเรียนในชัน้เรียนปกติ ครูจ าเป็นตอ้งใหค้วามสนใจผูเ้รียน
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กลุม่นีเ้ป็นพิเศษ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งตอ้งใชค้วามอดทน ความเมตตา ความเขา้ใจ และความละเมียด
ละไมในการปฏิบตัติอ่พวกเขา ส าหรบัผูบ้รหิารท่ีจดัการศกึษาส าหรบัผูด้อ้ยโอกาสตอ้งมีความเขา้ใจ 
มีทกัษะ และไดร้บัการอบรมมาโดยเฉพาะอยา่งพอเพียงในการปฏิบตัหินา้ท่ีของตน 

4. ผูมี้งานท า ผูท่ี้ประกอบอาชีพการงานแลว้เป็นกลุม่เปา้หมายอีกกลุม่หนึ่ง บคุคลเหลา่นี ้
ไดร้บัการศกึษามาแตกตา่งกนัไป และมุง่ศกึษาเพิ่มเตมิโดยมีเหตผุลตา่งกนัไป สว่นหนึ่งเขา้ศกึษา
ระดบัสงูขึน้ในสถาบนัการศกึษาปกตหิรือเขา้รบัการศกึษาตามโครงการพิเศษ (เชน่ โครงการศกึษา
เฉพาะท่ีมีผูจ้ดั บริการใหใ้นสถานท่ี 

ท างาน โครงการศกึษาอบรมเฉพาะดา้น เป็นตน้) นอกจากนี ้หนว่ยงานทางการศกึษาอาจ
จดัการศกึษานอกระบบและตามอธัยาศยัในรูปแบบตา่งๆ กนั เชน่ การศกึษาสญัจรท่ีผูส้อนตระเวน
ใหค้วามรูก้ารศกึษาผา่นส่ือโทรคมนาคม การศกึษาโดยเอกสารหรือส่ือการเรียนรูด้ว้ยตนเองตา่งๆ 
การจดัการศกึษาเชน่นี ้อาจมีการรบัรองวฒุิใหห้รืออาจไมเ่ทียบวฒุิอยา่งเป็นทางการก็ได ้การจดัการ
อบรมส าหรบัผูมี้งานท านัน้ รวมถึงครูซึ่งตอ้งมีการพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ืองดว้ย ครูจงึควรสนใจ
ตดิตามรบัการอบรมตามหลกัสตูรตา่งๆ ท่ีจะชว่ยสง่เสรมิความรูค้วามสามารถในการประกอบอาชีพ
ของตนกลุม่เปา้หมายนี ้นบัวนัจะยิ่งมีความส าคญัมากขึน้ เน่ือง จากการเปล่ียนแปลงวิทยาการและ
เทคโนโลยีตา่งๆ เกิดขึน้รวดเรว็ จงึจ าเป็นท่ีผูท้  างานแลว้ควรไดร้บัสาระเนือ้หาใหม่ๆ  เพ่ือยกระดบั
ความรูค้วามสามารถในการประกอบอาชีพของตนตลอดเวลา 

5. ประชาชนทั่วไป ประชาชนโดยทั่วไปถือเป็นกลุม่เปา้หมายส าคญัของการจดัการศกึษา
ดว้ย ทัง้นีเ้พ่ือใหส้มาชิกของสงัคมไดมี้โอกาสเรียนรูส้ิ่งแปลกใหมท่ี่เป็นประโยชนส์  าหรบัการเป็น
พลเมืองท่ีดีและการเพิ่มพนูความคิดความอา่นของตนอย่างตอ่เน่ือง การจดัการศกึษาลกัษณะนีถื้อ
เป็นสว่นเสรมิจากการท่ีประชาชนไดเ้รียนรูจ้ากส่ือมวลชน จากกลุม่คนใกลช้ิด การจดัการศกึษาเพ่ือ
ปวงชนอาจท าโดยผา่นส่ือตา่งๆ ไดห้ลากหลาย แตย่่อมเป็นไปเพ่ือการพฒันาคณุภาพของประชากร
ใหรู้เ้ทา่ทนัสถานการณท่ี์เปล่ียนไป และปรบัตนเองกบัความเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม การ
จดัการศกึษาส าหรบักลุม่ เปา้หมายกลุม่นีม้กัเป็นการจดัการศกึษาเสรมิในรูปการศกึษาตามอัธยาศยั
เป็นหลกัเน่ืองจากเปา้หมายของการศกึษามีหลากหลาย ผูน้  าชมุชนและทอ้งถ่ินพงึมีบทบาทในการ
ส ารวจกลุม่เปา้หมาย ก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการจดัการศกึษาส าหรบักลุม่เปา้หมาย และรว่ม
สนบัสนนุใหห้นว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถจดับรกิารการศกึษาแก่กลุม่เปา้หมายใหค้รบถว้นและเกิด
ประโยชนไ์ดจ้รงิ 

1.5 องคป์ระกอบของการจัดการศึกษา 
    ศ.ดร.ปรชัญา เวสารชัช ์(2545) กลา่วว่า องคป์ระกอบส าคญัของการจดัการศกึษามี 8 

องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
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    1. สาระเนือ้หาในการศกึษา ในกรณีท่ีมีการจดัการศกึษาอย่างเป็นระบบ ผูจ้ดัการศกึษา
มกัจดัท าหลกัสตูรเป็นตวัก าหนดเนือ้หาสาระ หลกัสตูรเหลา่นีอ้าจเป็นหลกัสตูรกลางท่ีใชส้  าหรบั
การศกึษาแตล่ะระดบั แตข่ณะเดียวกนัก็ควรเปิดโอกาสใหส้ถานศกึษาแตล่ะแหง่สามารถจดัเนือ้หา
สาระท่ีเหมาะสมกบัทอ้งถ่ินไดด้ว้ย เนือ้หาสาระในการศกึษานัน้ควรทนัสมยั ทนัตอ่เหตกุารณ ์
เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องการจดัการศกึษา ทัง้นีค้รู
ตอ้งทบทวนเนือ้หาสาระท่ีตนสอนเพ่ือปรบัแกไ้ขใหถ้กูตอ้งทนัสมยั และใหข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งแก่ผูเ้รียน 
หากเห็นว่าเนือ้หาผิดพลาดหรือลา้สมยั ควรแจง้ผูบ้รหิารใหท้ราบ 

    2. ครู ผูส้อน หรือผูใ้หก้ารเรียนรู ้ผูถ้่ายทอดเนือ้หาสาระไดแ้ก่ครูและอาจารย ์ซึ่งถือเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพชัน้สงู บคุคลเหลา่นีต้อ้งไดร้บัการศกึษาอบรมมาทัง้ในดา้นเนือ้หาและวิธีการ
ถ่ายทอด เพ่ือใหส้ามารถถ่ายทอดความรูแ้ละสาระวิชาท่ีเป็นประโยชนต์อ่ผูเ้รียนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ เง่ือนไขส าคญัประการหนึ่งส  าหรบัครูและอาจารยคื์อตอ้งมีความต่ืนตวัอยูเ่สมอในการ
ตดิตามเรียนรูเ้นือ้หาวิชาการวิชาชีพใหม่ๆ  และวิทยาการดา้นการเรียนการสอน ตลอดเวลา บางกรณี
ตอ้งมีการศกึษาคน้ควา้วิจยัเพ่ือใหเ้กิดองคค์วามรูใ้หม่ๆ  ดว้ย อนึ่ง ครูและอาจารยต์อ้งพฒันา
ความสามารถในการประยกุตส์าระเนือ้หาและองคค์วามรูใ้หมใ่หเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนแตล่ะกลุม่ 

    3. ส่ือและอปุกรณส์ าหรบัการศกึษา ส่ือและอปุกรณต์า่งๆ เชน่ อาคาร สถานท่ี โต๊ะ เกา้อี ้
กระดานเขียน หนงัสือ แบบเรียน สมดุ ดินสอ ตลอดถึงอปุกรณท่ี์ทนัสมยัท่ีมีราคาแพงทัง้หลาย เชน่ 
อปุกรณใ์นหอ้งปฏิบตักิารทางวิทยาศาสตร ์เครื่องคอมพิวเตอร ์เหลา่นี ้ส่ือและอปุกรณเ์หลา่นีเ้ป็น
สว่นประกอบท่ีจ าเป็นส าหรบัการจดัการศกึษา ครูและผูบ้รหิารสถานศกึษาจงึมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบ 
ดแูลใหส้ิ่งเหลา่นีมี้อยา่งเพียงพอ อยูใ่นสภาพใชง้านได ้และใชส่ื้อเหลา่นีเ้ป็นสว่นชว่ยใหเ้กิดการ
ถ่ายทอดเนือ้หาความรูไ้ดอ้ย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ครูท่ีมีคณุภาพตอ้งสามารถผลิตและ
พฒันาส่ือและอปุกรณก์ารศกึษาส าหรบัการสอนของตนดว้ย 
         4. รูปแบบวิธีการเรียนการสอน การศกึษายคุใหมน่ัน้มีความแตกตา่งไปจากการศกึษายคุ
ก่อนซึ่งเนน้ท่ีตวัครู ระบบการศกึษายคุใหมเ่นน้ความส าคญัท่ีตวัผูเ้รียน ดงันัน้ รูปแบบวิธีการเรียน
การสอนใหมจ่งึแตกตา่งไปจากเดมิ จงึเกิดค าวา่ “ปฏิรูปการเรียนรู”้ ซึ่งน าไปสูก่ระบวนการเรียนการ
สอนท่ีหลากหลาย เชน่การระดมความคิด การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การน าชมนอกสถานท่ี
เรียน การใชอ้ปุกรณเ์ครื่องมือประกอบ รูปแบบวิธีการเรียนการสอนใหม่ๆ นี ้ผูส้อนพงึระมดัระวงั
เลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบักลุม่ผูเ้รียนแตล่ะกลุม่ และจ าเป็นตอ้งใชค้วามคดิสรา้งสรรคป์ระกอบกบัการ
ท าความเขา้ใจธรรมชาตกิารเรียนรูข้องผูเ้รียนของตน 

    5. ผูบ้รหิารและบคุลากรท่ีท าหนา้ท่ีสนบัสนนุการศกึษา ในการจดัการศกึษา ยงัมีผูท่ี้
รบัผิดชอบท่ีอาจไมไ่ดเ้ป็นผูถ้่ายทอดโดยตรงอีกหลากหลาย ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารซึ่งมีหนา้ท่ีจดัการศกึษาท่ี
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ตนรบัผิดชอบใหเ้ป็นไปโดยเรียบรอ้ย น าไปสูเ่ปา้หมายท่ีตอ้งการ และยงัจ าเป็นตอ้งมีบคุลากรทาง
การศกึษาอ่ืนรว่มดว้ย เชน่ เจา้หนา้ท่ีธุรการ งานทะเบียน งานโภชนาการและสขุอนามยั รวมทัง้ฝ่าย
สนบัสนนุอ่ืนๆ 

    6. เงินทนุสนบัสนนุ การจดัการศกึษาเป็นเรื่องของการลงทนุ ซึ่งผูล้งทนุอาจเป็นรฐับาลใน
ฐานะผูร้บัผิดชอบการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ผูป้กครอง ผูเ้รียน ชมุชน เป็นตน้ เงินทนุเหลา่นีเ้ป็น
องคป์ระกอบส าคญัท่ีชว่ยใหก้ารจดัการศกึษาเกิดผลตามเปา้หมาย 

    7. สถานท่ีศกึษาและบรรยากาศแวดลอ้ม การจดัการศกึษาในระบบท่ียงัตอ้งอาศยัชัน้
เรียนยงัเป็นสิ่งจ  าเป็น ดงันัน้อาคารสถานท่ี หอ้งเรียน และบรรยากาศแวดลอ้มท่ีใชใ้นการจดั
การศกึษาจงึเป็นสว่นท่ีขาดไมไ่ด ้ถึงแมจ้ะมีการจดัการศกึษาโดยใชส่ื้อทางไกลก็ตาม ก็ยงัตอ้งมี
สถานท่ีส าหรบัการบริหารจดัการ การผลิตและถ่ายทอดส่ือ หรือการท างานของบคุลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในกรณีท่ียงัตอ้งใชอ้าคารเป็นสถานท่ีส าหรบัจดัการเรียนการสอน สิ่งท่ีผูบ้ริหารและผูจ้ดัการศกึษา
ตอ้งสนใจดแูลคือความเพียงพอ เหมาะสม ปลอดภยัและการมีบรรยากาศแวดลอ้มท่ีเอือ้การเรียนรู ้
สว่นครูก็ตอ้งรบัผิดชอบในการจดับรรยากาศในชัน้เรียนใหเ้หมาะสม หากจ าเป็นตอ้งใชง้บประมาณ
ปรบัปรุงก็ควรแจง้ผูบ้รหิารใหช้ว่ยด าเนินการ 

    8. ผูเ้รียน ผูเ้รียนหรือผูศ้กึษาถือเป็นองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นท่ีสดุของการจดัการศกึษา 
เพราะผูเ้รียนคือผูร้บัการศกึษา และเป็นเปา้หมายหลกัของการจดัการศกึษา การปรบัเปล่ียนความรู้
และพฤตกิรรมของผูเ้รียนเป็นดชันีชีว้ดัผลสมัฤทธ์ิของการจดัการศกึษา การจดัการศกึษาจงึ
ครอบคลมุขัน้ตอนท่ีเก่ียวกบัการเรียนรูข้องผูเ้รียน ตัง้แตก่ารเตรียมความพรอ้มส าหรบัการเรียนรู ้การ
ใหก้ารศกึษาอบรม การประเมิน และการสง่เสรมิใหเ้กิดการเรียนรูต้อ่เน่ือง ดว้ยเหตนีุเ้ปา้หมายการ
จดัการศกึษาในภาพรวมจงึมิไดจ้  ากดัวงแคบเฉพาะในสถานท่ี แตมุ่ง่ท่ีตวัผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยมี
ปรชัญาพืน้ฐานส าคญัคือ “ทกุคนตอ้งเป็นสว่นส าคญัของการจดัการศกึษา และการศกึษาตอ้งจดั
ส าหรบัคนทกุคน” 

1.6 ดัชนีชีวั้ดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษา 
    ผลสมัฤทธ์ิของการจดัการศกึษานัน้ เนน้ท่ีคณุภาพของผลผลิตของกระบวนการศกึษาเป็น

หลกั สว่นปรมิาณเป็นปัจจยัรอง กลา่วคือ การจดัการศกึษาตอ้งมุง่ถึงเปา้หมายท่ีตัง้ไวใ้นเชิงคณุภาพ
เป็นเกณฑ ์โดยมีดชันีชีว้ดับางประการ ดงัตอ่ไปนี ้

    1) คณุภาพของผูเ้รียน คณุภาพของผูเ้รียนถือวา่เป็นผลท่ีเกิดจากการจดัการศกึษา ค าว่า 
"คณุภาพของผูเ้รียน" มีความหมายครอบคลมุหลายดา้น ไมว่า่จะเป็นดา้นความรูค้วามสามารถ 
คณุธรรม จรยิธรรม ทกัษะและพฤตกิรรม ดชันีชีว้ดัคณุภาพของผูเ้รียนซึ่งจะใชว้ดัผลการจดั
การศกึษาตอ้งเป็นผลทางตรงหรือทางออ้มท่ีมาจากการจดัการศกึษา ไมใ่ชผ่ลบงัเอิญหรือผลท่ีไม่
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เก่ียวเน่ืองกนั เชน่ สถานศกึษาอาจสอนไมดี่ แตน่กัเรียนท าคะแนนผลสอบไดดี้เพราะไปรบัการสอน
พิเศษ หรือผูป้กครองกวดขนัดแูลและสั่งสอนเพิ่มเตมิ ในแง่คณุภาพของผูเ้รียน ครูควรก าหนด
วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม (วตัถปุระสงคท่ี์วดัไดจ้รงิ) ท่ีมุ่งใหเ้กิดขึน้ อนัเป็นผลจากการจดัการเรียน
การสอนของครู และประเมินวตัถปุระสงคด์งักลา่วเพ่ือวดัประสิทธิภาพของวิธีการสอนของตน 

    2) คณุภาพของการจดัการเรียนการสอน คณุภาพของการจดัการเรียนการสอนขึน้กบั
ปัจจยัหลายประการซึ่งเป็นปัจจยัชีว้ดัในระบบประกนัคณุภาพการศกึษา เชน่ คณุภาพของครู 
สภาพแวดลอ้ม รูปแบบและระบบการเรียนการสอน ส่ือและเทคโนโลยี กระบวนการเรียนรู ้เป็นตน้ 
ปัจจยัเหลา่นีถื้อเป็นสว่นหนึ่งท่ีน ามาก าหนดเป็นดชันีชีว้ดัคณุภาพของการจดัการศกึษาได ้ครูตอ้งถือ
วา่การพฒันาคณุภาพของการสอนนัน้เป็นความทา้ทายของอาชีพครู และตอ้งไมห่ยดุยัง้ในการ
ปรบัปรุงคณุภาพดงักล่าว ทัง้โดยการคน้คิดเองหรือการเขา้รบัการอบรมเพ่ือใหเ้กิดประโยชนต์อ่ศิษย์
ของตน 

    3) ความคุม้คา่ในการจดัการศกึษา เน่ืองจากการจดัการศกึษาตอ้งใชจ้า่ย ความคุม้คา่จงึ
ถือเป็นดชันีชีว้ดัการจดัการศกึษาดว้ย ค าวา่ความคุม้คา่นีม้ิไดห้มายถึงการประหยดัดา้นงบประมาณ
แตเ่พียงอย่างเดียว แตห่มายความว่า คา่ใชจ้า่ยเพ่ือการศกึษานัน้ใหผ้ลคุม้กบัการลงทนุหรือไม่ บอ่ย 
ครัง้เราพบว่า คา่ใชจ้า่ยการจดัการศกึษาในระบบโรงเรียนอาจสงูกวา่การจดัการศกึษานอกระบบ แต่
ตอ้งถือวา่คุม้คา่ เพราะผูเ้รียนมีโอกาสไดร้ว่มในสงัคม มีเพ่ือน มีผูใ้หค้  าแนะน าปรกึษาดา้นตา่งๆ แต่
ในทางตรงกนัขา้ม หากพบว่าการจดัการศกึษาในชัน้เรียนน าไปสูก่ารติดยาเสพยต์ิด การมั่วสมุทาง
เพศ ความเส่ือมทางศีลธรรม หรือความไมป่ลอดภยัตอ่สขุภาพและชีวิต ก็ตอ้งถือวา่การจดัการศกึษา
ของสถานศกึษาท่ีสรา้งผลดงักลา่วไมคุ่ม้คา่ และหากการศกึษาของทัง้ระบบโรงเรียนน าไปสูส่ภาวะ
อนัไมพ่งึปรารถนานานปัการ ก็จ  าเป็นท่ีผูร้บัผิดชอบการจดัการศกึษาหรือผูส้นบัสนนุคา่ใชจ้า่ยเพ่ือ
การศกึษาตอ้งทบทวนแกไ้ขโดยเรว็ 

    4)  ผลลพัธข์องการจดัการศกึษา ผลลพัธห์รือผลสะทอ้นหมายถึงผลตอ่เน่ืองท่ีเกิดจาก
การจดัการศกึษา เชน่ นกัเรียนท่ีส าเรจ็การศกึษาจากโรงเรียนประจ าจงัหวดัแหง่หนึ่งไดค้ะแนนระดบั
ดี ถือเป็นส่วนหนึ่งของคณุภาพผูเ้รียน สว่นนกัเรียนจากโรงเรียนนีส้ามารถสอบเขา้มหาวิทยาลยัท่ีมี
ช่ือเสียงไดเ้ป็นจ านวนมาก ถือเป็นผลลพัธข์องการจดัการศกึษาของโรงเรียนนี ้และการท่ีศษิยเ์ก่าของ
โรงเรียนไปประสบความส าเร็จในอาชีพการงาน ก็ถือเป็นผลลพัธต์อ่เน่ืองกนัไป สว่นผลลพัธข์องการ
จดัการศกึษาในภาพรวมของประเทศหนึ่ง ก็พิจารณาไดจ้ากความเจรญิของประเทศ สภาพปัญหา
ภายในประเทศ หรือความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ ซึ่งเป็นผลลพัธส์ว่นหนึ่งอนัเกิดจาก
คณุภาพของประชากรท่ีไดร้บัการศกึษาของประเทศ เป็นตน้ 
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    ดชันีชีว้ดัขา้งตน้นีเ้ป็นเพียงตวับง่ชีก้วา้งๆ ท่ีผูบ้รหิารตอ้งไปแจกแจงรายละเอียดเพ่ือวดั
สมัฤทธิผลของการบรหิาร ครูน าไปก าหนดเปา้หมายผลการสอนของตน สว่นผูแ้ทนชมุชนและทอ้งถ่ิน
หรือผูป้กครองอาจเลือกประยกุตเ์พ่ือประเมินความส าเรจ็ของการเรียนการสอนหรือการจดัการศกึษา 
ทัง้นี ้การก าหนดดชันีชีว้ดัผลสมัฤทธ์ิดงักลา่วมิไดมุ้ง่เพียงประเมินความดีความชอบหรือฐานะ
ต าแหนง่ของบคุคล แตค่วรน าไปใชเ้พ่ือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการศกึษาไดท้ราบสถานภาพของ
ตนเอง เปรียบ เสมือนกระจกสอ่งตวัเอง อนัจะเป็นประโยชนส์  าหรบัการปรบัปรุงพฒันาหรือแสวงหา
การชว่ยเหลือสนบัสนนุตอ่ไป 

1.7 ระบบการศึกษาตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ระบบการศกึษาในแตล่ะประเทศย่อมแตกตา่งกนัไป สว่นใหญ่ยดึแนวทางมาตรฐานเดียวกนั เพ่ือ 
ประโยชนใ์นการเทียบเคียงระหวา่งกนัได ้ยิ่งสงัคมโลกพฒันาไปมากเทา่ใดความใกลช้ิดท่ีเกิดขึน้จาก 
พฒันาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบโทรคมนาคม ก็ยิ่งท าใหแ้ตล่ะประเทศมีระบบ
การศกึษาใกลเ้คียงกนัมากเทา่นัน้ ในเรื่องนีจ้ะกลา่วถึงระบบการศกึษาของประเทศไทยเป็นส าคญั 
ตามสาระตอ่ไปนี ้

       รูปแบบของการจดัการศกึษา  รูปแบบการศกึษาท่ี พระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ  
พ.ศ. 2542 ก าหนดนัน้แบง่ออกเป็น 3 รูปแบบใหญ่ๆ ไดแ้ก่ การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ 
และการศกึษาตามอธัยาศยั 

- การศึกษาในระบบ เป็นการศกึษาท่ีก าหนดจดุมุง่หมาย วิธีการศกึษา หลกัสตูร  
ระยะเวลาของการศกึษา การวดัและประเมินผล ซึ่งเป็นเง่ือนไขของการส าเรจ็การศกึษาท่ีแนน่อน 
การศกึษาในระบบเช่นนีห้มายถึงการศกึษาท่ีจดัรูปแบบไวแ้นน่อนเป็นเกณฑม์าตรฐานเดียวกนั สว่น
ใหญ่จดัในโรงเรียน วิทยาลยัมหาวิทยาลยั หรือสถาบนัการศกึษาท่ีมีช่ือเรียกอยา่งอ่ืน ซึ่งเรารูจ้กั
คุน้เคยกนัดีอยูแ่ลว้ การศกึษาในระบบอาจจดัในชัน้เรียนหรือเป็นการศกึษาทางไกลก็ได ้

- การศึกษานอกระบบ เป็นการศกึษาท่ีมีความยืดหยุน่ในการก าหนดจดุมุง่หมาย  
รูปแบบ วิธีการจดัการศกึษา ระยะเวลาของการศกึษา การวดัและประเมินผล ซึ่งเป็นเง่ือนไขส าคญั
ของการส าเรจ็การศกึษาโดยเนือ้หาและหลกัสตูรจะตอ้งมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา
และความตอ้งการของบคุคลแตล่ะกลุม่ตวัอยา่งของการศกึษานอกระบบ ไดแ้ก่ การศกึษานอก
โรงเรียน การฝึกอบรมหลกัสตูรตา่งๆ เป็นตน้ 

- การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศกึษาท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูด้ว้ยตนเองตามความ 
สนใจ ศกัยภาพความพรอ้มและโอกาส โดยศกึษาจากบคุคล ประสบการณส์งัคม สภาพแวดลอ้ม ส่ือ
หรือแหลง่ความรูอ่ื้นๆ การศกึษารูปแบบนีมี้ความยืดหยุ่นสงู เปิดโอกาสใหผู้ส้นใจเรียนรูส้ามารถ
เลือกเนือ้หาท่ีสนใจเป็นประโยชนก์บัตนได ้และสามารถใชเ้วลาท่ีปลอดจากภารกิจการงานอ่ืนศกึษา
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เลา่เรียนได ้จงึเรียกวา่เป็นการศกึษาตามอธัยาศยั ทัง้นีรู้ปแบบของการศกึษาตามอธัยาศยัมี
หลากหลาย เชน่ การฟังบรรยายพิเศษ การศกึษาจากเอกสาร การเย่ียมชม การชมการสาธิต การรบั
ฟังรายการ วิทยกุระจาย เสียง รายการวิทยโุทรทศัน ์การสืบคน้ เนือ้หาสาระจากอินเทอรเ์น็ตหรือ
แหลง่เรียนรูต้า่งๆ เป็นตน้ เน่ืองจากรฐัมีหนา้ท่ีรว่มกบัชมุชนจดัแหลง่เรียนรู ้ผูบ้ริหารและครูควรเขา้
มามีสว่นใกลช้ิดรว่มมือกบัประชาชนเพื่อส่งเสรมิการเรียนรูต้ลอดชีวิตดว้ยรูปแบบวิธีการตา่ง ๆ 

1.8 การจัดการอาชีวศึกษา ตาม พระราชบัญญัตกิารอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 
     บททั่วไป หมวด 1 มาตรา 1  การจดัการอาชีวศกึษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตอ้งเป็นการ

จดัการศกึษาในดา้นวิชาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติและแผนการ
ศกึษาแหง่ชาติ เพ่ือผลิตและพฒันาก าลงัคนในดา้นวิชาชีพระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค และระดบั
เทคโนโลยี รวมทัง้เป็นการยกระดบัการศกึษาวิชาชีพใหส้งูขึน้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน โดยน าความรูใ้นทางทฤษฎีอนัเป็นสากลและภมูิปัญญาไทยมาพฒันาผูร้บัการศกึษา
ใหมี้ความรูค้วาม สามารถในทางปฏิบตัิและมีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลกัษณะผู้
ปฏิบตัหิรือประกอบอาชีพโดยอิสระได ้

มาตรา 8  การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดได้ โดยรูปแบบ 
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การศกึษาในระบบ เป็นการจดัการศกึษาวิชาชีพท่ีเนน้การศกึษาในสถานศกึษา
อาชีวศกึษาหรือสถาบนัเป็นหลกั โดยมีการก าหนดจดุมุง่หมาย วิธีการศกึษา หลกัสตูร ระยะเวลาการ
วดัและการประเมินผลท่ีเป็นเง่ือนไขของการส าเรจ็การศกึษาท่ีแนน่อน 

(2) การศึกษานอกระบบ  เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีมีความยืดหยุ่นในการ
ก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวดัและการประเมินผลท่ีเป็นเง่ือนไขของ
การส าเร็จการศึกษา โดยเนือ้หาและหลักสูตรจะตอ้งมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความตอ้งการของบคุคลแตล่ะกลุม่ 

(3) การศกึษาระบบทวิภาคี เป็นการจดัการศกึษาวิชาชีพท่ีเกิดจากขอ้ตกลงระหว่าง
สถานศกึษาอาชีวศกึษาหรือสถาบนักบัสถานประกอบการ รฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรฐั ในเรื่อง
การจัดหลักสูตร การเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล  โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รฐัวิสาหกิจหรือ
หนว่ยงานของรฐั 

เพ่ือประโยชนใ์นการผลิตและพฒันาก าลงัคน สถานศกึษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั
สามารถจดัการศึกษาตามวรรคหนึ่งในหลายรูปแบบรวมกันก็ได้ ทัง้นี ้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบนันัน้ตอ้งมุง่เนน้การจดัการศกึษาระบบทวิภาคีเป็นส าคญั 
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มาตรา 10  เพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามมาตรา 6 การจดัการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพตอ้งค านงึถึง 

(1) การมีเอกภาพดา้นนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติโดยมีการ
กระจายอ านาจจากสว่นกลางไปสูส่ถานศกึษาอาชีวศกึษาและสถาบนั 

(2) การศกึษาในดา้นวิชาชีพส าหรบัประชาชนวยัเรียนและวยัท างานตามความถนดั
และความสนใจอยา่งทั่วถึงและตอ่เน่ืองจนถึงระดบัปรญิญาตรี 

(3) การมีส่วนรว่มของชมุชน สงัคม และสถานประกอบการในการก าหนดนโยบาย
การผลิตและพฒันาก าลงัคน รวมทัง้การก าหนดมาตรฐานการอาชีวศกึษา 

(4) การศกึษาท่ีมีความยืดหยุ่น หลากหลาย และมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและ
ระบบเทียบประสบการณก์ารท างานของบุคคลเพ่ือเขา้รบัการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอย่าง
ตอ่เน่ือง 

(5) การมีระบบจงูใจใหส้ถานประกอบการมีส่วนรว่มในการจดัการอาชีวศกึษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพ 

(6) การระดมทรพัยากรทัง้จากภาครฐัและเอกชนในการจดัการอาชีวศกึษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านงึถึงการประสานประโยชนอ์ยา่งทั่วถึงและเป็นธรรม 

(7) การมีระบบการพัฒนาครูและคณาจารย์ของการอาชีวศึกษาอย่างต่อเน่ือง  
เพ่ือใหท้นัตอ่ความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
 1.9 ยุทธศาสตร์และข้อบัญญัติสู่ความส าเร็จ ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

     วิสัยทัศน์  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองคก์รท่ีผลิตและพัฒนา
ก าลงัคนอยา่งมีคณุภาพเพ่ือตอบสนองความตอ้งการก าลงัคนของประเทศและภาคเอกชน 

     ภารกิจ  จดัและส่งเสริมการอาชีวศกึษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงคณุภาพ
และความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 

     พันธกิจ 
1. จดัและสง่เสรมิและพฒันาการอาชีวศกึษาและการอบรมวิชาชีพใหมี้คณุภาพและได ้

มาตรฐาน 
2. ยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานก าลงัคนสายอาชีพสูส่ากล 
3. ขยายโอกาสทางการศกึษาสายอาชีพใหท้ั่วถึง ตอ่เน่ือง เสมอภาค และเป็นธรรม 
4. เป็นแกนกลางในการจดัอาชีวศกึษาและอบรมวิชาชีพ ระดบัฝีมือ เทคนิค และ 

เทคโนโลยีของประเทศ 
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5. สรา้งเครือข่ายความรว่มมือใหท้กุภาคส่วนมีสว่นรว่มในการพฒันาการจดัการ 
อาชีวศกึษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ 

6. วิจยั สรา้งนวตักรรม จดัการองคค์วามรูเ้พ่ือการพฒันาอาชีพ และคณุภาพชีวิตของ 
ประชาชน 

7. สง่เสรมิ/พฒันา ครูและบคุลากรอาชีวศกึษาเพ่ือความเป็นเลิศ มั่นคง และกา้วหนา้ 
ในวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร ์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1. ยกระดบัคณุภาพผูเ้รียนเขา้สู่มาตรฐานสากล 
2. เพิ่มปรมิาณผูเ้รียนสายอาชีพใหเ้พียงพอตอ่ความตอ้งการของประเทศ 
3. สง่เสรมิการมีสว่นรว่มจากทกุภาคสว่นในการจดัอาชีวศกึษา 
4. เพิ่มประสิทธิภาพบรหิารจดัการใหมี้มาตรฐานและคณุภาพโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 

นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
มิตท่ีิ 1 การสรา้งโอกาสทางการศกึษา “เรียนฟรีมีงานท า มีรายไดร้ะหวา่งเรียน 

1. พฒันาศนูยอ์บรมอาชีวศกึษา 
2. เทียบโอนประสบการณส์ายอาชีพจบปวช. ไดใ้น 8 เดือน 
3. จดัตัง้สถาบนัการอาชีวศกึษา 
4. จดัตัง้และขยายศนูยซ์่อมสรา้ง เพ่ือชมุชนFix It Center 
5. ศนูยฝึ์กอาชีพชมุชน สนบัสนนุ OTOP 
6. ขยายใหมี้ผูเ้รียนอาชีวศกึษาเพิ่มขึน้ 
7. ลดการออกกลางคนั 
8. ขยายโอกาสในการศกึษาดา้นอาชีวศกึษาถึงระดบัปรญิญาตรีสายปฏิบตักิาร 
9. สอนวิชาชีพ เพ่ือคนพิการในสถานศกึษา 
10. สนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาตัง้แตอ่นบุาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
11. จดัอาชีวศกึษาและพฒันาอาชีพ สรา้งงานสรา้งรายไดใ้นกลุม่พืน้ท่ีชายแดนภาคใต  ้

มิตท่ีิ 2 การพฒันาคณุภาพ “ปรบัการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ใหท้นักบัยคุสมยั
อยา่งมีคณุภาพ 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1. เรง่ยกระดบัคณุภาพผูเ้รียนใหพ้รอ้มเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน 
2. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ้โดยยดึผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
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3. ปรบัปรุงหลกัสตูรอาชีวศกึษาทกุระดบั 
4. ยกระดบัคณุภาพผูเ้รียน โดยอิงผลการประเมินระดบัชาติ (V - Net) และการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
5. พฒันาแนวทางการประเมินผูเ้รียนตามสภาพจรงิ 
6. รว่มมือกบัภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝึกงานในสถานประกอบการ 
7. พฒันาคณุภาพผูเ้รียนดว้ยกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ การบรกิารสงัคม จิตอาสาและ

กีฬา 
ด้านคุณภาพสถานศึกษา 

1. พฒันาระบบประกนัคณุภาพภายใน 
2. ยกระดบัมาตรฐานสถานศกึษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ.ดา้นคณุภาพการ

เรียนการสอน 
3. วิจยัปฏิบตักิาร เพ่ือพฒันาระบบการเรียนรูสู้่การเป็นผูป้ระกอบการ 
4. สง่เสรมิการพฒันานวตักรรมของผูเ้รียนและผูส้อน 
5. สง่เสรมินวตักรรม การจดัการอาชีวศกึษา  

o โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร(์Project Based Learning และการ
ประดษิฐ์คิดคน้) 

o ศกึษาคน้ควา้ 
o วิทยาลยัเทคนิคมาบตาพดุ (Constructionism) 
o วิทยาลยัการท่องเท่ียวถลาง 

6. จดัการเรียนการสอน English Programและ Mini English Program ดา้น
อาชีวศกึษา 

7. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้พ่ือการเรียนการสอน 
ด้านคุณภาพครู 

1. ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศกึษา 
2. พฒันาครู โดยใชเ้ครือขา่ย/สมาคมวิชาชีพ 
3. พฒันาระบบนิเทศภายใน 
4. เรง่ยกระดบัวิทยฐานะ 

มิตท่ีิ 3 การสรา้งประสิทธิภาพในดา้นการบริหารจดัการ “การบริหารจดัการเป็นท่ียอมรบัเช่ือมั่น 
มีเอกภาพ ใชเ้ทคโนโลยีสนบัสนนุ 

1. พฒันาระบบฐานขอ้มลู สนบัสนนุการวางแผนและการพฒันาคณุภาพ 
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2. น าระบบ ICT มาใชเ้พ่ือการบรหิารจดัการ 
3. บรหิารงานบคุคล โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล  

o ดแูลและแกปั้ญหาครูจา้งสอนและใบประกอบวิชาชีพ 
o สรา้งขวญั ก าลงัใจ และจิตส านกึในความเป็นเจา้ขององคก์ร 

4. ปอ้งกนัและแกปั้ญหายาเสพตดิในสถานศกึษา 
5. จดัสรรงบประมาณ / ทรพัยากรอย่างเหมาะสม  

o ครุภณัฑม์าตรฐานขัน้พืน้ฐาน 
o สถานศกึษาขนาดเล็ก 

6. กระจายอ านาจการบริหารงบประมาณ 
มิตท่ีิ 4 ความรว่มมือในการจดัการอาชีวศกึษา“เพิ่มทกัษะวิชาชีพ ดว้ยความรว่มมือในและ

ตา่งประเทศ 
1. จดัตัง้กองทนุอาชีวศกึษาเพ่ือการพฒันาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
2. เพิ่มการจดัอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีทกุระดบั ฝึกประสบการณว์ิชาชีพ ทัง้ในและ

ตา่งประเทศ 
3. ขยายความรว่มมือกบัภาครฐัและเอกชนในรูปแบบตา่งๆ ในการพฒันานกัศกึษา 

พฒันาครูพฒันาการเรียนการสอน 
4. รว่มกบัประเทศในอาเซียน พฒันาคณุภาพการอาชีวศกึษา 

 
1.10 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

 หลักการของหลักสูตร 

1. เป็นหลกัสตูรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เพื่อพฒันาก าลงัคนระดบั 

เทคนิคใหมี้สมรรถนะ มีคณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดต้รง

ตามความตอ้งการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติและแผนการศกึษาแหง่ชาติทัง้ในระดบัชมุชน ระดบัทอ้งถ่ินและ

ระดบัชาติ 

2. เป็นหลกัสตูรท่ีเปิดโอกาสใหเ้ลือกเรียนไดอ้ยา่งกวา้งขวางเนน้สมรรถนะดว้ยการ 

ปฏิบตัจิรงิ สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศกัยภาพและโอกาสของผูเ้รียน เปิดโอกาสใหผู้เ้รียน

สามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เพิ่มความรูแ้ละประสบการณจ์ากแหลง่วิทยาการ 

สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ 
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3. เป็นหลกัสตูรท่ีมุง่เนน้ใหผู้ส้  าเรจ็การศกึษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มี

ความรูเ้ตม็ภมูิ ปฏิบตัไิดจ้รงิ มีความเป็นผูน้  าและสามารถท างานเป็นหมู่คณะไดดี้ 

4. เป็นหลกัสตูรท่ีสนบัสนนุการประสานความรว่มมือในการจดัการศกึษารว่มกนั  

ระหวา่งหนา่ยงานและองคท่ี์เก่ียวขอ้ง ทัง้ภาครฐัและเอกชน 

5. เป็นหลกัสตูรท่ีเปิดโอกาสใหส้ถานศกึษา ชมุชนและทอ้งถ่ินมีสว่นรว่มในการพฒันา 

หลกัสตูรใหต้รงตามความตอ้งการและสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องภมูิภาค เพ่ือเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
 

 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

1. เพ่ือใหมี้ความรูแ้ละทกัษะพืน้ฐานในการด ารงชีวิต สามารถศกึษาคน้ควา้เพิ่มเตมิ 

หรือศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 

2. เพ่ือใหมี้ทกัษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3. เพ่ือใหส้ามารถบรูณาการความรู ้ทกัษะจากศาสตรต์า่ง ๆ ประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ  

สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 

4. เพ่ือใหมี้เจตคตท่ีิดีตอ่อาชีพ มีความมั่นใจและภาคภมูิใจในงานอาชีพ รกังาน รกั 

องคก์ร สามารถท างานเป็นหมูค่ณะไดดี้ และมีความภาคภมูิใจในตนเอง ตอ่การเรียนวิชาชีพ 

5. เพ่ือใหมี้ปัญญา ใฝ่รู ้ใฝ่เรียน มีความคดิสรา้งสรรค ์มีความสามารถในการจดัการ   

การตดัสินใจและการแกปั้ญหา รูจ้ดัแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มาพฒันาตนเอง ประยกุตใ์ชค้วามรูใ้น

การสรา้งงานใหส้อดคลอ้งกบัวิชาชีพและการพฒันางานอาชีพอย่างตอ่เน่ือง 

6. เพ่ือใหมี้บคุลิกภาพท่ีดี มีคณุธรรม จรยิธรรม ซ่ือสตัย ์มีวินยั มีสขุภาพสมบรูณ ์ 

