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บทคัดย่อ1
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) กรณีศึกษาโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม โดยใช้การประเมินแบบตอบสนอง ซึ่ง เป็นการ
ประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีขั้นตอนการประเมิน 12 ขั้นตอน ที่เรียกว่า “นาฬิกาการประเมิน แบบ
ตอบสนอง” แหล่ง ข้อมูล ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการทุกกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และประเด็น การสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และประเด็น การสนทนากลุ่มด้วย
การวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปความ โดยประเด็นการประเมินผู้ประเมินได้ยึดแนวคิดเชิงระบบมาจัดกลุ่มคาถาม
การประเมิน ผลการประเมินสรุป ดังนี้
1) ด้านบริบท พบว่า จุดมุ่งหมายของโครงการในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับเหตุผลที่นักเรียนเลือกเรียนในโครงการ
2) ด้านปัจจัยนาเข้า พบว่า โครงสร้างหลักสูตรทวิศึกษาในรายวิชาเพิ่มเติมสอดคล้องกับโครงสร้าง
หลักสูตรรายวิชาหมวดทักษะวิชาชีพของวิทยาลัยสารพัดช่าง พิษณุโลก การคัดเลือกครูผู้สอนในโครงการ
พิจารณาจากคุณ วุฒิ ความรู้ ความสามารถ และข้อจากัดด้ านตารางสอน ด้านสื่อวั สดุอุ ปกรณ์ และสภาพ
ห้องเรีย นรวมถึง สถานที่ มีความเหมาะสมอยู่ใ นระดับมาก แต่จ ากการสนทนากลุ่ มพบว่าสื่ อวัส ดุอุป กรณ์
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บางอย่างไม่เพียงพอต่อการเรียน และด้านงบประมาณที่ใช้ในการเรียน ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในระหว่างเรียน
และค่าใช้จ่ายในระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3) ด้านกระบวนการ มีผลการประเมินดังนี้ (1) การประชาสัมพันธ์โครงการ พบว่า การออกไปแนะ
แนวของทางโรงเรียนเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพที่สุด (2) กระบวนการจัดการเรียนการสอน พบว่า วิธีสอนที่
เน้น การปฏิบัติเป็นวิธีสอนที่น่าสนใจ ทาให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง แต่ จากการสัมภาษณ์พบว่า
ตารางเรียนของนักเรียนเกิดปัญหาในการซ้อนทับกัน และมีข้อจากัดด้านเวลาเรียนทาให้นักเรียนในโครงการไม่
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนได้ (3) การเทียบโอนผลการเรียน พบว่า ทางโรงเรียนไม่ได้ยึดแนว
ทางการปฏิบัติของการจัดการศึกษาเรียนร่วม (ทวิศึกษา) จึงส่งผลให้นักเรียนมีจานวนหน่วยกิต ไม่เพียงพอต่อ
การสาเร็จการศึกษา (4) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปัญหาที่พบคือ นักเรียนไม่ได้ฝึกงานตรงกับสาขาที่เรียน
และมีความบกพร่องด้านวินัยในการปฏิบัติงาน สถานประกอบการบางแห่งเปิดปิดทาการไม่ตรงเวลา รวมถึงมี
ระยะทางไกลจากที่พักของนักเรียน และ (5) การนิเทศติดตามครูผู้สอนของวิทยาลัยสารพัดช่าง พิษณุโลก
พบว่ามีการนิเทศติดตามโดยตรงจากผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง พิษณุโลก จากเพื่อนร่วมงาน และจาก
สานักงานมาตรฐานวิชาชีพและศึกษาธิการจังหวัด
4) ด้านผลผลิต พบว่า ผู้ประกอบการคิดว่าคุณภาพของผู้เรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
5) ด้านผลกระทบ พบว่า จานวนนักเรียนในสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มีจานวนลดลง และ
จานวนห้องเรียนไม่เพียงพอต่อจานวนนักเรียน
6) ด้านประเด็นเพิ่มเติม พบว่า นัก เรีย นต้ อ งการให้เ ปิด สาขาเพิ่ม เติม คือ สาขาวิช าช่า งไฟฟ้า
สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาช่างกลโรงงาน นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ มีความ
คิดเห็นว่าการเรียนในโครงการต้องเรียนหนัก ภาระงานมาก สาขาที่เปิดสอนไม่ตรงกับความสนใจและนักเรียน
มีจุดมุ่งหมายที่จะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในสาขาที่ไม่เกี่ยวกับสายอาชีพ
คาสาคัญ การประเมินโครงการ หลักสูตรทวิศึกษา การประเมินแบบตอบสนอง
Abstract
This research aimed to assess the inclusive education project of vocational
education curriculum and higher secondary education curriculum in Noensa-ard Wittayakom
School, using responsive evaluation model approach which is a qualitative and quantitative
assessment. There were 12 steps called “Responsive Clock.” The data sources comprised
every group of stakeholders in the project. The tools used in the assessment were a
questionnaire, an interview form, and focus group issues. Analysis of data from the questionnaire
employed percentage, the mean and standard deviation, while analysis of data from the
interview and the focus group issues employed content analysis and summary. For assessment
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issues, the assessor used the system approach to categorize the various assessment
questions. The assessment results can be summarized as follows:
1) On the aspect of context, it was found that the overall objective of project was
appropriate at a high level. It was consistent with the qualitative data about the reasons that
students chose to study in the project.
2) On the aspect of input, it was found that the structure of the dual education
curriculum on the part of the additional courses corresponded with courses in professional
skill category of Phitsanulok Polytechnic College. The selection of teachers in the project was
based on qualifications, knowledge, abilities and limitations in the teaching timetable. The
media, materials, equipment and classroom condition including buildings were appropriate at
a high level, but the focus group revealed that some media and equipment were insufficient.
And the budget for learning consisted of expenses during the study and expenses during the
practicum.
3) On the aspect of the process, the assessment revealed that: (1) regarding project
publicity, off-campus guidance is the most effective form; (2) regarding the process of
organizing for learning and teaching, teaching methods that focus on hands-on experience
were interesting; they allowed students themselves to take action. However, from interviews,
it was found that student class schedules were overlapping and there was a limitation of
time to study, the students in the project could not participate in the school activities. (3)
regarding transfer of learning outcome, it was found that the school did not use the
guidelines on inclusive education (dual education) management. As a result, the students’
credits were not sufficient for graduation; (4) regarding the practicum, the students did not
have the practicum in the field of study, and there were work disciplinary deficiencies. In
addition, some enterprises did not open and close on time, and long distances from the
students’ accommodation; and (5) regarding the supervision of teachers in Phitsanulok
Polytechnic College, it was found that there were direct supervisions from Phitsanulok
Polytechnic College director, colleagues, and from the professional standards office and the
provincial superintendent.
4) Regarding the output, the entrepreneurs assessed that the overall quality of the
learners was at a high level.
5) Regarding the impact, the number of students in the science-mathematics
program decreased and the number of classrooms were not enough for students.
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6) Regarding additional issues, it was found that the students wanted to have
electrical technology, hotel studies, and the machine tool technology opened. In addition,
the students who did not participate in this project commented that studying in the project
was hard and the workload was abundant. Moreover, the fields that were opened for
teaching did not match their interest, and the students aimed to continue their study at a
university in an unrelated vocational field.
