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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการวัดและประเมินผล
หลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริง โดยใช้กระบวนการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม สําหรับครูอาชีวศึกษา
มุจลินทร์ บินชัย1* ไพโรจน์ สถิรยากร2 และ พิสิฐ เมธาภัทร2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและประเมินรูปแบบการวัดและประเมินผลหลักสูตรรายวิชาตามสภาพ
จริง และ 2) พัฒนาและประเมินหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการวัดและประเมินผลหลักสูตร
รายวิชาตามสภาพจริง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สําหรับครูอาชีวศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเลือก
ตามเกณฑ์ที่กําหนดจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา ครูผู้สอน และผู้เรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวนรวมทั้งสิ้น 667 คน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ผลการพัฒนารูปแบบการวัดและ
ประเมินผลหลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริง พบว่า ได้รูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์ของ 5 องค์ประกอบในการดําเนินการวัด
และประเมินผล ได้แก่ 1)การกําหนดเป้าหมายของงานจากหลักสูตรรายวิชา 2) การกําหนดภาระงานตามสภาพจริง 3) การ
วัดผล 4) การประเมินภาระงาน และ5) การประเมินสรุป โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนร่วม ส่วนผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมมากที่สุด 2) ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
วิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการวัดและประเมินผลหลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม สําหรับครูอาชีวศึกษา พบว่า หลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ และกิจนิสัยที่ดี
เกี่ยวกับ การเป็นวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วย 11 หัวข้อเรื่อง แต่ละหัวข้อเรื่องมีองค์ประกอบคือ เนื้อหา สื่อ
กิจกรรม และการประเมินผลของแต่ละเรื่อง การประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรได้ประยุกต์ใช้รูปแบบซิปป์ สรุปผลได้
ดังนี้ การประเมินบริบท พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด การประเมินปัจจัยเบื้องต้นได้ดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตรมีค่าความสอดคล้องสูง การประเมิน
กระบวนการมีค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี 86.15/84.89 และภาคปฏิบัติมีค่าร้อยละ 85.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด
และผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมระดับมากที่สุด และการประเมินผลผลิตโดยการติดตามผลการเป็น
วิ ทยากรหลั กสู ตรฝึ กอบรมให้ กั บครู ผู้ สอนมี ค่ าคะแนนผลสั มฤทธิ์ ภาคทฤษฎี 83.28/82.12 และ 82.82/ 81.05 และ
ภาคปฏิบัติมีค่าร้อยละ 82.22 และ 82.24 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด รวมถึงได้ติดตามผลการฝึกอบรมของวิทยากรจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมระดับมาก และติดตามผลการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการวัดและประเมินผลหลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริงของครูผู้สอนที่ผ่านการฝึกอบรมจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนของครูผู้สอนระดับมากที่สุด ส่วนครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อ
คุณลักษณะของผู้เรียนด้านการคิดการทํางาน และการแก้ปัญหาในระดับมาก
คําสําคัญ: รูปแบบการวัดและประเมินผลหลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริง หลักสูตรฝึกอบรม กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
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The Development of Trainers’ Training Course on Authentic Evaluation
Using Participatory Learning Method for Vocational Teachers
Mujalin Binchai1* Pairote Stirayakorn2 and Pisit Methapatara2
Abstract
The purposes of this study were to 1) develop and verify the model of authentic evaluation
course, and to 2) develop and verify the trainers’ training course using participatory learning
method for vocational teachers. The subjects of this research were selected according to the set
criteria, the total amount of 667 persons including the specialists, college administrators, department
heads, teachers, and students under the Office of Vocational Education Commission with the
