
บทที่ 2   
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ผู้ประเมินได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) และแนวปฏิบัติ   

2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับโครงการและการประเมินโครงการ 
3. รูปแบบการประเมินโครงการและรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) 

 4. บริบทของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
 5. โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
 6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 7. กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ 
 
ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) และแนวปฏิบัต ิ

 ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
 เพ่ือให้การจัดกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เป็นไปด้วยความเหมาะสม มีความเป็นเอกภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2551 รวมทั้ งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดกิจกรรม  ในสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2532 คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับชาติ (2557) จึงได้ออกระเบียบในเรื่องนี้ไว้ ดังต่อไปนี้ 
   ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การ 
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557” หรือเรียกย่อว่า“ระเบียบ สอศ. ว่าด้วย “อวท.”  
  ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ให้ยกเลิก 

           (1) ระเบียบกรมอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2535               

   (2) ระเบียบกรมอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2535  

 (3) ระเบียบกรมอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2535 
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  (4) ระเบียบกรมอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2540 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค าสั่งใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ 
หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
  ข้อ 4 ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารักษาการตามระเบียบนี้และให้มี
อ านาจในการออกประกาศหรือหลักเกณฑ์เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งมีอ านาจวินิจฉัยตีความ
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  

 หมวด 1 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
  ข้อ 5 ให้มีองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 4 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
   (1) องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาและ
ให้ใช้ชื่อว่า “องค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย” ตามด้วยชื่อของสถานศึกษา และ        
มีตัวย่อว่า “อวท.” ตามด้วยชื่อย่อของสถานศึกษา หรือมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “ASSOCIATION OF 
FUTURE THAI PROFESSIONAL” ตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษของสถานศึกษา และมีตัวย่อว่า “AFT.” 
ตามด้วยชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถานศึกษา 

    (2) องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด และให้ใช้
ชื่อว่า “องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด” ตามด้วยชื่อจังหวัด และ       
มีตัวย่อว่า “อวท.จังหวัด” ตามด้วยชื่อย่อของจังหวัด หรือมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “ ASSOCIATION 
OF FUTURE THAI PROFESSIONAL” ตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษของจังหวัดและมีตัวย่อว่า “AFT.” 
ตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษของจังหวัด 
      (3) องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคให้ใช้ชื่อว่า
“องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาค” ตามด้วยชื่อภาค และมีตัวย่อว่า “อวท. ภาค” 
ตามด้วยชื่อย่อของภาคหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า “ASSOCIATION OF FUTURE THAI PROFESSIONAL” 
ตามด้วย ชื่อภาษาอังกฤษของภาค และมีตัวย่อ “AFT.” ตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษของภาค  
        (4) องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ และให้ใช้ชื่อว่า 
“องค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”และมีตัวย่อว่า 
“อวท.สอศ.” หรือมีชื่อภาษาอังกฤษว่า“ASSOCIATION OF FUTURE THAI PROFESSIONAL OFFICE 
OF VOCATIONAL EDUCATION COMMISSION.” และมีตัวย่อ “AFT.OVEC.”  
  ข้อ 6 วัตถุประสงค์ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

(1) เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษามีองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง 
ประเทศไทยที่บริหาร จัดการภารกิจและกิจกรรม ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

(2) เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ในทุกสาขาวิชา   
ที่เปิดสอนในสถานศึกษา ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น  

(3) เพ่ือการประชาสัมพันธ์ แนะแนว เผยแพร่วิชาชีพให้แพร่หลายและ      
เพ่ิมโอกาสในการประกอบ อาชีพตามสาขาวิชาชีพที่ได้ศึกษามา  

 (4) เพ่ือสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน นักศึกษา ทั้งใน 
สถานศึกษาเดียวกัน และต่างสถานศึกษา  

 (5) เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาความเจริญงอกงามทางด้าน 
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของนักเรียน นักศึกษา 

  (6) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจ มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
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สถานศึกษา โดยใช้ความรู้ ความสามารถของตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  
 (7) เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับองค์การนักวิชาชีพ 

ในอนาคต แห่งประเทศไทย รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรอ่ืนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
สถานศึกษา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 หมวด 2 การด าเนินงานขององค์กรนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

 ข้อ 7 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เป็นองค์การของนักเรียน  
นักศึกษา โดยนักเรียน นักศึกษา เพ่ือนักเรียน นักศึกษา ด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนด และมี
ความเป็นกลางทางการเมือง  
     ข้อ 8 การจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ตามข้อ 5 (1)(2) 

(3)(4) ให้ด าเนินการ ดังนี้  
  (1) การจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ให้   

สถานศึกษาทุกแห่ง จัดให้มีองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย โดยให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาหรือผู้รับใบอนุญาตหรือ ผู้จัดการ เป็นผู้ประกาศจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยของสถานศึกษานั้น 
             (2) การจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ให้
ประธานกรรมการ อาชีวศึกษาจังหวัดเป็นผู้ประกาศจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับจังหวัด  
      (3) การจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ให้
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค เป็นผู้
ประกาศจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค  
      (4) การจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นผู้ประกาศจัดตั้ง  
 ข้อ 9 ให้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยตามข้อ 5 มีคณะกรรมการ 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้  

     (1) คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
     (2) คณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
 ข้อ 10 ให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยตาม   

ข้อ 9 (1) มีจ านวน และการได้มาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามก าหนด  
  ข้อ 11 ให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยมี
อ านาจหน้าที่  
  (1) ก าหนดแนวทาง ควบคุม ดูแลและให้การสนับสนุนการด าเนินงานองค์การ    
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยทุกระดับ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
  (2) ก าหนดแนวปฏิบัติ เกณฑ์ กติกา การวัดและประเมินผล เกี่ยวกับการด าเนิน
กิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ทุกระดับ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค ์
  (3) แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมขององค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยของสถานศึกษาและสมาชิกเพ่ือคัดเลือกองค์การนักวิชาชีพ      
ในอนาคตแห่งประเทศไทยมาตรฐาน และสมาชิกดีเด่นทุกปีการศึกษา  
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  (4) ก าหนดให้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ
ทุกระดับอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยก าหนดให้มีการประกวดแสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพ้ืนฐานและหรือการเสนอผลงานของสมาชิกที่เกี่ยวกับกิจกรรมหลัก และกิจกรรมอ่ืน  ๆ        
เพ่ือเป็นการพัฒนาหรือส่งเสริมความก้าวหน้าของสมาชิก  
 (5) ออกประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้มีผลงานดีเด่นในรอบปี 
และผู้ท าคุณประโยชน์แก่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยในการจัดประชุมวิชาการทุก
ระดับ ตามท่ีเห็นสมควร  

       ข้อ 12 ให้คณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยตาม  
ข้อ 9(2) มีจ านวน ไม่น้อยกว่า 15 คน แต่ไม่เกิน 25 คน และให้มีครูที่ปรึกษา 1 คน ประกอบด้วย  

     (1) นายกองค์การจ านวน 1 คน  
       (2) รองนายกองค์การ จ านวน 1 คน  
      (3) กรรมการจ านวน 8 – 18 คน  
            (4) เหรัญญิก จ านวน 1 คน  
  (5) ปฏิคม จ านวน 1คน  
             (6) นายทะเบียนจ านวน 1 คน  
 (7) ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 คน  
 (8) เลขานุการ จ านวน 1 คน 
 (9) ครูที่ปรึกษาจ านวน 1คน ให้นายกองค์การตาม (1) มาจากการเลือกตั้งของ 

สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตประเทศไทยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหาร
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติก าหนด 
  ข้อ 13 ให้คณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มี
หน้าที่ดังนี้ 
   (1) ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแนวปฏิบัติ เกณฑ์ กติกา ที่คณะกรรมการ
บริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ก าหนดเพ่ือให้การด าเนินงาน
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ทุกระดับเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
   (2) จัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยทุกระดับ 
อย่างน้อย ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยก าหนดให้มีการประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พ้ืนฐาน และหรือการเสนอผลงานของสมาชิกที่เกี่ยวกับกิจกรรมหลักและกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการ
พัฒนาหรือส่งเสริมความก้าวหน้าของสมาชิก 
   (3) ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือรับการประเมินผลการจัดกิจกรรมองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยของสถานศึกษา และสมาชิกเพ่ือคัดเลือกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทยมาตรฐานและสมาชิกดีเด่น ทุกปีการศึกษา 
   (4) ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยจัดให้มีขึ้นทุกระดับ 
  ข้อ 14 กรรมการตามข้อ 10 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
   (1) ระดับสถานศึกษา ต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
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   (2) ระดับสถานศึกษา ต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
   (3) ระดับภาค ต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาภาค 
   (4) ระดับชาติ ต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
   (5) คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ตาม (1) 
(2) (3) (4) ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 30 (4) ถึง (13) 
  ข้อ 15 คณะกรรมการตามข้อ 12 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 
   (1) ระดับสถานศึกษา ต้องสมัครเป็นสมาชิกขององค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ถูกต้องตามระเบียบและจะต้องยื่นใบสมัครเป็นคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
   (2) ระดับจังหวัด ต้องได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษาที่สังกัดและยื่นใบสมัครเป็นคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด 
   (3) ระดับภาค ต้องได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยระดับจังหวัด และยื่นใบสมัครเป็นคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับภาค 
   (4) ระดับชาติ ต้องได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับภาคและยื่นใบสมัครเป็นคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับชาติ 
   (5) คณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ตาม 
(1) (2) (3) (4) จะต้องไม่เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร 
  ข้อ 16 กรรมการตามข้อ 10 ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปีการศึกษา 
และกรรมการตามข้อ 12 ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปีการศึกษา ทั้งนี้ อาจได้รับการ
แต่งตั้งอีกก็ได้นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการอาจพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุ
ดังต่อไปนี้ 
   (1) ตาย 
  (2) ลาออก  
  (3) ขาดคุณสมบัติของการเป็นสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
และกรรมการด าเนินงานในองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยที่ตนสังกัด  
  (4) ได้รับโทษจ าคุกโดย ค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
   (5) คณะกรรมการบริหารมีมติสองในสามของจ านวนคณะกรรมการบริหารเท่าที่
มีอยู่ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยแต่ละระดับให้ออกเพราะความประพฤติเสื่อมเสีย 
บกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ  
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  (6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (7) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถในกรณีที่กรรมการพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนวาระให้ด าเนินการสรรหาหรือเลือกกรรมการแทนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจาก
ต าแหน่งและให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตน
แทนเว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่ด าเนินการก็ได้ใน
กรณีที่กรรมการด าเนินงานตามข้อ 12 พ้นจากต าแหน่งตามวาระให้ด าเนินการสรรหา และเลือก 
คณะกรรมการชุดใหม่ล่วงหน้าภายในเดือนกันยายนของทุกปีและให้ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอยู่
ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่  
  ข้อ 17 เมื่อได้สรรหาและเลือกตั้งกรรมการเสร็จสิ้นแล้วให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้แต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารองค์การ         
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคต    
แห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา 
  (2) ให้ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด 
  (3) ให้ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับจังหวัด  
  (4) ศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษเป็นผู้เสนอ
รายชื่อคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาคและระดับชาติให้
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นผู้แต่งตั้ง 
  (5) ให้ประธานคณะกรรมการบริหาร องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับภาคเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ ด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย    
ระดับภาค  
  (6) ให้ประธานคณะกรรมการบริหาร องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับชาติเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ  
  ข้อ 18  ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทยระดับชาติประกอบด้วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารองเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาผู้อ านวยการส านัก
ผู้อ านวยการศูนย์หัวหน้าหน่วยในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวนไม่เกิน 6 คน มาจากตัวแทนภาค 5 ภาค ๆ ละ 1 คน ตัวแทนจากศูนย์พัฒนาส่งเสริม 
ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษจ านวน 1 คน ให้ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริม 
ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษเสนอให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา       
ลงนามแต่งตั้งมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปีการศึกษา 
   ข้อ 19 ให้ศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษเป็น
หน่วยงานธุรการเพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุนและประสานงานให้การด าเนินการตามระเบียบนี้เป็นไปได้
โดยความเรียบร้อย  
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  ข้อ 20 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง       
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการถ้าประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากกรรมการหนึ่งคนให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน      
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

