
บทท่ี 1 

 บทนํา  
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24  

การจัดกระบวนการเรียนรู มุงเนนใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการบริหารจัดการ

ปรบัปรุงพัฒนาการศึกษาใหเปนระบบ เพ่ือใหเกิดความพรอมและความสมบูรณโดยเฉพาะการสงเสริมให

ผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม การผลิตและการใชสื่อการเรียนการสอนท่ีตรงกับเนื้อหา

สาระรายวิชา การอํานวยความสะดวกในดานความพรอมและการคนควาเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

อยางรวดเร็ว มีความทรงจําในการเรียนรูอยางถาวร ตลอดจนความสามารถในการวิจัยแกปญหา

กระบวนการเรียนรูท้ังผูสอนและผูเรียนไปพรอมๆกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการ

ประเภทตางๆ ท่ีสถานศึกษาดําเนินการในรูปแบบตางๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 22-23) คนไทยได

เรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพคือ วิสัยทัศนของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-

2561) ซ่ึงมีเปาหมายในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูอยางเปนระบบ โดยเนนประเด็นหลัก      

สามประการ ไดแก 1) คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรูของคนไทย โอกาสทางการศึกษาและ

เรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียน สถานศึกษา แหลงเรียนรู สภาพแวดลอม หลักสูตร และเนื้อหาพัฒนาวิชาชีพ

ครูใหเปนวิชาชีพท่ีมีคุณคาสามารถดึงดูดคนเกงดี และมีใจรักมาเปนครูคณาจารย ไดอยางยั่งยืนภายใต

ระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 2) เพ่ิมโอกาสการศึกษาและเรียนรูอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

เพ่ือใหประชาชนทุกคนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสเขาถึงการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตและ  

3) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษาโดยเพ่ิมบทบาทของ 

ผูท่ีอยูภายนอกระบบการศึกษาซ่ึงมีกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรูอยางเปนระบบ คือ 

1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหมท่ีมีนิสัยใฝเรียนรูสามารถเรียนรูดวยตนเอง และแสวงหาความรูอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิต 2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหมท่ีเปนผูเอ้ืออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนวิชาชีพท่ีมี

คุณคาสามารถดึงดูดคนเกง คนดีและมีใจรักในวิชาชีพครูมาเปนครู 3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและ

แหลงเรียนรูยุคใหมเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท ใหสามารถเปนแหลงเรียนรูท่ีมี

คุณภาพและพัฒนาแหลงเรียนรูอ่ืนๆสําหรับการศึกษาและเรียนรูท้ังในระบบโรงเรียนนอกระบบโรงเรียน

และการศึกษาตามอัธยาศัยและ 4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหมท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจ              

สูสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมท้ังการมีสวนรวมของผูปกครอง 

ชุมชนภาคเอกชน และทุกภาคสวนมีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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  การพัฒนาการศึกษาไมใชการพัฒนาในสถานศึกษาเทานั้นบทบาทของแหลงเรียนรู มี

ความสําคัญยิ่งในการสงเสริมใหการศึกษากาวหนาและสามารถเรียนรูไดจากแหลงเรียนรู โดยเฉพาะ

การเรียนรูจากสถานท่ีจริง เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหความรู ความเขาใจแกผูเรียนท้ังในระบบ 

นอกระบบ และตามอัธยาศัย คือ  

1.  แหลงเรียนรูตองสามารถตอบสนองการเรียนรู ท่ีเปนกระบวนการ (Process of Learning)  

การเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง (Learning by doing) ท้ังการเรียนรูของคนในชุมชนท่ีมีแหลงเรียนรูของ

ตนเองอยูแลว และการเรียนรูของคนอ่ืน ๆ ท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

2. เปนแหลงทํากิจกรรม แหลงทัศนศึกษา แหลงฝกงาน และแหลงประกอบอาชีพของผูเรียน 

          3. เปนแหลงสรางกระบวนการเรียนรูใหเกิดข้ึนโดยตนเอง 

          4. เปนหองเรียนทางธรรมชาติ เปนแหลงศึกษา คนควา วิจัย และฝกอบรม 

          5. เปนองคกรเปด ผูสนใจสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางเต็มท่ีและท่ัวถึง 

          6. สามารถเผยแพรขอมูลแกผูเรียนในเชิงรุก เขาสูทุกกลุมเปาหมายอยางท่ัวถึง ประหยัดและสะดวก 

