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              การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ประเมินบริบทของโครงการจัดการอาชีวศึกษา            
กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 2) ประเมินปัจจัย
เบื้องต้นของโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รายวิชา วิทยาลัย    
การอาชีพบางปะกง 3) ประเมินกระบวนการด าเนินงานโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 4) เพ่ือประเมินผลผลิตโครงการจัดการ
อาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ดังนี้               
4.1) ความพึงพอใจของของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการสอนต่อโครงการจัดการอาชีวศึกษา
กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 4.2) ความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการต่อโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 4.3) ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อโครงการจัดการอาชีวศึกษา
กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 4.4) สมรรถนะผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัย
การอาชีพบางปะกง 4.5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหมวดวิชาชีพของผู้เรียนตามโครงการจัดการ
อาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง โดยประยุกต์ใช้
รูปแบบการประเมินซิปโมเดล (CIPP Model) ของ สตัฟเฟิลบีม ประชากร ประกอบด้วย ผู้บริหาร  
ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 68 คน สถานประกอบการ 32 แห่ง ผู้เรียน ประกอบด้วย
นักเรียน นักศึกษา 572 คน  กลุ่มตัวอย่าง จากตารางส าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน ได้มาโดย              

การสุ่มอย่างง่าย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 59 คน สถานประกอบการ 28 แห่ง ผู้เรียน 
226 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
จ านวน 7 ฉบับ และแบบบันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1 ฉบับ รวม 8 ฉบับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 สรุปผลการประเมิน พบว่า 
 1. ผลการประเมินด้านบริบท โดยภาพรวมมีผลการประเมินในระดับมาก และผ่านเกณฑ์  
การประเมินตามที่ก าหนด 
 2. ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า โดยภาพรวมมีผลการประเมินในระดับมาก และผ่าน
เกณฑก์ารประเมินตามที่ก าหนด 
 3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ โดยภาพรวมมีผลการประเมินในระดับมาก และผ่าน
เกณฑก์ารประเมินตามที่ก าหนด 
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 4. ผลการประเมินด้านผลผลิต  
  4.1 ผลผลิตด้านความพึงพอใจ ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการสอนต่อโครงการ
จัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชาวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 
พบว่า โดยภาพรวม ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการสอนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
  4.2  ผลผลิตด้านความพึงพอใจ ของสถานประกอบการต่อโครงการจัดการอาชีวศึกษา
กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พบว่า โดยภาพรวม
สถานประกอบการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
                   4.3  ผลผลิตด้านความพึงพอใจ ของผู้เรียนต่อโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอน
ความรู้และประสบการณร์ายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พบว่า โดยภาพรวมผู้เรียน มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก 
                   4.4  สมรรถนะผู้ส าเร็จการศึกษาตามโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ของสถานประกอบการโดยภาพรวมผู้เรียน  
มีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก 
                   4.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหมวดวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2560 พบว่า 
ผลการเรียนเฉลี่ยทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) อยู่ในระดับผลการเรียน ดีเยี่ยม มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 46.42  และเมื่อพิจารณา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหมวดวิชาชีพ ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อยู่ใน
ระดับผลการเรียนดีเยี่ยม มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.11 ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดทุกสาขาวิชา และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหมวดวิชาชีพ ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)               
อยู่ในระดับผลการเรียนดีเยี่ยม มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.72 ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดทุกสาขาวิชา               
คือ เกรดเฉลี่ย ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 25  ขึ้นไป 
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Abstract 
This evaluation aimed to 1)  evaluate the context of the vocational management 

project regarding credit transfer based on prior knowledge and experience                            
at Bangpakong Industrial and Community Education College, 2)  assess the input            
of the project, 3) evaluate the process of the project, and 4) evaluate the product of 
the project in the following aspects:  4. 1)  satisfaction of the teachers toward                        
the project 4. 2)  satisfaction of the companies toward the project 4. 3)  satisfaction                
of the students toward the project 4.4)  competencies of the graduates in the project                
4.5) the academic achievement results in the professional courses of the students in 
the project.  The evaluation was done based on Stufflebeam’ s CIPP Model.                
The population contained the total number of 68 people who were executives, 
teachers and the academic personnel, 32 companies and 572 students.  Based on  
the Krejcie and Morgan Table, the sample group was derived from the simple random 
sampling including the total of 59 people from the executives, teachers and academic 
personnel group, 28 companies, and 226 students. The research instruments for data 
collection were 7 questionnaires with a 1- 5 scale, and a record of the academic 
achievement.  Data were later analyzed using statistical device such as percentage, 
mean and standard deviation.    
            A summary of the evaluation result was as follows: 
 1. The result from overall evaluation of the context showed a high level indicating 
passing the criteria set for evaluation.  
 2. The result from overall evaluation of the input showed a high level indicating 
passing the criteria set for evaluation. 
 3.  The result from the overall evaluation of the process revealed a high level 
indicating passing the criteria set for evaluation. 
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 4. The product evaluation revealed the following results: 
  4.1 The product regarding the satisfaction of the executives, teachers and 
academic personnel toward the project showed that overall the executives, teachers 
and the academic personnel had the highest level of satisfaction.   
  4.2 The product regarding the satisfaction of the companies toward the project 
revealed that they had the highest level of satisfaction. 
  4.3 The product regarding students’  satisfaction toward the project showed 
that they had a high level of satisfaction.                     
  4.4 Regarding the competencies of the graduates in this project, it was found 
out that overall the graduates had a high level of competencies.  
  4.5 The academic achievement in the professional courses of the students in 
all majors of the vocational certificate and high vocational certificate in academic 
year 2017 showed an excellent result with the overall average score of 46. 42%.                
The academic achievement in the professional courses of the students of the vocation 
certificate revealed an excellent result with the overall average score of 49. 11% 
passing the criteria set for all majors.  Moreover, the academic achievement                          
of the students of the high vocational certificate indicated an excellent result with  
the average score of 43.72 % passing the criteria set for all majors. The average grade 
for an excellent result was more than 25%. 
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บทที่  1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเปน็มำและควำมส ำคญัของปญัหำ 
 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่  3) พ.ศ. 2553 มำตรำ 6 ได้ก ำหนดควำมมุ่งหมำยและหลักกำรจัดกำรศึกษำว่ำ ต้องเป็นไป
เพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้และคุณธรรม                   
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข มำตรำ 15  
ก ำหนดให้กำรจัดกำรศึกษำมีสำมรูปแบบ คือ กำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัย สถำนศึกษำอำจจัดกำรศึกษำในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสำมรูปแบบก็ได้  ให้ม ี            
กำรเทียบโอนผลกำรเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่ำงรูปแบบเดียวกันหรือต่ำงรูปแบบได้ ไม่ว่ำจะเป็น
ผลกำรเรียนจำกสถำนศึกษำเดียวกันหรือไม่ก็ตำม รวมทั้งจำกกำรเรียนรู้นอกระบบ ตำมอัธยำศัย  
กำรฝึกอำชีพหรือจำกประสบกำรณ์กำรท ำงำน มำตรำ 24 ได้ก ำหนดให้สถำนศึกษำและหน่วยงำน             
ที่เกี่ยวข้องจัดกระบวนกำรเรียนรู้ เพ่ือควำมเจริญงอกงำมของบุคคลและสังคม โดยกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ กำรฝึกอบรม กำรสืบสำนทำงวัฒนธรรม กำรสร้ำงสรรค์จรรโลงควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร 
กำรสร้ำงองค์ควำมรู้อันเกิดจำกกำรจัดสภำพแวดล้อมสังคมกำรเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคล
เรียนรู้ อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต ในกระบวนกำรเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส ำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
กำรเมือง กำรปกครอง ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษำ และ
ส่งเสริม สิทธิ หน้ำที่ เสรีภำพ ควำมเคำรพกฎหมำย ควำมเสมอภำคและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์      
มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย รู้จักรักษำผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชำติ รวมทั้ง
ส่งเสริมศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรมของชำติ กำรกีฬำ ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภูมิปัญญำไทย และควำมรู้             
อันเป็นสำกล ตลอดจนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม  มีควำมสำมำรถ                     
ในกำรประกอบอำชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง  มีควำมคิด ริเริ่ม สร้ำงสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง             
อย่ำงต่อเนื่อง (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ, 2557) และพระรำชบัญญัติกำรอำชีวศึกษำ 
พ.ศ. 2551 มำตรำ 6 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพต้องเป็นกำรจัดกำรศึกษำ             
ในด้ำนวิชำชีพ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
เพ่ือผลิตและพัฒนำก ำลังคนในด้ำนวิชำชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็น
กำรยกระดับกำรศึกษำวิชำชีพให้สูงขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยน ำ
ควำมรูในทำงทฤษฎีอันเป็นสำกลและภูมิปัญญำไทย มำพัฒนำผู้รับกำรศึกษำให้มีควำมรู ควำมสำมำรถ 
ในทำงปฏิบัติและมีสมรรถนะ จนสำมำรถน ำไปประกอบอำชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอำชีพ
โดยอิสระได้ มำตรำ 10 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมมำตรำ 6 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรม
วิชำชีพต้องค ำนึงถึง 1) กำรมีเอกภำพด้ำนนโยบำยและมีควำมหลำกหลำยในทำงปฏิบัติ โดยมี        
กำรกระจำยอ ำนำจจำกสวนกลำงไปสูสถำนศึกษำอำชีวศึกษำและสถำบัน 2) กำรศึกษำในด้ำนวิชำชีพ
ส ำหรับประชำชนที่อยู่ในวัยเรียนและวัยท ำงำนตำมควำมถนัด และควำมสนใจอย่ำงทั่วถึงและต่อเนื่อง
จนถึงระดับปริญญำตรี 3) กำรมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และสถำนประกอบกำร ในกำรก ำหนด
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นโยบำยกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ และ 4) กำรศึกษำ
ที่มีควำมยืดหยุน หลำกหลำย และมีระบบเทียบโอนผลกำรเรียนและระบบเทียบประสบกำรณ์               
กำรท ำงำนของบุคคล เพ่ือเข้ำรับกำรศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง กำรเรียนกำรสอน
ในปัจจุบันเน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ เพรำะกำรให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเป็นกำรส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ใช้ควำมรู้และทักษะที่มีอยู่เดิมมำคิดแก้ปัญหำใหม่ จำกกำรลงมือปฏิบัติท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ใหม่   
ซึ่งเป็นวิธีกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภำพของกำรด ำรงชีวิตจริง ๆ ในสังคม กำรจัดกำรศึกษำให้มี
คุณภำพสูงสุดเพ่ือท ำให้เกิดกำรพัฒนำลักษณะของคนไทยที่พึงปรำรถนำ คือ เก่ง ดี และมีควำมสุข 
เป็นแนวกำรจัดกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ   พ.ศ. 2542 หมวด 4 ซึ่งเป็น               
กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ที่ถือว่ำเป็นหัวใจของกำรปฏิรูปกำรศึกษำ โดยเฉพำะมำตรำ 22 หลักกำรศึกษำ
ต้องยึดหลักว่ำผู้เรียนทุกคนมีควำมสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้ และถือว่ำผู้เรียนมีควำมส ำคัญ
ที่สุด กระบวนกำรจัดกำรศึกษำต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำตำมธรรมชำติและเต็มศักยภำพ 
ประกอบกับปัจจุบันโลกไร้พรมแดนเป็นยุคข้อมูล ข่ำวสำร เทคโนโลยี สภำพของสังคมและเศรษฐกิจ        
ทีพั่ฒนำไปอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้ประชำชนนักศึกษำมีโอกำสหำควำมรู้ได้หลำกหลำยวิธี มีแหล่งให้ศึกษำ
หำควำมรู้ มีอุปกรณ์ช่วยในกำรศึกษำหลำกหลำย กำรเรียนรู้เกิดได้ทุกสถำนกำรณ์ เช่น กำรท ำงำน
กำรพบปะสังสรรค์ กำรเข้ำร่วม กิจกรรม ชมรม กีฬำ  อำสำสมัคร กิจกรรมทำงศำสนำ และสังคม      
ซึ่งกำรเรียนรู้ที่เกิดนอกชั้นเรียนดังกล่ำวไม่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน กำรเทียบโอนควำมรู้ และประสบกำรณ์
เข้ำสู่หน่วยกิตจะช่วยให้ผู้ประกอบอำชีพสำมำรถพัฒนำสมรรถนะตน จนได้วุฒิประกำศนียบัตร
วิชำชีพ (ปวช.) หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีมำตรฐำนแต่ละวิชำอย่ำงชัดเจน          
ในระยะเวลำที่น้อยกว่ำนักศึกษำที่ศึกษำในระบบเพียงอย่ำงเดียว  กำรเทียบโอนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์เป็นกำรยอมรับผลกำรเรียนรู้ได้จำกประสบกำรณ์ ดังนั้นกำรจัดกำรศึกษำตำมหลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ของสถำนศึกษำ
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จึงเปิดโอกำสให้นักศึกษำประชำชนสำมำรถน ำควำมรู้
และประสบกำรณ์มำขอรับกำรประเมินเทียบโอน เพ่ือยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำในสถำนศึกษำที่เข้ำเรียน
และนับเป็นส่วนหนึ่งของผลกำรเรียนตำมหลักสูตร ตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ รวมทั้งเป็นกำรยกระดับกำรศึกษำวิชำชีพให้สูงขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน โดยน ำควำมรู้ในทำงทฤษฎีอันเป็นสำกลและภูมิปัญญำไทยมำพัฒนำผู้รับกำรศึกษำ         
ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในทำงปฏิบัติและมีสมรรถนะ จนสำมำรถน ำไปประกอบอำชีพในลักษณะ           
ผู้ปฏิบัติหรือประกอบอำชีพโดยอิสระได้ โดยมีพันธกิจส ำคัญคือผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนวิชำชีพ
ทุกระดับอย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค สร้ำงกำรบริหำรและจัดกำรอำชีวศึกษำที่มีคุณภำพได้มำตรฐำน  
วิจัยสร้ำงนวัตกรรม พัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี เพ่ือกำรประกอบอำชีพและเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขัน  
ผู้เรียนและประชำชนได้รับกำรศึกษำและพัฒนำทักษะวิชำชีพอย่ำงมีคุณภำพ ได้มำตรฐำน ตลอดชีวิต 
และให้ผลผลิตที่ได้จำกกำรวิจัยและกำรพัฒนำก ำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำ  ตอบสนองควำมต้องกำรใน
กำรพัฒนำประเทศ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ, 2557)  
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ตระหนักถึงควำมส ำคัญจึงจัดให้มีกำรเทียบโอนผล
กำรเรียนรู้ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพขั้นสูง (ปวส.) เพ่ือ
เปิดโอกำสให้นักเรียนนักศึกษำน ำควำมรู้และประสบกำรณ์มำท ำกำรเทียบโอนเข้ำสู่หน่วยกิต                
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เป็นกำรยอมรับควำมรู้และประสบกำรณ์กำรท ำงำนเป็นส่วนหนึ่งของผลกำรเรียนตำมหลักสูตร              
เพ่ือยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำในสถำนศึกษำที่เข้ำเรียน โดยนักศึกษำต้องแจ้งควำมประสงค์ขอประเมิน
เทียบโอนควำมรู้และประกำรณ์ตำมวันเวลำที่สถำนศึกษำก ำหนด  และต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
อำจำรย์ที่ปรึกษำหรือผู้ควบคุมกำรฝึกแล้วแต่กรณี  ซึ่งจะต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์เงื่อนไข และ
วิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในหลักเกณฑ์กำรประเมินเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์  ท้ำยระเบียบ
กระทรวงศึกษำธิกำร (ศธ.) ว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตรและแนวทำงกำรเทียบโอน
ผลกำรเรียน (2560) โดยกำรเทียบโอนผลกำรเรียนรู้ท ำได้ 2 ลักษณะ ดังนี้  
 1. ลักษณะที่  1 กำรเทียบโอนผลกำรเรียน หมำยถึงผลกำรเรียนรำยวิชำ/กลุ่มวิชำ         
ตำมหลักสูตรจำกสถำนศึกษำ/หน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำในระบบหรือนอกระบบ แบ่งเป็น กำรโอนผล
กำรเรียนส ำหรับนักศึกษำจำกสถำนศึกษำ ซึ่งใช้หลักสูตรกำรอำชีวศึกษำให้สถำนศึกษำรับโอนผล            
กำรเรียนทุกรำยวิชำ นอกจำกรำยวิชำที่ได้ระดับผลกำรเรียนต่ ำกว่ำ 2 สถำนศึกษำจะรับโอน หรือ             
จะประเมินใหม่ จนเห็นว่ำได้ผลกำรเรียนถึงเกณฑ์มำตรฐำนแล้วจึงรับโอนรำยวิชำนั้นได้ และในกรณี 
ทีน่ักเรียนนักศึกษำย้ำยสถำนศึกษำ ถ้ำมีผลกำรเรียนต่ ำกว่ำเกณฑ์ขั้นต่ ำในรำยวิชำใดและมีสิทธิได้รับ
กำรประเมินใหม่ตำมท่ีก ำหนดไว้ในระเบียบ ให้สถำนศึกษำท่ีนักเรียนนักศึกษำเรียนอยู่ก่อนด ำเนินกำร
ประเมินใหม ่
 กรณีสถำนศึกษำจะรับโอนผลกำรเรียนรำยวิชำของสถำบันกำรศึกษำอ่ืน ต้องเป็นไปตำม
เงื่อนไขที่ก ำหนด คือเป็นรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำที่มีจุดประสงค์และเนื้อหำใกล้เคียงไม่ต่ ำกว่ำ             
ร้อยละ 60 และมีจ ำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่ำหน่วยกิตของรำยวิชำที่ระบุไว้ในหลักสูตรที่ใช้ระเบียบนี้  
รำยวิชำที่ได้ระดับผลกำรเรียนต่ ำกว่ำ 2 ให้สถำนศึกษำที่จะรับโอนผลกำรเรียนท ำกำรประเมินใหม่  
ถ้ำเห็นว่ำมีผลตำมเกณฑ์มำตรฐำนแล้วจึงรับโอนรำยวิชำนั้น  รำยวิชำที่ได้ระดับผลกำรเรียนตั้งแต่             
2 ขึน้ไป สถำนศึกษำจะรับโอนผลกำรเรียนหรือจะท ำกำรประเมินใหม่แล้วจึงรับโอนรำยวิชำนั้นก็ได้ 
 ทั้งนี้เกณฑ์กำรเทียบโอนผลกำรเรียนให้หัวหน้ำสถำนศึกษำ แต่งตั้งคณะกรรมกำรเทียบโอน
ผลกำรเรียน จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน ซึ่งอำยุของผลกำรเรียนที่จะน ำมำเทียบโอนผลกำรเรียนนั้น              
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมกำรเทียบโอนผลกำรเรียน โดยผู้ขอเทียบโอนผลกำรเรียนได้จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนและมีเวลำเรียนในสถำนศึกษำแห่งนั้นไม่น้อยกว่ำ 1 ภำคเรียน 
 2. ลักษณะที่ 2 กำรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ หมำยถึง ประสบกำรณ์ในงำนอำชีพ
หรือฝึกงำนในสถำนฝึกงำนอำชีพ หรือท ำงำนในอำชีพนั้นอยู่แล้ หรือมีควำมรู้ในรำยวิชำ ตำมหลักสูตร
นั้นมำก่อนเข้ำเรียน หรือเข้ำเรียนแล้วแต่ขอไปเรียน หรือฝึกปฏิบัติในสถำนฝึกงำนอำชีพ โดยสำขำ            
ที่สถำนศึกษำจัดให้มีกำรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ ต้องเป็นสำขำที่สถำนศึกษำเปิดสอน           
อยู่แล้วตำมปกติ ส ำหรับนักเรียนนักศึกษำที่เรียนเต็มเวลำ สำขำที่นอกเหนือจำกสำขำที่เปิดสอนปกติ
ต้องด ำเนินกำรขออนุมัติ พร้อมระบุข้อมูลควำมพร้อมของสถำนศึกษำในกำรขอเปิดสอนและจัดให้
เทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ในสำขำดังกล่ำว  มำยังสอศ. ก่อนกำรเปิดสอน 
  ส่วนสถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอนให้จัดภำยในสถำนศึกษำหรือทั้งในสถำนศึกษำ และ   
สถำนประกอบกำรแล้วแต่กรณี ทั้งนี้กำรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์สำมำรถด ำเนินกำรได้            
ทุกหมวดวิชำ โดยให้เทียบโอนได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยกิตตำมโครงสร้ำงหลักสูตร          
ซ่ึงรำยวิชำ/กลุ่มวิชำที่อนุญำตให้ประเมินเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ ต้องมีจ ำนวนชั่วโมง
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ปฏิบัติและหรือฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำจ ำนวนชั่วโมงของรำยวิชำที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตร และมีสมรรถนะ
หรือเนื้อหำที่สอดคล้องกับรำยวิชำ/กลุ่มวิชำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ส ำหรับวิธีกำรประเมินเทียบโอน
ควำมรู้และประสบกำรณ์ ให้ด ำเนินกำรเป็นขั้นตอนคือ กำรประเมิน เบื้องต้น เป็นกำรตรวจสอบ
หลักฐำนและกำรสัมภำษณ์ เพ่ือให้แน่ใจว่ำบุคคลที่มำขอเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์มีควำมรู้
ในรำยวิชำ/กลุ่มวิชำนั้น โดยมีคณะกรรมกำรประเมินเบื้องต้นไม่น้อยกว่ำ  3 คน กำรประเมินควำมรู้
และประสบกำรณ์ใช้วิธีกำร และเครื่องมือประเมิน ที่หลำกหลำยโดยคณะกรรมกำรประเมินควำมรู้
และประสบกำรณ์  ซึ่งคณะกรรมกำรประเมินควำมรู้และประสบกำรณ์ควรด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับ
กำรเรียนกำรฝึกของรำยวิชำดังกล่ำว  หำกรำยวิชำนั้นมีเฉพำะภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติควบคู่กันไป  
บำงส่วนอำจประเมินเช่นเดียวกับกำรประเมินผลกำรเรียนรำยวิชำในสถำนศึกษำโดยอนุโลม ทั้งนี้            
กำรขอประเมินเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์  จะกระท ำในภำคเรียนเดียวกันหมดหรือจะขอ
ประเมินในแต่ละภำคเรียนจนหมด หรือครบตำมจ ำนวนหน่วยกิตที่ก ำหนดไว้  หรือจะขอประเมิน          
เป็นบำงรำยวิชำเท่ำนั้นก็ได้ และกำรประเมินเทียบโอนดังกล่ำวให้เป็นไปตำมควำมสมัครใจของนักเรียน
นักศึกษำแต่ละรำย อีกทั้งนักเรียนนักศึกษำที่ขอเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ ต้องลงทะเบียนเรียน
รำยวิชำในสถำนศึกษำไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยกิต ตำมโครงสร้ำงหลักสูตร  
 วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ ซึ่งเป็นพ้ืนที่น ำร่องโครงกำรพัฒนำระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เป็นแผนยุทธศำสตร์ภำยใต้
ไทยแลนด์  4.0 ด้วยกำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่ที่ ต่อยอดควำมส ำเร็จมำจำกแผนพัฒนำเศรษฐกิจ           
ภำคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ต้องด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอนด้ำนวิชำชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และแผน 
กำรศึกษำแห่งชำติ เพ่ือผลิตและพัฒนำก ำลังคนในด้ำนวิชำชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับ
เทคโนโลยี รวมทั้งเป็นกำรยกระดับกำรศึกษำวิชำชีพให้สูงขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน จำกกำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้ เรียนในสำขำวิชำชีพและพนักงำนในสถำน
ประกอบกำรที่ต้องกำรศึกษำเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนำตนเองและเพ่ิมวุฒิทำงกำรศึกษำโดยใช้นอกเวลำ        
ท ำกำรปกติ ข้อมูลควำมต้องกำร ดังตำรำงที่ 1 
 
ตำรำงที่ 1  ควำมต้องกำรของผู้เรียนในสำขำวิชำชีพและพนักงำนในสถำนประกอบกำรที่ต้องกำร  
  ศึกษำเพ่ิมเติม ปีกำรศึกษำ 2559 
ล ำดับที ่ สำขำวชิำ x̄  S.D. ระดบัควำมตอ้งกำร 

1 ช่ำงยนต์ 4.67 0.95 มำกที่สุด 
2 ช่ำงไฟฟ้ำ 4.62 0.81 มำกที่สุด 

3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4.53 0.83 มำกที่สุด 

4 บัญชี 4.34 0.81 มำก 
5 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 4.65 0.97 มำกที่สุด 

 
ที่มำ: งำนหลักสูตรและกำรสอน วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง 
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 จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ควำมต้องกำรของผู้เรียนในสำขำวิชำชีพและพนักงำนในสถำน
ประกอบกำรที่ต้องกำรศึกษำเพ่ิมเติมในสำขำวิชำชีพอยู่ในระดับมำกที่สุ ด และระดับมำก ดังนั้น
วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกงซึ่งรับผิดชอบในกำรจัดกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพให้กับผู้เรียน จึงได้ จัดท ำ
โครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกงขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษำน ำควำมรู้และประสบกำรณ์มำท ำกำรเทียบโอนเข้ำสู่หน่วยกิต 
เป็นกำรยอมรับควำมรู้และประสบกำรณ์กำรท ำงำนเป็นส่วนหนึ่งของผลกำรเรียนตำมหลักสูตร            
เพ่ือยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำในสถำนศึกษำที่เข้ำเรียน ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2560 มีกำรน ำผลมำใช้พัฒนำ
และปรับปรุงกำรด ำเนินงำนอย่ำงจริงจังในปีกำรศึกษำ 2561 อย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรด ำเนินโครงกำร
จัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง 
เพ่ือให้ทรำบว่ำกำรด ำเนินโครงกำรได้ด ำเนินไปตำมวัตถุประสงค์ ก่อให้เกิด ผลดี ผลเสีย และ                 
กำรด ำเนินงำนที่ควรปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนำ ซึ่งน ำไปสู่แนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุง หรือ           
ให้ข้อเสนอแนะกำรแก้ไขกำรด ำเนินโครงกำรให้มีประสิทธิภำพ  และประสิทธิผลยิ่งขึ้น ดังนั้น                   
ปีกำรศึกษำ 2562 ผู้ประเมินจึงได้รำยงำนกำรประเมินโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอน
ควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง โดยใช้รูปแบบกำรประเมินแบบซิปป์ 
(CIPP Model)  ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 1990) เพ่ือให้ได้สำรสนเทศที ่ส ำคัญ  จ ำนวน            
4 ด้ำน ได้แก่ 1) กำรประเมินด้ำนบริบท (Context Evaluation) 2)  กำรประเมินด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ 
(Input Evaluation) 3) กำรประเมินด้ำนกระบวนกำร (Process Evaluation) และ 4) กำรประเมิน
ด้ำนผลผลิต (Product Evaluation) พร้อมทั้งกำรประเมิน ด้ำนผลกระทบ (Impact Evaluation)  
ซึ่งพิจำรณำถึงผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นตำมมำจำกกำรผลผลิตที่ได้จำกด ำเนินโครงกำร  สอดคล้องกับ
เป้ำประสงคข์องกำรจัดกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำและพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 
 
วัตถุประสงค์กำรประเมินโครงกำร 
 1. เพ่ือประเมินบริบทโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์
รำยวิชำ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง 
 2. เพ่ือประเมินปัจจัยน ำเข้ำโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบ โอนควำมรู้และ
ประสบกำรณร์ำยวิชำ  วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง 
 3. เพ่ือประเมินกระบวนกำรโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้และ
ประสบกำรณร์ำยวิชำ  วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง 
 4. เพ่ือประเมินผลผลิตโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์
รำยวิชำ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง 
  4.1 ควำมพึงพอใจของผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรสอนต่อโครงกำรจัด          
กำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง 
  4.2 ควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรต่อโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอน
ควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง 
  4.3 ควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้และ
ประสบกำรณร์ำยวิชำ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง 
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  4.4 สมรรถนะผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้
และประสบกำรณ์รำยวิชำ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง 
                 4.5 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในหมวดวิชำชีพของผู้เรียนตำมโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
กลุ่มเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง 
 
ขอบเขตของกำรประเมินโครงกำร 

 1. กำรประเมนิดำ้นบรบิท (Context Evaluation)   
  1.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  

      เป็นกำรประเมินก่อนที่จะลงมือด ำเนินงำนตำมโครงกำร เพ่ือศึกษำควำมจ ำเป็น              
ในกำรด ำเนินโครงกำร ควำมสอดคล้องของหลักกำรเหตุผล และวัตถุประสงค์ของโครงกำร                  
ควำมเหมำะสมของเป้ำหมำย วิธีด ำเนินงำน และระยะเวลำ และควำมเป็นไปได้ของโครงกำร    

  1.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
    1.2.1 ประชำกร ได้แก่ ผู้บริหำร จ ำนวน 3 คน ครู จ ำนวน 31 คน และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 34 คน รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 68 คน 
    1.2.2 กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 59 คน
จำกตำรำงส ำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ได้มำโดยกำรสุ่มอย่ำงง่ำย 
(Simple Random Sampling) 

  1.3 ขอบเขตด้ำนตัวแปร  
     ตัวแปรที่ศึกษำ ได้แก่ 1) สภำพควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินโครงกำร 2) ควำมสอดคล้อง
ของหลักกำรเหตุผล และวัตถุประสงค์ของโครงกำร 3) ควำมเหมำะสมของเป้ำหมำย วิธีด ำเนินงำน           
และระยะเวลำ และ 4) ควำมเป็นไปได้ของโครงกำร   

  1.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
    ประเมินก่อนด ำเนินโครงกำร ช่วงภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560  
 2. กำรประเมนิดำ้นปจัจยัน ำเข้ำ (Input Evaluation)  
  2.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  

   เป็นกำรประเมินก่อนที่จะลงมือด ำเนินงำนตำมโครงกำรเพ่ือศึกษำควำมเหมำะสม 
เกี่ยวกับ กำรจัดบุคลำกร งบประมำณ ทรัพยำกร/เทคโนโลยี และปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ   

  2.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
   2.2.1 ประชำกร ได้แก่ ประชำกร ได้แก่ ผู้บริหำร จ ำนวน 3 คน ครู จ ำนวน 31 คน 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 34 คน รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 68 คน 
   2.2.2 กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 59 คน
จำกตำรำงส ำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ได้มำโดยกำรสุ่มอย่ำงง่ำย 
(Simple Random Sampling) 
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  2.3 ขอบเขตด้ำนตัวแปร  
   ตัวแปรที่ศึกษำ ได้แก่ ควำมเหมำะสมเกี่ยวกับ กำรจัดบุคลำกร งบประมำณ ทรัพยำกร/ 
เทคโนโลยี และปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ  

  2.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
   ประเมินก่อนด ำเนินโครงกำร ช่วงภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560  

           3. กำรประเมินด้ำนกระบวนกำร (Process Evaluation)  
  3.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
   เป็นกำรประเมินระหว่ำงกำรด ำเนินโครงกำรเพ่ือศึกษำกระบวนกำรปฏิบัติงำน              
ตำมกิจกรรมทุกกิจกรรม ว่ำมีกำรปฏิบัติกิจกรรมอย่ำงเป็นระบบ ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร 
และสำมำรถตรวจสอบได้หรือไม่ เพ่ือหำข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจสั่งกำรในกำรพัฒนำกำรจัด
กิจกรรม 

  3.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
   3.2.1 ประชำกร ได้แก่ ผู้บริหำร จ ำนวน 3 คน ครู จ ำนวน 31 คน และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 34 คน รวมทัง้สิ้น จ ำนวน 68 คน 
   3.2.2 กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 59 คน
จำกตำรำงส ำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ได้มำโดยกำรสุ่มอย่ำงง่ำย 
(Simple Random Sampling) 

  3.3 ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
   ตัวแปรที่ศึกษำ ได้แก่ กระบวนกำรปฏิบัติงำนตำมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ปรำกฏใน
โครงกำร ที่มีกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบ ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร และสำมำรถตรวจสอบได้ 

  3.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
   ประเมินระหว่ำงด ำเนินโครงกำร ช่วงภำคเรียนที่ 1 - 2 ปีกำรศึกษำ 2560  

 4. กำรประเมินด้ำนผลผลิต (Product Evaluation)  
  กำรประเมินด้ำนผลผลิตของโครงกำรเป็นกำรประเมินเพ่ือตรวจสอบว่ำผลที่เกิดขึ้น               
เมื่อสิ้นสุดโครงกำร เกิดผลลัพธ์ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรหรือไม่ คุณภำพของผลลัพธ์เป็นอย่ำงไร 
และเกิดผลกระทบอ่ืนใดหรือไม่ จึงก ำหนดให้มีกำรประเมินเพ่ือให้ครอบคลุมประเด็นดังกล่ำว ดังนี้  
  4.1 ควำมพึงพอใจของผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต่อโครงกำรจัดกำร
อำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง 
    4.1.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
            เป็นกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต่อ
โครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง 

    4.1.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
     1) ประชำกร ได้แก่ ผู้บริหำร จ ำนวน 3 คน ครู จ ำนวน 31 คน และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 34 คน รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 68 คน     
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         2) กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 59 คน
จำกตำรำงส ำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ได้มำโดยกำรสุ่มอย่ำงง่ำย 
(Simple Random Sampling) 

       4.1.3 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงกำร  
      4.2 ควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรต่อโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอน
ควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง 
       4.2.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
          เป็นกำรประเมินควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรต่อโครงกำรจัดกำร
อำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง 

     4.2.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
           1) ประชำกร ไดแ้ก่ สถำนประกอบกำร จ ำนวน 32 แห่ง     
         2) กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ สถำนประกอบกำร จ ำนวน 28 แห่ง จำกตำรำง
ส ำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ได้มำโดยกำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple 
Random Sampling) 

       4.2.3 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงกำร  
     4.3 ควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้และ
ประสบกำรณร์ำยวิชำ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง 
   4.3.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
       เป็นกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่ม 
เทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง 

   4.3.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
       1) ประชำกร ได้แก่ ผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษำ จ ำนวน 572 คน
        2) กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ผู้เรียน จ ำนวน 226 คน จำกตำรำงส ำเร็จรูปของเครจซ่ี
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ได้มำโดยกำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling) 

   4.3.3 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงกำร  
  4.4 สมรรถนะผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้และ
ประสบกำรณร์ำยวิชำ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง 
                    4.4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
         เป็นกำรประเมินสมรรถนะผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
กลุ่มเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง ตำมควำมคิดเห็นของ
สถำนประกอบกำร 

   4.4.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
         1) ประชำกร ไดแ้ก่ สถำนประกอบกำร จ ำนวน 32 แห่ง     
       2) กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ สถำนประกอบกำร จ ำนวน 28 แห่ง จำกตำรำงส ำเร็จรูป
ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ได้มำโดยกำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple Random 
Sampling) 
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                4.5 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในหมวดวิชำชีพของผู้เรียนตำมโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
กลุ่มเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง  
   4.4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
        เป็นกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในหมวดวิชำชีพของผู้เรียนตำมโครงกำร
จัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง ของ
ผู้เรียน ทุกระดับและทุกชั้นปี ปีกำรศึกษำ 2560        

   4.4.2 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงกำร  
            5. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำด ำเนินกำรประเมินโครงกำร ปีกำรศึกษำ 2560 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1. กำรประเมินโครงกำร หมำยถึง กิจกรรมกำรตรวจสอบของผู้ประเมิน ซึ่งด ำเนินกำร
รวบรวมข้อมูล  วิ เครำะห์  สังเครำะห์ข้อมูล  ด้วยกำรเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ใดเกณฑ์หนึ่ ง             
แปลควำมหมำยของข้อมูลที่รวบรวมได้ อภิปรำยผล เพ่ือน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงโครงกำร หรือเพ่ือ
น ำไปใช้ปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง 
 2. กำรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ หมำยถึง โครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่ม
เทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ รำยวิชำ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกงขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน            
ให้นักเรียนนักศึกษำน ำควำมรู้และประสบกำรณ์มำท ำกำรเทียบโอนเข้ำสู่หน่วยกิต เป็นกำรยอมรับ
ควำมรู้และประสบกำรณ์กำรท ำงำนเป็นส่วนหนึ่งของผลกำรเรียนตำมหลักสูตร เพ่ือยกเว้นกำรเรียน
รำยวิชำในสถำนศึกษำท่ีเข้ำเรียน   
 3. กำรประเมินโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ 
หมำยถึง กำรน ำเสนอกระบวนกำรที่มุ่งแสวงหำค ำตอบว่ำนโยบำย แผนงำน  หรือโครงกำรบรรลุตำม
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด โดยมีมำตรฐำนและเครื่องมือในกำรวัดที่แม่นตรง
และเชื่อถือได้ของกำรด ำเนินโครงกำรอย่ำงเป็นระบบ โดยใช้รูปแบบ กำรประเมินแบบซิปป์  (CIPP 
Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 1990) จ ำนวน  4  ด้ำน  ได้แก่   
  3.1 กำรประเมินบริบท Context Evaluation) หมำยถึง กำรประเมินก่อนด ำเนิน              
กำรโครงกำร เพ่ือพิจำรณำหลักกำรและเหตุผล ควำมจ ำเป็นที่ต้องด ำเนินโครงกำร ประเด็นปัญหำ  
และควำมเหมำะสมของเป้ำหมำยโครงกำร 
  3.2 กำรประเมินปัจจัยน ำเข้ำ (Input Evaluation) หมำยถึง กำรประเมินเพ่ือพิจำรณำ      
ถึงควำมเป็นไปได้ของโครงกำร ควำมเหมำะสมและควำมพอเพียงของทรัพยำกรที่จะใช้ในกำรด ำเนิน
โครงกำร เช่น งบประมำณ บุคลำกร วัสดุครุภัณฑ์ ระยะเวลำ รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนกำร
ด ำเนินงำน 
  3.3 กำรประเมินกระบวนกำร (Process Evaluation) หมำยถึง กำรประเมินเพ่ือหำ
ข้อบกพร่องของกำรด ำเนินโครงกำร ที่จะใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำ แก้ไข ปรับปรุง ให้กำรด ำเนินกำร
ช่วงต่อไปมีประสิทธิภำพมำกขึ้น และเป็นกำรตรวจสอบกิจกรรม เวลำ ทรัพยำกรที่ใช้ในโครงกำร 
ภำวะผู้น ำ กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในโครงกำร 
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  3.4 กำรประเมินผลผลิต (Product Evaluation) หมำยถึง กำรประเมินเพ่ือเปรียบเทียบ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค์ของโครงกำรหรือมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ รวมทั้งกำรพิจำรณำในประเด็น
ของกำรยุบ เลิก ขยำย หรือปรับเปลี่ยนโครงกำร 
  3.5 กำรประเมินด้ำนผลกระทบ (Impact Evaluation) หมำยถึง กำรประเมินผลที่เกิดจำก
กำรเปลี่ยนแปลงของบุคคลทั้งทำงตรงและทำงอ้อมผลผลิตของโครงกำร 
 4. กำรจัดกำรศึกษำ หมำยถึง กำรพัฒนำผู้เรียนให้เกิดควำมรู้ ควำมสำมำรถ และเป็นพลเมืองที่ดี
ของสังคมและประเทศชำติ ของทุกฝ่ำยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สถำบันครอบครัว สถำบันทำงสังคม 
สถำบันทำงศำสนำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถำนศึกษำ 
 5. กำรบูรณำกำร หมำยถึง กำรรวบรวมเนื้อหำทักษะควำมคิดรวบยอดหรือประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้จำก 2 วิชำ หรือมำกกว่ำ ที่สำมำรถตอบสนองต่อจุดประสงค์กำรเรียนเดิมไว้และกำรรวมเนื้อหำ
หรือกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ต้องสนองต่อควำมต้องกำรและสภำพจริงของผู้เรียน และสอดคล้อง
กับกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมด้วย 
             6. กำรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ หมำยถึง กำรน ำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
ควำมช ำนำญรวมทั้งกิจนิสัยที่เกิดจำกกำรประกอบอำชีพหรือประสบกำรณ์ท ำงำนที่ผ่ำนมำ ซึ่งตรงกับ
รำยวิชำตำมหลักสูตรกำรอำชีวศึกษำมำขอเทียบหน่วยกิตเพ่ือให้ได้วุฒิกำรศึกษำสำยอำชีพ ระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 
            7. สมรรถนะผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ หมำยถึง คุณลักษณะที่ทุกคนมีและใช้ได้อย่ำงเหมำะสม 
เพ่ือผลักดันให้ผลกำรปฏิบัติงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย ซึ่งคุณลักษณะเหล่ำนี้ ได้แก่  
                7.1 ด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หมำยถึง ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม 
จริยธรรม จรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพ
กฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบ มีจิตสำธำรณะและมีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
                7.2 ด้ำนสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป หมำยถึง ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ              
มีควำมรู้และทักษะกำรสื่อสำร กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรพัฒนำกำรเรียนรู้และกำรปฏิบัติงำน 
กำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน กำรใช้กระบวนกำร ทำงวิทยำศำสตร์ กำรประยุกต์ใช้ตัวเลข กำรจัดกำรและ
กำรพัฒนำงำน 
                7.3 ด้ำนสมรรถนะวิชำชีพ หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้และทักษะ
ในสำขำวิชำชีพ สู่กำรปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อำชีพ 
            8. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในหมวดวิชำชีพของผู้เรียน หมำยถึง นักเรียน นักศึกษำ ระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีกำรศึกษำ 25 60  
ตำมโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ วิทยำลัยกำรอำชีพ
บำงปะกง มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในหมวดวิชำชีพของผู้เรียนตำมระเบียบกำรวัดและประเมินผล 
 9. ผูบ้รหิำร หมำยถึง ผู้อ ำนวยกำร และรองผู้อ ำนวยกำรของวิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง   
             10. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หมำยถึง บุคลำกรวิชำชีพซึ่งท ำหน้ำที่หลักทำงด้ำนกำรเรียน
กำรสอนและกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ ในสถำนศึกษำ 
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     11. สถำนประกอบกำร หมำยถึง สถำนประกอบกำร หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ที่ลงนำม 
ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ และให้กำรสนับสนุนกำรฝึกอำชีพให้กับนักเรียน นักศึกษำ  ร่วมกับ
วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง 
    12. ชุมชน หมำยถึง ประชำชน กลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนำดเล็ก อำศัยอยู่ในบริเวณ
ใกล้วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง และมีควำมสัมพันธ์ที่ดีให้กำรสนับสนุนสถำนศึกษำ         
            13. ผู้เรียน หมำยถึง นักเรียน นักศึกษำ ที่เข้ำศึกษำในระบบเทียบโอนควำมรู้ตำมโครงกำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ กลุ่มเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง               
ในปีกำรศึกษำ 2560 
 14. ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมพึงพอใจของของครูผู้สอน สถำนประกอบกำร ผู้เรียน             
ที่มีต่อโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ กลุ่มเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ วิทยำลัยกำรอำชีพ 
บำงปะกง ปีกำรศึกษำ 2560 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรประเมินโครงกำร 
 1. ได้รับทรำบสภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ 
วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง  
 2. ได้ทรำบถึงข้อมูลในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของสถำนประกอบกำร ของวิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง 
 3. ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน จำกภำครัฐและเอกชน   ในกำรด ำเนินกำรโครงกำร              
จัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ 
 4. ได้ข้อสนเทศส ำหรับสถำนศึกษำอ่ืน ๆ ที่มีบริบทใกล้เคียงกันกับวิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง 
สำมำรถน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำของสถำนศึกษำได้ 
 5. เป็นแนวทำงในกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ตำมนโยบำยกำรจัด
กำรศึกษำ ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโดยรวมของประเทศ 
 



บทที่  2 
 

เอกสารและงานประเมนิทีเ่กีย่วข้อง 
 

 การประเมินโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  ผู้ประเมินศึกษาเอกสาร  หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี  และวรรณกรรม   
ที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 

1. นโยบายการจัดการศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ 
2. การจัดการศึกษาด้วยวิธีเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ 
3. แนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการ 
4. การประเมินโครงการรูปแบบ CIPP (CIPP Model)              
5. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
6. ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 
7. โครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา   
    วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 
8. งานวิจัยและการประเมินที่เก่ียวข้อง 
9. กรอบแนวคิดในการประเมินโครงการ 

 
 นโยบายการจดัการศกึษาดว้ยวธิกีารเทยีบโอนความรูแ้ละประสบการณง์านอาชพี 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  มาตรา 15  การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ  
คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงานเลขาธิการ               
สภาการศึกษา, ออนไลน์, 2558) สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือทั้งสาม
รูปแบบก็ได้ ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้  ในระหว่างรูปแบบเดียวกัน หรือต่างรูปแบบ
ได้ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ  
ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างาน และมาตรา 20 การจัดการอาชีวศึกษา  
การฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดย
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา  
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  1. การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 
  2. การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย  
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญ
ของการส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา  
และความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
  3. การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ  
ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ  
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หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้  
ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ ไม่ว่าจะเป็น
ผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ ตามอัธยาศัย             
การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างาน 
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมิน ;/.ผลการเรียน               
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 พ.ศ. 2556 หมวด 3 ส่วนที่ 4 การเทียบโอน              
ผลการเรียนรู้ 
 ข้อ 61 การโอนผลการเรียนส าหรับนักเรียนจากสถานศึกษา  ซึ่งใช้หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 หรือรายวิชาตามข้อ 6 วรรคสอง ให้สถานศึกษาที่รับนักเรียนเข้าเรียน           
รับโอนผลการเรียนทุกรายวิชา นอกจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า 2.0 สถานศึกษาจะรับ
โอนหรือจะท าการประเมินใหม่จนเห็นว่าได้ผลการเรียนถึงเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้ 
 ข้อ 62 ในกรณีที่นักเรียนย้ายสถานศึกษา ถ้านักเรียนมีผลการเรียนระดับ 0 (ศูนย์)           
ในรายวิชาใดและมีสิทธิได้รับการประเมินใหม่ ข้อ 54 (3) ให้สถานศึกษาที่นักเรียนเรียนอยู่ก่อน
ด าเนินการประเมินใหม่ให้แก่นักเรียนผู้นั้น เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยให้สถานศึกษาท่ีรับเข้าเรียนด าเนินการ
ประเมินใหม่ได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที่รับเข้าเรียนเป็นราย ๆ ไป 
 ข้อ 63 สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอ่ืนของ
สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาเอกชน หรือหน่วยงานของราชการ  หลักสูตร
มัธยมศกึษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตามเงื่อนไขดังนี้ 
  1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกัน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
และมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
  2) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า 2.0 ให้สถานศึกษาที่รับโอนผลการเรียนท าการ
ประเมินใหม ่ถ้ามีผลตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วจึงรับโอนรายวิชานั้น 
  3) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 2.0 ขึ้นไป สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนหรือ
จะท าการประเมินใหม่แล้ว จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้ 
 ข้อ 64 สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอ่ืน ซึ่ง ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
ไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือจากหลักสูตรอื่นใดที่มีรายวิชาลักษณะเดียวกัน แต่เรียกชื่อ
เป็นอย่างอ่ืนของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาเอกชนหรือหน่วยงานของ
ราชการได้ ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
  1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกัน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
และมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
  2) เป็นรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่  2.0  ขึ้นไป  โดยสถานศึกษาจะรับโอนผล
การเรียนหรือจะท าการประเมินใหม่แล้ว  จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้ 
 ข้อ 65 การขอโอนผลการเรียนรายวิชา ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการประเมินผล          
ภาคเรียนแรกที่เข้าเรียน ในกรณีที่มีค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ 
การเทียบโอนผลการเรียนหรือการถ่ายโอนผลการเรียนเรื่องใดไว้เป็นการเฉพาะ  ให้ถือปฏิบัติ                  
ตามค าสั่ง ระเบียบ หลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้น 
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 ข้อ 66 การบันทึกผลการเรียนตามข้อ 61 ข้อ 63 และข้อ 64 ลงในระเบียนแสดงผล         
การเรียนให้ใช้รหัสวิชาและชื่อรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดย
แสดงหมายเหตุว่าเป็นรายวิชาที่รับโอนมาจากหลักสูตรอ่ืนหรือจากการเทียบรายวิชา  รหัสวิชาใด  
ยกเว้นมีข้อก าหนดเฉพาะในเรื่องนั้นๆ 
 ข้อ 67 สถานศึกษาจะอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนรายวิชาบางรายวิชาจากสถานศึกษา          
แห่งอ่ืน ในกรณีที่สถานศึกษาไม่สามารถเปิดท าการสอนในรายวิชานั้นได้  โดยสถานศึกษาพิจารณา
รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรตามที่เห็นสมควร และให้สถานศึกษาทั้งสองแห่งท าความตกลง
ร่วมกันในการจัดสอนและรับโอนผลการเรียน 
 ข้อ 68 ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนจากสถานศึกษาแห่งอ่ืนตามข้อ 67           
ให้สถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียน ดังนี้ 
  1) รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 2.0 ขึ้นไป หรือ 
  2) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า  2.0 สถานศึกษาที่รับโอนผลการเรียน                
ท าการประเมินใหม่เม่ือได้ผลตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว  จึงรับโอนรายวิชานั้น 
  ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาแจ้งให้นักเรียนทราบก่อนที่จะอนุญาตให้ไปเรียน  การบันทึกผล           
การเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ให้ใช้รหัสวิชาและชื่อรายวิชาของหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ โดยระบุว่ารับโอนจากสถานศึกษาแห่งอื่น รหัสวิชาใด ยกเว้นมีข้อก าหนดเฉพาะในเรื่องนั้น ๆ 
 ข้อ 69 กรณีที่มีการประเมินใหม่ตามข้อ 61 ข้อ 63ข้อ 64 และข้อ 68 ระดับ ผลการเรียน
ให้เป็นไปตามท่ีได้จากการประเมินใหม ่แต่ต้องไม่สูงไปกว่าเดิม 
 ข้อ 70 นักเรียนที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานอาชีพ หรือฝึกงานในสถานประกอบการ
หรือท างานในอาชีพนั้นอยู่แล้ว หรือมีความรู้ในรายวิชาตามหลักสูตรนี้มาก่อนเข้าเรียน หรือเข้าเรียน
แล้วแต่ขอไปเรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ  จะขอประเมินเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ เพ่ือนับจ านวนหน่วยกิตสะสมส าหรับรายวิชานั้นก็ได้  โดยเทียบโอนได้ไม่เกิน             
2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา ถ้าผลการประเมินไม่ผ่าน 
นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้น หรือขอประเมินเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ในภาคเรียนต่อไปก็ได้ 
 ข้อ 71 นักเรียนที่สถานศึกษาให้พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ 59 หรือข้อ 60 แล้วสอบ        
เข้าเรียนใหม่ในสถานศึกษาเดิมหรือสถานศึกษาแห่งใหม่ได้ ให้สถานศึกษารับโอนผลการเรียนเฉพาะ
รายวิชาที่ยังปรากฏอยู่ในหลักสูตรนี้ และได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 2.0 ขึ้นไป 
 ข้อ 72 นักเรียนที่ขอโอนผลการเรียนรายวิชาตามข้อ 61 ข้อ 63 และข้อ 64 ต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน นักเรียนที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ตามข้อ 70 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยกิต          
ที่ระบุไว้ในหลักสูตร แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชานักเรียนที่เทียบโอนผลการเรียนรู้ต้องลงทะเบียน
รายวิชาในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า  1  ภาคเรียน 
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 หมวด 3 ส่วนที่ 4 การเทียบโอนผล             
การเรียนรู้ 
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 ข้อ 59 การโอนผลการเรียนส าหรับนักศึกษาจากสถานศึกษาซึ่งใช้หลักสูตรนี้ให้สถานศึกษาที่รับ
นักศึกษาเข้าเรียนรับโอนผลการเรียนทุกรายวิชา นอกจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า 2.0 
สถานศึกษาจะรับโอนหรือจะท าการประเมินใหม่ จนเห็นว่าได้ผลการเรียนถึงเกณฑ์มาตรฐานของ
สถานศึกษาแล้วจึงรับโอนผลการเรียนรายวิชานั้นก็ได้ 
 ข้อ 60 สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอ่ืน ซึ่งไม่ต่ ากว่าระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
  1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกัน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 
และมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
  2) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 2.0 ขึ้นไป โดยสถานศึกษาจะรับโอนผล           
การเรียนหรือจะท าการประเมินใหม่แล้วจึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้ 
 ข้อ 61 เมื่อนักศึกษาขอโอนผลการเรียนรายวิชา ให้สถานศึกษาด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อน
การวัดผลปลายภาคเรียนภาคเรียนแรกที่นักศึกษาเข้าเรียน 
 ข้อ 62 การบันทึกผลการเรียนตามข้อ 59 และข้อ 60 ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนให้ใช้
รหัสวิชาและชื่อรายวิชาตามหลักสูตรนี้  โดยแสดงหมายเหตุว่าเป็นรายวิชาที่รับโอนผลการเรียน 
 ข้อ 63 สถานศึกษาจะอนุญาตให้นักศึกษาไปเรียนรายวิชาบางรายวิชาจากสถานศึกษา          
แห่งอ่ืน ในกรณีที่สถานศึกษาไม่สามารถเปิดท าการสอนในรายวิชานั้นได้ โดยสถานศึกษาพิจารณา
รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรตามท่ีเห็นสมควรและให้สถานศึกษาทั้งสองแห่งท าความตกลง
ร่วมกัน ในการจัดสอนและรับโอนผลการเรียน 
 ข้อ 64 ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตให้นักศึกษาไปเรียนจากสถานศึกษาแห่งอ่ืนตามข้อ 63 
ให้สถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียน ดังนี้ 
  1) รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 2.0 ขึ้นไป หรือ 
  2) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า 2.0 สถานศึกษาอาจรับโอนผลการเรียนหรือไม่
ก็ได้ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาทั้งนี้  ให้สถานศึกษาแจ้งให้นักศึกษาทราบก่อนที่จะอนุญาตให้ไป
เรียน  การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ให้ใช้รหัสวิชาและชื่อรายวิชาของ
หลักสูตรนี้ โดยระบุว่ารับโอนผลการเรียน 
 ข้อ 65 กรณีที่มีการประเมินใหม่ ตามข้อ 59 และข้อ 60 ระดับผลการเรียนให้เป็นไปตามที่
ได้จากการประเมินใหม่ แต่ต้องไม่สูงไปกว่าเดิม 
 ข้อ 66 นักศึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานอาชีพ หรือฝึกงานในสถานประกอบการ  
หรือท างานในอาชีพนั้นอยู่แล้ว หรือมีความรู้ในรายวิชาตรงตามหลักสูตรมาก่อนเข้าเรียน หรือเข้า
เรียนแล้ว แต่ได้เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการจะขอประเมินเทียบโอนความรู้แ ละ
ประสบการณ์ เพ่ือนับจ านวนหน่วยกิตสะสมส าหรับรายวิชานั้นก็ได้  โดยเทียบโอนได้ไม่เกิน 2 ใน 3 
ของจ านวนหน่วยกิตตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชาและตามแผนการเรียนที่
สถานศึกษาก าหนดการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์  และ            
แนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ถ้าผลการประเมินไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้น หรือขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในภาคเรียน
ต่อไปก็ได ้
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 ข้อ 67 นักศึกษาที่สถานศึกษาให้พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ 57 หรือข้อ 58 แล้วสอบเข้า
เรียนใหม่ในสถานศึกษาเดิมหรือสถานศึกษาแห่งใหม่ได้ ให้สถานศึกษารับโอนผลการเรียนเฉพาะ
รายวิชาที่ยังปรากฏอยู่ในหลักสูตรนี้ และได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 2.0 ขึ้นไป 
 หมวดที่ 4 การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐาน
วิชาชีพ 
 ข้อ 68 สถานศึกษาที่รับนักศึกษาตามข้อ 6 วรรคสอง ต้องจัดให้นักศึกษาเรียนรายวิชาปรับ
พ้ืนฐานวิชาชีพตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา พร้อมช าระเงินค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ตามที่สถานศึกษาก าหนด หรืออนุญาตให้ไปเรียนจากสถานศึกษาอ่ืนที่เปิดสอนรายวิชานั้น ๆ 
หรือรายวิชาที่เนื้อหาใกล้เคียงกัน  หรือลงทะเบียนเพ่ือขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ตามข้อ 66 ก็ได้ 
 ข้อ 69 การประเมินผลการเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ ปฏิบัติเช่นเดียวกับการประเมินผล
การเรียนรายวิชาตามหลักสูตร ทั้งนี้ผู้ที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 1.0 ขึ้นไปถือว่าผ่าน โดยให้บันทึก  
“ผ.” ในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง “ผลการเรียน” นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับ
พ้ืนฐานวิชาชีพ ต้องเรียนให้ได้ระดับผลการประเมิน “ผ่าน” ทุกรายวิชา 
 
