
บทท่ี 1   
บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรประเมิน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการไว้ คือ การจัดการศึกษาเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และสาระส าคัญอีกอย่างในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา 
มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2545: 12) สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 ที่มีเปาหมายเพ่ือผลิต
แล้วพัฒนาผู้ เรียนและผูส าเร็จการศึกษามีคุณภาพครอบคลุมอยางนอย 3 ดาน ไดแก 1) ดาน       
คุณลักษณท์ี่พึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย และ
ทักษะทางปญญา 2) ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก ความรูและทักษะการสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน การท างานรวมกับผูอ่ืน การใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร การประยุกตใชตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 3) ดานสมรรถนะ
วิชาชีพ ไดแก ความสามารถในการประยุกตใชความรูและทักษะในสาขาวิชาชีพสูการปฏิบัติจริง 
รวมทั้งประยุกตสูอาชีพ และยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายให้ผู้เรียนอาชีวศึกษามีจิตส านึก ทัศนคติ ค่านิยมในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา, 2560: 10-12)  

 ในท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย อันมีผลกระทบเชื่อมโยงจากบริบท     
สังคมโลก การจัดการอาชีวศึกษานับเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการพัฒนาคนในด้านวิชาชีพ เพ่ือให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ที่มีเจตนารมณ์มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาโดยสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการที่
จะพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา มีประสบการณ์ทั้งในด้านสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้น า และมีความเป็นประชาธิปไตย จึงมีนโยบายให้
สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน 
มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ท ากิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน โดยให้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษามีองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยที่บริหารจัดการภารกิจ
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 2) เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน
ด้านวิชาชีพในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษาให้ได้ผลดียิ ่งขึ้น 3) เพื่อการประชาสัมพันธ์    
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แนะแนว เผยแพร่วิชาชีพให้แพร่หลายและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพตามสาขาวิชาชีพที่ได้
ศึกษามา 4) เพื่อสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน นักศึกษา ทั ้งในสถานศึกษา
เดียวกันและต่างสถานศึกษา 5) เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาความเจริญงอกงาม
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ของนักเรียน นักศึกษา 6) เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ของตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และ 7) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา
กับองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (คณะกรรมการบริหารองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ, 2557: 3)  

 แนวปฏิบัติว่าด้วยการจัดกิจกรรมหลักขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
สมาชิกองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข คิดเป็น 
ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ปรับตัวเข้ากับชุมชนหรือสังคมที่เปลี่ยนแปลง มีทักษะความช านาญตาม
มาตรฐานวิชาชีพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ให้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับสถานศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ 
จัดท ากิจกรรมและโครงการ เสริมการเรียนการสอนวิชาชีพให้ได้ผลดี มีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น สามารถ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเจตคติและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหมู่สมาชิกขององค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย โดยก าหนดกิจกรรมหลักออกเป็น 2 เป้าหมาย และแผนงาน
โครงการ เป้าหมายที่ 1 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนดีและมีความสุข ประกอบด้วย
แผนพัฒนา 5 แผน ได้แก่ 1) แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม 2) แผน
เสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ  3) แผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 4) แผนส่งเสริมศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 5) แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม เป้าหมายที่ 2 ว่าด้วย
กิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนเก่งและมีความสุข ประกอบด้วยแผนพัฒนา 5 แผน ได้แก่     
1) แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2) แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ ่ม
สร้างสรรค์ 3) แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 4) แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทาง
วิชาการ 5) แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล  นอกจากแผนการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระด ับชาต ิ อาจจ ัดให ้ม ีแผนการจ ัดก ิจกรรมอื ่น ๆ ทั ้งนี ้ต ้องได ้ร ับ ความเห ็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ (คณะกรรมการบริหาร
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ, 2557: 7 - 8) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ความส าคัญกับการให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาได้ท ากิจกรรม
ควบคู่ไปกับการเรียน โดยให้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.)  
 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตากซึ่งเป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ได้ด าเนินงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) มาอย่างต่อเนื่อง มีปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและจะต้องปรับปรุงพัฒนาให้การ
ด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้จาก ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
การอาชีพบ้านตาก (2560 : 4-5) ที่ได้ส ารวจปัญหาการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงาน
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา ซึ่งมขี้อมูลที่แสดงไว้ดังตารางที่ 1  
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ตำรำงท่ี 1  แสดงผลการส ารวจปัญหาการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา 