 หมวด 3 สมาชิกและสมาชิกภาพ  
  ข้อ 21 ประเภทของสมาชิก มี 3 ประเภท ดังนี้  
  (1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงซึ่งสมัครเป็นสมาชิกถูกต้องตามระเบียบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
  (2) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและผู้ที่เคยเป็นสมาชิกสามัญหลังจาก   
ที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วแจ้งความจ านงสมัครเป็นสมาชิกถูกต้องตามระเบียบขององค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย  
  (3) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือบุคคลอ่ืน ๆ ที่ได้รับการยกย่องในด้านสาขาวิชาชีพ   
ต่าง ๆ และเป็นผู้ให้ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือเพ่ือความเจริญก้าวหน้าให้แก่องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประ เทศไทย  
  ข้อ 22 สิทธิของสมาชิก 
   (1) แต่งเครื่องแบบและประดับเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ขององค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทยได้ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่ก าหนด 
   (2) เข้าร่วมกิจกรรมหรือประชุม ตามที่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
จัดให้มีขึ้นหรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมหรือการประชุมใด ๆ ในนามองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
   (3) เสนอความคิดเห็นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานเพ่ือความเจริญก้าวหน้า
ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยต่อคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย  
  (4) สมาชิกสามัญมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินงานองค์การ    
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินงานองค์การ 
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยยกเว้นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร 
   (5) สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญเฉพาะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีสิทธิเข้า
ร่วมประกวดแสดงแข่งขันกิจกรรมทุกระดับแล้วแต่กรณ ี 
  (6) ได้รับการยกย่องเชิดชูเมื่อมีผลงานดีเด่นตามข้อก าหนดขององค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย  
  ข้อ 23 สมาชิกทุกประเภทมีหน้าที่ดังนี้  
  (1) ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
โดยเคร่งครัด  
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  (2) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการด าเนินงานองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยมอบหมาย  
  (3) ช่วยเหลือส่งเสริมงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยให้มี
ศักยภาพ  
  ข้อ 24 การพ้นสภาพของสมาชิก ด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
   (1) ตาย 
   (2) ลาออก  
  (3) สมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญเฉพาะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นพ้นสภาพ
การเป็นนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา  
  (4) คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยมีมติให้
พ้นสภาพ 
   (5) สมาชิกกิตติมศักดิ์พ้นสภาพเมื่อคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทยมีมติให้พ้นสภาพและแจ้งมติให้สมาชิกนั้นทราบ  

 หมวด 4 การจัดกิจกรรมหลัก  
  ข้อ 25 กิจกรรมหลักและการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของสมาชิก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขคิดเป็นท าเป็น 
แก้ปัญหาเป็นปรับตัวเข้ากับชุมชนหรือสังคมที่เปลี่ยนแปลงมีทักษะความช านาญตามมาตรฐานวิชาชีพ 
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถ ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
  ข้อ 26 การจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ให้แบ่ง
กิจกรรมหลัก ออกเป็น 2 เป้าหมาย ดังนี้  
  เป้าหมายที่ 1การพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนดีและมีความสุข ประกอบด้วย แผนพัฒนา 
5 แผน ดังนี้  
  (1) แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม  
  (2) แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ  
  (3) แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
  (4) แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
  (5) แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนเก่งและมีความสุข ประกอบด้วย แผนพัฒนา 
5 แผน ดังนี้   
  (1) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  (2) แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  (3) แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
  (4) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ และความสามารถทางวิชาการ 
  (5) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล  นอกจาก
แผนการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้วองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา  
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ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ อาจจัดให้มีแผนการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ  
  ข้อ 27 ให้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยของแต่ละสถานศึกษาจัดตั้ง
ชมรมตามสาขาวิชาที่สถานศึกษาเปิดสอนโดยใช้ชื่อว่า ชมรมวิชาชีพ (ชื่อสาขาวิชา) สังกัดองค์การ    
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยของสถานศึกษานั้น  
  ข้อ 28 ให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการด าเนินงานขององค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทยจัดประชุมวิชาการ ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้งโดยให้มีการประกวด แสดง แข่งขัน หรือเสนอผลงานของสมาชิก
เกี่ยวกับกิจกรรมหลักกิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาหรือส่งเสริมความก้าวหน้าของสมาชิก 
  ข้อ 29 ให้จัดท าแผนงานโครงการกิจกรรมหลักกิจกรรมอ่ืน ๆ ระดับสถานศึกษาตามข้อ 26 
  ข้อ 30 การจัดตั้งชมรมวิชาชีพและการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ 
ให้จัดท าเป็นประกาศขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา  หมวด 5 
หมวดการเงินและการตรวจสอบ 

 หมวด 5 หมวดการเงินและการตรวจสอบ  
  ข้อ 31 รายได้ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยได้มาจาก  
  (1) ค่าบ ารุงกิจกรรมของสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญเฉพาะหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษาละ ไม่เกิน 300 บาทต่อคน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
  (2) ค่าลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนละไม่เกิน 150 บาทต่อคน ทั้งนี้ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
  (3) เงินสนับสนุนจากสถานศึกษาหรือจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในการจัดกิจกรรมของ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
  (4) เงินจากการหารายได้ขององค์การ 
  (5) เงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
  (6) เงินบริจาค  
  ข้อ 32 การจัดสรรรายได้ตามข้อ 31 ให้เป็นไปตามแผนงานโครงการกิจกรรมหลัก 
หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ของสถานศึกษาทั้งนี้ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการบริหารองค์การ    
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติก าหนด  
  ข้อ 33 การจัดเก็บและการรักษาเงินให้สถานศึกษาเป็นผู้เก็บเงินและรักษาเงินทั้งนี้   
ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ของสถานศึกษา  
  ข้อ 34 การเบิกจ่ายเงินตามข้อ 31 ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ของ
สถานศึกษาและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  ข้อ 35 ให้คณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับสถานศึกษาจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนงานโครงการกิจกรรมหลักหรือกิจกรรมอ่ืนๆ 
ต่อสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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 แนวปฏิบัติประกอบระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การ 
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 
 เพ่ือให้การจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยตามระเบียบส านักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและเรียบร้อยเป็นแนวเดียวกันจึงอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2557 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ก าหนดแนวปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ไว้ดังต่อไปนี้ 
  เรื่องท่ี 1 ว่าด้วยการจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
     ข้อ 1 สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เปิดสอนด้านวิชาชีพ 
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมสิ่ งทอหรือประเภทวิชาอ่ืน ๆ จัดประชุมครูและ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือท าความเข้าใจในเรื่องการจัดรูปองค์การประโยชน์และด าเนินกิจกรรมขององค์การ    
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
   ข้อ 2 พิจารณาครูที่มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ขององค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่ งประเทศไทยอย่างดีและมีความสามารถเหมาะสมเป็นครูที่ปรึกษาและร่วมใน
คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา  
  ข้อ 3 จัดนิทรรศการเชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษเก่ียวกับกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย  
  ข้อ 4 เตรียมสถานที่เพ่ือใช้เป็นส านักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
จัดหาอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ าส านักงานตลอดจนเอกสารระเบียบการให้พร้อม  
  ข้อ 5 ประชุมนักเรียน นักศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจถึงเรื่องขององค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทยในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้  
  (1) ประวัติและความเป็นมา ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
  (2) ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  
  (3) ระเบียบและแนวปฏิบัติประกอบระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง          
ประเทศไทย  
  (4) แผนงานโครงการเพ่ือพัฒนาคนดีและคนเก่งให้มีความสุข  
  (5) การประชุมวิชาการ ในระดับต่าง ๆ  
  (6) ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุง  
  (7) การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น  
  (8) การประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ  
  (9) ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินกิจกรรม  
    (10) ลักษณะขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและความสัมพันธ์
กับหน่วยงานอื่น ๆ 
  (11) เรื่องส าคัญอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  ข้อ 6 ล าดับขั้นตอนการขอจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยมี
ดังต่อไปนี้  