Keywords: project assessment, dual education curriculum, Responsive Evaluation Model
Approach
บทนา
สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการกาหนดนโยบายในการผลิตผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาให้มากขึ้นเพื่อ
รองรับการจ้างงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน และเพื่อเป็นการเพิ่ม
โอกาสทางการศึก ษาด้า นวิช าชีพ ให้แ ก่ผู้เ รีย นระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลายตามความถนัด ความสนใจ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงได้กาหนดให้ดาเนินการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมขึ้น เพื่อพัฒนา
ประชากรในวัยเรียนด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมทั้งสายสามัญและสายอาชีพ โดยได้จัดทา
โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ขึ้น ซึ่ง โรงเรียนเนินสะอาด
วิทยาคม ได้จัดตั้งโครงการนี้ ตั้ง แต่ปี พ.ศ.2558 ปัจจุบันทางโรงเรียนได้เปิดสอนในโครงการเข้าสู่ปีที่ 5 มี
นักเรียนที่สาเร็จการศึกษาจากโครงการแล้ว จานวน 2 รุ่น และมีนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในโครงการ จานวน
132 คน เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทาการจัดการเรียน
การสอนที่โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม โดยในหนึ่งสัปดาห์นั้นจะจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 3 วัน และในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 2 วัน
ตลอดปีการศึกษา รวมถึงมีการส่งนักเรียนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามสถานประกอบการต่าง ๆ และมี
การนิเทศติดตามนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากทางคณะครูในโรงเรียน และทางคณะครูของวิทยาลัย
สารพัดช่าง พิษณุโลก เมื่อนักเรียนได้สาเร็จการศึกษาจากโครงการ นักเรียนจะได้รับวุฒิการศึกษาทั้งหลักสูต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
จากการด าเนิ น งานโครงการของโรงเรี ย น พบว่ า โครงการเรี ย นร่ ว มหลั ก สู ต รอาชี ว ศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เป็นโครงการต่อเนื่องที่ได้รับความสนใจจากนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน
และชุมชนเป็นอย่างมาก และพบว่าทางโรงเรียนไม่ได้มีการทาการประเมินโครงการ และไม่ได้รับการประเมิน
โครงการจากหน่วยงานภายนอก จึงทาให้ไม่มีสารสนเทศให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนาไปใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงโครงการ และพบว่ารูปแบบการประเมินที่จะนาเสนอสารสนเทศให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
คือ รูปแบบการประเมินแบบตอบสนอง (responsive evaluation model approach) เน้นการพูดคุยกับผู้มี
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ส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ และร่วมกันกาหนดขอบเขต วัตถุประสงค์ กรอบการประเมิน ตลอดจนการนาเสนอ
ผลการประเมิน การจัดทารายงานผลการประเมินตามความสนใจของแต่ละกลุ่ม (รัตนะ บัวสนธ์ , 2560) เป็น
การประเมินที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าในการประเมิน การแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ
จะถูกนามาบูรณาการในการประเมิน (Christina A. Christie and Marvin C.Alkin, 2013) นอกจากนี้ยังเป็น
การประเมินที่มุ่งเน้นการตอบสนองผู้บริการเป็นสาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการประเมิน และเน้นการ
รับรู้ร่วมกันของผู้ประเมินและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม ในการรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูลให้มีความ
เหมาะสม (ดารงค์ ตุ้มทอง และ สายฝน วิบูลรังสรรค์, 2560) ซึ่งการประเมินแบบตอบสนองเป็นการประเมิน
เชิงธรรมชาติได้มีการนาวิธีการเชิงคุณภาพมาใช้ในการประเมิน (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2559, Robert E stake,
2004) โดยแนวคิ ดนี้ ได้ มี ผู้น ามาใช้ ใ นการพั ฒนารูป แบบการประเมิ นผลการปฏิ บัติ งานอิง สมรรถนะของ
อาสาสมั ครสาธารณสุข ประจาหมู่บ้าน โดยได้ ประยุ กต์ใช้ขั้น ตอนการประเมินแบบตอบสนอง ซึ่ง เป็นการ
ประเมินที่ไม่เป็นทางการ โดยมีเจตคติหรือค่านิยมที่หลากหลายอาจขัดแย้งกัน ได้ ใช้ปัญหาและความต้องการ
ตลอดจนความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ เป็นฐานในการออกแบบการประเมิน และกรอบการ
ประเมินจะค่อย ๆ พัฒนาไปพร้อม ๆ กับการประเมิน (รัตนะ บัวสนธ์ และคณะ, 2556) และนอกจากนี้ยังมีผู้ที่
นาแนวคิดนี้มาใช้ในการประเมินการนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนไปสู่การปฏิบัติด้วยการประเมินแบบ
ตอบสนอง โดยได้ให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ เน้น
อรรถประโยชน์ในแง่การชี้ปัญหาหรือตอบคาถามสาคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการนั้น ๆ รวมทั้งในการ
กาหนดวัตถุประสงค์การประเมินและการออกแบบการประเมินมาจากความต้องการและความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (สุนทรา โตบัว และคณะ, 2561) ดังนั้น จากการนาแนวคิดการประเมินแบบตอบสนองไปใช้ใน
การประเมินโครงการทาให้เห็นว่ารูปแบบการประเมินนี้มุ่งตอบสนองสารสนเทศตามความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับโครงการ เพื่อนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาโครงการ
จากความเป็นมาของโครงการและความสาคัญ ของการประเมิน ผู้ประเมินจึงสนใจที่จะประเมิน
โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ
ตอบสนอง (responsive evaluation model approach) เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) และจะนาไปสู่ผลการประเมิน
ที่เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงโครงการของโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม ต่อไป
ความมุ่งหมายของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) กรณีศึกษาโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบตอบสนอง
(responsive evaluation model approach)

ดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
308 วารสารการวั
JOURNAL OF EDUCATIONAL MEASUREMENT, MAHASARAKHAM UNIVERSITY
วิธีดาเนินการวิจัย
1. แหล่งข้อมูล
การประเมินครั้งนี้ใช้แหล่งข้อมูล 2 แหล่ง ประกอบด้วย
แหล่ง ข้อ มูล ที่เ ป็น บุค คล จานวนทั้ง สิ้น 388 คน ได้แ ก่ 1) ผู้อานวยการโรงเรีย น 2) ครู
ผู้รับผิดชอบโครงการ 3) ครูในโรงเรียน 4) ครูแนะแนว 5) ครูวัดผลและประเมินผล 6) เจ้าหน้าที่โครงการของ
วิทยาลัยสารพัดช่าง พิษณุโลก 7) ครูวิทยาลัยสารพัดช่าง พิษณุโลก 8) นักเรียนในโครงการ 9) นักเรียนที่ไม่ได้
เข้าร่วมโครงการเรียน 10) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 11) ผู้ปกครอง
นักเรียนในโครงการ และ 12) สถานประกอบการ
แหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสาร ได้แก่ 1) หลักสูตรเรียนร่ว มอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 3) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 และ 4) เอกสารคู่มือแนวทางในการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวิศึกษา)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) แบบสอบถามการประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ทวิศึกษา) โดยเป็นแบบมาตรประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ และแบบสอบถามประเภทตรวจสอบ
รายการ (checklist) เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านบริบทในประเด็นความ