 
ที ่ กำรด ำเนินงำน   S.D. ระดับปัญหำ 
1 ด้านความร่วมมือของคณะผู้บริหาร 

ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา 
2.39 0.65 น้อย 

2 ด้านความรู้และความตระหนักของ
ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา 

2.54 0.71 ปานกลาง 

3 ด้านความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียน
เกี่ยวกับองค์การนักวิชาชีพในอนาคต 
แห่งประเทศไทย 

1.41 0.67 น้อยที่สุด 

4 ด้านความตระหนักและความร่วมมือของ
ผู้เรียนต่อกิจกรรมโครงการตามแผน 

2.47 0.73 น้อย 

6 ด้านการจัดกิจกรรมโครงการตามแผน
กิจกรรมหลัก 

2.43 0.61 น้อย 

5 ด้านการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ 
 

2.48 0.67 น้อย 

 
ที่มา: ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก, 2560. 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า การด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา มีการด าเนินงานหลายด้านอยู่ในระดับน้อยและน้อยที่สุด 
โดยเฉพาะด้านความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนเกี่ยวกับองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อยู่
ในระดับน้อยที่สุด ( = 1.41) รองลงมาด้านความร่วมมือของคณะผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากร
ทางการศึกษา อยู่ในระดับน้อย ( = 2.39) และด้านการจัดกิจกรรมโครงการตามแผนกิจกรรมหลัก 
อยู่ในระดับน้อย ( = 2.47) ซึ่งปัญหาดังกล่าวและปัญหาอ่ืนที่เกี่ยวกับการด าเนินงานองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยสอดคล้องกับ ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินองค์การ
นักวิชาชีพ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย ปี  2560 มีปั ญ หาและข้อแนะน าให้ ปรับปรุงคือ                   
1) ห้องปฏิบัติการของชมรมวิชาชีพไม่มี 2) ห้ององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยแคบไป 
3) ธงองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยไม่ถูกต้อง 4) ผังการด าเนินโครงการในการด าเนิน
กิจกรรมตลอดปีงบประมาณตัวเล็กเกินไปท าให้มองไม่ชัดเจน 5) บางกิจกรรมรายงานไม่ครบ
กระบวนการ PDCA 6) เล่มรายงานสรุปไม่ควรใส่ใบรายชื่อเข้าไปในเล่มเพราะจะท าให้เล่มหนาเกินไป
ควรสรุปยอดมาใส่ 7) ปรับเอกสารเล่มรายงานกิจกรรมจัดเรียงให้ถูกด้านในด้านดีกับด้านเก่ง 8) วันที่
ในค าสั่งกับบันทึกไม่สอดคล้องกัน 9) รางวัลมีน้อยส่วนให ญ่จะเป็นแบบเข้าร่วม และ 10) ให้
ด าเนินการสานต่อสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นปัจจุบัน (วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก, 2560: 17-18) และ
ประกอบกับผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตากมีผลการประเมินในปีก่อนหน้านี้ค่อนข้างต่ า ผลการประเมินอยู่ในระดับ
เหรียญทองแดงและเหรียญเงิน ดังนั้นวิทยาลัยต้องตระหนักและให้ความส าคัญกับการที่จะต้อง
แก้ปัญหา ปรับปรุง และพัฒนาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
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วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เพ่ือเสริมการเรียนการสอนวิชาชีพให้ได้ผลดีมีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น สามารถ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เจตคติและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหมู่สมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากและพัฒนาองค์การและสมาชิกให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้นรวมทั้งให้ผู้เรียนหรือสมาชิกเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข           
ผู้ประเมินซึ่งเป็นผู้บริหารและรับผิดชอบโครงการ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีการประเมิน
โครงการดังกล่าว โดยผู้ประเมินใช้รูปแบบการประเมินเชิงระบบตามรูปแบบซิป (CIPP Model) ด้วย
เหตุผลคือ เพ่ือท าให้ได้รับรู้ถึงข้อมูลต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการอย่างเป็นระบบ คือ สภาพบริบท
ของโครงการ (Context) ปัจจัยเบื้องต้น (Input) กระบวนการด าเนินงาน (Process) และผลผลิตที่
เกิดขึ้นจากโครงการ (Product) ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จะท าให้ได้ข้อมูลที่
สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของกำรประเมินโครงกำร  
 การประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 

