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การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมระบบการประเมิ นมาตรฐานวิ ชาชีพของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อรพิน ดวงแก้ว1* พิสฐิ เมธาภัทร2 และ ไพโรจน์ สถิรยากร2
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่องนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและประเมินระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ 2) พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึ กอบรมระบบการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยผู้วจิ ยั ได้พฒ
ั นาระบบการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษาด้วยกระบวนการศึกษาอย่างมีระบบและเป็ นทางการทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
กลุ่มเป้าหมายในการวิจยั เพื่อประเมินระบบการประเมินมาตรฐานวิชพี ของสถานศึกษา ได้แก่ ผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 12 คน
สําหรับกลุ่มเป้าหมายในการวิจยั เพื่อประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมฯ ได้แก่ หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการ
สอน หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล หัวหน้าแผนกวิชา และครูผสู้ อน ของวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จํานวน 15 คน
ผลการวิจยั สรุปได้ด ังนี้ 1) ระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยใช้กรอบทฤษฎีเชิงระบบ ประกอบด้วย (1) ด้านปจั จัยนําเข้า เริม่ จากการกําหนดคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คณะอนุ กรรมการออกข้อสอบระดับจังหวัด
และคณะอนุ กรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และการจัดเตรียมเอกสาร การตรวจสอบคุณสมบัตผิ ู้รบั การประเมิน การ
จัดเตรียมเครื่องมือ อุ ปกรณ์ และสถานที่ประเมิน (2) ด้านกระบวนการเริ่มจากการประชุ มชี้แจง ดําเนิ นการประเมิน
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลการประเมิน การประเมินผลเทียบกับเกณฑ์ และ (3) ด้านผลผลิต เป็ นการสรุปและรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการบริหาร ซึง่ ระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีผลการประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เป็ นไปตามสมมติฐานการ
วิจยั ทีต่ งั ้ ไว้ และ 2) ผลการประเมินหลักสูตรฝึ กอบรมระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามรูปแบบ CIPP พบว่าผู้เชี่ยวชาญประเมินสภาวะแวดล้อมหลักสูตรฝึ กอบรมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ประเมินปจั จัยนําเข้าหลักสูตรมีความสอดคล้องสูงทุกรายการ ประเมินกระบวนการจากการ
นําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริงได้คะแนนผลสัมฤทธิด้์ านทฤษฎีเท่ากับ 85.75/85.21 และคะแนนของผลสัมฤทธิด้์ านปฏิบตั มิ ี
ค่าร้อยละ 80.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่กี ําหนดไว้ทงั ้ ด้านทฤษฎีและด้านปฏิบตั ิ และประเมินผลผลิตโดยผู้บงั คับบัญชาของ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมถึงความเหมาะสมต่อการนําความรู้ และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการออกข้อสอบสําหรับ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพได้ผลอยู่ในระดับมาก ซึ่งจากผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึ กอบรมระบบการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพเป็ นไปตามเกณฑ์ทก่ี าํ หนด หลักสูตรจึงมีประสิทธิภาพตามสมมติฐาน การวิจยั ทีต่ งั ้ ไว้
คําสําคัญ: ระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรฝึกอบรม
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A Development of Training Program of Standard Professional Evaluation System
for Educational Institutes under the Office of Vocational Education Commission
Orapin Doungkaew 1Pisit Methapatara2 and Pirote Stirayakorn2
Abstract
The present study aims to : 1) develop and evaluate and appraisal systems emphasizing professional standards
framework of educational institutions under the Office of the Vocational Educational Commission (OVEC), and 2)
develop and find the efficiency of the training program on professional standards framework of educational
institutions under OVEC. The researcher has systematically and officially developed appraisal systems
emphasizing professional standards framework of educational institutions under OVEC. The target group for the
development of the system included 12 specialists whereas the group in charge of investigating the efficiency of the
