
บทท่ี 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของการประเมิน 

 การศึกษาเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพมนุษย มนุษยเปนทรัพยากรที่มีคาของ

ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ มนุษยหรือชนในชาติไดรับการศึกษามากนอยเพียงใด ยอม

หมายถึง การพัฒนาชุมชน สังคม ของแตละประเทศมีมากขึ้นเพียงนั้น เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็วทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะใน

สังคมประชาธิปไตยที่ตางใหความสําคัญในสิทธิและหนาที่ของแตละบุคคลอยางเทาเทียมกัน ที่มีกลไก

การมีสวนรวมเปนพลังสําคัญ ซึ่งตองใหความสําคัญตอการพัฒนาการจัดการศึกษาใหหลากหลาย ทั้ง

ที่เปนการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยตามแตบริบทของชุมชน 

และสังคมนั้น ๆ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชนและสังคม รวมทั้งการ

จัดการอาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพใหมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการ

ของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระได (พิณสุดา สิริธรังศรี, 2558: 81-83)  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

กลาวถึงการจัดการอาชีวศึกษา ในมาตรา 20 กลาวไววา การจัดการอาชีวศึกษา การฝกอบรมวิชาชีพ 

ใหจัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความรวมมือระหวาง

สถานศึกษากับสถานประกอบการ ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่

เกี่ยวของ และแนวการจัดการศึกษาตามมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและ

หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการดังตอไปนี้ 1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ

และความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด  

การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 3) จัด

กิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน

และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ซึ่งรัฐบาลไดดําเนินการในเรื่องนี้โดยเรงรัดนโยบายในการเตรียมกําลัง 

คนใหสอดคลองและสนองความตองการของตลาดแรงงานอันไดแก สถานประกอบการ และโรงงาน

อุตสาหกรรมที่ตองการบุคลากรชางฝมือประเภทตาง ๆ  เปนจํานวนมาก รัฐบาลไดเนนใหมีการรวมมือ
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กันระหวางสถานศึกษา และสถานประกอบการ ในการผลิตกําลังคนประเภทชางฝมือในหลากหลาย

สาขาอาชีพใหทันกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่พัฒนาอยางรวดเร็วและตอเนื่อง โดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เปนองคกรหลักในการผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพใหมี

คุณภาพ และกําหนดยุทธศาสตรใหเกิดความสอดคลองกับการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยเฉพาะ

การกาวไปสูประเทศไทย 4.0 ซึ่งการยกระดับงานอาชีวศึกษาในอนาคตจะยึดหลักคุณภาพ คุณธรรม 

ความรวมมือ จิตอาสา จรรณยาบรรณวิชาชีพ ทักษะ ความเปนมืออาชีพ เพื่อไปสูการเปนอาชีวะ

ระดับสากล โดยมีพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 เปนหลักในการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษา 

 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 6 ไดบัญญัติหลักการจัดการอาชีวศึกษา

และการฝกอบรมวิชาชีพตองเปนการจัดการศึกษาในดานวิชาชีพที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพระดับฝมือ

ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเปนการยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงขึ้นเพื่อให

สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยนําความรูในทางทฤษฎีอันเปนสากลและภูมิปญญา

ไทยมาพัฒนาผูรับการศึกษาใหมีความรู ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถนําไป

ประกอบอาชีพในลักษณะผูปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได  และมาตรา 8 ไดบัญญัติการ

จัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหจัดได โดยรูปแบบ ดังตอไปนี้ (1) การศึกษาในระบบ 

เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เนนการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปนหลัก โดยมีการ

กําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เปนเงื่อนไขของ

การสําเร็จการศึกษาที่แนนอน (2) การศึกษานอกระบบ เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุนใน

การกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เปนเงื่อนไขของ

การสําเร็จการศึกษา  (3) การศึกษาระบบทวิภาคี เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากขอตกลงระหวาง 

สถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ  ในเรื่อง

การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผูเรียนใชเวลาสวนหนึ่งใน

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกจิหรอืหนวยงาน

ของรัฐ เพื่อประโยชนในการผลิตและพัฒนากําลังคน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัด

การศึกษาตามวรรคหนึ่งในหลายรูปแบบรวมกันก็ได  ทั้งนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันนั้นตอง

มุงเนนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเปนสําคัญ   
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 ในการผลิตและพัฒนากําลังคนผานระบบการอาชีวศึกษา ถือเปนมาตรการอันสําคัญของ

การผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะและความรู ความสามารถ ในชวงการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)  มีการกําหนดมาตรการหลักไวดังนี้ 1) พัฒนากรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ และมีการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ 2) การจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการรับรองสมรรถนะความรู ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 3) จัดการศึกษาและเรียนรูอาชีวศึกษา โดยเนนการปฏิบัติใน

สัดสวนมากกวาทฤษฎีและการเรียนรูงานอาชีพ ขยายการศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา และการ

ฝกงานใหมากขึ้น รวมทั้งสงเสริมการทํางานระหวางเรียน 4) สรางกลไกการวิจัยและถายทอดความรู

