
บทที่ 1  

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของการประเมิน 
การวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นเป็นกลไกส าคัญในการสร้างการเปล่ียนแปลงให้กับสังคมและ

เศรษฐกิจได้โดยการสร้างความรู้ใหม่ แนวทางใหม่ ทฤษฎีใหม่ หรือช้ินงานใหม่ๆ หรืออาจกล่าวได้ว่า
เป็นการสร้างฐานสติปัญญาในการพัฒนาให้กับประเทศได้ และหากน าไปสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์ได้
ก็จะก่อให้เกิดนวัตกรรมท่ีสามารถสร้างผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นท้ังอาจเป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน
โดยตรงก็ได้ ดังนั้นการพัฒนาให้ผลงานท่ีเกิดจากการวิจัย และงานท่ีเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นได้ถูก
น าไปพัฒนาปรับปรุง ให้น าไปสู่นวัตกรรมก็จะสามารถสร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ  (Economic 
Benefits) ขึ้นมาได้ ในปัจจุบันแม้ว่าผลงานวิจัย/ผลงานประดิษฐ์คิดค้นของไทยจะมีความก้าวหน้า 
และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการลงทุนด้านนี้มากขึ้นหากแต่การส่งเสริมให้เกิดความรู้  และ
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Knowledge and Creativity Idea) อย่างจริงจังยังอาจไม่เพียงพอ 
(ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2561:3-4) ซึ่งการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นปัจจัยส าคัญท่ี
องค์กรต้องพัฒนาให้เกิดขึ้น สอดคล้องกับ แม็กเกรเกอร์ (McGregor,2007:9) ท่ีเห็นว่าองค์กรท่ี
ประสบความส าเร็จสูงท้ังหลายท่ัวโลกต่างให้ความส าคัญในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรในการ
สร้างนวัตกรรมขององค์กรและความคิดสร้างสรรค์เข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกกิจกรรมของการท างาน 
 ในโลกแห่งการแข่งขัน การคิดสร้างสรรค์เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นมากส าหรับทุกอาชีพ ผู้ท่ีมีความคิด
สร้างสรรค์จึงเป็นเหมือนทุนทางปัญญาท่ีล้ าค่าขององค์กร แต่ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่พรสวรรค์ของ
บุคคลหนึ่งๆ แต่ความคิดสร้างสรรค์นั้นสามารถถูกพัฒนาและหล่อหลอมด้วยกาลเวลาไปพร้อมกับ  
ความรู้ความช านาญ และประสบการณ์การท างานท่ีเพิ่มมากขึ้น ความคิดสร้างสรรค์จึงไม่ได้เป็นเรื่อง
เฉพาะบุคคลเท่านั้น แต่สภาพแวดล้อมและบริบทขององค์กรก็เป็นแหล่งท่ีมา และเป็นตัวเร่งให้บุคคล
เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ (Oldham & Cummings, 1996; Katz, 2003 อ้างใน เดชา เดชะวัฒน
ไพศาล และคณะ, 2554:6) ด้วยเหตุนี้ทักษะการคิดสร้างสรรค์จึงได้รับการพิจารณาจากองค์กรใน
ปัจจุบันให้เป็นสมรรถนะ (Competency) ท่ีส าคัญอย่างหนึ่งส าหรับการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Amabile, 2002) รวมถึงการมีส่วนส าคัญในการสร้าง
ความส าเร็จและความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนขององค์กร 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 บัญญัติไว้ในมาตรา 70 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและ
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมท้ังการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ผลผลิตท่ีคุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทยและ
มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการส่งเสริมให้
ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ส าหรับรัฐบาล
ให้ความส าคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรมเพื่อน าไปสู่การผลิตและบริการ
ท่ีทันสมัยด้วยการสนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย
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ให้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการ
เรียนการสอน (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ,  2557:14-15) และนโยบายการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา ด้านคุณภาพการเรียนการสอน วิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การเป็น
ผู้ประกอบการ ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน ส่งเสริมนวัตกรรมในการจัดการ
อาชีวศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2559)  สอดคล้องกับแผนพัฒนาการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 ซึ่งมีพันธกิจในข้อท่ี 4.4 พัฒนางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดอาชีวศึกษา และพัฒนาวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมเทคโนโลยี และองค์ความรู้อาชีวศึกษา และในยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
