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โครงการวิจยั เรื่อง การศึกษาติดตามและประเมินผลโครงการขยายผลหลักสูตร 
การจัดการพลังงานเพื่อการอาชีวศึกษา 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
(Executive Summary) 

 
การศึกษาติดตามและประเมินผลโครงการขยายผลหลักสูตรการจัดการพลังงานเพื่อ 

การอาชีวศึกษา เปนการติดตามผลการดําเนินโครงการขยายผลหลักสูตรการจัดการพลังงานในสถาบัน
อาชีวศึกษาที่เขารวมโครงการระหวางป พ.ศ. 2547 – 2552 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพ ปญหา  
การดําเนินงานโครงการขยายผลหลักสูตรการจัดการพลังงานเพื่อการอาชีวศึกษา ประเมินผลการดําเนิน
โครงการในดาน สภาวะแวดลอม ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต  และเพื่อจัดทําขอเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดการพลังงานในระดับอาชีวศึกษา โดยเปนการศึกษาเชิงสํารวจ มีขั้นตอนใน
กาดําเนินการ คือ ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ  ศึกษาขอมูลปฐมภูมิ กลุมตัวอยางไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา  
ครูผูสอนหลักสูตรการจัดการพลังงาน  และนักเรียนนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรการจัดการพลังงาน   
 
สรุปผลการศกึษา 

1  สภาพ ปญหา และการดําเนินงานโครงการขยายผลหลักสูตรการจัดการพลังงานเพื่ออาชีวศึกษา 
• การดําเนินการของโครงการขยายผลหลักสูตรการจัดการพลังงานเพื่ออาชีวศึกษาใน 3 

ระยะ ไดแก ระยะแรกป 2547-2548 ใชหลักสูตรจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 
2548 ระยะที่สอง ป 2549-2550 ใชหลักสูตรจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2550 
และระยะที่สาม ป 2551-2552 ใชหลักสูตรจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2552 
ผลการดําเนินการสรุปได ดังนี้ 
  ปการศึกษา 2548 (โครงการนํารอง)การติดตามการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2548 พบวา มีสถานศึกษาที่เขารวมโครงการทั้งสิ้น 10 แหง มีครูผูสอน 43 คน นักศึกษาเขา
รวมโครงการ 2,387 คน 
  ปการศึกษา 2550 (ระยะที่ 2)  การติดตามการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2550 พบวา มีสถานศึกษาที่เขารวมโครงการทั้งสิ้น 89 แหง เปนสถานศึกษาของรัฐ จํานวน 57 
แหง และสถานศึกษาเอกชน จํานวน 32 แหง โดยมีสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการ
จัดการพลังงานไดทั้งสิน 79 แหง  มีครูผูสอน 189 คน นักศึกษา 5,939 คน 
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  ปการศึกษา 2551 (ระยะที่ 3) เปาหมายในการขยายผลโครงการครั้งนี้ เพื่อใหครอบคลุมทุก
ภูมิภาคทั่วประเทศ ไดแก ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต มีครูผูสอนเขาอบรมไมตํ่า
กวา 580 คน จากสถานศึกษา 145 แหง และมีนักศึกษาเขารวมโครงการเปนจํานวนมากถึง 11,600 กวาคน  
  สรุปรวมทั้งสามระยะ รวมจํานวนสถานศึกษา และอาจารยที่เขารับการอบรมตลอดทั้ง 3 
ระยะ มีสถานศึกษาเขารวมโครงการทั้งสิ้น 273 แหง เปนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจํานวน 237 แหง สังกัดสํานักบริหารงานสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 36 แหง มีอาจารยที่
เขารับการอบรมทั้งสิ้น 933 คน 

•  การดําเนินการโครงการขยายผลหลักสูตรการจัดการพลังงานเพื่ออาชีวศึกษา เปน 
การดําเนินการอยางตอเนื่องตั้งแตป 2547 ซึ่งเปนระยะการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน ซึ่ง
ประกอบดวยสื่อแผนใส ส่ือวีดิทัศน และชุดทดลองระบบปรับอากาศ และระบบปมน้ํา นํารองใชใน
สถานศึกษาเขตภาคกลาง 10 จังหวัด  ระยะตอมาในป 2550 เปนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและปรับ
ส่ือการเรียนการสอนจากแผนใส เปนสื่อในรูปแบบการนําเสนอเปน PowerPoint ส่ือวีดิทัศน และบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ขยายสูสถานศึกษาในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก สถานศึกษาของรัฐและเอกชน 
รวม 79 แหง และในป 2551 เปนระยะของการขยายหลักสูตรไปยังภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ โดยมี 
การปรับปรุงหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน  

