
บทท่ี 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของการประเมนิ 

 การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และการสรางความสามัคคี

ปรองดอง เชื่อมโยงนําไปสูไทยแลนด 4.0 ในสวนที่เกี่ยวกับดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

ประเทศ ซึ่งมีผลโดยตรงตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน รวมทั้งการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

มนุษย มีเปาหมายใหคนไทยเปนพลเมืองที่มีคุณภาพสูง โดยมียุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการศึกษาคือ 

การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง กําหนดคุณลักษณะคน

ไทยในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย เปนคนที่มุงการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ (Action-Based 

People) คนที่มีจิตสาธารณะ ยึดประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง (Mindful People) คนที่มีความคิด

สรางสรรค สามารถรังสรรคนวัตกรรม (Innovative People) และเปนคนที่มีแรงบันดาลใจ มีพลังและมี

ความหมาย (Purposeful People) โดยมีกระบวนการเรียนรูที่สอดรับกับประเด็นดังกลาว ไดแก การ

เรียนรูเพื่อการนําไปปฏิบัติ (Result-Based Learning) เรียนรูเพื่อสวนรวม (Mindful Learning) 

เรียนรูอยางสรางสรรค (Generative Learning) และเรียนรูอยางมีเปาหมาย (Purposeful 

Learning) (สุวิทย เมษินทรีย, 2560: 49)  

 สอดคลองกับแนวคิดของ กมล รอดคลาย (2559: 27-28) ที่กลาวถึงบทบาทของการศึกษา

กับการกาวสูยุคประเทศไทย 4.0 วาการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงตองประกอบดวย 1) กําหนด

บทบาทการผลิตนักศึกษาของอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาใหชัดเจนตามความถนัดและความเปนเลิศ

ของแตละสถาบันเพื่อลดความซ้ําซอนและตรงกับทิศทางความตองการของประเทศและประชาชนทุก

ชวงวัย 2) ตองมีหลักสูตรที่คลองตัว ผูเรียนสามารถเลือกเรียนรูทักษะและความรูตามที่ตองการได 3) 

ตองมีวิธีการเรียนรูที่นาสนใจและสอดคลองกับยุคสมัย ไมใชการถายทอดจากปาก (Transmissive 

Education) แตใชเทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการศึกษา ปรับจากครูจากหองสี่เหลี่ยมเปนครูจากสภาพแวดลอม 

มีเครือขายความรวมมือของครู 4) ครูเปลี่ยนสภาพจากผูสอน (Teacher) เปนครูฝก (Coach) หรือครู

อํานวยความสะดวกในการเรียนรู (Learning Facilitator) หรือ ครูประเมิน (Evaluator) 5) ปรับ

ระบบการเรียนรูจากการถายทอดเนื้อหาความรูแบบลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing) โดยการ
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เรียนรูแบบโครงงาน (Project-based Learning: PBL) และ 6) ทําใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการ

เรียนรู มีความตื่นตัวในการเรียนรู สรางกลยุทธการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นการจัด

การศึกษายุคใหมสวนหนึ่งตองเกิดจากการมีสวนรวมและการรวมมือกันพัฒนาการศึกษา 

 จากการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทั้งทางดานวัฒนธรรม และวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีในปจจุบัน ไดสงผลกระทบตอการพัฒนาการศึกษาของไทย การเตรียมคนใหพรอมเพื่อให

สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขจึงเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ ซึ่งตอง

เกิดจากการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูเกี่ยวของที่หลากหลาย พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดหลักการจัดการศึกษาให

สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยมีการกระจายอํานาจสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น การจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักการมี

สวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกร

เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น โดยใหบุคคลหรือ

องคกรดังกลาวนั้นใหสามารถเปนผูจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสินและ

ทรัพยากรอื่นใหแกสถานศึกษาและมีสวนรับคาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสม และองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นสงเสริมและใหแรงจูงใจในการระดมทรัพยากรดังกลาว เรื่องครู คณาจารย และ

บุคลากรทางการศึกษากําหนดใหหนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษา    

 การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของประชาชนไดถูกกําหนดไวในพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 8 (2) มาตรา 9 (6) 

มาตรา 24 (6) มาตรา 29 ไดกลาวถึงการมีสวนรวมของบิดามารดา หรือผูปกครอง บุคคล ชุมชน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถานประกอบการ สถาบันอื่น ๆ ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริกาญจน โกสุมภ (2549: 107-109) ที่พบวาผูปกครองนักเรียนและ