results as follows. 1) The authentic assessing model revealed 5 correlation aspects, i.e. 1) defining
the target of the subject, 2) defining the authentic workload, 3) evaluating, 4) workload evaluating,
and 5) concluding the results. The specialists reported the efficiency of the developed model at
very high appropriateness. 2) The results of the efficiency evaluation using CIPP Model on the 11 topics
of the program showed that the context evaluation presented very high appropriateness of the
training course. The input evaluation revealed high IOC between behavioral objective and other
components of the program resulting in the theoretical achievement at 86.15/84.89 and the
practical part at 85.14 higher than the set criteria. The trainees also reported very high satisfaction.
Moreover, the follow-up evaluation conducted by the trainers showed high achievement of the
theoretical part at 83.28/82.12 and 82.82/81.05 the practical part at 82.22 and 82.24 higher than
the set criteria. The management team also reported high satisfaction on the task of the trainees.
Furthermore, the students were satisfied with the teaching method and the teachers. Finally, the
teachers were satisfied with the improvement of students on critical thinking, practical work, and
problem solving.
Keywords: Authentic evaluation model, training course, participatory learning
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1. บทนํา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ระบุให้
การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง สามารถจัด
การเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบและการประเมิน
ผลการเรี ยนให้ ประเมิ นเป็ นรายวิ ชาและประเมิ นตาม
สภาพจริงต่ อเนื่ องตลอดภาคเรี ยน ด้านความรู้ ความ
สามารถ และเจตคติ [1] ดังนั้นการส่งเสริมให้ครูมีความรู้
ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีต่อการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงจะช่วยให้ครูสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้
พัฒนาผู้เรียนได้ ดังผลการวิจัยของสุปราณี [2] และทรง
ศรี [3] ได้เสนอการนํารูปแบบการประเมินผลตามสภาพ
จริงไปใช้จะส่งผลต่อผู้เรียนดังนี้ 1) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 2) มีพัฒนาการด้านทักษะการปฏิบัติงานและ
การแก้ปัญหาที่สูงขึ้น และ 3) มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนใน
รายวิชาตามหลักสู ตร แต่ปั ญหาที่ พบด้ านการวัดและ
ประเมิ นผลจากรายงานผลการศึ กษาด้ านการพั ฒนา
คุณภาพผู้เรียนของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
[4] และงานวิจัยของสุวิมล [5] สรุปได้ดังนี้ 1) ปัญหาของ
การวัดการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ใน
การวัดการปฏิบัติงานยังมีน้อย เครื่องมือในการวัดและ
ประเมิ น ผลไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ศั ก ยภาพของผู้ เ รี ย น 2)
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการวัดกระบวนการกับการวัดผล
งาน พบว่า มีการวัดผลงานมากกว่าการวัดกระบวนการ
3) ปัญหาคุณภาพของผู้วัด มาตรฐานการให้คะแนนและ
เกณฑ์การวัดและประเมินผลยังไม่เหมาะสมกับผู้เรียน
รวมถึงผลการ ศึกษาสภาพปัญหาการวัดและประเมินผล
หลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริงของครูอาชีวศึกษาของ
ผู้วิจัยพบว่า 1) ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการวัดและ
ประเมินหลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริง 2) เกณฑ์
มาตรฐานที่ ใ ช้ ในการประเมิ นจะสื่ อความหมายได้ ไม่
ชัดเจนและไม่เข้าใจวิธีการสร้างเกณฑ์ที่ถูกต้อง 3) ครู
ขาดทั กษะในการออกแบบวิ ธี การและเครื่ องมื อวั ดที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน
ของผู้เรียน
ผู้วิจัยได้ประมวลสภาพปัญหาการวัดและประเมินผล
หลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริงของครูผู้สอน สรุปได้ดังนี้
1) ขาดความรู้ความเข้าใจด้านวิธีการวัดและประเมินผล
หลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริง 2) ขาดทักษะในการ
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เลือกใช้เครื่องมือวัดผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้และการปฏิบัติงานของผู้เรียน 3) ขาดทักษะในการ
สร้างเกณฑ์การวัดและประเมินผลหลักสูตรรายวิชาตาม
สภาพจริง และไม่ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย
การฝึกอบรมเป็นสิ่งจําเป็นในการพัฒนาบุคลากร ให้