developed training program comprises 15 personnel members of Wiang Pa Pao Technical College, ranging from
the Heads of Curriculums, Head of Academic Evaluation, Heads of Departments and faculty members. The results
can be concluded as follows: The appraisal systems emphasizing professional standards framework of educational
institutions under OVEC conducted through system approach consists of: (1) The context factors include the
clarification of quality, roles, and responsibility of the administrative committee, the standard professional evaluation
committee, the provincial testing subcommittee, the subcommittee for standard professional evaluation system and
document preparation, the qualification check on the appraises, and the preparation of the evaluation tools,
processes, and places. (2) The processes started from the meeting to clarify the evaluation steps, checking for the
completion of the result, and the comparision between the findings and the set criteria. (3) The products are the
conclusion and report part presented to the administrative committee. The developed system must reach high
appropriateness according to the hypothesis. The evaluation of the training program and the validation of the
standard professional evaluation tools were carried out based on CIPP Model showing that the specialists
evaluated the context of the training program at very high level and the input evaluation also showed high
congruence at every aspect. The process evaluation revealed that based on the training program, the trainees
achieved the theoretical score at 85.75/85.21 and the practical score at 80.86% which were higher than the set
criteria of both theory and practice. The product evaluation assessed by the management team showed that the
target group achieved high knowledge level and could apply it appropriately in conducting evaluation form for
standard professional evaluation system. The results of the efficiency evaluation were highly appropriate reaching
the research hypothesis.
Keywords: the professional standard assessment system, training course
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1. บทนํา
สืบ เนื่ อ งจากข้อ เสนอการปฏิรู ป การศึก ษาไทยใน
ทศวรรษทีส่ อง (พ.ศ. 2552-2561) ในด้านการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษา ได้กําหนดมาตรการในการพัฒนาคุ ณภาพ
การศึ ก ษาและเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
มาตรฐานอาชีวศึกษา ให้สามารถผลิตกําลังคนทีม่ คี วามรู้
ความสามารถทัง้ เชิงวิชาการและวิชาชีพ มีความรู้ ทักษะ
และสมรรถภาพในการประกอบอาชีพ เป็ น กํ า ลัง คน
ฐานความรู้ ช่ า งเทคนิ ค ที่มีฝี ม ื อ และนั ก เทคโนโลยี ท่ี
เชีย่ วชาญ มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนลักษณะนิสยั การ
ทํางาน สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้ [1] ซึง่ ในยุค
โลกาภิว ัฒน์ กํ าลังคนที่ม ีคุ ณภาพถือเป็ นองค์ประกอบ
สําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ให้บรรลุเป้าหมายทีก่ าํ หนด โดยเฉพาะในภาวะที่
ภาคการผลิตทัง้ อุ ตสาหกรรม เกษตรกรรม และธุ รกิจ
บริการมีการแข่งขันสูงทัง้ ภายในประเทศและตลาดโลก
รวมทัง้ การผลิตและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่อง เป็ นผลให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงระบบการ
ทํ า งานทัง้ ลักษณะงานและวิธีการทํ างาน ซึ่งการผลิต
กําลังคนจากระบบการศึกษาไม่สามารถปรับเปลีย่ นได้ทนั
การ ทําให้ผูส้ าํ เร็จการ ศึกษามีทกั ษะความรูไ้ ม่สอดคล้อง
กับความต้องการ เกิดปญั หาการขาดแคลนกําลังคนใน
หลายสาขาวิชาชีพ ทัง้ ด้านปริมาณและคุณภาพ [2]
จากการศึกษาสภาพปญั หาการผลิตกําลังคนของสาย
วิชาชีพ พบว่า ขาดคุณภาพ มีคุณสมบัตไิ ม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ และปริมาณการผลิต
กําลังคนไม่เพียงพอกับความต้องการตลาดแรงงาน ทําให้
เกิดปญั หาคนว่างงานไปพร้อมกับปญั หาการขาดแคลน
กําลังคนทีม่ คี ุณภาพในทุกสาขาวิชา นอกจากนัน้ คุณภาพ
แรงงานที่ขาดแคลน (Skill Gap) ระหว่างระดับความ
สามารถทางด้ านต่ าง ๆ กับ ความคาดหวังของสถาน
ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในด้าน
คอมพิวเตอร์ ภาษา ต่างประเทศ และทักษะในการวิเคราะห์
แก้ไขปญั หายังขาดคุณภาพอย่างมาก และจากรายงาน