และเทคโนโลยีระหวางภาคธุรกิจเอกชน สถานประกอบการ กับสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา 

และ 5) กําหนดทิศทางความตองการกําลังคน และสรางระบบเครือขายความรวมมือในการผลิตและ

พัฒนากําลังคนจากภาคสวนตาง ๆ ทั้งสมาคมวิชาชีพ สถานประกอบการ/องคกรผูใชกําลังคน 

สถาบันการศึกษา/ผูผลิต (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 17-18) 

 ดานสภาพปญหาของการจัดการอาชีวศึกษาและการจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา

ในปจจุบัน ปญหาเชิงคุณภาพ พบวา 1) ผูจบดานอาชีวศึกษาขาดความสามารถดานสมรรถนะหลัก 

(Core Competencies) และสมรรถนะดานสายงาน (Functional Competencies) นอกจากนี้ยัง

พบวาทุกกลุมแรงงานยังมีชองวาง (GAP) ระหวางระดับความสามารถดานตาง ๆ ที่มีอยูกับความ

คาดหวังของสถานประกอบการ โดยเฉพาะความสามารถในดานคอมพิวเตอร ภาษาตางประเทศ และ

ทักษะในการวิเคราะหแกไขปญหา 2) คุณภาพผูเรียนอาชีวศึกษาบางแหงไมเปนที่ยอมรับจากสถาน

ประกอบการ สาเหตุเนื่องจากสถานศึกษาจัดการศึกษาโดยไมไดศึกษาความตองการของสถาน

ประกอบการ รวมทั้งการขาดความพรอมในดานเครื่องมือ อุปกรณ อาคาร สถานที่ และขอจํากัดของ

เงินอุดหนุนที่ไดรับ 3) ครูที่สอนในระดับอาชีวศึกษามีปริมาณและคุณภาพ ไมสอดคลองกับภารกิจ 

สงผลตอคุณภาพของนักเรียน ทําใหไมสามารถพัฒนาความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่จําเปนตอการ

ปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาใน

ทศวรรษที่สอง, 2552: 4-5) สอดคลองกับแนวคิดของ อนุสรณ  แสงนิ่มนวล (2556) ที่กลาวถึงสภาพ

ปญหาปจจุบันของการจัดการอาชีวศึกษาวา ผูเรียนอาชีวศึกษาจะมีปญหาดานทักษะการสื่อสารและ

ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะผูเรียนในสายอาชีพ ควรพัฒนาทักษะดานการสื่อสาร ทักษะภาษาตางประเทศ

ใหแกผูเรียนเพื่อรองรับการเขาเปนสมาชิก AEC และพัฒนาใหผูเรียนอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึง
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ประสงค ไดแก มีคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต มีจิตอาสาทําประโยชนแกสังคม และสงเสริมการ

สรางเครือขายความรวมมือใหมากขึ้น 

     การจัดการศึกษาและการใหความรวมมือทางการศึกษาอาชีวศึกษาในปจจุบันมีหลาย   

ภาคสวนและหลายหนวยงานที่ใหการสนับสนุนทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เปนการสรางเครือขาย

ความรวมมือในการผลิตและพัฒนากําลังคน ซึ่งสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและสามารถแกปญหา

ดังกลาวมาขางตนได  โดยเฉพาะบริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในมูลนิธิกลุมอีซูซุ ได

ใหความรวมมือ มุงมั่นในการเสริมสรางรากฐานความแข็งแกรงทางการศึกษาใหแกเยาวชนไทยทั่วทั้ง

ประเทศ เพื่อใหสังคมไทยเขมแข็งและยั่งยืนตลอดไปอยางมั่งคง การรวมมือในการพัฒนาการจัด

การศึกษาอาชีวศึกษาของกลุมอีซูซุ ไดดําเนินการรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน

การจัดทําโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ เปนการสานตอกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยในระดับ

อาชีวศึกษาสูความเปนผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมยานยนต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

ทางดานยานยนตในระดับนานาชาติ ซึ่งโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ที่ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง 

ไดแก 1) การมอบทุนการศึกษาใหแกนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาของอาชีวศึกษา จํานวน 199 ทุน/

ป (ทุนละ 5,000 บาท หรือ 99,000 บาท/ป) 2) มอบเครื่องยนตดีเซลคอมมอนเรลอีซูซุ 155 เครื่อง 

พรอม CAI สื่อการสอน 3) จัดตั้งศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยียานยนต (สนับสนุนโดยอีซูซุ) 13 แหง 

4) จัดอบรมเทคโนโลยียานยนตอีซูซุ ณ ศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยียานยนต (สนับสนุนโดย

อีซูซุ)  5) โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่ศูนยบริการอีซูซุ เปนความรวมมือดานการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคีที่ศูนยบริการของผูจําหนายอีซูซุทั่วประเทศ 6) มอบสื่อและอุปกรณการสอนเทคโนโลยี

ยานยนตอีซูซุใหกับสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ 7) สนับสนุน

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาเทคนิคยานยนตระดับชาติ และระดับประเทศ  

 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร เปนสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพ 