มีความรู้ความสามารถในการพัฒนางานที่ปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ รวมถึงวิทยากรก็เป็นบุคคลที่สําคัญในการ
อบรมให้บรรลุเป้าหมายเพราะเป็นผู้ทําหน้าที่ให้ ผู้เข้ารับ
การฝึ กอบรมเกิ ดความรู้ ความเข้ าใจ เกิ ดทั ก ษะและ
ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมและพร้อมที่
จะนํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน [6] และจาก
รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตาม
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลปี 2556 พบปัญหาใน
การพัฒนาครูด้านการจัดอบรมคือ การจัดอบรมพัฒนา
ครูเป็นแบบเหมารวมไม่ตรงกับความต้องการของครูส่งผล
ให้ ครู ขาดความกระตื อรื อร้ นในการเข้ ารั บการอบรม
หรือไม่เห็นความสําคัญของการอบรม และครูส่วนหนึ่ง
เข้ารับการฝึกอบรมแต่ไม่นําความรู้กลับไปพัฒนาบางครั้ง
วิทยากรขาดความเชี่ยวชาญและเป็นการสื่อสารทางเดียว
แบบบรรยาย ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมไม่ได้มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ [7] และพิสิฐ [8] ได้กล่าวถึงปัญหาการพัฒนา
บุคลากรในสถานประกอบการนั้น เกิดจากขาดหลักสูตร
เฉพาะที่มี รายละเอี ยดของเนื้อหาหรือข้ อมู ลที่ ตรงกั บ
สภาพจริ งในการปฏิ บั ติ งานของผู้ ใต้ บั งคั บบั ญชาหรื อ
พนักงานระดับปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน
ผู้วิจัยได้ประมวลปัญหาด้านการฝึกอบรม สรุปได้ดังนี้
1) การจัดอบรมพัฒนาครูเป็นแบบเหมารวมไม่ตรงกับ
ความต้ อ งการของครู เ พื่ อ นํ า ไปใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาที่
เกิ ดขึ้ นอย่ างแท้ จริ ง 2) ขาดวิ ทยากรในหน่ วยงานที่ รู้
ปัญหาอย่างแท้จริงที่จะเป็นผู้ฝึกอบรม 3) ผู้เข้ารับการ
อบรมไม่ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 4) ขาดหลักสูตร
เฉพาะที่มี รายละเอี ยดของเนื้อหาหรือข้ อมู ลที่ ตรงกั บ
สภาพจริงในการปฏิบัติงาน ดังนั้นถ้าจัดหลักสูตรที่ตรง
กับความต้องการอย่างแท้จริง ฝึกอบรมโดยใช้กระบวน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจะส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรม
เกิ ดการพั ฒนา การเรี ยนรู้ บรรลุ เป้ าหมายได้ เพราะ
ปั จจั ยที่ เอื้ อต่ อกระบวนการเรี ยนรู้ แบบมี ส่ วนร่ วมจะ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด การมีส่วนร่วมสูงสุด และการ
บรรลุงานสูงสุดซึ่งจะเกิดขึ้นในทุกๆองค์ประกอบของการ
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เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม [9] เนื่องจากได้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ มีกระบวนการทํางานเป็นกลุ่ม เพื่อร่วมกัน
วิเคราะห์ อภิปราย การจัดระบบความคิดที่จะก่อให้เกิด
องค์ความรู้ได้ [10] และพร้อมที่จะนําไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาได้
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ที่สร้างขึ้นจากความต้องการจําเป็นเพื่อนําไปสู่การแก้
ปัญหาโดยใช้หลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการ
อย่างแท้จริง ฝึกอบรมโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมกับวิทยากรที่ทราบปัญหาเป็นอย่างดีจะช่วยให้
ครูผู้สอนเกิดการเรียนรู้และนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ตรงความต้องการได้
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพื่อพัฒนาและประเมินรูปแบบการวัดและ
ประเมินผลหลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริง
2.2 เพื่อพัฒนาและประเมินหลักสูตรฝึกอบรม
วิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการวัดและประเมินผล
หลั ก สู ตรรายวิ ชาตามสภาพจริ ง โดยใช้ กระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สําหรับครูอาชีวศึกษา
3. วรรณกรรมที่เกีย่ วข้อง
การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย
ขั้ น ตอนที่ ต่ อ เนื่ อ งและซั บ ซ้ อ นโดยแต่ ล ะขั้ น จะมี
ความสําคัญต่อการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ในทุก
ขั้นตอนจะต้องมีการตรวจสอบ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ที่ จ ะนํ า ไปสู่ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ สํ า เร็ จ ลุ ล่ ว งตาม
เป้ า หมายและเป็ น หลั ก สู ต รที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ อ การ
นําไปใช้ ดังที่พิสิฐ [11] ได้กําหนดรูปแบบกระบวนการ
จั ด การฝึ ก อบรมที่ เ หมาะสมกั บ โรงงานหรื อ สถาน
ประกอบการ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 1) การหา
ความต้องการของการฝึกอบรม (Needs) 2) การกําหนด
วัตถุประสงค์ (Objectives) 3) การออกแบบ (Design)
ประกอบด้ วย 3.1) วั ตถุ ประสงค์ เชิ งพฤติ กรรม 3.2)
