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การวิจัยเร่ือง การพัฒนาแนวทางประกอบการใช้กรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความ
เป็นเลิศด้านอาชีพท้องถ่ิน มีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ  1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาแนวทางการ
น ากรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถิ่น  2) เพื่อพัฒนาแนวทางการน า
กรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถ่ิน 3) เพื่อทดลองใช้แนวทางการน า
กรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถิ่น 4) เพื่อปรับปรุงแนวทางการน า
กรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถ่ิน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา
(Research and Development) ประเภทการวิจัยผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยกลุ่มผู้ก าหนดนโยบายและพัฒนากรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถิ่น ได้แก่ 1) ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวน 3 คน 2) 
ผู้รับผิดชอบโครงการการจัดท ากรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถิ่น 
จ านวน 2 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือ นายกเทศมนตรี จ านวน 15 คน 2) ผู้อ านวยการส านักการศึกษา ผู้อ านวยการกองการศึกษา จ านวน 
15 คน 3) ศึกษานิเทศก์ จ านวน 16 คน และ 4) ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 17 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลระดับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ 1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 20 คน 2) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
ฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานวิชาการ จ านวน 20 คน 3) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ จ านวน 160 
คน 4) ครูผู้สอน จ านวน 37 คน และ 5) นักเรียน จ านวน 549 คน การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนด
ขอบเขตด้านพื้นที่ครอบคลุม 5 ภูมิภาคๆ ละ 2 จังหวัด รวม 10 จังหวัดๆ ละ 2 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วยประเด็นการสนทนากลุ่ม แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบประเมินคุณภาพแนวทางฯ แบบ
ติดตามผล Mentoring and Coaching การน าแนวทางประกอบการใช้กรอบแผนการจัดการศึกษาตลอด
ชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถิ่น แบบประเมินคุณภาพหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ แบบ
สังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพ แบบประเมินคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการ



ง 
 

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามกรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้าน
อาชีพท้องถิ่น แบบประเมินชิ้นงาน/โครงงาน/รายงาน/กิจกรรมของนักเรียน  แบบประเมินทักษะการ
ประกอบอาชีพของนักเรียน มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถิ่น แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
เกี่ยวกับการเห็นคุณค่าและตระหนักในความส าคัญของอาชีพ  แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้รู้ ภูมิปัญญา 
ผู้ประกอบการ เจ้าของสถานประกอบการ สถาบันการศึกษาด้านอาชีพ/คณะกรรมการสถานศึกษา         
แบบประเมินผลการฝึกอาชีพ/ การฝึกงาน/การสอน โดยสถานประกอบการ แบบประเมินผลการฝึกอาชีพ/
การฝึกงาน/การสอน โดยอาจารย์ผู้สอน ผู้ดูแลการสอน หรือการฝึกอาชีพ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง         
เชิงปริมาณโดยใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
การข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