เหมาะสมของจุดมุ่งหมายของโครงการ 2) ด้านปัจจัยนาเข้าในประเด็นสื่ออุปกรณ์และสภาพห้องเรียนสถานที่
3) ด้านกระบวนการในประเด็นกระบวนการจัดการเรียนการสอน 4) ด้านผลผลิตในประเด็นคุณภาพของ
ผู้สาเร็จการศึกษา และ 5) ด้านประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการในการเปิดสาขา
2) แบบสัมภาษณ์การประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ทวิศึกษา) แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านปัจจัยนาเข้าในประเด็นการคัดเลือกครูผู้สอนในโครงการ 2) ด้าน
กระบวนการในประเด็นการแนะแนวประชาสัม พันธ์โ ครงการ กระบวนการจัด การเรียนการสอน การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ การนิเทศการสอน และ 3) ด้านผลกระทบในประเด็นผลกระทบที่มีต่อโรงเรียน
3) การสนทนากลุ่มการประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวิศึกษา) แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านบริบทในประเด็นเหตุผลของการเข้าร่วมโครงการ 2) ด้าน
ปัจจัยนาเข้า ในประเด็นสื่อวัสดุอุปกรณ์ สภาพห้องเรียนสถานที่ และงบประมาณ 3) ด้านกระบวนการ ใน
ประเด็นการแนะแนวประชาสัมพันธ์โครงการ กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และ 4) ด้านประเด็นเพิ่มเติม ในประเด็นเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนที่ไม่เข้าร่วมโครงการ
การตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น ได้ ใ ห้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ จ านวน 3 ท่ า น
พิ จ ารณาตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หาระหว่ า งข้ อ ค าถามกั บ นิ ย ามศั พ ท์ เ ฉพาะ และภาษาที่ ใ ช้
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญในด้านการวิจัยและประเมินผล จานวน 3 ท่าน จากนั้นเลือกข้อคาถาม
ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ .66 – 1.00 ขึ้นไป และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญใน
2 ประเด็น ดังนี้ 1) ปรับแก้ข้อคาถามในด้านภาษาให้เหมาะสมกับแหล่งการเก็บรวบรวมข้อมูล และ 2) ปรับแก้
การเขียนข้อคาถามให้สอดคล้องกับประเด็นการประเมิน
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ประเมินได้เก็บรวบรวมข้อมูลตามการประเมินแบบตอบสนอง ซึ่งมีขั้นตอนการประเมิน 12
ขั้นตอนที่เรียกว่า นาฬิกาการประเมินแบบตอบสนอง (responsive clock) (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. 2559,
Robert E stake, 2004) โดยได้ดาเนินการ ดังนี้
ขั้นที่ 1 พูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ ในการกาหนดกลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับโครงการ โดยผู้ป ระเมิน ได้ท าการพู ดคุ ยกับ ผู้อ านวยการโรงเรี ยนและครูผู้ รับ ผิดชอบโครงการ ในการ
พิจ ารณากลุ่ม บุค คลที่มีส่ว นได้ส่ว นเสีย กับ โครงการ ซึ่ง ได้ จานวน 8 กลุ่ม ได้แ ก่ ผู้อานวยการโรงเรีย น
ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ครูในโรงเรียน ครูวิทยาลัยสารพัดช่าง พิษณุโลก เจ้าหน้าที่โครงการของวิทยาลัย
สารพัดช่าง พิษณุโลก นักเรียนในโครงการ ผู้ปกครองในโครงการ และเจ้าของสถานประกอบการ จากนั้นทา
การติดต่อ พู ดคุย กับกลุ่ มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเกี่ ยวกับโครงการ เพื่อต้อ งการข้อคาถามของการประเมิน ใน
ขั้นตอนนี้ผู้ประเมินได้ประเด็นในการสังเคราะห์ข้อคาถาม จานวน 15 ประเด็น และจานวนข้อคาถามจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการในทุกกลุ่ม จานวน 22 ข้อคาถาม
ขั้นที่ 2 ระบุขอบเขตของโครงการ ในการระบุขอบเขตของโครงการนั้นขึ้นอยู่กับการกาหนด
ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กั บ โครงการและผู้ ป ระเมิ น จากกการพิ จ าณาความต้ อ งการข้ อ มู ล
และสารสนเทศของผู้ มีส่ ว นได้ ส่ว นเสี ย กับ โครงการ และเอกสารโครงการเรีย นร่ว มหลั ก สูต รอาชี วศึ ก ษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) โดยได้ร่วมกันกาหนดขอบเขตของโครงการ ดังนี้ 1) ด้านระยะเวลาใน
การดาเนินโครงการ 2) ด้านการกิจกรรมในการดาเนินโครงการ และ 3) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ
ขั้นที่ 3 ศึกษากิจกรรมภาพรวมของโครงการ การศึกษากิจกรรมภาพรวมของโครงการ ผู้ประเมิน
ได้เข้าไปสังเกตกิจกรรมของโครงการที่เกิดขึ้น โดยเป็นการสังเกตที่ไม่มีโครงสร้าง และได้ทาการสารวจลักษณะ
ของกิจกรรมในโครงการเพื่อให้เกิดความเข้าใจบริบทของโครงการมากขึ้น โดยพบว่า
โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนได้จัดตั้งตั้งแต่
ปี พ. ศ. 2558 ปัจจุบันทางโรงเรียนได้เปิดสอนในโครงการเข้าสู่ปีที่ 5 มีนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาจากโครงการแล้ว
จานวน 2 รุ่น และมีนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในโครงการ จานวน 132 คน เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่าง
ยนต์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทาการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม โดยในหนึ่งสัปดาห์
นั้นจะจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 3 วัน และใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 2 วัน รวมถึงมีการส่งนักเรียนไปฝึกประสบการณ์ วิชาชีพตามสถาน
ประกอบการต่าง ๆ และมีการนิเทศติดตามนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากทางคณะครูในโรงเรียน และคณะครู
ของวิทยาลัยสารพัดช่าง พิษณุโลก เมื่อนักเรียนได้สาเร็จการศึกษาจากโครงการ จะได้รับวุฒิการศึกษาทั้งหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ขั้นที่ 4 กาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน ในการประเมินโครงการครั้งนี้ผู้ประเมินได้ใช้
พูดคุยสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการในทุกกลุ่ม จึงได้มาซึ่งข้อคาถามที่มุ่งประเมิน และนาข้อคาถามที่
มุ่งประเมินมากาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน โดยยึดแนวคิดเชิงระบบมาจัดกลุ่มประเด็น คาถามในการ
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ประเมิน ซึ่ง มีวัตถุประสงค์ในการประเมินโครงการในด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้าน
ผลกระทบ และด้านประเด็นเพิ่มเติม
ขั้นที่ 5 การสร้างกรอบประเด็นการประเมิน ผู้ประเมินได้นาคาถามที่ได้จากการจัดกลุ่มประเด็น
การประเมินโดยยึดแนวคิดเชิงระบบ แต่ละประเด็นมากาหนดเป็นตัวชี้วัดให้สอดคล้องกัน ซึ่งในการสร้างกรอบ
ประเด็นการประเมินในขั้นนี้จะประกอบไปด้วย ประเด็นการประเมินและตัวชี้วัด
ขั้นที่ 6 กาหนดความต้องการของข้อมูลและแหล่งข้อมูล ผู้ประเมินได้ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับโครงการ ในการกาหนดความต้อ งการข้อมูลและแหล่งข้อมูล โดยร่วมกันพิจารณาว่าแต่ละตัวชี้วัดของ
ประเด็นการประเมินนั้นต้องใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใดบ้าง หรือแหล่งข้อมูลใดบ้างที่สอดคล้องกับข้อคาถาม
ซึ่งพบว่ามีการกาหนดแหล่งข้อมูลร่วมกัน โดยมีแหล่งข้อมูลมาจาก 2 ส่วน คือ แหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคล จานวน
12 แหล่ง และแหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสาร จานวน 4 แหล่ง
ขั้น ที่ 7 การเลือ กเครื่อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการสัง เกต ในขั้น นี้ ผู้ป ระเมิ นและผู้มี ส่ วนได้ ส่ว นเสีย กั บ
โครงการได้ร่วมกันกาหนดวิธีการและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดในขั้นตอนที่ 5