ประชาชนทั่วไปไดเขาไปมีสวนรวมกิจกรรมโดยการรวมมือ หรือการรวมสนับสนุน โดยการแสดงความ

คิดเห็นในการดําเนินการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา และเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2552: 183 - 

184) ไดกลาววาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารการศึกษา ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งที่สําคัญใน

การพัฒนาการศึกษาของชาติ ดังนั้นสถานศึกษาซึ่งเปนสถาบันหนึ่งในสังคม (Social Institution) 

เชนเดียวกับบาน เปนตัวแทนของสถาบันครอบครัว สถานศึกษาจัดตั้งขึ้นเพื่อสนองความตองการของ
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สังคมในดานการบริการทางการศึกษาแกสมาชิกของสังคมนั้น ๆ ภารกิจของสถานศึกษาคือ การ

ใหบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของสังคมวิธีการหนึ่งที่จะทราบความ

ตองการของสังคม คือ การใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหาร มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของ

สถานศึกษา ชุมชนเปนแหลงทรัพยากรที่สําคัญ ภูมิปญญาทองถิ่นเปนทรัพยากรที่สําคัญในการจัด

การศึกษา การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

นักศึกษาสูงขึ้น ทําใหผูปกครองมีความพอใจในสถานศึกษา มีความเชื่อถือและศรัทธาในสถานศึกษา  

 การมีสวนรวมในแงที่วาการศึกษาเพื่อคนทั้งมวลนั้น เปนการศึกษาของสาธารณะที่คน 

จํานวนมากที่สุดสามารถเขามามีสวนรวม ซึ่งมิไดหมายถึงเขามาทําหนาที่ทดแทนรัฐ หากแตเขามา 

รวมกับรัฐ ผนึกกําลังกับรัฐบาลในกระบวนการศึกษาอยางใหมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เรียนรูจาก

ประสบการณ และแหลงเรียนรูอันหลากหลายนอกหองเรียน โดยหนวยงานดานการศึกษาของรัฐ 

สถานศึกษาและครูจะตองเปดใจกวางแกการมีสวนรวมระดับตาง ๆ  ตั้งแตตัวผูเรียน ผูเกี่ยวของภายใน

สถานศึกษาและผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาซึ่งก็คือชุมชน พอแม ผูปกครอง สถาบันทางสังคม

สถานประกอบการ และอื่นๆ ใหมีบทบาท คือ 1) การมีสวนรวมเปนแหลงเรียนรู ศึกษาตามตํารา

เรียนแบบเกา นอกจากจะทําใหผูเรียนขาดการมีสวนรวมทางสติปญญาและอารมณ เพราะเนื้อหาวิชา

การที่ตายตัว ไมทําใหผูเรียนตื่นตัวรูสึกสนุกทั้งยังไมเชื่อมโยงกับความจริงในชีวิตและชุมชน ดังนั้น 

การเปดโอกาสใหสังคมและชุมชนมีสวนรวมเปนแหลงเรียนรูอันหลากหลาย มีชีวิตชีวาแกผูเรียน เปน

เนื้อหาวิชาชีวิตที่เพิ่มทักษะ ความสามารถในการคิดอยางรอบดานและเชื่อมโยง ประเด็นสําคัญของ

การมีสวนรวมนี้คือ ความเขาใจอยางใหมที่จะมองใหเห็นถึงศักยภาพและความรูที่ชุมชนมี 2) การมี

สวนรวมบริหารจัดการศึกษา โดยเขามามีสวนรวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อดําเนินงาน

ไดแก การวางแผนนโยบาย การจัดสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา การบริหารหรือจัดหางบประมาณ การ

ตรวจสอบติดตามผลการทํางาน ตลอดจนการประกันคุณภาพการศึกษา ไดพัฒนาประสิทธิภาพการ

เรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน ผูเรียนคือลูกหลานของชุมชนมีความสุขกบัการ

เรียนรู ชุมชนไดรวมกันพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน (การปโตรเลียมแหงประเทศไทย, 2553: 2 – 17)   

 อยางไรก็ตามแมวาเรื่องการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมของชุมชนและสถานประกอบการ 

จะไดรับความสนใจและใหความสําคัญมากขึ้น แตตองชวยกันปรับปรุงแกไขปญหาเดิมที่เกิดขึ้นในบาง

