
บทสรปุสําหรบัผูบริหาร 

 การประเมินโครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูรวมกับชุมชนและสถานประกอบการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใช

รูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPPI Model) มีวัตถุประสงค 1. เพื่อประเมินโครงการพัฒนาและ

สงเสริมการเรียนรูรวมกับชุมชนและสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลยัสารพดัชาง

นาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน 5 ดาน คือ 1.1 ประเมินบริบทของโครงการ เกี่ยวกับ

ความตองการจําเปนของโครงการ ความสอดคลองและความเหมาะสมของวัตถุประสงคของโครงการ 

1.2 ประเมินปจจัยเบื้องตนของโครงการ เกี่ยวกับสภาพความพรอมของบุคลากร วัสดุ อุปกรณ อาคาร

สถานที่ งบประมาณ และความเหมาะสมของปจจัยในการดําเนินโครงการ 1.3 ประเมินกระบวนการ

ของโครงการ เกี่ยวกับการวางแผน การดําเนินการ การประเมินผล และการปรับปรุงแกไข 1.4 ประเมิน

ผลผลิตของโครงการ เกี่ยวกับผลที่เกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ และความพึงพอใจจากการดําเนิน

โครงการ 1.5 ประเมินผลกระทบของโครงการ เกี่ยวกับคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาอาชีวศกึษา 

และความสําเร็จในดานรางวัลตาง ๆ 2. เพื่อศึกษาและนําเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ใน

การพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูรวมกับชุมชนและสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของ

วิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล ผูประเมินดําเนินการ ดังนี้ 

  1. เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จํานวน 9 ฉบับ ถามผูบริหารสถานศึกษาและ

ครูผูสอน จํานวน 48 คน ผูเรียน จํานวน 270 คน ชุมชนและสถานประกอบการ จํานวน 50 คน 

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป แบงการดําเนินงานตามโครงการยอยภายใตโครงการหลัก ดังนี้ 

  1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรวมกับชุมชนและสถานประกอบการ 

  1.2 โครงการรวมกับปราชญชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาผูเรียนตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

  1.3 โครงการนิเทศติดตามการฝกงานของผูเรียนระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ 

2. รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ จํานวน 3 ฉบับ สัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาและ

ครูผูสอน จํานวน 6 คน ผูเรียน จํานวน 10 คน ชุมชนและสถานประกอบการ จํานวน 6 คน วิเคราะห

ขอมูลจากการสัมภาษณ โดยการวิเคราะหเนื้อหา 
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3. รวบรวมขอมูลโดยการสังเคราะหเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ และจากผลการประเมิน

โครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูรวมกับชุมชนและสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล คือ แบบบันทึกขอมูล และวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content 

Analysis) 

ผลการประเมิน  

 1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูร วมกับชุมชนและสถาน

ประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา ตามรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPPI Model) โดยภาพรวมทั้งโครงการผลการ

ประเมินอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก 1) ดานบริบท 

2) ดานกระบวนการ 3) ดานปจจัยเบื้องตน 4) ดานผลกระทบ และ 5) ดานผลผลิต โดยทุกรายการ

ผานเกณฑการประเมินที่กําหนดไว และจากผลการประเมินผูรับผิดชอบโครงการหรือผูบริหาร ควร

ดําเนินการดังนี้ 1) ควรปรับวัตถุประสงคของโครงการใหมีความสอดคลองมากขึ้น 2) ควรสงเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรวมกับชุมชนและสถานประกอบการ  3) ควรจัดหาหรือ

จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ เพื่อการดําเนินโครงการใหเหมาะสมและเพียงพอ 4) ควรปรับปรุง

กระบวนการดําเนินงานของโครงการตามวงจร PDCA ใหมีประสิทธิภาพ  

  สรุปไดวาโครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูรวมกับชุมชนและสถานประกอบการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เปนโครงการที่บรรลุวัตถุประสงคของการประเมินโครงการ และควรจัดทําโครงการนี้ตอไปและจัดทํา

อยางตอเนื่อง 

 2. ผลการศึกษาและนําเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนาและสงเสริม

การเรียนรูรวมกับชุมชนและสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบดวย 1) สรางความตระหนักใหกับชุมชนและ

สถานประกอบการใหเห็นถึงความจําเปนในการจัดการเรียนรูรวมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน 2) 