และสอดคล้องกับการกาหนดแหล่งข้อมูลในขั้นตอนที่ 6 จากนั้นร่วมกันสร้างเครื่องมือและพิจารณาตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้ได้นาเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัย และ
ประเมินผลการศึกษา จานวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยเครื่องมือที่ใช้ใน
ประเมิน มีดังนี้ 1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ์ และ 3) ประเด็นการสนทนากลุ่ม
จากขั้นตอนการประเมินในขั้นที่ 5 - 7 ผู้ประเมินได้นามาการสร้างกรอบการประเมินโครงการที่
สมบูรณ์ โดยในกรอบการประเมินโครงการจะประกอบไปด้วย ประเด็น การประเมิน ตัวชี้วัด แหล่งข้อมู ล
เครื่องมือ และการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นที่ 8 การสังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ประเมินได้ดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ตามกรอบประเด็นการประเมิน โดยแบบสัมภาษณ์และประเด็นการสนทนากลุ่มผู้ประเมินเป็นผู้
นัดหมายในการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม และผู้ประเมินเป็นผู้สัมภาษณ์ด้วยตนเองพร้อมมีผู้ช่วยจดบันทึก
ขั้นที่ 9 การเตรียมรายงานการประเมิน ผู้ประเมินได้จัดเตรียมร่างรายงานการประเมิน โดย
เลือกใช้รูปแบบร่างรายงานการประเมินให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ ทั้งในด้านรูปแบบ
ภาษา และวิธีการนาเสนอ จานวน 6 ฉบับ ดัง นี้ ฉบับที่ 1 แบบรายงานผลการประเมินโครงการ ส าหรั บ
ผู้อานวยการโรงเรียนครูผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่โครงการของวิทยาลัยสารพัดช่าง พิษณุโลก ฉบับที่
2 แบบรายงานผลการประเมินโครงการสาหรับครูในโรงเรียน ฉบับที่ 3 แบบรายงานผลการประเมินสาหรับครู
วิทยาลัยสารพัดช่าง พิษณุโลก ฉบับที่ 4 แผ่นพับรายงานผลการประเมินโครงการสาหรับนักเรียนในโครงการ
ฉบับที่ 5 แผ่นพับรายงานผลการประเมินโครงการสาหรับผู้ปกครองนักเรียน และฉบับที่ 6 แผ่นพับรายงานผล
การประเมินโครงการสาหรับผู้ประกอบการ
ขั้นที่ 10 การตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมิน ในการตรวจสอบความถูกต้องของผล
การประเมิน ผู้ประเมินได้ตรวจสอบความตรงของผลการประเมิน และการวิเคราะห์ผลการประเมิน ร่วมกับผู้ที่
มีส่ว นได้ส่วนเสียกับโครงการ เพื่อตรวจสอบว่าผลการประเมินที่มาจากแหล่ง ต่าง ๆ ตรงกับความต้องการ
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สารสนเทศหรือไม่ ส่วนไหนที่ต้องทาการเก็บเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลยิ่งขึ้น พบว่าประเด็นที่ต้อง
เก็บเพิ่มเติม มีดังนี้ 1) การเทียบโอนผลการเรียนที่โรงเรียนไม่ได้ยึดแนวทางการปฏิบัติ จึงส่งผลให้นักเรียนมี
จานวนหน่วยกิตไม่เพียงพอต่อ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับโครงการจึงต้องการทราบแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว 2) กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีปัญหา
ในด้านการซ้อนทับกันของตารางเรียนนักเรียน ทาให้นักเรียนไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับโครงการจึงต้องการทราบแนวทางการแก้ปัญหาของโรงเรียน และ 3) คุณภาพของนักเรียนที่สาเร็จ
การศึกษาจากโครงการ พบว่าได้สารสนเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่ง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับโครงการ
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละสมรรถนะของผู้เรียนตามมาตรฐานวิชาชีพ
ดังนั้นผู้ประเมินจึงทาการปรับแก้กรอบประเด็นการประเมินและเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
ขั้นที่ 11 การจัดทารายงานตามความสนใจแต่ละกลุ่ม ในการจัดทารายงานการประเมิน ใน
รูปแบบการประเมินแบบตอบสนอง ผู้ประเมินได้แบ่งออกเป็น 6 ฉบับ โดยแต่ละฉบับได้มีรูปแบบที่เสนอ
ประเด็นผลการประเมินที่สอดคล้องกับความสนใจใคร่รู้ และสะดวกต่อการเข้าใจและการเข้าถึงผลของการ
ประเมิ น ของผู้ มีส่ วนได้ ส่วนเสี ยกั บโครงการในแต่ กลุ่ ม โดยในการจั ดทารายงานจะอยู่ ใ นรู ปแบบรายงาน
แผ่นพับ และรายงานการประชุม
ขั้นที่ 12 การจัดทารายงานเป็นทางการ รูปแบบรายงานการประเมินที่เป็นทางการ ผู้ประเมิน
ได้นาเสนอผลการประเมินโครงการยึดตามข้อตกลงร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ โดยรายงานการ
ประเมินฉบับสมบูรณ์นั้นได้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตามกรอบประเด็นการประเมิน ประกอบด้วยประเด็น
นาเสนอ ดังนี้ บทคัดย่อ สารบัญ บทที่ 1 บทนา บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีดาเนินการ
ศึกษาค้นคว้า บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผล บรรณานุกรม และภาคผนวก
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวิศึกษา) ผู้ประเมินได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1) วิเคราะห์การสัมภาษณ์และประเด็นการสนทนากลุ่มเป็นการวิเคราะห์เนื้อหา และนาเสนอ
โดยการสรุปความ
3) วิเคราะห์แบบสอบถาม เป็น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นาผลการให้
คะแนนมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการประเมินด้านบริบท (context)
ผลการประเมินบริบทของโครงการ ด้านความเหมาะสมของจุดมุ่ง หมายของโครงการ พบว่า
โครงการมีจุดมุ่งหมายที่เหมาะสม ภาพรวมอยู่ระดับมาก โดยนักเรียนมีเหตุผลที่เลือกศึกษาในโครงการ ดังนี้
1) สถานศึกษาอยู่ใกล้บ้านของนักเรียน 2) โอกาสที่นักเรียนจะสาเร็จการศึกษาในโครงการนี้ มีมากกว่าการที่
นักเรียนเลือกเข้าไปศึกษาต่อสถานศึกษาที่ต้องอยู่ในตัวเมือง 3) ลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียน และเพิ่ม
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โอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจนได้เข้าถึง การศึกษาในสายอาชีพ และ 4) ทางเลือกใน
การศึกษาต่อให้กับนักเรียนที่ต้องการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ตอนที่ 2 ผลการประเมินด้านปัจจัยนาเข้า (input)
2.1 ผลการประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรด้านโครงสร้างรายวิชาและเวลาเรียน พบว่า
จากการเปรียบเทียบโครงสร้างรายวิชาและโครงสร้างเวลาเรีย น ของหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึก ษา และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของวิทยาลัยสารพัดช่าง พิษณุโลก
พบว่า การกาหนดโครงสร้างรายวิชาและเวลาเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความสอดคล้องกัน กล่าวคือ
ในรายวิชาเพิ่มเติมของหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) สอดคล้องกับ
รายวิ ชาในหมวดวิชาทั กษะวิ ชาชีพ ของหลักสูต รประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุท ธศักราช 2556 ที่เปิด สอนใน
สถาบันวิทยาลัยสารพัดช่าง พิษณุโลก
2.2 ผลการประเมินด้านบุคลากร พบว่า วิธีการคัดเลือกครูที่เข้ามาสอนในโครงการมีขั้นตอนการ
พิจารณา ดังนี้ 1) พิจารณาตามคุณวุฒิของครูที่เข้ามาสอนในโครงการ ซึ่งต้องตรงตามสาขาวิชาที่เปิดสอนใน
โครงการ 2) พิจารณาด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะด้านวิชาชีพของครู และ 3) พิจารณาตาม
เงื่อนไขด้านตารางสอนของครูที่จะปฏิบัติการสอนในโครงการ ไม่ให้ซ้อนทับกับตารางสอนที่ต้องปฏิ บัติการสอน
ในวิทยาลัยสารพัดช่าง พิษณุโลก
2.3 ผลการประเมินด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์ สภาพห้องเรียนและสถานที่ที่ใช้ในการเรียน พบว่า
ครูวิทยาลัยสารพัดช่าง พิษณุโลก และนักเรียนในโครงการ มีความเห็นว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก แต่อย่างไรก็ตามจากการสนทนากลุ่มกับนักเรียนในโครงการยังพบว่า สื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