เนื้อหา สื่อ กิจกรรม การประเมินผล 4) การนําไป
ทดลองใช้ (Try-out)
5) การนํ าไปใช้ เก็ บข้ อมู ล
(Implementation) 6) การประเมิ น ผลการฝึ ก อบรม
(Evaluation) และ 7) การสรุปผล (Outcome) หลังจาก
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การประเมิ นผลแล้ วให้ สรุ ปผล ข้ อดี ข้ อเสี ย พร้ อมกั บ
ข้อเสนอแนะและนํามาปรับปรุง
การวัดและประเมินผลหลักสูตรรายวิชาตามสภาพ
จริ ง เป็ น การประเมิ น ผลที่ ส ะท้ อ นวั ต ถุ ป ระสงค์ ก าร
ปฏิบัติงาน และเป็นกระบวนการทีต่ ่อเนื่องเป็นระบบตาม
สถานการณ์ ที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง หรื อเสมื อนจริงอั นจะส่ งผล
สะท้อนความรู้ ทักษะ และเจตคติ ของผู้เรียนได้อย่าง
แท้จริงโดยผ่านการวัดด้วยเครื่องมือที่หลากหลายและมี
เกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน [12-13]
4. ขอบเขตการวิจยั
การวิ จั ย และพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมวิ ท ยากร
หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมรู ป แบบการวั ด และประเมิ น ผล
หลั กสู ตรรายวิ ชา ตามสภาพจริ ง โดยใช้ กระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สําหรับครูอาชีวศึกษา มีขอบเขต
การวิจัยดังนี้
4.1 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม กระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.2 การประเมินหลักสูตรฝึกอบรมประยุกต์ใช้
รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) เพื่อประเมินดังนี้ 1) การ
ประเมินบริบท (Content Evaluation) ประเมินเพื่อ
ตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการ
ฝึกอบรม 2)
การประเมิ นปั จจัยเบื้องต้น (Input
Evaluation)ประเมินเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการและการ
นําเครื่องมือ มาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)
ประเมินเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรฝึกอบรม
และ 4) การประเมิน ผลผลิต (Product Evaluation)
ประเมินเพื่อตัดสินและผลสําเร็จของการฝึกอบรม
4.3 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มเป้าหมายทีใ่ ช้ในการวิจัยครั้งนีเ้ ลือกตามเกณฑ์ ที่
กําหนดของขั้นตอนการวิจยั จําแนกเป็น 7 กลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในขั้นตอนการศึกษา
ข้ อ มู ล สภาพปั ญ หาและความต้ อ งการจํ า เป็ น ในการ
ฝึกอบรม จํานวน 377 คน จากผู้ที่มีประสบการณ์ในด้าน
การบริ ห ารสถานศึ ก ษาและการสอนด้ า นวิ ช าชี พ
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ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา
และครูอาชีวศึกษา
กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในการพิจารณา
ร่างรูปแบบการวัดและประเมินผลหลักสูตรรายวิชาตาม
สภาพจริง จํานวน 183 คน จากผู้ที่มีประสบการณ์ในการ
บริหารและการสอนด้านวิชาชีพ ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา ตัวแทนสถานประกอบการ
ผู้ปกครอง ครูผู้สอน และผู้เรียน
กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินรูปแบบ
ด้วยวิธีสนทนากลุ่ม จํานวน 8 คน จากผู้เชี่ยวชาญที่มี
คุณสมบัติด้านการพัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผล
และการเป็นวิทยากรฝึกอบรม
กลุ่มที่ 4 เป็นกลุ่มเป้าหมายทีใ่ ช้ในการประเมิน
โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมและแผนการฝึกอบรมที่
พัฒนาขึ้น จํานวน 5 คน จากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
หลักสูตรการวัดและประเมินผล การเป็นวิทยากรฝึกอบรม
กลุ่มที่ 5 เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการทดลอง
(Try-out) หลักสูตรฝึกอบรมจํานวน 12 คน จากผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการสอนและทําหน้าที่บริหารในแผนก
วิชาชีพ ได้แก่ หัวหน้าแผนกวิชาจากวิทยาลัยเทคนิค
ชัยนาท
กลุ่ มที่ 6 เป็ นกลุ่ มเป้ าหมายที่ เข้ ารั บการฝึ กอบรม
จํานวน 14 คน จากผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอนและ
ทําหน้าที่บริหารในแผนกวิชาชีพ ได้แก่ หัวหน้าแผนก
วิชาจากอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท
กลุ่มที่ 7เป็นกลุม่ เป้าหมายที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้ อมู ลเพื่ อติ ดตามผลการฝึ กอบรมของวิ ทยากรให้ กั บ
ครูผู้สอนจากวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม จํานวน 15 คน
และครูผู้สอนจากวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จํานวน 21 คน
รวมทั้ งได้ ติ ดตามผลการจั ด การเรี ยนการสอนโดยใช้
รู ปแบบการวั ดและประเมิ นผลหลั กสู ตรรายวิ ชาตาม
สภาพจริ งของครู ผู้ สอนที่ ผ่ านการฝึ กอบรมแล้ วนํ าไป