          7. มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน 

          8. มีสื่อประเภทตาง ๆ ประกอบดวย สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส เพ่ือเสริมกิจกรรมการเรียน 

การสอนและการพัฒนาอาชีพ 

จากประเด็นดังกลาว ฝายบริหารไดเห็นความสําคัญยิ่งในการพัฒนาผูเรียน ใหไดเรียนรูจาก

แหลงเรียนรู ท่ีหลากหลายประกอบกับวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค เดิมชื่อวา“ศูนยฝกวิชาชีพ

นครสวรรค” ศูนยฝกวิชาชีพนครสวรรค เปนสถานศึกษาท่ีมีลักษณะคลายกับโรงฝกงานรวม เลียนแบบ 

Area Vocational Center or Joint Vocational Center or Technical Education Center or 

Centralized Workshop ในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในศูนยฝกวิชาชีพประกอบดวยโรงฝกงาน 

หองเรียน หองเครื่องมือ เครื่องใช วัสดุอุปกรณฝกปฏิบัติงาน และหองทดลองท่ีทันสมัยมีบุคลากร        

ทําหนาท่ีสอนและฝกสอนวิชาชีพประเภทตางๆ ในหลักสูตรระยะสั้นใหแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  และประชาชนผูสนใจท่ีจะเรียนดานวิชาชีพวิทยาลัยการอาชีพ

นครสวรรค นอกจากจะทําหนาท่ีสอนและฝกอบรมวิชาชีพประเภทตางๆในหลักสูตรระยะสั้นใหแก

ประชาชนผูท่ีสนใจ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค ไดจัดระบบการเรียนการสอนเพ่ือสนองความตองการ

ของชุมชนทองถ่ิน ตลาดแรงงาน และเหมาะสมกับสภาพของผูเรียน ประกอบดวย  

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

2. หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปดทําการสอนแยกเปน 2 ระบบ คือ   

2.1 ระบบปกติ หมายถึง สถานศึกษากําหนดนโยบายใหมีการจัดการเรียนการสอนใน 

เวลาราชการปกติ   

    2.2 ระบบทวิภาคี หมายถึง การจัดการเรียนการสอนท่ีสถานศึกษามีนโยบายทําความ 
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รวมมือกับสถานประกอบการ กําหนดใหผูเรียนใชเวลาในการศึกษา 2 ป โดยเรียนท่ีสถานศึกษา  

2 ภาคเรียนและเรยีนหรือฝกงานในสถานประกอบการ 2 ภาคเรียน  

3. หลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยม เปนหลักสูตรท่ีวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค ไดประสาน

ความรวมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษา (ท่ีเปด

สอนระดับมัธยมศึกษา) ภายในจังหวัดฯ เพ่ือใหบริการสอนในสาขางานวิชาชีพตามความตองการของ

ผูเรียนหรือตามความตองการของชุมชนทองถ่ินและความพรอมของบุคลากรในสถานศึกษา   

จากการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค โดยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียน

การสอน  และงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจ ของสถาน

ประกอบการ ชุมชน  ผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา เพ่ือนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงของ

แหลงเรียนรูภายในและภายนอก วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค ไดผลการประเมินดังนี ้

ตารางท่ี 1.1 ผลการประเมินความพึงพอใจ ดานสมรรถนะของผูเรียนท่ีฝกปฏิบัติงานในสถาน 

  ประกอบการ ปการศึกษา 2557 

สมรรถนะของผูเรียน  X  ระดับ 

1. มีความรูและทักษะการสื่อสาร 2.60 ปานกลาง 

2. มีความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.35 ปานกลาง 

3. มีการพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน 2.50 นอย 

4. สามารถแกปญหาไดอยางเปนระบบ 

5. นําทักษะประยุกตสูการปฏิบัติจริงในงานอาชีพ 

2.31 

2.09 

นอย 

นอย 

รวม 2.57 ปานกลาง 

ท่ีมา : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค 

  จากตารางพบวา ดานสมรรถนะของผูเรียนท่ีฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ภาพรวมอยู

ในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวาผูเรียนควรไดรับการสงเสริมและสนับสนุน แหลงการเรียนรูท้ัง

ภายในและภายนอกเพ่ิมข้ึน  วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรคเปนสถานศึกษาท่ีเนนการจัดการเรียนการ