สถานศึกษา ไดแก 1) ทัศนคติของผูบริหารและครูที่มองวาชุมชนมีความรูนอย สถานศึกษาจึงไมเอาใจ

ใสที่จะถามความเห็น ดังนั้นสถานศึกษาจึงเปนผูกําหนดสิ่งที่จะทําและวิธีดําเนินการเองแลวจึงให
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ชุมชนเขามามีสวนรวมสนับสนุน การประเมินความสําเร็จในการทํางานรวมกันระหวางสถานศึกษากบั

ชุมชนจึงประเมินจากจํานวนเงินและสิ่งของที่รับบริจาค 2) ลักษณะของความเปนราชการของผูบริหาร

และครูทําใหสถานศึกษาแปลกแยกจากชุมชน ครูไมเอาใจใสที่จะสรางความสัมพันธกับชุมชนใหมาก

ขึ้นและไมเห็นความสําคัญของการสรางความคุนเคยกับชุมชน ชุมชนจึงไมกลาเขามาทําความสนิท

สนมคุนเคยกับครู ผูบริหารและครูจึงไมทราบวาบุคคลในชุมชนคนใดมีความรู ความสามารถและ

ศักยภาพเรื่องใด การเขามามีสวนรวมของชุมชนกับสถานศึกษาในการจัดการศึกษาจึงเกิดปญหา

อุปสรรค 3) สถานศึกษาขาดแนวความคิดที่เหมาะสมในการทํางานรวมกับชุมชน หวังเพียงที่จะให

ชุมชนเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนดานทรัพยากรเพียงฝายเดียว โดยสถานศึกษาไมคิดที่จะทําใน

สิ่งที่จะเปนการชวยพัฒนาชุมชนดานอื่นที่นอกเหนือไปจากการใหการศึกษาแกบุตรหลานของ

ประชาชนในชุมชน และ 4) ผูบริหารสถานศึกษาทํางานโดยยึดความคิดของตนเองเปนหลัก ชุมชนจึง

ไมกลาเขามามีสวนรวมอยางเต็มศักยภาพ ชุมชนจึงมีความรูสึกวาการจัดการศึกษาเปนหนาที่ของ

โรงเรียนฝายเดียว การมีสวนรวมของชุมชนที่มีตอสถานศึกษา จึงเปนการเขามาเกี่ยวของและใหความ

รวมมือในการจัดกิจกรรมเทานั้น (ปารณทัตต แสนวิเศษ, 2555: 73-74)  

 ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร

การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ป (พ.ศ. 2555 - 2569) เกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษารวมกับชุมชนและสถานประกอบการ กําหนดไวใน

ยุทธศาสตรที่ 1 มุงพัฒนาคุณภาพและปริมาณผูเรียนใหสัมพันธกับความตองการของตลาดแรงงานใน

ประเทศและระดับสากล กลยุทธที่ 2 สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพ

ดวยรูปแบบที่หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคี  

กลยุทธที่ 3 สงเสริมสนับสนุน และเรงรัดการจัดอาชีวศึกษาดานความรวมมือ ผลิตและพัฒนากําลังคน

รวมกันระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิภาคี และการฝก

ประสบการณวิชาชีพตามสาขาวิชาที่เปนความตองการของตลาดแรงงาน กลยุทธ ที่ 4 ปรับภาพลักษณ 

ทัศนคติและสรางการยอมรับของสังคมที่มีตอการเรียนสายอาชีพดวยกระบวนการเชิงคุณภาพใหกับ

นักเรียน กลุมผูปกครองและชุมชน ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝกอบรมวิชาชีพ

อาชีวศึกษาใหกับกลุมผูอยูนอกระบบ กลยุทธที่ 1 สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหผูอยูนอกระบบการศึกษา 

ใหสามารถสรางงาน สรางรายได กลยุทธที่ 2 สงเสริม สนับสนุน และรวมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา

และฝกอบรมวิชาชีพตลอดชีวิตใหแกผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผูอยูนอกระบบ  
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  วิทยาลัยสารพัดชางนาน ซึ่งสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนสถานศึกษา

ที่มีการจัดการศึกษาโดยใหความสําคัญกับครอบครัว ชุมชน ทองถิ่น สถาบันศาสนา องคกรเอกชน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสถานประกอบการ ดังกลาวขางตน มีการจัดการศึกษาที่ยึดผูเรียนเปน

ตัวต้ัง (ผูเรียนเปนสําคัญ) ดวยการมีสวนรวมและบูรณาการทรัพยากรในทองถิ่นรวมกัน ดวยความ