1. เพ่ือประเมินบริบทของโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
 2. เพ่ือประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 

3. เพ่ือประเมินกระบวนการของโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 

4. เพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
       4.1 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการพัฒนา
สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
 4.2 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
 4.3 คุณภาพผู้เรียนในการเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขจากการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก 
 4.4 ผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 4.5 จ านวนโครงการที่ด าเนินการตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย  
 4.6 จ านวนเกียรติบัตร/รางวัลเชิดชูเกียรติของการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ที่ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับ 
 4.7 ผลการสัมภาษณ์โดยภาพรวมด้านผลผลิตของโครงการ  
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ขอบเขตของกำรประเมินโครงกำร  
 การประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

(อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก มีขอบเขตของการประเมิน ดังนี้  
 1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
      ขอบเขตด้านเนื้อหาของการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การ        

นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ซึ่งด าเนินการในปีการศึกษา 
2561 ตามกิจกรรมภายใต้โครงการประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนา
ส านักงานและการบริหารจัดการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 2) กิจกรรมเร่งรัดการ
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสารในส านักงานองค์การฯตามระเบียบงานสารบรรณ 3) กิจกรรม
พัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข  

 

รูปแบบการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ในครั้งนี้ ผู้ประเมินใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป
ของ สตัฟเฟิลบีม (Strufflebeam, D.L., 1983 : 123) ดังนี้  

 1. การประเมินด้านบริบท (Context) เป็นการตรวจสอบประเมินความชัดเจน ความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์กับนโยบายของรัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ความเหมาะสม
ของวัตถุประสงค์ของโครงการ และความเหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นของการจัดท าโครงการ     
  2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input) เป็นการประเมินปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก อันจะท าให้โครงการนี้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ส าหรับการประเมิน
โครงการครั้งนี้ ได้แก ่ปัจจัยความเหมาะสมด้านบุคลากร งบประมาณ อาคาร/สถานที่ และวัสดุ/อุปกรณ ์  

3. การประเมินกระบวนการด าเนินโครงการ (Process) เป็นการตรวจสอบประเมินผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงาน ส าหรับการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ครั้งนี้ ประเมินใน
ด้านการวางแผน การด าเนินการ การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข   

4. การประเมินผลผลิต (Product) เป็นการตรวจสอบผลประเมินเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินโครงการ ประกอบด้วย 
       4.1 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการพัฒนา
สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
 4.2 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
 4.3 คุณภาพผู้เรียนในการเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขจากการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
 4.4 ผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 4.5 จ านวนโครงการที่ด าเนินการตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย  
 4.6 จ านวนเกียรติบัตร/รางวัลเชิดชูเกียรติของการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ที่ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับ 
 4.7 ผลการสัมภาษณ์โดยภาพรวมด้านผลผลิตของโครงการ  



 6 

 2. ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล 
      ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ที่ใช้ในการประเมินโครงการส่งเสริมการ

พัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
ประกอบด้วย 

 
  2.1 ประชากร 

     ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ใน   
ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 3 คน ครูผู้สอน จ านวน 33 รวม 36 คน 
และผู้เรียน จ านวน 771 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 810 คน   
  2.2 กลุ่มตัวอย่าง  
          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
ในปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 3 คน ครูผู้สอน จ านวน 33 รวม 36 คน 
และผู้เรียน จ านวน 262 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 298 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 42-43) ด าเนินการสุ่มตัวอย่างโดย
วิธีการแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling)  

  2.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ที่เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ด้านผลผลิตโดยภาพรวมของการประเมิน
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ได้แก ่

  2.3.1 ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน และครูผู้สอน จ านวน 5 คน รวมจ านวน   
7 คน โดยมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้บริหารสถานศึกษาหรือเป็นครูของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ที่ร่วม
ด าเนินงานในโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 