แข็งแรงทัง้รา่งกายและจิตใจเหมาะสมกบัการปฏิบตัใินอาชีพนัน้ๆ 

7. เพ่ือใหเ้ป็นผูมี้พฤตกิรรมทางสงัคมท่ีดีงาม ตอ่ตา้นความรุนแรงและสารเสพตดิ ทัง้ 

ในการท างาน การอยูร่ว่มกนั มีความรบัผิดชอบตอ่ครอบครวั องคก์ร ทอ้งถ่ินและประเทศชาต ิ อทุิศ

ตนเพ่ือสงัคมเขา้ใจและเห็นคณุคา่ของศลิปวฒันธรรมไทย ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน ตระหนกัในปัญหาและ

ความส าคญัของสิ่งแวดลอ้ม 

8. เพ่ือใหต้ระหนกัและมีสว่นรว่มในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ  

โดยเป็นก าลงัส าคญัในดา้นการผลิตและใหบ้ริการ 
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9. เพ่ือใหเ้ห็นคณุคา่และด ารงไวซ้ึ่งสถาบนัชาต ิศาสนา และพระมหากษัตริย ์ปฏิบตัิ 

ตนในฐานะพลเมืองดี ตามระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ 
 

  หลักเกณฑก์ารใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

1. การเรียนการสอน 

1.1 การเรียนการสอนตามหลกัสตูรนี ้ผูเ้รียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดท้กุวิธี 

เรียนท่ีก าหนดและน าผลการเรียนแตล่ะวิธีมาประเมินรว่มกนัได ้สามารถเทียบโอนผลการเรียนและ

ขอเทียบความรูแ้ละประสบการณไ์ด ้

1.2 การจดัการเรียนการสอนเนน้การปฏิบตัจิรงิ สามารถจดัการเรียนการสอนได  ้

หลากหลายรูปแบบ เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถประยกุตใ์ชค้วามรูแ้ละทกัษะในวิชาการท่ีสมัพนัธก์บั

วิชาชีพในการวางแผน แกปั้ญหาและจดัการทรพัยากรในการด าเนินงานไดอ้ย่างเหมาะสม มีสว่น

รว่มในการพฒันาวิชาการ รเิริ่มสิ่งใหม ่มีความรบัผิดชอบตอ่ตนเอง ผูอ่ื้นและหมู่คณะ เป็นอิสระใน

การปฏิบตังิานท่ีซบัซอ้นหรือจดัการงานผูอ่ื้นมีสว่นรว่มท่ีเก่ียวกบัการวางแผน การประสานงานและ

การประเมินผล รวมทัง้มีคณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคตแิละกิจนิสยัท่ีเหมาะสมใน

การท างาน 

  2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 

      2.1 การจดัการศกึษาในระบบปกตสิ าหรบัผูเ้ขา้เรียนท่ีส าเรจ็การศกึษาระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา่ในประเภทวิชาและสาขาวิชาตามท่ีหลกัสตูรก าหนด ใช้

ระยะเวลา 2 ปีการศกึษา สว่นผูเ้ขา้เรียนท่ีส าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

และผูเ้ขา้เรียนท่ีส าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา่ตา่งประเภทวิชา

และสาขาวิชาท่ีก าหนด ใชร้ะยะเวลาเรียนประมาณ 3 ปีการศกึษา 

  2.2 การจดัการเวลาเรียนใหด้  าเนินการดงันี ้

         2.2.1 ในปีการศกึษาหนึ่งๆ ใหแ้บง่ภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกตหิรือ

ระบบทวิภาคี ภาคเรียนละ 18 สปัดาห ์โดยมีเวลาเรียนและจ านวนหนว่ยกิต ตามท่ีก าหนด และ

สถานศกึษาหรือสถาบนัอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดรูอ้นไดอี้กตามท่ีเห็นสมควร 
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        2.2.2 การเรียนในระบบชัน้เรียน ใหส้ถานศกึษาอาชีวศกึษาหรือสถาบนัเปิดท า

การสอนไมน่อ้ยกวา่สปัดาหล์ะ 5 วนัๆ ละ ไมเ่กิน 7 ชั่วโมง โดยก าหนดใหจ้ดัการเรียนการสอนคาบ

ละ 60 นาที 

  3. หน่วยกิต 

  ใหมี้จ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสตูร ระหวา่ง 83 – 90 หน่วยกิต การคิดหนว่ยกิต 

ถือเกณฑด์งันี ้

  3.1 รายวิชาทฤษฎีท่ีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปราย ไมน่อ้ยกวา่ 18 ชั่วโมง เทา่กบั 1

หนว่ยกิต 

  3.2 รายวิชาปฏิบตัท่ีิใชเ้วลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบตัิใหห้อ้งปฏิบตักิาร ไมน่อ้ย

กวา่ 54 ชั่วโมง เท่า 1 หนว่ยกิต 

  3.3 รายวิชาปฏิบตัท่ีิใชเ้วลาในการฝึกปฏิบตัิในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไมน่อ้ย

กวา่ 54 ชั่วโมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต 

  3.4 รายวิชาท่ีใชใ้นการศกึษาระบบทวิภาคี ไมน่อ้ยกวา่ 54 ชั่วโมง เทา่กบั 1  

หนว่ยกิต 

  3.5 การฝึกประสบการณท์กัษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหลง่วิทยาการ ไม่

นอ้ยกวา่ 320 ชั่วโมง เทา่กบั 4 หนว่ยกิต 

  3.6. การท าโครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ ไมน่อ้ยกว่า 54 ชั่วโมง เทา่กบั 1 หนว่ยกิต 

 4. โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557

แบ่งเป็น 3 หมวดวิขา และกิจกรรมเสริมหลักสูตรดังนี ้

  4.1 หมวดวิชาทกัษะชีวิต 

   4.1.1 กลุม่ทกัษะภาษาและการส่ือสาร 

    1) กลุม่วิชาภาษาไทย 

    2) กลุม่วิชาภาษาตา่งประเทศ 

   4.1.2 กลุม่ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา 

    1) กลุม่วิชาวิทยาศาสตร ์

    2) กลุม่วิชาคณิตศาสตร ์
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   4.1.3 กลุม่ทกัษะทางสงัคมและการด ารงชีวิต 

    1) กลุม่วิชาสงัคมศาสตร ์

    2) กลุม่วิชามนษุยศาสตร ์

  4.2  หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ 

   4.2.1  กลุม่ทกัษะวิชาชีพพืน้ฐาน 

   4.2.2  กลุม่ทกัษะวิชาชีพเฉพาะ 

   4.2.3  กลุม่ทกัษะวิชาชีพเลือก 

   4.2.4  ฝึกประสบการณท์กัษะวิชาชีพ 

   4.2.5  โครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ 

  4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 

  4.4 กิจกรรมเสรมิหลกัสตูร 

 จ านวนหน่วยกิตของแตล่ะหมวดวิชาตลอดหลกัสตูร ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้น

โครงสรา้งของแตล่ะประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแตล่ะหมวดวิชา สถานศกึษาอาชีวศกึษาหรือ

สถาบนัสามารถจดัตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสตูร และหรือพฒันาไดต้ามความเหมาะสมตาม

ยทุธศาสตรข์องภมูิภาค เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ ทัง้นี ้สถานศกึษา

อาชีวศกึษาหรือสถาบนัตอ้งก าหนดรหสัวิชา จ านวนหนว่ยกิต และจ านวนชั่วโมงเรียนตามท่ีก าหนด

ไวใ้นหลกัสตูร 

 5.  การฝึกประสบการณท์กัษะวิชาชีพ 

  เป็นการจดักระบวนการเรียนรูโ้ดยความรว่มมือระหวา่งสถานศกึษาอาชีวศกึษาหรือ

สถาบนักบัภาคการผลิตหรือภาคบรกิาร หลงัจากท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรูภ้าคทฤษฎีและการฝึกหดัหรือฝึก

ปฏิบตัเิบือ้งตน้ ในสถานศกึษาอาชีวศกึษาหรือสถาบนัแลว้ระยะเวลาหนึ่ง ทัง้นีเ้พ่ือเปิดโอกาสผูเ้รียน

ไดเ้รียนรูจ้ากประสบการณจ์รงิ ไดส้มัผสักบัการปฏิบตังิานอาชีพ เครื่องมือเครื่องจกัร อปุกรณท่ี์

ทนัสมยั และบรรยากาศการท างานรว่มกนั สง่เสรมิการฝึกทกัษะการส่ือสาร การใชเ้หตผุล การคิด

วิเคราะห ์การแกปั้ญหา และการจดัการ การเผชิญสถานการณ ์ซึ่งจะชว่ยใหผู้เ้รียนท าได ้คิดเป็น ท า

เป็นและเกิดการฝารูอ้ย่างตอ่เน่ือง ตลอดจนมั่นใจและเจตคตท่ีิดีในการท างานและการประกอบ

อาชีพอิสระ โดยการจดัฝึกประสบการณท์กัษะวิชาชีพท่ีตอ้งด าเนินการ ดงันี  ้



27 
 

  5.1  สถานศกึษาอาชีวศกึษาหรือสถาบนัตอ้งจดัใหมี้การฝึกประสบการณท์กัษะ

วิชาชีพในรูปของการฝึกงานในสถานประกอบการ แหลง่วิทยาการ รฐัวิสาหกิจหรือหนว่ยงานของรฐั 

โดยใชเ้วลารวมไมน่อ้ยกว่า 320 ชั่วโมง ก าหนดใหมี้คา่เท่ากบั 4 หนว่ยกิต โดยใหน้ ารายวิชาในหมวด

วิชาทกัษะวิชาชีพท่ีตรงหรือสมัพนัธก์บัลกัษณะงานไปเรียนหรือฝึกในสถานประกอบการ รฐัวิสาหกิจ

หรือหน่วยงานของรฐัได ้โดยใชเ้วลารวมกบัการฝึกประสบการณท์กัษะวิชาชีพ ไมน่อ้ยกวา่ 1 ภาค

เรียน 

  5.2  การตดัสินผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียนใหป้ฏิบตัเิชน่เดียวกบัรายวิชา

อ่ืน 

6.  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

  เป็นรายวิชาท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดศ้กึษาคน้ควา้ บรูณาการความรู ้ทกัษะและ

ประสบการณจ์ากสิ่งท่ีไดเ้รียนรู ้ลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเองตามความถนดัและความสนใจในลกัษณะ

งานวิจยั ตัง้แตก่ารเลือกหวัขอ้หรือเรื่องท่ีจะศกึษาคน้ควา้ การวางแผน การก าหนดขึน้ตอนการ

ด าเนินการ การด าเนินงาน การประเมินผลและการจดัท ารายงาน ซึ่งอาจท าเป็นรายบคุคลหรือกลุม่ก็

ได ้ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัลกัษณะของโครงการนัน้ ๆ โดยการจดัท าโครงการดงักลา่วตอ้งด าเนินการ ดงันี  ้

  6.1  สถานศกึษาอาชีวศกึษาหรือสถาบนัตอ้งจดัใหผู้เ้รียนจดัท าโครงการพฒันา

ทกัษะวิชาชีพในภาคเรียนท่ี 3 และหรือภาคเรียนท่ี 4 รวมจ านวน 4 หน่วยกิต ใชเ้วลาไมน่อ้ยกวา่ 216

ชั่วโมง ทัง้นี ้สถานศกึษาอาชีวศกึษาหรือสถาบนัตอ้งจดัใหมี้ชั่วโมงเรียน 4 ชั่วโมงตอ่สปัดาห ์กรณีท่ี

ใชร้ายวิชาเดียว หากจดัใหมี้โครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ 2 รายวิชา คือ โครงการ 1 และโครงการ 2

ใหส้ถานศกึษาอาชีวศกึษาหรือสถาบนัจดัใหมี้ชั่วโมงเรียนตอ่สปัดาหท่ี์เทียบเคียงกบัเกณฑด์งักล่าว

ขา้งตน้ 

  6.2 การตดัสินผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบตัเิชน่เดียวกบัรายวิชา

อ่ืน  

7.  การศึกษาระบบทวิภาคี 

  การศกึษาระบบทวิภาคีเป็นรูปแบบการจดัการศกึษาท่ีเกิดจากขอ้ตกลงรว่มกนั

ระหวา่งสถานศกึษาอาชีวศกึษาหรือสถาบนักบัสถานประกอบการ รฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรฐั 

โดยผูเ้รียนใชเ้วลาส่วนหนึ่งในสถานศกึษาอาชีวศกึษาหรือสถาบนั และเรียนภาคปฏิบตัใินสถาน
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ประกอบการ รฐัวิสาหกิจ หรือหนว่ยงานของรฐั เพ่ือใหก้ารจดัการศกึษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีด

ความสามารถดา้นการผลิตและพฒันาก าลงัคนท่ีตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชต้ามจดุหมายของ

หลกัสตูร สถานศกึษาอาชีวศกึษาหรือสถาบนัตอ้งน ารายวิชาทวิภาคีในกลุม่ทกัษะวิชาชีพเลือก ไป

รว่มก าหนดรายละเอียดของรายวิชา ไดแ้ก่ จดุประสงคร์ายวิชา สมรรถนะรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

เวลาท่ีใชฝึ้กและจ านวนหน่วยกิตใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะงานของสถานประกอบการ รฐัวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานของรฐั รวมทัง้สมรรถนะวิชาชีพของสาขางาน พรอ้มจดัท าแผนฝึกอาชีพ การวดัและ

ประเมินผลในแตล่ะรายวิชา ทัง้นี ้อาจน ารายวิชาชีพอ่ืนในหมวดวิชาทกัษะวิชาชีพไปจดัรว่มดว้ยก็ได ้

  จ านวนหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงท่ีใชฝึ้กอาชีพของแตล่ะรายวิชาทวิภาคีใหเ้ป็นไป

ตามท่ีหลกัสตูรก าหนดและใหร้ายงานการพฒันารายวิชาใหส้  านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

ทราบ 

8.  การเข้าเรียน 

  ผูเ้ขา้เรียนตอ้งมีพืน้ความรูแ้ละคณุสมบตัิ ดงันี  ้

  8.1 พืน้ความรู ้

  ส าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา่ หรือส าเรจ็

การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

  ผูเ้ขา้เรียนท่ีส าเรจ็การศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา่ และ

ผูส้  าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพตา่งประเภทวิชาและสาขาวิชาท่ีก าหนด ตอ้งเรียน

รายวิชาปรบัพืน้ฐานวิชาชีพใหค้รบตามท่ีระบไุวใ้นหลกัสตูรแตล่ะประเภทวิชาและสาขาวิชา 

  การเรียนรายวิชาปรบัพืน้ฐานวิชาชีพ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีระบไุวใ้นหลกัสตูร 

สาขาวิชาและการตดัสินผลการเรียนใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ วา่ดว้ยการจดั

การศกึษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู พทุธศกัราช 2557 

  8.2 คณุสมบตัิ 

  คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้เรียน ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ วา่ดว้ยการจดั

การศกึษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู พทุธศกัราช 2557 
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9.  การประเมินผลการเรียน 

  เนน้การประเมินสภาพจรงิ ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ วา่ดว้ย

การจดัการศกึษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

พทุธศกัราช 2557 

10. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

   10.1  สถานศกึษาอาชีวศกึษาหรือสถาบนัตอ้งจดัใหมี้กิจกรรมเสรมิหลกัสตูรไม่

นอ้ยกวา่ 12 ชั่วโมงตอ่สปัดาหท์กุภาคเรียน เพ่ือพฒันาวิชาการและวิชาชีพปลกูฝังคณุธรรม 

จรยิธรรม คา่นิยม ระเบียบวินยัของตนเองการตอ่ตา้นความรุนแรงและสารเสพติด สง่เสรมิการคิด 

วิเคราะห ์สรา้งสรรคก์ารท างาน ปลกูฝังจิตส านึกและเสริมสรา้งการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ใช้

กระบวนการกลุม่ในการท าประโยชนต์อ่ชมุชนและทอ้งถ่ินรว่มทัง้การทะนบุ  ารุงขนบธรรมเนียม

ประเพณีอนัดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบตั ิประเมินผลและปรบัปรุงการท างาน ทัง้นี ้ส  าหรบั

นกัเรียนอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี ใหเ้ขา้รว่มกิจกรรมท่ีสถานประกอบการจดัขึน้ 

  10.2  การประเมินผลกิจกรรมเสรมิหลกัสตูร ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงศกึษาธิการวา่ดว้ยการจดัการศกึษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสตูร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู พทุธศกัราช 2557 

11. การจัดแผนการเรียน 

   การจดัท าแผนการเรียน เป็นการก าหนดรายวิชาตามโครงสรา้งหลกัสตูรท่ีจ  า

ด าเนินการสอนในแตล่ะภาคเรียน โดยจดัอตัราส่วนการเรียนรูภ้าคทฤษฎีตอ่ภาคปฏิบตัใินหมวดวิชา

ทกัษะวิชาชีพ ประมาณ 40 : 60 ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัลกัษณะหรือกระบวนการจดัการเรียนรูข้องแตล่ะ

สาขาวิชา ซึ่งมีขอ้เสนอแนะ ดงันี ้

  11.1 จดัรายวิชาในแตล่ะภาคเรียน โดยค านงึถึงรายวิชาท่ีตอ้งเรียนตามล าดบัก่อน 

– หลงั ความง่าย-ยากของรายวิชา ความตอ่เน่ืองและเช่ือมโยงสมัพนัธก์นัของรายวิชา รวมทั่ง

รายวิชาท่ีสามารถบรูณาการจดัการศกึษารว่มกนั เพ่ือเรียนเป็นงานและหรือชิน้งานในแตล่ะภาค

เรียน 

  11.2 จดัใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกเรียนรายวิชาเลือกและวิชาเลือกเสรี ตามความถนดั ความ

สนใจเพ่ือสนบัสนนุการประกอบอาชีพหรือศกึษาตอ่ 
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  11.3  รายวิชาทวิภาคี หรือการน ารายวิชาไปเรียนและฝึกในสถานประกอบการ/

แหลง่วิทยาการใหป้ระสานงานรว่มกบัสถานประกอบการ/แหลง่วิทยาการ เพ่ือพิจารณาก าหนด

รายวิชาหรือกลุม่วิชาท่ีตรงกบัลกัษณะงานของสถานประกอบการ/แหลง่วิทยาการนัน้ ๆ 

  11.4  รายวิชาโครงการ สามารถจดัใหน้กัศกึษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษาท่ี 

3 หรือ 4 ครัง้เดียว จ านวน 4 หนว่ยกิต หรือจดัใหล้งทะเบียนเรียนเป็น 2 ครัง้ คือ ภาคการศกึษาท่ี 3

และภาคการศกึษาท่ี 4 รวม 4 หน่วยกิต ตามเง่ือนขาของหลกัสตูรนัน้ ๆ 

  11.5  กิจกรรมเสรมิหลกัสตูร ใหก้ าหนดกิจกรรมเสรมิหลกัไวใ้นแตล่ะภาคเรียน โดย

นกัศกึษาตอ้งเขา้รว่มกิจกรรมเสรมิหลกัสตูร ไมน่อ้ยกวา่  12 ชั่วโมงตอ่สปัดาห ์

  11.6  จ  านวนหนว่ยกิตรวมในแตล่ะภาคเรียน ในแตล่ะภาคเรียนปกตสิ าหรบัการ

ลงทะเบียนเตม็เวลาใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้มน่อ้ยกวา่ 12 หนว่ยกิต และไมเ่กิน 22 หน่วยกิต สว่นการ

ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดรูอ้นใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้มเ่กิน 12 หนว่ยกิต ทัง้นี ้เวลาในการจดัการ

เรียนการสอนโดยเฉล่ีย ไมค่วรเกิน 35 ชั่วโมงตอ่สปัดาห ์

12. การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  12.1  ไดร้ายวิชาและจ านวนหนว่ยกิตสะสมในหมวดวิชาทกัษะชีวิต หมวดวิชา

ทกัษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสตูรแตล่ะประเภทวิชาและ

สาขาวิชาและตามแผนการเรียนท่ีสถานศกึษาก าหนด 

  12.2  ไดค้า่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่  ่ากวา่ 2.00 

  12.3  ผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

  12.4  ไดเ้ขา้รว่มปฏิบตักิิจกรรมเสรมิหลกัสตูรและ “ผา่น” ทกุภาคเรียน ตาม

แผนการเรียนท่ีสถานศกึษาก าหนด 

13. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 

  13.1  หมวดวิชาทกัษะชีวิต สถานศกึษาอาชีวศกึษาหรือสถาบนัสามารถพฒันา

รายวิชาเพิ่มเตมิในแตล่ะกลุ่มวิชาของหมวดวิชาทกัษะชีวิต ในลกัษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือ

ลกัษณะบรูณาการใด ๆ ก็ไดโ้ดยผสมผสานเนือ้หาวิชาท่ีครอบคลมุสาระของกลุม่วิชาภาษาไทย กลุม่

วิชาภาษาตา่งประเทศ กลุม่วิชาวิทยาศาสตร ์กลุม่วิชาคณิตศาสตร ์กลุม่วิชาสงัคมศาสตร ์กลุม่วิชา
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มนษุยศาสตร ์ในสดัสว่นท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรูข้องกลุม่วิชานัน้ ๆ เพ่ือให้

บรรลจุดุประสงคข์องหมวดวิชาทกัษะชีวิต 

  13.2  หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ สถานศกึษาอาชีวศกึษาหรือสถาบนัสามารถ

ปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาในกลุม่ทกัษะวิชาชีพเลือกได ้โดยพิจารณาจากจดุประสงค์

สาขาวิชาและมาตรฐานการศกึษาวิชาชีพสาขาวิชาตลอดจนความช านาญเฉพาะดา้นของสถาน

ประกอบการหรือสภายทุธศาสตรข์องภมูิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

  13.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศกึษาอาชีวศกึษาหรือสถาบนัสามารถพฒันา

รายวิชาเพิ่มเตมิไดต้ามความช านาญเฉพาะดา้นของสถานประกอบการ ชมุชน ทอ้งถ่ิน หรือสภาพ

ยทุธศ์าสตรข์องภมูิภาคเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศและหรือเพ่ือการศกึษา

ตอ่   

ทัง้นี ้การก าหนดรหสัวิชา จ านวนหนว่ยกิตและจ านวนชั่วโมงเรียนใหเ้ป็นไปตามท่ี 

หลกัสตูรก าหนด 

14. การปรับปรุงแก้ไข พัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและการอนุมัตหิลักสูตร 

  14.1  การพฒันาหลกัสตูรหรือการปรบัปรุงสาระส าคญัของหลกัสตูรตามมาตรฐาน

คณุวฒุิอาชีวศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู  ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของส านกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศกึษา สถาบนัการอาชีวศกึษา หรือสถานศกึษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ

อาชีวศกึษา 

  14.2  การอนมุตัหิลกัสตูร ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของส านกังานคณะกรรมการการ

อาชีวศกึษา 

  14.3  การประกาศใชห้ลกัสตูร ใหท้  าเป็นประกาศกระทรวงศกึษาธิการ 

  14.4  การพฒันารายวิชาหรือกลุม่วิชาเพิ่มเตมิ สถานศกึษาอาชีวศกึษาหรือสถาบนั

สามารถด าเนินการได ้โดยตอ้งรายงานใหส้  านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาทราบ 

15. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

   ใหท้นุหลกัสตูรก าหนดระบบประกนัคณุภาพไวใ้หช้ดัเจน อย่างนอ้ยประกอบดว้ย 4 

ประเดน็ คือ  

  15.1 คณุภาพของผูส้  าเรจ็การศกึษา 
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  15.2  การบรหิารหลกัสตูร 

  15.3  ทรพัยากรการจดัการอาชีวศกึษา 

  15.4  ความตอ้งการก าลงัคนของตลาดแรงงาน 

  ใหส้  านกังานคณะกรรมการอาชีวศกึษา สถาบนัการอาชีวศกึษาและสถานศกึษาจดั

ใหมี้การประเมินเพ่ือพฒันาหลกัสตูรท่ีอยูใ่นความรบัผิดชอบอยา่งตอ่เน่ือง อยา่งนอ้ยทกุ 5 ปี 
 

  1.11 ประวัตคิวามเป็นมาและการด าเนินงานของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 

วิทยาลยัสารพดัชา่งกาญจนบรุี : ช่ือเดมิโรงเรียนสารพดัช่างกาญจนบรุี สงักดักองโรงเรียน 
ฝึกฝนอาชีพ กรมอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ มีประกาศจดัตัง้เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2521 บนเนือ้
ท่ี 18 ไร ่2 งาน 83.7 ตารางวา โดยก่อสรา้งอาคารเรียน ในท่ีราชพสัด ุแปลงหมายเลขทะเบียนท่ี กจ.
10 ตัง้อยูเ่ลขท่ี 102 ถนนแสงชโูต ต าบลทา่มะขาม อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรุี 71000 
 ปัจจบุนัเปิดการเรียนการสอนใน 3 ระบบ ตามพระราชบญัญตักิารอาชีวศกึษา พ.ศ.2551 
ประกอบดว้ย 

1. การศกึษาในระบบ ประกอบดว้ย  
1.1 หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 

- สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั 
- สาขาวิชาเครื่องกล 
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์
- สาขาวิชาการบญัชี 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ  
- สาขาวิชาการโรงแรม 
- สาขาวิชาศลิปะการดนตรี 

1.2 หลกัสตูรประกาศนยับตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) 
- สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั 
- สาขาวิชาเครื่องกล 
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์
- สาขาวิชาการบญัชี 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 
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 2. การศกึษานอกระบบ ประกอบดว้ย 
  - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
  - สาขาวิชาผา้สตรี 
  - สาขาวิชาผา้ชาย 
  - สาขาวิชาศลิปะประดษิฐ์ 
  - สาขาวิชาตดัผมชาย 
  - สาขาวิชาเสรมิสวย 
  - สาขาวิชาดนตรีสากล 
  - สาขาวิชานวดแผนไทย 
  - สาขาวิขาเครื่องท าความเย็น 
  - สาขาวิชาเดนิสายไฟฟ้าในอาคาร 

3. การศกึษาระบบทวิภาคี  วิทยาลยัสารพดัชา่งกาญจนบรุี จดัการเรียนการสอนในระดบั 
ตา่งๆ ดงันี ้
                   3.1 ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 1 สาขาวิชา 

 - สาขาวิชางานยานยนต ์
3.2 ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวส.) จ านวน  สาขาวิชา 

- สาขาวิชาเทคนิคยานยนต ์
- สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั 
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์
- สาขาวิชาการบญัชี 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 

 ทัง้นีย้งัไดด้  าเนินการจดัการเรียนการสอนหลกัสตูรวิชาชีพระยะสัน้และหลกัสตูรแกนมธัยม
ใหโ้รงเรียนเครือข่าย และโรงเรียนกองทนุการศกึษาในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (สพฐ.)และรบัผิดชอบใหก้ารช่วยเหลือสนบัสนนุการจดัการศกึษาในโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน ประกอบดว้ย 

1. โรงเรียนกองทนุการศกึษา ตามพระราชด ารพิระปรมินทรามหาภมูิพลอดลุยเดช  
รชักาลท่ี 9 ประกอบดว้ย 
       1.1 โรงเรียนศรีสวสัดิพ์ิทยาคม 
       1.2 โรงเรียนป่าไมอ้ทุิศแหง่ประเทศไทย 
       1.3 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
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  2. โรงเรียนเครือข่าย 
       2.1 โรงเรียนบา้นทา่น า้ตืน้ 
       2.2 โรงเรียนดา่นมะขามเตีย้ 
       2.3 โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนเุคราะห)์ 
       2.4 โรงเรียนบา้นเขาแหลม 
 
2. เอกสารและแนวคิดหลักการทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการเทยีบโอนความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ 
 ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา (2548 : 1-3) พระราชบญัญตัการอาชีวศกึษา พ.ศ.
2551 มาตรา 10 (4) การศกึษาท่ีมีความยืดหยุน่ หลากหลาย และมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและ
ระบบเทียบประสบการณก์ารทางานของบคุคลเพื่อเขา้รบัการศกึษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอยา่ง
ตอ่เน่ืองพระราชบญัญัตกิารศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 บญัญตัใิหมี้การเทียบโอนผลการ
เรียนสะสมระหวา่งการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั ทัง้จาก
สถานศกึษาเดียวกนัหรือตา่งสถานศกึษา รวมทัง้ประสบการณจ์ากการประกอบอาชีพและการ
ฝึกงาน หรือท างานในงานอาชีพนัน้อยู่ หรือมีความรูใ้นรายวิชาตามหลกัสตูรนีม้าก่อน สามารถ
ประเมินเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณเ์พ่ือนบัจ านวนหนว่ยกิตสะสมส าหรบัรายวิชานัน้ ๆ ได ้
โดยกระทรวงศกึษาธิการว่าดว้ยการเทียบโอนผลการเรียนการศกึษาขัน้พืน้ฐานและการศกึษา
อดุมศกึษาระดบัต ่ากวา่ปรญิญาเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิทกุรูปแบบอย่างกวา้ง ๆ ส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษาไดพ้ฒันาหลกัสตูรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ และหลกัสตูร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูขึน้ใหมจ่งึตอ้งมีการเทียบโอนผลการเรียนจากหลกัสตูรอ่ืน ๆ เขา้สู่
หลกัสตูรใหม ่ทัง้ 2 ระดบั การประเมินเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณก์ารท างานหรือการเรียนรู้
ดว้ยตนเองโดยวิธีตา่ง ๆ ในการจดัการเทียบโอนสถานศกึษาเดียวกนั อาจจดัการศกึษารูปแบบเดียว 
หรือทัง้ 3 รูปแบบก็ได ้จากการเทียบโอนผลการเรียนจะช่วยยกระดบัการศกึษาของนกัเรียนนกัศกึษา 
ประชาชน ไดอ้ย่างรวดเร็ว มีคณุภาพสอดคลอ้งกบัการศกึษาชีวิตในสงัคมปัจจบุนั 
 สืบเน่ืองจากปัจจบุนัโลกไรพ้รมแดน เป็นยคุขอ้มลูข่าวสาร เทคโนโลยี สภาพของสงัคมและ
เศรษฐกิจท่ีพฒันาไปอยา่งรวดเรว็ ท าใหป้ระชาชน นกัเรียน นกัศกึษา มีโอกาสหาความรูไ้ด้
หลากหลายวิธี มีแหลง่ใหศ้กึษาหาความรู ้มีอปุกรณช์ว่ยในการศกึษาหลากหลาย การเรียนรูเ้กิดขึน้
ไดท้กุสถานการณ ์เชน่ การท างาน การพบปะสงัสรรค ์การเขา้รว่มกิจกรรม ชมรม กีฬาอาสาสมคัร 
กิจกรรมทางศาสนาและสงัคม ซึ่งการเรียนรูท่ี้เกิดนอกชัน้เรียนดงักล่าวไมเ่ป็นมาตรฐานเดียวกนั 
ดงันัน้การเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณเ์ขา้สูห่น่วยกิตจะชว่ยใหผู้ป้ระกอบอาชีพสามารถพฒันา
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สมรรถนะตนจนไดว้ฒุิ ปวช. หรือ ปวส. ท่ีมีมาตรฐานแตล่ะสาขาวิชาอยา่งชดัเจนในระยะเวลาท่ีนอ้ย
กวา่นกัเรียน-นกัศกึษาท่ีศกึษาในระบบเพียงอยา่งเดียว โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือเปิดโอกาสใหน้กัเรียน 
นกัศกึษา น าความรูแ้ละประสบการณว์ิชาชีพ มาท าการประเมินเทียบโอนเขา้สู่หนว่ยกิต เป็นการ
ยอมรบัความรูแ้ละประสบการณใ์หเ้ป็นสว่นหนึ่งของผลการเรียนตามหลกัสตูรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) และหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) ซึ่งมีขอบข่ายการเทียบโอนผลการ
เรียนรู ้สามารถด าเนินการได ้2 ลกัษณะ คือ การเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณจ์ากการศกึษา
นอกระบบและตามอธัยาศยั และการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา/กลุม่วิชาการศกึษาในระบบและ
นอกระบบการเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณว์ิชาชีพเขา้สูห่นว่ยกิต หลกัสตูรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) และหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) สามารถด าเนินการไดท้กุหมวด
วิชา โดยเทียบโอนไดไ้มเ่กิน 2 ใน 3 ของจ านวนหนว่ยกิตตามโครงสรา้งหลกัสตูรส าหรบัรายวิชาท่ี
เรียนจากหลกัสตูรอ่ืนของกระทรวง ศกึษาธิการ ท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนัหรือเทียบเท่า และยงัไมจ่บ
หลกัสตูร สามารถน าผลการเรียนมาเทียบโอนได ้โดยปฏิบตัิตามระเบียบกระทรวงศกึษาธิการว่าดว้ย
การจดัการศกึษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) การจดัการเรียนหลกัสตูรเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ์
วิชาชีพเป็นการเปิดโอกาสทางการศกึษาใหแ้ก่ประชาชนท่ีประกอบอาชีพแลว้หรือเจา้ของธุรกิจท่ีมี
ความประสงคท่ี์จะพฒันาความรูค้วามสามารถ เพิ่มทกัษะสรา้งเสรมิคณุวฒุิ และเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานของตน ดว้ยสภาพพืน้ท่ีวิทยาลยัสารพดัชา่งกาญจนบรุี ตัง้อยูใ่นชมุชนเดียวกนัจงึ
เหมาะสมอยา่งยิ่งท่ีจะไดส้นองตอบความตอ้งการของชมุชนทอ้งถ่ิน และประชาชน  

2.1 หลักการและเหตุผล  
ตามท่ีพระราชบญัญตัิการอาชีวศกึษา พ. ศ. 2551 มาตรา 6 ก าหนดวา่ “การจดัการ

อาชีวศกึษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตอ้งเป็นการจดัการศกึษาในดา้น วิชาชีพท่ีสอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตแิละแผนการศกึษา แหง่ชาต ิเพ่ือผลิตและพฒันาก าลงัคนใน
ดา้นวิชาชีพระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค และระดบัเทคโนโลยี รวมทัง้เป็นการยกระดบัการศกึษาวิชาชีพ
ใหส้งูขึน้เพ่ือให ้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานโดยน าความรูใ้นทางทฤษฎีอนัเป็น 
สากลและภมูิปัญญาไทยมาพฒันาผูร้บัการศกึษาใหมี้ความรูค้วามสามารถในทาง ปฏิบตัแิละมี
สมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลกัษณะผูป้ฏิบตัหิรือ ประกอบอาชีพโดยอิสระได”้ และ
มาตรา 10 ก าหนดวา่ “เพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์ตามมาตรา 6 การจดัการอาชีวศกึษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพตอ้งค านงึถึง (1) การมีเอกภาพดา้นนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบตัิ
โดยมีการ กระจายอ านาจจากสว่นกลางไปสู่ สถานศกึษาอาชีวศกึษาและสถาบนั (2) การศกึษาใน
ดา้นวิชาชีพส าหรบัประชาชนวยัเรียนและวยัท างานตามความถนดัและความ สนใจอยา่งทั่วถึงและ
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ตอ่เน่ืองจนถึงระดบัปริญญาตรี” และ “(4) การศกึษาท่ีมีความ ยืดหยุน่หลากหลายและมีระบบเทียบ
โอนผลการเรียนและระบบเทียบประสบการณ ์การท างานของบคุคลเพื่อเขา้รบัการศกึษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพอย่างตอ่เน่ือง” ประกอบกบัขอ้ 8 แหง่ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศกึษา เรื่อง 
หลกัเกณฑแ์ละ แนวปฏิบตัใินการเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณร์ายวิชา ลงวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ ์
2560 ก าหนดใหห้นว่ยงานตน้สงักดัก ากบัดแูลสถานศกึษาใหด้  าเนินการเทียบโอน ความรูแ้ละ
ประสบการณร์ายวิชาใหแ้ก่ผูเ้รียนตามหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบตัินี ้โดยเครง่ครดั โดยหนว่ยงานตน้
สงักดัมีอ านาจออกระเบียบหรือขอ้บงัคบัในการ ด าเนินการเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ์
รายวิชาได ้โดยไมข่ดัหรือแยง้กบั ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศกึษาดงักลา่ว  

ดงันัน้ เพ่ือใหส้ถานศกึษาอาชีวศกึษาไดจ้ดัการอาชีวศกึษาระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชีพ
และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูส  าหรบัผูท่ี้มีพืน้ฐาน ความรูแ้ละมีประสบการณจ์ากการ
ท างานไดอ้ยา่งมีคณุภาพและมีมาตรฐาน ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาโดยคณะกรรม 
การการอาชีวศกึษาจงึได ้ประกาศหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบตัใินการเทียบโอนความรูแ้ละ
ประสบการณ ์รายวิชา ทัง้นี ้ใหก้ารเทียบโอนผลการเรียนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ วา่
ดว้ยการจดัการศกึษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสตูรแตล่ะระดบั  

2.2 วัตถุประสงคใ์นการเทียบโอนน าความรู้และประสบการณว์ิชาชีพ  
    1) เพ่ือใหส้ถานศกึษาและผูป้ฏิบตังิานในสถานศกึษามีแนวทางในการ ด าเนินงานเทียบ

โอนผลการเรียน และเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณอ์ยา่งเป็นระบบ  
    2) เพ่ือใหส้ถานศกึษามีแนวปฏิบตังิานเทียบโอนผลการเรียนและเทียบโอนความรูแ้ละ

ประสบการณท่ี์มีคณุภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกนั  
    3) เพ่ือใหผู้มี้ความรูแ้ละประสบการณจ์ากการท างานสามารถขอรบัการประเมินเทียบ 

โอนความรูแ้ละประสบการณจ์ากการท างานเขา้สูร่ะบบการศกึษา ตามหลกัสตูรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) 
 

2.3 ขอบข่ายของการเทยีบโอนความรู้และประสบการณ ์ 
    การเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณใ์หด้  าเนินการใหเ้สรจ็สิน้ภายใน ตน้ภาคเรียนแรกท่ี

เขา้เรียนโดยสถานศกึษาท่ีรบัเทียบโอนก าหนดรายวิชา กลุม่วิชา จ านวนหนว่ยกิต หนว่ยการเรียนท่ี
จะรบัเทียบโอนตามความเหมาะสมแตไ่มเ่กิน 2 ใน 3 ของจ านวนหนว่ยกิต ตามโครงสรา้งหลกัสตูร 
รวมทัง้กรณีของผูก้  าลงัเรียน ประสงคจ์ะเรียนรูห้รือฝึกอาชีพจากแหลง่เรียนรูอ่ื้นๆ ตอ้งไดร้บัอนญุาต
จากหวัหนา้ 
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2.4 นิยามศัพท ์ 
   “กลุม่เทียบโอนความรูแ้ละประสบการณร์ายวิชา” หมายความวา่กลุม่ผูท่ี้ท  างานท่ีมี 

พืน้ฐานความรูแ้ละมีประสบการณจ์ากการท างาน ท่ีเขา้ศกึษาในระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชีพและ
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูตามหลกัสตูรท่ี กระทรวงศกึษาธิการก าหนด โดยเรียนแบบไมเ่ตม็
เวลาและมีระยะเวลาการศกึษา ตามแผนการเรียนท่ีสถานศกึษาอาชีวศกึษาก าหนด  
“สถานศกึษาอาชีวศกึษา” หมายความวา่ สถานศกึษาอาชีวศกึษาทัง้ของ รฐัและของเอกชนในการ
ก ากบัดแูลของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา  

    “คณะกรรมการสถานศกึษา” หมายความวา่ คณะกรรมการบรหิารสถาน ศกึษาในกรณี
สถานศกึษาอาชีวศกึษาของรฐั หรือคณะกรรมการบรหิารในกรณี สถานศกึษาอาชีวศกึษาของเอกชน  
“หนว่ยงานของรฐั” หมายความวา่ หน่วยงานในสงักดักระทรวง ทบวง กรม และรฐัวิสาหกิจ  

2.5 ประโยชนข์องการเทยีบโอนผลการเรียนรู้เข้าสู่ระบบการศึกษา มีดังนี ้ 
    2.5.1 ดา้นผูเ้รียน  