จัดการสอนกับกลุ่มผู้เรียนจากวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
จํานวน 18 คน และกลุ่มผู้เรียนจากวิทยาลัยการอาชีพ
เนินขาม จํานวน 14 คน
4.4 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
(1) การพัฒนาและประเมินรูปแบบการวัดและ
ประเมิ น ผลหลั ก สู ต รรายวิ ชาตามสภาพจริ ง
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามเพื่อสํารวจสภาพปัญหา
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และความต้ อ งการจํ า เป็ น ในการวั ด และประเมิ น ผล
หลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริงและแบบสอบถามความ
เหมาะสมของรูปแบบที่สร้างขึ้น
(2) การพัฒนาและประเมินหลักสูตรฝึกอบรม
ประกอบด้วย 4 ขั้นดังนี้
(2.1) การวิเคราะห์ความต้องการจําเป็นใน
การฝึกอบรมประเมินจากผู้บริหารสถานศึกษาและ ครู
อาชีวศึกษา เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามเพื่อสํารวจ
สภาพปัญหาและความต้องการจําเป็น
(2.2) การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม ประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินความ
สอดคล้องและแบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร
(2.3) การนําหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น
ไปใช้จริง (Implementation)
เครื่องมื อที่ ใช้ คื อ
หลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการ
วัดและประเมินผลหลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริง โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สําหรับครูอาชีวศึกษา
ที่ประกอบด้วยแบบทดสอบภาคทฤษฎี และใบประเมิน
ผลงานปฏิบัติ และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการ
ฝึกอบรม
(2.4) การประเมิ นผลและติ ดตามผลหลั ง
การฝึกอบรม เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินความพึง
พอใจการฝึกอบรมของวิทยากร และแบบประเมินความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการ
วัดและประเมินผลหลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริงของ
ครูผู้สอนที่ผ่านการฝึกอบรม
5. วิธีการดําเนินการวิจยั
5.1 ขั้นตอนในดําเนินการวิจัยแบ่งเป็น 10 ขั้นตอน
ประกอบด้วยดังนี้ 1) การศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) การศึกษาข้อมูลสภาพปัญหา
และความต้องการจําเป็นในการฝึกอบรม 3) การร่าง
รู ปแบบการวั ดและประเมิ นผลหลั กสู ตรรายวิ ชาตาม
สภาพจริง 4) การรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนร่วม
5) การประเมิ น รู ป แบบโดยวิ ธี ส นทนากลุ่ ม (Focus
Group Discussion) 6) การพัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบ
การวัดและประเมินหลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริง 7)
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 8) การนําหลักสูตรไป
ทดลองใช้ (Try-out) 9) การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้
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จริง (Impplementationn) และ10) การติ
ก ดตามผลแและ
ประเมินผลหลังฝึกอบรมม(Evaluation)
5.2 กการเก็บรวบรวมมข้อมูลและวิเคราะห์
ค ขอ้ มูล
ผู้ วิ จั ยยเก็ บรวบรวมขข้ อมู ลด้ วยตนเองและไปรษษณี ย์
การวิเคราาะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ห์เนื้อหา (Conttent
Analysis))
และการรประเมินคุณภาพของหลั
ภ
กสู ตร
ฝึกอบรมใใช้ค่ าดัชนี ควาามสอดคล้อง ความเชื่ อมั่นขของ
แบบทดสอบใช้สูตร KR--20 และแบบสสอบถามใช้วิธีขของ
C
(α)
( ประสิทธิภภาพ
Cronbach's Alpha Coefficience
ของหลักสูตรฝึกอบรมภาคทฤษฎีใช้เกณฑ์ 80/80 แและ
ภาคปฏิบตัติิ ใช้เกณฑ์ 75
6. สรุปผผลการวิจยั
6.1 ผผลการพัฒนาแลละประเมินรูปแบบการวั
แ
ดและะ
ประเมินผลหลักสูตรรายวิวิชาตามสภาพจริงที่พฒ
ั นาขึ้น
ส่งผลให้ไดด้รูปแบบการวัดและประเมิ
ด
นหลั
ห กสูตรรายวิชชา
ตามสภาพพจริง ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 รูปปแบบการวัดและประเมิ
แ
นผลลหลักสูตรรายวิวิชา
ตตามสภาพจริง
ผลการรพัฒนารูปแบบบดังรูปที่ 1 ได้แสดงความสั
แ
มพั นธ์
ของ 5 อองค์ประกอบในนการวัดและประะเมินผล และการมี
ส่ วนร่ วมขของผู้ มี ส่ วนร่ วม โดยแต่ ละองค์
ะ ประกอบบจะ
ประกอบด้ด้ วยจุ ดมุ่ งหมาย วิ ธี ดํ าเนิ นการ ผลที่ ได้ รั บแและ
ผู้มีส่วนร่ววม ซึ่งสามารถนําไปประยุ
า
กต์สู่การปฏิบัติได้
ผลกาารประเมิ น ป ระสิ ท ธิ ภ าพขของรู ป แบบโโดย
ผู้เชี่ยวชาญ
ญ จํานวน 8 คนน ได้ผลดังตารางงที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความมเหมาะสมของรูรูปแบบ
(N=8)
รายการประเมินองค์
อ ประกอบ
1. การกําหนดเป้าหมาย
ของงานจากหลัักสูตรรายวิชา
2.
2 การกําหนดภารระงาน
ตามสภาพจริง
3.
3 การวัดผล
4.
4 การประเมินภาระงาน
5.
5 การประเมินสรุป
ค่าเฉลี่ยรวม
ร