สอนสายอาชีพ และมีแหลงเรียนรูท่ีเอ้ืออํานวยตอการจัดการเรียนการสอน  ท้ังบุคลากร และสถานท่ี 

ในการนี้ ฝายบริหาร โดยฝายแผนงานและความรวมมือของวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรคไดวางแผน

รวมกันจัดทําการประเมินของแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอก ของวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค 

เพ่ือนําผลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน โดยมุงใหผูเรียนไดเรียนรู

จากแหลงเรียนรูจากสถานท่ีจริง ไดเห็นการทํางานในสถานประกอบการจริงเพ่ือใหสอดคลองกับสาขา
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ท่ีเรียนของผูเรียน รวมท้ังไดมีการวิเคราะหสภาพปญหาในการดําเนินงานดานการจัดการแหลงเรียนรู

ภายในและภายนอกของสถานศึกษา ดังตารางท่ี 1.2 

ตารางท่ี 1.2 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน ภายในและภายนอกวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค  

                 ปการศึกษา 2557 

รายการ  X  ระดับ 

1. มีความรูและทักษะ ท่ีสงเสริมกระบวนการคิดอยางเปนระบบ 2.00 นอย 

2. ไดรับความรวมมือจากแหลงเรียนรูภายในวิทยาลัยอยางเหมาะสม 4.35 มากท่ีสุด 

3. แหลงเรียนรูในการศึกษา คนความีหลากหลาย 2.50 นอย 

4. จัดแนวทางในการเรียนการสอน มีความหลากหลาย 2.21 นอย 

5. สามารถจัดการเรียนการสอน ตามความตองการของผูเรียน 4.00 มาก 

รวม 3.02 ปานกลาง 

ท่ีมา : งานวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค  

  จากตารางพบวา  ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

( 3.02  X = ) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความรูและทักษะ ท่ีสงเสริมกระบวนการคิดอยางเปน

ระบบ ความพึงพอใจ อยูในระดับนอย , แหลงเรียนรูในการศึกษา คนความีหลากหลาย ความพึงพอใจ อยู

ในระดับนอย และการจัดแนวทางในการเรียนการสอน มีความหลากหลาย ความพึงพอใจ อยูในระดับ

นอย จากสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนดังกลาวเปนปญหาท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพของ

ผูเรียน ดังนั้นจําเปนตองดําเนินการแกไขและพัฒนาอยางตอเนื่อง ดวยเหตุนี้ สถานศึกษาไดมีนโยบาย

ทําความรวมมือกับสถานประกอบการในการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันเพ่ือใหสอดคลองกับความ

ตองการของสถานประกอบการและสงเสริมการเรียนรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ  ของผูเรียน โดยมุงพัฒนาดาน

ผูเรียน ครูผูสอน ดังนี้ 

 ดานผูเรียน ประกอบดวย 

 1. เรงรัด ยกระดับมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนทุกกลุมสาระ โดยพัฒนากระบวนการ       

จัดการศึกษาท่ีเนนผูเรียน ใหคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค               

คิดไตรตรอง  

 2. มุงพัฒนาใหนักเรียน มีนิสัยรักการอานและใฝเรียนรู 

 3. มุงเนนการปลูกฝงอยางตอเนื่องใหกับนักเรียนเปนเด็กดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักอาชีพสุจริต 

 4. พัฒนาแหลงเรียนรูภายในและภายนอก เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีกิจกรรมในการศึกษา

คนควาจากแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินใหมากข้ึน 
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ดานครูผูสอน ประกอบดวย 

 1. มุงเนนหลักสูตรทองถ่ิน และบูรณาการใหเปนเอกลักษณของวิทยาลัย โดยจัดใหนักเรียนทุก

ระดับไดเรียนรูตามศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาเอง 

 2. มุงสงเสริมการใชเทคโนโลยีและสื่อการสอนท่ีทันสมัยใหกับครู โดยติดตั้งเครื่องมัลติมีเดีย

โทรทัศน เครื่องรับสัญญาณไทยคม  เครื่องคอมพิวเตอรชวยสอน เพ่ือเปนฐานในการทํางาน ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลาย 

 3. แสวงหาความรวมมือและสรางเครือขาย หรือการอบรม ประชุม สัมมนา การนําหลักสูตร

สถานประกอบการมาพัฒนาหลักสูตรในวิทยาลัย เพ่ือใหบุคลากรในวิทยาลัยมีความรู และม่ันใจในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ 