มหานคร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา โดย

มีวิสัยทัศนวา “เปนองคกรชั้นนํา ในการผลิตกําลังคนดานชางฝมือ ชางเทคนิค และนักเทคโนโลยี ที่มี

คุณภาพมาตรฐาน เพื่อตอบสนองแรงงานและสถานประกอบการสูประชาคมอาเซียน” มีการจัดการ

เรียนการสอนในหลักสูตรตาง ๆ ไดแก 1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ป เปดทั้ง

ในระบบปกติและระบบทวิภาคี รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ม.3) หรือเทียบเทา 2) ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ป รับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร



 5

วิชาชีพ (ปวช.) และผูที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเทา และ 3) ระดับ

ปริญญาตรี (ทลบ.) หลักสูตร 2 ป – สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ  ปญหาการจัดการเรียนการสอนใน

สถานศึกษา ปญหาสวนใหญมีลักษณะคลาย ๆ กับปญหาระดับประเทศดังที่กลาวมาแลว ไดแก การ

จัดหลักสูตรการเรียนการสอนไมสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการหรือตลาดแรงงาน 

ปญหาเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใชสําหรับฝกภาคปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเครื่องมือ

เครื่องจักรบางชนิดยังใชเทคโนโลยีไมทันสมัย เพราะมีขอจํากัดของเงินอุดหนุนที่ไดรับ ปญหาครูที่สอน  

มีปริมาณและคุณภาพไมสอดคลองกับภารกิจ สงผลตอคุณภาพของผูเรียน ทําใหไมสามารถพัฒนา

ความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

 จากสภาพและปญหาดังกลาวผูประเมินซึ่งเปนผูบริหารคนหนึ่งของวิทยาลัยเทคนิค

กาญจนาภิเษก มหานคร และรับผิดชอบงานการจัดการเรียนการสอนที่เนนการมีสวนรวมของ

ภาคเอกชนและสถานประกอบการ จึงสนใจและตองจัดทําโครงการความรวมมือทางการศกึษาระหวาง

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับมูลนิธิกลุมอีซูซุ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 

โดยมีแผนการดําเนินงานใน 3 กิจกรรมหลัก ไดแก 1) กิจกรรมความรวมมือและจัดตั้งศูนยการเรียนรู

และถายทอดเทคโนโลยียานยนตในวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร สังกัดสํานักงานคณะ 

กรรมการการอาชีวศึกษา 2) กิจกรรมอบรมดานเทคโนโลยียานยนต ใหกับครูสาขาวิชาเครื่องกลของ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร และวิทยาลัยในเครือขาย 3) กิจกรรมมอบชุดเครื่องยนตอีซูซุ 

1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอรและมอบทุนการศึกษาใหวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร โดยบริษัทใน

มูลนิธิกลุมอีซูซุ และในการดําเนินงานตามโครงการเพื่อใหไดขอมูลที่บงบอกถึงประสิทธิภาพของการ

ดําเนินงานตามโครงการดังกลาวอยางเปนระบบ จึงจัดใหมีการประเมินโครงการตามรูปแบบซิปป 

(CIPPI Model) ขึ้น ดวยเหตุผลคือ เพื่อทําใหไดรับรูถึงขอมูลตาง ๆ ในการดําเนินโครงการอยางเปน

ระบบ คือ สภาพที่เกี่ยวของกับงานและโครงการ (Context) ปจจัยที่ใชในการดําเนินงานหรือปจจัย

เบื้องตน (Input) กระบวนการดําเนินงาน (Process) ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากโครงการ (Product) และ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ (Impact) ซึ่งผลที่ไดจากการประเมินโครงการดังกลาวจะทําใหได

ขอมูลที่สามารถนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เนนการมีสวนรวม

ภาคเอกชนและสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานครตอไป 

 

 



 6

วัตถุประสงคของการประเมินโครงการ  

การประเมินโครงการความรวมมือทางการศึกษาระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กับมูลนิธิกลุมอีซูซุ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร เปนการประเมินเพื่อใหไดสารสนเทศ

สําหรับผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินโครงการอยางเปนระบบ และเพื่อ

การพัฒนาองคความรูและแนวทางการดําเนินงานความรวมมือระหวางสถานศึกษากับภาคเอกชน 

รวมทั้งเพื่อศึกษาวิเคราะหกระบวนการความรวมมือทางการศึกษาระหวางสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษากับมูลนิธิกลุมอีซูซุและภาคเอกชน ผูประเมินไดกําหนดวัตถุประสงคไว ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาองคความรูและแนวทางการดําเนินงานความรวมมือระหวางสถานศึกษากับ

ภาคเอกชน 

2. เพื่อศึกษาวิเคราะหกระบวนการโครงการความรวมมือทางการศึกษาระหวางสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษากับมูลนิธิกลุมอีซูซุ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 

3. เพื่อประเมินโครงการความรวมมือทางการศึกษาระหวางสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษากับมูลนิธิกลุมอีซูซุ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 5 ดาน คือ ดานบริบทของ

โครงการ ดานปจจัยเบื้องตนของโครงการ ดานกระบวนการดําเนินงานของโครงการ  ดานผลผลิตของ