การจดัการศกึษาดว้ยวธิีเทยีบโอนความรูแ้ละประสบการณง์านอาชพี 
 ความหมายของการเทยีบโอนความรู้และประสบการณง์านอาชีพ  
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2557) ได้ให้นิยามศัพท์ไว้ดังนี้ 
 ผลการเรียนรู้ หมายความว่า ผลการเรียนรู้จากการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย ซึ่งครอบคลุมด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะและเจตคติ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนแรก
คือผลการเรียนรายวิชาและผลที่สองความรู้และประสบการณ์  
 ผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา หมายความว่า  ผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา           
ตามหลักสูตรจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานที่จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบในระบบเดียวกัน
หรือสูงกว่า 
 กลุ่มวิชา หมายความว่า รายวิชาในกลุ่มวิชาต่าง ๆ ตามโครงสร้างของหลักสูตร  ปวช. ปวส. 
ทล.บ. หรือเทียบเท่า เช่น กลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาสังคม
และวัฒนธรรม กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน  ฯลฯ 
 ความรู้และประสบการณ์ หมายความว่า ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติที่ เกิดจาก                 
การผ่านการศึกษา ฝึกอบรม ในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย จากการประกอบอาชีพ ประสบการณ์
การท างานที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนกระบวนการท างาน การพัฒนาอาชีพ การฝึกอาชีพ รวมทั้ง            
การแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 
 การเทียบโอนผลการเรียน หมายความว่า การน าผลการเรียนรายวิชา กลุ่มวิชาในหลักสูตร
ระดับเดียวกัน จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาเทียบโอนเป็นผลการเรียนตามหลักสูตร 
 การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ หมายความว่า กระบวนการประเมินเพ่ือตรวจสอบ
ว่าบุคคลที่มาขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ความช านาญ เจตคติ
รวมทั้งกิจนิสัย ตรงตามสมรรถนะรายวิชา กลุ่มวิชาที่ขอเทียบโอน โดยต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ า
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ที่ก าหนดไว้จึงสามารถเทียบโอนเป็นหน่วยกิตได้และได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเรียนในรายวิชา หรือ 
กลุ่มวิชานั้น 
 การประเมินคุณสมบัติแรกเข้า หมายความว่า การประเมินคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน โดย
การสัมภาษณ์ การตรวจสอบหลักฐานที่ราชการหรือสถานประกอบการออกให้ เช่น ใบส าคัญ  
วุฒิบัตร  เกียรติบัตร  หนังสือรับรอง  ฯลฯ  
 การประเมินเบื้องต้น  หมายความว่า  การประเมินโดยใช้การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ของบุคคลที่ขอรับการประเมิน  เพ่ือให้แน่ใจว่ามีความรู้และประสบการณ์ตรงตามรายวิชาหรือกลุ่ม
วิชาที่ขอรับการประเมิน 
 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ (2559) ให้ความหมายของการเรียนเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ว่า การน าความรู้ความสามารถทักษะความช านาญ รวมทั้งกิจนิสัยที่เกิดจาก
การประกอบอาชีพหรือประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับรายวิชาตามหลักสูตรการอาชีวศึกษา
มาขอเทียบหน่วยกิต  เพ่ือให้ได้วุฒิการศึกษาสายอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 ส านักงานคณะกรรมการแห่งชาติ. (2559) ให้ความหมายของการเทียบโอนผลการเรียนว่า  
การน าผลการเรียน ผลการเรียนรู้ ซึ่งเปนความรู  ทักษะ  หรือประสบการณการท างาน การฝกอาชีพ 
มาเทียบโอนเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตอเนื่องตามหลักสูตรของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนผลการเรียน 
 สุมาลี  สังข์ศรี  (2551)  ได้ให้ค านิยามว่า การน าผลการเรียนซึ่งเป็นความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย มาประเมินเป็นส่วนหนึ่ง
ของผลการเรียนตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 
 มัทนา  สานติวัตร  และคณะ  (2553) ให้ค าจ ากัดความเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน
ของการศึกษาไว้ ดังนี้ 
 1. การเทียบโอนผลการเรียนของการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ หมายถึง  
การน าผลการเรียนของการศึกษาในระบบของการศึกษาหรือนอกระบบของบุคคลที่สะสมไว้ ใน
ระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบกัน  ไม่ว่าผลการเรียนจากสถาบันเดียวกันหรือไม่ก็ตามมาเป็น
ผลการเรียนส่วนหนึ่งของหลักสูตร หรือการน าผลการเรียน การฝึกอบรม หรือการโอนย้ายรายวิชา หรือ
หมวดวิชาของบุคคลจากหลักสูตรที่ก าลังเรียนไปหลักสูตรอ่ืน หรือเปลี่ยนวิชาเอกและวิชาโท หรือ
เรียนไม่จบในรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ ไปศึกษาต่อในระดับเดียวกัน โดยยึดวัตถุประสงค์ และ
โครงสร้างของหลักสูตรและค าอธิบายรายวิชาที่จะรับโอนเป็นหลัก ในการยกเว้นบางรายวิชาหรือ            
บางหมวดวิชา มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนหลักสูตรที่ เหมาะสมกับศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล โดยสามารถเปลี่ยนแนวการศึกษาของบุคคลหรือย้ายที่เรียนได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ 
 2.  การเทียบโอนผลการเรียนของการศึกษาตามอัธยาศัย หมายความว่า การน าความรู้ และ
ทักษะจากประสบการณ์จริงหรือทักษะอาชีพ หรือทักษะอ่ืน  ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง               
จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ เช่น ที่บ้าน ชุมชน ที่ท างาน งานอดิเรก และสันทนาการ รวมทั้งการฝึกอบรม
การฝึกงาน การประกอบอาชีพ การอาสาสมัคร ทัศนศึกษา การอภิปราย หรือกรณีอ่ืน ๆ ที่ มี           
ผลการเรียนรู้เป็นตัวบ่งชี้ โดยมีการประเมินความรู้ความเข้าใจ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะและ
ประสบการณ์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือเทียบความรู้กับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหาสาระของรายวิชาใด    
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วิชาหนึ่ง หรือหมวดวิชาใดหมวดวิชาหนึ่งของหลักสูตรในระบบ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีประสบการณ์  
ในวิชาการวิชาชีพ หรือมีความเชี่ยวชาญในแขนงต่าง ๆ ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง                  
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2557) ก าหนดการเทียบโอนผลการเรียนไว้ว่า  
การที่ผู้ขอโอนน าผลการเรียนจากหลักสูตรหนึ่งไปเทียบในอีกหลักสูตรหนึ่ง เพ่ือการยกเว้นไม่ต้อง
เรียนในหลักสูตรที่ขอโอน พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 มาตรา 36 วรรค 2 และมาตรา 45 
วรรค 3 ก าหนดให้สถานศึกษาระดับปริญญาด าเนินการได้โดยอิสระสามารถพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการที่เป็นของตนเอง  มีความคล่องตัวมีเสรีภาพทางวิชาการภายใต้การก ากับดูแลของ
สถานศึกษา ดังนั้นภายใต้เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา สามารถจัดให้มี           
การเทียบโอนผลการเรียนได้โดยอิสระ แต่คงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยจะต้องจัด          
การเทียบโอนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม เชื่อถือและตรวจสอบได้และเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ส าหรับ        
การจัดแนวทางการสอนส าหรับกลุ่มผู้เรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์ , 
2553) กลุ่มเป้าหมายหลักคือ ผู้มีงานท าหรือประสบการณ์และประสงค์จะศึกษาต่อ แต่เวลาในการมาเรียน
ค่อนข้างน้อยใช้การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เข้าศึกษา ให้ความส าคัญกับการจัดแผน       
การเรียนรายบุคคลเน้นการศึกษานอกระบบ รายวิชาที่ต้องศึกษาเพ่ิมเติมตามโครงสร้าง สามารถใช้
การปฏิบัติงานจริงในที่ท างานมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับเนื้อหาเพ่ือก าหนดเป็นวิธีเรียน บางวิชา
อาจต้องเรียนในชั้นเรียนหรือจัดสอนเสริมเนื่องจากเป็นเนื้อหาวิชาที่ยากซับซ้อนหรือจ าเป็นต้อง         
ฝึกปฏิบัติ 
 สรุปจากค ากล่าวของนักวิชาการว่า “การจัดการศึกษาด้วยวิธีเทียบโอนความรู้  และ
ประสบการณ์งานอาชีพ” หมายถึง การจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย 
รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญ
ของการส าเร็จการศึกษา โดยน าความรู้ ทักษะวิชาชีพ รวมทั้งกิจนิสัยที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
หรือประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา หรือการฝึกอาชีพ หรือทักษะอ่ืนที่เกิดจากการประกอบอาชีพ  
หรือจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ เช่น ที่บ้าน ชุมชน ที่ท างาน งานอดิเรก หรือ
สันทนาการ หรือการทัศนศึกษา ที่มีเนื้อหาและหลักสูตรซึ่งตรงกับรายวิชาตามหลักสูตร การอาชีวศึกษา
มาเทียบหน่วยกิตเพ่ือให้ได้วุฒิการศึกษาสายอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างยุติธรรมเชื่อถือ
และตรวจสอบได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ            
ความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส 
 สาระส าคัญของการประเมินเทียบความรู้และประสบการณ์  (ส านักงานคณะกรรมการ          
การอาชีวศึกษา, 2557) ได้ให้แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน ไว้ดังนี้ 
 1.  หลักการและเหตุผล สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 15 การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ  
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ใน
ระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้  ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือ            
ไม่ก็ตาม รวมทั้งการจัดการเรียนรู้นอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างาน  
ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 10 (2) ก าหนดให้จัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
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วิชาชีพ ต้องค านึงถึงการศึกษาในด้านอาชีพส าหรับประชาชน วัยเรียนและวัยท างาน ตามความถนัด
และความสนใจอย่างทั่วถึงจนถึงระดับปริญญาตรี และมาตรา 10 (4) ได้ก าหนดให้การจัดการศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพ ต้องค านึงถึงการศึกษาที่ยืดหยุ่น หลากหลาย มีการเทียบโอนผลการเรียน  
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ท างานของบุคคลเพ่ือเข้ารับการศึกษา ฝึกอบรมวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง  
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการจัดการอาชีวศึกษา 
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์  ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนน าความรู้และประสบการณ์ โดยการประเมินเพ่ือเทียบโอนเข้าสู่ระบบการศึกษา นอกจากนี้
ตามข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) และยุทธศาสตร์การผลิตและ
การพัฒนาก าลังคนในช่วงการปฏิรูปการศึกษาได้ให้ความส าคัญการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ       
เพ่ือการรับรองสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถของผู้ส าเร็จการศึกษาในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 
โดยเฉพาะคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือการรับรองสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
ซึ่งการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติมีหลักการที่ส าคัญเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของ
ก าลังคนในภาคการผลิตและบริการยกระดับความรู้  ความสามารถและวุฒิการศึกษาของผู้ที่อยู่ใน
ตลาดแรงงาน จึงจ าเป็นต้องมีระบบการทดสอบวัดและประเมินความรู้  และเทียบโอนผลการเรียนรู้
และประสบการณ์ที่เปิดกว้าง ยืดหยุ่น หลากหลาย เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ได้สะดวกและตลอดเวลา 
 ปัจจุบันกลุ่มประชากรที่อยู่ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ เป็นผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประมาณ           
5 ล้านคน ดังนั้น การจัดการอาชีวศึกษาด้วยวิธีเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  เพ่ือตอบสนอง           
การยกระดับการศึกษาของบุคคลที่ท างานได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถน าไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางานอาชีพได้ ซึ่งส่งผลต่อ            
การสร้างผลผลิต รายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับค่าตอบแทนสูงขึ้น การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตด้วยการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้แก่
ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม นับเป็นการยกระดับและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต 
 จากการประเมินความพร้อมและการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา           
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในปีการศึกษา 2555 พบว่า สถานศึกษา               
ที่จัดการอาชีวศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ มีวิธีการด าเนินงานที่หลากหลาย มีคุณภาพ
มาตรฐานในการด าเนินงานแตกต่างกัน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
โดยรวม ด้วยเหตุผลดังกล่าวส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จึงจัดท าแนวปฏิบัติ                  
การเทียบโอนผลการเรียนรู้และคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการเทียบโอนผลการเรียนรู้ เพ่ือให้
สถานศึกษาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรการอาชีวศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้สถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา มีแนวทางในการด าเนินงานเทียบโอน
ผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
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     2.2 เพ่ือให้สถานศึกษามีคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเทียบโอนผลการเรียนรู้ ที่มี
คุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานหลักสูตรและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  2.3 เพ่ือให้ผู้มีความรู้และประสบการณ์ ขอรับการเทียบโอนผลการเรียนรู้เข้าสู่ระบบ
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) 
 3. ขอบข่าย 
  3.1 การเทียบโอนผลการเรียนที่ เกิดขึ้นจากสภาพการณ์ต่าง  ๆ ได้แก่ การย้าย
สถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การละทิ้งการศึกษา การขอกลับเข้า
ศึกษาต่อ การศึกษาจากต่างประเทศ และการขอเทียบโอนเข้าศึกษาต่อในประเทศ ให้ด าเนินการ
ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรกหรือต้นภาคเรียนแรกที่สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียนนักศึกษา เพ่ือ
การวางแผน การเรียน ทั้งนี้สถานศึกษาควรด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้แล้วเสร็จภายใน           
ภาคเรียนแรก ถ้ามีเหตุจ าเป็นผู้ขอเทียบโอนไม่สามารถเทียบโอนได้ภายในช่วงเวลาที่ก าหนด ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา 
     3.2 การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ เช่น สถานประกอบการ 
สถานประกอบอาชีพอิสระ สถาบันทางศาสนา สถาบันฝึกอบรมวิชาชีพ ฯลฯ ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในต้นภาคเรียนแรกที่เข้าเรียน โดยสถานศึกษาที่รับเทียบโอนก าหนดรายวิชา/กลุ่มวิชา จ านวน
หน่วยกิต หน่วยการเรียน ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสมแต่ไม่เกิน   2  ใน  3 ของจ านวน
หน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตร รวมทั้งกรณีของผู้ก าลังเรียนประสงค์จะเรียนรู้หรือฝึกอาชีพจาก
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา การจัดการเรียนกลุ่มเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนปกติอย่างน้อย 1 ภาคเรียน 
            4. ประโยชน์ของการเทียบโอนผลการเรียนรู้เข้าสู่ระบบการศึกษา มีดังนี้ 
     4.1 ด้านผู้เรียน 
    1) น าความรู้และประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การศึกษาในระบบ 
    2) เพ่ิมวุฒิการศึกษาและความก้าวหน้าในงานอาชีพ 
    3) ลดการเรียนซ้ าในรายวิชา/กลุ่มวิชา  ที่มีความรู้และประสบการณ์ 
    4) ลดระยะเวลาการเรียน  การเดินทาง  ลดค่าใช้จ่าย 
    5) ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความต้องการ 
    6) มีสมรรถนะตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา  สาขาวิชา  และสาขางาน 
     4.2 ด้านสถานศึกษา 
   1) ตอบสนองนโยบายในการเพ่ิมปริมาณก าลังคนด้านอาชีวศึกษา 
   2) เพ่ิมคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   3) เน้นการบูรณาการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง 
  4.3 ด้านสถานประกอบการ 
   1) เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับบุคลากรในสถานประกอบการ 
   2) ลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ 
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  4.4 ด้านอื่นๆ 
   1) ชุมชนได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีอย่างทั่วถึง 
   2) ชุมชนมีความเข้มแข็งโดยมีความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา  สถานประกอบการ 
   3) ผู้ประกอบอาชีพอิสระได้รับการพัฒนาตามสาขาอาชีพของตน 
   4) รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 5 ศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษา โครงสร้างศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียน
อาชีวศึกษา ประกอบด้วย 
    5.1 ศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับชาติ  มีหน้าที่ 
   1) ก าหนดนโยบาย แนวทาง เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  และการเทียบโอน           
ผลการเรียนรู้ทุกระดับคุณวุฒิการศึกษา 
   2) ส่งเสริม สนับสนุน บริหารการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และการเทียบโอน              
ผลการเรียนรู้ระดับจังหวัด 
   3) ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานของการบริหาร การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพและการเทียบโอนผลการเรียนรู้  ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน 
   4) ก าหนดกรอบ และเกณฑ์การผ่านประเมินมาตรฐานวิชาชีพขั้นต่ าและเทียบโอน
ผลการเรียนรู้ในแต่ละสาขาวิชา 
   5) จัดท าข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกประเภทวิชา  สาขาวิชาและสาขางาน 
    5.2 ศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับจังหวัด  มีหน้าที่ 
   1) จัดระบบที่ท าการ คณะท างาน มาตรการที่ยั่งยืน เพ่ือให้เกิดการด าเนินงาน              
ที่ต่อเนื่องตลอดไป 
   2) ให้บริการเทียบโอนผลการเรียนรู้แก่ผู้เรียนและบุคคลทั่วไป 
   3) ให้บริการทดสอบความรู้และทักษะในรายวิชา โมดูลและชุดการเรียน 
   4) ประสานงานกับสถานศึกษาและสถานประกอบการ รวมทั้งเครือข่ายในการทดสอบ
และการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
   5) จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้วยเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับชาติ 
   6) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้แนวทาง
ในการด าเนินงานของศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับชาติ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
การด าเนินงานของระดับจังหวัด 
   7) จัดท าศูนยเ์ครื่องมือประเมิน 
   8) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเบื้องต้น และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความรู้
และประสบการณ์ 
  5.3 ศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับสถานศึกษา มีหน้าที่ 
   1) วางแผน ก าหนด เวลา และสถานที่ประเมิน 
   2) จัดเตรียมเครื่องมือประเมินและวุฒิบัตร 
   3) ประชุมชี้แจงขั้นตอนการประเมิน 
   4) ประเมินและสรุปผล 
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   5) รับรองผลการประเมินและออกวุฒิบัตร 
   6) พิจารณาหลักฐานที่ราชการและสถานประกอบการออกให้ เช่น ใบส าคัญ วุฒิบัตร 
เกียรติบัตร หนังสือรับรอง รางวัล ฯลฯ โดยหลักฐานที่น ามาแสดงพิจารณาตามเงื่อนไข หลักฐาน           
ต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันขอรับการประเมิน หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของศูนย์ประเมินสมรรถนะ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับจังหวัด 
   7) ประเมินคุณสมบัติแรกเข้าและสัมภาษณ์  จ าแนกหลักฐานตามสาขาวิชา                  
สาขางาน ส่งหลักฐานผู้สมัครต่อศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับสถานศึกษา 
 หลักเกณฑก์ารขอรบัการประเมนิเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ์ 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 พ.ศ. 2556 ส่วนที่ 4  
การเทียบโอนผลการเรียน ข้อ 61 ถึง ข้อ 72 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2557 ส่วนที่  4          
การเทียบโอนผลการเรียน ข้อ 59 ถึงข้อ 69 ก าหนดให้มีการประเมินเทียบความรู้และประสบการณ์ได้  
ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงให้แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนรู้ไว้  
(ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2557)  ดังนี้ 
 1. คุณสมบัติของผู้ประเมิน 
    1.1 คุณสมบัติของผู้รับการประเมิน 
   1) เป็นผู้เรียนในสถานศึกษาที่เปิดสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
   2) มีความรู้และประสบการณ์ในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอรับการประเมิน โดยมี
หลักฐานที่แสดงถึงความรู้และประสบการณ์ ดังนี้ 
    2.1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
    2.2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
    2.3) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
   3) ผู้ขอเทียบโอนระดับ ปวช. ต้องมีประสบการณ์หลังจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงขอเข้ารับเทียบโอนในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
   4) ผู้ขอเทียบโอนระดับ ปวส. ต้องมีประสบการณ์หลังจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นปลายหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2 ปี จึงขอเข้ารับเทียบโอนในสาขาที่เก่ียวข้อง 
   5) ผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับ ปวช. และท างาน/ฝึกอาชีพระหว่างเรียนในสาขา               
ที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. ให้นับเวลาในการท างาน/ฝึกอาชีพรวมได้             
แต่ไม่น้อยกว่า 3 ปี เพ่ือขอเทียบโอนตามหลักสูตร 
   6)ผู้ขอเทียบโอนระดับ ทล.บ ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขา
ที่เข้าเรียนหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และต้องมีประสบการณ์หลังจบการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า
ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 2. คณะกรรมการประเมิน 
  1) คณะกรรมการประเมินเบื้องต้นไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย 
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   1.1) ผู้แทนคณะกรรมการด าเนินงานของศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษา
ระดับจังหวัดเป็นประธานกรรมการ 
   1.2) ผู้แทนครูในสาขาวิชาอย่างน้อย 1  ค เป็นกรรมการ 
   1.3) หัวหน้าศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้ เรียนอาชีวศึกษาระดับสถานศึกษาเป็น
กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่พิจารณาหลักฐานแต่ละรายวิชา กลุ่มวิชาที่ขอรับการประเมินต้องมีจ านวนชั่วโมง
ปฏิบัติงาน ฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าจ านวนชั่วโมงของรายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและมีสมรรถนะ
หรือเนื้อหาที่สอดคล้องกับรายวิชา กลุ่มวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และพิจารณาข้อมูลที่ได้จาก          
การสัมภาษณ์เบื้องต้น 
  2) คณะกรรมการประเมินความรู้และประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 4 คน ประกอบด้วย 
   2.1) ผู้แทนคณะกรรมการด าเนินงานของศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษา
ระดับจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 
   2.2) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพเป็นกรรมการ ผู้แทนครูในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน 
เป็นกรรมการ 
   2.3) หวัหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนหรือหัวหน้างานวัดผลประเมินผล 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ประเมินความรู้และประสบการณ์ตามสมรรถนะรายวิชาที่ขอรับการประเมิน        
ตามกรอบการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
     3) เงื่อนไขการขอรับการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่ระบบการศึกษา  
ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล การเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) ดังนี้ 
    3.1) ผู้เรียนลงทะเบียนเพ่ือขอรับการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได้ไม่เกิน  
2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยกิตตามโครงสร้างของหลักสูตร 
    3.2) ผู้เรียนที่มีประสบการณ์ในงานอาชีพหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการหรือท างาน
ในงานอาชีพนั้นอยู่แล้ว หรือมีความรู้ในรายวิชาตามหลักสูตรดังกล่าวก่อนเข้าเรียน หรือเข้าเรียน
แล้วแต่ขอไปเรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ ขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
เพ่ือยกเว้นการเรียนรายวิชานั้นได้ ผู้เรียนที่ประเมินและไม่ผ่านเกณฑ์จะขอประเมินเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ในภาคเรียนนั้นอีกไม่ได้ แต่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นหรือขอรับการประเมิน
ในภาคเรียนต่อไปได้ 
    4) วิธีการประเมิน 
   4.1) การประเมินเบื้องต้นพิจารณารายวิชา  กลุ่มวิชาที่ขอรับการประเมินดังนี้ 
      4.1.1) มีจ านวนชั่วโมงปฏิบัติงาน ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าจ านวนชั่วโมงของ
รายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
      4.1.2) มีสมรรถนะหรือเนื้อหาที่สอดคล้องกับรายวิชากลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า            
ร้อยละ 60  
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     4.1.3) พิจารณาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เบื้องต้นตามลักษณะงาน สถานประกอบการ
และประสบการณ์ 
   4.2) การประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย
ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์รายวิชา  สมรรถนะ  และเนื้อหาวิชา  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับจังหวัด  การประเมินทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติให้เลือกใช้วิธีการ ดังนี้ 
      4.2.1) ใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินรายวิชาตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
     4.2.2) ใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริง  เชิงประจักษ์ เช่น สัมภาษณ์ ดูสถานที่
ท างานจริง แฟ้มสะสมผลงาน 
     4.2.3) ใช้วิธีการประเมินจากงานที่มอบหมาย 
     4.2.4) ใช้วิธีการประเมินอ่ืนๆที่เหมาะสม 
 วิธีการประเมินอาจจัดให้มีการประเมินเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคลก็ได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลย
พินิจและความพร้อมของศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับจังหวัด 
  5) การตัดสินผลการประเมินและการให้ค่าระดับผลการประเมิน ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร 
   5.1) ให้ตัดสินผลการประเมินเป็นรายวิชาตามหลักสูตร 
   5.2) รายวิชาที่มีระดับผลการประเมินตั้งแต่ 1.0 ขึ้นไป หรือคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
ถือว่าผ่านการประเมิน 
   5.3) รายวิชาที่มีระดับผลการประเมิน 0 (ศูนย์) หรือคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 50 ถือว่า
ไม่ผ่านการประเมินและให้ลงทะเบียนเรียนใหม่ในรายวิชานั้น 
   5.4) ให้ใช้ค่าระดับผลการเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร  ที่ขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
 แนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน (รายวิชา กลุ่มวิชา) เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนได้อย่างมีหลักเกณฑ์  มีมาตรฐาน มีความยุติธรรมและโปร่งใส 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน ดังนี้ 
 1. คุณสมบัติของผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนเป็นผู้เรียนในสถานศึกษาที่เปิดสอนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 2. เกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน 
  2.1 การโอนผลการเรียนส าหรับผู้เรียนจากสถานศึกษาซึ่งใช้หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือ             
สายปฏิบัติการ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ประกาศใช้เป็นปัจจุบัน ให้สถานศึกษา 
ที่รับผู้เรียนเข้าเรียนรับโอนผลการเรียนทุกรายวิชา นอกจากรายวิชาที่ได้รับระดับผลการเรียนต่ ากว่า 2.0  
สถานศึกษาจะรับโอนหรือท าการประเมินใหม่ จนเห็นว่าได้ผลการเรียน ถึงเกณฑ์มาตรฐานแล้วจึงรับโอน
รายวิชานั้นก็ได้ 
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  2.2 ในกรณีที่ผู้เรียนย้ายสถานศึกษา ถ้าผู้เรียนมีผลการเรียนระดับ 0 (ศูนย์) ในรายวิชา
ใดและมีสิทธิได้รับการประเมินใหม่ ให้สถานศึกษาที่ผู้เรียนเรียนอยู่ก่อนด าเนินการประเมินใหม่ให้แก่
ผู้เรียนผู้นั้น เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยให้สถานศึกษาที่รับเข้าเรียนด าเนินการประเมินใหม่ได้  ทั้งนี้ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีรับเข้าเรียนเป็นรายๆ  ไป 
  2.3  สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชา หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของ
กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ
หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และหลักสูตรอ่ืนของสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาเอกชน หรือหน่วยงานของราชการ ได้ตามเงื่อนไขดังนี ้
    1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกัน ไม่ต่ ากว่า               
ร้อยละ 60 และมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
    2) รายวชิาที่ได้ระดับผลการเรยีนต่ ากว่า 2.0 ใหส้ถานศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียนท า
การประเมินใหม่ ถ้ามีผลการเรียนตามมาตรฐานแล้วจึงรับโอนรายวิชานั้น 
    3) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 2.0 ขึ้นไป สถานศึกษาจะรับโอนผล            
การเรียนหรือท าการประเมินใหม่แล้วจึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้ 
  2.4 สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอ่ืน ซึ่ง ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
ไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และหลักสูตรปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หรือจากหลักสูตรอ่ืนใดที่มีรายวิชาลักษณะเดียวกัน แต่เรียกชื่อ
เป็นอย่างอ่ืนของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  สถานศึกษาเอกชน หรือหน่วยงาน
ของราชการได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
     1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกัน ไม่ต่ ากว่า            
ร้อยละ 60 และมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
     2) เป็นรายวิชาที่ได้รับระดับผลการเรียนตั้งแต่ 2.0 ขึ้นไป โดยสถานศึกษาจะรับ
โอนผลการเรียนหรือจะท าการประเมินใหม่แล้วจึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้  
   2.5 การขอโอนผลการเรียนรายวิชา ให้ด าเนนิการให้แลว้เสร็จก่อนการประเมินผลภาคเรียน
แรกท่ีเข้าเรียน 
   2.6 การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ให้ใช้รหัสวิชาและชื่อ
รายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และหลักสูตร
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ประกาศใช้เป็น
ปัจจุบัน  โดยแสดงหมายเหตุว่าเป็นรายวิชาที่รับโอนมาจากหลักสูตรอ่ืนหรือจากการเทียบรายวิชา  
รหัสวิชาใด  ยกเว้นมีข้อก าหนดเฉพาะในเรื่องนั้นๆ 
   2.7 สถานศึกษาจะอนุญาตให้ผู้เรียนไปเรียนรายวิชาบางรายวิชาจากสถานศึกษา แห่งอ่ืน 
ในกรณีที่สถานศึกษาไม่สามารถเปิดท าการสอนในรายวิชานั้นได้ โดยสถานศึกษาพิจารณารายละเอียด
เกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรตามที่เห็นสมควร และให้สถานศึกษาทั้งสองแห่งท าความตกลงร่วมกัน           
ในการจัดการสอนและรับโอนผลการเรียนสถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียน ดังนี้ 
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    1) รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 2.0 ขึ้นไป 
    2) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า 2.0 สถานศึกษาท่ีรับโอนผลการเรียน
ท าการประเมินใหม่ เมื่อได้ผลตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วจึงรับโอนรายวิชานั้น 
    ทั้งนี้ให้สถานศึกษาแจ้งให้ผู้เรียนทราบก่อนที่จะอนุญาตให้ไปเรียน  
    การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียบแสดงผลการเรียน ให้ใช้รหัสวิชาและชื่อรายวิชา
ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และหลักสูตรปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ประกาศใช้เป็นปัจจุบัน 
โดยระบุว่ารับโอนจากสถานศึกษาแห่งอ่ืน รหัสวิชาใด ยกเว้นมีข้อก าหนดเฉพาะในเรื่องนั้น ๆ 
     2.8 กรณีที่มีการประเมินใหม่ระดับผลการเรียนให้เป็นไปตามที่ได้จากการประเมินใหม่
แต่ต้องไม่สูงไปกว่าเดิม 
     2.9 ผู้ เรียนที่สถานศึกษาให้พ้นสภาพผู้ เรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ         
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แล้วสอบเข้าเรียนใหม่ในสถานศึกษา
เดิมหรือสถานศึกษาแห่งใหม่ได้ ให้สถานศึกษารับโอนผลการเรียนเฉพาะรายวิชาที่ยังปรากฏอยู่ใน
หลักสูตรนี และได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่  2.0 ขึ้นไป 
   2.10 ผู้เรียนที่ขอเทียบโอนการเรียนรายวิชาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถานศึกษา
ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 
   2.11 ผู้เรียนที่เทียบโอนผลการเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถานศึกษา         
ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 
   2.12 ผลการเรียนที่จะน ามาขอรับการเทียบโอนผลการเรียนให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ทั้งนี้ให้พิจารณาจากพ้ืนฐานธรรมชาติวิชาความทันสมัย         
ทันต่อเหตุการณ์และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน 
      3. คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 
      3.1 หัวหน้าสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการการเทียบโอนผลการเรียน จ านวน           
ไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วยรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน หัวหน้างานวัดและประเมินผล ครูประจ ารายวิชา และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
      3.2 การเทียบโอนผลการเรียนให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ด าเนินการ
พิจารณาจากหลักฐานการศึกษาที่น ามาแสดง  เพ่ือขอเทียบโอนผลการเรียนตามวิธีการเทียบโอนผล
การเรียน 
    3.3 ผลการเรียนที่ได้รับการเทียบโอนให้คงผลการเรียนตามหลักฐานเดิมที่ปรากฏ 
หรือให้ผลการเรียนใหม่ที่ได้จากการประเมินแต่ต้องไม่สูงกว่าผลการเรียนเดิม 
    3.4 ให้สถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการเรียนเทียบโอน 
 แนวปฏบิตัใินการจัดการประเมินเทยีบโอนผลการเรยีนรูข้องสถานศกึษา 
 ขั้นตอนปฏิบัติการประเมินเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา 
 1. จัดท าประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบ 
 2. จัดเตรียมแบบค าร้องขอรับการประเมินตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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 3. รับแบบค าร้องของผู้เข้าเรียนเทียบโอนความรู้ประสบการณ์หรือเทียบโอนผลการเรียน 
 4. ด าเนินการประเมินคุณสมบัติแรกเข้าและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน 
 5. สถานศึกษาส่งผลการประเมินแรกถึงศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษาจังหวัด 
 6. ศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
เบื้องต้น และคณะกรรมการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
 7. คณะกรรมการประเมินเบื้องต้น ด าเนินการประเมินคุณสมบัติ ตรวจสอบเนื้อหาแจ้งผล      
การประเมินให้ศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับจังหวัดและสถานศึกษาทราบ 
 8. สถานศึกษาประกาศผลการประเมินเบื้องต้นให้ผู้เข้ารับการประเมินทราบ 
 9. ศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับจังหวัด  ส่งผลการประเมินให้คณะกรรมการ
ประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
 10. คณะกรรมการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ด าเนินการประเมินความรู้
และประสบการณ์เข้าสู่รายวิชาตามหลักสูตร และแจ้งผลให้ศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษา
ระดับจังหวัดและสถานศึกษาทราบ 
 11. สถานศึกษาแจ้งผู้ขอเทียบโอนพบครูประจ าสาขาวิชาเพ่ือวางแผนการเรียน 
 12. สถานศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนตามหลักสูตร 
 13. ผู้ขอเทียบโอนขึ้นทะเบียนเป็นผู้ เรียนของสถานศึกษา และลงทะเบียนรายวิชา           
ตามแผนการเรียน 
 14. จัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนของแต่ละสาขาวิชา ตามที่สถานศึกษาก าหนด
จนครบตามโครงสร้างหลักสูตร รวมถึงการวัดผลและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ          
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรฯ 
 15. สถานศึกษาตรวจสอบผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร   
เพ่ือเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในกรณีที่ผู้เรียนเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแล้วไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน พบครูที่ปรึกษาและสามารถยื่นค าร้องขอรับการประเมินใหม่ได้ 
 16. สถานศึกษาแจ้งรายชื่อผู้เรียนที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้ศูนย์ประเมิน
สมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับจังหวัด 
 17. ศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับจังหวัด ก าหนดวัน เวลา และสถานที่
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 18. ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการประเมินครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรและผ่านเกณฑ ์
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
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ผู้ขอเทียบโอน สถานศึกษา

สมัครเข้าเรียน
(ใบสมัครเข้าเรียน)

ประชาสัมพันธ์รับสมัคร
(ระเบียบการสมัครเข้าเรียน)

ผู้เรียนยื่นใบสมัครพร้อม
หลักฐานตามประกาศ

แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน
คุณสมบัต ิเบื้องต้น

ผู้เรียนเข ้ารับการปฐมนิเทศ เพ่ือ
รับทราบแนวทางการเรียน
การสอนด้วยวิธีเทียบโอนฯ
(คู่มือนักเรียน/นักศึกษา)

ปฐมนิเทศช้ีแจงขั้นตอนในการเรียน
การสอนด้วยวิธีเทียบโอนความรู้และ

ประสบการณ์
(คู่มือนักเรียน/นักศึกษา)

แจ้งผลการประเมิน

คณะกรรมการประเมินด าเนิน
การประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น

พร้อมทั้งความรู้และประสบการณ์
ของผู้เรียนตามหลักฐานที่

ผู้เรียนยื่นประกอบการประเมิน
ผ่านการประเมิน

ไม่ผ่านการประเมิน

ไปเพ่ิมประสบการณ์
และระยะเวลา

ในการปฏิบัต ิงาน

ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา

ยื่นค าร้องขอเทียบโอนความ
รู้และประสบการณ์รายวิชา

(แบบเทียบโอน 04,05)

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

คณะกรรมการประเมิน
ความรู้และประสบการณ์รายวิชา

(แบบเทียบโอน 04,05)

กลุ่มวิชาที่เรียนในช้ันเรียน
(แบบเทียบโอน 06)

ลงทะเบียนหน่วยกิต

กลุ่มวิชาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
(แบบเทียบโอน 06)

ลงทะเบียน สอบ+หน่วยกิต

กระบวนการจัดการเรียนการสอน

กระบวนการวัดผลประเมินผล
ประเมินเทียบโอนความรู้

และประสบการณ์
(แบบเทียบโอน 07,08)

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ขออนุมัติผลการประเมินรายวิชา
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์

(แบบเทียบโอน 09)

ประเมินเบื้องต้น
(แบบเทียบโอน 01)
ประเมินความรู้และ

ประสบการณ์แรกเข้า
(แบบเทียบโอน 02,03)

แจ้งผลการประเมิน

กระบวนการเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์

ผ่านการประเมิน ไม่ผ่านการประเมิน

ลงทะเบียนสอบใหม่

ศึกษาเพ่ิมเติม

ครูที่ปรึกษา

ครูประจ าวิชา

ไม่ผ่าน

อนุมัต ิผลการเร ียน
(แบบเทียบโอน 10)

สรุปผลการเรียนด้วยวิธีเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์งานอาช ีพ

(แบบเทียบโอน 11)

การสอบมาตรฐานวิชาชีพ/อาชีพ
(แบบเทียบโอน 12)

ยื่นค าร้องขออนุมัติจบการศึกษา
(แบบเทียบโอน 13)

ส าเร ็จการศึกษา

ผ่าน

 
 
 
ภาพที ่1  แสดงแผนผังขั้นตอนการจัดการศึกษาประเมินเทียบโอนผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 ที่มา: (วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง, 2560) 
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 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง (2560) ได้กล่าวถึงระบบการเรียนการสอน (เทียบโอนความรู้
และประสบการณ์) ไว้ดังนี้ 
  1. พบกับอาจารย์ผู้สอนในวันหยุดของสถานประกอบการ หรือตามสถานที่ประกอบการ
อนุญาต 

  2. แหล่งการเรียนรู้จากต ารา  หรือสื่อทางไกลทางอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ 
  3. วิชาปฏิบัติ นัดพบกลุ่มในวันหยุดของสถานประกอบการ 
  4. ทดสอบท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  งานรายจุดประสงค์ (ตามรายหัวข้อ) 

  5. ในรายวิชาทดสอบไม่ผ่านของแต่ละเรื่องให้สอบใหม่  หรือไม่สอบรวบยอดเมื่อจบใน 
1 รายวิชา 
  6. เวลาเรียนแบบต่อเนื่อง เช่น 1 วิชา เวลาเรียน 30 ชั่วโม เรียน 4 วันจบ (สอบวัดผล
ประเมินผลทันที) 

  7. ลักษณะเรียนแบบคลินิก (พบอาจารย์ผู้สอนตามที่นัดหมาย) 
  8. รายวิชา 2 ใน 3 และรายวิชาปรับพ้ืน (เฉพาะระดับ ปวส.) ของหลักสูตรให้นักเรียน 
นักศึกษา เรียนตามอัธยาศัยและพบกลุ่มในวันและเวลาที่วิทยาลัยฯ นัดหมาย 
  9. รายวิชา 1 ใน 3 ของหลักสูตร ให้นักเรียนนักศึกษาเรียนในวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ 
โดยวิทยาลัยฯได้จัดตารางเรียนให้ในวันอาทิตย์ 

  10. ทดสอบหรือท า Report ตามมาตรฐานรายวิชาและจุดประสงค์รายวิชา 
หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 

1. นักเรียนที่ประสงค์จะขอประเมินเทียบโอนความรู้หรือประสบการณ์ ต้องลงทะเบียน
เพ่ือประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ตามวัน เวลา ที่สถานศึกษาก าหนด โดยช าระเงิน 
ค่าลงทะเบียนตามระเบียบ หรือ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา และต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้ควบคุมการฝึก แล้วแต่กรณี 

2. นักเรียนต้องน าหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่า ได้ผ่านการศึกษาอบรม หรือ ฝึกงาน หรือ
ท างาน หรือมีอาชีพในรายวิชาที่ขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ไปแสดงประกอบการ
ลงทะเบียนสอบก่อนช าระเงินเพื่อลงทะเบียนประเมิน 

3. ให้สถานศึกษามอบหมายให้ คณะกรรมการประเมินความรู้และประสบการณ์                
ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าแผนกวิชา หรือ หัวหน้าคณะวิชา ผู้สอนหรือครูฝึกในสาขานี้ และผู้เชียวชาญ
ด้านวิชาชีพรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นผู้จัดท าเครื่องมือประเมินให้ครอบคลุมมาตรฐานและ
เนื้อหาวิชาที่ส าคัญในแต่ละบทเรียน หรือแต่ละเรื่อง ของรายวิชา พร้อมก าหนดเกณฑ์การประเมิน
และเกณฑ์การตัดสินผลการประเมินไว้ด้วย โดยใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับการประเมินผลการเรียนรายวิชา
ในสถานศึกษา 

4. คณะกรรมการประเมินควรด าเนินการให้สอดคล้องกับการเรียนการฝึกของรายวิชา
ดังกล่าวหากรายวิชานั้นมีเฉพาะภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติให้ประเมินอย่างเดียว ถ้ามีทั้งภาคทฤษฎี
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และภาคปฏิบัติรวมกัน ให้ประเมินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป บางส่วนอาจประเมิน
เช่นเดียวกับการประเมินผลการเรียนรายวิชาในสถานศึกษาโดยอนุโลม 

5. ก าหนดเวลาท าการประเมินรายวิชา ตามข้อ 4 ไม่น้อยกว่าเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 
6. สถานศึกษา ก าหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน และแจ้งให้นักเรียนทราบล่วงหน้า 
7. การขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์กระท าในภาคเรียนเดียวทั้งหมด 

หรือ จะขอประเมินในแต่ละภาคเรียนจนหมดหรือครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ หรือจะขอ
ประเมินเป็นบางรายวิชาเท่านั้นก็ได้ 

8. ประเมินเทียบโอนดังกล่าวให้เป็นไปตามสมัครใจ 
การเตรียมความพร้อมเขา้สู่กลุม่เทยีบโอนความรู้และประสบการณ ์ 
 การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เป็นทางเลือกใหม่ของผู้ประกอบอาชีพ ท าให้มี
ประสบการณ์ในการท างานได้มีความมุ่งมั่นพัฒนาทักษะอาชีพ และโอกาสเพ่ิมวุฒิการศึกษาของ
ตนเองให้สูงขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมที่จะรับสังคมภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในระบบจ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลและพ่ึงพาตนเองมาก โดยอาศัยองค์ประกอบ 
ซึ่งมีปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่เอ้ืออ านวยกับผู้เข้ารับการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
ระดับ ปวช. ดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้ขอเทียบโอนฯ ที่เรียนด้วยวิธีเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  
 1. มีประสบการณ์ในงานอาชีพหรือฝึกอาชีพในสถาน ประกอบการ หรือท างานในงาน
อาชีพนั้นอยู่แล้ว หรือมีความรู้ในรายวิชา ตามหลักสูตรดังกล่าวก่อนเข้าเรียน หรือเข้าเรียนแล้วแต่ขอ
ไปเรียนหรือ  ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์          
เพ่ือยกเว้นการเรียนรายวิชานั้นได้ ผู้เรียนที่ประเมินแล้วไม่ผ่านเกณฑ์จะขอประเมินเทียบโอนความรู้ 
และประสบการณ์ในภาคเรียนนั้นอีกไม่ได้ แต่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียน นั้นหรือขอรับการประเมิน
ในภาคเรียนต่อไปได้ 
 2. เป็นผู้เข้าเรียนในสถานศึกษาที่เปิดสอนตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
 3. มีความรู้และประสบการณ์ในรายวิชา กลุ่มวิชาที่ขอรับ  การประเมิน ดังนี้  
  3.1 ผู้ขอเทียบโอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
     3.1.1 มีประสบการณ์ หลังจบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่า 
3 ปี จึงขอเข้ารับการเทียบโอน ในสาขาที่เก่ียวข้อง  
   3.1.2 มีหลักฐานที่แสดงถึงความรู้และประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

3.2 ผู้ขอเทียบโอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
3.2.1 มีประสบการณ์หลังจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

ไม่น้อยกว่า 2 ปี จึงขอเข้ารับการเทียบโอน ในสาขา ที่เก่ียวข้อง  
3.2.2 มีหลักฐานที่แสดงถึงความรู้และประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
3.2.3 กรณีผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับ ปวช. และท างาน หรือฝึกอาชีพ ระหว่าง

เรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องเมื่อมีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. ให้นับเวลาในการท างาน หรือฝึก
อาชีพรวมด้วยได้ แต่รวม ความรู้และประสบการณ์ ทั้งสองส่วนแล้วต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี 
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 4. อายุ 
 4.1 ผู้ขอเทียบโอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 
 4.2 ผู้ขอเทียบโอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 
20 ปี 
 2. การด าเนินการจัดการศึกษาการเรียนด้วยวิธีเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รายวิชา  
ควรด าเนินการดังนี้   
 1. สถานศึกษาแจ้งผู้ขอเทียบโอนพบครูประจ าสาขาวิชาเพ่ือวางแผนการเรียน 
 2. สถานศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนตามหลักสูตร   
 3. ผู้ขอเทียบโอนขึ้นทะเบียนเป็นผู้เรียนของสถานศึกษา และลงทะเบียนรายวิชาตาม
แผนการเรียน 
 4. จัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนของแต่ละสาขาวิชา ตามที่สถานศึกษาก าหนด
จนครบตามโครงสร้างหลักสูตร รวมถึง การวัดผลและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ     
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร 
 

3. แนวทางการด าเนินการประเมินผลของผู้ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา    
ควรด าเนินการดังนี้   

 1. มีจ านวนชั่วโมงปฏิบัติงาน ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า จ านวนชั่วโมงของรายวิชาที่ก าหนด
ไว้ในหลักสูตร  

 2. มีสมรรถนะหรือเนื้อหาที่สอดคล้องกับรายวิชา กลุ่มวิชา ในระดับ ปวช. ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60 ระดับ ปวส. ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75  

 3. พิจารณาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เบื้องต้นตาม ลักษณะงาน สถานประกอบการและ
ประสบการณร์ายวิชา 

 4. การประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา 
  4.1. ใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินรายวิชาตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

ก าหนด  
  4.2. ใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริง เชิงประจักษ์ เช่น สัมภาษณ์ ดูสถานที่ท างาน

จริง แฟ้มสะสมผลงาน  
  4.3. ใช้วิธีการประเมินจากงานท่ีมอบหมาย  
  4.4. ใช้วิธีการประเมินอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม 

 4. สมรรถนะและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ  
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีคุณสมบัติผู้จบการเทียบโอนความรู้ประสบการณ์
ระดับเทคนิค หรือ (TVQ 3 = Thai Vocational Qualification)  มีความรู้ความเฉพาะทาง หรือ             
ส่วนที่เกี่ยวกับงานของตนเองในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ดังนี้ 
  1. เป็นผู้ปฏิบัติงานในการสร้าง ซ่อมแซม แก้ไขดัดแปลงด้านเทคนิคตามบทบาทภารกิจ 
ของช่างเทคนิค เช่น ผู้เข้าร่วมในการเขียนแบบ สร้าง ออกแบบร่วมกันนักเทคโนโลยีและวิศวกร          
ผู้ปฏิบัติในห้องทดลอง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับนักเทคโนโลยี ผู้ปฏิบัติงานประจ าเครื่อง 
กระบวนการผลิตภัณฑ์ 
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  2. ผู้ปฏิบัติงานในการเก็บข้อมูลในระบบกระบวนการผลิตภัณฑ์ เป็นหัวหน้าช่างฝีมือ 
และช่างกึ่งฝีมือ ผู้ควบคุม ทดสอบ ซ่อม แก้ไข ปรับปรุง บ ารุงรักษา ในระบบการผลิต ผู้ควบคุม คุณภาพ 
และประสิทธิภาพในระบบการผลิตภัณฑ์ 
            3. ผู้ประลองและทดสอบสาธิต 
            4. ผู้เสนอแนะด้านเทคนิคเพ่ือก าหนดราคาขายและพนักงานขาย 
               จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถเข้าศึกษาต่อเทียบโอน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 2 และ สถาบัน
อ่ืน ๆ  ทั่วประเทศ และผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถศึกษาต่อ
การศึกษาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ระดับเทคโนโลยี TVQ 4  หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต  (ทล.บ) ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 2 และสถานศึกษาในระดับปริญญาตรี               
ได้ทุกแห่ง 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) มีคุณสมบัติผู้จบการเทียบโอนความรู้ประสบการณ์
ระดับเทคนิค หรือ TVQ 3 (Thai Vocational Qualification) มีความรู้ความเฉพาะทางหรือส่วนที่
เกี่ยวกับงานของตนเองในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ดังนี้ 
  1. เป็นผู้ปฏิบัติงานในการสร้าง ซ่อมแซม แก้ไขดัดแปลงด้านเทคนิคตามบทบาทภารกิจ
ของช่างเทคนิค เช่น ผู้เข้าร่วมในการเขียนแบบ สร้าง ออกแบบร่วมกัน นักเทคโนโลยีและวิศวกร ผู้ปฏิบัติ                
ในห้องทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับนักเทคโนโลยี ผู้ปฏิบัติงานประจ าเครื่อง กระบวนการ
ผลิตภัณฑ์ 
  2. ผู้ปฏิบัติงานในการเก็บข้อมูลในระบบกระบวนการผลิตภัณฑ์  เป็นหัวหน้าช่างฝีมือ 
และช่างกึ่งฝีมือ ผู้ควบคุม ทดสอบ ซ่อม แก้ไ ปรับปรุง  บ ารุงรักษา ในระบบการผลิต ผู้ควบคุม
คุณภาพและประสิทธิภาพในระบบการผลิตภัณฑ์ 
  3. ผู้ประลองและทดสอบสาธิต 
  4. ผู้เสนอแนะด้านเทคนิค  เพื่อก าหนดราคาขายและพนักงานขาย 
   จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถศึกษาต่อการศึกษา
ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  ระดับเทคโนโลยี  TVQ 4  (Thai Vocational Qualifications)  
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 2 และ สถานศึกษา             
ในระดับปริญญาตรีได้ทุกแห่ง 
 5. คุณสมบัติและระเบียบกลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์    
  5.1 สถานภาพของนักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
  1. ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยฯ 

  2. นักศึกษาต้องมีบัตรประจ าตัวนักศึกษาของวิทยาลัยฯ 
  3. ปฏิบัติตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติของวิทยาลัยฯ โดยเคร่งครัด 

  4. นักศึกษาจะต้องมีสังกัดในสาขาวิชาและสาขางาน ตามความต้องการของผู้เรียน 
  5. นักศึกษาต้องมีคู่มือกลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ทุกคน 
  6. นักศึกษาต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าวิชาที่สอน 
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  7. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนทุกภาคเรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรักษาสภาพการเป็น
นักศึกษาจนกว่าจะจบหลักสูตร 
  8. นักศึกษาไม่ลงทะเบียนทุกภาคเรียนต่อเนื่อง จะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของ
วิทยาลัยฯ ทันท ี
 5.2 กระบวนการเรียนของนักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ 
  1. ศึกษาคู่มือแนวทางการศึกษาของกลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
  2. ศึกษาหลักสูตรในสาขาวิชา / สาขางาน  ตามความต้องการของผู้เรียน 
  3. ศึกษาแผนการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 6  ภาคเรียนและ
หลักสูตร 4 ภาคเรียน 
  4. วางแผนการเรียนตามความถนัดและตามที่มีประสบการณ์มาแล้ว (รายวิชาใดก่อน/  
หลัก ตามล าดับความส าคัญ โดยเรียนจากวิชาที่ง่ายไปหาวิชาที่ยาก) 
  5. ศึกษารายละเอียดและค าอธิบายรายวิชา  ตามหลักสูตรทุกรายวิชาตามสาขาวิชา
และสาขางานที่ผู้เรียนต้องการศึกษาต้องให้เข้าใจ 

  6. วางแผนการเทียบโอนในรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว และเทียบโอนประสบการณ์       
จากอาชีพที่ก าลังท าอยู่หรือมีอาชีพมั่นคงแล้ว 

  7. วางแผนช่วงระยะเวลาที่จะพบกับอาจารย์ที่ประจ ารายวิชาให้ชัดเจน (เนื่องจากเวลา
เรียนของผู้ประกอบอาชีพแล้วมีเวลาว่างไม่เหมือนกัน 

  8. ไม่นับเวลาเรียนแต่ต้องมีเวลาเข้ามาเป็นนักศึกษาอย่างน้อย 2 ภาคเรียน (เรียน
ประมาณ  1 ปี) และต้องท าแฟ้มประสบการณ์ส่งในรายวิชา 2 ใน 3 ของหลักสูตร 

  9. ระบบการเรียนเป็นแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบ 1 ใน 3 ต้องศึกษาจริงโดยวิทยาลัย
ฯ  จัดตารางให้เป็น 2 เทอม ในวันอาทิตย์ 20 สัปดาห์ ระบบ 2 ใน 3 ต้องศึกษาแบบพบกลุ่ม หรือ
เรียนแบบคลินิก (เข้าพบอาจารย์ประจ ารายวิชาตามตารางเรียนที่ให้) เป็นการเรียนแบบอัธยาศัย 
หรือเรียนด้วยตัวเองเป็นแบบโมดูล (Module) 
  10. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบระบบการเทียบโอนประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิ
การศึกษา  โดยเคร่งครัด 
 6. การวัดและประเมินผลการเรียน 
  การวัดผลประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) มีสาระส าคัญที่นักเรียนนักศึกษาต้องรับรู้และถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดเพราะถ้าผิดพลาดเรื่องหนึ่งเรื่องใดจะท าให้ผลการเรียนไม่ผ่าน ไม่สามารถเรียนจบตาม
หลักสูตรต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา (ให้ออก) ก่อนที่จะเรียนจบหลักสูตรได้                
วิธีการวัดผล และประเมินผลการเรียนมีส าคัญดังนี้ 
 1. เวลาเรียน  
  ในการเรียนแต่ละรายวิชา นักเรียนนักศึกษาจะต้องเข้าเรียนโดยมีครูผู้สอน
ตรวจสอบเข้าเรียนถ้านักเรียน นักศึกษามีเวลาเข้าเรียนในรายวิชาใด น้อยกว่า ร้อยละ 80 จะไม่มีสิทธิ
เขา้สอบปลายภาคในรายวิชานั้น 
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 2. การวัดผลการเรียนรายวิชา 
  วิทยาลัยฯมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน ความรู้คู่คุณธรรม ดังนั้นการวัดผลการเรียน
จึงครอบคลุมทั้งความรู้และคุณธรรม  
  2.1 คะแนนความรู้ 40 คะแนน 
  2.2 คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน 30 คะแนน 
  2.3 คะแนนสัมภาษณ์ 30 คะแนน 
 3. การประเมินผลการเรียนในทุกรูปแบบการศึกษา 
  ให้ประเมินเป็นรายวิชาโดยด าเนินการประเมินตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอดภาคเรียน
ด้านความรู้ ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ที่มอบหมาย              
ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหาวิชาตามสมรรถนะรายวิชาโดยใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย
ตามความเหมาะสมจัดให้มีการประเมินเพ่ือพัฒนาและการประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาคเรียน  
โดยพิจารณาจากการประเมินในแต่ละกิจกรรมและงานที่มอบหมาย ในอัตราส่วนตามความส าคัญของ
แต่ละกิจกรรมหรืองานที่มอบหมาย และจัดให้มีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียน    
การสอนในแต่ละวิชา หรือเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน 
 4. การตัดสินผลการประเมิน และ การให้ค่าระดับผลการประเมิน  
  4.1 ให้ตัดสินผลการประเมินเป็นรายวิชาตามหลักสูตร  
  4.2 รายวิชาที่มีระดับผลการประเมินตั้งแต่ 1.0 ขึ้นไป หรือ คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
50 ถือว่าผ่านการประเมิน  
  4.3 รายวิชาที่มีระดับผลการประเมิน 0 (ศูนย์) หรือคะแนน ต่ ากว่าร้อยละ 50 ถือว่า
ไม่ผ่านการประเมิน และให้ลงทะเบียน เรียนใหม่ในรายวิชานั้น  
  4.4 ให้ใช้ค่าระดับผลการเรียนตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผล การเรียนตามหลักสูตรที่ขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
รายวิชา 
  4.5 ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชาของนักเรียนนักศึกษา
ดังต่อไปนี้ 

 
ระดบัคะแนน ผลการเรยีน ความหมาย 

80-100 4.0 ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
75-79 3.5 ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
70-74 3.0 ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
65-69 2.5 ผลการเรยีนอยู่ในเกณฑด์พีอใช ้

60-64 2.0 ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
55-59 1.5 ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
50-55 1.0 ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
0-49 0 ผลการเรยีนอยู่ในเกณฑป์รบัปรุง 
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  6. รายวิชาใดท่ีแสดงระดับผลการเรียน ไม่ได้ ให้ใช้ตัวอักษร ต่อไปนี้ 
  ข.ร. หมายถึง ขาดเรียน ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียน เนื่องจาก 

มีเวลาเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย 
  ข.ป. หมายถึง ขาดการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานไม่ครบ โดยสถานศึกษาพิจารณา

แล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร 
  ข.ส. หมายถึง ขาดการประเมินสรุปผลการเรียน โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้ว

เห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร 
  ถ.ล. หมายถึง ถอนรายวิชาภายหลังก าหนด โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า

ไม่มีเหตุผลสมควร 
  ถ.น. หมายถึง ถอนรายวิชาภายในก าหนด 
  ท.    หมายถึง ทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายให้ท า 
  ม.ส. หมายถึง ไม่สมบูรณ ์เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้ง

หรือไม่ส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามก าหนดด้วยเหตุสุดวิสัย 
  ม.ท. หมายถึง ไม่สามารถเข้ารับการประเมินทดแทนการประเมินส่วนที่ขาดของ

รายวิชาที่ไม่สมบูรณ์ภายในภาคเรียนถัดไป 
  ผ.   หมายถึง ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนดหรือผลการประเมินผ่าน 
  ม.ผ. หมายถึง ไม่เข้าร่วมกิจกรรม หรือผลการประเมินไม่ผ่าน 
  ม.ก. หมายถึง การเรียนโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือการส าเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตร และผลการประเมินผ่าน 
7. ในกรณีต่อไปนี้ ให้ตัดสินผลการเรียนเป็นระดับ ๐ (ศูนย์) เฉพาะรายวิชา 

(1) ได ้ข.ร. 
(2) ได ้ข.ป. 
(3) ได ้ข.ส. 
(4) ได ้ถ.ล. 
(4) ได ้ท. 
(6) ได ้ม.ท. 

8. นักเรียนที่ท าการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ หรืองานที่มอบหมายให้ท าใน
รายวิชาใด ให้สถานศึกษาพิจารณาผลการเรียนให้ได้คะแนน 0 (ศูนย์) เฉพาะครั้งนั้น หรือในรายวิชา
นั้นหรืออาจตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติที่สถานศึกษา
ก าหนดตามความร้ายแรง แล้วแต่กรณี 

9. การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ปฏิบัติดังนี้ 
9.1 ให้น าผลบวกของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชากับระดับผล             

การเรียนหารด้วยผลบวกของจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา คิดทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ 
9.2 ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย  จากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนรายวิชาที่

นักเรียนเรียนซ้ า เรียนแทน ให้ใช้ระดับผลการเรียนสุดท้ายและนับจ านวนหน่วยกิตมาเป็นตัวหาร     
เพียงครั้งเดียว 
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9.3 ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
9.3.1 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียน  ค านวณจากรายวิชาที่ได้ระดับผล              

การเรียนตาม (9.2) เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง ๆ 
9.3.2 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ค านวณจากรายวิชาที่เรียนมาท้ังหมดและได้ระดับ

ผลการเรียนตาม (9.2) ตั้งแต่สองภาคเรียนขึ้นไป 
10.  ผู้ที่ได้ ม.ส. เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้ง ต้องรับการประเมิน

ทดแทนส่วนที่ขาดภายใน 10 วัน นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา หากพ้นก าหนดนี้ให้ถือว่าไม่
สามารถเข้ารับการประเมินทดแทน (ม.ท.) ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้สถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
พิจารณาเป็นราย ๆ ไป ทั้งนี้ ให้ประเมินทดแทนในรายวิชาที่ไม่สมบูรณ์ให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียน
ถัดไปผู้ที่ได้ ม.ส. เนื่องจากไม่สามารถส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามก าหนดให้
ส่งงานนั้นให้สมบูรณ์ภายใน 10 วัน นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา หากพ้นก าหนดให้
สถานศึกษาหรือสถานประกอบการท าการตัดสินผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้สถานศึกษาหรือ
สถานประกอบการพิจารณาเป็นราย ๆ ไปกรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ครูผู้สอนหรือครูฝึก
รายงานให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ควบคุมการฝึกทราบทุกราย 

11. นักเรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักเรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา และสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร 

12. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้ระดับผลการประเมิน ดังนี้ 
ผ่าน หมายถึง ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 
ไม่ผ่าน หมายถึง ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ 

13. การจบการศึกษา 
นักเรียน นักศึกษา เมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้ว จะถือว่าส าเร็จการศึกษา เมื่อเรียนไ ด้

ครบถ้วนตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
1. ประเมินผ่านรายวิชาตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
2. ได้จ านวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 
3. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม(เกรดเฉลี่ยสะสม) ไม่น้อยกว่า 2.00 
4. ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน 
5. ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 7. ขัน้ตอนการจบหลักสูตรของผู้รับการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ มีดังนี้ 
  1. นักศึกษายื่นค าร้องขอจบหลักสูตรการเทียบประสบการณ์ ระดับ ปวช. หรือ ปวส. 
แล้วแต่กรณี  ผู้รับผิดชอบคืองานทะเบียน  โดยใช้เอกสารหมายเลข  07 
   1.1 ตรวจสอบกลุ่มวิชาที่ได้การยก 2 ใน 3 ตามโครงสร้างหลักสูตรทั้งหมดตามคู่มือ 
   1.2 ตรวจการเรียนตามแผนการเรียนที่ได้ผ่านการเรียน ตามแผนการเรียนที่ได้ผ่าน              
การเรียน 1 ใน 3 ของหลักสูตร 
  2. การรับใบแสดงผลการเรียน ผู้รับผิดชอบคืองานทะเบียน 
   2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จะได้ใบรับรองผลการเรียน ใบ ปพ.1, ปวช. 45 
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     2.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จะได้ใบรับรองแสดงผลการเรียน รบ.1 ภายใน 
7 วัน 
 3. การทดสอบมาตรฐานอาชีพ ผู้รับผิดชอบคือคณะกรรมการ 
     3.1 ทดสอบหลังการจบหลักสูตรหรือระหว่างการศึกษาเพ่ิมเติม 1 ใน 3 ของหลักสูตร 
     3.2 ยื่นค าร้องตามแบบที่ก าหนด 
     3.3 ทดสอบตามสายงานทดสอบมาตรฐานอาชีพ 
 4. พิธีการรับประกาศนียบัตรระดับ ปวช. ผู้รับผิดชอบคือ อาจารย์ที่ปรึกษา ทะเบียน
คณะกรรมการ ตามวันเวลาที่สถานศึกษาก าหนด 
     4.1  ลงทะเบียนการรับประกาศนียบัตร 
     4.2  รับใบก าหนดการพิธีการมอบประกาศนียบัตร 
     4.3  ลงทะเบียนเป็นสมาชิกศิษย์เก่าทุกคน 
 กระบวนการประเมินมาตรฐานอาชีพ ( General Vocational Qualifications = GVQ)  
การทดสอบมาตรฐานอาชีพเป็นตัวบ่งชี้วัดคุณภาพทางการศึกษา  ส าหรับผู้ที่จบการศึกษาจ าเป็นต้อง
มีการประกันคุณภาพ เพ่ือสร้างความเชื่อถือและศรัทธา (Sub Confidence) มีคุณค่าการยอมรับ 
ของสังคมนอกจากได้รับประกาศนียบัตร ซึ่งมีกระบวนการและข้ันตอนดังนี้ 
 1. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ GVQ (General Vocational Qualifications) นักศึกษา
เทียบประสบการณ์ มีข้ันตอนดังนี้ 
  1.1 นักศึกษายื่นค าร้องการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา/สาขางานตนเอง  
  1.2 เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในระดับ ปวส. 
       มาตรฐานอาชีพ GVQ 4 = ปวส.1 
       มาตรฐานอาชีพ GVQ 5 = ปวส.2 
   ประสานกับผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันจัดมาตรฐานอาชีพ  
  1.3 เชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้แทนในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็น
คณะกรรมการประเมินมาตรฐานอาชีพ 
  1.4 ประกาศผล  ผ่าน/ไม่ผ่าน  มาตรฐานอาชีพการอาชีวศึกษาระดับฝีมือ/เทคนิค         
เป็นอาชีพสาขาวิชา/สาขางาน 
  1.5 มอบวุฒิบัตรการประเมินมาตรฐานอาชีพ (GVQ) ของสถานศึกษาหรือสถาบัน 
ผู้รับผิดชอบคือคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาแนะน าคณะกรรมการมาตรฐานอาชีพ 
 2. ก าหนดกรอบ GVQ 1 - GVQ 5 มีดังนี้  
   2.1 บูรณาการสมรรถนะ (Competence) ของรายวิชาชีพตามโครงสร้างหลักสูตร       
ในระดับ ปวช.1, ปวช.2, ปวช.3 หรือ ปวส.1, ปวส.2 แล้วแต่กรณี ในกลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน และ
สาขาวิชา/สาขางาน จัดเป็นกลุ่มมาตรฐานอาชีพให้มากที่สุดและควรจัดกลุ่มวิชาชีพให้อยู่ในกลุ่ม       
สายงาน (Field) และอาชีพเดียวกัน 
             2.2 สร้างฐานการทดสอบประเมินมาตรฐานอาชีพ ไม่น้อยกว่า 10 ฐาน การทดสอบให้
ครอบคลุมในมาตรฐานอาชีพในแต่ละ GVQ 1 – GVQ 5 
             2.3 ก าหนดเกณฑ์การผ่านมาตรฐานอาชีพในแต่ละฐาน ไม่ต่ ากว่า 80% 



 
 

38 
 

             2.4 สร้างเกณฑ์การผ่านมาตรฐานอาชีพ GVQ 1 – GVQ 5 ต้องผ่านทุกฐาน ที่เกณฑ์ไม่ต่ า
กว่า 80% 
            2.5 ผู้ขอรับประเมินมาตรฐานอาชีพ GVQ 1 – GVQ 5 ไม่ผ่านฐานใดให้ซ่อมได้ฐานนั้น
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
             2.6 ประกาศผลแต่ละฐานทันทีเมื่อทดสอบครบทุกฐานเสร็จแล้ว เพ่ือให้ผู้ขอรับ        
การประเมินได้ก าหนดเวลาการซ่อมภายใน 7 วัน 
           2.7 สรุปผลการสอบผ่าน/ไม่ผ่านแต่ละฐาน ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม ภายใน 7 วัน
ผู้รับผิดชอบคือคณะกรรมการจัดรูปแบบและเกณฑ์แต่ละฐาน 
 3.  บทบาทและหน้าที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานอาชีพ ระดับ ปวช. 
           3.1 ศึกษาค าจ ากัดความของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
           3.2 ความหมายระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับนักเทคโนโลยี  
 4.  บทบาทและหน้าที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานอาชีพ  
            4.1 ศึกษาค าจ ากัดความของผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  แล้วแต่กรณี 
            4.2 ความหมายระดับฝีมือระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี 
            4.3 ศึกษาโครงสร้างของหลักสูตร ในระดับ ปวช. หรือ ปวส. แล้วแต่กรณีในกลุ่มวิชาชีพ
พ้ืนฐาน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะและเลือกเสรี 
            4.4 บูรณาการกลุ่มวิชาชีพทั้งหมดเป็นงาน (Job) ตามสมรรถนะอาชีพ (Competence) 
ของรายวิชาให้อยู่ในสายงาน (Field) เดียวกัน โดยแยกระดับ GVQ 1 (ปวช.1) – GVQ 5 (ปวส.2) ใน
แต่ละสาขาวิชา/สาขางาน 
            4.5 จัดท ามาตรฐานอาชีพในแต่ละสาขาวิชาและสาขางาน ครอบคลุม ปวช. สอดคล้อง
ตรงกับ GVQ (General Vocational Qualifications) ในแต่ละระดับ (GVQ 1 – GVQ 5)  
           4.6 จัดสร้างแบบทดสอบเป็นฐานตามระดับของ GVQ 1 – GVQ 5 ของแต่ละ
สาขาวิชา/สาขางาน 
           4.7 สร้างเกณฑ์การประเมินผลแต่ละฐาน ผ่านไม่ต่ ากว่า 80% 
           4.8 แจ้งเกณฑ์การประเมิน ผ่าน/ไม่ผ่าน ให้ฝ่ายบริหารทราบ 
           4.9 จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ผู้ขอรับการประเมินผ่านทดสอบมาตรฐานอาชีพและเชิญ       
สถานประกอบการร่วมพิธี    
   
แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 
         ความหมายของการประเมินโครงการ 
 ฉวีวรรณ  พันวัน (2552: 42) กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินโครงการ เพ่ือพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบจุดเด่นและ
จุดด้อยของโครงการนั้นอย่างเป็นระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้นเพ่ือการด าเนิน
ต่อไป หรือปรับปรุงแก้ไขโครงการให้ดีขึ้นหรือล้มเลิกการด าเนินโครงการนั้น ส าหรับ พศิน  แตงจวง 
(2554: 26) ได้สรุปความหมายของการประเมินไว้ว่า การประเมินเป็นการสร้างสารสนเทศที่ถูกต้อง
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ชัดเจนและเพียงพอแก่ผู้ใช้ เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ เป็นการด าเนินงานที่ต้องท าควบคู่ไปกับ        
การด าเนินแผนงาน หรือโครงสร้าง ทั้งนี้เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ทันเวลาต่อการแก้ไขปรับปรุงโครงการ 
อีกทั้งเป็นการก ากับให้มีการด าเนินโครงการตามแผนหรือโครงการที่วางไว้  สอดคล้องกับรัตนะ         
บัวสนธ์ (2550: 17) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า เป็นการใช้กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ 
หรือการใช้เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพ่ือข้อมูลที่เป็นจริงและเชื่อถือได้เกี่ยวกับโครงการ 
เพ่ือให้การตัดสินใจว่าโครงการดังกล่าวดีหรือไม่ดีอย่างไร 
 นอกจากนี้ วูลท์และเซนเดอร์ Worthen and Sander (อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2548: 2) ได้ให้
ความหมายของการประเมินโครงการว่า เป็นการพิจารณาคุณค่าของสิ่งๆ หนึ่งประกอบด้วยการจัดหา
สารสนเทศเพ่ือตัดสินคุณค่าของแผนงาน ผลผลิต กระบวนการ หรือการบรรลุวัตถุประสงค์  หรือ        
การพิจารณาศักยภาพของทางเลือกต่าง ๆ ที่ใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 หากพิจารณาถึงความหมายที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การประเมินโครงการมีลักษณะ      
ที่ส าคัญคือ 
 1. การจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินงานตามโครงการในทุกรูปแบบและทุกข้ันตอน 
 2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ 
 3. มีการใช้ข้อมูลนั้นเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ 
 4. น าสารสนเทศท่ีได้มาใช้ในการปรับปรุงหรือแก้ไขการด าเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพ 
 สมเดช สีแสง และสุนันทา สุนทรประเสริฐ (2550: 18) ได้ให้ความหมายของการประเมิน
โครงการว่าเป็นกระบวนการตัดสินใจ และตัดสินคุณค่าของโครงการหรือทางเลือกในทางปฏิบัติ                 
ที่สามารถเลือกมาด าเนินการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนางานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดให้หรือไม่ เพ่ือ
ใช้เป็นขอ้มูลเพ่ือการตัดสินใจในการด าเนินงานต่อไป 
 พิสณุ ฟองศรี (2551: 4)ได้ให้ความหมายของการประเมินว่า กระบวนการตัดสินคุณค่าของสิ่งใด
สิ่งหนึ่งโดยน าสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 จากการศึกษาความหมายของประเมินโครงการข้างต้นสรุปได้ว่า การประเมินโครงการ 
หมายถึง กิจกรรมที่ได้รับจัดท าขึ้นแล้วน าไปด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และ
ตัดสิน เพ่ือด าเนินการหรือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขวิธีการเกี่ยวข้องกับโครงการ และหาผลที่เกิดขึ้น
เพ่ือน าไปบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยโครงการที่จัดท าขึ้นจะต้องสอดคล้องกับ
แผนงาน มีรูปแบบการด าเนินการที่จัดเตรียมไว้อย่างเป็นระบบสามารถ ตรวจสอบและประเมินผลได้ 
 ความส าคัญของการประเมินโครงการ 
 การประเมินเป็นระบบหนึ่งของการวางแผนและการบริหารงาน มีการประเมินทั้งเหตุและ
ประเมินผล กล่าวคือผลการประเมินย่อมท าให้ผู้บริหารได้ทราบจุดเด่นจุดด้อยเพ่ือที่จะได้เสริมจุดเด่น
และแก้ปัญหาจุดด้อยได้อย่างทันท่วงทีในฐานะผู้รับผิดชอบได้จากการประเมินผลที่ถูกต้องและเชื่อถือ
ได้จะต้องเป็นผลมาจากการประเมินโครงการหรืองานที่มีการด าเนินการอย่างมีจุดหมายที่ชัดเจน  
 สมหวัง พิทยานุวัฒน์ (2551: 92) ได้สรุปวัตถุประสงค์ส าคัญของการประเมินว่าเพ่ือช่วยปรับปรุง      
ในบริหารงานหรือโครงการ ตลอดจนการด าเนินงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือช่วยให้ผู้บริหาร
ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการหรืองานที่รับผิดชอบอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพสูงสุด ส าคัญวัตถุประสงค์
เฉพาะของการประเมินดังนี้ 
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 1. เพ่ือช่วยปรับปรุงพัฒนางานหรือโครงการต่าง ๆ  
 2. เพ่ือตัดสินผลเกี่ยวกับโครงการหรืออนาคตของโครงการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 3. เพ่ือช่วยให้ผู้บริการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการหรืออนาคตของโครงการได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
 การประเมินโครงการอย่างมีระบบย่อมมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารโครงการได้ตระหนักถึงคุณภาพ
โครงการก าหนดไว้ว่า สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้มาก
น้อยเพียงใดและช่วยให้ผู้บริหารสามารถจัดสินใจในการด าเนินงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการให้มี
ความถูกต้องเหมาะสม ส่งผลให้โครงการนั้นด าเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าประสงค์
ที่ก าหนดไว้ทุกประการ 
 รัตนะ บัวสนธ์ (2550 : 42-43) ได้สรุปความส าคัญของการประเมินโครงการไว้ 7 ประการ 
ประกอบด้วย 
 1. การประเมินโครงการเป็นกระบวนการมากกว่าวิธีการซึ่งเป็นกระบวนการใน 2 ลักษณะ 
คือ 
  1.1 เป็นกระบวนของการตัดสินกระบวนการเกี่ยวกับโครงการโดยใช้มาตรฐานหรือเกณฑ์
ในการเปรียบเทียบรวมทั้งการบรรยายผลที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
  1.2 เป็นกระบวนการใช้ข้อมูลประกอบการเปรียบเทียบหาแนวทางเลือกที่จะปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสม 
 2. การประเมินโครงการเป็นการพิจารณาตรวจสอบดูว่าโครงการนั้นได้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย
ที่ก าหนดไว้มากเพียงใด รวมทั้งเป็นการประเมินผลกระทบที่เกิดกับโครงการด้วย 
 3. การประเมินโครงการ เป็นการประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) และ 
การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation)  
 4. การประเมินโครงการ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการประเมินองค์ประกอบต่าง ๆ ของการเรียน
การสอนที่ด าเนินมาจนครบโครงการ ดังนั้นการประเมินผลการเรียนการสอนจึงเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการ 
 5. การประเมินโครงการ เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นหาค าตอบเฉพาะของโครงการ ไม่ได้มุ่งเน้นไป
ในเรื่องของการค้นหาทฤษฎี หรือหลักเกณฑ์ในการหาข้อสรุป แต่เป็นการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการใช้
ประโยชน์ 
 6. การประเมินโครงการเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารซึ่งมีประโยชน์มากมาย 
 7. การประเมินโครงการเป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องการบุคคลที่ปฏิบัติโครงการ 
 จากการศึกษาความส าคัญของการประเมินโครงการข้างต้นสรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ส าคัญของ
การประเมินโครงการคือ เพ่ือช่วยปรับปรุงในการบริหารงานหรือโครงการตลอดจนการด าเนินงาน
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเพ่ือช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการหรืองานที่รับผิดชอบ
อย่างถูกต้อง ผลของการประเมินโครงการจะชี้ให้ เห็นความส าเร็จของโครงการและผลกระทบของ
โครงการเพ่ือสนับสนุนในการตัดสินใจในการพัฒนาปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิผลดียิ่งขึ้นต่อไป 
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 ประโยชนข์องการประเมนิโครงการ 
 สมคิด พรมจุ้ย (2552: 30) ได้สรุปประโยชน์ของการประเมินโครงการไว้ ดังนี้ 
 1. ช่วยให้ข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ
ตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ ตลอดจนการตรวจสอบ
ความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
 2. ช่วยท าให้การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน 
 3. ช่วยในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการ 
 4. ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการ เพ่ือน าไปใช้ในการตัดสินใจ
และวินิจฉัยว่าจะด าเนินโครงการในช่วงต่อไปหรือไม่จะยกเลิกหรือขยายการด าเนินโครงการต่อไป 
 5. ช่วยให้ได้ข้อมูลที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการว่าเป็นอย่างไร 
 6. เป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติโครงการเพราะการประเมินโครงการด้วยตนเองจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานได้
ทราบผลการด าเนินงานจุดเด่นจุดด้อยและน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2553: 93-95) กล่าวถึงประโยชน์ของการประเมินโครงการ ไว้ดังนี้ 
 1. การประเมินเป็นเครื่องมือของการรับรองคุณภาพในการให้บริการ ถึงแม้จะไม่สามารถประกัน
ผลสัมฤทธิ์ชั้นสูงสุดของโครงการได้ แต่ก็สามารถจะรับรองคุณภาพของการให้บริการในระดับหนึ่งได้ 
ด้วยเหตุนี้ องค์กรที่เป็นเจ้าของโครงการต่างๆจ านวนมากจึงเห็นความจ าเป็นที่ต้องใช้วิธีประเมินโครงการ
เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่น่าเชื่อถือจากบุคคลที่เก่ียวข้อง รวมทั้งจากประชาชนทั่วไปด้วย 
 2. การประเมินช่วยให้ผู้สนับสนุนด้านเงินทุนได้รับทราบปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงานของ
โครงการ โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์จากสภาพการณ์ที่เป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่จัดขึ้น
เพ่ือการกุศล เช่น โครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส จากการประเมินโครงการ
ดังกล่าว ย่อมท าให้ทราบว่า ทุนที่ ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนี้มีจ านวนเพียงพอหรือไม่          
เด็กนักเรียนที่เข้ารับบริการจากโครงการประเภทนี้มีความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในด้านใดบ้าง 
ทั้งนี้เพ่ือจะได้หาทางปรับปรุงหรือแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในโอกาสต่อๆ ไป 
 3. การประเมินช่วยให้ได้ข้อมูลซึ่งเป็นสารสนเทศที่มีคุณค่าส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
หน่วยงานที่ต้องพิจารณาจัดสรรเงินทุนเพ่ือให้การสนับสนุนโครงการ เช่น ส านักงบประมาณแผ่นดิน เป็นต้น 
จะเห็นได้ว่า ก่อนที่จะมีการอนุมัติงบประมาณให้แก่โครงการใดๆ ทางส านักงบประมาณแผ่นดินก็มักจะ
ขอข้อมูลสารสนเทศที่เป็นผลการประเมินจากหน่วยงานซึ่งจัดท าโครงการเหล่านั้นไปประกอบการพิจารณา
ด้วยเสมอ ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดสรรเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดค าวิพากษ์วิจารณ์ และ
สอดคล้องกับความต้องการที่เป็นจริง 
 4. การประเมินช่วยชี้ให้เห็นความส าคัญของแต่ละโครงการตามล าดับก่อนหลัง โดยสามารถ 
จะทราบได้ว่า โครงการใดมีความจ าเป็นเร่งด่วนกว่ากัน ทั้งนี้เพ่ือช่วยแก้ปัญหาในการคัดเลือกโครงการ 
ตลอดจนช่วยลดความกดดันจากอ านาจทางการเมือง อันเนื่องมาจากโครงการมีจ านวนมาก (ทั้งจาก
การขยายโครงการและโครงการต่อเนื่อง) แต่เงินทุนสนับสนุนมีจ านวนจ ากัด ดังนั้น การประเมิน
โครงการต่าง ๆ อย่างมีระบบและครบทุกขั้นตอนจะท าให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งจะช่วย
ชี้แนะได้ว่า โครงการใดควรจะได้รับการพิจารณาให้การสนับสนุนก่อน และโครงการใดควรจะให้        
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การสนับสนุนในล าดับถัดไป เป็นต้น ตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องนี้ ก็คือ การที่ส านักงานพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการแหล่งน้ าขนาดเล็ก                 
ในส่วนภูมิภาคได้อย่างเป็นระบบ โดยสามารถชี้ชัดได้ว่า ท้องถิ่นใดมีความเดือดร้อนหรือมีความต้องการ
ในเรื่องนี้มากเป็นอันดับที่ 1, 2 และ 3 ตามล าดับ ข้อมูลท านองนี้เมื่อน ามาพิจารณาร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ 
ของโครงการ ก็ย่อมจะเป็นสารสนเทศที่ส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการตัดสินใจที่จะท าให้          
การสนับสนุนโครงการเพื่อจัดหาแหล่งน้ าของท้องถิ่นใดตามล าดับก่อนหลังได้อย่างเหมาะสม และตรง
ตามความต้องการของประชาชนผู้ประสบปัญหาอย่างแท้จริง 
 5. การประเมินช่วยให้ได้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้รับบริการ ข้อมูลประเภทนี้ท าให้ทราบถึงข้อจ ากัด
และปัญหาต่างๆในการปฏิบัติงาน เพ่ือน ามาปรับปรุงโครงการ ตลอดจนเพ่ือก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ 
 6. การประเมินช่วยให้ทราบถึงผลผลิตของโครงการทั้งในด้านที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์
ควบคู่กันไป ถึงแม้ว่าการด าเนินโครงการต่างๆ ล้วนแต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่พึงประสงค์เป็นหลัก 
แต่ในความเป็นจริงแล้ว ก็อาจจะมีผลผลิตบางส่วนที่ไม่พึงประสงค์เกิดตามมาด้วยโดยเหตุนี้  สคริฟเวน 
(Scriven, 1976) จึงได้เสนอเทคนิคการประเมินแบบไม่ยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก หรืออาจจะเรียกเสีย
ใหม่ว่า "วิธีการประเมินแบบอิสระ" ขึ้นทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถใช้ประเมินในสิ่งที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้ง
ผลกระทบต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการด าเนินโครงการนั้นๆ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าวิธีการประเมิน
แบบอิสระตามทัศนะของสคริฟเวนนี้จะมีคุณค่ามากกว่าวิธีการประเมินที่ยึดวัตถุประสงค์เป็นหลักเพียง
อย่างเดียว 
 เชาว์ อินใย (2553: 12) กล่าวถึงประโยชน์ของการประเมินโครงการ คือกระบวนการที่มีระบบ        
เพ่ือตัดสินความส าเร็จของโครงการ เป็นการเตรียมสารสนเทศเพ่ือใช้ ในการปรับปรุงโครงการ                  
ทางสังคมศาสตร์ ช่วยให้มีทางเลือกในการด าเนินโครงการได้มากมายที่จะท าให้การด าเนินโครงการ       
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้ในการปรับปรุงโครงการให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่ามากที่สุด 
 สรุปได้ว่า การประเมินโครงการช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศในการก าหนดวัตถุประสงค์ของ 
การด าเนินงานให้มีความชัดเจน ช่วยให้ผู้สนับสนุนด้านเงินทุนได้รับทราบปัญหา หรืออุปสรรค              
จุดแข็งจุดอ่อนในการด าเนินงานของโครงการ โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์จากสภาพการณ์ที่เป็นจริง 
เพ่ือน าข้อมูลนั้นๆ ไปปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพิจารณาว่าจะด าเนินโครงการ
ต่อไปหรือยกเลิกโครงการ 
 กระบวนการของการประเมินโครงการ 