บางอย่างยังไม่มีความพร้อม และเพียงพอต่อนักเรียน เช่น จานวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนไม่
เพียงพอ และเครื่องยนต์ชนิดต่าง ๆ ที่นามาประกอบการเรียนการสอนมีจานวนไม่เพียงพอ รวมถึง สภาพ
ห้องเรียนร้อนอบอ้าว ขนาดของห้องเรียนแคบเกินไปและแสงสว่างในห้องเรียนไม่เพียงพอ
2.4 ผลการประเมินด้านงบประมาณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเรียน พบว่า นักเรียนที่เข้ามา
ศึกษาใน โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึก ษา) ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
จากการเรียนในสายสามัญปกติ โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้านค่าใช้จ่ายในระหว่างเรียน ได้แก่ ค่าใช้จ่าย
ในการทาโครงงานเพื่อยื่นขอสาเร็จการศึกษา และค่าใช้จ่ายเครื่องแบบ และอุปกรณ์ในการศึกษาในโครงการ
และ 2) ด้านค่าใช้จ่ายในระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเช่าที่พักอาศัย และค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ตอนที่ 3 ผลการประเมินด้านกระบวนการ (process)
3.1 ผลการประเมินด้านการแนะแนวหรือประชาสัมพันธ์โครงการ พบว่า รูปแบบในการแนะ
แนวหรือประชาสัมพันธ์โครงการมีการประชาสัมพันธ์ตลอดปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 6 รูปแบบ ดังนี้ 1) การ
ออกแนะแนว และมีการแจกแผ่นพับ 2) การติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามบริเวณต่าง ๆ 3) การทา
หนังสือแจ้งผู้นาชุมชน ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ 4) การประชุมผู้ปกครองนักเรียนได้มี
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การประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้ปกครองทราบ 5) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้มีการประชาสัมพันธ์
โครงการผ่านสื่อสัง คมออนไลน์ ได้แก่ facebook กลุ่มไลน์ (line) รวมถึง หน้าเว็บไซต์ของโรงเรีย น และ
6) นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนได้ไปบอกต่อกับคนในชุมชน นอกจากนี้ยังพบว่า รูปแบบการประชาสัมพันธ์
โครงการที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ การออกไปแนะแนวของทางโรงเรียน เพราะว่า นักเรียนสามารถที่จะได้รับ
ข้อมูล ข้อเท็จจริง จากทางโรงเรียนได้โดยตรง
3.2 ผลการประเมินด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน จากการที่โรงเรียนได้เปิดโครงการ
เรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) พบว่า ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เกิดขึ้นระหว่างดาเนินโครงการดังต่อไปนี้ 1) ด้านการจัดตารางเรียนและตารางสอนในโครงการ พบว่า ในช่วง
แรกของการเปิดโครงการมีปัญหาในด้านการจัดตารางเรียนของนักเรียนในบางวิชาเกิดปัญหาซ้อนทับกับวิชา
อื่น 2) ด้านการจัดกิจกรรมของโรงเรียน พบว่า ในวันที่มีการเรียนการสอนในโครงการจะทาให้นักเรียนที่เข้า
เรียนในโครงการไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมบางอย่างของทางโรงเรียน จึงทาให้การจัดกิจกรรมบางอย่างของโรงเรียน
เป็นไปด้วยความยากลาบาก และไม่สอดคล้องกับชั่วโมงในการจัดกิจกรรมของทางโรงเรียน และ 3) ด้านการ
สอนที่เน้นการปฏิบัติ พบว่า เป็นการเรียนที่น่าสนใจ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และทาให้นักเรียนเกิดทักษะ
ในด้านการปฏิบัติงาน และทักษะด้านแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
3.3 ด้านวิธีการเทียบโอนผลการเรียน พบว่า ทางโรงเรียนไม่ไ ด้ยึดแนวทางการปฏิบัติตาม
โครงสร้างหลักสูตรเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) โดยไม่มีการเทียบโอน
ผลการเรียนรายวิชาหมวดวิชาทักษะชีวิต ในกลุ่มวิชาชีพของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (อาชีวศึกษา)
เข้าสู่รายวิชาเพิ่มเติมของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามหลักเกณฑ์และแนว
การปฏิบัติที่กาหนดไว้ จึงส่งผลให้นักเรียนที่เรียนในโครงการมีจานวนหน่วยกิตในรายวิชาเพิ่มเติมไม่เพียงพอ
ต่อการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้มีการดาเนินการแก้ไขปัญหาดัง กล่าว โดยการนารายวิชาทักษะวิชาชีพ
ของทางวิทยาลัยสารพัดช่าง พิษณุโลก ที่ได้ลงทะเบียนเรียนให้กับนักเรีย น มาเทียบโอนผลการเรียน พร้อมทา
คาสั่ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรีย นของนัก เรียนให้เ ทียบเท่ากั บจานวนหน่วยกิตในรายวิช า
เพิ่มเติม ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.4 ผลการประเมิน ด้า นการฝึก ประสบการณ์วิช าชีพ พบว่า ปัญ หาในด้า นการออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน มีดัง นี้ 1) นักเรียนได้รับมอบหมายงานที่ไม่ตรงตามสาขาที่นักเรียนศึกษา
2) นักเรียนบางคนยังบกพร่องด้านวินัยในการปฏิบัติงาน 3) สถานประกอบการบางแห่งเปิดปิ ดทาการไม่ตรง
เวลาทาให้มีผลต่อชั่วโมงการฝึกงานของนักเรียน และ 4) สถานประกอบการบางแห่งมีระยะทางไกลจากที่พัก
ของนักเรียนจึงทาให้นักเรียนต้องเดินทางในระยะทางที่ไกลและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
3.5 ผลการประเมินด้านการนิเทศการสอนครูวิทยาลัยสารพัดช่าง พิษณุโลก พบว่า การนิเทศ
ติดตามการจัดการเรียนการสอนในโครงการของครูวิทยาลัยสารพัดช่าง พิษณุโลก มีดังนี้ 1) การนิเทศติดตาม
โดยตรงจากทางผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง พิษณุโลก 2) การนิเทศติดตามโดยเพื่อนร่วมงาน และ 3) การ
นิเทศติดตามจากสานักงานมาตรฐานวิชาชีพและศึกษาธิการจังหวัด

ดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
314 วารสารการวั
JOURNAL OF EDUCATIONAL MEASUREMENT, MAHASARAKHAM UNIVERSITY
ตอนที่ 4 ผลการประเมินด้านผลผลิต (product)
คุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ ความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อคุณภาพของผู้เรียน
พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ภาพรวมอยู่ใ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก และด้านสมรรถนะวิชาชีพภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่
ได้รับมอบหมาย และความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง อยู่ในระดับมาก
ตอนที่ 5 ผลการประเมินด้านผลกระทบ (impact)
โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) มีผลกระทบต่อ
โรงเรียน ดังต่อไปนี้ 1) จานวนนักเรียนในสายสามัญในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มีจานวนลดลงทุก
ปีการศึกษาที่เปิดสอนในโครงการ และ 2) จานวนห้องเรียนไม่มีเพียงพอต่อจานวนนักเรียน
ตอนที่ 6 ผลการประเมินด้านประเด็นเพิ่มเติม (additional issue)
6.1 ผลการประเมินด้านความต้องการในการเปิดสาขา พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
ความต้อ งการให้เ ปิด 3 สาขาวิช ามากที่สุด ดัง นี้ 1) สาขาวิช าช่า งไฟฟ้า 2) สาขาวิช าการโรงแรม และ
3) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ตามลาดับ ทั้งนี้เหตุผลที่นักเรียนต้องการให้เปิดสาขาเพิ่มเติมเพราะนักเรียนคิดว่ามี
ทางเลือกที่หลากหลายเพิ่มขึ้นในการตัดสินใจเข้ามาศึกษาในโครงการ รวมถึงนักเรียนมองว่าเป็นการเปิด
ประสบการณ์ใหม่ จบไปมีงานรองรับ และไม่ต้องเดินทางไปเรียนไกลบ้าน
6.2 ผลการประเมินด้านความคิดเห็นของนักเรียนที่ไม่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เหตุผลที่นักเรียน
ไม่เลือกเรียนในโครงการ คือ 1) นักเรียนคิดว่าต้องเรียนหนัก มีภาระงานจานวนมาก 2) นักเรียนคิดว่าการเรียน
สายอาชีพในโครงการจัดการเรียนในภาคปฏิบัติไม่ตรงกับวิทยาลัยสารพัดช่างเปิดสอน 3) สาขาวิชาที่เปิดสอน