1) น าความรูแ้ละประสบการณเ์ทียบโอนเขา้สู่ระบบการศกึษา  
2) เพิ่มวฒุิการศกึษาและความกา้วหนา้ในงานอาชีพ  
3) ลดการเรียนซ า้ในรายวิชา/กลุม่วิชา ท่ีมีความรูแ้ละประสบการณ ์ 
4) ลดระยะเวลาการเรียน การเดนิทาง ลดคา่ใชจ้า่ย  
5) สง่เสรมิใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกเรียนตามความตอ้งการ  
6) มีสมรรถนะตามหลกัสตูรแตล่ะประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 

    2.5.2 ดา้นสถานศกึษา  
1) ตอบสนองนโยบายในการเพิ่มปรมิาณก าลงัคนดา้นอาชีวศกึษา  
2) เพิ่มคณุภาพการจดัการเรียนรูอ้ยา่งหลากหลาย เนน้ผูเ้รียนเป็น ส าคญั  
3) เนน้การบรูณาการการเรียนรูด้ว้ยการปฏิบตัจิรงิ  

    2.5.3 ดา้นสถานประกอบการ  
1) เพิ่มประสิทธิภาพใหก้บับคุลากรในสถานประกอบการ  
2) ลดคา่ใชจ้า่ยในการพฒันาบคุลากรในสถานประกอบการ  

    2.5.4 ดา้นอ่ืนๆ  
1) ชมุชนไดร้บัการพฒันาดา้นวิชาชีพและเทคโนโลยีอย่างทั่วถึง  
2) ชมุชนมีความเขม้แข็งโดยมีความรว่มมือระหวา่งสถานศกึษา สถานประกอบการ  
3) ผูป้ระกอบอาชีพอิสระไดร้บัการพฒันาตามสาขาอาชีพของตน  
4) รองรบัการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
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2.6 ข้ันตอนการจัดการศึกษาและประเมินเทียบโอนผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
    2.6.1 ขัน้ตอนปฏิบตักิารประเมินเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์ของสถานศกึษา  

1) จดัท าประกาศและประชาสมัพนัธใ์หผู้ส้นใจทราบ  
2) จดัเตรียมแบบค ารอ้งขอรบัการประเมินตามเกณฑท่ี์ก าหนด  
3) รบัแบบค ารอ้งของผูเ้ขา้เรียนเพ่ือเทียบโอนความรูแ้ละ ประสบการณห์รือเทียบ 

โอนผลการเรียน  
4) ด าเนินการประเมินคณุสมบตัแิรกเขา้และประกาศรายช่ือ ผูมี้สิทธิเขา้รบัการ 

ประเมิน 
5) คณะกรรมการตรวจสอบการมีความรูแ้ละประสบการณ ์ด าเนินการประเมิน 

คณุสมบตั ิตรวจสอบเนือ้หาแจง้ผลการประเมินใหส้ถานศกึษาทราบ  
6) สถานศกึษาประกาศผลการตรวจสอบการมีความรู ้และประสบการณร์ายวิชา  

ใหผู้เ้ขา้รบัการประเมินทราบ  
7) คณะกรรมการประเมินความรูแ้ละประสบการณร์ายวิชา ด าเนิน การประเมิน 

ความรูแ้ละประสบการณเ์ขา้สูร่ายวิชาตามหลกัสตูร และแจง้ผลให ้งานทะเบียนของสถานศกึษา
ทราบ 

    2.6.2 ขัน้ตอนปฏิบตักิารจดัการศกึษาของสถานศกึษา  
           1) สถานศกึษาแจง้ผูข้อเทียบโอนพบครูประจ าสาขาวิชา เพ่ือวางแผนการเรียน  
           2) สถานศกึษาประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้เรียนตามหลกัสตูร  

                     3) ผูข้อเทียบโอนขึน้ทะเบียนเป็นผูเ้รียนของสถานศกึษา และ ลงทะเบียนรายวิชา
ตามแผนการเรียน  

4) จดัการเรียนการสอนตามแผนการเรียนของแตล่ะสาขาวิชา ตามท่ีสถานศกึษา 
ก าหนดจนครบตามโครงสรา้งหลกัสตูรรวมถึงการวดัผลและประเมินผลตามระเบียบ
กระทรวงศกึษาธิการ ว่าดว้ยการจดัการศกึษาและ การประเมินผลการเรียนตามหลกัสตูรฯ  

5) สถานศกึษา ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา กลุม่วิชา ตามวิธีการ 
เทียบโอนผลการเรียน  

   2.6.3 ขัน้ตอนปฏิบตัิการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและส าเรจ็การศกึษา  
1) สถานศกึษาตรวจสอบผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนครบทกุรายวิชาตาม โครงสรา้ง 

หลกัสตูรเพ่ือเขา้รบัการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ในกรณีท่ีผูเ้รียนเขา้รบั การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพแลว้ไมผ่า่นเกณฑก์ารประเมินพบครูท่ีปรกึษาและสามารถย่ืนค ารอ้งขอรบัการประเมินใหมไ่ด  ้ 

2) ผูส้  าเรจ็การศกึษาตอ้งผา่นการประเมินครบทกุรายวิชาตาม โครงสรา้งหลกัสตูร  
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และผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

2.7 แนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน (รายวิชา กลุ่มวิชา)  
      เพ่ือใหส้ถานศกึษาสามารถด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนไดอ้ยา่งมี หลกัเกณฑมี์

มาตรฐาน มีความยตุธิรรมและโปรง่ใส ส านกังานคณะกรรมการ การอาชีวศกึษา ไดก้ าหนดแนว
ปฏิบตัใินการเทียบโอนผลการเรียน ดงันี ้ 

      2.7.1 คณุสมบตัขิองผูข้อเทียบโอนผลการเรียน  
เป็นผูเ้รียนในสถานศกึษาท่ีเปิดสอนตามหลกัสตูรประกาศนียบตัร วิชาชีพ (ปวช.) หรือหลกัสตูร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) และหลกัสตูร เทคโนโลยีบณัฑิต (ทล.บ)  

      2.7.2 เกณฑก์ารเทียบโอนผลการเรียน  
  1) การโอนผลการเรียนส าหรบัผูเ้รียนจากสถานศกึษาซึ่งใชห้ลกัสตูร  

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู และหลกัสตูร เทคโนโลยีบณัฑิต ของ
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา ท่ีประกาศใช ้เป็นปัจจบุนั ใหส้ถานศกึษาท่ีรบัผูเ้รียนเขา้
เรียนรบัโอนผลการเรียนทกุรายวิชา นอกจากรายวิชาท่ีไดร้ะดบัผลการเรียนต ่ากวา่ 2.0 สถานศกึษา
จะรบัโอน หรือ จะท าการประเมินใหม ่จนเห็นวา่ไดผ้ลการเรียนถึงเกณฑม์าตรฐานแลว้ จงึรบัโอน 
รายวิชานัน้ก็ได ้ 

  2) ในกรณีท่ีผูเ้รียนยา้ยสถานศกึษา ถา้ผูเ้รียนมีผลการเรียนระดบั 0 (ศนูย)์ ใน 
รายวิชาใดและมีสิทธิไดร้บัการประเมินใหม่ ใหส้ถานศกึษาท่ีผูเ้รียนเรียนอยูก่่อน ด าเนินการประเมิน
ใหมใ่หแ้ก่ผูเ้รียนผูน้ัน้เวน้แตมี่เหตสุดุวิสยั ใหส้ถานศกึษา ท่ีรบัเขา้เรียนด าเนินการประเมินใหมไ่ด ้
ทัง้นีใ้หอ้ยูใ่นดลุยพินิจของสถานศกึษา ท่ีรบัเขา้เรียนเป็นรายๆ ไป  

  3) สถานศกึษาจะรบัโอนผลการเรียนรายวิชา หลกัสตูรมธัยมศกึษา ตอนปลาย 
ของกระทรวงศกึษาธิการ หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
และหลกัสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต และหลกัสตูรอ่ืนของสถานศกึษาสงักดักระทรวงศกึษาธิการ 
สถานศกึษาเอกชนหรือหนว่ยงานของราชการ ไดต้ามเง่ือนไขดงันี ้
        (1) เป็นรายวิชาหรือกลุม่วิชาท่ีมีจดุประสงคแ์ละเนือ้หา ใกลเ้คียงกนั ในระดบั 
ปวช. ไมต่  ่ากว่ารอ้ยละ 60 ระดบั ปวส. และ ระดบั ทล.บ ไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 75 และมีจ  านวนหน่วยกิต
ไมน่อ้ยกวา่หนว่ยกิตของรายวิชา ท่ีระบไุวใ้นหลกัสตูร  

     (2) รายวิชาท่ีไดร้ะดบัผลการเรียนต ่ากวา่ 2.0 ใหส้ถานศกึษา ท่ีรบัโอนผลการ 
เรียนท าการประเมินใหม ่ถา้มีผลตามเกณฑม์าตรฐานแลว้ จงึรบัโอนรายวิชานัน้  

     (3) รายวิชาท่ีไดร้ะดบัผลการเรียนตัง้แต่ 2.0 ขึน้ไป สถานศกึษา จะรบัโอนผล 
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การเรียนหรือจะท าการประเมินใหมแ่ลว้จงึรบัโอนรายวิชานัน้ก็ได ้ 
  4) สถานศกึษาจะรบัโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลกัสตูรอ่ืน ซึ่ง ก.พ. รบัรอง 

คณุวฒุิไมต่  ่ากวา่ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ระดบัประกาศนียบตัร วิชาชีพชัน้สงู และหลกัสตูร
เทคโนโลยีบณัฑิต หรือจากหลกัสตูรอ่ืนใดท่ีมีรายวิชา ลกัษณะเดียวกนั แตเ่รียกช่ือเป็นอยา่งอ่ืนของ
หนว่ยงานตา่งๆ ในสงักดักระทรวง ศกึษาธิการ สถานศกึษาเอกชน หรือหนว่ยงานของราชการได ้
ตามเง่ือนไขตอ่ไปนี ้ 

      (1) เป็นรายวิชาหรือกลุม่วิชาท่ีมีจดุประสงคแ์ละเนือ้หา ใกลเ้คียงกนั ในระดบั  
ปวช. ไมต่  ่ากว่ารอ้ยละ 60 ระดบั ปวส. และ ระดบั ทล.บ ไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 75 และมีจ  านวนหน่วยกิต
ไมน่อ้ยกวา่หนว่ยกิตของรายวิชาท่ีระบุ ไวใ้นหลกัสตูร  

      (2) เป็นรายวิชาท่ีไดร้ะดบัผลการเรียนตัง้แต ่2.0 ขึน้ไป โดยสถานศกึษาจะรบั 
โอนผลการเรียนหรือจะท าการประเมินใหมแ่ลว้จงึรบัโอน รายวิชานัน้ก็ได ้ 

  5) การขอโอนผลการเรียนรายวิชา ใหด้  าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ก่อน การประเมินผล 
ภาคเรียนแรกท่ีเขา้เรียน  

  6) การบนัทกึผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ใหใ้ชร้หสัวิชา และช่ือ 
รายวิชาตามหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ หลกัสตูรประกาศนียบตัร วิชาชีพชัน้สงู และหลกัสตูร
เทคโนโลยีบณัฑิต ของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาท่ีประกาศใชเ้ป็นปัจจบุนั โดยแสดง
หมายเหตวุา่เป็นรายวิชา ท่ีรบัโอนมาจากหลกัสตูรอ่ืนหรือจากการเทียบรายวิชา รหสัวิชาใด ยกเวน้ 
มีขอ้ก าหนดเฉพาะในเรื่องนัน้ๆ 

  7)  สถานศกึษาจะอนญุาตใหผู้เ้รียนไปเรียนรายวิชาบางรายวิชา จากสถานศกึษา 
แหง่อ่ืน ในกรณีท่ีสถานศกึษาไมส่ามารถเปิดท าการสอนในรายวิชา นัน้ได ้โดยสถานศกึษาพิจารณา
รายละเอียดเก่ียวกบัเนือ้หาของหลกัสตูรตาม ท่ีเห็นสมควร และใหส้ถานศกึษาทัง้สองแหง่ท าความ
ตกลงรว่มกนัในการจดัสอน และรบัโอนผลการเรียนสถานศกึษาพิจารณารบัโอนผลการเรียน ดงันี ้ 

       (1) รบัโอนรายวิชาท่ีมีผลการเรียนตัง้แต่ 2.0 ขึน้ไป  
       (2) รายวิชาท่ีไดร้ะดบัผลการเรียนต ่ากวา่ 2.0 สถานศกึษา ท่ีรบัโอนผลการ 

เรียนท าการประเมินใหม ่เม่ือไดผ้ลตามเกณฑม์าตรฐานแลว้ จงึรบัโอนรายวิชานัน้ ทัง้นี ้ให้
สถานศกึษาแจง้ใหผู้เ้รียนทราบก่อนท่ีจะอนญุาตใหไ้ปเรียนการบนัทกึผลการเรียนลงในระเบียน
แสดงผลการเรียน ใหใ้ชร้หสัวิชา และช่ือรายวิชาของหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ หลกัสตูร
ประกาศนียบตัร วิชาชีพชัน้สงู และหลกัสตูรเทคโนโลยีบณัฑิตของส านกังานคณะกรรมการ การ
อาชีวศกึษาท่ีประกาศใชเ้ป็นปัจจบุนั โดยระบวุ่ารบัโอนจากสถานศกึษาแหง่อ่ืน รหสัวิชาใด ยกเวน้มี
ขอ้ก าหนดเฉพาะในเรื่องนัน้ๆ  
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  8) กรณีท่ีมีการประเมินใหม่ระดบัผลการเรียนใหเ้ป็นไปตามท่ีได ้จากการประเมิน 
ใหมแ่ตต่อ้งไมส่งูไปกวา่เดมิ  

  9) ผูเ้รียนท่ีสถานศกึษาใหพ้น้สภาพผูเ้รียนตามระเบียบกระทรวง ศกึษาธิการ วา่ 
ดว้ยการจดัการศกึษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสตูร ประกาศนียบตัรวิชาชีพ หลกัสตูร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู และหลกัสตูร เทคโนโลยีบณัฑิต แลว้สอบเขา้เรียนใหม่ในสถานศกึษา
เดมิหรือสถานศกึษาแหง่ใหม่ ใหส้ถานศกึษารบัโอนผลการเรียนเฉพาะรายวิชาท่ียงัปรากฏอยูใ่น
หลกัสตูรนี ้และไดร้ะดบัผลการเรียนตัง้แต ่2.0 ขึน้ไป 

  10) ผูเ้รียนท่ีขอโอนผลการเรียนรายวิชาตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน 
สถานศกึษา ไมน่อ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน  

  11) ผูเ้รียนท่ีเทียบโอนผลการเรียนตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชา ในสถานศกึษาไม่ 
นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน  

  12) ผลการเรียนท่ีจะน ามาขอรบัการเทียบโอนผลการเรียน ใหอ้ยูใ่นดลุยพินิจของ 
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ทัง้นีใ้หพ้ิจารณา จากพืน้ฐานธรรมชาติวิชาความทนัสมยั ทนั
ตอ่เหตกุารณแ์ละสอดคลอ้งกบั ความเปล่ียนแปลงในโลกปัจจบุนั  

    2.7.3 คณะกรรมการการเทียบโอนผลการเรียน  
     1) สถานศกึษาแตง่ตัง้คณะกรรมการการเทียบโอนผลการเรียน จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 

3 คน ประกอบดว้ยรองผูอ้  านวยการวิทยาลยัท่ีรบัผิดชอบ ดา้นวิชาการ หรือหวัหนา้งานท่ีรบัผิดชอบ
ดา้นหลกัสตูรเป็นประธาน หวัหนา้แผนก หรือหวัหนา้คณะวิชาท่ีรบัผิดชอบรายวิชานัน้ เป็นกรรมการ 
และครูประจ ารายวิชา เป็นกรรมการและเลขานกุาร  

2) การเทียบโอนผลการเรียนใหค้ณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ด าเนินการ 
พิจารณาจากหลกัฐานการศกึษาท่ีน ามาแสดงเพื่อขอเทียบโอนผลการเรียน ตามวิธีการเทียบโอนผล
การเรียน  

3) ผลการเรียนท่ีไดร้บัการเทียบโอนใหค้งผลการเรียนตามหลกัฐานเดมิ ท่ีปรากฏ 
หรือใหผ้ลการเรียนใหมท่ี่ไดจ้ากการประเมินแตต่อ้งไมส่งูกวา่ผลการเรียนเดมิ  

4) ใหส้ถานศกึษาเป็นผูอ้นมุตัผิลการเทียบโอน 
2.8 หลักเกณฑก์ารขอรับการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ ์ 
     2.8.1 คณุสมบตัขิองผูข้อรบัการประเมิน  

 1) เป็นผูเ้ขา้เรียนในสถานศกึษาท่ีเปิดสอนตามหลกัสตูร ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  
(ปวช.)หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) หลกัสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต (ทล.บ.)  

 2) มีความรูแ้ละประสบการณใ์นรายวิชา กลุม่วิชาท่ีขอรบั การประเมิน ดงันี ้ 
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       (1) ผูข้อเทียบโอนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  
- มีประสบการณ ์หลงัจบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ตอนตน้ ไมน่อ้ย 

กวา่ 3 ปี จงึขอเขา้รบัการเทียบโอนในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง  
  - มีหลกัฐานท่ีแสดงถึงความรูแ้ละประสบการณ ์ไมน่อ้ยกวา่ 3 ปี  

       (2) ผูข้อเทียบโอนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.)  
   - มีประสบการณห์ลงัจบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ตอนปลายหรือ 

เทียบเทา่ ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี จึงขอเขา้รบัการเทียบโอนในสาขา ท่ีเก่ียวขอ้ง  
   - มีหลกัฐานท่ีแสดงถึงความรูแ้ละประสบการณ ์ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี  
   - กรณีผูท่ี้ก าลงัศกึษาในระดบั ปวช. และท างาน หรือ ฝึกอาชีพระหว่าง 

เรียนในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือมีคณุสมบตัเิขา้ศกึษาตอ่ในระดบั ปวส. ใหน้บัเวลาในการท างาน หรือฝึก
อาชีพรวมดว้ยได ้แตร่วมความรูแ้ละประสบการณ ์ทัง้สองสว่นแลว้ตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 3 ปี  

       (3) ผูข้อเทียบโอนระดบัเทคโนโลยีบณัฑิต (ทล.บ.)  
   - ตอ้งมีวฒุิการศกึษา ระดบั ปวส. หรือเทียบเทา่ ในสาขา ท่ีเขา้เรียนหรือ 

สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
   - ตอ้งมีประสบการณห์ลงัจบการศกึษาระดบั ปวส. หรือ เทียบเท่า ไม ่

นอ้ยกวา่ 2 ปี  
   - มีหลกัฐานท่ีแสดงถึงความรูแ้ละประสบการณ ์ไมน่อ้ย กวา่ 2 ปี 

 3) ผูข้อเทียบโอนท่ีมีความรูแ้ละประสบการณใ์นการท างาน ลกัษณะเดียวกนั  
ตอ่เน่ืองกนัไมน่อ้ยกว่า 5 ปี โดยระหว่างท างานไดมี้การพฒันา ตนเองดา้นการศกึษา เชน่ การศกึษา
ตามอธัยาศยั การศกึษานอกระบบ เม่ือจบการศกึษาในแตล่ะระดบัแลว้สามารถขอเทียบโอนใน
ระดบัตอ่ไปได ้ 

    2.8.2 คณะกรรมการตรวจสอบการมีความรูแ้ละประสบการณร์ายวิชา  
 1) คณะกรรมการตรวจสอบการมีความรูแ้ละประสบการณร์ายวิชา จ านวน 3 คน  

ประกอบดว้ย  

• รองผูอ้  านวยการวิทยาลยัท่ีรบัผิดชอบดา้นวิชาการ หรือ หวัหนา้งานท่ี 
รบัผิดชอบดา้นหลกัสตูร เป็นประธานกรรมการ  

• หวัหนา้แผนกหรือหวัหนา้คณะวิชาท่ีรบัผิดชอบรายวิชานัน้ เป็นกรรมการ  

• ครูประจ ารายวิชา เป็นกรรมการและเลขานกุารมีหนา้ท่ี ตรวจสอบหลกัฐาน 
และสมัภาษณผ์ูเ้รียนเพ่ือรบัรองการมีความรูแ้ละประสบการณ ์รายวิชา  

2) คณะกรรมการประเมินความรูแ้ละประสบการณร์ายวิชา จ านวน 3 คน  
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ประกอบดว้ย  

• หวัหนา้คณะวิชาหรือหวัหนา้แผนกวิชาท่ีรบัผิดชอบรายวิชา เป็นประธาน 
กรรมการ  

• ครูผูส้อนในสาขาวิชา/สาขางานของสถานศกึษาอ่ืนจาก ทะเบียนของ 
คณะกรรมการอาชีวศกึษาจงัหวดัหรือบคุลากรของหนว่ยงาน สถานประกอบการ องคก์รวิชาชีพ ผู้
ประกอบอาชีพ จากทะเบียนของคณะกรรมการ อาชีวศกึษาจงัหวดั โดยไดร้บัอนญุาตจาก
สถานศกึษาตน้สงักดัหรือหน่วยงานตน้สงักดั จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ 

• ครูประจ ารายวิชา เป็นกรรมการและเลขานกุาร มีหนา้ท่ี ประเมินความรู ้
และประสบการณต์ามสมรรถนะรายวิชาท่ีขอรบัการประเมินตาม กรอบการประเมินเทียบโอนความรู้
และประสบการณร์ายวิชา ตามเกณฑต์อ่ไปนี ้ 

(1) ประเมินความรูแ้ละประสบการณต์ามสมรรถนะ รายวิชาของผูเ้รียนเป็น 
รายบคุคล  

(2) จดัท าเครื่องมือประเมินท่ีครอบคลมุเนือ้หาและ สมรรถนะทัง้หมดของ 
รายวิชาท่ีขอเทียบโอนรายวิชาท่ีมีเฉพาะภาคทฤษฎี หรือภาคปฏิบตัเิพียงอย่างเดียวใหป้ระเมิน
เฉพาะภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบตัิ แลว้แตก่รณีเพียงอย่างเดียว ถา้มีทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัใิห้
ประเมิน ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิตามผงัการสรา้งแบบทดสอบและแนวปฏิบตัิ ท่ีส  านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษาก าหนด  

(3) จ านวนชั่วโมงในการประเมินตอ้งไมน่อ้ยกวา่จ านวน ชั่วโมงการเรียนตอ่ 
สปัดาหข์องรายวิชานัน้  

(4) เกณฑก์ารตดัสินผลการประเมินใหถื้อปฏิบตัติามเกณฑ ์การประเมินผล 
การเรียนรายวิชานัน้  

(5) ใหส้ถานศกึษาเก็บรกัษาเอกสารหลกัฐานในการด าเนิน การเทียบโอน 
ความรูแ้ละประสบการณร์ายวิชาไวท้กุขัน้ตอนเพ่ือการตรวจสอบเป็น ระยะเวลาสามปี นบัจากวนัท่ี
สถานศกึษาอนมุตัผิลการประเมิน  

    2.8.3 เง่ือนไขการขอรบัการประเมินเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์เขา้สูร่ะบบ
การศกึษา ใหป้ฏิบตัิตามระเบียบกระทรวงศกึษาธิการว่าดว้ยการจดัการศกึษา และการประเมินผล
การเรียนตามหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
(ปวส.) หลกัสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต (ทล.บ.) ดงันี ้ 

 1) ผูเ้รียนลงทะเบียนเพ่ือขอรบัการประเมินเทียบโอนความรูแ้ละ ประสบการณไ์ด ้
ไมเ่กิน 2 ใน 3 ของจ านวนหนว่ยกิต ตามโครงสรา้งของหลกัสตูร 
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 2) ผูเ้รียนท่ีมีประสบการณใ์นงานอาชีพหรือฝึกอาชีพในสถาน ประกอบการ หรือ 
ท างานในงานอาชีพนัน้อยูแ่ลว้ หรือมีความรูใ้นรายวิชา ตามหลกัสตูรดงักลา่วก่อนเขา้เรียน หรือเขา้
เรียนแลว้แตข่อไปเรียนหรือฝึกปฏิบตัิ ในสถานประกอบการขอประเมินเทียบโอนความรูแ้ละ
ประสบการณ ์เพ่ือยกเวน้ การเรียนรายวิชานัน้ได ้ผูเ้รียนท่ีประเมินแลว้ไมผ่า่นเกณฑจ์ะขอประเมิน
เทียบโอน ความรูแ้ละประสบการณใ์นภาคเรียนนัน้อีกไมไ่ด ้แตล่งทะเบียนเรียนในภาคเรียนนัน้ หรือ
ขอรบัการประเมินในภาคเรียนตอ่ไปได ้ 

   2.8.4 วิธีการประเมิน  
1) การประเมินเบือ้งตน้พิจารณารายวิชา กลุม่วิชาท่ีขอรบัการ ประเมิน ดงันี ้ 

• มีจ  านวนชั่วโมงปฏิบตังิาน ฝึกอบรมไมน่อ้ยกวา่จ านวน ชั่วโมงของ 
รายวิชาท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสตูร  

• มีสมรรถนะหรือเนือ้หาท่ีสอดคลอ้งกบัรายวิชา กลุม่วิชา ในระดบั ปวช. ไม ่
ต ่ากว่ารอ้ยละ 60 ระดบั ปวส. และ ระดบั ทล.บ ไม่ต  ่ากว่า รอ้ยละ 75  

• พิจารณาขอ้มลูจากการสมัภาษณเ์บือ้งตน้ตามลกัษณะงาน หนว่ยงาน 
หรือสถานประกอบการและประสบการณ ์ 

2) การประเมินเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณใ์ชว้ิธีการ ประเมินท่ีหลากหลาก 
ซึ่งครอบคลมุจดุประสงคร์ายวิชา สมรรถนะรายวิชา และ เนือ้หาวิชา ทัง้นี ้ใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของ
คณะกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมาย  

    2.8.5 การตดัสินผลการประเมินและการใหค้า่ระดบัผลการประเมิน ใหเ้ป็น ไปตาม
ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการวา่ดว้ยการจดัการศกึษาและการประเมินผล การเรียนตามหลกัสตูร  

1) ใหต้ดัสินผลการประเมินเป็นรายวิชาตามหลกัสตูร  
2) รายวิชาท่ีมีระดบัผลการประเมินตัง้แต ่1.0 ขึน้ไป หรือคะแนนไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ  

50 ถือวา่ผา่นการประเมิน 
3) รายวิชาท่ีมีระดบัผลการประเมิน 0 (ศนูย)์ หรือคะแนนต ่ากว่า รอ้ยละ 50 ถือวา่ 

ไมผ่า่นการประเมิน และใหล้งทะเบียนเรียนใหมใ่นรายวิชานัน้  
4) ใหใ้ชค้า่ระดบัผลการเรียนตามระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ วา่ดว้ยการจดั 

การศกึษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสตูรท่ีขอประเมิน เทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์
(แนวทางการเทียบโอนความรูแ้ละการสะสมหนว่ยกิต การศกึษานอกระบบกบัการศกึษาในระบบ 
.2560 หนา้ 41 - 55) 
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ภาพที ่1 ข้ันตอนการเทยีบโอนความรู้และประสบการณ ์ 
(อา้งอิงจาก แนวทางการเทียบโอนความรูแ้ละการสะสมหนว่ยกิต การศกึษานอกระบบกบัการศกึษา
ในระบบ : 2560) 
3. โครงการการจัดการเรียนการสอนเทียบโอนความรู้และประสบการณว์ิชาชีพ 
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1. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพฒันาหลกัสตูรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ (    ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

() โครงการตามภาระงานประจ า 
(    ) โครงการพิเศษ (ไมใ่ช ่งปม.สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์   (    ) ยกระดบัคณุภาพผูเ้รียน 

() เพิ่มปรมิาณผูเ้รียน 
(    ) เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจดัการ  
(    ) สง่เสรมิการมีสว่นรว่มทกุภาคสว่น 

4. หลักการและเหตุผล 
สืบเน่ืองจากพระราชบญัญัติการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.  2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ  

(ฉบบัท่ี 2)   พ.ศ. 2545 มาตรา 15 ก าหนดใหก้ารจดัการศกึษามีสามรูปแบบ คือการศกึษา
ในระบบการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  ไมว่า่จะเป็นผลการเรียนจาก
สถาน ศกึษาเดียวกนัหรือไม่ก็ตาม  รวมทัง้จากการเรียนรูน้อกระบบและอธัยาศยัจากการฝึก
ชีพประสบการณชี์วิต หรือจากประสบการณท์ างานประกอบกบัปัจจบุนัโลกไรพ้รมแดนเป็น
ยคุขอ้มลูขา่วสาร  เทคโนโลยี  สภาพของสงัคมและเศรษฐกิจท่ีพฒันาไปอย่างรวดเรว็ท าให้
ประชาชนนกัศกึษามีโอกาสหาความรูไ้ดห้ลากหลายวิธี มีแหลง่ใหศ้กึษาหาความรู ้ มี
อปุกรณช์ว่ยในการศกึษาหลากหลาย การเรียนรูเ้กิดไดท้กุสถานการณ ์ เช่น การท างาน 
การพบปะสงัสรรค ์ การเขา้รว่มกิจกรรม  ชมรม   กีฬา  อาสาสมคัร  กิจกรรมทางศาสนา
และสงัคม  ซึ่งการเรียนรูท่ี้เกิดนอกชัน้เรียนดงักลา่วไมเ่ป็นมาตรฐานเดียวกนั   การเทียบโอน
ความรูแ้ละประสบการณเ์ขา้สูห่นว่ยกิตจะชว่ยใหผู้ป้ระกอบอาชีพสามารถพฒันาสมรรถนะ
ตนจนไดว้ฒุิระดบัปวช. หรือ ปวส.  ท่ีมีมาตรฐานแตล่ะวิชาอยา่งชดัเจนในระยะเวลาท่ีนอ้ย
กวา่นกัศกึษาท่ีศกึษาในระบบเพียงอยา่งเดียว  การเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณเ์ป็น
การยอมรบัผลการเรียนรูไ้ดจ้ากประสบการณ ์ดงันัน้การจดัการศกึษาตามหลกัสตูร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู  (ปวส.) ของ
สถานศกึษาสงักดัส านกังานคณะกรรม การการอาชีวศกึษาจงึเปิดโอกาสใหน้กัศกึษา
ประชาชนสามารถน าความรูแ้ละประสบการณม์าขอรบัการประเมินเทียบโอน เพ่ือยกเวน้
การเรียนรายวิชาในสถานศกึษาท่ีเขา้เรียนและนบัเป็นสว่นหนึ่งของผลการเรียนตาม
หลกัสตูร ตามเจตนารมณข์องพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ  

5. วัตถุประสงคข์องโครงการ 
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5.1 เพ่ือพฒันาก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบัการขยายตวัทางวิชาชีพในปัจจบุนัและอนาคต 
5.2 เพ่ือผลิตผูส้  าเรจ็การศกึษาดา้นวิชาชีพใหมี้ความรู ้ความสามารถเหมาะสมกบัทิศทาง

ของการพฒันาประเทศ 
5.3 เพ่ือผลิตผูส้  าเรจ็การศกึษาดา้นวิชาชีพใหมี้คณุภาพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

หนว่ยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน 

5.4 เพ่ือเปิดโอกาสทางการศกึษาและบรกิารสงัคมเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจ  
5.5 เพ่ือขยายโอกาสทางการศกึษาใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการพฒันาศกัยภาพและเพิ่มพนูความรูใ้น

การปฏิบตังิาน   ทนัตอ่สถานการณค์วามเจรญิทางเทคโนโลยี 
6. เป้าหมายของโครงการ 

6.1 เชิงปรมิาณ นกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) จ  านวน 80  คน 
- สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั    20 คน 
- สาขาวิชาเทคนิคยานยนต ์    20 คน 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ   20  คน 
- สาชาวิชาการบญัชี    20 คน 

6.2 เชิงคณุภาพ      
   -    ผลิตนกัศกึษาตรงตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 
        และทอ้งถ่ิน 
   -   นกัศกึษาไดพ้ฒันาตนเองตรงตามสายงานและความตอ้งการ 

7. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
     กิจกรรม    ระยะเวลา 
1. ขัน้วางแผนงาน   ตลุาคม 2559   
2. รบัสมคัรนกัศกึษาใหม่  มีนาคม – เมษายน 2560 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน  พฤษภาคม 2560 
4. ประเมินผล    มีนาคม 2561 

8. สถานทีด่ าเนินงาน 
วิทยาลยัสารพดัชา่งกาญจนบรุี และสถานประกอบการ 

9. งบประมาณ เงินบ ารุงการศกึษา  100,000 บาท 
10. การตดิตามและประเมินผล 

10.1 ประเมินโครงการดว้ยรูปแบบการประเมิน CIPP Model 
10.2 การประเมินผลการเรียนการสอนและการเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์
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11. ผลท่ีคาดวา่จะไดร้บั 
11.1 สามารถก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบัการขยายตวัทางวิชาชีพในปัจจบุนัและอนาคต 
11.2 ผูส้  าเรจ็การศกึษาดา้นวิชาชีพใหมี้ความรู ้ความสามารถเหมาะสมกบัทิศทางของ 

การพฒันาประเทศ 
11.3 ผูส้  าเรจ็การศกึษาดา้นวิชาชีพใหมี้คณุภาพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ 

หนว่ยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน 
11.4 สามารถเปิดโอกาสทางการศกึษาและบรกิารสงัคมเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจ  
11.5 สามารถขยายโอกาสทางการศกึษาใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการพฒันาศกัยภาพและเพิ่มพนู 

ความรูใ้นการปฏิบตังิาน   ทนัตอ่สถานการณค์วามเจรญิทางเทคโนโลยี 
 
4. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการประเมินโครงการ 
    4.1 การประเมินผลคืออะไร 

การประเมินผลมีมานานกว่า 2,500 ปี ดงัเชน่ อิทธิบาท 4 ในพระพทุธศาสนาไดแ้ก่ 
    (1) ฉนัทะ คือ ความรกั ความพอใจในงานท่ีท า 
    (2) วิรยิะ คือ ความเพียรพยายามในงานท่ีท า 
    (3) จิตตะ คือ ความใสใ่จในงานท่ีท า 
    (4) วิมงัสา คือ การไตรต่รองหาเหตผุลในงานท่ีท า ซึ่งหลกัวิมงัสาก็คือ การประเมินผล 

นั่นเอง 
นิยามของการวิจยัประเมินผลไดมี้นกัวิชาการหลายทา่นไดก้ าหนดไวต้า่งๆ กนั ดงันี ้
Riecken (1952) การประเมินผลคือ การวดัผลทัง้ท่ีพงึปรารถนา และไมพ่งึปรารถนาอนั

เน่ืองมาจากการด าเนินงานท่ีก าลงักระท าอยู่ เพ่ือท่ีมุง่ไปสูเ่ปา้ประสงคท่ี์ตอ้งการ 
American Public Health Association ( 1955 : 255-226 ) ไดใ้หค้  าจ ากดัความท่ีเพิ่ม

ความกระจ่างขึน้วา่ การประเมินผล คือ กระบวนการในการพิจารณาก าหนดคณุคา่หรือระดบัความ 
ส าเรจ็ในการบรรลถุึงวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดไวแ้ตต่น้ กระบวนการดงักล่าวอยา่งนอ้ยประกอบดว้ย
ขัน้ตอนตอ่ไปนี ้(ก) ก าหนดวตัถปุระสงค ์(ข) ระบเุกณฑม์าตรฐานส าหรบัวดัความส าเรจ็ (ค) 
พิจารณาและอธิบายถึงระดบัความส าเรจ็ และ (ง) เสนอแนะส าหรบัโครงการตอ่ไป 

Greenberg & Mattison (1955) and James (1961) ไดจ้  ากดัความหมายของ 
การประเมินผลคือ การติดตามผลการปฏิบตัซิึ่งมุง่วดัการบรรลถุึงความส าเรจ็ตามวตัถปุระสงคท่ี์
ตอ้งการ 

Suchman (1967 : 31) ไดส้รุปรวมนิยามของการประเมินผลไวว้า่ คือการศกึษา 
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พิจารณา (ไมว่า่จะมีพืน้ฐานจากวามคดิเห็น การบนัทึกขอ้มลูสว่นตวัหรือขอ้มลูท่ีเป็นกลาง) เก่ียวกบั 
ผลลพัธ ์(ไมว่า่จะเป็นในทางบวกหรือทางลบ ชั่วคราวหรือถาวร เรง่รดัหรือเฉ่ือยชา) ซึ่งเกิดจาก
กิจกรรมบางประเภท (ไมว่า่ในลกัษณะโครงงานหรือกึ่งโครงงาน ตอ่เน่ืองหรือเพียงครัง้เดียว) ท่ีมุง่ให้
บรรลถุึงวตัถปุระสงคห์รือเปา้ประสงคท่ี์ปรารถนา (ไมว่่าในความพยายามระดบัสงู-กลาง-ต ่า (ระยะ
ยาวหรือระยะสัน้) 

อนึ่ง Suchman ไดเ้นน้ตอ่ไปวา่ การวิจยัทางวิทยาศาสตรเ์ป็นวิธีการท่ีส าคญัยิ่งตอ่การศกึษา
ความสมัพนัธร์ะหวา่งสิ่งเรา้กบัวตัถปุระสงค ์ซึ่งก าหนดในรูปของเกณฑม์าตรฐานท่ีวดัคา่ได ้

การประเมินผล (Evaluation) คือ การวดัผลความกา้วหนา้ของโครงการในขณะใด
ขณะหนึ่ง เปรียบเทียบกบัเปา้หมาย (Target) ท่ีก าหนดไว ้เพ่ือประโยชนใ์นการปรบัปรุงแผนหรือ
วางแผนใหมใ่นอนาคต 

การประเมินผล คือ การเปรียบเทียบผลการปฏิบตังิานจรงิ (Actual Results) กบัผลท่ีคาด
วา่จะไดร้บั (Expect Results) โดยไดชี้ใ้หเ้ห็นวา่การปฏิบตังิานจรงิเกิดขึน้ตรงกบัเปา้หมายท่ีก าหนด
ไวห้รือไม ่

การประเมินผล คือ การเปรียบเทียบผลงานท่ีท าไดก้บัมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้หรือท่ี 
คาดหวงัไว ้หรือเปรียบเทียบกบัวตัถปุระสงคข์องการท างานนัน้ๆ แลว้ตดัสินว่าเป็นท่ีพอใจหรือไม่ดีไม่
ดีเพียงใด 

การประเมินผลคือ กระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะหข์อ้มลูของการด าเนิน 
โครงการ และพิจารณาบง่ชีใ้หท้ราบถึงจดุเดน่หรือจดุดอ้ยของโครงการนัน้อย่างมีระบบ แลว้ตดัสินใจ 
วา่จะปรบัปรุงแกไ้ขโครงการนัน้เพ่ือการด าเนินงานตอ่ไปหรือจะยตุกิารด าเนินงานโครงการนัน้เสีย
จากความหมายของการประเมินผลตา่งๆ ดงักลา่ว จะเห็นไดว้า่ การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของระ
บวนการบรหิาร (Management Process) ซึ่งมีขัน้ตอนดงันี ้คือ (1) การวางแผน (Planning, คดิ ) 
(2) การด าเนินงานตามแผน (Implementation, ท า ) และ (3) การประเมินผล (Evaluation, เทียบ ) 
การด าเนินงานในแตล่ะขัน้ตอนในกระบวนการบรหิารดงักลา่วจะตอ่เน่ืองกนัเป็นวงจร จนกวา่
โครงการนัน้จะบรรลวุตัถปุระสงค ์  
 
 
 
 
 

สรุป สัน้ๆ ใหจ้  าง่ายการประเมินผล คือ การ เทยีบ ระหว่างสิ่งท่ี คิด กบัสิ่งท่ี ท าดงัภาพท่ี 2 
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ภาพที ่2  กระบวนการบริหาร (Management Process) 
ทีม่า : พสิณุ ฟองศรี (2551) 