• ปญหาการดําเนินงานโครงการขยายผลหลักสูตรการจัดการพลังงานเพื่ออาชีวศึกษา
ปญหาหลักเกี่ยวกับการดําเนินการจัดตาราสอนใหกับอาจารยผูสอนที่ผานการอบรม เนื่องจากการจัด
ตารางสอนมีการดําเนินการไวอยางชัดเจนตั้งแตตนปการศึกษา แตการจัดอบรมพัฒนาครูผูสอน 
ดําเนินการในชวงปดภาคเรียนชวงเดือนตุลาคม ทําใหประสบปญหาในการจัดตารางสอนที่จะตองแทรก
ภาระงานสอนเพิ่มเติมใหกับครูที่ผานการอบรม สถานศึกษาบางแหงจึงไมสามารถจัดการเรียนการสอนได 

• ปญหาการดําเนินการจัดการเรียนการสอนในมุมมองของผูบริหาร พบวา สถานศึกษาของ
รัฐและเอกชนที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการพลังงาน มีปญหาอยูในระดับปานกลาง 
และไมมีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยสถานศึกษาของรัฐประสบปญหาดานผูสอนมีภาระ
การสอนมากเกินไป สูงที่สุด รองลงมาคือ ดานขาดอุปกรณประกอบการจัดการเรียนการสอน เชน LCD 
Projector, Computer ฯลฯ และความสําคัญของรายวิชาการจัดการพลังงาน (วิชาเลือก) สําหรับสถานศึกษา
เอกชนประสบปญหาดานผูสอนมีภาระการสอนมากเกินไป สูงที่สุด รองลงมาคือ ดานขาดแหลงคนควาขอมูล
ดานพลังงาน และผูสอนขาดการวางแผนการจัดการเรียนการสอน  

•  ในดานครูผูสอน พบวาครูผูสอนสังกัดสถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่ดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรการจัดการพลังงาน มีปญหาอยูในระดับปานกลาง และไมมีความแตกตางกันที่
ระดับนัยสําคัญ .05 โดยพบวา ครูผูสอนในสถานศึกษาของรัฐประสบปญหา ขาดที่ปรึกษาใหความรูดาน
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พลังงาน สูงที่สุด รองลงมาคือ ขาดอุปกรณประกอบการจัดการเรียนการสอน เชน  LCD Projector, 
Computer  ฯลฯ  และคูมือผูเรียนมีไมเพียงพอตอจํานวนผูเรียน   สําหรับครูผูสอนที่สังกัดสถานศึกษา
เอกชน พบวาประสบปญหาขาดอุปกรณประกอบการจัดการเรียนการสอน เชน LCD Projector, Computer 
ฯลฯ สูงที่สุด รองลงมาคือขาดที่ปรึกษาใหความรูดานพลังงาน และภาระการสอนมีมากเกินไป  
 2  ประเมินความเหมาะสมของการดําเนินการใชหลักสูตรการจัดการพลังงานในดาน สภาวะ
แวดลอม ปจจัยนําเขา การดําเนินการ และผลผลิต 

•  ความตอเนื่องในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนภายหลังสิ้นสุดโครงการ  มี
สถานศึกษาของรัฐที่ยังคงดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการพลังงานถึงรอยละ 88.1 
สถานศึกษาของเอกชนจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 70.4 
    เหตุผลที่สถานศึกษาไมไดจัดการเรียนการสอนใน 4 รายวิชา โดยรวม สวนใหญประสบ
ปญหาขาดแคลนอาจารยผูสอน  รองลงมาคือรายวิชาขาดความนาสนใจ ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน 
และงบประมาณไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 

 ในปการศึกษา 2555 สวนใหญสถานศึกษาคาดวาจะมีการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาการจัดการพลังงาน  คิดเปนรอยละ 81.70  โดยจะเปดสอนในรายวิชาเทคนิคการประหยัดพลังงาน 
มากที่สุด (รอยละ 53.59) รองลงมาคือวิชาการอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม วิชาระบบจัด
การพลังงานในอุตสาหกรรม รอยละ 53.59 และ 37.91 ตามลําดับ สําหรับวิชาการอนุรักษพลังงาน 
ความรอนคาดวาจะเปดสอนนอยที่สุด รอยละ 33.33 

• การประเมินการดําเนินการในดานบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต ผูบริหาร
ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ประเมินผลในระดับมาก โดยดานบริบทสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

• เปรียบเทียบการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนที่มีการจัดการเรียน 
การสอนหลักสูตรการจัดการพลังงานจําแนกตามสังกัดของสถานศึกษา ในแตละดานครูผูสอนที่สังกัด
สถานศึกษาของรัฐ และเอกชนมีผลการประเมินอยูในระดับมาก ดานที่มีผลการประเมินสูงสุดของ
สถานศึกษาทั้งสองสังกัดคือดานบริบท รองลงมาสถานศึกษาสังกัดของรัฐ คือดานผลผลิต สําหรับ
สถานศึกษาสังกัดเอกชน คือดานกระบวนการ โดยในแตละดานครูผูสอนของสถานศึกษาทั้งสองสังกัดมีผล
การประเมินไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  

• นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรการจัดการพลังงาน ในปการศึกษา 2553 – 2554 ในสถานศึกษา
ที่จัดการเรียนการสอน พบวา โดยรวม นักศึกษามีความพึงพอใจตอวิชาที่เรียนอยูในระดับมาก  โดยทุกวิชา 
ทุกสังกัดของสถานศึกษานักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก วิชาการอนุรักษพลังงานความรอน 
นักศึกษาสังกัดสถานศึกษาเอกชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
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 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของนักศึกษาตอวิชาที่เรียน ใน
แตละสังกัดของสถานศึกษา พบวา นักศึกษาในแตละสังกัดของสถานศึกษามีความพึงพอใจแตกตางกัน 
โดยนักศึกษาที่ศึกษาในสถานศึกษาที่สังกัดวิทยาลัยเทคนิค มีความพึงพอใจแตกตางจากนักศึกษาที่ศึกษา
ในวิทยาลัยการอาชีพ และสถานศึกษาเอกชน 

 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของนักศึกษาตอวิชาที่เรียน ใน
แตละวิชา พบวา นักศึกษาในแตละวิชามีความพึงพอใจแตกตางกัน โดยนักศึกษาที่เรียนในวิชาการอนุรักษ
พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม มีความพึงพอใจแตกตางจากนักศึกษาที่เรียนวิชาการจัดการพลังงานใน
อุตสาหกรรม และวิชาการอนุรักษพลังงานความรอน และนักศึกษาที่เรียนวิชาเทคนิคการประหยัดพลังงาน
มีความพึงพอใจแตกตางจากนักศึกษาที่เรียนวิชาการอนุรักษพลังงานความรอน 
 3 ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดการพลังงานในระดับอาชีวศึกษา 

• ขอเสนอแนะตอการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการจัดการพลังงานของสถานศึกษารัฐและ
เอกชน ไมมีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 มีเพียงดานควรมีส่ือการเรียนการสอนหลักสูตรการจัด
การพลังงานในรูปแบบ e-Learning  ซึ่งทางสถานศึกษาของเอกชนมีความเห็นอยูในระดับมากที่สุด  เมื่อ
พิจารณาทีละสังกัดพบวา สถานศึกษารัฐ เสนอแนะให ควรมีการสนับสนุนอุปกรณประกอบการสอน 
(Projector LCD. , คอมพิวเตอร) สูงที่สุด รองลงมาคือ ควรมีการปรับเนื้อหาในหลักสูตรใหมีความทันสมัยโดย
ผูเชี่ยวชาญ ทุกๆ 2 ป ควรมีส่ือการเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการพลังงานในรูปแบบ e-Learning และ
ควรมีการพิจารณาบรรจุรายวิชาเกี่ยวกับการจัดการ พลังงานเปนวิชาบังคับในหลักสูตร  

 สําหรับสถานศึกษาเอกชนเสนอแนะใหควรมีส่ือการเรียนการสอนหลักสูตรการจัด
การพลังงานในรูปแบบ e-Learning ในระดับมากที่สุด  รองลงมาคือ ควรมีการปรับเนื้อหาในหลักสูตรใหมี
ความทันสมัยโดยผูเชี่ยวชาญ ทุกๆ 2 ป  ควรมีการสอดแทรกความรูเกี่ยวกับพลังงานในสาขาอื่นๆ และควรมี
การสนับสนุนอุปกรณประกอบการสอน (Projector LCD. , คอมพิวเตอร)  

 ขอเสนอแนะตอการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการจัดการพลังงานของครูผูสอนสังกัด
สถานศึกษารัฐและเอกชน โดยรวมอยูในระดับมาก  และไมมีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดย
ครูผูสอนสังกัดสถานศึกษาของรัฐมีขอเสนอใหควรมีการปรับเนื้อหาใหมีความทันสมัยโดยผูเชี่ยวชาญทุกๆ 2 
ป สูงที่สุด รองลงมาคือ ควรมีการพิจารณาบรรจุรายวิชาเกี่ยวกับการจัดการ พลังงานเปนวิชาบังคับ ควรมี 
การปรับรายละเอียดของเนื้อหาใหสอดคลองกับชั่วโมงการสอน  และควรมีการเพิ่มแบบฝกหัด /แบบฝก
ปฏิบัติใหมากข้ึน  สําหรับครูผูสอนสังกัดสถานศึกษาเอกชนมีขอเสนอใหควรมีการพิจารณาบรรจุรายวิชา
เกี่ยวกับการจัดการพลังงานเปนวิชาบังคับ สูงที่สุด รองลงมาคือควรมีการปรับเนื้อหาใหมีความทันสมัยโดย
ผูเชี่ยวชาญทุกๆ 2 ป และควรมีการปรับรายละเอียดของเนื้อหาใหสอดคลองกับชั่วโมงการสอน 
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ขอเสนอแนะ 
1. การดําเนินโครงการขยายผลหลักสูตรการจัดการพลังงานเพื่ออาชีวศึกษา แมการดําเนิน

โครงการจะสิ้นสุดลงแลว หากควรมีการติดตามปญหาการดําเนินการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ อาจเปน
การดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เพื่อกําหนดเปนแนวนโยบายในการบรรจุรายวิชา
เกี่ยวกับการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมใหเปนวิชาบังคับ เพราะในภาคอุตสาหกรรมมีความตองการ
บุคลากรที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติวา
ดวยการจัดการพลังงาน ป พ.ศ. 2535 

2. หนวยงานกลาง เชน กระทรวงศึกษาธิการ หรือ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรมี
การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณประกอบการสอน LCD Projector คอมพิวเตอร ใหสอดคลอง 
กับการเรียนรูดวยสื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเพิ่มข้ึน 

3. กระทรวงพลังงาน และกระทรวงศึกษาธิการควรรวมกันดําเนินการปรับปรุงเนื้อหาในหลักสูตรให
มีความทันสมัยทุกๆ 2 ป โดยผูเชี่ยวชาญ ซึ่งการปรับปรุงเนื้อหาในหลักสูตรการจัดการพลังงานเปนการปรับ
รายละเอียดของเนื้อหาใหสอดคลองกับชั่วโมงการสอน  รวมถึงการเพิ่มแบบฝกหัด /แบบฝกปฏิบัติใหมาก
ยิ่งขึ้น 

4. หนวยงานภายในกระทรวงพลังงานควรมีการดําเนินการประชาสัมพันธขอมูลดานพลังงาน
ใหกับสถานศึกษาในพื้นที่ตางๆ หรือการจัดตั้งศูนยฮอทไลนใหคําปรึกษาดานพลังงานสําหรับผูสนใจ หรือ
ครูผูสอนในการเปนแหลงคนควา  เพิ่มพูนความรูดานพลังงาน 

5. สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการพลังงาน ควรมีการสนับสนุนให
อาจารยผูสอนไดรับการพัฒนาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน การใชพลังงานทางเลือก เปน
ตน เพื่อเพิ่มความรูใหทันการเปลี่ยนแปลงดานพลังงานของประเทศ และของโลก 

6. การจัดทําสื่อการเรียนการสอน ควรมีรูปแบบสื่อที่หลากหลายเพิ่มมากข้ึน เพื่อสรางความ
สนใจใหกับผูเรียน โดยอาจทําเปนสื่อการเรียนรูออนไลน (e-Learning) เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรุ
เร่ืองการจัดการพลังงานเพิ่มเติม 

7. ดวยการอนุรักษพลังงานเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินกิจการตางๆ จึงควรมี/ การสอดแทรก
ความรูเกี่ยวกับพลังงานในประเภทวิชาอื่นๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา ไดแก 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ศิลปกรรม คหกรรม เกษตรกรรม ประมง อุตสาหกรรมทองเที่ยว 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  อีกทั้งควรมีการปรับปรุงเนื้อหาใหเหมาะสมกับ
การศึกษาในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อเปนการปลูกฝงจิตสํานึกตอการอนุรักษพลังงาน
ใหกับเยาวชนตอไป 
 