24 
 

  (1) สถานศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวน
นักเรียน นักศึกษา ทั้งหมดยื่นแสดงความจ านงขอจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับสถานศึกษาโดยแผนกวิชาส่งชื่อผ่านรองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา       
ถึงผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้รับใบอนุญาตหรือผู้จัดการเพ่ือเป็นหลักฐานแสดงความต้องการ 
(ตามแบบ อวท.01/1 )  
  (2) เมื่อสถานศึกษาได้รับแบบ อวท.01/1 แล้วให้สรรหาคณะกรรมการบริหาร
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษาตามระเบียบ ข้อ 10 และ ข้อ 14 (1) 
และให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้รับใบอนุญาตหรือผู้จัดการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา (ตามแบบ อวท.02/1) ตามระเบียบ 
ข้อ 17 (1) (3) คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
ได้พิจารณาค าขอและไม่ขัดข้องแล้วให้ประกาศจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับสถานศึกษาตามค าขอได้ (ตามแบบ อวท.03)  
  ข้อ 7 สถานศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา ในชมรมวิชาชีพฯ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 
ของจ านวน นักเรียน นักศึกษา ทั้งหมดของชมรมวิชาชีพฯ ยื่นแสดงความจ านงขอจัดตั้งชมรมวิชาชีพฯ 
โดยชมรมวิชาชีพฯส่งรายชื่อผ่านรองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ถึงผู้อ านวยการ
สถานศึกษา หรือผู้รับใบอนุญาต หรือผู้จัดการ เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงความต้องการ (ตามแบบ อวท.
01/2) ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา 
ประกาศจัดตั้งชมรมวิชาชีพ ตามระเบียบส านักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การ   
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) (ตามแบบ อวท.04) และ
แต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ (ตามแบบ อวท. 05 , อวท.05/1)          
ให้แต่งตั้งทุกปีการศึกษากรณีที่สมาชิกชมรมวิชาชีพฯ มีจ านวนน้อยกว่าจ านวนขั้นต่ าของ
คณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพฯ สามารถจัดตั้งชมรมวิชาชีพฯ ได้แต่การท างานและ        
การด าเนินกิจกรรมตามแผนงานให้ด าเนินการร่วมกับชมรมวิชาชีพฯ อ่ืน  
  ข้อ 8 ให้นักเรียน นักศึกษา ยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกชมรมวิชาชีพต่อนายทะเบียน
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (ตามแบบ อวท. 06) และสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ   
ในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา (ตามแบบ อวท. 10)  
  ข้อ 9 หมายเลขทะเบียนสมาชิกให้ใช้เลขรหัสประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา ตามบัญชี
รายชื่อใน ศธ 02 (อวท.26)  
  ข้อ 10 ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ และคณะกรรมการ
ด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา โดยประกาศรับสมัคร 
รายงานผล และประกาศแต่งตั้ง (ตาม แบบ อวท.07, อวท.07/1, อวท.08, อวท.09, อวท.11,อวท.
11/1, อวท.12 และ อวท.13)  
  ข้อ 11 การจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดับชาติให้เป็นไปตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ข้อ 7(2) (3) และ (4)  
  ข้อ 12 ให้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษาใช้ชื่อเต็ม
และชื่อย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา       
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ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ข้อ 5(1) ข้อ 13 
จัดท าป้ายชื่อองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยให้มีขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 80 เซนติเมตร 
ยาว 240 เซนติเมตรแล้วติดตั้งไว้ในที่เหมาะสม 
  ข้อ 13 จัดท าป้ายชื่อองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ให้มีขนาดไม่น้อย
กว่า กว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 240 เซนติเมตร 
  ข้อ 14 ส าหรับการใช้ชื่อและป้ายองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติให้ด าเนินการตามข้อ 12 และ ข้อ 13  
  ข้อ 15 ที่ตั้งส านักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด 
ระดับภาค ระดับชาติ ให้ด าเนินการ ดังนี้  
  (1) ระดับจังหวัด ให้จัดตั้งส านักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในสถานศึกษาท่ีประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดมอบหมาย 
  (2) ระดับภาคให้จัดตั้งส านักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
สถานศึกษาที่ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับ
ภาคปฏิบัติหน้าที่อยู่  
  (3) ระดับชาติ ให้จัดตั้งส านักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
 เรื่องท่ี 2 ว่าด้วยตราสัญลักษณ์และธงองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
  ข้อ 16 วัตถุประสงค์  
  (1) เพ่ือเป็นเอกลักษณ์ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
  (2) เพ่ือก าหนดเป้าหมาย และสร้างมาตรฐานการด าเนินการกิจกรรมองค์การ  
นักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย  
  ข้อ 17 ป้ายชื่อและตราสัญลักษณ์ให้ด าเนินการตามข้อ 13  
  ข้อ 18 ตราสัญลักษณ์ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
  ข้อ 19 ธงองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย แต่ละระดับ 
  (1) ระดับสถานศึกษา ใช้พ้ืนธงสีประจ าสถานศึกษาขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร 
ยาว 120 เซนติเมตร ปักตราสัญลักษณ์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยไว้ตรงกลาง 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ด้านล่างปักชื่อสถานศึกษาแนวตรงอยู่ใต้สัญลักษณ์
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยโดยปักชื่อภาษาไทยด้านหนึ่งและภาษาอังกฤษอีกด้านหนึ่ง  
  (2) ระดับจังหวัดใช้พ้ืนธงสีเดียวกับของจังหวัดกว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 120 
เซนติเมตรปักตราสัญลักษณ์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยไว้ตรงกลางขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ด้านล่างปักชื่อจังหวัดแนวตรงอยู่ใต้สัญลักษณ์องค์การ         
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยโดยปักชื่อภาษาไทยด้านหนึ่ง และภาษาอังกฤษอีกด้านหนึ่ง 
ส าหรับอาชีวศึกษากรุงเทพด้านล่างปักชื่อภาษาไทย  กรุงเทพมหานคร (อศก.) และอาชีวศึกษา      
มหานครด้านล่างปักชื่อภาษาไทย กรุงเทพมหานคร (อศม.) อีกด้านหนึ่งให้ปักชื่อภาษาอังกฤษ 
BANGKOK  
  (3) ระดับภาคใช้สีแตกต่างที่แต่ละภาคก าหนดขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 
120 เซนติเมตร ปักตราสัญลักษณ์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยไว้ตรงกลางขนาด
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เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ด้านล่างปักชื่อภาคแนวตรงอยู่ใต้สัญลักษณ์องค์การ     
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยโดยปักชื่อภาษาไทยด้านหนึ่งและภาษาอังกฤษอีกด้านหนึ่ง  
  1) ภาคเหนือ สีเหลือง  
  2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สีแสด  
  3) ภาคกลาง สีขาว  
  4) ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สีฟ้า  
  5) ภาคใต้ สีเขียว 
 (4) ระดับชาติ ขนาดกว้าง100 เซนติเมตรยาว 150เซนติเมตร ใช้สีขาว แดง
เลือดหมู และน้ า เงินเข้ม ปักตราสัญลักษณ์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยไว้ตรงกลาง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อย กว่า 30 เซนติเมตร ด้านล่างปักชื่อแนวตรงอยู่ใต้สัญลักษณ์องค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยโดยปักชื่อภาษาไทยด้านหนึ่ง และภาษาอังกฤษอีกด้านหนึ่ง  
 ข้อ 20 ค าขวัญขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
 

ค าขวัญ ภาษาไทย 
เรียนเพ่ือรู้สู่ปฏิบัติมีสมรรถนะ 

อาชีวะบริการสร้างมาตรฐานชีวิต 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ยึดมั่นหลักพอเพียง 

เคียงสังคมสมดุลสู่ทุกรุ่นที่ยั่งยืน 

ค าขวัญภาษาอังกฤษ 
Learn  for  Vocational Competency 

Service  for  Standard  of  living 
Cherish  for  Self-Sufficient  Economy 

Sustain  Social  Balance  Development 
 
         เรียน เพื่ อรู้สู่ปฏิบั ติ มีสมรรถนะ (Learn for Vocational Competency) หมายถึ ง       
การเรียนที่ผสมผสานความรู้ทั่วไป กับความรู้ใหม่ในเรื่องต่าง ๆ อย่างละเอียดลึกซึ้ง หมายรวมถึง
การฝึกฝนวิธีเรียนรู้ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการ
หรือวิชาการท่ีมีอยู่ในตัวเองน าไปสู่การฝึกหัดการปฏิบัติเกิดการพัฒนาก้าวหน้าถึงขั้นเชี่ยวชาญ 

         อาชีวะบริการสร้างมาตรฐานชีวิต  (Service for Standard of living) หมายถึงการมี
จิตใจในการให้บริการที่ดีการเรียนรู้จากการบริการที่ช่วยให้บุคคลเข้าใจผู้อ่ืน และตระหนักดีว่า 
มนุษย์เราจะต้องพ่ึงพาอาศัยกันด าเนินโครงการร่วมกัน และเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ 
โดยตระหนักในความแตกต่างหลากหลาย ความเข้าใจอันดีต่อกันและสันติภาพว่าเป็นสิ่งล้ าค่า 
คู่ควรแก่การหวงแหนสร้างเป็นมาตรฐานเพื่อชีวิตที่ดีกว่า 

         เศรษฐกิจสร้างสรรค์ยึดม่ันหลักพอเพียง (Cherish for Self-Sufficient Economy) 
หมายถึง การศึกษาวิชาชีพที่สร้างสรรค์การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจโดยการจัดการที่ท าให้เกิดความ
เพียงพอของรายได้ 
        เคียงสังคมสมดุลสู่ทุกรุ่นที่ยั่งยืน (Sustain Social Balance Development) หมายถึง 
ความพึงพอใจของบุคคลทีมีความสมดุลแห่งสัมพันธ์ บุคคลพึงพอใจที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนที่มี
คุณลักษณะเหมือนกันกับตนหรือไม่เหมือนกับตนในประเด็นส าคัญ ๆ ที่ตนยอมรับการตอบสนอง
ความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันโดยไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไป    
ในอนาคต ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
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 ข้อ 21 คติพจน์ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย “มีคุณธรรม ล้ าเลิศ
ความรู้เป็นผู้ช านาญ บริการดีเยี่ยม”  
 ข้อ 22 ค าปฏิญาณ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

 ข้อ 1 ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
 ข้อ 2 ข้าพเจ้าจะบริการสังคมด้วยจิตสาธารณะอย่างแท้จริง  
 ข้อ 3 ข้าพเจ้าจะยึดมั่นในคติพจน์ และปฏิบัติตามค าขวัญด้วยหลักจรรยาบรรณ

