
บทที ่5 

สรุปผล การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงประเมิน (Evaluation Research) เพ่ือประเมินด าเนินงานโครงการ

จดัการเรียนการสอนนกัศกึษากลุม่เทียบโอนความรูแ้ละประสบการณว์ิชาชีพ วิทยาลยัสารพดัชา่ง

กาญจนบรุี สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา ในการประเมินดา้นบริบท  ปัจจยัเบือ้งตน้ 

กระบวนการผลิต ผลผลิตของโครงการ ประชากรท่ีท าการศกึษาประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหาร

สถานศกึษา ท่ีปฏิบตัหินา้ท่ีระหวา่งปี 2559 – 2560, ครูผูส้อน, นกัศกึษาปัจจบุนั,  ผูส้  าเรจ็การศกึษา 

และสถานประกอบการ การวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัใชป้ระชากรทัง้หมด ไมไ่ดสุ้ม่ตวัอย่าง เน่ืองจากมีประชากร

จ านวนไมม่าก และสามารถตดิตอ่ไดท้ัง้หมด ประกอบดว้ย 1. คณะกรรรมการบรหิารสถานศกึษา 

จ านวน 10 คน (ยกเวน้ผูอ้  านวยการผูว้ิจยั) , ครูผูส้อน หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) 

นกัศกึษากลุม่เทียบโอนความรูแ้ละประสบการณว์ิชาชีพ  จ านวน 20 คน  นกัศกึษาปัจจบุนั หลกัสตูร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) นกัศกึษากลุม่เทียบโอนความรูแ้ละประสบการณว์ิชาชีพท่ียงัศกึษา

ในภาคเรียนท่ี 1 และ 2  ปีการศกึษา 2561 จ านวน 56 คน  นกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชัน้สงู (ปวส.) นกัศกึษากลุม่เทียบโอนความรูแ้ละประสบการณว์ิชาชีพท่ีส าเรจ็การศกึษาระหวา่งปี

การศกึษา  2559 - 2560  จ  านวน 80 คน แตส่ถานประกอบการ/หนว่ยงานท่ีนกัศกึษาปฏิบตังิาน/ท างาน

อยู ่ใชก้ารเลือกสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 40 แหง่   ผูว้ิจยัไดแ้จก

แบบสอบถามดว้ยตนเองยงัประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง   โดย คณะกรรมการบรหิารสถานศกึษาวิทยาลยั

สารพดัชา่งกาญจนบรุี ประกอบดว้ย รองผูอ้  านวยการ 3 คน ผูแ้ทนฝ่าย 4 คน และผูท้รงคณุวฒุิ 3 คน 

ไดร้บัคืน รอ้ยละ 100   ครูผูส้อน หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) นกัศกึษากลุม่เทียบโอน

ความรูแ้ละประสบการณว์ิชาชีพ  จ  านวน 20 คน ไดร้บัคืน รอ้ยละ 100  นกัศกึษาปัจจบุนั หลกัสตูร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) นกัศกึษากลุม่เทียบโอนความรูแ้ละประสบการณว์ิชาชีพท่ียงัศกึษา

ในภาคเรียนท่ี 1 และ 2  ปีการศกึษา 2561 จ  านวน 56 คน ไดร้บัคืน รอ้ยละ 100   นกัศกึษาหลกัสตูร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) นกัศกึษากลุม่เทียบโอนความรูแ้ละประสบการณว์ิชาชีพท่ีส าเรจ็

การศกึษาระหวา่งปีการศกึษา  2559 - 2560  จ  านวน 80  คน ไดร้บัคืนจ านวน  77 คน  คิดเป็น รอ้ยละ 
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96.25  และสถานประกอบการ/หนว่ยงานท่ีนกัศกึษาปฏิบตังิาน/ท างานอยู ่จ  านวน 40 แหง่  ไดร้บัคืน 

รอ้ยละ 100  ผูว้ิจยัไดน้  าแบบประเมินท่ีตอบเรียบรอ้ยแลว้มาวิเคราะหโ์ดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปมา

วิเคราะหห์าคา่ความถ่ี (Frequency) ค านวณหาคา่รอ้ยละ (Percentage) และคา่สว่นเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation) 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหเ์ก่ียวกบัการประเมินหลกัสตูรในดา้นบรบิท ดา้นปัจจยัเบือ้งตน้ ดา้น

กระบวนการและดา้นผลผลิต  

1. ด้านบริบท พบว่า 
1.1 วัตถุประสงคท่ั์วไปของโครงการ มีระดบัความคิดเห็นเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ  

โดยมีวตัถปุระสงคท่ี์มีความเหมาะสม คือ วตัถปุระสงคโ์ครงการมีสอดคลอ้งกบันโยบายของการจดั

การศกึษาของชาติ มีระดบัความเหมาะสมมากท่ีสดุ  รองลงมา เป็นวตัถปุระสงคมี์ความเหมาะสมกบั

สภาพความเป็นจรงิในปัจจบุนั ระดบัมากท่ีสดุ  และระดบัความเหมาะสมในระดบัมาก คือ โครงการ

สง่เสรมิการเพิ่มปรมิาณผูเ้รียน และวตัถปุระสงคข์องโครงการตอบสนองตอ่ความตอ้งการของสงัคมและ

ชมุชน  ตามล าดบั 

      1.2 วัตถุประสงคเ์ฉพาะของโครงการ มีระดบัความคดิเห็นเหมาะสมมากท่ีสดุ คือ 

โครงการนีข้ยายโอกาสทางการศกึษาใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการพฒันาศกัยภาพและเพิ่มพนูความรูใ้นการ

ปฏิบตังิาน อนัดบั 2 คือ  โครงการนีเ้ปิดโอกาสทางการศกึษาและบริการสงัคมเหมาะสมกบัสภาพ

เศรษฐกิจ  ระดบัความเหมาะสมในระดบัมาก  คือ โครงการนีมี้ความสอดคลอ้งกบัการขยายตวัทาง

วิชาชีพในปัจจบุนัและอนาคต โครงการนีส้ามารถผลิตผูส้  าเรจ็การศกึษาทางดา้นวิชาชีพใหมี้ความรู ้

ความสามารถเหมาะสมกบัทิศทางของการพฒันาประเทศ และ โครงการนีส้ามารถผลิตผูส้  าเรจ็

การศกึษาทางดา้นการวิชาชีพใหมี้คณุภาพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของหน่วยงานทัง้ภาครฐัและ

เอกชน ตามล าดบั 

1.3   ด้านบริบทท่ัวไปของโครงการ  ผลการประเมินระดบัความคดิเห็นมีความ

เหมาะสมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีจ  านวน 6 ขอ้ มีคา่ผลการ

ประเมินในระดบัมากท่ีสดุ คือ ความชดัเจนของวตัถปุระสงค ์ระยะเวลาการด าเนินงานชดัเจน เหมาะสม 
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หลกัการและเหตผุลของโครงการสอดคลอ้งกบันโยบายของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา มี  

ความสอดคลอ้งของวตัถปุระสงคก์บัหลกัการและเหตผุลของโครงการ   การวิเคราะหปั์ญหาและความ

ตอ้งการของการด าเนินงาน และสามารถวดัและประเมินความส าเรจ็ไดมี้เปา้หมายชดัเจน ตามล าดบั 
 

2. ด้านปัจจัยเบือ้งต้น พบวา่  

2.1 ด้านคณะกรรมการด าเนินการ  ผลการประเมินพบวา่ มีการด าเนินการและมีความ 

เหมาะสมการปฏิบตัขิองคณะกรรมการฝ่ายตา่ง ๆ เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนนกัศกึษากลุม่เทียบ

โอนความรูแ้ละประสบการณ ์มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก  โดยระดบัมากท่ีสดุคือ คณะกรรมการ

เทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์ระดบัมากท่ีสดุ รองลงมาเป็นคณะกรรมการประเมินเบือ้งตน้  

คณะกรรมการวดัผลและประเมินการเรียนรู ้  และคณะกรรมการจดัท าหลกัสตูร  ตามล าดบั โดยมีการ

ด าเนินงานของคณะกรรมการท่ีปรกึษา อยูใ่นระดบัปานกลาง  คณะกรรมการประชาสมัพนัธ ์และอยูใ่น

ระดบันอ้ย คือ คณะกรรมการจดัแผนการเรียนรวมและรายบคุคล   

2.2 ด้านเอกสารและข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง  ผลการประเมินพบวา่ มีการด าเนินงานและความ 

เหมาะสมในภาพรวมในระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายขอ้แลว้พบวา่ ใบสมคัร/ค ารอ้ง/ระเบียบการ/

แบบฟอรม์ตา่ง ๆ มีการด าเนินการในระดบัมากท่ีสดุ  โดยมีการด าเนินการในเรื่องเอกสารคูมื่อการเรียน/