  2.3.2 ผู้เรียน จ านวน 10 คน โดยมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้เรียนของวิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก ที่ร่วมด าเนินงานในโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
 3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำในกำรประเมินโครงกำร 

    ในการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ได้ก าหนดระยะเวลาในการประเมิน สิงหาคม 2560 – 
ตุลาคม 2561 แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 

 1. การประเมินโครงการก่อนด าเนินงาน เป็นการประเมินบริบทของโครงการเพ่ือประเมิน
ความชัดเจน ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับนโยบายของรัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ  และความเหมาะสมกับความต้องการ
จ าเป็นของการจัดท าโครงการ และประเมินปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ อันจะท าให้โครงการ
นี้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ได้แก่ ปัจจัยความเหมาะสมด้านบุคลากร งบประมาณ 
อาคาร/สถานที่ และวัสดุ/อุปกรณ์ ระยะเวลาประเมิน ตั้งแต่วันที่ สิงหาคม – ตุลาคม 2560 
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  2. การประเมินผลโครงการระหว่างด าเนินงาน เป็นการประเมินผลโครงการเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน และการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นการตรวจสอบประเมินผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงาน ส าหรับการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ครั้งนี้ ประเมินใน
ด้านการวางแผน การด าเนินการ การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข ประเมินระหว่าง 
พฤศจิกายน 2560 – สิงหาคม 2561 
 3. ประเมินผลโครงการเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน เป็นการประเมินว่า ผลของการ
ด าเนินงานนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้หรือไม่ และประเมินผลกระทบของ
โครงการ ระยะเวลาประเมินระหว่าง กันยายน 2561 – ตุลาคม 2561 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 

1. กำรประเมินโครงกำร  หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ของการด าเนินโครงการ โดยน าผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เพ่ือหาค าตอบถึง
ผลหรือประสิทธิผลการจัดท าโครงการ และพิจารณาบ่งขี้ให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการ
นั้นอย่างเป็นระบบ เพ่ือตัดสินใจว่าจะด าเนินงานต่อไปหรือจะยุติการด าเนินงานโครงการนั้น 

2. กำรประเมินแบบซิป (CIPP Model) หมายถึง การประเมินที่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง  
เพ่ือหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ วัตถุประสงค์ของการประเมิน คือการได้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
ด าเนินการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต  

3. องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หมายถึง องค์การซึ่งจัดตั้งขึ้น
ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2557 มีตัวย่อว่า “อวท.” มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษามี
องค์การนักวิชาชีพที่บริหารจัดการภารกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม จัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิชาชีพในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษาให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 
สร้างความสามัคคี ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน นักศึกษา เป็นองค์การของนักเรียน 
นักศึกษา โดยนักเรียน นักศึกษา เพ่ือนักเรียน นักศึกษา ด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนดและมี
ความป็นกลางทางการเมือง 

4. สมำชิกองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หมายถึง นักเรียน 
นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งสมัครเป็น
สมาชิกถูกต้องตามระเบียบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และสมาชิกกิตติมศักดิ์ 
ได้แก่ ครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาหรือบุคคลอ่ืน ๆ ที่ได้รับการยกย่องในด้านสาขาวิชาชีพต่าง ๆ และเป็นผู้ให้ความอุปถัมภ์
ช่วยเหลือเพ่ือความเจริญก้าวหน้าให้แก่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

5. คุณภำพผู้เรียนในกำรเป็นคนดี คนเก่งและมีควำมสุข หมายถึง คุณภาพของผู้เรียน
หรือสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่งและมี
ความสุข คิดเป็นท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ปรับตัวเข้ากับชุมชน หรือสังคมที่เปลี่ยนแปลง มีทักษะความ
ช านาญสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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 6. โครงกำรตำมแผนงำนกิจกรรมพัฒนำสมำชิก หมายถึง โครงการภายใต้เป้าหมายและ
แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาสมาชิก ซึ่งแบ่งกิจกรรมหลักออกเป็น 2 เป้าหมาย 10 แผน ได้แก่ 
เป้าหมายที่ 1 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีและมีความสุข เป้าหมายที่ 2 ว่าด้วย
กิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนเก่งและมีความสุข ในแต่ละเป้าหมาย ประกอบด้วย แผนพัฒนา 
5 แผน และในแต่ละแผนจะมีโครงการตัวอย่างที่หลากหลาย  