วิชาชีพขององค์การตลอดไป  
 ข้อ 23 จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

 ข้อ 1 ต้องใช้ความรู้และทักษะของข้าฯ ในการพัฒนาวิชาชีพของข้าฯ และ
ถ่ายทอดผู้อ่ืนที่จะ ตามมา 

 ข้อ 2 ต้องเสริมสร้างวิจารณญาณ และความเป็นพ่ีน้องกันกับผู้มีวิชาชีพเดียวกัน  
 ข้อ 3 ต้องยกย่องรักษาเกียรติและฐานะของวิชาชีพส่วนรวมเหนือกว่าส่วนตัว  

 ข้อ 4 ต้องไม่ใช้วิธีการที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมที่มีผลกระทบกระเทือนต่อความก้าวหน้า
หรือความมั่นคงของวิชาชีพ  

 ข้อ 5 ต้องวางตัวเป็นธรรม สุภาพเรียบร้อย ต่อพ่ีน้องร่วมอาชีพ  
 ข้อ 6 ต้องประพฤติหรือวิจารณ์ต่อพี่น้องร่วมวิชาชีพ ก็แต่ด้วยความเคารพทั้งนี้

เพ่ือเกียรติยศแห่งวิชาชีพและจะงดเว้นจากการวิจารณ์เพ่ือให้ตนเองได้รับผลประโยชน์  
 ข้อ 7 ต้องไม่ยินยอมให้ผู้ใดเสี่ยงภัยแทนในงานวิชาชีพซึ่งต้องเสี่ยงอันตราย  
 ข้อ 8 ต้องช่วยป้องกันไม่ให้เกิดกระทบกระทั่งกันระหว่างพ่ีน้องร่วมวิชาชีพ  
 ข้อ 9 ต้องประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ ต่อพ่ีน้องร่วมวิชาชีพและคนทั่วไป  
 ข้อ 10 ต้องกระตือรือร้นกับความส าเร็จของพ่ีน้องร่วมอาชีพเสมือนของตนเอง 
 ข้อ 24 เครื่องหมายประจ าต าแหน่งและภาระหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินงาน

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 เรื่องที่ 3 วา่ด้วยคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวชิ าชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยทุกระดับ 

  ข้อ 25 ให้ทุกชมรมมีคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ จ านวนไม่น้อยกว่า 7 คน 
แต่ไม่เกิน 25 คน  

 ข้อ 26 คณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพประกอบด้วย  
 (1) ประธานชมรม  
 (2) รองประธานชมรม 
  (3) กรรมการ (ไม่เกิน 18 คน)  
 (4) เหรัญญิก 
  (5) ปฏิคม  
 (6) นายทะเบียน  
 (7) ประชาสัมพันธ์  
 (8) เลขานุการ  
 ข้อ 27 คณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ อยู่ในต าแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่

วันที่ 1 มีนาคม จน สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของปีถัดไป และอาจได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งใหม่ได้ 
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ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา เป็น
ผู้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ  

 ข้อ 28 กรณีกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ ต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งว่างลงก่อน
หมดวาระและจะท าให้การด าเนินงานของชมรมนั้นไม่เรียบร้อยจะต้องมีการสรรหาหรือเลือก
กรรมการแทนภายใน 15 วัน เว้นแต่วาระเหลือไม่ถึง 30 วันไม่ต้องด าเนินการก็ได้และให้อยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากับก าหนดเวลาของผู้ที่ตนแทน  

 ข้อ 29 กรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ พ้นจากต าแหน่งเมื่อนอกจากการพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระกรรมการอาจพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 

  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) ขาดคุณสมบัติของการเป็นสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ 

ในองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยที่ตนสังกัด  
 (4) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 
  (5) คณะกรรมการบริหาร มีมติสองในสามของจ านวนคณะกรรมการบริหาร 

เท่าที่มีอยู่ขององค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษาให้ออกเพราะความ
ประพฤติเสื่อมเสียบกพร่องต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 

  (6) เป็นบุคคลล้มละลาย  
 (7) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ  
 ข้อ 30 หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ 
  (1) บริหารงานทั่วไปของชมรมวิชาชีพ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ระเบียบแนว

ปฏิบัติตลอดจน มติของคณะกรรมการบริหาร ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคและ
ระดับชาติ  

 (2) บริหารงานของชมรมวิชาชีพ ให้เกิดความก้าวหน้าเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก 
โดยสอดคล้องกับระเบียบแบบแผนของสถานศึกษา กฎกระทรวง และขนบธรรมเนียม อันดีงาม   
ของชาติ 

  (3) วางแผนงานหรือโครงการกิจกรรม และแผนการใช้เงินของชมรมวิชาชีพ ให้
เหมาะสมและเป็นไปตามแนวปฏิบัติขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยว่าด้วยเรื่อง
การเงิน พ.ศ. 2557 อย่างรอบคอบรัดกุม 

  (4) ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน โครงการกิจกรรมหลัก หรือกิจกรรมอ่ืนของ
ชมรมวิชาชีพและ สถานศึกษา 

 (5) รักษาความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจในการท างานระหว่างสมาชิกของ
ชมรมวิชาชีพ  

 (6) ควบคุมสมาชิกชมรมวิชาชีพ ให้ปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติ รวมถึง
พิจารณาโทษการ กระท าที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบของสมาชิกโดยความเห็นชอบของครูที่ปรึกษา  

 (7) การพิจารณาความผิดตาม (6) ให้มีโทษด้วยการงดใช้สิทธิตามระเบียบฯ  
ข้อ 22 (1) (2) (3) (4) (5) และรายงานผลการพิจารณาความผิดให้ประธานคณะกรรมการบริหาร
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษาทราบ 
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  (8) รายงานผลการจัดกิจกรรมของชมรมวิชาชีพต่อประธานคณะกรรมการ 
บริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา  

 ข้อ 31 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง 
 (1) ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้นๆ เว้นแต่ผู้ที่

ก าลังศึกษาใน ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร 
 (2) ต้องเป็นสมาชิกของชมรมวิชาชีพนั้นๆ และมีหลักฐานแสดงว่า ได้ช าระเงิน

ค่าลงทะเบียนและเงินค่าบ ารุงกิจกรรมในภาคเรียนนั้น ๆ ตามแนวปฏิบัติขององค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทยว่าด้วยเรื่องการเงิน พ.ศ. 2557  

 (3) มีความประพฤติดี โดยมีหนังสือรับรองจากครูที่ปรึกษาประจ าชั้นหรือ       
ประจ ากลุ่มเป็นหลักฐาน  

 ข้อ 32 คุณสมบัติผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
  (1) ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น  
 (2) ต้องเป็นสมาชิกของชมรมวิชาชีพนั้น ๆ และมีหลักฐานแสดงว่าได้ช าระ

ค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงกิจกรรมในภาคเรียนนั้น  ๆ ตามแนวปฏิบัติขององค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทยว่าด้วยเรื่องการเงิน พ.ศ. 2557  

 ข้อ 33 การสมัครรับเลือกตั้งผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 31 กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน ยื่นต่อ
ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพภายในเวลาที่ก าหนด  

 ข้อ 34 การด าเนินการเลือกตั้ง  
 (1) ให้คณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพชุดปัจจุบันจัดให้มีการเลือกตั้ง

คณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพชุดใหม่ภายในเดือนกันยายนของทุกปี  
 (2) ให้คณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ ชุดปัจจุบัน ด าเนินการเลือกตั้งให้

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องตามระบอบประชาธิปไตยโดยประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ 
และหลักเกณฑ์ในการับสมัครและการหาเสียงเลือกตั้งให้สมาชิกชมรมวิชาชีพได้ทราบโดยทั่วถึงก่อน
วันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วันและให้จัดเตรียมบัตรหีบบัตรคูหาเลือกตั้งใบรวมคะแนนใบรายงานผลการ
เลือกตั้งตลอดจนเอกสารจ าเป็นอื่น ๆ  

 (3) ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนได้กล่าวปราศรัยหาเสียงอย่างเป็นทางการต่อ
หน้าสมาชิกของชมรมวิชาชีพทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1 ครั้งจะเป็นที่ในแผนกหรือหอประชุมหรือหน้าเสา
ธงชาติหรือท่ีเหมาะสมก่อนการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 1 วัน  

 (4) ก าหนดวัน เวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ด าเนินงานชมรมวิชาชีพก าหนด  

 (5) เมื่อถึงก าหนดปิดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ให้นับคะแนนในทันทีโดยจัดท า
ป้ายแสดงคะแนนให้เห็นทั่วกันแล้วรายงานผลการเลือกตั้งต่อประธานคณะกรรมการบริหารองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยของสถานศึกษาผ่านครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานชมรม
วิชาชีพ  

 (6) การจัดสรรต าแหน่ง คณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพตาม ข้อ 36 ให้ผู้ได้
คะแนนสูงสุดเป็นประธานชมรมผู้ได้คะแนนอันดับที่ 2 เป็นรองประธานชมรมส่วนต าแหน่งอ่ืน ๆ ให้  
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ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนรองลงมาหรือพิจารณาคัดเลือกจากสมาชิกของ
ชมรมวิชาชีพที่เห็นว่าเหมาะสม 

 ข้อ 35 ให้มีการรับมอบงานระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพชุดปัจจุบัน
กับชุดใหม่ภายในเดือนกุมภาพันธ์  

 ข้อ 36 ให้มีคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับสถานศึกษาเป็นไปตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ข้อ 12  

 ข้อ 37 การจัดสรรต าแหน่ง คณะกรรมการด าเนินงานตามข้อ36 ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุด
เป็นนายก องค์การ ผู้ได้คะแนนอันดับที่ 2 เป็นรองนายกองค์การ ส่วนต าแหน่งอ่ืนๆ ให้ผู้ที่ได้รับเลือก
เป็นนายกองค์การ พิจารณาผู้ที่ได้คะแนนรองลงมา หรือพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการ
ด าเนินงานชมรมวิชาชีพที่เห็นว่าเหมาะสม  
 ข้อ 38 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
  (1) มีคุณสมบัติของผู้สมัครตามข้อ 31 ในฐานะขององค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศ ไทย ระดับสถานศึกษา  
 (2) ต้องได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานชมรมวิชาชีพประเภทวิชาเท่านั้น  
 (3) ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพที่สังกัดลงชื่อรับรองใน   
ใบสมัคร  