ยังไม่ตรงกับความสนใจของนักเรียน และ 4) นักเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในสาขา
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพ
อภิปรายผล
การประเมินในครั้งนี้ใช้แนวคิดการประเมินแบบตอบสนอง ซึ่งมีขั้นตอนการประเมิน 12 ขั้นตอน
เรียกว่า นาฬิกาการประเมินแบบตอบสนอง (responsive clock) (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. 2559, Robert E
stake, 2004) เป็นการประเมินที่ให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ ดังนั้นการประเมินครั้งนี้ ได้มี
ประเด็นที่ควรนามาอภิปราย ดังนี้
1. ผลการประเมินด้านบริบท (context)
พบว่า ครูในโรงเรียน นักเรีย นในโครงการ และผู้ปกครองนักเรีย น มีความคิด เห็นต่อความ
เหมาะสมของจุดมุ่งหมายของโครงการอยู่ในระดับมาก เพราะมีความคิดเห็นตรงกันว่าการจัดการศึกษา เป็น
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ทางเลื อ กส าหรั บ นั ก เรี ย นด้ อ ยโอกาสที่ มี ค วามประสงค์ จ ะเรี ย นหลั ก สู ต รร่ ว มหลั ก สู ต รอาชี ว ศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษา ตอนปลาย (ทวิศึกษา) และการจัดการศึกษาเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอาชีวศึกษาแก่
นักเรียนตามความถนัดและความสนใจ มีความสอดคล้องตรงตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม รวมถึงสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงคุณภาพ เหตุผลที่นักเรียนเลือกศึกษาในโครงการ คือ สถานศึกษาอยู่ใกล้บ้าน โอกาสที่นักเรียนจะสาเร็จ
การศึกษาในโครงการ มีมากกว่าการที่เข้าไปศึกษาตัวเมือง ยั งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และเพิ่ม
โอกาสและทางเลือกทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจนได้เข้าถึงการศึกษาในสายอาชีพ รวมถึงเป็น
ความต้องการของผู้ปกครองที่มีความประสงค์ให้นักเรียนได้ศึกษาต่อในโครงการ และสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ อารีรัต น์ ชูร วง (2560) ได้ศึก ษาการประเมิน การจัด การศึก ษาเรีย นร่ว มหลัก สูต รอาชีว ศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ผลการประเมิน
ด้านบริบท มีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในระดับมาก และเห็นด้วยว่าการจัด
การศึกษาเป็นทางเลือกสาหรับนักเรียนด้อยโอกาสที่มีความประสงค์จะขอเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายควบคู่ไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และเป็นการศึกษาที่เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาอาชีวศึกษาแก่นักเรียนตามความสามารถและความสนใจ
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนาเข้า (input)
2.1 ความสอดคล้องของหลักสูตรด้านโครงสร้างหลักสูตรและโครงสร้างเวลาเรียน
จากการเปรี ยบเทีย บโครงสร้ า งรายวิ ช าและโครงสร้า งเวลาเรี ย นของหลั กสู ต รเรี ยนร่ ว ม
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของวิทยาลัยสารพัด
ช่าง พิษณุโลก ในรายวิชาเพิ่มเติมของหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ตรง
กับรายวิชาในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ในการ
กาหนดโครงสร้างหลักสูตรในด้านโครงสร้างรายวิชาและโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) และทั้งนี้เพื่อความชัดเจนในการดาเนินการจัดการเรียน
การสอน จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ได้รายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตรจะมีการประชุมร่วมกัน
เกี่ยวกับหลักสูตรอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อกาหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและสามารถ
ปฏิบัติได้จริงตลอดจนได้มีการทบทวนการใช้หลักสูตรจากผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
2.2 สื่อวัสดุอุปกรณ์ และสภาพห้องเรียนสถานที่ที่ใช้ในการเรียนการสอน
ตามความคิดเห็นของครูวิทยาลัยสารพัดช่าง พิษณุโลก และนักเรียนในโครงการ พบว่า ความ
เหมาะสมและความเพียงพอของสื่อวัสดุอุปกรณ์ สภาพห้องเรียนและสถานที่ ที่ใช้ในการเรียนอยู่ในระดับมาก
อันเนื่องมาจากได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยสารพัดช่าง พิษณุโลก ในการนาสื่อและอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้
ในการเรียนการสอนในโครงการมาจัดการศึกษา และได้รับการปรับปรุงเกี่ยวกับสภาพห้องเรียน สถานที่ตลอด
การดาเนินโครงการ รวมถึงจากการประชุมครูของโรงเรียน ในการจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการ
สอน และจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน โรงเรียน ให้เกิดความเรียบร้อยและปลอดภัยในการ
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จัดการเรียนการสอนในโครงการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารทรัพยากรการ
จัดการอาชีวศึกษาในด้านความพร้อมของวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย อาคารสถานที่
รวมถึงสิ่ง อานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดของสาขาวิชา (กระทรวงศึกษาธิการ,
2560) แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่า สื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนบางอย่าง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์มีจานวนไม่
เพียงพอ เพราะเกิดการชารุดและขาดการบารุง ซ่อมแซม รวมถึงเครื่องยนต์ชนิดต่าง ๆ มีจานวนไม่เพียงพอ
เนื่องจากข้อจากัดด้านระยะทางในการขนย้ายสื่ออุปกรณ์ รวมถึงปริมาณจานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น
2.3 ด้านงบประมาณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเรียน
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเรียนในสายสามัญปกติ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้านค่าใช้จ่าย
ในระหว่างเรียน ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการทาโครงงาน การใช้งบประมาณในการทาโครงงานมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่นามาใช้ในการทาโครงการเป็นหลัก ซึ่งอุปกรณ์แต่ละชิ้นจะมีราคาที่แตกต่างกันไป รวมถึง
ค่าเครื่องแบบอุปกรณ์ในการเรียนที่นักเรียนต้องจ่ายด้วยตนเองระหว่างเรียนในโครงการ และ 2) ด้านค่าใช้จ่าย
ในระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบด้วย ค่าที่พักและค่ายานพาหนะในการเดินทางไปฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ทั้ง นี้การใช้ง บประมาณในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับที่ตั้งของสถาน
ประกอบการและระยะทางในการเดินทางไปสถานประกอบการ นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเรียนใน
สายสามัญ นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด แต่จะมีบางส่วนที่ทางวิทยาลัย
สารพัดช่าง พิษณุโลก และทางโรงเรียน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเดินทางไปทากิจกรรมต่าง ๆ ที่
วิทยาลัยสารพัดช่าง พิษณุโลก และการเดินทางไปศึกษาดูงานต่าง ๆ เป็นต้น
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (process) ประกอบด้วย
3.1 ด้านการแนะแนวหรือประชาสัมพันธ์โครงการ รูปแบบในการแนะแนวหรือประชาสัมพันธ์
โครงการที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ การออกไปแนะแนวของทางโรงเรียน ทั้งนี้เนื่องมาจาก นักเรียนสามารถรับ
ข้อมูล ข้อเท็จจริง จากทางโรงเรียนได้โดยตรง หรือนักเรียนสามารถสอบถามข้อมูลที่ไ ม่เข้าใจได้และได้รับ
คาตอบที่ชัดเจน คลายข้อสงสัยของนักเรียนได้ สาหรับวิธีการประชาสัมพันธ์โครงการในช่องทางอื่น ๆ เช่น การ