การประเมินโครงการเป็นระบบหนึ่งของการวางแผนงานและบริหารจัดการหรือเป็นโครงการ
การบริหารงาน จึงมีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงกระบวนการของการประเมินโครงไว้ดังนี้ 

เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2553: 94) ได้ก าหนดขั้นตอนของการประเมินโครงการไว้          
4 ขั้นตอน 
 1. ตรวจสอบว่ามีโครงการใดที่ต้องการประเมินผล 
 2. จะประเมินผลเรื่องอะไร อย่างไร เมื่อไร 
 3. การเลือกเครื่องมือประเมิน 
 4. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
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           สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ (2551: 98-101) ได้กล่าวถึงกระบวนการประเมินโครงการไว้ 5 ขั้นตอน
ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของกาประเมินดังนี้ 
  1.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหรือสิ่งที่มุ่งประเมินกับวัตถุประสงค์
หลักของโครงการ ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครบ้างที่ต้องการใช้ผลการประเมินในครั้งนี้ 
  1.2 สัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชาของผู้ประเมินและกลุ่มผู้ใช้ผลการประเมินเกี่ยวกับ
ความต้องการใช้ผลประเมิน ต้องการเมื่อใด ต้องการสารสนเทศในประเด็นใดบ้าง 
  1.3 จากข้อมูล1.1 และ 1.2 ก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประเมิน
 ขั้นที่ 2 วางแผนการประเมิน เมื่อก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประเมินแล้วน า
วัตถุประสงค์ของการประเมินในแต่ละข้อมาวิเคราะห์เพ่ือวางแผนประเมิน 
 ขั้นที่ 3 ด าเนินการประเมินตามแผน เมื่อจัดท าแผนการประเมินเรียบร้อยแล้วเริ่มเก็บข้อมูล
ในช่วงต่าง ๆ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ระบุไว้ในแผนการประเมิน 
 ขั้นที ่4 วิเคราะห์ข้อมูล แจงนับข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินแต่ละ
ข้อและสรุปวัตถุประสงค์ข้อนั้น ๆ บรรลุหรือไม่เพียงใด รวมถึงปัญหาอุปสรรค 
 ขั้นที่ 5 รายงานผลการประเมิน โดยทั่วไปรายงานประเมินผล มักจะท าเป็นลายลักษณ์
อักษรในรูปแบบของรายงาน ซึ่งแบ่งเป็นรายงานรวมฉบับเดียว หรือประเมินผลโครงการและติดตาม
ผล หรือแยกเป็นรายงาน 2 ฉบับ คือรายงานการประเมินผลโครงการหลังจากเสร็จสิ้นและรายงาน
การติดตามผลหลังเสร็จสิ้นโครงการไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
 สมเดช สีแสง และสุนันทา สุนทรประเสริฐ (2550: 9) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการประเมินโครงการ
ไว้ 5 ขั้นคือ 
 1. การศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดของโครงการที่จะประเมิน 
 2. ตั้งวัตถุประสงค์การประเมิน 
 3. ออกแบบหรือก าหนดกรอบการประเมิน 
 4. ด าเนินการประเมินตามกรอบท่ีก าหนด 
 5. สรุปและเขียนรายงานการประเมิน 
 พิสณุ ฟองศรี (2551: 106) ได้สรุปว่า ขั้นตอนในการประเมินโครงการโดยทั่วไปที่ส าคัญ            
มี 8 ขั้นตอน คือ การศึกษาแนวคิดการประเมินและโครงการพร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การก าหนด
วัตถุประสงค์หรือประเด็นการประเมินและตัวชี้วัด การก าหนดเกณฑ์และค่าน้ าหนัก(ถ้ามี) การก าหนด
กรอบและขอบเขตการประเมิน การสร้างและพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการประเมิน ซึ่งแต่ละขั้นตอนอาจปรับให้เหมาะสม
กับโครงการที่จะประเมินได ้

จากการศึกษากระบวนการของการประเมินโครงการข้างต้นสรุปได้ว่า การประเมินโครงการ 
มีองค์ประกอบหรือขั้นตอนในการประเมินโครงการที่ส าคัญคือการศึกษาคิดวิเคราะห์รายละเอียดของ
โครงการที่จะประเมิน ตั้งวัตถุประสงค์การประเมินออกแบบหรือก าหนดกรอบการประเมิน 
ด าเนินการประเมนิตามกรอบท่ีก าหนดและขั้นสรุปและเขียนรายงานการประเมิน 
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 รูปแบบของการประเมินโครงการ 
 ในการวิจัยประเมินโครงการ เป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นในการรวบรวมข้อมูลสนเทศเกี่ยวกับ          
การด าเนินโครงการ เพื่อจะน าไปใช้ในการตัดสินใจประกอบการพิจารณา ปรับปรุงโครงการโดยทั่วไป
แล้วในเรื่องของการประเมินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานั้น จะมีแบบจ าลองการประเมินที่น่าจะ
น ามาเป็นแนวทางการประเมินโครงการ ซึ่งมีผู้เสนอไว้หลายแบบด้วยกันดังนี้ 
 1. รูปแบบของการประเมินของ Tyler ไทเลอร์ (Tyler) (อ้างถึงใน นิวัติ ม่วงเงิน, 2549: 23-24) 
เป็นนักประเมินที่ให้ความสนใจและพัฒนารูปแบบการประเมินมาใช้ในการประเมินโครงการ         
ทางการศึกษา นอกจากจะเป็นบุคคลที่มีความส าคัญทางการประเมินแล้วยังเป็นผู้ที่ให้แนวคิดส าคัญ
ในการพัฒนาหลักสูตรอีกด้วย ส าหรับความหมายของการประเมินมี 2 ประการ คือ 
 1.1 เพ่ือตรวจสอบว่า บรรลุส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของโครงการที่ก าหนดไว้ในรูปของ
จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมมากน้อยเพียงใด 
 1.2 เพ่ือหาข้อมูลสารสนเทศ มาใช้ในการพัฒนาโครงการบทบาทของการประเมิน  
มีบทบาทส าคัญในการจัดหาข้อมูลสารสนเทศที่แสดงว่าการจัดด าเนินโครงการบังเกิดผลโดยก าหนด
ขั้นตอน ดังนี้ 
 1) ก าหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมให้ชัดเจนว่า เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วผู้เข้าร่วม
โครงการจะต้องเกิดพฤติกรรมอะไรบ้าง อาจเป็นพฤติกรรมรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้ 
 2) ก าหนดและเลือกเนื้อหาส าคัญที่จะท าให้ผู้ร่วมโครงการได้เกิดการเรียนรู้มี           
การเปลี่ยนแปลงไปตามจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ 
 3) ก าหนดประสบการณ์การเรียนการสอน สถานการณ์ และวิธีการต่าง ๆ ที่จะท าให้
ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
 4) เลือกและสร้างเครื่องมือในการวัดพฤติกรรมที่ได้ระบุไว้ในจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ระบุว่าได้มีการบรรลุจดมุ่งหมายแล้ว 
 5) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ และใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับเปรียบเทียบกับจุดมุ่งหมาย              
ที่ก าหนดไว้ เพ่ือการพิจารณาจุดเด่นและจุดด้อยของโครงการด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้              
การประเมินรูปแบบนี้มีลักษณะเป็นการประเมินในระบบปิด กล่าวคือสนใจผลหรือส่วนประกอบ
เฉพาะที่จะใช้เพ่ือประเมินจุดมุ่งหมายเท่านั้นไม่ค านึงถึงผลอย่างอ่ืน ลักษณะส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ
เป็นการประเมินผลรวมสรุป (Summative Evaluation) ที่เน้นผลสุดท้ายมีประโยชน์ต่อการปรับปรุง
โครงการน้อยมาก 
             กาญจนา วัธนสุนทร (2551 : 69) กล่าวถึง โมเดลประเมินรุ่นแรกสุดที่เป็นที่ยอมรับกัน
ระหว่างนักประเมินว่าเป็นการเริ่มยุคแห่งความเป็นระบบของการประเมิน คือโมเดล ไทเลอร์ ซึ่งถือว่า
เป็นบิดาแห่งการประเมิน ได้น าเสนอในปี 1942 – 1943 โดยท่านผู้นี้ให้นิยามว่า การประเมิน คือ           
การเปรียบเทียบผลอันเกิดจากการปฏิบัติ หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับจุดหมายที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
 ด้วยนิยามนี้ การเรียนการสอนและท้ายที่สุด คือ การวัดและประเมินผลการศึกษา ซึ่งอาจ
เขียนรูปแบบในเชิงภาพและขั้นตอนการท างาน ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 โมเดลการประเมินของไทเลอร์ 
            (ที่มา: กาญจนา วัธนสุนทร, 2551: 69) 
 
 การประเมินจึงยึดจุดมุ่งหมายของสิ่งที่มุ่งประเมินเป็นหลัก เนื่องจากเป็นโมเดลประเมิน 
ที่เกิดขึ้นในแวดวงการศึกษา ดังนั้น กิจกรรมของสิ่งที่มุ่งประเมินจึงเริ่มที่การก าหนดวั ตถุประสงค์ 
ของการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และหลังที่สอนจบลงตามเนื้อหาที่ก าหนด จึงท า 
การตรวจสอบการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน ว่าสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้มากน้อย
เพียงใด ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ที่ไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย ก็ได้รับการตัดสินว่าไม่ผ่าน ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ 
ตามจุดมุ่งหมายถือว่าผ่าน ดังนั้น การตัดสินผลได้จาก การเปรียบเทียบ A และ C 
 การประเมินด้วยรูปแบบหรือหลักการนี้ เมื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็น 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ท าให้การตัดสินเกี่ยวกับผู้เรียน มีการด าเนินงานเมื่อสิ้นภาคเรียน หรือสิ้นสุด
ปีการศึกษา เป็นการใช้ผลการประเมินเป็นสารสนเทศเพ่ือการตัดสินผู้เรียนว่า ได้/ผ่าน หรือ ตก/ไม่ผ่าน 
เท่านั้น ผู้เรียนที่ ตก/ไม่ผ่าน ต้องย้อนกลับไปเรียนใหม่อีก 1 ภาคเรียน หรือ 1 ปี กลับไปเรียนทุกอย่าง
เหมือนเดิมกับคนกลุ่มใหม่ อาจด้วยวิธีการเดิม ๆ สภาพแวดล้อมเดิม ๆ กับผู้สอนคนเดิม ไม่สามารถใช้ 
ผลการประเมินในการพัฒนาผู้เรียนได้ตรงจุด ด้วยไม่ทราบว่าสาเหตุใดผู้เรียน จึงมีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ เรียกได้ว่า ทราบแต่ทุกข์ ไม่ทราบสาเหตุ ดังนั้น จึงไม่ทราบว่า จะแก้ไขอย่างไรจึงจะดี 
นอกจากให้เรียนใหม่ และไม่ทราบสาเหตุของการสอบตกของนักเรียน ดังนั้น การแก้ไขจึงมุ่งที่นักเรียน
เท่านั้น กิจกรรมการเรียนการสอนจึงถูกมองเป็นเหมือนกล่องด า ซึ่งอาจเรียกว่ากล่องด าของเครื่องบิน 
เนื่องจากแม้ผู้ เรียนจะสอบไม่ผ่าน ก็ไม่สามารถไขปัญหาความลับของกิจกรรมการเรียนการสอน 
ในห้องเรียนได ้
 ประเด็นวิจารณ์ถึงจุดด้อยของโมเดลนี้ คือ การประเมินเพียงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้าน 
พุทธิปัญญานั้น ยังไม่ครอบคลุมลักษณะของมนุษย์ที่ใช้การศึกษา เป็นเครื่องมือพัฒนา การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เป็นสุขทั้งคนที่อยู่ในสังคม และเป็นสุขท้ังสังคม
เองคือ ผู้คนอ่ืน ๆ ที่อยู่รอบข้างคน ๆ นั้น น่าที่จะมองทั้งด้านสติปัญญา จิตใจ และการประกอบสัมมาอาชีพ 
ข้อวิจารณ์รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสิ่งมุ่งประเมิน ที่หลากหลายขึ้น  
มีการประเมินมากกว่าเพียงผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เช่น ประเมินทั้ งเจตคติ ทักษะ พฤติกรรม  
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การประเมินหลังจากนั้นจึงเริ่มเป็นไปตามธรรมชาติของการพัฒนาคน เหมือนการส่องกระจกที่สามารถ
ท าไปพัฒนาไป ท าให้แน่ใจในความส าเร็จตามที่ได้ระบุไว้ล่วงหน้า  
 ดังนั้น รูปแบบการประเมิน หรือแนวคิดในเรื่องการประเมินทางการศึกษาในระยะต่อจาก ไทเลอร์ 
มีการพัฒนามาเป็นล าดับ ไม่ประเมินเพียงผลของการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น เช่น การเสนอรูปแบบ
ประเมินที่ประกอบด้วย การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) และการประเมินผล 
รวมสรุป (Summative Evaluation) โดยสคริปเวน Scriven (1976 : 152) ซึ่งเปรียบเทียบการประเมิน
ความก้าวหน้ากับการชิมซุปของพ่อครัว และการประเมินรวมสรุปกับการชิมซุปของลูกค้า น าสู่รูปแบบ 
ที่มีองค์ประกอบที่มุ่งประเมินในลักษณะที่เป็นระบบ มองทั้งในด้านปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการและผลลัพธ์ 
จนถึงรูปแบบที่ใช้การประเมินเพ่ือการจัดท าและบริหารจัดการโครงการ ท าให้โครงการที่มีเป้าหมาย
เดียวกัน อาจมีรายละเอียดในการด าเนินงานแตกต่างกัน ตามบริบทของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโครงการ          
ใช้การประเมินเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น ท าให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับ
ปัญหา สาเหตุของปัญหา สามารถวิเคราะห์ทางเลือกที่สามารถใช้ในการแก้ไขปัญหา ตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่เป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา จัดท าแผนหรือโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหา ประเมินความเป็นไปได้
และประเมินปัจจัยเบื้องต้นที่ต้องการใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ต้องการ
ใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ประเมินกระบวนการเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาที่อาจมีขึ้น  
โดยไม่ได้คาดไว้ เพ่ือให้ได้ผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามที่ก าหนดในเป้าหมาย และประเมินผล         
การด าเนินงานเพ่ือพิจารณาคุณค่าของโครงการในภาพรวม ซึ่งกระบวนการด าเนินงานทั้งระบบเน้น          
การใช้ผลการประเมิน เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการที่มุ่งประเมินตั้งแต่การจัดท าโครงการ รวมทั้ง
การบริหารจัดการโครงการโดยตลอด  
            2. รูปแบบของการประเมินของ Cronbach 
 ครอนบาค (Cronbach) (อ้างถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2553: 30) เสนอความคิดในเรื่อง
ของการประเมินโดยเรียกแนวคิดนี้ว่า การประเมินเป็นยุทธศาสตร์ของการตัดสินใจ ถึงแม้ว่าแนวคิด
ของ Cronbach จะไม่ให้รายละเอียดที่ชัดเจน และเป็นระบบแต่ก็เป็นความคิดที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งใน
การพัฒนารูปแบบการประเมินของ Scriven and Stake ในเวลาต่อมาเพราะบุคคลทั้งสองได้น า
แนวคิดของ Cronbachมาขยายเพ่ิมเติม และสร้างเป็นรูปแบบการประเมินขึ้นอีก 2 รูปแบบด้วยกัน 
แนวคิดการประเมินของ Cronbach ได้เสนอว่าการประเมินที่น าไปสู่การตัดสินใจมี 3 กรณี คือ 
 1) การปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาเพ่ือตัดสินว่า วัสดุอุปกรณ์การสอนและวิธีการสอนที่ใช้อยู่
เป็นที่พอใจเพียงใด มีส่วนใดบ้างที่ควรปรับปรุง 
 2) การพิจารณาตัวบุคคลเพ่ือตัดสินว่าจะวางแผนการสอนอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับ           
ความต้องการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน 
 3) การจัดระบบการบริหารเพ่ือช่วยตัดสินใจว่าควรจะจัดระบบการบริหารอย่างไรจึงจะ
เหมาะสม 
 ครอนบาค (Cronbach) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินเกี่ยวกับการเรียนการสอน ไว้ 4 วิธี 
 1) การศึกษากระบวนการ เป็นการศึกษาขึ้นตอนต่าง ๆ ในระหว่างการด าเนินการเรียน           
การสอนเน้นการปฏิบัติการของครู 
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 2) เน้นวัดความสามารถของผู้ เรียน ซึ่งจะวัดความสามารถในหลายด้านไม่เฉพาะแต่ตาม
วัตถุประสงค์หลักสูตรเท่านั้นอยู่กับผู้ประเมิน และใช้วิธีการหลายวิธีการในการวัดแต่ต้องเหมาะสมกับ
จุดมุ่งหมายที่จะวัด สิ่งส าคัญต้องมีความเชื่อม่ันได้ 
 3) การวัดเจตคติ เขาเชื่อว่าเจตคติเป็นความเชื่อของบุคคล ถ้าผู้ เรียนเจตคติที่ดีต่อการเรียน 
ผู้เรียนจะมีความสนใจในกิจกรรมการเรียน การวัดอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม หรือ
วิธีอ่ืน ๆ  
 4) การติดตามผล เป็นเรื่องที่ต้องใช้ เวลาติดตามผลผู้ส าเร็จตามหลักสูตรโดยมุ่งผล         
ตามหลักสูตรหรือรายวิชาในภาพรวมไม่เน้นการเปรียบเทียบหลักสูตร ซึ่งมีความเบี่ยงเบนได้ง่าย 
 3. รูปแบบการประเมินของ Alkin 
 อัลคิน (Alkin) ได้เสนอทฤษฎีการประเมินในบทความ Evaluation theory Development 
เมื่อ ค.ศ. 1969 จุดเน้นของทฤษฎีนี้คือ การประเมินเพ่ือการตัดสินใจขอบเขตของข้อสนเทศที่สมบูรณ์
ในเรื่องของข้อมูลแหล่งข้อมูลและเก็บรวบรวมตลอดจนวิธีการวิเคราะห์เพ่ือไปสู่การสรุปที่ถูกต้อง            
ซึ่งจะก่อให้เกิดการตัดสินใจโครงการนั้นว่าจะด าเนินการอย่างไร รูปแบบการประเมินนี้บางทีเรียกว่า 
CSE Model ซึ่งเป็นรูปแบบของ Center for the of Evaluation  
 วิธีการประเมิน อัลคิน (Alkin) ได้วางแนวทางประเมินโครงการในด้านต่าง ๆ 5 วิธี ดังนี้ 
 1. การศึกษาระบบ (System Assessment) เป็นการศึกษาระบบของโครงการช่วยท าให้
มองเห็น เข้าใจในขอบเขตและจุดมุ่งหมายได้อย่างดี ท าให้สามารถมองเห็นแนวทางในการประเมินได้
อย่างถูกต้อง นอกจากนี้การศึกษาถึงความต้องการของนักเรียนของชุมชนในสภาวการณ์นั้นเพ่ือจะได้
เปรียบเทียบความต้องการของด้านต่าง ๆ ของนักเรียน โรงเรียนและชุมชนท าให้เกิดการหล่อหลอม
และสร้างความสัมพันธ์ให้ผสมกลมกลืนอย่างดีที่สุด บางทีเรียกข้ันตอนนี้ว่าท าการส ารวจคามต้องการ 
(Need Assessment) เพ่ือท าการตัดสินใจในการเลือกปัญหาของโครงการนั้น 
 2. การวางแผนโครงการ (Program Planning) เป็นส่วนที่จะประเมินในการวางแผนของ
โครงการว่าได้ด าเนินการตามแผนเป็นอย่างไร เลือกกระบวนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับระบบ
ดังกล่าวมาแล้วอย่างไร หมายถึงการจะท าให้ความต้องการของนักเรียน วิทยาลัยและชุมชนได้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ เทคนิคที่ใช้การประเมินอาจใช้เกณฑ์ภายใน ได้แก่ การประเมินในด้าน
โครงสร้างระบบและความเป็นไปได้ทางปฏิบัติ ส่วนการใช้เกณฑ์ภายนอกอาจใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ 
หรือจะใช้วิธี Delphi ก็ได้ การตัดสินใจตอนนี้คือการเลือกโครงการนั่นเอง 
 3. การปฏิบัติตามโครงการ (Program Implementation) เป็นการประเมินการน าไปใช้หรือ
การปฏิบัติ เป็นการตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด หรือเป็นการประเมิน
ความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่ก าหนดให้กับสิ่งที่ปฏิบัติจริงนั่นเอง การประเมินในระหว่างการปฏิบัตินี้
จะช่วยท าให้มองเห็นภาพการท างานเป็นระยะไป เป็นการประเมินที่เรียกว่า Formative Evaluation
ซึ่งถือว่าเป็นการประเมินเพ่ือช่วยให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาในระหว่างการด าเนินการได้เป็นอย่างดี 
การตัดสินใจขั้นนี้ คือ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการ 
 4. ปรับปรุงโครงการ (Program Improvement) ได้แก่ การประเมินสรุปผลการจัดโครงการ
ในขั้นนี้จะน าข้อมูลทั้งหลายมาท าการวิเคราะห์โดยแยกเป็นปัญหาแต่ละด้านไปแล้วสรุปเป็นภาพรวม
เพ่ือเสนอให้ผู้รับผิดชอบในโครงการได้ตัดสินใจ อาจจะมีข้อมูลที่ตามมาหรือเป็นผลกระทบของ
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โครงการซึ่ง Alkin เสนอแนะว่า ผลกระทบก็ถือเป็นผลของโครงการที่มีความส าคัญเช่นเดียวกับผลผลิต
ของโครงการโดยตรง 
 5. การให้สัตยาบันโครงการ (Program Approachment) เป็นการให้การรับรองร่วมกันใน
โครงการหลังได้รับข้อมูลในด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากนักประเมินอย่างเพียงพอ ผลการให้การรับรอง
ว่าโครงการนี้จะรับหรือไม่รับ ขั้นตอนนี้เป็นการตัดสินใจในการจะยุติหรือรับรองโครงการ 
 
การประเมนิผลโครงการรปูแบบซิป (CIPP Model) 
 กาญจนา วัธนสุนทร (2551: 71) กล่าวว่า CIPP Model เป็นรูปแบบของการประเมินที่มี
ความเป็นพลวัตร ประกอบด้วยการประเมิน 4 ประเภท โดยที่  C ย่อมาจาก Context Evaluation 
ส่วน 1 ย่อมาจาก Input Evaluation ตัว P ตัวแรก ย่อมาจาก Process Evaluation และ P ตัวหลังย่อ
มาจาก Product Evaluation ดังนั้น รูปแบบการประเมินจึงประกอบด้วยการประเมิน 4 ลักษณะ คือ 
การประเมินบริบท (Context) ประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input) ประเมินกระบวนการ (Process) และ
ประเมินผลลัพธ์ของโครงการ (Product) โดยการประเมินแต่ละประเภทในโมเดล ด าเนินการต่างกาละ 
และมีวัตถุประสงค์ในการน าผลการประเมินไปใช้ในการบริหารจัดการโครงการในระยะต่าง  ๆ กัน 
โครงการที่ประเมินด้วย CIPP อาจเป็นโครงการที่เริ่มด้วยนโยบายยังไม่มีแผนการด าเนินงาน หรือยังไม่ได้
เขียนในรูปโครงการ หรือมีแผนการด าเนินงานในรูปโครงการแล้ว แต่ยังไม่มีการด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็น
โครงการในลักษณะใด จะต้องเริ่มกิจกรรมแรกที่ การประเมินบริบท บริบทในที่นี้ คือ บริบท ที่ต้องการ
แก้ปัญหาด้วยโครงการ เช่น ในกรณีของสถานศึกษาอาจเริ่มต้นการประเมินด้วยความต้องการจ าเป็น 
(Needs) หรือปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยให้พิจารณาในลักษณะของความ
แตกต่างระหว่างสภาพที่คาดหวังกับสภาพที่เป็นจริงในขณะนั้น สภาพที่คาดหวัง เช่น นโยบายของหน่วย 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของครู ที่ก าหนดไว้ตามมาตรฐานของ
หน่วยงาน คุณภาพของการบริหารจัดการสถานศึกษาที่คาดหวัง ส่วนสภาพ  ที่ เป็นอยู่จริง เช่น           
การด าเนินงานของโรงเรียนในมิติต่าง ๆ ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ผลการประเมินของ สมศ. 
สภาพการณ์ระหว่างโรงเรียน และชุมชน สภาพ และความต้องการของชุมชน เป็นต้น ดังแผนภาพที่ 3 
การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น/ปัญหา 
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ภาพที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น/ปัญหา 
            (ที่มา: กาญจนา วัธนสุนทร, 2551: 72) 
 
 การวิเคราะห์ปัญหา หรือความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา อาจพบช่องว่างระหว่าง สิ่งที่
ต้องการ กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหลายประการ อาจต้องวิเคราะห์ว่าปัญหาใดมีความหนักหนามากที่สุด  
อาจเป็นปัญหาที่ ถ้าแก้ไขก่อนปัญหาอ่ืนแล้วอาจท าให้ลดปัญหาอ่ืน ๆ ลงได้ ท าให้ควรแก้ไขเร่งด่วนที่สุด 
น าปัญหานั้นมาวิเคราะห์หาสาเหตุ สาเหตุของปัญหาอาจมีหลายสาเหตุ ก็ท าเช่นเดียวกับการพิจารณา
ปัญหา คือ วิเคราะห์ว่ามีสาเหตุใดบ้าง จากสาเหตุที่วิเคราะห์ได้ จะมีวิธีการใดบ้างที่น ามาใช้เพ่ือให้
แก้ปัญหาที่สาเหตุนั้น ๆ ได้ วิธีการแก้ไขปัญหาอาจมีหลายวิธี เรียกว่าทางเลือก อาจมีทางเลือก             
ในการแก้ไขหลายทางเลือกต้องวิเคราะห์ว่าทางเลือกใดที่เป็นไปได้ ที่สามารถด าเนินการได้จริงมากที่สุด 
การวิเคราะห์ทางเลือกอาจท าโดยการวิเคราะห์ถึงทรัพยากร หรือปัจจัยที่มีอยู่และปัจจัย ที่ต้องการว่ามี
ปัจจัยพอที่จะด าเนินการแก้ปัญหาได้หรือไม่ หรือถ้ามีปัจจัยไม่พอจะสามารถหาปัจจัยมาเพ่ิมเติมได้
หรือไม่ ถ้าการแก้ไขปัญหาต้องการความร่วมมือจากผู้ เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ผู้รับผิดชอบ จะได้รับ 
ความร่วมมือหรือไม่  เมื่อพิจารณาและหาทางเลือกที่ดีที่สุดแล้ว  จะท าให้ก าหนดผลลัพธ์ที่ ได้  
จากทางเลือกที่ก าหนด และวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานได้ และสามารถวางแผนการด าเนินงาน
แก้ปัญหาด้วยการใช้โครงการเป็นเครื่องมือ 
 ค าถามที่ต้องถามและหาค าตอบ เพ่ือที่จะสามารถจัดท าแผน/โครงการที่เหมาะสมกับบริบท 
อาจประกอบด้วยค าถาม เช่น เป็นโครงการที่สนองปัญหา หรือความต้องการจ าเป็นที่แท้จริงหรือไม่
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจนเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรหรือนโยบาย
ของหน่วยเหนือหรือไม่ เป็นโครงการที่เป็นไปได้หรือไม่ในทางปฏิบัติ 
 เมื่อตอบค าถามข้างบนได้ ผู้รับผิดชอบโครงการนี้ สามารถก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของโครงการให้สอดคล้องกับปัญหา และก าหนด/ปรับวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับปัญหา
และสาเหตุ และเขียนหรือปรับส่วนอ่ืน ๆ ของโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
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ของโครงการ เช่น ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัดความส าเร็จ กิจกรรม การก ากับติดตาม และประเมิน 
รวมถึงทรัพยากรที่ต้องการในการด าเนินงานตามโครงการ และระยะเวลาการด าเนินงาน โครงสร้างของ
โครงการที่เขียนขึ้น นอกจากวัตถุประสงค์และเป้าหมายแล้ว องค์ประกอบอื่นเป็นเพียงร่าง เพ่ือที่จะหา
ข้อมูลมาสนับสนุนความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ต่อไป 
 การด าเนินงานประเมินบริบทในสถานศึกษา อาจเริ่มด้วยการที่ผู้บริหารก าหนดเป็นนโยบาย 
ให้มีการส ารวจความต้องการจ าเป็นหรือปัญหาในการเรียนการสอน ของแต่ละกลุ่มสาระวิชาเพ่ือให้   
แต่ละกลุ่มสาระได้พัฒนา หรือแก้ปัญหาในการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้ที่ รับผิดชอบ  
การด าเนินงานในสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่ผู้เขียนได้เกี่ยวข้องด้วย พบว่า วิชาการบริหารงานอาชีพ เป็นวิชาที่
อาจารย์ผู้สอนบ่นว่าผู้ปกครองไม่ให้ความสนใจ ไม่ให้ความร่วมมือ ซึ่งครูผู้สอนได้เก็บรวบรวมข้อมูล
สาเหตุของปัญหาดังกล่าว ด้วยการพูดคุยกับนักเรียน และผู้ปกครอง พบสาเหตุของการไม่ให้ความสนใจ
เนื่องจากผู้ปกครองเห็นว่า เป็นวิชาที่ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรแก่การด าเนินชีวิตของนักเรียนในการท างาน
บ้านตามที่ก าหนดในหลักสูตร งานที่ครูให้มานั้น บางครั้งผู้ปกครองต้องช่วยนักเรียนท า ท าแล้วนักเรียน
ก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรที่จะเป็นประโยชน์ส าหรับตนเองหรือครอบครัว ฯลฯ ผลการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและ
สอบถามจากนักเรียน ดังภาพที่ 4 
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ภาพที ่4 แสดงการวิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุของปัญหาในระดับต่าง ๆ 
            (ที่มา : กาญจนา วัธนสุนทร. 2551 : 74) 
 
 อย่างไรก็ตามเมื่อเป็นวิชาที่อยู่ในหลักสูตร โรงเรียนต้องให้ความสนใจว่าท าอย่างไรการเรียน
วิชานี้ จะท าให้นักเรียนมีความสามารถในการท างานบ้านได้ตามที่ควรจะเป็น การศึกษาความต้องการ
จ าเป็นส าหรับแก้ปัญหาต่อไป อาจท าโดยการส ารวจงานบ้านที่อยู่ในขอบเขตที่นักเรียนสามารถท าได้ 
จากหลักสูตรที่ก าหนดให้เรียน ด าเนินการโดยนักเรียนเป็นผู้ส ารวจงานบ้านที่นักเรียนสามารถใช้ความรู้
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จากการเรียนในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ได้อาจพบงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าในบ้าน น้ าประปา งานเกษตร 
และงานซ่อมแซมจุกจิกอ่ืน ๆ  
 นอกจากส ารวจงานบ้านที่จ าเป็นและสามารถท าเองได้แล้ว อาจให้นักเรียนท าโครงการส ารวจ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ค่าเสียโอกาส ความเสียหายเมื่อไม่ได้รับการซ่อมแซมทันที ฯลฯ สิ่งนี้ เป็นความต้องการ
จ าเป็น สภาพปัญหาและสาเหตุซึ่งอาจพบว่า หลักสูตรที่จัดให้เรียน รวมทั้งวิธีการเรียนการสอนที่ผ่านมา 
ไม่มีความสัมพันธ์กับสิ่งที่ต้องการ ทั้งของโรงเรียนและที่บ้าน นักเรียนไม่สามารถน าความรู้ที่ได้เรียนไป
ประยุกต์ใช้กับงานบ้านที่พบในชีวิตจริงได้ ดังนั้น เมื่อต้องการให้สิ่งที่ได้เรียนรู้มีความสัมพันธ์กับงาน         
ที่บ้าน หรือความต้องการจ าเป็นในบ้าน ก็ต้องปรับวิธีการเรียนการสอน ตั้งแต่ ตัวหลักสูตร สื่อ จนถึง
กระบวนการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น 
 สมมติว่า ด้วยการวิเคราะห์บริบทดังกล่าว พบปัญหาพร้อมทั้งสาเหตุที่ท าให้ผู้ปกครองและ
นักเรียนไม่ให้ความสนใจในการเรียนวิชานี้ ดังที่กล่าวมาแล้ว ผู้บริหารและครูอาจจัดท าโครงการ จัดการเรียน
การสอนโดยใช้ความต้องการจ าเป็น เป็นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่ประกอบด้วยการจัด        
การเรียนการสอนที่สอดคล้องกับปัญหาเกี่ยวกับงานบ้านที่ต้องซ่อมแซม เป็นงานบ้านที่อยู่ ใน
ความสามารถท่ีนักเรียนท าได้และสามารถท าได้โดยไม่มีอันตราย นักเรียนต้องมีความรู้ในเรื่องการซ่อม
ไฟฟ้าอย่างง่ายที่สามารถป้องกันตนเองได้ด้วยวิธีการที่ไม่ซับซ้อน ด้วยเครื่องมือที่สามารถจัดหาได้ใน
บ้านที่ไม่ต้องการความรู้ขั้นสูง ต้องมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทดลองปฏิบัติในสถานการณ์จริง      
ต้องท าให้ผู้ปกครองเห็นประโยชน์จากการเรียนการสอน ต้องท าให้ผู้ปกครองและนักเรียนภาคภูมิใจใน
ตนเอง ครูมีความสามารถในการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  หรือสามารถหาแหล่งการเรียนรู้จาก
ท้องถิ่นมาช่วยในการเรียนการสอน ฯลฯ 
 จากเป้าหมายและวัตถุประสงค์ดังนี้ ครูสามารถวางแผนโดยเขียนโครงการเพ่ือตอบสนอง 
ต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้ตามรูปแบบของการเขียนโครงการทั่วไป 
 ขั้นที่ 2 ประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ขั้นนี้ เป็นขั้นที่ผู้รับผิดชอบโครงการต้อง
พิจารณาปัจจัยหรือทรัพยากรที่ต้องการใช้ในโครงการ ว่าต้องการอะไรบ้างที่จะท าให้โครงการนี้
ด าเนินงานได้ส าเร็จตามที่ก าหนดในวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การประเมินในขั้นนี้  มุ่งประเมิน 
ความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ ก่อนเริ่มโครงการว่ามีทรัพยากรพร้อม ที่จะด าเนินโครงการหรือไม่ 
สารสนเทศที่ได้จากการประเมินจะน ามาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการใช้ทรัพยากร ซึ่งจะเป็น               
การตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกแผนการจัดโครงการที่เหมาะสมที่สุด (Structuring Planning) ค าถาม            
ที่ต้องตอบด้วยการประเมินในขั้นนี้คือ 
 1. กิจกรรม ยุทธวิธี ที่ก าหนดไว้มีความเป็นไปได้หรือเหมาะสมเพียงใด 
 2. กิจกรรมใดบ้างที่ต้องก าหนดขึ้นในโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ  
ตามที่ก าหนดไว้ 
 3. ปัจจัยใดบ้างที่ต้องการในการด าเนินกิจกรรมทั้งหมด ที่จะท าให้โครงการนี้ได้รับผลส าเร็จ
ตามที่ก าหนดไว้ 
 4. ปัจจัยใดบ้างที่มีอยู่แล้ว และปัจจัยใดบ้างที่ต้องหามาเพ่ิมเติม 
 5. กิจกรรมใดอีกบ้างที่ต้องด าเนินงานเพ่ิมเติมเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านปัจจัยป้อนต่าง ๆ 
 6. ระยะเวลาเท่าใดที่ต้องการในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 



 
 

52 
 

 กิจกรรมในการประเมินปัจจัยเบื้องต้น ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
โครงการที่ร่างไว้ โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นหลัก ความเป็นไปได้ในที่นี้ พิจารณา
ในแง่ของเวลา และทรัพยากรที่ต้องการ และที่มีอยู่แล้ว พร้อมทั้งระบุกิจกรรมที่ท าให้โครงการนี้ประสบ
ความส าเร็จ เช่น ถ้าก าหนดว่าต้องมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ จ าเป็นส าหรับการท างานบ้าน 
ต้องเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ตามความเป็นจริงของนักเรียนแล้ว สถานศึกษาต้อง
ก าหนดปัจจัยป้อนเข้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ว่าต้องสอนเรื่องอะไรบ้าง ต้องการเวลาในการสอนเท่าไร  
สอนอย่างไรเด็กจึงจะสามารถท างานบ้านง่าย ๆ ในบ้านได้ แล้วด้วยเนื้อหา วิธีการ และผลสัมฤทธิ์ 
ทีก่ าหนด สถานศึกษาต้องการครูที่มีความสามารถในด้านใดบ้าง ต้องใช้สื่อหรือวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวย
ความสะดวกอะไรบ้าง ในตอนนี้ต้องวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ก าหนดนั้น มีความเป็นไปได้หรือมีอยู่แล้วหรือไม่  
ถ้ายังไม่มี จะต้องท าอย่างไร เช่น ถ้าไม่มีที่ฝึกงานจะต้องท าอย่างไร โรงเรียนสามารถจัดหามาได้หรือไม่ 
ถ้าจัดหาให้ไม่ได้ จะท าการดัดแปลงอย่างไร หรือมีแหล่งเรียนรู้ใดที่สามารถน าเด็กไปฝึกได้ เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ต้องการมีอยู่แล้วหรือไม่ และถ้ายังไม่มีหรือไม่พอ จะหามาได้อย่างไร ครูที่สอนต้องได้รับ 
การฝึกฝนหรือการอบรมเพ่ิมเติมอะไรบ้าง ส่วนนี้จึงท าให้ผู้รับผิดชอบก าหนดกิจกรรมและทรัพยากร 
ที่ต้องการได้สอดคล้องกับผลการประเมินปัจจัย ดังภาพที่ 5 แสดงแนวคิดและการปฏิบัติในการประเมิน
ปัจจัยเบื้องต้น 
  

         
       

         
      

         
       
         

                    
                         
                                           
                    
       /
                                                  
              
                                          
                      /       /           

 
 

 

ภาพที่ 5 แสดงแนวคิดและการปฏิบัติในการประเมินปัจจัยเบื้องต้น 
            (ที่มา: กาญจนา วัธนสุนทร, 2551: 76) 
 
 ประเภทของการประเมิน ลักษณะของการประเมิน ค าถามเชิงประเมินและประเภทของ 
การตัดสินใจ เมื่อผู้ที่รับผิดชอบใช้ CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม ในการบริหารจัดการโครงการ จะเห็นว่า 
การประเมินโครงการด้วย CIPP Model นั้น เป็นการด าเนินงานตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น
ในการท าโครงการ เพ่ือให้โครงการที่จัดท าขึ้นนั้น เป็นโครงการที่ตรงกับความต้องการจ าเป็นหรือปัญหา
ขององค์กรอย่างแท้จริง เป็นแนวคิดในการ ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า แก้ปัญหา ให้ตรงจุด สิ่งที่ได้จาก
โครงการเป็นสิ่งที่มีความหมาย มีคุณค่าสมกับที่ได้ลงทุนลงแรงไปการเริ่มด้วยการประเมินบริบท จะท า
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ให้โครงการที่มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์เดียวกัน แต่เริ่มในบริบทที่ต่างกันมีวัตถุประสงค์ของ
โครงการต่างกัน มีกิจกรรมและปัจจัยที่ต้องการในโครงการต่างกัน ตัวอย่างเช่น โรงเรียนที่มีนักเรียน  
ที่มีพฤติกรรมที่เป็นไปในทางที่พึงประสงค์แล้วเป็นส่วนใหญ่ เมื่อจะท าโครงการโรงเรียนสีขาวตามที่
ได้รับนโยบายมาจากหน่วยเหนือ ก็จะมีกิจกรรมที่ต่างจากโรงเรียนที่นักเรียนส่ วนใหญ่มีพฤติกรรม           
ที่ไม่เป็นไปตามที่พึงประสงค์ และการใช้ทรัพยากร รวมทั้งผลที่ได้จากการด าเนินงานโครงการก็จะ
ต่างกันไปเนื่องด้วยมีจุดตั้งต้นต่างกัน การรายงานผลการประเมินก็จะเป็นการรายงานผล ที่แสดงถึง
การด าเนินงานโครงการตั้งแต่เริ่มจนจบโครงการ ต่างจากการประเมินโครงการที่ท าไปจนเสร็จแล้ว           
จึงมาประเมิน ซึ่งไม่สามารถประยุกต์ใช้ CIPP Model ได้ เนื่องจากสิ่งที่มุ่งประเมินแท้จริง คือ 
ผลลัพธ์ของโครงการเท่านั้น การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนโครงการ หรือ  
การด าเนินงานนั้น แท้ที่จริง คือ การมองถึงตัวแปรหรือองค์ประกอบที่เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ หรือการมองความพร้อม และการปฏิบัติงานในโครงการที่ผ่านมาแล้วเพ่ือน ามาอธิบาย
ความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จของโครงการเท่านั้น 
 การประเมินโครงการที่ท าเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น สามารถประเมินได้เพียงผลลัพธ์ของโครงการ  
ไม่สามารถประเมินปัจจัยเบื้องต้น หรือกระบวนการตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีมได้ แต่อาจเก็บรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมด้านปัจจัย และกิจกรรมที่ด าเนินงานไปแล้วย้อนหลัง เพ่ือใช้เป็นสารสนเทศ
ในการอธิบายผลของโครงการที่พบจากการประเมินผลลัพธ์ การประเมินในลักษณะนี้ ไม่ใช่การประเมิน
บริบท ปัจจัยเบื้องต้นหรือกระบวนการ แต่ควรใช้ค าว่าประเมินความพร้อมด้านต่าง ๆ ในการด าเนินงาน
และการด าเนินกิจกรรมในโครงการ เป็นการประเมินแบบย้อนรอย เพ่ืออธิบายผล ที่พบจากการประเมินผล
โครงการในลักษณะเดียวกับการวิจัยย้อนรอย การประเมินในลักษณะหลังนี้  เป็นการประเมิน            
ในเชิงคุณค่าที่ไม่ใช่ลักษณะของการใช้การประเมิน เพ่ือบริหารจัดการโครงการที่ประยุกต์ CIPP 
Model มาใช้  
              ในการประเมินผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดนั้น นักประเมิน
จ าเป็นต้องศึกษา ค้นหาผลลัพธ์ที่มิได้คาดหมายด้วย ทั้งผลลัพธ์ในเชิงบวกและเชิงลบโดยการรับฟัง
ความคิดเห็นหรือสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสิ่งที่ ได้รับ เป็นการประเมินเพ่ือที่จะท า              
การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลลัพธ์ให้ครอบคลุมทุก ๆ ด้าน และสืบหาข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ
ส าหรับยืนยันหรือไม่ยืนยันสมมติฐานเกี่ยวกับผลลัพธ์ดังกล่าว ประเด็นส าคัญที่ต้องพึงระวัง             
ในการจัดท ารายงานการประเมินผลลัพธ์ก็คือ นักประเมินไม่ควรเร่งรีบประเมินผลผลิตและจัดท า
รายงานสู่สาธารณะอย่างทันทีทันใด เพราะเหตุว่าการด าเนินโครงการต้องการระยะเวลาพอสมควรที่
จะท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุตามความรับผิดชอบที่ระบุไว้ การจัดท ารายงานการประเมินผลผลิต         
ที่ยังไม่มีวุฒิภาวะสุกงอม (Premature) อย่างเพียงพอ อาจน าไปสู่ความไม่สามารถตัดสินใจได้
เกี่ยวกับความต่อเนื่องของโครงการเพราะเหตุว่าท าให้ไม่พบผลลัพธ์ใด ๆ เกิดขึ้นเลย ทั้งนี้เนื่องจาก
ผลลัพธ์ของโครงการต้องใช้ระยะเวลายาวพอสมควรในการศึกษา ติดตาม ดังนั้นถ้าหากการจัดท า
รายงานการประเมินผลผลิตสู่สาธารณะได้มีการหน่วงเวลาอย่างสมเหตุสมผลแล้ว นักประเมินอาจจะ
พบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นภายหลัง และมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับใช้สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ
อย่างต่อเนื่องต่อไป 
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ตารางที่ 2 การประเมินเพื่อการตัดสินใจในการบริหารและการวางแผน 
 

ประเภทประเมนิ 
ลกัษณะของ 
การประเมิน 

ค าถามเชิงประเมิน 
ประเภทของ 
การตดัสนิใจ 

ผลทีไ่ดจ้าก 
การตดัสนิใจ 

การประเมิน
บริบท 
(Context 
Evaluation) 

- ประเมินเกี่ยวกับ
นโยบาย เป้าหมาย 
สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม ปญัหาและ
ความต้องการของ
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 
กับโครงการ 

- สารสนเทศที่ได้
น ามาใช้ในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์
โครงการ 

- เป็นโครงการที่สนอง
ปัญหาหรือความ
ต้องการจ าเป็น 
ที่แท้จริงหรือไม่ 

- วัตถุประสงค์ของ
โครงการชัดเจน 
เหมาะสม สอดคล้องกับ 

  นโยบายขององค์กร
หรือนโยบายของ
หน่วยเหนือหรือไม่ 

- เป็นโครงการที่
เป็นไปได้หรือไม ่

-ตัดสินใจเกี่ยวกับ
การวางแผนในการ
ก าหนด
วัตถุประสงค์ 
(Planning 
Decisions) 
 

- เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของ
แผน/โครงการที่
สอดคล้องกับการ
แก้ปัญหาหรือความ
ต้องการจ าเป็น 

- ร่างโครงการที่
ประกอบด้วย 
องค์ประกอบต่าง ๆ 
ของโครงการ 

การประเมิน
ปัจจัยเบื้องต้น 
(Input 
Evaluation) 
 

- ประเมินความพร้อม
ของทรัพยากร ต่าง ๆ  
ก่อนเริม่โครงการ  
ว่ามีทรัพยากรพร้อม 
ที่จะด าเนินการรือไม ่

- สารสนเทศที่ได้
น ามาใช้ตัดสินใจ
เกี่ยวกับวิธีการของ
การใช้ทรัพยากร 

- ปัจจัยที่ก าหนดไว้ใน
โครงการเหมาะสม
พอเพียงหรือไม่ 

- กิจกรรม ยุทธวิธี 
ทางเลือกที่ก าหนด
ไว้มีความเป็นไปได้
หรือเหมาะสม
เพียงใด 

- การปฏิบัติงานเป็น
ตามแผนหรือไม่ 

-ตัดสินใจเกี่ยวกับ
โครงสร้างเพื่อ
เลือกตามแผนการ
จัดโครงการที่
เหมาะสมที่สุด 
ตัดสินใจน า
โครงการที่วางไว้ไป
ปฏิบัติพร้อมกับ
การปรับปรุง 

- โครงการที่มีการ
ปรับปรุง
องค์ประกอบต่าง ๆ 
ตามแผนการเมิน
ด้านปัจจัยและความ
พร้อมของทรัพยากร
ที่มีอยู่ที่ต้องการ 

- แผนการก ากับ
ติดตามงาน 

การประเมิน
ผลลัพธ ์
(Product 
Evaluation) 
 

- ประเมินหลังจาก
ด าเนินโครงการ
สิ้นสุดแล้ว 
ประเมิน Output 
ประเมิน Impact 

- สารสนเทศที่ได้มาใช้
ในการตัดสินใจวควร
จะคงไว้ปรับขยาย
หรือล้มเลิกโครงการ 

- เกิดผล/ได้ผลลัพธ์ 
ตามวัตถุของ
โครงการหรือไม่ 

- คุณภาพของผลลัพธ์
เป็นอย่างไรเกิด
ผลกระทบอื่นใด 

 

-ตัดสินใจ ปรับปรุง 
ปรับขยายหรือควร
ล้มเลิกโครงการ 
(Recycling 
Decisions) 
 
 

- ผลการประเมินผลที่
ได้จากโครงการตาม
ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 

- รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

- แผนการประเมินผล
ที่คาดว่าจะได้รับ
และผลกระทบอื่น ๆ  

 
 
(ที่มา: กาญจนา วัธนสุนทรม, 2551: 81) 
 

 ส าหรับผู้บริหารองค์กร เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา โมเดลการประเมินโครงการที่เหมาะสมที่สุด 
และวิธีการบริหารจัดการโครงการที่มีคุณค่าและความหมาย รวมทั้งประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ           
แบบองค์รวมที่ เหมาะสมที่สุด คือ การประยุกต์ CIPP Model มาใช้การรายงานผลการประเมิน                  
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มีรายละเอียดเช่นเดียวกับรายงานการด าเนินงานโครงการ เพ่ือให้เห็นภาพของการด าเนินงาน และ             
การตัดสินใจที่น าการประเมินทั้ง 4 ประเภทอย่างไรก็ตาม บทสรุปส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน 
คือ การเรียนรู้หลักการ ทฤษฎี และโมเดลต่าง ๆ นั้น ท าให้เกิดแนวคิดที่กว้างขวางในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับสิ่งที่มุ่งประเมินการตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นการประเมินขึ้นอยู่กับความต้องการใช้ผล                
การประเมิน ในกรณีที่โมเดลที่เลือกมาใช้มีความถูกต้องตามหลักการ สอดคล้องกับธรรมชาติของ
โครงการและความต้องการในการใช้สารสนเทศ รวมทั้งสามารถตอบค าถามเชิงประเมินได้สมบูรณ์
มากกว่าการใช้การประเมินด้วยรูปแบบอ่ืน (กาญจนา วัธนสุนทร, 2551: 83) 
 ศุภามณ จันทร์สกุล (2557: 73) ได้กล่าวถึงแนวคิดทางการประเมิน CIPP Model ของ Daniel 
L. Stufflebeam ว่า ในแนวคิดการประเมิน CIPP Model การประเมินเป็นกระบวนการที่เป็นระบบ
เกี่ยวข้องกับคุณภาพ คุณค่า (Merit/Worth) และความส าคัญ (Significance) ของสิ่งที่มุ่งประเมินเพ่ือใช้
ในการตัดสินใจ (Decision Making) โดยมาตรฐานของการประเมินอยู่บนหลักของประโยชน์ (Utility), 
ความเป็นไปได้ (Feasibility), ความชอบธรรม (Propriety), ความถูกต้อง (Accuracy) ในการประเมิน 
CIPP Model นักประเมิน (Evaluation) ต้องร่วมมือกับผู้ใช้การประเมิน (Client/Stakeholder) ในสิ่ง         
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ได้รับผลประโยชน์ (Beneficiaries) ความต้องการจ าเป็นของผู้ใช้การประเมิน                 
ในทุกขั้นตอนของ CIPP ซึ่งประกอบด้วย  
 Context Evaluation เป็นการประเมินบริบทซึ่งเกี่ยวข้องกับความต้องการจ าเป็นของผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ (Beneficiaries’ needs) สินทรัพย์ (Assets) ที่มี และปัญหา (Problems) ภายใต้บริบท
สิ่งแวดล้อมในการประเมิน ซึ่งรวมถึงการเมืองในการประเมิน (Political Dynamics) ด้วย โดยการ
ประเมินบริบทจะเกี่ยวข้องกับ Core Values ในการก าหนดเป้าหมาย (Goal-setting tasks) 
 Input Evaluation เป็นการประเมินสิ่งน าเข้าเพ่ือการวางแผน (Plans) การเลือกกลยุทธ์ 
(Strategies) ที่ตอบสนองต่อ Needs และมีความเป็นไปได้ ตลอดจนงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับ
แผนงาน (Budgets of the Selected Approach) 
 Process เป็นการประเมินกระบวนการในการด าเนินงานของโครงการซึ่งเกี่ยวข้องกับ  
การติดตาม (Monitor) รวมถึงเอกสาร (Document) และกิจกรรมต่าง ๆ (Activities) 
 Product เป็นการประเมินผลผลิตและผลที่ได้จากโครงการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประเมิน 
ดังนี้  การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation), การประเมินประสิทธิผล คุณภาพ และ
ความส าคัญของผลลัพธ์ที่ได้ (Effectiveness Evaluation), การประเมินความส าเร็จและความ
ต่อเนื่อง (Sustainability Evaluation), การประเมินเพ่ือขยายความส าเร็จของโครงการ น าไป
ประยุกต์ใช้กับโครงการอื่น (Transportability Evaluation) 
 การประเมิน CIPP Model บทบาทของการประเมินในเชิงการประเมินความก้าวหน้า 
(Formative Evaluation) และการประเมินผลสรุป (summative evaluation) ดังนี้ 1) บทบาทของ
การประเมินผลสรุป : การใช้ข้อมูลของ CIPP ในการตัดสินคุณภาพ ความคุ้มค่าและความส าคัญของ
โครงการ  
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         4. รูปแบบการประเมินของ Stufflebeam หรือรูปแบบการประเมินแบบ CIPP 
 สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 1990, อ้างอิงในสุภมาส อังศุ โชติ , 2554: 31-32) ได้ ให้
ความหมายของการประเมินว่าคือ กระบวนการรวบรวม พรรณนา และจัดหาสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ 
เพ่ือการตัดสินใจ พัฒนารูปแบบการประเมินที่ช่วยในการตัดสินใจ (CIPP Model) สตัฟเฟิลบีมพัฒนา
กรอบของการประเมินเพ่ือสนองการตัดสินใจของผู้บริหาร 4 ประเภทดังภาพที่ 6  

 
รปูแบบการประเมนิทีช่ว่ยในการตดัสินใจของ Stufflebeam 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงรูปแบบการประเมินที่ช่วยในการตัดสินใจของ Stufflebeam 
 
  รูปแบบการประเมินของซิปโมเดลแบ่งออกเป็น 4 ประเภท เพื่อสนองตอบการตัดสินใจของ

ผู้บริหาร รายละเอียดของการประเมินและการตัดสินใจต่างๆ  ดังนี้ 
 1. การประเมินบริบท (Context Evaluation) หรือการประเมินสภาพแวดล้อมของ
โครงการเป็นการประเมินก่อนเริ่มโครงการ เพ่ือหาความต้องการความจ าเป็น โดนประเมินสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น วิธีการประเมินจะใช้
การบรรยายและเปรียบเทียบปัจจัยน าเข้าที่ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวัง บริบทสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองที่คาดหวังกับความเป็นจริง รวมทั้งการวิเคราะห์สาเหตุความไม่สอดคล้อง ระหว่างความเป็น
จริง และสิ่งที่คาดหวังดังกล่าวเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ 

                       ประเภทของการประเมนิ 
 

3) การจัดกิจกรรมตามแผนงาน  
4) การติดตามความก้าวหน้าใน

การด าเนินโครงการ 5) แหล่ง
เรียนรู้ภายในและภายนอก

วิทยาลัยฯ  6) การเปิดโอกาสให้
แหล่งเรียนรู้ภายในวิทยาลัยเข้า
มามีส่วนร่วม 7) การเปิดโอกาส

ให้แหล่งเรียนรู้ภายนอกวิทยาลัย
เข้ามามีส่วนร่วม 8) การเปิด

โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องแสดงความ
คิดเห็น 9) มีการก ากับติดตาม 

ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
10) การน าข้อเสนอแนะของ
ผู้เกี่ยวข้องมาปรับปรุงแก้ไข

ปัญหา 
ประเภทของการประเมนิ 

ประเภทของการตัดสนิใจ 

การประเมินสภาพแวดล้อม 
ด้านบริบท(Context Evaluation) 

การประเมินปัจจัยหรือทรัพยากร 
(Input Evaluation) 

การประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

การประเมินผลผลิต 
(Product Evaluation) 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

วิธีการและกลวิธีใน 
การด าเนินการ 

น าโครงการสู่การปฏิบัติ 
ความก้าวหน้าของโครงการ 
จุดอ่อน จุดแข็งของโครงการ 

ปรับขยายโครงการ ยุติโครงการ 
ยกฐานะเป็นโครงการประจ า 
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 2. การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินความต้องการจ าเป็น                     
ด้านทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินโครงการทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระบบบริหารจัดการ             
ที่วางแผนเพ่ือวิเคราะห์ และก าหนดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ที่จะท าให้งานบรรลุวัตถุประสงค์
ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ วิธีการประเมินใช้การบรรยายและวิเคราะห์ทรัพยากรที่ มีอยู่รวมถึงกลยุทธ์
และกระบวนการด าเนินงานที่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การประเมินปัจจัยน าเข้าจะช่วย
ผู้บริหารในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์วิธีการด าเนินงาน และวางแผนวิธีการด าเนินของโครงการ 
 3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินการด าเนินงาน             
เมื่อน าโครงการที่วางไว้ไปสู่การปฏิบัติ เป็นการประเมินขณะด าเนินโครงการ เพ่ือศึกษาว่าอะไรเป็น
จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการอะไรที่เป็นปัญหาคุกคามความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการส่วนใดของโครงการต้องปรับปรุงแก้ไข ค าตอบของค าถามเหล่านี้จะท าให้สามารถ
ก ากับดูแล ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานของโครงการได้ สารสนเทศที่ได้จาก                  
การประเมินกระบวนการจะช่วยให้ผู้บริหารทราบความก้าวหน้า จุดแข็งและจุดอ่อนของโครงการ            
เพ่ือการก ากับดูแลการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงวิธีการด าเนินโครงการและเร่งรัดการด าเนินการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้ทรัพยากรและเวลาที่ก าหนดไว้ 
 4. การประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) เป็นการประเมินหลังสิ้นสุด
โครงการ เพ่ือหาค าตอบให้ได้ว่า การด าเนินโครงการจะประสบความส าเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่  
ผลผลิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่  คุ้มค่าหรือไม่ การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการจะพิจารณา
ผลลัพธ์ผลกระทบของโครงการทุก ๆด้าน ซึ่งมักใช้เทคนิคการติดตามผลหรือประเมินผลด้วยการติด
ตามหลังโครงการเสร็จหรือศึกษาย้อนกลับ เพ่ือใช้เป็นสารสนเทศในการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของ
โครงการว่า ควรจะปรับขยายโครงการหรือควรหยุดโครงการตามเวลาที่ก าหนด หรือควรยกฐานะเป็น
โครงการประจ า 
 นอกจากนี้ได้มีนักการศึกษาได้กล่าวถึงรูปแบบการประเมินโครงการไว้ซึ่งแต่ละแบบ                
มีแนวคิด ทฤษฎี เหตุผล และวิธีการประเมินต่าง ๆ กันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ
โครงการที่จะประเมินพอสรุปได้ ดังนี้ 