 ข้อ 39 ผู้มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบส านักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ข้อ 22 (4) 

 ข้อ 40 การด าเนินการเลือกตั้งให้ปฏิบัติตามข้อ 34 ส่วนการมอบหมายงานระหว่าง
คณะกรรมการ ด าเนินงานชุดปัจจุบันกับชุดใหม่นั้นให้ปฏิบัติตามข้อ 35  
 ข้อ 41 จ านวนและต าแหน่งของคณะกรรมการด าเนินงานระดับจังหวัดให้ถือตามข้อ 
36 ในฐานะขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด  
 ข้อ 42 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเลือกตั้ง 
  (1) ต้องเป็นนายกองค์การระดับสถานศึกษาเท่านั้น 
  (2) ต้องมีครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานระดับสถานศึกษาที่ต้นสังกัด   
ลงชื่อรับรอง  
 ข้อ 43 ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ต้องเป็นคณะกรรมการด าเนินงานชุดใหม่ของ
สถานศึกษาใน จังหวัดนั้นๆ  
 ข้อ 44 การสมัครรับเลือกตั้งให้ผู้ที่มีคุณ สมบัติตามข้อ 42 กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
ยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินงาน ระดับจังหวัดภายในวันเวลาที่ก าหนด  
 ข้อ 45 การด าเนินการเลือกตั้ง 
 (1) ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ระดับจังหวัด ในการประชุม
วิชาการ ระดับจังหวัด  
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 (2) ในการด าเนินการเลือกตั้งให้ยึดถือวิธีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 
และให้ ด าเนินงานเลือกตั้ง ให้เสร็จสิ้นภายในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต       
แห่งประเทศไทยระดับจังหวัดคราวนั้น 
 ข้อ 46 การมอบหมายงานระหว่างคณะกรรมการด าเนินงาน ชุดปัจจุบันกับชุดใหม่ให้
ด าเนินการใน พิธีปิด การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด  

ข้อ 47 จ านวนและต าแหน่งของคณะกรรมการด าเนินงานระดับภาค ให้ถือตามข้อ 36  
ในฐานะ ของภาค  
 ข้อ 48 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกตั้ง 
 (1) ต้องเป็นนายกองค์การระดับจังหวัด เท่านั้น 
 (2) ต้องมีครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานระดับสถานศึกษาที่ตนสังกัด     
ลงชื่อรับรอง 
 ข้อ 49 ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ต้องเป็นคณะกรรมการด าเนินงานองค์การ   
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษาปีการศึกษาถัดไปของสถานศึกษารวมทั้งผู้มี
รายชื่อตามประกาศผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในจังหวัดนั้น  

ข้อ 50 การสมัครรับเลือกตั้งให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 48 กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน 
ยื่นต่อคณะกรรมการ ด าเนินงานระดับภาคภายในวัน เวลาที่ก าหนด  

 ข้อ 51 การด าเนินการเลือกตั้ง 
 (1) ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระดับภาค ในการประชุมวิชาการ 
ระดับภาค 
 (2) ในการด าเนินงานเลือกตั้ง ใช้วิธีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย       
และให้ด าเนินงานเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นภายในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต       
แห่งประเทศไทยระดับภาคคราวนั้น ข้อ 42 การมอบหมายงานระหว่างคณะกรรมการด าเนินงาน    
ชุดปัจจุบันกับชุดใหม่ให้ด าเนินการในพิธีปิดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง    
ประเทศไทยระดับภาค  
 ข้อ 53 จ านวนและต าแหน่งของคณะกรรมการด าเนินงาน ระดับชาติ ให้ถือตามข้อ 36 
ในฐานะของชาติ  
 ข้อ 54 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกตั้ง 
 (1) ต้องเป็นนายกองค์การระดับภาค เท่านั้น 
 (2) ต้องมีครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานระดับสถานศึกษาที่ตนสังกัด             
ลงชื่อรับรอง  
 ข้อ 55 ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งต้องเป็นคณะกรรมการด าเนินงานองค์การ    
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ปีการศึกษาถัดไปรวมทั้งผู้มีรายชื่อตามประกาศ   
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในภาคนั้น  
 ข้อ 56 การสมัครรับเลือกตั้งให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 54 กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
ยื่นต่อคณะกรรมการ ด าเนินงานระดับชาติภายในวัน เวลาที่ก าหนด  

ข้อ 57 การด าเนินการเลือกตั้ง 
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  (1) ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระดับชาติ ในการประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ  
 (2) ในการด าเนินการเลือกตั้งใช้วิธีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย และให้
ด าเนินงานเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นภายในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับชาติคราวนั้น 
 ข้อ 58 การมอบหมายงานระหว่างคณะกรรมการการด าเนินงาน ชุดปัจจุบันกับชุดใหม่ 
ให้ด าเนินการในพิธีปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ  
 ข้อ 59 ถ้าคณะกรรมการด าเนินงานในทุกระดับต าแหน่งใดว่างลงก่อนหมดวาระ และ
จะท าให้การด าเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยนั้นไม่เรียบร้อยให้ด าเนิน  
การตามระเบียบฯ ข้อ 16  

 ข้อ 60 หน้าที่วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการ
ด าเนินงานทุกระดับให้เป็นไปตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การ   
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ข้อ 12 และข้อ 16  

 ข้อ 61 ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพคณะกรรมการด าเนิน  
งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติให้ประธานชมรมหรือนายกองค์การเป็นประธานในการประชุมกรณีประธานชมรมหรือนายก
องค์การไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานชมรม หรือรองนายกองค์การปฏิบัติหน้าที่แทน และใน
การประชุมทุกครั้งต้องแจ้งให้ครูที่ปรึกษาเข้าประชุมด้วยเพื่อให้ค าแนะน าปรึกษา  

 ข้อ 62 การประชุมคณะกรรมการตามข้อ 61 ทุกครั้งต้องมีกรรมการมาประชุมเกิน
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน กรรมการทั้งหมดจึงถือว่าครบองค์ประชุม การลงมติให้ถือเสียงข้างมากเป็น
เกณฑ์กรรมการคนหนึ่ง มีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็น      
ผู้ชี้ขาด 

 ข้อ 63 ให้คณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ และคณะกรรมการด าเนินงาน
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา จัดประชุมเป็นประจ าอย่างน้อย 
ภาคเรียนละ 1 ครั้งในการประชุมทุกครั้งต้องจดบันทึกการประชุมไว้เป็นหลักฐานส่วนคณะกรรมการ
ด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ    
ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้งหรือตามที่คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทยระดับนั้น ๆ ก าหนด  

 ข้อ 64 แต่ละชมรมวิชาชีพหรือองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับ
สถานศึกษา ระดับ จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติต้องจัดการประชุมสมาชิกในโอกาสต่อไปนี้  
 (1) การรับสมาชิกสามัญ 
 (2) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  
 (3) การประชุมวิชาการ  
 (4) การเลือกตั้งกรรมการด าเนินงาน  
 (5) อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย เห็นชอบ  
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 ข้อ 65 หากมีโอกาสหรือกรณีพิเศษนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 63 ให้แต่ละชมรม
วิชาชีพหรือองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดับชาติ จัดการประชุม สมาชิกได้ตามความเหมาะสม 

 เรื่องท่ี 4 ว่าด้วยครูที่ปรึกษา 
 ข้อ 66 ครูที่ปรึกษามี 3 ประเภท ดังนี้  
 (1) ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ  
 (2) ครูที่ปรึกษาสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 
 (3) ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย  

 ข้อ 67 ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย มี 4 ระดับ ดังนี้ 
  (1) ครูที่ปรึกษาระดับสถานศึกษา  
 (2) ครูที่ปรึกษาระดับจังหวัด  
 (3) ครูที่ปรึกษาระดับภาค 
 (4) ครูที่ปรึกษาระดับชาติ  

 ข้อ 68 เพ่ือสร้างศรัทธาแก่สมาชิกและเพ่ือความก้าวหน้าของชมรมวิชาชีพหรือ
องค์การทุกระดับ ครูที่ปรึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
 (1) มีความรู้ความสามารถในเรื่องชมรม องค์การและระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็น
อย่างดี  
 (2) มีประสบการณ์เก่ียวกับชมรม องค์การ หรือกิจกรรมเยาวชน  
 (3) มีจิตวิทยาในการท างาน การจูงใจ เกี่ยวกับเยาวชน  
 (4) มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่เคารพนับถือของ
นักเรียน นักศึกษา และมวลสมาชิก  
 (5) มีความเสียสละ กระตือรือร้น และให้ความสนใจอย่างจริงจัง ในด้านกิจกรรม
เยาวชน  
 (6) มีความรู้เรื่องการท างาน และการอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตย 
 (7) สามารถส่งเสริมให้สมาชิกกล้าแสดงออก และเกิดความคิดสร้างสรรค์  

 (8) สามารถจัดหรือวางแผนการด าเนินงานของชมรม หรือองค์การให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือ ตามล าดับที่เหมาะสม 
 (9) สามารถจูงใจหรือโน้มน้าวให้สมาชิกได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ 
 (10) สามารถท างานหรือประสานงานกับบุคคลทั่วไปได้เป็นอย่างดี  
 (11) มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนแนวทางในการท างานหรือการแก้ปัญหา
จนไปสู่จุดประสงค์ของชมรมหรือองค์การได้เป็นอย่างดี  
 (12) มีระบบในการวางแผนงานหรือโครงการ และสามารถปรับเปลี่ยนแผนงาน
หรือโครงการได ้ 