 
จากความหมายของการประเมินผลท่ีไดก้ลา่วอา้งมาขา้งตน้ พอจะสรุปไดว้่า การประเมินผล 

ตอ้งเกิดจากสาระส าคญั ดงันี ้
(1) ตอ้งมีงานหรือโครงการท่ีจะประเมินผล 
(2) งานหรือโครงการนัน้ๆ จะตอ้งมีการวางแผน (Project Planning) คือ ตอ้งมีการก าหนด 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลาท างาน ก าหนดเปา้หมายในระดบัตา่งๆก าหนดแผนปฏิบตัิ
งาน (Operation Plan) เป็นตน้ 

(3) ตอ้งมีการวดัผลทัง้ในดา้น Quality และ Quantity ในระดบัตา่งๆ เปรียบเทียบกบัgปา้
หมายท่ีก าหนดไวเ้ดมิ 

(4) จะตอ้งมีระบบการ Feed Back ท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะ Feed Back System นีเ้ป็น
หวัใจของการประเมินผลโครงการ การประเมินผลจะส าเร็จสมบรูณไ์มไ่ดห้ากขาดระบบการ Feed 
Back ท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

4.2 จดุมุง่หมายของการประเมินผล 
    Weiss (1973 : 4) สรุปวา่ จดุมุง่หมายของการประเมินผลก็เพ่ือวดัผลกระทบของ 

โครงการ เทียบกบัวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นฐานะเป็นมรรควิธีท่ีน าไปสูก่ารตดัสินใจเก่ียวกบั
โครงการและการปรบัปรุงโครงการในอนาคต กลา่วอีกนยัหนึ่ง การประเมินผลไมไ่ดมี้จดุมุง่หมายเพ่ือ
การสรา้งทฤษฎีส าหรบัอธิบายปรากฏการณ ์แตเ่พ่ือการทดสอบโดยการน าความรูท่ี้มีอยู่ไปใช้
ประโยชนใ์นทางปฏิบตั ิถึงแมก้ระนัน้ก็ไมไ่ดห้มายความว่า การประเมินผลจะไมก่่อใหเ้กิดความรู้
ใหม่ๆ  เพียงแตว่่าเนน้ดา้นปฏิบตัมิากกวา่ดา้นทฤษฎี 

การวางแผน (Planning) 

เทียบ 
การด าเนินการตามแผน 

(Implementation) 
การประเมินผล 

(Evaluation) 
ท า 

คิด 
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     1. ประโยชนข์องการประเมินผล ผลลพัธจ์ากการประเมินผลมีประโยชนต์อ่การ 
วินิจฉยัสั่งการในกรณีดงัตอ่ไปนี ้Weiss ( 1973 : 16-17 ) 

         (1) เพ่ือด าเนินงานตอ่หรือเลิกด าเนินงานตามโครงการ 
(2) เพ่ือปรบัปรุงกระบวนการปฏิบตัใินโครงการ 
(3) เพ่ือเพิ่มหรือลดมาตรการและเทคนิคบางประเภทในโครงการ 
(4) เพ่ือสรา้งโครงการในลกัษณะคลา้ยคลงึกนัในทอ้งท่ีอ่ืนๆ 

   (5) เพ่ือแบง่สรรทรพัยากรระหวา่งโครงการท่ีตา่งแก่งแยง่แขง่ขนักนั 
     (6) เพ่ือสนบัสนนุหรือหกัลา้งกรอบทฤษฎีซึ่งเป็นรากฐานของโครงการ 

     2. การประเมินผลอาจถกูน าไปใชใ้นทางท่ีผิด ไดเ้ช่นกนั ซึ่ง Suchman (1967 :  
143)  ไดส้รุปไวเ้ป็น 5 ลกัษณะ คือ 

(1) แบบตบตา (eye-wash) คือ ความพยายามหาเหตผุลแก่โครงการท่ีลม้เหลว 
โดยจงใจเลือกประเมินเฉพาะสว่นท่ีดี จดุมุง่หมายของการประเมินผลเชน่นีจ้งึเป็นเพียงเพ่ือแสดง
สว่นท่ีประสบความส าเรจ็ในโครงการ 

(2) แบบผกัชีโรยหนา้ (white-wash) คือ ความพยายามปกปิดความผิดพลาดของ 
โครงการ โดยหลีกเล่ียงการประเมินผลท่ีเป็นกลาง 

(3) แบบระเบดิใตน้  า้ (submarine) คือ ความพยายามท าลายโครงการ โดยไม ่
ค านงึถึงคณุคา่ของโครงการ เพียงก าจดัใหห้มดไป ซึ่งมกัเป็นการลม้ลา้งโครงการท่ีเป็นคูแ่ขง่ 

(4) แบบวางทา่ (posture) คือ ความพยายามใชก้ารประเมินผลเพ่ืออาศยัรม่เงา 
ของวิธีการทางวิทยาศาสตรใ์หด้นูา่เล่ือมใสในสายตาของสาธารณชนโดยมีจดุมุ่งหมายท่ีแฝง 

(5) แบบผดัวนัประกนัพรุง่ (postponement) คือ ความพยายามถ่วงเวลาการ 
ลงมือด าเนินงานโดยแสรง้วา่แสวงหาความเป็นจรงิ โดยหวงัวา่กวา่การประเมินผลจะเสรจ็สิน้
วิกฤตกิารณท์ัง้หลายนา่จะผ่านไปแลว้ 

(6) แบบแทนท่ี (substitution) คือ ความพยายามพรางความลม้เหลวในสว่นท่ี 
ส าคญัโดยเบนความสนใจไปท่ีเรื่องไมส่  าคญัในโครงการ ซึ่งพอจะแกต้วัได ้

     นอกจากนี ้การประเมินผลก็อาจใชใ้นทางท่ีผิดในลกัษณะอ่ืนๆ ไดอี้กมาก เชน่ เพ่ือ 
สนบัสนนุการตดัสินใจท่ีไดก้ าหนดไวล้ว่งหนา้แลว้ และเพ่ือการประชาสมัพนัธข์องโครงการ เป็นตน้ 

4.3 ความแตกตา่งระหวา่งการประเมินโครงการกบัการประเมินผลโครงการ 
     1) การประเมินโครงการ (Project Appraisal) และการศกึษาความเป็นไปไดข้อง 

โครงการ (Project Feasibility study) เป็นการศกึษาตวัโครงการท่ีเป็นขอ้เสนอก่อนการลงมือ 
ด าเนินงาน เพ่ือดวูา่โครงการนัน้มีความเหมาะสมหรือไมใ่นแง่มมุตา่งๆ ก่อนท่ีจะด าเนินการ 
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     2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) มีจดุมุง่หมายไปท่ีตวัโครงการท่ีได ้
เกิดขึน้แลว้ และตอ้งการดวู่าการด าเนินการปฏิบตัโิครงการและผลของโครงการเป็นอยา่งไร 

4.4 ความสมัพนัธร์ะหวา่งการประเมินผล (Evaluation) กบัเคา้โครงการ (Project design)  
    ในการประเมินผลโครงการใดก็ตาม ผูป้ระเมินผลจะตอ้งทราบวา่โครงการนัน้ก าหนด 

เปา้หมาย (Target) ไวอ้ย่างไร และอะไรคือสิ่งท่ีแสดงว่าโครงการนัน้บรรลเุปา้หมาย มิฉะนัน้แลว้ก็จะ
ไมส่ามารถ วดัความกา้วหนา้ของโครงการได ้ดงัท่ีมีค  ากลา่วเปรียบเทียบในเรื่องนีว้า่ “ ถา้เราไม่
ทราบว่าเราจะไปไหน ก็ไมมี่เสน้ทางใดท่ีจะน าเราไปถึงท่ีนัน้ได ้” นอกจากนี ้ผูป้ระเมินผลยงัจะตอ้ง
ทราบว่ามีสภาพการณ ์(Conditions) นอกเหนือการควบคมุบงัคบัของโครงการอนัใดบา้งท่ีมีอิทธิพล
ตอ่การบรรลเุปา้หมายของโครงการ ทัง้นี ้เพ่ือท่ีจะทดสอบวา่ความลม้เหลวของโครงการมีสว่น
สมัพนัธก์บัสภาพการณเ์ชน่ว่านัน้หรือไม่ 

     ดงันัน้ การประเมินผลจงึตอ้งเริ่มตน้ดว้ยการศกึษาเคา้โครง (design) ของโครงการท่ีจะ 
ประเมินผล ซึ่งเป็นกรอบ (Framework) ของการวางแผนท่ีแสดงโครงสรา้ง (Structure) ของแผนทัง้นี ้
เพ่ือท่ีจะตรวจสอบว่าเปา้หมายของโครงการคืออะไร อะไรคือเครื่องวดัความกา้วหนา้ของโครงการท่ีผู้
วางแผนไดก้ าหนดไว ้และมีสภาพการณน์อกเหนือการควบคมุบงัคบัของโครงการอนัใดบา้งซึ่งผู้
วางแผนสนันิษฐานวา่จะตอ้งมีอยู่ โครงการนัน้จงึจะประสบผลส าเรจ็ ฉะนัน้ ผูป้ระเมินผลจงึตอ้ง
อาศยัเคา้โครงการ (Project design) เป็นกรอบของการประเมินผลดว้ยตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้นี ้จะ
เห็นไดว้า่ การประเมินผลกบัเคา้โครงการนัน้แยกกนัไมอ่อกดว้ยเหตนีุ  ้การศกึษาเรื่องการประเมินผล
จงึตอ้งเริ่มตน้ดว้ยการศกึษาใหเ้ขา้ใจแจม่แจง้เสียก่อนวา่เคา้โครงการนัน้คืออะไร และมีความส าคญั
ตอ่การประเมินผลอยา่งไร 

     1. การท าความกระจา่งแจง้เก่ียวกบัเคา้โครงการ (Design Clarification) ดงัไดก้ล่าวไว้
แลว้ เคา้โครงการเป็นกรอบของการประเมินผล (Evaluation framework) ดงันัน้ การประเมินผลจงึ
ตอ้งเริ่มตน้ดว้ยการศกึษาเคา้โครงการของโครงการท่ีจะประเมินผล ในกรณีท่ีผูป้ระเมินผลมิใช่
เจา้หนา้ท่ีโครงการซึ่งอาจเป็นเจา้หนา้ท่ีวิเคราะหง์บประมาณหรือเจา้หนา้ท่ีซึ่งรบัผิดชอบในการ
ประเมินผลโดยเฉพาะ (Evaluation Staff) การศกึษาเคา้โครงการของโครงการท่ีจะประเมินผลจะท า
ไดโ้ดยเชิญเจา้หนา้ท่ีโครงการซึ่งรบัผิดชอบโครงการนัน้ และเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง เชน่ นกัวิเคราะห์
งบประมาณ เจา้หนา้ท่ีโครงการของกรมวิเทศสหการ (ในกรณีท่ีเป็นการประเมินผลโครงการท่ีไดร้บั
ความชว่ยเหลือจากตา่งประเทศ) เป็นตน้ มาปรกึษาหารือเพ่ือสอบถามจดุหมายของโครงการ 
(Objectives) ตวัชีค้วามกา้วหนา้ตามเปา้หมาย (Indicators)และขอ้สนันิษฐานเก่ียวกบัความส าเรจ็
ของโครงการ (Assumptions) เม่ือไดท้ราบโครงสรา้งตา่งๆของโครงการนัน้อย่างแจม่แจง้แลว้ ผู้
ประเมินผลจะตอ้งบนัทกึไวเ้พ่ือใหก้ารวิเคราะหเ์คา้โครงการง่ายยิ่งขึน้ ควรบนัทึกไวใ้นแบบทดสอบ
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ความสมเหตสุมผลของเคา้โครงการ (Logical framework matrix) การบนัทกึขอ้ความดงักลา่วควร
บนัทกึขอ้ความโดยยอ่ใหก้ะทดัรดั รดักมุ เพ่ือแสดงใหเ้ห็นเปา้หมายของโครงการอย่างชดัแจง้ หรือ
อยา่งนอ้ยท่ีสดุก็ควรบนัทกึเป็นประเดน็และตวัชีว้ดัไวเ้พ่ือใชใ้นการประเมินผลตอ่ไป 

     การท าความกระจา่งแจง้เก่ียวกบัเคา้โครงการนี ้เป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่ง 
ส าหรบัการประเมินผล เพราะถา้หากว่าผูป้ระเมินผลไมท่ราบเคา้โครงการท่ีจะประเมินผลอยา่งชดั
แจง้แลว้ก็ไมอ่าจจะท าการประเมินผลได ้

     2. การวิเคราะหค์วามสมเหตสุมผลของเคา้โครงการ  (Analysis of Logical Framework 
Lingkages)  เม่ือไดศ้กึษาเคา้โครง (design) ของโครงการท่ีจะประเมินผลอยา่งแจม่แจง้แลว้ ผู้
ประเมินผลจะตอ้งวิเคราะหว์่าเคา้โครงการท่ีไดว้างไวน้ัน้สมเหตสุมผล (Rational) หรือไม ่โดย
ตรวจสอบความเก่ียวโยงระหวา่ง ปัจจยั ผลได ้วตัถปุระสงค ์และเปา้หมายระดบัสงู ตลอดจน
ความถกูตอ้งของตวัชีว้ดัความกา้วหนา้ตามเปา้หมายและขอ้สนันิษฐานเก่ียวกบัความส าเรจ็ของ
โครงการ เชน่เดียว กบัการวิเคราะหค์วามสมเหตสุมผลของเคา้โครงการในขัน้วางแผน ดงัท่ีไดก้ลา่ว
ไวแ้ลว้ในหวัขอ้เคา้โครงการ (Project Design) การท่ีผูป้ระเมินผลตอ้งตรวจสอบความสมเหตสุมผล
ของเคา้โครงการนัน้ก็เพราะการวางเคา้โครงการมีส่วนสมัพนัธก์บัความส าเรจ็ของโครงการ และ
ปรากฏอยูเ่สมอว่าความลม้เหลวของโครงการเน่ืองมาจากการวางเคา้โครงการไมดี่ 

        1) จดุหมายของโครงการ (Objectives) การวางแผนโครงการท่ีดีจะตอ้งก าหนด 
จดุหมาย (Objectives) หรือสิ่งท่ีโครงการคาดหวงัตามล าดบัชัน้จากสงูไปหาต ่า ดงันี ้

  (1) เปา้หมายระดบัสงู (Goal) หรือเปา้ประสงคก์ารพฒันา 
  (2) วตัถปุระสงค ์(Purpose) 
  (3) ผลได ้(Outputs) 
  (4) กิจกรรม (Activities) 
  (5) ปัจจยั (Inputs) 

         เพ่ือใหเ้ขา้ใจง่ายย่ิงขึน้จะอธิบายความหมายของจดุหมายตา่งๆ จากระดบัต ่าไปหาสงู 
  (1) ปัจจยั (Inputs) หมายถึง ทรพัยากร (Resources) ท่ีใชใ้นโครงการ  เช่น  

งบประมาณ คน สิ่งของตา่งๆ รวมทัง้วสัดคุรุภณัฑ ์และหมายความรวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนๆใน ขอ้ (2) 
  (2) กิจกรรม (Activities) ตา่งๆ ของโครงการ เชน่ ฝึกอบรม ประชาสมัพนัธ ์ 

แจกปัจจยัการผลิต เป็นตน้ 
  (3) ผลได ้(Outputs) หมายถึง ผล (Results) ท่ีผูว้างแผนประสงคใ์หเ้กิดขึน้โดย 
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การบริหารทรพัยากรของโครงการ (Inputs) ท่ีดีและถกูตอ้ง เชน่ ตวัเข่ือนและระบบสง่น า้ (Irrigation 
network) และเจา้หนา้ท่ีชลประทานท่ีผา่นการฝึกอบรมทางเทคนิค เป็น (Outputs) ซึ่งเป็นผล 
(Results) ท่ีผูว้างแผนคาดหวงัใหเ้กิดขึน้จากการบริหารทรพัยากรของโครงการ (Inputs) 
คือ ก าลงัคน (manpower) การฝึกอบรม เครื่องมือเครื่องใชแ้ละวสัดกุ่อสรา้ง 

  (4) วตัถปุระสงค ์(Purpose) หมายถึง ประโยชนท่ี์ผูว้างแผนคาดหวงัว่าจะ 
เกิดขึน้ ถา้หากโครงการนัน้เสรจ็สมบรูณต์ามก าหนดเวลา และประโยชนน์ัน้เป็นเหตผุลเบือ้งตน้ของ
การวางแผนโครงการนัน้ เชน่ การเพิ่มผลผลิตการเกษตร คือ ประโยชนท่ี์ผูว้างแผนโครงการ
ชลประทานคาดหวงัวา่จะเกิดขึน้ ถา้หากโครงกาชลประทานเสรจ็สมบรูณต์ามก าหนดเวลา และการ
ท่ีวางโครงการนีข้ึน้ก็เพราะตอ้งการใหผ้ลผลิตการเกษตรเพิ่มขึน้ ดงันัน้ การเพิ่มผลผลิตการเกษตรจงึ
เป็นวตัถปุระสงค ์(Purpose) ของโครงการชลประทาน 

  (5) เปา้ประสงคก์ารพฒันาหรือเปา้หมายระดบัสงู (Goal) หมายถึงจดุหมายของ 
แผนงาน (Program objective) ซึ่งความส าเรจ็ของโครงการมีสว่นชว่ยใหบ้รรลจุดุหมายนัน้ได  ้
จดุหมายของแผนงานกวา้งกวา่จดุหมายท่ีเป็นวตัถปุระสงคข์องโครงการ เชน่ แผนงานพฒันาการ
เกษตร (ซึ่งรวม โครงการทัง้หลายท่ีมีวตัถปุระสงคท่ี์จะเพิ่มผลผลิตการเกษตร) มีจดุหมายคือ การ
เพิ่มรายไดข้อง เกษตรกรซึ่งเป็นจดุหมายท่ีกวา้งกว่าการเพิ่มผลผลิตการเกษตรดงันัน้ การเพิ่มรายได้
เกษตรกรจงึเป็นเปา้หมายระดบัสงู (Goal) ของโครงการชลประทาน และโครงการอ่ืนๆ ท่ีอยูภ่ายใต้
แผนงานพฒันาการเกษตร เชน่ โครงการสง่เสรมิการปลกูขา้ว เป็นตน้ 

   อนึ่ง พงึสงัเกตวา่ ปัจจยั (Inputs) ผลได ้(Outputs) วตัถปุระสงค ์(Purpose)  
เปา้หมายระดบัสงู (Goal) ซึ่งเป็นจดุหมายแตล่ะชัน้ของโครงการนัน้ มีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกนั 
กลา่วคือ ถา้หากการบรหิารทรพัยากรของโครงการและสิ่งอ่ืนๆ ท่ีเรียกรวมกนัวา่อินพทุ เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) แลว้ก็จะเกิดผลท่ีผูว้างแผนคาดหวงัไวซ้ึ่งเรียกว่า เอาทพ์ทุ และเม่ือเกิด
เอาทพ์ทุแลว้ก็จะน าไปสูก่ารบรรลวุตัถปุระสงคข์องโครงการ และถา้โครงการบรรลวุตัถปุระสงคแ์ลว้ก็
จะมีสว่นชว่ยใหบ้รรลเุปา้หมายระดบัสงู (Goal) ดงัจะเห็นไดว้า่ถา้การบรหิารทรพัยากรของโครงการ
ชลประทานเป็นไปอยา่งดีแลว้ก็จะท าใหเ้กิดระบบชลประทาน และเจา้หนา้ท่ีควบคมุระบบ
ชลประทานซึ่งผา่นการฝึกอบรมมาแลว้ ซึ่งเป็น Outputs ของโครงการนีแ้ละถา้มีระบบชลประทาน
แลว้ก็จะน าไปสูก่ารบรรลวุตัถปุระสงค ์คือ การเพิ่มผลผลิตการเกษตรและเม่ือผลผลิตการเกษตร
เพิ่มขึน้แลว้ก็จะมีสว่นชว่ยใหร้ายไดเ้กษตรกรเพิ่มขึน้ 

             อยา่งไรก็ดี ความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงระหว่างจดุหมาย (Objectives) ตา่งๆ ดงักลา่ว
ขา้งตน้เป็นเพียงสมมตฐิานท่ีวา่ การบรรลจุดุหมายล าดบัลา่งจะน าไปสูก่ารบรรลจุดุหมายล าดบัสงู 
สมมตฐิานดงักล่าวเรียกในภาษาองักฤษว่า “Linked Hypotheses” ซึ่งมีความหมายว่าสมมตฐิาน
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ดงักลา่วจะเป็นจรงิไดก็้ตอ่เม่ือสภาพการณบ์างอย่างซึ่งอยูน่อกเหนือการควบคมุบงัคบัของโครงการมี
อยูห่รือเกิดขึน้ 

2. การทดสอบความสมเหตสุมผล ในการศกึษาเคา้โครงการ (Project Design  
Study) นี ้เจา้หนา้ท่ีประเมินผล (Evaluation Staff) จ าเป็นจะตอ้งทดสอบความสมเหตสุมผล 
(Rational) และความเป็นไปได ้(Feasible) ของเคา้โครงการวา่เป็นไปตามสมมตุฐิานแหง่
ความสมัพนัธก์นัหรือไม่ (Linked  Hypotheses) การทดสอบเคา้โครงการดงักลา่วท่ีองคก์าร ILO 
(International Labour Organization) ไดใ้หข้อ้สงัเกตไวด้งัตอ่ไปนี ้คือ  

    1) การทดสอบปัจจยั (Verification test for Inputs) 
            (1) อินพทุจะถกูก าหนดไวใ้หเ้ห็นถึงความสมัพนัธท่ี์จะสง่ผลใหเ้กิดกิจกรรม 
มากกวา่การแสดงในลกัษณะทรพัยากรท่ีไมมี่ความสมัพนัธก์บักิจกรรม 

        (2) คา่ใชจ้า่ยส าหรบัอินพทุจะตอ้งแจกแจงใหช้ดัเจน 
         (3) จ าเป็นท่ีจะตอ้งก าหนดรายการของอินพทุท่ีมีความส าคญั ท่ีก่อใหเ้กิด 

การกระท าในขัน้กิจกรรม 
                   (4) ปัจจยัและความสมัพนัธก์บัขอ้สนันิษฐาน จะแสดงพฤตกิรรมท่ีจ าเป็น 
และความเพียงพอท่ีจะสง่ผลใหเ้กิดการกระท าในขัน้กิจกรรม 

    2) การทดสอบกิจกรรม (Verification test for Activities) 
(1) กิจกรรมจะถกูก าหนดไวใ้หก้ารด าเนินการสามารถพิสจูนผ์ลความ  

กา้วหนา้ไดท้ัง้ในเชิงปรมิาณ และระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
(2) กิจกรรมจะแสดงถึงขัน้ตอนการด าเนินงานมากกวา่แสดงในรูปของผล 

ขัน้สดุทา้ยจากการด าเนินงาน (Complete Outputs) 
(3) กิจกรรมท่ีส าคญัๆ อนัจะสง่ผลใหเ้กิดเอาทพ์ทุ จะถกูก าหนดไวเ้ท่านัน้ 
(4) จะตอ้งไมมี่กิจกรรมซึ่งไมส่ามารถสง่ผลใหเ้กิดการบรรลเุปา้หมายใน 

ระดบัเอาทพ์ทุ 
(5) ความส าเรจ็ในการด าเนินงานขัน้กิจกรรม และความสมัพนัธก์บัขอ้ 

สนันิษฐานจะแสดงพฤตกิรรมท่ีจ าเป็น และเพียงพอท่ีจะสง่ผลใหเ้กิดผลท่ีตอ้งการในระดบัเอาทพ์ทุ 
   3) การทดสอบผลได้ (Verification test for Outputs) 

(1) เอาทพ์ทุจะแสดงใหเ้ห็นถึงความกา้วหนา้ท่ีสามารถพิสจูนไ์ดท้ัง้ในเชิง 
ปรมิาณและระยะเวลา 

(2) เอาทพ์ทุคือผลท่ีไดร้บัจากการด าเนินงานในขัน้กิจกรรม (As results of 
Activities) มิใชข่ัน้ตอนการด าเนินงานหรือกิจกรรม 



56 
 

(3) เอาทพ์ทุท่ีจ  าเป็นท่ีจะสง่ผลโดยตรงตอ่การบรรลวุตัถปุระสงคเ์ทา่นัน้ ท่ี 
จะถกูก าหนดไว ้

(4) จะไมป่รากฏเอาทพ์ทุซึ่งไมส่ง่ผลใหเ้กิดการบรรลวุตัถปุระสงคใ์นเคา้ 
โครงการ 

(5) วตัถปุระสงคจ์ะถกูก าหนดในรูปความส าเรจ็ของเปา้หมาย มิใชว่ิธีการ 
ท่ีจะไปสูเ่ปา้หมายนัน้ 

(6) ผลท่ีตอ้งการใหเ้กิดขึน้ในระดบัเอาทพ์ทุ และความสมัพนัธข์องขอ้ 
สนันิษฐานจะก่อใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีเพียงพอและจ าเป็นท่ีจะสง่ผลใหเ้กิดการบรรลวุตัถปุระสงค ์

   4) การทดสอบวัตถุประสงค ์(Verification test for Immediate Objective) 
(1) วตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดไวจ้ะแสดงใหเ้ห็นถึงความส าเร็จของโครงการ  

ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
(2) วตัถปุระสงคข์องโครงการจะมีลกัษณะเป็นเอกพจน ์(Single  

Immediate Objective) กลา่วคือมีวตัถปุระสงคเ์ดียวอย่างเดน่ชดั มิไดเ้ป็นการขยายความตามกลุม่
ตา่งๆ ของเปา้หมายในระดบันี ้

(3) กลุม่ตา่งๆ ของเปา้หมายในระดบันีจ้ะตอ้งอธิบายไวอ้ยา่งชดัเจน 
(4) จะตอ้งมีเหตผุลท่ีเช่ือไดว้่า การบรรลวุตัถปุระสงคใ์นระดบันีจ้ะสง่ผล 

ไปสูค่วามส าเรจ็ในเปา้หมายระดบัสงู (Higher-level Objective) 
(5) วตัถปุระสงค ์จะถกูก าหนดในรูปความส าเรจ็ของโครงการ มิใชว่ิธีการท่ี 

จะไปสูเ่ปา้หมายนัน้ 
(6) ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของวตัถปุระสงค ์จะอธิบายใหเ้ห็นถึงจดุหมายของ 

โครงการ การสมเหตสุมผลท่ีคาดไดว้า่ หากตวัชีว้ดัความส าเรจ็ตามเปา้หมายเป็นจรงิก็จะแสดงให้
เห็นวา่วตัถปุระสงคข์องโครงการบรรลผุลส าเรจ็ 

(7) ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ (Indicator) เป็นการวดัผลส าเรจ็ของโครงการจาก 
เปา้หมายซึ่งเป็นท่ียอมรบัทัง้ในเชิงปรมิาณ คณุภาพ และในระยะเวลาท่ีก าหนด 

(8) ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ (Indicator) ในระดบัวตัถปุระสงคม์ิใชเ่ป็นตวั 
เอาทพ์ทุท่ีน ามากลา่วซ า้ 

(9) การบรรลผุลส าเรจ็ในระดบัวตัถปุระสงค ์จะเป็นไปไมไ่ดใ้นชว่งเวลา 
พรอ้มกบัการบรรลเุปา้หมายของเอาทพ์ทุ 

(10) ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ในระดบัวตัถปุระสงค ์จะเป็นผลโดยตรงมาจาก 
เอาทพ์ทุและขอ้สนันิษฐานของเอาทพ์ทุ 



57 
 

(11) เคา้โครงการจะตอ้งแสดงอยา่งเดน่ชดัถึงวิธีการ สถานท่ี และเวลาท่ีจะ 
จดัเก็บขอ้มลู 

(12) การบรรลถุึงวตัถปุระสงค ์(10) และขอ้สนันิษฐานท่ีเหมาะสม จะท าให ้
เกิดพฤตกิรรมท่ีจ าเป็น และเพียงพอท่ีจะสง่ผลใหเ้กิดความส าเรจ็ในเปา้หมายระดบัสงู 

(13) ขอ้สนันิษฐานจะตอ้งมีความเป็นไปได ้และเป็นรูปธรรม 
(14) ถา้หากเป็นไปได ้ขอ้สนันิษฐานควรก าหนดใหอ้ยูใ่นรูปขอบเขตท่ี 

เก่ียวเน่ืองกบัผูป้ฏิบตังิาน 
   5. การทดสอบจุดมุ่งหมายระดับสูง (Verification test for higher level  

Objective) 
(1) จดุมุง่หมายระดบัสงู จะแสดงใหเ้ห็นถึงผลท่ีไดร้บัจากโครงการซึ่งอยู่ 

เหนือกว่าวตัถปุระสงค ์
(2) จดุมุง่หมายระดบัสงู จะประกอบดว้ยจดุมุง่หมายเดียว (Single 

Objective) หรือกลุม่ของจดุมุง่หมายซึ่งเปรียบเทียบในระดบัเดียวกนั 
(3) จดุมุง่หมายระดบัสงู ชีใ้หเ้ห็นถึงความกา้วหนา้ท่ีเป็นท่ียอมรบั 
(4) ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของจดุมุง่หมายระดบัสงู จะถกูอธิบายอยา่งสมเหต ุ

สมผลในความส าเรจ็ของเปา้หมายระดบัสงู 
(5) ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของจดุมุง่หมายระดบัสงูจะตอ้งเป็นตวัชีว้ดัความ  

กา้วหนา้ท่ียอมรบั และแสดงทัง้ในเชิงปรมิาณหรือคณุภาพ และระยะเวลาท่ีก าหนดแนน่อน 
(6) จะตอ้งแสดงตวัชีว้ดัความกา้วหนา้ใหช้ดัแจง้พรอ้มวิธีการจดัหาขอ้มลู 

เพ่ือพิสจูนต์วัชีว้ดัความส าเร็จนี ้
4.5 สรุปผูป้ระเมินผลจะตอ้งท า  
    ความกระจา่งแจง้เก่ียวกบัเคา้โครงการและจ าแนกจดุหมายของโครงการออกเป็น ปัจจยั 

กิจกรรม ผลได ้วตัถปุระสงคข์องโครงการ และเปา้ประสงค ์การพฒันา 
(ตารางท่ี 1 row 1) 

4.6 กระบวนการโครงการ  
     ค  าวา่ กระบวนการ หรือ Process ในท่ีนีห้มายถึง การด าเนินงานอย่างมีระเบียบและ

ตอ่เน่ืองเป็นขัน้เป็นตอน โดยทั่วไปวงจรโครงการ (Project Cycle) มี 5 ขัน้ตอนใหญ่ คือ การศกึษา
และก าหนดโครงการ การเตรียมโครงการ การประเมินและอนมุตัโิครงการ การด าเนินงานตาม
โครงการ และการติดตามและประเมินผลโครงการ (บนัเทิง มาแสง, 2530 : 14) แตใ่นท่ีนีจ้ะเสนอ
กระบวน การโครงการ (Project Process) เป็น 3 ขัน้ตอนใหญ่ๆ ตามระเวลาของโครงการ กลา่วคือ
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ขัน้ตอนก่อนด าเนินการโครงการ ระหว่างการด าเนินงานโครงการ และหลงัการด าเนินงานโครงการ 
(ตารางท่ี 1 row 2) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

     1. ก่อนการด าเนินงานโครงการ (Before the project) เป็นขัน้ตอนท่ีเก่ียวกบัการวางแผน
จดัท าโครงการ หรือเรียกวา่ Project formulation and planning ขัน้ตอนนีจ้ะเก่ียวกบัการศกึษา 
ก าหนดวตัถปุระสงค ์พืน้ท่ีเปา้หมาย กลุม่บคุคลเปา้หมาย ระยะเวลาเปา้หมาย ก าหนดกิจกรรมของ
โครงการ ประมาณคา่ใชจ้่าย ผลได ้แหลง่ท่ีมาของคา่ใชจ้่าย และการจดัองคก์รบรหิารโครงการ เป็น
ตน้ 

  2. ระหวา่งการด าเนินงานโครงการ (During the project) เป็นขัน้ตอนท่ีโครงการ 
ผา่นการอนมุตัใิหด้  าเนินการได ้โครงการจะมีแผนปฏิบตัิการและด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว ้ในชว่ง
นี ้ตามทศันะของการประเมินผล เป็นชว่งท่ีโครงการใสปั่จจยัและทรพัยากร (Inputs) เขา้ไปใน
กิจกรรม (Activities) เม่ือผา่นกระบวนการแลว้จะเกิดผลไดเ้บือ้งตน้ (Outputs) ตอ่จากนัน้จะเกิด
ผลไดใ้นระดบักลาง (Effect) หรือผลกระทบระยะสัน้ตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ (Impact) 
 3. หลงัการด าเนินงานโครงการ (After the project) ชว่งนีเ้ป็นชว่งท่ีเกิดผลไดห้รือ 
ผลกระทบระดบักลาง และผลไดร้ะดบัสดุทา้ยของโครงการ (Ultimate Impacts) ผลกระทบของ 
โครงการนีอ้าจเกิดขึน้ตามแผนท่ีวางไวห้รือโครงการอาจมีผลไดเ้ป็นอยา่งอ่ืน เพราะในชว่งดงักลา่ว 
มีปัจจยัหลายอยา่งท่ีโครงการไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคม     
เป็นตน้ ปัจจยัเหลา่นีอ้าจท าใหผ้ลไดข้องโครงการมีลกัษณะผิดแผกแตกตา่งไปจากวตัถปุระสงคท่ี์
วางไว ้
 
5. ประเภทการประเมินผลโครงการ 

มีผูแ้บง่ประเภทการประเมินผลโครงการโดยใชช้ว่งเวลาเป็นเกณฑอ์อกเป็นประเภทตา่งๆ ท่ี 
มีความคลา้ยคลงึและความแตกตา่งกนั ดงันี ้
 5.1 ประเภทการประเมินผลโครงการของ United Nations (บนัเทิง มาแสง, 2532 : 15-17) 
United Nations ไดแ้บง่ประเภทของการประเมินผล ตามชว่งเวลาออกเป็น 4 ประเภท 
คือ (ตารางท่ี 1 row 1.3) 

(1) การประเมินก่อนเริ่มโครงการ (Exante Evaluation) คือ การประเมินความ 
เหมาะสมของโครงการ อาจจะเป็นการศกึษาถึงความเป็นไปไดข้อง Project Appraisal ความเป็นไป 
ไดข้องแผนด าเนินงาน (Operation Plan) การตรวจสอบสถานะภาพของโครงการในลกัษณะตา่งๆ 
อาท ิความเป็นไปไดข้องผลกระทบท่ีมีตอ่ระบบเศรษฐกิจและสงัคม ความเป็นไปไดข้องระบบบริหาร 
(Management System) ความพรอ้มเพรียงของปัจจยัตา่งๆ นอกจากนี ้การประเมินผลก่อนเริ่ม
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โครงการอาจจะน าขอ้มลูตา่งๆ ของโครงการท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลงึกนัและไดเ้คยด าเนินการมาแลว้ 
มาศกึษาวิเคราะหถ์ึงความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมของโครงการ เพ่ือใหโ้ครงการมีความ
สมบรูณพ์รอ้มท่ีจะด าเนินการในขัน้ Implementation ได ้
  การประเมินผลในขัน้ตอนนีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือใหข้อ้มลูแก่ผูมี้อ  านาจอนมุตัิโครงการ 
และการอนมุตัใินท่ีนีคื้อ อนมุตัใิหท้  าหรือไมใ่หท้  าโครงการ และถา้โครงการไมไ่ดร้บัการอนมุตัิแลว้
ขัน้ตอนตอ่ไปของโครงการก็จะท าไมไ่ด ้ตวัอยา่งเชน่ โครงการในแผนงานตา่งๆ ในแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 10 จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัจิากคณะรฐัมนตรี โดยส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ เป็นผูใ้หข้อ้เสนอแนะ โครงการเหลา่นัน้จะ
ด าเนินการไดต้อ่เม่ือไดร้บัการอนมุตัจิากคณะรฐัมนตรีแลว้ ส าหรบัการประเมินผลตามขัน้ตอนนีเ้ป็น
การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ และเป็นการพิจารณาไปพรอ้มๆ กนัหลายดา้น เชน่ 
  - ดา้นเทคนิค ศกึษาวา่เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ตวัอยา่งเชน่ โครงการการผลิตทาง
การเกษตร จะตอ้งท าการศกึษาถึงปัจจยัในการผลิต กรรมวิธีในการผลิตคณุภาพของผลผลิต เหลา่นี ้
เป็นตน้ 

- ดา้นการเงิน (Financial Analysis) วิเคราะหว์่าโครงการท่ีจะด าเนินการนัน้ จะ 
ใหผ้ลคุม้คา่กบัเงินลงทนุหรือไม่ อยา่งไร 

- ดา้นเศรษฐกิจ (Economic Analysis) วิเคราะหว์่าโครงการท่ีจะด าเนินการนัน้จะ 
ใหผ้ลตอ่เศรษฐกิจโดยสว่นรวมอยา่งไร 

- ดา้นสงัคม (Social Analysis) วิเคราะหว์า่โครงการจะใหผ้ลดีตอ่สงัคมอยา่งไร 
- ดา้นสิ่งแวดลอ้ม ศกึษาวา่โครงการนัน้จะมีผลกระทบกบับคุคลกลุม่อ่ืนๆ หรือ 

สภาพแวดลอ้มในพืน้ท่ีเปา้หมายและพืน้ท่ีใกลเ้คียงอย่างไร 
  นอกจากการศกึษาและวิเคราะหต์ามท่ีกลา่วแลว้ บางโครงการอาจมีความจ าเป็นท่ี 
จะตอ้งประเมินภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของกลุม่ประชากรเปา้หมาย ทัง้นีเ้พ่ือทราบภาวะเศรษฐกิจ 
และสงัคมของกลุม่บคุคลเปา้หมาย เพ่ือน ามาใชใ้นการวางแผนจดัท าโครงการและน ามาใชเ้ป็น
เกณฑส์ าหรบัการประเมินผลตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ 
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ตาราง 1 เปรียบเทียบเคา้โครงการและกระบวนการโครงการกบัประเภทการประเมินผลท่ีจ าแนกโดย 

  ใชช่ว่งเวลาเป็นเกณฑ ์
 (ทีมา : กองประเมินผล ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ)์ 
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 (2) การติดตามโครงการ (Project Monitoring) เป็นกิจกรรมท่ีท าในระหว่างการ 
ด าเนินงานตามโครงการ มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหข้อ้มลูดา้นปัจจยัหรือทรพัยากรของโครงการ เชน่ 
การจดัสง่ปัจจยั การใชปั้จจยัของแตล่ะกิจกรรมในโครงการ ผลไดเ้บือ้งตน้ ความคืบหนา้ ปัญหา 
และขอ้ขดัขอ้งตา่งๆ ของโครงการ ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการตดิตามจะมีประโยชนใ์นแง่ของการควบคมุ 
และก ากบัโครงการ เพ่ือใหโ้ครงการบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ 
 (3) การประเมินผลในระหวา่งการด าเนินงานตามโครงการ (On going Evaluation) 
ระหวา่งท่ีโครงการก าลงัด  าเนินการอยูนี่ ้จะมีการประเมินผลเป็นระยะๆ เพ่ือใหข้อ้มลูแก่กลุม่บคุคล 
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูบ้รหิารโครงการระดบัตา่งๆ สว่นใหญ่ขอ้มลูท่ีจะน ามาใชใ้นการ 
ประเมินผลนัน้ ไดม้าจากรายงานการตดิตามโครงการ และเก็บขอ้มลูเพิ่มเตมิเทา่ท่ีจ  าเป็น ส าหรบั 
สิ่งท่ีจะตอ้งประเมินก็คือกระบวนการด าเนินงาน (Implementation Process) โดยเนน้ในสิ่งเหลา่นี ้
คือ 

- ตรวจสอบใหแ้นใ่จว่าผลไดจ้ะตรงกบัวตัถปุระสงคข์องโครงการหรือไม่ 
- วิเคราะหถ์ึงประสิทธิภาพของกระบวนการด าเนินงานในแง่ของระยะเวลา  