X

S.D.

ความ
เหมาะสม

4.89

0.31

มากที่สุด

4.83
4.86
4.84
4.84
4.85

0.38
0.35
0.37
0.37
0.35

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่า รูปแบบบการวัดและปประเมินผล
หลัลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริ
า
ง มีความเหมาาะสมระดับ
มากที่สุดและองค์ค์ประกอบทุกราายการของรูปแบบมี
แ ความ
เหมมาะสมระดับมาากที่สุด
6.2 ผลการพััฒนาและประเเมินหลักสูตรฝึกอบรม
ก
ผลการพั ฒนาหลั กสู ตรฝึ กออบรมวิ ทยากรหลั กสู ตร
ฝึกอบรมรู
ก
ปแบบกการวัดและประะเมินผลหลักสูตรรายวิชา
ตามสภาพจริง โดดยใช้กระบวนกการเรียนรู้แบบบมีส่วนร่วม
สํ าหรั บครู อ าชี วศึ ก ษา ประก อบด้ ว ย 11 หั วข้ อ เรื่ อ ง
ได้แก่ 1) การเขียนจุ
ย ดประสงค์ค์เชิงพฤติกรรมม 2) การ
สร้้างใบเนื้อหา 3)
3 การออกแบบบสื่อการเรียนกการสอน 4)
การสร้างแบบทดดสอบ 5) เททคนิคการฝึกอบบรมโดยใช้
กระบวนการเรียนรู
น ้แบบมีส่วนร่ววม 6) การจัดทํทาแผนการ
สอนโดยใช้กระบววนการเรียนรู้แแบบมีส่วนร่วม 7) ความรู้
พืนฐานการวั
้น
ดแลละประเมินผลตตามสภาพจริง 8) เทคนิค
การวัดและประเมิมินผลหลักสูตรรรายวิชาตามสภภาพจริง 9)
การกําหนดเกณฑฑ์การประเมิน 10) ปฏิบัติการวางแผน
การวัดและประเมินผลหลักสูตตรรายวิชาตามมสภาพจริง
ภ
ทยากกร ซึ่งมีองค์ประกอบคื
ป
อ
และ 11) บุคลิกภาพของวิ
เนือหา
้อ สื่อ กิจกรรม และการปรระเมินผลของแแต่ละเรื่อง
ผลการประเมิมิ นประสิ ทธิ ภาาพหลั กสู ตรฝึกอบรมได้
ประยุกต์ใช้รูปแบบซิปป์ในการปประเมิน สรุปได้ด้ดังนี้
1)
การประเมินบริบททโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า
หลัลั กสู ตรฝึ กอบรรมมี ความเหมมาะสมมากที่สุสุด และผล
ปรระเมินความสออดคล้องของวัตตถุประสงค์การฝึกอบรม
กับหั
บ วข้อเรือ่ งทัง้ 11 หัวข้อเรื่อง พบว่า มีความมสอดคล้อง
สูงทุทกหัวข้อเรื่อง
ว ดังนี้
2) ผลการประะเมินปัจจัยเบือ้ งงต้น โดยผูเ้ ชี่ยวชาญมี
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2.1) ผลการประเมินความสอดคล้องของหลักสูตร
ฝึกอบรม พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมกับองค์ประกอบต่างๆ
ของหลักสูตร มี ค่าดัชนี ความสอดคล้องสูงทุกรายการ
2.2) ผลการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้
(Try-out) กับกลุ่มทดลอง 12 คน ได้ผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึก
อบรมในขั้นตอนการนําหลักสูตรฝึกอบรม
ไปทดลองใช้
(n=12)
รายการประเมิน
คะแนนทําแบบฝึกหัด (E1)
คะแนนทําแบบทดสอบ (E2)
คะแนนภาคปฏิบัติ

คะแนน
เต็ม
125
146
135

คะแนน
เฉลี่ย
106.75
120.50
112.42

ร้อยละ
85.64
82.72
83.46

จากตารางที่ 2 พบว่า ประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมจากกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี
E1/E2 เท่ากับ 85.64/82.72 และภาคปฏิบัติมีค่าร้อยละ
83.46 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด
3) การประเมินกระบวนการเป็นการประเมินผล
สัมฤทธิข์ องหลักสูตรฝึกอบรม ได้ผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมในขั้นตอนการนําหลักสูตรฝึกอบรม
ไปใช้จริง
(n=14)
รายการประเมิน
คะแนนทําแบบฝึกหัด (E1)
คะแนนทําแบบทดสอบ (E2)
คะแนนภาคปฏิบัติ

