
บทที่ 1  

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม และความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีในชวงทศวรรษ

ที่ผานมา ทําใหผูคนจะตองมีการปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงน้ัน โดยเฉพาะในปจจุบัน

รัฐบาลไดจัดทําแผนการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนประเทศดวยนโยบายประเทศไทย 4.0 แรงงานซึ่งเปน

ปจจัยพื้นฐานของระบบ จึงมีสวนสําคัญที่จะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของไทยใหเจริญเติบโตได       

อยางย่ังยืน ประเทศที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไดเปนอยางดี ก็เปรียบเสมือนการมีรากฐาน

ทางเศรษฐกิจ ที่แข็งแรงและมั่นคงดวย จากรายงานผลการศึกษาความตองการกําลังคนของกลุม

อุตสาหกรรม โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาพบวา ประเทศไทยประสบปญหาการขาดแคลน

แรงงานกําลังคนระดับกลางหรือระดับปฏิบัติการคอนขางมาก โดยเฉพาะความตองการบุคลากร          

ในสายธุรกิจและบริการ และสาขาอื่น ๆ ในระดับอาชีวศึกษา ปวช. - ปวส. สาเหตุหลักเกิดจาก        

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากร และความไมสอดคลองกันระหวางความตองการกําลังคน

และการผลิตกําลังคนของประเทศ ทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาในขณะที่ยังมีแรงงาน

ลนตลาด ความรวมมือระหวางภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนหรือผูประกอบการธุรกิจ

อุตสาหกรรม ในการแลกเปลี่ยนขอมูลและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงานจึงเปนสิ่งที่ตองกระทําอยางเรงดวน 

การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอด

ความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ 

การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคล

เรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต โดยยึดหลักการมีสวนรวมของสังคม ชุมชน องคกรเอกชนตาง ๆ และ

กระจายอํานาจไปสูสถานศึกษาเพื่อใหมีอิสระในการบริหารและการจดัการสามารถจัดกระบวนการเรียนรู

ที่นําไปสูการพัฒนาตนเองตามธรรมชาติของผูเรียนและเต็มตามศักยภาพ พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ ไดใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปสูสถานศึกษา 

และไดกําหนดใหสถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนรูสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน 

ความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเรียนรูจากประสบการณจริง 

ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค การจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม    

ที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน และกําหนดบทบาทของสถานศึกษาไวครบทุกดาน เชน แนวการจัด
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กระบวนการเรียนรู การประเมินผูเรียน การจัดทําสาระของหลักสูตร การบริหารวิชาการ งบประมาณ 

การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน การระดมทรัพยากร

บุคคลในชุมชน การใหสถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคล มีอํานาจปกครองดูแล บํารุงรักษา ใชและ

จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา ใหอิสระในการบริหารงบประมาณ และทรัพยากร

ทางการศึกษา เปนตน 

หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สําหรับกลุมเปาหมายนอกระบบ 

เปนการจัดการศึกษาใหกับกลุมเปาหมายผูที่อยูนอกระบบและอยูในวัยแรงงาน ซึ่งประกอบอาชีพ       

อยูในสถานประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งมีความรูเพียงระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยใช

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

จัดทําข้ึน เพื่อเปนการยกระดับความรูใหสูงข้ึนและพัฒนางานอาชีพของผูที่มีงานทําแลวใหมีความรู       

ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยการบูรณาการการทํางานใหเปนสวนหน่ึงของการเรียนรู            

ดวยรูปแบบการศึกษานอกระบบ และเปนการพัฒนาคนที่มีประสบการณในการทํางานใหมีความรู

ความสามารถตลอดจนปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพสอดคลองกับ

ความตองการของสถานประกอบการหนวยงานตาง ๆ โดยสถานประกอบการ หนวยงาน และ

สถานศึกษารวมกันจัดกระบวนการเรียนรูตามที่หลักสูตรกําหนดและผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผน 

การเรียนรูของตนใหสอดคลองกับสภาพการทํางาน เพื่อใหสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการ

ทํางานและการดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข อันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมใหดีข้ึน 

หลักสูตรที่มีคุณภาพน้ันจําเปนตองอาศัยการประเมินหลักสูตรเพื่อนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรใหเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและผูที่มีสวนไดสวนเสียกับผลผลิต