 4. พัฒนาการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนไดคิด

วิเคราะห คิดสังเคราะหและครูผูสอนใชการวิจัยในชั้นเรียนใหมากข้ึน  

ดังนั้นการพัฒนาผูเรียน ครูผูสอน ใหบรรลุเปาหมายตามความตองการในการพัฒนาไดนั้น

จะตองเกิดจากปจจัยหลายดานท่ีมาสนับสนุน รวมท้ังการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนจากแหลงเรียนรู

ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเปนปจจัยท่ีสําคัญ เนื่องจากการสรางความรวมมือและสราง

เครือขายแหลงเรียนรูระหวางสถานศึกษากับชุมชน หนวยงาน ท้ังภาครัฐและเอกชน จึงมีความสําคัญยิ่ง 

ในการท่ีจะพัฒนาแหลงเรียนรูรวมกันระหวางสถานศึกษากับแหลงเรียนรูตางๆ อันจะสงผลใหการ

จัดการเรียน การสอน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรง จากสถานท่ีจริง 

โดยเปนการฝกประสบการณ กอนสําเร็จการศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกสูโลกสังคมภายนอก 

โดยไดรับความรวมมือ จากหนวยงานองคกร ท้ังภายในและภายนอก แหลงเรียนรูมีความสําคัญตอการ

จัดการเรียนรูกอใหเกิดการเรียนรูอยางยั่งยืนและสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเองจากการท่ี

ผูเรียนไดพบเห็น ไดปฏิบัติจริงและไดรับประสบการณโดยตรง อีกท้ังการสรางความรวมมือและสราง

เครือขายแหลงเรียนรูระหวางสถานศึกษากับชุมชน หนวยงาน ดังนั้นวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค  

จึงไดสํารวจ ศึกษาขอมูลวามีแหลงเรียนรูภายในจังหวัดและภายนอกจังหวัดเพียงพอและเหมาะสมกับ

ผูเรียน ท่ีจะทําใหผูเรียนมีศักยภาพในการศึกษาเรียนรูและตรงตามความตองการเหมาะสมกับสาขาท่ี

นักเรียน นักศึกษา เรียนไดเปนอยางดี วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค ไดดําเนินการจัดทําโครงการ

สงเสริมการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรคข้ึน โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาความรูจากแหลงเรียนรูภายในและภายนอกวิทยาลัยท่ีเปนบุคคล ชุมชน 

และองคการหรือสถานประกอบการ และจัดใหนักเรียน นักศึกษา มีสวนรวมในแหลงเรียนรู เพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ใหสูงข้ึน 

จากประเด็นดังกลาว ผูวิจัยไดเห็นความสําคัญอยางยิ่งในการประเมินผลการดําเนินโครงการ

และเพ่ือตองการขอมูลเก่ียวกับการดําเนินโครงการวาประสบผลสําเร็จตามเปาหมายของโครงการ       
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มากนอยเพียงใด มีความตองการจําเปนท่ีจะดําเนินการตอไปหรือไมมี  มีความเสียหายหรือผลกระทบ

ตอผูท่ีเก่ียวของอยางไรซ่ึงสอดคลองกับ (สุวิมล  วองวาณิช, 2548 : 62) ไดกลาวไววา การประเมิน

เปนกระบวนการประเมินเพ่ือกําหนดความแตกตางของสภาพท่ีเกิดข้ึนกับสภาพท่ีควรจะเปน โดยระบุ

สิ่งท่ีตองการใหเกิดวามีลักษณะเชนใด และประเมินสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงวามีลักษณะเชนใด จากนั้นนําผลท่ี

ไดมาวิเคราะหประเมินสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงวาสมควรเปลี่ยนแปลงอะไรบางการประเมินทําใหไดขอมูลท่ี

นําไปสูการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษาหรือการเปลี่ยนแปลงผลที่เกิดขึ้นปลายทาง 

การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการประเมินจึงเปนการเปลี่ยนแปลงในเชิงสรางสรรคและเปนการ

เปลี่ยนแปลงทางบวกเพ่ือเปนการตรวจสอบความกาวหนา ความสําเร็จของโครงการสงเสริมการใช

แหลงเรียนรูภายนอกวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ

แสวงหาขอมูล สารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการวางแผนพัฒนางานในอนาคต จึงไดวางแผนและ

ดําเนินการประเมินโครงการในครั้งนี้ข้ึน โดยคาดหวังวา จะทําใหไดสารสนเทศท่ีมีคุณคาตอการ