รวมมือขององคกรในชุมชน ทั้งการรวมคิด รวมวางแผน รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ รวมรับผิดชอบ 

และรวมติดตามประเมินผล การบริหารจัดการใหความเปนอิสระ ความยืดหยุน และความคลองตัวกับ

การจัดการศึกษาบนความหลากหลาย โดยไดทําโครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูรวมกับชุมชน

และสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู เรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และในการดําเนินงานตามโครงการเพื่อใหไดขอมูลที่บงบอกถึง

ประสิทธิภาพของการดําเนินงานตามโครงการดังกลาวอยางเปนระบบ ผูประเมินซึ่งเปนผูบริหารและ

รับผิดชอบโครงการดังกลาว จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดใหมีการประเมินโครงการตามรูปแบบซิปป 

(CIPPI Model) ขึ้น ดวยเหตุผลคือ เพื่อทําใหไดรับรูถึงขอมูลตาง ๆ ในการดําเนินโครงการอยางเปน

ระบบ คือ สภาพที่เกี่ยวของกับงานและโครงการ (Context) ปจจัยที่ใชในการดําเนินงานหรือปจจัย

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

ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ (Impact) ซึ่งผลที่ไดจากการประเมินโครงการดังกลาวจะทําใหได

ขอมูลที่สามารถนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูรวมกับชุมชนและสถาน

ประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนานใหมีคุณลักษณะสอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนตอไป 

วัตถุประสงคของการประเมินโครงการ  

 การประเมินโครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูรวมกับชุมชนและสถานประกอบการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เปนการประเมินเพื่อใหไดสารสนเทศสําหรับผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนิน

โครงการอยางเปนระบบ มีวัตถุประสงคดังนี ้

 1. เพื่อประเมินโครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูรวมกับชุมชนและสถานประกอบการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน 

5 ดาน คือ 
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 1.1 ประเมินบริบทของโครงการ เกี่ยวกับความตองการจําเปนของโครงการ ความ

สอดคลองและความเหมาะสมของวัตถุประสงคของโครงการ      

   1.2 ประเมินปจจัยเบื้องตนของโครงการ เกี่ยวกับสภาพความพรอมของบุคลากร วัสดุ 

อุปกรณ อาคารสถานที่ งบประมาณ และความเหมาะสมของปจจัยในการดําเนินโครงการ 

 1.3 ประเมินกระบวนการของโครงการ เกี่ยวกับการวางแผน การดําเนินการ การประเมนิผล 

และการปรับปรุงแกไข   

 1.4 ประเมินผลผลิตของโครงการ เกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ และ ความ

พึงพอใจจากการดําเนินโครงการ   

 1.5 ประเมินผลกระทบของโครงการ เกี่ยวกับคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษา

อาชีวศึกษา และความสําเร็จในดานรางวัลตาง ๆ  

  2. เพื่อศึกษาและนําเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนาและสงเสริม

การเรียนรูรวมกับชุมชนและสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ขอบเขตของการประเมินโครงการ  

 ในการประเมินโครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูรวมกับชุมชนและสถานประกอบการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี

ขอบเขตของการประเมิน ดังนี้  

 1. ขอบเขตดานเน้ือหา  

      ขอบเขตดานเนื้อหาของการประเมินโครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูรวมกับ

ชุมชนและสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งดําเนินการตามโครงการยอยภายใตโครงการหลัก 3 โครงการ ไดแก 

  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรวมกับชุมชนและสถานประกอบการ 

  2. โครงการรวมกับปราชญชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาผูเรียนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  3. โครงการนิเทศติดตามการฝกงานของผูเรียนระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ 
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 รูปแบบการประเมินโครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูรวมกบัชมุชนและสถานประกอบการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน

ครั้งนี้ ใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPPI Model) โดยบูรณาการแนวคิดของ ประชุม รอดประเสริฐ 

(2547) และวิโรจน สารรัตนะ (2553) ซึ่งพัฒนามาจากรูปแบบซิป (CIPP Model) ของ Stufflebeam et al. 

