ชื่ อเรื่ อง

ผู้ศึกษาวิจัย
สถานศึกษา
ปี การศึกษา

การติดตามและประเมินการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) พ.ศ. 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา
เทคนิคเครื่ องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
นางวรวลัญช์ คลังบุญครอง
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสี มา
2561
บทคัดย่ อ

การติดตามและประเมินการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) พ.ศ. 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่ องกล สาขา
งานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวงเพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ อง ตลอดจน
พัฒนาหลักสู ตรให้มีประสิ ทธิภาพเหมาะสมกับสภาพสังคมปั จจุบนั การวิจยั นี้มีความมุ่งหมายเพื่อการ
ติดตามและประเมินการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสู ง (ปวส.) พ.ศ. 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่ องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั จานวน 129
คน ได้มาโดยวิธีการสุ่ มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ประกอบด้วย คณะกรรมการ
ดาเนินงาน จานวน 19 คน นักศึกษาที่กาลังศึกษาหลักสู ตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) พ.ศ. 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่ องกล สาขา
งานเทคนิคยานยนต์ ปี การศึกษา 2561 จานวน 30 คน ผูส้ าเร็ จการศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาหลักสู ตร
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปี การศึกษา 2559-2560 จานวน 38 คน ผูค้ วบคุมการฝึ ก จานวน 4 คน และ
ผูร้ ่ วมงานของผูส้ าเร็ จการศึกษา ปี การศึกษา 2559-2560 จานวน 38 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลมี 2 ชนิด ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 5 ฉบับ ฉบับที่ 1
สาหรับคณะกรรมการดาเนินงาน จานวน 186 ข้อ ซึ่งมีค่าอานาจจาแนกรายข้อ (rXY) ตั้งแต่ .27 ถึง .80
และ มีค่าเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ .98 ฉบับที่ 2 สาหรับนักศึกษาและผูส้ าเร็ จการศึกษา จานวน 161 ข้อซึ่งมี
ค่าอานาจจาแนกรายข้อ (rXY) ตั้งแต่ .27 ถึง .79 และ มีค่าเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ เท่ากับ .98 ฉบับที่ 3 สาหรับ
ผูค้ วบคุมการฝึ ก จานวน 25 ข้อ ซึ่งมีค่าอานาจจาแนกรายข้อ (rXY) ตั้งแต่ .62 ถึง .86 และ มีค่าเชื่อมัน่
ทั้งฉบับเท่ากับ .96 ฉบับที่ 4 สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษา จานวน 25 ข้อ ซึ่ งมีค่าอานาจจาแนกรายข้อ (rXY)
ตั้งแต่ .62 ถึง .86 และ มีค่าเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ .96 ฉบับที่ 5 ผูร้ ่ วมงานของผูส้ าเร็ จการศึกษา จานวน
25 ข้อ ซึ่ งมีค่าอานาจจาแนกรายข้อ (rXY ) ตั้งแต่ .62 ถึง .86 และ มีค่าเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ .96 และ
แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง จานวน 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 สาหรับผูค้ วบคุมการฝึ ก จานวน 6 ข้อ ฉบับ