โครงการ และดานผลกระทบของโครงการ   

ขอบเขตของการประเมินโครงการ  

การประเมินโครงการความรวมมือทางการศึกษาระหวางสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษากับมูลนิธิกลุมอีซูซุ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร มีขอบเขตของการ

ประเมิน ตามขั้นตอนการประเมิน 3 ขั้นตอน รายละเอียดดังตอไปนี้  

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาองคความรูและแนวทางการดําเนินงานความรวมมือระหวาง

สถานศึกษากับภาคเอกชน 

 การศึกษาองคความรูและแนวทางการดําเนินงานความรวมมือระหวางสถานศึกษากับ

ภาคเอกชน โดยการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 แหลงขอมูล 

 แหลงขอมูลไดแก เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาองคความรูและแนว

ทางการดําเนินงานความรวมมือระหวางสถานศึกษากับภาคเอกชน โดยศึกษาหลักการ แนวคิด และ
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สาระสําคัญที่เกี่ยวของในดาน 1) องคความรูในการดําเนินงานความรวมมือระหวางสถานศึกษากับ

ภาคเอกชน 2) แนวทางการดําเนินงานความรวมมือระหวางสถานศึกษากับภาคเอกชน 

 ประเด็นที่ศึกษา 

 การศึกษาองคความรูและแนวทางการดําเนินงานความรวมมือระหวางสถานศึกษากับ

ภาคเอกชน 

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิเคราะหกระบวนการโครงการความรวมมือทางการศึกษา

ระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับมูลนิธิกลุมอีซูซุ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนา

ภิเษก มหานคร 

 การศึกษาวิเคราะหกระบวนการโครงการความรวมมือทางการศึกษาระหวางสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษากับมูลนิธิกลุมอีซูซุ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร โดยการ

สังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 แหลงขอมูล 

 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการโครงการความรวมมือทางการศึกษา

ระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับมูลนิธิกลุมอีซูซุ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก 

มหานคร โดยศึกษาหลักการ แนวคิด และสาระสําคัญที่เกี่ยวของในดาน กระบวนการความรวมมือ

ทางการศึกษาระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับภาคเอกชนและมูลนิธิกลุมอีซูซุ 

 ประเด็นที่ศึกษา 

 กระบวนการโครงการความรวมมือทางการศึกษาระหวางสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษากับมูลนิธิกลุมอีซูซุ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินโครงการความรวมมือทางการศึกษาระหวางสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษากับมูลนิธิกลุมอีซูซุ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 

 การประเมินโครงการความรวมมือทางการศึกษาระหวางสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษากับมูลนิธิกลุมอีซูซุ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 

   ขอบเขตดานเน้ือหา  

       การประเมินโครงการความรวมมือทางการศึกษาระหวางสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษากับมูลนิธิกลุมอีซูซุ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ซึ่งดําเนินการตามกิจกรรม

ภายใตโครงการประกอบดวย 3 กิจกรรมหลัก ไดแก 
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  1. กิจกรรมความรวมมือและจัดตั้งศูนยการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยียานยนต ใน

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

  2. กิจกรรมอบรมความรูดานเทคโนโลยียานยนต ใหกับครูสาขาวิชาเครื่องกลของวิทยาลัย 

เทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร และวิทยาลัยในเครือขาย งบประมาณจากบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส  

  3. กิจกรรมมอบชุดเครื่องยนตอีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร และมอบทุนการศึกษาใหผูเรียน

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร โดยบริษัทในมูลนิธิกลุมอีซูซุ 

 รูปแบบการประเมินโครงการความรวมมือทางการศึกษาระหวางสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษากับมูลนิธิกลุมอีซูซุ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ในครั้งนี้ ใชรูปแบบ

การประเมินแบบซิปป (CIPPI Model) โดยบูรณาการแนวคิดของ ประชุม รอดประเสริฐ (2547) และ

วิโรจน สารรัตนะ (2553) ซึ่งพัฒนามาจากรูปแบบซิป (CIPP Model) ของ Stufflebeam et al. 

(1971) โดยประเมิน 5 ดาน ดังนี้  

1) การประเมินดานบริบท (Context) เปนการตรวจสอบประเมินสภาพแวดลอมภายนอก

และภายในที่มีอิทธิพลตอการดําเนินโครงการความรวมมือทางการศึกษาระหวางสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษากับมูลนิธิกลุมอีซูซุ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 

เกี่ยวกับความตองการจําเปนของสภาพแวดลอมโครงการ ความสอดคลองและความเหมาะสมของ

วัตถุประสงคของโครงการ      

2) การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input) เปนการประเมินปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ

ความรวมมือทางการศึกษาระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับมูลนิธิกลุมอีซูซุ ของ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร อันจะทําใหโครงการนั้นบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุงหมายที่

กําหนดไว สําหรับการประเมินโครงการครั้งนี้ ไดแก ปจจัยความพรอม ดานบุคลากร ดานสถานที่ 