รัตนา นครเทพ (2552: 46) ได้กล่าวถึงรูปแบบการประเมินสรุปได้ ดังนี้ 
 1. แบบการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis Approach) มุ่งถึงผลที่ได้จากโครงการ
และพยายามหาความเกี่ยวข้องของรูปแบบแผนงานที่วางในโครงการกับตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ข้อมูลต่าง ๆ            
ผลที่เกิดจากโครงการจะต้องวัดได้ในเชิงปริมาณ และหาสาเหตุที่เป็นเรื่องของเหตุและผลได้นิยมใช้ใน
การวัดผลโครงการทางด้านบริการสังคม 
 2. แบบยึดประสงค์เชิงพฤติกรรม หรือวัตถุประสงค์เป็นพ้ืนฐาน (The Behavioral Goal-
Based Approach) ถือว่าวัตถุประสงค์ของโครงการตั้งไว้เป็นเกณฑ์ความแตกต่างระหว่างวัตถุประสงค์
ที่วางไว้กับสิ่งที่โครงการท าได้จริงคือ ผลของโครงการกับความส าเร็จของโครงการ คือ ไม่มีความแตกต่างกัน 
หรือแตกต่างกันน้อยมาก ระหว่างวัตถุประสงค์กับสิ่งที่ท าได้จริง ความส าคัญและสนใจตรงจุดระดับ 
การตัดสินใจแบบนั้นแบบนี้ โอกาสอะไรน่าจะเกิดขึ้นบ้าง จากนั้นจะเก็บข้อมูลท าการวิเคราะห์  และ
เสนอผลให้แก่ผู้ตัดสินใจ ผู้ประเมินต้องสรรหาทางเลือกให้แก่ผู้ตัดสินใจหลาย ๆ ทางซึ่งท้ายสุดผู้บริหาร
เท่านั้นจะเป็นผู้ชี้ขาดว่าจะได้ทางเลือกใด 
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 3. แบบยึดการตัดสินใจเป็นหลัก (Decision-Making Approach) ให้ความส าคัญและสนใจ
ตรงจุดระดับการตัดสินใจแบบนั้นแบบนี้  โอกาสอะไรน่าจะเกิดขึ้นบ้าง จากนั้นก็จะเก็บข้อมูล            
ท าการวิเคราะห์และเสนอผลให้แก่ผู้ตัดสินใจ ผู้ประเมินจะต้องสรรหาทางเลอืกให้แก่ผู้ตัดสินใจหลาย ๆ  ทาง 
ซึ่งท้ายที่สุดผู้บริหารเท่านั้นจะเป็นผู้ชี้ขาดว่าจะใช้ทางเลือกใด 
 4. แบบอิสระจากวัตถุประสงค์ (Goal Free Approach) เป็นการประเมินทุกอย่างที่เกิดขึ้น          
กับโครงการทั้งหมด และเปรียบเทียบความส าคัญของผลเหล่านั้นว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ 
 5. แบบศิลป์วิจารณ์ (Art Criterion Approach) กระบวนการวิจารณ์เป็นแบบอย่าง
การประเมินที่ท าโดยผู้เชี่ยวชาญมีแบบแผนและหลักเกณฑ์ เกณฑ์เหล่านี้มีพ้ืนฐานความคิด มีทฤษฎี          
ที่เชื่อถือได้ และมีส่วนเห็นพ้องต้องกันบ้าง แม้ว่าจะไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงของผู้ช านาญในศาสตร์
สาขานั้น ๆ  
 6. การตรวจสอบทางวิชาชีพ (The Professional Review Approach) คือ การประเมิน          
ที่อาศัยกลุ่มของบุคคล ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ เป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานและคุณค่าของคนใน
อาชีพเดียวกันนั่นเอง 
 7. แบบกึ่งกฎหมาย (Quasi-Legal Approach) ได้น ากระบวนการซักฟอกและการพิจารณา
คดีของศาล และระบบลูกขุนมาใช้ในวิธีการประเมินปัญหาส าคัญ ๆ ทางสังคม 
 8. แบบศึกษาเฉพาะกรณี (The Cass-Study Approach) มุ่งสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้รับฟัง
เกี่ยวกับโครงการอย่างละเอียดทุก ๆ ด้าน จึงสนใจประเด็นว่า “บุคคลอ่ืนที่รู้จักโครงการมีความเห็น
เกี่ยวกับโครงการอย่างไร” จึงใช้ทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ศึกษาสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของโครงการ
ในภาพปกติตามธรรมชาติในการสัมภาษณ์บุคคล ถือว่าเป็นกระบวนการศึกษาแบบเชิงคุณภาพ 
 ในการประเมินแบบ CIPP MODEL นิศา ชูโต (2558 : 9) กล่าวไว้ว่า การประเมิน Context และ 
Product คือ ผล (Ends) ที่เกิดจากโครงการ ส่วนการประเมิน Input และ Process คือ แนวทาง 
(Means) ในการจัดท าการปฏิบัติโครงการ ผู้ประเมินโครงการจะต้องประเมินทั้งผล และแนวทาง คือ 
ทั้ง 4 ประการ เพ่ือน าข้อสรุปเข้ามาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้บริหาร และจะต้องรู้ก่อนว่าผู้บริหาร
จะตัดสินใจเลือกแนวทางเปลี่ยนแปลงทางใดใน  4 แนวทาง คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน  
เพ่ือวางวัตถุประสงค์ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้าง เพ่ือวางกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ              
เพ่ือการควบคุมดัดแปลงกระบวนการ และตัดสินใจ เพ่ือปรับการตัดสินใจจากผลของโครงการ และได้
กล่าวถึงรูปแบบการประเมินผลว่า การประเมินผลโดยใช้วิธีการ และรูปแบบของการประเมินผล           
เป็นหลัก ได้มีผู้แบ่งประเภทของการประเมินผลออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
 1. การประเมินความพยายามในการปฏิบัติงาน (Effort-Evaluate) เป็นการประเมินผล           
ทั้งปริมาณและคุณภาพของกิจกรรมที่ด าเนินงานไปว่าได้ท าอะไรไปท าได้ดีเพียงใด โดยประเมินปัจจัย
น าเข้าและทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ 
 2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance-Evaluate) เป็นการประเมินผลงานหรือ
ผลผลิตที่ ได้จากการด าเนินงานที่ เป็นผลมาจากความพยายามในการปฏิบัติงานว่าได้ผลตาม
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ เป็นการประเมินผลงานหรือผลผลิตที่ได้จากการด าเนินงานที่เป็นผลจาก
ความพยายามในการปฏิบัติงานว่าได้ผลตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว้หรือไม่ 
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 3. การประเมินความพอเพียงในการปฏิบัติงาน (Adequacy of Performance) เป็นการวัด   
ผลสัมฤทธิ์ของผลการปฏิบัติงานว่าเพียงพอหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับผลโดยส่วนรวมการวัดผล
สัมฤทธิ์สามารถน าเอาไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
 4. การประเมินผลประสิทธิภาพ (Efficiency-Evaluation) เป็นการประเมินประสิทธิภาพ          
ในการปฏิบัติงาน โดยเปรียบเทียบอัตราส่วนของความพยายามกับผลการปฏิบัติงานหรือระหว่าง
ผลงานกับปัจจัยน าเข้า 
 5. การประเมินผลกระบวนการ (Process-Evaluation) เป็นการประเมินกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาถึงคุณลักษณะของแผนงาน หรือโครงการว่าสนับสนุนหรือมีต่อ
การด าเนินงานอย่างไร การศึกษาถึงผลต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เงื่อนไข และสภาวการณ์ที่มีต่อ
การปฏิบัติงาน 
 สันติ บุญภิรมย์  (2552 : 42) กล่าวถึงรายละเอียดของการประเมินผล โดยแบ่งไว้เป็น           
4 ประการ คือ 
 1. การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมิน             
ความต้องการหรือความจ าเป็นเพ่ือจัดท าโครงการหรือก าหนดจุดมุ่งหมายของโครงการต่าง ๆ               
การประเมินบริบทท าได้โดยการศึกษาอิทธิพลหรือแรงกดดันต่าง ๆ ของสิ่งภายนอกโครงการว่ามี
หรือไม่อย่างไร การศึกษานโยบายการศึกษาของประเทศปัญหาของสังคมที่มีผลกระทบต่อโครงการ 
หรืออาจประเมินโครงการเปรียบเทียบ วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของโครงการว่าสอดคล้องกับ
ความจ าเป็น และนโยบายหรือปรัชญาของสถาบันหรือหน่วยงานนั้นหรือไม่ 
 2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) เป็นการประเมินว่าปัจจัยที่เราต้องการ          
มีอะไรบ้าง พอเพียงหรือไม่ ภายใต้ปัจจัยนี้มีทางเลือกใดหรือโปรแกรมใดที่เราควรด าเนินงานเพ่ือให้
บรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการ การประเมินปัจจัยเบื้องต้น ได้แก่ บุคลากร เงิน วัสดุ อุปกรณ์ จะช่วย
ให้ผู้ด าเนินโครงการเลือกแผนจัดโปรแกรมได้อย่างเหมาะสม หรือถ้าประเมินโครงการที่ด าเนินไปแล้ว 
ผลจากการประเมินปัจจัยก็จะท าให้ได้ค าตอบได้ว่า การด าเนินโครงการที่ท าไปแล้วนั้นได้ด าเนินไป
ตามแผนที่เหมาะสมหรือไม่ ปัจจัยเบื้องต้นท่ีใช้พอเพียงหรือไม่ 
 3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินว่าได้น าโครงการ            
ไปปฏิบัติตามแผนที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ การประเมินกระบวนการท าได้ 2 ลักษณะ คือ มีการประเมิน
ก่อนน าไปปฏิบัติจริง เป็นการวิเคราะห์ในเชิงความสัมพันธ์ตามหลักสูตร เหตุผลระหว่างจุดมุ่งหมาย
กับแนวปฏิบัติ ซึ่งอาจได้เสนอให้ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติได้ในลักษณ ะที่สอง คือ การประเมิน
กระบวนการขณะปฏิบัติอยู่ โดยการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมจะช่วยให้ข้อมูลเป็นประโยชน์แก่
คณะกรรมการด าเนินโครงการเป็นอย่างมาก การให้ข้อติชมอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีจะน าไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในที่สุด 
 4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินผลลัพธ์ที่ได้ว่าเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ ซึ่งอาจท าได้ทันท่วงทีที่ โครงการสิ้นสุด และมีการติดตามผล               
การปฏิบัติงานต่อมาอีกภายหลัง เช่น 6 เดือน เป็นต้น การประเมินผลผลิตช่วยให้การตัดสินใจ
เกี่ยวกับการรับรอง ล้มเลิก และปรับขยายโครงการถ้าจะกระท าต่อไป 
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 จากการศึกษารูปแบบการประเมินโครงการข้างต้นสรุปได้ว่ารูปแบบการประเมินโครงการ           
มีหลายรูปแบบ ผู้ประเมินควรเลือกรูปแบบประเมินโครงการที่ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของ               
การประเมินโครงการของตนเอง เพ่ือจะได้สารสนเทศที่แท้จริงมาใช้ประกอบการตัดสินใจ มาใช้ใน
การเลือกกลยุทธ์วิธีการด าเนินงานและวางแผนวิธีการด าเนินของโครงการ ใช้ปรับปรุงวิธีการด าเนิน
โครงการและเร่งรัดการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้ทรัพยากรและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
          เปา้หรือสิง่ทีต่้องการประเมนิ 
 กิจกรรมการประเมิน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประเมินสื่อ ชิ้นงาน ผลงานที่เป็นชิ้น
เป็นอัน (Material) หรือประเมินกิจกรรม วิธีการ กระบวนการในการท างาน (Methods) รวมทั้งสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการประเมินเป้าหมายใด ๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เป้าของการประเมิน หรือสิ่งที่ต้องการ
ประเมิน (Target Object of Evaluation) อาจเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด าเนินงาน หรือทรัพยากร
สื่อ ชิ้นงาน กิจกรรม วิธีการท างาน/ระบบงาน โครงการ แผนงานนโยบาย หน่วยงานองค์กร ชุมชน 
สังคม เป็นต้น ในกรณีของการประเมินทรัพยากร สื่อ ชิ้นงาน ผลการตัดสินอาจสรุปในด้านความเหมาะสม 
ความพอเพียง หรือคุณภาพ ในกรณีของการประเมินกิจกรรม นโยบาย แผนงาน หรือโครงการ อาจตัดสิน
ออกมาเป็นระดับความส าเร็จในการด าเนินงานความคล่องตัว ความมีประสิทธิภาพของระบบงาน            
ในกรณีของการประเมินองค์กร หน่วยงาน หรือสังคม สามารถตัดสินระดับคุณภาพเป็น “ดีเยี่ยม” 
“ดี” “ปานกลาง” เป็นต้น 
 ในทางปฏิบัติ พบว่า กิจกรรมการประเมิน มีการน าไปใช้กับเป้า หรือสิ่งที่ต้องการประเมิน            
ที่ส าคัญ ๆ อาทิ 1) ประเมินสื่อ อุปกรณ์ ชิ้นงาน ซึ่งมักจะพบในงานด้านการพัฒนาสื่อ หรืองานวิจัย
เชิงประดิษฐ์  2) ประเมินบุคลากร ซึ ่งมักจะพบในงานบริการบุคคล 3) ประเมินงานปกติของ
หน่วยงาน 4) ประเมินนโยบาย แผนงาน โครงการ และหลักสูตร 5) ประเมินองค์กร หรือหน่วยงาน 
ซึ่งพบเห็นได้บ่อยมากขึ้น ในการประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐาน โดยหน่วยประเมิน หรือส านักรับรอง
มาตรฐานต่าง  ๆเป็นต้น 
  ประเภทและบทบาทของการประเมนิแตล่ะประเภท 
  การแบ่งประเภทของการประเมิน จะเป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารระหว่างนักวิชาชีพ 
ทางการประเมินหรือผู้เกี่ยวข้องกับกลุ่มต่าง ๆ กล่าวคือ ถ้ากล่าวถึงการประเมินประเภทใดประเภท
หนึ่ง ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ฟังจะเข้าใจถึงธรรมชาติ ลักษณะ หรือจุดมุ่งหมายของการประเมินนั้น ๆ ว่าเป็น
อย่างไร เช่น ในกรณีที่ได้รับมอบหมายให้ประเมินความก้าวหน้าของงานหรือโครงการ ผู้รับมอบหมาย 
ซึ่งผ่านการเรียนรู้ในเรื่องธรรมชาติหรือลักษณะของการประเมินความก้าวหน้าของงานระดับหนึ่ง
มาแล้ว ก็จะสามารถออกแบบประเมินสอดคล้องตรงกับความต้องการของผู้มอบหมายงาน หรือใน
กรณีของลูกค้าผู้สนใจงานประเมินในทันทีที่เห็นผลงานประเมินเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาทิ “การประเมินผล
กระทบของการโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียว”ในกรณีเช่นนี้ หากเราทราบมาก่อนแล้วว่า 
การประเมินมีผลกระทบมีลักษณะหรือจุดเน้นอย่างไร เราก็สามารถตัดสินใจได้ว่างานประเมินฉบับนั้น
ตรงกับความสนใจของเราหรือไม่ เราจะศึกษารายละเอียดเนื้อหาสาระข้างในต่อไปหรือไม่ รวมทั้ง              
จะเกิดผลดีในแง่ของการศึกษาได้อย่างรวดเร็วสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระหรือผลการประเมินได้อย่าง
รวดเร็วผู้ที่ไม่เข้าใจลักษณะหรือธรรมชาติของผลงานประเมินประเภทที่เน้นประเมินผลกระทบของ
โครงการมาก่อน เป็นต้น 
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       การจ าแนกประเภทของการวิจัยเชิงประเมิน สามารถจ าแนกได้หลายประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
“เกณฑ์” ที่ใช้ในการจ าแนก ถ้าใช้ช่วงเวลาที่ท าการประเมินเป็นเกณฑ์ ก็จะสามารถจ าแนกได้เป็น  
การประเมินระยะก่อนเริ่มด าเนินงาน การประเมินระหว่างด าเนินงาน และการประเมินเมื่อเสร็จสิ้น
หรือจบการด าเนินงาน ถ้าใช้เกณฑ์ “จุดมุ่งหมายและลักษณะการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ” 
เป็นเกณฑ์ในการจ าแนกประเภทของการประเมิน อาจจ าแนกเป็นการประเมินความก้าวหน้า             
กับการประเมินรวมสรุป เป็นต้น ซึ่งการประเมินแต่ละประเภทน าไปสู่การตัดสินใจที่แตกต่างกัน            
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
       1. จ าแนกโดยเกณฑ ์จดุมุ่งหมายและลกัษณะการใชข้้อมลูประกอบการตดัสนิใจ  
สามารถจ าแนกการประเมินเป็น 2 ประเภท คือ 
  1.1 การประเมินเพื่อปรับปรุง หรือเรียกว่า การประเมินความก้าวหน้า (Formative 
Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือมุ่งตรวจสอบว่า งานเป็นไปตามแผนหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรค
อย่างไรบ้าง ผลงานเริ่มเกิดขึ้นหรือไม่ หรือมีปัจจัยใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จของงาน ข้อมูล             
ที่ได้จากการประเมินในลักษณะนี้ จะน าไปสู่การตัดสินใจปรับปรุงงาน หรือโครงการในช่วงระยะเวลา
ที่เหลือ หรือในช่วงต่อ ๆ ไป การประเมินประเภทนี้จะช่วยลดโอกาสการสูญเปล่าในการปฏิบัติ
กิจกรรมบางลักษณะ รวมทั้งจะช่วยให้นักพัฒนาทราบทิศทางการด าเนินงานที่ควรจะเป็นในช่วงที่เหลือ 
จะเพ่ิมโอกาสความส าเร็จของการพัฒนามากขึ้น ตัวอย่างเช่น การประเมินความก้าวหน้าในการอบรม
วันแรก จะน าไปสู่การปรับปรุงกิจกรรมในวันที่สอง หรือวันถัดไปของการอบรม ซึ่งจะช่วยลดโอกาส
การสูญเปล่าในการอบรม รวมทั้งจะช่วยให้กิจกรรมการอบรมในวันถัด ๆ ไปมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  1.2 การประเมินเพื่อสรุปผล หรือเรียกว่า การประเมินสรุปรวม (Summative Evaluation) 
เป็นการประเมินที่มุ่งเน้นตรวจสอบผลลัพธ์ หรือผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการหรือจากโครงการ
ว่า เกิดผลดีหรือสัมฤทธิ์ผลตามความคาดหวังของโครงการหรือไม่ ในบางครั้งอาจเน้นตรวจสอบผล           
ที่เกิดขึ้นในระยะเสร็จสิ้นโครงการใหม่ ๆ หรืออาจเป็นการศึกษาผลทางตรงที่เกิดขึ้นในระยะยาวก็ได้ 
การประเมินกลุ่มนี้ จะน าไปสู่การตัดสินใจในการยกเลิกหรือจะขยายผลโครงการในวงกว้างมากขึ้น             
ในอนาคต 
 2. จ าแนกโดยเกณฑ์ การยึดวัตถุประสงค์ของการประเมิน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
    2.1 การประเมินโดยยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก (Goal Based Evaluation)  
เป็นการประเมินที่เน้นการตรวจสอบความส าเร็จตามเจตนารมณ์ของงาน หรือตามเจตนารมณ์ของ
โครงการ ว่าท าได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป็นไปตามความคาดหวังในการปฏิบัติการหรือไม่ โดยใน 
การนี้ผู้ประเมินจะต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจนก่อนว่า โครงการหรือปฏิบัติการครั้งนั้น ๆ คาดหวังในเรื่อง
ใดบ้าง (Intended) การประเมินประเภทนี้จะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทราบผลการด าเนินงานว่าเป็นไป
ตามที่คาดหวังหรือไม่ จะน าไปสู่การตัดสินใจยกเลิก หรือปรับปรุงแล้วขยายผลโครงการในวงกว้าง
มากยิ่งขึ้นในอนาคต 
  2.2 การประเมินที่อิสระไม่ยึดวัตถุประสงค์ของโครงการ (Goal Free Evaluation)             
เป็นการประเมินผลที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยนักประเมินไม่เน้นเพียงการตรวจสอบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการเท่านั้น แต่เน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลในแนวกว้างเพ่ือวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้น
ในทุกแง่มุม การประเมินในลักษณะนี้ คณะผู้ประเมินและผู้เกี่ยวข้องจะได้รับสารสนเทศที่มีความหลากหลาย 
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จะเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการได้เป็นอย่างดีจะน าไปสู่                    
การปรับปรุงกิจกรรมหรือทิศทางของโครงการให้มีความครอบคลุม ครบถ้วนสมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น 
  3. จ าแนกโดยเกณฑ์ ล าดับเวลาที่ประเมิน  
  จ าแนกได้เป็นการประเมินก่อนเริ่มปฏิบัติการประเมินในระหว่างการด าเนินงาน และ 
การประเมินหลังการด าเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
  3.1 การประเมนิก่อนเริม่ปฏบิัติการ (Pre Evaluation)จ าแนกได้ 2 ลักษณะที่ส าคัญ คือ 
การประเมินความต้องการจ าเป็น (Need Assessment) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาหรือความต้องการ
จ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข จะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบาย ก าหนดแผนงาน หรือ
โครงการ ลดโอกาสเสี่ยงในการทุ่มเททรัพยากรผิดเป้าหมาย ต่อมาหลังจากมีแผนงาน/โครงการ 
เกิดขึ้นแล้ว จะเกิดการประเมินความเหมาะสม หรือความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Appraisal/ 
Project Analysis) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตัดสินใจเลือกโครงการ ตรวจสอบความเหมาะสม 
ความสมเหตุสมผลของการวางแผนด าเนินโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการในการน าไปปฏิบัติ 
รวมทั้งตรวจสอบโอกาสที่โครงการนั้นจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย โอกาสการได้รับแรงต้าน 
หรือแรงเสริมต่าง ๆ การประเมินก่อนเริ่มปฏิบัติการทั้งสองลักษณะมีความเชื่อบนพ้ืนฐานที่ว่า                 
ถ้าสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการจ าเป็นได้ชัดเจน และแผนงาน/โครงการได้รับการประเมิน
ว่ามีความเหมาะสม สมเหตุสมผล มีความจ าเป็น คุณภาพดี มีความเป็นไปได้ โอกาสที่การปฏิบัติ              
การจะประสบความส าเร็จก็ย่อมสูง และลดโอกาสเสี่ยงต่อความสูญเปล่าทั้งมวล รวมทั้งสามารถ
เตรียมการแก้ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนเนื่องจากการทราบปัญหาล่วงหน้า 
   3.2 การประเมินในระหว่างการด าเนินงาน (Implementation Evaluation or Process 
Evaluation) เป็นการประเมินการด าเนินงานเมื่อน าแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมที่วางแผนไว้ไป
ปฏิบัติ ทั้งนี้เพ่ือศึกษาจุดเด่น จุดด้อย มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง การด าเนินงานเป็นไปตามแผน
ที่ก าหนดหรือไม่ อะไรเป็นมูลเหตุที่ท าให้เกิดกิจกรรมหรือไม่ท าให้เกิดสิ่งเหล่านั้น การประเมิน
กระบวนด าเนินโครงการ ถ้าเกิดปัญหาจะได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที  การประเมินในขณะ
ด าเนินโครงการจึงมีบทบาทในการปรับปรุงการด าเนินโครงการโดยตรง การประเมิน ในระหว่างการ
ด าเนินงานโครงการนี้มีลักษณะเดียวกับการประเมินความก้าวหน้าของงาน โครงการ ซึ่งได้กล่าวแล้ว
ในตอนต้น 
  3.3 การประเมินหลังการด าเนินงานเป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบ หรือตอบค าถามว่า
นโยบาย แผนงานโครงการ หลักสูตร การเรียนการสอน หรือปฏิบัติการใด ๆ ที่ด าเนินการแล้วเสร็จได้
ประสบผลส าเร็จตามที่คาดหวังหรือไม่ ผลที่เกิดขึ้นจากโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
หรือไม่ ผลการด าเนินงานคุ้มค่าหรือไม่ การประเมินในลักษณะนี้จะเป็นการประเมินผลที่เกิดขึ้นโดย
เทียบกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนด อาจแบ่งการประเมินผลงานออกเป็น 2 ลักษณะ คือ    
1) การประเมินทันทีที่สิ้นสุดโครงการ และ 2) การติดตามผล หรือประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติการ 
ซ่ึงต้องอาศัยการทิ้งช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น 1-2 ปี เป็นต้น การประเมินที่เน้นการมองภาพรวม ตั้งแต่
เริ่มการด าเนินงานโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ มีลักษณะสอดคล้องกับการประเมินผลรวมสรุป  
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 
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 4. จ าแนกโดยเกณฑ์ ลักษณะการใช้เกณฑ์ในการตัดสิน  
  สามารถจ าแนกได้เป็น การประเมินแบบอิงเกณฑ์และการประเมินแบบอิงกลุ่ม ดังนี้ 
           4.1 การประเมินแบบอิงเกณฑ์ (Criterion - Referenced Evaluation) จะพบบ่อย           
ในการประเมินผลการเรียน หรือประเมินบุคลากร โดยมีการก าหนดขอบเขตประสบการณ์หรือสาระ 
ที่ต้องการประเมินและมีการก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลการประเมิน อย่างชัดเจน ล่วงหน้า ซึ่งในกรณี
เช่นนี้จะท าให้สามารถอธิบายผลการประเมินได้อย่างชัดเจนตามไปด้วย การประเมินประเภทนี้        
มีบทบาทสูงมากในการตัดสินผลการเรียนในปัจจุบัน 
          4.2 การประเมินแบบอิงกลุ่ม (Norm - Referenced Evaluation) จะพบบ่อยใน                 
การประเมินผลการเรียน หรือประเมินศักยภาพของบุคคล โดยเน้นการเปรียบเทียบกันเองภายใน
กลุ่มของผู้ถูกประเมิน แล้วตัดสินว่า กลุ่มใดจัดเป็นกลุ่มเก่ง ปานกลาง หรืออ่อน เมื่อเทียบกับกลุ่ม     
การประเมินประเภทนี้ ยังมีบทบาทสูงมากในการประเมินเพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ หรือสอบ
บรรจุเข้าท างานในทางปฏิบัติ ในการประเมินนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ ได้มีการเลือกใช้เกณฑ์
ในการตัดสินความส าเร็จใน 2 ลักษณะ คือเกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) กับเกณฑ์สัมพัทธ์ 
(Relative Criteria) ซึ่งในกรณีของการใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ ก็คือ การประเมินแบบอิงเกณฑ์ ดังกล่าว
แล้วนั้น ส่วนในกรณีของการใช้เกณฑ์สัมพัทธ์ ซึ่งอาจท าการประเมินผลโครงการโดยเปรียบเทียบกับ
โครงการอ่ืนที่เคยประสบความส าเร็จก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกับการประเมินแบบอิงกลุ่ม 
 นอกจากการแบ่งประเภทของการประเมินตามที่ยกตัวอย่างมาแล้วนั้น อาจแบ่งประเภทของ
การประเมินในลักษณะอ่ืน ๆ อาทิ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของระบบ สตัฟเฟิลบีมจึงได้เสนอ
ประเภทของการประเมิน จ าแนกเป็นการประเมินภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context Evaluation)
การประเมินปัจจัยพ้ืนฐานของโครงการ (Input Evaluation) การประเมินกระบวนการด าเนินงาน
ตามโครงการ (Process Evaluation) และการประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation)
เป็นต้น การจ าแนกประเภทของการประเมินในลักษณะนี้ เป็นการจ าแนกโดยยึดโมเดลส าเร็จรูป 
(Model-Based Evaluation) 
    แนวปฏบิตัใินการประเมนิ 
        ในการประเมินโดยทั่วไป จะเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลและตัดสินคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ               
โดยเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดซึ่งมีขั้นตอนในการด าเนินการที่ส าคัญ ๆ คือ 1) วิเคราะห์ท าความรู้จักกับ 
“เป้า” หรือ “สิ่งที่ต้องการประเมิน” 2) ระบุหลักการและเหตุผล หรือจุดมุ่งหมายหลักของการประเมิน                
3) ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน 4) ก าหนดขอบเขตการประเมิน 5) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
แบบจ าลองการประเมิน 6) ออกแบบประเมิน 7) พัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมิน 
8) เก็บรวบรวมข้อมูล 9) วิเคราะห์ข้อมูล 10) สรุปผลการประเมินและรายงานผลการประเมินต่อ
ผู้เกี่ยวข้องในกรณีที่เป้าหมายของการประเมินแตกต่างกัน เช่น ประเมินสื่อ ชิ้นงาน ประเมินนโยบาย 
แผนงาน โครงการ ประเมินหลักสูตร การเรียนการสอน ประเมินองค์กร ประเมินบุคลากร ฯลฯ              
การประเมินในแต่ละกรณีเหล่านี้ มีหลักการและแนวปฏิบัติที่ใกล้เคียงกัน แต่อาจมีรายละเอียด            
การด าเนินงานมีลักษณะและจุดเน้นเฉพาะของตนเอง ซึ่งในที่นี้  จะขอยกตัวอย่างแนวทางการ
ด าเนินการประเมินโครงการเป็นหลัก พร้อมทั้งชี้แนะในกรณีที่ “เป้าของการประเมิน” หรือ “สิ่งที่
ต้องการประเมิน” แปรเปลี่ยนเป็นลักษณะอ่ืน ๆ ซึ่งโดยสรุปจะมีแนวปฏิบัติที่ส าคัญ ๆ ดังต่อไปนี้ 
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  1. วิเคราะห์ท าความรู้จักกับ “เป้า” หรือ “สิ่งที่ต้องการประเมิน” “ปฏิบัติการใด ๆ”            
ที่จัดท าขึ้นเพ่ือการยกระดับคุณภาพงาน ล้วนมีเป้าหมาย หรือจุดประสงค์ที่ชัดเจน ในกรณีที่เป็น
โครงการจะประกอบด้วย กลุ่มของกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน มีความเป็นเอกเทศ และแต่
ละกิจกรรมจะมีจุดมุ่งหมายหลักอันเดียวกัน ทุกกิจกรรมถือเป็นทางเลือกที่โดดเด่นที่คัดสรรแล้ว                
มีการก าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดโครงการที่แน่นอน เป็นกิจกรรมพิเศษที่มีจุดมุ่งหมาย              
เพ่ือเสริมประสิทธิภาพของงานปกติ นักประเมินจะต้องวิเคราะห์ ท าความรู้จักกับโครงการเป็นอย่างดี
เสียก่อน ก่อนที่จะวางแผน หรือออกแบบประเมิน 
        2. ประโยชน์ของการวิเคราะห์โครงการ หรือสิ่งที่ต้องการประเมิน  การวิเคราะห์/บรรยาย
โครงการ ท าความรู้จักโครงการ หรือสิ่งที่ต้องการประเมิน มีประโยชน์ที่ส าคัญอย่างน้อย 5 ประการ คือ 
 1) ท าให้ผู้ประเมินรู้จักโครงการ หรือสิ่งที่ต้องการประเมินมากยิ่งขึ้น หรือรู้จักเป็นอย่างดี
ก่อนที่ประเมิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีเป็นนักประเมินภายนอก 
 2) ท าให้สามารถก าหนดภาพความส าเร็จของโครงการ หลักสูตร องค์กร บุคลากร หรือ
ผลงานใด ๆ ได้ตลอดจนสามารถก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในแต่ละกรณีได้อย่างชัดเจน 
 3) ท าให้มองเห็นกรอบแนวทางในการวางแผนการประเมิน 
 4) เมื่อพบจุดเด่น จุดด้อย จุดอ่อน ข้อจ ากัด ความส าเร็จ ความล้มเหลวของโครงการหรือ
สิ่งที่มุ่งประเมิน นักประเมินจะสามารถอธิบายเหตุผลหรือสาเหตุได้อย่างคมชัดยิ่งขึ้น โดยวิเคราะห์
เชื่อมโยงความส าเร็จ ความล้มเหลวเหล่านั้น กับสภาพที่ได้จากการวิเคราะห์ 
 5) จะเป็นประโยชน์ต่อการบรรยายโครงการ หรือการบรรยายเป้าของการประเมิน หรือ
สิ่งที่ต้องการประเมิน ไว้ในรายงานการประเมิน เพ่ือให้ผู้สนใจได้รับทราบธรรมชาติและลักษณะของ
สิ่งที่มุ่งประเมิน 
 3. แนวทางการวเิคราะหโ์ครงการ หรือสิง่ที่ต้องการประเมนิ 
 ผู้ประเมินจะสามารถประเมินผลโครงการ หรือเป้าหมายใด ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้ามี
ความรู้เกี่ยวกับโครงการ หรือสิ่งที่ต้องการประเมิน โดยข้อเท็จจริงและหลักการของการประเมินยิ่งผู้
ประเมินมีความรอบรู้เกี่ยวกับโครงการ หรือสิ่ งที่ต้องการประเมินมากเท่าใด ก็ยิ่งท าให้สามารถ
ประเมินได้อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นที่ยอมรับแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้ประเมิน
จึงควรท าการศึกษาหรือบรรยายโครงการที่มุ่งประเมิน โดยการวิเคราะห์เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์เป้า หรือสิ่งที่ต้องการประเมิน อาทิ ในกรณีประเมิน
โครงการ จะต้องพยายามตอบค าถามในลักษณะต่อไปนี้ 
        1) โครงการมีความเป็นมาอย่างไร ใครท า ท าไมต้องท าโครงการนี้ ท าแล้วได้อะไร ตลอดจน
หลักการและเหตุผลของโครงการ 
        2) ลักษณะของโครงการ เป็นโครงการทดลอง โครงการประจ าที่ด าเนินการต่อเนื่อง หรือ
โครงการพิเศษ เป็นต้น 
         3) วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการคืออะไร ชัดเจน ปฏิบัติ ประเมินได้หรือไม่ 
        4) รูปแบบการบริหารโครงการเป็นอย่างไร ผู้บริหารโครงการมีใครบ้าง มีบุคลากรและองค์กร
ที่เก่ียวข้องกับโครงการหรือไม่ 
       5) ทรัพยากรของโครงการมีอะไรบ้าง ใคร หรือหน่วยงานใดเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ 
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       6) มีกิจกรรม เนื้อหาสาระ และข้ันตอนในการด าเนินโครงการอย่างไร 
        7) โครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อไร 
        8) มีการก าหนดเกณฑ์ในการตัดสินผลส าเร็จของโครงการหรือไม่ถ้ามี เกณฑ์เหล่านั้นคืออะไร 
      9)  โครงการมีความเหมาะสมเพียงไรในเรื่องของความชัดเจน เป้าหมาย ผลงาน  และ            
ความเป็นไปได้ของโครงการ 
 ในกรณีของการวิเคราะห์ “เป้า” หรือ “สิ่งที่ต้องการประเมิน” ในลักษณะอ่ืน ๆ เช่น กรณี
ประเมินองค์กรใด ๆ นักประเมินจะต้องตอบค าถามได้ว่า องค์กรนั้น คือองค์กรอะไร มีภารกิจอย่างไร 
โครงสร้าง ปัจจัยพ้ืนฐานขององค์กร เป็นอย่างไร องค์กรมีกิจกรรม หรือแนวด าเนินการอย่างไร          
ถ้าองค์กรนั้นประสบความส าเร็จ ภาพของความส าเร็จเป็นอย่างไร อะไรคือตัวบ่งชี้ความส า เร็จของ
องค์กร หรือในกรณีประเมินบุคลากร นักประเมินจะต้องตอบค าถามได้ว่า เป็นบุคลากรในฝ่ายใด           
มีบทบาทหน้าที่อย่างไร ลักษณะงานที่ควรปฏิบัติคืออย่างไร อะไรคือตัวบ่งชี้ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร เป็นต้น 
 ในการวิเคราะห์โครงการหรือสิ่งที่ต้องการประเมิน นักประเมินจะต้องวิเคราะห์ผลลัพธ์หรือ
ผลผลิตของโครงการให้ชัดเจน ซึ่งอาจรวมถึงการก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การตัดสินความส าเร็จของ
โครงการไว้เป็นการล่วงหน้า อันจะมีผลท าให้ง่ายต่อการตัดสินคุณค่าของโครงการ หรือสิ่งที่ต้องการ
ประเมิน 
 1) ระบุหลักการและเหตุผล หรือจุดมุ่งหมายหลักของการประเมิน : ท าไมจึงต้องประเมิน             
ในขั้นตอนนี้ต้องกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการหรือความเป็นมาของสิ่งที่ต้องการประเมินตลอดจน
ความจ าเป็นและความส าคัญของการประเมิน ผลดีของการประเมิน หรือผลเสียที่อาจเกิดขึ้นถ้าไม่ท า
การประเมิน รวมทั้งจะต้องระบุจุดมุ่งหมายหลักได้ว่า การประเมินครั้งนี้ จะเน้นประเมินความก้าวหน้า 
ประเมินสรุปรวม หรือเป็นการศึกษาผลกระทบจากการปฏิบัติใด ๆ ผู้สนใจที่จะใช้ข้อมูลคือใคร                
น าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจในลักษณะใด ฯลฯ การระบุหลักการและเหตุผลที่ชัดเจนจะน าไปสู่               
การก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินที่ชัดเจนตามไปด้วย 
 2) ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน : ประเมินอะไรบ้างวัตถุประสงค์ของการประเมิน
เป็นกรอบหรือทิศทางที่ท าให้ทราบว่าการประเมินครั้งนี้จะมุ่งศึกษาหรือมุ่งประเมินในด้านใด ศึกษา               
ตัวบ่งชี้ใดบ้าง จะเป็นการควบคุมทิศทางการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและต้องไม่ลืมว่า จุดมุ่งหมาย
หลักของการประเมิน คือ หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ดังนั้น การตั้งวัตถุประสงค์ของการประเมิน
จะต้องเขียนอย่างชัดเจนและชี้น าทิศทางในการประเมิน และต้องตรงกับความต้องการใช้ผลการ
ประเมินของผู้บริหาร หรือลูกค้าที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ต้องมีความเฉพาะเจาะจงวัดได้ ประเมินได้ 
เป็นปรนัยและเป็นที่ยอมรับของผู้ถูกประเมิน 
 ในการก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน บ่อยครั้งที่ได้แบบจ าลองการประเมินเป็นกรอบ
ในการก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวอย่างการก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน เช่น เพ่ือประเมินปัจจัย
เบื้องต้นของโครงการ/องค์กรเพ่ือประเมินกระบวนการด าเนินงานของโครงการ/องค์กร  และเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานและผลกระทบที่เกิดจากโครงการ/ผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานของ
องค์กร 
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 3) ก าหนดขอบเขตการประเมินการก าหนดขอบเขตการประเมิน เป็นการก าหนดขอบเขต
ของงาน ว่าจะท าอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไร โดยทั่วไป ขอบเขตของการประเมินทักจะระบุรายการ
ต่อไปนี้ คือ 
  3.1) เป้า หรือ สิ่งที่ต้องการประเมินคืออะไร โครงการอะไร ของหน่วยงานใดเริ่มด าเนินการ 
มาตั้งแต่เมื่อใด/องค์กรใด/บุคลากรกลุ่มใด 
  3.2) ประเด็น หรือตัวบ่งชี้ที่มุ่งศึกษาในการประเมิน คืออะไรบ้าง 
  3.3) ช่วงระยะเวลาของการประเมิน หรือระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือช่วงเวลาใด 
 4) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี แบบจ าลองการประเมิน และตัวอย่างงานประเมินต่าง ๆ การศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี ตัวอย่างงานประเมินที่มีลักษณะใกล้เคียงกับงานประเมินที่นักประเมินก าลังจะ
ด าเนินการ จะท าให้นักประเมิน โดยเฉพาะนักประเมินมือใหม่เห็นแนวทางในการด าเนินการประเมิน
ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถออกแบบการประเมินได้คมชัดยิ่งขึ้น ในกรณีที่ก าลังจะด าเนิน
ประเมินนโยบาย แผนงาน โครงการ ก็ควรศึกษากรณีตัวอย่างผลงานประเมินในกลุ่มนี้ หรือในกรณี             
ที่ก าลังจะประเมินองค์กร ก็ควรศึกษากรณีตัวอย่างผลงานประเมินองค์กร/การประเมินเพ่ือรับรอง
มาตรฐานองค์กรต่าง ๆ หรือในกรณีที่ก าลังจะประเมินการปฏิบัติงาน ก็ควรศึกษาแนวคิด แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติงาน รวมทั้งตัวอย่างผลการประเมินการปฏิบัติงานเป็นต้น 
 การศึกษาแบบจ าลองการประเมิน ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะท าให้นักประเมินสามารถ
ออกแบบการประเมินได้คมชัดมากขึ้น แบบจ าลองการประเมิน คือ กรอบความคิดในการประเมิน              
ที่เสนอโดยนักประเมินอาชีพ ซึ่งแต่ละรูปแบบจะบอกให้ทราบว่า ในการประเมินนั้น เราควรพิจารณา
ในเรื่องใดบ้าง (What) ในขณะเดียวกัน บางรูปแบบอาจมีการเสนอแนะด้วยว่าในการประเมิน                  
แต่ละเรื่อง แต่ละรายการควรพิจารณาหรือตรวจสอบอย่างไร เป็นลักษณะของการเสนอแนะวิธีการ 
(How) ตัวอย่างแบบจ าลองการประเมิน เช่น แบบจ าลองซิป (CIPP Model) ของสตัฟเฟลบีม                  
ซึ่งเสนอแนะให้ประเมินโครงการโดยพิจารณาหรือตัดสินคุณค่า ใน 4 ด้าน คือ 1) ประเมินภาวะ
แวดล้อมของโครงการ 2) ประเมินปัจจัยพ้ืนฐานของโครงการ 3) ประเมินกระบวนการด าเนินงาน
โครงการและ 4) ประเมินผลลัพธ์ของโครงการ แบบจ าลองของเคอร์กแพททริก (Kirkpattrick ‘s Model) 
ได้เสนอแนะให้ประเมินโครงการฝึกอบรมโดยตัดสินคุณค่าใน 4 รายการ คือ 1) ประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้รับการอบรม 2) ประเมินการเรียนรู้ของผู้รับการอบรม ซึ่งหมายถึง ความรู้ เจตคติ และ
ทักษะพื้นฐานที่เกิดขึ้น 3) ประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้ผ่านการอบรม และ 4) ประเมินผล
กระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานเป็นต้น การเรียนรู้เรื่องแบบจ าลองการประเมิน จะช่วยให้               
นักประเมินสามารถออกแบบประเมินได้อย่างรวดเร็ว สมเหตุสมผลมากข้ึน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้
กรอบความคิดในแต่ละรูปแบบเหล่านี้ในสถานการณ์การประเมินที่เปลี่ยนไปได้ดียิ่งขึ้น  
 5) ออกแบบประเมิน : จะประเมินอย่างไรแนวปฏิบัติในการออกแบบประเมินโดยทั่วไป 

ในขั้นตอนนี้เป็นการก าหนดกรอบแนวทางการประเมิน โดยนักประเมินจะต้องวิเคราะห์
รายละเอียดในแต่ละวัตถุประสงค์ของการประเมินว่า ในแต่ละวัตถุประสงค์ ประเด็นที่มุ่งศึกษาหรือ 
ตัวบ่งชี้ คืออะไรบ้าง จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งใด มีแนวทางการวัดอย่างไร ด้วยเครื่องมือ
ประเภทใด และจะน าข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือตัดสินผลการประเมินด้วยเกณฑ์อะไร อย่างไรซึ่งอาจ
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จัดท าในลักษณะของการก าหนดกรอบแนวทางการประเมิน ดังตัวอย่างการก าหนดกรอบแนวทาง      
การประเมินโครงการต่อไปนี้ ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงกรอบแนวทางในการประเมินโครงการ 
 

วตัถปุระสงค์
ของการ
ประเมนิ 

ตวัแปร/
ประเด็นที่

ศึกษา/ตวับ่งชี ้

แหล่งข้อมลู/
ผูใ้ห้ข้อมลูหลัก 

เครื่องมือทีใ่ช้
ในการเกบ็

รวบรวมข้อมลู 

แนวทางการ
เกบ็รวบรวม

ข้อมลู 

แนวทางการ
วเิคราะหข์้อมลู
และเกณฑใ์น
การตดัสิน 

      

      

      
  

จากตารางที ่3 การประเมินองค์กรในสดมภ์วัตถุประสงค์ของการประเมินก าหนดให้เป็น                 
1. ประเมินสภาพความพร้อมด้านปัจจัยพื้นฐานขององค์กร  
2. ประเมินกระบวนการบริหารงานในองค์กร  
3. ประเมินผลงานขององค์กร หรืออาจก าหนดวัตถุประสงค์ในลักษณะขององค์ประกอบที่มุ่ง

ประเมินก็ได้ ในกรณีของการประเมินบุคลากร สดมภ์วัตถุประสงค์ของการประเมินอาจก าหนด  ให้เป็น  
3.1) ประเมินศักยภาพของบุคลากร ในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติหรือความมุ่งมั่น               

ในงาน  
3.2) ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และ 3) ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

หรือคุณภาพงาน เป็นต้น 
            ในการออกแบบการประเมินในแต่ละวัตถุประสงค์ นักประเมินจะต้องระบุประเด็นหรือ               
ตัวบ่งชี้ที่มุ่งประเมิน พร้อมก าหนดรายละเอียด อย่างน้อย 3 เรื่องส าคัญ คือ 1) เรื่องแหล่งข้อมูล หรือ
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) คือใคร จ านวนเท่าไร ผู้ให้ข้อมูลหลักจะต้องเป็นผู้รู้เห็น สามารถให้
ข้อมูลได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น การเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลในงานประเมิน มักเลือกใช้             
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ยกเว้นในกรณีมีผู้ที่สามารถให้ข้อมูลได้จ านวนมาก 
และสามารถให้ข้อมูลได้พอ ๆ กันในกรณีนี้  อาจก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัย
กระบวนการวิจัยทั่วไป ในงานประเมินบางลักษณะ เช่น การติดตามบัณฑิตหลักสูตรต่าง ๆ ในกรณี
เช่นนี้ จะต้องนิยามประชากร (Population) ที่มุ่งติดตามผล และกลุ่มตัวอย่าง (Sample) ให้ชัดเจน  
ในขณะเดียวกัน อาจจะต้องนิยาม “ผู้ให้ข้อมูลหลัก” หรือผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัณฑิตให้ชัดเจนด้วย               
2) เรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จะใช้เครื่องมือชนิดใด จะพัฒนาเครื่องมือชนิดนั้น
อย่างไร จะตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้วยวิธีใด และ 3) เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล จะใช้วิธีการ 
ทางสถิติอย่างไร เกณฑ์ในการตัดสินความส าเร็จเป็นอย่างไร จะพัฒนาเกณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของ
ผู้เกี่ยวขอ้งอย่างไร 
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 6) การก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการประเมินการก าหนดตัวบ่งชี้ (Indicators) และเกณฑ์ 
(Criteria) ในการประเมิน ถือเป็นเงื่อนไขส าคัญและเป็นเงื่อนไขโดดเด่นที่ท าให้งานประเมินมีลักษณะ
ที่แตกต่างไปจากงานวิจัยโดยทั่วไป ซึ่งในการออกแบบประเมิน นักประเมินจะต้องก าหนดตัวบ่งชี้ 
และเกณฑ์ในการตัดสินคุณค่าอย่างชัดเจน 
 ตัวบ่งชี้ หมายถึง ตัวแปร หรือค่าที่สามารถวัดได้ สังเกตได้ ซึ่งใช้บ่งชี้บอกสถานภาพ หรือ
สะท้อนลักษณะการด าเนินงาน หรือผลการด าเนินงานเช่น ตัวบ่งชี้ความส าเร็จในการเรียน คือเกรดเฉลี่ย 
(GPA) ตัวบ่งชี้ความส าเร็จในการฝึกอบรม คือคะแนนทดสอบความรู้ ความพึงพอใจของผู้รับการอบรม 
พฤติกรรมหลังการอบรม ตัวบ่งชี้ของการรณรงค์เพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก คือ ความรู้ความเข้าใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ความตระหนักในปัญหาไข้เลือดออก พฤติกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก เป็นต้น 
 เกณฑ์ในการประเมิน 
 เกณฑ์ในการประเมิน หมายถึง สิ่งที่ใช้ในการตัดสินคุณค่าของ ทรัพยากร สื่อ ชิ้นงาน             
การปฏิบัติ หรือคุณภาพของผลงาน เป็นการก าหนดระดับของตัวบ่งชี้ว่า ควรเกิดขึ้น หรือควรปรากฏ
ในลักษณะใด ระดับใด จึงจะถือว่าเป็นที่ยอมรับในการประเมินโครงการหรือตัดสินคุณค่าของสิ่งใด ๆ 
ว่า ดี เหมาะสม สอดคล้อง เพียงพอ คุ้มค้า ฯลฯ หรือไม่เพียงใด จ าเป็นที่เราจะต้องน าค่าที่ได้จาก 
การวัดตัวบ่งชี้ไปเปรียบเทียบกับ “เกณฑ์” หรือสภาพที่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาหรือที่ควรจะ
เป็น เกณฑ์ที่ใช้ก าหนดอาจก าหนดแตกต่างกันได้หลายวิธี โดยทั่วไปจ าแนกเกณฑ์ในการประเมินได้                      
2 ลักษณะ คือ 
 1. เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) เป็นการก าหนดเกณฑ์โดยหลักเหตุผลหรือจากการวิจัย
เชิงประจักษ์แบ่งเป็น 1) กรณีที่มีหน่วยธรรมชาติ เช่น พิมพ์ดีดภาษาไทยได้ 45 ค าต่อนาทีจะเห็นได้
ว่าเกณฑ์นี้มีอ านาจในการท านายสูงมาก ผู้ใดที่มีพฤติกรรมผ่านเกณฑ์จะเป็นผู้ที่มีความรู้หรือทักษะใน
เรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดี โดยสรุปคะแนนที่เป็นเกณฑ์ในกรณีนี้ กับพฤติกรรมการปฏิบัติมีความสัมพันธ์
กันสูงมาก 2) กรณีที่ไม่มีหน่วยธรรมชาติ เราก็จะใช้ความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ก าหนดขึ้น  
หรืออาจก าหนดโดยอาศัยกฎเกณฑ์หรือค่านิยมของสังคมเป็นหลัก หรือก าหนดเกณฑ์จากประสบการณ์
ในการศึกษาวิจัย หรืออาจใช้วิธีก าหนดความรู้ขั้นต่ าหรือเกณฑ์ที่ จ าเป็นว่า ถ้าใครมีความรู้ขั ้นต่ า
เหล่านี ้ก็ถือว่าผ่านได้ โดยไม่พิจารณาพื้นความรู ้เดิมเป็นส าคัญ เช่น  ผู้เข้ารับการอบรมต้องได้
คะแนนร้อยละ80 ของคะแนนเต็ม เป็นต้น 
           2. เกณฑ์สัมพัทธ์ (Relative Criteria) เป็นการเปรียบเทียบพฤติกรรมของกลุ่มในหลายลักษณะ 
อาทิ 1)  เปรียบเทียบกันเองภายในกลุ่ม หรือการเปรียบเทียบกับปกติวิสัย ผู้ที่สอบผ่านต้องได้คะแนน
มาตรฐานไม่ต่ ากว่า 2 เป็นต้น 2) การเปรียบเทียบกับกลุ่มที่คล้ายคลึงกันหรือเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม 
และ 3) ใช้โมเดลความงอกงาม (Growth Model) ซึ่งก าหนดเกณฑ์ในการประเมินโดยพิจารณาจาก
ความงอกงามหรือพัฒนาการที่เพ่ิมขึ้น เช่น เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบหลัง              
การอบรมกับคะแนนทดสอบก่อนการอบรม โดยตรวจสอบว่า คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติหรือไม่ เป็นการก าหนดเกณฑ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับสูงแต่อาจมีปัญหาว่าความแตกต่ างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ อาจไม่แตกต่างกันอย่างชัดเจนในเชิงพฤติกรรม จุดอ่อนอีกประการหนึ่ง คือ เป็นการพิจารณา
ค่าเฉลี่ยมิได้เน้นเป็นรายบุคคล น่าจะก าหนดเกณฑ์เป็นรายบุคคลด้วย ก าหนดช่วงคะแนนที่ เพ่ิมขึ้น 



 
 

69 
 

เช่น ผู้เข้ารับการอบรม ต้องได้คะแนนเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อนละ 20 เป็นต้น การก าหนดเกณฑ์ตามวิธีนี้
ยากล าบากท่ีจะให้ผู้อ่ืนยอมรับ 
 เกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีหลายระดับ เกณฑ์บางรายการเป็นเกณฑ์เพ่ือการวิเคราะห์
และแปลผลในระดับตัวแปรย่อย ๆ เช่น เกณฑ์การแปลความหมายผลการประเมินความรู้เป็น
รายบุคคล เป็นต้น ในขณะเดียวกัน อาจก าหนดเกณฑ์ในการตัดสินความส าเร็จของงาน หรือโครงการ
ในภาพรวม จะต้องปรากฏผลการวัดและประเมินตัวชีวัดย่อย ๆ ในลักษณะใด หรือมากน้อยเพียงใด       
จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การตัดสินในภาพรวม 
 โดยทั่วไปแล้วนักประเมินจะจัดท ารายละเอียดโครงการประเมิน (Evaluation Proposal)  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการของบประมาณสนับสนุนในการประเมิน รวมทั้งจะท าให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มองเห็นกรอบและแนวทางการด าเนินการประเมินที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน และเป็นที่เข้าใจตรงกัน 
รวมทั้งจะเพ่ิมโอกาสความส าเร็จในการพัฒนา และโอกาสความส าเร็จในการประเมินได้อีกทางหนึ่งด้วย 
          การพฒันาเครื่องมือเก็บรวบรวมขอ้มลูในการประเมิน 
          การพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทั่วไปมักจะท าหลังจากที่โครงการประเมินได้รับ
การอนุมัติให้ด าเนินการแล้วสิ่งที่นักประเมินจะต้องท าในขั้นตอนนี้ก็คือ ตรวจสอบว่าเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินมีหรือยัง จะใช้เครื่องมือที่มีอยู่แล้วหรือจะสร้างขึ้นมาใหม่ เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลจะต้องสร้างให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการประเมิน ข้อค าถามควรเฉพาะเจาะจง เป็นปรนัย 
ควรผ่านตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีการทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพขั้น
พ้ืนฐานของเครื่องมือ เช่น ดัชนีความเที่ยง ความตรง ความยาก ฯลฯ ก่อนที่จะน าเครื่องมือไปใช้จริง 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินอาจจะเป็นแบบสอบถาม แบบส ารวจ แบบสัมภาษณ์ แบบวิเคราะห์
ความถี่ แบบสังเกต แบบทดสอบ เป็นต้น 
 ในทางปฏิบัติผู้ประเมินไม่จ าเป็นต้องอาศัยวิธีการใดวิธีการหนึ่งเท่านั้น อาจจะเลือกใช้วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธีประกอบกัน เทคนิคเก็บรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจและน่าจะสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของการประเมิน อาทิ การวิเคราะห์ผลงาน การทดสอบฝีมือ/ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
การประชุม สัมมนาผู้ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือหาข้อสรุป ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การใช้สถานการณ์จ าลอง                  
การอภิปรายเป็นคณะ/ทั่วไป การใช้เทคนิคเดลฟาย การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  
 เกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องมีการวางแผนอย่างดี ในกรณีที่มีเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
จ านวนหลายฉบับ และต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ข้อมูลจ านวนมาก ควรจัดท าคู่มือ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ปฏิทินการเก็บรวบรวมข้อมูล และประสานงานกับแหล่งข้อมูลเป็นอย่างดี 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดสมบูรณ์ ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง 
           ในการประเมินองค์กร หรือ การประเมินบุคลากร ควรเน้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูล               
เพ่ือการประเมิน ระบบฐานข้อมูลที่ดี หรือมีการจัดระบบแฟ้มสะสมงานที่ดี จะน าไปสู่ระบบ การประเมิน            
ที่มีประสิทธิภาพ จะท าให้สามารถสรุป ประเมินผลงานขององค์กร หรือบุคลากรได้อย่างต่อเนื่อง และ
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างแท้จริง 
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วเิคราะหข์้อมลู 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมิน นักประเมินไม่จ าเป็นต้องเน้นวิธีการทางสถิติที่ซับซ้อน 

ควรเลือกใช้วิธีการทางสถิติที่ง่ายต่อการสื่อความหมาย แต่สามารถตอบค าถามในการประเมิน          
ได้อย่างชัดเจน สถิติที่ใช้ อาจเป็นสถิติภาคบรรยาย อาทิ การวิเคราะห์ความถี่ ร้อยละ การวิเคราะห์
ค่ากลาง และดัชนีชี้การกระจายต่าง ๆ หรือสถิติอ้างอิง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้ เนื่องจาก                   
มีโปรแกรมส าเร็จรูปจ านวนมากที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้น ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล             
จึงไม่น่าจะเป็นปัญหาส าคัญส าหรับนักประเมิน 

กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล อาจใช้วิธีการเชิงสถิติบ้างตามความจ าเป็น เช่น ถ้าเป็นข้อมูล              
เชิงปริมาณ เราก็สามารถน ามาวิเคราะห์โดยสถิติต่างๆ เช่น แจกแจงความถี่ ค่ามัชฌิมเลขคณิต                 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อัตราส่วน ร้อยละ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การทดสอบความแตกต่างด้วย              
การทดสอบค่าที (t-test) หรือการทดสอบค่าเอฟ (F-test) เป็นต้น ข้อควรระวังคือจะใช้สถิติใด               
ต้องตรวจสอบว่าข้อมูลเป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่ ส่วนข้อมูลที่ไม่ใช่ปริมาณนั้นสามารถวิเคราะห์ได้
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อเรื่อง (Content Analysis)  

สรปุผลการประเมนิและรายการผลการประเมนิต่อผูเ้กีย่วขอ้ง 
 เป้าหมายปลายทางของการประเมิน คือการน าข้อมูลผลการประเมินไปใช้เพ่ือการวินิจฉัย  
สั่งการหรือตัดสินใจในการปรับปรุง และพัฒนางาน ถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของการประเมิน ดังนั้นใน
ขั้นตอนนี้นักประเมินจะต้องจัดท ารายงานการประเมินเพ่ือน าเสนอ ให้ผู้บริหารได้ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ รายงานการประเมินสามารถท าได้ใน 2 ลักษณะ คือ รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร
เป็นรายงานการสรุปผลการประเมินที่สั้น กะทัดรัด ปกติมีความยาว 1-3 หน้า ให้สารสนเทศที่ใช้ประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหารได้ ลักษณะรายงานประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วน คือ วัตถุประสงค์ของการประเมินผล
การประเมิน และข้อเสนอแนะ หรืออาจจ าแนกเป็น 3 ส่วน คือ ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของ                
การประเมิน วิธีการด าเนินการประเมิน และผลการประเมินและข้อเสนอแนะ ส าหรับรายงานวิจัย                
เชิงประเมินทั่วไป จะมีรายละเอียดที่ชัดเจน ครอบคลุมในเรื่อง ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของ      
การประเมิน ขอบเขตของการประเมิน แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ประกอบการประเมิน วิธีด าเนิ นการ
ประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลประเมิน อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 
แนวคดิ ทฤษฎี เกี่ยวกบัความพึงพอใจ 

ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของ Maslow ได้เสนอล าดับขั้นตอนของความต้องการซึ่งตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานที่ว่ามนุษย์เรามีความต้องการอยู่เสมอไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อความต้องการได้รับการตอบสนองหรือ
พึงพอใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วความต้องการสิ่งอ่ืนๆก็จะเกิดขึ้นมาอีกความต้องการของคนเราอาจจะ
เกิดขึ้นซ้ าซ้อนกันความต้องการอย่างหนึ่งอาจยังไม่หมดความต้องการอีกอย่างหนึ่งอาจเกิดขึ้นได้     
ความต้องการของมนุษย์มี 5 ระดับดังนี ้

1. ความต้องการทางด้านร่างกายเป็นความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์เน้นสิ่งที่จ าเป็นใน              
การด ารงชีวิตได้แก่อาหารอากาศที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคความต้องการพักผ่อนและ              
ความต้องการทางเพศ 
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2. ความต้องการความปลอดภัยความมั่งคงในชีวิตทั้งที่ เป็นอยู่ ในปัจจุบันและอนาคตความเจริญ 
ก้าวหน้าความอบอุ่นใจ 

3. ความต้องการทางสังคมเป็นสิ่งจูงใจที่ส าคัญต่อการเกิดพฤติกรรมต้องการให้สังคมยอมรับ
ตนเองเข้าเป็นสมาชิกต้องการความเป็นมิตรความรักจากเพ่ือร่วมงาน 

4. ความต้องการมีฐานะมีความอยากเด่นในสังคมมีชื่อเสียงอยากให้บุคคลยกย่องสรรเสริญ
ตนเองอยากมีความอิสรเสรีภาพ 

5. ความต้องการที่จะประสบความส าเร็จในชีวิตเป็นความต้องการในระดับสูงอยากให้ตนเอง
ประสบผลส าเร็จสักอย่างในชีวิตส่วนมากจะเป็นการอยากจะเป็นอยากจะได้ตามความคิดของตน 

สมศักดิ์ คงเที่ยง และอัญชลี  โพธิ์ทอง (2545: 162) ได้จ าแนกความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
งานจากผลการวิจัยออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มความต้องการทางด้านจิตวิทยา กลุ่มนี้ได้แก่ Maslow, A.H., Herzberg. F และ Likert R. 
โดยมองความพึงพอใจงานเกิดจากความต้องการของบุคคลที่ต้องการความส าเร็จของงานและ               
ความต้องการการยอมรับจากบุคคลอ่ืน 

2. กลุ่มภาวะผู้น ามองความพึงพอใจงานจากรูปแบบและการปฏิบัติของผู้น าที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
กลุ่มนี้ได้แก่ Blake R.R., Mouton J.S. และ Fiedler R.R. 

3. กลุ่มความพยายามต่อรองรางวัล เป็นกลุ่มที่มองความพึงพอใจจากรายได้ เงินเดือนและ
ผลตอบแทนอ่ืน ๆ กลุ่มนี้  ได้แก่ กลุ่มบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ (Manchester 
Business School) 

4. กลุ่มอุดมการณ์มองความพึงพอใจจากพฤติกรรมการบริหารงานขององค์กร ได้แก่ Crogier 
M.และ Coulder G.M. 

5. กลุ่มเนื้อหาของงานและการออกแบบงานมองความพึงพอใจงานเกิดจากเนื้อหาของตัวงาน
กลุ่มแนวคิดนี้มาจากสถาบันทาวิสตอค (TavistockInstitute) มหาวิทยาลัยลอนดอน 
 ความพงึพอใจและการวดัความพึงพอใจ 
 กิติมา  ปรีดีดิลก (2542: 143) กล่าวถึง แนวคิดความพึงพอใจไว้ว่าความพึงพอใจ (Satisfaction) 
เป็นทัศนคติที่เป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้การที่เราจะทราบว่า บุคคลมีความพึงพอใจ
หรือไม่สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน จึงเป็นการยากที่จะวัดความพึงพอใจ
โดยตรง แต่สามารถวัดได้โดยทางอ้อมโดยการวัดความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้นและการแสดง
ความคิดเห็นนั้นจะต้องตรงกับความรู้สึกที่แท้จริง จึงสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได้พจนานุกรม
ฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 กล่าวไว้ว่า "พึง" เป็นค าช่วยกริยาอ่ืนหมายความว่า "ควร" เช่นพึงใจ
หมายความว่า พอใจ ชอบใจ และค าว่า "พอ" หมายความว่า เท่าที่ต้องการเต็มความต้องการ เมื่อน า    
ค าสองค ามาผสมกันเป็น "พึงพอใจ" จะหมายถึงชอบใจถูกใจตามที่ต้องการ 
 ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือลบซึ่ งเป็นผล                   
จากประสบการณ์ ความเชื่อซึ่งจะขอกล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจดังนี้ 
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 ความหมายของความพึงพอใจ 
 มีนักวิชาการ และนักการศึกษาได้ให้ค าอธิบายความหมายของความพึงพอใจดังนี้ 
 หทัยรัตน์  ประทุมสูตร (2547 : 61) ได้กล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจสรุปได้ว่า 
ความพึงพอใจเป็นความต้องการทางร่างกายมีความรุนแรงในตัวบุคคล ในการร่วมกิจกรรมเพ่ือสนอง
ความต้องการทางร่างกาย เป็นผลท าให้เกิดความพึงพอใจแล้วจะรู้สึกต้ องการความมั่นคงปลอดภัย              
เมื่อบุคคลได้รับการตอบสนองความต้องการทางร่างกายและความต้องการความม่ันคงแล้วบุคคลจะเกิด
ความผูกพันมากขึ้น เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 
 กิติมา ปรีดีดิลก (2542 : 143-161) ได้รวบรวมความหมายของความพึงพอใจในการท างาน ดังนี้ 
 1. ความพึงพอใจในการท างานตามแนวคิดของ คาร์เตอร์ (Carter) หมายถึง คุณภาพสภาพหรือ
ระดับความพึงพอใจของบุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจและทัศนคติของบุคคลที่มีต่อคุณภาพและ
สภาพของงานนั้น ๆ 
 2. ความพึงพอใจในการท างานตามแนวคิดของเบนจามิน (Benjamin) หมายถึง ความรู้สึกท่ีมี
ความสุข เมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย ความต้องการ หรือแรงจูงใจ 
 3. ความพึงพอใจในการท างานตามแนวคิดของเอร์เนสท์  (Ernest) และโจเซพ (Joseph) 
หมายถึงสภาพความต้องการต่างๆที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่การงานแล้วได้รับการตอบสนอง 
 4. ความพึงพอใจตามแนวคิดของจอร์จ (George) และเลโอนาร์ด (Leonard) หมายถึงความรู้สึก
พอใจในงานที่ท าและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 สมศักดิ์  คงเท่ียง และอัญชลี  โพธิ์ทอง (2545: 278-279) กล่าวถึง ความพึงพอใจไว้ว่า 
 1. ความพึงพอใจเป็นผลรวมของความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับระดับความชอบหรือไม่ชอบต่อ
สภาพต่าง ๆ 

 2. ความพึงพอใจเป็นผลของทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่าง ๆ 
 3. ความพึงพอใจในการท างานเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานที่ดีและส าเร็จจนเกิด เป็นความภูมิใจ
และได้ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่หวังไว้ 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 775) ได้ให้ความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานของ
ความพึงพอใจ หมายถึงพอใจชอบใจพฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย์คือ ความพยายาม             
ที่จะขจัดความ ตึงเครียดหรือความกระวนกระวาย หรือภาวะไม่ได้ ดุลยภาพในร่างกายซึ่งเมื่อมนุษย์
สามารถขจัดสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวได้แล้ว มนุษย์ย่อมได้รับความพึงพอใจในสิ่งที่ตนต้องการ  
 ประชิต  ตันสูงเนิน (2547: 22) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติ
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่า ความรู้สึกหรือทัศนคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดนั้นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ 
 สุรพล  วรเลิศ (2547: 111) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกความคิดเห็นในลักษณะ
เชิงบวกของบุคคลเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการ หรือได้รับสิ่งตอบแทนที่คาดหวังไว้ 
 ประเภทของแบบสอบถาม  
 แบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างส าคัญ 3 ส่วน คือส่วนที่เป็นค าชี้แจง ส่วนที่เป็นข้อมูล
ผู้ตอบและส่วนที่เป็นเนื้อหา พิสณุ ฟองศรี (2551: 126 - 128) แบ่ง แบบสอบถามเป็น 3 แบบคือ 
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 1. แบบปลายเปิด (Opened Form) เป็นแบบที่ไม่ก าหนดตายตัว ผู้ตอบตอบได้อย่างเสรี 
โดยจะเว้นช่องว่างมาให้ ข้อดีคืออาจได้มุมมองใหม่ ๆ ข้อเสียคือในทางปฏิบัติผู้ตอบจะ ไม่ค่อยตอบ 
หรือตอบไม่เข้าประเด็น และวิเคราะห์ยาก  

2. แบบปลายปิด (Closed Form) เป็นแบบที่ให้เลือกตอบหรือเติมค าสั้น ๆ หรือให้เรียงล าดับ
ความส าคัญเป็นต้น ข้อดีคือได้ข้อมูลเป็นระบบ วิเคราะห์ง่าย แต่จะไม่ได้มุมมองใหม่ ๆ จากกรอบ              
ที่ก าหนดแบ่งย่อยเป็น 5 แบบ ได้แก่  

1) แบบเลือกตอบค าตอบเดียว แบบนี้ค าถามมีหลายค าตอบให้เลือก แต่เลือกเพียง
ค าตอบเดียว โดยท ากรอบหรือช่องส าหรับท าเครื่องหมายมาให้ เช่น เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง ถ้าเกรงว่า
ตัวเลือกไม่ครอบคลุมอาจเพ่ิม ( ) อ่ืน ๆ ให้เลือกด้วยโดยให้ระบุ ข้อความลงไป ในทางปฏิบัติถ้า
ผู้ออกแบบสอบถามทราบคุณลักษณะกลุ่มผู้ตอบ ก็จะออก แบบสอบถามได้สอดคล้องกัน  

2) แบบเลือกตอบหลายค าตอบ แบบนี้ค าถามจะมีหลายคาตอบ ให้เลือกได้ มากกว่า 1 ค าตอบ 
เช่น ประชาชนในหมู่บ้านท่านประกอบอาชีพอะไร ( ) ท าสวน ( ) ท านา ( ) เลี้ยงสัตว์ ( ) ประมง ( ) อ่ืน ๆ 
ระบุ .........  