ที่ 2 สาหรับผูผ้ สู ้ าเร็ จการศึกษาสาขาวิชาเทคนิคเครื่ องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ จานวน 5 ข้อ สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั ปรากฏดังนี้
1. ด้านบริ บท คณะกรรมการดาเนินงาน นักศึกษาและผูส้ าเร็ จการศึกษา มีความคิดเห็นว่า
วัตถุประสงค์ของหลักสู ตรมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด จุดเด่นคือมีรายได้ระหว่างเรี ยนได้ฝึกทักษะ
ในการทางานกับสถานประกอบการ จบแล้วมีงานทาทันที มีโครงสร้างหลักสู ตรที่ดีสามารถเรี ยนได้ท้ งั
ทฤษฎีและปฏิบตั ิในเวลาเดียวกัน จุดด้อยคือสถานประกอบการในพื้นที่มีนอ้ ย การเรี ยนการสอนด้าน
วิชาการไม่แน่น เช่น การทาแผน ทฤษฎี การดาเนินงานไม่เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ ครู นิเทศไม่ออกนิเทศ
ตามแผนที่วางไวและผูเ้ รี ยนขาดความเข้าใจและวุฒิภาวะ ปั ญหาและความต้องการคือต้องการสถาน
ประกอบการใกล้บา้ นการเดินทางสะดวก ครู ออกไปนิเทศตามแผนที่วางไว้ การสร้างความเข้าใจและ
บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาและสถานประกอบการที่ชดั เจน เพิ่มบุคลากรในการดูแลการจัดการเรี ยนการ
สอนทวิภาคี และอยากให้หอ้ งสมุดมีสื่ออุปกรณ์ แหล่งเรี ยนรู ้ สิ่ งอานวยความสะดวก อินเตอร์ เน็ตเพื่อ
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสาขาวิชาช่างยนต์โดยเฉพาะ
2. ด้านปั จจัยเบื้องต้น คณะกรรมการดาเนินงาน นักศึกษาและผูส้ าเร็ จการศึกษา มีความ
คิดเห็นว่า โครงสร้างของหลักสู ตร เนื้อหาวิชาของหลักสู ตร มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
โครงสร้างหลักสู ตรมีความยึดหยุน่ ตามสถานการณ์ปัจจุบนั สถานศึกษาและสถานประกอบการควรมีการ
พัฒนาหลักสู ตรร่ วมกันแต่ควรเพิ่มเรื่ องทักษะชีวิต เนื้อหาวิชาตามหลักสู ตรควรปรับเนื้อหาให้ตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ ทันกับเทคโนโลยีปัจจุบนั และเน้นเรื่ องทักษะในการทางาน
สิ่ งอานวยความสะดวกมีความเหมาะสมในระดับมาก ควรเพิ่มสื่ อ เทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ในการฝึ ก
ทักษะจัดห้องฝึ กปฏิบตั ิการที่ทนั สมัยในสถานศึกษา และเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูเ้ รี ยนกับ
สถานศึกษาเพื่อรับข้อมูล เช่น การลงทะเบียน การยืน่ แบบคาร้องต่างๆ
3. ด้านกระบวนการ คณะกรรมการดาเนินงาน นักศึกษาและผูส้ าเร็ จการศึกษา มีความ
คิดเห็นว่า การสารวจความพร้อม มีระดับการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก ควรมีการสารวจความพร้อมของสถาน
ประกอบการในเรื่ องเครื่ องมือ อุปกรณ์ในการฝึ ก การลงนามความร่ วมมือ (MOU) มีระดับการปฏิบตั ิอยูใ่ น
ระดับมาก ควรเพิ่มจานวนการทาความร่ วมมือกับสถานประกอบการ การประชาสัมพันธ์/แนะแนวผูเ้ รี ยนมี
ระดับการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก ควรประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อออนไลน์ทุกช่องทาง การจัดแผนการเรี ยน
ตลอดหลักสู ตร การจัดแผนการเรี ยน / แผนการฝึ กอาชีพ มีระดับการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก ควรมีการจัดทา
แผนการเรี ยนการฝึ กร่ วมกับสถานประกอบการและพัฒนาแผนการเรี ยนการฝึ กอย่างต่อเนื่อง การคัดเลือกผู ้
เข้าเรี ยน มีระดับการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากที่สุด ควรคัดเลือกผูเ้ รี ยนจากความมุ่งมัน่ ตั้งใจเป็ นหลัก การทา
สัญญาการฝึ กอาชีพ มีระดับการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก การทาสัญญาควรชัดเจน ครอบคลุมทุกด้าน
การทาสัญญาการฝึ กอาชีพ มีระดับการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก การปฐมนิเทศผูเ้ รี ยน / การประชุมผูป้ กครอง
มีระดับการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากที่สุด ควรมีการประชุม ชี้แจงผูเ้ รี ยน ผูป้ กครองที่ชดั เจนและในการประชุม

ควรมีสถานประกอบการมาพูดคุยด้วย การจัดการเรี ยนการสอน / การฝึ กอาชีพ มีระดับการปฏิบตั ิอยูใ่ น
ระดับมาก ไม่ควรมีรายวิชาสามัญไปในสถานประกอบการ การนิเทศการจัดการเรี ยนการสอน / การฝึ ก
อาชีพ มีระดับการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากที่สุด ควรมีการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง การวัดและประเมินผล
รายวิชา /การฝึ กอาชีพ มีระดับการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากที่สุด ควรจัดสัดส่ วนการวัดและประเมินผลระหว่าง
สถานประกอบการกับสถานศึกษาให้ชดั เจน
4. ด้านผลผลิต คณะกรรมการดาเนินงาน ผูค้ วบคุมการฝึ ก และผูร้ ่ วมงานของผูส้ าเร็ จ
การศึกษา การบรรลุวตั ถุประสงค์ของการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพ
ชุมพวง ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คือ เพื่อเตรี ยมกาลังคนที่มี
ความชานาญงานเข้าสู่ ตลาดแรงงาน เพื่อผลิตกาลังคนที่มีประสิ ทธิ ภาพตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ เพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน นักศึกษาได้ฝึกอาชีพในแหล่งงานที่แท้จริ ง เพื่อเปิ ดโอกาสให้บุคคล
ในวัยเรี ยนได้พฒั นาตนเองสู่ โลกอาชีพ เพื่อเปิ ดโอกาสให้หน่วยงานเป็ นแหล่งอาชีพเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
จัดการศึกษา ทุกข้อมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรี ยนการ
สอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โดยสรุ ป การจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสู ง (ปวส.) พ.ศ. 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่ องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก เพื่อให้หลักสู ตรนี้มีความสอดคล้องกับสภาพ
การเปลี่ยนแปลงปัจจุบนั ดังนั้นการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) พ.ศ. 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่ องกล สาขา
งานเทคนิคยานยนต์ จึงควรปรับปรุ งในส่ วนที่เสนอแนะดังที่กล่าวมา

คาสาคัญ : การจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
(ปวส.) พ.ศ. 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่ องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
การติดตามและประเมิน