ของสถานศึกษา การประเมินหลักสูตร เปนข้ันตอนสําคัญที่สุดของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่จะ

ทําใหทราบวาหลักสูตรที่ใชอยูน้ัน มีอะไรบกพรอง ลาสมัยไมสามารถสนองความตองการของผูเรียน

และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได ในขณะเดียวกันมีอะไรดีและใชไดผลอยู ผลการประเมินเปนขอมูล          

ในการตัดสินใจแกไข และปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมตอไป  

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี มีการผลิต

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ออกสูตลาดแรงงานเปนจํานวนมาก โดยมีเปาหมาย

การจัดการศึกษาตลอดชีวิตรวมกับภาคีเครือขาย เพื่อใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งมีแนวทางในการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่มีระบบ และเปาหมายที่ชัดเจนตลอดมา 

เริ่มจากมีการจัดทําแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทาง  

การเรียนของนักศึกษา ซึ่งจะกําหนดเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลา และมีผูรับผิดชอบในการ

ดําเนินการอยางชัดเจน การเรงรัดใหมีฐานขอมูลคุณภาพและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา

เปนรายบุคคล ระดับโรงเรียน เพื่อใชในการพัฒนาการจัดการศึกษา การพัฒนาครูผูสอน การพัฒนา
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นักศึกษาดวยกิจกรรมที่หลากหลาย ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการและ

ความสามารถของผูเรียน การจัดใหมีการทดสอบและประเมนิผลการเรียนรูดวยเครื่องมือที่มีมาตรฐาน 

วิธีการและรูปแบบที่หลากหลายในทุกสาขาวิชา การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล 

การดําเนินการที่ชัดเจนและการรายงานผลการดําเนินงานตามรูปแบบที่กําหนดตอคณะกรรมการ

สถานศึกษาและสํานักงานสงเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎรธานี  

จากการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี รอบสาม พบวา ปญหาและจุดที่ควรพัฒนาเรือ่งการจดัทําระบบ

ขอมูล สารสนเทศยังไมครบถวน และยังไมเปนระบบ สําหรับนักศึกษา (Input) ยังไมคอยมีคุณภาพ 

ครูมีภาระหนาที่อื่น ๆ ที่ตองปฏิบัติ นอกเหนือจากการทําหนาที่สอน ทําใหไมมีเวลาในการคิดและ

พัฒนานวัตกรรมใหม ๆ มาใชในการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

ของนักศึกษาพื้นฐานนอกระบบสวนใหญตํ่ากวาเกณฑ และยังขาดระบบติดตามประเมนิผลและการนํา

ผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา อีกทั้งยังขาดเวทีหรือกิจกรรมที่สนับสนุนใหเกิดการแขงขันทาง

วิชาการ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2557) 

ผูวิจัยในฐานะปฏิบัติหนาที่เปนครูผูสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา

การตลาด รวมทั้งปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ฝายวิชาการของศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี จึงเห็นความสําคัญของการประเมินหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอเมืองสุราษฎรธานี เพื่อตรวจสอบวาหลักสูตรที่ใชน้ันสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมาย

ของโรงเรียนหรือไม และหลักสตูรที่ใชอยูน้ันบรรลุตามความมุงหมายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมือง       

สุราษฎรธานีหรือไม อยางไร มีปญหาและอุปสรรคในการนําหลักสตูรไปใชอยางไรบาง มีสิ่งที่ตองแกไข

เพื่อเปนประโยชนในการจัดการการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และผลจากการประเมิน

หลักสูตรจะทาํใหทราบผลการใชหลกัสตูรเกี่ยวกับปญหาที่แทจริง ขอดี ขอบกพรองตาง ๆ ของการนํา

หลักสูตรไปใช ซึ่งในการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีและแนวคิด

การประเมินหลักสูตรโดยเลือกใช แนวคิดการประเมินหลักสูตรรูปแบบที่ชวยในการตัดสินใจ

ของสตัฟเฟลบีม (CIPP Model) มาเปนแนวทางในการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา เพราะเปนการ

ประเมินที่เปนกระบวนการตอเน่ือง โดยมีจุดมุงเนนสําคัญเพื่อหาขอมูลประกอบการตัดสินใจบริหาร

โครงสรางอยางตอเน่ืองตามรูปแบบที่มีความชัดเจน และสามารถประเมินไดครบทั้งระบบอยางครบ