 ข้อ 69 ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้  
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 (1) เป็นพี่เลี้ยงและให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการและสมาชิกของชมรมวิชาชีพ
ในเรื่องทั่วไป  
 (2) ให้ค าแนะน าในการเขียนหรือเสนอโครงการ ของชมรมวิชาชีพให้ถูกต้องและ
เหมาะสม ตลอดจนสรุปและรายงานผล  
 (3) ดูแลเรื่องควบคุม ให้การด าเนินงานของชมรมวิชาชีพเป็นไปด้วยดีตามโครงการ  
และถูกต้องตามระเบียบหรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
  (4) รับผิดชอบเรื่องการเงิน ของชมรมวิชาชีพร่วมกับประธานและเหรัญญิกชมรม
วิชาชีพ ตามแนว ปฏิบัติประกอบระเบียบฯ ว่าด้วยเรื่องการเงิน พ.ศ. 2557(ปรับปรุง พ.ศ.2558) และ
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2560 
 (5) ดูแลรับผิดชอบส านักงาน ทรัพย์สิน เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนสิทธิ
ประโยชน์ของมวล สมาชิกของชมรมวิชาชีพ 
 (6) ช่วยวางแผนหรือหาแนวทางในการพัฒนาให้ชมรมวิชาชีพหรือสมาชิก 
เจริญก้าวหน้าหรือมี ส่วนร่วมในโครงการ ได้ฝึกทักษะสอดคล้องกับความสามารถความต้องการส่วน
บุคคลตลอดจนคุณธรรมและ จริยธรรม อันดีงามอ่ืนๆ  
 (7) เป็นผู้ประสานงานระหว่างชมรมวิชาชีพหรือสมาชิก หรือกรรมการกับครู
เจ้าหน้าที่ท้ังในและ นอกสถานศึกษา  
 (8) เป็นผู้ประสานงานระหว่างชมรมวิชาชีพ หรือสมาชิกหรือกรรมการกับชมรม
วิชาชีพ องค์การ ระดับต่างๆ  

  ข้อ 70 ครูที่ปรึกษาสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้  
 (1) มีหน้าที่ตามข้อ 69 (1), (2), (3) และ(6) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกดีเด่น
โครงการภายใต้ การนิเทศของตน 
 (2) ติดตามผลงานของสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศของตนโดยใกล้ชิด
ตลอดจนให้ ค าแนะน า ในการแก้ปัญหานั้นๆ อย่างจริงจัง  

 ข้อ 71 ครูที่ปรึกษาของคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับ สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติมีหน้าที่ดังต่อไปนี้  

 (1) มีหน้าที่ตาม ข้อ69 ใน ฐานะและบทบาท ของระดับ สถานศึกษา ระดับ
จังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ  
 (2) กระตุ้นและส่งเสริมสมาชิกของหน่วยพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า 
 (3) กระตุ้นและส่งเสริมสมาชิกของสถานศึกษาให้ท าโครงการสมาชิกดีเด่นภายใต้
การนิเทศ เพ่ือ คัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่น ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
ตามล าดับ 
 (4) กระตุ้นและส่งเสริมสมาชิกพัฒนาตนเอง ให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม ระดับ
สถานศึกษา ระดับ จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติมากข้ึน 
 (5) กระตุ้นและส่งเสริมให้กรรมการและสมาชิก พัฒนาองค์การของตน ให้เป็นที่
ยอมรับของระดับ สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ  