 
ผลการวิจัย พบว่า 

1. ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาแนวทางการน ากรอบแผนการจัดการศึกษาตลอด
ชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถิ่น พบว่า กลุ่มจังหวัดทั้ง 5 ภาค ประกอบด้วยกลุ่มจังหวัดภาค
กลาง  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มจังหวัดภาคภาคใต้ และกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก มีกรอบการเรียนรู้ทักษะอาชีพท้องถิ่น คือ 1) ด้านเกษตรกรรมท้องถิ่น 2) ด้านอุตสาหกรรม
ท้องถิ่น 3) ด้านการบริการท่องเที่ยวท้องถิ่น 4) ด้านศิลปะการแสดงท้องถิ่น และ 5) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยมีกรอบเนื้อหา/สาระการเรียนรู้ แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคขึ้นอยู่กับสภาพบริบท พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมกับ
บริบทของชุมชนและสภาพสังคม โดยสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะด้านอาชีพท้องถิ่น มีการจัด
การศึกษารว่มกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน โดยควรมีเอกสารแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรีนรู้ประกอบการใช้กรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่
ความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถิ่น มีการสนับสนุนด้านงบประมาณ ด้านสถานที่ แหล่งฝึกประสบการณ์ สื่อ 
วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร และโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์  ส าหรับนักเรียนอย่างเพียงพอ ผู้รู้   
ภูมิปัญญา ผู้ประกอบการ เจ้ าของสถานประกอบการ คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
สถาบันการศึกษาด้านอาชีพ ควรมีบทบาทในการให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอน
ของการจัดการศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีรูปแบบ 
กระบวนการ หรือวิธีการ ในการขับเคลื่อนกรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้าน
อาชีพท้องถิ่น โดยเน้นการจัดการศึกษาด้านอาชีพ มีโรงเรียนเป็นฐานความรู้ให้นักเรียนและบุคลากรมา
เรียนรู้เพิ่มเติม ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของผู้บริหาร อปท. สถานศึกษาเน้นการสอบถามความ
ต้องการของผู้เรียน รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับครูโดยให้สถานศึกษามีบทบาทเป็นแกนน าในการน าความรู้ 
ความสามารถภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาบูรณาการในการสอนอาชีพ เป้าหมายในการจัดการศึกษาและ
การเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถิ่นนั้น ต้องมีระบบการตลาดที่ดี และมีผลตอบแทนคุ้มค่า 
หน่วยงานต้นสังกัดต้องให้ความส าคัญของงานอาชีพและให้การสนับสนุน และต้องได้รับความร่วมมือจาก
หลายภาคส่วน มีงบประมาณที่เพียงพอ สถานศึกษาควรท าบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสถาบันอาชีวศึกษา 
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรจัดอบรมการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เก่ียวกับอาชีพ และควรให้ความส าคัญกับอาชีพสร้างสรรค์   

แนวทางการน ากรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถิ่น ควร
ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร มีแนวคิดพื้นฐานที่ส าคัญในการให้ความรู้และ
แนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนกรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็น เลิศด้านอาชีพท้องถิ่น 



จ 
 

ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าไปใช้หรือประยุกต์ใช้ได้จริงในบริบทของสถานศึกษา เน้นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (Knowledge Management) การนิเทศ (Supervision) การให้ความ
ช่วยเหลือแนะน า (Coaching) เป็นพี่เลี้ยงสอนงาน (Mentoring) 2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนสร้างความรู้ (Construct) ใช้กระบวนการ (Process) ในการเรียนรู้ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ (Application) การน าอาชีพท้องถิ่นเข้ามาใช้ในการจัดเรียนรู้สามารถน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผู้รู้เข้ามาสู่ผู้เรียนในโรงเรียนและการน าผู้เรียนออกไปหาแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานประกอบการ 
3)ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เน้นการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนา (Assessment for 
Learning) และการประเมินการปฏิบัติ (Performance Evaluation) 

2. ผลการพัฒนาแนวทางการใช้กรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้าน
อาชีพท้องถิ่น พบว่า ควรเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและท้องถิ่น และเน้นการใช้แหล่ง
เรียนรู ้
             แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร มีองค์ประกอบของเนื้อหาสาระ 4 บท ประกอบด้วย
หัวข้อย่อย 22 ข้อ คือ 1) ความเป็นมาและความส าคัญ 2) แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาแนวทางการบริหาร
จัดการหลักสูตร 3) หลักการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร 4) จุดมุ่งหมายของแนวทางการ
บริหารจัดการหลักสูตร 5) กระบวนทัศน์การบริหารจัดการหลักสูตร 6) ขั้นตอนการขับเคลื่อนกรอบแผนการ
จัดการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถิ่น 7) การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน 
8) การจัดท ารายวิชาอาชีพท้องถิ่น 9) การบรรจุรายวิชาไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา 10) การเตรียมความ
พร้อมของผู้สอน 11) แนวการจัดการเรียนรู้ 12) แนวการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 13) การนิเทศการ
จัดการเรียนรู้ 14) ระบบพี่เลี้ยง 15) การสอนงาน 16) การจัดการความรู้ 17) ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพ 18) การประเมินหลักสูตร 19) แนวทางการน าแนวทางไปปฏิบัติ  20) เงื่อนไขความส าเร็จ  21) สิ่งที่
ผู้บริหารควรศึกษา และ 22) วิธีการปฏิบัติ  