วงจร เพราะเปนการประเมินต้ังแต บริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต รูปแบบการประเมินน้ี

จึงมีประโยชนสามารถใหขอมูลที่ละเอียดและครอบคลุมในการตัดสินใจทําการเปลี่ยนแปลงหรือ
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ดําเนินการตอไป เพื่อสามารถตัดสินใจไดวาควรมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสุราษฎรธานี อยางไร ดานใด 

เพื่อนําขอมูลไปใชประโยชนในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปอยางมีคุณภาพตอไป  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

เพื่อประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ของศูนยการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดาน

กระบวนการ และดานผลผลิต 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 

1.  เพื่อเปนการศึกษาขอมูลหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด และ

นําไปปรับปรุงหลักสูตรใหตอบสนองความตองการของการเปลี่ยนแปลงของผูประกอบการ สภาพ

เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ  

2.  เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาและวิจัยทางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ตอไป 

3.  เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ทราบความจําเปนและความตองการของประชากร

เปาหมายของหลักสูตร เพื่อใชเปนพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ       

ของสภาพสังคมและผูเรียน  

4.  เพื่อใหไดสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงแผนงาน กิจกรรม และหลักสูตร 

ใหเหมาะสมกอนนําไปปฏิบัติ เพื่อลดโอกาสเสี่ยง อุปสรรค ที่จะใหหลักสูตรลมเหลว 

5.  เพื่อจะทําใหทราบวา การใชหลักสูตรบังเกิดผลตามจุดมุงหมายหรือไม ผูเรียนมีความรู

ความสามารถเพียงใด ผูสําเร็จการศึกษานําความรูไปใชไดมากนอยเพียงใดคุมคาหรือไม ควรจะปรับปรุง

และพัฒนาสวนใด  

6.  เพื่อทําใหผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูใชหลักสูตรเห็นจุดเดนจุดออนของตน และจะเกิด

แรงจูงใจในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน รวมทั้งหากผูรับผิดชอบมองเห็น

ความสําเร็จในการนําหลักสูตรไปใช ก็จะทําใหเกิดแรงจูงใจหรือสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน

ตอไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 

ขอบเขตดานประชากร  

ประชากร ที่ใชในการวิจัยครัง้น้ีมจีํานวนทั้งสิ้น 68 คน 

 1.  ผูบริหาร ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎรธานี ผูอํานวยการ ขาราชการ หัวหนางานฝายวิชาการ หัวหนา

งานฝายทะเบียน และหัวหนางานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2560 จํานวน 9 คน 

 2.  ครูผูสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ในศูนยการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2560 จํานวน 6 คน 

 3.  ตัวแทนสถานประกอบการในอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ประกอบดวย ตัวแทน

สํานักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎรธานี ตัวแทนหอการคาจังหวัดสุราษฎรธานี ตัวแทนสํานักงานพาณิชย

จังหวัดสุราษฎรธานี ตัวแทนสํานักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎรธานีและตัวแทนเจาของกิจการ ผูจัดการ 

หรือหัวหนางานที่รับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ฝกปฏิบัติงาน 

จํานวน 11 คน 

 4.  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ช้ันปที่ 1 - 3 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2560 

จํานวน 42 คน 

ขอบเขตดานตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

 1.  ตัวแปรตน ไดแก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ช้ันปที่ 1 

- 3 ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี 

 2.  ตัวแปรตาม ไดแก ผลการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา

การตลาด ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ดาน

บริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต  

ขอบเขตดานเน้ือหา  

การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ของศูนยการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ประเมินตามแนวคิดรูปแบบการประเมิน 

CIPP Model ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) โดยแบงการประเมินออกเปน 4 ดาน ดังน้ี 

 1.  ดานบริบท ประกอบดวยการประเมิน ดังน้ี  

  1.1 นโยบายของสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

  1.2 นโยบายของศูนยการศึกษา  
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  1.3 สภาพแวดลอมภายนอกศูนยการศึกษา 