 ข้อ 72 การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ ให้ชมรมวิชาชีพ
เสนอชื่อครูที่มีคุณสมบัติตามข้อ 68 จ านวน 1 คน ต่อคณะกรรมการบริหาร องค์การนักวิชาชีพใน
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อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา เพ่ือแต่งตั้งเป็นประธานครูที่ปรึกษาคณะกรรมการ  
ด าเนินงานชมรมวิชาชีพ มีก าหนดวาระ 1 ปีเช่นเดียวกับคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ 
  ข้อ 73 การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 
  (1) สมาชิกของชมรมวิชาชีพที่ท าโครงการสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิ เทศ 
พิจารณาเห็นว่าครูที่ปรึกษาของตนหรือชมรมวิชาชีพอ่ืนคนใดหรือหลายคนเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถและยินดีที่จะให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับโครงการของตนได้เป็นอย่างดีแล้วยื่นค าร้อง
ขอให้ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
ให้มีประกาศแต่งตั้งเป็นครูที่ปรึกษาสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ  
  (2) ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ 1คน จะเป็นครูที่ปรึกษา
สมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศกี่โครงการก็ได้ และวาระการเป็นครูที่ปรึกษาจะสิ้นสุดลงเมื่อ
โครงการนั้นเสร็จสิ้น  
  ข้อ 74 การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับสถานศึกษา พิจารณาคัดเลือก ครูที่ปรึกษาจากชมรมวิชาชีพใดชมรมวิชาชีพหนึ่ง ที่มีคุณสมบัติ
ตามข้อ 68 แล้วเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริหาร ระดับสถานศึกษา ประกาศแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
คณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา 
   ข้อ 75 การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทยระดับจังหวัดให้ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดประกาศแต่งตั้งครูที่ปรึกษาของ
องค์การที่นายกองค์การระดับจังหวัดสังกัด  
  ข้อ 76 การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทยระดับภาคให้ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับภาค ประกาศแต่งตั้ง ครูที่ปรึกษาขององค์การ ที่นายกองค์การ ระดับภาคสังกัด  
  ข้อ 77 การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย  ระดับชาติ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคต         
แห่งประเทศไทย ระดับชาติประกาศแต่งตั้งครูที่ปรึกษาขององค์การที่นายกองค์การระดับชาติ 
 เรื่องที่ 5 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา ซึ่งคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ทุกระดับ 
  ข้อ 78 คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ประเทศไทย ระดับ
สถานศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 25 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือ
ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้จัดการเป็นประธานคณะกรรมการ รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 
นักศึกษาเป็นรองประธานคณะกรรมการ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ครูประจ าแผนกวิชา จ านวนไม่
เกิน 15 คน หัวหน้างานพัสดุ หัวหน้างานการเงิน หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ เป็นกรรมการ 
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ และครูที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   วาระการด ารงต าแหน่งการพ้นจากต าแหน่ง และการประกาศแต่งตั้งให้เป็นไปตาม
ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2562) ข้อ 16 และ ข้อ 17 (1) 
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  ข้อ 79 คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
จังหวัด จ านวนไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 25 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประธาน
กรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน เป็น
รองประธานคณะกรรมการ ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 
นักศึกษา ทุกสถานศึกษา เป็นกรรมการ ให้ประธานคณะกรรมการเลือกรองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการประกาศแต่งตั้งให้เป็นไปตาม
ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศท
ไทย พ.ศ.2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ข้อ 16 และข้อ 17(2) 
  ข้อ 80 คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค 
จ านวนไม่น้อยกว่า 15 คน แต่ไม่เกิน 25 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
  วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งและการประกาศแต่งตั้งให้เป็นไปตาม
ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ข้อ 16 และข้อ 17(4) 
  ประธานคณะกรรมการบริหาร ระดับภาคและคณะกรรมการมาจากความเห็นชอบ
ของประธานคณะกรรมการบริหาร ระดับจังหวัด กรรมการและเลขานุการ มาจากการเสนอของ
ประธานคณะกรรมการ กรรมการบริหาร ระดับภาค 
  ข้อ 81 คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ 
จ านวน 33 คน ประกอบด้วยประธานคณะกรรม 1 คน คณะกรรมการบริหาร ระดับภาค ที่เป็น
ตัวแทนภาค ภาคละ 5 คน ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการ
พิเศษ เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง กรรมการและเลขานุการ 1 คน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 5 
คน มาจากกรรมการและเลขานุการภาค 
  วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งและการแต่งตั้งให้เป็นไปตามระเบียบ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ข้อ 16 และข้อ 17(4) 
  ประธานคณะกรรมการบริหาร ระดับชาติ มาจากความเห็นชอบของประธานคณะ
กรรมการบริหารระดับภาค กรรมการและเลขานุการมาจากการเสนอของประธานคณะ
กรรมการบริหาร ระดับชาติ 
  คณะกรรมการที่เป็นตัวแทนภาค ให้ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริหาร 
ระดับภาค และกรรมการตามความเห็นของประธานคณะกรรมการบริหาร ระดับภาค 
 เรื่องท่ี 9 ว่าด้วยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน 
  ข้อ98 ให้มีการประกวด แสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน ปีการศึกษาละ 1 
ครั้งทุกปี ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
  ข้อ 99 การประกวด แสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน ด าเนินการเป็น 4 
ระดับ ดังนี้ 
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   (1) การประกวด แสดง แข่งขันระดับสถานศึกษาด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ภาคเรียนที่ 1 
   (2) การประกวด แสดง แข่งขันระดับจังหวัด ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อน ระดับ
ภาคไม่น้อยกว่า 30 วัน 
   (3) การประกวด แสดง แข่งขันระดับภาค ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อน ระดับชาติ
ไม่น้อยกว่า 30 วัน 
   (4) การประกวด แสดง แข่งขันระดับชาติ ให้แต่ละภาคส่งผู้ที่ได้รับรางวัลระดับ
ภาค อันดับที่ 1-3 เข้าร่วมประกวด แสดง แข่งขันระดับชาติต่อไป 
  ข้อ 100 ชนิดและประเภททักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน ที่จะจัดให้มีการประกวด 
แสดง แข่งขันให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ เป็นผู้
ก าหนด 
  ข้อ 101 ชนิดและประเภททักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน ที่จะจัดให้มีการประกวด 
แสดง แข่งขันครั้งแรกและต้องมีผู้เข้าร่วมประกวด แสดง แข่งขัน ไม่น้อยกว่า 5 ทีม จากทุกภาค โดย
ให้ด าเนินการจัดในรูปแบบการสาธิต ระดับภาค ก่อนน าเข้าร่วมการประกวด แสดง แข่งขัน 
ระดับชาติ ต่อไป 
  ข้อ 102 ชนิดและประเภททักษะวิชาชีพ ที่มีการเรียน การสอนครบทุกภาค แต่มีทีม
แข่งขันไม่ครบ 5 ทีม ของแต่ละภาค ให้สามารถเข้าร่วมประกวด แสดง แข่งขัน ในระดับชาติได้โดย
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร ฯ ระดับชาติ 
  ข้อ  103 ในการประกวด แสดง แข่ งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน ให้ มี
คณะกรรมการสองคณะ ดังนี้ 
    (1) คณะกรรมการอ านวยการประกวด แสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พ้ืนฐาน 
    (2) คณะกรรมการด าเนินงานประกวด แสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทั กษะ
พ้ืนฐาน 
  ข้อ 104 คณะกรรมการอ านวยการประกวด แสดง แข่งขัน มีหน้าที่ ดังนี้ 
    (1) เสนอแนะและให้ค าปรึกษา แก่คณะกรรมการจัดการประกวด แสดง แข่งขัน 
    (2) วินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ 
    (3) วินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ที่มิได้บัญญัติไว้ในข้อแนวปฏิบัตินี้ 
    (4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใด เกี่ยวกับการประกวด แสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พ้ืนฐาน ตามที่คณะกรรมการบริหาร ฯ มอบหมาย 
    (5) ค าวินิจฉัย มติ ค าสั่งของคณะกรรมการบริหาร ฯ ให้เป็นที่สิ้นสุด 
  ข้อ 105 คณะกรรมการด าเนินงานประกวด แสดง แข่ง ขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พ้ืนฐาน มีหน้าที่ ดังนี้ 
    (1) จัดการประกวด แสดง แข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ตามระเบียบฯ ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยข้อ 13(2) 
    (2) เสนอปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากการด าเนินงานตามแนวปฏิบั ตินี้ เพ่ือให้
คณะกรรมการอ านวยการประกวด แสดง แข่งขันวินิจฉัย 
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    (3) รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ต่อคณะกรรมการอ านวยการประกวด แสดง 
แข่งขันในกรณีที่ประเมินค่าบุคคลหรือคณะบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการประกวด แสดง แข่งขันฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่คณะกรรมการบริหารฯ ก าหนดไว้ 
    (4) ด าเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการประกวด แสดง แข่งขัน ได้แก่ ใบสมัคร บัญชี
รายชื่อบัตรประจ าตัวผู้เข้าแข่งขัน เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันการขึ้นทะเบียนตลอดทั้ง
การสรุปผลและประเมินผลการแข่งขันให้เป็นที่เรียบร้อย 
    ตลอดทั้งการสรุปผลและประเมินผลการแข่งขันให้เป็นที่เรียบร้อย 
  ข้อ 106 ระเบียบและกติกาการแข่งขั้นในการประกวด แสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพ้ืนฐานระดับชาติ แต่ละหลักสูตร ประเภทวิชา สาขางานให้คณะกรรมการบริหารองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ เป็นผู้ก าหนด ข้อคุณสมบัติของผู้เข้าประกวด แสดง 
แข่งขัน ให้เป็นไปตามคณะกรรมการด าเนินการจัดการประกวด แสดง แข่งขันเป็นผู้ก าหนด 
  ข้อ 107 รางวัลการประกวด แสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน ให้มีการจัดท า
รางวัลในการประกวด แสดง แข่งขันระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ประกอบด้วย โล่รางวัล 
ประกาศนียบัตร ดังต่อไปนี้ 
    (1) รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล และหรือเกียรติบัตร 
    (2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เกียรติบัตร 
    (3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เกียรติบัตร 
    (4) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เกียรติบัตร 
    (5) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 เกียรติบัตร 
    (6) รางวัลชมเชย 
    (7) เกียรติบัตร เข้าร่วมประกวด แสดง แข่งขัน 
  ข้อ 108 ให้คณะกรรมการด าเนินงานจัดการประกวด แสดง แข่งขั้นจัดพิธีมอบรางวัล
เพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
 เรื่องที่ 10 ว่าด้วยคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นภายใต้
การนิเทศ 
  ข้อ 109 คณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทยแต่ละรับ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) คณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับจังหวัด ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ครูที่มีความรู้ความ
ช านาญเกี่ยวกับองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย โดยประธานคณะกรรมการบริหาร
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้ง 
   (2) คณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค ประกอบด้วย
ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ โดยประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาค เป็นผู้แต่งตั้ง 
   (3) คณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับชาติ ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ โดยประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ เป็นผู้แต่งตั้ง 
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   (4) ให้ด าเนินการประเมินให้แล้วเสร็จสิ้นก่อนการประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย แต่ละระดับ 
   (5) คณะกรรมการตาม (1) (2) (3) ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม และมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยก าหนด 
  ข้อ 110 ให้แจ้งผลการประเมินต่อประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ที่มีผลการประเมินองค์การ
มาตรฐานระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เพ่ือเข้ารับเกียรติบัตร โล่ หรือหนังสือส าคัญ
อ่ืน ๆ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในระดับนั้น 
  ข้อ111 คณะกรรมการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มีดังนี้ 
   (1) ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ 
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ครูที่มีความรู้ความช านาญเกี่ยวกับองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย โดยประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทยระดับจังหวัด เป็นผู้แต่งตั้ง 
   (2) ระดับภาค ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ               
โดยประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาค เป็นผู้
แต่งตั้ง 
   (3) ระดับชาติ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ               
โดยประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ เป็นผู้
แต่งตั้ง 
   (4) ให้ด าเนินการประเมิน ให้แล้วเสร็จสิ้นก่อนการประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย แต่ละระดับ 
   (5) คณะกรรมการตาม (1) (2) (3) ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม และมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ก าหนด 
  ข้อ 112 ให้แจ้งผลการประเมินต่อประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทยเพ่ือเข้ารับเกียรติบัตร โล่ หรือหนังสือส าคัญอ่ืน ๆ ในงานประชุมวิชาการ
องคก์ารนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในระดับนั้น 
 เรื่องท่ี 11 ว่าด้วยการประเมินผล กิจกรรมชมรมวิชาชีพ 
  ข้อ 113 วัตถุประสงค์และผู้เข้ารับการประเมิน 
   (1) การประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ตามแนวปฏิบัตินี้เป็นการประเมิน
เพ่ือให้สมาชิกได้ส าเร็จการศึกษาครบตามก าหนดในหลักสูตรนั้น ๆ และหรือเพ่ือรับหนังสือรับรองการ
ร่วมกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
   (2) ผู้เข้ารับการประเมินผลคือ สมาชิกสามัญขององค์การ ที่เรียนในทุกหลักสูตร
ทุกระดับและทุกระบบที่จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษานั้น ๆ  
  ข้อ 114 ประเภทของกิจกรรม 
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   (1) กิจกรรมส าหรับนักเรียน นักศึกษาในระบบชั้นเรียน คือ กิจกรรมที่จัดโดย
สถานศึกษาหรือชมรมวิชาชีพ อันได้แก่ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมชมรมวิชาชีพตามเวลาที่ก าหนด 
และกิจกรรมกลางของสถานศึกษาหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ  
   (2) กิจกรรมส าหรับนักเรียน นักศึกษานอกระบบชั้นเรียน คือ กิจกรรมที่จัดโดย
หน่วยงาน ชมรมสมาคมหรือองค์กรอ่ืนนอกสถานศึกษา อันได้แก่กิจกรรมประจ าหน่วยงานนั้น ๆ 
กิจกรรมพิเศษท่ีหน่วยงานก าหนดกิจกรรมท่ีสมาชิกเข้าร่วมกับ ชุมชน สังคม หรือองค์กรพิเศษอ่ืน ๆ  
  ข้อ 115 การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิก 
   (1) สมาชิกชมรมวิชาชีพต้องช าระเงินค่าลงทะเบียนกิจกรรมอย่างครบถ้วนและ
ถูกต้องตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ.2557 ข้อ 31 
   (2) นายทะเบียนชมรมวิชาชีพแต่ละชมรมวิชาชีพบันทึกรายชื่อของสมาชิก (ตาม
แบบ อวท.15) 
   (3) สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆที ่ก าหนดไว้ใน ข้อ 114 
   (4) ให้นายทะเบียนของชมรมวิชาชีพหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะ
กรรมกาบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา บันทึกหลักฐานเข้า
ร่วมกิจกรรมของสมาชิกทุกครั้งและเก็บเอกสารหรือหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม ตามข้อ 
114(1) และหรือข้อ 114(2) ไว้เพ่ือตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรม
ชมรมวิชาชีพตามท่ีก าหนด 
  ข้อ 116 เกณฑ์การประเมินผล 
   (1) สมาชิกชมรมวิชาชีพ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามข้อ 114(1) และหรือ 
114(2) และผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดในข้อ 116(2) จึงถือว่าผ่าน (ผ) กิจกรรมชมรมวิชาชีพ ใน
ภาคเรียนนั้น ๆ เพ่ือส าเร็จหลักสูตรได้ และหรือเพ่ือรับหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา นั้น ๆ  
   (2) การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม ให้ประเมินทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
ให้ได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของการปฏิบัติกิจกรรม ตามข้อ 114(1) หรือข้อ 114(2) 
   (3) หลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลอาจเป็นระเบียบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรที่
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ก าหนดหรือหลักฐาน/หนังสือรับรอง
การเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงาน/องค์กรภายนอกสถานศึกษาก็ได้ 
   (4) สมาชิกชมรมวิชาชีพที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามข้อ 116(2) ถือว่าไม่ผ่าน 
(มผ) กิจกรรมชมรมวิชาชีพในภาคเรียนนั้น ๆ  
  ข้อ 117 วิธีประเมินผล 
   (1) ประธานคระกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับสถานศึกษาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ประกอบด้วย รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาเป็นประธาน หัวหน้างานกิจกรรมฯ เป็นรองประธาน 
ครูที่ปรึกษา คณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
สถานศึกษา ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ นายกองค์การ ระดับสถานศึกษา 
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นายทะเบียนทุกชมวิชาชีพเป็นกรรมการ และนายทะเบียนองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ (ตามแบบ อวท.16) เป็นปีๆ ไป 
   (2) นายทะเบียนของชมรมวิชาชีพ ตามข้อ 115(4) น าหลักฐานการเข้าร่วม
กิจกรรมของสมาชิกตามข้อ 114 เสนอผ่านประธานชมรมวิชาชีพ ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ และ
คณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพตามล าดับ 
   (3) ให้คณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพพิจารณา และประเมินการ
เข้าร่วมกิจกรรมนั้นของสมาชิกตามหลักเกณฑ์ ในข้อ 116 อนุมัติให้แล้วเสร็จพร้อมการอนุมัติผล
กิจกรรมชมรมวิชาชีพตามล าดับ 
   (4) ให้นายทะเบียนแต่ละชมรมวิชาชีพ คัดส าเนาผลการประเมินผลกิจกรรม
ชมรมวิชาชีพที่อนุมัติแล้วเป็น 4 ชุด โดยมอบให้งานทะเบียนของสถานศึกษา 1 ชุด งานวัดผลและ
ประเมินผลของสถานศึกษา 1 ชุด องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 1 
ชุด และมอบให้ชมรมวิชาชีพติดประกาศแจ้งให้สมาชิกชมรมวิชาชีพของตนทราบ 1 ชุด 
  ข้อ 118 การซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ 
   (1) สมาชิกชมรมวิชาชีพผู้ใดไม่ผ่านกิจกรรมชมรมวิชาชีพ (มผ) ตามข้อ 116(4) 
ซึ่งไม่อาจส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ และ/หรือไม่อาจได้รับหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม
ของ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาได้ จะต้องยื่นค าร้องขอซ่อม
กิจกรรมชมรมวิชาชีพ ต่อคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ (ตามแบบ อวท.18) พร้อม
กับช าระเงินค่าลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ข้อ 31(2) ภายใน
สัปดาห์ที่ 2 ของภาคเรียนถัดไปที่งานการเงินของวิทยาลัย 
   (2) ให้คณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ด าเนินการให้สมาชิกชมรมวิชาชีพผู้ยื่นค าร้องของซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ได้ปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย ตามวัตถุประสงค์ส าคัญของชมรมวิชาชีพ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ให้กรรมการประเมินผลรวบรวม
หลักฐานด าเนินการเพ่ือการประเมินผล แล้วรายงานผลการซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ (ตามแบบ 
อวท. 19) 
   (3) ในกรณีที่สมาชิกผู้ขอซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ไม่ผ่านการประเมินผลตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด (มผ) ให้ด าเนินการตามข้อ 118(1) และข้อ 118(2) จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผล (ผ) ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จในภาคเรียนที่ลงทะเบียนซ่อม 
  ข้อ 119 ในกรณีที่สมาชิกชมรมวิชาชีพ ลงทะเบียนเรียนเพ่ือปรับค่าระดับคะแนนให้
สูงขึ้น หรือเรียนซ้ าบางรายวิชา เรียนภาคฤดูร้อน เรียนระหว่างภาค โดยที่สมาชิกผู้นั้นได้ปฏิบัติ
กิจกรรม ผ่าน (ผ) ไม่ต้องปฏิบัติกิจกรรมชมรมวิชาชีพในภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียนนั้น 
  ข้อ 120 ในกรณีที่สมาชิกชมรมวิชาชีพได้รับอนุญาตผู้อ านวยการสถานศึกษาให้ออก
ฝึกงานหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการตามหลักสูตรที่ก าหนด ให้ประผลและน าผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของสมาชิกในสถานประกอบการ โดยครูผู้รับผิดชอบ และครูฝึกในสถานประกอบการ 
  ข้อ 121 ในกรณีที่สมาชิกชมรมวิชาชีพ ย้ายสถานศึกษา ให้สถานศึกษาเดิมจัดส่ง
หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมและหรือหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมตามข้อ 114 พร้อมหลักฐาน