(1971) โดยประเมิน 5 ดาน ดังนี้  

1) การประเมินดานบริบท (Context) เปนการตรวจสอบประเมินสภาพแวดลอมภายนอก

และภายในที่มีอิทธิพลตอการดําเนินโครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูรวมกับชุมชนและสถาน

ประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา เกี่ยวกับความตองการจําเปนของการทําโครงการ ความสอดคลองของวัตถุประสงค และ

ความเหมาะสมของวัตถุประสงคของโครงการ      

2) การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input) เปนการประเมินปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ

พัฒนาและสงเสริมการเรียนรูรวมกับชุมชนและสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของ

วิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อันจะทําใหโครงการนี้บรรลุ

ผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว สําหรับการประเมินโครงการครั้งนี้ ประเมินปจจัยในความ

พรอมดานบุคลากร ดานอาคารสถานที่ วัสดุ/อุปกรณ และดานงบประมาณ   

3) การประเมินกระบวนการดําเนินโครงการ (Process) เปนการตรวจสอบประเมินผูมีสวน

ไดสวนเสียเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงาน สําหรับการประเมินโครงการพัฒนาและสงเสรมิการเรยีนรู

รวมกับชุมชนและสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งนี้ ประเมินในดานการวางแผน การดําเนินการ การ

ประเมินผล และการปรับปรุงแกไข   

4) การประเมินผลผลิต (Product) เปนการตรวจสอบผลประเมินเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากการ

ดําเนินโครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูรวมกับชุมชนและสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และความพึงพอใจ

จากการดําเนินโครงการของผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ผูเรียน ชุมชุน 

และสถานประกอบการ 

5) การประเมินผลกระทบ (Impact) เปนการตรวจสอบประเมินเกี่ยวกับผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจาก

การดําเนินโครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูรวมกับชุมชนและสถานประกอบการเพื่อพัฒนา
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คุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หลังสิ้นสุด

โครงการในปการศึกษา 2559 ซึ่งพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของบุคคลโดยทางตรงและทางออม

กับผลผลิตของโครงการวาเกิดอะไรขึ้นกับผูเรียนบางและผูเรียนไดอะไรบางจากการเขารวมโครงการ 

ซึ่งเปนผลที่ไดเกิดขึ้นหลังจากจบโครงการแลว ไดแก คุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานดานผูเรียน

อาชีวศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมทั้งความสําเร็จดานรางวัลที่ไดรับ 

2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง  

      ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการประเมินโครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรู

รวมกับชุมชนและสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบดวย 

  1. ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และผูเรียน ของวิทยาลัยสารพัดชาง

นาน ปการศึกษา 2558 มีดังนี้ 

   1.1 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน จํานวน  54   คน   

    1.2 ผูเรียน  จํานวน  917  คน 

   2. กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และผูเรียน ของวิทยาลัยสารพัด

ชางนาน ปการศึกษา 2558 รวมทั้งชุมชนและสถานประกอบการ โดยกลุมผูบริหารสถานศึกษาและ

ครูผูสอน และผูเรียน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan) 

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

ตัวอยางของชุมชนและสถานประกอบการ ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดคือ 1) ตองเปนบุคคลที่มีสวนรวมในโครงการนี้ 2) ตองอยูในชุมชน

หรือสถานประกอบการที่มีผูเรียนไปฝกงาน และ 3) ยินยอมและใหความรวมมือในการใหขอมูลแก   

ผูประเมิน ดังนี้ 

    2.1 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน จํานวน  48  คน   

    2.2 ผูเรียน จํานวน  270 คน 

    2.3 ชุมชนและสถานประกอบการ  จํานวน   50  คน 

  3. กลุมผูใหขอมูล คือ บุคลากรผูมีสวนไดสวนเสียที่เปนผูใหสัมภาษณผลการประเมิน

โครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูรวมกับชุมชนและสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบดวย ผูบริหาร
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สถานศึกษา ครูผูสอน ผู เรียน ชุมชน และสถานประกอบการ โดยไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ไดแก 

    3.1 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน จํานวน 6 คน โดยมีคุณสมบัติ คือ เปน

ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน ที่รวมดําเนินงานในโครงการยอย

ภายใตโครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูรวมกับชุมชนและสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

    3.2 ผูเรียน จํานวน 10 คน โดยมีคุณสมบัติ คือ เปนผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชาง

นาน ที่รวมดําเนินงานในโครงการยอยภายใตโครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูรวมกับชุมชนและ

สถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะ 

กรรมการการอาชีวศึกษา 

    3.3 ชุมชนและสถานประกอบการ จํานวน 6 คน โดยมีคุณสมบัติ คือ เปนตัวแทน

ของชุมชนหรือสถานประกอบการที่รวมดําเนินงานในโครงการยอยภายใตโครงการพัฒนาและสงเสริม

การเรียนรูรวมกับชุมชนและสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพดัชางนาน 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและยินดีใหขอมูลแกผูประเมิน 