3) แบบตรวจสอบรายการ แบบนี้จะมีข้อความมาให้หลายข้อและให้ท าเครื่องหมายลงใน
ช่องที่เว้นไว้ให้ เช่น พฤติกรรมของนักเรียนในการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

4) แบบมาตรประมาณค่า แบบนี้ใช้กันมากที่สุดในการวิจัยเชิงบรรยาย โดยใช้ตั้งแต่                  
3 ระดับขึ้นไป ที่นิยมกันมากคือ มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเกิร์ต (Likert) คือ มากที่สุด มาก                 
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยก าหนดระดับคะแนนเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ ซึ่งพบเห็นกันได้
ทั่วไปถ้าต้องการให้ละเอียดมากขึ้นอาจใช้มากกว่า 5 ระดับได้ แต่ไม่ควรเกิน 11 ระดับ ปัญหาที่ส าคัญ
คือ ส่วนใหญ่มักจะตอบปานกลาง  

5) แบบจัดอันดับความส าคัญ แบบนี้จะมีข้อค าถามและตัวเลือกหลายตัว ให้เลือก โดยให้จัด
อันดับความส าคัญ เช่น สถานีโทรทัศน์ที่ชอบเรียงตามล าดับ โดยให้หมายเลข 1 หมายถึง ชอบมากที่สุด  

3. แบบผสม (Mixed Opened – Closed Form) เป็นการน าแบบปลายเปิดและแบบปลาย
ปิดมารวมกัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลกว้างขวางขึ้น แม้จะมีผู้ตอบแบบปลายเปิดน้อยก็ใช้ข้อมูลจากการตอบ
ปลายปิดเป็นหลักและใช้ข้อมูลจากการตอบแบบปลายเปิดช่วยเสริม  

หลักเกณฑใ์นการสรา้งแบบสอบถาม  
หลักเกณฑ์ในการสร้างแบบสอบถาม เราอาจแบ่งกล่าวเป็นส่วน ๆ ของแบบสอบถาม ดังนี้  
1. เกี่ยวกับการสร้างค าถาม (Item) ควรยึดเกณฑ์ดังนี้  

1) ค าถามหรือค าที่ใช้ต้องชัดเจน แม่นย า ไม่มีความหมายคลุมเครือ ศัพท์ทีใ่ช้ควรเข้าใจง่าย  
2) เรียงค าถามตามหลักเหตุผล ค าถามใดควรถามก่อนหลัง จัดไว้ให้เหมาะสม เรียงล าดับ

เป็นลูกโซ่และค าถามที่ดีควรถามค าถามประเด็นเดียว  
3) ค าถามต้องสั้น กะทัดรัด ตัดค าฟุ่มเฟือยหรือไม่จ าเป็นทิ้ง  
4) ค าถามควรเป็นค าถามที่ดึงดูดความสนใจ ไม่เบื่อหน่ายแก่ผู้ตอบ  
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5) ค าถามค านึงถึงวัย ความสามารถ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ ตลอดจนการใช้ภาษา
ของผู้ตอบด้วย  

6) ข้อค าถามให้ตรงกับข้อปัญหาของการวิจัย  
7) หลีกเลี่ยงค าถามที่ท าให้ผู้ตอบล าบากใจ หรืออึดอัดใจ เช่น อายุ เพศ การหย่าร้าง เป็น

ต้น  
8) การใช้ค าถามไม่ท าให้ต้องคิดมากหรือในกรณีข้อความหรือเนื้อหายาว อาจจะแบ่งเป็น

ค าถามย่อย ๆ ควรแจ้งให้ทราบว่าค าตอบไม่มีผิดหรือถูก  
9) หลีกเลี่ยงค าประเภทนามธรรม เช่น รวย จน ความดี สวย เพราะค าเหล่านี้ การตีความ

ของบุคคลจะแตกต่างกันมาก  
10) ค าถามต้องไม่แคบเกินไป หรือมีขอบเขตจ ากัด หรือไม่เป็นปรัชญา เกินไป  
11) ควรหลีกเลี่ยงค าถามน า ค าถามเกี่ยวกับส่วนตัว การใช้ค าวิเศษณ์ คุณศัพท์ และตัวย่อ 

ต่าง ๆ เป็นต้น  
12) ค าถามปลายปิดควรให้มากกว่าปลายเปิด เพราะวิเคราะห์ได้ง่าย ส่วนปลายเปิดนั้น

ยากตรงที่จะท าการจ าแนกและแปลความหมาย  
2. เกี่ยวกับรูปแบบ (Format) ควรมีลักษณะที่ส าคัญดังนี้  

1) ควรวางรูปแบบง่าย ๆ  ไม่ซับซ้อน ผู้ตอบเข้าใจง่าย กระดาษหรือตัวอักษร สะอาดเรียบร้อย
น่าสนใจ การใช้กระดาษสีก็ท าให้น่าสนใจมากขึ้น  

2) ล าดับการถามแต่ละรายการควรจัดให้มีระเบียบมีเหตุผล  
3) พยายามให้สั้นกะทัดรัดที่สุดเท่าที่จะท าได้จะท าให้มีโอกาสได้แบบสอบถามคืนมากกว่า  
4) ค าชี้แจงควรง่าย สั้นและเข้าใจชัดเจน 
5) พยายามออกแบบให้ผู้ตอบล าบากใจน้อยที่สุด โดยเฉพาะการเขียนหนังสือ ถ้าให้แต่กา 

ข้อความที่ต้องการผู้ตอบจะพอใจมากกว่า (ยกเว้นจ าเป็นจริงๆ)  
6) พยายามเน้นให้เห็นความส าคัญของคาถามหรือข้ันตอนใดขั้นตอนหนึ่งโดย การขีดเส้น 

ใต้ หรือถ้าพิมพ์โรงพิมพ์ให้ใส่ตัวใหญ่กว่าเป็นต้น  
7) ถ้าจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจ ควรวางแผนข้อคาถามต่างๆไว้ล่วงหน้า  

3. เกี่ยวกับทั่ว ๆ ไป หลักการสร้างทั่วไป ๆ ที่ควรค านึงถึงดังนี้  
1) ไม่ควรใช้เวลานานเกินไปในการตอบ ยิ่งแบบสอบถามสั้นเท่าไรยิ่งดี ถ้าแบบสอบถาม

ต้องใช้เวลาตอบเกินกว่าครึ่งชั่วโมงผู้ตอบมักไม่อยากตอบหรือไม่ส่งคืนให้ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับ             
วัยของผู้ตอบ ถ้าสูงอายุก็อาจถามได้ยาวกว่าผู้อยู่ระหว่างวัยท างาน  

2) ค านึงถึงผู้ตอบว่าเป็นใครมีความสามารถในการตอบหรือไม่และตั้งใจตอบ เพียงไร  
3) ควรมีการวางแผนในการสร้างและควรผ่านการทดลองใช้ (Pretest) เพ่ือปรับปรุง              

ให้เป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์  
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4) การส่งแบบสอบถามให้ผู้ตอบ ถ้าส่งไปโดยตัวเองหรือผู้ช่วยน าส่งอาจจะสามารถรอ
ค าตอบหรือให้ค าชี้แจงที่สงสัยได้ แต่ถ้าส่งโดยทางไปรษณีย์ ซึ่ง เป็นวิธีประหยัด สะดวก และนิยมท า
กันจะติดแสตมป์ไปและกลับ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ตอบ การส่งทางไปรษณีย์ถ้าไม่ได้รับคืนก็
ควรมีจดหมายทวงถาม ถ้าไม่คืนอีกก็ถามเป็นครั้งที่สอง พร้อมกับส่งแบบสอบถามให้ไปใหม่อีก                
ถ้าไม่ได้รับก็ควรตัดทิ้งได้ แต่ถ้าข้อมูลยังไม่ครบก็ อาจจะต้องอ้อนวอนกันอีกหรือออกไปสัมภาษณ์
โดยตรง  

5) ควรมีค าชี้แจงที่ท าให้ผู้ตอบสบายใจ เช่น บอกว่าไม่ต้องระบุชื่อผู้ตอบ และให้ค ามั่น
สัญญาว่าจะเก็บข้อมูลเป็นความลับ จะน ามาวิเคราะห์เพ่ืองานด้านวิชาการเท่านั้น ตลอดจนชี้แจง
จุดมุ่งหมายและนัดแนะการส่งกลับคืนด้วย  

สรุปการสร้างแบบสอบถามที่ดีจะต้องผ่านกระบวนการที่ดีและถูกต้อง ตั้งแต่การศึกษา
หลักเกณฑ์ในการสร้างแบบสอบถาม การสร้างค าถาม การก าหนดรูปแบบ จึงจะได้แบบสอบถามที่มี
คุณค่า 

แบบสอบถามและความพงึพอใจ 
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัยที่นิยมใช้กันแพร่หลายในหมู่นักวิจัยทางสังคมศาสตร์เพราะ

เป็นเครื่องมือที่ท าได้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนจนเกินไปตลอดจนประหยัดแรงงานเวลาค่าใช้จ่ายและได้
ข้อมูลเป็นจ านวนมากกว่าวิธีอ่ืนมีผู้ให้ความหมายของแบบสอบถามไว้ดังนี้ 

พิสณุ  ฟองศรี (2551: 126) ได้ให้ความหมายของแบบสอบถามว่าเป็นชุดค าถามเช่นเดียวกับ
แบบสอบแต่จะใช้วัดความรู้สึกความคิดเห็นเรื่องต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นด้านจิตใจ 

พิตร ทองชั้น (2554: 221) ได้ให้ความหมายของแบบสอบถามไว้ว่าเป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้น
เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลด้านต่างๆเช่นความคิดเห็นความรู้สึกท่าทีเจตคติตลอดจน
สติปัญญาโดยให้บุคคลตอบในแบบสอบถามซึ่งอาจเป็นข้อความรูปภาพหรือสัญลักษณ์ก็ได้ 

ดังนั้นแบบสอบถามจึงเป็นเครื่องมือที่ประกอบด้วยค าถามต่าง ๆ ที่ต้องการให้ผู้ตอบ                 
ตอบเกี่ยวกับความรู้สึกความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นด้านจิตใจ 

สรุปแบบสอบถามหมายถึงเครื่องมือที่สร้างขึ้นส าหรับใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือต้องการ
ทราบความรู้สึกความคิดเห็นในสิ่งที่สนใจ 

แนวทางการวัดความพึงพอใจ 
นวพรรษ  จันทร์ค า (2558 : 71-79) กล่าวถึง แนวทางการวัดความพึงพอใจไว้ดังนี้ 
1. ก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่า ต้องการประเมินไปเพ่ือประโยชน์อะไร เช่น หากต้องการ

เพียงเพ่ือทราบความพึงพอใจในสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ ในประเด็นใด
ประเด็นหนึ่งโดยเฉพาะ ก็ไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงการวางกรอบการวัดอย่างต่อเนื่อง  

2. ก าหนดปัจจัยที่จะใช้วัดความพึงพอใจ โดยก าหนดว่า จะใช้ปัจจัยใดบ้างมาเป็นตัวชี้วัด
คะแนนความพึงพอใจโดยรวมและควรให้น้ าหนักแต่ละปัจจัยเท่าไร เช่นในการวัดความพึงพอใจของ
นักเรียน ของครู ปัจจัยที่ใช้วัดก็แยกเป็น 3 กลุ่มหลัก ๆ คือ การเรียนของนักเรียนหรือการสอนของครู
เป็นต้น การได้มาซึ่งปัจจัยที่จะใช้เป็นตัวชี้วัดเป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยความร่วมมือระดมความเห็นจาก
หลายฝ่ายและควรท าการทดสอบปัจจัยเหล่านี้ก่อนน ามาท าการประเมินจริง เพื่อให้แน่ใจว่า ปัจจัย                   
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ที่ก าหนดไม่ซ้ าซ้อนกันเกินไปหรือขาดปัจจัยส าคัญบางตัวไป รวมถึงควรท าการประเมินความส าคัญของ
ปัจจัยแต่ละตัว เพ่ือน ามาใช้ถ่วงน้ าหนักในการวัดความพึงพอใจรวมด้วย  

3. ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดปกติแล้วจะใช้ Likert Scale ด้วยการให้คะแนนความพึงพอใจ
แต่ละปัจจัยจากระดับ 1 ถึงระดับ 5 ได้แก่ ระดับ 5 คือพอใจมากที่สุด ระดับ 4 คือพอใจมาก ระดับ 3 
คือ พอใจปานกลาง ระดับ 2 คือพอใจน้อย และ ระดับ 1 คือพอใจน้อยที่สุด  

4. ก าหนดวิธีการวัดความพึงพอใจในขั้นนี้ก็คือ ขั้นของการท าวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ที่ต้องก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างในเชิงสถิติ เพ่ือให้เกิดการกระจายตัวของลูกค้าที่สุ่มมาท า
การวัดความพึงพอใจ รวมถึงการก าหนดขนาดของตัวอย่างที่ใช้ในการวัดว่าควรมีจ านวนเท่าไร โดยอาศัย
เทคนิคการวิจัยเป็นตัวก าหนดวิธีการวัด 

สรุปได้ว่าความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกของบุคคล รู้สึกชอบ และประทับใจในสิ่งใด สิ่งหนึ่ง           
ซึ่งเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ดี ฉะนั้นการที่บุคคลมีความรู้สึกพอใจต่อสิ่งใดย่อมส่งผลให้บุคคลนั้นมี
พฤติกรรมที่แสดงออกในด้านบวกอาจมีความเชื่อมั่นและต้องการสนองตอบในทางที่ดี ทั้งนี้การวัด              
ความพึงพอใจเป็นการเปรียบเทียบได้กับความเข้าใจทั่ว ๆ ไปซึ่งปกติจะวัดได้โดยการสอบถามจากบุคคล
ที่ต้องการจะถาม มีเครื่องมือที่ต้องการจะใช้ในการวัดหลายๆอย่าง มีการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
ก าหนดปัจจัยที่จะใช้วัดความพึงพอใจ ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการวัด ก าหนดวิธีการวัดความพึงพอใจ  
รวมทั้งก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการวัด ปกติแล้วจะใช้ Likert Scale ด้วยการให้คะแนนความพึงพอใจแต่ละ
ระดับ แต่ละปัจจัยจากระดับ 1 ถึง ระดับ 5 ได้แก่  ระดับ 5 เป็นความพึงพอใจ มากที่สุด ระดับ 4 เป็น
ความพึงพอใจมาก  ระดับ 3 เป็นความพึงพอใจปานกลาง  ระดับ 2 เป็นความพึงพอใจน้อย และระดับ 1 
เป็นความพึงพอใจน้อยที่สุด  
 
ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 
 ประวตัิความเปน็มา 
 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ             
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีบริเวณพ้ืนที่ตั้งจ านวน 30 ไร่ เป็นพ้ืนที่ธรณีสงฆ์ของวัดพิมพา
วาส (ใต้) ซึ่ง นายมิ้น ทองเอ่ียม ได้บริจาคที่ถวายวัดพิมพาวาส (ใต้) ไว้ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม              
พ.ศ. 2529 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ได้รับความอุปถัมภ์จากท่านพระสุมงคลมุนี เจ้าอาวาสวัด
พิมพาวาส (ใต้) เจ้าคณะอ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 
มิถุนายน 2540 ตามนโยบายการพัฒนาก าลังคน เพ่ือพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และผลิต
ก าลังคนด้านวิชาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน โดยได้รับงบประมาณจากกรม
อาชีวศึกษา จ านวน 1,960,000 บาท ผูกพันมีงบประมาณปี 2541 อีก 7,020,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 
8,980,000 บาท) ซึ่งใช้จ านวนเงินดังกล่าวในการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กชั้นเดียวและก่อสร้างอ่ืน ๆ 
ประกอบอีก 12 รายการ ในช่วงระยะเริ่มต้นของการด าเนินงาน ได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุน
อย่างดียิ่งจากพระเดชพระคุณพระสุมงคลมุนีเจ้าอาวาสวัดพิมพาวาส (ใต้) เจ้าคณะอ าเภอบางปะกง 
และจากประชาชน ผู้น าท้องถิ่น จึงท าให้วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ด าเนินการไปด้วยความราบรื่น 
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และสามารถเปิดท าการเรียนการสอนได้อย่างสมบูรณ์ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2541  โดยมี              
นายเอนก สุขสว่าง เป็นผู้อ านวยการสถานศึกษาคนแรก 
 
 ผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน 
  1. นายอนุศิษฐ์  คณะธรรม   ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 
           ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงาน 
           และความร่วมมือ 
  2. นายสุพิษ  ภูแทนนา   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
  3. นางสาวอรวรรณ  เศวตวงศ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
  4. นายนพพร  ก๊กเฮง    ครู คศ. 1 รักษาการในต าแหน่งรองผู้อ านวยการ 
           ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
 ลักษณะของชุมชน 
  1. ชุมชนโดยรอบประกอบอาชีพการเกษตร เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างในนิคม
อุตสาหกรรมที่อยู่ใกล้เคียงวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 
  2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นผู้มีการศึกษาสูง 
  3. รายได้ของครอบครัวเฉลี่ย  ประมาณ 9,000 - 15,000 บาท 
  4. ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่มีเชื้อสายมอญ นับถือศาสนาพุทธ 
 ความร่วมมือของชุมชนที่มีต่อสถานศึกษา 
  1. เจ้าอาวาสวัดพิมพาวาส (ใต้) และผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการศึกษา โดยเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา 
  2. สถานประกอบการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
  3. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในชุมชน ให้ความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
ในการจัดการอาชีวศึกษา 
  4. คณะสงฆ์ ผู้น าชุมชน และบุคคลทั่วไปในชุมชน สนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน
และบริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ให้ความร่วมมือในด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นอย่างด ี
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พันธกิจ กลยุทธ์ ฯลฯ 
  ปรัชญา 
   ทักษะเด่น  เน้นความรู้  คู่คุณธรรม 
  วิสัยทัศน์ (Vision) 
   วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ
ร่วมกับสถานประกอบการ  สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์   4.0  และเขตพัฒนาพิเศษ                       
ภาคตะวันออก  (EEC) 
  เอกลักษณ์  (Uniqueness) 
   โดดเด่นการจัดการศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  รถไฟความเร็วสูง  และมีรายได้ระหว่างเรียน 
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  อัตลักษณ์  (Identity) 
   ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  ตามเทคโนโลยี 
  สัญลักษณ์  ตรา  สี  ดอกไม้  ประจ าวิทยาลัย 
   ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย  ประกอบด้วย  เสนาธรรมจักร  อยู่ภายใต้กรอบวงกลมสองชั้น 
รอบเสมาธรรมจักร  จารึกอักษร  ท . ส นิ ม  ศูนย์รวมแห่งการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะอาชีพ
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีข้อความด้านบนเป็นชื่อภาษาไทย  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  
ด้านล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษ  Bangpakong Industrail And Community Education College
  ท. ส นิ ม  หมายความว่า  อริยสัจ  4  สัจธรรมของพระเจ้า 
     1.  ทุ  หมายความว่า  ทุกข์  ความไม่สบายกาย  สบายใจ 
     2.  ส  หมายความว่า  สมุทัย  สาเหตุ  แห่งความทุกข์  อันเนื่องมาจากความ
ดิ้นรน  ทะยานออก 
     3.  นิ  หมายความว่า นิโรธความดับทุกข์ถึงตัณหาดับความดิ้นรนทะยานยาก 
     4.  ม  หมายความว่า  อริยมรรค  8  ทางปฏิบัติที่ก่อให้เกิดการดับทุกข์  
ได้แก่  ความเห็นชอบ  ความคิดชอบ  วาจาชอบ  กระท าชอบ  เลี้ยงชีพชอบ  พยายามชอบ  ระลึก
ชอบ  และจิตมั่นชอบ 
   สีประจ าวิทยาลัย 
    สีแสดแดง 

 

 

    
   ตน้ไมป้ระจ าวทิยาลยั 
    ต้นเฟื่องฟ้า 
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    ต้นเฟ่ืองฟ้า  ชื่อวิทยาศาสตร์:  Bougainvillea  เป็นพรรณไม้ที่ได้รับสมญาว่า
เป็นราชินีแห่งไม้ประดับ  แสดงถึงความเบิกบาน  สว่างไสว  ความรุ่งเรือง  ที่ก้าวไกลแห่งชีวิต 
    ลักษณะทั่วไป 
    เฟ่ืองฟ้าเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ประเภทเถาเลื้อย ล าต้นมีความยาว
ประมาณ 1 - 10 เมตร มีล าเถาแข็งแรงเลื้อยไปได้ไกล  ผิวล าต้นสีเท่าหรือสีน้ าตาลล าต้นมีหนามคม
แหลมยาวประมาณ 0.51 เซนติเมตร ติดอยู่เป็นระยะ ๆ ลักษณะของทรงพุ่มสามารถตัดแต่ง และ
บังคับทิศทางการเจริญเติบโตได้ ใบเป็นใบเดี่ยวแตกตามเถา ลักษณะรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบมน
ขอบใบเรียบพ้ืนใบเรียบสีเขียว ขนาดใบกว้าง 2 - 4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 4 - 5 เซนติเมตร           
ดอกออกเป็นช่อตามส่วนยอด มีกลีบดอกหรือใบประดับ 3 กลีบ ส่วนดอกจะมีดอกเล็กสีขาว กลีบ
ดอกจะมีขนาดและสีสันแตกต่างกันตามชนิดพันธุ์ 
 พันธกจิ (Mision) 
  พันธกิจที่  1  พัฒนาผู้เรียนและวัยแรงงานการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา   
   กลยุทธ์ที่  1  ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะสาขาวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษา 
   กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต  สู่การประยุกต์ใช้ 
   กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  พันธกิจที่  2  ส่งเสริมการเรียนการสอนและการจัดอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 
   กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  
ชุมชน  สถานประกอบการ  ตลาดแรงงาน  
   กลยุทธ์ที่  2  พัฒนา  ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  เพ่ือความเป็นเลิศ  มั่นคง  และ
ก้าวหน้าในวิชาชีพ 
   กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   กลยุทธ์ที่  4  สร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กรอย่างมีคุณภาพ 
  พันธกิจที่  3  เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   กลยุทธ์ที่  1  จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ทั้งใน และ
ต่างประเทศ 
   กลยุทธ์ที่  2  ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ  ชุมชน  องค์กร
ต่าง ๆ 
   กลยุทธ์ที่  3  พัฒนากระบวนการเรียนรู้  การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
   กลยุทธ์ที่  4  พัฒนางานวิจัย  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  สู่การประยุกต์ใช้ 
  พันธกิจที่  4  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์  
4.0  และแผนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
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   กลยุทธ์ที่  1  มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน  
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
   กลยุทธ์ที่  2  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ  10  อุตสาหกรรม
หลักตามนโยบายไทยแลนด์  4.0 
   กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ 
 สาระส าคญัของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง แนบท้ายประกาศ
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง จ านวน 3 มาตรฐาน 9 ด้าน 30 ข้อพิจารณา 
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้เรียนและส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษา  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ประกอบด้วยประเด็น              
การประเมิน  ดังนี้ 
 1.1 ด้านความรู้ ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ
ทฤษฎีและแนวปฏิบัติต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนหรือท างาน  โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี 
และหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  ประกอบด้วย 
   ข้อพิจารณา  1.1.1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์หลักสูตร  
ปวช.  และ  ปวส. 
   ข้อพิจารณา  1.1.2  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา  (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
   ข้อพิจารณา  1.1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคัน  เมื่อเทียบกับแรกเข้า 
   ข้อพิจารณา  1.1.4  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงานที่มี ต่อ
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21  ทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา   สามารถประยุกต์ใช้ใน              
การปฏิบัติงานและการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และมีสุขภาวะที่ดี  ประกอบด้วย 
  ข้อพิจารณา  1.1.1  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 
  ข้อพิจารณา  1.2.2  ระดับคุณภาพของผู้เรียนได้รับการฝึกอบรม  ในด้านการประกอบ
ธุรกิจ  ทักษะวิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการ 
  ข้อพิจารณา  1.2.3  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  เจตคติ
และกิจนิสัยที่ดี  ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย  เคารพกฎหมาย  เคารพสิทธิของผู้อ่ืน             
มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์                
ทรงเป็นประมุข  มีจิตสาธารณะและมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย 
   ข้อพิจารณา  1.3.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก  ด้านการรักชาติ   เทิดทูน
พระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
   ข้อพิจารณา  1.3.2  ระดับคุณภาพในการปลูกจิตส านึก  ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   ข้อพิจารณา  1.3.3  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงาน           
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน  
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชา
เพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน  โดย                
ความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
   ข้อพิจารณา  2.1.1  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน  สถานประกอบการ  หรือตลาดแรงงาน 
   ข้อพิจารณา  2.1.2  ระดับคุณภาพในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ 
 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งทางวิชาการ
และวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียน
และวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบ หรือ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ประกอบด้วย 
   ข้อพิจารณา  2.2.1  ร้อยละของครูผู้สอนมีคุณวุฒิด้านวิชาชีพตรงตามสาขาวิชาที่จัด 
การเรียนการสอน 
   ข้อพิจารณา  2.2.2  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
   ข้อพิจารณา  2.2.3  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการ เรียนการสอน
รายวิชา 
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 2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
   สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการสื่อแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
   ข้อพิจารณา  2.3.1  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   ข้อพิจารณา  2.3.2  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ข้อพิจารณา  2.3.3  ระดับคุณภาพในการจัดระบบความปลอดภัยและการพัฒนา  
และดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา  อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ              
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการสื่อแหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ข้อพิจารณา  2.3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และ
คอมพิวเตอร์ 
   ข้อพิจารณา  2.3.5  ระดับคุณภาพในการดูแลผู้เรียน 
   ข้อพิจารณา  2.3.6  ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการบริหารจัด
การศึกษา 
   ข้อพิจารณา  2.3.7  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบาย
ส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย  โดยความร่วมมือของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง  
ชุมชน  สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย 
    ข้อพิจารณา  2.4.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม 
   ข้อพิจารณา  2.4.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงาน
ต้นสังกัด 
   ข้อพิจารณา  2.4.3  ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
 มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการ
จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  
 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการ            
ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชน สู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ ประกอบด้วย 
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   ข้อพิจารณา  3.1.1  ระดับคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีเทียบกับจ านวน
ผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา 
   ข้อพิจารณา  3.1.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
   ข้อพิจารณา  3.1.3  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์รายวิชา 
   3.2  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย 
       สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ          
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน    
   ข้อพิจารณา  3.2.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์         
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน 
   ข้อพิจารณา  3.2.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู 
 
          ข้อมลูบุคลากรวทิยาลยัการอาชีพบางปะกง 
 
ตารางที ่4 จ านวนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ปีการศึกษา     
             2560-2561 
 

ต าแหนง่ ปีการศกึษา 2560  
(คน) 

ปีการศกึษา 2561 
(คน) 

ผู้บริหาร  3  3 
ข้าราชการครู 12 12 
พนักงานราชการครู 13 13 
ลูกจ้างชั่วคราวหน้าที่สอน  8  8 
ลูกจ้างชั่วคราวฝ่ายสนับสนุน 32 32 

รวม 68 68 
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          ข้อมลู นักเรยีน นักศกึษา วทิยาลยัการอาชีพบางปะกง 
 

ตารางที ่5 จ านวนนักเรียน  นักศึกษา ระบบปกติและระบบทวิภาคีปีการศึกษา  2561 
 

 
ตารางที ่6 จ านวนนักเรียนนักศึกษา  กลุ่มเทียบโอนประสบการณ์ ปีการศึกษา  2561   
 

 

ประเภทวชิา/สาขา 
ภาคเรยีนที ่1/2561 

รวม
ทั้งสิน้ 

ระดบั ปวช. ระดบั ปวส. 
ปทีี่1 ปทีี่ 2 ปทีี่ 3 รวม ปทีี่ 1 ปทีี่ 2 รวม 

1. ประเภทวิชาช่าง 
   อุตสาหกรรม 

        

- สาขายานยนต ์ 46 53 43 142 - - - 142 
- สาขาไฟฟ้าก าลัง 38 49 21 108 15 18 33 141 
- สาขาแมคคาทรอนิกส ์ 12 11 13 36 13 14 27 63 
- สาขาเทคนิคยานยนต ์ - - - - 26 8 34 34 

รวม 96 113 77 286 54 40 94 380 
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม         
    - สาขาการบัญชี 8 10 12 30 2  2 32 
    -สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 17 20 27 64 16 15 31 95 
    -สาขาธุรกิจค้าปลีกและ 
     สะดวกซื้อ 

23 12 19 54 54   54 

    -สาขาการจัดการ 
     ทรัพยากรมนุษย์ 

    8  8 8 

รวม 48 42 58 148 26 15 41 189 
รวมทัง้สิน้ 144 155 145 444 80 55 135 579 

ประเภทวชิา/สาขา 
ภาคเรยีนที ่1/2561   

รวม
ทั้งสิน้ 

ระดบั ปวช. ระดบั ปวส. 
ปทีี่1 ปทีี่ 2 ปทีี่ 3 รวม ปทีี่ 1 ปทีี่ 2 รวม 

1.ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม         
- แผนกวิชาช่างไฟฟ้า - - 31 31 16 71 87 118 
- แผนกวิชาช่างยนต์ - - 26 26 15 40 55 81 

รวมชา่งอตุสาหกรรม - - 57 57 31 111 142 199 
2.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม         

- แผนกวิชาการบัญชี - - 18 18 1 24 25 43 
- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - 50 50 10 70 80 130 
- แผนกวิชาการจัดการ 
  ทรัพยากรมนุษย ์

- - - - 9 70 79 79 

รวมพาณชิยกรรม - - 68 68 20 164 184 252 
รวม - - 125 125 51 275 326 451 
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ตารางที ่7 จ านวนนักเรียนนักศึกษา  ระบบปกติและระบบทวิภาคี ปีการศึกษา  2/2561   
 

 
ตารางที ่8 จ านวนนักเรียนนักศึกษา  กลุ่มเทียบโอนประสบการณ์ ปีการศึกษา  2/2561   

 

ประเภทวชิา/สาขา 
ภาคเรยีนที ่2/2561 

รวม
ทั้งสิน้ 

ระดบั ปวช. ระดบั ปวส. 
ปทีี่1 ปทีี่ 2 ปทีี่ 3 รวม ปทีี่ 1 ปทีี่ 2 รวม 

1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม         
  -สาขายานยนต ์ 46 25 35 106 - - - 106 
  -สาขาไฟฟ้าก าลัง 38 16 21 75 - 17 17 92 
  -สาขาแมคคาทรอนิกส ์ 12 11 13 36 13 11 24 60 
  -สาขารถไฟความเร็วสูง - - - - 15 - 15 15 
  -สาขาเทคนิคยานยนต ์ - - - - 26 8 34 34 

รวมชา่งอตุสาหกรรม 96 52 69 217 54 36 90 307 
2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม         
  -สาขาการบัญช ี 8 10 12 30 2 - 2 32 
  -สาขาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 17 20 27 64 16 15 31 95 
  -สาขาธรุกจิกิจคา้ปลีกและ

สะดวกซื้อ 
23 12 18 53 - - - 53 

  -สาขาการจัดการทรัพยากร 
   มนุษย์ 

- - - - 8 - 8 8 

รวมพาณชิยกรรม 48 42 57 147 26 15 41 188 
รวมทัง้สิน้ 144 94 126 364 80 51 131 495 

ประเภทวชิา/สาขา 
ภาคเรยีนที ่2/2561 

รวม
ทั้งสิน้ 

ระดบั ปวช. ระดบั ปวส. 
ปทีี่1 ปทีี่ 2 ปทีี่ 3 รวม ปทีี่ 1 ปทีี่ 2 รวม 

1.ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม         
- แผนกวิชาช่างไฟฟ้า - - 31 31 45 71 116 147 
- แผนกวิชาช่างยนต์ - - 26 26 33 40 73 99 

รวมชา่งอตุสาหกรรม - - 57 57 78 111 189 246 
2.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม         

- แผนกวิชาการบัญชี - - 18 18 23 24 47 65 
- แผนกวิชาคอมพิวเตอร ์
  ธุรกิจ 

- 27 50 77 42 70 112 189 

- แผนกวิชาการจัดการ 
  ทรัพยากรมนุษย ์

- - - - 45 70 115 115 

รวมพาณชิยกรรม - 27 68 95 110 164 274 369 
รวม - 27 125 152 188 275 463 615 
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  ตารางที ่9  เป้าหมายจ านักเรียนนักศึกษา  ระบบปกติและระบบทวิภาคี ปีการศึกษา  2562   

 

 
ตารางที ่10 ตารางเป้าหมายนักเรียนนักศึกษา  ด้วยวิธีเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  
               ปีการศึกษา  2562   
 

ประเภทวชิา/สาขา 
ภาคเรยีนที ่1/2562 

รวม
ทั้งสิน้ 

ระดบั ปวช. ระดบั ปวส. 
ปทีี่1 ปทีี่ 2 ปทีี่ 3 รวม ปทีี่ 1 ปทีี่ 2 รวม 

1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม         
- สาขางานยานยนต ์ 40 46 53 139 - - - 139 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 40 38 49 127 - - - 127 
- สาขางานแมคคาทรอนิกส ์ 40 12 11 63 30 13 43 106 
- สาขางานเทคนิคยานยนต ์ - - -  30 26 56 56 
- สาขางานรถไฟความเร็วสูง - - - - 40 14 54 54 

รวมชา่งอตุสาหกรรม 120 96 113 329 100 53 153 482 
2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม         

- สาขางานการบัญช ี 20 8 10 38 30 2 32 70 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 40 17 20 77 30 16 46 123 
- สาขางานธุรกิจค้าปลีกและ 
  สะดวกซื้อ 

40 23 12 75 - - - 75 

- สาขางานการจัดการ
ทรัพยากร 

  มนุษย ์

- - - - 30 8 38 38 

รวมพาณชิยกรรม 100 48 42 190 90 26 116 306 
รวม 220 144 155 519 190 79 269 788 

ประเภทวชิา/สาขา 
ภาคเรยีนที ่1/2562 

ระดบั ปวช. ระดบั ปวส. รวม 

1.ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม    
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 40 40 80 
- สาขาวิชาช่างยนต์ 40 40 80 

รวมชา่งอตุสาหกรรม 80 80 160 
2.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม    

- สาขาวิชาการบัญชี 40 40 80 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 80 80 160 
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ - 80 80 

รวมพาณชิยกรรม 120 200 320 
รวม 200 280 480 
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          ข้อมลูด้านหลกัสูตรทีจ่ดัการเรยีนการสอน 
  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  ได้จัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา  จ านวน  3  หลักสูตร  ดังนี้  
  1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พ.ศ. 2556 
  2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  พ.ศ. 2557 
  3.  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 
  หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางานที่เปิดการเรียนการสอน  ดังนี้ 
 
ตารางที่ 11 การจัดการเรียนการสอนระบบปกติและระบบทวิภาคี 
 

ประเภทวชิา สาขาวชิา สาขางาน 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) พ.ศ. 2556 
1.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม - สาขาวิชาการบัญชี - สาขางานการบัญชี 
 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - สาขางานคอมพิวเตอร์ 

  ธุรกิจ 
1.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม - สาขาวิชาช่างยนต์  - สาขางานยานยนต์ 
 - สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง - สาขางานไฟฟ้าก าลัง

  
 - สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์  - สาขางานแมคคาทรอนกิส์ 
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 
2.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม - สาขาวิชาการบัญชี - สาขางานการบัญชี 
 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 - สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก - สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้าน

สะดวกซื้อ 
2.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม - สาขาวิชาช่างยนต์  - สาขางานยานยนต์ 
 - สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง - สาขางานไฟฟ้าก าลัง

  
 - สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์  - สาขางานแมคคาทรอนิกส์ 
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
3.1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 - สาขาวิชาการบัญชี  - สาขางานการบัญชี 
 - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ 
- สาขาวิชาการจัดการ 
  ทรัพยากรมนุษย์ 

3.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม - สาขาวิชาเครื่องกล  - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
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ตารางที ่11 (ต่อ)  
 

ประเภทวชิา สาขาวชิา สาขางาน 
 - สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง - สาขางานรถไฟความเร็วสูง 
 - สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์  --สาขางานแมคคาทรอนิกส์ 

4. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   
4.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม - สาขาวิชาช่างยนต์ - สาขาวิชาช่างยนต์ 
4.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
5. หลักสูตรแกนมัธยม   
5.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม - สาขาวิชาช่างไฟฟ้า - สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
5.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 
1.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม - สาขาวิชาการบัญชี - สาขางานการบัญชี 
 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม - สาขาวิชาช่างยนต์  - สาขางานยานยนต์ 
 - สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
2.1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - สาขางานเทคโนโลยี 

  ส านักงาน 
 - สาขาวิชาการบัญชี  - สาขางานการบัญชี 
 - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร 

  มนุษย ์
- สาขางานการจัดการ 
  ทรัพยากรมนุษย์ 

2.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม - สาขาวิชาเครื่องกล  -สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
 - สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง - สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 

  
     ขอ้มลูดา้นอาคารสถานที่ 
  ชื่อสถานศึกษา   วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 
  ชื่อภาษาอังกฤษ Bangpakong Industrial and Community Education College 
of Vocational Education Commission 
  ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่  41  หมู่  3  ต าบลพิมพา  อ าเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  
รหัสไปรษณีย์  24130  โทรศัพท์ 038-570333  โทรสาร  038-570885  เว็บไซต์  www.bicc.ac.th  
  เนื้อท่ีของสถานศึกษา  จ านวน  30  ไร่  ซึ่งเป็นพื้นที่ธรณีสงฆ์ของวัดพิมพาวาส  (ใต้) 
มีอาคาร  รวมทั้งสิ้น 14 หลัง มีห้องท้ังสิ้น 121  ห้อง   
 
 
 

http://www.bicc.ac.th/
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ตารางที ่12 ข้อมูลด้านอาคารสถานของวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 
 
ที ่ รายการ จ านวน 

1 อาคารหอพักนักเรียนนักศึกษาชายชั้นเดียว  พ้ืนที่  800  ตาราง
เมตร 

จ านวน  1  หลัง  4  ห้อง 

2 อาคารบ้านพักผู้อ านวยการชั้นเดียว จ านวน  1  หลัง  2  ห้อง 
3 อาคารบ้านพักข้าราชการครูชั้นเดียว จ านวน  2  หลัง  4  ห้อง 
4 อาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นเดียว พื้นที่ 252 ตารางเมตร จ านวน  1  หลัง  9  ห้อง 
5 อาคารโรงอาหารชั้นเดียว  พ้ืนที่  640  ตารางเมตร จ านวน  1  หลัง  5  ห้อง 
6 อาคารส านักงานพัสดุ  พื้นที่  250  ตารางเมตร จ านวน  1  หลัง  2  ห้อง 
7 อาคารเก็บพัสดุพ้ืนที่  250  ตารางเมตร จ านวน  1 หลัง   1  ห้อง 
8 อาคารโรงฝึกงานแผนกเทคนิคพ้ืนฐานชั้นเดียว  พ้ืนที่  640  

ตารางเมตร 
จ านวน  1 หลัง   3  ห้อง 

9 อาคารโรงฝึกงาน แผนกช่างยนต์/ช่างไฟฟ้าก าลัง/ 
แมคคาทรอนิกส์  พ้ืนที่  3,000  ตรม. 

จ านวน  1  หลัง  21 ห้อง 

10 อาคารเรียนปฏิบัติการ  แผนกพาณิชยกรรม  3  ชั้น  พื้นที่  
2,240  ตารางเมตร 

จ านวน  1  หลัง  20 ห้อง 

11 อาคารหอพักนักเรียนนักศึกษา  หอหญิง  4  ชั้น  พ้ืนที่  1,440  
ตารางเมตร 

จ านวน  1  หลัง  16 ห้อง 

12 อาคารอ านวยการ  2  ชั้น  พื้นที่  1,920  ตารางเมตร จ านวน  1  หลัง  8  ห้อง 
13 อาคารวิทยบริการ  4  ชั้น  พื้นที่  3,000  ตารางเมตร จ านวน  1  หลัง 26 ห้อง 
14 อาคารเอนกประสงค์  (โดม)  พื้นที่  1,881  ตารางเมตร จ านวน  1  หลัง 
  
         ขอ้มลูดา้นความรว่มมอื 
  สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีกับ
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 
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ตารางที ่13 รายชื่อสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
 

ล าดบั สถานประกอบการ ทีต่ัง้สถานประกอบการ 
วนัที ่ลงนาม ความ

รว่มมอื MOU 
1 บริษัท จีที ออโต้คาร์ จ ากัด  

 (บริษัท มิตซู บีเอ็น ที จ ากัด) 
99 ม.2 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง  
จ.ฉะเชิงเทรา 24130 

11 มีนาคม 2559 

2 บริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมเินียม 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

78/2 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์  
ต.พิมพา อ.บางปะกง  
จ.ฉะเชิงเทรา 24180 

16 มิถุนายน 2559 

3 บริษัท ไดอิจิ เซ็นทรัล (ไทยแลนด)์ 
จ ากัด 

36/49 ถนนมอเตอร์เวย์  
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 10520 

11 มีนาคม 2559 

4 บริษัท เอ็นดับบลิว คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด 

169-173 ม.8 ซอยทุ่งเศรษฐี แยก24 
ถนนแขวงดอกไม้ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250 

11 มีนาคม 2559 

5 บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ็อกช่ัน จ ากัด 65/5 ม.4 ถนนบางนา-ตราด  
ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ  
จ.สมุทรปราการ 10560 

11 มีนาคม 2559 

6 บริษัท เวลโกรว์ ฮอนด้า  
ออโตโมบลิ จ ากัด 

999 ม.5 ถนนบางนา - ตราด กม.35  
ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ  
จ.สมุทรปราการ 10560 

11 มีนาคม 2559 

7 บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จ ากดั 283 ม.1 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบาง
ปลากด อาคาร ทู แปซิฟิค เพลส อ.พระ
สมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 

11 มีนาคม 2559 

8 บริษัท ไซเบอร์แพ็ค จ ากัด 123 ม. 9 ซอย 11 อ.บางปะกง  
จ.ฉะเชิงเทรา 24180 

15 กรกฎาคม 2558 

9 บริษัท NEC โทคินอิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

78/2 ม. 1 นิคมอุตสาหกรรม 
เวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม.36  
ต.หอมศลี อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
24130 

31 ตุลาคม 2557 

10 บริษัท ซูมิโตโม อิเล็กตริก  
ชินเตอร์ด คอมโพเน้นท์ส (ที) จ ากัด 

700/471 ม.7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง  
จ.ชลบุรี 20000  

1 พฤศจิกายน 
2555 

11 บริษัท สหวิริยาเพลทมลิ จ ากัด 
(มหาชน) 

เลขท่ี 160 ม. 14 ถนนสุขุมวิทสายเก่า   
ต.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 

1 พฤศจิกายน 
2555 

12 ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี เลขท่ี 1 ม.5 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง                    
จ.ฉะเชิงเทรา 24180 

15 กรกฎาคม 2558 
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ตารางที ่13 (ต่อ) 
 

ล าดบั สถานประกอบการ ทีต่ัง้สถานประกอบการ 
วนัที ่ลงนาม ความ

รว่มมอื MOU 
13 ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ 78 ม.1 ถนนบางนา-ตราด กม.36  

อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 
15 กรกฎาคม 2558 

14 บริษัท คิว-เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 
จ ากัด 

เลขท่ี 16 ม.2 ซอยพิมพา2 ต.พิมพา  
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 

15 กรกฎาคม 2558 

15 บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด เลขท่ี 261-263 ม.2 ถ.ปานวิถี  
ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ  
จ.สมุทรปราการ 10560 

15 กรกฎาคม 2558 

16 บริษัท โปลิโฟมสุวรรณภูมิ จ ากดั 75 กม 3 ม. 4 ซอยวัดหอมศีล  
บางนา-ตราด ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ      
จ.สมุทรปราการ 10560 

15 กรกฎาคม 2558 

17 บริษัท โซคอนเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด เลขท่ี 65 ม.4 ต.พิมพา อ.บางปะกง               
จ.ฉะเชิงเทรา 24180 

5 สิงหาคม 2559 

18 บริษัท เค.วี.เอ็น.อิมปอรต์ เอกซ์ปอร์ต 
(1991) จ ากัด 

16/1-3 ม.4 ถนนพิมพาวาส-เทพราช     
ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
24180 

5 สิงหาคม 2559 

19 บริษัท เอส อาร์ พี สุวรรณภูมิ คอน
สตรคัช่ัน จ ากัด 

1/1 ซอยทับยาว 1 แขวงทับยาว         
เขตลาดกระบัง กทม. 10520 

5 สิงหาคม 2559 

20 บริษัท ฟิลพาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 1/25 ม. 5 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง  
จ.ฉะเชิงเทรา 24130 

5 สิงหาคม 2559 

21 บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จ ากดั 591/1,4-7 ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา  
กรุงเทพฯ 10110 

5 สิงหาคม 2559 

22 บริษัท กัทส์ ซุปเปอร์โพลส์ จ ากดั 5 ซ.ปริดิพนนยงค์ 21 ถ.สุขุมวิท 71  
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 
10110 

20 มกราคม 2560 

23 บริษัท มารินเอ็นจเินียริ่ง จ ากัด 6004 ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ                
จ.สมุทรปราการ 10570 

20 มกราคม 2560 

24 บริษัท เค.เอ็ม.แพคเกจจิ้ง จ ากัด 99/99 หมู่ 11 ต.บางเสาธง อ.บางเสา
ธง  จ.สมุทรปราการ 10570 

20 มกราคม 2560 
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ตารางที ่13  (ต่อ) 
 

ล าดบั สถานประกอบการ ทีต่ัง้สถานประกอบการ 
วนัที ่ลงนาม ความ

รว่มมอื MOU 
25 บริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด อาคารธาราสาทร ช้ัน17 เลขท่ี 119  

สาทร ซ.5ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กทม.10120 

20 มกราคม 2560 

26 บริษัทโตโยต้าวันจ ากัด (ฉะเชิงเทรา) 98 ถนนศุขประยูร หน้าเมือง เมือง
ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 

20 มกราคม 2560 

27 บริษัท กู๊ดวีล ยางยนต์ จ ากดั 93 จรัญยานนท์ ต.บางวัว อ.บางปะกง 
จ.ฉะเชิงเทรา 24180 

20 มกราคม 2560 

28 บริษัท งามดีคอทต้อน (ลาดกระบงั) 1031 ถนน ประชาพัฒนา แขวงทับยาว 
เขตลาดกระบัง กทม. 10520 

20 มกราคม 2560 

29 บริษัท อาซาฮี เทค อูมิเนยีม 700/145 ต.ดอนหัวฬอ่ ต.คลองต าหรุ   
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบรุี 20000 

20 มกราคม 2560 

30 บริษัท โทคิน อิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

78/2 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ หมู่ 1 
ต.หอมศลี  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
24180 

20 มกราคม 2560 

31 บริษัทเชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น 
(ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

90/1 ม.9 ต.บางวัว อ.บางปะกง  
จ.ฉะเชิงเทรา 24180 

20 มกราคม 2560 

 
โครงการจดัการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  วิทยาลัยการ
อาชีพบางปะกง   
 
 1.  หนว่ยงาน   วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง   
 2.  ผูร้บัผดิชอบ  นายอนุศิษฐ์  คณะธรรม  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
 3.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
           โครงการตามภาระงานประจ า 
           โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 4.  ความสอดคลอ้ง / เชือ่มโยง / ภายใตยุ้ทธศาสตร ์นโยบาย จดุเนน้ และมาตรการ 
  สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ  20  ปี  
   ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  สอดคล้องตามพันธกิจ  ยุทธศาสตร์  กระทรวงศึกษาธิการ  
   พันธกิจที่  2  เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชน
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

   พันธกิจที่  3  ผลิตพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพก าลังคน 
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   ยุทธศาสตร์ที่  1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ 
   ยุทธศาสตร์ที่  4  การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม 
  สอดคล้องตามพันธกิจ  ยุทธศาสตร์  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   พันธกิจที่  2  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพสู่สากล 
   พันธกิจที่  3  ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค  
และเป็นธรรม 
   ยุทธศาสตร์ที่  2  เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
  สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2551 
   มาตรา  8  การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดได้โดยรูปแบบ
การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาระบบทวิภาคี  เพื่อประโยชน์ในการผลิตและ
พัฒนาก าลังคน  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัด  การศึกษาตามวรรคหนึ่งในหลาย
รูปแบบรวมกันก็ได้  ทั้งนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันนั้นต้องมุ่งเน้น  การจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีเป็นส าคัญ 
  สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542 
   มาตรา  15  การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ  คือ  การศึกษาในระบบ  การศึกษา
นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  สถานศึกษาอาจจัดการศึกษา ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ ง
หรือทั้งสามรูปแบบก็ได้  ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือ
ต่างรูปแบบได้  ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม  รวมทั้งจากการเรียนรู้
นอกระบบ  ตามอัธยาศัย  การฝึกอาชีพ  หรือจากประสบการณ์การท างาน 
 5.  สภาพปจัจบุนั/หลกัการและเหตผุล 
  การพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตก้าวหน้า  การศึกษาเป็นเครื่ องมือที่ส าคัญใน                  
การพัฒนาคนให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง  โดยในส่วนของการอาชีวศึกษาเป็นการศึกษาเพ่ือผลิต
และพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพ  ตั้ งแต่ระดับฝีมือ  ระดับเทคนิค  และระดับเทคโนโลยี  
(พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา,  2551)  เพ่ือให้รองรับความต้ องการของตลาดแรงงาน  โดย
การศึกษาในสายอาชีวศึกษาเป็นการน าความรู้ทั้งที่เป็นสากลและภูมิปัญญาไทย  มาพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้  ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะ  จนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้
ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้  สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  
มาตรา  15  การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ  คือ  การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และ
การศึกษาตามอัธยาศัย  สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็
ได้  ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้  ไม่
ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม  รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ  ตาม
อัธยาศัย  การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างาน   และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  
2551  มาตราที่  8  ได้ก าหนดการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดได้  โดยรูปแบบ
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การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาระบบทวิภาคี  เพื่อประโยชน์ในการผลิตและ
พัฒนาก าลังคน  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งในหลาย
รูปแบบรวมกันก็ได้  ทั้งนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันนั้นต้องมุ่งเน้นการจัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคีเป็นส าคัญ  
 การจัดการศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  ท าให้ผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การท างานหรือผู้ที่มีความช านาญ  เชี่ยวชาญ  แต่ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาได้ท าการประเมินเทียบ
โอนความรู้และประสบการณ์จากการท างานเป็นคุณวุฒิวิชาชีพ  เพ่ือใช้ในการศึกษาในระบบหรือใช้
เทียบระดับเงินเดือนและเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาน าความรู้และประสบการณ์มาท าการประเมิน
เทียบโอนเข้าสู่หน่วยกิต   เป็นการยอมรับความรู้และประสบการณ์ให้เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียน
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)    
ดังนั้น  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  เป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
มีหน้าที่จัดการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  อีกทั้งตั้งอยู่ใจกลางนิคมอุตสาหกรรม  ได้แก่  นิคมอุตสาหกรรมเวล
โกรว์และนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี  ซึ่งมีกลุ่มคนที่ท างานและมีประสบการณ์ด้านวิชาชีพ  แต่ยังขาด
โอกาสในการศึกษาต่อให้มีวุฒิการศึกษาวิชาชีพสูงขึ้น  จึงได้ด าเนินโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่ม
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  โดยจัดเป็นการศึกษานอก
ระบบ  เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้กลุ่มคนวัยท างานและเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ  
ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศต่อไป 
 6.  วตัถปุระสงค์ 
   6.1  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ครแูละบุคลากรทางการสอน สถาน
ประกอบการ และผู้เรียน ต่อโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  
                 6.2  เพ่ือประเมินสมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษา  
                  6.3  เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหมวดวิชาชีพของผู้เรียน ทุกระดับและ 
ทุกชั้นปี 
 7.  เป้าหมายและตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
  7.1  เชิงปริมาณ 

     นักเรียนนักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  ประจ าปี
การศึกษา  2560  จ านวน  572 คน  ประกอบด้วย 

     1) นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) จ านวน 182   คน 
     2) นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 390  คน  

     
   7.2  เชิงคุณภาพ  
   7.2.1  นักเรียนนักศึกษา  มีวุฒิการศึกษาสายอาชีพสูงขึ้น 
   7.2.2  นักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา มีความก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับใน
สังคม 



 
 

95 
 

         8.  กจิกรรมหรือขัน้ตอนด าเนนิการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 
         9. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา 
  เงินอุดหนุนและเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนักเรียนนักศึกษา 
         10.  ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
    10.1 นักเรียน นักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  มีวุฒิการศึกษา
สูงขึ้น 
    10.2 นักเรียน นักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา มีความก้าวหน้า
และสมรรถนะในอาชีพสูงขึ้น 

    10.3 นักเรียน นักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา ได้รับการ
ยอมรับจากสถานประกอบในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานดีขึ้น 
 
งานวิจยัและงานประเมนิที่เกี่ยวขอ้ง 
 คณินนุช  พิจิตนรการ  (2550: บทคัดย่อ)  ได้ประเมินโครงการรักการอ่านของนักเรียน
โรงเรียนพรประสาทวิทยา โดยใช้รูปแบบการประเมินซิป ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อ
โครงการรักการอ่านใน 5 ด้าน คือ ด้านบริบท พบว่า หลักการวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ
รักการอ่าน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า บุคลากร วัสดุอุปกรณ์  
และงบประมาณ มีความเพียงพออยู่ในระดับปานกลาง ด้านกระบวนการ พบว่า กระบวนการ
ด าเนินงาน การจัดกิจกรรม การพัฒนาบุคลากร และการติดตามประเมินผล มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
ปานกลาง ด้านผลผลิต พบว่า ผลการด าเนินโครงการักการอ่านครูมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  
ด้านผลกระทบ พบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครูมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง นิสัยรัก
การอ่านของนักเรียน พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง  

กจิกรรม/วธิดี าเนนิการ 
 ปีการศกึษา  2560 

ป ี พ.ศ.  2560   ป ี พ.ศ.  2561 
มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 

P 

1. เขียนโครงการ                          
2. เสนอขออนุมัต ิ
   โครงการ 
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ทวี  อุปสุขิน  (2554: บทคัดย่อ)  ได้ประเมินผลโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านอาชีพของ
นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน 
เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินบริบท ปัจจัย กระบวนการ และผลผลิตการจัดการศึกษาด้านอาชีพ
ของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ล าพูน  เขต  1 ใช้รูปแบบการประเมินแบบ  CIPP Model ของ Daniel Stufflebeam สรุปผล                
การประเมิน พบว่า 1) ผลการประเมินด้านบริบท โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และ
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนด 2) ผลการประเมินด้านปัจจัย โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่
ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนด 3) ผลการประเมินด้านกระบวนการ โดย
ภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนด  4) ผลการ
ประเมินด้านผลผลิต  ในด้านผลที่เกิดกับนักเรียนในด้านอาชีพ โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมาก  และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนด  ส าหรับผลการประเมินด้านความพึงพอใจ  โดย
ภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก   และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนดและผล         
การประเมินการศึกษาต่อในด้านอาชีพของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2553                
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
ส่วนใหญ่ศึกษาต่อสายอาชีพร้อยละ 56.21  มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง  และผ่านเกณฑ์
การประเมินตามที่ก าหนด 5)  สรุปผลการประเมินโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านอาชีพของ
นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน 
เขต 1 โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีก าหนด 
 บุญส่ง  อินชัยวงศ์  (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการประเมินโครงการดูแลช่วยเหลือ        
ด้านวิชาการแก่นักเรียน ชั้น ปวช.1 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินซิป  
(CIPP Model) ของ สตัฟเฟิลบีม (Stuffleveam) โดยมีการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ประเมินบริบท  
ประเมินปัจจัยเบื้องต้น ประเมินกระบวนการ และประเมินผลผลิต ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้        
1)  ผลการประเมินบริบทของโครงการ พบว่าวัตถุประสงค์ของโครงการกับปัญหาที่ต้องการแก้ไข              
มีความสอดคล้องและความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด 2) ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ  
พบว่าปัจจัยด้านบุคลากร  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์และระยะเวลา ในการด าเนินโครงการมี        
ความเพียงพอและความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 3) ผลการประเมินกระบวนการของโครงการ  
พบว่ามีการด าเนินงานตามขั้นตอนมี  การวางแผน  ปฏิบัติตามแผน  การติดตามงานและประเมินผล
เหมาะสมในระดับมาก 4) ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ พบว่า 4.1) จ านวนนักเรียนชั้น ปวช.1 
ที่ออกระหว่างเรียนหลังการด าเนินโครงการมีจ านวนลดลง 4.2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ชั้น ปวช.1 หลังการด าเนินโครงการสูงขึ้น 4.3) ครูที่ปรึกษาและครูประจ าวิชา ผู้ปกครองนักเรียน         
มีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการดูแลช่วยเหลือด้านวิชาการแก่นักเรียน ชั้น ปวช.1 ในระดับมาก
ที่สุด 4.4) การน าเสนอรูปแบบบทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูและช่วยเหลือด้านวิ ชาการ  
พบว่าผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา ครูประจ าวิชาและผู้ปกครองมีบทบาทแตกต่างกันในการดูแล
ช่วยเหลือด้านวิชาการแก่นักเรียน ชั้น ปวช.1 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 
 ประไพ  ขว้างไชย (2549: บทคัดย่อ ) ได้เสนอผลการวิจ ัยเรื ่อง การประเมินผล           
การด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียน             
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นายางวิทยา อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง ปีการศึกษา  2549 โดยใช้รูปแบบจ าลองซิป              
(CIPP Model) ผลการประเมินความเหมาะสมหรือความเพียงพอของปัจจัยเบื้องต้น ตามความคิดเห็น
ของคณะครูพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ พบว่า
ในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกเป็นรายกิจกรรม คือการบูรณาการหลักไตรสิกขาใน
กิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกมารยาท การร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา การประกวด            
สวดมนต์หมู่และท านองสรภัญญะ การเข้าค่ายกิน อยู่ ดู  ฟัง สรรค์สร้างเด็กดี การบรรพชาหมู่ และ
การเปิดบ้านวิถีพุทธพบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการในการด าเนิน งาน          
ตามกิจกรรมอยู่ในระดับมากทุกกิจกรรม ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ ตามความคิดเห็นของ
คณะครูในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก 
             ชนัดดา บุบผามาศ (2557: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการระบบ
โครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  8  
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ประเมินโครงการระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 8 โดยใช้รูปแบบการประเมิน  CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม  
(Stufflebeam) ในการประเมิน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input)         
ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product) และด้านผลกระทบ (Impact) 2) ศึกษาแนวทาง
การพัฒนาโครงการระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน โรงเรียนในสังกัดส านักง านเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ทั้งใน           
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยข้อมูลเชิงปริมาณ ผลการวิจัย พบว่า ผลการประเมินโครงการระบบ
โครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  8        
ในภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการประเมินแต่ละด้าน พบว่า             
1)  ด้านบริบท มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง โดยวัตถุประสงค์ของโครงการมีความเหมาะสม
ที่สุด และควรปรับปรุงด้านการติดต่อประสานงาน 2) ด้านปัจจัยน าเข้า มีความเหมาะสมในระดับมาก  
โดยความถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยของบทเรียนมีความเหมาะสมที่สุด และควรปรับปรุง          
ด้านงบประมาณการเบิกจ่าย 3) ด้านกระบวนการ มีความเหมาะสมในระดับมาก โดยการพัฒนา
บุคลากรมีความเหมาะสมที่สุดและควรปรับปรุงด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน             
4) ด้านผลผลิต มีความเหมาะสมในระดับมาก โดยความรู้ความเข้าใจในการบริการด้านบทเรียนมี
ความเหมาะสมที่สุดและควรปรับปรุงด้านความพึงพอใจในการเข้าใช้งาน และ 5) ด้านผลกระทบ            
มีความเหมาะสมในระดับมาก โดยครูผู้สอนสร้างสรรค์สื่อการสอนที่หลากหลายมีความเหมาะสมที่สุด
และควรปรับปรุงด้านความพึงพอใจผู้ใช้งาน แนวทางการพัฒนาโครงการระบบโครงข่ายการเรียนรู้            
ไร้พรมแดน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 8 พบว่า 1) การติดต่อประสานงาน
ควรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีแนวทางที่ชัดเจน 2) งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ควรจัดหา
ให้เพียงพอกับความต้องการโดยเทียบกับปริมาณขนาดของโรงเรียนแต่ละแห่งและควรมีการด าเนินการ
เบิกจ่ายอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ทั่วถึง เชื่อมต่อง่าย 3) การนิเทศ  
ก ากับ ติดตาม ควรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีการดูแลอย่างใกล้ชิด  4) การเขาใช้งานในระบบ          
ควรเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และพัฒนาบทเรียนให้น่าสนใจ และ 5) การสร้างแรงจูงใจในการใช้งาน  
ควรเปิดเวทีน าเสนอผลงานและควรมีการให้รางวัลสนับสนุน 
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             อุไร จุ้ยก าจร (2557 : บทคัดย่อ) ได้ท าการประเมินการจัดการเรียนการสอนเสริม           
เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางวิชาชีพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
โดยใช้รูปแบบการประเมินซิป (CIPP) มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือประเมินการจัดการเรียนการสอน          
2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และ 3) เพ่ือศึกษา
ประสิทธิผลการเรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แบ่งการวิจัยเป็น 3 ระยะ คือ 
ระยะที่  1 การประเมินการจัดการเรียนการสอน ระยะที่  2 การวิจัยเชิงลึกด้วยการสัมภาษณ์                
แบบสนทนากลุ่ม และระยะที่ 3 การศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับวิชาที่ปรับปรุงใหม่ เครื่องมือวิจัยเป็น
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กึ่ งมี โครงสร้าง สถิติที่ ใช้  ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย                       
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 80/80 
 ชลธิชา  แพ่งบรรเทา  (2557: บทคัดย่อ)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การประเมินโครงการแข่งขัน
ความเป็นเลิศทางวิชาการ  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี   จั งหวัดกาญจนบุรี                   
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) เพ่ือประเมินโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ  โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี   โดยประยุกต์ใช้รูปแบบจ าลองซิป (CIPP Model)                
2) เพ่ือศึกษาผลประเมินโครงการที่มีผลงานดีเด่น (Best Practice) ตามโครงการแข่งขันความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  ผลการวิจัย  พบว่า  1)  ผลการประเมิน
โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  เมืองกาญจนบุรี  โดยภาพรวม  
อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านบริบท  ด้านปัจจัยน าเข้า  ด้านกระบวนการ  
และด้านผลผลิต  อยู่ในระดับมาก  และ  2)  โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น  (Best Practice)  
ในการประเมินโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  
ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 
 พัชนี  สมพงษ์  (2555: บทคัดย่อ)  ได้เสนอผลการวิจัยเรื่อง  การประเมินโครงการศึกษา
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2552) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ โดยใช้การประเมินรูปแบบซิป              
(CIPP model) ประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต  
ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านบริบท ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา พบว่า สอดคล้องกับ
นโยบายสาธารณสุข ความต้องการของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม และปัญหาและสภาพสังคมปัจจุบัน 
ซึ่งน าไปสู่ความจ าเป็นของการด าเนินโครงการอยู่ ในระดับมาก  2) ด้านปัจจัยน าเข้า ได้แก่  
คุณลักษณะของอาจารย์พิเศษ คุณลักษณะของแพทย์พ่ีเลี้ยงประจ าแหล่งฝึก คุณสมบัติของผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรม ระยะเวลา วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ศึกษาอบรม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
3) ด้านกระบวนการ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการศึกษาอบรม และประสานงานมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 4) ด้านผลผลิต ได้แก่ ความรู้ที่ได้รับหลังการศึกษาอบรมเสร็จสิ้น และการน าความรู้
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน  มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
 ธารทิพย์  ศรจอน (2550: บทคัดย่อ) ได้ประเมินโครงการพัฒนาสถานีต ารวจเพ่ือ
ประชาชน : กรณีศึกษาสถานีต ารวจนครบาลประชาชื่น  โดยใช้รูปแบบ  CIPP  เป็นตัวแบบส าหรับ
การประเมิน  ผลการวิจัยพบว่า  ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาลประชาชื่น  เห็นด้วยว่า
โครงการพัฒนาสถานีต ารวจเพ่ือประชาชน  มีผลส าเร็จในระดับสูง  ขณะที่ประชาชนเห็นด้วยกับ
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โครงการฯ  นี้  ในระดับปานกลาง  กลุ่มต ารวจกับประชาชน  มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันใน              
ด้านบริบท  ผลผลิต  และมีความคิดเห็นแตกต่างกันในด้านปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ 
 ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  (2555: บทคัดย่อ)  ได้ประเมินผลโครงการ
ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ  โดยใช้รูปแบบการประเมิน
รูปแบบซิป  (CIPP Model)  ของ  สตัฟเฟิลบีม  ผลการประเมินการด าเนินการจัดการศึกษาใน
ภาพรวม  พบว่ามีความเหมาะสมมาก  ด้านการด าเนินงานตามแผนงานโครงการมีความเหมาะสม
มากที่สุด  ด้านความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนงานโครงการมีความเหมาะสมน้อย              
ด้านความสอดรับของแผนงานโครงการกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษามีความเหมาะสมมาก  
ด้านความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา  หัวหน้าโครงการ  และครู-อาจารย์ที่มีต่อการจัดการศึกษา
ในด้านปัจจัยน าเข้า  และด้านกระบวนการมีความเห็นว่าการจัดการศึกษามีความเหมาะสมมาก  
ส าหรับด้านความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษา  นักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษาในด้านปัจจัยน าเข้า
และด้านกระบวนการ  มีความเห็นว่าการจัดการศึกษามีความเห็นปานกลาง 
 อารีย์  อัจฉริยวนิช  (2550: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การประเมินโครงการเพ่ิมพูน
สมรรถภาพ  School Net  ประเทศไทย  ศึกษากรณีระบบบริหารการเรียนการสอน   ผลการวิจัย
พบว่าผลการประเมินโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏ
ว่าด้านบริบท  พบว่า  วัตถุประสงค์ของโครงการ  โครงสร้างของสถานศึกษา   การประสานงานกับ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องและความสอดคล้องกับ  School Net  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก   
ด้านปัจจัยน าเข้า  พบว่าความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  สถานที่  ความรู้  ความสามารถของ
ครูผู้สอนในด้านคอมพิวเตอร์  ระบบโปรแกรม  ความถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยของข้อมูล          
ความเหมาะสมของงบประมาณ  และความเหมาะสมของจ านวนบุคลากร  มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก  ด้านกระบวนการ  พบว่าความเหมาะสมของกระบวนการ  ด าเนินงาน  การปฏิบัติงาน
ตามแผน  การนิเทศ   ก ากับ  ติดตามการด าเนินการและความสามารถในการบริหารโครงการ          
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ด้านผลผลิต  พบว่าการบริการด้านบทเรียนแก่ผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ 
            พะเยาว์ กังวล (2555: บทคัดย่อ) ได้ประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
หลักสูตรการเลี้ยงโคนมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการประเมิน
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการเลี้ยงโคนมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 
ใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต  ผลการวิจัยพบว่า  
1) ด้านบริบท วิทยากรฝึกอบรมมีความเห็นว่า โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม         
มีความรู้และสามารถน าไปประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมได้มากที่สุด 2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า 
วิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นว่า โครงสร้างของหลักสูตร ซึ่งมีการแบ่งจ านวนของ
หัวข้อวิชาของการฝึกอบรมออกเป็น 7 กลุ่มวิชา และก าหนดการของการจัดฝึกอบรมมีความเหมาะสม
ระดับมาก  3) ด้านกระบวนการ พบว่า วิทยากรฝึกอบรมและผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นว่า
ในการจัดการเรียนการสอน วิทยากรมีการกระตุ้นให้ ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นมากที่สุด 4) ด้านผลผลิต 
พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นว่า พวกเขามีความรู้เกี่ยวกับการรีดนมมากเป็นล าดับที่ 1  



 
 

100 
 

มีความรู้เกี่ยวกับพืชอาหารสัตว์ที่ใช้เลี้ยงโคนมมาก มีความรู้เกี่ยวกับการผลิตน้ านมที่มีคุณค่ามาก 
และสามารถรีดนมด้วยเครื่องได้มาก และสามารถเลี้ยงลูกโคได้มาก  
            ภัทรภรณ์ จีนจูด (2558: บทคัดย่อ) ท าการวิจัยเรื่อง การประเมินการด าเนินงานเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ของวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา พบว่า ด้านบริบทโดยภาพรวมผ่านเกณฑ์
วัตถุประสงค์ ของการด าเนินงานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์สอดคล้องกับนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในระดับมาก ด้านปัจจัย
น าเข้า โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์ ครูผู้สอนและบุคลากรด าเนินงานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์        
มีความพร้อมและความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก งบประมาณประเด็นการสนับสนุนจากหน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้องน้อยเกินไป ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง เอกสารและข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติ       
งานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการ
โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์ การจัดการประเมินเบื้องต้นและการจัดการประเมินความรู้และประสบการณ์ 
ปฏิบัติตามหลักการ ขั้นตอนและแผนปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก จัดแผนการเรียนและแผนประเมิน
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ตามหลักการ ขั้นตอน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ด้านผลผลิต  
ปีการศึกษา 2556 มีผู้ยื่นค าร้องขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ร้อยละ 84.72             
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

บุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ (2557: บทคัดย่อ) ท าการวิจับเรื่อง ปัญหาและแนวทางการพัฒนา 
การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดจันทบุรี พบว่า 

1. สภาพปัญหาการด าเนินงานการเทียบโอนผลการเรียนโดยรวมและรายด้านอยู่ใน             
ระดับมาก 

2. ผลเปรียบเทียบปัญหาการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา 
ในสังกัด ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดจันทบุรี จ าแนก
ตามเพศโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ต าแหน่งการท างานพบว่า ด้านการจัดการ ด้านหลักสูตร
และด้านปัจจัยสนับสนุน ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านบุคลากรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ          
ที่ ระดับ .05 ระดับการศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

3. แนวทางในการพัฒนาการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาตามอัธยาศัย  ด้านบุคลากร          
มีความเห็นว่า ควรมีการอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ด้านการจัดการควรมีคู่มือเกณฑ์การเทียบโอนผล
การเรียน ด้านหลักสูตรมีความเห็นว่า โครงสร้างหลักสูตรต้องชัดเจน ด้านปัจจัยสนับสนุนมีความเห็นว่า 
ควรมีวัสดุ อุปกรณ์อย่างเพียงพอ 
               ประมวลศิลป์ วิทยา (2557: บทคัดย่อ) การประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษน าร่อง โรงเรียน
จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกโดย CIPP MODEL ผลการวิจัยพบว่า ด้านบริบท วัตถุประสงค์ของโครงการ
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก รูปแบบการด าเนินงานมีความชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถน าไปปฏิบัติได้
จริง ด้านปัจจัยน าเข้า ความพร้อมของการจัดเตรียมทรัพยากรด้านต่าง  ๆ ที่น ามาใช้ส าหรับ                    
การด าเนินงานโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการ การด าเนินงานของโครงการ 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และด้านผลผลิต ผลที่เกิดขึ้นกับผู้ร่วมโครงการในด้านคุณลักษณะและ
ความสามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยสรุปบุคลากร            



 
 