คา่ใชจ้า่ยตอ่หนว่ยของการผลิต และวิเคราะหก์ารด าเนินงานขององคก์ร 
- วิเคราะหผ์ลไดเ้บือ้งตน้ในแง่ของปรมิาณตามเปา้หมาย และคณุภาพตาม 

มาตรฐาน 
- วิเคราะหถ์ึงศกัยภาพท่ีโครงการจะประสบผลส าเรจ็ตามวตัถปุระสงคเ์รง่ดว่น และ 

วิเคราะหถ์ึงศกัยภาพของโครงการท่ีจะบรรลวุตัถปุระสงคร์ะดบักลาง (Intermediate Objective) 
และวตัถปุระสงคร์ะยะยาว (Long Term Development Objective) 

- ใหข้อ้เสนอแนะเพื่อปรบัปรุงกระบวนการด าเนินงานเพื่อใหก้ารด าเนินงานเกิด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 (4) การประเมินผลหลังจากการทีโ่ครงการสิน้สุดแล้ว (Ex Post Evaluation) เป็น
การวิเคราะหผ์ลระยะสัน้และระยะยาวของโครงการ การวิเคราะหมี์ลกัษณะท่ีลงลกึ และให้
รายละเอียดมากกวา่ Ongoing Evaluation การวิเคราะหจ์ะเริ่มจากผลไดเ้บือ้งตน้ (Outputs) ผลได้
เบือ้งตน้นี ้ก่อใหเ้กิดผลไดร้ะดบักลาง (Effect) หรือผลกระทบระยะสัน้มากนอ้ยเพียงใด และจาก
ผลไดร้ะดบักลางนีจ้ะก่อใหเ้กิดผลไดร้ะดบัสดุทา้ยตามวตัถปุระสงคข์องโครงการหรือไม่ อยา่งไร
เพราะเหตใุด ในการประเมินผลในขัน้ตอนนีส้ิ่งท่ียากท่ีสดุ ไดแ้ก่ การเลือกแผนแบบการประเมินผล
(Evaluation design) ซึ่งทางท่ีดีควรจะไดก้ าหนดไวใ้นระบบการติดตามและประเมินผล เพ่ือท่ีจะได้
วางระบบการจดัเก็บขอ้มลูไดถ้กูตอ้ง 
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วตัถปุระสงคข์องการประเมินผลหลงัโครงการนัน้ เพ่ือใหบ้ทเรียนกวา้งๆ ในอนาคต 
ในแง่ของการก าหนดนโยบาย การวางแผนโครงการ วิธีการด าเนินงาน และบทบาทของปัจจยัตา่งๆ 
ท่ีโครงการไมส่ามารถควบคมุได ้แตมี่ผลกระทบตอ่ผลไดใ้นระยะยาวของโครงการ ส าหรบัจดุเนน้ของ
การประเมินผลหลงัโครงการนัน้มีดงันี ้

- วิเคราะหผ์ลไดข้องโครงการวา่ สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องแผนพฒันาใน 
ระดบัชาตหิรือไม่ 

- วิเคราะหว์า่วตัถปุระสงคข์องโครงการนัน้ ไดก้ าหนดไวถ้กูตอ้งแลว้หรือไม่ อยา่งไร 
- วิเคราะหถ์ึงปัจจยัตา่งๆ ซึ่งโครงการไมส่ามารถควบคมุได ้แตมี่ผลตอ่ความส าเรจ็ 

หรือลม้เหลวของโครงการ 
- วิเคราะหก์ารบรหิารองคก์ร และกระบวนการด าเนินงาน ตลอดจนการตดิตามและ 

ควบคมุโครงการ 
- วิเคราะหแ์นวทางการด าเนินงานและชีข้อ้ดีและขอ้บกพรอ่งของโครงการ 
การประเมินผลกระทบของโครงการนีส้ิน้เปลืองคา่ใชจ้า่ย ใชเ้วลาและความช านาญ 

ในการประเมินผล ดงันัน้ในทางปฏิบตัิควรเลือกโครงการท่ีคอ่นขา้งพิเศษ เชน่ โครงการตวัอยา่งหรือ
โครงการผลิตบางโครงการ เพ่ือไดบ้ทเรียนจากโครงการเหลา่นี ้และน าไปใชเ้พ่ือก าหนดนโยบาย 
แผนงาน และจดัท าโครงการใหม่ 

5.2 ประเภทการประเมินผลของ Michael Scriven (ประชมุ รอดประเสรฐิ, 2529 : 89-90) 
     Michael Scriven ไดจ้  าแนกการประเมินผลโครงการโดยใชช้ว่งเวลาเป็นเกณฑไ์ด ้2 

ประเภทคือ (ตารางท่ี 1 row 3.2) 
 (1) การประเมินผลระหวา่งโครงการ (Formative Evaluation) เป็นการประเมินผลใน
ขณะท่ีโครงการก าลงัด าเนินการอยู่ โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือเสนอขอ้มลูท่ีจ  าเป็นใหก้บัผูบ้รหิารได้
ปรบัปรุงแกไ้ขโครงการใหด้  าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ การประเมินผลระหว่างโครงการมี
คณุคา่ตอ่กระบวนการวางแผนเป็นอยา่งมาก การประเมินผลระหวา่งโครงการนัน้เป็นการประเมินผล
ภายในของโครงการ ซึ่งจะตอ้ง ท าการประเมินสว่นตา่งๆ ของเนือ้ในโครงการ อย่างละเอียดจงึเรียก
อีกอยา่งหนึ่งวา่ Intrinsic Evaluation 
 (2) การประเมินผลเมื่อเสรจ็สิน้โครงการ (Summative Evaluation) เป็นการประเมินผล
ภายหลงัจากการด าเนินงานโครงการไดส้  าเรจ็ลงแลว้ และผูป้ระเมินผลวิเคราะหข์อ้มลู 
เพ่ือใหผู้มี้อ  านาจตดัสินใจว่า โครงการนัน้มีคณุคา่มากนอ้ยเพียงใด สมควรท่ีจะด าเนินงานตอ่ไป
หรือไม ่หรือเรียกอีกอยา่งหนึ่งวา่ Pay-off Evaluation ซึ่งหมายถึงการประเมินผลโครงการหลงัจากท่ี
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ไดด้  าเนินงานเสรจ็สิน้แลว้ และใชข้อ้ดีหรือขอ้เสียท่ีเกิดขึน้ปรบัปรุงแกไ้ขโครงการและการด าเนินงาน
โครงการ 

5.3 ประเภทการประเมินผลโครงการของแอลคนิ (ประชมุ รอดประเสรฐิ, 2529 : 89-90)  
     แอลคนิ (Marvin C.Alkin)  จ  าแนกการประเมินผลโครงการไดเ้ป็น 5 ประเภท และแตล่ะ

ประเภทของการประเมินผลโครงการมีลกัษณะคลา้ยกบักระบวนการพฒันาโครงการ กลา่วคือ 
(ตารางท่ี 1 row 3.3) 

 (1) การประมาณการระบบ (Systems assessment) หมายถึงการศกึษาความเป็นไป 
ไดข้องโครงการประเมินความตอ้งการในการจดัท าโครงการ การวิเคราะหข์อ้มลูตา่งๆ ก่อนท่ีจะ
น าไปใชเ้พ่ือการด าเนินงานโครงการ วิเคราะหผ์ลตอบแทนท่ีจะไดร้บัจากการจดัท าโครงการ รวมทัง้
การคาดคะเนผลกระทบตา่ง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากการด าเนินโครงการ การประเมินโครงการประเภทนี้
บางทีเรียกวา่ “การประเมินก่อนตกลงใจด าเนินงานโครงการ (Pre-evaluation หรือ Ex-ant’e 
Evaluation) 
 (2) การวางแผนโครงการ (Program Planning) หมายถึง การจดัท าโครงการหรือ
รูปแบบของโครงการใหเ้หมาะสม และสอดคลอ้งกบัสว่นประกอบ รายละเอียดและขอ้มลูตา่งๆ ท่ี
โครงการมีอยู่ การประเมินโครงการประเภทนีเ้ป็นการจดัท าโครงการใหพ้รอ้มก่อนการด าเนินงาน
โครงการ หรือการน าโครงการไปปฏิบตันิั่นเอง 
 (3) การน าโครงการไปปฏิบตัิ (Program implementation) หมายถึง การประเมินผล 
กระบวนการในการด าเนินงานของโครงการใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีไดก้ าหนดไว ้การประเมิน
ประเภทนีมี้ช่ือเรียกตา่งกนัเช่น การประเมินขณะปฏิบตังิาน (Operational หรือ On-going 
evaluation) หรือเรียกวา่ การประเมินกระบวนการ (Process evaluation) หรืออาจใชค้  าวา่ การ
ถ่ายทอด (Transactions) การด าเนินงาน เป็นตน้ 
 (4) การปรบัปรุงโครงการ (Program improvement) หมายถึง การตรวจสอบหา
ขอ้บกพรอ่งของโครงการแลว้ปรบัปรุงแกไ้ขโครงการนัน้ใหด้  าเนินการตอ่ไปอยา่งตอ่เน่ือง การประเมิน
โครงการประเภทนีเ้ป็นการประเมินเม่ือโครงการเสรจ็สิน้แลว้ (End-of project evaluation) อยา่ง
ทนัทีทนัใด โดยเปรียบเทียบกบัวตัถปุระสงคข์องโครงการแลว้ปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้มลูยอ้นกลบั 
(feedback) ท่ีเกิดขึน้นัน้เพ่ือใหโ้ครงการมีผลงานตามวตัถปุระสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว้ 
 (5) การตดัสินใจยอมรบัโครงการ (Program Certification) หมายถึง การประเมินผล 
กระทบตา่งๆ หลงัจากท่ีโครงการไดเ้สรจ็สิน้แลว้วา่โครงการท่ีด าเนินการไปนัน้ก่อใหเ้กิดผลตอ่
องคก์ารหรือสงัคมอยา่งไรบา้ง สมควรท่ีโครงการนีจ้ะด าเนินการตอ่ไป หรือจะตอ้งสิน้สดุลงโดยไม่
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ตอ้งท าอีกตอ่ไป การประเมินโครงการประเภทนีอ้าจเรียกวา่ “การประเมินหลงัโครงการสิน้สดุ 
(Expost’e evaluation หรือ Post project evaluation)” 
 5.4 ประเภทการประเมินผลของไทเลอร ์ 

     ไทเลอร ์(Ralph W. Tyler) ในปี คศ. 1968 ไทเลอรไ์ดน้  าเสนอประเภทของการประเมินผล
โครงการใหม ่(New Tyler, 1986) โดยแบง่ประเภทการประเมินผลตามชว่งเวลาออกเป็น 6 ส่วน คือ 
 (1) การประเมินวตัถปุระสงค ์(Appraising Objectiives) 

  (2) การประเมินแผนการเรียนรู ้(Evaluation the Learning Plan) 
 (3) การประเมินเพ่ือแนะแนวในการพฒันาโครงการ (Evaluation to Guide Program 

Development) 
 (4) การประเมินผลเพื่อน าโครงการไปปฏิบตัิ (Evaluating Program Implement) 

 (5) การประเมินผลลพัธข์องโครงการทางการศกึษา (Evaluating the Outcomes of an 
Educational Program) 

 (6) การติดตาม (Follow up) และการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
 

6. รูปแบบของการประเมินผลโครงการ 
การท่ีจะเขา้ใจถึงการประเมินผลโครงการอยา่งลกึซึง้ไดน้ัน้ ผูป้ระเมินผลจะตอ้งศกึษาท า

ความเขา้ใจกบัรูปแบบหรือแนวคิดของการประเมินผลโครงการ ซึ่งมีหลายรูปแบบและหลายแนวคดิ
มีขอ้สงัเกต คือ แตล่ะรูปแบบจะประเมินผลอยูภ่ายในกรอบของขัน้ตอนตา่งๆ ภายใตก้ระบวนการ
โครงการ ไดแ้ก่ ก่อนโครงการ ปัจจยั กิจกรรม ผลได ้ผลกระทบเบือ้งตน้ และผลกระทบตอ่เน่ืองทัง้สิน้ 
จะตา่งกนัก็เพียงแตมี่จดุเนน้ท่ีแตกตา่งกนัเทา่นัน้ เอกสารเลม่นีมี้ความมุง่หวงัท่ีจะน าเสนอโดย
เปรียบเทียบรูปแบบและแนวคดิการประเมินผลแบบตา่งๆ เพ่ือเป็นแนวทางใหผู้ท่ี้สนใจศกึษาได้
เลือกใชใ้นการประเมินผลโครงการตอ่ไป (ตารางท่ี 2) 

6.1 รูปแบบการประเมินผลในยคุตา่งๆ (ปรุะชยั เป่ียมสมบรูณ,์ 2542: 1-7) 
องคค์วามรูด้า้นการประเมินผลไดร้บัการพฒันามาเป็นล าดบั ยคุท่ี1 แนวคดิแรก (Thesis) เป็นการ
ประเมินผลความพยายาม (Effort Evaluation) จากนัน้ไดมี้การพฒันาเขา้สูย่คุท่ี 2 แนวคิดแยง้ 
(Anti-thesis) เป็นการประเมินผลผลลพัธ ์(Effect Evaluation) และในยคุท่ี 3 แนวคิดรวม (Overall 
Evaluation) เป็นการประเมินผลรวบยอด ตารางท่ี 2 row 3.1 

 (1) การประเมินผลความพยายาม (Effort Evaluation) เป็นการประเมินผลโครงการ 
ในยคุตน้ ท่ีสนใจแตปั่จจยั (inputs) ท่ีใสเ่ขา้ไปในโครงการ แตไ่มส่นใจวา่จะได ้outputs หรือ Effect 
อะไรบา้ง คือ ใหค้  าตอบเพียงวา่ บคุลากรในโครงการไดด้  าเนินการอะไรไปบา้งและลงทนุดา้น
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ทรพัยากรไปเพียงใด การประเมินผลความพยายาม ผูป้ระเมินผลมกัมีแนวความคิดไวใ้นใจวา่
กิจกรรมท่ีก าลงัด  าเนินการอยูน่ัน้เป็นวิธีท่ีจะน าไปสู่ความส าเรจ็ตามวตัถปุระสงคไ์ด้ โดยไมต่อ้ง
ศกึษาถึงผลลพัธท่ี์แทจ้รงิ อปุมาอปุมยัเสมือนการนบัจ านวนครัง้ท่ีกา้วเดนิ โดยไมส่นใจวา่จะเดนิไป
ไดร้ะยะทางไกลเทา่ไร เพราะผูป้ระเมินอาจมีสตูรส าเรจ็ไวใ้นใจวา่ ถา้เดนิ 4 กา้วจะไดร้ะยะทาง 3 
เมตร เพราะฉะนัน้นบัแตจ่  านวนกา้วท่ีเดนิก็พอ ไมต่อ้งไปดวูา่เดนิไดร้ะยะทางเทา่ไร Kendle (1955) 
ไดเ้คยวิเคราะหก์ารประเมินผลโครงการในสหรฐัในยคุนัน้ไวว้า่ “การประเมินผลโครงการของสหรฐัใน
ยคุนัน้เป็นเพียงการประเมินความพยายามในรูปของจ านวนเงินท่ีใชจ้า่ย เวลาของเจา้หนา้ท่ีและอ่ืนๆ 
โดยไมไ่ดส้นใจศกึษาดชันีท่ีบง่บอกถึงระดบัความส าเรจ็แตป่ระการใด” 

 (2) การประเมินผลลพัธ ์(Effect Evaluation) เป็นการประเมินผลในยคุท่ี 2 เนน้ความ 
ส าคญัท่ีผลลพัธท่ี์ไดจ้ากโครงการแทนท่ีจะเป็น Input คือศกึษาวา่ผลลพัธท่ี์ไดบ้รรลวุตัถปุระสงคท่ี์ตัง้
ไวห้รือไมเ่พียงใด สนใจแตป่ระสิทธิผล (Effectiveness) ไมไ่ดส้นใจวา่โครงการจะด าเนินการไปตาม
กระบวนการท่ีวางแผนไวห้รือไม่ ถา้จะอปุมาอปุมยักบัการเดนิทางก็เสมือนการสนใจไปท่ีระยะทางท่ี
เดนิได ้แทนท่ีจะสนใจจ านวนครัง้ท่ีกา้วเดนิ  

      นอกจากประสิทธิผลแลว้ การประเมินผลลพัธย์งัศกึษาครอบคลมุถึงเกณฑ์
มาตรฐานดา้นประสิทธิภาพ (Efficiency) และความพอเพียง (Adequacy) ของผลลพัธท่ี์ไดม้าดว้ย 
คือ ดา้นประสิทธิภาพ ศกึษาอตัราสว่นความสมัพนัธร์ะหวา่งผลลพัธท่ี์ไดจ้ากโครงการกบัปัจจยัท่ีใช้
ในโครงการ โดยมุง่ท่ีผลลพัธส์งูสดุตอ่หนว่ยลงทนุหรือการลงทนุต ่าสดุตอ่หน่วยผลลพัธท่ี์คงเดมิกลา่ว
ไดว้า่ ประสิทธิภาพเก่ียวขอ้งกบัการหาแนวทางทีด่กีว่า เพ่ือด าเนินโครงการใหไ้ดผ้ลลพัธเ์ชน่เดมิ ค า
วา่ ดกีว่า ในท่ีนีห้มายถึงในแง่การประหยดังบประมาณ เวลา บคุลากร และวสัดอุปุกรณ ์เปรียบเชน่
การเดนิทางจากจดุ ก. ไปจดุ ข. หา่งกนัหลายสิบ กม. แทนท่ีจะเดนิเทา้ก็เลือกเดนิทางโดยบรกิาร
ขนสง่มวลชน ซึ่งประหยดัทัง้เวลาและคา่ใชจ้่าย ด้านความพอเพยีง ศกึษาอตัราส่วนผลลพัธข์อง
โครงการกบัความตอ้งการทัง้หมดของประชาชนหรือสงัคม ถา้จะเปรียบตวัอยา่งการเดนิเทา้แมผู้้
เดนิทางจะรูส้กึว่าเดนิเทา้มาไดไ้กลถึง 10 กม. แลว้ก็ตาม แตเ่ม่ือเทียบกบัระยะทางทัง้หมดท่ีตอ้งเดนิ 
50 กม.แลว้ ก็จะเห็นไดว้า่ผูเ้ดนิทางยงัอยูห่า่งจากจดุหมายปลายทางอีกถึงรอ้ยละ 80 ของระยะทาง
รวม 

 (3) การประเมินผลรวบยอด (Overall Evaluation) ยคุท่ีสามของการประเมินผลเป็น 
การประเมินผลท่ีพยายามผสานองคค์วามรูข้องการประเมินผลความพยายาม และการประเมินผล
ผลลพัธเ์ขา้ดว้ยกนั พรอ้มทัง้ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้จ ากดับางประการขอการประเมินผลสองประเภทแรก 
การประเมินผลรวบยอดไมเ่พียงแตมี่ความสนใจวา่โครงการประสบผลส าเรจ็หรือไม่ แตย่งัสนใจว่า 
ท าไมโครงการ (ท่ีศกึษา) จงึประสบความส าเรจ็หรือลม้เหลว Freeman (1975 : 146) ไดก้ลา่วถึง 
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การประเมินผลยคุท่ี 3 นีว้า่ หมายถึง การประเมินผลท่ีน าแนวความคิดและวิธีการท่ีเหมาะสมมาใช ้
เพ่ือ (1) พิจารณาวา่ ปัจจยั (inputs) ของโครงการไดร้บัการด าเนินการตามแผนท่ีวางไวห้รือไม่ (2) 
โครงการไดก้่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงหรือขยายผลไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัความตัง้ใจหรือไม่ 
การประเมินผลรวบยอด นอกจากจะวดัเกณฑม์าตรฐานดา้นประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความ
พอเพียงตามยคุท่ี 2 แลว้ ยงัไดน้  าเกณฑม์าตรฐานอีก 2 ประเภทมาใชคื้อ ความเสมอภาค(Equality) 
และความเป็นธรรม (Justice) ด้านความเสมอภาค นกัประเมินผลตอ้งเขา้ใจถึงสิทธิอนัพงึมีพงึได้
ของประชาชนผนวกกบัแนวความคดิว่าดว้ยความเก่ียวขอ้งเฉพาะกรณี ส่วนด้านความเป็นธรรม มี 
2 หลกัการ คือ หลักการแรก ประเมินในแง่ท่ีวา่บรกิารสาธารณะไดก้่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่ประชาชน
ผูร้บับริการเป็นจ านวนมากนอ้ยเพียงใด การบรกิารสาธารณะท่ีเป็นธรรมตามหลกัการนีย้อ่มมุง่ให้
ความส าคญัตอ่สว่นรวมมากกวา่สว่นบคุคลคือ คนส่วนใหญ่ไดร้บัประโยชนส์งูสดุ หลักการทีส่อง 
มุง่เนน้วา่ การบรกิารสาธารณะท่ีเป็นธรรมย่อมตอ้งมุง่ตอบสนองตอ่ผูเ้สียเปรียบทางเศรษฐกิจและ
สงัคมเป็นอนัดบัแรก 
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ตาราง 2 เปรียบเทียบเคา้โครงการและกระบวนการโครงการกบัรูปแบบหรือแนวคิดการประเมินผล

แบบตา่งๆ  
(ทีมา : กองประเมินผล ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ)์ 
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6.2 รูปแบบการประเมินผลแบบ IOEI model (บนัเทิง มาแสง, 2549 : 1-3) 
     รูปแบบการประเมินผลนีไ้ดจ้  าแนกตวัแปร (Variants) หรือองคป์ระกอบของโครงการ 

ออกเป็น 4 กลุม่ คือ 
I    = ปัจจยั (Inputs) 
O  = ผลได ้(Outputs) 
E   = ผลกระทบ (Effect) 
I    = ผลกระทบตอ่เน่ือง (Impact) 

 ตวัแปรแตล่ะตวัมีความสมัพนัธด์งัรูปท่ี 2 และตวัแปรแตล่ะตวัมีความหมายดงันี ้
 (1) ปัจจยั คือ ทรพัยากรท่ีน ามาใชใ้นกระบวนการของแตล่ะกิจกรรมเพื่อผลิตผลได ้

ทรพัยากรเหล่านีคื้อ งบประมาณ บคุลากร เครื่องจกัร เครื่องมือและอ่ืนๆ 
 (2) ผลได ้คือ ผลลพัธเ์บือ้งตน้ท่ีเกิดจากกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในโครงการ ผลไดอ้าจ 

เป็นผลไดเ้ชิงปรมิาณ (Quantitative Outputs) และผลไดเ้ชิงคณุภาพ (Qualitative Outputs) 
ในบางกรณีผลไดข้องกิจกรรมหนึ่งอาจเป็นปัจจยัของอีกกิจกรรมหนึ่งได ้ตวัอยา่งเชน่ ผลไดจ้าก
กิจกรรมการก่อสรา้งระบบน า้คือน า้ และน า้เป็นปัจจยัของกิจกรรมการปลกูขา้ว ผลไดข้องกิจกรรมมี
สองประเภทคือ ผลไดต้ามท่ีวางแผนไว ้และผลไดข้องอีกกิจกรรมท่ีไมไ่ดว้างแผนไว ้เชน่ กิจกรรมการ
เลีย้งปลาหมอเทศ ผลไดท่ี้วางแผนไว ้(Intended Outputs) คือ ปลาหมอเทศ ผลไดท่ี้ไมไ่ดว้างแผนไว ้
(Unintended Outputs) อาจเป็นกุง้และปลาจากธรรมชาติ ผลไดท่ี้ไมไ่ดว้างแผนไวนี้จ้ะก่อใหเ้กิด
ผลกระทบไดเ้ชน่เดียวกบัผลไดท่ี้วางแผนไว ้

 (3) ผลกระทบ คือ ผลท่ีเกิดจากการใชป้ระโยชนจ์ากผลไดใ้นกิจกรรมของโครงการ 
ตวัอยา่งเชน่ น า้เพ่ือการเกษตรคือผลไดจ้ากกิจกรรมการสรา้งอา่งเก็บน า้ ถา้มีการใชป้ระโยชนจ์ากน า้
ชลประทาน เชน่ เพ่ือการปลกูขา้ว ผลกระทบอาจท าใหผ้ลผลิตขา้วเพิ่มขึน้ ผลกระทบนีอ้าจเป็นไดท้ัง้
ผลกระทบตามท่ีวางแผนไว ้กบัผลกระทบท่ีเกิดขึน้โดยไมว่างแผนไว ้ซึ่งเป็นไปไดท้ัง้ทางบวกและทาง
ลบ ตวัอยา่งผลกระทบทางบวก เชน่ กิจกรรมการปลกูไมผ้ล ผลกระทบตามท่ีวางแผนไว ้คือ ผลผลิต
ผลไมเ้พิ่มขึน้ และผลกระทบท่ีไมไ่ดว้างแผนไวคื้อ น า้ผึง้เพิ่มขึน้จากการเลีย้งผึง้ 

 4) ผลกระทบตอ่เน่ือง คือ ผลกระทบท่ีเกิดตอ่เน่ืองจากผลกระทบ ซึ่งเป็นผลลพัธร์ะดบั
สงูสดุของโครงการ ผลกระทบตอ่เน่ืองท่ีเกิดขึน้นีอ้าจเป็นผลกระทบตอ่เน่ืองตามท่ีไดว้างแผนไวแ้ละ
เป็นผลกระทบตอ่เน่ืองท่ีไมไ่ดว้างแผนไว ้ตวัอยา่งเชน่ กิจกรรมการผลิตขา้วของเกษตรกรตาม
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ วตัถปุระสงคข์องโครงการ คือ เพ่ือใหมี้ขา้วเพียงพอตอ่การบรโิภคแต่
เน่ืองจากการมีแหลง่น า้ในไรน่า ท าใหผ้ลผลิตขา้วท่ีเกษตรกรไดร้บัเพิ่มมาก (ผลกระทบ) จนเหลือ
ขาย ดงันัน้ รายไดจ้ากการขายขา้วจงึเป็นผลกระทบตอ่เน่ืองท่ีไมไ่ดว้างแผนไว้ 
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องคป์ระกอบของทัง้ 4 กลุม่ อาจเรียกวา่ตวัแปรของแบบจ าลอง IOEI ท่ีจะน ามาใช ้
ในการประเมินผล ค าวา่ แบบจ าลอง (Model) คือ สว่นย่อของสภาพความเป็นจรงิท่ีเกิดขึน้จะมี 

(1) ตวัแปร 
(2) ความสมัพนัธข์องตวัแปร 
(3) ขอ้สมมตุิ 
ส าหรบัขอ้สมมต ิ(Assumptions) เป็นเง่ือนไขของความสมัพนัธจ์ากปัจจยั - ผลได ้

ผลได ้– ผลกระทบ และจากผลกระทบ – ผลกระทบตอ่เน่ือง ความสมัฤทธ์ิผลของโครงการจะเกิดขึน้
ไดเ้ม่ือขอ้สมมตเิป็นจรงิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3 ความสัมพันธข์องตัวแปรของโครงการ (ทีม่า : บรรเทงิ มาแสง) 

 
ตวัอยา่งเชน่ โครงการเพิ่มผลผลิตขา้ว ผลกระทบคือ ผลผลิตขา้วเพิ่มขึน้และ 

ผลกระทบตอ่เน่ืองคือ รายไดจ้ากขา้วเพิ่มขึน้ ขอ้สมมตุิระหวา่งผลกระทบ-ผลกระทบตอ่เน่ือง คือ 
ราคาขา้วตอ้งไมต่  ่าลง หรือรฐับาลตอ้งด าเนินโครงการรบัจ าน าขา้วเปลือกตอ่ไป ซึ่งถา้ขอ้สมมตุนีิไ้ม่
เป็นจรงิคือ ราคาขา้วต ่าลง หรือรฐับาลเลิกลม้โครงการรบัจ าน าขา้วเปลือก เม่ือขอ้สมมตุไิมเ่ป็นจรงิ
รายไดจ้ะไมเ่พิ่มขึน้ 

6.3 รูปแบบการประเมินผลแบบ IPOO model รูปแบบการประเมินผล IPOO model ได้
จ  าแนกองคป์ระกอบของโครงการออกเป็น 4 กลุม่ ดงันี ้(ตารางท่ี 2 row 3.3) 

I = ปัจจยั (Inputs) 
P = กระบวนการ กิจกรรม (Process หรือ Activities) 
O = ผลได ้(Outputs) 

  O = ผลลพัธ ์(Outcomes หรือ Effect + Impact) 

ปัจจยั/

กิจกรรม 

ผลไดท่ี้

วางแผนไว ้

ผลกระทบท่ี

วางแผนไว ้

ผลกระทบตอ่เน่ือง

ท่ีวางแผนไว ้

ผลไดท่ี้ไมไ่ด้

วางแผนไว ้

ผลกระทบท่ีไมไ่ด้

วางแผนไว ้

ผลกระทบตอ่เน่ืองท่ี

ไมไ่ดว้างแผนไว ้
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6.4 รูปแบบการประเมินผลแบบ System Approach และ Goal Attainment Model 
(ตารางท่ี 2 row 3.4) 

 6.4.1 การประเมินผลแบบ System Approach Model : คือ การประเมินผลซึ่งมี 
ลกัษณะการประเมินผลเป็นไปทัง้ระบบของโครงการ เริ่มตัง้แตป่ระสิทธิภาพในการจดัการของสว่น 
Inputs เชน่ การจดัหาวสัดอุปุกรณ ์การบรหิารดา้นการเงิน การบรหิารบคุคล ตรวจสอบประสิทธิภาพ
ในดา้นการบรหิารโครงการ (Project Management) ผลส าเรจ็ของโครงการ และผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสงัคม ดงันัน้ การประเมินผลในลกัษณะเชน่นีค้อ่นขา้งจะละเอียด และยากกวา่การ
ประเมินผลในลกัษณะ Goal Attainment model 

เกณฑพ์ิจารณาท่ีเช่ือวา่จะสามารถครอบคลมุโครงการไดท้กุแง่ทกุมมุและสนบัสนนุ 
การประเมินผลระบบ System Approach Model ดงักล่าวนัน้ ใหพ้ิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ 5 
ประการคือ 

(1) Efficiency เป็นการวดัประสิทธิภาพและสมรรถภาพในการปฏิบตังิาน 
โดยเฉพาะ 

อยา่งยิ่งในชว่งระหวา่งด าเนินงานและเม่ือโครงการเสรจ็สิน้แลว้ 
(2) Quality เป็นการประเมินเก่ียวกบัคณุภาพของการปฏิบตังิาน และผลท่ีไดร้บัจาก 

โครงการวา่ตรงตามมาตรฐานท่ีตอ้งการหรือไม่ 
(3) Economic and Financial Assessment เป็นการพิจารณาวา่ โครงการไหนจะ 

ใหผ้ลคุม้กบัการลงทนุ เป็นการควบคมุคา่ใชจ้า่ยในระหว่างด าเนินการและเป็นการพิจารณาผลท่ีได้
รบัมาเปรียบเทียบกบัทนุท่ีไดล้งไป 

(4) Goal Attainment เป็นการพิจารณาถึงผลของโครงการวา่ไดแ้กไ้ขปัญหาท่ี 
ตอ้งการมากนอ้ยเพียงใด และเป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวห้รือไม่ 

(5) Significant เป็นการพิจารณาถึงผลกระทบตา่งๆ โดยทางตรงและทางออ้มอาจ 
เกิดมีขึน้ในขณะด าเนินการและเม่ือโครงการไดเ้สรจ็สิน้ไปแลว้ ผลกระทบเหลา่นีอ้าจเป็นสิ่งท่ีไมเ่คย
คาดคิดมาก่อนก็ไดป้ระเภทการประเมินผลแบบ System Approach นี ้เป็นท่ีนิยมใชก้นัอยา่ง
กวา้งขวางในสถาบนัระหวา่งประเทศ อาทิ U.N. ธนาคารโลก เป็นตน้ 

 6.4.2 การประเมินผลแบบ Goal Attainment Model : คือ การประเมินผลโดยพิจารณา 
เฉพาะวตัถปุระสงคข์องโครงการวา่ไดบ้รรลเุปา้หมายท่ีตอ้งการหรือไม่ การประเมินผลแบบนีจ้งึเป็น
เพียงการวดัผลส าเรจ็ของการด าเนินงานวา่ สามารถสง่ผลใหบ้รรลถุึงเปา้หมายท่ีไดค้าดการณไ์ว้
เพียงใด หากไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดหมายไว ้มีผลเน่ืองมาจากสาเหตใุด มีปัญหาหรืออปุสรรคใดท่ีท าให้
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การด าเนินงานไมส่ามารถบรรลถุึงเปา้หมายนัน้ไดข้อบข่ายของการพิจารณาในการประเมินผลแบบ 
Goal Attainment Model นัน้ สามารถพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ 2 ประการ คือ 

(1) First approach evaluation การประเมินผลโดยพิจารณาถึงผลท่ีเกิดขึน้โดยตรง 
(Direct benefit) อนัเน่ืองมาจากโครงการโดยมีสมมตฐิานแหง่ความสมัพนัธ ์(Linkage Hypothesis) 
ของปัจจยัท่ีลงทนุไป (Input) กบัผลท่ีตอ้งการใหเ้กิดขึน้ (Output) ตวัอยา่งเชน่ โครงการสรา้ง 
ระบบชลประทานซึ่งเม่ือโครงการแลว้เสรจ็ ผลโดยตรงท่ีปรากฏก็คือ พืน้ท่ีเกษตรกรรมไดร้บัน า้ 
จากระบบชลประทานนัน้ 

(2) Socio – Psychological evaluation เป็นการประเมินผลกระทบตอ่พฤตกิรรม 
ทางสงัคมโดยทางออ้ม (Indirect benefit) ซึ่งเก่ียวเน่ืองกบัความส าเรจ็ของการด าเนินงานตาม
โครงการโดยมีสมมตฐิานแห่งความสมัพนัธ ์(Linkage Hypothesis) ของผลท่ีตอ้งการใหเ้กิดขึน้ 
(Output) ซึ่งมีผลกระทบตอ่ความส าเรจ็ในระดบัวตัถปุระสงค ์(Purpose) และจดุมุง่หมายระดบัสงู 
(Goal) ตวัอยา่ง เชน่ เม่ือระบบชลประทานเสรจ็สมบรูณส์ามารถสง่น า้ไปเลีย้งพืน้ท่ีท่ีเพาะปลกูได้
ตลอดทัง้ปีก็จะมีผลกระทบทางออ้มท าใหเ้กษตรกรสามารถเพาะปลกูขา้วไดผ้ลผลิตสงูขึน้ อนัเป็นผล
ใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พิ่มขึน้ การมีผลผลิตและมีรายไดเ้พิ่มขึน้นี ้ถือไดว้า่เป็นผลท่ีไดร้บัทางออ้มจาก
โครงการชลประทานนัน้ ส าหรบัการประเมินผลประเภทนี ้ไดน้  ามาเผยแพรแ่ละใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง
โดยองคก์าร USOM. และโครงการ A.I.D. ซึ่งประเทศตา่งๆ ในเอเชียน าระบบการประเมินผลลกัษณะ
นีม้าใชเ้ป็นสว่นมาก 

6.5  รูปแบบการประเมินผลแบบ Goal-Based และ Goal Free model (ประชมุ รอด
ประเสรฐิ, 2529 : 85-86) 

 6.5.1 การประเมินผลโดยยดึวตัถปุระสงคเ์ป็นหลกั Goal-Based model ของไทเลอร ์
(Ralph W.Tyler) เป็นการประเมินผลท่ียดึวตัถปุระสงคเ์ป็นหลกั ตรงกบัแนวคิดการบริหารงานโดย
วตัถปุระสงค ์(Management by Objectives) การประเมินผลโครงการแบบยึดวตัถปุระสงคเ์ป็น 
หลกันี ้วตัถปุระสงคข์องโครงการจะถกูแยกย่อยออกเป็นงานท่ีแตล่ะคนจะตอ้งปฏิบตัิ และเม่ือทกุ 
คนปฏิบตังิานผลงานของแตล่ะคนจะเกิดขึน้ ซึ่งผลงานเหลา่นีจ้ะสามารถวดัได ้(โดยใช้
แบบสอบถาม) แลว้น าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ลาง (Norm referenced) ท่ีก าหนดไว ้ความ
แตกตา่งของผลงานกบัวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดไว ้คือ สิ่งท่ีจะบอกถึงความส าเรจ็หรือลม้เหลวของ
โครงการ 

 6.5.2 การประเมินผลโครงการแบบยดึความเป็นอิสระจากเปา้ประสงค ์(Goal Free) 
ของสไครเวน (Michael S.Scriven) เป็นการประเมินท่ีลกัษณะตรงขา้มกบัประเมินแบบยดึวตัถุ 
ประสงคเ์ป็นหลกั เป็นการประเมินทกุสว่นและทกุอยา่งท่ีเกิดขึน้จากโครงการ แลว้พิจารณาดวู่า
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เป็นไปตามท่ีตอ้งการหรือไมโ่ดยไมต่อ้งเทียบกบัวตัถปุระสงคข์องโครงการ เพราะถา้ไปเทียบกบั
วตัถปุระสงคห์รือเปา้ประสงคข์องโครงการแลว้ จะท าใหผู้ป้ระเมินละเลยผลกระทบบางอยา่งท่ีเกิด
จากการด าเนินการของโครงการนัน้ การประเมินแบบนี ้ตอ้งการลดความล าเอียงของผูป้ระเมินท่ีมุ่ง
พิจารณาสว่นใดสว่นหนึ่งของโครงการตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้แลว้ละเลยหลายสิ่งหลายอยา่งท่ี
เกิดขึน้แลว้ถือวา่เป็นสิ่งท่ีไมมี่คา่ควรแก่การพิจารณา ซึ่งท าใหเ้กิดความผิดพลาดในการพิจารณา
ตดัสินด าเนินงานโครงการได ้

แนวความคิดและรูปแบบการประเมินโครงการชนิดนี ้ซึ่งไดร้บัการยอมรบัและน าไป 
ใชก้บัการประเมินโครงการของกลุม่ผูบ้ริโภคสินคา้ โดยการประเมินหาความนิยมของผูบ้รโิภคหรือ
ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑต์า่งๆ โดยไมจ่  าเป็นท่ีจะตอ้งรูถ้ึงวตัถปุระสงคข์องบริษัทผูผ้ลิต แตจ่ะพิจารณาความ
นิยมของผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชผ้ลิตภณัฑเ์ป็นเกณฑใ์นการตดัสินการด าเนินการผลิต หรือการประกอบ 
การของบรษิัท อนึ่งการประเมินผลโครงการแบบอิสระจากเปา้ประสงคไ์มน่ิยมใชใ้นการประเมิน
โครงการทางดา้นการบริการสงัคม เพราะโครงการประเภทนีห้ากไมเ่ปรียบเทียบกบัเกณฑห์รือ
วตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดไวแ้ลว้ ก็ไมส่ามารถจะประเมินไดห้รือถา้ประเมินไดก็้ตอ้งเป็นไปตามเกณฑ์
ของผูป้ระเมิน ซึ่งอาจเกิดความล าเอียงขึน้ได ้และไมเ่ป็นไปตามเจตนารมณท่ี์แทจ้รงิของการประเมิน
โครงการตามแนวคดิหรือรูปแบบนี ้

6.6 รูปแบบการประเมินผลแบบ OOPP model (ศนูยว์ิจยัเศรษฐศาสตรป์ระยกุต,์ 2544) 
OOPP model หรือ Objective Oriented Project Planning ใชห้ลกัการประเมินผลสมัฤทธ์ิตาม
วตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นการวางแผนโครงการเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห  ์หากดจูาก
กระบวนการโครงการก็คือการประเมินผล Effect และ Impact ท่ีเกิดขึน้เทียบกบั purpose และGoal 
ของโครงการนั่นเอง ศนูยว์ิจยัเศรษฐศาสตรป์ระยกุต ์คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
ไดใ้ชว้ิธีการนีใ้นการประเมินผลการพฒันาการเกษตรในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 เสนอตอ่
ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
 ในการประเมินผลไดใ้ชว้ิธีสง่แบบสอบถามไปใหเ้จา้หนา้ท่ีผูร้บัผิดชอบโครงการตา่งๆ ท่ี 
ปรากฏอยูใ่นแผนงานตอบ ค าตอบจะแบง่ออกเป็น 3 ระดบั คือ 