การวิจ ัย ยุ ทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากํ าลังคนของ
ประเทศในช่ วงการปฏิรูปการ ศึกษาในทศวรรษที่สอง
พ.ศ. 2552 – 2561 พบว่าในกลุ่มอุตสาหกรรม มีความ
ต้องการกําลังคนทีม่ ลี กั ษณะใน 3 ด้าน คือ 1) ความรูแ้ ละ
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ทัก ษะที่ จํ า เป็ น 2) ความรู้ แ ละทัก ษะวิ ช าชีพ และ 3)
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการทํางาน สําหรับ
คุณภาพกําลังคนพบว่ากําลังคนทีผ่ ลิตได้ขาดคุณลักษณะ
ทัง้ ด้านความรู้และทักษะที่จําเป็ น สถาประกอบการส่วน
ใหญ่ตอ้ งนําไปฝึ กอบรมอีกอย่างน้อย 3 – 6 เดือน ทําให้
ต้องมีค่าใช้จ่ายและเสียเวลาเพิม่ ขึน้ [3]
จากความเป็ นมาและความสําคัญของปญั หาดังกล่าว
ผูว้ จิ ยั จึงมีความเห็นว่าการประเมินมาตรฐานวิชาชีพมีความ
สําคัญและจําเป็ นต่อผูเ้ รียน ถ้าผูส้ าํ เร็จการศึกษามีความ
สามารถและมีมาตรฐานวิชาชีพ (Vocational Qualifications
หรือ VQs) อยู่ในระดับสูง ทัง้ ความสามารถทีจ่ ําเป็ นต้อง
นํ าไปใช้ปฏิบตั ิงานโดยตรงและความสามารถเสริม ที่จะ
ทําให้งานมีความประณีต มีคุณภาพ และเป็ นทีพ่ อใจของ
ผูใ้ ช้ผลงาน นอกจากจะทําให้คุณภาพของผลผลิตหรือของ
งานสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้แล้ว ยังจะเป็ นสิง่ ที่
ส่งเสริมคุณภาพของกําลังคนให้มโี อกาสเจริญก้าวหน้าใน
หน้าทีก่ ารงาน (Career Path) ของตนเองได้อกี ด้วย [4]
ตลอดจนเป็ นการประเมินสมรรถนะของผูเ้ รียนเพื่อประกัน
คุ ณภาพการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาในด้านการ
เตรียมความพร้อมของผูเ้ รียนและผู้สาํ เร็จการศึกษาก่อน
เข้ า สู่ ต ลาดแรงงานที่ มี ม าตรฐานและเป็ นที่ ย อมรั บ
นอกจากนี้ยงั เป็ นการเตรียมความพร้อมของผูเ้ รียนก่อนที่
จะเข้าสู่ระบบการประเมินมาตรฐานจากสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) และ
สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพทีก่ าํ ลังจะเกิดขึน้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมี
ความสนใจทีจ่ ะพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมระบบการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษาให้เป็ นรูปธรรม และมีแนวทาง
การปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนสําหรับนําไปใช้เป็ นคู่มอื ในการดําเนิน
งานสําหรับพัฒนาคุณภาพการจัดการด้านอาชีวศึกษา
2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1 เพื่ อ พั ฒ นาและประเมิ น ระบบการประเมิ น
มาตรฐานวิ ช าชี พ ของสถานศึ ก ษาสัง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2.2 เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึ กอบรม
ระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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3. สมมติ ฐานของการวิ จยั
3.1 ระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถาน
ศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่
พัฒนาขึน้ มีประสิทธิภาพจากการประเมินความเหมาะสม
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญมีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมากขึน้ ไป
3.2 หลักสูตรฝึกอบรมระบบการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถนําไปใช้ฝึกอบรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การทบทวนวรรณกรรม
4.1 การประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษาเป็ นข้อกําหนดในการจัดการ
ศึกษาอาชีวศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการ
กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และประกันคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา ดังนัน้ การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
ได้กําหนดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาชีว ศึกษาโดย
ยึด หลักในการจัดการอาชีวศึกษาและปรัชญาเป็ นสําคัญ
และหลักการจัดการอาชีวศึกษา จะต้ องสอดคล้องกับ
พระราชบัญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และ
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 โดยการจัด
การอาชีวศึกษาเป็ นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มี
งานทํา มีอาชีพ เพื่อนําไปสูก่ ารพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ นอกจากนี้ยงั มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ี
สําคัญ คือการผลิตและพัฒนาศักยภาพกําลังคนจะต้อง
อาศัยความมุ่งมันและความร่
่
วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้
ได้กําลังคนสําหรับการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้ายิง่ ๆ ขึน้ ไป รวมไปถึงปรัชญาของการจัด
การอาชีวศึกษา จะต้องจัดให้ผเู้ รียนมีความรู้ ความสามารถ