ติดป้ายประชาสัมพันธ์ การทาหนังสือแจ้งไปทางผู้นาชุมชน การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ของโรงเรียนได้มีการประชาสัมพั นธ์โครงการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น facebook หรือหน้าเว็บไซต์ของ
โรงเรียน และนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนได้ไปบอกต่อกับคนในชุมชน หรือคนที่รู้จัก ช่องทางเหล่านี้เป็นช่องทาง
ที่มีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง แต่นักเรียนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับโครงการ ได้ทั้งหมด
3.2 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย
ด้านการสอนที่เน้นการปฏิบัติ พบว่า วิธีการสอนที่เน้นการปฏิบัติในโครงการ เป็นวิธีการสอน
ที่นักเรียนสนใจมากยิ่ง ขึ้นในการเรียน ทั้งนี้เนื่องมาจากนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จึงส่งผลให้นักเรียนเกิด
ทักษะในการปฏิบัติงานและทักษะในการแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของ ทิศนา แขมมณี (2547) การ
เรียนการสอนวิชาอาชีพส่วนใหญ่จะเน้นทักษะปฏิบัติ โดยอาศัยแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ
ปฏิบัติ การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะปฏิบัติที่ดีนั้น และมีความรู้เข้าใจงานที่จะทา เรียนรู้ลักษณะนิสัยที่ดีในการ
ทางาน ฝึกทางานในสถานการณ์ใกล้เคียงกับชีวิตประจาวันของนักเรียน และนอกจากนี้ Padelford (1984) ได้
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ศึกษาวิธีการสอนเพื่อให้เกิดทักษะการปฏิบัติในวิชาช่างเทคนิค โดยได้เสนอว่า ทักษะปฏิบัติเป็นสิ่งที่จาเป็นมาก
ในการสอนวิชาต่าง ๆ ของสถาบันช่างเทคนิคผู้เรียนบางคนเรียนรู้ทักษะได้ง่าย
ด้านการจัดตารางเรียนและตารางสอนในโครงการ พบว่า มีปัญหาในด้านการจัดตารางเรียน
ของนักเรียนในบางวิชาได้ซ้อนทับกับวิชาอื่น ทั้งนี้เนื่องมาจาก ทางโรงเรียนยังขาดการประสานงานกับทาง
วิทยาลัยสารพัดช่าง พิษณุโลก จึงส่งผลให้ต่อการจัดตารางเรียนของนักเรียนเป็นไปอย่างไม่เหมาะสม และไม่มี
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนเท่าที่ควร รวมถึงยังขาดความเข้าใจในรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ที่ชัดเจน
ด้านการจัดกิจกรรมของโรงเรียน พบว่า การจัดกิจกรรมของโรงเรียนซ้อนทับกับวันที่มีการ
เรียนการสอนในโครงการ จึงส่งผลให้นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการไม่ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมบางกิจกรรมที่
ทางโรงเรียนจัดได้ ทั้ง นี้เนื่องมาจากในหนึ่งสัปดาห์จะจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจานวน 3 วัน และในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพจานวน 2 วัน จึงส่งผลต่อ
จานวนชั่วโมงเรียนของนักเรียนที่เรียนในโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา (ทวิศึกษา)
3.3 ด้านวิธีการเทียบโอนผลการเรียน จากแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน ทางโรงเรียนไม่ได้
ยึดแนวทางการปฏิ บัติ ตามโครงสร้า งหลักสู ตรเรีย นร่ วมหลัก สูตรอาชีว ศึ กษา และมัธ ยมศึ กษาตอนปลาย
(ทวิศึกษา) จึงส่งผลให้นักเรียนที่เรียนในโครงการมีจานวนหน่วยกิตในรายวิชาเพิ่มเติมไม่เพียงพอต่อการสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้อันเนื่องมาจาก ทางโรงเรียนยังไม่มีการวางแผนแนวเพื่อ
สร้างความเข้าใจร่วมกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงทางโรงเรียนยังไม่มีการวางแผนในการเทียบโอนผลการ
เรียนที่ชัดเจน และการสร้างเกณฑ์การจบของนักเรียนในโครงการให้มีเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนที่ชัดเจน
3.4 ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พบว่า ปัญหาในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักเรียน มีดังนี้ 1) นักเรียนได้รับมอบหมายงานที่ไม่ตรงตามสาขาที่นักเรียนเรียนไป 2) นักเรียนบางคนยัง
บกพร่องด้านวินัยในการปฏิบัติงาน 3) สถานประกอบการบางแห่งเปิดปิดทาการไม่ตรงเวลา ทาให้มีผลต่อ
ชั่วโมงการฝึกงานของนักเรียน และ 4) สถานประกอบการบางแห่งมีระยะทางไกลจากที่พักของนักเรียนจึงทา
ให้นักเรียนต้องเดินทางในระยะทางที่ไกลและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องมาจากทางโครงการยังไม่ได้มีการ
กาหนดเกณฑ์ในด้านระยะทางระหว่างที่พักอาศัยของนักเรี ยนกับสถานที่ตั้งของสถานประกอบการที่ชัดเจน
3.5 ด้านการนิเทศการสอน การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในโครงการของครู
วิทยาลัยสารพัดช่าง มีวิธีการนิเทศติดตาม ดังนี้ 1) การนิเทศติดตามโดยตรงจากทางผู้อานวยการวิทยาลัย
สารพัดช่าง 2) การนิเทศติดตามโดยเพื่อนร่วมงาน และ 3) การนิเทศติดตามจากสานักงานมาตรฐานวิชาชีพ
และศึกษาธิการจังหวัด ทั้งนี้เนื่องมาจากเป็นการร่วมมือของผู้อานวยการระหว่างสองสถานบันที่ได้ทาข้อตกลง
ร่วมกัน ในการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) นอกจากนี้ยัง
เป็นการสะท้อนผลการดาเนินโครงการของเพื่อนร่วมงานด้วยกันถึงสภาพปัญหาและสิ่งที่เกิดขึ้นในโครงการ ซึ่ง
ทั้งนี้โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ยังจัดเป็นนโยบายหลัก ของ
กระทรวงศึกษาธิการในการเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน จึงได้รับการกากั บติดตามการดาเนิน
โครงการจากสานักงานมาตรฐานวิชาชีพและศึกษาธิการจังหวัด
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4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (product) ประกอบด้วย
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นักเรียนที่เข้ามาเรียนในโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ได้เน้นในเรื่องระเบียบวินัย ข้อกาหนดในการแต่งกายให้เป็นไปตาม
ระเบียบของของสถานศึกษา ทั้งนี้เนื่องมาจากการประสานงาน และติดตามประเมินพฤติกรรมของนักเรียน
อย่างสม่าเสมอ โดยครูในโรงเรียนร่วมมือกับครูวิทยาลัยสารพัดช่าง พิษณุโลก เพื่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนอย่างแท้จริง และไม่ให้เกิดปัญหาในการเรียน จึงมีกฎระเบียบให้นักเรียนปฏิบัติ ฝึกฝนให้นักเรียนมี
ความเพียรพยายาม อดทนต่อการเรียนให้สาเร็จตามหลักสูตรของโครงการ ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับแนวทางการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ต้องการปลูกฝังค่านิยมที่ดีง าม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป นักเรียนที่เข้ามาเรียนในโครงการเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ได้มีการทดสอบสมรรถนะจากสถาบันต่าง ๆ เพื่อเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานของนักเรียนในโครงการ และได้ให้มีการทดสอบสมรรถนะจากสถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงานก่อนจบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่นักเรียนเลือกเรียน และนอกจากนี้เพื่อเป็นการ
ประกั น คุณ ภาพในการจัด การศึก ษาในรู ป แบบเรี ยนร่ว มหลั กสู ต รอาชีว ศึก ษาและมั ธยมศึ ก ษาตอนปลาย
(ทวิศึกษา) อีกกระบวนการหนึ่ง คือ ทางวิทยาลัยสารพัดช่าง พิษณุโลก จึงให้นักเรียนในโครงการได้เข้ารับการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางด้านอาชีวศึกษา เป็นการทดสอบวัดความรู้มาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (V - NET) ในทุกสาขาที่เปิดสอนในโครงการ
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ คุณภาพของผู้เรียนในด้านสมรรถนะวิชาชีพนักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติ
ได้จริงจนเกิดความชานาญ และผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นเพราะนักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้