การปฏิบตักิารเทียบโอนและแบบประเมิน/แบบทดสอบ ในระดบัมาก  ตามล าดบั  ส าหรบัการด าเนินการ

ในเรื่องเอกสารประชาสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง 

2.3  ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน  ผลการประเมินพบวา่ มีการด าเนินการ 

และความเหมาะสมในภาพรวมดา้นการจดัหลกัสตูรการเรียนการสอนในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก  เม่ือ

พิจารณารายขอ้พบว่า ไมมี่ระดบัการด าเนินการมากท่ีสดุ มีระดบัการด าเนินงานระดบัมาก จ านวน 3 ขอ้ 

คือ การจดัการแผนการเรียนรู ้ การจดัหลกัสตูรสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชมุชน  และจดัหลกัสตูร

ตามความตอ้งการของผูเ้รียน   ตามล าดบั โดยการจดัแผนการเรียนรวมและรายบคุคล อยูใ่นระดบัปาน

กลาง  
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2.4  ด้านครูผู้สอน   ผลการประเมิน พบว่า ในการด าเนินงานและความเหมาะสมใน 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า  มีระดบัการด าเนินงานในระดบัมากท่ีสดุทกุขอ้ 

โดยขอ้ท่ีมีคา่ระดบัคะแนนสงูสดุ 3 อนัดบั ไดแ้ก่ จ  านวนครูผูส้อนเหมาะสมกบัปรมิาณผูเ้รียน  ครูผูส้อน

เอาใจใสใ่หค้วามชว่ยเหลือแก่ผูเ้รียน  และครูผูส้อนมีทกัษะในการสอนแตล่ะรายวิชา  

2.5  ด้านนักศึกษา  ผลการประเมินพบวา่ การด าเนินการและความเหมาะสมใน 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ เม่ือพิจารณาราบขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุทกุขอ้ โดยขอ้ท่ีมีระดบั

คะแนนสงูสดุ 3 อนัดบั ไดแ้ก่  นกัศกึษามีประสบการณท์ างานตามเกณฑ ์ รองลงมา นกัศกึษาสว่นใหญ่

มีความรูพื้น้ฐานในวิชาท่ีเรียน และนกัศกึษามีเวลาและความพรอ้มในการเรียน  ตามล าดบั 

2.6 ด้านอุปกรณท์ีส่นับสนุนการเรียนการสอน  ผลการประเมินพบวา่ การด าเนินงาน 

และความเหมาะสม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  3 

อนัดบัไดแ้ก่ หอ้งเรียนมีแสงสวา่งเพียงพอ  อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  รองลงมา หอ้งสมดุมีโต๊ะ เกา้อีส้  าหรบั

นั่งอา่นหนงัสือเพียงพอ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  และ หอ้งน า้ หอ้งสขุาชาย – หญิงมีความสะอาดและ

จ านวนเพียงพอ  อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  

3. ด้านกระบวนการ  พบว่า  

     3.1 ด้านการประเมินเบือ้งต้น  ผลการประเมิน พบวา่  การด าเนินงานในภาพรวมอยูใ่น 

ระดบัมากท่ีสดุ เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ทกุขอ้อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดย 3 อนัดบัแรก คือ มีการ

ประกาศผลการคดัเลือกนกัศกึษาเขา้เรียน รองลงมาการแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินเบือ้งตน้ และการ

สมัภาษณผ์ูส้มคัรรายบคุคล  

3.2 ด้านการเทยีบโอนผลการเรียนรู้   ผลการประเมินพบวา่การด าเนินงานในภาพรวม 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ทกุขอ้อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยขอ้ท่ีมีคา่ระดบัคณะ

เฉล่ียสงูท่ีสดุ คือ มีคณะกรรมการประเมินเบือ้งตน้ รองลงมา การมีคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนรู ้  

มีการตรวจสอบรายละเอียดค าอธิบายรายวิชา ตามเกณฑแ์ละระเบียบก าหนด  และมีการประกาศผล

การเทียบโอนผลการเรียนรู ้ ตามล าดบั 
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3.3 ด้านการเทยีบโอนความรู้และประสบการณ ์ ผลการประเมินพบว่า การด าเนินงาน 

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ทกุขอ้อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ โดย 3 อนัดบัแรก 

คือ มีการประกาศผลการเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์รองลงมา มีคณะกรรมการเทียบโอนความรู้

และประสบการณ ์ และการก าหนดวนัเวลาการเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณท่ี์ชดัเจนก่อนการ

ลงทะเบียนเรียน ตามล าดบั 

3.4 ด้านการจัดการเรียนการสอน  ผลการประเมินพบวา่ มีการด าเนินการและความ 

เหมาะสมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ระยะเวลาการจดัการเรียนการสอน อยู่

ในระดบัมาก  รองลงมา การจดักิจกรรมและการมอบหมายงาน อยูใ่นระดบัมาก  และการเรียนภาค

ทฤษฏีและภาคปฏิบตัิ อยู่ในระดบัมาก  นอกจากนีมี้ขอ้ท่ีอยูใ่นระดบันอ้ย 1 ขอ้ คือ  ความรว่มมือกบั

หนว่ยงานหรือสถานประกอบ การตน้สงักดัของนกัศกึษา  

3.5 ด้านการวัดผลและประเมินผล  ผลการประเมินพบวา่ การด าเนินการและความ 

เหมาะสมในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้การด าเนินงานการทดสอบ

มาตรฐานวิชาชีพตามเง่ือนไขการส าเรจ็การศกึษา อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  รองลงมา  การออกขอ้สอบ

ครอบคลมุเนือ้หาวิชาท่ีสอน และครูผูส้อนไดแ้จง้ประเภทของขอ้สอบท่ีใชก้ารวดัผลก่อนการสอน   

ตามล าดบั 

4. ด้านผลผลิตของโครงการ 
               4.1 ด้านคุณลักษณะท่ัวไปของผู้ส าเร็จการศึกษา  ผลการประเมินพบวา่ ความเหมาะสม 

ของผลผลิต อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  เม่ือพิจารณารายขอ้ 3 อนัแรกท่ีมีผลการประเมินเรียง ล าดบัมากไปหา

นอ้ย คือ การใหค้วามรว่มมือในการท ากิจกรรมตา่งๆ   รองลงมา  มีความสนใจศกึษาคน้ควา้เพ่ือเพิ่มพูน

ความรูใ้หต้นเอง  และการวางตวัไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ ตามล าดบั 

4.2 ด้านคุณลักษณะทางวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา   ผลการประเมินพบวา่ความ 

เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก   เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ในระดบัมากท่ีสดุมี 3 ขอ้ คือ  มีศีลธรรมและ

คณุธรรมในการปฏิบตังิาน  รองลงมา มีจรรยาบรรณตอ่วิชาชีพ และมีความสามารถในปฏิบตังิานท่ีไดร้บั

มอบหมาย  ตามล าดบั 
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 สรุปผลการวิจัย การประเมินโครงการครัง้นี ้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 4.39 

เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นบรบิท มีคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.52 อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ รองลงมา 

เป็นดา้นกระบวนการ อยูใ่นระดบัมาก มีคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.49  ดา้นผลผลิตอยูใ่นระดบัมาก มีคา่

คะแนนเฉล่ีย 4.33 และดา้นปัจจยัเบือ้งตน้ อยูใ่นระดบัมาก มีคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.20 

 

การอภปิรายผลการวิจัย 
การประเมินโครงการการจดัการเรียนการสอนนกัศกึษากลุม่เทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ์

วิชาชีพ วิทยาลยัสารพดัชา่งกาญจนบรุี ส  านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา ตามความคดิเห็นของผู้

ท่ีเก่ียวขอ้ง คือ คณะกรรมการบรหิารสถานศกึษา ครูผูส้อน นกัศกึษา ผูส้  าเรจ็การศกึษา และสถาน

ประกอบการ ผูว้ิจยัชองเสนอการอภิปรายผลดงันี ้
 

1. ด้านบริบท 
ในดา้นวตัถปุระสงคท์ั่วไปของโครงการ มีระดบัความคิดเห็นเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ  