วัสดุ อุปกรณ และดานงบประมาณ วามีเพียงพอ หรือเหมาะสมมากนอยเพียงใด  

3) การประเมินกระบวนการดําเนินโครงการ (Process) เปนการตรวจสอบประเมินของผูมี

สวนไดสวนเสียเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงาน สําหรับการประเมินโครงการครั้งนี้ ไดแก การวางแผน 

การดําเนินการ การติดตามและประเมินผล และการปรับปรุงแกไข วามีการปฏิบัติมากนอยเพียงใด 

4) การประเมินผลผลิต (Product) เปนการตรวจสอบประเมินเกี่ยวกับผลที่เกิดข้ึนจากการ

ดําเนินโครงการความรวมมือทางการศึกษาระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับมูลนิธิ

กลุมอีซูซุ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ความพึงพอใจจากการดําเนินโครงการของผูมี



 9

สวนไดสวนเสีย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ผูเรียน และบุคลากรของมูลนิธิกลุมอีซูซุ วามี

ความพึงพอใจในระดับใด   

5) การประเมินผลกระทบ (Impact) เปนการตรวจสอบประเมินเกี่ยวกับผลสืบเนื่องที่

เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการความรวมมือทางการศึกษาระหวางสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษากับมูลนิธิกลุมอีซูซุ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร หลังสิ้นสุดโครงการ ซึ่ง

พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของบุคคลโดยทางตรงและทางออมกับผลผลิตของโครงการวาเกิดอะไร

ขึ้นกับผูเรียนบาง และผูเรียนไดอะไรบางจากการเขารวมโครงการ ซึ่งเปนผลที่ไดเกิดขึ้นหลังจากจบ

โครงการแลว ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนในดานทักษะ ดานวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์การเรียน

รวมทั้งความสําเร็จดานรางวัลที่ไดรับ 

  ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง  

     ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการประเมินโครงการความรวมมือทางการศึกษา

ระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับมูลนิธิกลุมอีซูซุ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนา

ภิเษก มหานคร ประกอบดวย 

   1. ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และผูเรียน ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนา

ภิเษก มหานคร ปการศึกษา 2559 มีดังนี้ (ขอมูลบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค

กาญจนาภิเษก มหานคร, 2559) 

   1.1 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน  จํานวน  86  คน   

   1.2 ผูเรียน (ระดับ ปวช.,ปวส. ชางยนต) จํานวน  377 คน 

    2. กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และผูเรียน ของวิทยาลัยเทคนิค

กาญจนาภิเษก มหานคร ปการศึกษา 2559 และบุคลากรของมูลนิธิกลุมอีซูซุ โดยกลุมผูบริหาร

สถานศึกษา ครูผูสอน และผูเรียน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางเครจซี่และมอรแกน (Krejcie 

& Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 42-43) และทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 

สวนกลุมตัวอยางของบุคลากรของมูลนิธิกลุมอีซูซุ ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดคือ 1) ตองเปนบุคคลที่มีสวนรวมในโครงการนี้ 2) 

ตองเปนบุคคลากรของบริษัทในมูลนิธิกลุมอีซูซุ และ 3) ยินยอมใหความรวมมือใหขอมูลแกผูประเมิน 

ดังนี้ 

   2.1 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน  จํานวน   73    คน   
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   2.2 ผูเรียน (ระดับ ปวช.,ปวส. ชางยนต)  จํานวน  191  คน 

   2.3 บุคลากรของมูลนิธิกลุมอีซูซุ  จํานวน    10   คน 

  3. กลุมเปาหมาย คือ บุคลากรผูมีสวนไดสวนเสียที่เปนผูใหสัมภาษณผลการประเมนิโครงการ

ความรวมมือทางการศึกษาระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับมูลนิธิกลุมอีซูซุ ของ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ผูเรียน และ

บุคลากรของมูลนิธิกลุมอีซูซุ โดยไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแก 

  3.1 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน จํานวน 8 คน โดยมีคุณสมบัติ คือ เปนผูบริหาร

สถานศึกษาและครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ที่รวมดําเนินงานภายใต

กิจกรรมของโครงการความรวมมือทางการศึกษาระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับ

มูลนิธิกลุมอีซูซุ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 

  3.2 ผูเรียน จํานวน 6 คน โดยมีคุณสมบัติ คือ เปนผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนา

ภิเษก มหานคร ที่รวมดําเนินงานกิจกรรมภายใตโครงการความรวมมือทางการศึกษาระหวางสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษากับมูลนิธิกลุมอีซูซุ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 

 3.3 บุคลากรของมูลนิธิกลุมอีซูซุ จํานวน 5 คน โดยมีคุณสมบัติ คือ 1) ตองเปนบุคคลที่

มีสวนรวมในโครงการนี้ 2) ตองเปนบุคคลากรของบริษัทในมูลนิธิกลุมอีซูซุ และ 3) ยินยอมใหความ

รวมมือใหขอมูลแกผูประเมิน 

   ขอบเขตดานระยะเวลาในการประเมินโครงการ 

      ในการประเมินโครงการความรวมมือทางการศึกษาระหวางสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษากับมูลนิธิกลุมอีซูซุ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ไดกําหนดระยะเวลาใน