คะแนน
เต็ม
125
146
135

คะแนน
เฉลี่ย
107.50
124.36
114.57

ร้อยละ
86.15
84.89
85.14

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้าอบรมมีค่าคะแนนผล
สัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี E1/E2 เท่ากับ 86.15/84.89 และ
ภาคปฏิบัติมีค่าร้อยละ 85.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด
และผู ้เ ข้า รับ การฝึก อบรมมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การ
ฝึกอบรมในระดับมากที่สุด
4) การประเมินผลผลิตเป็นการติดตามผลการเป็น
วิทยากรให้กับครูผู้สอนจากวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
จํานวน 15 คน และจากวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จํานวน
21 คน ดังตารางที่ 4-5
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมในขั้นการติดตามและประเมินผล
การนําหลักสูตรไปใช้กับครูผู้สอนวิทยาลัย
การอาชีพเนินขาม
(n=15)
รายการประเมิน
คะแนนทําแบบฝึกหัด (E1)
คะแนนทําแบบทดสอบ (E2)
คะแนนภาคปฏิบัติ

คะแนน
เต็ม
45
55
48

คะแนน
เฉลี่ย
37.36
44.93
39.36

ร้อยละ
83.28
82.12
82.22

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้เข้าอบรมมีค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์
การฝึ กอบรมภาคทฤษฎี E1/E2เท่ า กั บ 83.28/82.12
และภาคปฏิบัติมีค่าร้อยละ 82.22
ผลการประเมินการฝึกอบรมของวิทยากรจากผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้ สอนที่เข้ ารับการฝึกอบรมมีความ
พึงพอใจต่อการฝึกอบรมในระดับมาก
ตารางที่ 5 ผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมในขั้นการติดตามและประเมินผล
การนําหลักสูตรไปใช้กับครูผู้สอน
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
(n=21)
รายการประเมิน
คะแนนทําแบบฝึกหัด (E1)
คะแนนทําแบบทดสอบ (E2)
คะแนนภาคปฏิบัติ