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีองค์ประกอบของเนื้อหาสาระจ านวน 5 บท 
ประกอบด้วยบทที่ 1 การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ บทที่ 2 การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ บทที่ 3 การ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถ่ิน บทที่ 4 การตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ บทที่ 5 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 

แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีองค์ประกอบของเนื้อหาสาระจ านวน 4 บท 
ประกอบด้วย บทที่ 1 บทน า จุดมุ่งหมายพื้นฐาน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน บทที่ 2 แนว
ทางการประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถิ่น บทที่ 3 ภารกิจการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา บทที่ 4 ภารกิจของสถานประกอบการด้านการวัดและประเมินผล
การเรียนรู ้ 

ผลการประเมินความเหมาะสมของเอกสารแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบการใช้กรอบแผนการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต สู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถิ่น พบว่า มีความเหมาะสม สอดคล้องและสามารถน าไปทดลอง
ใช้ได้ ผลการทดลองใช้น าร่อง (Mini tryout) พบว่า โรงเรียนใช้ในการด าเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งสู่
ความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. ผลการทดลองใช้แนวทางการใช้กรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ด้านอาชีพท้องถิ่น จากการติดตามผล Mentor and Coaching พบว่า มีการด าเนินการจัดการศึกษา
ครอบคลุมทั้งด้าน การเกษตรกรรมท้องถิ่น การอุตสาหกรรมท้องถิ่น การบริการท่องเที่ยวท้องถิ่น 
ศิลปะการแสดงท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
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อาชีพ พบว่า มีการจัดประชุมครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนท้องถิ่น  เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน 
และมีการนิเทศภายในการให้ข้อเสนอแนะให้ค าปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เกี่ยวกับการเรียนการสอน       
ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมจัดการเรียนการสอน มีการบูรณาการทั้งในรายวิชาพื้นฐานและจัดท าเป็นรายวิชา
เพิ่มเติม ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพ พบว่า มีการด าเนินการ
ออกแบบและจัดท าหน่วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward design) เน้นการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน ใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติ  ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านอาชีพ พบว่า 
มีการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลโดยใช้เกณฑ์ระดับคุณภาพ (Rubrics Scoring) ที่
เน้นการประเมินการปฏิบัติ ชิ้นงานและภาระงาน มีการประเมินร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินผล
ผู้เรียนตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาผู้เรียน  

คุณภาพหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้  พบว่า อยู่ในระดับดีมากสามารถระบุ
สมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน ระบุคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการวัดและประเมินผลได้สอดคล้องกัน  

พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้านอาชีพที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามและแสดงความ
คิดเห็น และเรียนรู้พัฒนาตามศักยภาพ 

คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดี มี
การก าหนดจุดมุ่งหมายในเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ชัดเจน การสร้างเครื่องมือที่ใช้ใน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีการศึกษาหลักสูตร เนื้อหาวิชาและมีการก าหนดวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมถูกต้อง 

ชิ้นงาน โครงงาน รายงานกิจกรรมของผู้เรียน พบว่า มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง 
สามารถแบ่งหน้าที่กันในการปฏิบัติงาน การวางแผนการปฏิบัติงาน และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน
ระหว่างปฏิบัติงาน ทักษะการประกอบอาชีพของผู้เรียนพบว่า มีทักษะอยู่ในระดับสูง มีการวางแผนเกี่ยวกับ
อาชีพ การประกอบชีพที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าและตระหนักในความส าคัญของอาชีพ 
พบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยเห็นว่า การเรียนวิชาอาชีพสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
ท าให้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า และการเรียนวิชาอาชีพมีความสนุก และชอบการฝึกทักษะ 

4. ผลการประเมิน ปรับปรุงแก้ไข เอกสารแนวทางประกอบการใช้กรอบแผนการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถิ่น พบว่า 

แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร เนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 บท ได้แก่ บทที่ 1 ความเป็นมา
และความส าคัญ เป้าหมาย แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการ
บริหารจัดการหลักสูตร รูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตร บทที่ 2 กระบวนทัศน์การบริหารจัดการหลักสูตร 
องค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการหลักสูตร การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล บทที่ 3 การ
ประเมินหลักสูตร รูปแบบการประเมินหลักสูตร บทที่ 4 บทบาทของผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
หลักสูตร การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหลักสูตร   

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 บท ได้แก่ บทที่ 1 ความเป็นมา
และความส าคัญในการจัดการเรียนรู้  แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกรอบแผนการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต มุ่งความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถิ่น บทที่ 2 การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ เป้าหมายของการจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถิ่น แนวทางการจัดการเรียนการสอนมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้าน
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อาชีพท้องถิ่น และการวิเคราะห์ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ เพื่อจัดท าโครงสร้างรายวิชา บทที่ 3 การออกแบบ
การเรียนรู้แบบย้อนกลับ ขั้นตอนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับ องค์ประกอบของหน่วยการ
เรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ และ แผนการจัดการเรียนรู้  บทที่ 4 การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถิ่น วิธีสอน กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ ปัญหาในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ และปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ บทที่ 5 การตรวจสอบและประเมินคุณภาพหน่วย 
แผนการจัดการเรียนรู้   

แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีเนื้อหาจ านวน 4 บท ได้แก ่บทที่ 1 ความส าคัญ
ของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  รูปแบบ จุดมุ่งหมายการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ บทที่ 2 แนว
ทางการประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถิ่น บทที่ 3 ภารกิจการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา บทที่ 4 ภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถาน
ประกอบการ ชุมชน แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา สถานประกอบการ และ
ชุมชน 

แนวทางการขับเคลื่อนกรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านอาชีพ
ท้องถิ่น  หลักการ สร้างเครือข่ายบนพื้นฐานความร่วมมือ วัตถุประสงค์ เพื่อ ขับเคลื่อนกรอบแผนการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต มุง่สู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถ่ิน ขั้นตอน ประกอบด้วย  1) การสร้างความ
ตระหนัก (Awareness) 2) การเสริมสร้าง (Enhancing)  3) การถอดบทเรียน (Lesson Learn) 4) การ
น าไปใช้ (Implement) 5) การจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management and 
Sharing) 6) การน าเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Present Best Practice) 7) การสร้างเครือข่าย 
(Networking)  8) การพัฒนา (Developing)  และ9) การสร้างความยั่งยนื (Sustainable) 
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แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็น

เลิศด้านอาชีพท้องถิ่น  หลักการ การบริหารแบบชุมชนมีส่วนร่วม วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการ
หลักสูตรตามกรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านอาชีพท้องถิ่น  ขั้นตอน 
ประกอบด้วย 1) การสร้างความเข้าใจและความตระหนัก (Understanding and Awareness) 2) การมี
ส่วนร่วม (Participation) 3) การพัฒนาบุคลากร (Staff Development) 4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Knowledge Management) 5) การออกแบบและพัฒนา (Designing and Development) 6) การให้
ข้อมูลย้อนกลับ (Reflective) 7) การจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพ (Vocational Instruction (Inside and 
Outside Classroom)) 8) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านอาชีพ (Assessment) 9) การสร้าง
เครือข่าย (Networking) การมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษากับ สถานประกอบการ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น สถาบันการศึกษาด้านอาชีพหรือที่เกี่ยวข้อง แหล่งเรียนรู้ชุมชน เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) และหน่วยงานอื่นๆ   
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และ 10) ความยั่งยนืและการขยายผลการจัดการศึกษาอาชีพ (Sustainability and Transportability) 

 

 
 
 
 

 
 
 
     
   แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็น
เลิศด้านอาชีพท้องถิ่น หลักการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ วัตถุประสงค์ เพื่อให้
สถานศึกษาและครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถ่ิน ได้เหมาะสมกับผู้เรียน
และบริบทชุมชน  ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การศึกษาความต้องการของผู้เรียน  และการศึกษากรอบ
แผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพ 2) การก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3) 
การจัดท าค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา 4) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 5) การสรุปผลการ
เรียนรู้  และ6) การประเมินและปรับปรุงการออกแบบการจัดการเรียนรู้  ปัจจัยและเงื่อนไขสู่ความส าเร็จ 
ประกอบด้วย 1) โรงเรียน ครูผู้สอนมีการประสานความร่วมมือจากชุมชน แหล่งเรียนรู้ เพื่อเป็นเครือข่าย
ร่วมพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และ2) ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกรอบแผนการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถ่ินอย่างชัดเจน 
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การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

1. การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 
2. การออกแบบหน่วยการเรียนรู ้
3. การออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้  
  

การศึกษาความต้องการ
ของผู้เรียน 

การศึกษากรอบแผนการจดัการศกึษาตลอดชีวิต 

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถิ่น 

การก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนรู้  (เนื้อหา แนวทาง รูปแบบ) 
 

-  รายวิชาเพิ่มเติม 

-  รายวิชาพื้นฐาน  
-  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
-  โครงการ กิจกรรมตามความสนใจ 

การสรุปผลการเรียนรู้ 

การประเมินและปรับปรุงการออกแบบ 

การจัดการเรียนรู้ 

 

ความเหมาะสมสอดคล้องกับผูเ้รียน 

 

การมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กร 
แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

 

กิจกรรมการเรียนรูส้่งเสริมผู้เรยีน 5 ด้าน  
1. สร้างความรู้ (Construct) 
2. มีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) 
3. ลงมือปฏิบัติ (Physical Participation) 
4. ใช้กระบวนการ (Process) 
5. ประยุกต์ใช้ความรู้ (Application) 

การจัดท าค าอธิบายรายวิชา 

การจัดท าโครงสร้างรายวิชา 

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 3 

ขั้นตอนที่ 5 

ขั้นตอนที่ 6 

ขั้นตอนที่ 4 
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 แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็น
เลิศด้านอาชีพท้องถิ่น  หลักการ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ทางด้านการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพ ที่ผ่านกระบวนการวัดและประเมินผลย่อย (Formative 
Assessment) การประเมินสรุปผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) และการประเมินแบบมีส่วนร่วม
ของผู้เก่ียวข้อง (Stakeholder)  วัตถุประสงค์ 1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้  2) เพื่อสรุปผลการเรียนรู้อันเกิดจากการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ขั้นตอน 
ประกอบด้วย 1) การวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 2) การเลือกและออกแบบวิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 3) การสร้างและทดลองใช้เครื่องมือ 4) การด าเนินการวัดผลการเรียนรู้ และ 5) การ
ตัดสินผลการเรียนรู้ ปัจจัยและเงื่อนไขสู่ความส าเร็จ ได้แก่ 1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายการ
เรียนรู้ และเนื้อหารายวิชาอย่างชัดเจน 2) การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ผู้สอน และ
ชุมชน โดยจะต้องร่วมกันวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ร่วมสร้างเครื่องมือ ร่วมวัดและ
ประเมินผล และร่วมกันตัดสินผลการเรียนรู้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

1. การวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 2. การเลือกและออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