มีเป้าหมายให้การวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมเทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ มีตัวช้ีวัด ท่ีส าคัญ ได้แก่ จ านวนโครงการ งานวิ จัย 
ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
จ านวนบุคลากรอาชีวศึกษาด้านการวิจัยและพัฒนา จ านวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ท่ีได้รับการจด
สิทธิบัตร และจ านวนผลงานวิ จัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ (ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2560:15-17) ดังนั้นในส่วนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาต้องตระหนัก
และให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ให้
มีคุณภาพและต่อเนื่อง ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถสร้างองค์ความรู้แล้ว
น าไปทดลองและพัฒนาเป็นนวัตกรรม ดังท่ีส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2553:19-22) ได้ก าหนด
ความหมายของ นวัตกรรม ไว้ว่าคือ ส่ิงใหม่ท่ีเกิดจากการใช้ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ ท่ีมี
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรมในองค์กรอย่างแรกจะต้องส่งเสริม
ให้คนในองค์กรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน จากนั้นจึงน าผลงานมาวิจัยทดลองและพัฒนาน าไปสู่
ส่ิงประดิษฐ์ จนต่อยอดมาเป็นนวัตกรรมเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ การวิจัยและพัฒนานั้นหากไม่น ามาต่อ
ยอดเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ จะไม่เรียกว่าเป็นนวัตกรรม แต่จะเป็นเพียงแค่ส่ิงประดิษฐ์ (Invention) ท่ี
คิดค้นขึ้นมาเท่านั้น ดังนั้นนวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้ย่อมมาจากความคิดสร้างสรรค์ของคนท่ีจะคิด
หลากหลายวิธี เพื่อแก้ไขหรือปรับปรุง ส่ิงท่ีท าอยู่เดิมให้ดีหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมท้ังคิดค้น
ประดิษฐ์ส่ิงใหม่ๆ ขึ้นมา 
 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เป็นสถานศึกษาท่ีมีการจัดการศึกษาโดยให้ความส าคัญกับการ
จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และมีทักษะด้านวิชาชีพ เมื่อส าเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพได้ การจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้มีความสามารถในการค้นคว้า
ศึกษาข้อมูลท่ีหลากหลาย มีทักษะในการคิดสร้างองค์ความรู้ใหม่ แต่จากการสังเกตของผู้วิจัยการ
ด าเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงานวิจัยของวิทยาลัยยังมีปัญหาท่ี
ต้องแก้ไขและพัฒนาหลายประการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการส ารวจของ งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ (2560:7-8) จากข้อมูลผลงานนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ของผู้เรียนท่ีได้รับการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน ปีการศึกษา 2560 มีจ านวน
ผลงาน 22 ผลงาน ซึ่งเป็นผลงานท่ีเมื่อน าเปรียบเทียบกับจ านวนผู้เรียนก็ยังมีจ านวนน้อยและท่ีได้
ศึกษาความคิดเห็นครูผู้สอนเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการด้านการพัฒนา
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นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ พบว่า ความคิดเห็นครูผู้สอนเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการด้านการพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ โดยภาพรวมมีการด าเนินการอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต่ าสุด ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา จัดท าส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัย รองลงมา ได้แก่ การจัดท าโครงการพัฒนาทักษะการวิจัย นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ และ
การจัดท าโครงการส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการและอื่นๆ ดัง 
ตารางท่ี 1  
 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นครูผู้สอนเกี่ยวกับการ   
             ส่ง เสริมและสนับสนุนการด าเนิน งานด้านการพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  
             ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
 