เรียนมาไปใช้ได้จริงเมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนได้มีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะ ๆ และติดตาม
ประเมินผลร่วมกับสถานประกอบการ ทั้งนี้เนื่องมาจากการสอนของครูวิทยาลัยสารพัดช่าง พิษณุโลก ที่ใช้
รูปแบบการสอนที่เน้นการปฏิบัติ ทาให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ฝึกจริง และเป็นการเรียนรู้ที่ผ่านมือของ
นักเรียนด้วยตนเอง จึง ส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะในการปฏิบัติงานและทักษะในการแก้ปัญ หา ตลอดจนนา
กระบวนการต่าง ๆ ในการทางานได้เป็นอย่างดี
5. ผลการประเมินด้านผลกระทบ (impact) ประกอบด้วย
5. 1 จานวนนักเรียนในสายสามัญในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มีจานวนลดลง
จากทุ ก ปี ก ารศึ ก ษาที่ ยั ง ไม่ มี ก ารเปิ ด สอนในโครงการจะมี จ านวนนั ก เรี ย นในห้ อ งเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ –
คณิตศาสตร์ 20 – 30 คน แต่เมื่อทางโรงเรียนเปิดโครงการขึ้นมา ส่งผลให้จานวนนักเรียนในห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน อันเนื่องมาจากโครงการเป็นที่ต้องการของนักเรียนในเข้า
มาศึกษาต่อสายอาชีพ จึงทาให้นักเรียนส่วนใหญ่เข้ามาเรียนในโครงการเป็นจานวนมาก
5.2 จานวนห้องเรียนไม่มีเพียงพอต่อสาขาที่เปิดสอน จานวนห้องเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอน
ในโครงการไม่เพียงต่อจานวนของนักเรียนที่เข้ามาเรียนในโครงการ ทั้งนี้เนื่องมาจากในช่วงแรกของการเปิด
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โครงการ ทางโรงเรียนไม่ได้ทาแบบสารวจความต้องการในการเรียนของนักเรียนแต่ละสาขา จึงทาให้จานวน
ห้องเรียนไม่เพียงพอต่อจานวนนักเรียนที่เข้ามาเรียน
6. ผลการประเมินด้านประเด็นเพิ่มเติม (additional issue)
ความคิดเห็นของนักเรียนที่ไม่เข้าร่วมโครงการ นักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการมีความคิด เห็น
ดังนี้ 1) การเรียนในโครงการนี้ต้องเรียนหนักมีภาระงานจานวนมาก 2) การเรียนสายอาชีพในโครงการใน
ภาคปฏิบัติไ ม่ตรงกับวิทยาลัย สารพัด เปิดสอน 3) สาขาวิชาที่เปิดสอนไม่ตรงกับความสนใจของนักเรียน
4) นักเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพ ทั้งนี้เนื่องจาก
สาขาที่เปิดสอนในโครงการยังไม่เป็นที่ต้องการของนักเรียนในบางกลุ่ม รวมทั้งมีการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนใน
รูปแบบการเรียนการสอนของทางโครงการจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้นักเรียนไม่เข้ามาเรียนในโครงการนี้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการประเมินไปใช้
1.1 ผลการประเมินด้านปัจจัยนาเข้า ในด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนยังไม่มีความ
เพียงพอ ดังนั้นผู้รับผิดชอบโครงการ และครูวิทยาลัยสารพัดช่าง พิษณุโลก ควรมีการวางแผนในการสารวจสื่อ
อุปกรณ์ที่ ใช้ ในการเรีย นการสอนร่ วมกั บครูวิท ยาลั ยสารพั ดช่า ง พิษณุ โลก และควรมีการของบประมาณ
สนับสนุนเพิ่มเติมจากสถานศึกษาทั้งสองแห่ง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
1.2 ผลการประเมินกระบวนการ ในด้านการจัดกิจกรรมของโรงเรียนพบว่า วันที่มีกิจกรรมการ
เรียนการสอนในโครงการทาให้นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนทั้งหมด
ดังนั้นผู้จัดกิจกรรมของทางโรงเรียนและผู้รับผิดชอบโครงการควรมีการสารวจและวางแผนล่วงหน้าในการจัด
กิจกรรมของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับเวลาเรียนของนักเรียนในโครงการ และนักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
เพื่อให้การดาเนินโครงการมีปะสิทธิภาพที่ดีขึ้น
1.3 ผลการประเมินกระบวนการ ในด้านวิธีการเทียบโอนผลการเรียน ทางโรงเรียนไม่ได้ยึดแนวทาง
การปฏิบัติตามโครงสร้างหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) จึงส่งผลให้
นักเรียนที่เรียนในโครงการมีจานวนหน่วยกิตในรายวิชาเพิ่มเติมไม่เพียงพอต่อการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานด้านงานหลักสูตรและงานวัดผล จึงควรยึดวิธีการเทียบโอน
ผลการเรียนตามแนวทางการปฏิบัติตามโครงสร้างหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ทวิศึกษา) เพื่อให้การเทียบโอนผลการเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 ผลการประเมินกระบวนการ ในด้านวิธีการคัดเลือกสถานประกอบการพบว่า สถานประกอบการ
บางแห่งมีระยะทางไกลจากที่พักอาศัยของนักเรียน จึงยากลาบากต่อการเดินทางไปฝึกงานของนักเรียน ดังนั้น
ผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่โครงการของวิทยาลัยสารพัดช่าง พิษณุโลก ควรมีการเพิ่มหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาสถานประกอบการในด้านระยะทางจากที่พักของนักเรียนไปยังสถานประกอบการ
1.5 ผลการประเมินด้านประเด็นเพิ่มเติม ในด้านความคิดเห็นของนักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
นัก เรี ยนที่ไ ม่ไ ด้ เข้ าร่ วมโครงการยัง มีค วามเข้ าใจคลาดเคลื่ อ นเกี่ย วกั บการเรีย นสายอาชีพ ในโครงการใน
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ภาคปฏิบัติในโครงการ ไม่ตรงกับทางวิทยาลัยสารพัดช่างเปิดสอน ดังนั้นผู้รับผิดชอบโครงการ ควรสร้างความ
เข้าใจกับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการในแง่มุมดังกล่าว เพื่อให้เป็นผลดีต่อการดาเนินโครงการต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป
2.1 แนวทางการประเมินแบบตอบสนอง ทาให้ได้ข้อมูลสารสนเทศจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
โครงการหลายฝ่ายที่ได้เข้ามาร่วมกันวางแผนในการประเมิน ทาให้ผลการประเมินสามารถตอบสนองความ
ต้องการความอยากรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ ซึ่งคาถามที่นามาใช้ในการประเมินควรเป็นข้อคาถามที่
ก่อให้เกิดสารสนเทศที่เป็นประโยชน์หรือคาถามที่ยังไม่มีสารสนเทศที่ชัดเจน ดังนั้นผู้ประเมินจึงต้องคัดกรอง
ประเด็นคาถามที่มุ่งประเมินก่อนนาประเด็นคาถามที่มุ่งประเมินไปกาหนดกรอบประเด็นการประเมิน
2.2 แนวทางการประเมินแบบตอบสนอง ได้ประเมินโครงการจากความต้อ งการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับโครงการ ซึ่งได้ผลการประเมินตามความต้องการส่วนหนึ่ง แต่ยังไม่ได้ติดตามว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับโครงการได้นาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์หรือไม่ อย่างไร ดังนั้นควรนาแนวทางการประเมินแบบเน้นการ
ใช้ประโยชน์มาใช้ในการประเมิน เพื่อให้การประเมินดาเนินการครบวงจรจนถึงขั้นของการนาผลไปใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาโครงการต่อไป
2.3 ในการประเมินโครงการโดยยึดรูปแบบการประเมินแบบตอบสนอง ถ้าผู้ประเมินเป็นบุคคล
ภายในโครงการ จะทาให้สามารถมีความเข้าใจและสะท้อนผลของโครงการได้อย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม
ควรมีผู้ประเมินภายนอกเข้ามาร่วมประเมินด้วย เพื่อเป็นการลดการอคติหรือความลาเอียงในผลการประเมิน
โครงการ
2.4 ในการประเมินโครงการโดยยึดรูปแบบการประเมินแบบตอบสนอง ควรมีการประเมินอภิมาน
(Meta Evaluation) ร่วมด้วย เพื่อเป็นการตัดสินคุณค่าของงานประเมินว่าได้มาตรฐานหรือไม่ เพียงใด โดย
เทียบกับมาตรฐานงานประเมินซึ่งประกอบด้วยด้านอรรถประโยชน์ความถูกต้อง ความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ ตลอดจนเป็นการประเมินงานประเมินเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือทั้งของการดาเนินการและการรายงาน
การประเมิน รวมถึงประสิทธิผลการทาหน้าที่ของงานประเมิน
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