และทักษะในการปฏิบตั งิ านเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้มกี ารกําหนดให้ผเู้ รียนด้านอาชีวศึกษา
จะต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน
4.2 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง การกําหนดคุณลักษณะ
(Qualification
Standards) สํ า หรั บ ผู้ มี วิ ช าชี พ
(Professional) ในรูปการอธิบายถึงความรู้ (Knowledge)
ความสามารถ (Abilities) และทักษะ (Skill) ตลอดจน
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ลัก ษณะนิ ส ัย จรรยาบรรณในวิชาชีพ ที่ต้ อ งการ เพื่อ
คาดคะเนศักยภาพสําหรับการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามตําแหน่ ง
ทีร่ บั ผิดชอบ พร้อมทัง้ กําหนดวิธกี ารสําหรับตัดสินว่าผูร้ บั
การประเมินมีศกั ยภาพนัน้
มาตรฐานวิชาชีพเป็ นมาตรฐานเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนทีส่ อดคล้องกับความต้องการ
โดยการมีส่วนร่ วมขององค์กรทางวิชาชีพในการจัดทํา
มาตรฐานวิชาชีพนัน้ ต้องพิจารณาจากมาตรฐานอาชีพที่
กําหนดจากสมรรถนะของงานหลักแต่ ละอาชีพ ร่วมกับ
องค์ประกอบของการจัดการศึกษาทัง้ 3 ด้าน คือ ความรู้
ทักษะและกิจนิสยั เพื่อนํ ามากําหนดเป็ นสมรรถนะหรือ
ความสามารถการศึกษาวิชาชีพของผูเ้ รียนด้านอาชีวศึกษา
โดยการดําเนินการร่วมกันของบุคลากรทางการศึกษาและ
บุคลากรจากองค์กรทางวิชาชีพ พัฒนามาเป็ นมาตรฐาน
วิชาชีพแต่ละสาขาวิชาทีเ่ รียน [1]
4.3 ประโยชน์ของมาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานวิชาชีพอาจจะเรียกได้อกี อย่างว่ามาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพ หรือมาตรฐานเกี่ยวกับหลักสูตรการ
เรียนรู้ ว่าครอบคลุมสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพนัน้ ๆ
หรือไม่ซง่ึ มาตรฐานวิชาชีพจะมีประโยชน์ ดังนี้
4.3.1 ใช้เป็ นกรอบในการพัฒนาหลักสูตรการ
ศึกษา การฝึ กอบรม การจัดการเรียนการสอน และเกณฑ์
การประเมิน มาตรฐานวิชาชีพ เสริมสร้างองค์ความรูแ้ ละ
ยกระดับมาตรฐานการปฏิบตั งิ านของผูท้ ด่ี ํารงในตําแหน่ ง
วิชาชีพ และตําแหน่งอื่นซึง่ ปฏิบตั งิ านเกีย่ วข้องให้สามารถ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3.2 ใช้เป็ นเครื่องมือสร้างขวัญ กําลังใจและ
ความภาคภูมใิ จแก่ผปู้ ฏิบตั งิ านในวิชาชีพ
4.3.3 กําหนดกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับ
เป็ นแนวทางในการกํ า หนดความประพฤติ เพื่อ รัก ษา
ชื่อเสียง และเสริมสร้างเกียรติภูมขิ องผูป้ ฏิบตั งิ านให้เป็ น
ทีเ่ ลื่อมใส ศรัทธาและยกย่องมากขึน้
4.3.4 จัดตัง้ หน่ วยงานรับผิดชอบการรับรอง
วิชาชีพให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ านในวิชาชีพทีส่ ามารถปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างมืออาชีพ
4.4 สมรรถนะ
สมรรถนะหมายถึงความรู้ ความสามารถของบุคคลที่
ั หาใด ๆ ที่กําหนดให้
จะคิด ทํา ปฏิบตั ิ และการแก้ป ญ
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สามารถบรรลุผลได้จริง คือทําอะไรได้จริง สมรรถนะเกิด
จากการมีความรู้จริงในเรื่องนัน้ ๆ ซึ่งอาจจะได้มาโดย
การเรียนรูท้ งั ้ ในเชิงทฤษฎี หรือเชิงประสบการณ์ จนทํา
ให้สามารถแก้ปญั หาเฉพาะด้านนัน้ ๆ ได้ ซึง่ สมรรถนะใน
ด้านหนึ่ง ๆ อาจประกอบด้วยความรู้ ประสบการณ์ และ
ทักษะในหลายด้านพร้อม ๆ กัน [5]
4.5 องค์ประกอบสมรรถนะประกอบด้วย 5 ส่วน คือ [6]
4.5.1 ทักษะ (Skills) เป็ นความสามารถในการ
ปฏิบตั งิ านด้วยความมุ่งมันจากจิ
่
ตใจและร่างกาย
4.5.2 ความรู้ (Knowledge) เป็ นข้อมูลทีอ่ ยู่ใน
ตัวบุคคล ซึง่ จําเป็ นต่อหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ
4.5.3 อุปนิสยั (Trait) เป็ นคุณลักษณะที่มกั จะ
แสดงออกเพื่อโต้ตอบต่อสถานการณ์หนึ่งๆ อันนื่องมาจาก
ปฏิกริ ยิ าตอบสนองต่อปญั หาหรือสถานการณ์ของแต่ละคน
4.5.4 แนวคิดของตนเอง (Self Concept) จัดเป็ น
ส่วนหนึ่งของค่านิยม (Value) ทัศนคติ (Attitude) และ
ภาพลักษณ์ของตน (Self Image) ซึง่ สามารถสังเกตจาก
พฤติกรรมทีแ่ สดงออกมา
4.5.5 แรงขับ (Motive) เป็ นสิง่ ทีซ่ ่อนเร้นอยู่ใน
ความคิดหรือความต้องการทีจ่ ะเป็ นต้นเหตุของการแสดงออก
5. วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั
5.1 ขัน้ ตอนการดําเนินการวิจยั สามารถสรุปได้ดงั รูปที่ 1
ศึกษาเอกสาร งานวิจยั
ั บนั ปญั หาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ศึกษาสภาพปจจุ
ร่างระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (คู่มอื )
จัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group)
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
นําหลักสูตรฝึกอบรมระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพไปใช้
ติดตามผลการฝึกอบรมระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