ข้อ รายการ X  S.D.  
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา 

จัดท าส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
2.35 0.65 น้อย 

2 การจัดท าโครงการส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ตามรายวิชาโครงการและอื่นๆ 

2.38 0.71 น้อย 

3 การจัดท าโครงการประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ของครู 

2.44 0.67 น้อย 

4 การจัดท าโครงการพัฒนาทักษะการวิจัย นวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ์ 

2.36 0.58 น้อย 

5 
 
 
6 

สถานศึกษาด าเนินการพัฒนานวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
PDCA 
การมีส่วนร่วมของชุมชนและสถานประกอบการ ใน
การพัฒนาส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมของสถานศึกษา 

2.52 
 
 

2.40 

0.64 
 
 

0.54 

ปานกลาง 
 
 

น้อย 

7 
 
8 

การน าผลงานนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของนักเรยีน 
นักศึกษา ไปใช้ประโยชน์ในชุมชน 
สถานศึกษาได้น านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไปใช้ประโยชน์หรือได้รับ
รางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค หรือระดับชาติ 

2.42 
 

2.54 

0.57 
 

0.61 

น้อย 
 

ปานกลาง 

 เฉลี่ยรวม 2.43 0.32 น้อย 
 

ที่มา:งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค,์ 2560  
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จากความเป็นมาและสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ
ผู้เกี่ยวข้องต้องร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนาการด าเนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ให้ดีขึ้นโดยเร่งด่วน วิทยาลัยจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ซึ่งเป็นโครงการท่ีตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการ
คิดและปฏิบัติควบคู่กัน ให้มีการคิดอย่างเป็นระบบและปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ  และในการ
ด าเนินงานตามโครงการเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการด าเนินงานตามโครงการ
ดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ผู้ประเมินซึ่งเป็นผู้บริหารและรับผิดชอบโครงการ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง
จัดให้มีการประเมินโครงการดังกล่าว โดยผู้ประเมินใช้รูปแบบการประเมินเชิงระบบตามรูปแบบซิป 
(CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Strufflebeam) ด้วยเหตุผลคือ เพื่อท าให้ได้รับรู้ถึงข้อมูลต่างๆ 
ครอบคลุมและครบวงจร ในการด าเนินโครงการอย่างเป็นระบบ คือ สภาพบริบทของโครงการ 
(Context) ปัจจัยเบื้องต้น (Input) กระบวนการด าเนินงาน (Process) และผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ (Product) ซึ่งผลท่ีได้จากการประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จะท าให้ได้ข้อมูลท่ีสามารถน าไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และจะมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการประดิษฐ์คิดค้นของผู้เรียน 
ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นอย่าง
ต่อเนื่อง มีแบบแผน และเป็นรูปธรรม เพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้นท่ีดี มีคุณภาพ 
สามารถผลิตผลงานส่ิงประดิษฐ์เผยแพร่สู่สาธารณชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ  

 การประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน 
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
 2. เพื่อประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
 3. เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
 4. เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  
 

ขอบเขตของการประเมินโครงการ  
 การประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน 

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีขอบเขตของการประเมิน ดังนี้  
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 1. รูปแบบการประเมินโครงการ  
  รูปแบบการประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของ
ผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในครั้งนี้ ผู้ประเมินใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model)
ของ สตัฟเฟิลบีม (Strufflebeam, D.L., 1983:123) โดยประเมินใน 4 ด้านได้แก่ การประเมินด้าน
บริบท (Context) การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) การประเมินด้านกระบวนการด าเนิน
โครงการ (Process) และการประเมินด้านผลผลิต (Product)  
 2. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
  ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประกอบด้วย 
   2.1 ประชากร  
   ประชากรท่ีใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์     
ในปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 4 คน ครูผู้สอน จ านวน 162 รวม     
166 คน และผู้เรียน จ านวน 4,541 คน รวมท้ังส้ิน จ านวน 4,707 คน  

2.2 กลุ่มตัวอย่าง  
         กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์      
ในปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 4 คน ได้มาด้วยการเลือกแบบ        
เจาะจง  ส่วนครูผู้สอน จ านวน 113 คน และผู้เรียน จ านวน 354 คน รวมท้ังส้ิน จ านวน 471 คน   
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด,           
2556:42 -43 ) เ ลือกก ลุ่มตัวอย่าง  ครู ผู้สอนและ ผู้ เรี ยน ด้วยการ สุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง ช้ัน
(Stratified random sampling) ตามสัดส่วนของครูผู้สอนและผู้เรียนในแต่ละแผนกวิชา  
 3. ตัวแปรที่ใช้ในการประเมิน 
  3.1 ความเหมาะสมด้านบริบทของการประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
  3.2 ความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นท่ีใช้ในการด าเนินการประเมินโครงการส่งเสริม
การสร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
  3.3  ความเหมาะสมด้านกระบวนการด าเนินการประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
  3.4  ผลผลิตของการประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์    
   3.4.1 จ านวนผลงานส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักเรียนนักศึกษา 
   3.4.2  ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนท่ีมีต่อโครงการส่งเสริม
การสร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  
   3.4.3  ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  
 
 



 6 

 4. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการประเมินโครงการ 
  ในการประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของ
ผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ได้ก าหนดระยะเวลาในการประเมิน ในปีการศึกษา 2561  
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