ประสานหนวยงาน/องคกรในชุมชนและสถานประกอบการเพื่อขอความรวมมือในการรวมกันพัฒนา

คุณภาพผูเรียน 3) วางแผนการดําเนินงานรวมกับชุมชนและสถานประกอบการที่รวมโครงการเพื่อ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนอาชีวศึกษา 4) กําหนดวัตถุประสงคและสรางขอตกลงเปนพันธสัญญารวมกัน 
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รวมทั้งการสรางความสัมพันธอันดีระหวางกัน  5) บริหารจัดการในรูปแบบเครือขายความรวมมือเพื่อ

พัฒนาการจัดการศึกษา 6) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับความสนใจและ

ความถนัดของผูเรียน 7) รวมกันระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดย

นําประสบการณ ความรอบรูความชํานาญ และภูมิปญญาทองถิ่นของบุคคลดังกลาวมาใช เพื่อใหเกิด

ประโยชนทางการศึกษา 8) รวมกันตรวจสอบติดตามและประเมินผลการทํางาน     

 ขอเสนอแนะ  

 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  

 จากผลการประเมินโครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูรวมกับชุมชนและสถาน

ประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา พบวา โครงการผานเกณฑการประเมินทุกประเด็นและทุกตัวชี้วัด วิทยาลัยสารพัดชาง

นาน ควรดําเนินโครงการนี้ตอไป และเพื่อใหการดําเนินโครงการมีประสิทธิภาพ ผูมีสวนไดสวนเสีย

ควรนําผลประเมินบางประเด็นหรือบางตัวชี้วัด ไปปรับปรุงพัฒนา ดังนี้  

 1.1 ดานบริบท จากผลการประเมินพบวา ในภาพรวมและรายตัวชี้วัด มีความเหมาะสมใน

ระดับมาก ดังนั้นวิทยาลัยสารพัดชางนาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรวางแผนดําเนินการตอไป 

 1.2 ผลการประเมินปจจัยเบื้องตน พบวา ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

ควรวางแผนการเตรียมความพรอมดานวัสดุ อุปกรณ ใหเหมาะสม เพียงพอ และมีคุณภาพ 

 1.3 ดานกระบวนการ พบวา การปรับปรุงแกไข มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ควรวางแผนกระบวนการ

ดําเนินงานโครงการ โดยเนนเรื่องการนําผลการติดตามและประเมินไปวิเคราะหและปรับปรุงแกไข  

 1.4 ดานผลผลิตของโครงการ ผลการประเมินอยูในระดับมาก และกิจกรรมของโครงการ 

แตละกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวสูงขึ้น ดังนั้นควรดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่

เกี่ยวของตอไปอยางตอเนื่อง 

 1.5 ดานผลกระทบ คุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานดานผูเรียนอาชีวศึกษา ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และรางวัลที่ไดรับ ผานเกณฑที่กําหนด และเพื่อใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นรวมทั้งใหมีการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง วิทยาลัยควรสนับสนุนครูผูสอนและผูเรียนใหมีสวนรวมกับเครือขายชุมชนและ

สถานประกอบการตาง ๆ ใหมากขึ้น โดยจัดการดานวัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร

ประชาสัมพันธเครือขายในชุมชนและสถานประกอบการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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 1.6 ควรกําหนดเปนนโยบายและสรางความเขาใจในการดําเนินการพัฒนาและสงเสริมการ

เรียนรูรวมกับชุมชนและสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

 2. ขอเสนอแนะในการประเมินโครงการครั้งตอไป  

 2.1 ควรมีการประเมินโครงการ ซึ่งเปนโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและ

สงเสริมการเรียนรูรวมกับชุมชนและสถานประกอบการในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัย

สารพัดชางนาน   

 2.2 ควรมีการประเมินโครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูรวมกับชุมชนและสถาน

ประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางนาน ในปงบประมาณตอไป โดยใช

รูปแบบการประเมินอื่น เชน รูปแบบการประเมินของไทเลอร รูปแบบการประเมินของโพรวัส และ

รูปแบบการประเมินของสเต็ก เปนตน 

 2.3 ควรมีการประเมินโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบความรวมมือกับสถาน

ประกอบการ หรือโครงการการพัฒนาระบบความรวมมือกับชุมชน 

 