รูปที่ 1 แสดงขัน้ ตอนในการดําเนินการวิจยั
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5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั
กลุ่มเป้าหมายในการวิจยั ประกอบด้วย 6 กลุ่มตาม
ขัน้ ตอนการวิจยั 8 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนการศึกษาสภาพป จั จุบ ัน ปญั หา และความ
ต้องการจําเป็ นในการฝึ กอบรม กลุ่ มเป้ าหมาย ได้แก่
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล หัวหน้าแผนก
วิชา และครู ผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา จากสถานศึกษาใน 5 ภาค
จํานวน 37 สถานศึกษา
ขัน้ การตรวจสอบเครื่อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย กลุ่ ม
เป้าหมาย ได้แก่ นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัยที่ม ี
ความรูแ้ ละประสบการณ์ทางด้านการวิจยั และผูบ้ ริหารที่
มีความรู้ และประสบการณ์ดา้ นการบริหารการศึกษาอย่าง
น้อย 10 ปี จํานวน 5 คน
ขัน้ ตอนการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อ
พิจารณาร่างระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ได้แก่
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นการประเมิ น
มาตรฐานอาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ จากสํานักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา และสถานประกอบการ จํานวน
ทัง้ สิน้ 12 คน
ขัน้ ตอนการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ของสถานศึกษาฯ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญที่ม ี
ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตร และระบบการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ เป็ นอย่างดี ผูเ้ ชีย่ วชาญจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และผู้ เ ชี่ ย วชาญจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 15 คน
ขัน้ นําไปใช้จริง (Implement) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
ผู้อํานวยการสถานศึกษา รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
หัวหน้ างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หัวหน้ า
งานวัดผลและประเมินผล หัวหน้าแผนกวิชาและครูผสู้ อน
ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค เวี ย งป่ า เป้ า สัง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 15 คน
ขัน้ ติดตามผลการฝึ กอบรม กลุ่ มเป้ าหมาย ได้แก่
ผู้อํ า นวยการสถานศึก ษา และรองผู้ อํ า นวยการฝ่ า ย
วิชาการ ของวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และข้อสอบทีผ่ เู้ ข้ารับการ
อบรมสร้างขึน้ ผ่านการหาค่าความเชื่อมันโดยการนํ
่
าไป
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ให้นกั ศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
จํานวน 20 คน ทดสอบ นํ าผลคะแนนมาวิเคราะห์หาค่า
ความเชื่อมันของข้
่
อสอบทัง้ ฉบับ โดยใช้สตู ร KR-20 ได้
ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.77
5.3 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย สามารถแบ่ ง ตาม
ขัน้ ตอนการวิจยั ได้ดงั นี้
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ สํ า หรับ การวิ จ ัย ในขัน้ ตอนการหา
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึ กอบรมฯ โดยการประเมิน
ความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ แบบประเมิน
ความเหมาะสมของระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ของสถานศึกษา สัง กัดสํ านั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั สําหรับการประเมินหลักสูตร
ฝึ กอบรม โดยประยุ กต์ ใช้รู ป แบบการประเมิน CIPP
Model มีดงั นี้
การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation :
C) ใช้แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม
การประเมินปจั จัยนํ าเข้า (Input Evaluation : I )
เครื่ อ งมื อ ในการวิ จ ั ย ได้ แ ก่ (1) แบบประเมิ น ความ
สอดคล้อง (IOC) ของหลักสูตรฝึ กอบรม (2) ความ
สอดคล้ อ งของหัว ข้อ เรื่ อ งกับ หลัก สู ต รฝึ ก อบรม (3)
ความสอดคล้ อ งของหัว ข้ อ เรื่อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง
พฤติกรรม (4) ความสอดคล้องของเนื้อหาการฝึ กอบรม
กับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (5) ความสอดคล้องของ
วัต ถุ ป ระสงค์ เ ชิง พฤติ ก รรมกับ แบบทดสอบ และ (6)
ความเหมาะสมของแบบประเมินผลการฝึกอบรม
การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P)
เครื่องมือในการวิจยั ได้แก่ (1) แบบประเมินผลสัมฤทธิ ์
ด้านความรูข้ องผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ แบบฝึกหัด
และแบบทดสอบ (2) แบบประเมินผลสัมฤทธิด้์ านทักษะ
ของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม (3) แบบสอบถามเพื่อประเมิน
ผลการฝึกอบรมและ (4) แบบประเมินผลวิทยากรฝึกอบรม
การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P)
ประกอบด้วย (1) แบบติดตามผลความพึงพอใจของ
ผูบ้ งั คับบัญชา และ (2) ตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบที่
ผูเ้ ข้ารับการอบรมสร้างขึน้ โดยการวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อมันของข้
่
อสอบทัง้ ฉบับ
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5.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จะทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝึ กอบรม และค่ าดัชนี ความสอดคล้อง โดยใช้
สูตรดังต่อไปนี้ [7]
5.4.1 หาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึ กอบรมว่า
เป็ นไปตามเกณฑ์ทผ่ี วู้ จิ ยั กําหนด 80/80 หรือไม่
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์
E1 / E2 ใช้สตู ร