 1. นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือส่ิงประดิษฐ์
ใหม่ๆ ท่ียังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมท่ีมีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้
ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อน านวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การท างานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
กว่าเดิม ท้ังยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย ซึ่งส่ิงเหล่านี้เป็นของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์  
 2. โครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ของผู้ เ รียน 
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  หมายถึง โครงการท่ีวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ได้ส่งเสริมและ
ด าเนินการ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พันธกิจของ
สถานศึกษา และเป็นการเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์
ของผู้เรียน ซึ่งเป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ตรงในการท างานจริงให้แก่ผู้เรียน  

3. การประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของ
ผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ หมายถึง การประเมินการด าเนินงานของโครงการส่งเสริมการ
สร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยประเมินด้วย 
ตามรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 

 3.1 การประเมินด้านบริบท (Context) หมายถึง การประเมินความเหมาะสมเกี่ยวกับ
บริบท ของภายนอกและภายในท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนิน โครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ดังนี้ 

 3.1.1 ความต้องการจ าเป็นของโครงการ หมายถึง ความต้องการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียน ท่ีเห็นความจ าเป็นของการจัดท าโครงการส่งเสริมการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

  3.1.2 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ หมายถึง ความสอดคล้อง  ระหว่าง
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ การ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 3.1.3 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ หมายถึง ความเข้ากันได้หรือ
ความถูกต้องพอเหมาะของวัตถุประสงค์ของโครงการแต่ละข้อ เพื่อท าให้โครงการส่งเสริมการสร้าง
และพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประสบผลส าเร็จ 

 3.2 การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) หมายถึง การประเมินความเหมาะสม
เกี่ยวกับปัจจัยท่ีใช้ในการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์
ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ดังนี้ 
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 3.2.1 ความเหมาะสมของบุคลากร หมายถึง ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานของ
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ ท้ังบุคลากรภายในสถานศึกษาและภายนอก
สถานศึกษา รวมท้ังความพร้อมของผู้เรียนท่ีร่วมโครงการ  ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน และผู้เรียน มีความเหมาะสมของจ านวนผู้ร่วมโครงการ และการเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรก่อนเริ่มโครงการ 

  3.2.2 ความเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ หมายถึง ความเพียงพอของ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร เพื่อด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอส าหรับการ
บริหารโครงการ และมีงบประมาณเหมาะสมเพื่อการด าเนินการกิจกรรมภายใต้โครงการ 

 3.2.3 ความเหมาะสมของอาคาร/สถานท่ี หมายถึง ความพร้อมของอาคาร และ
สถานท่ีท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อการจัดกิจกรรมของโครงการส่งเสริมการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

 3.2.4 ความเหมาะสมเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ หมายถึง ความ
เหมาะสมเพียงพอ และความสอดคล้องของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ท่ีต้องใช้ในการจัดกิจกรรม
ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ 

 3.3 การประเมินด้านกระบวนการ (Process) หมายถึง การประเมินความเหมาะสม
เกี่ยวกับความพร้อมในการวางแผน การด าเนินงาน การติดตามและประเมินผล และการปรับปรุง
แก้ไขโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ มีตัวชี้วัด ดังนี้ 

  3.3.1 การวางแผน (Plan) หมายถึง การประเมินการวางแผนการด าเนินงาน การ
ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง และการจัดท าแผนการด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ 
อย่างเป็นระบบในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ โดยการประชุมคณะกรรมการเพื่อการวางแผนการ
ด าเนินงาน การก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบ และการจัดท าแผนการด าเนินงานในกิจกรรม
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ  

   3.3.2 การด าเนินการ (Do) หมายถึง การประเมินการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมให้
เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน การประสานงานและขอความร่วมมือระหว่างผู้รับผิดชอบ การสนับสนุน
และจูงใจให้บุคลากรเกิดความมุ่งมั่นในการด าเนินงาน รวมท้ังการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
ด าเนินงานจัดกิจกรรมต่างๆ ตามท่ีก าหนดไว้ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