การประเมิน ในปการศึกษา 2559- 2560 แบงเปน 3 ระยะ คือ 

   1. การประเมินโครงการกอนดําเนินงาน (Pre-evaluation) เปนการประเมินความจําเปน

และความเปนไปไดในการกําหนดใหมีโครงการหรือแผนงานนั้น ๆ หรือที่เรียกวา การศึกษาความ

เปนไปได (Feasibility Study) ระยะเวลาประเมิน ตั้งแตวันที่ 1 – 30 สิงหาคม  2559 

  2. การประเมินผลโครงการระหวางดําเนินงาน (On-going Evaluation) เปนการประเมิน 

ผลโครงการเพื่อติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน และการใชทรัพยากรตาง ๆ  ประเมิน

ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560 
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 3. ประเมินผลโครงการเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน (Post-evaluation) เปนการประเมินวา 

ผลของการดําเนินงานนั้น เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการที่วางไวหรือไม ระยะเวลาประเมิน

ระหวางวันที่ 1 – 30 กรกฎาคม 2560 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 

การประเมิน  หมายถึง กระบวนการพิจารณาตรวจสอบการดําเนินงานหรือกิจกรรม โดย

นําผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว 

การประเมินโครงการ  หมายถึง กระบวนการพิจารณาตรวจสอบการดําเนินโครงการหรือ

กิจกรรมภายใตโครงการ โดยนําผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว เพื่อหาคําตอบถึง

ผลหรือประสิทธิผลการจัดทําโครงการหรือกิจกรรม 

รูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPPI Model) หมายถึง รูปแบบการประเมินตามแนวคิด

ของประชุม รอดประเสริฐ (2547) และ วิโรจน สารรัตนะ (2553) ซึ่งพัฒนามาจากรูปแบบซิป (CIPP 

Model) ของ Stufflebeam et al. (1971) โดยการประเมิน 5 ดาน คือ 1) ดานบริบท (Context) 2) 

ดานปจจัยเบื้องตน (Input) 3) ดานกระบวนการ (Process) 4) ดานผลผลิต (Product) และ 5) ดาน

ผลกระทบ (Impact) ซึ่งผลจากการประเมินจะทําใหไดขอสารสนเทศที่สะทอนใหเห็นทางเลือกตาง ๆ  

อันนําไปสูการตัดสินใจ ที่เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอยูใหเกิดการพัฒนาหรือปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพตาม

เปาหมายที่กําหนดไว สําหรับผูมีอํานาจในการตัดสินใจ และตัดสินคุณคาของโครงการ  

การประเมินโครงการความรวมมือทางการศึกษาระหวางสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษากับมูลนิธิกลุมอีซูซุ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร  หมายถึง การ

ตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการความรวมมือทางการศึกษาระหวางสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษากับมูลนิธิกลุมอีซูซุ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร  อยางเปนระบบ  

ตามรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPPI Model) โดยบูรณาการแนวคิดของประชุม รอดประเสริฐ 

(2547) และ วิโรจน สารรัตนะ (2553) ซึ่งพัฒนามาจากรูปแบบซิป (CIPP Model) ของ Stufflebeam 

et al. (1971) ผูมีสวนไดสวนเสียเปนผูรวมประเมินดําเนินการรวมกันตั้งแต 1) รวมกันประเมินกอน

ดําเนินโครงการในดานบริบทและปจจัยเบื้องตน 2) รวมกันประเมินระหวางดําเนินการในดาน

กระบวนการดําเนินโครงการ 3) รวมกันประเมินหลังดําเนินโครงการในดานผลผลิตและผลกระทบ 

โดยการสอบถามความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ การประเมินมีขั้นตอน ดังนี้ 
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 1. การประเมินดานบริบท (Context) หมายถึง การตรวจสอบประเมินสภาพ 

แวดลอมภายนอกและภายในที่มีอิทธิพลตอการดําเนินโครงการความรวมมือทางการศึกษาระหวาง

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับมูลนิธิกลุมอีซูซุ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหา

นคร เกี่ยวกับความตองการที่จําเปนของการทําโครงการ ความสอดคลองของวัตถุประสงค ความ

เหมาะสมของวัตถุประสงคของโครงการ ตามตัวชี้วัดดังนี้ 

  1.1 ความตองการจําเปนของโครงการ หมายถึง ความตองการของผูบริหาร

สถานศึกษา ครูผูสอน ผูเรียน และบุคลากรของมูลนิธิกลุมอีซูซุ ที่เห็นความจําเปนของการจัดทํา

โครงการความรวมมือทางการศึกษาระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับมูลนิธิกลุมอีซูซุ 

ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 

  1.2 ความสอดคลองของวัตถุประสงค หมายถึง ความสอดคลองตอเนื่อง เชื่อมโยง

ซึ่งกันและกันระหวางวัตถุประสงคที่กําหนด พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 พ.ร.บ. การ

อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา และความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

  1.3 ความเหมาะสมของวัตถุประสงคของโครงการ หมายถึง ความเหมาะสมหรือ

ความเขากันไดของวัตถุประสงคของโครงการแตละขอ เพื่อทําใหโครงการความรวมมือทางการศึกษา

ระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับมูลนิธิกลุมอีซูซุ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนา

ภิเษก มหานคร ประสบผลสําเร็จ 

 2. การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input) หมายถึง การประเมินเกี่ยวกับปจจัยที่ใชในการ

ดําเนินงานโครงการความรวมมือทางการศึกษาระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับ

มูลนิธิกลุมอีซูซุ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร เพื่อใหทราบขอเท็จจริงในการนําปจจัย

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ ซึ่งจะทําใหโครงการนั้นบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว 

ไดแก บุคลากร งบประมาณ สถานที่ วัสดุ และอุปกรณ วามีความเพียงพอมากนอยเพียงใด ตาม

ตัวชี้วัดดังนี้ 

 2.1 ความพรอมของบุคลากร หมายถึง ความพรอมในการปฏิบัติงานของผู 

รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรม ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ผูเรียน และบุคลากร

ของมูลนิธิกลุมอีซูซุ มีความเหมาะสมของจํานวนผูรวมโครงการ และการเตรียมความพรอมของ

บุคลากรกอนเริ่มโครงการ 
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 2.2 ความเพียงพอของงบประมาณ หมายถึง ความเพียงพอของงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร เพื่อดําเนินโครงการความรวมมือทางการศึกษาระหวางสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษากับมูลนิธิกลุมอีซูซุ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร วามีความเพียงพอกับ

ความตองการ และมีงบประมาณเหมาะสมกับกิจกรรมของโครงการหรือไม 

 2.3 ความพรอมของสถานที่ หมายถึง ความพรอมของอาคารสถานที่ และสถานที่

ภายในสถานศึกษาที่ใชในการจัดกิจกรรมของโครงการความรวมมือทางการศึกษาระหวางสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษากับมูลนิธิกลุมอีซูซุ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 

 2.4 ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ หมายถึง ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ 

เครื่องมือ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองใชในการจัดกิจกรรมตามโครงการความรวมมือทาง

การศึกษาระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับมูลนิธิกลุมอีซูซุ ของวิทยาลัยเทคนิค

กาญจนาภิเษก มหานคร 

 3. การประเมินกระบวนการดําเนินโครงการ (Process) หมายถึง การตรวจสอบ

ประเมินเกี่ยวกับความพรอมในการวางแผน การดําเนินงาน การติดตามและประเมินผล และการ

ปรับปรุงแกไขโครงการความรวมมือทางการศึกษาระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษากบั

มูลนิธิกลุมอีซูซุ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร มีตัวชี้วัด ดังนี้ 

  3.1 การวางแผน หมายถึง การตรวจสอบการประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง

แผนการดําเนินงาน การกําหนดบทบาทหนาที่ของผูรับผิดชอบและผูเกี่ยวของ และการจัดทําแผนการ

ดําเนินงานในกิจกรรมตาง ๆ อยางเปนระบบ ในการจัดกิจกรรม ข้ันตอนและรูปแบบการจัดกิจกรรม

ที่เชื่อไดวาโครงการที่พัฒนาขึ้นสามารถบรรลุตามเปาหมายที่วางไว กิจกรรมดังกลาว ไดแก 1) 

กิจกรรมความรวมมือและจัดตั้งศูนยการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยียานยนต ในวิทยาลัยเทคนิค

กาญจนาภิเษก มหานคร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) กิจกรรมอบรมความรูดาน

เทคโนโลยียานยนตใหกับครูสาขาวิชาเครื่องกลของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร และ

วิทยาลัยในเครือขาย งบประมาณจากบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส จํากัด 3) กิจกรรมมอบชุดเครื่องยนต

อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร และมอบทุนการศึกษาใหวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร โดย

บริษัทในมูลนิธิกลุมอีซูซุ 

  3.2 การดําเนินการ หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเปนไปตาม

ปฏิทินปฏิบัติงาน การประสานงานและขอความรวมมือระหวางผูรับผิดชอบ และการดําเนินการจัด
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กิจกรรมตาง ๆ ตามที่กําหนดไวภายใตโครงการความรวมมือทางการศึกษาระหวางสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษากับมูลนิธิกลุมอีซูซุ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 

  3.3 การติดตามและประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบผูบริหารสถานศึกษา หรือ

คณะกรรมการนิเทศโครงการความรวมมือทางการศึกษาระหวางสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษากับมูลนิธิกลุมอีซูซุ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ในดานการประเมินผล

ระหวางดําเนินกิจกรรม การประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม และการสรุปและรายงานการจัดกิจกรรม 

  3.4 การปรับปรุงแกไข หมายถึง การตรวจสอบผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนิน

กิจกรรม ไดนําผลการประเมินกิจกรรมในโครงการความรวมมือทางการศึกษาระหวางสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษากับมูลนิธิกลุมอีซูซุ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ที่