7. องค์กำรมำตรฐำนดีเด่น องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย หมายถึง รางวัล
ที่สถานศึกษาหรือองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษาได้รับ จากการ
ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย ตามที่ ระบุ ไว้ ในระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2557 โดย
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยด าเนินการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิก
ครบตามเป้าหมายและแผนงานได้ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เพ่ือนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และเพ่ือจัดล าดับ รับรองมาตรฐาน และเชิดชูเกียรติ
ของการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยของสถานศึกษา 

8. กำรประเมินโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำสมำชิกองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนตำก  หมายถึง การตรวจสอบการด าเนินงานของ
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก โดยประเมินด้วยการยึดวิธีเชิงระบบ (System Approach) ตามรูปแบบการประเมิน
แบบซิป (CIPP Model) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นผู้ร่วมประเมิน ด าเนินการร่วมกันตั้งแต่ 1) ร่วมกัน
ประเมินก่อนด าเนินโครงการในด้านบริบทและปัจจัยเบื้องต้น 2) ร่วมกันประเมินระหว่างด าเนินการ
ในด้านกระบวนการด าเนินโครงการ 3) ร่วมกันประเมินหลังด าเนินโครงการในด้านผลผลิต โดยการ
สอบถามความคิดเห็นและการสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การประเมินประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 

 8.1 กำรประเมินด้ำนบริบท (Context) หมายถึง การตรวจสอบประเมินสภาพ 
แวดล้อมภายนอกและภายในที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เกี่ยวกับความต้องการที่จ าเป็น
ของการท าโครงการ ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ตามตัวชี้วัดดังนี้ 

  8.1.1 ความต้องการจ าเป็นของโครงการ หมายถึง ความต้องการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียน ที่เห็นความจ าเป็นของการจัดท าโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก  
   8.1.2 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ หมายถึง ความสอดคล้อง ระหว่าง
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ            
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และความต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

  8.1.3 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ หมายถึง ความเข้ากันได้หรือ
ความถูกต้องพอเหมาะของวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ประสบผลส าเร็จ 
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 8.2 กำรประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input) หมายถึง การประเมินเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ใน
การด าเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริงของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
ซึ่งจะท าให้โครงการนั้นบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ 
อาคาร/สถานที่ และวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือตามตัวชี้วัดดังนี้ 

 8.2.1 ความเหมาะสมของบุคลากร หมายถึง ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานของ
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ ทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและภายนอก
สถานศึกษา รวมทั้งความพร้อมของผู้เรียนที่ร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน และผู้เรียน มีความเหมาะสมของจ านวนผู้ร่วมโครงการ และการเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรก่อนเริ่มโครงการ 

  8.2.2 ความเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ หมายถึง ความเพียงพอของ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพ่ือด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอ
ส าหรับการบริหารโครงการ และมีงบประมาณเหมาะสมเพื่อการด าเนินการกิจกรรมภายใต้โครงการ 

 8.2.3 ความเหมาะสมของอาคาร/สถานที่ หมายถึง ความพร้อมของอาคาร และ
สถานที่ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือการจัดกิจกรรมของโครงการส่งเสริมการพัฒนา
สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 

 8.2.4 ความเหมาะสมเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ หมายถึง ความ
เหมาะสมเพียงพอ และความสอดคล้องของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่ต้องใช้ในการจัดกิจกรรม
ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 

 8.3 กำรประเมินกระบวนกำร (Process) หมายถึง การตรวจสอบประเมินเกี่ยวกับ
ความพร้อมในการวางแผน การด าเนินงาน การติดตามและประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก มีตัวชี้วัด ดังนี้ 

  8.3.1 การวางแผน (Plan) หมายถึง การตรวจสอบการวางแผนการด าเนินงาน การ
ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง และการจัดท าแผนการด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ 
อย่างเป็นระบบในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ โดยการประชุมคณะกรรมการเพ่ือการวางแผนการ
ด าเนินงาน การก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ และการจัดท าแผนการด าเนินงานในกิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ   