โดยมีวตัถปุระสงคท่ี์มีความเหมาะสม คือ วตัถปุระสงคโ์ครงการมีสอดคลอ้งกบันโยบายของการจดั
การศกึษาของชาติ  มีความเหมาะสมกบัสภาพความเป็นจรงิในปัจจบุนั  และวตัถปุระสงคท์ั่วไปของ
โครงการระดบัความเหมาะสมในระดบัมาก  คือการสง่เสรมิการเพิ่มปรมิาณผูเ้รียน ตอบสนองตอ่ความ
ตอ้งการของสงัคมและชมุชน  เป็นไปตามนโยบายการขบัเคล่ือนนโยบายของรฐับาล นโยบายของ
กระทรวงศกึษาธิการ และนโยบาย ยทุธศาสตร ์การผลิตและพฒันาอาชีวศกึษาสูส่ากล พ.ศ.2555 – 
2569  สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรส์ูก่ารปฏิบตัขิองส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษานโยบาย 
ยทุธศาสตรก์ารผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศกึษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 - 2569) ในการเพิ่ม
ปรมิาณผูเ้รียน ลดปัญหาการออกกลางคนั โดยวางเปา้หมายใหล้ดลงรอ้ยละ 5 ดว้ยการปอ้งกนั/ดแูล
รายบคุคล การวิจยัพฒันา แกปั้ญหารายวิทยาลยั/รายสาขาวิชา การวิเคราะหแ์กปั้ญหาเชิงระบบ  ใหมี้
การจดัการเรียนการสอนในระดบัพืน้ท่ีและภาพรวมตามความตอ้งการในแตล่ะสาขา และจดัอาชีวะ
ทางเลือก เชน่ อาชีวะทายาท วิทยาลยัอาชีวศกึษาฐานวิทยาศาสตร ์อาชีวะอินเตอร ์และอาชีวะเทียบ
โอนประสบการณ ์ 
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ในดา้นวตัถปุระสงคเ์ฉพาะของโครงการ มีระดบัความคดิเห็นเหมาะสมมากท่ีสดุ คือ 
โครงการนีข้ยายโอกาสทางการศกึษาใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการพฒันาศกัยภาพและเพิ่มพนูความรูใ้นการ
ปฏิบตังิาน อนัดบั 2 คือ  โครงการนีเ้ปิดโอกาสทางการศกึษาและบริการสงัคมเหมาะสมกบัสภาพ
เศรษฐกิจ  ระดบัความเหมาะสมในระดบัมาก  คือ โครงการนีมี้ความสอดคลอ้งกบัการขยายตวัทาง
วิชาชีพในปัจจบุนัและอนาคต สามารถผลิตผูส้  าเรจ็การศกึษาทางดา้นวิชาชีพใหมี้ความรู ้ความสามารถ
เหมาะสมกบัทิศทางของการพฒันาประเทศ และ โครงการนีส้ามารถผลิตผูส้  าเรจ็การศกึษาทางดา้นการ
วิชาชีพใหมี้คณุภาพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของหนว่ยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน  สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตรส์ูก่ารปฏิบตัขิองส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษานโยบาย ยทุธศาสตรก์ารผลิตและ
พฒันาก าลงัคนอาชีวศกึษา ในระยะ 15 ปี  พ.ศ. 2555 – 2569  ยทุธศาสตรท่ี์ 2  การเพิ่มโอกาสการเรียน
และการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศกึษาใหก้บักลุม่ผูอ้ยูน่อกระบบ กลยทุธท่ี์ 1 สง่เสรมิและพฒันาอาชีพใหผู้้
อยูน่อกระบบการศกึษา ใหส้ามารถสรา้งงาน สรา้งรายได ้โดยก าหนดใหส้ถานศกึษาด าเนินการโครงการ
ส าคญั 1) โครงการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละยกระดบัรายได ้ของชมุชน  2) โครงการฝึกอาชีพระยะสัน้ตาม
ความตอ้งการของตลาดแรงงาน   กลยทุธท่ี์ 2  สง่เสรมิ สนบัสนนุ และรว่มมือพฒันาการจดัอาชีวศกึษา
และฝึกอบรมวิชาชีพตลอดชีวิตให ้แก่ผูป้ฏิบตังิานในสถานประกอบการและผู ้อยูน่อกระบบ  โดยมี
โครงการส าคญั เชน่ 1) โครงการเทียบโอนประสบการณใ์นการท างานเพ่ือใหค้ณุวฒุิทางการศกึษา 2) 
โครงการอบรมฝึกอาชีพรว่มกบัหนว่ยงานตามโครงการพระราชด าริ  3) โครงการฝึกอาชีพรว่มกบั
ผูร้บัผิดชอบโครงการตามนโยบายยทุธศาสตร ์ 4) โครงการฝึกอาชีพใหก้บัผูพ้ิการ สงูอายผุูด้อ้ยโอกาส 
และกลยทุธท่ี์ 3  สง่เสรมิ สนบัสนนุอบรมวิชาชีพเพ่ือการพฒันาตอ่ยอดอาชีพเดมิหรือสรา้งอาชีพใหม่
ส าหรบัผูป้ระกอบอาชีพอิสระ มีโครงการส าคญั ไดแ้ก่ 1) โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพ่ือสรา้งหรือ
เปล่ียนอาชีพท่ีตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 2) โครงการอบรมยกระดบัฝีมือแรงงานหลงัเขา้สู่
ตลาดแรงงาน   

2. ด้านปัจจัยเบือ้งต้น 

ด้านคณะกรรมการด าเนินการ  ผลการประเมินพบว่า มีการด าเนินการและมีความ 
เหมาะสมการปฏิบตัขิองคณะกรรมการฝ่ายตา่ง ๆ เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนนกัศกึษากลุม่เทียบ
โอนความรูแ้ละประสบการณ ์มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก  โดยระดบัมากท่ีสดุคือ คณะกรรมการ
เทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์รองลงมาเป็นคณะกรรมการประเมินเบือ้งตน้  คณะกรรมการวดัผล
และประเมินการเรียนรู ้  และคณะกรรมการจดัท าหลกัสตูร  ตามล าดบั ทัง้นีน้า่จะเป็นเพราะวา่
คณะกรรมการดงักล่าว เป็นคณะกรรมการหลกัท่ีจ  าเป็นและส าคญัตอ่การด าเนินงานการจดัการเรียน
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การสอนนกัศกึษากลุม่เทียบโอนความรูแ้ละประสบการณว์ิชาชีพ สอดคลอ้งกบั พรรุง่ ดวงแกว้ (2548) 
สถานศกึษาตอ้งแตง่ตัง้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนไมน่อ้ยกวา่ 3 คน ประกอบดว้ย รอง
ผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ หวัหนา้งานหลกัสตูรและการสอน หวัหนา้งานวกัผลและประเมินผลการศกึษา 
อาจารยป์ระจ าวิชา และผูเ้ก่ียวขอ้ง ทัง้นีร้ายวิชาท่ีขอเทียบโอนตอ้งไดร้ะดบัคะแนน 2.00 ขึน้ไป และเป็น
รายวิชาหรือกลุม่วิชาท่ีมีจดุประสงคแ์ละเนือ้หาใกลเ้คียงกนัไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 60  จ  านวนหนว่ยกิต ตอ้ง
ไมน่อ้ยกวา่หนว่ยกิต ของรายวิชาท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสตูร ผลการเทียบโอนผลการเรียนสามารถน าไป
ยกเวน้การเรียนในรายวิชานัน้ และ 2) วตัถปุระสงคข์องการประเมินเทียบโอนประสบการณว์ิชาชีพ เพ่ือ
สง่เสรมิกระบวนการศกึษาตอ่เน่ืองตลอดชีวิต กลุม่เปา้หมาย คือ ผูป้ฏิบตังิานในภาคอตุสาหกรรมท่ีมี
หลกัฐานแสดงความรูแ้ละประสบการณว์ิชาชีพมาก่อนไม่นอ้ยกวา่ 2  ปี สว่นสถานศกึษาจะจดัใหมี้ท่ี
ปรกึษาท าหนา้ท่ีตรวจสอบความรูแ้ละประสบการณไ์ดแ้ก่ ใบส าคญั วฒุิการศกึษา เกียรติบตัร หนงัสือ
รบัรอง ฟ้าสะสมงาน บนัทึกประจ าวนั  โลแ่ละรางวลัตา่ง ๆ เป็นตน้ การประเมินจะจดัในรูปแบบของ
คณะกรรมการ ส าหรบัผลการประเมินท่ีผา่นเกณฑ ์สามารถน าไปขอยกเวน้การเรียนรายวิชาในหลกัสตูร 