วางแผนและกําหนดทิศทางการดําเนินโครงการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยผูประเมินโครงการ

สงเสริมการใชแหลงเรียนรูภายนอกวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรคขึ้น ไดประยุกตใชรูปแบบซิป 

(CIPP Model) ของแดเนียลแอลสตัฟเฟลบีม (Daniel L.Stufflebeam) มาประเมินโครงการดังกลาว 

ท้ังนี้เพราะเปนรูปแบบในการประเมินท่ีครบกระบวนการท้ัง 4 ดาน ประกอบดวยการประเมินดาน

บริบทดานปจจัยการดําเนินโครงการ  ดานกระบวนการดําเนินโครงการ  และดานผลผลิตของการ

ดําเนินโครงการ เพ่ือนําผลของการประเมินและขอเสนอแนะไปใชในการพิจารณา ตัดสินใจเก่ียวกับการ

ปรับปรุงการดําเนินโครงการ ตลอดท้ังเปนสารสนเทศท่ีใชเปนแนวทางในการดําเนินโครงการให

สอดคลองกับสภาพการณ และความตองการของทองถ่ิน สถานประกอบการเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

อยางมีคุณภาพตอไป 

 

วัตถุประสงคของการประเมินโครงการ  

1. เพ่ือประเมินบริบทของโครงการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกวิทยาลัย 

การอาชีพนครสวรรค สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

2. เพ่ือประเมินปจจัยเบื้องตนของโครงการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอก 

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3. เพ่ือประเมินกระบวนการดําเนินงานโครงการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูภายในและ 

ภายนอกวิทยาลยัการอาชีพนครสวรรค สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4. เพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกวิทยาลัย 

การอาชีพนครสวรรค สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99
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ขอบเขตของการประเมิน 

 1. ขอบเขตดานรูปแบบการประเมิน 

  การประเมินโครงการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกวิทยาลัยการอาชีพ

นครสวรรค สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งนี้ ผูประเมินไดกําหนดกรอบแนวคิด 

และประยุกตใชรูปแบบการประเมินซิปโมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) 

(บุญชม ศรีสะอาด, 2545:227-228) โดยมีขอบเขตดานเนื้อหาในการประเมินโครงการใน 4 ดาน

ประกอบดวย 

 1.1 ดานบริบท (Context) 

 1.2 ดานปจจัยเบื้องตน (Input) 

 1.3 ดานกระบวนการ (Process) 

 1.4 ดานผลผลิต (Product) 

 2. ขอบเขตดานประชากร 
    ประชากร ท่ีใชในการประเมินโครงการ ประกอบดวย ครู และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย

การอาชีพนครสวรรค ปการศึกษา 2558 จําแนกออกเปนครู จํานวน 45 คน และนักเรียน นักศึกษา

จํานวน 800 คน  

  3. ขอบเขตดานตัวแปรท่ีใชในการประเมิน  ประกอบดวย 

 3.1 ความเหมาะสมดานบริบทของโครงการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอก

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค 

 3.2 ความเหมาะสมของดานปจจัยเบื้องตนท่ีใชในการดําเนินโครงการสงเสริมการใชแหลง

เรียนรูภายในและภายนอกวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค 

 3.3 ความเหมาะสมของดานกระบวนการดําเนินโครงการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูภายใน  

              3.4 ผลผลิตของโครงการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกวิทยาลัยการอาชีพ

นครสวรรค  

      3.4.1 ความพึงพอใจตอโครงการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอก

วิทยาลัยและภายนอกวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค  

  3.4.2 ผลกระทบจากการดําเนินโครงการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูภายในและ

ภายนอกวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหมวดวิชาชีพของนักเรียน 

นักศึกษา  

 4. ขอบเขตดานระยะเวลาดําเนินโครงการ  
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     ดําเนินโครงการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกวิทยาลัยการอาชีพ 

นครสวรรค ในปการศึกษา 2558 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

1. การประเมินโครงการหมายถึงการประเมินโครงการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูภายใน          

และภายนอกวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน 4 ดาน 

ประกอบดวย 

 1.1 การประเมินดานบริบทของโครงการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอก

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค  หมายถึง การประเมินความเหมาะสมดานบริบทเก่ียวกับการกําหนด