ประเมินผลแลวมาพัฒนาหรือแกไขใหดียิ่งขึ้น 

 4. การประเมินผลผลิต (Product) หมายถึง การตรวจสอบประเมินเกี่ยวกับผลที่

เกิดข้ึนเมื่อสิ้นสุดโครงการวา บรรลุวัตถุประสงคของโครงการมากนอยเพียงใด และมีความพึงพอใจตอ

ผลการดําเนินงานมากนอยเพียงใด โดยประเมินจากผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา 

ครูผูสอน ผูเรียน และบุคลากรของมูลนิธิกลุมอีซูซุ ตอโครงการความรวมมือทางการศึกษาระหวาง

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับมูลนิธิกลุมอีซูซุ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 

ตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

  4.1 ผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียนในกิจกรรมยอย

ตาง ๆ ในโครงการความรวมมือทางการศึกษาระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับ

มูลนิธิกลุมอีซูซุ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร วาบรรลุวัตถุประสงคของโครงการมาก

นอยเพียงใด 

   4.2 ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ระดับความรูสึกของผูมีสวนได

สวนเสียที่มีตอโครงการ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ผูเรียน และบุคลากรของมูลนิธิกลุมอีซูซุ 

ตอการดําเนินงานโครงการความรวมมือทางการศึกษาระหวางสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษากับมูลนิธิกลุมอีซูซุ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร วาบรรลุวัตถุประสงคของ

โครงการที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด 

 5. การประเมินผลกระทบ (Impact) หมายถึง การตรวจสอบประเมินเกี่ยวกับผล

สืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการความรวมมือทางการศึกษาระหวางสํานักงานคณะกรรมการ
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การอาชีวศึกษากับมูลนิธิกลุมอีซูซุ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร หลังสิ้นสุดโครงการ

ตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

  5.1 คุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานดานผูเรียน หมายถึง คุณลักษณะของผูเรียน

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร มีทักษะดานวิชาชีพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

มาตรฐานดานผูเรียนอาชีวศึกษา ในมาตรฐานที่ 1 “ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ” จํานวน 13 

ตัวบงชี้ของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ป

การศึกษา 2560 เทียบกับเกณฑตามเปาหมายของโครงการที่กําหนดไว ≥ รอยละ 80 เมื่อสิ้นสุด

โครงการความรวมมือทางการศึกษาระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับมูลนิธิกลุมอีซูซุ 

ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 

  5.2 รางวัลที่ไดรับ หมายถึง หลักฐาน หรือ รองรอยที่แสดงถึงความภาคภูมิใจหรือ

ความสําเร็จที่เกิดข้ึนกับผูเรียน ครูผูสอน ผูบริหารสถานศึกษา หรือ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก 

มหานคร จากการดําเนินโครงการความรวมมือทางการศึกษาระหวางสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษากับมูลนิธิกลุมอีซูซุ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 

 ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู อํานวยการ และรองผูอํานวยการที่ปฏิบัติหนาที่ใน

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง 

ศึกษาธิการ  

 ครูผูสอน หมายถึง ขาราชการครู ครูผูชวย ครูพิเศษสอน และพนักงานราชการ (ครู) ใน

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

 ผูเรียน หมายถึง ผูที่ขึ้นทะเบียนเปนนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งระบบปกติ และระบบทวิภาคี สาขาวิชา

เครื่องกล สังกัดแผนกวิชาชางยนต ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 บุคลากรของมูลนิธิกลุมอีซูซุ หมายถึง บุคลากรของบริษัทในมูลนิธิกลุมอีซูซุ ที่ร วม

ดําเนินงานตามโครงการความรวมมือทางการศึกษาระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กับมูลนิธิกลุมอีซูซุ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 
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ประโยชนที่ไดรับ 

 ประโยชนที่เกิดแกผูบริหารสถานศึกษา 

 1. ผูบริหารสถานศึกษาไดองคความรู เกี่ยวกับความรวมมือกับภาคเอกชน เพื่อการเผยแพร 

ขยายผล และรวมกันปรับปรุงพัฒนาไดอยางตอเนื่อง 

 2. ผูบริหารสถานศึกษาไดตนแบบของแนวทางหรือกระบวนการดําเนินงานความรวมมือกับ

ภาคเอกชนที่เปนระบบมีประสิทธิภาพ 

 3. เปนขอมูลสําหรับผูบริหาร เพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดทําแผนปฏิบัติงานของโครงการ

ทุกขั้นตอนการดําเนินงานโครงการความรวมมือทางการศึกษาระหวางสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษากับมูลนิธิกลุมอีซูซุ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร    

 ประโยชนที่เกิดแกครูผูสอน 

     1. ไดแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความตองการของ

ภาคเอกชน สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน 

  2. สารสนเทศที่ไดรับจากการประเมิน จะชวยใหครูเห็นความสําคัญ และมีสวนรวมใน

การดําเนินงานการจัดโครงการตาง ๆ  ในการสรางความรวมมือกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ

ผูเรียน 

 ประโยชนที่เกิดแกผูเรียน 

    ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะจากประสบการณตรงดวยสื่อการเรียนรู  อุปกรณ 

เครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัย ตรงตามความตองการของตลาดแรงงานในปจจุบัน 