ทัง้นีผ้ลการวิจยัยงัพบวา่ มีการด าเนินงานของคณะกรรมการท่ีปรกึษา อยูใ่นระดบัปาน
กลาง  คณะกรรมการประชาสมัพนัธ ์ และอยูใ่นระดบันอ้ย คือ คณะกรรมการจดัแผนการเรียนรวมและ
รายบคุคล  นา่จะเป็นเพราะวา่ การจดัการเรียนการสอนกลุม่เทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์จะเรียน
เฉพาะวนัอาทิตยก์ารไดร้บัข่าวสารประชาสมัพนัธแ์ละการพบครูท่ีปรกึษามีเวลานอ้ยมาก และนกัศกึษา
ใชเ้วลาสว่นใหญ่ท างานในสถานประกอบการตลอดวนัจนัทรถ์ึงวนัศกุรห์รือวนัเสาร ์การปรกึษาหารือหรือ
การพบกบัครูท่ีปรกึษาจะนอ้ยลงไปตามขอ้จ ากดัท่ีมี สอดคลอ้งกบั ปานเพชร ชินนทร และคณะ (2554) 
พบวา่  ความส าคญัของกระบวนการเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์คณะกรรมการการท่ีปรกึษาหรือ
ครูท่ีปรกึษามีความส าคญัและจ าเป็น ตามกระบวนการและขัน้ตอนในการด าเนินงานขอเทียบโอนความรู้
และประสบการณ ์ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) ย่ืนค ารอ้งขอเทียบโอน 2) ใหค้  าแนะน าท่ีถกูตอ้ง
เก่ียวกบัการขอเทียบโอนประสบการณ ์3) วิเคราะหป์ระสบการณข์องผูส้มคัร และแนะน าการจดัท าแฟ้ม
สะสมงานตามสมรรถนะ 4) ประเมินแฟ้มสะสมงาน 5) ตดัสินการเทียบโอนประสบการณ ์และ 6) รบัรอง
ผลการเทียบโอน เสนอผูบ้ริหารศนูยก์ารเรียน และรายงานตอ่ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา ขัน้ตอนท่ี 4 
การน าเสนอแนวทางการจดัการเรียนการสอนภายในศนูยก์ารเรียนท่ีจะตอ้งด าเนินการตอ่ไป โดยศนูย์
การเรียนจะตอ้งพิจารณาแผนการเรียนของผูเ้รียนเป็นรายบคุคลว่า มีรายวิชาใดท่ีจ าเป็นตอ้งเรียน หรือ
อบรมเพิ่มเตมิเพ่ือน าไปสูก่ารเทียบโอนผลการเรียนตามหลกัสตูร จากนัน้จงึเสนอแนวทางการจดัการ
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เรียนการสอนท่ีจะตอ้งด าเนินการตอ่ไป และด าเนินการจดัการเรียนการสอน เพิ่มเตมิ เพ่ือใหผู้เ้รียนได้
ส  าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรท่ีก าหนดตอ่ไป 

ด้านเอกสารและข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง  การประเมินพบว่า มีการด าเนินงานและความ
เหมาะสมในภาพรวมในระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายขอ้แลว้พบวา่ ใบสมคัร/ค ารอ้ง/ระเบียบการ/
แบบฟอรม์ตา่ง ๆ มีการด าเนินการในระดบัมากท่ีสดุ  โดยมีการด าเนินการในเรื่องเอกสารคูมื่อการเรียน/
การปฏิบตักิารเทียบโอนและแบบประเมิน/แบบทดสอบในระดบัมาก นา่จะเป็นเพราะวา่ วิทยาลยัสารพดั
ชา่งกาญจนบรุีมีการเตรียมพรอ้มการดา้นเอกสารและขอ้มลูท่ีจ  าเป็นในการด าเนินการสมคัร ค ารอ้งขอ
ทั่วไป ละแบบฟอรม์ตา่ง ๆ  ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการจดัการเรียนการสอนและการเทียบโอนผล
การเรยีนรู ้เทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์สอดคลอ้งกบั   แนวทางการเทียบโอนความรูแ้ละการ
สะสมหนว่ยกิต การศกึษานอกระบบกบัการศกึษาในระบบ (2560 หนา้ 41-55)   ท่ีก าหนดความส าคญั
ของเอกสารและขอ้มลูการเทียบโอนผลการเรียนรูแ้ละการเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์ให้
สถานศกึษาเก็บรกัษาเอกสารหลกัฐานในการด าเนินการเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณร์ายวิชาไวท้กุ
ขัน้ตอนเพ่ือการตรวจสอบเป็น ระยะเวลาสามปี นบัจากวนัท่ีสถานศกึษาอนมุตัผิลการประเมิน  ส าหรบั
การด าเนินการในเรื่องเอกสารประชาสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง  นา่จะเป็นเพราะว่าการจดัการเรียน
การสอนกลุม่เทียบโอนความรูแ้ละประสบการณท่ี์เรียนในวนัอาทิตย ์งานประชาสมัพนัธห์รือผูท่ี้ไดร้บั
มอบหมาย ใหค้วามส าคญันอ้ยและขาดการดแูล จงึท าใหมี้จ านวนผูเ้รียนไมเ่ป็นไปตามเปา้หมายของ
แผนการเพิ่มปรมิาณผูเ้รียน สถานศกึษาจงึตอ้งใหค้วามส าคญักบัการสรา้งรูค้วามเขา้ใจแก่ผูเ้รียนและ
ประชาชนทั่วไปในเรื่องการของการเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์  สอดคลอ้ง แนวทางการเทียบ
โอนความรูแ้ละการสะสมหน่วยกิต การศกึษานอกระบบกบัการศกึษาในระบบ (2560 หนา้ 45)  กลา่ววา่
ขัน้ตอนปฏิบตักิารประเมินเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์ของสถานศกึษาท่ีส าคญัประการแรก คือ 
การจดัท าประกาศและประชาสมัพนัธใ์หผู้ส้นใจทราบ 

ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน  การประเมินพบว่า มีการด าเนินการและความ
เหมาะสมในภาพรวมดา้นการจดัหลกัสตูรการเรียนการสอนในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก  คือ การจดัการ
แผนการเรียนรู ้ การจดัหลกัสตูรสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชมุชน  และจดัหลกัสตูรตามความ
ตอ้งการของผูเ้รียน   นา่จะเป็นเพราะวา่  หลกัสตูรการเรียนการสอน แผนการเรียนรูท่ี้ตอ้งจดัใหมี้
สมรรถนะตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน และบรบิทของสงัคมเป็นหลกัส าคญั  หวัใจส าคญัของ
การจดัการเรียนการสอนเพ่ือน าไปสูเ่ปา้หมายของการศกึษาท่ีแตล่ะสถานศกึษาวางไว ้ท าใหก้ารศกึษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปา้หมาย ตลอดจนเป็นแผนยทุธศาสตรท่ี์จะน าไปสูค่วามส าเรจ็ซึ่ง
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ผูส้อนจะน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตักิารจดัการเรียนการสอนใหน้กัศกึษาไดมี้ความรู ้ทกัษะ ความ
ประพฤต ิมีเจตคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพ สอดคลอ้งกบั  ปรียาพร วงศอ์นตุรโรจน.์ (2535)  1) หลกัสตูรเป็น
แผนปฏิบตังิาน หรือเครื่องชีแ้นวทางปฏิบตังิานของครู เพราะหลกัสตูรจะก าหนดจดุมุง่หมาย เนือ้หา
สาระ การจดักิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลไวเ้ป็นแนวทาง 2) หลกัสตูรเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการศกึษาเพ่ือควบคมุการเรียนการสอนในสถาบนัการศกึษาระดบัตา่งๆ และยงัเป็นเกณฑ์
มาตรฐานอยา่งหนึ่งในการจดัสรรงบประมาณบคุลากร อาคารสถานท่ี วสัดอุปุกรณ ์ฯลฯ ของการศกึษา
ของรฐัใหแ้ก่สถานศกึษาได ้  3) หลกัสตูรเป็นแผนด าเนินงานของผูบ้รหิารการศึกษา ท่ีจะอ านวยความ
สะดวกและควบคมุดแูลติดตามผลใหเ้ป็นไปตามนโยบายในการจดัการศกึษาของรฐับาลดว้ย  4) 
หลกัสตูรเป็นแนวทางในการสง่เสรมิความเจรญิงอกงามและพฒันาการของผูเ้รียนตามจดุมุง่หมายของ
การศกึษา  ทัง้นีป้ระเดน็การจดัแผนการเรียนรวมและรายบคุคล อยูใ่นระดบัปานกลาง นา่จะเป็น
เพราะวา่ การจดัการเรียนการสอนมีความหลากหลายของผูเ้รียนท่ีมีความแตกตา่งของระดบัการศกึษา 
วฒุิการศกึษา พืน้ฐานของประสบการณ ์ ท าใหเ้ป็นอปุสรรคในการจดัแผนการเรียนรายบคุคล แตย่งัคงมี
การจดัการแผนการเรียนรวมเป็นหลกัส าคญั  และท่ีส าคญัคือ สถานศกึษา ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
ขาดความรูค้วามเขา้ใจในการจดัท าแผนการเรียนรายบคุคล   ซึ่งการจดัแผนการเรียนรายบคุคลเป็นการ
จดัการศกึษาท่ีตอบสนองความแตกตา่งของบคุคลซึ่งมีความสนใจ ความตอ้งการมีสภาพปัญหาท่ีแตก 
ตา่งกนั จงึตอ้งการเรียนรูใ้นเนือ้หาสาระท่ีแตกตา่งกนั ตามบรบิทของการประกอบอาชีพการพฒันา
คณุภาพตนเองในดา้นตา่ง ๆ  เป็นการใหค้วามส าคญัของความรูแ้ละประสบการณท่ี์มีอยูใ่นตวัตนของ
ผูเ้รียนโดยผูเ้รียนสามารถน าความรูแ้ละประสบการณน์ัน้มาเช่ือมโยงสูห่ลกัสตูรการศกึษาได ้เป็นการ
สง่เสรมิใหเ้กิดการบรูณาการระหวา่งวิถีชีวิตและการจดัการศกึษาโดยการจดัการศกึษาตอ้งมุง่เนน้การ
เรียนรูเ้รื่องราวในวิถีชีวิต และตอ่ยอดสู่ความเป็นสากล  เป็นการจดัการศกึษาท่ีสง่เสริมใหภ้าคีเครือขา่ย
ในชมุชน ภมูิปัญญาทอ้งถ่ินตา่ง ๆ สถานประกอบการเขา้มามีสว่นรว่มในการจดัการศกึษา เป็นแผนการ
เรียนรูร้ายบคุคลท่ีสามารถจดัไดท้ัง้รายบคุคลและรายกลุ่ม และเป็นแนวทางในการสง่เสรมิ สนบัสนนุ
การจดัการเรียนการสอนไปสู่จดุประสงคก์ารเรียนรู ้ตลอดจนพฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ศกัยภาพของตนเอง 
สอดคลอ้งกบั แนวทางการจดัท าแผนการเรียนรูร้ายบคุคลตามหลกัสตูรการศกึษานอกระบบระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  กล่าววา่ การจดัแผนการเรียนรูร้ายบคุคล เป็นการจดัการศกึษา
ท่ีสนองตอบความแตกตา่งของบคุคลจดัการศกึษา เพ่ือใหผู้เ้รียนไดมี้อิสระในการเรียนรู ้โดยการจดั
แผนการเรียนรูท่ี้มีเวลา  ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนในวิถีชีวิตผูเ้รียนควรจะเรียนในสิ่งท่ีจ  าเป็นและสิ่งท่ีสนใจในการ
พฒันาคณุภาพชีวิต เพ่ือใหส้ามารถปรบัตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลงของโลก ดงันัน้การจดัการศกึษา จงึ
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ตอ้งออกแบบหลกัสตูร เนือ้หาและกิจกรรม การเรียนท่ีสมัพนัธก์บัวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และการประกอบ
อาชีพ มีวิธีการเรียน  ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนโดยการใชท้รพัยากร แหลง่เรียนรูท่ี้มีอยูห่รือภาคีเครือข่ายรว่ม
จดัการศกึษา     มีการวดัและประเมินผลดว้ยวิธีการท่ีแตกตา่งและหลากหลายวิธี หากการจดัการศกึษา
สามารถออกแบบและปฏิบตัิไดเ้ชน่ท่ีกลา่วมา เช่ือว่าผูเ้รียนจะมีความสขุและมีความสนใจท่ีจะเรียนรู้
รว่มกนั 