   8.3.2 การด าเนินการ (Do) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมให้
เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน การประสานงานและขอความร่วมมือระหว่างผู้รับผิดชอบ การสนับสนุน
และจูงใจให้บุคลากรเกิดความมุ่งมั่นในการด าเนินงาน รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ด าเนินงานจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 

   8.3.3 การติดตามและประเมินผล (Check) หมายถึง การตรวจสอบผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอน เกี่ยวกับการประเมินผลโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ในด้านการแต่งตั้งคณะ 
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กรรมการติดตามและประเมินผลตามกิจกรรมของโครงการ การประชุมวางแผนติดตามและ
ประเมินผล ทั้งการประเมินระหว่างด าเนินกิจกรรม การประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม การสรุป และ
รายงานการจัดกิจกรรม 

  8.3.4 การปรับปรุงแก้ไข (Act) หมายถึง การตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินกิจกรรม ได้น าผลการประเมินกิจกรรมในโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ที่ประเมินผลแล้วมาพัฒนาหรือแก้ไข
ให้ดียิ่งขึ้น โดยการน าปัญหาและอุปสรรคจากการติดตามผลการด าเนินโครงการเข้าที่ประชุมเพ่ือ
หาทางแก้ไข การระดมความคิดจากทุกฝ่ายเพ่ือหาทางแก้ปัญหา และการรายงานผลการด าเนินการ
แก้ปัญหาและอุปสรรคให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ 

 8.4 กำรประเมินผลผลิต (Product) หมายถึง การตรวจสอบประเมินเกี่ยวกับผลที่
เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการว่า บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ มีความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานในระดับใด โดยประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ 
ผู้เรียน ประเมินตามตัวชี้วัดดังนี้ 
  8.4.1 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการ
พัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
   8.4.2 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
   8.4.3 คุณภาพผู้ เรียนในการเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขจากการด าเนิน
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก 
  8.4.4 ผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
  8.4.5 จ านวนโครงการที่ด าเนินการตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิกองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
   8.4.6 จ านวนเกียรติบัตร/รางวัลเชิดชูเกียรติของการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ที่ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับ 
   8.4.7 ผลการสัมภาษณ์โดยภาพรวมด้านผลผลิตของโครงการ  
 9. โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำสมำชิกองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนตำก หมายถึง โครงการที่วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ได้ส่งเสริมและ
ด าเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีผลงาน/ความประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับจากสังคม และเพ่ือยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก มีกิจกรรมภายใต้โครงการ จ านวน 
3 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาส านักงานและการบริหารจัดการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย 2) กิจกรรมเร่งรัดการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล และเอกสารในส านักงาน
องค์การฯตามระเบียบงานสารบรรณ 3) กิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 

10. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง ผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
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 11. ครูผู้สอน หมายถึง ข้าราชการครู ครูผู้ช่วย ครูพิเศษสอน และพนักงานราชการ (ครู) 
ในวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 12. ผู้เรียน หมายถึง ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมทั้งระบบปกติ และระบบทวิภาคี ของ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่ง มีผลงาน/ความประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่
ประจักษ์ได้รับการยอมรับจากสังคม 
 2. ครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษาได้แนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน
วิชาชีพให้ได้ผลดี มีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น สามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเจตคติและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหมู่สมาชิกขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 3. สารสนเทศที่ ได้รับจากการประเมิน จะช่วยให้ครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษา เห็น
ความส าคัญ และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการจัดโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนงานกิจกรรมพัฒนา
สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 4. น าข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากการประเมินไปประกอบการตัดสินใจเพ่ือปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินงานของโครงการ   
 5. เป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้พัฒนาสมาชิก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 6. เป็นแนวทางให้กับหน่วยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ซึ่งมีบริบทคล้ายคลึงกัน ได้น าข้อมูล/สารสนเทศจากผลการประเมินไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 7. ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนัก ความเชื่อมั่น และให้ความส าคัญกับการเรียนสาย
อาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษามากขึ้น 
 

  
 


	วิทยาลัยการอาชีพบ้านตากซึ่งเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) มาอย่างต่อเนื่อง มีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นและจะต้องปรับปรุงพัฒนาให้การดำเนินก...
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