  1.4 ความตองการ/ความคาดหวังของผูประกอบการจากผลผลิตหลกัสูตร 

  1.5 ความตองการแรงงานในพื้นทีจ่ังหวัดสุราษฎรธานี 

 2.  ดานปจจัยนําเขา ประกอบดวยการประเมิน ดังน้ี  

  2.1 วิสัยทัศน/พันธกิจ  

  2.2 จุดมุงหมายของหลักสูตร  

  2.3 โครงสรางของหลักสูตร  

  2.4 สาระการเรียนรู  

  2.5 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

  2.6 คุณสมบัติของผูบริหาร  

  2.7 คุณสมบัติของครผููสอน  

  2.8 คุณสมบัติของผูเรียน  

  2.9 สื่อ วัสดุ อุปกรณการเรียนการสอน  

  2.10 แหลงเรียนรู 

  2.11 งบประมาณ  

  2.12 อาคารสถานที ่

 3.  ดานกระบวนการ ประกอบดวยการประเมิน ดังน้ี  

  3.1 การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  

  3.2 การวัดและการประเมินผล  

 4.  ดานผลผลิต ประกอบดวยการประเมิน ดังน้ี  

  4.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

  4.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ของ Stufflebeam

เปนแนวทางในการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ของศูนยการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอําเภอเมอืงสุราษฎรธานี เพราะพิจารณาเห็นวารูปแบบการประเมิน

มีคุณสมบัติที่เปนระบบ โดยมองทุกสวนและมีความลึกซึ้งในการประเมินในแตละกระบวนการ โดย

การศึกษาครั้งน้ีพิจารณาการประเมินใน 4 ดาน ไดแก ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ 

และดานผลผลิต 
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ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสําหรับ

นักศึกษานอกระบบ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด อําเภอเมือง จังหวัด        

สุราษฎรธานี โดยจัดทําแผนหรือประสบการณการเรยีนรูใหแกผูเรียน ประกอบดวย วิสัยทัศน/พันธกิจ 

จุดมุงหมายของหลักสูตร โครงสรางของหลักสูตร สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตลอดจน

คุณสมบัติของผูบรหิาร คุณสมบัติของครผููสอน คุณสมบัติของผูเรียน สื่อ วัสดุอุปกรณการเรยีนการสอน 

งบประมาณ อาคารสถานที่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดผลและการประเมินผล 

เพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาการในดานตาง ๆ ตามจุดหมายที่กําหนดไวในการวิจัยน้ี  

การประเมินหลักสูตร หมายถึง กระบวนการรวบรวมและศึกษาขอมูล รวมถึงการวิเคราะห

ขอมูลเพื่อตรวจสอบหลักสูตร และนํามาประเมินคาประกอบการพิจารณาตัดสินคุณคาของหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

อําเภอเมืองสุราษฎรธานี โดยใชรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) 

โดยการประเมินออกแบงออกเปน 4 ดาน ดังน้ี 

ผูบริหาร/ผูประกอบการ               นักศึกษา/ครูผูสอน                     ครูผูสอน                 นักศึกษา       

ดานบริบท (Context) 
1. นโยบายของ 

สํานักงานสงเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศยั 

2. นโยบายของสถานศึกษา 

3. สภาพแวดลอมภายนอก

สถานศึกษา 

4. ความตองการ/ความ

คาดหวังของผูประกอบการ

จากผลผลิตหลักสูตร 

5. ความตองการแรงงานใน

พ้ืนที่จังหวัดสุราษฎรธาน ี

ดานปจจัยนําเขา (Input) 
1. วิสัยทัศน/พันธกิจ 

2. จุดมุงหมายของหลักสูตร 

3. โครงสรางของหลักสูตร 

4. สาระการเรียนรู 

5. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

6. คุณสมบัติของผูบริหาร 

7. คุณสมบัติของครูผูสอน 

8. คุณสมบัติของผูเรียน 

9. สื่อ วัสดุ อุปกรณการเรียนการสอน 

10. แหลงเรียนรู 

11. งบประมาณ 

2.12 อาคารสถานที ่

ดานกระบวนการ

(Process) 
1. การจัดการกิจกรรม

การเรียนการสอน 

2. การวัดและการ

ประเมินผล 
1.3 สภาพแวดลอม

ภายนอกสถานศึกษา 

1.4 ความตองการ/

ความคาดหวังของ

ผูประกอบการจาก

ผลผลิตหลักสูตร 

1.5 ความตองการ

ดานผลผลิต

(Product) 
1. ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
2. คุณลักษณะอัน

พึงประสงค 
 

1.3 

สภาพแวดลอม

ภายนอก

สถานศึกษา 

1.4 ความ

ตองการ/ความ

ประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (CIPP Model) 
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 1.  ดานบริบท (Context) หมายถึง สภาพตาง ๆ ที่เปนพื้นฐานอันจะนําไปสูหลักการ