   4. แหลงขอมูล คือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งผลการประเมินโครงการ

ครั้งนี้ เพื่อการศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูรวมกับ

ชุมชนและสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 3. ขอบเขตดานระยะเวลาในการประเมินโครงการ 

      ในการประเมินโครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูรวมกับชุมชนและสถาน

ประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ไดกําหนดระยะเวลาในการประเมิน กันยายน 2558 – พฤษภาคม 2559 แบงเปน 3 ระยะ คือ 

    1. การประเมินโครงการกอนดําเนินงาน (Pre-evaluation) เปนการประเมินความ

จําเปนและความเปนไปไดในการกําหนดใหมีโครงการหรือแผนงานนั้น ๆ หรือที่เรียกวา การศึกษา

ความเปนไปได (Feasibility Study) ระยะเวลาประเมิน ตั้งแตวันที่ 1 – 30 กันยายน 2558 
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  2. การประเมินผลโครงการระหวางดําเนินงาน (On-going Evaluation) เปนการ

ประเมินผลโครงการเพื่อติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน และการใชทรัพยากรตางๆ  

ประเมินระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 15 มีนาคม 2559 

 3. ประเมินผลโครงการเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน (Post-evaluation) เปนการประเมิน

วา ผลของการดําเนินงานนั้น เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการที่วางไวหรือไม ระยะเวลาประเมิน

ระหวางวันที่ 16 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2559 

 

นิยามศพัทเฉพาะ 
 

การประเมิน  หมายถึง กระบวนการพิจารณาตรวจสอบการดําเนินงานหรือกิจกรรม โดย

นําผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว 

การประเมินโครงการ  หมายถึง กระบวนการพิจารณาตรวจสอบการดําเนินโครงการหรือ

กิจกรรม โดยนําผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว เพื่อหาคําตอบถึงผลหรือ

ประสิทธิผลการจัดทําโครงการหรือกิจกรรม 

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  

การประเมินโครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูรวมกับชุมชนและสถานประกอบการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา หมายถึง การตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูรวมกับ

ชุมชนและสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา อยางเปนระบบ ตามรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPPI Model) 

โดยบูรณาการแนวคิดของประชุม รอดประเสริฐ (2547) และ วิโรจน สารรัตนะ (2553) ซึ่งพัฒนามา

จากรูปแบบซิป (CIPP Model) ของ Stufflebeam et al. (1971) ผูมีสวนไดสวนเสียเปนผูรวมประเมิน
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ดําเนินการรวมกันตั้งแต 1) รวมกันประเมินกอนดําเนินโครงการในดานบริบทและปจจัยเบื้องตน 2) 

รวมกันประเมินระหวางดําเนินการในดานกระบวนการดําเนินโครงการ 3) รวมกันประเมินหลังดําเนิน

โครงการในดานผลผลิตและผลกระทบ โดยการสอบถามความคิดเห็นและการสัมภาษณ ผูบริหาร

สถานศึกษา ครูผูสอน ผูเรียน ชุมชน และสถานประกอบการ การประเมินมีขั้นตอน ดังนี้ 

 1. การประเมินดานบริบท (Context) หมายถึง การตรวจสอบประเมินสภาพ 

แวดลอมภายนอกและภายในที่มีอิทธิพลตอการดําเนินโครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูรวมกับ

ชุมชนและสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เกี่ยวกับความตองการที่จําเปนของการทําโครงการ ความสอดคลองกับ

วัตถุประสงค ความเหมาะสมของวัตถุประสงคของโครงการ ตามตัวชี้วัดดังนี้ 

  1.1 ความตองการจําเปนของโครงการ หมายถึง ความตองการของผูบริหาร

สถานศึกษา ครูผูสอน ผูเรียน ชุมชน และสถานประกอบการ ที่เห็นความจําเปนของการจัดทํา

โครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูรวมกับชุมชนและสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  1.2 ความสอดคลองของวัตถุประสงค หมายถึง ความสอดคลอง ระหวางวัตถุประสงค

ที่กําหนดกับ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 นโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และความตองการของผูมี