101 
 

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการห้องเรียนพิเศษน าร่องแบบพอเพียง โรงเรียนจตุรพักตรพิมารัชดาภิเษก มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการอยู่ในระดับมาก ซึ่งข้อสนเทศท่ีได้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องในการ
ปรับปรุงการจัดโครงการและกิจกรรมอ่ืนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
           นาซีฟะ เจ๊ะมูดอ  (2560: บทคัดย่อ)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การวิจัยเชิงประเมินโครงการเสริม
ศักยภาพครูสอนตาดีกาในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยใช้รูปแบบการประเมินของเคิร์ก
แพทริค  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1)  วิจัยเชิงประเมินโครงการเสริมศักยภาพครูสอน ตาดีกาในโรงเรียน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยใช้รูปแบบการประเมินของเคิร์กแพทริค  ในด้านปฏิกิริยา  ด้านการเรียนรู้  
ด้านพฤติกรรม  และด้านผลลัพธ์  2)  ประเมินประสิทธิภาพโรงเรียนตาดีกาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  ด้วยวิธีการ DEA  และ  3)  ศึกษาแนวทางในการเสริมศักยภาพครูสอนตาดีกาในโรงเรียน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ผลการวิจัยพบว่า 1)  การวิจัยเชิงประเมินโครงการเสริมศักยภาพครูสอน
ตาดีกาใน โรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยใช้รูปแบบการประเมินของเคิร์กแพทริค                  
ด้านปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านการเรียนรู้มี
คะแนนหลังการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่   0.05                  
ด้านพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปมีทักษะการปฏิบัติ  ภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติบ่อยครั้งและทัศนคติหลัง
การอบรม  ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก  และด้านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังอบรม  ภาพรวมมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก  2)  ผลการประเมินประสิทธิภาพของโรงเรียนตาดีกาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ด้วยวิธีการ  DEA  โดยอาศัยตัวแบบ  CCR  และ  BCC  พบว่า  มีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ            
ถึง  24  แห่ง  จาก  25  แห่ง  3)  แนวทางในการเสริมศักยภาพครูสอนตาดีกาในโรงเรียนสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  พบว่า  (1)  ด้านผู้บริหารโรงเรียนตาดีกา  ควรมีหลักสูตรหรือโครงการอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนตาดีกา  (2)  การพัฒนาครูตาดีกา เปิดโอกาสให้
ครูตาดีกาได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่  โดยเฉพาะครูตาดีกาที่ยังไม่เคยได้รับ               
การฝึกอบรม  และ  (3)  การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูสอนตาดีกา ควรมีการนิเทศ
ติดตามการสอนอย่างต่อเนื่อง 
            บุญเจริญ  พรมพงค์  (2558: บทคัดย่อ)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การประเมินโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตก าลังพลและครอบครัวทหารกองทัพบก  ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของก าลังพล  กองพัน
ทหารม้าที่  3  รักษาพระองค์ฯ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตก าลังพลและ 
ครอบครัวทหารกองทัพบก  เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินก าลังพล  หน่วยกองพันทหารม้าที่  3  รักษา
พระองค์ฯ  โดยการวิจัยใช้รูปแบบจ าลองซิปป์  (CIPP Model)  ผลการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ  พบว่า  การประเมินด้านบริบทเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทั่วไป  มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกองทัพบก  ผลกระทบด้านบริบทไม่มี  แต่ด้านประสิทธิผล  พบว่า  มีความสัมพันธ์
กันโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ ระดับที่มาก  ด้านปัจจัยน าเข้า  มีการคัดกรองก าลังพลท าอาชีพเสริม  อบรม
ความรู้  สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ  ตลอดทั้งด้านงบประมาณภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง    
แสดงว่าก าลังพลยังไม่มีความมั่นใจถึงผลส าเร็จ  ส่วนด้านกระบวนการ  พบว่า  แผนงานกิจกรรม
โครงการ  การออกกฎ  ระเบียบ  การประเมินโครงการ  และการควบคุมเป็นไปอย่างเหมาะสม แต่
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง  หมายถึงยังไม่มีการก ากับควบคุมการปฏิบัติอย่างจริงจัง              
ด้านผลผลิต พบว่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ในระดับต่ า แสดงให้เห็นว่ากลุ่มประชากร
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ตัวอย่างขาดความเชื่อมั่น  ส่วนผลกระทบกับชุมชนที่อยู่รอบหน่วยและสภาพแวดล้อม มีผลกระทบน้อย  
ด้านประสิทธิผล พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมยังอยู่ระดับปานกลาง   
 เสาวลักษณ์  แสนโรจน์  (2559: บทคัดย่อ)   ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การประเมินโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมู่บ้าน จังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)  ประเมินโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมู่บ้าน จังหวัดปตตานี  (พนม.) โดยใชรูปแบบของซิปป             
(CIPP Model)  2) เพ่ือวิเคราะห์คุณลักษณะผู้น าสี่เสาหลักกับบริบทโครงการ  ปัจจัยน าเข้าโครงการ
กระบวนการบริหารโครงการและผลผลิต โครงการ และ  3) เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรม
ตามโครงการ  พนม.  ผลการวิจัย  พบวา  การประเมินความคิดเห็นด้านบริบทโครงการในภาพรวม  
พบวา  อยูในระดับปานกลาง  ดานปจจัยน าเขา  โครงการในภาพรวม  พบว่าอยูในระดับมาก            
ดานกระบวนการ  โครงการในภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก และดานผลผลิต  โครงการ                  
ในลักษณะกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต พบวาสวนใหญชุมชนเนนกิจกรรมในดานการประกอบอาชีพ
เปนหลัก รองลงมาดานสงเสริมรายได และการด าเนินงานดานชีวิตครอบครัว ตามล าดับ ส าหรับ
แนวทางการพัฒนากิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมู่บ้าน พบวา                  
ทุกกิจกรรมตองเปนกิจกรรมที่สามารถตอบสนองปญหาและความตองการของประชาชนอยางแทจริง  
สรางกระบวนการเรียนรูผานรูปแบบเวทีประชาคมหมูบานและเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน             
ในการขับเคลื่อนกิจกรรม   
               หลุยส ์ วอเลนท์และดาเนียล เบคเคท (Louis Volante and Danielle Beckett, 2011)                     
ได้สัมภาษณ์ครู 20 คน ที่ท างานในโรงเรียนประถม และมัธยมในออนแทรีโอทางใต้ของแคนาดา 2 แห่ง 
เกี่ยวกับความเข้าใจ และการใช้กลยุทธ์การประเมินระหว่างเรียน วิเคราะห์โดยการสัมภาษณ์ตามวิธีการ
เปรียบเทียบแบบคงที่และพบว่า มีรูปแบบใหม่ ๆ มากมาย ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นถึงความไม่สมดุล                
ในการใช้วิธีการประเมินระหว่างเรียนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ครูหลายคนสังเกตเห็นว่า มีความตึงเครียดในการใช้กลยุทธ์การประเมินระหว่างเรียน เช่น 
การประเมินเพ่ือน และการประเมินตนเอง การอภิปรายมุ่งเน้นไปที่ความหมายของการปฏิรูปการศึกษา
ครู และการพัฒนาวิชาชีพในการท างาน เพ่ือให้เกิดการเสริมแรงกันระหว่างการวิจัย โดยการใช้กลยุทธ์
การประเมินระหว่างเรียนควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติในห้องเรียนที่ร่วมสมัย 
 เซท บี  บาแรนดอล และ ดุลเซ (Seth B. Barandon and Dulce F. Atian, 2016) ได้ท า            
การสรุปว่า การประเมินมีบทบาทส าคัญ ในการท าให้การศึกษามีคุณภาพในสามด้านของการศึกษา              
การประเมินถือว่าเป็นหนึ่งในประเด็นส าคัญนอกเหนือจากหลักสูตรและการสอน ดังนั้น นักการศึกษา
ต้องให้รางวัลแก่เทคนิคการประเมินในห้องเรียน การศึกษาเชิงพรรณนานี้ก าหนดระดับของการรับรู้ และ
ขอบเขตของการใช้เทคนิคการประเมินในห้องเรียน โดยคณาจารย์ของวิทยาลัยรัฐใน Bicol ผู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 76 คนถูกเลือกแบบสุ่ม ทั้งจากลูกจ้างประจ า และสัญญาจ้างของคณะซึ่งเป็นกลุ่ม
ที่ให้ข้อมูล โดยการตอบแบบสอบถามผลการวิจัย พบว่า คณาจารย์ได้รับรู้ถึงเทคนิคการประเมินใน
ระหว่างเรียน และเทคนิคการประเมินผลสรุป นอกจากนั้น คณาจารย์ก็ได้ใช้ทั้งเทคนิคการประเมิน
ระหว่างเรียน และเทคนิคการประเมินผลสรุปผลการทดสอบสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน แสดงให้เห็นว่ามี
ความสัมพันธ์กันอย่างมากระหว่างระดับการรับรู้  และขอบเขตของการใช้ เทคนิคการประเมิน              
จากผลการวิจัย พบว่า ระดับการรับรู้ของคณาจารย์สูงกว่า ระดับการใช้เทคนิคการประเมินในชั้นเรียน
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มาตรการที่เสนอเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้เทคนิคการประเมินในชั้นเรียน คือ การฝึกอบรม             
ในการประเมินในห้องเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญ จากภายนอกการติดตามผลอย่างเข้มข้น หลังจากการ
ฝึกอบรม และการสังเกตการณ์ในชั้นเรียน 
          แม็ส (Matz, 1981) ได้ประเมินโครงการการศึกษาด้านโภชศาสตร์ในโรงเรียนชนบทของรัฐ
เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกาโดยใช้รูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model) ผลการประเมิน พบว่า 
ด้านบริบท นักเรียนมีความต้องการที่จะศึกษาด้านโภชศาสตร์ในระดับมาก ด้านปัจจัยเบื้องต้น               
การพัฒนาโครงการได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากผู้ปกครอง  ชาวบ้าน ครู ผู้บริหาร และ
บุคลากรที่อยู่ในหน่วยบริการ ในระดับมาก ด้านกระบวนการ ครูอาจารย์มีความพึงพอใจในรูปแบบ
การเรียนการสอนในระดับมาก ส่วนนักเรียนมีความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนการสอนในระดับมาก
ที่สุด และด้านผลผลิต นักเรียนมีความรู้ด้านโภชศาสตร์ในระดับมาก 
           สมิธ (Smith, 1991,  pp.2228-A)  ได้ศึกษาคุณลักษณะของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพโดย
ได้ศึกษา ณ มลรัฐจอเจียร์ พบว่า องค์ประกอบที่ส าคัญต่อประสิทธิภาพของโรงเรียน คือ โรงเรียน
จะต้องกิจกรรมการประเมินงานอยู่เสมอ มีระบบการด าเนินงานด้านวิชาการที่เข้มแข็ง มีบรรยากาศ
ทางวิชาการ และมีผู้น าองค์กรที่เข้มแข็ง 

เบรย์บอย และล็อคเคลียร์ (Brayboy-Locklear, 2003) ได้ศึกษาอิทธิของแรงจูงใจที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมของวิทยาลัยที่มีผลต่อการปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียนเชื้อสายอเมริกันดั้งเดิมจาก
วิทยาลัยในรัฐแคโรไรนา โดยยึดกรอบความคิดจาก Resiliency Theory ของ Henderson และ 
Milstien เนื่องจากนักเรียนกลุ่มดังกล่าวมีผลการเรียนล้าหลังกว่านักเรียนกลุ่มอ่ืน โดยเลือกศึกษากับ
นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม จ านวน 50 คน จาก 3 วิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่ได้คะแนนผ่าน
เกณฑ์มีคะแนนแรงจูงใจในการเรียนที่ดีที่สุดแตกต่างกัน และจากการสัมภาษณ์ก็ได้ผลอย่างเดียวกัน 
ดังนั้นการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มีความเอ้ืออาทรและมีการสื่ อสาร ความคาดหวังที่ดีต่อ
นักเรียนเชื้อสายอเมริกันดั้งเดิม จะเพ่ิมให้นักเรียนมีโอกาสกลับตัวเรียนให้ดีขึ้น 
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กรอบแนวคิดในการประเมิน 
 การประเมินครั้งนี้   ได้น าแนวคิดและรูปแบบการประเมินแบบซิปป์  (CIPP Model)  
ของสตัฟเฟิลบีม  ก าหนดกรอบความคิดไว้  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่7  กรอบแนวความคิดการประเมินโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้ 
 และประสบการณ์รายวิชา  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 

ประเมินบริบท 
 (Context Evaluation) 

ประเมินปัจจัยน าเข้า 
(Input Evaluation) 

- การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ 
- หลักการและเหตุผลของโครงการ 
- วัตถุประสงค์ของโครงการ 
- เป้าหมายของโครงการ 
- การเตรียมการภายในโครงการ 

- บุคลากร 
- วัสดุอุปกรณ์ 
- งบประมาณ 
- แหล่งเรียนรู้ 
- การสนับสนุนของผู้ปกครอง ชุมชน 

ประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

ประเมินผลผลิต 
(Product Evaluation) 

- การพัฒนารายวิชาและการพัฒนาหลักสูตร 
- การจัดการเรียนรู้ตามรายวิชา 
- การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 

ตามรายวิชา 
- การนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้

ตามรายวิชา 
 
 
- ความพึงพอใจของผู้บริหารครูและบุคลากร

ทางการศึกษาต่อโครงการฯ 
- ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อ

โครงการฯ 
- ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อโครงการฯ 
- สมรรถนะผู้ส าเร็จการศึกษาตามโครงการฯ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหมวดวิชาชีพของ

ผู้เรียนตามโครงการฯ 
 
 
 



 

บทที ่ 3 
 

วิธดี ำเนนิกำรประเมินโครงกำร 
 

 กำรประเมินโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ  
วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง โดยใช้รูปแบบกำรประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม  
(Stufflebeam, 1990) จ ำนวน 4  ด้ำน ได้แก่  1) กำรประเมินด้ำนบริบท (Context Evaluation)               
2) กำรประเมินด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ (Input Evaluation) 3) กำรประเมินด้ำนกระบวนกำร (Process 
Evaluation) และ 4) กำรประเมินด้ำนผลผลิต (Product Evaluation) ผู้ประเมินด ำเนินกำรดังนี้ 
 1.  ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรประเมินโครงกำร 
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินโครงกำรและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.  กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินโครงกำรและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.  กำรหำคุณภำพของเครื่องมือและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 6.  สถิติที่ใช้ในกำรประเมินโครงกำร 
 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรประเมินโครงกำร 
 ผู้ประเมินศึกษำเอกสำร หลักกำร แนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้
ข้อมูลมำใช้ศึกษำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ วิทยำลัย              
กำรอำชีพบำงปะกง ผู้ประเมินศึกษำเอกสำร หลักกำร แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือให้ได้ข้อมูลมำใช้พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนสอดคล้องกับควำมต้องกำร       
ของสถำนประกอบกำร ดังนี้  
 1. นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำด้วยวิธีกำรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์งำนอำชีพ 
 2. กำรจัดกำรศึกษำด้วยวิธีเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์งำนอำชีพ 
 3. หลักกำรและแนวคิดเกี่ยวกับกำรประเมินโครงกำร 
 4. ข้อมูลพื้นฐำนวิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง 
 5. โครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ วิทยำลัย 
กำรอำชีพบำงปะกง 
 6. กำรประเมินผลโครงกำรแบบซิปโมเดล (CIPP Model) 
 7. สร้ำงควำมเข้ำใจและควำมตระหนักให้เกิดกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้เห็นถึงควำมส ำคัญ 
ควำมจ ำเป็น และประโยชน์ที่ เกิดขึ้นจำกกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์รำยวิชำตำมมำตรฐำน สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ
สถำนประกอบกำร 
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 รำยละเอียดกำรประเมินโครงกำร 
  1. กำรประเมนิดำ้นบรบิท (Context Evaluation)   

   1.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ เป็นกำรประเมินก่อนที่จะลงมือด ำเนินงำนตำมโครงกำร           
เพ่ือศึกษำควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินโครงกำร ควำมสอดคล้องของหลักกำรเหตุผล และวัตถุประสงค์
ของโครงกำร ควำมเหมำะสมของเป้ำหมำย วิธีด ำเนินงำน และระยะเวลำ ควำมเป็นไปได้ของโครงกำร    
   1.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
   1.2.1 ประชำกร ได้แก่ ผู้บริหำร จ ำนวน 3 คน ครู จ ำนวน 31 คน และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 34 คน รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 68 คน 
   1.2.2 กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 59 คน
จำกตำรำงส ำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ได้มำโดยกำรสุ่มอย่ำงง่ำย 
(Simple Random Sampling) 
  1.3 ขอบเขตด้ำนตัวแปร  
    ตัวแปรที่ศึกษำ ได้แก่ (1) สภำพควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินโครงกำร (2) ควำมสอดคล้อง
ของหลักกำรเหตุผล และวัตถุประสงค์ของโครงกำร (3) ควำมเหมำะสมของเป้ำหมำย วิธีด ำเนินงำน 
และระยะเวลำ และ (4) ควำมเป็นไปได้ของโครงกำร   
       1.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

     ประเมินก่อนด ำเนินโครงกำร ช่วงภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560  
 รำยละเอียดกรอบกำรประเมินบริบท  โครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์รำยวิชำ  วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง   ดังตำรำงที่ 14 

 

ตำรำงที่ 14 กรอบกำรประเมินบริบท  โครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้และ 
ประสบกำรณ์รำยวิชำ  วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง  

  
วตัถปุระสงค์ ประเด็นกำร

ประเมนิ 
แหล่งข้อมลู วธิกีำร/

เครื่องมือ 
กำร

วเิครำะห ์
เกณฑ์กำร
ประเมนิ 

เพื่อประเมินบริบท
กำรจัดกำร
อำชีวศึกษำกลุ่ม
เทียบโอนควำมรู้
และประสบกำรณ์
รำยวิชำ วิทยำลัย
กำรอำชีพบำงปะกง 

บริบทด้ำน 
1. กำรวิเครำะห์ปัญหำ
และควำมต้องกำร 
2. ควำมสอดคล้อง 
หลักกำรและเหตผุล 
และวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร 
3. ควำมชัดเจน
เป้ำหมำยของโครงกำร 
4. กำรเตรยีมกำร
ภำยในโครงกำร 

ผู้บริหำร ครู 
และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

แบบประเมิน
มำตรำส่วน
ประมำณค่ำ             
5 ระดับ  
(Rating  Scale)  
ตำมวิธีกำรวัด
แบบลิเคิทสเกล  
(Likert  scale,  
1970)    
 
 
 

 x̄ , S.D. ค่ำเฉลี่ย  
3.51  ขึ้นไป 
(x̄ ≥ 3.51) 
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2. กำรประเมนิดำ้นปจัจยัน ำเข้ำ (Input Evaluation)  
  2.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  

   เป็นกำรประเมินก่อนที่จะลงมือด ำเนินงำนตำมโครงกำรเพ่ือศึกษำควำมเหมำะสม 
เกี่ยวกับ กำรจัดบุคลำกร งบประมำณ ทรัพยำกร/เทคโนโลยี และปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ   

  2.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
   2.2.1 ประชำกร ได้แก่ ผู้บริหำร จ ำนวน 3 คน ครู จ ำนวน 31 คน และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 34 คน รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 68 คน 
   2.2.2 กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 59 คน
จำกตำรำงส ำเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ได้มำโดยกำรสุ่มอย่ำงง่ำย 
(Simple Random Sampling) 
  2.3 ขอบเขตด้ำนตัวแปร  
     ตัวแปรที่ศึกษำ ได้แก่ ควำมเหมำะสมเกี่ยวกับ กำรจัดบุคลำกร งบประมำณ ทรัพยำกร/ 
เทคโนโลยี และปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ  

  2.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
   ประเมินก่อนด ำเนินโครงกำร ช่วงภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 
 รำยละเอียดกรอบกำรประเมินปัจจัยน ำเข้ำ  โครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอน
ควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ  วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง ดังตำรำงที่ 15 
 
ตำรำงที่  15  กรอบกำรประเมินปัจจัยน ำเข้ำ  โครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้    
                 และประสบกำรณ์รำยวิชำ  วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง   
 

วตัถปุระสงค์ ประเด็นกำร
ประเมนิ 

แหล่งข้อมลู วธิกีำร/
เครื่องมือ 

กำรวเิครำะห ์ เกณฑ์กำร
ประเมนิ 

เพื่อประเมินปัจจัย
น ำเข้ำกำรจัดกำร
อำชีวศึกษำกลุ่ม
เทียบโอนควำมรู้
และประสบกำรณ์
รำยวิชำ    
วิทยำลัยกำรอำชีพ            
บำงปะกง                   

ปัจจัยน ำเข้ำด้ำน 
กำรจัดบุคลำกร 
งบประมำณ 
ทรัพยำกร/
เทคโนโลยี และ
ปัจจัยสนับสนุน   
อื่น ๆ   

ผู้บริหำร ครู 
และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

แบบประเมิน
มำตรำส่วน
ประมำณค่ำ           
5  ระดับ  
(Rating  Scale)  
ตำมวิธีกำรวัด
แบบลิเคิทสเกล
(Likert  scale,  
1970)      
 

 x̄ , S.D. ค่ำเฉลี่ย 3.51  
ขึ้นไป 
(x̄ ≥ 3.51) 
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           3. กำรประเมนิด้ำนกระบวนกำร (Process Evaluation)  
  3.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ       
   เป็นกำรประเมินระหว่ำงกำรด ำเนินโครงกำรเพ่ือศึกษำกระบวนกำรปฏิบัติงำนตำม
กิจกรรมทุกกิจกรรม ว่ำมีกำรปฏิบัติกิจกรรมอย่ำงเป็นระบบ ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร และ
สำมำรถตรวจสอบได้หรือไม่ เพ่ือหำข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจสั่งกำรในกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรม 

  3.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
   3.2.1 ประชำกร ได้แก่ ผู้บริหำร จ ำนวน 3 คน ครู จ ำนวน 31 คน และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 34 คน รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 68 คน 
   3.2.2 กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 59 คน
จำกตำรำงส ำเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ได้มำโดยกำรสุ่มอย่ำงง่ำย 
(Simple Random Sampling) 

  3.3 ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
   ตัวแปรที่ศึกษำ ได้แก่ กระบวนกำรปฏิบัติงำนตำมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ปรำกฏใน
โครงกำรที่มีกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบ ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร และสำมำรถตรวจสอบได้ 

  3.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
   ประเมินระหว่ำงด ำเนินโครงกำร ช่วงภำคเรียนที่ 1 - 2 ปีกำรศึกษำ 2560  
 

 รำยละเอียดกรอบกำรประเมินกระบวนกำรโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้
และประสบกำรณ์รำยวิชำ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง  ดังตำรำงที่  16   
 
ตำรำงที่  16 กรอบกำรประเมินกระบวนกำร  โครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้และ

ประสบกำรณ์รำยวิชำ  วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง   
 

วตัถปุระสงค์ ประเด็นกำร
ประเมนิ 

แหล่งข้อมลู วธิกีำร/
เครื่องมือ 

กำร
วเิครำะห ์

เกณฑ์กำร
ประเมนิ 

เพื่อประเมิน
กระบวนกำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ
กลุ่มเทียบโอน
ควำมรู้และ
ประสบกำรณ์
รำยวิชำ วิทยำลัย 
กำรอำชีพบำงปะกง 

กระบวนกำร
ปฏิบัติงำนตำม
กิจกรรมทุก
กิจกรรมที่ปรำกฏ
ในโครงกำร ที่มี
กำรปฏิบัติอย่ำง
เป็นระบบ ถูกต้อง
ตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำร และ
สำมำรถตรวจสอบ
ได ้

ผู้บริหำร ครู และ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 

แบบประเมิน
มำตรำส่วน
ประมำณค่ำ  
5  ระดับ  
(Rating  
Scale) ตำม
วิธีกำรวดัแบบ          
ลิเคิทสเกล  
(Likert scale,  
1970)  

x̄  S.D. ค่ำเฉลี่ย  
3.51  ขึ้นไป 
(x̄ ≥ 3.51) 
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 4. กำรประเมนิดำ้นผลผลติ (Product Evaluation)  
  กำรประเมินด้ำนผลผลิตของโครงกำรเป็นกำรประเมินเพ่ือตรวจสอบว่ำผลที่เกิดขึ้นเมื่อ
สิ้นสุดโครงกำร เกิดผลลัพธ์ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรหรือไม่ คุณภำพของผลลัพธ์เป็นอย่ำงไร 
และเกิดผลกระทบอ่ืนใดหรือไม่ จึงก ำหนดให้มีกำรประเมินเพ่ือให้ครอบคลุมประเด็นดังกล่ำว ดังนี้  
  4.1 ควำมพึงพอใจของผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต่อโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
กลุ่มเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง 
   4.1.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
    เป็นกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต่อโครงกำร 
จัดกำรอำชีวศึกษำ กลุ่มเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง 

   4.1.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
     1) ประชำกร ได้แก่ ผู้บริหำร จ ำนวน 3 คน ครู จ ำนวน 31 คน และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 34 คน รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 68 คน     
            2) กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 59 คน
จำกตำรำงส ำเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ได้มำโดยกำรสุ่มอย่ำงง่ำย 
(Simple Random Sampling) 

   4.1.3 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงกำร  
  4.2 ควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรต่อโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอน
ควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง 
   4.2.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
    เป็นกำรประเมินควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรต่อโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
กลุ่มเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง 

   4.2.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
    1) ประชำกร ไดแ้ก่ สถำนประกอบกำร จ ำนวน 32 แห่ง     
    2) กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ สถำนประกอบกำร จ ำนวน 28 แห่ง จำกตำรำงส ำเร็จรูป
ของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ได้มำโดยกำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple Random 
Sampling) 

   4.2.3 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงกำร  
  4.3 ควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้และ
ประสบกำรณร์ำยวิชำ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง 
   4.3.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
    เป็นกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่ม 
เทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง 

   4.3.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
    1) ประชำกร ไดแ้ก่ ผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษำ จ ำนวน 572 คน  
    2) กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ผู้เรียน จ ำนวน 226 คน จำกตำรำงส ำเร็จรูปของเครซี่และ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ได้มำโดยกำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling) 
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   4.3.3 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงกำร  
  4.4 สมรรถนะผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้และ
ประสบกำรณร์ำยวิชำ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง 
    4.4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
               เป็นกำรประเมินสมรรถนะผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่ม
เทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง ตำมควำมคิดเห็นของ 
สถำนประกอบกำร 

   4.4.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
         1) ประชำกร ไดแ้ก่ สถำนประกอบกำร จ ำนวน 32 แห่ง     
       2) กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ สถำนประกอบกำร จ ำนวน 28 แห่ง จำกตำรำงส ำเร็จรูป
ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ได้มำโดยกำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple Random 
Sampling) 
   4.4.3 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงกำร 
              4.5 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในหมวดวิชำชีพของผู้เรียนตำมโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
กลุ่มเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง  
   4.5.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
        เป็นกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในหมวดวิชำชีพของผู้เรียนตำมโครงกำร
จัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง ของ
ผู้เรียน ทุกระดับและทุกชั้นปี ปีกำรศึกษำ 2560        

   4.5.2 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงกำร  
 รำยละเอียดกรอบกำรประเมินผลผลิต  โครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้
และประสบกำรณ์รำยวิชำ  วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง  ดังตำรำงที่ 17 
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ตำรำงที ่17  กรอบกำรประเมินผลผลิต  โครงกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้ และประสบกำรณ์
รำยวิชำ  วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง   

 
วตัถปุระสงค์ ประเด็นกำร

ประเมนิ 
แหล่งข้อมลู วธิกีำร/

เครื่องมือ 
กำร

วเิครำะห ์
เกณฑ์กำร
ประเมนิ 

เพื่อประเมิน
ผลผลติ 
1.ควำมพึงพอใจ
ของครูผู้สอนต่อ
โครงกำรจดักำร
อำชีวศึกษำกลุ่ม
เทียบโอนควำมรู้
ประสบกำรณ์
รำยวิชำวิทยำลัย  
กำรอำชีพ           
บำงปะกง 

ควำมพึงพอใจ
ของครูผู้สอน 

ครูผูส้อน แบบประเมิน
มำตรำส่วน
ประมำณค่ำ         
5  ระดับ 
(Rating Scale)  
ตำมวิธีกำรวัด
แบบลิเคิทสเกล 
(Likert  
scale,1970)    

 x̄ , S.D. ค่ำเฉลี่ย  
3.51  ขึ้นไป 
(x̄ ≥ 3.51) 

2. ควำมพึงพอใจ
ของสถำน
ประกอบกำรต่อ
โครงกำรจดักำร
อำชีวศึกษำกลุ่ม
เทียบโอนควำมรู้
และประสบกำรณ์
รำยวิชำ วิทยำลัย
กำรอำชีพบำงปะกง 

ควำมพึงพอใจ
ของสถำน
ประกอบกำร 

สถำน 
ประกอบกำร 

แบบประเมิน
มำตรำส่วน
ประมำณค่ำ            
5  ระดับ  
(Rating Scale)  
ตำมวิธีกำรวัด
แบบลิเคิทสเกล 
(Likert  scale, 
1970)    

 x̄ , S.D. ค่ำเฉลี่ย  
3.51  ขึ้นไป 
(x̄ ≥ 3.51) 

3. ควำมพึงพอใจ
ของผู้เรียนต่อ
โครงกำรจดักำร
อำชีวศึกษำกลุ่ม
เทียบโอนควำมรู้
และประสบกำรณ์
รำยวิชำ วิทยำลัย
กำรอำชีพบำงปะกง 

ควำมพึงพอใจ
ของผู้เรียน 

ผู้เรยีน แบบประเมิน
มำตรำส่วน
ประมำณค่ำ    
5 ระดับ  
(Rating Scale)  
ตำมวิธีกำรวัด
แบบลิเคิทสเกล  
(Likert  scale, 
1970)    

 x̄ , S.D. ค่ำเฉลี่ย  
3.51  ขึ้นไป 
(x̄ ≥ 3.51) 
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ตำรำงที่ 17  (ต่อ) 
 

วตัถปุระสงค์ ประเด็นกำร
ประเมนิ 

แหล่งข้อมลู วธิกีำร/
เครื่องมือ 

กำร
วเิครำะห ์

เกณฑ์กำร
ประเมนิ 

4.สมรรถนะผูส้ ำเร็จ
กำรศึกษำตำม
โครงกำรจดักำร
อำชีวศึกษำกลุ่ม
เทียบโอนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์
รำยวิชำ วิทยำลัย
กำรอำชีพ 
บำงปะกง 

ควำมรู้ ทักษะ 
บุคลิกภำพ 
แรงจูงใจทำง
สังคม ลักษณะ
นิสัยรูปแบบ
ควำมคิดวิธีกำร
คิด ควำมรูส้ึก
กำรกระท ำ 

สถำน
ประกอบกำร 

แบบประเมิน
มำตรำส่วน
ประมำณค่ำ            
5 ระดับ (Rating  
Scale)  ตำม
วิธีกำรวัดแบบลิ
เคิทสเกล 
(Likert  scale, 
1970)    

 x̄ , S.D. ค่ำเฉลี่ย  
3.51  ขึ้นไป 
(x̄ ≥ 3.51) 

5. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนในหมวดวิชำชีพ
ของผู้เรียนตำม
โครงกำรจดักำร
อำชีวศึกษำกลุม่ 
เทียบโอนควำมรู้ 
และประสบกำรณ์
รำยวิชำ วิทยำลัย        
กำรอำชีพบำงปะกง 

ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนใน
หมวดวิชำชีพ
ของ 
ผู้เรียน 

งำนวัดผล
ประเมินผล 

แบบรำยงำน
ผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียน
หมวดวิชำชีพ    

 ค่ำร้อยละ เกรดเฉลี่ย  
ในระดับ 
ดีเยี่ยม  
ร้อยละ 25  
ขึ้นไป ของ
จ ำนวนผู้เรียน 
ค ำนวณจำก 
(ระดับเกรด 
1, 2, 3 และ 
4) 

         
   สรุปกรอบกำรประเมินโดยรวม  โครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์รำยวิชำ  วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง  ดังตำรำงที่ 18 
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ตำรำงที่ 18 กรอบกำรประเมินโดยรวม  โครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์รำยวิชำ  วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง   

 
รำยกำรกำรประเมนิ เกณฑ์กำรประเมนิ ค่ำสถิต ิ

1. ด้ำนบริบท   ค่ำเฉลี่ย  3.51  ขึ้นไป (x̄ ≥ 3.51) 
2. ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ   ค่ำเฉลี่ย  3.51  ขึ้นไป (x̄ ≥ 3.51) 
3. ด้ำนกระบวนกำร ค่ำเฉลี่ย  3.51  ขึ้นไป (x̄ ≥ 3.51) 
4. ด้ำนผลผลิต  (x̄ ≥ 3.51) 
   4.1 ควำมพึงพอใจของครูผู้สอนต่อ

โครงกำร 
ค่ำเฉลี่ย  3.51  ขึ้นไป (x̄ ≥ 3.51) 

   4.2 ควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรต่อ
โครงกำร 

ค่ำเฉลี่ย  3.51  ขึ้นไป (x̄ ≥ 3.51) 

4.3 ควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อโครงกำร ค่ำเฉลี่ย  3.51  ขึ้นไป (x̄ ≥ 3.51) 
4.4 สมรรถนะผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำม

โครงกำร 
ค่ำเฉลี่ย  3.51  ขึ้นไป (x̄ ≥ 3.51) 

4.5 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในหมวดวิชำชีพ เกรดเฉลี่ย ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 25 ขึ้นไป 
  
 จำกตำรำงที่ 18 กรอบรำยละเอียดกำรประเมินโดยรวม  (พิชิต  ฤทธิ์จรูญ ,  2555)  
โครงกำรกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ วิทยำลัยกำรอำชีพ
บำงปะกง โดยใช้รูปแบบกำรประเมินแบบซิปป์  (CIPP Model)  ของสตัฟเฟิลบีม  (Stufflebeam, 
2004)   
  
เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินโครงกำรและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินโครงกำรและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  ที่ผู้ประเมินสร้ำงขึ้นโดย
อำศัยกำรศึกษำเอกสำร  หลักกำร  แนวคิด  ทฤษฏี  จ ำนวน  8  ฉบับ  ดังนี้   
 ฉบบัที ่1 แบบประเมินโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์
รำยวิชำ  วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง  ด้ำนบริบท  แบ่งออกเป็น  3  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่  1  ข้อมูลสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม 
  ตอนที่  2  ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรประเมินโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
กลุ่มเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ  วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง ด้ำนบริบท เป็น
แบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ  (Rating  Scale)  ตำมวิธีกำรวัดแบบลิเคิทสเกล  
(Likert,  1970)  ตั้งแต่  "มำกที่สุด"  ถึง  "น้อยที่สุด" ซึ่งคะแนนสูงแสดงถึงควำมเหมำะสมสูง และ
คะแนนต่ ำแสดงถึงควำมเหมำะสมต่ ำ (พงศ์เทพ  จิระโร, 2558)  มีเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้ 
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    ระดับคะแนน  5  หมำยถึง  ควำมเหมำะสมในระดับมำกท่ีสุด 
    ระดับคะแนน  4  หมำยถึง  ควำมเหมำะสมในระดับมำก 
    ระดับคะแนน  3  หมำยถึง  ควำมเหมำะสมในระดับปำนกลำง 
    ระดับคะแนน  2  หมำยถึง  ควำมเหมำะสมในระดับน้อย 
    ระดับคะแนน  1  หมำยถึง  ควำมเหมำะสมในระดับน้อยที่สุด 
  ตอนที่  3  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ฉบับที่ 2 แบบประเมินโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์
รำยวิชำ  วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง  ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ แบ่งออกเป็น  3  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ 1  ข้อมูลสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม 
  ตอนที่  2  ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรประเมินโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอน
ควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ  วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ เกี่ยวกับบุคลำกร  
วัสดุอุปกรณ์  งบประมำณ  แหล่งเรียนรู้ และกำรสนับสนุนของผู้ปกครอง ชุมชน  เป็นแบบสอบถำมมำตรำ
ส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ (Rating  Scale)  ตำมวิธีกำรวัดแบบลิเคิทสเกล  (Likert, 1970)  ตั้งแต่  
"มำกที่สุด"  ถึง  "น้อยที่สุด"  ซึ่งคะแนนสูงแสดงถึงควำมเหมำะสมสูงและคะแนนต่ ำแสดงถึงควำม
เหมำะสมต่ ำ  (พงศ์เทพ  จิระโร,  2558)  มีเกณฑ์กำรพิจำรณำ  ดังนี้ 
    ระดับคะแนน  5  หมำยถึง  ควำมเหมำะสมในระดับมำกท่ีสุด 
    ระดับคะแนน  4  หมำยถึง  ควำมเหมำะสมในระดับมำก 
    ระดับคะแนน  3  หมำยถึง  ควำมเหมำะสมในระดับปำนกลำง 
    ระดับคะแนน  2  หมำยถึง  ควำมเหมำะสมในระดับน้อย 
    ระดับคะแนน  1  หมำยถึง  ควำมเหมำะสมในระดับน้อยที่สุด 
   ตอนที่ 3 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ฉบับที่ 3 แบบประเมินโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์
รำยวิชำ  วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง  ด้ำนกระบวนกำร  แบ่งออกเป็น  3  ตอน  ดังนี้ 
   ตอนที่  1  ข้อมูลสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม 
   ตอนที่  2  ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรประเมินโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอน
ควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ  วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง ด้ำนกระบวนกำร เกี่ยวกับกำรพัฒนำ
รำยวิชำและกำรพัฒนำหลักสูตร  กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมรำยวิชำ  กำรวัดและประเมินผลกำรจัด              
กำรเรียนรู้ ตำมรำยวิชำ  และกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมรำยวิชำ โครงกำร                 
จัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ รำยวิชำ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง                
เป็นแบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ (Rating  Scale)  ตำมวิธีกำรวัดแบบลิเคิทสเกล               
(Likert,  1970)  ตั้งแต่  “มำกที่สุด”  ถึง  “น้อยที่สุด”  ซึ่งคะแนนสูงแสดงถึงควำมเหมำะสมสูง และ
คะแนนต่ ำแสดงถึงควำมเหมำะสมต่ ำ  (พงศ์เทพ  จิระโร, 2558)  มีเกณฑ ์กำรพิจำรณำ ดังนี้ 
    ระดับคะแนน  5  หมำยถึง  ควำมเหมำะสมในระดับมำกท่ีสุด 
    ระดับคะแนน  4  หมำยถึง  ควำมเหมำะสมในระดับมำก 
    ระดับคะแนน  3  หมำยถึง  ควำมเหมำะสมในระดับปำนกลำง 
    ระดับคะแนน  2  หมำยถึง  ควำมเหมำะสมในระดับน้อย 
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    ระดับคะแนน  1  หมำยถึง  ควำมเหมำะสมในระดับน้อยที่สุด 
   ตอนที่  3  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ฉบับที่ 4 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                   
ต่อโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ วิทยำลัยกำรอำชีพ 
บำงปะกง แบ่งออกเป็น  3  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่  1  ข้อมูลสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม 
  ตอนที่  2  ควำมพึงพอใจของผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต่อโครงกำรจัดกำร
อำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง เป็น
แบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ  (Rating  Scale)  ตำมวิธีกำรวัดแบบลิเคิทสเกล  
(Likert  scale,  1970)  ตั้งแต่  “มำกที่สุด”  ถึง  “น้อยที่สุด” ซึ่งคะแนนสูงแสดงถึงควำมพึงพอใจสูง
และคะแนนต่ ำแสดงถึงควำมพึงพอใจต่ ำ (พงศ์เทพ  จิระโร,  2558)  มีเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้ 
    ระดับคะแนน  5  หมำยถึง  ควำมพึงพอใจในระดับมำกท่ีสุด 
    ระดับคะแนน  4  หมำยถึง  ควำมพึงพอใจในระดับมำก 
    ระดับคะแนน  3  หมำยถึง  ควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง 
    ระดับคะแนน  2  หมำยถึง  ควำมพึงพอใจในระดับน้อย 
    ระดับคะแนน  1  หมำยถึง  ควำมพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
  ตอนที่ 3  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ฉบับที่ 5 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรต่อโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
กลุ่มเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ  วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง แบ่งออกเป็น  3  ตอน  
ดังนี้ 
  ตอนที่  1  ข้อมูลสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม 
  ตอนที่  2  ควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรต่อโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบ
โอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ เป็นแบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ  (Rating  
Scale)  ตำมวิธีกำรวัดแบบลิเคิทสเกล  (Likert  scale,  1970)  ตั้งแต่ “มำกที่สุด” ถึง “น้อยที่สุด”  
ซึ่งคะแนนสูงแสดงถึงควำมพึงพอใจสูงและคะแนนต่ ำแสดงถึงควำมพึงพอใจต่ ำ (พงศ์เทพ จิระโร,  
2558)  มีเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้ 
    ระดับคะแนน  5  หมำยถึง  ควำมพึงพอใจในระดับมำกท่ีสุด 
    ระดับคะแนน  4  หมำยถึง  ควำมพึงพอใจในระดับมำก 
    ระดับคะแนน  3  หมำยถึง  ควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง 
    ระดับคะแนน  2  หมำยถึง  ควำมพึงพอใจในระดับน้อย 
    ระดับคะแนน  1  หมำยถึง  ควำมพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
  ตอนที่  3  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ฉบับที่ 6 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอน
ควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ  วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง แบ่งออกเป็น  3  ตอน  ดังนี้ 
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  ตอนที่  1  ข้อมูลสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม 
  ตอนที่  2  ควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้
และประสบกำรณ์รำยวิชำ เป็นแบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ  (Rating  Scale)  ตำม
วิธีกำรวัดแบบลิเคิทสเกล  (Likert  scale,  1970)  ตั้งแต่  “มำกที่สุด”  ถึง  “น้อยที่สุด” ซึ่งคะแนน
สูงแสดงถึงควำมพึงพอใจสูงและคะแนนต่ ำแสดงถึงควำมพึงพอใจต่ ำ (พงศ์เทพ  จิระโร ,  2558)               
มีเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้ 
    ระดับคะแนน  5  หมำยถึง  ควำมพึงพอใจในระดับมำกท่ีสุด 
    ระดับคะแนน  4  หมำยถึง  ควำมพึงพอใจในระดับมำก 
    ระดับคะแนน  3  หมำยถึง  ควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง 
    ระดับคะแนน  2  หมำยถึง  ควำมพึงพอใจในระดับน้อย 
    ระดับคะแนน  1  หมำยถึง  ควำมพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
  ตอนที่  3 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ฉบบัที ่7 แบบสอบถำมสมรรถนะผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่ม
เทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ  วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกงแบ่งออกเป็น  3  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่  1  ข้อมูลสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม 
  ตอนที่  2  สมรรถนะผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่ม          
เทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ เป็นแบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ  
(Rating  Scale) ตำมวิธีกำรวัดแบบลิเคิทสเกล (Likert  scale,  1970)  ตั้งแต่  "มำกที่สุด"  ถึง  
"น้อยที่สุด" ซึ่งคะแนนสูงแสดงถึงสมรรถนะสูงและคะแนนต่ ำแสดงถึงสมรรถนะต่ ำ (พงศ์เทพ  จิระโร,  
2558)  มีเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้ 
    ระดับคะแนน  5  หมำยถึง  ผลกำรประเมินสมรรถนะในระดับมำกท่ีสุด 
    ระดับคะแนน  4  หมำยถึง  ผลกำรประเมินสมรรถนะในระดับมำก 
    ระดับคะแนน  3  หมำยถึง  ผลกำรประเมินสมรรถนะในระดับปำนกลำง 
    ระดับคะแนน  2  หมำยถึง  ผลกำรประเมินสมรรถนะในระดับน้อย 
    ระดับคะแนน  1  หมำยถึง  ผลกำรประเมินสมรรถนะในระดับน้อยที่สุด 
  ตอนที่  3  เกี่ยวกับควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
              ฉบบัที ่8 แบบรำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน ผู้ประเมินติดตำมจำกงำนวัดผล
ประเมินผล วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง 
 

กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินโครงกำร 
 เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์
รำยวิชำ  วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง  จ ำนวน  8  ฉบับ  เป็นแบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ  
5  ระดับ (Rating Scale)  ตำมวิธีกำรวัดแบบลิเคิทสเกล (Likert, 1970)  ผู้ประเมินด ำเนินกำร ดังนี้ 
 1.  ด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ เอกสำร หลักกำร แนวคิด ทฤษฎี และข้อมูล
พ้ืนฐำนวิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง 
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 2.  สร้ำงเครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอนควำมรู้และ
ประสบกำรณร์ำยวิชำ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง   
 3.  น ำเครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบ โอนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์รำยวิชำ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง ทั้ง 7 ฉบับ เสนอให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจ จ ำนวน               
5 คน ดังนี้ 
  3.1 นำยประทีป จุฬำเลิศ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคบ้ำนค่ำย 
   3.2 ดร.อภิชำติ อนุกูลเวช ครูช ำนำญกำรพิเศษ แผนกวิชำอิเล็กทรอนิก วิทยำลัย 
เทคนิคชลบุรี 
   3.3 ดร.เกียรติสยำม ลิ้มตระกูล รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
   3.4 ดร.ศุภชัย ศรีนวล ครูช ำนำญกำร แผนกช่ำงไฟฟ้ำ วิทยำลัยเทคนิคชลบุรี 
   3.5 นำยประสงค์ บุญค้ ำมูล ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคล บริษัทบำงกอกอินดัสเตรียลบอยเลอร์ 
จ ำกัด 
 พิจำรณำควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ (Content Validity) โดยกำรหำดัชนีควำมสอดคล้อง  
(Index of Item Objective Congruence :  IOC)  ของแต่ละข้อค ำถำม กำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรง
เชิงโครงสร้ำง (Construct Validity)  ผู้ประเมินน ำเครื่องมือให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบข้อค ำถำมและ
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  โดยก ำหนดเกณฑ์  ดังนี้ 
   คะแนน + 1 หมำยถึง  เมื่อข้อค ำถำมมีควำมเหมำะสมตรงกับวัตถุประสงค์หรือ
ประเด็นที่ต้องกำรถำมในแต่ละด้ำน 
   คะแนน   0   หมำยถึง  เมื่อไม่แน่ใจว่ำข้อค ำถำมมีควำมเหมำะสมตรงกับวัตถุ ประสงค์
หรือประเด็นที่ต้องกำรถำมในแต่ละด้ำน 
   คะแนน  -1 หมำยถึง  เมื่อข้อค ำถำมไม่เหมำะสมและไม่ตรงกับวัตถุประสงค์หรือ
ประเด็นที่ต้องกำรถำมในแต่ละด้ำน 
  4.  ตรวจสอบควำมถูกต้องเหมำะสม  พร้อมทั้งน ำข้อเสนอแนะจำกผู้เชี่ยวชำญ  และค่ำ  
IOC  (Index of Item Objective Congruence)  ตั้งแต่  060 - 1.00  ข้อค ำถำมจะมีควำมเที่ยงตรง  
ส่วนค่ำ  IOC  (Index of Item Objective Congruence)  น้อยกว่ำ  0.60  ตัดทิ้งหรือน ำมำปรับปรุง
แก้ไขอีกครั้งเพื่อให้มีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
  5.  กำรทดลองใช้เครื่องมือ (Try Out) เมื่อให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบควำมเที่ยงตรง             
เชิงเนื้อหำ (Content Validity) ควำมถูกต้องเหมำะสม และปรับปรุงแก้ไขแล้วน ำมำหำควำมเที่ยงตรง เชิง
โครงสร้ำง (Construct Validity) ของเครื่องมือ โดยน ำไปทดลองใช้ ดังนี้ 
  ฉบับที่ 1 - 3  ,ฉบับที่ 4 และ ฉบับที่ 7 น ำไปทดลองใช้ที่วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง  
กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 30 คน 
  ฉบับที่ 5 น ำไปทดลองใช้กับสถำนประกอบกำรที่ท ำควำมร่วมมือกับวิทยำลัยกำรอำชีพ
บำงปะกงที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 30 แห่ง 
  ฉบับที่ 6 น ำไปทดลองใช้กับนักเรียน นักศึกษำ กลุ่มเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์
รำยวิชำ ของวิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกงที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 30 คน 
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กำรหำคุณภำพของเครื่องมือและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. กำรหำคุณภำพของเครื่องมือ 
  ผู้ประเมินหำค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ ทั้ง 7 ฉบับ โดยวิธีหำค่ำ
สัมประสิทธิ์แอลฟำ (α - Coefficient)  ด้วยวิธีของ ครอนบัค (Cronbach, 1980)  ได้ค่ำควำมเชื่อมั่น           
ดังตำรำงที่ 19 
 
ตำรำงที่  19  ค่ำสถิติคุณภำพเครื่องมือ   
 

รำยกำรกำรประเมนิ จ ำนวนข้อ 
(รำ่ง) 

ข้อที ่IOC 
ต่ ำ 0.60 (< 0.60) 

จ ำนวนข้อ 
หลงัจำกปรบั 

ค่ำ 
Reliability 

ฉบับที่ 1 ด้ำนบริบท   19 ไม่มี 19 0.960 
ฉบับที่ 2 ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ   11 ไม่มี 11 0.957 
ฉบับที่ 3 ด้ำนกระบวนกำร 31 ไม่มี 31 0.942 

ด้ำนผลผลิต (ฉบับที่ 4-7) 
ฉบับที่ 4 ควำมพึงพอใจของผู้บริหำรครู

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ต่อโครงกำร 

 
10 

 

ไม่มี 
 

10 
 

0.885 

ฉบับที่ 5 ควำมพึงพอใจของสถำน
ประกอบกำรต่อโครงกำร 

10 ไม่มี 10 0.898 

ฉบับที่ 6 ควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
โครงกำร 

10 ไม่มี 10 0.865 

ฉบับที่ 7 สมรรถนะผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ตำมโครงกำร 

30 ไม่มี 30 0.921 

  
            2. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้ประเมินได้ท ำกำรติดตำมผลและเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถำมจ ำนวน 7 ฉบับ และ 
แบบรำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน ผู้ประเมินติดตำมจำกงำนวัดผลประเมินผล วิทยำลัย
กำรอำชีพบำงปะกง ด้วยตนเอง ได้รับเครื่องมือคืน 100 %  
 
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 1.  ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  ผู้ประเมินด ำเนินกำรวิเครำะห์ ดังนี้ 
  1.1 กำรวิเครำะห์อย่ำงละเอียด ผู้ประเมินด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงละเอียดทันที
ที่มีกำรรวบรวมข้อมูลสิ้นสุดลง เพ่ือเป็นข้อสรุปส ำหรับกำรเขียนรำยงำน 
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  1.2 กำรวิเครำะห์เ พ่ือสรุปภำพรวม ผู้ประเมินด ำเนินกำรสรุปภำพรวมอีกครั้ ง                      
เมื่อกำรด ำเนินกำรเสร็จสิ้น เพ่ือสรุปผลและอภิปรำยผลกำรประเมินโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ             
กลุ่มเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง  
 2.  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  ผู้ประเมินวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณจำกกำรส ำรวจ โดยกำรวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย ค่ำร้อยละ  
ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน  ใช้เกณฑ์กำรประเมินตำมวิธีวัดแบบลิเคิทสเกล  (Likert, 1970) และเกณฑ์ 
กำรประเมินแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ  5  ระดับ  (พงศ์เทพ  จิระโร, 2558)  ดังนี้ 
   ระดับคะแนน  5  หมำยถึง  ผลกำรประเมินในระดับมำกที่สุด 
   ระดับคะแนน  4  หมำยถึง  ผลกำรประเมินในระดับมำก 
   ระดับคะแนน  3  หมำยถึง  ผลกำรประเมินในระดับปำนกลำง 
   ระดับคะแนน  2  หมำยถึง  ผลกำรประเมินในระดับน้อย 
   ระดับคะแนน  1  หมำยถึง  ผลกำรประเมินในระดับน้อยที่สุด 
 ผู้ประเมินใช้เกณฑ์กำรแปลควำมควำมตำมเกณฑ์ค่ำเฉลี่ย (พงศ์เทพ  จิระโร, 2558)  ดังนี้ 
   ค่ำเฉลี่ย  4.50 - 5.00  หมำยถึง  มีกำรปฏิบัติได้เหมำะสมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
   ค่ำเฉลี่ย  3.50 - 4.49  หมำยถึง  มีกำรปฏิบัติได้เหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
   ค่ำเฉลี่ย  2.50 - 3.49  หมำยถึง  มีกำรปฏิบัติได้เหมำะสมอยู่ในระดับปำนกลำง 
   ค่ำเฉลี่ย  1.50 - 2.49  หมำยถึง  มีกำรปฏิบัติได้เหมำะสมอยู่ในระดับน้อย 
   ค่ำเฉลี่ย  1.00 - 1.49  หมำยถึง  มีกำรปฏิบัติได้เหมำะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
 

สถิติที่ใช้ในกำรประเมินโครงกำร 
 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรประเมินโครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกลุ่มเทียบโอน
ควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ  วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง  ดังนี้   
  1.  สถิติพ้ืนฐำน ได้แก่ 
   1.1 ค่ำเฉลี่ย  (x̄ ) 
   1.2 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) 
  2.  สถิติที่ใช้ในกำรหำคุณภำพของเครื่องมือ ได้แก่ 
   2.1 หำค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ โดยหำค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟ่ำ  
(α - Coefficient) ตำมวิธีของครอนบัค (Cronbach, 1970) 
   2.2 หำค่ำควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ (Content Validity) โดยหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง
ของเครื่องมือ โดยใช้สูตร IOC (Index of Item Objective Congruence) 
   2.3 ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำม โดยน ำเครื่องมือที่สร้ำงขึ้นไปให้
ผู้เชี่ยวชำญตรวจดูเนื้อหำ พิจำรณำลงควำมเห็นว่ำข้อค ำถำมนั้น ๆ วัดได้ตรงหรือสอดคล้องกับนิยำม
หรือไม่ และให้คะแนน (พงศ์เทพ จิระโร, 2558) ดังนี้ 
    คะแนน  +1  เมื่อข้อค ำถำมมีควำมเหมำะสมตรงกับวัตถุประสงค์  หรือประเด็น 
ที่ต้องกำรถำมในแต่ละด้ำน 
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    คะแนน  0  เมื่อไม่แน่ใจว่ำข้อค ำถำมมีควำมเหมำะสมตรงกับวัตถุประสงค์ หรือ 
ประเด็นที่ต้องกำรถำมในแต่ละด้ำน 
    คะแนน  -1  เมื่อข้อค ำถำมไม่เหมำะสมและไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ หรือประเด็น  
ที่ต้องกำรถำมในแต่ละด้ำนน ำคะแนนที่ได้มำแทนค่ำในสูตร  ดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ , 2543: 117) 

     IOC  =   
N

R       

     IOC   =   ดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำม กับลักษณะเฉพำะ                  
กลุ่มพฤติกรรม 
     R   =    ผลรวมคะแนนของผูเ้ชี่ยวชำญทัง้หมด 
        N  =   จ ำนวนผู้เชี่ยวชำญทั้งหมด 
     ถ้ำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง  IOC  ที่ค ำนวณได้มำกกว่ำหรือเท่ำกับ  0.5  ข้อ
ค ำถำมนั้นก็เป็นตัวแทนลักษณะของกลุ่มพฤติกรรมนั้น  ถ้ำข้อค ำถำมใดที่มีค่ำดัชนีต่ ำกว่ำ  0.5  ข้อ
ค ำถำมนั้นก็ถูกตัดออกไปปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้ดีข้ึน 
   2.4 ควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ (Content Validity) 
    ใช้สูตรสัมประสิทธิ์  แอลฟำ  (α -  Coefficient)   ด้ วยวิธีของครอนบัค  
(Cronbach, 1970: 202 - 204) 

     α   =  
1K

K
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t

2

j

S

S
1       

      เมื่อ   K  = จ ำนวนข้อของเครื่องมือ 
        2

jS     =  ควำมแปรปรวนของข้อมูลแต่ละข้อ 

        2

tS     =  ควำมแปรปรวนของข้อมูลที่ได้ 
    2.5  ค่ำเฉลี่ย  (x̄ )  (บุญชม  ศรีสะอำด. 2545 : 102) 

    ใช้สูตร     (x̄ )  = 
N

fx  

          (x̄ )  = ค่ำเฉลี่ย 
              fx  = ผลรวมของควำมถ่ีของคะแนนทั้งหมด 
         N = จ ำนวนผู้ประเมินทั้งหมด 

    2.6 ค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) (บุญชม ศรีสะอำด. 2545 : 103) 

    ใช้สูตร   S.D.  =  
 1nn

xXn
22



  

       S.D.  = ค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
       2X   = ผลรวมของก ำลังสองของคะแนน 
        2

x  = ผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกก ำลังสอง 
        n  = จ ำนวนคนในกลุ่มตัวอย่ำง 



บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลู 
 

 การประเมินโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  ใช้รูปแบบประเมินแบบซิป (CIPP Model) ตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม                 
ได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล จ านวน 3 ระยะ ดังนี้  
 ระยะที่ 1 ผลการประเมินโครงการด้านบริบท และปัจจัยน าเข้า 
 1. แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
น าเสนอในตารางที่ 20 
  2. ผลการประเมินโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ด้านบริบท และด้านปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา น าเสนอในตารางที่ 21-22 
 ระยะที่ 2 ผลการประเมินโครงการ ด้านกระบวนการ โครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์รายวิชา  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา น าเสนอในตารางที่ 23  
             ระยะที่ 3 ผลการประเมินโครงการ ด้านผลผลิตโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 
 1. ด้านผลผลิตความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  น าเสนอในตารางที่ 24 
   2. ด้านผลผลิตการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อโครงการจัดการอาชีวศึกษา
กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง น าเสนอในตารางที่ 25-26 
                  3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง น าเสนอในตารางที่ 27-28 
            4. สมรรถนะผู้ส าเร็จการศึกษาตามโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง น าเสนอในตารางที่ 29 
            5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหมวดวิชาชีพของผู้เรียนตามโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง น าเสนอในตารางที ่30 
 6. สรุปภาพรวม การประเมินโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง น าเสนอในตารางที่ 31 
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ระยะที่ 1 ผลการประเมินโครงการด้านบริบท และปัจจัยน าเข้า โครงการจัดการอาชีวศึกษา 
            กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 
 
 1. แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา น าเสนอในตารางที่ 20 
 
ตารางที ่20  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้บริหาร คร ูและบุคลากร                          

ทางการศึกษา   (n=59) 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 24 40.67 
หญิง 35 59.33 

รวม 59  100 00.  
ต าแหนง่   

ผู้บริหาร 3  5.08 
คร ู 33 55.94 
บุคลากรทางการศึกษา 23 38.98 

รวม 59  100.00 
  
 จากตารางที่ 20 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 59 คน เป็นเพศชาย จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 40.67 และเพศหญิง จ านวน 35 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59.33 มีต าแหน่งเป็นผู้บริหาร จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.08 ครู จ านวน 33 คน คิดเป็น ร้อยละ 
55.94 และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 38.98  
  
             2. ผลการประเมินโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ด้านบริบท และด้านปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา น าเสนอในตารางที่ 21-22 
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ตารางที ่21  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมด้านบริบทของโครงการ 
 จัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพ 
 บางปะกง  ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา   (n=59) 
 

 

ขอ้ 
 

รายการ 
 

ระดบัความคดิเหน็  

แปล
ผล 

 

เกณฑ ์
(x̄ ≥ 3.51) 

 

ผลการ 
ประเมนิ x̄  S.D. 

1 การวิเคราะห์ปญัหาและความต้องการของ            
การด าเนินงานตามโครงการ 

3.95 0.67 มาก / ผ่าน 

2 การก าหนดหลักการและเหตผุลของโครงการ  
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

4.20 0.75 มาก / ผ่าน 

3 การก าหนดหลักการและเหตผุลของโครงการ  
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

4.14 0.70 มาก / ผ่าน 

4 การก าหนดหลักการและเหตผุลของโครงการ  
สอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 

4.18 0.69 มาก / ผ่าน 

5 วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  และกิจกรรมของ
โครงการ มีความสอดคล้องกัน 

4.20 0.75 มาก / ผ่าน 

6 การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการไว้           
อย่างชัดเจน 

4.54 0.63 มาก
ที่สุด 

/ ผ่าน 

7 การก าหนดเป้าหมายของโครงการไว้             
อย่างชัดเจน 

4.23 0.71 มาก / ผ่าน 

8 การก าหนดขั้นตอนของการด าเนนิงานตาม
โครงการไว้อย่างชัดเจน 

4.34 0.69 มาก / ผ่าน 

9 การก าหนดขั้นตอนของการด าเนนิงานตาม
โครงการมคีวามเป็นไปได้ในทางปฏิบัต ิ

4.23 0.74 มาก / ผ่าน 

10 การก าหนดขั้นตอนของการด าเนนิงานตาม
โครงการมคีวามเป็นไปได้ในทางปฏิบัต ิ

4.14 0.77 มาก / ผ่าน 

11 การประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์ของโครงการ  
ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องไดร้ับทราบ 

4.11 0.73 มาก / ผ่าน 

12 โครงการนีส้ามารถสนองต่อความต้องการของ
นักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
รายวิชา 

4.14 0.75 มาก / ผ่าน 

13 โครงการนีส้ามารถสนองต่อความต้องการ           
ของผู้ปกครองนักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์รายวิชา 

4.16 0.71 มาก / ผ่าน 

14 โครงการนีส้ามารถสนองต่อความต้องการ           
ของชุมชน   

4.29 0.71 มาก / ผ่าน 
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ตารางที ่21 (ต่อ) 

 

ขอ้ 
 

รายการ 
 

ระดบัความคดิเหน็  

แปล
ผล 

 

เกณฑ ์
(x̄ ≥ 3.51) 

 

ผลการ 
ประเมนิ x̄  S.D. 

15 โครงการนีส้ามารถสนองต่อความต้องการ              
ของสถานประกอบการ 

4.04 0.81 มาก / ผ่าน 

16 โครงการนีส้ามารถสนองต่อความต้องการ              
ของตลาดแรงงาน 

4.20 0.82 มาก / ผ่าน 

17 โครงการนีส้ามารถสนองต่อความต้องการ             
ของประเทศ 

3.86 0.80 มาก / ผ่าน 

18 การประสานความร่วมมือระหว่างบุคลากร               
ในการด าเนินงานตามโครงการ 

4.11 0.87 มาก / ผ่าน 

19 ผู้บริหารองค์กรเห็นความส าคัญของโครงการ 

และให้การสนับสนุน 

4.09 0.79 มาก / ผ่าน 

 คา่เฉลีย่รวม 4.16 0.50 มาก / ผ่าน 
 

 จากตารางที่ 21 พบว่า ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.16, S.D.= 0.50) เมื่อ
พิจารณาผลการประเมินรายข้อ จากค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ล าดับแรก พบว่า ล าดับแรก คือ การก าหนด
วัตถุประสงค์ของโครงการไว้อย่างชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.54, S.D.= 0.63) ล าดับสองคือ               
การก าหนดขั้นตอนของการด าเนินงานตามโครงการไว้อย่างชัดเจน  อยู่ในระดับมาก ( x̄  = 4.34,                  
S.D. = 0.69) ล าดับสาม โครงการนี้สามารถสนองต่อความต้องการของชุมชน  อยู่ในระดับมาก                          
(x̄ = 4.29, S.D.=0.71) ตามล าดับ ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ทุกข้อ (x̄ ≥ 3.51) 

            ความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 
 1.  การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น อย่างหลากหลาย 
 2.  การสนับสนุนการเรียนการสอนตรงตามมาตรฐานและผลิตนักเรียนนักศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานในทุกสาขาอาชีพ 
 3.  การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอน อุปกรณ์ที่ทันสมัย ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย 
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ตารางที ่22   แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมด้านปัจจัยน าเข้าของ 
  โครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัย 
  การอาชีพบางปะกง  ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา    
  (n=59) 
 

 

ขอ้ 
 

รายการ 
 

ระดบัความคดิเหน็  

แปล
ผล 

เกณฑ ์
(x̄ ≥ 3.51) 

 

ผลการ 
ประเมนิ x̄  S.D. 

1 บุคลากรและประชาชนมีความพรอ้มท่ีจะศึกษา
ต่อในสายอาชีพ 

4.13 0.66 มาก / ผ่าน 

2 ครูผูส้อนมีความรู้ทักษะและความถนัดในราย   
วิชาชีพท่ีเปิดการเรียนการสอน 

4.16 0.71 มาก / ผ่าน 

3 วิทยากรบุคคลภายนอกมคีวามรู้  ทักษะ ความ
ถนัดในรายวิชาที่เปิดการเรยีนการสอน 

4.00 0.66 มาก / ผ่าน 

4 ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความรู้ ทักษะ ความถนัดใน
รายวิชาที่เปิดการเรยีนการสอน 

4.04 0.66 มาก / ผ่าน 

5 วัสดุ ครภุัณฑแ์ละอุปกรณส์อดคลอ้งกับราย
วิชาชีพท่ีเปิดสอนในสถานศึกษา 

3.86 0.75 มาก / ผ่าน 

6 วัสดุ ครภุัณฑแ์ละอุปกรณเ์พียงพอกับจ านวน
ผู้เรยีนในรายวิชาชีพท่ีเปิดสอน 

3.77 0.81 มาก / ผ่าน 

7 งบประมาณในการสนับสนุนเพยีงพอต่อ                    
การจัดการเรยีนการสอนวิชาชีพในสถานศึกษา 

3.71 0.78 มาก / ผ่าน 

8 แหล่งเรียนรู้ภายในเพียงพอต่อการสนับสนุนการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา 

3.84 0.78 มาก / ผ่าน 

9 แหล่งเรียนรู้ภายนอกเพียงพอต่อการสนับสนุน
การเรยีนการสอนในสถานศึกษา 

3.88 0.69 มาก / ผ่าน 

10 ผู้ปกครองและชุมชนส่งเสริม  สนบัสนุนการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีพในสถานศึกษา 

3.91 0.72 มาก / ผ่าน 

11 สถานประกอบการส่งเสรมิ  สนับสนุนการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีพในสถานศึกษา 

4.07 0.81 มาก / ผ่าน 

 คา่เฉลีย่รวม 3.94 0.55 มาก / ผ่าน 
 
 จากตารางที่ 22 พบว่า ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่ม
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาในภาพรวม พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̄  = 3.94, S.D.= 0.55) 
เมื่อพิจารณา ผลการประเมินรายข้อ จากค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ล าดับแรก พบว่า ล าดับแรก ครูผู้สอน                
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มีความรู้ทักษะและความถนัดในรายวิชาชีพที่เปิดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.16, S.D. = 0.71) 
ล าดับสอง คือ บุคลากรและประชาชนมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในสายอาชีพ อยู่ในระดับมาก                     
(x̄ =4.13,S.D.=0.66) และล าดับสาม สถานประกอบการส่งเสริม  สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาชีพในสถานศึกษา  อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.07, S.D.=0.81) ตามล าดับ ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทุกข้อ            
(x̄ ≥ 3.51) 
            ความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 
 1.  การเพ่ิมสถานประกอบการให้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
 2.  การส่งเสริมด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีต่างๆ  ที่ทันสมัย  ในกิจกรรมการเรียนการสอน               
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  โดยจัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 3.  การสนับสนุนประยุกต์ใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยีใหม่ๆ บูรณาการกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน
การสอน เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 
 
ระยะที่ 2 ผลการประเมินโครงการ ด้านกระบวนการโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบ 
            โอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 
 
ตารางที ่23   แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมด้านกระบวนการของ 
  โครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัย 
  การอาชีพบางปะกง  ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา    
  (n=59) 
 

 

ขอ้ 
 

รายการ 
 

ระดบัความคดิเหน็  

แปลผล 
 

เกณฑ ์
(x̄ ≥ 3.51) 

 

ผลการ 
ประเมนิ x̄  S.D. 

การพฒันารายวิชาและการพฒันาหลกัสตูร      
1 สถานศึกษาจัดท ารายวิชาและหลกัสูตรตาม

โครงสร้าง 
3.96 0.79 มาก / ผ่าน 

2 รายวิชาและหลักสูตรมีความครบถ้วน  ชัดเจน 4.13 0.88 มาก / ผ่าน 
3 รายวิชาและหลักสูตรส่งเสริมใหผู้้เรียนสร้าง

รายได้ระหว่างเรียนและเป็นผู้ประกอบการ 
4.02 0.84 มาก / ผ่าน 

4 รายวิชาและหลักสูตรสอดคล้องกับบริบทและ
ความต้องการของสถานศึกษา 

3.95 0.82 มาก / ผ่าน 

5 รายวิชาและหลักสูตรสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน 

3.82 0.88 มาก / ผ่าน 

6 รายวิชาและหลักสูตรสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ปกครองและชุมชน 

4.02 0.77 มาก / ผ่าน 
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ตารางที ่23   (ต่อ) 
 

 

ขอ้ 
 

รายการ 
 

ระดบัความคดิเหน็  

แปลผล 
 

เกณฑ ์
(x̄ ≥ 3.51) 

 

ผลการ 
ประเมนิ x̄  S.D. 

7 รายวิชาและหลักสูตรสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ 

3.93 0.85 มาก / ผ่าน 

8 การระบุเวลาเรียนของรายวิชามีความยืดหยุ่น 3.98 0.80 มาก / ผ่าน 
9 การระบคุุณสมบัติของผูเ้รียนมีความยืดหยุ่น 3.93 0.91 มาก / ผ่าน 
10 การเขียนค าอธิบายรายวิชาในรายวิชาและ

หลักสตูร เขียนเป็นความเรียง โดยระบุองค์
ความรู้ ทักษะ กระบวนการ และคุณลักษณะ
หรือเจตคติที่ต้องการ 

4.30 0.81 มาก / ผ่าน 

11 ครูมสี่วนร่วมในการจดัท ารายวิชาและหลกัสตูร   4.54 0.66 มากที่สุด / ผ่าน 
12 ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการจดัท ารายวิชาและ

หลักสตูร  
4.16 0.83 มาก / ผ่าน 

13 ผู้ปกครองนักเรยีนมสี่วนร่วมในการจัดท า
รายวิชาและหลักสูตร   

3.93 0.83 มาก / ผ่าน 

14 คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนรว่มใน การ
จัดท ารายวิชาและหลักสตูร 

3.88 0.95 มาก / ผ่าน 

15 บุคลากร หน่วยงาน องค์กรจากภายนอกมีส่วน
ร่วม ในการจัดท ารายวิชาและหลกัสูตร 

3.98 0.86 มาก / ผ่าน 

16 สถานศึกษาน ารายวิชาและหลักสตูรที่จัดท าไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

4.11 0.78 มาก / ผ่าน 

17 สถานศึกษาประเมินผลรายวิชาที่จดัท าขึ้น             
ทั้งก่อนการใช้  ระหว่างใช้  และภายหลังการใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 

4.63 0.62 มากที่สุด / ผ่าน 

18 สถานศึกษาน าผลการประเมินจากการน า
รายวิชาที่จัดท าไปใช้มาพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม
ของสถานศึกษา 

4.39 0.68 มาก / ผ่าน 

การจดัการเรยีนรูต้ามรายวชิา 4.07 0.80 มาก / ผา่น 
19 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน            

ตามรายวิชา โดยเน้นใหผู้้เรียนไดป้ฏิบัติจริง 
4.16 0.73 มาก / ผ่าน 

20 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน             
ตามรายวิชา โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 

4.11 0.80 มาก / ผ่าน 

21 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน           
ตามรายวิชา โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 

3.91 0.75 มาก / ผ่าน 

 



 
 

128 
 

ตารางที ่23 (ต่อ) 
 

 

ขอ้ 
 

รายการ 
 

ระดบัความคดิเหน็  

แปลผล 
 

เกณฑ ์
(x̄ ≥ 3.51) 

 

ผลการ 
ประเมนิ x̄  S.D. 