E1 = Σx / N x 100

(1)

E2 =

(2)

A
Σy / N
x 100
B

เมื่อ E1 หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการคิดจาก
คะแนนแบบฝึกหัด
E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิคิ์ ดจาก
คะแนนการประเมินหลังเรียน
Σx หมายถึง ผลคะแนนรวมจากการทําแบบฝึกหัด
Σy หมายถึง ผลคะแนนรวมจากการทําแบบประเมิน
หลังเรียน
N หมายถึง จํานวนผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
A หมายถึง คะแนนรวมของแบบฝึกหัด
B หมายถึง คะแนนรวมของแบบประเมิน
5.4.2 ค่าดัชนีความสอดคล้อง [5]
IOC =

∑R
N

(3)

เมื่อ IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคล้อง
ΣR หมายถึง ผลรวมของการพิจารณาของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ
N หมายถึง จํานวนผูเ้ ชีย่ วชาญ
6. สรุปผลการวิ จยั
6.1 ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพระบบ
การประเมิน มาตรฐานวิช าชีพ ของสถานศึก ษาสัง กัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดังรูปที่ 2
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รูปที่ 2 แสดงระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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จากรูปที่ 2 ระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของ
สถานศึกษาสัง กัด สํา นักงานคณะกรรมการการอาชีว
ศึก ษา จะประกอบไปด้ว ย ด้า นป จั จัย นํ า เข้า ได้ แ ก่
คณะกรรมการการบริห ารจัด การประเมิน มาตรฐาน
วิช าชีพ คณะกรรมการดํา เนิ น การประเมิน มาตรฐาน
วิชาชีพ คณะอนุกรรมการออกข้อสอบระดับจังหวัด และ
คณะอนุ ก รรมการประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ ด้ า น
กระบวนการ เป็ นขัน้ ตอนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ได้แ ก่ การประชุ ม ชี้แ จง การดํา เนิ น การประเมิน การ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ และการประเมินผลเทียบกับ เกณฑ์ และด้า น
ผลลัพธ์ ได้แก่ การสรุปและรายงานผล
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายการประเมิน
ระบบการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
องค์ประกอบการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

N

X

S.D

ระดับความ
เหมาะสม

12 4.18 0.58

มาก

12 4.20 0.49

มาก

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน
12 คน พบว่า มีความเหมาะสมมาก ( X = 4.18) ซึง่
เป็ นไปตามสมมติฐานของการวิจยั
6.2 ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ผลการพัฒนาหลักสูตรได้ 7 หัวข้อเรื่อง ดังนี้ 1) การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 2) การวัดและประเมินผล 3) ชนิดของ
เครื่องมือวัดผลด้านทฤษฎี 4) ชนิดของเครื่องมือวัดผล
ด้านปฏิบตั ิ 5) ชนิดของเครื่องมือวัดผลด้านเจตคติ 6)
หลักการหาคุณภาพของข้อสอบ 7) หลักการกําหนด
เกณฑ์การประเมิน
ผลการประเมินหลักสูตรฝึ กอบรมระบบการประเมิน
มาตรฐานวิ ช าชี พ ของสถานศึ ก ษาสัง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ
การประเมินซิป (CIPP Model) ผลปรากฏดังนี้
(1) การประเมินบริบท (Context Evaluation : C) ผล
การประเมินพบว่ าหลักสูตรฝึ กอบรมระบบการประเมิน
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มาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ จํานวน 5 คน
พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ ( X = 4.77)
(2) การประเมินปจั จัยเบือ้ งต้น (Input Evaluation: I)
ตารางที่ 2 ผลการประเมินปจั จัยเบือ้ งต้นของหลักสูตร
ฝึกอบรม
รายการประเมิน
หัวข้อเรือ่ งกับหลักสูตร
ฝึ กอบรม
หัวข้อเรือ่ งกับวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม
เนื้อหากับวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม
แบบทดสอบกับวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม
แบบประเมินผลการฝึกอบรม

N

IOC ผลการประเมิน

5

1.00

สอดคล้องสูง

5

1.00

สอดคล้องสูง

5

1.00

สอดคล้องสูง

5
5

1.00
0.99

สอดคล้องสูง
สอดคล้องสูง

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินปจั จัยเบื้องต้นของ
หลักสูตรฝึกอบรม โดยการประเมินความสอดคล้องของ
หัวข้อเรื่องกับหลักสูตรฝึกอบรม หัวข้อเรื่องเนื้อหา แบบ
ทดสอบกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และแบบประเมินผล
การฝึกอบรม พบว่า มีความสอดคล้องสูงทุกรายการ
(3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P)
ตารางที่ 3 ผลการประเมินผลสัมฤทธิของหลั
กสูตรฝึก
์
อบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั สิ าํ หรับการ
นําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง
(Implementation)
รายการประเมิน