(1) โครงการใหผ้ลสมัฤทธ์ิตามวตัถปุระสงค ์
(2) โครงการใหผ้ลสมัฤทธ์ิเพียงบางสว่น 
(3) โครงการยงัไมส่มัฤทธ์ิผลตามวตัถปุระสงคแ์ละไมแ่นใ่จ 

 แลว้น าขอ้มลูท่ีไดร้บัมาวิเคราะหร์ะดบัความสมัฤทธ์ิผลตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ 
และตามยทุธศาสตรแ์ตล่ะดา้น 
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6.7 รูปแบบการประเมินผลองคก์รแบบสมดลุ (Balanced Scorecard : BSC)  
 การประเมินผลองคก์รแบบสมดลุ (Balanced Scorecard) เป็นการประเมินผลการ
ปฏิบตังิานขององคก์รท่ีก าหนดความสมดลุของปัจจยัหลกัแหง่ความส าเรจ็ แนวคิดนีไ้ดร้บัความ
สนใจและความนิยมจากโลกธุรกิจ ตัง้แต ่Robert S.Kaplan และ David P.Norton ไดเ้ริ่มเสนอ
แนวความคิดในปี ค.ศ. 1992 เน่ืองจากท่ีผา่นมาองคก์รส่วนใหญ่จะตัง้วตัถปุระสงคท์างธุรกิจ
(Business Objectives) โดยใชเ้ปา้หมายดา้นการเงินเป็นหลกั ซึ่งอาจจะท าใหข้าดการเช่ือมตอ่กบั
เปา้หมายและวิสยัทศันเ์ชิงกลยทุธใ์นระยะยาว (ทัง้ดา้นการพฒันาและการประยกุตใ์ชก้ลยทุธข์อง
องคก์ร) โดยการประเมินผลแบบ Balanced Scorecard ของธุรกิจจะใหท้ศันมิตท่ีิสมดลุระหวา่ง (1) 
ความตอ้งการทางการเงิน (Financial Concern) (2) กระบวนการภายใน (Internal Process) (3) 
นวตักรรมและการเรียนรู ้(Learning and Innovation) (4) ลกูคา้ (Customer) ประการท่ีส าคญั 
Balanced Scorecard ไมไ่ดเ้ป็นพียงแคว่ิธีประเมินผลการปฏิบตังิาน (Performance Measurement 
System) เทา่นัน้ แตย่งัใหค้วามส าคญักบัโอกาสท่ีองคก์รนัน้ ๆ จะประสบกบัความส าเรจ็ในอนาคต 
โดยจะเป็นระบบการบรหิารท่ีมีพลวตั (Dynamic) ซึ่งจะเสรมิแรง ประยกุตแ์ละผลกัดนักลยทุธของ
องคก์รไปขา้งหนา้อยา่งตอ่เน่ือง 
 Robert S. Kaplan และ David P. Norton ไดเ้สนอแนวคิดพืน้ฐานวิธีประเมินผลแบบ 
Balanced Scorecard วา่เป็นการเช่ือมโยงการควบคมุการปฏิบตังิานระยะสัน้ (Short-Term 
Operational Control) เขา้กบัวิสยัทศันแ์ละกลยทุธใ์นระยะยาวขององคก์ร ดว้ยทศัน
มิต(ิPerspectives) ขององคก์รทัง้ 4 ดา้น ซึ่งมีพืน้ฐานเวลาใน 3 มิต ิคือ อดีต ปัจจบุนั และอนาคตท า
ใหธุ้รกิจมีทศันมิตท่ีิกวา้งขึน้ โดยไมไ่ดใ้หค้วามส าคญักบัผลตอบแทนในระยะสัน้แตเ่พียงอยา่งเดียว 
ดงัภาพท่ี 4  ท่ีแสดงถึงทศันมิตทิัง้ 4 ดา้น คือ ทศันมิตดิา้นการเงิน ซึ่งเป็นภาพเหตกุารณใ์นอดีตท่ี
เกิดขึน้แลว้ (What was) สว่นทศันมิตดิา้นลกูคา้และทศันมิตดิา้นกระบวนการภายใน เป็นภาพ
เหตกุารณท่ี์ก าลงัเป็นอยูใ่นปัจจบุนั (What is) และทศันมิตดิา้นนวตักรรมและการเรียนรูเ้ป็นภาพ
เหตกุารณท่ี์คาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต ((What will be) สามารถน ามารวมไวด้ว้ยกนัเป็นกรอบ
ความคดิ และสามารถอธิบายภาพรวมของธุรกิจทัง้หมดใหเ้ขา้ใจไดง้่ายขึน้ และท่ีส าคญักรอบ
ความคดินีจ้ะตอ้งแสดงถึงสิ่งท่ีฝ่ายบริหารก าลงัมุง่ความสนใจอยา่งแทจ้รงิ 
 



74 
 

 
ภาพท่ี 4  องคป์ระกอบของวิธีประเมินผลแบบ Balanced Scorecard 

ท่ีมา : ปรบัปรุงจาก Kaplan R.S. & Norton DP. (1996) 
 
 การประเมินผลองคก์รแบบ Balanced Scorecard ขา้งตน้ หากน ามาปรบัใชก้บัการ 
ประเมินผลโครงการ พอจะสรุปไดด้งันี ้(ตารางท่ี 2 row 3.8) 

(1) ความตอ้งการทางการเงิน (Financial Concern) ตรงกบั Inputs ปัจจยัทาง 
การเงินท่ีแสดงใหเ้ห็นเก่ียวกบัความกา้วหนา้ของการใชง้บประมาณ คา่ใชจ้่ายตอ่หน่วยซึ่งแสดงถึง 
ประสิทธิภาพของการเกิดประสิทธิผล รวมถึงสินเช่ือท่ีใหแ้ก่เกษตรกร 

(2) กระบวนการภายใน (Internal Process) ตรงกบั Activities และ Outputs ท่ี 
แสดงใหเ้ห็นถึงความกา้วหนา้ของกิจกรรมและความส าเร็จตามเปา้หมายของโครงการ 

(3) นวตักรรมและการเรียนรู ้(Learning and Innovation) ตรงกบั Impact ไดแ้ก่ 
เทคโนโลยีท่ีใชใ้นการพฒันา การเรียนรูห้รือความรูท่ี้เกษตรกรไดร้บั การใชเ้ทคโนโลยี 

(4) ลกูคา้ (Customer) ตรงกบัทกุขัน้ตอนของกระบวนการโครงการคือตัง้แต่ 
Activities และ Impact แตม่องในมิตท่ีิแสดงถึงความพงึพอใจของผูไ้ดร้บัประโยชนจ์ากโครงการท่ี 
มีตอ่โครงการ เชน่ ความพงึพอใจของเกษตรกรท่ีมีตอ่โครงการ 
 6.8 รูปแบบการประเมินผลแบบ MIOI model ของศนูยป์ระเมินผล ส านกังานเศรษฐกิจ 
การเกษตร MIOI model ไดจ้  าแนกองคป์ระกอบของโครงการออกเป็น 4 กลุม่ ดงันี ้

M = การบริหารจดัการ (Management) ไดแ้ก่ การด าเนินงานตามแผน การติดตาม 
ก ากบังาน การประสานงานระหวา่งหนว่ยงานและภายในหนว่ยงาน การประสานงานกบักลุม่ 
ประชาชนเปา้หมาย ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีท าช่วงเริ่มด าเนินการโครงการใหม่ๆ  และระหวา่ง 
ด าเนินการโครงการ 
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 I  = ปัจจยั (Inputs + Activities) 
 O = ผลได ้(Outputs) 

   I  = ผลกระทบ (Impact = Effect + Impact) 
6.9 รูปแบบการประเมินผลแบบ CIPP Model (ประชมุ รอดประเสรฐิ, 2529 : 91-95) 
 รูปแบบของการประเมินผลโครงการจ าแนกตามประเภทของการตดัสินใจมี 4 ชนิดคือ 

การประเมินผลสภาพแวดลอ้ม (Context evaluation) การประเมินผลขอ้มลูน าเขา้ (Input 
evaluation) การประเมินผลกระบวนการ (Process evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product 
Evaluation) 2/ หรือท่ีเรียกว่าการประเมินผลแบบ CIPP (CIPP Model) ตารางท่ี 2 row 3.5 
 (1) การประเมินผลสภาพแวดลอ้ม (Context evaluation) เป็นการประเมินท่ีมี
จดุมุง่หมายเพ่ือการคน้หาเหตผุลในการก าหนดวตัถปุระสงคข์องโครงการ โดยจะระบถุึงสภาพ 
แวดลอ้มทัง้ภายนอกและภายใน ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่โครงการ ระบถุึงความตอ้งการและโอกาส
ตา่งๆ ท่ีจะเกิด ขึน้ รวมทัง้การคาดการณปั์ญหาและวิเคราะหถ์ึงปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ เม่ือไดมี้การ
วิเคราะหส์ภาพตา่งๆ ดงัท่ีกล่าวแลว้อยา่งละเอียด จงึจะก าหนดวตัถปุระสงคข์องโครงการขึน้ อาจ
สรุปไดว้า่การประเมินสภาพแวดลอ้มเป็นการประเมินเพ่ือการวางแผนการตดัสินใจในการก าหนด
วตัถปุระสงคข์องโครงการ นั่นเอง 
 การประเมินสภาพแวดลอ้มจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 วิธีคือ การประเมินตามสภาวการณ ์
(Contingency) และการประเมินผลตามความสอดคลอ้ง (Congruence) 

 การประเมินตามสภาวการณ ์เป็นลกัษณะการประเมินท่ีมุ่งคน้หาพลงัหรืออิทธิพลท่ีอยู่
ภายนอกระบบท่ีจะสามารถน ามาเพ่ือปรบัปรุงแกไ้ขระบบใหดี้ขึน้ เชน่ การศกึษาดงูานวิธีการปฏิบตัิ 
งานของหนว่ยงานหรือระบบอ่ืน การศกึษาจากผลการวิจยัและต ารบัต าราตา่งๆ การขอค าแนะน า
ปรกึษาจากบคุคลภายนอก การระดมพลงัความคิดกบับคุคลภายนอก การประเมินคา่นิยม เจตคต ิ
สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะทางการเมือง ความเปล่ียนแปลงของจ านวนประชากร และอ่ืนๆ เป็นตน้ 
อยา่งไรก็ดีการประเมินสภาพแวดลอ้มตามสภาวการณจ์ะตอ้งมีค  าถามในลกัษณะ “ถา้...แลว้ 
(If..then..)” น าอยูเ่สมอ ทัง้นีเ้พ่ือน าไปสูก่ารคาดการณข์อ้มลูท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตและน าขอ้มลูนัน้
ท าการวิเคราะหพ์ิจารณาเพ่ือการก าหนดวตัถปุระสงคข์องโครงการตอ่ไปดงัเชน่ 

 
“ถ้า เกิดการจลาจลขึน้ในเมือง แล้ว จะเกิดอะไรขึน้กับระบบการศึกษาของเมืองน้ัน 
ถ้า งบประมาณทางด้านการศึกษาลดลงร้อยละสิบ แล้ว จะใช้งบประมาณทีไ่ด้รับ 
อย่างไร และจะเกิดอะไรขึน้กับการศึกษาของประเทศ” 
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 การประเมินผลตามความสอดคลอ้ง เป็นลกัษณะการประเมินท่ีเปรียบเทียบกนัระหว่าง
ผลท่ีเกิดขึน้จรงิกบัผลท่ีคาดหวงัวา่จะเกิดขึน้วา่ มีความสอดคลอ้งหรือมีความแตกตา่งกนัการ
ประเมินสภาพแวดลอ้มโดยวิธีนีเ้ป็นการประเมินทัง้ระบบ ทัง้นีเ้พ่ือตอ้งการท่ีจะดวูา่การด าเนินงาน
โครงการบรรลตุามวตัถปุระสงคข์องโครงการหรือไม ่และมากนอ้ยเพียงใด การประเมินความ
สอดคลอ้งมกัจะเป็นการศกึษาสภาพแวดลอ้มภายในโครงการเอง เชน่ ลกัษณะโครงสรา้งการบริหาร
โครงการงบประมาณเพื่อการด าเนินงาน ลกัษณะการวางแผนด าเนินงาน การติดตอ่สมัพนัธร์ะหวา่ง
แผนกงานตา่งๆ ภายในโครงการรวมทัง้การติดตอ่สมัพนัธก์บัแผนกงานภายนอกโครงการปฏิทินและ
ตารางการปฏิบตังิาน ภารกิจของแผนกงานตา่งๆ และอ่ืนๆ เป็นตน้ 
 อยา่งไรก็ดี การประเมินสภาพแวดลอ้มดว้ยวิธีตามสภาวการณ ์และดว้ยวิธีตามความ
สอดคลอ้งจะตอ้งเป็นไปดว้ยกนัเสมอ หรือจะตอ้งใชร้ว่มกนัเสมอ จะแยกออกจากกนัไมไ่ดเ้พราะการ
ประเมินความสอดคลอ้งเป็นการคน้หาความตรงกนัหรือความเหมือนกนั (Conformance) และการ
ประเมินตามสภาวการณเ์ป็นการคน้หาการปรบัปรุงแกไ้ข (Improvement) กล่าวคือการปรบัปรุง
แกไ้ขโครงการจะเกิดขึน้ไมไ่ดถ้า้ไมท่ราบว่าโครงการนัน้มีความแตกตา่งหรือสอดคลอ้งกนัหรือไม ่ใน
ท านองเดียวกนัหากทราบถึงความแตกตา่งของโครงการแตโ่ครงการนัน้ไมไ่ดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ข 
โครงการนัน้ก็ไมเ่กิดประโยชนห์รือไมส่ามารถจะด าเนินการตอ่ไปได ้
 (2) การประเมินผลขอ้มลูน าเขา้ (Input evaluation) เป็นการประเมินผลท่ีมีจดุมุง่หมาย
เพ่ือการน าเสนอขอ้มลูส าหรบัการก าหนดถึงวิธีการในการใชท้รพัยากรเพ่ือใหโ้ครงการบรรลถุึง
วตัถปุระสงค ์โดยจะระบใุหท้ราบถึงลกัษณะของขอ้มลูน าเขา้ดงันี ้

(2.1) สมรรถภาพและความรบัผิดชอบของบคุคลและของหนว่ยงานท่ีจะบรหิาร 
โครงการ 

(2.2) กลยทุธห์รือยทุธวิธีท่ีจะท าใหโ้ครงการบรรลถุึงวตัถปุระสงค ์
  (2.3) รูปแบบเฉพาะของขอ้มลูท่ีจะชว่ยสนบัสนนุการน าไปใชข้องยทุธวิธีท่ีได้

เลือกสรรแลว้ 
 การประเมินผลขอ้มลูน าเขา้จะเป็นการประเมินในลกัษณะท่ีวิเคราะหข์อ้มลูในสว่น

ละเอียดอยา่งลกึซึง้ (micro analytic) ท่ีมุง่วิเคราะหห์าขอ้มลูท่ีดีท่ีสดุท่ีจะน าไปใชใ้นการก าหนด
วตัถปุระสงคห์รือการบรหิารโครงการ วิธีการเป็นการประเมินขอ้มลูเขา้จะผนัแปรไปตามความมาก
นอ้ยในความเปล่ียนแปลงของโครงการหรือผนัแปรไปตามความสงูต ่าของขอ้มลูท่ีจะน าไปสนบัสนนุ
ความเปล่ียน แปลงของโครงการนัน้ เชน่ ถา้โครงการหนึ่งมีการเปล่ียนแปลงนอ้ยและมีขอ้มลู
สนบัสนนุการเปล่ียน แปลงครบถว้นมากพอและเป็นขอ้มลูท่ีมีคณุภาพ การประเมินผลขอ้มลูน าเขา้
อาจท าแตน่อ้ยก็เป็นการเพียงพอแลว้ เป็นตน้ 
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 การตดัสินใจท่ีขึน้อยูก่บัการประเมินผลขอ้มลูน าเขา้ มกัจะเป็นผลมาจากการมีขอ้มลูน า 
เขา้ท่ีเฉพาะเจาะจงหรือเป็นขอ้มลูท่ีไดร้บัการเลือกสรรมาอยา่งดีแลว้ เชน่ มีวิธีการด าเนินงานท่ีดี มี
วสัดอุปุกรณ ์เครื่องมือ เครื่องใช ้ตารางการปฏิบตังิาน สายการบงัคบับญัชาบคุลากร และ
งบประมาณท่ีเพียงพอและมีคณุภาพเป็นอยา่งดี ซึ่งเป็นท่ีเช่ือแนไ่ดว้่าหากน าไปบรหิารโครงการแลว้ 
ยอ่มจะไดผ้ลท่ีดีอยา่งแนน่อนบรรลถุึงเปา้หมายโครงการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 (3) การประเมินผลกระบวนการ (Process evaluation) เป็นการประเมินเพื่อการ
ควบคมุการบรหิารโครงการ ผลของการประเมินจะเป็นขอ้มลูใหผู้บ้ริหารโครงการใชป้รบัปรุงโครงการ
ใหส้ามารถด าเนินการและบรรลถุึงวตัถปุระสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ จดุมุง่หมายของการประเมินผล
กระบวนการจ าแนกไดเ้ป็น 3 ประการคือ 

(3.1) เพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือพยากรณค์วามบกพรอ่งในการด าเนินงานโครงการ 
(3.2) เพ่ือเสนอขอ้มลูท่ีจะน าไปสูก่ารตดัสินใจด าเนินโครงการ 

  (3.3) เพ่ือด ารงไวซ้ึ่งการด าเนินโครงการท่ีเป็นไปดว้ยดี 
 การประเมินผลกระบวนการจะตอ้งค านงึถึงกลยทุธใ์นการประเมินท่ีส าคญั 3 วิธีคือ 

ประการแรก จะตอ้งท าการประเมินหรือวิเคราะหค์วามเหมาะสมและความคุม้คา่ของการใช้
ทรพัยากร ประการท่ีสอง จะตอ้งท าการประเมินความสามารถในการบรหิารโครงการของผูด้  าเนิน
โครงการ และประการท่ีสาม จะตอ้งท าการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบ
โครงการท่ีไดก้ าหนดขึน้ การประเมินทัง้สามสว่นหรือทัง้สามกลยทุธท่ี์กล่าวแลว้จะสามารถท าให้
ทราบไดโ้ดยชดัเจนวา่กระบวนการบรหิารโครงการจะบรรลวุตัถปุระสงคข์องโครงการไดห้รือไม่ และ
หากเกิดความผิดพลาดขึน้ ความผิดพลาดนัน้เกิดจากโครงสรา้งรูปแบบของโครงการหรือเกิดจาก
วิธีการด าเนินโครงการนัน้ 

 (4) การประเมินผลผลงาน (Product evaluation) เป็นการประเมินท่ีมีจดุมุง่หมายเพ่ือ 
การพิจารณาตดัสินใจหรือการแสดงความคิดเห็นตอ่ความส าเรจ็ของโครงการทัง้ในขณะท่ีโครงการ 
ก าลงัด  าเนินงานอยู่ และเม่ือโครงการไดเ้สรจ็สิน้ลง การประเมินในลกัษณะนีจ้ะเป็นการเปรียบเทียบ 
ระหวา่งผลงานท่ีเกิดขึน้กบัเกณฑห์รือมาตรฐาน หรือวตัถปุระสงคท่ี์ไดก้ าหนดขึน้ไว ้โดยวิเคราะห ์
เพ่ือใหท้ราบวา่โครงการประสบกบัความส าเรจ็หรือไมบ่รรลวุตัถปุระสงคด์ว้ยเหตผุลใด โดยพิจารณา 
วิเคราะหจ์ากสภาพแวดลอ้มโครงการ (context) ขอ้มลูน าเขา้ (input) หรือทรพัยากรโครงการและ 
ตวักระบวนการ (process) ในการบรหิารโครงการ ซึ่งขอ้มลูทัง้ 3 ลกัษณะ จะไดจ้ากการรวบรวม 
และการบนัทกึไวโ้ดยละเอียดตัง้แตเ่ริ่มตน้ของการด าเนินงานโครงการ 
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 เกณฑก์ารประเมินผลงาน เกณฑท่ี์ใชเ้ปรียบเทียบกบัผลงานโครงการโดยปกตจิ  าแนก
เป็น 2 ลกัษณะ คือ เกณฑท่ี์ตัง้ขึน้ (Instrumental criteria) และเกณฑต์ามเหตผุล (Consequential 
criteria) 

 เกณฑท่ี์ตัง้ขึน้ (Instrumental criteria) เป็นเกณฑก์ลางท่ีก าหนดขึน้ไวก้่อนท่ีจะมีการ
ด าเนินงานหรือเป็นเกณฑท่ี์เป็นไปตามวตัถปุระสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว ้หรือเป็นเกณฑท่ี์เป็นไปตาม
เครื่องมือท่ีมีการก าหนดไวล้่วงหนา้ ตวัอยา่งเชน่ ผูท่ี้จะผ่านการสอบคดัเลือกเป็นนิสิตในระดบั
บณัฑิตศกึษาจะตอ้งสอบผา่นวิชาเอกไดค้ะแนนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 85 หรือผูท่ี้จะสมคัรเขา้ศกึษา
ระดบับณัฑิตศกึษาสาขาการบรหิารการศกึษาจะตอ้งมีต  าแหนง่ทางการบรหิารระดบัหวัหนา้แผนก
และมีประสบการณใ์นการบรหิารไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี เป็นตน้ 
 เกณฑต์ามเหต ุ(Consequential criteria) เป็นเกณฑท่ี์เป็นไปตามเหตกุารณ ์ท่ีเกิดขึน้
หรือเป็นเกณฑท่ี์ตอ้งผนัแปรไปตามสถานการณใ์นขณะท่ีโครงการด าเนินงานอยู่ ทัง้นีเ้พ่ือใหโ้ครงการ
มีความเป็นไปไดห้รือด าเนินงานได ้หรือเพ่ือใหก้ารด าเนินงานโครงการสอดคลอ้งกบัภาวการณท่ี์
เกิดขึน้ในขณะนัน้ ซึ่งหากใชเ้กณฑห์รือมาตรฐานท่ีตัง้ขึน้เป็นตวัเปรียบเทียบอาจท าใหโ้ครงการนัน้
เป็นไปไมไ่ด ้หรือโครงการอาจไมส่ามารถบรรลวุตัถปุระสงคท์ัง้หมดได ้ผลงานของโครงการอาจสงู
หรือต ่ากว่าท่ีควรจะเป็น แตก็่ตอ้งเป็นเกณฑท่ี์ใชไ้ดท้ัง้นีเ้พราะมีเหตกุารณท่ี์ท าใหต้อ้งยอมรบัเกณฑ์
นัน้ เชน่ ในภาวะเงินเฟ้อราคาสินคา้ทกุชนิดจะตอ้งเพิ่มขึน้เป็นสองเทา่ หรือในระยะเริ่มตน้การใช้
หลกัสตูรใหมจ่  านวนผูส้อบตกจะมีเป็นจ านวนมาก และการใชเ้วลาในการสอนซอ่มเสรมิของครู
อาจารยจ์ะตอ้งเพิ่มเป็นสปัดาหล์ะ  6 ชั่วโมง ซึ่งมากกวา่เดมิถึงสปัดาหล์ะ 4 ชั่วโมง เป็นตน้ การ
เพิ่มขึน้เป็นสองเทา่ของราคาสินคา้ หรือการเพิ่มเวลาในการสอนซ่อมเสรมิเป็นสปัดาหล์ะ 6 ชั่วโมง 
เป็นเกณฑท่ี์ตัง้ขึน้ตามเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ในขณะนัน้ 

 สรุปไดว้า่การประเมินผลงานเป็นการวดัและการแปลผลการปฏิบตังิานท่ีเกิดขึน้ว่า
บรรลวุตัถปุระสงคโ์ครงการหรือไมแ่ละสมควรท่ีจะด าเนินโครงการตอ่ไปหรือไม่ หรือจะปรบัปรุง
เปล่ียนแปลงโครงการอยา่งไรจงึจะท าใหโ้ครงการด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ และ
บรรลถุึงวตัถ ุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไวอ้ยา่งสมบรูณม์ากท่ีสดุ เพ่ือใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธร์ะหวา่ง
รูปแบบของการประเมินผลแบบ CIPP กบัประเภทของการตดัสินใจ จงึสามารถสรุปรายละเอียดดงัท่ี
กลา่วแลว้เป็นภาพท่ี 5 ไดด้งันี ้
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ภาพท่ี 5 ความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบการประเมินผลกบัประเภทของการตดัสินใจ 
ท่ีมา :  ศนูยป์ระเมินผลส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร. 2550 

 
7. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 7.1  วิจยัในประเทศ 

ผกามาศ ชูสิทธิ์ (2555) การพฒันาระบบเทียบโอนรายวิชาในสถาบนัอดุมศกึษา จาก
หลกัการเทียบโอนท่ีตอ้งใหน้กัศกึษาสง่เอกสารพรอ้มกบัคน้หารายวิชาท่ีสามารถเทียบโอนไดด้ว้ย
ตนเอง รวมถึงความลา่ชา้ในการตรวจสอบขอ้มลูของเจา้หนา้ท่ี ท่ีด  าเนินการเทียบโอน ท าใหเ้กิดผล
เสียกบันกัศกึษาเน่ืองจากความลา่ชา้ในการด าเนินการท าใหน้กัศกึษาเสียเวลาในการรอผล ท าให้
ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาระบบเทียบโอนรายวิชาผา่นเครือขา่ยอินเทอรเ์น็ต โดยผลของการพฒันา ผูเ้ช่ียวชาญ
ใหค้วามเห็นวา่ระบบเทียบโอนรายวิชาผ่านเครือขา่ยอินเทอรเ์น็ตใหผ้ลดีมาก จากการศกึษางานวิจยั
ท าใหท้ราบวา่การพฒันาระบบเทียบโอนรายวิชาผา่นเครือขา่ยอินเทอรเ์น็ตท าใหล้ดขั้นตอนและ

การประเมินผล
กระบวนการ 

การประเมินผล 

ข้อมูลน าเข้า 

การประเมินผล
สภาพแวดล้อม 

การประเมินผล 

ผลงาน 

เพ่ือก าหนดทิศทางและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือเลือกแนวทางในการ
ด าเนินงานโครงการ 

เพ่ือน าโครงการ 

ไปปฏิบัติ 

เพ่ือปรับปรุงพัฒนาหรือ 

เลิกล้มโครงการ 

ข้อมูลย้อนกลับ 

รูปแบบการประเมินผล ประเภทการตัดสินใจ 
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ระยะเวลาของกระบวนการเทียบโอนรายวิชาใหก้บันกัศกึษาได ้งานวิจยัชิน้นีมี้คณุภาพดา้นการ
ออกแบบหนา้จอและการประมวลผลระบบ ท าใหผู้ใ้ชมี้ความพงึพอใจอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 

วาทติ วงษด์อกไม้ (2556) การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอรช์ว่ยในการเทียบโอน
รายวิชาหลกัสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีอตุสาหการ) คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม การพฒันา
โปรแกรมคอมพิวเตอรช์ว่ยในการเทียบโอนรายวิชาขึน้เพ่ือแกปั้ญหาความยุง่ยากของการเทียบโอน
รายวิชาท่ีมีความหลากหลายของวิชาเอกท่ีน ามาเทียบโอน ท าใหมี้ผลกระทบตอ่เวลาเรียนของ
นกัศกึษา โดยพฒันาระบบขึน้ดว้ยภาษา PHP และใชง้านรว่มกบัฐานขอ้มลู MySql พฒันาตามวงจร
การพฒันาระบบ SDLC เม่ือพฒันาระบบจนสมบรูณก็์ไดท้ดสอบระบบและวดัผลดว้ยการใชแ้บบ
ประเมินความพงึพอใจ พบว่าผูต้อบแบบประเมินมีความพงึพอใจตอ่ระบบเฉล่ียในเกณฑดี์ จาก
การศกึษางานวิจยัในหวัขอ้การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอรช์ว่ยในการเทียบโอนรายวิชาหลกัสตูร
เทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีอตุสาหการ) คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ท าใหท้ราบถึงกระบวนการ
ในการพฒันาระบบเทียบโอนรายวิชาใหป้ระสบความส าเรจ็ จากการสอบถามความพงึพอใจของ 
ผูใ้ชร้ะบบพบว่าควรใหมี้ระบบลงทะเบียนเพ่ือเก็บขอ้มลูผูใ้ชง้านระบบดว้ย 
 ธัญพชิชา นามจันด ี(2553 : 111)  ไดว้ิจยัเรื่อง การประเมินโครงการเทียบโอน
ความรูแ้ละประสบการณว์ิชาชีพของวิทยาลยัการอาชีพชมุแพ ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา ปี 2553  พบวา่ ผูป้ระเมินทกุฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียว โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือ
จ าแนกตามกลุม่พบว่า ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน คณะกรรมการด าเนินงานเทียบโอน และนกัศกึษาเทียบ
โอน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก จากการสงัเกตเก่ียวกบัการด าเนินงานการเทียบโอน
ทางการศกึษา โดยรวมคิดเป็นรอ้ยละ 83.95 และจากการสมัภาษณ ์ผูบ้รหิาร และพนกังาน สถาน
ประกอบการ ท่ีท  าความรว่มมือกบัวิทยาลยัการอาชีพชมุแพ ในการเทียบโอนความรูแ้ละ
ประสบการณว์ิชาชีพผูน้  าชมุชนและผูป้กครองนกัศกึษาและประชาชนทั่วไปท่ีไมเ่ป็นผูข้อประเมิน
เทียบโอนทางการศกึษาสว่นใหญ่มีความคดิเห็นตอ่การด าเนินงาน เทียบโอนความรูแ้ละ
ประสบการณ ์ของวิทยาลยัการอาชีพชมุแพ วา่การด าเนินงานทกุดา้นมีความเหมาะสมและเพียงพอ 
เป็นไปอยา่งมีคณุภาพและมีประสิทธิภาพ 
   อนุชัย รามวรังกูร, นลินรัตน ์รักกุศล (2559)  ไดว้ิจยัเรื่อง การพฒันารูปแบบการเทียบ
โอนมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือคณุวฒุิการศกึษาวิชาชีพ  (The Development of Accreditation of 
Occupational Skill Standards Model for Vocational Education Qualification) ผลการศกึษา
เอกสารพบวา่รูปแบบการเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณเ์พ่ือคณุวฒุิการศกึษาวิชาชีพในสหภาพ
ยโุรป องักฤษ สหรฐัอเมรกิา และมาเลเซีย นัน้มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ผลลพัธก์ารเรียนรู ้
มาตรฐานอาชีพ วิธีการวดัผล และการตรวจสอบและรบัรองผล โดยการเทียบโอนความรูแ้ละ
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ประสบการณน์ัน้มีการนาระบบการสะสมหนว่ยกิตมาใชเ้พ่ือใหผู้ต้อ้งการเทียบโอนสามารถน าผล
การศกึษาทัง้ในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยัมาเทียบโอนเป็นหนว่ยกิตและเก็บสะสมไวใ้ชใ้น
ศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ โดยมีหนว่ยงานกลางของรฐัเป็นผูด้แูล การศกึษาปัจจยัเง่ือนไขของระบบ
เทียบโอนมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อคณุวฒุิการศกึษาวิชาชีพจากการเก็บขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม
ความคดิเห็นจากผูบ้รหิารสถานศกึษา และหวัหนา้แผนก จ านวน 2,066 คน และใชก้ารวิเคราะห์
องคป์ระกอบดว้ยวิธี Principal Component Analysis หมนุแกนแบบ Orthogonal ประเภท 
VARIMAX พบว่าปัจจยัเง่ือนไขมีความสมัพนัธ ์และความเหมาะสมในการจดักลุม่ปัจจยัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิต ิและจดักลุม่ปัจจยัเง่ือนไขของระบบการเทียบโอนประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ผูบ้รหิารสถานศกึษาอาชีวศกึษา ดา้นความรว่มมือของกรมพฒันาฝีมือแรงงานกบัหน่วยงานตน้
สงักดั ดา้นความพรอ้มสถานศกึษาอาชีวศกึษา และดา้นความรว่มมือของสถานประกอบการและ
ความพรอ้มของคณาจารย ์ผลการประชมุกลุม่ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 48 คน จากการเลือกแบบเจาะจง
เพ่ือการก าหนดรูปแบบการเทียบโอนมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือคณุวฒุิวิชาชีพท่ีเหมาะสมกบั
ประเทศไทย พบวา่ รฐัจาเป็นตอ้งมีหน่วยงานกลางรบัผิดชอบในการเทียบโอนมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สูค่ณุวฒุิการศกึษาวิชาชีพโดยการผา่นสารสนเทศรายบคุคล และรายสถานศกึษาอาชีวศกึษา การ
น าระบบสะสมหนว่ยกิตมาใชเ้พ่ือเทียบโอนความรู ้ทกัษะของผูท่ี้ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน รวมทัง้ความรู ้และประสบการณเ์ดมิ เพ่ือเทียบเป็นหนว่ยกิตและเก็บสะสมไวใ้ชใ้น
การศกึษาตอ่ในระดบัท่ีอาชีวศกึษา โดยเทียบกบัสมรรถนะรายวิชา ทัง้ในหมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ 
ทกัษะชีวิต และวิชาเลือกเสรี ทัง้นีต้อ้งมีการสรา้งความรว่มมือระหวา่งหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ
สนบัสนนุการเทียบโอน 

มนูญ แก้วแสนเมือง (2557) ไดว้ิจยัเรื่อง การพฒันาระบบการเทียบโอนผลการเรียนรู ้
และประสบการณส์ าหรบัสถานศกึษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา  

1. ผลการศกึษาสภาพ แนวทางและความตอ้งการในระบบการเทียบโอนผลการ 
เรียนรูแ้ละประสบการณส์ าหรบัสถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา พบวา่ 

1.1 สภาพและแนวทางของระบบการเทียบโอนผลการเรียนรูแ้ละประสบการณ ์
ส าหรบัสถานศกึษาอาชีวศกึษาในประเทศท่ีพฒันาแลว้มีกลไกใหเ้ทียบโอนไดใ้นทกุประเทศโดยมี
กลไกขอบขา่ยวิธีการและกระบวนการท่ีแตกตา่งกนัตามบรบิทของแตแ่ละประเทศ 

1.2 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา มี 
ความตอ้งการระบบการการพฒันาระบบการเทียบโอนผลการเรียนรูแ้ละประสบการณส์ าหรบั
สถานศกึษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 1) ดา้นคณะกรรมการเทียบโอนผลการ
เรียนรูแ้ละประสบการณ ์2)ดา้นขอบขา่ยการเทียบโอนผลการเรียนรูแ้ละประสบการณ ์3) วิธีเทียบ
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โอนผลการเรียนรูแ้ละประสบการณ ์4) กระบวนการเทียบโอนผลการเรียนรูแ้ละประสบการณ ์อยูใ่น
ระดบัมากทกุดา้น 

2. ผลการพฒันาระบบการเทียบโอนผลการเรียนรูแ้ละประสบการณส์ าหรบั 
สถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา พบว่าผูท้รงคณุวฒุิมีความเห็นวา่ระบบ
การเทียบโอนผลการเรียนรูแ้ละประสบการณส์ าหรบัสถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษาท่ีมีความเหมาะสมโดยประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดงันี ้

องคป์ระกอบท่ี 1 คณะกรรมการ ประกอบดว้ย 2 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการ 
อ านวยการ และคณะกรรมการด าเนินงาน 

องคป์ระกอบท่ี 2 ขอบข่ายการเทียบโอนประกอบดว้ย 2 วิธี ดงันี ้1) เทียบโอน 
ผลการเรียน 2) เทียบโอนผลการเรียนรูแ้ละประสบการณ ์

องคป์ระกอบท่ี 3 วิธีการเทียบโอน ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ตอนท่ี 1  
การเทียบโอนผลการเรียนจากหลกัสตูรเดียวกนั ขัน้ตอนท่ี 2 การเทียบโอนผลการเรียนจากหลกัสตูร
อ่ืนท่ีมีลกัษณะเดียวกนัของหนว่ยงานรฐัสงักดักระทรวงศกึษาธิการ สถานศกึษาเอกชนหรือ
หนว่ยงานของราชการ ขัน้ตอนท่ี 3 การเทียบโอนผลการเรียนรูจ้ากหลกัสตูร ปวช.หรือ ปวส. ของ
สถาบนัการศกึษา  หรือหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนปลายอ่ืน ๆ ในระดบัเดียวกนั ท่ีสงักดั
กระทรวงศกึษาธิการสถาบนัการศกึษาเอกชนหรือหน่วยงานราชการ ขัน้ตอนท่ี 4 การเทียบโอนผล
การเรียนของผูท่ี้สถานศกึษาใหพ้น้สภาพ ตามระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ วา่ดว้ยการประเมินผล
การเรียนหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) 

องคป์ระกอบท่ี 4 กระบวนการเทียบโอนประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ตอน 
ท่ี 1 การวางแผน ขัน้ตอนท่ี 2 การจดัองคก์ร ขัน้ตอนท่ี 3 การด าเนินงาน ขัน้ตอนท่ี 4 การติดตาม
ประเมินผล และขัน้ตอนท่ี 5 การปรบัปรุงและพฒันา 

3. ผลการประเมินความเป็นไปไดข้องระบบการเทียบโอนผลการเรียนรูส้  าหรบั 
สถานศกึษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา พบว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษาท่ีมีทรรศนะ
วา่ระบบการเทียบโอนผลการเรียนรูส้  าหรบัสถานศกึษาสงักัดส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษามีความเป็นไปไดใ้นระดบัมากทัง้ในภาพรวมและรายองคป์ระกอบทกุดา้น 
 ภัทรภรณ ์จีนจูด (2558) ไดว้ิจยัเรื่อง การประเมินการด าเนินงานเทียบโอนความรูแ้ละ
ประสบการณข์องวิทยาลยัสารพดัชา่งสงขลา ผลการวิจยัสรุปตามดา้นตา่งๆ พบวา่ ดา้นบริบท โดย
ภาพรวมผา่นเกณฑ ์วตัถปุระสงคข์องการด าเนินงานเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณส์อดคลอ้ง
กบันโยบายของสานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน
อยูใ่นระดบัมาก ดา้นปัจจยัน าเขา้ โดยภาพรวมผา่นเกณฑ ์ครูผูส้อนและบคุลากรดาเนินงานเทียบ
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โอนความรูแ้ละประสบการณมี์ความพรอ้มและความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก งบประมาณ ประเด็น
การสนบัสนนุจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งนอ้ยเกินไปซึ่งมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง เอกสาร
และขอ้มลูท่ีใชใ้นการปฏิบตังิานเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณมี์ความเพียงพอและเหมาะสมอยู่
ในระดบัมาก ดา้นกระบวนการ โดยภาพรวมผา่นเกณฑ ์การจดัการประเมินเบือ้งตน้และการจดัการ
ประเมินความรูแ้ละประสบการณ ์ปฏิบตัิตามหลกัการ ขัน้ตอนและแผนปฏิบตังิานอยูใ่นระดบัมาก 
จดัแผนการเรียนและแผนการประเมินเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณต์ามหลกัการขัน้ตอนมี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก จดัตารางเรียนเหมาะสมกบัผูข้อเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ์
ตลอดจนสอดคลอ้งกบัความพรอ้มของสถานศกึษาอยูใ่นระดบัมาก แตก่ารวิเคราะหข์อ้มลูท่ีเก่ียวกบั
ครุภณัฑ ์วสัด ุอปุกรณ ์ส่ือและสิ่งอ านวยความสะดวก ก่อนมีการจดัตารางเรียนยงัต ่ากวา่เกณฑ ์จดั
กระบวนการเรียนรูท่ี้เนน้สมรรถนะและเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัมีคณุภาพอยูใ่นระดบัมาก จดัระบบงาน
และกระบวนการประเมินเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณง์านอาชีพใหผู้เ้รียนไดอ้ยา่งมีคณุภาพอยู่
ในระดบัมาก ดา้นผลผลิต ปีการศกึษา 2556 มีผูย่ื้นค ารอ้งขอประเมินเทียบโอนความรูแ้ละ
ประสบการณ ์ไดร้บัการเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์คิดเป็นรอ้ยละ 84.72 ซึ่งผลการประเมิน
อยูใ่นเกณฑดี์มาก และปีการศกึษา 2557 มีผูย่ื้นคารอ้งขอประเมินเทียบโอนความรูแ้ละ
ประสบการณ ์ไดร้บัการเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณท์กุคน ซึ่งผลการประเมินอยูใ่นเกณฑดี์
มาก การเพิ่มคณุวฒุิทางการศกึษาดว้ยการเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณท์ าใหน้กัศกึษามี
ความกา้วหนา้ในงานอาชีพอยูใ่นระดบัมาก นกัศกึษามีความพงึพอใจตอ่คณุภาพการด าเนินงาน
เทียบโอนความรูแ้ละประสบการณอ์ยูใ่นระดบัมาก ดา้นผลกระทบ ตัง้แต ่ปีการศกึษา 2553 – 2557 
มีปรมิาณผูข้อเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณเ์พิ่มสงูขึน้ทกุปีการศกึษาและสาขางานท่ีมีนกัศกึษา
ย่ืนค ารอ้งขอเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณม์ากท่ีสดุคือสาขางานตดิตัง้ไฟฟ้า การเทียบโอน
ความรูแ้ละประสบการณส์ามารถทาใหน้กัศกึษาไดน้  าความรูท่ี้ไดร้บัไปพฒันางาน เช่ือมโยงความรูท่ี้
ไดไ้ปสูก่ารท างานไดเ้ป็นอยา่งดีอยูใ่นระดบัมาก และการเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณมี์
ประโยชนท์ัง้ทางดา้นผูเ้รียน ดา้นหลกัสตูร และดา้นธุรกิจ มีผลการประเมินในระดบัมาก 
 ธนกร  บุตรม่ัน (2553) ไดว้ิจยัเรื่อง ความพอใจของผูเ้รียนเก่ียวกบักระบวนการเทียบ
โอนความรูแ้ละประสบการณข์องวิทยาลยัอาชีวศกึษาเทศบาลนครปฐม ผลการวิจยัพบวา่  