เหตุผลที่สงผลตอการดําเนินงานตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนย

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ซึ่งไดแก นโยบาย          

ของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นโยบายของสถานศึกษา 

สภาพแวดลอมภายนอกสถานศึกษา ความตองการ/ความคาดหวังของผูประกอบการจากผลผลิต

หลักสูตร และความตองการแรงงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี 

 2.  ดานปจจัยนําเขา (Input) หมายถึง ทรัพยากรที่นํามาใชในการดําเนินงานตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ซึ่งไดแก วิสัยทัศน/พันธกิจ จุดมุงหมายของหลักสูตร โครงสรางของ

หลักสูตร สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง คุณสมบัติของผูบริหาร คุณสมบัติของครูผูสอน 

คุณสมบัติของผูเรียน สื่อ วัสดุ อุปกรณการเรียนการสอน แหลงเรียนรู งบประมาณและอาคารสถานที่ 

 3.  ดานกระบวนการ (Process) หมายถึง ข้ันตอนตาง ๆ ในการดําเนินงานหรือ

วิธีดําเนินการที่กําหนดไวในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ซึ่งไดแก การจัดกิจกรรมการเรียน  

การสอน และการวัดผลและการประเมินผล 

 4.  ดานผลผลิต (Product) หมายถึง ผลลัพธที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติที่เกิดจากการปฏิบัติ

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ซึ่งไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

คุณลักษณะอันพึงประสงค หมายถึง ผลการประเมินคุณสมบัติหรือพฤติกรรมโดยเฉลี่ยรวม

ทุกรายวิชาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษา  

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2560 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนการทดสอบความสามารถในการเรียนรูเกี่ยวกับ

เน้ือหา ซึ่งพิจารณาจากคะแนนของกลุมตัวอยาง ที่ทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบ      

หลังเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ที่สรางข้ึนโดยกําหนดพฤติกรรมที่ตองการวัด 

คือ ความรู ความเขาใจ ความจํา การนําไปใช 

สาระการเรียนรู หมายถึง การกําหนดหมวดวิชาตามโครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาการตลาด ในกลุมสาระการเรียน  

8 กลุม ประกอบดวยองคความรู ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม 

จริยธรรมของผูเรียน สาระการเรียนรู ๘ กลุม มีดังน้ี 

 1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต จัดเปนกลุมสาระตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 ได 6 กลุม ไดแก  

  1.1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
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  1.2 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

  1.3 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

  1.4 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

  1.5 สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  1.6 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ จัดเปนกลุมสาระตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 ได 2 กลุม ไดแก 

  2.1 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

  2.2 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

 สาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมน้ี เปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง หมายถึง สิ่งที่ผูเรียนพึงรูและปฏิบัติได รวมทั้งคุณลักษณะของผูเรียน

ในแตละระดับช้ัน ซึ่งสะทอนถึงมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเปน

รูปธรรม นําไปใชในการกําหนดเน้ือหา จัดทําหนวยการเรียนรู จัดการเรียนการสอน และเปนเกณฑ

สําคัญสําหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเรียนของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี 

ผูบริหาร หมายถึง ผูที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ ขาราชการ (ผูที่รักษาราชการแทน

ผูอํานวยการ) หัวหนางานฝายวิชาการ หัวหนางานฝายทะเบียน และหัวหนางานหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี       

ปการศึกษา 2560  

ครูผูสอน หมายถึง ผูที่ทําการสอนรายวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ปการศึกษา 

2560  

ตัวแทนสถานประกอบการในอําเภอเมืองสุราษฎรธานี หมายถึง ตัวแทนสํานักงานแรงงาน

จังหวัดสุราษฎรธานี ตัวแทนสํานักงานการคาภายในจังหวัดสุราษฎรธานี ตัวแทนสํานักงานพาณิชย

จังหวัดสุราษฎรธานี ตัวแทนสํานักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎรธานี และเจาของกิจการ ผูจัดการหรือ

หัวหนางานของบรษัิท หางราน สถานประกอบการ และหนวยงานที่รับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมือง          

สุราษฎรธานี ฝกปฏิบัติงาน 

นักศึกษา หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด 

ช้ันปที่ 1 - 3 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ปการศึกษา 

2560 