N

คะแนนแบบฝึ กหัด (E1)
คะแนนแบบทดสอบ (E2)
คะแนนภาคปฏิบตั ิ

15
15
15

คะแน คะแนน
ร้อยละ
นเต็ม ทีไ่ ด้
1845 1582 85.75
1845 1572 85.21
1845 1492 80.86

จากตารางที่ 3
ผลการประเมินผลสัมฤทธิข์ อง
หลักสูตรฝึกอบรม พบว่า ร้อยละของคะแนนแบบฝึ กหัดมี
ค่าเท่ากับ 85.75 ร้อยละของคะแนนแบบทดสอบมีค่า
เท่ ากับ 85.21 และผลสัมฤทธิข์ องหลักสูตรฝึ กอบรม
ภาคปฏิ บ ั ติ มี ค่ า ร้ อ ยละ 80.86 โดยกํ า หนดเกณฑ์
ภาคทฤษฎี E1/E2 เท่ากับ 80/80 และเกณฑ์ภาคปฏิบตั ิ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้ทงั ้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
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(4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P)
จากการสอบถามความคิดเห็นจากผูบ้ งั คับบัญชา พบว่า ผู้
เข้าอบรมมีการนํ าความรู้และทักษะการปฏิบตั ิไปใช้จริง
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.18)
ตารางที่ 4 ผลการติดตามประเมิน ผลการปฏิบ ัติง าน
ของผูเ้ ข้าอบรมหลักสูตรฝึ กอบรมระบบการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายการประเมิน
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา

N
5

S.D
X
4.18 0.27

ผลการประเมิน
มาก

จากตารางที่ 4 ผลการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานของผู้เข้าอบรมตามความคิดเห็นของผู้บงั คับบัญชา
ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และหัวหน้าแผนกวิชา พบว่า
มีความคิดเห็นต่อการนําความรู้ และทักษะไปปฏิบตั อิ ยู่ใน
ระดับดี และจากการนํ าข้อสอบที่ผู้เข้าอบรมสร้างขึน้ ไป
ทดสอบกับนักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิค
เชียงราย จํานวน 20 คน นํ าคะแนนจากการสอบไป
วิเคราะห์หา ค่าความเชื่อมันของข้
่
อสอบทัง้ ฉบับ ด้วยสูตร
KR-20 ได้ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.77
7. การอภิ ปรายผล
7.1 การพัฒนาและประเมินระบบการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒใิ น
ระดับมาก ซึ่งเป็ นไปตามสมมุติฐาน ที่กําหนดไว้ ทัง้ นี้
อาจเนื่องมาจากผู้วจิ ยั ได้มกี ารศึกษาข้อมูลจากผู้ปฏิบตั ิ
งานในระดับนโยบายของหน่ วยงานต้นสังกัดระดับปฏิบตั ิ
ของสถานศึกษา ที่มคี วามรู้ ความเข้าใจด้านการประเมิน
มาตรฐานวิช าชีพ และข้อ มู ล จากสถานประกอบการ
หน่ วยงานทีด่ ําเนินการประเมินมาตรฐานอาชีพ พร้อมทัง้
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการเชิงระบบ เพื่อนํ า
ข้อ มู ล ที่ไ ด้ ม าวิเ คราะห์ สัง เคราะห์ พัฒ นาระบบการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษาขึ้น พร้อมทัง้
สร้างคู่มอื ประกอบการดําเนินงาน จํานวน 3 เล่ม โดยให้
ผู้ทรงคุ ณวุ ฒิพิจารณาความเหมาะสม และนํ าไปสร้า ง
หลัก สู ตรฝึ ก อบรมด้ ว ยกระบวนการวิจ ัย ตามขัน้ ตอน
เพื่อให้กระบวนการดังกล่าวเป็ นระบบที่มมี าตรฐานและ
ได้รบั การยอมรับจากหน่วยงานประเมิน
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7.2 หลักสูตรฝึกอบรมระบบการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาที่พฒ
ั นาขึน้ ได้นําไปเก็บรวบรวมข้อมูล
กั บ กลุ่ ม เป้ าหมาย หลั ง จากนั ้น นํ า มาวิ เ คราะห์ ค่ า
ประสิทธิภาพหลักสูตรโดยประยุกต์ใช้รูปแบบ CIPP ผล
การประเมินผ่าน ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กําหนด ซึ่ง
เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ทีต่ งั ้ ไว้ ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก
การออกแบบพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมในครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้
วิเคราะห์รายละเอียดองค์ประกอบของระบบมาจากผู้ท่ี
ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
โดยตรง และผูเ้ ชี่ยวชาญทีม่ คี วามรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ
การประเมินมาตรฐานที่ได้รบั การยอมรับ จากนัน้ ได้ทํา
การวิเคราะห์หวั ข้อเรื่อง เพื่อให้ได้ห ัวข้อเรื่องย่อยที่มี
รายละเอีย ดในเชิ ง ของเนื้ อ หา วิเ คราะห์ ค วามรู้ ห ลัก
ความรูย้ ่อยในแต่ละหัวข้อเรื่อง เพื่อนําข้อมูลทีไ่ ด้ไปเขียน
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และสร้างหลักสูตรฝึ กอบรม
ส่งผลให้หลักสูตรฝึ กอบรมระบบการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา มีความสมบูรณ์สามารถนําไปใช้ฝึกอบรม
ได้ อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ จากผลการวิเ คราะห์ ห าค่ า
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึ กอบรมระบบการประเมิน
มาตรฐานวิ ช าชี พ ของสถานศึ ก ษาสัง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากการนําหลักสูตรไปใช้
จริง (Implementation) จํานวน 7 เรื่องผลสัมฤทธิหลั
์ กสูตร
ฝึ กอบรมระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถาน
ศึกษาสังกัด สํานั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา
(E1/E2) เท่ากับ 85.75/85.21 แสดงว่าหลักสูตรฝึ กอบรมมี
ผลสัมฤทธิตามเกณฑ์
ทก่ี ําหนดไว้ท่ี 80/80 ซึง่ สอดคล้อง
์
[8]) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมครู ด้วยวิธี
ผสมผสานในการจัดฝึ กอบรมนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมสําหรับการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
พบว่ าประสิทธิภาพของหลักสู ตรฝึ กอบรมที่ผู้ วิจ ัยได้
พัฒนาขึน้ มีประสิทธิภาพ 82.85/81.57 สูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ตัง้ ไว้ 80/80 แสดงว่าผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะ
ในการจัดฝึ กอบรมด้วยวิธีผสมผสานในการจัดฝึ กอบรม
นักเรียนอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้อาจเป็ น
เพราะหลักสูตรฝึกอบรมครู ทีส่ ร้างขึน้ ได้ผ่านการออกแบบ
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม – ธั น วาคม 2559