1. ความพอใจของผูเ้รียนเก่ียวกบักระบวนการเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์
ของวิทยาลยัอาชีวศกึษาเทศบาลนครปฐม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
ทกุดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัจากคา่เฉล่ียมากสดุไปหานอ้ยสดุ ดงันี ้ดา้นวิเคราะหอ์าชีพ 
ประเมินตดัสินและใหร้ะดบัคะแนน จดัท าขอ้สอบภาคทฤษฎี /หรือปฏิบตั ิก าหนเกณฑก์ารประเมิน
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ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะ ก าหนดกรอบประเมิน และก าหนดค าอธิบายลกัษณะงาน เป็นล าดบั
สดุทา้ย 

2. ปัญหาการเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์มีกระบวนการหลายขัน้ตอนไม่ 
ชดัเจน ผูป้ฏิบตัมีิความเขา้ในและตีความแตกตา่งกนั ขาดความรูค้วามเขา้ใจในการปฏิบตั ิทัง้นีเ้ป็น
เพราะมีการเปล่ียนหนา้ท่ีความรบัผิดชอบบอ่ยและตอ้งท างานในหนา้ท่ีอ่ืนดว้ยจงึขาดความตอ่เน่ือง
และลา่ชา้ ขอ้เสนอแนะการเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์ประกอบดว้ย สรา้งความรูแ้ละความ
เขา้ใจแก่เจา้หนา้ท่ีเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจและสามารถปฏิบตังิานได ้ใหข้า่วสารกบัผูเ้รียนเก่ียวกบั
สิทธิประโยชนใ์นการเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณโ์ดยผา่นส่ือตา่ง ๆ เพ่ือใหท้ราบตัง้แตเ่ริ่มแรก
ของการเขา้ศกึษา และลดขัน้ตอน วิธีการเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณใ์หก้ระชบัและรวดเรว็ 
 รัชชุมา อรรถกิจเจริญ (2555) ไดว้ิจยัเรื่อง การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ
พยาบาลหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบ์ณัฑิต พ.ศ.2545 (หลกัสตูรเทียบโอนการศกึษาส าหรบัเจา้
พนกังานสาธารณสขุชมุชน พ.ศ.2549) ผลการวิจยัพบว่า ตามความคิดเห็นของผูบ้งัคบับญัชาระดบั
ตน้ของผูส้  าเรจ็การศกึษา 62 คน ใน 3 ดา้น พบวา่ ผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ของผูส้  าเร็จการศกึษามี
ความคดิเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะของบณัฑิตพยาบาลท่ีส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร ดา้นคณุธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพสงูสดุ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.29 + 0.56 ผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสดุ  รองลงมาคือ สมรรถนะดา้น ความสามารถเชิงวิชาชีพ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.26 + 0.54 ผล
การประเมินอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ และต ่าสดุคือ สมรรถนะดา้นความสามารถพืน้ฐานท่ีสง่ผลตอ่การ
ท างาน โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.95 + 0.69 ผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก จากการศกึษาวิจยัท าให้
ทราบว่าหลกัสตูรสามารถชว่ยพฒันาบคุลากรทางดา้นสาธารณสขุใหมี้ความสามารถท่ีเหมาะสม 
แกไ้ขปัญหาการขาดแคลนบคุลากรดา้นสาธารณสขุได ้
 สัมพันธ ์เยน็สาราญ (2547) ไดว้ิจยัเรื่อง การพฒันารูปแบบการเทียบโอนผลการ
เรียนของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช พบวา่ รูปแบบการเทียบโอนผลการเรียนท่ีเหมาะสมกบั
มหาวิทยาลยั สโุขทยัธรรมาธิราชมี 2 รูปแบบ คือ การโอนชดุวิชาของหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
ท่ีนกัศกึษาไดส้อบผา่นแลว้ในหลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึ่งของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช มาใช้
และใหโ้อนไดท้กุชดุวิชาท่ีปรากฏในหลกัสตูรระดบัปรญิญาท่ีเขา้ศกึษาใหมใ่นมหาวิทยาลยัสโุขทธัรร
มาธิราช ยกเวน้ชดุวิชาใหมท่ี่มีการปรบัปรุงเนือ้หาแตกตา่งจากเนือ้หาในชดุวิชาเดมิท่ีขอโอนเกินกวา่
รอ้ยละ 50 จะโอนชดุวิชานัน้ไมไ่ด ้ 

1. การเทียบโอนผลการเรียนแบบเบ็ดเสรจ็ เป็นการเทียบโอนผลการเรียนจาก 
การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ การศกึษาตามอธัยาศยัหรือประสบการณท์างานเขา้สูร่ะบบ
การศกึษาระดบัปรญิญาของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โดยจะขอเทียบโอนจากการศกึษา
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ระบบใดระบบหนึ่งระบบเดียว หรือขอเทียบโอนจากการศกึษาหลายระบบผสมผสานกนัก็ได ้ในการ
เทียบโอนมหาวิทยาลยัอาจใชเ้ครื่องมือตา่ง ๆ ในการประเมินรว่มดว้ย เชน่ แบบทดสอบ การ
สมัภาษณ ์การปฏิบตัิ แฟ้มสะสมผลงาน การดสูถานประกอบการจรงิ สิ่งประดษิฐ์ เป็นตน้ และเม่ือ
รวมผลการเรียนทัง้หมดแลว้ตอ้งมีขอบขา่ยเนือ้หาครอบคลมุชดุวิชาของ มหาวิทยาลยัสโุขทยั 
ธรรมาธิราชท่ีขอเทียบโอนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ทัง้นีผู้ข้อโอนชดุวิชาและขอเทียบโอนผลการเรียนไม่
มีสิทธิไดร้บัปริญญาเกียรตนิิยม  
 2. เปรียบเทียบรูปแบบการเทียบโอนผลการเรียนในระบบการศกึษา นอกระบบ
การศกึษา และการศกึษาตามอธัยาศยัหรือจากประสบการณท์างาน พบวา่ประเดน็ท่ีเหมือนกนัทัง้ 3 
ระบบ ไดแ้ก่ ผูท้  าหนา้ท่ีการเทียบโอน คณุสมบตั ิวิธีพิจารณา การประเมินผลก าหนดเป็นคา่ระดบั 
และในประเดน็ท่ีตา่งกนั ไดแ้ก่ หลกัเกณฑแ์ละหลกัฐานการเทียบโอนผลการเรียนสาหรบัการเทียบ
โอนผลการเรียนในระบบการศกึษากรณีการโอนชดุวิชาของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช มีความ
แตกตา่งจากทัง้ 3 ระบบในทกุประเด็น 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2550) ไดว้ิจยัเรื่อง แนว
ทางการเทียบโอนวฒุิการศกึษา ความรูแ้ละประสบการณร์ะหวา่งประเทศไทยกบัประเทศนิวซีแลนด ์
ไดข้อ้สรุปอนัเป็นขอ้เสนอใหมี้การยกระดบัมาตรฐานการศกึษาของประเทศไทยใหท้ดัเทียมกบั
ตา่งประเทศเป็นอนัดบัแรก จากนัน้จงึด  าเนินงานในดา้นการเทียบโอนความวฒุิการศกึษา ความรู้
และประสบการณร์ะหวา่งประเทศไทยกบัตา่งประเทศ ซึ่งเป็นประโยชนต์อ่ประชาชนคนไทยท่ี
แสวงหาความรูจ้ากการศกึษาในระบบการศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั
ภายในประเทศและจากตา่งประเทศ กอ้ใหเ้กิดการเรียนรูต้ลอดชีวิตตามเจตนารมณแ์หง่
พระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาต ิแนวทางการยกระดบัมาตรฐานของประเทศไทยมี 10 ขัน้ตอน 
ไดแ้ก่  

1. ก าหนดนโยบายสรา้งคณุวฒุิการศกึษาแหง่ชาติ 
2. แตง่ตัง้คณะกรรมการสรา้งกรอบคณุวฒุิการศกึษาแหง่ชาติ 
3. จดัสมัมนาระดบัชาตเิรื่องคณุวฒุิการศกึษาแหง่ชาตแิละกรอบมาตรฐานของ

คณุวฒุิการศกึษาแหง่ชาติ 
4. จดัตัง้เครือขา่ยการเทียบโอนวฒุิการศกึษา ความรู ้และประสบการณใ์นประเทศ 
5. ก าหนดการสรา้งขอ้สอยมาตรฐาน 
6. ก าหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
7. สรา้งหลกัสตูรของแหลง่การเรียนรู ้
8. กระจายการจดัการศกึษาสู่องคก์รวิชาชีพ 
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9. ขยายเครือข่ายการเทียบโอนวฒุิการศกึษา ความรูแ้ละประสบการณส์ู่ประเทศ 
นิวซีแลนด ์

10. ขยายนโยบายการเทียบโอนวฒุิการศกึษา ความรู ้และประสบการณก์บันานา 
ประเทศ 
 มทันา สานตวิตัร และคณะ (2543)  ไดว้ิจยัเรื่อง การเทียบระดบัและโอนผลการเรียน
ระดบัอดุมศกึษา โดยสรุปภาพการเทียบโอนผลการเรียนของสถาบนัในสงักดัทบวงมหาวิทยาลยั
จ าแนกเป็นมหาวิทยาลยัประเภทจ ากดัรบัและประเภทไมจ่  ากดัรบั ซึ่งมีความคลา้ยคลึงกนั กลา่วคือ 
การรบัโอนผลการเรียนจะเทียบเนือ้หาสาระของรายวิชาใหเ้ทียบเท่ากนัไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของ
เนือ้หาวิชาท่ีเรียนมาในระยะเวลาไมเ่กิน 5 ปี หากเกินกว่า 5  ปี อาจมีการทดสอบเพิ่มเตมิ โดยปกติ
รายวิชาท่ีรบัโอนมีผลการเรียนไมต่  ่ากวา่เกรด C หรือระดบั 2.00  ส  าหรบัมหาวิทยาลยัประเภทไม่
จ  ากดัรบั คือ มหาวิทยาลยัรามค าแหง และมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ไมมี่การจ ากดัจ านวน
ผูเ้รียนท่ีรบัเขา้ศกึษา การพิจารณาคณุสมบตัิของผูส้มคัรมีความยืดหยุ่นและค านงึถึงความ
หลากหลาย โดยเปิดโอกาสใหมี้การเทียบโอนผลการเรียนจากหลายแหง่ 
 ชาตชิาย  พทุธนิมิต (2544) ไดว้ิจยัเรื่อง การศกึษาสภาพปัญหาและความตอ้งการใน
การบริหารงานวิชาการท่ีเก่ียวของกบัการเทียบโอนผลการศกึษา ตามหลกัสตูรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ พทุธศกัราช 2538 (สะสมหนว่ยกิต) ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครูอาจารยแ์ละนกัเรียน
วิทยาลยัสารพดัชา่ง เขตการศกึษา 5 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาสภาพปัญหาและความตอ้งการใน
การบริหารงานวิชาการตามหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชา พทุธศกัราช 2538 (สะสมหนว่ยกิต) โดน
ศกึษา 5 ดา้น คือ ดา้นครูผูส้อน กา้นหลกัสตูรและการน าหลกัสตูรไปใช ้ดา้นส่ือการเรียนการสอน 
ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการวดัผลและประเมินผล โดยผลการวิจยัสรุปไดด้งันี  ้
 1. สภาพการบรหิารงานวิชาการตามหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 
2538 (สะสมหนว่ยกิต)  ตามความคดิเห็นของผูบ้รหิาร ครูอาจารยแ์ละนกัเรียนวิทยาลยัสารพดัชา่ง 
เขตการศกึษา 5 พบวา่ มีการปฏิบตัิอยูใ่นระดบัมากดงันี ้การจดัครูอาจารยเ์ขา้สอนไดค้  านงึถึงความ
เหมาะสมในดา้นคณุวฒุิ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณต์รงเก่ียวกบัวิชาท่ีสอน โครงสรา้ง
และเนือ้หาวิชาท าใหผู้เ้รียนรบัความรู ้ทกัษะ และน าไปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจ าวนั  การประกอบ
อาชีพอิสระและการเขา้สู่ตลาดแรงงาน มีการใหค้วามส าคญักบัการผลิตและการใชส่ื้ออปุกรณแ์ละ
วสัดฝึุกในการจดัการเรียนการสอน การจดัการเรียนการสอนเนน้ทกัษะและกระบวนการใหผู้เ้รียนได้
ฝึกปฏิบตัจิรงิขณะเรียน มีการโอนผลการเรียนจากหลกัสตูรวิชาชีพระยะสัน้และหลกัสตูรอ่ืน ๆ ของ
กรมอาชีวศกึษา หรือสถาบนัอ่ืน ๆ มีการเนน้ความปลอดภยัในเรื่องการใชเ้ครื่องจกัร เครื่องมือ และ
วสัดอุปุกรณ ์มีการวางแผนก าหนดวนั เวลาการวดัผลประเมินผลไวต้ลอดปีการศกึษา มีการควบคมุ 
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ก ากบั ดแูลการวดัผลประเมินผลการเรียนใหเ้ป็นไปตามระเบียบ และมีการรายงานผลการเรียนของ
ผูเ้รียนทกุภาคเรียนใหผู้ป้กครองทราบ 
  2. ปัญหาการบรหิารงานวิชาการตามหลกัสตูรประกาศนียบตัร พทุธศกัราช 2538 
(สะสมหนว่ยกิต)  ตามความคดิเห็นของผูบ้รหิาร ครูอาจารยแ์ละนกัเรียนวิทยาลยัสารพดัชา่ง เขต
การศกึษา 5 ไมพ่บปัญหาใดๆ อยูใ่นระดบัมาก พบเฉพาะปัญหาในระดบัปานกลางดงันี ้ขาดแคลน
งบประมาณสนบัสนนุใหค้รูอาจารยเ์ขา้รบัการอบรมหรือประชมุปฏิบตักิารในสาขาวิชาท่ีสอน ขาด
แคลนครูอาจารยผ์ูส้อนท่ีมีคณุวฒุิ ความรูค้วามสามารถและประสบการณต์รงกบัสาขาวิชาท่ีสอน ครู
อาจารยข์าดความรูค้วามเขา้ใจในการจดัการเรียนการสอนรูปแบบสะสมหนว่ยกิต ขาดแคลนส่ือการ
เรียนการสอนประเภทวารสาร ต ารา ส่ือเทคโนโลยีสมยัใหม ่โสตทศันปูกรณ ์และวสัดอุปุกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน ครูอาจารยไ์มใ่หค้วามส าคญัในการผลิต การใชแ้ละการพฒันาส่ือการ
เรียนการสอน ครูอาจารยไ์มใ่หค้วามส าคญัในการผลิต การใชแ้ละการพฒันาส่ือการเรียนการสอน 
วสัดใุนทอ้งถ่ินไมเ่หมาะสมท่ีจะน ามาใชป้ระกอบการเรียนการสอน  การจดัเก็บและการเบกิจา่ย
อปุกรณก์ารสอนไมเ่ป็นระบบ วิทยาลยัไมอ่ านวยความสะดวกในการจดัซือ้จดัหาส่ืออปุกรณแ์ละวสัดุ
ฝึก ขาดความพรอ้มในการจดัการเรียนการสอน การสอบเทียบโอนประสบการณแ์ละความรู ้การ
เทียบประสบการณง์านอาชีพและการโอนผลการเรียน จากหลกัสตูรวิชาชีพระยะสัน้และหลกัสตูร   
อ่ืน ๆ  ครูอาจารยไ์มไ่ดเ้ชิญวิทยากรในทอ้งถ่ินมาใหค้วามรูก้บัผูเ้รียน ครูอาจารยข์าดแรงจงูใจในการ
ใชเ้ทคนิควิธีสอนท่ีเหมาะสมกบัจดุประสงคแ์ละเนือ้หารายวิชา ผูเ้รียนไมมี่โอกาสเลือกวิธีการเรียน 
ตามความตอ้งการ การจดัสภาแวดลอ้มบรเิวณวิทยาลยัไมเ่อือ้อ านวยตอ่การศกึษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง วิทยาลยัไมไ่ดร้บัความรว่มจากสถานประกอบการในการสง่นกัเรียนเขา้ศกึษาในสถาน
ประกอบการ และการจดัการเรียนการสอนไมใ่ชว่ิธีการเรียนท่ีหลากหลายตามความหลากหลายของ
ผูเ้รียน ไมมี่การน าขอ้มลูจากการวดัผลประเมินผลส าหรบับรกิารใหค้รูอาจารย ์และไม่มีการอายรม
เชิงปฏิบตักิารเก่ียวกบัการวดผลประเมินผลใหแ้ก่ครูอาจารย ์
  3. ความตอ้งการในการบริหารงานวิชาการ ตามหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
พทุธศกัราช 2538 (สะสมหน่วยกิต) ตามความคิดเห็นของผูบ้รหิาร ครูอาจารยแ์ละนกัเรียนวิทยาลยั
สารพดัชา่ง เขตการศกึษา 5 พบความตอ้งการท่ีอยูใ่นระดบัมาก มีดงันี ้ครูอาจารยต์อ้งการไดร้บัการ
พฒันาและเพิ่มพนูความรูเ้ก่ียวเนือ้หาวิชาท่ีสอน ตอ้งการเพิ่มพนูความรูค้วามเขา้ใจในการจดัการ
เรียนการสอนรูปแบบสะสมหนว่ยกิต  นกัเรียน ผูป้กครองและชมุชนตอ้งการทีสว่นรว่มในการวาง
แผนการน าหลกัสตูรไปใช ้ตอ้งการส่ือการเรียนการสอนอยา่งเหมาะสมและเพียงพอกบัจ านวนผูเ้รียน 
ตอ้งการใหจ้ดัการเรียนการสอนโดยใชว้ิธีการศกึษาท่ีหลากหลายผสมผสานกนัตามความเหมาะสม
ของผูเ้รียน ตอ้งการใหจ้ดัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมตอ่การเรียนการสอนและการศกึษาคน้ควา้ดว้ย
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ตนเอง ตอ้งการใหเ้ชิญวิทยากรในทอ้งถ่ินใหค้วามรูก้บัผูเ้รียนอยูเ่สมอ ตอ้งการใหค้รูครูอาจารยใ์ช้
เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัจดุประสงค ์และเนือ้หารายวิชา และตอ้งการใหน้  า
ขอ้มลูจากการวดัผลประเมินผลไปปรบัปรุงและพฒันาการเรียนการสอนใหม้ากขึน้ 
 จิรณี ตนัตริตันวงศ ์และคณะ (2545) ไดว้ิจยัเรื่อง สภาพของการเทียบโอนผลการเรียน
ระดบัปรญิญาของสถาบนัการศกึษาสงักดัทบวงมหาวิทยาลยั สถาบนัราชภัฏ และสถาบนัเทคโนโลยี
ราชมงคล วิธีวิจยัใชก้ารวิเคราะหเ์อกสาร ผลการวิจยัพบว่า สถาบนัการศกึษาระดบัปริญญาทกุแหง่ 
มีระเบียบ/ขอ้บงัคบั/ประกาศ ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเทียบรายวิชา และโอนหน่วยกิตระหวา่ง
สถาบนัการศกึษา และระหว่างคณะ/สาขาวิชาในสถาบนัเดียวกนัเดียวกนัชัดเจนและคลา้ยคลงึกนั 
กลา่วคือ วิชาท่ีขอโอนมีเนือ้กาสาระวิชาเทียบเท่ากนั หรือเทียบไดม้านอ้ยกวา่ 3 ใน 4  ของเนือ้หา
รายวิชาท่ีขอเทียบ เรียนมาแลว้ไมเ่กิน 3 – 5 ปี ผลการเรียนไมต่  ่ากวา่ C หรือระดบั 2.00 จ  านวน
หนว่ยกิตท่ีรบัโอนไมเ่กินครึง่หนึ่งของจ านวนรวมของหลกัสตูรสาขาวิชานัน้ ๆ ส าหรบัการเทียบโอน
ผลการเรียนจากการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัเขา้สู่การศกึษาในระบบก่อน
ประกาศใชพ้ระราชบญัญัตกิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542  มีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
พระนครเหนือเพียงแหง่เดียวท่ีมีระเบียบวา่ดว้ยการวดัผลและประเมินผลการศกึษา และเม่ือมีการ
ประกาศใชพ้ระราชบญัญัตกิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542  แลว้ มีมหาวิทยาลยัรามค าแหงเพียงแหง่
เดียวท่ีมีการประกาศขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการเทียบโอนผลการเรียนในระดบัปรญิญาตรี ขอ้บงัคบันี ้
ครอบคลมุการเทียบโอนผลการเรียนทัง้  3  รูปแบบ คือ การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และ
การศกึษาตามอธัยาศยั 

 วนิดา ศรีเมืองใต ้(2551) ไดว้ิจยัเรื่อง ปัญหาการด าเนินงานการเทียบโอนผลการเรียน 
ระหวา่งหลกัสตูรการศกึษานอกโรงเรียนและหลกัสตูรการศกึษาในโรงเรียนของระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้ โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือศกึษาความคดิเห็นของบคุลากรในสถานศกึษา สงักดักรมการศกึษา
นอกโรงเรียน เก่ียวกบัปัญหาการด าเนินงานการเทียบโอนผลการเรียนระหวา่งหลกัสตูรการศกึษา
นอกโรงเรียน และหลกัสตูรการศกึษาในโรงเรียนของระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ในส่ีดา้น คือ ดา้น
บคุลากร ดา้นการจดัการ ดา้นหลกัสตูร และดา้นปัจจยัสนบัสนนุ และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของบคุลากรในสถานศกึษาสงักดักรมการศกึษานอกโรงเรียน เก่ียวกบัปัญหาในการด าเนินงานการ
เทียบโอนผลการเรียนระหวา่งหลกัสตูรการศกึษานอกโรงเรียน และหลกัสตูรการศกึษาในโรงเรียน
ของระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ จ าแนกตามเพศ ระดบัการศกึษา ต าแหนง่ และประสบการณก์าร
ท างาน กลุม่ตวัอยา่งประกอบดว้ย ผูบ้รหิาร และเจา้หนา้ท่ีสถานศกึษา สงักดักรมการศกึษานอก
โรงเรียนจากศนูยก์ารศกึษานอกโรงเรียนจงัหวดั ศนูยก์ารการศกึษานอกโรงเรียนอ าเภอ โรงเรียน
ผูใ้หญ่และหนว่ยจดัการศกึษานอกโรงเรียนตามประเภทบคุคลภายนอก 38 จงัหวดั ผลการ
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ศกึษาวิจยัปรากฏผลดงัตอ่ไปนี ้1) บคุลากรในสถานศกึษาสงักดักรมการศกึษานอกโรงเรียน มี
ปัญหาการด าเนินงานเทียบโอนผลการเรียนระหวา่งหลกัสตูรการศกึษานอกโรงเรียนและหลกัสตูร
การศกึษาในโรงเรียนของระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ในดา้นบคุลากร ดา้นการจดัการ ดา้นหลกัสตูร 
และดา้นปัจจยัสนบัสนนุ และโดยสว่นรวมในระดบัปานกลาง 2) บคุลากรในสถานศกึษาสงักดั
กรมการศกึษานอกโรงเรียนท่ีม่ีเพศตา่งกนั มีปัญหาการด าเนินงานการเทียบโอนผลการเรียนระหวา่ง
หลกัสตูรการศกึษานอกโรงเรียน และหลกัสตูรการศกึษาในโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ โดย
สว่นรวมและแตล่ะดา้นไมแ่ตกตา่งกนั  3) บคุลากรในสถานศกึษาสงักดักรมการศกึษานอกโรงเรียนท่ี
มีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีปัญหาการด าเนินงานการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างหลกัสตูร
การศกึษานอกโรงเรียน และหลกัสตูรการศกึษาในโรงเรียนของระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ไมแ่ตกตา่ง
กนั  4) บคุลการในสถานศกึษาสงักดักรมสามญัศึกษานอกโรงเรียนท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีด  าเนินการ มี
ปัญหาการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนระหวา่งหลกัสตูรการศกึษานอกโรงเรียน และหลกัสตูร
การศกึษาในโรงเรียนของระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ โดนสว่นรวมสงูกวา่ผูบ้รหิารอย่างนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 และดา้นบคุลากรสงูกวา่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 สว่นในดา้นการ
จดัการ ดา้นหลกัสตูร และดา้นปัจจยัสนบัสนนุไมแ่ตกตา่งกนั และ 5) บคุลากรในสถานศกึษาสงักดั
กรมการศกึษานอกโรงเรียนท่ีมีประสบการณก์ารท างานต ่ากวา่ 2 ปี มีปัญหาการด าเนินการเทียบโอน
ผลการเรียนระหวา่งหลกัสตูรการศกึษานอกโรงเรียน และหลกัสตูรการศกึษาในโรงเรียนของระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ โดนสว่นรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิและดา้นบคุลากรสงูกวา่ผูมี้
ประสบการณก์ารท างาน 2 ปีขึน้ไป  อย่างมีนบัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  และดา้นการจดัการ ดา้น
ปัจจยัสนบัสนนุสงูกวา่อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สว่นดา้นหลกัสตูรไมแ่ตกตา่งกนั 
 สนุธร ยทุธชนะ  (2545) ไดว้ิจยัเรื่อง การพฒันารูปแบบการเทียบโอนผลการเรียนสาย
อาชีพระหวา่งการศกึษาตามอธัยาศยักบัการศกึษาในระบบโรงเรียน และการศกึษานอกระบบ
โรงเรียน ในการวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือสรา้งและพฒันารูปแบบการเทียบโอนผลการเรียนสาย
วิชาชีพระหวา่งการศกึษาตามอธัยาศยักบัการศกึษาในระบบโรงเรียน สรา้งและพฒันารูปแบบการ
เทียบโอนผลการเรียนสายอาชีพ ระหวา่งการศกึษาตามอธัยาศยักบัการศกึษานอกระบบโรงเรียน 
และศกึษาความเป็นไปไดใ้นการน ารูปแบบการเทียบโอนผลการเรียนสายวิชาชีพ ระหวา่งการศกึษา
ตามอธัยาศยักบัการศกึษาในระบบโรงเรียน และการศกึษานอกระบบโรงเรียนไปปฏิบตั ิผูว้ิจยัใช้
เทคนิคEthnographic Delphi Future Research – EDFR ในการรวมรวบขอ้มลู โดยสมัภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 26 ทา่น จ าแนกเป็นผูท้รงคณุวฒุิดา้นการศกึษา จ านวน 5 ทา่น ผูท้รงคณุวฒุิ
ดา้นการอาชีวศกึษาและฝึกอบรม จ านวน 6 ทา่น ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศกึษานอกระบบหรือ
การศกึษาผูใ้หญ่ จ านวน 5 ทา่น ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิชาชีพคอมพิวเตอร ์จ านวน 5 ทา่น และ
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ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิชาชีพชา่งอิเล็กทรอนิกส ์จ านวน 5 ทา่น และท าการสมัภาษณแ์บบเจาะลกึ
ผูเ้ช่ียวชาญเพิ่มเตมิ จ  านวน 10 ทา่น เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสมัภาษณแ์ละแบบสอบถาม 
การวิเคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณแ์บบเจาะลึกใชก้ารวิเคราะหเ์นือ้หา ผลการวิเคราะหข์อ้มลู
พบวา่ รูปแบบการเทียบโอนผลการเรียนมี 3 รูปแบบ โดยแตล่ะรูปแบบประกอบดว้ยรูปแบบยอ่ย 2 
รูปแบบ นอกจากนีย้งัมีองคป์ระกอบท่ีสมัพนัธเ์ก่ียวเน่ืองกนักบัรูปแบบการเทียบโอนผลการเรียน คือ 
การฝึกอบรมทางการศกึษานอกระบบเพ่ือการเทียบโอนผลการเรียน การประเมินมาตรฐานทกัษะ
วิชาชีพ และการประกนัคณุภาพ ผลจากการสมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญถึงความเป็นไปไดใ้นการน า
รูปแบบการเทียบโอนผลการเรียนไปปฏิบตั ิพบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญทกุทา่นมีความเห็นวา่รูปแบบการ
เทียบโอนผลการเรียนมีประโยชนแ์ละความเป็นไปไดท่ี้จะน าไปปฏิบตัิ 
 สมัพนัธ ์ เย็นส าราญ และคณะ (2546) ไดว้ิจยัเรื่อง พฒันารูปแบบการเทียบโอนผลการ
เรียนของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ผลการสงัเคราะหรู์ปแบบการเทียบโอนผลการเรียนท่ี
เหมาะสมกบัมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช พบวา่มี 2 รูปแบบท่ี 1 การน าชดุวิชาของมหาวิทยาลยั
สโุขทยั ธรรมาธิราชท่ีนกัศกึษามาสอบผา่นแลว้ ในหลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึ่งของมหาวิทยาลัย มาใช้
โอนไดท้กุวิชาท่ีปรากฏในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรีท่ีเขา้ศกึษาใหมใ่นหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
ยกเวน้ชดุวิชาใหม ่ท่ีมีการปรบัปรุงเนือ้หาเกินกวา่รอ้ยละ 50 ซึ่งแตกตา่งจากเนือ้หาในชดุวิชาเดมิท่ี
ขอโอน จะโอนชดุวิชานัน้ไมไ่ด ้และรูปแบบท่ี 2 การเทียบดอนผลการเรียนแบบเบ็ดเสร็จ เป็นการ
เทียบโอนผลการเรียนการศกึษาในระบบ  การศกึษานอกระบบ การศกึษาตามอธัยาศยั หรือ
ประสบการณท์ างานเขา้สูร่ะบบการศกึษาระดบัปรญิญาของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โดยขอ
เทียบโอนจากการศกึษาระบบใดระบบหนึ่งระบบเดียวหรือขอเทียบโอนจากการศกึษาหลายระบบ
ผสมผสานกนั ก็ได ้ในการเทียบโอนมหาวิทยาลยัอาจใชเ้ครื่องมือตา่ง ๆ รว่มดว้ย และเม่ือรวมผลการ
เรียนทัง้หมดแลว้ตอ้งมีขอบข่ายเนือ้หาครอบคลมุชดุวิชาของมหาวิทยาลยัท่ีขอเทียบโอนไมน่อ้ยกว่า
รอ้ยละ 80 ทัง้นี ้ผูข้อโอนชดุวิชาและขอเทียบโอนผลการเรียนไมมี่สิทธิไดร้บัปรญิญาเกียรตินิยม 
 พรรุง่ ดวงแกว้ (2548) ไดว้ิจยัเรื่อง การศกึษาแนวโนม้เก่ียวกบัรูปแบบการเทียบโอน
ความรูแ้ละประสบการณว์ิชาชีพ โดยมีวตัถปุระสงคข์องการวิชยัเพ่ือศกึษาแนวโนม้เก่ียวกบัรูปแบบ
การเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณว์ิชาชีพ โดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย กลุม่ตวัอย่าง ประกอบดว้ย 
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 19 ทา่น เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้งและ
แบบสอบถาม สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ มธัยฐาน ฐานนิยมและพิสยัระหว่างควอไทล ์
ผลการวจิยัมีดงันี ้คือ 1) วตัถปุระสงคข์องรูปแบบการเทียบโอนผลการเรียนเพ่ือลดการเรียนซ า้ใน
รายวิชา/กลุม่วิชาท่ีเรียนผา่นมาแลว้ กลุม่เปา้หมายคือ นกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเป็นนกัศกึษาของ
สถานศกึษาท่ีขอเทียบโอนผลการเรียน และผา่นการเรียนรายวิชา/กลุม่วิชามาแลว้ ในหลกัสตูรเก่า
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แลว้ขอเทียบไปสูห่ลกัสตูรใหม ่สว่นสถานศกึษาจะแตง่ตัง้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนไม่
นอ้ยกวา่ 3 คน ประกอบดว้ย รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ หวัหนา้งานหลกัสตูรและการสอน 
หวัหนา้งานวกัผลและประเมินผลการศกึษา อาจารยป์ระจ าวิชา และผูเ้ก่ียวขอ้ง ทัง้นีร้ายวิชาท่ีขอ
เทียบโอนตอ้งไดร้ะดบัคะแนน 2.00 ขึน้ไป และเป็นรายวิชาหรือกลุม่วิชาท่ีมีจดุประสงคแ์ละเนือ้หา
ใกลเ้คียงกนัไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 60 จ  านวนหนว่ยกิตตอ้งไมน่อ้ยกวา่หน่วยกิต ของรายวิชาท่ีก าหนดไว้
ในหลกัสตูร ผลการเทียบโอนผลการเรียนสามารถน าไปยกเวน้การเรียนในรายวิชานัน้ และ 2) 
วตัถปุระสงคข์องการประเมินเทียบโอนประสบการณว์ิชาชีพ เพ่ือสง่เสรมิกระบวนการศกึษาตอ่เน่ือง
ตลอดชีวิต กลุม่เปา้หมาย คือ ผูป้ฏิบตังิานในภาคอตุสาหกรรมท่ีมีหลกัฐานแสดงความรูแ้ละ
ประสบการณว์ิชาชีพมาก่อนไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ส่วนสถานศกึษาจะจดัใหมี้ท่ีปรกึษาท าหนา้ท่ีตรวจสอบ
ความรูแ้ละประสบการณไ์ดแ้ก่ ใบส าคญั วฒุิการศกึษา เกียรติบตัร หนงัสือรบัรอง ฟ้าสะสมงาน 
บนัทกึประจ าวนั  โลแ่ละรางวลัตา่ง ๆ เป็นตน้ การประเมินจะจดัในรูปแบบของคณะกรรมการ 
ส าหรบัผลการประเมินท่ีผา่นเกณฑ ์สามารถน าไปขอยกเวน้การเรียนรายวิชาในหลกัสูตร 
 เจตน ์ คงดว้ง (2547)  ไดว้ิจยัเรื่อง การพฒันากระบวนการเทียบโอนประสบการณ์
วิชาชีพเขา้สูร่ะบบคณุวฒุิวิชาชีพ การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือพฒันากระบวนการเทียบโอน
ประสบการณอ์าชีพเขา้สูร่ะบบคณุวฒุิวิชาชีพ ใชฐ้านสมรรถนะเป็นเกณฑใ์นการเทียบโอน
ประสบการณอ์าชีพของกลุม่งานยานยนต ์สาขางานซ่อมเครื่องยนต ์โดยใชห้นว่ยสมรรถนะ
มาตรฐานอาชีพกลุม่งานของกลุม่งานยานยนต ์ประเทศออสเตรเลีย เป็นตน้ แบบในการด าเนินการ
กระบวนการเทียบโอนประสบการณอ์าชีพเขา้สูร่ะบบคณุวฒุิวิชาชีพ ใชว้ิธีการด าเนินการวิจยัใน
ลกัษณะการวิจยัและพฒันา (research and development) โดยน าไปใชก้บัผูป้ฏิบตังิานในสถาน
ประกอบการศนูยบ์ริการรถยนตใ์นจงัหวดัราชบรุี จ  านวน 15 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 
แบบสอบถาม ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ นกัวิชาการ จ านวน 3 ฉบบั แบบสอบถามหาความ
สอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ นกัวิชาการ จ านวน 3 ฉบบั แบบสอบถามความเหมาะสมาของผูเ้ขา้รว่ม
สมัมนา จ านวน 4 ฉบบั แบบสอบถามความเหมาะสมของผูป้ระเมิน จ านวน  1 ฉบบั แบบสอบถาม
ความเหมาะสมของกลุม่ทดลอง จ านวน 1 ฉบบั แปลผลขอ้มลูโดยใชส้ถิตใินการวิจยั ความถ่ี รอ้ยละ 
คา่คะแนนเฉล่ีย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัสรุปไดด้งันี ้2) ไดผ้งัขัน้ตอนการเทียบโอน
ประสบการณอ์าชีพเขา้สูร่ะบบคณุวฒุิวิชาชีพด าเนินการโดยสรา้งแบบรา่งผงัขัน้ตอนการเทียบโอน
ประสบการณอ์าชีพเขา้สูร่ะบบคณุวฒุิวิชาชีพ ผูเ้ช่ียวชาญ นกัวิชาการ 7 คน ใหค้วามเห็นและ
ขอ้เสนอแนะวา่ เห็นดว้ยมากกวา่รอ้ยละ 80 น าแบบรา่งไปด าเนินการสมัมนากลุม่ (focus group) 
จ านวน 25 คน ผลสรุปมีความเหมาะสมในระดบัมาก 2) ไดผ้ลการวิเคราะหส์มรรถนะอาชีพกลุม่งาน
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ยานยนต ์สาขางานซ่อมเครื่องยนตใ์นการเทียบโอน โดยด าเนินการวิเคราะหห์นว่ยสมรรถนะ
มาตรฐานอาชีพของออสเตรเลีย จ านวน 3 หนว่ยสมรรถนะ แลว้ใหผู้เ้ช่ียวชาญ นกัวิชาการ จ านวน  
9 คน หาความสอดคลอ้งาของหนว่ยสมรรถนะทัง้ 3 หน่วยสมรรถนะ ผลสรุปท่ีไดมี้ความสอดคลอ้ง
กบัทกุหวัขอ้เรื่อง 3) ไดเ้ครื่องมือและแบบฟอรม์การเทียบโอนประสบการณอ์าชีพ โดยด าเนินการให้
ผูเ้ช่ียวชาญ นกัวิชาการ ออกความคดิเห็น จ านวน 5 คน ผลสรุปคือ เห็นดว้ย และด าเนินการจดั 
สมัมนากลุม่ จ  านวน 16 คน ผลสรุปอยูใ่นระดบัมาก และใหผู้เ้ช่ียวชาญ นกัวิชาการ ตรวจสอบหา
ความสอดคลอ้ง จ านวน 5 คน ผลสรุปมีความสอดคลอ้งกบัทกุหวัขอ้เรื่อง 4) ไดคู้มื่อการประเมินของ
ผูป้ระเมินและผูร้บัการประเมิน ด าเนินการโดยใหผู้เ้ช่ียวชาญ นกัวิชาการ ออกความคิดเห็นจ านวน  
5 คน ผลสรุปเห็นดว้ยและ ด าเนินการสมัมนากลุม่ จ  านวน 18 คน ผลสรุปการประเมินอยูใ่นระดบั
มาก และด าเนินการใหผู้เ้ช่ียวชาญ นกัวิชาการ หาความสอดคลอ้ง จ านวน 5 คน ผลสรุปมีความ
สอดคลอ้งกบัทกุหวัขอ้เรื่อง 5) ไดผู้ป้ระเมิน ด าเนินการคดัเลือกผูป้ระเมินตามเกณฑ ์จ านวน 9 คน 
และด าเนินการอบรม ผลสรุปการประเมินมีความเขา้ใจในระดบัมาก 6) ไดเ้ครื่องมือสามารถน ามา
เทียบโอนได ้โดยด าเนินการทดลองใชเ้ครื่องมือกบักลุม่ทดลองใชเ้ครื่องมือกบักลุม่ทดลอง จ านวน 
10 คน ผลสรุปมีผูผ้า่นแฟ้มสะสมงาน จ านวน 2 คน ตอ้งไดร้บัการประเมิน จ านวน 8 คน การ
ประเมินผูเ้ขา้รบัการทดลองใชเ้ครื่องมือ ผลสรุปความเหมาะสมของเครื่องมืออยูใ่นระดบัมาก 7) ผล
ของการเทียบโอนประสบการณใ์นสถานประกอบการ มีผูส้มคัรขอเทียบโอนประสบการณท์ัง้หมด 15 
คน โดยด าเนินการตามกระบวนการท่ีออกแบบ ผูส้มคัรทัง้หมดสง่แฟ้มสะสมงาน มีผูผ้า่นแฟ้มสะสม
งาน 3 หนว่ยสมรรถนะ ไมต่อ้งรบัการประเมิน จ านวน 4 คน สว่นอีก 11 คน ตอ้งผา่นคณะกรรมการ
ประเมินเพื่อตรวจสอบสมรรถนะการท างาน ผลการประเมินผา่นหนว่ยสมรรถนะทัง้ 3 หนว่ย
สมรรถนะ จ านวน 11 คน ผลการเทียบโอนประสบการณส์มรรถนะทัง้ 3 หนว่ยสมรรถนะ จ านวน 15
คน ผา่นหมดทดุคนทกุหนว่ยสมรรถนะ และ 8) เสนอสรุปผลการวิจยั ด าเนินการโดยจดัสมัมนากลุม่ 
จ  านวน 25 คน ผลสรุปการประเมินอยูใ่นระดบัมาก” 
 วิชยั ฤกษภรูทิศัน ์และศรีวรรณ ฤกษภ์รูทิศัน ์ไดว้ิจยัเรื่องแนวทางการเทียบโอนวฒุิ
การศกึษา ความรู ้และประสบการณร์ะหวา่งประเทศไทยกบัประเทศนิวซีแลนด ์ผลการวิจยัพบวา่  
1) การเทียบวฒุิการศกึษาในระบบ ประเทศไทยกบัประเทศนิวซีแลนดย์งัไมมี่ระบบการเทียบโอนวฒุิ
การศกึษา ความรูป้ระสบการณท่ี์แนน่อน มีเพียงการเทียบโอนท่ีเกิดขึน้เป็นกรณี ๆ ไป และ 2) การ
เทียบความรูแ้ละประสบการณจ์ากการศกึษานอกระบบและตามอธัยาศยั คนไทยท่ีพ านกัอยูใ่น
ประเทศนิวซีแลนด ์สามารถเทียบความรูด้า้นภาษาองักฤษ โดยการสอบขอ้เขียนและ/หรือ การ
สมัภาษณ ์สามารถเทียบไดเ้ทา่กบัสาระการเรียนรูด้า้นภาษาตา่งประเทศ ส าหรบัหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน
และภาษาองักฤษชัน้ปีท่ีหนึ่ง ส าหรบัหลกัสตูรอนปุรญิญาหรือปริญญาตรี ส าหรบัความรูด้า้นวิชาชีพ 
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การเทียบความรูแ้ละประสบการณ ์ท าไดโ้ดยการพิจารณาประวตักิารท างาน (portfolio) ใบรบัรอง
การผา่นงาน ประเภทงานท่ีท า ระยะเวลาท่ีท าการทดสอบฝีมือแรงงานโดยกรมพฒันาฝีมือแรงงาน ผู้
ท่ีผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดบั 1 สามารถเทียบความรูร้ะดบัประถมศกึษา หมวด
พฒันาอาชีพ หมวดคณิตศาสตร ์และหมวดวิทยาศาสตร ์ผูผ้า่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือ ระดบั 2
สามารถเทียบความรูร้ะดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ หมวดวิชาพฒันาอาชีพ หมวดวิชาคณิตศาสตร ์ผูท่ี้
ผา่นการสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดบั 3 สามารถเทียบความรูร้ะดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หมวดวิชาพฒันาวิชาชีพและหมวดคณิตศาสตร ์และส าหรบั
ความรูท้ั่วไป คนไทยท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศนิวซีแลนดส์ามารถเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์โดย
พิจารณาจากใบประกาศนียบตัร ใบรบัรองการฝึกอบรม หากชั่วโมงเรียนและฝึกอบรมกนัไมน่อ้ยกวา่ 
320 ชั่วโมง สามารถเทียบเท่า 1 หมวดวิชา ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หากนบัชั่วโมงการเรียน และฝึกอบรมรวมกนัไมน่อ้ยกวา่ 480 ชั่วโมง 
หรือหากนบัชั่วโมงการเรียนและฝึกอบรมรวมกนั ไมน่อ้ยกวา่ 280 ชั่วโมง สามารถเทียบเทา่ 1 หมวด
วิชา ในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้  
 ปานเพชร ชินนทร และคณะ (2554) ไดว้ิจยัเรื่อง การจดัท าแนวทางการเทียบโอนผล
การเรียนกรณีศกึษาศนูยก์ารเรียน บริษัทในกลุม่สมบรูณค์รัง้นี ้สืบเน่ืองจากบรษิัทในกลุม่สมบรูณไ์ด้
ขออนญุาตจดัตัง้เป็นศนูยก์ารเรียน : บริษัทในกลุม่สมบรูณ ์เพ่ือเปิดสอนใหก้บัพนกังานตามหลกัสตูร 
ปวช. ประเภทวิชาอตุสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอ่มบ ารุง สาขางานเครื่องมือกล โดยศนูย์
การเรียนนบัเป็นสถานศกึษาในรูปแบบใหม่ตามมาตรา 12 ในพระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ 
พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงวา่ดว้ยสิทธิของสถานประกอบการในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 
2541 ก าหนดใหมี้ฐานะเทียบเทา่โรงเรียนหรือสถานศกึษาแหง่หนึ่ง โดยมีขัน้ตอนการด าเนินงาน       
4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ตอนท่ี 1 การเปรียบเทียบรายวิชาในหลกัสตูรท่ีสอดคลอ้งกบัการปฏิบตังิานของ
พนกังานบรษิัทในกลุม่สมบรูณ ์โดยการเลือกหลกัสตูรท่ีตรงกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ 
ซึ่งพิจารณาจากรายละเอียดของงาน และรายละเอียดสมรรถนะของบรษิัทรวมทัง้การปรบัรายวิชา
บางสว่นใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ จากนัน้จงึเปรียบเทียบความรู ้
ประสบการณ ์และสมรรถนะในการท างานของพนกังานเขา้กบัรายวิชาในหลกัสตูร ขัน้ตอนท่ี 2 การ
จดัท าแฟ้มสะสมงาน ผูท่ี้ขอเทียบโอนผลการเรียนจะตอ้งมีผลงานเพ่ือเป็นรอ่งรอยหลกัฐานท่ีแสดงถึง
ความรู ้ความสามารถ และสมรรถนะในการท างานท่ีปรากฏชดัเจนมีการรบัรองการผ่านงาน เพ่ือขอ
เทียบโอนจากหวัหนา้งาน รวมทัง้มีความสมัพนัธร์ะหวา่งตารางการเปรียบเทียบรายวิชากบัการ
ท างานของพนกังานในขัน้ตอนนี ้ผูส้มคัรจะตอ้งบรรยายประสบการณใ์นงานท่ีท าอย่างชดัเจน ซึ่งจะ
ประกอบ ไปดว้ย 6 สว่น ไดแ้ก่ 1) ประวตัผิูส้มคัร 2) ความตอ้งการของผูส้มคัร 3) ประวตักิารศกึษา 
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การอบรมและประสบการณท่ี์ผา่นมา 4) งานหลกัท่ีใชข้อเทียบ 5) การวิเคราะหง์านท่ีสอดคลอ้งกบั
รายวิชาท่ีตอ้งการขอเทียบโอน และ 6) หลกัฐาน เชน่ รายงาน บทความ จดหมายรบัรองการท างาน 
หรือเอกสารอ่ืน ขัน้ตอนท่ี 3 การก าหนดขัน้ตอนในการด าเนินงานขอเทียบโอนความรูแ้ละ
ประสบการณ ์ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) ย่ืนค ารอ้งขอเทียบโอน 2) ใหค้  าแนะน าท่ีถกูตอ้ง
เก่ียวกบัการขอเทียบโอนประสบการณ ์3) วิเคราะหป์ระสบการณข์องผูส้มคัร และแนะน าการจดัท า
แฟ้มสะสมงานตามสมรรถนะ 4) ประเมินแฟ้มสะสมงาน 5) ตดัสินการเทียบโอนประสบการณ ์และ 
6) รบัรองผลการเทียบโอน เสนอผูบ้ริหารศนูยก์ารเรียน และรายงานตอ่ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
ขัน้ตอนท่ี 4 การน าเสนอแนวทางการจดัการเรียนการสอนภายในศนูยก์ารเรียนท่ีจะตอ้งด าเนินการ
ตอ่ไป โดยศนูยก์ารเรียนจะตอ้งพิจารณาแผนการเรียนของผูเ้รียนเป็นรายบคุคลวา่ มีรายวิชาใดท่ี
จ าเป็นตอ้งเรียน หรืออบรมเพิ่มเตมิเพ่ือน าไปสูก่ารเทียบโอนผลการเรียนตามหลกัสตูร จากนัน้จงึ
เสนอแนวทางการจดัการเรียนการสอนท่ีจะตอ้งด าเนินการตอ่ไป และด าเนินการจดัการเรียนการสอน 
เพิ่มเตมิ เพื่อใหผู้เ้รียนไดส้  าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรท่ีก าหนดตอ่ไป ทัง้นี ้จากการเปรียบเทียบ
รายวิชาในหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 ประเภทวิชาอตุสาหกรรม สาขาวิชา
เครื่องมือกลและซอ่มบ ารุง สาขางานเครื่องมือกล กบัการปฏิบตังิานของพนกังาน พบวา่ มีรายวิชา
ในหมวดวิชาชีพและหมวดวิชาเลือกเสรี ท่ีสามารถขอเทียบโอนไดร้วม 53 หนว่ยกิต ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 
69 ของรายวิชาในหมวดดงักลา่ว ซึ่งมีจ  านวนรวมทัง้หมด 76 หนว่ยกิต 