คะแนน
เต็ม
45
55
48

คะแนน
เฉลี่ย
37.14
44.81
39.48

ร้อยละ
82.82
81.05
82.24

จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้เข้าอบรมมีค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์
การฝึ ก อบรมภาคทฤษฎี E1/E2เท่ า กั บ 82.82/ 81.05
และภาคปฏิบัติมีค่าร้อยละ 82.24
ผลการประเมินการฝึกอบรมของวิทยากรจากผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนที่เข้ารับ การฝึกอบรมมีความ
พึงพอใจต่อการฝึกอบรมในระดับมาก
ผลการติ ดตามผลการจั ดการเรี ยนการสอนโดยใช้
รูปแบบการวัดและประเมินผลหลักสูตรรายวิชาตาม
สภาพจริงของครูผู้สอนที่ผ่านการฝึกอบรม จากผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้เรียน มีความพึงพอใจต่อการสอนของ
ครูผู้สอนระดับมากที่สุด ส่วนครูผู้สอนมีความพึงพอใจ
ต่อคุณลั กษณะของผู้ เรี ยนด้ านการคิด การทํางาน และ
การแก้ปัญหาระดับมาก
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7. อภิปรายผลการวิจยั
7.1 ผลการพัฒนาและประเมินรูปแบบได้รูปแบบ
ที่เหมาะสมกับการนําไปใช้งานส่งผลให้ครูผู้สอนที่ผ่าน
การฝึกอบรมสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 1) ออกแบบการวัด
และประเมิ น ผลหลั ก สู ต รรายวิ ช าตามสภาพจริ ง
2) สร้างเครื่องมือวัดที่หลากหลาย 3) กําหนดเกณฑ์
การประเมิน 4) พัฒนาการประเมินด้านกระบวนการ
และผลงานได้ 5) ผลการประเมินยุติธรรม ตรวจสอบได้
ทุกขั้นตอน มุ่งเน้นให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาหรือการพัฒนาร่วมกัน ซึ่งรูปแบบได้แสดงถึง
ความสั ม พั น ธ์ ข ององค์ ป ระกอบของการวั ด และ
ประเมินผลที่เหมาะสมเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในงานที่
เกี่ยวข้องได้ดังที่นงนภัส [14] ได้กล่าวไว้ว่าถ้านํารูปแบบ
ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความต่ อ เนื่ อ งของ
การหมุ นเวี ยนที่ มาจากการวางแผน การกระทํ าและ
การย้อนกลับจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการประเมิน
เพราะเป็ นการประเมิ นความสามารถของผู้ เรี ยนอย่ าง
แท้จริงตามแนวคิดของ Kevin and others [15] ที่กล่าวว่า
ผลที่ได้รับจากการประเมินสามารถสะท้อนกระบวนการ
เรียนการสอนที่จะนําไปสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้
7.2 ผลการพัฒนาและประเมินหลักสูตรฝึกอบรม
หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมที่ ส ร้ า งขึ้ น สามารถนํ า ไปใช้ ใ น
การแก้ปัญหาด้านการฝึกอบรมได้เนื่องจากกระบวน
การพัฒนาและประเมินหลักสูตรฝึกอบรมที่เหมาะสม ก่อ
ให้เกิดผลดังนี้ 1) ได้หลักสูตรฝึกอบรมที่นําไปใช้ได้ตรงกับ
ความต้องการของครูอาชีวศึกษา 2) ได้วิทยากรซึ่งเป็นผู้ที่รู้
สภาพปัญหาของครูอย่างแท้จริง 3) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถสรุปองค์ความรู้ได้
และ 4) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ไป
พัฒนาการวัดและประเมินผลหลักสูตรรายวิชาตามสภาพ
จริงได้ เป็นเพราะการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในด้านสภาพปัญหาและความ
ต้องการจําเป็นแล้วนําไปสู่การกําหนดเป้าหมายสร้างเป็น
หลักสูตร มีองค์ประกอบ คือเนื้อหา สื่อ กิจกรรม และการ
ประเมินผล ส่วนผลประเมินหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า
หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดและมีความ
สอดคล้ องทุ กรายการ และฝึกอบรมโดยใช้ กระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมี 5 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นประสบการณ์ 2)
ขั้นเรียนรู้ 3) ขั้นสะท้อนความคิดจากการปฏิบัติ 4) ขั้น
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สรุปความคิด และ5) ขั้นประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่
ส่งผลต่อการฝึกอบรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึก
อบรมได้ ดังที่พัชรี [16] ได้กล่าวถึงกระบวนการฝึกอบรมที่
มี หลั กการฝึ กปฏิ บั ติ ให้ เป็ นไปตามกระบวนการอย่ างมี
ประสิทธิภาพจะส่งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันพึงประสงค์ มีความรู้และทักษะที่
สามารถปฏิบัติงานได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับ Bruce [17] ได้
กล่าวว่า แนวปฏิบัติกิจกรรมในการฝึก อบรมที่ได้ผ่าน
การออกแบบที่ ยั่ งยืนและปรั บแต่ งให้ตอบสนองต่อการ
นําไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพส่งผลให้หลักสูตรฝึกอบรมที่
ได้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดเป็นเพราะเกิด
จากการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมที่เหมาะสม ดังที่ยุทธ
[18] ได้ใช้รูปแบบซิปป์ในการประเมินหลักสูตรเนื่องจากเป็น
กระบวนการประเมิ น ต่ อ เนื่ อ งในทุ ก ขั้ น ตอนทํ า ให้ ไ ด้
ข้อมูลอย่างละเอียดประกอบการตัดสินใจซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิ ดของ Tyler อ้ างถึ งในบุ ญเลี้ ยง [19] และ Provus
อ้างถึงในเชาว์ [20] ที่มุ่งเน้นการประเมินโดยใช้จุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรเป็นเกณฑ์และเปรียบเทียบสิ่งที่เป็นจริงใน
หลั ก สู ต รกั บ สิ่ ง ที่ กํ า หนดไว้ เ ป็ น มาตรฐานว่ า มี ค วาม
สอดคล้องหรือไม่ ถ้าไม่สอดคล้องก็จะเป็นข้อมูลนําไปสู่
การตัดสินใจปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือ ล้มเลิกการใช้
หลั ก สู ต รซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง แนวทางการพั ฒ นาและ
การประเมินที่จะส่งผล ต่อประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึ ก อบรมเพื่ อ นํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ
การปฏิบัติงานต่อไป
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจยั ไปใช้
8.1.1 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ดําเนินการดังนี้ 1) ควรให้สถานศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัด
แต่ละจังหวัดได้นําหลักสูตรฝึกอบรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ไปใช้ 2) ควรสร้างเครือข่ายวิทยากรฝึกอบรมรูปแบบ
การวัดและประเมินผลหลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริง
3) ควรจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาของอาชีวศึกษา
จังหวัดเพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรม
8.1.2 สถานศึกษาดําเนินการดังนี้ 1) ควร
ส่ง เสริม การพัฒ นารูป แบบการวัด และประเมิน ผล
หลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริงของครูผู้สอน 2) ควร
สนับสนุนงบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากร
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8.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครัง้ ต่อไป
8.2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับความร่วมมือใน
การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
กับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตร
ของแต่ ล ะสาขาวิ ช าและตรงตามความต้ อ งการของ
สถานประกอบการ
8.2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
ฝึ กอบรมการพั ฒนาระบบการวั ดและประเมิ นผลของ
สถานศึกษา ระหว่างหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนให้
เป็นไปตามหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา
8.2.3 ควรมีการวิจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาการวัด
และประเมินผลหลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริงที่สอดคล้อง
กั บ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ เพื่ อ นํา ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษา มีมาตรฐาน
สามารถเทียบระดับเข้าสู่มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพได้
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