22 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                
ตามหลักสูตร โดยความร่วมมือของวิทยากร
บุคคลภายนอก ภูมิปญัญาท้องถิ่น และสถาน
ประกอบการ 

3.95 0.77 มาก / ผ่าน 

23 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน           
ตามหลักสูตร  โดยใช้สื่อและเทคโนโลยี 

4.04 0.79 มาก / ผ่าน 

24 สถานศึกษามีกิจกรรมเตรยีมน าเสนอผลงาน   
ของผู้เรียน 

4.02 0.80 มาก / ผ่าน 

 คา่เฉลีย่รวม 4.03 0.62 มาก / ผ่าน 
การวดัและประเมนิผลการจดัการเรยีนรู ้ตามรายวชิา      
25 ครูผูส้อนสรา้งเครื่องมือวัดผลประเมินผล           

การจัดการเรยีนการสอนทีเ่น้นการประเมินผล
ตามสภาพจริง 

3.71 0.87 มาก / ผ่าน 

26 ครูผูส้อนน าเครื่องมือท่ีสร้างขึ้นไปใช้ใน               
การวัดผล และการจดัการเรียนการสอน 

3.82 0.83 มาก / ผ่าน 

27 ครูผูส้อนน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง
การจัดการศึกษา 

3.75 0.72 มาก / ผ่าน 

 คา่เฉลีย่รวม 3.76 0.72 มาก / ผ่าน 
การนเิทศ ก ากบั ตดิตาม การจดัการเรยีนรูต้ามรายวชิา      
28 สถานศึกษานิเทศก ากับติดตามการจัดการเรยีนรู้

อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
4.04 0.81 มาก / ผ่าน 

29 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นิเทศ 
ก ากับ  ติดตามการจัดการเรียนรูต้อ่เนื่องและ
เป็นระบบ 

3.89 0.85 มาก / ผ่าน 

30 สถานศึกษาประเมินผลการจัดกจิกรรม            
การเรยีนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 

4.52 0.69 มากที่สุด / ผ่าน 

31 สถานศึกษาน าผลการประเมินมาใช้ใน                
การพัฒนาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

4.23 0.85 มาก / ผ่าน 

 คา่เฉลีย่รวม 4.17 0.58 มาก / ผ่าน 
 คา่เฉลีย่รวมทัง้สิน้ 4.01 0.48 มาก / ผ่าน 
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 จากตารางที่ 23 ผลการประเมินโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
รายวิชา  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ด้านกระบวนการ ในภาพรวม มีความเหมาะสมในระดับมาก              
(x̄ = 4.01, S.D.=0.48) แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนารายวิชาและการพัฒนาหลักสูตร                        
2) การจัดการเรียนรู้ตามรายวิชา 3) การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามรายวิชา  และ                          
4) การนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ตามรายวิชา สรุปเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ 

 1. การพัฒนารายวิชาและการพัฒนาหลักสูตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.07, S.D.=0.80)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของผลการประเมินโครงการ จากค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ สถานศึกษา
ประเมินผลรายวิชาที่จัดท าขึ้นทั้งก่อนการใช้  ระหว่างใช้  และภายหลังการใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ =4.63, S.D.=0.62) ล าดับสอง คือ ครูมีส่วนร่วมในการจัดท ารายวิชาและหลักสูตร   
อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ =4.54, S.D.=0.66) และล าดับสาม สถานศึกษาน าผลการประเมินจากการน า
รายวิชาที่จัดท าไปใช้มาพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (x̄ =4.39, S.D.=0.68) 
ตามล าดับ  ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ทุกข้อ (x̄ ≥ 3.51) 

 2. การจัดการเรียนรู้ตามรายวิชา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ =4.03, S.D.=0.62) เมื่อพิจารณา 
เป็นรายข้อของผลการประเมินโครงการ จากค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ล าดับแรกสถานศึกษา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชา โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
(x̄ =4.16, S.D.=0.73) ล าดับสอง คือ สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชา โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (x̄ =4.11, S.D.=0.80) และล าดับสาม สถานศึกษาจัดกิจกรรม            
การเรียนการสอนตามหลักสูตร  โดยใช้สื่อและเทคโนโลยี  อยู่ในระดับมาก (x̄ =4.04, S.D.=0.79) 
ตามล าดับ ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ทุกข้อ (x̄ ≥ 3.51) 

 3. การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามรายวิชา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ =3.76, 
S.D.=0.72)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของผลการประเมินโครงการ จากค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ล าดับแรก 
ได้แก่ ล าดับแรก ครูผู้สอนน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปใช้ในการวัดผล และการจัดการเรียนการสอน อยู่ใน
ระดับมาก (x̄ = 3.82, S.D.=0.83) ล าดับสอง คือ ครูผู้สอนน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการจัด
การศึกษา อยู่ในระดับมาก (x̄ =3.75, S.D.=0.72) และล าดับสาม ครูผู้สอนสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผล 
การจัดการเรียนการสอน  ที่เน้นการประเมินผลตามสภาพจริง อยู่ในระดับมาก (x̄ =3.71, S.D.=0.87) 
ตามล าดับ ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ทุกข้อ (x̄ ≥ 3.51) 

 4. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ตามรายวิชา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ =4.17, 
S.D.=0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของผลการประเมินโครงการ จากค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ล าดับแรก 
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ได้แก่ ล าดับแรก สถานศึกษาประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ อยู่ในระดับ
มากที่สุด (x̄ =4.52, S.D.=0.69) ล าดับสอง คือ สถานศึกษาน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  อยู่ในระดับมาก (x̄ =4.23, S.D.=0.85) และล าดับสาม สถานศึกษานิเทศก ากับ
ติดตามการจัดการเรียนรู้  อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ อยู่ในระดับมาก (x̄ =4.04, S.D.=0.81) ตามล าดับ 
ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ทุกข้อ (x̄ ≥ 3.51) 
 

ระยะที่ 3 ผลการประเมนิโครงการ ดา้นผลผลติโครงการจดัการอาชวีศึกษากลุม่เทียบโอน 
            ความรูแ้ละประสบการณ์รายวชิา วทิยาลยัการอาชีพบางปะกง 
              1. ดา้นผลผลติความพึงพอใจของผู้บรหิาร ครแูละบคุลากรทางการศกึษา ต่อโครงการจดั              
การอาชวีศึกษากลุ่มเทยีบโอนความรู้และประสบการณ์รายวชิา วทิยาลัยการอาชพีบางปะกง  น าเสนอใน
ตารางที่ 24 
 
ตารางที่ 24  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่ม 
                เทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ของผู้บริหาร คร ู
                และบุคลากรทางการศึกษา  (n = 59) 
 

 

ขอ้ 
 

รายการ 
 

ระดบัความพงึพอใจ  

แปลผล 
 

เกณฑ ์
(x̄ ≥ 3.51) 

 

ผลการ 
ประเมนิ x̄  S.D. 

1 การชี้แจงประชาสมัพันธ์การด าเนนิงานจัด              
การเรยีนการสอนชัดเจน 

4.75 0.45 มากที่สุด / ผ่าน 

2 การประสานงานให้ความช่วยเหลอืผู้เรียนมี 
ประสิทธิภาพ 

4.92 0.28 มากที่สุด / ผ่าน 

3 การให้ความร่วมมือของครู  ผู้ปกครอง  และ 
ผู้เกี่ยวข้อง 

5.00 0.00 มากที่สุด / ผ่าน 

4 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้หมาะสมกับวัย               
ของผู้เรียน 

5.00 0.00 มากที่สุด / ผ่าน 

5 การจัดกิจกรรมการเรียนรูส้นองความต้องการ 
ของผู้เรียน 

4.83 0.38 มากที่สุด / ผ่าน 

6 การวัดและประเมินผลผู้เรียนมีความเหมาะสม 4.75 0.45 มากที่สุด / ผ่าน 
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ตารางที่ 24  (ต่อ) 

 

ขอ้ 
 

รายการ 
 

ระดบัความพงึพอใจ แปลผล เกณฑ ์
(x̄ ≥ 3.51) 

ผลการ 
ประเมนิ x̄  S.D. 

7 ผู้เรยีนสามารถน าความรู้และทักษะด้านอาชีพ  
ไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นได้ 

4.75 0.45 มากที่สุด / ผ่าน 

8 ผู้เรยีนไดร้ับการยอมรับจากเพื่อนนักเรียน  ครู   
ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป 

5.00 0.00 มากที่สุด / ผ่าน 

9 สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง   
ชุมชนและสถานประกอบการมากขึ้น 

4.83 0.38 มากที่สุด / ผ่าน 

10 การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชน 4.08 0.51 มาก / ผ่าน 
 คา่เฉลีย่รวม 4.79 0.27 มากที่สุด / ผา่น 

 

 จากตารางที่  24  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา           
ต่อโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  
พบว่า  โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด  ( x̄ = 4.79, S.D. = 0.27)  และผ่านเกณฑ์            
การประเมินตามที่ก าหนด  เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ  พบว่า  รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ารายการอ่ืน
สามล าดับแรก  ได้แก่  ล าดับแรก การให้ความร่วมมือของครู  ผู้ปกครอง  และผู้เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับ
มากที่สุด  (x̄ = 5.00, S.D. = 0.00)  และ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด  (x̄ = 5.00, S.D. = 0.00)  ล าดับสอง  การประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้เรียนมี
ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด  (x̄ = 4.92, S.D. = 0.28)  และ  ล าดับสาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สนองความต้องการของผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด  (x̄ = 4.83, S.D. = 0.38)  และ  สถานศึกษาได้รับ
การยอมรับจากผู้ปกครอง  ชุมชน  และสถานประกอบการมากขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด  (x̄ = 4.83, S.D. = 0.38)  
ตามล าดับ  ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อยู่ในระดับมาก 
(x̄ = 4.08, S.D. = 0.51)  ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ทุกข้อ (x̄ ≥ 3.51) 

            2. ด้านผลผลติการประเมินความพงึพอใจของสถานประกอบการต่อโครงการจัดการอาชวีศึกษา
กลุม่เทยีบโอนความรูแ้ละประสบการณ์รายวชิา วทิยาลยัการอาชีพบางปะกง น าเสนอในตารางที่ 25-26 
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ตารางที ่25 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามของตัวแทนสถานประกอบการ (n = 28) 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 13 46.43 
หญิง 15 53.57 

รวม 28  100 00.  
ต าแหนง่   

ผู้บริหาร 2 7.14 
ผู้จัดการ 7 25.00 
หัวหน้างาน 19 67.86 

รวม 28  100.00 
 

 จากตารางที่ 25 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นตัวแทนของสถานประกอบการ จ านวน 28 คน    
เป็นเพศชาย จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 46.43 และเพศหญิง จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 53.57 คน  
มีต าแหน่งเป็นผู้บริหาร จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 ต าแหน่งผู้จัดการ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.00 และต าแหน่งหัวหน้างาน จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 67.86  
 
ตารางที ่26  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของความพึงพอใจต่อโครงการจัดการอาชีวศึกษา 
                กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง                           

ตามความคิดเห็นของสถานประกอบการ  (n = 28) 
 

 

ขอ้ 
 

รายการ 
 

ระดบัความพงึพอใจ  

แปลผล 
 

เกณฑ ์
(x̄ ≥ 3.51) 

 

ผลการ 
ประเมนิ x̄  S.D. 

1 สถานศึกษามีการชี้แจงประชาสมัพันธ์                   
การด าเนินงานจดัการเรียนการสอนให้กับ             
สถานประกอบการอย่างชัดเจน 

4.69 0.48 มากที่สุด / ผ่าน 

2 สถานศึกษามีการประสานงานกับ                         
สถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง 

4.62 0.50 มากที่สุด / ผ่าน 

3 สถานประกอบการได้มสี่วนร่วมในการจัดการเรยีน 
การสอนกลุม่เทียบโอนร่วมกับสถานศึกษา 

5.00 0.00 มากที่สุด / ผ่าน 

4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้หมาะสมกับ 
อาชีพของผู้เรียน 

4.85 0.37 มากที่สุด / ผ่าน 
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ตารางที่ 26 (ต่อ) 
 

 

ขอ้ 
 

รายการ 
 

ระดบัความพงึพอใจ แปลผล เกณฑ ์
(x̄ ≥ 3.51) 

ผลการ 
ประเมนิ x̄  S.D. 

5 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ป็นไปตามความ 
ต้องการของสถานประกอบการและผู้เรียน 

4.23 0.43 มาก / ผ่าน 

6 สถานประกอบการมสี่วนร่วมในการวัดและ 
ประเมินผลผู้เรียนอย่างความเหมาะสม 

4.31 0.75 มาก / ผ่าน 

7 ผู้เรยีนสามารถน าความรู้และทักษะด้านอาชีพ 
ไปพัฒนางานในหน้าท่ีและตนเองได้ 

4.77 0.43 มากที่สุด / ผ่าน 

8 สถานประกอบการมีความพึงพอใจในการพัฒนา 
ตนเองของผู้เรียนสามารถนาความรู้มาใช้ 
ประโยชนไ์ด ้

5.00 0.00 มากที่สุด / ผ่าน 

9 สถานศึกษาได้รับการยอมรับจาก ชุมชนและ 
สถานประกอบการในการจดัการศกึษาระบบ 
เทียบโอนความรู ้

4.92 0.27 มากที่สุด / ผ่าน 

10 สถานประกอบการมีความพึงพอใจในการบริหาร 
จัดการอาชีวศึกษากลุม่เทียบโอนความรู้และ 
ประสบการณ์รายวิชา 

4.38 0.76 มาก / ผ่าน 

 คา่เฉลีย่รวม 4.67 0.29 มากทีส่ดุ / ผา่น 
 

 จากตารางที่ 26 ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อโครงการจัดการ
อาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พบว่า โดยภาพรวม               
มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄  = 4.67, S.D. = 0.29) และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
ก าหนด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ารายการอื่น สามล าดับแรก ได้แก่ 
ล าดับแรก สถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มเทียบโอนร่วมกับสถานศึกษา
อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 5.00, S.D. = 0.00) และ สถานประกอบการมีความพึงพอใจในการพัฒนา
ตนเองของผู้เรียนสามารถนาความรู้มาใช้ประโยชน์ได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄  = 5.00, S.D.= 0.00) 
ล าดับสอง สถานศึกษาได้รับการยอมรับจาก ชุมชนและสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบเทียบโอน
ความรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄  = 4.92, S.D. = 0.27) ล าดับสาม สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เหมาะสมกับอาชีพของผู้เรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.85, S.D. = 0.37) ตามล าดับ ส่วนรายการที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการและผู้เรียน 
อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.23, S.D. = 0.43) ผ่านเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้ทุกข้อ ( x̄  ≥ 3.51)     
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 1. การด าเนินงานของสถานศึกษามีความเหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะสามารถสร้างอาชีพให้
นักเรียนนักศึกษาได้จริงและส่งเสริมความก้าวหน้าตามสายงาน 
 2. นักเรียนนักศึกษามีความตั้งใจที่จะเรียนรู้งาน รับฟัง และปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับเป็น
อย่างดี 
 3. นักเรียนนักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานทางด้านสาขาที่เรียนมาดี และควรเพ่ิมทักษะการสื่อสาร
กับเพ่ือนร่วมงานหรือการสื่อสารกับลูกค้ามากข้ึน 
 
                  3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง น าเสนอในตารางที ่27-28 
 

ตารางที ่27 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามของนักเรียน นักศึกษา (n = 226) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย          150 66.37 
หญิง  76 33.63 

รวม 226 100 00.  
ระดบัชัน้   

ปวช.   89 39.38 
ปวส. 137 60.62 

รวม 226 100.00 
สาขาวชิา   

สาขางานยานยนต์/เทคนิคยานยนต์ 71 31.41 
สาขางานไฟฟ้ากาลัง 63 27.87 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 26 11.51 
สาขางานการบัญชี 19   8.42 
สาขางานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 47 20.79 

รวม 226 100.00 
 

 จากตารางที่ 27 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักเรียน นักศึกษา จ านวน 226 คน เป็นเพศชาย 
จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 66.37 เพศหญิง จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 33.63 ศึกษาในระดับชั้น 
ปวช. จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 39.38 และระดับชั้น ปวส. จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 60.62 
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ศึกษาในสาชาวิชาช่างยนต์ จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 31.14 ช่างไฟฟ้า จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.87 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 11.51 บัญชี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.42 และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 20.79 
ตารางที ่28   ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของความพึงพอใจต่อโครงการจัดการอาชีวศึกษา                

กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง                            
ตามความคิดเห็นของผู้เรียน  (n = 226) 

 
 

ขอ้ 
 

รายการ 
 

ระดบัความพงึพอใจ  

แปลผล 
 

เกณฑ ์
(x̄ ≥ 3.51) 

 

ผลการ 
ประเมนิ x̄  S.D. 

1 สถานศึกษาช้ีแจงประชาสมัพันธ์การดาเนินงาน 
จัดการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนทราบอย่างชัดเจน 

4.13 0.71 มาก / ผ่าน 

2 สถานศึกษาจัดใหม้ีระบบดูแลความช่วยเหลือ 
ผู้เรยีนอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.15 0.74 มาก / ผ่าน 

3 อาคารสถานท่ีมีการพัฒนาปรับปรงุเพื่อสร้าง 
บรรยากาศการเรียนให้กับผู้เรยีน 

4.20 0.75 มาก / ผ่าน 

4 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้หมาะสมกับผู้เรียน 4.20 0.74 มาก / ผ่าน 
5 ผู้เรยีนไดร้ับการสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาการ 

ใหม ่ๆ สนองความต้องการของผูเ้รียน 
4.23 0.75 มาก / ผ่าน 

6 การวัดและประเมินผลผู้เรียนมีความเหมาะสม 4.02 0.69 มาก / ผ่าน 
7 ผู้เรยีนสามารถนาความรู้และทักษะด้านอาชีพ 

ไปพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าท่ีได ้
4.14 0.74 มาก / ผ่าน 

8 ผู้เรยีนไดร้ับการยอมรับจากสถานประกอบการ 
ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

4.22 0.72 มาก / ผ่าน 

9 ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ในอาชีพร่วมกับเพื่อนและผูส้อน 

4.08 0.72 มาก / ผ่าน 

10 ผู้เรยีนไดร้ับการส่งเสริมในการพัฒนาตนเองจาก 
สถานประกอบการ ภาครัฐและเอกชน 

4.00 0.80 มาก / ผ่าน 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.13 0.49 มาก / ผ่าน 
           

  จากตารางที่ 28 ผลการประเมินความพึงพอใจ ตามความคิดเห็นของผู้เรียน ต่อโครงการจัดการ 
อาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พบว่า โดยภาพรวม 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( x̄  = 4.13, S.D. = 0.495) และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนด 
เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกรายการ  และผ่านเกณฑ์                
การประเมินตามที่ก าหนด รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ารายการอ่ืนสามล าดับแรก ได้แก่ ล าดับแรก ผู้เรียน
ได้รับการสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆสนองความต้องการของผู้เรียน อยู่ในระดับมาก ( x̄  = 4.23, 
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S.D. = 0.757) ล าดับสอง ผู้เรียนได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการ ในการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง อยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.22, S.D. = 0.72) และล าดับสาม อาคารสถานที่มีการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือ
สร้างบรรยากาศการเรียนให้กับผู้เรียน อยู่ในระดับมาก ( x̄  = 4.20, S.D. = 0.75) และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน อยู่ในระดับมาก ( x̄  = 4.20, S.D. = 0.74) ตามล าดับส่วนรายการที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาตนเองจากสถานประกอบการภาครัฐและเอกชน   
( x̄  = 4.00, S.D. = 0.80) ผ่านเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้ทุกข้อ ( X ≥ 3.51) 
 
            4. สมรรถนะผูส้ าเรจ็การศกึษาตามโครงการจัดการอาชวีศึกษากลุ่มเทยีบโอนความรูแ้ละ
ประสบการณร์ายวชิา วทิยาลยัการอาชีพบางปะกง น าเสนอในตารางที ่29 
 
ตารางที ่29  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถนะผู้ส าเร็จการศึกษาตามโครงการจัดการ

อาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  
ตามความคิดเห็นของสถานประกอบการ (n = 28) 

 
 

ขอ้ 
 

รายการ 
 

ระดบัความคดิเหน็  

แปลผล 
 

เกณฑ ์
(x̄ ≥ 3.51) 

 

ผลการ 
ประเมนิ x̄  S.D. 

ดา้นคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์      
1 การตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน 4.17 0.67 มาก / ผ่าน 
2 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 4.02 0.78 มาก / ผ่าน 
3 มีความขยันในการปฏิบัติงาน 4.23 0.74 มาก / ผ่าน 
4 มีความอดทนในการปฏิบัติงาน 4.22 0.72 มาก / ผ่าน 
5 มีวินัยในการปฏิบตัิงาน 4.29 0.70 มาก / ผ่าน 
6 ซื่อสัตย์ สุจรติและรักษาความลับของสถาน 

ประกอบการ 
3.99 0.76 มาก / ผ่าน 

7 มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม 4.21 0.69 มาก / ผ่าน 
8 อุทิศตนในการท างานท่ีรับผดิชอบ 4.12 0.68 มาก / ผ่าน 
9 การปฏิบัติงานท่ีมปีระสิทธิผลด ี 3.85 0.84 มาก / ผ่าน 
10 แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 3.95 0.82 มาก / ผ่าน 
11 มีมนุษยสมัพันธ์ด ี 4.10 0.77 มาก / ผ่าน 
12 กิริยามารยาทสภุาพอ่อนน้อม 4.05 0.72 มาก / ผ่าน 
13 มีความเมตตากรุณาต่อผูร้่วมงาน 3.94 0.73 มาก / ผ่าน 
14 ใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างประหยดั และ 

คุ้มค่า 
3.94 0.74 มาก / ผ่าน 
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ตารางที่ 29 (ต่อ) 

 

ขอ้ 
 

รายการ 
 

ระดบัความคดิเหน็  

แปลผล 
 

เกณฑ ์
(x̄ ≥ 3.51) 

 

ผลการ 
ประเมนิ x̄  S.D. 

15 ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข และสิ่งเสพติด 4.07 0.89 มาก / ผ่าน 
 คา่เฉลีย่รวม 4.08 0.75 มาก / ผา่น 

ดา้นสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป      
16 มีภาวะผู้น า 4.08 0.74 มาก / ผ่าน 
17 เป็นผู้ตามที่ด ี 4.13 0.71 มาก / ผ่าน 
18 มีความสามารถในการตัดสินใจ 4.19 0.72 มาก / ผ่าน 
19 ความตระหนักในการปฏิบัติตนในการรักษา 

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
4.16 0.75 มาก / ผ่าน 

20 มีทักษะในการสื่อสารในการท างานกับผู้อื่น 4.08 0.81 มาก / ผ่าน 
21 มีทักษะในการจัดการ 3.96 0.74 มาก / ผ่าน 
22 การท างานเป็นทีม 4.21 0.71 มาก / ผ่าน 
23 ความสามารถในการวเิคราะห ์ 4.14 0.71 มาก / ผ่าน 
24 ความสามารถในการแก้ปญัหาเฉพาะหน้า 4.20 0.70 มาก / ผ่าน 
 คา่เฉลีย่รวม 4.13 0.73 มาก / ผา่น 

ดา้นสมรรถนะวชิาชพี      
25 ความพร้อมเชิงวิชาการ / วิชาชีพในการท างาน 4.14 0.72 มาก / ผ่าน 
26 ความสามารถในการน าความรู้ทางวิชาชีพมา 

ประยุกต์ใช้กับการท างาน 
3.95 0.81 มาก / ผ่าน 

27 ความสามารถและผลของการท างานตาม 
ค าแนะน าของผู้บังคับบัญชา 

4.15 0.81 มาก / ผ่าน 

28 ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ในการท างาน 4.22 0.69 มาก / ผ่าน 
29 ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพตนเองในการ 

ท างาน 
4.27 0.68 มาก / ผ่าน 

30 ความรู้ด้านภาษาตา่งประเทศท่ีจ าเป็นต่อการ 
ท างาน 

4.04 0.82 มาก / ผ่าน 

 คา่เฉลีย่รวม 4.12 0.76 มาก / ผา่น 
 คา่เฉลีย่รวมทัง้สิน้ 4.11 0.75 มาก / ผ่าน 

 
 จากตารางที่ 29 ผลการประเมินสมรรถนะผู้ส าเร็จการศึกษาตามโครงการจัดการอาชีวศึกษา
กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ตามความคิดเห็นของสถาน
ประกอบการ พบว่า  โดยภาพรวม  มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  (x̄ = 4.10, S.D. = 0.75)  และ    
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนด  เมื่อพิจารณาในแต่ละสมรรถนะ พบว่า  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
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พบว่า โดยภาพรวม  มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  (x̄ = 4.08, S.D. = 0.75) และผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่ก าหนด รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสามล าดับแรก ได้แก่ ล าดับแรก มีวินัยในการปฏิบัติงาน ผลการประเมิน
อยู่ในระดับมาก  (x̄ = 4.29, S.D. = 0.70) ล าดับสอง มีความขยันในการปฏิบัติงาน ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมาก (x̄ = 4.23, S.D. = 0.74) ล าดับสาม มีความอดทนในการปฏิบัติงาน ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมาก  (x̄ = 4.22, S.D. = 0.72) ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป พบว่า โดยภาพรวมมีผล 
การประเมินอยู่ในระดับมาก  (x̄ = 4.13, S.D. = 0.73)  และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนดรายการ                    
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสามล าดับแรก ได้แก่ ล าดับแรก การท างานเป็นทีม ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.21,                      
S.D. = 0.71) ล าดับสอง ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  (x̄ = 4.20 
S.D. = 0.70) ล าดับสาม มีความสามารถในการตัดสินใจ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.19, S.D. = 0.72)     
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ พบว่า  โดยภาพรวม  มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  (x̄ =4.12, S.D. = 0.76)  
และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนด รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสามล าดับแรก ได้แก่ ล าดับแรก ความรู้
และทักษะในสาขาวิชาชีพตนเองในการท างานผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  (x̄ = 4.27, S.D. = 0.68) 
ล าดับสอง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  (x̄ = 4.22 S.D. = 0.69) 
ล าดับสาม ความสามารถและผลของการท างานตามค าแนะน าของผู้บังคับบัญชา ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมาก  (x̄ = 4.15, S.D. = 0.81) 
 
            ความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 
 1.  นักเรียนนักศึกษาควรต้องศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมมาพัฒนาตนเองในการท างานมากข้ึน 
 2.  นักเรียนนักศึกษาควรมีระยะเวลาฝึกงานเพ่ิมมากขึ้น  จะท าให้มีทักษะและประสิทธิภาพ
การท างานที่ดีข้ึน 
 3.  ผู้บริหารสถานศึกษาควรร่วมกันพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ให้เหมาะสมกับ
บริบททางสังคมของแต่ละชุมชน เพ่ือความเป็นสากลและยั่งยืน 
 
            5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหมวดวิชาชีพของผู้เรียนตามโครงการจัดการอาชวีศึกษากลุม่เทียบ
โอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง น าเสนอในตารางที่ 30 
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ตารางที ่30 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหมวดวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชา 
                ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา  
                2560  
 

 
ระดบั 

จ านวน 
ผูเ้รยีน 
(คน) 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเฉลีย่ในหมวดวิชาชีพ  
ตลอดหลกัสตูร  

ผลการเรยีน 
ดเียีย่ม 

(เกรด 4) 
คดิเป็น 
รอ้ยละ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 93 - - - - - 10 51 32 34.40 
  สาขางานไฟฟ้าก าลัง 43 - - - - - -  15 28 65.12 
  สาขางานยานยนต ์  46 - - - - - 2  22 22 47.82 

รวม   182 - - - - - 12 88 82 49.11 
ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชีพชั้นสงู (ปวส.) 
  สาขางานการบัญชี 44 - - - - - - 23  21 47.72 
  สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 117 - - - - - 7 56 54 46.15 
  สาขางานการจัดการทรัพยากร 
  มนุษย ์

83 - - - - - - 42 41 49.39 

  สาขางานเทคนิคยานยนต ์ 60 - - - - - - 49 11 18.33 
  สาขางานไฟฟ้าก าลัง 86 - - - - - 12 25 49 56.97 

รวม    390 - - - - - 19 195 176 43.72 
รวมทัง้สิน้    572 - - - - - 31 283 258 46.42 

 
               จากตารางที่ 30 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหมวดวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2560 พบว่า
ผลการเรียนเฉลี่ยทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
อยู่ในระดับผลการเรียน ดีเยี่ยม มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 46.42  และเมื่อพิจารณา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในหมวดวิชาชีพ ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อยู่ในระดับผลการเรียนดีเยี่ยม มีค่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.11 ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดทุกสาขาวิชา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหมวดวิชาชีพ 
ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อยู่ในระดับผลการเรียนดีเยี่ยม มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 43.72 ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดทุกสาขาวิชา คือ เกรดเฉลี่ย ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 25  ขึ้นไป 
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ตารางที ่31 สรุปภาพรวม การประเมินโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และ   
               ประสบการณ์รายวิชา  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง   
 

 

ขอ้ 
 

รายการ 
 

ระดบัความคดิเหน็  

แปลผล 
 

เกณฑ ์
(x̄ ≥ 
3.51) 

 

ผลการ 
ประเมนิ x̄  S.D. 

1 ด้านบริบท 4.16 0.50 มาก / ผ่าน 
2 ด้านปัจจัยน าเข้า 3.94 0.55 มาก / ผ่าน 
3 ด้านกระบวนการ 4.01 0.48 มาก / ผ่าน 
4 ด้านผลผลิต   มาก / ผ่าน 
 4.1 ความพึงพอใจของผู้บริหารครแูละ

บุคลากรทางการศึกษา 
4.79 0.27 มากที่สุด / ผ่าน 

 4.2 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ 4.67 0.29 มากที่สุด / ผ่าน 
 4.3 ความพึงพอใจของผู้เรียน 4.13 0.49 มาก / ผ่าน 
 4.4 สมรรถนะของผูส้ าเร็จการศึกษา 4.11 0.75 มาก / ผ่าน 
 4.5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในหมวดวิชาชีพ

ของผู้เรียนตามโครงการ 
เกรดเฉลี่ยรวม ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 46.42 
(เกณฑ์ ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 25  ขึ้นไป) 

ผ่าน 

 สรปุรวม     ผา่น 
 

             จากตารางที่ 31 สรุปภาพรวม การประเมินโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์รายวิชา  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พบว่า การประเมินโครงการด้านบริบท ผลการประเมิน 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.16, S.D. = 0.50 ) การประเมินโครงการด้านปัจจัยน าเข้า ผลการประเมินภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.94, S.D. = 0.55 ) การประเมินโครงการด้านกระบวนการ ผลการประเมินภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.01, S.D. = 0.48) การประเมินโครงการด้านผลผลิตผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.79, S.D. = 0.27) 
ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด              
(x̄ = 4.67, S.D. = 0.29) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(x̄ = 4.13, S.D. = 0.49) ผลการประเมินสมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษา ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (x̄ = 4.11, S.D. = 0.75) ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดทุกด้าน และผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหมวดวิชาชีพของผู้เรียนตามโครงการ เกรดเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 
46.42 ผ่านเกณฑท์ี่ก าหนด ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 25 ขึ้นไป 
 



 

บทที่ 5 
 

สรปุ อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 
  
 การประเมินโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  ในครั้งนี ้ มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 1) เพ่ือประเมิน            
ด้านบริบท ของการประเมินโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
รายวิชา  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  2) เพ่ือประเมินด้านปัจจัยน าเข้า ของการประเมินโครงการ
จัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง                 
3) เพ่ือประเมินกระบวนการ ของการประเมินโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์รายวิชา  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  4) เพ่ือประเมินผลผลิตของการประเมินโครงการ
จัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง                 
ในด้านผลผลิตแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 4.1) ประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต่อโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา 
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 4.2) ประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อโครงการจัดการ
อาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง                         
4.3) ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 4.4) ประเมินสมรรถนะผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
โครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 
4.5) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหมวดวิชาชีพของผู้เรียนตามโครงการจัดการอาชีวศึกษา               
กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง การประเมินโดย
ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของซิปโมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 1990) 
ซึ่งประเมิน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านกระบวนการ 
(Process) และด้านผลผลิต (Product) 
             ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ านวน 3 คน ครู จ านวน 31 คน และ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 34 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 68 คน สถานประกอบการ จ านวน               
32 แห่ง ผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษา จ านวน 572 คน ได้กลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 59 คน กลุ่มตัวอย่างสถานประกอบการ จ านวน 28 แห่ง ผู้เรียน
226 คน จากตารางส าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) ประชากร เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 7 ฉบับ และแบบบันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1 ฉบับ สถิติ 
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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 การประเมินโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  ผู้ประเมินได้สรุปผล โดยพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบริบท 
ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต สรุปได้ ดังนี้ 
 1.  ด้านบริบท  
   ผลการประเมินโครงการด้านบริบท ตามความคิดเห็นของของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ของโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา 
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก พิจารณาผลการ
ประเมินรายข้อ จากค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ล าดับแรก พบว่า การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการไว้
อย่างชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด ล าดับสองคือ การก าหนดขั้นตอนของการด าเนินงานตามโครงการ
ไว้อย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก ล าดับสาม โครงการนี้สามารถสนองต่อความต้องการของชุมชน              
อยู่ในระดับมาก  ตามล าดับ ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ทุกข้อ  
             2.  ด้านปัจจัยน าเข้า 
                  ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า ตามความคิดเห็นของของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ของโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา 
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการ
ประเมินรายข้อ จากค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก พบว่า ล าดับแรก คือ ครูผู้สอนมีความรู้ทักษะและ
ความถนัดในรายวิชาชีพที่เปิดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก ล าดับสอง คือ บุคลากรและ
ประชาชนมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในสายอาชีพ อยู่ในระดับมาก และล าดับสาม สถานประกอบการ
ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีพในสถานศึกษา   อยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ทุกข้อ 
             3.  ด้านกระบวนการ  

     ผลการประเมินด้านกระบวนการตามความคิดเห็นของของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ของโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา 
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก แบ่งออกเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่ 1) การพัฒนารายวิชาและการพัฒนาหลักสูตร 2) การจัดการเรียนรู้ตามรายวิชา 3) การวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามรายวิชา และ 4) การนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้                
ตามรายวิชา สรุปเป็นรายด้าน ได้ดังนี ้
                การพัฒนารายวิชาและการพัฒนาหลักสูตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อของผลการประเมินโครงการ จากค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ สถานศึกษา
ประเมินผลรายวิชาที่จัดท าขึ้นทั้งก่อนการใช้  ระหว่างใช้  และภายหลังการใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน อยู่ในระดับมากที่สุด ล าดับสอง คือ ครูมีส่วนร่วมในการจัดท ารายวิชาและหลักสูตร   อยู่ในระดับ
มากที่สุด และ ล าดับสาม สถานศึกษาน าผลการประเมินจากการน ารายวิชาที่จัดท าไปใช้มาพัฒนา
รายวิชาเพ่ิมเติมของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ  ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ทุกข้อ 
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  การจัดการเรียนรู้ตามรายวิชา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของ
ผลการประเมินโครงการ จากค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ล าดับแรก สถานศึกษาจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามรายวิชา โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง อยู่ในระดับมาก ล าดับสอง คือ 
สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชา  โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา อยู่ในระดับ
มาก  และล าดับสาม สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร  โดยใช้สื่อและเทคโนโลยี 
อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ทุกข้อ  
                การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามรายวิชา  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก              
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของผลการประเมินโครงการ จากค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ล าดับ
แรก ครูผู้สอนน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปใช้ในการวัดผล และการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก 
ล าดับสอง คือ ครูผู้สอนน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการศึกษา อยู่ในระดับมาก และ 
ล าดับสาม ครูผู้สอนสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นการประเมินผล
ตามสภาพจริง อยู่ในระดับมาก  ตามล าดับ ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ทุกข้อ  
                การนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ตามรายวิชา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของผลการประเมินโครงการ จากค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ล าดับแรก 
คือ สถานศึกษาประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ อยู่ในระดับมากที่สุด 
ล าดับสอง คือ สถานศึกษาน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก 
และล าดับสาม สถานศึกษานิเทศก ากับติดตามการจัดการเรียนรู้  อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ อยู่ใน
ระดับมาก ตามล าดับ ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ทุกข้อ  
 4. ด้านผลผลิต  
   4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิต ความพึงพอใจของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต่อโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  วิทยาลัยการ
อาชีพบางปะกง  พบว่า โดยภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละ
รายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสามล าดับแรก ได้แก่ ล าดับแรก คือ การให้ความร่วมมือของครู  
ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมากที่สุด และ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ล าดับสอง การประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้เรียนมีประสิทธิภาพ           
อยู่ในระดับมากที่สุด และ ล าดับสาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สนองความต้องการของผู้เรียน          
อยู่ในระดับมากที่สุด และ สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง  ชุมชน และสถานประกอบการ
มากขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ทุกข้อ  
   4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิต ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อโครงการ
จัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  
พบว่า โดยภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูง             
สามล าดับแรก ได้แก่ ล าดับแรก สถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน                  
กลุ่มเทียบโอนร่วมกับสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด และ สถานประกอบการมีความพึงพอใจ      
ในการพัฒนาตนเองของผู้เรียนสามารถน าความรู้มาใช้ประโยชน์ได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ล าดับสอง  
สถานศึกษาได้รับการยอมรับจาก ชุมชนและสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบเทียบโอน
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ความรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ล าดับสาม สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับอาชีพของ
ผู้เรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ทุกข้อ  
     4.3 ผลการประเมินด้านผลผลิต ความพึงพอใจตามความคิดเห็นของผู้ เรียน                   
ต่อโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพ 
บางปะกง พบว่า โดยภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก รายการทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงกว่ารายการอ่ืน
สามล าดับแรก ได้แก่ ล าดับแรก ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ สนองความต้องการ
ของผู้เรียน อยู่ในระดับมาก  ล าดับสอง  ผู้เรียนได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการในการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง อยู่ในระดับมาก และล าดับสาม  อาคารสถานที่มีการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือสร้าง
บรรยากาศการเรียนให้กับผู้เรียน อยู่ในระดับมาก  และ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน 
อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ทุกข้อ  

4.4 ผลการประเมินสมรรถนะผู้ส าเร็จการศึกษาตามโครงการจัดการอาชีวศึกษา                
กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ตามความคิดเห็นของ
สถานประกอบการ พบว่า  โดยภาพรวม  มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละ
สมรรถนะ พบว่า   

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดยภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสามล าดับแรก ได้แก่ ล าดับแรก มีวินัยในการปฏิบัติงาน ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมาก  ล าดับสอง มีความขยันในการปฏิบัติงาน ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  ล าดับสาม               
มีความอดทนในการปฏิบัติงาน ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ทุกข้อ 

ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป โดยภาพรวม  มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสามล าดับแรก ได้แก่ ล าดับแรก การท างานเป็นทีม ผลการประเมิน
อยู่ในระดับมาก  ล าดับสอง ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 
ล าดับสาม มีความสามารถในการตัดสินใจ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด             
ไว้ทุกข้อ 

ด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยภาพรวม  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ รายการที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสามล าดับแรก ได้แก่ ล าดับแรก ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพตนเองในการท างานผล
การประเมินอยู่ในระดับมาก  ล าดับสอง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน ผลการประเมิน                    
อยู่ในระดับมาก ล าดับสาม ความสามารถและผลของการท างานตามค าแนะน าของผู้บังคับบัญชา                         
ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ทุกข้อ 
                     4.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหมวดวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2560 
พบว่า  ผลการเรียนเฉลี่ยทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) อยู่ในระดับผลการเรียน ดีเยี่ยม มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 46.42  และเม่ือพิจารณา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหมวดวิชาชีพ ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อยู่ใน
ระดับผลการเรียนดีเยี่ยม มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.11 ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดทุกสาขาวิชา และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหมวดวิชาชีพ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)           
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อยู่ในระดับผลการเรียนดีเยี่ยม มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.72 ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดทุกสาขาวิชา             
คือ เกรดเฉลี่ยในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 25  ขึ้นไป 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการประเมินการด าเนินงานโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พบว่า การด าเนินงานโดยภาพรวมมีผลการประเมิน 
และมีผลกระทบจากการด าเนินงาน ซ่ึงไดน้ ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1. ผลการประเมินโครงการด้านบริบท 
   ผลการประเมินโครงการด้านบริบท ของโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก พิจารณาผลการประเมินรายข้อ จากค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ล าดับแรก พบว่า ล าดับแรก
การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการไว้อย่างชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด ล าดับสอง คือ การก าหนด
ขั้นตอนของการด าเนินงานตามโครงการไว้อย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก ล าดับสาม โครงการนี้
สามารถสนองต่อความต้องการของชุมชน  อยู่ในระดับมาก  ตามล าดับ ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทุกข้อ 
ทั้งนี้เป็นเพราะ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการทุกคนมีความพร้อมในการด าเนินงาน 
และความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ
การสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการท าให้ การประเมินด้าน
บริบทของโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัย             
การอาชีพบางปะกง อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  ภัทรภรณ์ จีนจูด (2558)             
ท าการวิจัยเรื่อง การประเมินการด าเนินงานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ของวิทยาลัยสารพัด
ช่างสงขลา พบว่า ด้านบริบทโดยภาพรวมผ่านเกณฑ์วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์สอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประมวลศิลป์ วิทยา (2557) 
พบว่า ผลการประเมินด้านบริบท (Context) ของโครงการตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ
ผู้รับผิดชอบโครงการภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากโดยโครงการวัตถุประสงค์ของโครงการมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชนโครงการมีความจ าเป็นต่อการส่งเสริมกิจกรรม              
การเรียนการสอนเพ่ือสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของ
โรงเรียน และการจัดโครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ตรงกับกับงานวิจัย
ของ ทวี อุปสุขิน (2554) ได้ประเมินผลโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านอาชีพของนักเรียนใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน  เขต 1             
ที่พบว่า  ผลการประเมินด้านบริบท  โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  และผ่านเกณฑ์
การประเมินตามที่ก าหนด  พัชนี สมพงษ์ (2555)  เรื่อง การประเมินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ              
ด้านบริบท  ที่พบว่าวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา  สอดคล้องกับนโยบายสาธารณสุข                    
ความต้องการของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม  และปัญหาและสภาพสังคมปัจจุบัน  ซึ่งน าไปสู่ความจ าเป็น
ของการด าเนินโครงการอยู่ในระดับมาก ส าหรับ บุญเจริญ พรมพงค ์(2558) ท าการประเมินโครงการ
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พัฒนาคุณภาพชีวิตก าลังพลและครอบครัวทหารกองทัพบก กับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของก าลังพล 
กองพันทหารม้าที่3 รักษาพระองค์ ผลการประเมินพบว่า การประเมินด้านบริบทเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ทั่วไป  มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทัพบก   
 2.  ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า  
                  ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า ตามความคิดเห็นของของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ของโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา 
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผล            
การประเมินรายข้อ จากค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ล าดับแรก พบว่า ล าดับแรก คือ ครูผู้สอนมีความรู้ทักษะ
และความถนัดในรายวิชาชีพที่เปิดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก ล าดับสอง คือ บุคลากรและ
ประชาชนมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในสายอาชีพ อยู่ในระดับมาก และล าดับสาม สถานประกอบการ
ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีพในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทุกข้อ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 20  
การจัดการอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน            
สถานประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ บุญส่ง อินชัยวงศ์ (2550) เรื่อง การประเมินโครงการดูแลช่วยเหลือด้านวิชาการ               
แก่นักเรียน ชั้น ปวช. 1 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ พบว่า
ปัจจัยด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และระยะเวลา ในการด าเนินโครงการมีความเพียงพอ
และความเหมาะสมในระดับมากที่สุด อารีย์ อัจฉริยวนิช (2550) เรื่อง การประเมินโครงการเพ่ิมพูน
สมรรถภาพ School Net ประเทศไทย ศึกษากรณีระบบบริหารการเรียนการสอน ด้านปัจจัยน าเข้า  
พบว่าความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สถานที่  ความรู้  ความสามารถของครูผู้สอนใน                   
ด้านคอมพิวเตอร์ ระบบโปรแกรม ความถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยของข้อมูล ความเหมาะสมของ
งบประมาณ และความเหมาะสมของจ านวนบุคลากร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

 3. ผลการประเมินด้านกระบวนการตามความคิดเห็นของของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ของโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา 
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก แบ่งออกเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่ 1) การพัฒนารายวิชาและการพัฒนาหลักสูตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อของผลการประเมินโครงการ จากค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ สถานศึกษาประเมินผล
รายวิชาที่จัดท าขึ้นทั้งก่อนการใช้ ระหว่างใช้ และภายหลังการใช้ในการจัดการเรียนการสอน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ล าดับสอง คือ ครูมีส่วนร่วมในการจัดท ารายวิชาและหลักสูตร อยู่ในระดับมากที่สุด และ 
ล าดับสาม สถานศึกษาน าผลการประเมินจากการน ารายวิชาที่จัดท าไปใช้มาพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติม
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ  ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทุกข้อ 2) การจัดการเรียนรู้ตาม
รายวิชา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของผลการประเมินโครงการจากค่าเฉลี่ย
มากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ล าดับแรก สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชา โดย
เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง อยู่ในระดับมาก ล าดับสอง คือ สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามรายวิชา โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก และล าดับสาม สถานศึกษาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร โดยใช้สื่อและเทคโนโลยี อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ              
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ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทุกข้อ 3) การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามรายวิชา ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของผลการประเมินโครงการ จากค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก 
ได้แก่ ล าดับแรก ครูผู้สอนน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปใช้ในการวัดผล และการจัดการเรียนการสอน          
อยู่ในระดับมาก ล าดับสอง คือ ครูผู้สอนน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการศึกษา อยู่ใน
ระดับมาก และ ล าดับสาม ครูผู้สอนสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ที่เน้น
การประเมินผลตามสภาพจริง อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทุกข้อ 4) การนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ตามรายวิชา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของ
ผลการประเมินโครงการ จากค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ล าดับแรก คือ สถานศึกษา
ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ อยู่ในระดับมากที่สุด ล าดับสอง คือ 
สถานศึกษาน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  อยู่ในระดับมาก และ
ล าดับสาม สถานศึกษานิเทศก ากับติดตามการจัดการเรียนรู้  อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ อยู่ในระดับ
มาก ตามล าดับ ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทุกข้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนัดดา บุบผามาศ (2557)  
เรื่อง การประเมินโครงการระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พบว่า ด้านกระบวนการ มีความเหมาะสมในระดับมาก โดยการพัฒนา
บุคลากรมีความเหมาะสมที่สุดและควรปรับปรุงด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน บุญส่ง  
อินชัยวงศ์ (2550) เรื่อง การประเมินโครงการดูแลช่วยเหลือด้านวิชาการแก่นักเรียน ชั้น ปวช.1 
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ผลการประเมินกระบวนการของโครงการ พบว่ามีการด าเนินงานตาม
ขั้นตอนมีการวางแผน ปฏิบัติตามแผน การติดตามงานและประเมินผลเหมาะสมในระดับมาก และ  
อารีย์ อัจฉริยวนิช (2550) เรื่อง การประเมินโครงการเพ่ิมพูนสมรรถภาพ School Net ประเทศไทย  
ศึกษากรณีระบบบริหารการเรียนการสอน ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่าความเหมาะสมของ
กระบวนการ ด าเนินงาน การปฏิบัติงานตามแผน การนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินการและ
ความสามารถในการบริหารโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก   
  4. ผลการประเมินด้านผลผลิต ดังนี้ 
   4.1 ความพึงพอใจของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อโครงการจัดการ
อาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พบว่า             
โดยภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า รายการที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสามล าดับแรก ได้แก่ ล าดับแรก การให้ความร่วมมือของครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง           
อยู่ในระดับมากที่สุด และ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด  
ล าดับสอง การประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้เรียนมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ล าดับสาม 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สนองความต้องการของผู้เรียน อยู่ในระดับมากท่ีสุด และ สถานศกึษาได้รับ
การยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการมากขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ 
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทุกข้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญส่ง อินชัยวงศ์ (2550) เรื่อง การประเมิน
โครงการดูแลช่วยเหลือด้านวิชาการแก่นักเรียน ชั้น ปวช.1 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก โดยประยุกต์ใช้
รูปแบบการประเมินซิป  (CIPP Model) ของ สตัฟเฟิลบีม โดยมีการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ประเมิน
บริบท ประเมินปัจจัยเบื้องต้น ประเมินกระบวนกา และประเมินผลผลิต  ผลการประเมินสรุปว่า            
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ครูที่ปรึกษาและครูประจ าวิชา ผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการดูแลช่วยเหลือ
ด้านวิชาการแก่นักเรียน ชั้น  ปวช.1 ในระดับมากท่ีสุด 
                    4.2 ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พบว่า โดยภาพรวม มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสามล าดับแรก ได้แก่ ล าดับแรก สถาน
ประกอบการได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มเทียบโอนร่วมกับสถานศึกษาอยู่ในระดับ
มากที่สุด และ สถานประกอบการมีความพึงพอใจในการพัฒนาตนเองของผู้เรียนสามารถน าความรู้ 
มาใช้ประโยชน์ได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ล าดับสอง สถานศึกษาได้รับการยอมรับจาก ชุมชน และสถาน
ประกอบการในการจัดการศึกษาระบบเทียบโอนความรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ล าดับสาม สถานศึกษา
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับอาชีพของผู้เรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ทุกข้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นาซีฟะ เจ๊ะมูดอ (2560) เรื่อง การวิจัยเชิงประเมินโครงการเสริม
ศักยภาพครูสอนตาดีกาในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยใช้รูปแบบการประเมินของเคิร์ก
แพทริค  ผลการวิจัยพบว่า  การวิจัยเชิงประเมินโครงการเสริมศักยภาพครูสอนตาดีกาในโรงเรียนสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยใช้รูปแบบการประเมินของเคิร์กแพทริค  ด้านปฏิกิริยาของ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ด้านการเรียนรู้มีคะแนนหลังการอบรมมีคะแนน
เฉลี่ยมากกว่าก่อนอบรม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 
                   4.3 ความพึงพอใจ ของผู้เรียน ต่อโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พบว่า โดยภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ารายการอ่ืนสามล าดับแรก ได้แก่ ล าดับแรก ผู้เรียนได้รับ            
การสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆสนองความต้องการของผู้เรียน อยู่ในระดับมาก ล าดับสอง  
ผู้เรียนได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการ ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง อยู่ในระดับมาก 
และล าดับสาม อาคารสถานที่มีการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือสร้างบรรยากาศการเรียนให้กับผู้เรียน อยู่ใน
ระดับมาก และ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ ผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ทุกข้อ จากผลการประเมินสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวี อุปสุขิน (2554) การประเมินผล
โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 พบว่า ผลการประเมินด้านผลผลิตใน
ด้านผลที่เกิดกับนักเรียนในด้านอาชีพ โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์
การประเมินตามท่ีก าหนดส าหรับผลการประเมินด้านความพึงพอใจ  โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่
ในระดับมาก  และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนด และ บุญส่ง  อินชัยวงศ์ (2550) เรื่อง                     
การประเมินโครงการดูแลช่วยเหลือด้านวิชาการแก่นักเรียน ชั้น ปวช.1 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก     
โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model) โดยมีการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ประเมิน
บริบท ประเมินปัจจัยเบื้องต้น ประเมินกระบวนการ และประเมินผลผลิต ผลการประเมินสรุปว่า              
ครูที่ปรึกษาและครูประจ าวิชา ผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการดูแล
ช่วยเหลือด้านวิชาการแก่นักเรียน ชั้นปวช.1 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

4.4  การประเมินสมรรถนะผู้ส าเร็จการศึกษาตามโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์รายวิชา  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ตามความคิดเห็นของสถานประกอบการ 
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พบว่า โดยภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละสมรรถนะ พบว่า         
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดยภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูง
สามล าดับแรก ได้แก่ ล าดับแรก มีวินัยในการปฏิบัติงาน ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ล าดับสอง  
มีความขยันในการปฏิบัติงาน ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ล าดับสาม มีความอดทนในการปฏิบัติงาน  
ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทุกข้อด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
โดยภาพรวม  มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสามล าดับแรก ได้แก่ ล าดับแรก 
การท างานเป็นทีม ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ล าดับสอง ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ล าดับสาม มีความสามารถในการตัดสินใจ ผลการประเมินอยู่ในระดับ
มาก  ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทุกข้อด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยภาพรวม  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 
รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสามล าดับแรก ได้แก่ ล าดับแรก ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพตนเองใน         
การท างานผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  ล าดับสอง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน ผลการประเมิน
อยู่ในระดับมาก ล าดับสาม ความสามารถและผลของการท างานตามค าแนะน าของผู้บังคับบัญชา        
ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ทุกข้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญส่ง อินชัยวงศ์  
(2550) เรื่อง การประเมินโครงการดูแลช่วยเหลือด้านวิชาการแก่นักเรียน ชั้น ปวช.1 วิทยาลัยเทคนิค 
พิษณุโลก โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model) ของ สตัฟเฟิลบีม ผลการประเมิน
สรุปว่า ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ พบว่า 1) จ านวนนักเรียน  ชั้น  ปวช.1  ที่ออกระหว่าง
เรียนหลังการด าเนินโครงการมีจ านวนลดลง และ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้น ปวช.1 
หลังการด าเนินโครงการสูงขึ้น พัชนี สมพงษ์ (2555) เรื่อง การประเมินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ  โดยใช้การประเมินรูปแบบซิป (CIPP model) ประเมิน 4 ด้าน คือ               
ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ผลการวิจัยพบว่า ด้านผลผลิต  ไดแ้ก่ 
ความรู้ที่ได้รับหลังการศึกษาอบรมเสร็จสิ้น และการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และ อารีย์ อัจฉริยวนิช (2550) เรื่อง การประเมินโครงการเพ่ิมพูนสมรรถภาพ  
School Net ประเทศไทย ศึกษากรณีระบบบริหารการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมิน
โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏว่าด้านผลผลิต  
พบว่า การบริการด้านบทเรียนแก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพของบทเรียน ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
                    4.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหมวดวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2560 
พบว่า  ผลการเรียนเฉลี่ยทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) อยู่ในระดับผลการเรียน ดีเยี่ยม มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 46.42  และเม่ือพิจารณา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหมวดวิชาชีพ ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อยู่ใน
ระดับผลการเรียนดีเยี่ยม มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.11 ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดทุกสาขาวิชา และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหมวดวิชาชีพ ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   
อยู่ในระดับผลการเรียนดีเยี่ยม มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.72 ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดทุกสาขาวิชา คือ 
เกรดเฉลี่ยในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 25  ขึ้นไป สอดคล้องกับ แม็ส (Matz, 1981) ได้ประเมินโครงการ
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การศึกษาด้านโภชศาสตร์ในโรงเรียนชนบทของรัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกาโดยใช้รูปแบบ              
การประเมินซิป (CIPP Model) ผลการประเมิน พบว่า ด้านบริบท นักเรียนมีความต้องการที่จะศึกษา
ด้านโภชศาสตร์ในระดับมาก ด้านปัจจัยเบื้องต้น การพัฒนาโครงการได้รับความร่วมมือและสนับสนุน
จากผู้ปกครอง ชาวบ้าน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่อยู่ในหน่วยบริการ ในระดับมาก ด้านกระบวนการ 
ครูอาจารย์ มีความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนการสอนในระดับมาก ส่วนนักเรียนมีความพึงพอใจ             
ในรูปแบบการเรียนการสอนในระดับมากที่สุด และด้านผลผลิต นักเรียนมีความรู้ด้านโภชศาสตร์ใน
ระดับมาก และภัทรภรณ์ จีนจูด (2558) ท าการวิจัยเรื่อง การประเมินการด าเนินงานเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ของวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา พบว่า ด้านผลผลิต ปีการศึกษา 2556 มีผู้ยื่นค าร้อง
ขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ร้อยละ 84.72 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการประเมินโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง มีข้อเสนอแนะในประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
 1. การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพตรงตามความต้องการของท้องถิ่นอย่างหลากหลาย และ
สามารถสร้างอาชีพได้จริง จึงควรด าเนินการโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์รายวิชาให้กับบุคลากรในสถานศึกษามากขึ้น 
 2. เห็นสมควรสนับสนุนการเรียนการสอนตรงตามมาตรฐานและผลิตนักเรียนนักศึกษา             
ที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการในทุกสาขาอาชีพ 
 3. ควรจัดให้มีการส่งเสริมด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัย ในกิจกรรม             
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยจัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย  และเพ่ิมสถานประกอบการให้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดให้มีการสนับสนุนประยุกต์ใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยีใหม่ๆ บูรณาการกับเนื้อหา และ
กิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และเพ่ิมทักษะการสื่อสารกับเพ่ือน
ร่วมงานหรือการสื่อสารกับลูกค้ามากขึ้น 
 5. ผู้บริหารสถานศึกษาควรร่วมกันพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนให้เหมาะสม
กับบริบททางสังคมของแต่ละชุมชน 
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รายชื่อผูเ้ชีย่วชาญ 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกลุ ต าแหนง่ 
1 นายประทีป จุฬาเลิศ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 
2 ดร.เกียรติสยาม ลิ้มตระกูล รองผู้อ านวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
3 ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
4 ดร.ศุภชัย ศรีนวล ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
5 นายประสงค์ บุญค ามูล ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท บางกอกอินดัสเตรียล            

บอยเลอร์ จ ากัด 
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ภาคผนวก ข 
 

เครื่องมือทีใ่ชใ้นการประเมนิโครงการ 
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แบบสอบถามเพือ่การประเมนิโครงการ 
 

เรื่อง การประเมินโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง   

……………………………….. 
ค าชีแ้จง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอน  
ความรู้และประสบการณ์รายวิชา  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ด้านบริบท 

2.  ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.  แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

                 ตอนที่  1  ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการประเมินโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่ม
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ด้านบริบท 
                 ตอนที่  3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
            4. ผู้ประเมินขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ ผู้ประเมิน  
จะเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ และจะไม่กระทบกับตัวท่านแต่อย่างใด เนื่องจากจะน าไปวิเคราะห์และ
สรุปในภาพรวม 
  
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบบัที ่1 
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ตอนที ่1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง เขียนเครื่องหมาย ลงในช่อง  หรือเขียนตอบที่ตรงกับความเป็นจริง 

1. เพศ     ชาย    หญิง 
 

2. ต าแหน่ง     ผู้บริหาร  
    คร ู
      บุคลากรทางการศึกษา  
    

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการประเมินโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอน 
           ความรู้และประสบการณ์รายวิชา  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ด้านบริบท 
 
ค าชี้แจง เขียนเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด โดยมีระดับ 
           ความคิดเห็น ดังนี้ 

5    หมายถึง    ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
4    หมายถึง    ความเหมาะสมในระดับมาก 
3    หมายถึง    ความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
2    หมายถึง    ความเหมาะสมในระดับน้อย 
1    หมายถึง    ความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อ รายการ 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านบริบท  
1 การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของการด าเนินงาน

ตามโครงการ 
     

2 การก าหนดหลักการและเหตุผลของโครงการ  สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล 

     

3 การก าหนดหลักการและเหตุผลของโครงการ  สอดคล้อง
กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

     

4 การก าหนดหลักการและเหตุผลของโครงการ  สอดคล้อง
กับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา 

     

5 วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  และกิจกรรมของโครงการ  มี
ความสอดคล้องกัน 
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ข้อ รายการ 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
6 การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการไว้อย่างชัดเจน      
7 การก าหนดเป้าหมายของโครงการไว้อย่างชัดเจน      
8 การก าหนดขั้นตอนของการด าเนินงานตามโครงการไว้

อย่างชัดเจน 
     

9 การก าหนดขั้นตอนของการด าเนินงานตามโครงการมี
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

     

10 การก าหนดขั้นตอนของการด าเนินงานตามโครงการมี
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

     

11 การประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการให้แก่
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

     

12 โครงการนี้สามารถสนองต่อความต้องการของนักศึกษา
กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา 

     

13 โครงการนี้สามารถสนองต่อความต้องการของผู้ปกครอง
นักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา 

     

14 โครงการนี้สามารถสนองต่อความต้องการของชุมชน        
15 โครงการนี้สามารถสนองต่อความต้องการของสถาน

ประกอบการ 
     

16 โครงการนี้สามารถสนองต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

     

17 โครงการนี้สามารถสนองต่อความต้องการของประเทศ      
18 การประสานความร่วมมือระหว่างบุคลากรในการ

ด าเนินงานตามโครงการ 
     

19 ผู้บริหารองค์กรเห็นความส าคัญของโครงการ 
และให้การสนับสนุน 

     

 

ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

ขอขอบคุณ  
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แบบสอบถามเพือ่การประเมนิโครงการ 
 

เรื่อง การประเมินโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง   

……………………………….. 
 
ค าชีแ้จง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์รายวิชา  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ด้านปัจจัยน าเข้า 

2. ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

                 ตอนที่  1  ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์รายวิชา  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ด้านปัจจัยน าเข้า 
                 ตอนที่  3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 4.  ผู้ประเมินขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ ผู้ประเมิน  
จะเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ และจะไม่กระทบกับตัวท่านแต่อย่างใด เนื่องจากจะน าไปวิเคราะห์  และ
สรุปในภาพรวม 
  
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ฉบบัที ่2 
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ตอนที ่1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง เขียนเครื่องหมาย ลงในช่อง  หรือเขียนตอบที่ตรงกับความเป็นจริง 

1. เพศ             ชาย    หญิง 
 

2. ต าแหน่ง     ผู้บริหาร  
    คร ู
      บุคลากรทางการศึกษา  
    

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการประเมินโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอน 
           ความรู้และประสบการณ์รายวิชา  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ด้านปัจจัยน าเข้า 
 
ค าชี้แจง เขียนเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด โดยมีระดับ 
           ความคิดเห็น ดังนี้ 

5    หมายถึง    ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
4    หมายถึง    ความเหมาะสมในระดับมาก 
3    หมายถึง    ความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
2    หมายถึง    ความเหมาะสมในระดับน้อย 
1    หมายถึง    ความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อ รายการ 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านปัจจัยน าเข้า 
1 บุคลากรและประชาชนมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในสาย

อาชีพ 
     

2 ครูผู้สอนมีความรู้ทักษะและความถนัดในราย   วิชาชีพที่
เปิดการเรียนการสอน 

     

3 วิทยากรบุคคลภายนอกมีความรู้  ทักษะ ความถนัดใน
รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอน 

     

4 ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความรู้ ทักษะ ความถนัดในรายวิชาที่
เปิดการเรียนการสอน 

     

5 วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์สอดคล้องกับรายวิชาชีพที่เปิด
สอนในสถานศึกษา 

     

6 วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพียงพอกับจ านวนผู้เรียนใน
รายวิชาชีพที่เปิดสอน 
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ข้อ รายการ 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
7 งบประมาณในการสนับสนุนเพียงพอต่อ                    

การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในสถานศึกษา 
     

8 แหล่งเรียนรู้ภายในเพียงพอต่อการสนับสนุนการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 

     

9 แหล่งเรียนรู้ภายนอกเพียงพอต่อการสนับสนุนการเรียน
การสอนในสถานศึกษา 

     

10 ผู้ปกครองและชุมชนส่งเสริม  สนับสนุนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนวิชาชีพในสถานศึกษา 

     

11 สถานประกอบการส่งเสริม  สนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนวิชาชีพในสถานศึกษา 

     

 
 

ตอนที ่3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ขอขอบคุณ 
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แบบสอบถามเพือ่การประเมนิโครงการ 
 

เรื่อง การประเมินโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง   

……………………………….. 
 
ค าชีแ้จง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบ 
โอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ด้านกระบวนการ 
    2.  ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   3.  แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
                 ตอนที่  1  ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์รายวิชา  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ด้านกระบวนการ 
                 ตอนที่  3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
            4.  ผู้ประเมินขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ  
ผู้ประเมิน  จะเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ และจะไม่กระทบกับตัวท่านแต่อย่างใด เนื่องจากจะน าไป
วิเคราะห์และสรุปในภาพรวม 
  
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ฉบบัที ่3 
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ตอนที ่1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง เขียนเครื่องหมาย ลงในช่อง  หรือเขียนตอบที่ตรงกับความเป็นจริง 

1. เพศ             ชาย    หญิง 
 

2. ต าแหน่ง     ผู้บริหาร  
    คร ู
      บุคลากรทางการศึกษา  
    

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการประเมินโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอน 
           ความรู้และประสบการณ์รายวิชา  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ด้านกระบวนการ 
 
ค าชี้แจง เขียนเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด โดยมีระดับ 
           ความคิดเห็น ดังนี้ 

5    หมายถึง    ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
4    หมายถึง    ความเหมาะสมในระดับมาก 
3    หมายถึง    ความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
2    หมายถึง    ความเหมาะสมในระดับน้อย 
1    หมายถึง    ความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 

 

 
 

ข้อ รายการ 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
การพฒันารายวชิาและการพฒันาหลกัสตูร      
1 สถานศึกษาจัดท ารายวิชาและหลักสูตรตามโครงสร้าง      
2 รายวิชาและหลักสูตรมีความครบถ้วน  ชัดเจน      
3 รายวิชาและหลักสูตรส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างรายได้ระหว่าง

เรียนและเป็นผู้ประกอบการ 
     

4 รายวิชาและหลักสูตรสอดคล้องกับบริบทและความ
ต้องการของสถานศึกษา 

     

5 รายวิชาและหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน 

     

6 รายวิชาและหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ปกครองและชุมชน 
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ข้อ รายการ 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
7 รายวิชาและหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของ

สถานประกอบการ 
     

8 การระบุเวลาเรียนของรายวิชามีความยืดหยุ่น      
9 การระบุคุณสมบัติของผู้เรียนมีความยืดหยุ่น      
10 การเขียนค าอธิบายรายวิชาในรายวิชาและหลักสูตร  

เขียนเป็นความเรียง  โดยระบุองค์ความรู้  ทักษะ  
กระบวนการ  และคุณลักษณะหรือเจตคติท่ีต้องการ 

     

11 ครูมีส่วนร่วมในการจัดท ารายวิชาและหลักสูตร        
12 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดท ารายวิชาและหลักสูตร       
13 ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดท ารายวิชาและ

หลักสูตร   
     

14 คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมใน การจัดท ารายวิชา
และหลักสูตร 

     

15 บุคลากร หน่วยงาน องค์กรจากภายนอกมีส่วนร่วม ใน
การจัดท ารายวิชาและหลักสูตร 

     

16 สถานศึกษาน ารายวิชาและหลักสูตรที่จัดท าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

     

17 สถานศึกษาประเมินผลรายวิชาที่จัดท าข้ึน ทั้งก่อนการใช้  
ระหว่างใช้  และภายหลังการใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

     

18 สถานศึกษาน าผลการประเมินจากการน ารายวิชาที่จัดท า
ไปใช้มาพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมของสถานศึกษา 

     

การจดัการเรียนรูต้ามรายวชิา      
19 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชา 

โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 
     

20 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชา  
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 

     

21 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชา  
โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 

     

22 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
โดยความร่วมมือของวิทยากรบุคคลภายนอก ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  และสถานประกอบการ 
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ตอนที ่3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ขอขอบคุณ 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ รายการ 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
23 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร  

โดยใช้สื่อและเทคโนโลยี 
     

24 สถานศึกษามีกิจกรรมเตรียมน าเสนอผลงานของผู้เรียน      
การวดัและประเมนิผลการจดัการเรยีนรู ้ตามรายวชิา      
25 ครูผู้สอนสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นการประเมินผลตามสภาพจริง 
     

26 ครูผู้สอนน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปใช้ในการวัดผล และการ
จัดการเรียนการสอน 

     

27 ครูผู้สอนน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการจัด
การศึกษา 

     

การนเิทศ ก ากบั ตดิตาม การจดัการเรยีนรูต้ามรายวชิา      
28 สถานศึกษานิเทศก ากับติดตามการจัดการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่องและเป็นระบบ 
     

29 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นิเทศ ก ากับ  
ติดตามการจัดการเรียนรู้ต่อเนื่องและเป็นระบบ 

     

30 สถานศึกษาประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นระบบ 

     

31 สถานศึกษาน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

     



 
 

180 
 

 
 

แบบสอบถามความพงึพอใจ 
 

เรื่อง การประเมินโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง   

……………………………….. 
 