วัตถุประสงค/เปาหมายของโครงการ ความจําเปนของการดําเนินโครงการการประชาสัมพันธโครงการ 

แผนการดําเนินโครงการ การชี้แจงทําความเขาใจในแผนการดําเนินโครงการ กําหนดกิจกรรมการ

ดําเนินงานเปนระบบ ความพรอมของผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินโครงการ การมีสวนรวมของ

ครูและนักเรียนนักศึกษา 

 1.2 การประเมินดานปจจัยเบื้องตนท่ีใชในการดําเนินโครงการสงเสริมการใชแหลงเรียนรู

ภายในและภายนอกวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค หมายถึง การประเมินความเหมาะสมดานปจจัย

เบื้องตน เก่ียวกับความพรอมในการดําเนินโครงการ คณะกรรมการดําเนินโครงการ การไดรับ          

ความรวมมือจากแหลงเรียนรูภายในวิทยาลัยการไดรับความรวมมือจากแหลงเรียนรูภายนอกวิทยาลัย 

ความเพียงพอของงบประมาณในการดําเนินโครงการ ความเพียงพอของวัสดุและอุปกรณในการปฏิบัติ

กิจกรรมหรือใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกวิทยาลัย ความพรอมของแหลงเรียนรูภายในวิทยาลัย 

เชน หองคอมพิวเตอรหองสืบคนอินเตอรเน็ต  หองสมุด และหองสงเสริมวิชาชีพ และความพรอมของ

แหลงเรียนรูภายนอก (ประเภทบุคคล องคการ หนวยงาน หรือสถานประกอบการ) 

 1.3 การประเมินดานกระบวนการดําเนินโครงการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูภายในและ

ภายนอกวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค  หมายถึง การประเมินความเหมะสมดานกระบวนการของการ

ดําเนินโครงการ เก่ียวกับ การประชาสัมพันธโครงการ การจัดประชุมชี้แจงการดําเนินโครงการ การจัด

กิจกรรมตามแผนงานท่ีกําหนดไวในโครงการ การติดตามความกาวหนาในการดําเนินโครงการ      

แหลงเรียนรูภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ การเปดโอกาสใหแหลงเรียนรูภายในวิทยาลัยเขามา         

มีสวนรวมในการดําเนินโครงการ การเปดโอกาสใหแหลงเรียนรูภายนอกวิทยาลัยเขามามีสวนรวมใน   

การดําเนินโครงการ การเปดโอกาสใหผูเก่ียวของแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินโครงการมีการ 

กํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในและภายนอก

วิทยาลัยและการนําขอเสนอแนะของผูเก่ียวของมาปรับปรุงแกไขปญหาในการดําเนินโครงการ 
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 1.4 การประเมินดานผลผลิตของโครงการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอก

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค หมายถึง การประเมินผลท่ีเกิดข้ึนเม่ือสิ้นสุดโครงการ ประกอบดวย            

2 สวน คือ 

    1.4.1 ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาท่ีมีตอโครงการ

สงเสริมการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค 

 1.4.2 ผลกระทบจากการดําเนินโครงการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูภายในและ

ภายนอกวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการในดานผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในหมวดวิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา โดยการเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี

เพ่ิมข้ึน ระหวาง ปการศึกษา 2557 กับปการศึกษา 2558 

 2. โครงการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค

หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมท่ีวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรคไดสงเสริมใหนักเรียนนักศึกษาไดใช

แหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัย ประกอบดวยกิจกรรมสงเสริมการใชแหลงเรียนรูดังนี้ 

2.1 กิจกรรมสงเสริมการใชแหลงเรียนรูภายในวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค หมายถึง 

กิจกรรมท่ีทางวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค สงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาเขาใชแหลงการเรียนรู

ภายในวิทยาลัย เชน หองสมุดหองสืบคนอินเทอรเน็ต หองปฏิบัติการตาง ๆ หองมัลติมีเดีย และหอง

สงเสริมวิชาชีพ เปนตน 

2.2 กิจกรรมสงเสริมการใชแหลงเรียนรูภายนอกวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค               

ตามสาขาท่ีเรียน หมายถึง กิจกรรม หรือโครงการท่ีวิทยาลัยจัดใหนักเรียน นักศึกษา ไดออกไปศึกษา

ดูงานในสถานประกอบการ หนวยงาน องคกรท่ีตรงตามหลักสูตรและสาขาท่ีเรียน เพ่ือให นักเรียน 