ด้านครูผู้สอน   การประเมิน พบวา่ ในการด าเนินงานและความเหมาะสมในภาพรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสดุทกุขอ้ โดยขอ้ท่ีมีคา่ระดบัคะแนนสงูสดุ 3 อนัดบั ไดแ้ก่ จ  านวนครูผูส้อนเหมาะสมกบั
ปรมิาณผูเ้รียน  ครูผูส้อนเอาใจใสใ่หค้วามชว่ยเหลือแก่ผูเ้รียน  และครูผูส้อนมีทกัษะในการสอนแตล่ะ
รายวิชา นา่จะเป็นเพราะวา่ กระบวนการการจดัการเรียนการสอน วิทยาลยัฯ ปฏิบตัิในกรอบและเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงศกึษาธิการวา่ดว้ยการจดัการศกึษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสตูร 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู พทุธศกัราช 2557 อยา่งเครง่ครดั สอดคลอ้งกบั คูมื่อหลกัการก าหนด
เกณฑม์าตรฐานอตัราก าลงัในสถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา (2557)  
ท่ีก าหนดอตัราส่วนจ านวนครูตอ่นกัศกึษา ดงันี ้
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ปวช. อตุสาหกรรม 
คหกรรม 
อตุสาหกรรมสิ่งทอ 
ศลิปกรรม 
เกษตรกรรมและประมง 

1 : 30 

สงูกวา่ ปวช. ทกุประเภท 1 : 30 
 

ตารางที ่14  อตัราสว่นจ านวนครูตอ่นกัศกึษาเกณฑม์าตรฐานอตัราก าลงัในสถานศกึษา สงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา (2557) 
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ด้านนักศึกษา  การประเมินพบวา่ การด าเนินการและความเหมาะสมในภาพรวมอยูใ่น 

ระดบัมากท่ีสดุทกุขอ้ โดยขอ้ท่ีมีระดบัคะแนนสงูสดุ 3 อนัดบั ไดแ้ก่  นกัศกึษามีประสบการณท์ างานตาม

เกณฑ ์ รองลงมา นกัศกึษาส่วนใหญ่มีความรูพื้น้ฐานในวิชาท่ีเรียน และนกัศกึษามีเวลาและความพรอ้ม

ในการเรียน  น่าจะเป็นเพราะวา่ คณุสมบตัขิองผูท่ี้จะเขา้เรียนในกลุม่เทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ์

วิทยาลยัฯ ไดก้ าหนดคณุสมบตัขิองผูเ้รียนไวอ้ยา่งชดัเจน คือ ตอ้งมีประสบการณท์ างาน พืน้ฐานความรู้

ท่ีตรงตามสาขาวิชาท่ีสมคัรเรียนไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี  มีเวลาเรียนตอ่เน่ืองตลอดการศกึษา 2 ปี การจดัการ

เรียนการสอน ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารขอรบัการประเมินเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์ คูมื่อ

แนวทางการเทียบโอนความรูแ้ละการสะสมหนว่ยกิตการศกึษานอกระบบกบัการศกึษาในระบบ 2560  :

ซึ่งคณุสมบตัขิองผูข้อรบัการประเมินเป็นผูเ้ขา้เรียนในสถานศกึษาท่ีเปิดสอนหลกัสตูร ประกาศนียบตัร

วิชาชีพ (ปวช.)หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) หลกัสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต (ทล.บ.)   มี

ความรูแ้ละประสบการณใ์นรายวิชา กลุม่วิชาท่ีขอรบัการประเมิน ดงันี ้ 1) ผูข้อเทียบโอนระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.)  มีประสบการณห์ลงัจบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ตอนปลาย

หรือเทียบเทา่ ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี  จงึขอเขา้รบัการเทียบโอนในสาขา ท่ีเก่ียวขอ้ง 2) มีหลกัฐานท่ีแสดงถึง

ความรูแ้ละประสบการณ ์ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  สอดคลอ้งกบั ศ.ดร.ปรชัญา เวสารชัช ์(2545) ไดใ้หค้วามเห็น

ถึงความส าคญัของผูเ้รียนว่า ผูเ้รียนหรือผูศ้กึษาถือเป็นองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นท่ีสดุของการจดัการศกึษา 

เพราะผูเ้รียนคือผูร้บัการศกึษา และเป็นเปา้หมายหลกัของการจดัการศกึษา การปรบัเปล่ียนความรูแ้ละ

พฤตกิรรมของผูเ้รียนเป็นดชันีชีว้ดัผลสมัฤทธ์ิของการจดัการศกึษา การจดัการศกึษาจงึครอบคลมุ

ขัน้ตอนท่ีเก่ียวกบัการเรียนรูข้องผูเ้รียน ตัง้แตก่ารเตรียมความพรอ้มส าหรบัการเรียนรู ้การใหก้ารศกึษา

อบรม การประเมิน และการสง่เสรมิใหเ้กิดการเรียนรูต้อ่เน่ือง  

ด้านอุปกรณท์ีส่นับสนุนการเรียนการสอน  การประเมินพบวา่ การด าเนินงาน 

และความเหมาะสมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดยมีระดบัมากท่ีสดุ  3 อนัดบัไดแ้ก่ หอ้งเรียนมีแสง

สวา่งเพียงพอ  รองลงมา หอ้งสมดุมีโต๊ะ เกา้อีส้  าหรบันั่งอ่านหนงัสือเพียงพอและหอ้งน า้ หอ้งสขุาชาย – 