ค าชีแ้จง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อโครงการจัดการ 
อาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  
    2.  ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   3.  แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
                 ตอนที่  1  ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการสอนต่อโครงการจัดการ
อาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  
                 ตอนที่  3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

4. ผู้ประเมินขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ  
ผู้ประเมิน  จะเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ และจะไม่กระทบกับตัวท่านแต่อย่างใด เนื่องจากจะน าไป
วิเคราะห์และสรุปในภาพรวม 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบบัที ่4 
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ตอนที ่1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง เขียนเครื่องหมาย ลงในช่อง  หรือเขียนตอบที่ตรงกับความเป็นจริง 

1. เพศ             ชาย    หญิง 
 

2. ต าแหน่ง     ผู้บริหาร  
    คร ู

               บุคลากรทางการศึกษา 
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา   
           วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ของผู้บริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
 

ค าชี้แจง เขียนเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากท่ีสุด โดยมีระดับความพึง
พอใจ ดังนี้ 

5    หมายถึง    ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
4    หมายถึง    ระดับความพึงพอใจมาก 
3    หมายถึง    ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
2    หมายถึง    ระดับความพึงพอใจน้อย 
1    หมายถึง    ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

 
 
 
 

 

ข้อ รายการ 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 การชี้แจงประชาสัมพันธ์การด าเนินงานจัดการเรียนการ

สอนชัดเจน 
     

2 การประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้เรียนมีประสิทธิภาพ      

3 การให้ความร่วมมือของครู  ผู้ปกครอง  และผู้เกี่ยวข้อง      

4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน      

5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สนองความต้องการของผู้เรียน      

6 การวัดและประเมินผลผู้เรียนมีความเหมาะสม      
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ตอนที ่3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ขอขอบคุณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ รายการ 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
7 ผู้เรียนสามารถน าความรู้และทักษะด้านอาชีพ  

ไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืนได้ 

     

8 ผู้เรียนได้รับการยอมรับจากเพ่ือนนักเรียน  ครู   

ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป 

     

9 สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง   

ชุมชนและสถานประกอบการมากขึ้น 

     

10 การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน      
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แบบสอบถามความพงึพอใจ 
 

เรื่อง การประเมินโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง   

……………………………….. 
 
ค าชีแ้จง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อโครงการจัดการ 
อาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  
    2.  ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานประกอบการ 
   3.  แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
                 ตอนที่  1  ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่ม
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  
                 ตอนที่  3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

3. ผู้ประเมินขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ  
ผู้ประเมิน  จะเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ และจะไม่กระทบกับตัวท่านแต่อย่างใด เนื่องจากจะน าไป
วิเคราะห์และสรุปในภาพรวม 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบบัที ่5 
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ตอนที ่1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง เขียนเครื่องหมาย ลงในช่อง  หรือเขียนตอบที่ตรงกับความเป็นจริง 

1. เพศ             ชาย    หญิง 
 

2. ต าแหน่ง     ผู้บริหาร  
    ผู้จัดการ 

               หัวหน้างาน 
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา   
           วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ของสถานประกอบการ 
 

ค าชี้แจง เขียนเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากท่ีสุด โดยมีระดับความพึง
พอใจ ดังนี้ 

5    หมายถึง    ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
4    หมายถึง    ระดับความพึงพอใจมาก 
3    หมายถึง    ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
2    หมายถึง    ระดับความพึงพอใจน้อย 
1    หมายถึง    ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

 

ข้อ รายการ 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 สถานศึกษามีการชี้แจงประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน 

จัดการเรียนการสอนให้กับสถานประกอบการอย่างชัดเจน 
     

2 สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่าง
ต่อเนื่อง 

     

3 สถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ 
สอนกลุ่มเทียบโอนร่วมกับสถานศึกษา 

     

4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับอาชีพของ 
ผู้เรียน 

     

5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามความต้องการของ
สถานประกอบการและผู้เรียน 

     

6 สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
ผู้เรียนอย่างความเหมาะสม 
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ตอนที ่3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ขอขอบคุณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ รายการ 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
7 ผู้เรียนสามารถน าความรู้และทักษะด้านอาชีพ ไปพัฒนา 

งานในหน้าที่และตนเองได้ 
     

8 สถานประกอบการมีความพึงพอใจในการพัฒนาตนเอง 
ของผู้เรียนสามารถน าความรู้มาใช้ประโยชน์ได้ 

     

9 สถานศึกษาได้รับการยอมรับจาก ชุมชนและสถาน 
ประกอบการในการจัดการศึกษาระบบเทียบโอนความรู้ 

     

10 สถานประกอบการมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการ 
อาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
รายวิชา   
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แบบสอบถามความพงึพอใจ 
 

เรื่อง การประเมินโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง   

……………………………….. 
ค าชีแ้จง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อโครงการจัดการ 
อาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  
    2.  ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้เรียน คือ นักเรียน นักศึกษา 
   3.  แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
                 ตอนที่  1  ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  
                 ตอนที่  3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

4. ผู้ประเมินขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ  
ผู้ประเมิน  จะเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ และจะไม่กระทบกับตัวท่านแต่อย่างใด เนื่องจากจะน าไป
วิเคราะห์และสรุปในภาพรวม 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบบัที ่6 



 
 

187 
 

ตอนที ่1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง เขียนเครื่องหมาย ลงในช่อง  หรือเขียนตอบที่ตรงกับความเป็นจริง 

1. เพศ             ชาย    หญิง 
 

2. ระดับชั้น     ปวช.  
    ปวส. 

3. สาขางาน 
                               สาขางานยานยนต์/เทคนิคยานยนต์ 
                               สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
                               สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                               สาขางานการบัญชี 
                               สาขางานการจัดการทรัพยากรมนุษย ์
 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา   
           วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ของผู้เรียน 
 

ค าชี้แจง เขียนเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากท่ีสุด โดยมีระดับความพึง
พอใจ ดังนี้ 

5    หมายถึง    ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
4    หมายถึง    ระดับความพึงพอใจมาก 
3    หมายถึง    ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
2    หมายถึง    ระดับความพึงพอใจน้อย 
1    หมายถึง    ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

 

ข้อ รายการ 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1 สถานศึกษาชี้แจงประชาสัมพันธ์การด าเนินงานจัดการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนทราบอย่างชัดเจน 

     

2 สถานศึกษาจัดให้มีระบบดูแลความช่วยเหลือผู้เรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

     

3 อาคารสถานที่มีการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือสร้างบรรยากาศ
การเรียนให้กับผู้เรียน 
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ตอนที ่3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ขอขอบคุณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ รายการ 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน      

5 
ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆสนอง
ความต้องการของผู้เรียน 

     

6 การวัดและประเมินผลผู้เรียนมีความเหมาะสม      

7 ผู้เรียนสามารถน าความรู้และทักษะด้านอาชีพ ไปพัฒนา
ตนเองและพัฒนางานในหน้าที่ได้ 

     

8 ผู้เรียนได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการ  ในการ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง 

     

9 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใน
อาชีพร่วมกับเพ่ือนและผู้สอน 

     

10 ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาตนเองจากสถาน
ประกอบการ ภาครัฐและเอกชน 
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แบบประเมนิสมรรถนะผูส้ าเรจ็การศกึษาตามโครงการ 
 

เรื่อง การประเมินโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง   

……………………………….. 
 
ค าชีแ้จง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินสมรรถนะผู้ส าเร็จการศึกษาตาม 
โครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  วิทยาลัยการอาชีพบาง
ปะกง  
    2.  ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานประกอบการ 
   3.  แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
                 ตอนที่  1  ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นในการประเมินสมรรถนะผู้ส าเร็จการศึกษาตามโครงการจัดการ 
อาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  
                 ตอนที่  3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

4. ผู้ประเมินขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ  
ผู้ประเมิน  จะเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ และจะไม่กระทบกับตัวท่านแต่อย่างใด เนื่องจากจะน าไป
วิเคราะห์และสรุปในภาพรวม 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบบัที ่7 
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ตอนที ่1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง เขียนเครื่องหมาย ลงในช่อง  หรือเขียนตอบที่ตรงกับความเป็นจริง 

1. เพศ             ชาย    หญิง 
 

2. ต าแหน่ง     ผู้บริหาร  
    ผู้จัดการ 

               หัวหน้างาน 
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อสมรรถนะผู้ส าเร็จการศึกษาตามโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอน 
            ความรู้และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ของสถานประกอบการ 
 

ค าชี้แจง เขียนเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยมีระดับความ
คิดเห็น ดังนี้ 

                         ระดับคะแนน  5  หมายถึง  ผลการประเมินสมรรถนะในระดับมากท่ีสุด 
    ระดับคะแนน  4  หมายถึง  ผลการประเมินสมรรถนะในระดับมาก 
    ระดับคะแนน  3  หมายถึง  ผลการประเมินสมรรถนะในระดับปานกลาง 
    ระดับคะแนน  2  หมายถึง  ผลการประเมินสมรรถนะในระดับน้อย 
    ระดับคะแนน  1  หมายถึง  ผลการประเมินสมรรถนะในระดับน้อยที่สุด 

 
 

ข้อ รายการ 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านคุณลกัษณะทีพ่ึงประสงค์      
1 การตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน      
2 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน      
3 มีความขยันในการปฏิบัติงาน      
4 มีความอดทนในการปฏิบัติงาน      
5 มีวินัยในการปฏิบัติงาน      
6 ซื่อสัตย์ สุจริตและรักษาความลับของสถานประกอบการ      
7 มีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม      
8 อุทิศตนในการท างานที่รับผิดชอบ      
9 การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลดี      
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ตอนที ่3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ขอขอบคุณ 

ข้อ รายการ 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
10 แต่งกายสุภาพเรียบร้อย      
11 มีมนุษยสัมพันธ์ดี      
12 กิริยามารยาทสุภาพอ่อนน้อม      
13 มีความเมตตากรุณาต่อผู้ร่วมงาน      
14 ใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างประหยัด และคุ้มค่า      
15 ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุข และสิ่งเสพติด      
ด้านสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป      
16 มีภาวะผู้น า      
17 เป็นผู้ตามท่ีดี      
18 มีความสามารถในการตัดสินใจ      
19 ความตระหนักในการปฏิบัติตนในการรักษา 

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
     

20 มีทักษะในการสื่อสารในการท างานกับผู้อ่ืน      
21 มีทักษะในการจัดการ      
22 การท างานเป็นทีม      
23 ความสามารถในการวิเคราะห์      
24 ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า      
ด้านสมรรถนะวชิาชพี      
25 ความพร้อมเชิงวิชาการ / วิชาชีพในการท างาน      
26 ความสามารถในการน าความรู้ทางวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ 

กับการท างาน 
     

27 ความสามารถและผลของการท างานตามค าแนะน าของ 
ผู้บังคับบัญชา 

     

28 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน      
29 ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพตนเองในการท างาน      
30 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศที่จ าเป็นต่อการท างาน      
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แบบบนัทกึผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนในหมวดวชิาชีพของผูเ้รียน 

ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชีพ (ปวช.) และระดบัประกาศนยีบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) 
ปีการศึกษา 2560  

 
 
 

ระดบั 

 
จ านวน 
ผูเ้รยีน 
(คน) 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเฉลีย่ในหมวดวิชาชีพ  
ตลอดหลกัสตูร  

ผลการเรยีน 
ดเียีย่ม 

(เกรด 4) 
คดิเป็น 
รอ้ยละ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุกิจ           
  สาขางานไฟฟ้าก าลัง           
  สาขางานยานยนต ์           

รวม           
ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชีพชั้นสงู (ปวส.) 
 สาขางานการบญัช ี           
  สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุกิจ           
  สาขางานการจัดการทรัพยากรมนษุย ์           
  สาขางานเทคนิคยานยนต ์           
  สาขางานไฟฟ้าก าลัง           

รวม           
รวมทัง้สิน้           

 
 
    ลงชื่อ................................................ผู้บันทึก  
          (................................................)  
              ต าแหน่ง......................................................  
 
 

ฉบบัที ่8 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) และความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม 
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ผลการหาคณุภาพเครื่องมือจากการประเมินของผูเ้ชีย่วชาญ ฉบบัที ่1  
ด้านบรบิท ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร ครแูละบุคลากรทางการศกึษา  

 

เครื่องมือ ข้อที ่
ความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 

รวม
คะแนน 

ค่า 
IOC 

แปลผล คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

ฉบบัที ่1 
ด้านบรบิท 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 +1 -1 4 0.8 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

 

11 -1 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
18 +1 -1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 
19 +1 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 
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ผลการหาคณุภาพเครื่องมือจากการประเมินของผูเ้ชีย่วชาญ ฉบบัที ่2  
ด้านปจัจยัน าเข้า ตามความคดิเหน็ของผูบ้ริหาร ครูและบคุลากรทางการศึกษา  

 
 

เครื่องมือ ข้อที ่
ความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 

รวม
คะแนน 

ค่า 
IOC 

แปลผล คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

ฉบบัที ่2 
ด้านปจัจยั

น าเขา้ 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

 11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
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ผลการหาคณุภาพเครื่องมือจากการประเมินของผูเ้ชีย่วชาญ ฉบบัที ่3  
ด้านกระบวนการ ตามความคดิเหน็ของผูบ้ริหาร ครูและบคุลากรทางการศึกษา  

 

เครื่องมือ ข้อที ่
ความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 

รวม
คะแนน 

ค่า 
IOC 

แปลผล คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

ฉบบัที ่3 ดา้น 
กระบวนการ 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

 11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
 12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
 13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
 14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
 15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
 16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
 17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
 18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
 19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
 20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
 21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
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เครื่องมือ ข้อที ่
ความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 

รวม
คะแนน 

ค่า 
IOC 

แปลผล คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

ฉบบัที ่3 ดา้น 
กระบวนการ 

22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
31 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
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ผลการหาคณุภาพเครื่องมือจากการประเมินของผูเ้ชีย่วชาญ ฉบบัที ่4  
ด้านผลผลติ 

ความพงึพอใจของผูบ้รหิาร ครแูละบุคลากรทางการสอนตอ่โครงการจัดการอาชวีศกึษากลุม่เทยีบโอน
ความรู้และประสบการณร์ายวชิา วทิยาลัยการอาชพีบางปะกง 

 

เครื่องมือ ข้อที ่
ความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 

รวม
คะแนน 

ค่า 
IOC 

แปลผล คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

ฉบบัที ่4
ความพงึ
พอใจ 

 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

 9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
 10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
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ผลการหาคณุภาพเครื่องมือจากการประเมินของผูเ้ชีย่วชาญ ฉบบัที ่5  
ด้านผลผลติ 

ความพงึพอใจของสถานประกอบการตอ่โครงการจดัการอาชวีศึกษากลุ่มเทยีบโอนความรูแ้ละ
ประสบการณร์ายวชิา วทิยาลยัการอาชีพบางปะกง 

เครื่องมือ ข้อที ่
ความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 

รวม
คะแนน 

ค่า 
IOC 

แปลผล คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

ฉบบัที ่5
ความพงึ
พอใจ 

 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

 9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
 10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
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ผลการหาคณุภาพเครื่องมือจากการประเมินของผูเ้ชีย่วชาญ ฉบบัที ่6  
ด้านผลผลติ 

ความพงึพอใจของผูเ้รยีนต่อโครงการจดัการอาชวีศึกษากลุม่เทยีบโอนความรู้และประสบการณ์
รายวชิา วิทยาลยัการอาชีพบางปะกง 

เครื่องมือ ข้อที ่
ความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 

รวม
คะแนน 

ค่า 
IOC 

แปลผล คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

ฉบบัที ่6
ความพงึ
พอใจ 

 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

 9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
 10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

201 
 

ผลการหาคณุภาพเครื่องมือจากการประเมินของผูเ้ชีย่วชาญ ฉบบัที ่7  
ด้านผลผลติ  ประเมนิสมรรถนะผูส้ าเรจ็การศกึษาตาม 

โครงการจดัการอาชวีศึกษากลุม่เทยีบโอนความรู้และประสบการณ์รายวชิา 
วทิยาลยัการอาชพีบางปะกง 

 

เครือ่งมอื ขอ้ที ่ ความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ รวม
คะแนน 

คา่ 
IOC 

แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

ฉบบัที่ 7
ประเมนิ

สมรรถนะ 
 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

 9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
 10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
 11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

 12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

 13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

 14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

 15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

 16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

 17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

 18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

 19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

 20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

 21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

 22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

 23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

 24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

 25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

 26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

 27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

 28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

 29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

 30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
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ผลการวิเคราะหข์อ้มลูการหาคา่ความช ื่อมัน่ของแบบสอบถาม 
ที่ใช้ในการประเมนิโครงการ  

 
1. ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม ฉบบัที ่1  (ด้านบรบิท) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม ฉบบัที ่2 (ด้านปจัจยัน าเข้า) 
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3. ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม ฉบบัที ่3 (ด้านกระบวนการ) 
 

 
4. ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม ฉบบัที ่4 (ด้านผลผลติ: ความพงึพอใจของผูบ้รหิาร ครแูละ 
   บุคลากรทางการสอน ต่อโครงการ) 
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5. ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม ฉบบัที ่5 (ด้านผลผลติ: ความพงึพอใจของสถานประกอบการ 
   ต่อโครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6. ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม ฉบบัที ่6 (ด้านผลผลติ: ความพงึพอใจของผูเ้รยีนต่อโครงการ) 

 

  
 
7. ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม ฉบบัที ่7 (ด้านผลผลติ: สมรรถนะผูส้ าเรจ็การศกึษาตามโครงการ) 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

รายชื่อสถานประกอบการทีต่อบแบบประเมินความพึงพอใจ 
โครงการจดัการอาชวีศึกษากลุม่เทยีบโอนความรู้และประสบการณ์รายวชิา 

วทิยาลยัการอาชพีบางปะกง 
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รายชื่อสถานประกอบการทีก่ารตอบแบบประเมนิความพงึพอใจ โครงการจัดการอาชวีศกึษากลุม่
เทยีบโอนความรูแ้ละประสบการณ์รายวชิา 

วทิยาลยัการอาชพีบางปะกง 
 
ล าดบั ชือ่สถานประกอบการ ทีต่ั้งสถานประกอบการ 

1 บริษัท จีที ออโต้คาร์ จ ากัด  
 (บริษัท มิตซู บีเอ็น ที จ ากัด) 

99 ม.2 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง                   
จ.ฉะเชิงเทรา 24130 

2 บริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมิเนียม 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

78/2 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์  ต.พิมพา              
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 

3 บริษัท ไดอิจิ เซ็นทรัล (ไทยแลนด์) 
จ ากัด 

36/49 ถนนมอเตอร์เวย์  แขวงคลองสองต้นนุ่น                      
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 

4 บริษัท เอ็นดับบลิว คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด 

169-173 ม.8 ซอยทุ่งเศรษฐี แยก24 ถนนแขวง
ดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

5 บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ็อกชั่น จ ากัด 65/5 ม.4 ถนนบางนา-ตราด  ต.บางพลีน้อย อ.
บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 

6 บริษัท เวลโกรว์ ฮอนด้า  
ออโตโมบิล จ ากัด 

999 ม.5 ถนนบางนา - ตราด กม.35                  
ต.บางพลีน้อย  อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 

7 บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จ ากัด 283 ม.1 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด 
อาคาร ทู แปซิฟิค เพลส อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.
สมุทรปราการ 10290 

8 บริษัท ไซเบอร์แพ็ค จ ากัด 123 ม. 9 ซอย 11 อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา 
24180 

9 บริษัท NEC โทคินอิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

78/2 ม. 1 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบาง
นา-ตราด   กม.36 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.
ฉะเชิงเทรา 24130 

10 บริษัท ซูมิโตโม อิเล็กตริก  
ชินเตอร์ด คอมโพเน้นท์ส (ที) จ ากัด 

700/471 ม.7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง  
จ.ชลบุรี 20000 

11 บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ ากัด 
(มหาชน)  

160 ม. 14 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ต.บางปะกง                
จ.ฉะเชิงเทรา 24130 

12 ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี 1 ม.5 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
24180 



 
 

207 
 

ล าดบั ชือ่สถานประกอบการ ทีต่ั้งสถานประกอบการ 
13 ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ 78 ม.1 ถนนบางนา-ตราด กม.36  อ.บางปะกง  

จ.ฉะเชิงเทรา 24180 
14 บริษัท คิว-เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 16 ม.2 ซอยพิมพา 2 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.

ฉะเชิงเทรา 24180 
15 บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด 261-263 ม.2 ถ.ปานวิถี  ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ  

จ.สมุทรปราการ 10560 
16 บริษัท โปลิโฟมสุวรรณภูมิ จ ากัด 75 กม 3 ม. 4 ซอยวัดหอมศีล บางนา-ตราด             

ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 
17 บริษัท โซคอนเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด เลขที ่65 ม.4 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

24180 
18 บริษัท เค.วี.เอ็น.อิมปอร์ต เอกซ์ปอร์ต 

(1991) จ ากัด 
16/1-3 ม.4 ถนนพิมพาวาส-เทพราช  ต.พิมพา      
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 

19 บริษัท เอส อาร์ พี สุวรรณภูมิ คอน
สตรัคชั่น จ ากัด 

1/1 ซอยทับยาว 1 แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง 
กทม. 10520 

20 บริษัท ฟิลพาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 1/25 ม. 5 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
24130 

21 บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จ ากัด 591/1,4-7 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ           
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

22 บริษัท กัทส์ ซุปเปอร์โพลส์ จ ากัด 5 ซ.ปริดิพนนยงค์ 21 ถ.สุขุมวิท 71  
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 

23 บริษัท มารินเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 6004 ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ  
จ.สมุทรปราการ 10570 

24 บริษัท เค.เอ็ม.แพคเกจจิ้ง จ ากัด 99/99 หมู่ 11 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง        
จ.สมุทรปราการ 10570 

25 บริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด อาคารธาราสาทร ชั้น17 เลขที่ 119 สาทร ซ.5
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
10120 

26 บริษัทโตโยต้าวันจ ากัด (ฉะเชิงเทรา) 98 ถนนศุขประยูร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา 
ฉะเชิงเทรา 24000 
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ล าดบั ชือ่สถานประกอบการ ทีต่ั้งสถานประกอบการ 
27 บริษัท กู๊ดวีล ยางยนต์ จ ากัด 93 จรัญยานนท์ ต.บางวัว อ.บางปะกง            

จ.ฉะเชิงเทรา 24180 
28 บริษัท งามดีคอทต้อน (ลาดกระบัง) 1031 ถนน ประชาพัฒนา แขวงทับยาว                    

เขตลาดกระบัง กทม. 10520 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

โครงการจดัการอาชวีศกึษากลุม่เทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ์รายวิชา 
วิทยาลัยการอาชพีบางปะกง ของสถานประกอบการ 
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โครงการจดัการอาชวีศกึษากลุม่เทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ์รายวิชา 
วิทยาลัยการอาชพีบางปะกง 

 
 1.  หนว่ยงาน   วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง     
 
 2.  ผูร้บัผดิชอบ  นายอนุศิษฐ์  คณะธรรม  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  
 
            3.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
           โครงการตามภาระงานประจ า 
           โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
 4.  ความสอดคลอ้ง / เชือ่มโยง / ภายใตยุ้ทธศาสตร ์นโยบาย จดุเนน้ และมาตรการ 
  สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ  20  ปี  
   ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  สอดคล้องตามพันธกิจ  ยุทธศาสตร์  กระทรวงศึกษาธิการ  
   พันธกิจที่  2  เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชน
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

   พันธกิจที่  3  ผลิตพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพก าลังคน 
   ยุทธศาสตร์ที่  1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ 
   ยุทธศาสตร์ที่  4  การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม 
  สอดคล้องตามพันธกิจ  ยุทธศาสตร์  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   พันธกิจที่  2  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพสู่สากล 
   พันธกิจที่  3  ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค  
และเป็นธรรม 
   ยุทธศาสตร์ที่  2  เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
  สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2551 
   มาตรา  8  การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดได้โดยรูปแบบ
การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาระบบทวิภาคี  เพื่อประโยชน์ในการผลิตและ
พัฒนาก าลังคน  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัด  การศึกษาตามวรรคหนึ่งในหลาย
รูปแบบรวมกันก็ได้  ทั้งนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันนั้นต้องมุ่งเน้น  การจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีเป็นส าคัญ 
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  สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542 
   มาตรา  15  การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ  คือ  การศึกษาในระบบ  การศึกษา
นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  สถานศึกษาอาจจัดการศึกษา ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือ
ทั้งสามรูปแบบก็ได้  ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่าง
รูปแบบได้  ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม  รวมทั้งจากการเรียนรู้นอก
ระบบ  ตามอัธยาศัย  การฝึกอาชีพ  หรือจากประสบการณ์การท างาน 
 
 5.  สภาพปจัจบุนั/หลกัการและเหตผุล 
  การพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตก้าวหน้า  การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญใน                  
การพัฒนาคนให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง  โดยในส่วนของการอาชีวศึกษาเป็นการศึกษาเพ่ือผลิต
และพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพ  ตั้งแต่ระดับฝีมือ  ระดับเทคนิค  และระดับเทคโนโลยี   เพ่ือให้
รองรับความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยการศึกษาในสายอาชีวศึกษาเป็นการน าความรู้ทั้งที่เป็น
สากลและภูมิปัญญาไทย  มาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะ  
จนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้  สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  มาตรา  15  การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ  คือ  
การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  สถานศึกษาอาจจัดการศึกษา
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้  ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ใน
ระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้  ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือ             
ไม่ก็ตาม  รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ  ตามอัธยาศัย  การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์                
การท างาน  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,  2550)  และ
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2551  มาตราที่  8  ได้ก าหนดการจัดการอาชีวศึกษา  และ 
การฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดได้  โดยรูปแบบการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึ กษา
ระบบทวิภาคี  เพ่ือประโยชน์ในการผลิตและพัฒนาก าลังคน  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
สามารถจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งในหลายรูปแบบรวมกันก็ได้  ทั้งนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันนั้นต้องมุ่งเน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นส าคัญ   
 การจัดการศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  ท าให้ผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การท างานหรือผู้ที่มีความช านาญ  เชี่ยวชาญ  แต่ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาได้ท าการประเมินเทียบ
โอนความรู้และประสบการณ์จากการท างานเป็นคุณวุฒิวิชาชีพ  เพ่ือใช้ในการศึกษาในระบบหรือใช้
เทยีบระดับเงินเดือนและเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาน าความรู้และประสบการณ์มาท าการประเมิน
เทียบโอนเข้าสู่หน่วยกิต   เป็นการยอมรับความรู้และประสบการณ์ให้เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียน
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส .)  
ดังนั้น  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  เป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา            
มีหน้าที่จัดการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  อีกทั้งตั้งอยู่ใจกลางนิคมอุตสาหกรรม  ได้แก่  นิคมอุตสาหกรรมเวล
โกรว์และนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี  ซึ่งมีกลุ่มคนที่ท างานและมีประสบการณ์ด้านวิชาชีพ  แต่ยังขาด
โอกาสในการศึกษาต่อให้มีวุฒิการศึกษาวิชาชีพสูงขึ้น  จึงได้ด าเนินโครงการการจัดการอาชีวศึกษา           
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กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  โดยจัดเป็นการศึกษา
นอกระบบ  เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้กลุ่มคนวัยท างานและเพ่ิมปริมาณผู้เรียน       
สายอาชีพ  ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศต่อไป 
 
 6.  วตัถปุระสงค์ 
   6.1  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการสอน สถาน
ประกอบการ และผู้เรียน ต่อโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  
                 6.2  เพ่ือประเมินสมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษา  
                  6.3  เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหมวดวิชาชีพของผู้เรียน ทุกระดับและ 
ทุกชั้นปี 
 
 7.  เป้าหมายและตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
  7.1  เชิงปริมาณ 

     นักเรียนนักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  ประจ าปี
การศึกษา  2560  จ านวน  572 คน  ประกอบด้วย 

     7.1.1 นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) จ านวน 182   คน 
     7.1.2 นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 390 คน  

     7.2  เชิงคุณภาพ  
     7.2.1 นักเรียนนักศึกษา  มีวุฒิการศึกษาสายอาชีพสูงขึ้น 
        7.2.2 นักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา มีความก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับใน
สังคม 
 
            8.  กจิกรรมหรอืขัน้ตอนด าเนนิการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 
 

กจิกรรม/วธิดี าเนนิการ 
 ปีการศกึษา  2560 

ป ี พ.ศ.  2560   ป ี พ.ศ.  2561 
มี.ค เมย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย 

P 

1. เขียนโครงการ                          
2. เสนอขออนุมัต ิ
   โครงการ 

  
            

3. แต่งตั้ง 
  คณะกรรมการ 
  ด าเนินโครงการ 

  

            
D 4. ด าเนินโครงการ                          
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         9. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา 
  เงินอุดหนุนและเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนักเรียนนักศึกษา 
 
         10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    10.1 นักเรียน นักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา มีวุฒิการศึกษา
สูงขึ้น 
    10.2 นักเรียน นักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา มีความก้าวหน้า
และสมรรถนะในอาชีพสูงขึ้น 
      10.3 นักเรียน นักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา ได้รับการยอมรับ
จากสถานประกอบในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานดีขึ้น 
 
 

กจิกรรม/วธิดี าเนนิการ 
 ปีการศกึษา  2560 

ป ี พ.ศ.  2560   ป ี พ.ศ.  2561 
มี.ค เมย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย 

C 5. ประเมินโครงการ               

A 
 

6. สรุปผล อภิปราย 
   ผลและ 
   ข้อเสนอแนะ 

  

                       
7. รายงานผล 
   โครงการ 

  
            



 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
การเผยแพรผ่ลงานวชิาการ 

 
- หนังสอืการเผยแพรไ่ปยังสถานศกึษาในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการ

อาชวีศกึษา 
- หนังสอืการเผยแพรไ่ปยังสถานศกึษาอืน่  
- การเผยแพรท่างเว็บไซตข์องวิทยาลยัการอาชพีบางปะกง 

www.bicc.ac.th 
- หนังสอืเชิญเปน็วทิยากรเผยแพรผ่ลงานวจิยั และน าเสนอผลงานวจิยั 

              -   สรปุการประเมินผลการเผยแพรผ่ลงานวชิาการและ 
                  การวิเคราะหผ์ลสะท้อนการเผยแพรผ่ลงานวชิาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bicc.ac.th/
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หนังสอืการเผยแพรไ่ปยังสถานศกึษาในสงักดัส านกังานคณะกรรมการ 
การอาชวีศึกษา 
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หนังสอืการเผยแพรไ่ปยังสถานศกึษาอืน่  
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การเผยแพรท่างเว็บไซตข์องวิทยาลยัการอาชพีบางปะกง www.bicc.ac.th 
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 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางเว็บไซต ์วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  www.bicc.ac.th   
        หนังสือ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ที่ ศธ 0661.07/ว 621 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 
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หนังสอืเชิญเปน็วทิยากรเผยแพรผ่ลงานวจิยั และน าเสนอผลงานวจิยั 
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สรปุการประเมินผลการเผยแพรผ่ลงานวชิาการและ 
    การวเิคราะห์ผลสะทอ้นการเผยแพรผ่ลงานวชิาการ 
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สรปุการประเมินผลการเผยแพรผ่ลงานวชิาการ 
และการวิเคราะหผ์ลสะทอ้นการเผยแพรผ่ลงานวชิาการ 

เรือ่ง การประเมินโครงการจดัการอาชีวศกึษากลุม่เทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ์
รายวชิา วิทยาลัยการอาชพีบางปะกง................................................................................. 
         วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ได้ด าเนินการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การประเมินโครงการ
จัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ดังนี้ 
 1. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางเว็บไซต์ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  www.bicc.ac.th  
ตามหนังสือ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ที่ ศธ 0661.07/ว 456 ลงวันที่ 18 มิถุนายน  2562 
 2.  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้กับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ                           
การอาชีวศึกษา ตามหนังสือ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ที่ ศธ 0661.07/ว 456 ลงวันที่ 18 มิถุนายน  
2562  มีผู้ตอบแบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย  จ านวน  76  ฉบับ (รายละเอียดดังตารางที่ 32 - 33) 
 3. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  
วันที่  20  มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  มีผู้ตอบแบบตอบรับการเผยแพรผ่ลงานวิจัย  
จ านวน 48  คน (รายละเอียดดงัตารางที่ 34-35)  โดยมีการเผยแพร่ผลงานวิชาการ  จ านวน  2  รูปแบบ  
คือ  
  3.1 การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวชิาการ   
  3.2 ผู้วิจัยน าเสนอด้วย power point  
 4. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในการเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การประเมินโครงการ
จัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 
ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2562  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตามหนังสือเชิญ 
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ที่ ศธ 0630.2/อศจ ว 301 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562  มีผู้ตอบแบบตอบรับ
การเผยแพร่ผลงานวิจัย  จ านวน  55  คน (รายละเอียดดังตารางที่ 36 - 37)   
 5.  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในการเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การประเมินโครงการ
จัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง      
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ตามหนังสือเชิญ วิทยาลัยเทคนิค
สระแก้ว ที่ ศธ 0617.10/760 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 มีผู้ตอบแบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
จ านวน 50 คน (รายละเอียดดังตารางที่ 38-39) 
             6. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในการน าเสนอบทความวิจัยและน าเสนอบนเวทีวิชาการ เรื่อง 
การประเมินโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการ
อาชีพบางปะกง ในการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “CSNP Journal: การวิจัย              
ด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา พัฒนานวัตกรรมเพ่ือชุมชนและท้องถิ่น” ครั้งที่ 3 และเทคนิคสุราษฎร์ธานี
วิจัย ครั้งที่ 9 : วิจัยสู่การพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น วันศุกร์ที่ 23  สิงหาคม  2562  ณ  โรงแรมนิภาการ์เดน้ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามหนังสือเชิญ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 วิทยาลัยเทคนิค                   
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สุราษฎร์ธานี ที่ ศธ 0620.1/ว1441 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562  มีผู้ตอบแบบตอบรับการเผยแพร่
ผลงานวิจัย  จ านวน  64  คน (รายละเอียดดังตารางที่ 40 - 41) 
 7.  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้กับหน่วยงานภายนอกของ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามหนังสือ 
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ที่ ศธ 0661.07/ว 456 ลงวันที่ 18 มิถุนายน  2562 ดังนี้ 
  7.1 ส านักงานสง่เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  7.2 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 
  7.3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวดัฉะเชิงเทรา 
  7.4 โรงเรียนวัดพิมพาวาส (ใต้) 
  7.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
  7.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
  7.7 โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” 
  7.8 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
มีผู้ตอบแบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย  จ านวน  8  คน (รายละเอียดดังตารางที่ 42) 
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สรุปการเผยแพร่การวิเคราะห์ผลสะท้อนกลับ 
             1. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้กับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ตามหนังสือ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ที่ ศธ 0661.07/ว 456 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 มีผู้ตอบ
แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย จ านวน 76 ฉบับ (รายละเอียดดังตารางที่ 32 - 33) 
 
ตารางที่ 32 สถานศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
 

สถานศึกษา จ านวน ร้อยละ 
วิทยาลัยเทคนิค 18 23.68 
วิทยาลัยการอาชีพ 14 18.42 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 9 11.84 
วิทยาลัยสารพัดช่าง 12 15.79 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา 23 30.26 

รวม                 76 100.00 

จากตารางที่ 32 พบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 76 แห่ง สังกัดสถานศึกษา ดังนี้ 
วิทยาลัยเทคนิค 18 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 23.68  วิทยาลัยการอาชีพ 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.42 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 9  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.84 วิทยาลัยสารพัดช่าง 12 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ  15.79และวิทยาลัยอาชีวศึกษา  23  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.26 
              ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจากการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ  การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจากแบบสอบถามที่ได้จัดส่งได้รับการ
ตอบรับจ านวน 76 ฉบับ ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 33 
 

ตารางที่ 33 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อคุณภาพเอกสารงานวิจัย (n=76)     
  

    
ที ่

รายการวจิยั 
ระดบัความคดิเหน็ 

 น้อย 
 ทีส่ดุ 

 น้อย 
 ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก 
ทีส่ดุ 

x̄  
(S.D.) 

แปลผล 

1 หัวข้อเรื่องงานวิชาการมี
ความน่าสนใจ 

จ านวน 0 0 8 35 33 4.33 
 มาก ร้อยละ 0 0 10.53 46.05 43.42 0.66 

2 วัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา
ของงานวิชาการมีความชัดเจน 

จ านวน 0 0 14 41 21 4.09 
มาก ร้อยละ 0 0 18.42 53.95 27.63 0.68 

3 
 

การศึกษาค้นคว้าหลักการ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องครบถ้วน
สามารถอ้างอิงได้ 

จ านวน 0 0 7 39 30 4.30 
มาก ร้อยละ 0 0 9.21 51.32 39.47 0.63 
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ตารางที่ 33 (ต่อ) 
 

ที ่ รายการวจิยั 
ระดบัความคดิเหน็ 

 น้อย 
 ทีส่ดุ 

 น้อย 
 ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก 
ทีส่ดุ 

x̄  
(S.D.) 

แปลผล 

4 ผลงานวิชาการสามารถ
น าไปใช้ในการขยายผลการ
ประเมินโครงการอ่ืน ๆ ได้ 

จ านวน 0 0 15 38 23 4.11 
มาก ร้อยละ 0 0 19.74 50.00 30.26 0.70 

5 การเรียงล าดับเนื้อหาใน
การศึกษางานวชิาการครบถ้วน 

จ านวน 0 0 12 36 28 4.21 มาก 
 ร้อยละ 0 0 15.79 47.37 36.84 0.70 

6 การใช้ภาษาเรียบเรียงเพ่ือ
อธิบายงานวิชาการถูกต้อง 

จ านวน 0 0 10 34 32 4.29 
มาก 

ร้อยละ 0 0 13.16 44.74 42.11 0.69 
7 แนวทางการประเมิน

โครงการสามารถน าไปใช้กับ
สถานศึกษาทั่วไปได้ 

จ านวน 0 0 12 40 24 4.16 
มาก ร้อยละ 0 0 15.79 52.63 31.58 0.67 

 

จากตารางที่ 33 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณภาพเอกสารงานวิจัยในทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก ดังนี้     

1. หัวข้อเรื่องงานวิชาการมีความน่าสนใจ (x̄ = 4.33, S.D. = 0.66) อยู่ในเกณฑ์มาก 
           2. วัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาของงานวิชาการมีความชัดเจน (x̄ = 4.09, S.D. = 0.68) อยู่ใน
เกณฑ์มาก 

3. การศึกษาค้นคว้าหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสามารถอ้างอิงได้ (x̄ = 4.30, S.D. = 0.63) 
อยู่ในเกณฑ์มาก 
           4. ผลงานวิชาการสามารถน าไปใช้ในการขยายผลการประเมินโครงการอ่ืน ๆ ได้ (x̄ = 4.11, 
S.D. = 0.70) อยู่ในเกณฑ์มาก   

5. การเรียงล าดับเนื้อหาในการศึกษางานวิชาการครบถ้วน (x̄ = 4.21, S.D. = 0.70) อยู่ใน
เกณฑ์มาก 

6. การใช้ภาษาเรียบเรียงเพื่ออธิบายงานวิชาการถูกต้อง (x̄ = 4.29, S.D. = 0.69) อยู่ในเกณฑ์
มาก 

7. แนวทางการประเมินโครงการสามารถน าไปใช้กับสถานศึกษาทั่วไปได้ (x̄ = 4.16, S.D. = 0.67) 
อยู่ในเกณฑ์มาก 

 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ    

 1. รูปแบบการประเมินโครงการสามารถน าไปปรับใช้กับการประเมินโครงการอ่ืนๆของ
วิทยาลัยได้ 
 2. อยากให้มีการเผยแพร่ฉบับสมบรูณ์ลงในเว็บไซต์ของวิทยาลัย 
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 2. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา มีผู้ตอบแบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
จ านวน 48 คน (รายละเอียดดังตารางที่ 34 - 35)   
 
ตารางที่ 34 สถานศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
 

สถานศึกษา จ านวน ร้อยละ 
วิทยาลัยเทคนิค 9 18.75 
วิทยาลัยการอาชีพ 17 35.42 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 3 6.25 
วิทยาลัยสารพัดช่าง 7 14.58 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา 12 25.00 

รวม 48 100.00 
 
 
 
 

 จากตารางที่ 34 พบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 48 คน สังกัด สถานศึกษา ดังนี้ 
วิทยาลัยเทคนิค 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.75 วิทยาลัยการอาชีพ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 35.42

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 วิทยาลัยสารพัดช่าง 7 คน คิดเป็นร้อยละ  
14.58 และวิทยาลัยอาชีวศึกษา  12 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.00 

 
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจากการเผยแพร่ผลงานวิชาการ  

การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจากแบบสอบถามที่ได้จัดส่งได้รับการตอบรับ
จ านวน 48 ฉบับ ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 35 
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ตารางที ่35 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อคุณภาพเอกสารงานวิจัย (n=48)    
        

ที ่ รายการวจิยั 
ระดบัความคดิเหน็ 

 น้อย 
 ทีส่ดุ 

 น้อย 
 ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก 
ทีส่ดุ 

x̄  
(S.D.) 

แปลผล 

1 หัวข้อเรื่องงานวิชาการมี
ความน่าสนใจ 

จ านวน 0 0 6 25 17 4.23 มาก 

ร้อยละ 0 0 12.50 52.08 35.42 0.66 
2 วัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา

ของงานวิชาการมีความชัดเจน 
จ านวน 0 0 5 21 22 4.35 มาก 

ร้อยละ 0 0 10.42 43.75 45.83 0.67 
3 
 

การศึกษาค้นคว้าหลักการ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องครบถ้วน
สามารถอ้างอิงได้ 

จ านวน 0 0 7 21 20 4.27 
มาก 

ร้อยละ 0 0 14.58 43.75 41.67 0.71 

4 ผลงานวิชาการสามารถ
น าไปใช้ในการขยายผลการ
ประเมินโครงการอ่ืนๆ ได้ 

จ านวน 0 2 5 23 18 4.19 
มาก 

ร้อยละ 0 4.17 10.42 47.92 37.50 0.79 

5 การเรียงล าดับเนื้อหาใน
การศึกษางานวชิาการครบถ้วน 

จ านวน 0 0 12 24 12 4.00 มาก 
ร้อยละ 0 0 25.00 50.00 25.00 0.71 

6 การใช้ภาษาเรียบเรียงเพ่ือ
อธิบายงานวิชาการถูกต้อง 

จ านวน 0 0 4 14 30 4.54 มาก
ที่สุด ร้อยละ 0 0 8.33 29.17 62.50 0.65 

7 แนวทางการประเมิน
โครงการสามารถน าไปใช้กับ
สถานศึกษาทั่วไปได้ 

จ านวน 0 0 8 26 14 4.13 
มาก 

ร้อยละ 0 0 16.67 54.17 29.17 0.67 

 
จากตารางที่ 35 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณภาพเอกสารงานวิจัยในทุก

ด้านอยู่ในระดับมาก ดังนี้     
1. หัวข้อเรื่องงานวิชาการมีความน่าสนใจ (x̄ = 4.23, S.D. = 0.66) อยู่ในเกณฑ์มาก 

           2. วัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาของงานวิชาการมีความชัดเจน (x̄ = 4.35, S.D. = 0.67)               
อยู่ในเกณฑ์มาก 

3. การศึกษาค้นคว้าหลักการทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องครบถ้วนสามารถอ้างอิงได้ ( x̄ = 4.27,            
S.D. = 0.71) อยู่ในเกณฑ์มาก 
           4. ผลงานวิชาการสามารถน าไปใช้ในการขยายผลการประเมินโครงการอ่ืน ๆ ได้ (x̄ = 4.19, 
S.D. = 0.79) อยู่ในเกณฑ์มาก   

5. การเรียงล าดับเนื้อหาในการศึกษางานวิชาการครบถ้วน ( x̄ = 4.00, S.D. = 0.71) อยู่ใน
เกณฑ์มาก 
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6. การใช้ภาษาเรียบเรียงเพื่ออธิบายงานวิชาการถูกต้อง (x̄ = 4.54, S.D. = 0.65) อยู่ในเกณฑ์
มากที่สุด 

7. แนวทางการประเมินโครงการสามารถน าไปใช้กับสถานศึกษาทั่วไปได้ (x̄ = 4.13, S.D. = 0.67) 
อยู่ในเกณฑ์มาก 

 

 
 
 
 3. ผู้ประเมินได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การประเมินโครงการจัดการอาชีวศึกษา
กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ระหว่างวันที่ 7 - 8 
มิถุนายน 2562 ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตามหนังสือเชิญ อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย ที่ ศธ 0630.2/อศจ ว 301 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562  มีผู้ตอบแบบตอบรับการเผยแพร่
ผลงานวิจัย  จ านวน  55  คน (รายละเอียดดังตารางที่ 36 - 37)   
 

ตารางที่ 36 รายละเอียดข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามการเผยแพร่ผลงานวิชาการ  
 

สถานศึกษาทีส่ังกดั จ านวน ร้อยละ 
วิทยาลัยเทคนิค 14 25.45 
วิทยาลัยการอาชีพ 10 18.18 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 7 12.73 
วิทยาลัยสารพัดช่าง 9 16.36 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา 15 27.27 

รวม 55 100.00 
    
จากตารางที่ 36 พบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 55 คน สังกัด สถานศึกษา ดังนี้ 

วิทยาลัยเทคนิค 14 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.45 วิทยาลัยการอาชีพ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 7 คน คิดเป็นร้อยละ 12.73 วิทยาลัยสารพัดช่าง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.36วิทยาลัยอาชีวศึกษา 15 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 
 

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจากการเผยแพร่ผลงานวิชาการ  
การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจากแบบสอบถามที่ได้จัดส่งได้รับการตอบรับ
จ านวน 55 ฉบับ ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 37 
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ตารางที ่37 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อคุณภาพเอกสารงานวิจัย (n=55)    
        

ที ่ รายการวจิยั 
ระดบัความคดิเหน็ 

 น้อย 
 ทีส่ดุ 

 น้อย 
 ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก 
ทีส่ดุ 

x̄  
(S.D.) 

แปลผล 

1 หัวข้อเรื่องงานวิชาการมีความ
น่าสนใจ 

จ านวน 0 0 3 17 35 4.58 มาก
ที่สุด ร้อยละ 0 0 5.45 30.91 63.64 0.60 

2 วัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา
ของงานวิชาการมีความชัดเจน 

จ านวน 0 0 5 21 29 4.44 
มาก 

ร้อยละ 0 0 9.09 38.18 52.73 0.66 
3 
 

การศึกษาค้นคว้าหลักการ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องครบถ้วน
สามารถอ้างอิงได้ 

จ านวน 0 0 4 25 26 4.40 
มาก 

ร้อยละ 0 0 7.27 45.45 47.27 0.63 

4 ผลงานวิชาการสามารถ
น าไปใช้ในการขยายผลการ
ประเมินโครงการอ่ืนๆ ได้ 

จ านวน 0 0 3 33 19 4.29 
มาก 

ร้อยละ 0 0 5.45 60.00 34.55 0.57 
5 การเรียงล าดับเนื้อหาใน

การศึกษางานวิชาการ
ครบถ้วน 

จ านวน 0 0 4 21 30 4.47 
มาก 

ร้อยละ 0 0 7.27 38.18 54.55 0.63 

6 การใช้ภาษาเรียบเรียงเพ่ือ
อธิบายงานวิชาการถูกต้อง 

จ านวน 0 0 4 32 19 4.27 มาก 
ร้อยละ 0 0 7.27 58.18 34.55 0.59 

7 แนวทางการประเมินโครงการ
สามารถน าไปใช้กับสถานศึกษา
ทั่วไปได้ 

จ านวน 0 0 3 20 32 4.53 
มาก
ที่สุด ร้อยละ 0 0 5.45 36.36 58.18 0.60 

จากตารางที่ 37 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณภาพเอกสารงานวิจัยในทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก ดังนี้     

1. หัวข้อเรื่องงานวิชาการมีความน่าสนใจ (x̄ = 4.58, S.D. = 0.60) อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด 
           2. วัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาของงานวิชาการมีความชัดเจน (x̄ = 4.44, S.D. = 0.66) อยู่ใน
เกณฑ์มาก 

3. การศึกษาค้นคว้าหลักการทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องครบถ้วนสามารถอ้างอิงได้ ( x̄ = 4.40,            
S.D. = 0.63) อยู่ในเกณฑ์มาก 
           4. ผลงานวิชาการสามารถน าไปใช้ในการขยายผลการประเมินโครงการอ่ืนๆ ได้  (x̄ = 4.29, 
S.D. = 0.57) อยู่ในเกณฑ์มาก   

5. การเรียงล าดับเนื้อหาในการศึกษางานวิชาการครบถ้วน ( x̄ = 4.47, S.D. = 0.63) อยู่ใน
เกณฑ์มาก 
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6. การใช้ภาษาเรียบเรียงเพื่ออธิบายงานวิชาการถูกต้อง (x̄ = 4.27, S.D. = 0.59) อยู่ในเกณฑ์
มาก 

7. แนวทางการประเมินโครงการสามารถน าไปใช้กับสถานศึกษาทั่วไปได้ (x̄ = 4.53, S.D. = 0.60) 
อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด 

 

 
 4. ผู้ประเมินได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การประเมินโครงการจัดการอาชีวศึกษา
กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง วันที่ 5 สิงหาคม 2562  
ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ตามหนังสือเชิญ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ที่ ศธ 0617.10/760 
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 มีผู้ตอบแบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย จ านวน 50 คน (รายละเอียด        
ดังตารางที่ 38-39) 
 

ตารางที่ 38 รายละเอียดข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามการเผยแพร่ผลงานวิชาการ  
 

สถานศึกษาทีส่ังกดั จ านวน ร้อยละ 
วิทยาลัยเทคนิค 24 48.00 
วิทยาลัยการอาชีพ 17 34.00 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 9 18.00 

รวม 50 100.00 

 
 
   จากตารางที่ 38 พบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 50 คน สังกัด สถานศึกษา ดังนี้ 

วิทยาลัยเทคนิค 24 คน  คิดเป็นร้อยละ 48.00  วิทยาลัยการอาชีพ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 

 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจากการเผยแพร่ผลงานวิชาการ  
การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจากแบบสอบถามที่ได้จัดส่งได้รับการตอบรับ
จ านวน 50 ฉบับ ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 39 
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ตารางที ่39 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อคุณภาพเอกสารงานวิจัย (n=50)    
        

ที ่ รายการวจิยั 
ระดบัความคดิเหน็ 

 น้อย 
 ทีส่ดุ 

 น้อย 
 ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก 
ทีส่ดุ 

x̄  
(S.D.) 

แปลผล 

1 หัวข้อเรื่องงานวิชาการมีความ
น่าสนใจ 

จ านวน 0 0 2 16 32 4.60 มาก
ที่สุด ร้อยละ 0 0 4.00 32.00 64.00 0.57 

2 วัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา
ของงานวิชาการมีความชัดเจน 

จ านวน 0 1 7 15 27 4.36 มาก 
ร้อยละ 0 2.00 14.00 30.00 54.00 0.80 

3 
 

การศึกษาค้นคว้าหลักการ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องครบถ้วน
สามารถอ้างอิงได้ 

จ านวน 0 0 4 15 31 4.54 มาก
ที่สุด ร้อยละ 0 0 8.00 30.00 62.00 0.65 

4 ผลงานวิชาการสามารถ
น าไปใช้ในการขยายผลการ
ประเมินโครงการอ่ืนๆ ได้ 

จ านวน 0 0 10 11 29 4.38 
มาก 

ร้อยละ 0 0 20.00 22.00 58.00 0.81 

5 การเรียงล าดับเนื้อหาใน
การศึกษางานวิชาการครบถ้วน 

จ านวน 0 1 3 14 32 4.54 มาก
ที่สุด ร้อยละ 0 2.00 6.00 28.00 64.00 0.71 

6 การใช้ภาษาเรียบเรียงเพ่ือ
อธิบายงานวิชาการถูกต้อง 

จ านวน 0 0 7 23 20 4.26 มาก 
ร้อยละ 0 0 14.00 46.00 40.00 0.69 

7 แนวทางการประเมินโครงการ
สามารถน าไปใช้กับสถานศึกษา
ทั่วไปได้ 

จ านวน 0 0 3 10 37 4.68 
มาก
ที่สุด ร้อยละ 0 0 6.00 20.00 74.00 0.59 

 
จากตารางที่ 39 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณภาพเอกสารงานวิจัยใน            

ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ดังนี้     
1. หัวข้อเรื่องงานวิชาการมีความน่าสนใจ (x̄ = 4.60, S.D. = 0.57) อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด 

           2. วัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาของงานวิชาการมีความชัดเจน (x̄ = 4.36, S.D. = 0.80) อยู่ใน
เกณฑ์มาก 

3. การศึกษาค้นคว้าหลักการทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องครบถ้วนสามารถอ้างอิงได้ ( x̄ = 4.54,            
S.D. = 0.65) อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด 
           4. ผลงานวิชาการสามารถน าไปใช้ในการขยายผลการประเมินโครงการอ่ืน ๆ ได้ (x̄ = 4.38, 
S.D. = 0.81) อยู่ในเกณฑ์มาก   

5. การเรียงล าดับเนื้อหาในการศึกษางานวิชาการครบถ้วน ( x̄ = 4.54, S.D. = 0.71) อยู่ใน
เกณฑ์มากที่สุด 
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6. การใช้ภาษาเรียบเรียงเพ่ืออธิบายงานวิชาการถูกต้อง (x̄ = 4.26, S.D. = 0.69) อยู่ใน
เกณฑ์มาก 

7. แนวทางการประเมินโครงการสามารถน าไปใช้กับสถานศึกษาทั่วไปได้ (x̄ = 4.68, S.D. = 0.59) 
อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด 
 

 
             5. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในการน าเสนอบทความวิจัยและน าเสนอบนเวทีวิชาการ เรื่อง 
การประเมินโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการ
อาชีพบางปะกง ในการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “CSNP Journal: การวิจัย              
ด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา พัฒนานวัตกรรมเพ่ือชุมชนและท้องถิ่น” ครั้งที่ 3 และเทคนิคสุราษฎร์ธานี
วิจัย ครั้งที่ 9 : วิจัยสู่การพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น วันศุกร์ที่ 23  สิงหาคม  2562  ณ  โรงแรมนิภาการ์เดน้ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามหนังสือเชิญ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 วิทยาลัยเทคนิค                   
สุราษฎร์ธานี ที่ ศธ 0620.1/ว1441 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562  มีผู้ตอบแบบตอบรับการเผยแพร่
ผลงานวิจัย  จ านวน  64  คน (รายละเอียดดังตารางที่ 40 - 41) 
 

ตารางที่ 40 รายละเอียดข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามการเผยแพร่ผลงานวิชาการ  

สถานศึกษาทีส่ังกดั จ านวน ร้อยละ 
วิทยาลัยเทคนิค 17 26.56 
วิทยาลัยการอาชีพ 11 17.19 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 7 10.94 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา 16 25.00 
วิทยาลัยสารพัดช่าง 4 6.25 
สังกัดหน่วยงานอื่น 9 14.06 

รวม 64 100.00 
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   จากตารางที่ 40 พบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 75 คน สังกัด สถานศึกษา ดังนี้
วิทยาลัยเทคนิค 17 คน  คิดเป็นร้อยละ 26.56 วิทยาลัยการอาชีพ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 17.19 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.94 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 16   คน คิดเป็นร้อยละ 25.00
วิทยาลัยสารพัดช่าง 4  คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 สังกัดหน่วยงานอื่น 9   คิดเป็นร้อยละ 14.06 

              ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจากการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ  การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจากแบบสอบถามที่ได้รับการตอบรับ
จ านวน 64 คน ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 41 

ตารางที่ 41 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อคุณภาพเอกสารงานวิจัย (n=64)           

ที ่ รายการวจิยั 

ระดบัความคดิเหน็ 

 น้อย 
 ทีส่ดุ 

 น้อย 
 ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก 
ทีส่ดุ 

x̄  
(S.D.) 

แปลผล 

1 หัวข้อเรื่องงานวิชาการมี
ความน่าสนใจ 

จ านวน 0 1 4 12 47 4.64 มาก
ที่สุด ร้อยละ 0 1.56 6.25 18.75 73.44 0.68 

2 วัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา
ของงานวิชาการมีความ
ชัดเจน 

จ านวน 0 0 6 24 34 4.44 
มาก ร้อยละ 0 0 9.38 37.50 53.13 0.66 

3 การศึกษาค้นคว้าหลักการ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องครบถ้วน
สามารถอ้างอิงได้ 

จ านวน 0 0 11 16 37 4.41 
มาก 

ร้อยละ 0 0 17.19 25.00 57.81 0.77 

4 ผลงานวิชาการสามารถ
น าไปใช้ในการขยายผลการ
ประเมินโครงการอ่ืน ๆ ได้ 

จ านวน 0 2 4 13 45 4.58 มาก
ที่สุด ร้อยละ 0 3.13 6.25 20.31 70.31 0.75 

5 การเรียงล าดับเนื้อหาใน
การศึกษางานวิชาการครบถ้วน 

จ านวน 0 2 6 15 41 4.48 
มาก 

ร้อยละ 0 3.13 9.38 23.44 64.06 0.80 
6 การใช้ภาษาเรียบเรียงเพ่ือ

อธิบายงานวิชาการถูกต้อง 
จ านวน 0 0 0 13 51 4.80 มาก

ที่สุด ร้อยละ 0 0 0 20.31 79.69 0.41 
7 แนวทางการประเมิน

โครงการสามารถน าไปใช้กับ
สถานศึกษาทั่วไปได้ 

จ านวน 0 0 3 9 52 4.77 มาก
ที่สุด ร้อยละ 0 0 4.69 14.06 81.25 0.53 
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จากตารางที่ 41 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณภาพเอกสารงานวิจัยใน            
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ดังนี้     

1. หัวข้อเรื่องงานวิชาการมีความน่าสนใจ (x̄ = 4.64, S.D. = 0.68) อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด 
           2. วัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาของงานวิชาการมีความชัดเจน (x̄ = 4.44, S.D. = 0.66) อยู่ใน
เกณฑ์มาก 

3. การศึกษาค้นคว้าหลักการทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องครบถ้วนสามารถอ้างอิงได้ ( x̄ = 4.41,            
S.D. = 0.77) อยู่ในเกณฑ์มาก 
           4. ผลงานวิชาการสามารถน าไปใช้ในการขยายผลการประเมินโครงการอ่ืน ๆ ได้ (x̄ = 4.58, 
S.D. = 0.75) อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด   

5. การเรียงล าดับเนื้อหาในการศึกษางานวิชาการครบถ้วน ( x̄ = 4.48, S.D. = 0.80) อยู่ใน
เกณฑ์มาก 

6. การใช้ภาษาเรียบเรียงเพ่ืออธิบายงานวิชาการถูกต้อง (x̄ = 4.80, S.D. = 0.41) อยู่ใน
เกณฑ์มากที่สุด 

7. แนวทางการประเมินโครงการสามารถน าไปใช้กับสถานศึกษาทั่วไปได้ (x̄ = 4.77, S.D. = 0.53) 
อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด 

 

6. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้กับหน่วยงานภายนอกของ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามหนังสือ 
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ที่ ศธ 0661.07/ว 456 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ดังนี้ 
  5.1 ส านักงานสง่เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  5.2 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 
  5.3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวดัฉะเชิงเทรา 
  5.4 โรงเรียนวัดพิมพาวาส (ใต้) 
  5.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
  5.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
  5.7 โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” 
  5.8 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
มีผู้ตอบแบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย  จ านวน  8  คน (รายละเอียดดังตารางที่ 40)   
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ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจากการเผยแพร่ผลงานวิชาการ  
การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจากแบบสอบถามที่ได้จัดส่งได้รับการตอบรับ
จ านวน 8 ฉบับ ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 42  

 

ตารางที ่42 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อคุณภาพเอกสารงานวิจัย (n=8)    
        

ที ่ รายการวจิยั 
ระดบัความคดิเหน็ 

 น้อย 
 ทีส่ดุ 

 น้อย 
 ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก 
ทีส่ดุ 

x̄  
(S.D.) 

แปลผล 

1 หัวข้อเรื่องงานวิชาการมีความ
น่าสนใจ 

จ านวน 0 0 0 6 2 4.25 มาก 
ร้อยละ 0 0 0 75.00 25.00 0.46 

2 วัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา
ของงานวิชาการมีความชัดเจน 

จ านวน 0 0 0 5 3 4.38 มาก 
ร้อยละ 0 0 0 62.50 37.50 0.52 

3 
 

การศึกษาค้นคว้าหลักการ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องครบถ้วน
สามารถอ้างอิงได้ 

จ านวน 0 0 0 4 4 4.50 มาก
ที่สุด ร้อยละ 0 0 0 50.00 50.00 0.53 

4 ผลงานวิชาการสามารถ
น าไปใช้ในการขยายผลการ
ประเมินโครงการอ่ืนๆ ได้ 

จ านวน 0 0 0 4 5 4.63 มาก
ที่สุด 

ร้อยละ 0 0 0 37.50 62.50 0.52 
5 การเรียงล าดับเนื้อหาใน

การศึกษางานวิชาการครบถ้วน 
จ านวน 0 0 1 1 6 4.63 มาก

ที่สุด ร้อยละ 0 0 12.50 12.50 75.00 0.74 

6 การใช้ภาษาเรียบเรียงเพ่ือ
อธิบายงานวิชาการถูกต้อง 

จ านวน 0 0 0 4 4 4.50 มาก
ที่สุด ร้อยละ 0 0 0 50.00 50.00 0.53 

7 แนวทางการประเมินโครงการ
สามารถน าไปใช้กับสถานศึกษา
ทั่วไปได้ 

จ านวน 0 0 1 7 0 3.88 
มาก 

ร้อยละ 0 0 12.50 87.50 0 0.35 

 
จากตารางที่ 42 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณภาพเอกสารงานวิจัยในทุก

ด้านอยู่ในระดับมาก ดังนี้     
1. หัวข้อเรื่องงานวิชาการมีความน่าสนใจ (x̄ = 4.25, S.D. = 0.46) อยู่ในเกณฑ์มาก 

           2. วัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาของงานวิชาการมีความชัดเจน (x̄ = 4.38, S.D. = 0.52)               
อยู่ในเกณฑ์มาก 

3. การศึกษาค้นคว้าหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสามารถอ้างอิงได้ ( x̄ = 4.50,            
S.D. = 0.53) อยู่ในเกณฑ์มาก 
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           4. ผลงานวิชาการสามารถน าไปใช้ในการขยายผลการประเมินโครงการอ่ืน ๆ ได้ (x̄ = 4.63, 
S.D. = 0.52) อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด 

5. การเรียงล าดับเนื้อหาในการศึกษางานวิชาการครบถ้วน ( x̄ = 4.63, S.D. = 0.74) อยู่ใน
เกณฑ์มากที่สุด 

6. การใช้ภาษาเรียบเรียงเพ่ืออธิบายงานวิชาการถูกต้อง (x̄ = 4.50, S.D. = 0.53) อยู่ใน
เกณฑ์มากที่สุด 

7. แนวทางการประเมินโครงการสามารถน าไปใช้กับสถานศึกษาทั่วไปได้ (x̄ = 3.88, S.D. = 0.35) 
อยู่ในเกณฑ์มาก 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวก ช 

แบบตอบรับและภาพกจิกรรม 

1. แบบตอบรบัผลงานวชิาการจากสถานศึกษา  
      สงักัดส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

  2. แบบตอบรบัผลงานวชิาการจากหนว่ยงานอืน่ ๆ 
  3. การเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ 
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1. แบบตอบรบัผลงานวชิาการจากสถานศกึษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
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2. แบบตอบรบัผลงานวชิาการจากหน่วยงานอืน่ ๆ  
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3. การเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ 
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นายอนศุิษฐ ์คณะธรรม เผยแพรผ่ลงานวิชาการ เรือ่ง การประเมนิโครงการจดัการอาชวีศกึษา 

กลุม่เทยีบโอนความรูแ้ละประสบการณร์ายวชิา วทิยาลยัการอาชพีบางปะกง   
ในวนัที ่5 สงิหาคม 2562 ณ วทิยาลยัเทคนคิสระแกว้ 

 

 
โปสเตอร ์เผยแพรผ่ลงานวชิาการ เรือ่ง การประเมนิโครงการจดัการอาชวีศกึษา 
กลุม่เทยีบโอนความรูแ้ละประสบการณร์ายวชิา วทิยาลยัการอาชพีบางปะกง   
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นายอนศุิษฐ ์คณะธรรม ผูอ้ านวยการวทิยาลยัการอาชพีบางปะกง น าเสนอโปสเตอรผ์ลงานวชิาการ เรือ่ง การ
ประเมนิโครงการจดัการอาชวีศกึษากลุม่เทยีบโอนความรูแ้ละประสบการณร์ายวชิา วทิยาลยัการอาชีพบางปะกง  

ในการประชมุวชิาการและน าเสนอผลงานวจิยัระดบัชาต ิการวจิยัดา้นอาชวีะและเทคนคิศกึษา พฒันานวตักรรมเพือ่
ชมุชนและทอ้งถิ่น ครัง้ที่ 4  

 

 

นายอนศุิษฐ ์คณะธรรม ผูอ้ านวยการวทิยาลยัการอาชพีบางปะกง ตอบข้อซกัถามของคณะกรรมการ                      
ในน าเสนอผลงานวจิยั ภาคบรรยาย การประชมุวชิาการและน าเสนอผลงานวจิยัระดบัชาต ิการวจิยัดา้นอาชวีะและ

เทคนคิศกึษา พฒันานวตักรรมเพือ่ชมุชนและทอ้งถิน่ ครัง้ที ่4 
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นายอนศุิษฐ ์คณะธรรม ผูอ้ านวยการวทิยาลยัการอาชพีบางปะกง รบัรางวลัผูน้ าเสนอบทความ ภาคบรรยาย 
“ระดบัดเีดน่” ในการน าเสนอผลงานวจิยัในการประชมุวชิาการและน าเสนอผลงานวจิยัระดบัชาต ิการวจิยัดา้น

อาชวีะและเทคนคิศกึษาพฒันานวตักรรมเพือ่ชมุชนและทอ้งถิน่ ครัง้ที่ 4 

 

นายอนศุิษฐ ์คณะธรรม ผูอ้ านวยการวทิยาลยัการอาชพีบางปะกง ถา่ยภาพหมูร่ว่มการน าเสนอผลงานวจิยั               
ในการประชมุวชิาการและน าเสนอผลงานวจิยัระดบัชาต ิการวจิยัดา้นอาชวีะและเทคนคิศกึษา                      

พฒันานวตักรรมเพือ่ชมุชนและทอ้งถิน่ ครัง้ที ่4 
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เกยีรตบิัตรตบิัตรผูน้ าเสนอบทความวจิยัภาคบรรยาย  “ระดบัดีเดน่” ในการน าเสนอผลงานวจิยัใน
การประชมุวชิาการและน าเสนอผลงานวจิยัระดบัชาติ การวจิยัด้านอาชวีะและเทคนิคศกึษาพฒันา

นวตักรรมเพื่อชมุชนและท้องถิ่น ครั้งที ่4 

 

 



 
 

276 
 

โลร่างวลัผูน้ าเสนอบทความวจิยัภาคบรรยาย  “ระดบัดเีดน่” ในการน าเสนอผลงานวจิยั                       
ในการประชุมวชิาการและน าเสนอผลงานวจิยัระดบัชาต ิการวจิยัดา้นอาชวีะและเทคนคิศึกษา 

พัฒนานวตักรรมเพือ่ชุมชนและท้องถิน่ ครั้งที ่4 
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ประวตัยิอ่ผูป้ระเมนิ 
 

ชื่อ - ชือ่สกลุ  นายอนุศิษฐ์  คณะธรรม  
 

วนั เดือน ปีเกดิ                27 มกราคม 2506 
 

ที่อยู่ปจัจบุนั 41 หมู่ 3 ต าบลพิมพา อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  24130 
 

สถานที่ท างานปจัจบุัน        วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 
 

ต าแหนง่หนา้ที่ปจัจบุนั        ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง                                          
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
ท าหน้าที่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ประวตัิการศกึษา พ.ศ. 2537 ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา 
      มหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. 2550 ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
   มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

ประวตัิการท างาน พ.ศ. 2529 - 2532 ครู 2 ระดับ 2 วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส  
 พ.ศ. 2532 - 2539 อาจารย์ 1 ระดับ 3 วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี  
 พ.ศ. 2539 - 2546 อาจารย์ 2 ระดับ 6 วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี จ.ชลบุรี 
 พ.ศ. 2546 - 2548 อาจารย์ 3 ระดับ 7 วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี จ. ชลบุรี  
 พ.ศ. 2548 - 2550 รองผู้อ านวยการช านาญพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  

จ. ชลบุร ี
 พ.ศ. 2550 - 2553  รองผู้อ านวยการช านาญพิเศษ วิทยาลัยสารพัดช่าง

ชลบุรี  จ. ชลบุรี  
 พ.ศ. 2553 - 2559  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม 

 พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 

 