3. การสร้างและทดลองใช้เครื่องมือ 

4. การด าเนินการวัดผลการเรียนรู้ 

5. การตัดสินผลการเรียนรู้ 
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 The research topic was the development of approach for implementation lifelong 
learning framework toward local career excellence. The purposes of this research were to: 1) 
study fundamental development of approach for implementation lifelong learning framework 
toward local career excellence, 2) develop approach for implementation lifelong learning 
framework toward local career excellence, 3) implement approach for implementation lifelong 
learning framework toward local career excellence. This research was Research and Development  
and Mixed methods research. The informant groups were policymakers and developed approach 
for implementation lifelong learning framework toward local career excellence included 1) three 
administrators from department of local administration, 2) two persons who responsible about 
the project of manipulation the lifelong learning framework toward local career excellence. The 
informant groups in local administration level were 1) fifteen administrators of provincial 
administrative organization and mayors, 2) two directors from department of education and the 
director from division of education, 3) sixteen supervisors and 4) seventeen local wisdom. The 
informant groups in basic education level were 1) twenty directors, 2) twenty vice directors and 
head of academic persons, 3) one hundred and sixty persons from the head of eight learning 
areas, 4) thirty-seven teachers and 5) five hundred and forty-nine students. This research was 
twenty schools from five regions, two provinces from each region, so that there were ten 
provinces two schools from each province. The instruments were consisted of the focus groups 
guideline, in depth interview form, an assessment form for quality of approach, the form for 
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mentoring and coaching to implement lifelong learning framework toward local career 
excellence, an assessment form for quality of unit plan /lesson plan, the observation form about 
learning toward local career excellence, an assessment form for quality of  tools for learning 
assessment the students followed the lifelong learning framework toward local career 
excellence, an assessment form for works/ projects/ reports/ activities of students, an assessment 
skill form for occupational of students toward local career excellence, questionnaire of students 
about appreciation and recognizing about importance of occupations, the interview form for well-
informed persons, local wisdom, businessmen, owned enterprises, career academy / school 
council, an assessment form from training, teaching training by enterprises, an assessment form 
from training / apprentice / teaching by teachers, instructors or trainer. This research was 
analyzed by percentage (%), mean ( X ), standard deviation (S.D.) and content analysis. 
 