หญิงมีความสะอาดและจ านวนเพียงพอ  นา่จะเป็นเพราะวา่ วิทยาลยัสารพดัชา่งกาญจนบรุี มีความ

พรอ้มในการด าเนินการจดัการเรียนการสอน เรื่องของอาคารสถานท่ี มีอาคารวิทยบริการ หอ้งสมดุพรอ้ม
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วสัดอุปุกรณป์ระกอบโดยไดผ้า่นการประเมินความพรอ้มในการเปิดการเรียนการสอนกลุม่เทียบโอน

ความรูแ้ละประสบการณ ์โดยคณะกรรมการท่ีแตง่ตัง้โดยส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก่อน

เปิดการเรียนการสอน ซึ่งไดร้บัการอนมุตัิใหเ้ปิดสอนไดจ้  านวน 4 สาขาวิชา ประกอบดว้ย สาขาวิชาการ

บญัชี คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ  ไฟฟ้าก าลงัและเทคนิคยานยนต ์ สอดคลอ้งกบั ศ.ดร.ปรชัญา เวสารชัช ์(2545) 

กลา่ววา่ปัจจยัในการจดัการเรียนการสอน สถานท่ีศกึษาและบรรยากาศแวดลอ้ม การจดัการศกึษาใน

ระบบท่ียงัตอ้งอาศยัชัน้เรียนยงัเป็นสิ่งจ  าเป็น ดงันัน้อาคารสถานท่ี หอ้งเรียน และบรรยากาศแวดลอ้มท่ี

ใชใ้นการจดัการศกึษาจงึเป็นสว่นท่ีขาดไมไ่ด ้ถึงแมจ้ะมีการจดัการศกึษาโดยใชส่ื้อทางไกลก็ตาม ก็ยงั

ตอ้งมีสถานท่ีส าหรบัการบริหารจดัการ การผลิตและถ่ายทอดส่ือ หรือการท างานของบคุลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในกรณีท่ียงัตอ้งใชอ้าคารเป็นสถานท่ีส าหรบัจดัการเรียนการสอน 
 

3. ด้านกระบวนการ  
ด้านการประเมินเบือ้งต้น  การประเมิน พบวา่  การด าเนินงานในภาพรวมอยูใ่น 

ระดบัมากท่ีสดุทกุขอ้  โดย 3 อนัดบัแรก คือ มีการประกาศผลการคดัเลือกนกัศกึษาเขา้เรียน รองลงมา

การแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินเบือ้งตน้ และการสมัภาษณผ์ูส้มคัรรายบคุคล นา่จะเป็นเพราะ

กระบวนการการประเมินเบือ้งตน้เพ่ือคดัเลือกผูท่ี้มีคณุสมบตัิตามเกณฑก์ารพิจารณารบัเขา้เรียน เป็นไป

ตามระเบียบขอ้บงัคบัในการด าเนินการจดัการเรียนการสอนนกัศกึษากลุม่เทียบโอนความรูแ้ละ

ประสบการณ ์ซึ่งมีคณะกรรมการประเมินเบือ้งตน้ ท าการการประเมินคณุสมบตัแิรกเขา้ ท าการตรวจ

ความถกูตอ้งครบถว้นของเอกสาร ท าการ สมัภาษณผ์ูส้มคัรรายบคุคล และสรุปรายงานตนผูอ้  านวยการ

การเพ่ือท าการประกาศผลการพิจารณารบันกัศกึษาเขา้เรียน ทัง้นีเ้ป็นไปตาม ขัน้ตอนการจดัการศกึษา

และประเมินเทียบโอนผลการเรียนและเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณข์องสถานศกึษา (คูมื่อ 

แนวทางการเทียบโอนความรูแ้ละการสะสมหนว่ยกิตการศกึษานอกระบบกบัการศกึษาในระบบ : 2560) 

โดยมีขัน้ตอนการด าเนินงาน 7 ขัน้ตอน คือ 1) จดัท าประกาศและประชาสมัพนัธใ์หผู้ส้นใจทราบ  2) 

จดัเตรียมแบบค ารอ้งขอรบัการประเมินตามเกณฑท่ี์ก าหนด 3) รบัแบบค ารอ้งของผูเ้ขา้เรียนเพ่ือเทียบ

โอนความรูแ้ละประสบการณห์รือเทียบโอนผลการเรียน  4)  ด  าเนินการประเมินคณุสมบตัแิรกเขา้และ

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้รบัการประเมิน  5) คณะกรรมการตรวจสอบการมีความรูแ้ละประสบการณ ์
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ด าเนินการประเมินคณุสมบตั ิตรวจสอบเนือ้หาแจง้ผลการประเมินใหส้ถานศกึษาทราบ  6)  สถานศกึษา

ประกาศผลการตรวจสอบการมีความรูแ้ละประสบการณร์ายวิชา ใหผู้เ้ขา้รบัการประเมินทราบ 
 7) คณะกรรมการประเมินความรูแ้ละประสบการณร์ายวิชา ด าเนินการประเมินความรูแ้ละประสบการณ์

เขา้สูร่ายวิชาตามหลกัสตูร และแจง้ผลใหง้านทะเบียนของสถานศกึษาทราบ 
ด้านการเทยีบโอนผลการเรียนรู้   ผลการประเมินพบว่าการด าเนินงานในภาพรวม 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  โดยขอ้ท่ีมีคา่ระดบัคณะเฉล่ียสงูท่ีสดุ คือ มีคณะกรรมการประเมินเบือ้งตน้ 

รองลงมา การมีคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนรู ้  มีการตรวจสอบรายละเอียดค าอธิบายรายวิชา 

ตามเกณฑแ์ละระเบียบก าหนด  และมีการประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียนรู ้ ตามล าดบั ทัง้นีน้า่จะ

เป็นเพราะวา่ ระเบียบและกฎเกณฑถ์กูก าหนดไว ้ในเรื่องของการเทียบโอนผลการเรียนรู ้คือ การโอน

รายวิชาท่ีไดศ้กึษามาแลว้จากสถานศกึษาอ่ืนก่อนท าการลงทะเบียนเรียน และจดัแผนการเรียน

รายบคุคล ซึ่งมีขัน้ตอนดงันี ้1) สถานศกึษาแจง้ผูข้อเทียบโอนพบครูประจ าสาขาวิชาเพ่ือวางแผนการ

เรียน 2) สถานศกึษาประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้เรียนตามหลกัสตูร 3)  ผูข้อเทียบโอนขึน้ทะเบียนเป็น

ผูเ้รียนของสถานศกึษา และลงทะเบียนรายวิชาตามแผนการเรียน  4) จดัการเรียนการสอนตามแผนการ

เรียนของแตล่ะสาขาวิชาตามท่ีสถานศกึษาก าหนดจนครบตามโครงสรา้งหลกัสตูร รวมถึงการวดัผลและ 
ประเมินผลตามระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ วา่ดว้ยการจดัการศกึษาและการประเมินผลการเรียนตาม

หลกัสตูรฯ  5) สถานศกึษา ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา กลุม่วิชาตามวิธีการเทียบโอนผล

การเรียน ซึ่งการเทียบโอนผลการเรียนมีแนวปฏิบตัท่ีิส าคญัคือ รบัโอนผลการเรียนระดบัผลการเรียน 

2.00 ขึน้ไป หากต ่ากว่า 2.00 ใหท้  าการประเมินใหมจ่นไดเ้กณฑม์าตรฐาน มีจดุประสงคแ์ละเนือ้หา

รายวิชาใกลเ้คียงกนัไมน่อ้ยกวา่ 60 เปอรเ์ซ็นต ์ในระดบั ปวช. และ 70 เปอรเ์ซ็นตใ์นระดบั ปวส. (คูมื่อ 
แนวทางการเทียบโอนความรูแ้ละการสะสมหนว่ยกิตการศกึษานอกระบบกบัการศกึษาในระบบ : 2560) 

ด้านการเทยีบโอนความรู้และประสบการณ ์ การประเมินพบวา่ การด าเนินงาน 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  โดย 3 อนัดบัแรก คือ มีการประกาศผลการเทียบโอนความรูแ้ละ
ประสบการณ ์รองลงมา มีคณะกรรมการเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์ และการก าหนดวนัเวลา

การเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณท่ี์ชดัเจนก่อนการลงทะเบียนเรียน ตามล าดบั นา่จะเป็นเพราะวา่ 

กิจกรรมทกุขัน้ตอนไดถ้กูก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน ตามคูมื่อแนวทางการเทียบโอนความรูแ้ละการสะสม
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หนว่ยกิตการศกึษานอกระบบกบัการศกึษาในระบบ (2560) โดยท่ีส าคญัการแตง่ตัง้มอบหมาย

คณะกรรมการเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์มีการก าหนดโครงสรา้งและรูปแบบไวใ้หท้กุ

สถานศกึษาถือปฏิบตัิ ซึ่งคณะกรรมการเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณป์ระกอบดว้ย 2 ชดุคือ ชดุท่ี 1

คณะกรรมการตรวจสอบการมีความรูแ้ละประสบการณร์ายวิชา จ านวน 3 คน ประกอบดว้ย 
1) รองผูอ้  านวยการวิทยาลยัท่ีรบัผิดชอบดา้นวิชาการ หรือหวัหนา้งานท่ีรบัผิดชอบดา้นหลกัสตูร เป็น

ประธานกรรมการ 2) หวัหนา้แผนกหรือหวัหนา้คณะวิชาท่ีรบัผิดชอบรายวิชานัน้ เป็นกรรมการ 3) ครู

ประจ ารายวิชา เป็นกรรมการและเลขานกุาร มีหนา้ท่ีตรวจสอบหลกัฐานและสมัภาษณผ์ูเ้รียนเพ่ือรบัรอง

การมีความรูแ้ละประสบการณร์ายวิชา ชดุท่ี 2 คณะกรรมการประเมินความรูแ้ละประสบการณร์ายวิชา 
จ านวน 3 คน ประกอบดว้ย 1) หวัหนา้คณะวิชาหรือหวัหนา้แผนกวิชาท่ีรบัผิดชอบรายวิชา  เป็นประธาน
กรรมการ  2) ครูผูส้อนในสาขาวิชา/สาขางานของสถานศกึษาอ่ืนจากทะเบียนของคณะกรรมการ

อาชีวศกึษาจงัหวดัหรือบคุลากรของหนว่ยงานสถานประกอบการ องคก์รวิชาชีพ ผูป้ระกอบอาชีพ จาก

ทะเบียนของคณะกรรมการอาชีวศกึษาจงัหวดั โดยไดร้บัอนญุาตจากสถานศกึษาตน้สงักดัหรือหนว่ย 

งานตน้สงักดั จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ  3) ครูประจ ารายวิชา เป็นกรรมการและเลขานกุาร มีหนา้ท่ี 
ประเมินความรูแ้ละประสบการณต์ามสมรรถนะรายวิชาท่ีขอรบัการประเมินตามกรอบการประเมินเทียบ

โอนความรูแ้ละประสบการณร์ายวิชา 
ด้านการจัดการเรียนการสอน  การประเมินพบวา่ มีการด าเนินการและความเหมาะสม 

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดยประเด็นของระยะเวลาการจดัการเรียนการสอน รองลงมา การจดั

กิจกรรมและการมอบหมายงาน และการเรียนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ ตามล าดบั นา่จะเป็นเพราะวา่

การจดัการเรียนการสอนพบกลุม่จดัใหมี้การเรียนการสอนเฉพาะวนัอาทิตย ์ท าใหน้กัศกึษามีความ

สะดวกและและจดัสรรเวลาพรอ้มในการเรียน เพราะนกัศกึษาท างานในสถานประกอบการวนัจนัทรถ์ึง

วนัเสาร ์มีวนัหยดุเพียงวนัอาทิตยเ์พียงวนัเดียว สอดคลอ้งหลกัเกณฑก์ารใชห้ลกัสตูรประกาศนียบตัร

วิชาชีพชัน้สงู พ.ศ.2557 ผูเ้รียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดท้กุวิธีเรียนท่ีก าหนดและน าผลการเรียนแตล่ะ

วิธีมาประเมินผลรว่มกนัได ้สามารถเทียบโอนผลการเรียนและขอเทียบความรูแ้ละประสบการณไ์ด ้ และ

เป็นหลกัสตูรท่ีเปิดโอกาสใหส้ามารถเลือกวิธีการตามศกัยภาพและโอกาสของผูเ้รียน  ส าหรบัการจดัการ

กิจกรรมและการมอบหมายงานและความเหมาะสมการจดัการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิอยู่ระดบั

มาก นา่จะเป็นเพราะวา่ มีการจดัการเรียนการสอนเนน้กระบวนการบรูณาการกบัการท างานจรงิใน
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สถานประกอบการ น าประสบการณท์ างานมาประยกุตใ์นบทเรียน ท าใหผู้เ้รียนเห็นภาพการท างาน

ควบคูก่บัความรูท่ี้เรียนในชัน้เรียน สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารใชห้ลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

พ.ศ.2557 ท่ีการจดัการเรียนการสอนเนน้การปฏิบตัจิรงิ สามารถจดัการเรียนการสอนไดห้ลากหลาย

รูปแบบเพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถประยกุตใ์ชค้วามรูแ้ละทักษะในวิชาการท่ีสมัพนัธก์บัวิชาชีพ ในการ

วางแผน การแกปั้ญหาและการจดัทรพัยากรในการด าเนินงานไดอ้ย่างเหมาะสม มีสว่นรว่มในการพฒันา

วิชาการ  รเิริ่มสิ่งใหม ่มีความรบัผิดชอบตอ่ตนเอง ผูอ่ื้นและหมูค่ณะ  นอกจากนีมี้ประเดน็ท่ีอยูใ่นระดบั

นอ้ย 1 ขอ้ คือ  ความรว่มมือกบัหนว่ยงานหรือสถานประกอบการตน้สงักดัของนกัศกึษา ทัง้นีน้า่จะเป็น

เพราะวา่สถานประกอบการท่ีนกัศกึษาท างานอยูใ่นระหวา่งเรียน ไมเ่ขา้ใจในระบบการเรียนของ

สถานศกึษาอาชีวศกึษาท่ีปัจจบุนัเนน้การมีสว่นรว่มในการพฒันาก าลงัคน โดยเฉพาะสถานประกอบการ

ท่ีปัจจบุนัเนน้ใหเ้ขา้รว่มกนัพฒันาแรงงาน โดยการจดัการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  สอดคลอ้งกบั การ

จดัการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี พระราชบญัญัติอาชีวศกึษา พ.ศ.2551  การศกึษาระบบทวิภาคี เป็น

การจดัการศกึษาวิชาชีพท่ีเกิดจากขอ้ตกลงระหวา่งสถานศกึษาอาชีวศกึษาหรือสถาบนั กบัสถาน

ประกอบการ รฐัวิสาหกิจ หรือหนว่ยงานของรฐัในเรื่องการจดัหลกัสตูรการเรียนการสอน การวดัและการ

ประเมินผล โดยผูเ้รียนใชเ้วลาสว่นหนึ่งในสถานศกึษาอาชีวศกึษาหรือสถาบนัและเรียนภาคปฏิบตัใิน

สถานประกอบการ รฐัวิสาหกิจ หรือหนว่ยงานของรฐัเพื่อประโยชนใ์นการผลิตและพฒันาก าลงัคน 

สถานศกึษาอาชีวศกึษาหรือสถาบนัสามารถจดัการศกึษาตามวรรคหนึ่งในหลายรูปแบบรวมกนัก็ได ้ 

ด้านการวัดผลและประเมินผล  การประเมินพบวา่ การด าเนินการและความเหมาะสมใน

ภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  คือ การด าเนินงานการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามเง่ือนไขการส าเรจ็

การศกึษา รองลงมา  การออกขอ้สอบครอบคลมุเนือ้หาวิชาท่ีสอน และครูผูส้อนไดแ้จง้ประเภทของ

ขอ้สอบท่ีใชก้ารวดัผลก่อนการสอน   ตามล าดบั  นา่จะเป็นเพราะวา่การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเป็น
เง่ือนไขหรือขอ้บงัคบัท่ีนกัศกึษาทกุคนท่ีลงทะเบียนรายวิชาครบตามโครงสรา้งของหลกัสตูรตอ้งเขา้รบั

การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ สถานศกึษาจงึมีกระบวนการและเตรียมการทดสอบอย่างดี อีกทัง้มีการ

เตรียมการใหน้กัศกึษามีความพรอ้มในการเขา้ท าการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  สอดคลอ้งและเป็นไป

ตามหลกัเกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู พทุธศกัราช 2557 คือ 1) 

ไดร้ายวิชาและจ านวนหนว่ยกิตสะสมในหมวดวิชาทกัษะชีวิต หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ และหมวดวิชา

เลือกเสรี ครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสตูรแตล่ะประเภทวิชาและสาขาวิชาและตามแผนการเรียนท่ี
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สถานศกึษาก าหนด 2) ไดค้า่ระดบัคะแนนสะสมไมต่  ่ากว่า 2.00  3) ผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ และ 4) ไดเ้ขา้รว่มปฏิบตักิิจกรรมเสรมิหลกัสตูรและ “ผา่น” ทกุภาคเรียน ตามแผนการเรียนท่ี