มาอย่างดี ทัง้ ด้านเนื้อหาทีผ่ ่านการวิเคราะห์จากงานจริง
ทําให้มคี วามรู้และทักษะสามารถนํ าไปปฏิบตั งิ านได้จริง
มีการฝึ กปฏิบตั ิซ้าํ ระหว่างการฝึ กอบรมจึงทําให้ผู้เข้ารับ
การฝึ กอบรมมีความชํานาญมากขึน้ และยังสอดคล้องกับ
[9] ได้ศกึ ษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้วย
ตนเองในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ ทีเ่ น้นสมรรถนะ
สําหรับครูช่ างอุ ตสาหกรรม พบว่ า ประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝึ กอบรมมีค่าเท่ากับ 84.85/82.64 เป็ นไปตาม
เกณฑ์ E1/E2 ทีก่ ําหนด คือ 80/80 และผลการประเมิน
ภาคปฏิบตั ขิ องผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม มีคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ
78.34 มากกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนดไว้รอ้ ยละ 75 ซึง่ สูงกว่า
เกณฑ์ทก่ี าํ หนด
8. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิ จยั ไปใช้
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรนํ าระบบ
การประเมิน มาตรฐานวิ ชาชี พ ของสถานศึก ษาสัง กัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไปพิจารณาให้
อาชีวศึกษาจังหวัดแต่ ละจังหวัด นํ าไปใช้ในการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษา และขยายผลสู่การปฏิบตั ิ
ในแต่ ละสถานศึกษาให้เป็ นรู ปธรรม ดําเนิ นการกํ ากับ
ติดตามผลการดํ าเนิ นงานอย่ างต่ อเนื่ อง และหลักสูตร
ฝึ กอบรมระบบการประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ ของ
สถานศึกษา ควรได้รบั การส่งเสริม สนับสนุ นจากผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา นํ าไปพัฒนาบุคลากรของสถาน ศึกษาให้ม ี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมิน ผลการ
กําหนดสมรรถนะของผูเ้ รียนที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการอย่างแท้จริง โดยความร่วมมือกับ
สถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแต่
ละสาขาวิชาชีพและจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา
แต่ละกลุ่มจังหวัด เพื่อใช้ในการจัดฝึ กอบรมบุคลากรของ
สถานศึกษาทีท่ ําหน้าที่ประเมินมาตรฐานวิชาชีพในแต่ละ
กลุ่มจังหวัด รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษาแต่ละแห่ง
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