 อาภากร บญุสม (2536) ไดศ้กึษาวิจยัการประเมินหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชัน้สงู สาขาวิชาเลขานกุาร ของสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล (ฉบบัปรบัปรุง) พทุธศกัราช 2530 ผล
การศกึษา พบวา่ ความมุง่หมาย โครงสรา้งและเนือ้หามีความเหมาะสมในระดบัปานกลางตามความ
คดิเห็นของอาจารย ์สว่นความคดิเห็นของนกัศกึษาและผูส้  าเรจ็การศกึษาอยูใ่นระดบัมาก ส าหรบั
อปุกรณก์ารเรียนการสอน  ต าราเรียน และสถานท่ีเรียน อาจารย ์นกัศกึษาและผูส้  าเรจ็การศกึษา 
ตา่งมีความคิดเห็นว่าอยูใ่นระดบัเหมาะสมปานกลาง สว่นการเรียนการสอน ประสิทธิภาพของ
ผูส้  าเรจ็การศกึษาอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก ตามความเห็นของผูบ้งัคบับญัชา นอกจากนีย้งัมีความ
คดิเห็นวา่ ควรปรบัปรุงหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี และสนองความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน  ตลอดจนจดัหาอปุกรณก์ารเรียนการสอนใหท้นัสมยั และเพียงพอ 
 ศภุพงษ ์ ป่ินเวหา (2533) การประเมินหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 
2530 กลุม่วิชาคณิตศาสตรช์่างอตุสาหกรรม  ศกึษาเฉพาะวิทยาลยัเทคนิค กลุม่ภาคเหนือของ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พิษณโุลก พบวา่ ในดา้นบรบิทจดุประสงคข์องหลกัสตูรชดัเจนดี 
สามารถน าไปใชใ้นงานอตุสาหกรรมไดใ้นระดบัปานกลาง สว่นโครงสรา้งของหลกัสตูรและเนือ้หา
รายวิชาสอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์เหมาะสมกบัความสามารถและความตอ้งการของผูเ้รียนในระดบั
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ปานกลาง  แตเ่นือ้หาไมเ่หมาะสมกบัเวลาท่ีใชใ้นการเรียน   การสอนดา้นปัจจยัปอ้นเขา้ ไดแ้ก่ 
คณุลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อนเหมาะสมดีทัง้ดา้นวฒุิและดา้นประสบการณแ์ละครูมีภาระมาก ส่วน
ผูเ้รียนไมมี่ความสนใจในการศกึษาคน้ควา้ และมีความรูพื้น้ฐานทางคณิตศาสตรต์  ่า  งบประมาณ
ไดร้บัการสนบัสนนุอยา่งเพียงพอดา้นกระบวนการเรียน การสอน การประเมินผล และการบริหารอยู่
ในระดบัปานกลาง ดา้นผลผลิตผูเ้รียนเกิดการเรียนรูพ้ฒันาสติปัญญาความคดิอยา่งมีระบบมีเหตผุล 
สามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดใ้นระดบัปานกลาง สว่นเจตคตท่ีิดีตอ่การเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ในระดบัต ่าและมีผลสมัฤทธ์ิคอ่นขา้งต ่า 
 ธวชัชยั  เทียนประทีป (2541)  ไดศ้กึษาวิจยัในเรื่อง การประเมินหลกัสตูร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู สาขาวิชาศลิปหตัถกรรมของสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล (ฉบบั
ปรบัปรุง) พทุธศกัราช 2530  ผลการศกึษาพบวา่ ความมุง่หมาย โครงสรา้งหลกัสตูรมีความ
เหมาะสม ดา้นเนือ้หาวิชาของหลกัสตูร อาจารยมี์ความคิดเห็นวา่ไมมี่ความเหมาะสม สว่นนักศกึษา
และผูส้  าเรจ็การศกึษามีความคดิเห็นวา่มีความเหมาะสม  ดา้นกระบวนการการเรียนการสอน 
อาจารย ์นกัศกึษาและผูส้  าเร็จการศกึษาเห็นวา่มีความเหมาะสม  ดา้นการวดัและประเมินผลและ
ดา้นการบริหารหลกัสตูรอาจารยเ์ห็นว่าไมเ่หมาะสม  สว่นนกัศกึษาและผูส้  าเรจ็การศกึษามีความเห็น
วา่มีความเหมาะสม  สว่นดา้นประสิทธิภาพของตนเองตอ่การปฏิบตังิานของผูส้  าเสรจ็การศกึษาตอ่
การปฏิบตังิาน ผูบ้งัคบับญัชาของผูส้  าเรจ็การศกึษาหรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นศลิปหตัถกรรม มีความ
คดิเห็นวา่ไมมี่ความเหมาะสม และมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
 คริีบนู  จงวิฒิเวศย ์และคณะ  (2541) ศกึษาสภาวะการท างาน ความคดิเห็นเก่ียวกบั
การจดัการเรียนการสอน และแนวทางการพฒันาวิชาชีพศกึษาศาสตรข์องบณัฑิตท่ีส าเรจ็การศกึษา
จากคณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศลิปากร พบวา่ 1) บณัฑิตส่วนใหญ่มีงานท าและท างานกบั
หนว่ยงานภาคเอกชน  2) ความคดิเห็นเก่ียวกบัการเรียนการสอน  โดยภาพรวมเห็นดว้ยกบัการเรียน
การสอนอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการน าความรูไ้ปใชก้บัการท างาน
และการพฒันาตน การปรบัและการพฒันาการเรียนการสอน บณัฑิตเห็นวา่ ด  าเนินการอยูใ่นระดบั
มาก สว่นการบรหิารและการจดัการอยูใ่นระดบัปานกลาง  3) ความคิดเห็นเก่ียวกบัการปรบัและ
พฒันาการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมาก  4) ความคิดเห็นเก่ียวกบัการน าความรูไ้ปใชใ้นการท างาน
และการพฒันาตนอยู่ในระดบัดีมาก  5) ความคดิเห็นเก่ียวกบัการบริหาร และการจดัการบรกิารทาง
วิชาการอยูใ่นระดบัปานกลาง 6) ความคดิเห็นเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาวิชาชีพศกึษาศาสตรด์า้น
คณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพงึประสงคค์วรมีคณุธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีการพฒันา
ความรูอ้ยา่งตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้ดา้นหลกัสตูรความเหมาะสม
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เพียงพอ ควรมีการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนซึ่งเนน้การปฏิบตัแิละประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั 
 
งานวิจัยต่างประเทศ 
 ฮิวสด์นั และคณะ (Hagedorn and other) ไดศ้กึษาเก่ียวกบัการจดัแผนโปรแกรมการ
เรียนของโรงเรียนและวิทยาลยัใหส้อดคลอ้งกบัวิทยาลยัชมุชน โดยยึดตามสภาพท่ีเป็นจรงิซึ่งรายงาน
การวิจยันัน้ไดค้รอบคลมุและปอ้งกนัการเส่ียงอนัเน่ืองจากการสนบัสนนุการจดัแผนโปรแกรมการ
เรียนส าหรบันกัเรียนระดบัไฮสคลู ท่ีจะเขา้ศกึษาต่อในวิทยาลยัชมุชนเป็นจดุประสงคห์ลกั และเพ่ือ
สรา้งความมั่นใจใหก้บัภาควิชาของมหาวิทยาลยัท่ีเครง่ครดักบัความรูพื้น้ฐานของผูเ้รียน โดยการจดั
โปรแกรมการเรียนทัง้ 3 โปรแกรม ไดแ้ก่ 1) การพฒันาดา้นอาชีพ 2) การเทียบโอน และ 3) นกั
วิศวกรรมในอนาคต โดยการฝึกฝนทางดา้นอาชีพนัน้ เริ่มเม่ือนกัเรียนอยู่ปีท่ี 3 ของมธัยมศกึษาซึ่ง
ฝึกฝนไปพรอ้มกบัดา้นวิชาการความรู ้ชา่งเทคนิคและลกูจา้งประจ า นกัเรียนจะตอ้งสมคัรเขา้ไป
ฝึกฝนในวิทยาลยัชมุชนตามโปรแกรมท่ีจดัขึน้ และจะไดร้บัผลการเรียนในลกัษณะของทวิภาคี การ
พฒันาดา้นอาชีพเป็นการใหโ้อกาสผูเ้รียนในการเขา้ศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยัตามหลกัสตูร 4 ปี สว่น
การเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณน์ัน้ ประกอบดว้ย 1) การใหท้นุการศกึษา และ 2) การเป็นพ่ี
เลีย้งคอยช่วยเหลือ นกัเรียนท่ีไดร้บัทนุการศกึษาและเรียนตามโปรแกรมจนส าเรจ็การศกึษา จะได้
วฒุิการศกึษาระดบัปรญิญาตรี และ จะมีโอกาสไดเ้ขา้ท างานตามหน่วยงานท่ีใหก้ารอปุการะ
ทนุการศกึษา จากตน้แบบของการจดัโปรแกรมผลิตนกัวิศวกรรมดงักลา่ว ไดข้ยายวงกวา้งออกไปให้
มากขึน้ โดยมีวิทยาลยัชมุชนเขา้รว่มแลว้ 37 แหง่และมีนกัศกึษาในโครงการประมาณ 1,000 คน 
 เฮลเมอร ์และเฮส (Heilmeier and Heath 2000) ไดว้ิจยัเรื่อง การประเมินเพื่อเทียบ
โอนผลการศกึษาของนกัศกึษาท่ีเขา้ศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยัไซมอน เฟรเซอร ์แคนาดา ในปี  
ค.ศ. 1988 โดยรายงานการวิจยัพบวา่ นกัศกึษาท่ีจบมาจากวิทยาลยัในบรทิิชโคลมัเบีย จ านวน 400 
คน จากการวิเคราะหร์ายงานผลการเรียนปรากฏวา่ สามารถโอนผลการศกึษาไดถ้ึงรอ้ยละ 85.2 ของ
จ านวนหน่วยกิตท่ีตอ้งเรียนทัง้หมด คิดเป็นคา่เฉล่ียเทา่กบั 8.3 ของนกัศกึษาท่ีโอนหน่วยกิตไดต้อ่
นกัศกึษาท่ีไมส่ามารถโอนผลการศกึษาได ้ซึ่งสาเหตเุบือ้งตน้ท่ีไมส่ามารถโอนผลการศกึษาของ
นกัศกึษาได ้เน่ืองจากรายวิชาและเนือ้หาไม่ตรงกันกบัรายวิชาและเนือ้หาวิชาของแผนการเรียนใน
มหาวิทยาลยั นกัศกึษาบางคนโอนผลการเรียนในรายวิชาท่ีโอนไดเ้กินความจ าเป็น เพราะน า้หนกั
การเทียบโอนในแตล่ะรายวิชาไมเ่ทา่กนั ขึน้อยู่กบัแผนการเรียนตามหลกัสตูร ซึ่งสาขาวิชาสว่นใหญ่
ท่ีนกัศกึษาเลือกนัน้ ไมส่ามารถเทียบโอนผลการเรียนไดต้ามท่ีมหาวิทยาลยัท่ีตอ้งการ  
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 Bush, Waltun Boyd.Fr, (2002) ไดศ้กึษาวิเคราะหแ์นวปฏิบตัเิชิงนโยบายของการ
ลงทะเบียนและความรว่มมือของคณะกรรมการเก่ียวกบัการประกาศเรื่องการเทียบโอนในรฐัเท็กซสั 
ท่ีตอ้งการใหมี้มาตรฐานในการเทียบโอนของแตล่ะรฐัในการเทียบโอนหนว่ยกิต อยา่งเตม็หลกัสตูร
หลกัและแตล่ะสาขาวิชาท่ีศกึษา หลกัสตูรท่ีสมบรูณต์อ้งมีการถ่ายโอนไปยงัสถาบนัอ่ืนท่ีรบัได้
ทัง้หมด ดงันัน้สถาบนัระดบัหลงัการศกึษาท่ี 2 จะตอ้งสรา้งหลกัสตูรอยา่งนอ้ย 42 หน่วยกิตท่ี
สามารถเทียบโอนกนัไดส้าหรบัหลกัสตูรท่ีมีความรว่มมือกนั ซึ่งผลของนโยบายจะทาใหน้กัศกึษา
สามารถเทียบโอนหน่วยกิตไดม้ากขึน้  
 Burcham, Daniel lee (2002) ไดเ้ปรียบเทียบนกัศกึษาท่ีเทียบโอนหลกัสตูรเทคนิคกบั
หลกัสตูรปกตขิองวิทยาลยัชมุชน พบวา่แนวโนม้ของนกัศกึษาเทคนิคไมน่ิยมท่ีจะเทียบโอนเหมือน
นกัศกึษาปกติ ปฏิสมัพนัธข์องนกัศกึษาสายเทคนิคและนกัศกึษาปกตใินมหาวิทยาลยัก็ไมมี่ความ
แตกตา่งกนั นกัศกึษาทัง้ 2 กลุม่ตอ้งการใหมี้ท่ีปรกึษาชีแ้นะการเทียบโอน ตอ้งการใหมี้การส่ือสาร
ระหวา่งสถาบนั และใหม้หาวิทยาลยัยอมรบัการขอเทียบโอนก่อน ถึงจะดาเนินการในขัน้ตอนตอ่ไปท่ี
แตกตา่งกนัขึน้กบัแตล่ะบคุคล 
 เชสเตอร ์(Barnard  Chester. 1966 : 413) ไดศ้กึษาการบรหิารงานวิชาการของ
ผูบ้รหิารการศกึษาทั่วประเทศอเมรกิา พบว่า การบริหารงานวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพสงูเกิดจากการ
สง่เสรมิใหค้รูใชเ้ทคนิคการสอนหลาย ๆ วิธี ครูมีส่วนรว่มในการวางแผน  อภิปรายปัญหาการเรียน
การสอน เปล่ียนกนัเย่ียมชัน้เรียน  และสงัเกตการสอน มีวิทยากรมาบรรยาย ประชมุเชิงปฏิบตักิาร
ในดา้นเทคนิคการสอน การสรา้งและใชส่ื้อวสัดอุปุกรณ ์
 โจฮนัเซน (Johansen. 1967 : 81-83) ไดว้ิจยัเก่ียวกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งอิทธิพลของ
การรบัรูข้องครูกบัการตดัสินใจใชแ้ละสง่เสรมิหลกัสตูรในทอ้งถ่ิน ผลการวิจยัพบวา่ ครูมีสว่นรว่มใน
การวางแผนพฒันาหลกัสตูร เป็นผูส้ง่เสรมิและน าหลกัสตูรไปปฏิบตัไิดดี้กวา่ครูท่ีไมมี่ส่วนรว่ม 
 แมคคารธี์ (Macarthy. 1971 : 705-A) ไดท้  าการวิจยัเก่ียวกบับทบาทการบรหิารงาน
วิชาการของผูบ้รหิารโรงเรียนมธัยมศกึษาในรฐันิวเจอรซี์ (New Jersey) จากกลุม่ตวัอยา่งไดแ้ก่ 
ผูบ้รหิารโรงเรียน ผูช้่วยผูบ้ริหารโรงเรียน หวัหนา้หมวดวิชา และครู ผลการวิจยัพบว่ากลุม่ครูมีความ
คดิเห็นไมส่อดคลอ้งกบัผูบ้ริหารและผูช้ว่ยผูบ้รหิารเก่ียวกบับทบาทในการปฏิบตังิานดา้นวิชาการ
และความรบัผิดชอบในการตดัสินใจของคณะกรรมการ  นอกจากนีก้ลุม่ตวัอยา่งทัง้หมดมีความเห็น
ตรงกนัว่า ผูบ้ริหารควรจะมีบทบาทคือ ความรบัผิดชอบและบรหิารงานวิชาการใหมี้ประสิทธิภาพ
มากท่ีสดุ นอกเหนือจากการบรหิารงานดา้นอ่ืน ๆ  
 วิลเล่ียม  (Willams.1972) ไดศ้กึษางานในหนา้ท่ีของครูใหญ่ในโรงเรียนมธัยมศกึษาใน
รฐัอินเดียนา  ประเทศสหรฐัอเมรกิา  ผลการวิจยัพบว่า ครูใหญ่สว่นมากใชเ้วลาในการประเมินผล
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และการปรบัปรุงการสอนดว้ย  ซึ่งจะมอบหมายงานเหล่านีใ้หก้บัหวัหนา้หมวดวิชาซึ่งกนัขา้มกบั
งานวิจยัของยเูนสโก (UNESCO. 1978 : 66) ท่ีไดศ้กึษาปัญหาของการใชห้ลกัสตูรของบางประเทศ
ในทวีปเอเชีย ซึ่ง ไดแ้ก่ อฟักานิสถาน บงัคลาเทศ อินเดีย  มาเลเซีย ฟิลิปปินสแ์ละศรีลงักา 
ผลการวิจยัพบวา่ ปัญหาการใชห้ลกัสตูรเป็นปัญหาท่ีเก่ียวกบัการขาดการประสานงานท่ีดีระหว่าง
หนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าหลกัสตูรไปใช ้ผูบ้รหิารระดบัตา่งๆ  ไมใ่หค้วามสนใจเก่ียวกบั
การเปล่ียนแปลงหลกัสตูรและขาดการติดตามผลการใชห้ลกัสตูรของครูเก่ียวกบัหลกัสตูร ขาด
ประสิทธิภาพ ขาดแคลนเอกสารหลกัสตูร ต าราเรียนไมท่นัสมยัและขาดแคลนหนงัสืออา่นประกอบ 
 ครอส (Cross. 1992). อา้งอิงใน สภุาพร  แนวบตุร. 2540 : 33-34) ไดศ้กึษาถึงการ
พฒันาและการน าโปรแกรมการประเมินไปใชเ้พ่ือสนบัสนนุการปรบัปรุงองคป์ระกอบในองคก์รศนูย์
ดแูลเด็ก โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือปรบัปรุงองคป์ระกอบขององคก์รของศนูยด์แูลเดก็ในมหาวิทยาลยั 
ตลอดจนเพ่ือพฒันาและน าโปรแกรมการประเมินไปใชอ้ย่างกวา้งขวาง โดยใชรู้ปแบบซิปป์ (CIPP 
Maodel) ในการตดัสินใจแกปั้ญหาและเป็นรูปแบบในการประเมิน กลุม่ตวัอยา่งคือ ผูป้กครองและ
นกัเรียน โดยผูป้กครองประเมินการบริการ นกัเรียนประเมินประสบการณท่ี์ทางศนุยน์  ามาใช ้ผลการ
ประเมินจะน าไปพฒันาวตัถปุระสงคข์องโปรแกรม โดยเจา้หนา้ท่ีศนูยด์แูลเดก็เพ่ือพฒันา
วตัถปุระสงค ์ส าหรบัพฒันาบคุคล ผลการวิจยั พบวา่ ความเขา้ใจในการใชโ้ปรแกรมดีขึน้แตค่วาม
เขา้ใจสว่นบคุคลเก่ียวกบัการสาธิตทางสขุภาพองคก์ร มีแนวโนม้ลดลง เน่ืองจากความตอ้งการ
แรงผลกัดนัจากภายนอกลดลงและสภาพทางการคลงัของศนูยด์แูลเดก็เอง 
 สมิธ (Smith. 1993. อา้งอิงใน สภุาพร แนวบตุร. 2540 : 34)  ไดศ้กึษาเรื่อง
ภาพประกอบค าอธิบายในหนงัสือวิทยาศาสตร ์ระดบัประถมศกึษา : ตวัอยา่งการประเมินหลกัสตูร 
ตลอดจนการวิเคราะหแ์นวความคิด เลม่ 1 และเลม่ 2 เครื่องมือท่ีใชใ้นการประเมินหลกัสตูรของวิจยั
นี ้อาศยัการวิเคราะหห์ลกัความคดิเป็นพืน้ฐาน ขอบเขตการวิจยัไดร้วมไปถึง การแนะน าหลกัสตูร 
การพฒันาหลกัสตูร และหลกัเฉพาะในการวิเคราะหห์ลกัสตูร การวิจยัเป็นการส ารวจอยา่งกวา้งๆ 
เก่ียวกบัการจดัเตรียมบริบท ในการยกตวัอย่างประกอบของหนงัสือแบบเรียนวิทยาศาสตรใ์น
โรงเรียนประถมศกึษา แลว้ศกึษาแบบเจาะจงลงไปโดยวิเคราะหเ์ก่ียวกบัโครงสรา้ง เพ่ือพิจารณา
ความเช่ือถือได ้ความสามารถเพียงพอในการอธิบายอยา่งเฉพาะเจาะจงของภาพประกอบในหนงัสือ 
และไดแ้บง่การอภิปรายผลเป็น 6 ดา้น ซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะ และปัญหารวบยอดในการประเมิน 
ดงันี ้ความถกูตอ้งของเนือ้หา ความถกูตอ้งและความกระชบัของภาษาท่ีใช ้ความละเอียดและความ
ครอบคลมุในการบรรยาย  มาตรฐานการอธิบายปรากฏการณธ์รรมชาตท่ีิเกิดขึน้  ชัน้อายขุองการ
อธิบาย และ การอา้งเหตผุลสนบัสนนุ การน าวิธีนีไ้ปใชค้วรพิจารณาอยา่งรอบคอบ เพราะเป็นวิธีการ
ท่ีดี แตค่อ่นขา้งยาก 
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 ชเูมกเกอร ์(Shoemaker. 1994). อา้งอิงใน สภุาพร  แนวบตุร. 2540 : 34-35)  ได้
ประเมินผลการใชรู้ปแบบหลกัสตูรบรูณาการในโรงเรียนประถมศกึษาท่ีถกูคดัเลือกในเมืองยจีูน  รฐั
เออรร์ิกอน  การวิจยันีมุ้ง่ศกึษาถึง  ระดบัความสามารถของครูในการระบเุครื่องมือ อปุกรณก์ารเรียน
การสอนซึ่งเป็นสว่นประกอบของหลกัสตูร  ระดบัความเคยชินในการใชห้ลกัสตูร  ความตระหนกัของ
เจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการใชห้ลกัสตูร  โดยวิธีการประเมินใช ้รูปแบบการประเมินดว้ยแบบสอบถาม แบบ
ตรวจสอบ และการสมัภาษณร์ายบคุคล (Concerns – Based Adoption Mode)  เป็นพืน้ฐานวิธีการ
ประเมินประกอบดว้ย  แบบสอบถาม แบบตรวจสอบ และการสมัภาษณร์ายบคุคล ผลการวิจัยพบวา่  
เจา้หนา้ท่ีท่ีเป็นสมาชิกไมส่ามารถระบสุว่นประกอบท่ีจ าเป็นของหลกัสตูรบรูณาการศกึษา 
 มลูสา (Moussa. 1996). อา้งอิงใน สภุาพร แนวบตุร. 2540 : 36)  ไดท้  าการศกึษาถึง
เรื่องการศกึษาทางไปรษณียใ์นไนจีเรีย  :  การออกแบบโปรแกรม  และการถ่ายทอดการเรียนรู ้ โดยมี
จดุมุง่หมายเพ่ือตดัสินกระบวนการวางแผนโปรแกรมท่ีไดจ้ากการสงัเกตผลผลิต  เพ่ือหาเกณฑ์
มาตรฐานปัจจยัภายนอกท่ีมีความส าคญัตอ่สภาพการบญัชี  เพ่ือคน้หาสิ่งท่ีมีอิทธิพลและปัจจยั
เบือ้งตน้อ่ืนๆ  ท่ีน ามาประยกุตใ์ชใ้นการเรียน โดยใชก้ารประเมินรูปแบบซิปป์ (CIPP Mode)  เป็น
รูปแบบในการวิเคราะหข์อ้มลู  กลุม่ตวัอยา่งคือ  ประชาชนในเมืองไนอาเม ่ (Niamey)  เมืองหลวง
ไนจีเรีย  และเขตการศกึษา  16  แหง่ พบวา่ โปรแกรมท่ีออกแบบ มองขา้มบริบทท่ีมีผลตอ่ความ
ตอ้งการรูห้นงัสือและการอา่นหนงัสือในชมุชนท่ีเปล่ียนแปลงไป  และขาดแคลนการด าเนินการติดตัง้
เครื่องมือ  สิ่งท่ีประสบผลส าเรจ็คือ  กิจกรรมไดร้บัการสนบัสนนุจากองคก์ารเอกชนและโครงการ
พฒันาเกณฑข์ัน้ต  ่า  ทัง้นีก้ารศกึษาทางไปรษณียจ์ะด ารงอยูไ่ด ้ ตอ้งขึน้อยูก่บัความเพียงพอของ
ทรพัยากร 
 เจียง (Chiang. 1997).  อา้งอิงใน  สภุาพร  แนวบตุร.  2540 : 36)  ไดศ้กึษาการ
ประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล  5  ปี ของจเูนียร ์ คอลเลจ  ใน
ไตห้วนั  โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของหลกัสตูรโดยใชก้ารประเมินรูปแบบซิปป์ 
(CIPP Mode)  กลุม่ตวัอย่างคือ  บณัฑิต  นกัศกึษา  คณะ และนายจา้ง  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมี
ความเห็นตรงกนัวา่  หลกัสตูรมีความเหมาะสมในดา้นความรู ้ทกัษะในการประกอบอาชีพ  ซึ่ง
นกัศกึษาพอใจกบัหลกัสตูรนี ้ เชน่เดียวกบัทางคณะพอใจกบัความส าเรจ็ของนกัศกึษา  สว่นนายจา้ง
พอใจในระดบัมากท่ีสดุเก่ียวกบัผลงานของบณัฑิตท่ีจบการศกึษา 
  ดา้นบรบิท  พบว่า  บณัฑิต  และนกัศกึษา เห็นวา่ หลกัสตูรไมค่อ่ยยืดหยุน่ และ
สอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจอตุสาหกรรมนอ้ย  เนือ้หาของหลกัสตูรมีความซ า้ซอ้นกนัมาก  และชั่วโมง
ฝึกงานไมเ่หมาะสม 
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  ดา้นปัจจยัเบือ้งตน้  พบว่า บณัฑิต นกัศกึษา และคณะ เห็นวา่ อปุกรณ ์เครื่องมือท่ี
ชว่ยในการเรียนการสอน และโสตทศันปูกรณ ์ เหมาะสมดีแลว้  แตต่  ารา เอกสารยงัไมเ่หมาะสม 
  ดา้นกระบวนการ  พบวา่  สว่นใหญ่เห็นวา่กระบวนการไม่เหมาะสม นกัศกึษา และ
บณัฑิตเห็นวา่ เทคนิคการสอนและคณุภาพเครื่องมือท่ีใชย้งัไมเ่หมาะสม  ผูด้แูลหลกัสตูรควรให้
ความสนใจและจดัท าหลกัสตูรท่ีเป็นประโยชนต์อ่ประสบการณก์ารเรียน 
  ดา้นผลผลิต  พบวา่  นายจา้งพอใจกบัคณุสมบตัิและความสามารถของบณัฑิตมาก  
โดยเฉพาะดา้นการส่ือสาร และการท างานในหนว่ยงาน 
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สรุปกรอบแนวคิดในการประเมิน 
 การประเมินการด าเนินงานโครงการจดัการเรียนการสอนนกัศกึษากลุม่เทียบโอนความรูแ้ละ
ประสบการณว์ิชาชีพวิทยาลยัสารพดัชา่งกาญจนบรุี สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
สรุปกรอบแนวคิดในการประเมินโดยใชรู้ปแบบการประเมิน CIPP Model fy’ouh 
 
 

ประเด็นการวิจัย ตัวแปรที่วัด เครื่องมือ ผู้ให้ข้อมูล 
1.ด้านบริบท 1. บริบทวัตถุประสงค์ทั่วไป 

2. บริบทตามวัตถุประสงค์เฉพาะ 
3. บริบททั่วไปของโครงการ 

แบบสอบถาม 1. ผู้บริหาร 
2. ครูผู้สอน 
3. คณะกรรมการ 
   เทียบโอน 
4. สถานประกอบการ 

2.ด้านปัจจัยเบื้องต้น 1. ด าเนินงานของคณะกรรมการ 
   โครงการ 
2. ด้านเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
3. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 
4. ด้านครูผู้สอน 
5. ด้านนักศึกษา 
6. ด้านอุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรียน 
    การสอน 

แบบสอบถาม 1. ผู้บริหาร 
2. ครูผู้สอน 
3. คณะกรรมการ 
   เทียบโอน 
4. นักศึกษาปัจจุบัน 
5. ผู้ส าเร็จการศึกษา 

3.ด้านกระบวนการ 1. ด้านการประเมินเบื้องต้น 
2. ด้านเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
3. ด้านการเทียบโอนความรู้และ 
   ประสบการณ์ 
4. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
5. ด้านการวัดผลและประเมินผล 

แบบสอบถาม 1. ผู้บริหาร 
2. ครูผู้สอน 
3. คณะกรรมการ 
   เทียบโอน 
4. นักศึกษาปัจจุบัน 
5. ผู้ส าเร็จการศึกษา 

4.ด้านผลผลิต 1. ด้านคุณลักษณะทั่วไปของ   
   ผู้ส าเร็จการศึกษา 
2.ด้านคุณลักษณะทางวิชาชีพของ 
   ผู้ส าเร็จการศึกษา 

แบบสอบถาม 1. สถานประกอบการ 
2. นักศึกษาปัจจุบัน 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษา 
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