The results of research found that : 
 1. The results of study fundamental of development of approach for 
implementation lifelong learning framework toward local career excellence found that 
group of provinces from 5 regions consisted of central region provinces group, north region 
provinces groups, northeast region provinces groups, south region provinces groups and eastern 
region provinces groups had same the learning framework about local skills were 1) local farming, 
2) local industry, 3) local guide services, 4) local performance arts and 5) local wisdom. There 
were different content framework depended on context, geographical area, history, society and 
culture. The most of informant thought that should be develop the students for appropriating 
context of community and state of society by supporting the students had knowledge and local 
career skills. There were sharing study between schools and community by using the lifelong 
learning framework toward local career excellence, preparing course documentary of 
management approach, the learning activities and assessment of learning for implementation 
lifelong learning framework toward local career excellence. There were supported budgets, 
places, places for training, medias, materials, persons and schools had enough resources and 
training for the students, well-informed person, local wisdom, businessmen, enterprise, school 
council and career academy should be importance role to pay attention and participated in 
continuously every steps of learning. The administrators of the local administrative, the directors 
of schools should be have model, processes or methods to propel the lifelong learning 
framework toward local career excellence by emphasizing career learning, The schools were 
knowledge based for students and stakeholder who learning more. It was under the supporting 
budgets from the directors of the local administrative, schools and emphasized requirements 
from students, involved made understanding of teachers by the principal role of schools to bring 
the knowledge, competencies, local wisdom in the local to integrate career teaching. The goal of 
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learning and study for local career excellence by good marketing system and rewarding. The 
agency must pay attention for career and supporting by cooperation from every parts, had 
enough budgets. The schools should be make memorandum in understanding (MOU) with 
vocational education. The department of local administration should be train about learning, 
career assessment and creative career. now schools lack of knowledge and understanding about 
the process for implementation lifelong learning framework toward local career excellence. 
There were curriculum, learning management, assessment and participation of learning 
management. The enterprises or the organizations for learning. 
The directors, supervisors and teachers suggested the clearly ways to practice 
      The development of approach for implementation lifelong learning framework 
toward local career excellence was three approaches ; 1) the curriculum management, there was 
the importance basic ideas for giving knowledge and practice approach to propel the lifelong 
learning framework toward local career excellence for directors of schools that could be use or 
apply in real context of schools that emphasized knowledge sharing, knowledge management, 
supervision, coaching, mentoring, 2) the learning activities management, there were activities that 
promoted the students to construct, used process to learning and application, conducted 
knowledge about local career inside learning, used local wisdom, well-informed person into 
students at the schools and conducted students go to outside local wisdoms source, enterprises, 
3) the learning assessment, there were emphasized assessment for learning and performance 
evaluation. 
 2. The results of development of approach for implementation lifelong learning 
framework toward local career excellence found that there should be emphasized 
participation between schools with community and resources learning  
 The approach of curriculum management, there were elements of content at four 
units consisted of 1) background and significance, 2) the basic concept development of approach 
curriculum management, 3) development principles of approach curriculum management, 4) 
target of approach curriculum management, 5) paradigm of curriculum management, 6) 
procedures of driven the lifelong learning framework toward local career excellence, 7) needs 
assessment of students, 8) preparing the local career course, 9) put the local career course in the 
school curriculum, 10) preparation of teachers, 11) approach of learning, 12) approach of 
assessment, 13) supervision of learning, 14) mentoring system, 15) coaching, 16) knowledge 
management, 17) professional learning community, 18) curriculum evaluation, 19) approach of 
implementation, 20) success factors, 21) important thing that the director should to study and 
22)  practice guideline. 
 The approach of learning activities management, there were elements of content at 
five units consisted of unit one; analysis of learning outcomes, unit two; back ward design, unit               
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3; designing learning toward local career excellence, unit 4; reviewing and assessment of unit 
plan and lesson plan and unit 5; lesson plan example. 
 The approach of learning assessment, there were four units consisted of unit one; 
preface, the basic aim, assessment of learning for learners, unit 2; approach of assessment for the 
lifelong learning framework toward local career excellence, unit 3; mission for assessment of 
schools, unit 4; mission of schools to prepare assessment. 
 The results of appropriateness for approach of the curriculum management, approach of 
learning activities management, approach of learning assessment  to prepare using the lifelong 
learning framework toward local career excellence found that there were appropriated, accorded 
and could to implement. There were suggestions for examples, should be present best practice, 
reference model and documentary format in same form for three approaches, the results of mini 
tryout found that schools used them in lifelong education toward local career excellence at 
efficiently. 
 3. The results of implementation approach for lifelong learning framework toward 
local career excellence, from followed mentoring and coaching found that lifelong learning 
toward local career excellence had educated management in comprehensively, the local 
farming, local industry, local guide services, local performing arts, , and local wisdom. The 
curriculum management of career education found that there had teachers, students, parents 
and local community meeting for planning to practice together, supervision, coaching and discuss 
about learning, local wisdom sharing learning, integrated in basic courses and making in selective 
courses in the eight learning areas. The career learning activities found that there were backward 
design and made unit plan, that emphasized community participation and skill based learning. 
The assessment of career learning found that there were designed and developed tools of 
assessment by rubrics scoring that emphasized performances, works and tasks. There was 
assessment with local wisdom, authentic assessment and assessment for developing the learners. 
 The quality of unit plan and lesson plan found that they were appropriately at very 
good level. They could be specify performance of the learners, desired characteristics and 
according assessment. 
  Teaching behavior found that were appropriately at good level. They could be set 
career learning activities in real practicing and gave the opportunity for learners to ask and share 
ideas, learning and developing by their own ability. 
 The quality of tools to assess of learning found that there were quality at good level. 
There were clearly setting goal of tools to assess. The creating tools had study of curriculum, 
content of subject and setting behavioral objective correctly. 
 The works, tasks, reports of the learners found that they had averagely scores. They 
could assigned for work, planed for work and helped to each other while they worked. The 
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career skills of learners found that they had high skills level. They had planed about career and 
social responsibility occupational. 
 The opinions of learners about appreciation and realization the importance of career 
found that they had strongly agree, they thought that career learning could to apply knowledge 
in the way of life. They were feel valuable, learning career had fun and loved to practice skills. 
 4. The results of evaluated, improved documentary of approach for lifelong 
learning framework toward local career excellence, found that  
 The approach of the curriculum management, the content divided into 4 units 
including unit 1 background and significance, goals, the basic concept development of approach 
curriculum management, approach curriculum management, curriculum management model, 
unit 2 paradigm of curriculum management, the main elements of curriculum management, 
supervision, monitoring, and assessment, unit 3 curriculum evaluation, curriculum evaluation 
model, unit 4 role of stakeholders in curriculum management and participation of curriculum 
management. 
 The approach of learning activities management, the content divided into 5 units 
including unit 1 background and significance of learning activities management, approach for 
learning activities management in lifelong learning framework toward local career excellence, unit 
2 analysis of learning outcomes, goals of learning activities management for promoting local 
career excellence, approach for learning activities management toward local career excellence 
and analysis of indicators / learning outcomes for preparation course outline, unit 3 backward 
design, steps of backward design, elements of standards based unit plan, example of unit plan 
and lesson plan, unit 4 learning activities design toward local career excellence, teaching, strategy 
of teaching, problem of learning activities design and learning supporting factors, unit 5 reviewing 
and assessment the unit plan and lesson plan. 
 The approach of learning assessment, the content divided into 4 units including unit 1 
the importance of assessment of learning, model, goal of assessment of learning, unit 2 the 
approach of assessment of learning lifelong learning toward local career excellence, unit 3 
mission of school for assessment of learning, unit 4 mission of enterprises and community for 
assessment of learning, approach of schools, enterprises and community for assessment of 
learning. 
 The approach for driven the lifelong learning framework toward local career 
excellence, principles networking based on collaboration, objectives for driven lifelong learning 
framework toward local career excellence, step including 1) awareness, 2) enhancing, 3) lesson 
study, 4) implement, 5) knowledge management and sharing, 6) present best practice, 7) 
networking, 8) developing and 9) sustainable 
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 The approach of the curriculum management, principles: community participation 
management, objectives for curriculum management lifelong learning framework toward local 
career excellence step including 1) understanding and awareness, 2) participation, 3) staff 