   3.3.3 การติดตามและประเมินผล (Check) หมายถึง การประเมินผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอน เกี่ยวกับการประเมินผลโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในด้านการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลตามกิจกรรมของโครงการ การประชุมวางแผนติดตามและประเมินผล ท้ังการประเมิน
ระหว่างด าเนินกิจกรรม การประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม การสรุป และรายงานการจัดกิจกรรม 
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  3.3.4 การปรับปรุงแก้ไข (Act) หมายถึง การประเมินผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินกิจกรรม ได้น าผลการประเมินกิจกรรมในโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ท่ีประเมินผลแล้วมาพัฒนาหรือแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 
โดยการน าปัญหาและอุปสรรคจากการติดตามผลการด าเนินโครงการเข้าท่ีประชุมเพื่อหาทางแก้ไข 
การระดมความคิดจากทุกฝ่ายเพื่อหาทางแก้ปัญหา และการรายงานผลการด าเนินการแก้ปัญหาและ
อุปสรรคให้ทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ 

 3.4 การประเมินด้านผลผลิต (Product) หมายถึง การประเมินเกี่ยวกับผลท่ีเกิดขึ้น
เมื่อส้ินสุด โครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ดังนี้  
  3.4.1 จ านวนผลงานนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  
  3.4.2 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมการ
สร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  
  3.4.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  
 4. ผู ้บร ิหารสถานศึกษา  หมายถึง  ผู ้อ านวยการ  รอง ผู ้อ านวยการฝ่ายว ิชาการ         
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2561  
 5. ครูผู้สอน หมายถึง ข้าราชการครู พนักงานราชการท่ีท าหน้าท่ีสอน และลูกจ้างช่ัวคราว
ท่ีท าหน้าท่ีสอน ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียนในปีการศึกษา 2561ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  
 6. ผู้เรียน หมายถึง ผู้ท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) รวมท้ังระบบปกติ และระบบทวิภาคี          
ในปีการศึกษา 2561 ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  
 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการประเมินโครงการ 
 ประโยชน์ที่เกิดแก่ผู้เรียน 
  1. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
  2. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมหรือส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
  3. ผู้เรียนมีความสนใจและมีความสามารถในการคิดและประดิษฐ์นวัตกรรมหรือ
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่มากขึ้น 
  4. ผู้เรียนได้รับแรงกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เข้าใจและเห็นประโยชน์ของการวิจัย
และการประดิษฐ์คิดค้นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานในเชิงนวัตกรรมท่ีสามารถพัฒนาต่อยอดสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
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 ประโยชน์ที่เกิดแก่ครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษา 
   1. ครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษามีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถสร้างนวัตกรรมหรือส่ิงประดิษฐ์ได้อย่างมีคุณภาพ 
  2. สารสนเทศท่ีได้รับจากการประเมิน จะช่วยให้ครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษา น าไปปรับ
ใช้ส าหรับการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการสร้างนวัตกรรมหรือส่ิงประดิษฐ์ได้ 
 ประโยชน์ที่เกิดแก่การจัดการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา 
   1. น าข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากการประเมินไปประกอบการตัดสินใจเพื่อปรับปรุงแก้ไข
การด าเนินงานของโครงการ  
   2. เป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินงานโครงการต่างๆ เพื่อน ามาใช้พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนต่อไป 
 ประโยชน์ที่เกิดแก่หน่วยงานการศึกษา 
  1. เป็นแนวทางให้กับหน่วยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งมีบริบทคล้ายคลึงกัน ได้น าข้อมูล/สารสนเทศจากผลการประเมินไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการสร้างนวัตกรรมหรือส่ิงประดิษฐ์ได้อย่างมีคุณภาพ 
  2. เป็นแนวทางให้กับหน่วยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีจัดท าโครงการในลักษณะเดียวกัน ได้น าข้อมูล/สารสนเทศจาก      
ผลการประเมินไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงการ 
 ประโยชน์ที่เกิดแก่ประชาชน/ชุมชน  
   1. ประชาชน/ชุมชนมีความเช่ือมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ 
  2. ประชาชน/ชุมชนเกิดความตระหนักและให้ความส าคัญกับการเรียนสายอาชีพใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษามากขึ้น 
  3. ผู้เรียนได้น านวัตกรรมหรือส่ิงประดิษฐ์ท่ีสร้างขึ้นไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ได้จริ ง 
ในชุมชน ท าให้ชุมชนมีความพึงพอใจและเช่ือมั่นในความสามารถของผู้เรียนอาชีวศึกษามากขึ้น 
  4. ประชาชน/ชุมชนได้ใช้นวัตกรรมหรือส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียนเข้ามาช่วยในการผลิต
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้กับเกษตรกรและประชาชน 
 
 