สวนไดสวนเสีย 

  1.3 ความเหมาะสมของวัตถุประสงคของโครงการ หมายถึง ความเขากันไดหรือ

ความถูกตองพอเหมาะของวัตถุประสงคของโครงการแตละขอ เพื่อทําใหโครงการพัฒนาและสงเสริม

การเรียนรูรวมกับชุมชนและสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสบผลสําเร็จ 

 2. การประเมินปจจัยเบ้ืองตน (Input) หมายถึง การประเมินเกี่ยวกับปจจัยที่ใชในการ

ดําเนินงานโครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูรวมกับชุมชนและสถานประกอบการเพื่อพัฒนา

คุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อใหทราบ

ขอเท็จจริงในการนําปจจัยตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับโครงการ ซึ่งจะทําใหโครงการนั้นบรรลุผลสัมฤทธ์ิตาม

จุดมุงหมายที่กําหนดไว ไดแก บุคลากร งบประมาณ สถานที่ และวัสดุ/อุปกรณ วามีความเพียงพอ

มากนอยเพียงใด ตามตัวชี้วัดดังนี้ 
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 2.1 ความพรอมของบุคลากร หมายถึง ความพรอมในการปฏิบัติงานของผู 

รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรม ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ผูเรียน บุคลากรใน

ชุมชน และสถานประกอบการ มีความเหมาะสมของจํานวนผูรวมโครงการ และการเตรียมความพรอม

ของบุคลากรกอนเริ่มโครงการ 

 2.2 ความเพียงพอของงบประมาณ หมายถึง ความเพียงพอของงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร เพื่อดําเนินโครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูรวมกับชุมชนและสถานประกอบการเพื่อ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วามี

ความเพียงพอกับความตองการ และมีงบประมาณเหมาะสมกับกิจกรรมของโครงการหรือไม 

 2.3 ความพรอมของสถานที่ หมายถึง ความพรอมของอาคารสถานที่ และสถานที่

ภายในสถานศึกษาที่ใชในการจัดกิจกรรมของโครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูรวมกับชมุชนและ

สถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะ 

กรรมการการอาชีวศึกษา 

 2.4 ความเพียงพอของวัสดุ/อุปกรณ หมายถึง ความเพียงพอของวัสดุ/อุปกรณ 

เครื่องมือ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองใชในการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาและสงเสริมการ

เรียนรูรวมกับชุมชนและสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 3. การประเมินกระบวนการ (Process) หมายถึง การตรวจสอบประเมินเกี่ยวกับ

ความพรอมในการวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผล และการปรับปรุงแกไขโครงการพัฒนา

และสงเสริมการเรียนรูรวมกับชุมชนและสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัย

สารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีตัวชี้วัด ดังนี้ 

  3.1 การวางแผน หมายถึง การตรวจสอบการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ

ดําเนินงาน การกําหนดบทบาทหนาที่ของผูรับผิดชอบ ผูเกี่ยวของ และการจัดทําแผนการดําเนินงาน

ในกิจกรรมตาง ๆ อยางเปนระบบในการจัดกิจกรรม ขั้นตอนและรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เชื่อไดวา

โครงการที่พัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาคุณภาพผูเรียนแกผูเขารวมกิจกรรมของโครงการยอยภายใต

โครงการหลักได โครงการยอยดังกลาวไดแก 1) โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรวมกับ

ชุมชนและสถานประกอบการ 2) โครงการรวมกับปราชญชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนา
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ผูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) โครงการนิเทศติดตามการฝกงานของผูเรียน 

ทวิภาคีในสถานประกอบการ 

  3.2 การดําเนินการ หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเปนไปตาม

ปฏิทินปฏิบัติงาน การประสานงานและขอความรวมมือระหวางผูรับผิดชอบ และการดําเนินการจัด

กิจกรรมตางๆ ตามที่กําหนดไวภายใตโครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูรวมกับชุมชนและสถาน

ประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

  3.3 การประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบผูบริหารสถานศึกษา หรือคณะ 

กรรมการนิเทศโครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูรวมกับชุมชนและสถานประกอบการเพื่อพัฒนา

คุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในดานการ

ประเมินผลระหวางดําเนินกิจกรรม การประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม การสรุป และรายงานการจัด

กิจกรรม 

  3.4 การปรับปรุงแกไขโครงการ หมายถึง การตรวจสอบผูมีสวนเกี่ยวของกับการ

ดําเนินกิจกรรม ไดนําผลการประเมินกิจกรรมในโครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูรวมกับชุมชน

และสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะ 

กรรมการการอาชีวศึกษา ที่ประเมินผลแลวมาพัฒนาหรือแกไขใหดียิ่งขึ้น 

 4. การประเมินผลผลิต (Product) หมายถึง การตรวจสอบประเมินเกี่ยวกับผลที่

เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการดานวัตถุประสงคของโครงการ และความพึงพอใจที่มีตอโครงการ โดย

ประเมินจากผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ผูเรียน ชุมชน และสถาน

ประกอบการ ตอโครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูรวมกับชุมชนและสถานประกอบการเพื่อ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตาม

ตัวชี้วัด ดังนี้ 

  4.1 ผลที่ เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการ หมายถึง ผลที่ เกิดขึ้นกับผู เรียนในการ

ดําเนินงานตามโครงการยอยตาง ๆ ในโครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูรวมกับชุมชนและสถาน

ประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา   
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   4.2 ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ระดับความรูสึกของผูมีสวนได

สวนเสียที่มีตอโครงการ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ผูเรียน ชุมชน และสถานประกอบการ 

ตอการดําเนินงานโครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูรวมกับชุมชนและสถานประกอบการเพื่อ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 5. การประเมินผลกระทบ (Impact) หมายถึง การประเมินเกี่ยวกับผลสืบเนื่องที่

เกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูรวมกับชุมชนและสถานประกอบการเพือ่

พัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่ง

ดําเนินการประเมินดานคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานดานผูเรียนอาชีวศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

และรางวัลที่ไดรับ 

คุณภาพผูเรียน หมายถึง คุณลักษณะของผูเรียนวิทยาลัยสารพัดชางนาน มีความรูและ

ทักษะตามมาตรฐานดานผูเรียนอาชีวศึกษา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑการประเมินที่

กําหนดไว  

แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําใหการ

ดําเนินการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูรวมกับชุมชนและสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสบความสําเร็จ

บรรลุเปาหมายไดและนําไปสูแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการที่ปฏิบัติหนาที่ใน

วิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

 ครูผูสอน หมายถึง ขาราชการครู ครูผูชวย ครูพิเศษสอน และพนักงานราชการ(ครู) ใน

วิทยาลัยวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งครูภูมิปญญา

ทองถิ่นหรือปราชญชุมชนและครูฝกในสถานประกอบการ 

 ผูเรียน หมายถึง ผูที่ขึ้นทะเบียนเปนนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งในระบบปกติ ระบบทวิภาคี และผูเรียน

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ชุมชนและสถานประกอบการ หมายถึง บุคคลในชุมชนหรือในสถานประกอบการที่มีสวน

รวมในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูรวมกับชุมชนและสถานประกอบการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ประโยชนที่ไดรับ 

 ประโยชนที่เกิดแกผูเรียน 

  1. ผูเรียนไดทราบผลจากการประเมินดานคุณภาพผูเรียนที่สอดคลองกับมาตรฐาน

การศึกษาอาชีวศึกษา 

  2. ผูเรียนไดเรียนรูและฝกงานจากการไดลงมือทําในสถานที่หรือสถานการณจริงใน

แหลงเรียนรูจากชุมชนหรือสถานประกอบการ ทําใหไดรับประสบการณตรงเพื่อนําไปใชในการ

ประกอบอาชีพในอนาคต 

 ประโยชนที่เกิดแกครูผูสอน 

     1. ครูมีแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา

อาชีวศึกษา 

  2. สารสนเทศที่ไดรับจากการประเมิน จะชวยใหครูเห็นความสําคัญ และมีสวนรวมใน

การดําเนินงานการจัดโครงการตาง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 ประโยชนที่เกิดแกผูบริหารสถานศึกษา 

     1. นําขอมูลสารสนเทศที่ไดจากการประเมินไปประกอบการตัดสินใจเพื่อปรับปรุงแกไข

การดําเนินงานของโครงการ   

     2. เปนแนวทางในการวางแผนการดําเนินงานโครงการตาง ๆ เพื่อนํามาใชพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนตอไป 

 ประโยชนที่เกิดแกชุมชนและสถานประกอบการ 

      1. ชุมชนและสถานประกอบการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัย

สารพัดชางนาน   

     2. ชุมชนและสถานประกอบการมีความมั่นใจในคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน 

  3. ชุมชนและสถานประกอบการมีความตระหนักและใหความสําคัญกับการเรียนสาย

อาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษามากข้ึน 

 

  