นักศึกษา ไดรับความรูประสบการณนอกเหนือจากการเรียนในหองเรียน 

2.3 กิจกรรมการออกฝกประสบการณ (ฝกงาน) จากแหลงเรียนรูภายนอกวิทยาลัย            

การอาชีพนครสวรรค หมายถึงการออกฝกประสบการณวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาน

ประกอบการ เพ่ือใหตรงตามหลักสูตรและสาขาท่ีเรียน  สอดคลองกับวิชาท่ีกําลังศึกษา ศึกษาหา

ความรูจากสถานท่ีฝกงานจริง  ฝกประสบการณในการเรียนรูวิธีการปฏิบัติงานและสามารถแกไข

ปญหาในการทํางาน  

3. นักเรียน นักศึกษา หมายถึง นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรคท่ีไดเขารวมโครงการใน

ปการศึกษา 2558 
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4. ครู หมายถึง ครูท่ีปฏิบัติการสอนในวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรคและไดมีสวนรวมในการ

ดําเนินโครงการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค                

ในปการศึกษา 2558 

5. แหลงเรียนรูภายในวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรคหมายถึงสถานท่ีท่ีเปนแหลงเรียนรูภายใน

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรคท่ีใหนักเรียน นักศึกษา ไดเขาใชบริการศึกษาคนควา หาความรู

ประกอบดวย หองสมุด หองปฏิบัติการตางๆ หองมัลติมีเดีย และหองสืบคนอินเทอรเน็ต เปนตน 

6. แหลงเรียนรูภายนอกวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค หมายถึง สถานท่ีท่ีเปนแหลงเรียนรูท่ี

อยูนอกวิทยาลัย หรือนอกเขตเมืองนครสวรรค ประกอบดวย ประเภทบุคคล เชน ตัวแทนชุมชน ชุมชน

หรือภูมิปญญาทองถ่ิน ประเภทองคกร หนวยงานของรัฐหรือเอกชน ประเภทสถานประกอบการ บริษัท 

หรือหางราน ท่ีมีสวนในการสนับสนุน พัฒนาการเรียนรูของนักเรียน นักศึกษา โดยมีสวนใหนักเรียน 

นักศึกษา ไดศึกษาดูงานและฝกประสบการณ  

7. ความพึงพอใจ หมายถึง 2ความรูสึกพึงพอใจของ 2นักเรียน นักศึกษา ท่ีมีตอการดําเนินงาน

โครงการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 ประโยชนท่ีเกิดแกนักเรียน นักศึกษา 

1. นักเรียน นักศึกษาไดศึกษาเรียนรูจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายท้ังภายในและภายนอก

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค  

2. นักเรียน นักศึกษาไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูจริง ฝกประสบการณตรงตามสาขาท่ีเรียน 

3. นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

ประโยชนท่ีเกิดแกครู บุคลากรทางการศึกษา 

 1. ครู บุคลากรมีแนวทางในการจัดแหลงเรียนรู และกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคลอง

กับมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา และเหมาะสมกับนักเรียน นักศึกษา 

  2. ครู บุคลากรมีโอกาสไดศึกษาดูงานจากแหลงเรียนรูเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณรวมกับ

นักเรียน นักศึกษา 

ประโยชนท่ีเกิดแกการจัดการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 

 1. ผลการประเมินเปนขอมูล/สารสนเทศสําหรับผูบริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยการ

อาชีพนครสวรรค นําไปใชในการจัดการศึกษา การวางแผน และพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตาม

โครงการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรคใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึนตอไป 
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 ประโยชนท่ีเกิดแกหนวยงานการศึกษา 

 1. เปนแนวทางใหกับสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีมีบริบท

คลายคลึงกันและจัดทําโครงการในลักษณะเดียวกัน ไดนําขอมูล/สารสนเทศจากผลการประเมินไป

ประยุกตใชในการพัฒนาโครงการสงเสริมพัฒนา นักเรียน นักศึกษา 

ประโยชนท่ีเกิดแกผูปกครองและชุมชน 

1. ผูปกครองมีความเชื่อม่ันในคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค 

2. ผูปกครองสามารถสงบุตรหลานเขาเรียนในสถาบันอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

3. สรางความสัมพันธอันดีระหวางวิทยาลัยกับหนวยงาน องคกร ชุมชน สถานประกอบการ 

และสังคม 

 