development, 4) knowledge management, 5) designing and development, 6) reflective, 7) 
vocational instruction (inside and outside classroom)), 8) assessment, 9) networking, participation 
between schools, enterprises, department of local administration, career academy, learning 
community, local government, provincial administration and other agencies,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต 

 

10) sustainability and transportability. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 The approach of learning activities management, principles learning activities 
management focusing on the learners center, objectives for schools and teachers could teaching 
and learning toward local career excellence in appropriately way for learners and community 
context, steps consisted of 1) needs assessment of learners and study the lifelong learning 
framework toward local career excellence, 2) setting learning model, 3) preparing course 
description and course outline, 4) designing learning activities management, 5) summarizing 
learning outcomes and 6) assess and improve designing of teaching and learning, factors and 
conditions for success consisted of 1) schools teachers had coordination and participation from 
community and learning resource for networking to develop the learners and 2) teachers had 
clearly knowledge and understanding about the lifelong learning framework toward local career 
excellence. 
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Designing learning activities 
management  
1. setting learning goal 
2. Design learning unit 
3. Design method of teaching 
  

Needs assessment of 
learners 

Study the lifelong learning framework 
toward local career excellence 

Setting learning model (Content, Approach, Model) 

-  Selective course 

-  Core course  
-  Activities 

- Project, Interested  activities 

Summarizing learning outcomes 

Assess and improve designing of teaching and 
learning 

 

Appropriateness  for Learner 

Participation in learning activities 
 
 

Learning activities 
1. Construct 
2. Interaction 
3. Physical Participation 
4. Process 
5. (Application 

Preparing course description and 
course outline 

Step 1 

 Step  2 

Step 3 

Step 5 

Step 6 

Step 4 
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 The approach of learning assessment, principles: assessment would help to support 
the learners had learning develop to be career excellence from formative assessment, 
summative assessment and stakeholders participation assessment, objectives 1) improving and 
development the learners from assessment system, 2) summarizing learning outcomes from 
assessment of learning, steps consisted of 1) planning assessment of learning, 2) selecting and 
designing methods of assessment of learning, 3) conducting and tryout tools, 4) action of 
assessment of learning and         5) decision learning outcomes factors and condition for success 
including 1) the knowledge and understanding clearly about objective of learning and content of 
subject, 2) the participation of stakeholders; directors teachers and community, they would be 
coordinate to plan for assessment of learning, sharing to conduct tools, sharing to assessment 
and sharing to decide of learning outcomes. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

1. Planning assessment of learning 

2. Selecting and designing methods of assessment of learning 

3. Conducting and tryout tools 

4. Action of assessment of learning 

5. Decision learning outcomes 
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