สถานศกึษาก าหนด  ส าหรบัการด าเนินการเรื่องการออกขอ้สอบครอบคลมุเนือ้หาวิชาท่ีสอน มีการ

ด าเนินการท่ีเหมาะสม นา่จะเป็นเพราะวา่ ครูตระหนกัและการจดัการเรียนการสอนมุง่เนน้สมรรถนะของ

ผูเ้รียนอย่างจรงิจงั และครูผูส้อนไดแ้จง้ประเภทของขอ้สอบท่ีใชก้ารวดัผลก่อนการสอน   ตามล าดบั

สอดคลอ้งกบัระเบียบกระทรวงศกึษาธิการว่าดว้ยการจดัการศกึษาและการประเมินผลการเรียนตาม

หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู พทุธศกัราช 2557 วิธีการประเมินผลการเรียน  ขอ้ 43 ให้

ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามสภาพจรงิตอ่เน่ืองตลอดภาคเรียนทัง้ดา้นความรู ้ความสามารถ 

และคณุลกัษณะอนัพงึประสงคจ์ากกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกปฏิบตัิ และงานท่ีมอบหมายรวมทัง้

การวดัผลปลายภาคเรียน ซึ่งครอบคลมุจดุประสงค ์สมรรถนะรายวิชาและเนือ้หาวิชา โดยใชเ้ครื่องมือ

และวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม  
4.  ด้านผลผลิตของโครงการ 

      ด้านคุณลักษณะท่ัวไปของผู้ส าเร็จการศึกษา  การประเมินพบวา่ ความเหมาะสม 

ของผลผลิต อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  คือ การใหค้วามรว่มมือในการท ากิจกรรมตา่งๆ ของนกัศกึษามีความ

เหมาะสม นา่จะเป็นเพราะว่า นกัศกึษาทัง้หมดเป็นผูมี้วฒุิภาวะและวยัวฒุิ  มีความรบัผิดชอบในการ

ท างานและการมีส่วนรว่มในกิจกรรมของกลุม่และของสถานศกึษา มากกว่านกัศกึษา และกิจกรรมตา่ง ๆ 

เป็นกิจกรรมเสรมิหลกัสตูรท่ีก าหนดไวใ้นหลกัเกณฑข์องผูส้  าเรจ็การศกึษาตอ้ง “ผา่น” กิจกรรมเสรมิ

หลกัสตูรทกุภาคเรียนตามท่ีสถานศกึษาก าหนด สอดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารส าเรจ็

การศกึษาตามหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู พทุธศกัราช 2557 ขอ้ 4 ไดเ้ขา้รว่มปฏิบตักิิจกรรม

เสรมิหลกัสตูรและ “ผา่น” ทกุภาคเรียน ตามแผนการเรียนท่ีสถานศกึษาก าหนด  ส าหรบัประเดน็ท่ี

นกัศกึษามีความสนใจศกึษาคน้ควา้เพ่ือเพิ่มพนูความรูใ้หต้นเอง น่าจะเป็นเพราะว่า การเรียนการสอน

กลุม่เทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์มีเวลาเรียนสปัดาหล์ะ1 วนั  ครูผูส้อนจงึตอ้งมอบหมายงานให้

ศกึษาคน้ควา้และท าชิน้งาน เรียนรูจ้ากประสบการณต์รง ครูผูส้อนไดอ้อกแบบการเรียนการสอนใหต้รง

ตามเนือ้สาระบรูณาการกบัภารกิจการท างานของผูเ้รียนในสถานประกอบการ จงึใหน้กัศกึษาตอ้งมี

ความกระตือรือรน้และใฝ่รูม้ากขึน้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชาตชิาย  พทุธนิมิต (2544)  การจดัครู

อาจารยเ์ขา้สอนไดค้  านงึถึงความเหมาะสมในดา้นคณุวฒุิ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณต์รง
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เก่ียวกบัวิชาท่ีสอน โครงสรา้งและเนือ้หาวิชาท าใหผู้เ้รียนรบัความรู ้ทกัษะ และน าไปใชป้ระโยชนใ์น

ชีวิตประจ าวนั  การประกอบอาชีพอิสระและการเขา้สู่ตลาดแรงงาน มีการใหค้วามส าคญักบัการผลิต

และการใชส่ื้ออปุกรณแ์ละวสัดฝึุกในการจดัการเรียนการสอน การจดัการเรียนการสอนเนน้ทกัษะและ

กระบวนการใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบตัจิรงิขณะเรียน  ส าหรบัวางตวัไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะของนกัศกึษา 

นา่จะเป็นเพราะวา่ นกัศกึษาสว่นใหญ่อยูใ่นวยัท างานจงึมีประสบการณท์างสงัคมมากกวา่นกัศกึษาภาค

ปกติ จงึท าใหน้กัศกึษารูจ้กัการวางตวัและอยูใ่นสงัคมการท างานไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ด้านคุณลักษณะทางวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา  การประเมินพบว่าความ 

เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก   3 อนัดบั คือ ความมีศีลธรรมและคณุธรรมในการปฏิบตังิาน  มีจรรยาบรรณ

ตอ่วิชาชีพ และมีความสามารถในปฏิบตังิานท่ีไดร้บัมอบหมาย  ตามล าดบั  นา่จะเป็นเพราะวา่ 

นกัศกึษาสว่นใหญ่เป็นผูมี้วยัวฒุิ มีครอบครวั ท างานในสถานประกอบการ มีประสบการณก์ารอยูใ่น

สงัคมจงึท าใหน้กัศกึษามีคณุธรรม จรยิธรรม มีความรบัผิดชอบ แยกแยะสิ่งดีและไมดี่ได ้อีกทัง้สถาน 

ศกึษาก็บรูณการปลกูฝังคา่นิยมและสง่เสรมิใหน้กัศกึษาเป็นคนดี และคนเก่ง มีจรรยาบรรณในงาน

อาชีพของตนเอง ประพฤติปฏิบตัตินตามกฎหมายบา้นเมือง  สอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ คริีบนู           

จงวิฒิเวศย ์และคณะ  (2541)   ความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาวิชาชีพศกึษาศาสตรด์า้น

คณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพงึประสงคค์วรมีคณุธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  มีการพฒันาความรู้

อยา่งตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้และสอดคลอ้งกบั หลกัการของหลกัสตูร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู พทุธศกัราช 2557 ขอ้ท่ี 1 เพ่ือพฒันาก าลงัคนระดบัเทคนิคใหมี้สมรรถนะ 

มีคณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชา สามารถประกอบอาชีพไดต้รงตามความตอ้งการของตลอด

แรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ  
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ควรจดัใหมี้แผนการเรียนรายบคุคลท่ีมีความชดัเจน โดยครูท่ีปรกึษาและคณะกรรมการ 
จดัท าแผนการเรียนรายบคุคลเป็นผูด้  าเนินการ 

2. ควรจดัใหมี้ครูท่ีปรกึษาท่ีสามารถใหค้วามชดัเจนและใหค้วามชว่ยเหลือในดา้นตา่งๆ  

3. ควรจดัใหมี้คณะกรรมการประชาสมัพนัธ ์ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในการเรียนกลุม่เทียบโอน 
ความรูแ้ละประสบการณ ์สามารถติดตอ่สอบถามไดต้ลอดเวลา 
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4. ควรศกึษาความตอ้งของชมุชนในความตอ้งการพฒันาคนในชมุชน เพ่ือเปิดหลกัสตูรการ 
เรียนท่ีมีความหลากหลายมากขึน้ 

5. ควรมีการจดัท าขอ้มลูนกัศกึษารายบคุคล เพ่ือทราบและใหก้ารชว่ยเหลือ 

6. ควรเพิ่มการมีสว่นรว่มของสถานประกอบการท่ีนกัศกึษาสงักดัในการพฒันาทัง้ดา้นการ 
เรียนรูแ้ละกิจกรรมตา่งๆ  

7. การจดัการเรียนการสอนควรมีวิธีการเรียนท่ีมีความหลากหลาย รวมทัง้การส่ือสารระหวา่ง 
ผูเ้รียนและครูผูส้อน ใชเ้ทคโนโลยีในการเรียน เชน่ บทเรียนออนไลน ์ส่ือเล็กทรอนิกสเ์ป็นตน้ 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. สถานศกึษาควรจดัใหมี้การวิจยัการประเมินการเรียนการสอน ทัง้ประเภทวิชา 

อตุสาหกรรมและบรหิารธุรกิจ เม่ือใชห้ลกัสตูรและแผนการเรียนครบก าหนดระยะเวลาการศกึษา 
2. ควรใหค้รูผูส้อนท าการวิจยัประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนการสอนรายวิชา  

โดยเฉพาะหมวดวิชาชีพ 