42 
 

การประเมินผลกิจกรรมอ่ืน ๆ ของสมาชิกผู้นั้นไปยังสถานศึกษาใหม่ โดยแนบไปกับระเบียบผลการ
เรียน (รบ) ของสถานศึกษา 
  ข้อ 122 ในกรณีที่สถานศึกษาจัดตั้งชมรมอ่ืน ๆ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
ชมรมวิชาชีพที่สมาชิกสังกัด 
 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกบัโครงการและการประเมินโครงการ 
 

  1. ความหมายของโครงการ  
     ความหมายของโครงการ ได้มีนักวิชาการหลายท่านอธิบายความหมายไว้หลากหลาย 
เช่น รัตนะ บัวสนธ์ (2549: 4) ได้ให้ความหมายของโครงการว่า หมายถึง ส่วนย่อยส่วนหนึ่งของแผนงาน 
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม ทรัพยากรในการด าเนินงานและระยะเวลาด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น  ส าราญ มีแจ้ง (2550: 6) กล่าวว่า โครงการ หมายถึง กลุ่มของ
กิจกรรม แผนงาน หรือ ส่วนหนึ่งของแผนงานที่ต้องใช้ทรัพยากรในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ  เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2550: 80-81) กล่าวว่า โครงการเป็นลักษณะ
งานที่ไม่ใช่งานประจ า เป็นงานที่เกิดขึ้นตามความจ าเป็นของสถานการณ์ในสังคม จะต้องด าเนินการ
ไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ภายในระยะเวลาและงบประมาณที่ระบุไว้ที่แน่นอน เมื่องานเสร็จสิ้น
โครงการก็สิ้นสุดลง พิสณุ ฟองศรี (2551: 34) กล่าวว่า โครงการไม่ใช่งานประจ าตามปกติที่มีลักษณะ
เป็นโปรแกรมที่ก าหนดไว้ตลอด แต่จะช่วยเสริมงานปกติให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้  ในขณะที่ สมคิด พรมจุ้ย 
(2552: 23-24) กล่าวว่า โครงการหมายถึงหน่วยของแผนงานหรือกลุ่มของกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกัน เพ่ือการบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ มีลักษณะเด่นชัดมีระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดที่
แน่นอน และมักจะเป็นงานพิเศษที่ต่างไปจากงานประจ า โครงการประกอบด้วยงาน (Task) และ
กิจกรรม (Activity) ซึ่งสอดคล้องกับ เชาว์ อินใย (2553: 2) กล่าวว่า โครงการเป็นส่วนย่อยส่วนหนึ่ง
ของแผนงาน ซึ่งประกอบด้วยชุดของกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างมีระบบ มีการก าหนดทรัพยากรในการ
ด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน โดยออกแบบมาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ
และ Royse et al. (2001) ได้ให้ความหมายของโครงการไว้ว่า หมายถึง ชุดของกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่าง
มีระบบ โดยออกแบบมาเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการ 

 จากการศึกษาความหมายของโครงการโดยนักวิชาการสรุปได้ว่า โครงการหมายถึง 
ชุดของกิจกรรมที่ไม่ใช้เป็นกิจกรรมหรืองานปกติ เป็นแผนการด าเนินงานที่เป็นระบบ จะน าไปปฏิบัติ
ได้โดยมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานอย่างชัดเจน กิจกรรมมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน มีระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดของงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ  

2. ความส าคัญของโครงการ  
            มนุษย์ได้มีการวางแผน หรือก าหนดการด าเนินกิจกรรมในการปฏิบัติงานต่าง ๆ มา
ตั้งแต่ดึกด าบรรพ์แล้ว เพียงแต่ในสมัยก่อนจะมีกิจกรรมไม่มากนักหรือไม่สลับซับซ้อนมากนัก จึงอาจ
ก าหนดล าดับขั้นการปฏิบัติงานไว้ในใจได้ แต่ในปัจจุบันสภาพสังคมและกิจกรรมต่าง ๆ มีความ
ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ การวางแผนหรือโครงการต้องท าอย่างเป็นระบบ ซึ่งความส าคัญของโครงการ 
มีดังนี้ (พิสณุ ฟองศรี, 2551: 36)  
  1. เป็นแนวทางหรือวิธีการที่จะน าไปสู่ปรากฏการณ์ท่ีต้องการจะให้เกิดขึ้นในอนาคต
อย่างมรีะบบ โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกิจกรรมต่าง ๆ ไว้  
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  2. ท าให้การก าหนดล าดับขั้นของกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องท าให้ต่อเนื่องสอดคล้อง
กันอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากรต่าง ๆ และมีประสิทธิผลได้  
   3. ท าให้เกิดการประสานระหว่างผู้ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องไม่ให้
กิจกรรมบางอย่างขาดหายไปหรือซ้ าซ้อนกัน  
  4. ท าให้เกิดการประเมินผลอย่างมีขั้นตอนและมีคุณภาพที่ดี ท าให้ได้สารสนเทศจาก
การประเมินที่เป็นประโยชน์ 
  กล่าวโดยสรุป ความส าคัญของโครงการเพ่ือ เป็นแนวทางหรือวิธีการที่จะน าไปสู่
ปรากฏการณ์ที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีระบบ ท าให้การก าหนดล าดับขั้นของกิจกรรมมี
ความต่อเนื่องสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ  ท าให้เกิดการประสานระหว่างผู้ปฏิบัติงานหรือ
หน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และท าให้เกิดการประเมินผลอย่างมีข้ันตอนและมีคุณภาพที่ดี   
 3. ลักษณะของโครงการที่ดี  
 โครงการเป็นชุดของกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบเพ่ือให้การปฏิบัติงานในกิจกรรม
ขององค์กรบรรลุเป้าหมาย โดยมีแผนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และก าหนดวัตถุประสงค์ ตามระยะ 
เวลาที่ก าหนด โครงการที่ดีจะเอ้ือประโยชน์แก่บุคคล หน่วยงาน ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ซ่ึงลักษณะ
ของโครงการที่ดี 9 ประการ ดังนี้ (พิสณุ ฟองศรี, 2551: 38)  
 1. มีพ้ืนฐานมาจากข้อมูลที่เป็นจริงและผ่านการวิเคราะห์แล้ว  
 2. สนองตอบความต้องการของประชากรหรือผู้รับบริการ     
 3. สามารถแก้ปัญหา พัฒนาองค์การหรือหน่วยงานได้  

4. มีรายละเอียดของวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้สูง  
5. สาระของโครงการมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน เช่น วัตถุประสงค์สอดคล้องกับ

ปัญหา กิจกรรมหรือวิธีการด าเนินการ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป็นต้น  
6. มีรายละเอียดโครงการเพียงพอ เข้าใจง่าย และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้สะดวก  
7. มีระยะเวลาแน่นอนในการด าเนินงานทั้งเริ่มต้นและสิ้นสุด  
8. ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร  
9. สามารถติดตามประเมินผลได้  

 ในขณะที่ สมคิด พรมจุ้ย (2552: 23-24) กล่าวว่าโครงการที่ดีมีลักษณะส าคัญ 6 ประการ ดังนี้  
1. มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ของโครงการหนึ่งๆ 

อาจมีหลายข้อ  
2. มีความเป็นเอกเทศ โครงการแต่ละโครงการจะต้องมีการก าหนดขอบเขตของการ

ด าเนินงานและความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน  
3. มีการก าหนดรูปแบบและรายละเอียดการด าเนินงานที่สอดคล้องกลมกลืนกับ

โครงการหนึ่งๆ จะต้องมีการด าเนินงานต่าง ๆ ที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนสิ้นสุด
โครงการที่เป็นระบบและมีระเบียบ  

4. มีการระบุทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินงานทั้งทรัพยากรด้านบุคคล และ 
แหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนโครงการ งบประมาณและแหล่งเงินทุนที่จะน ามาด าเนินงาน  
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5. มีการก าหนดระยะเวลาเริ่มต้น และระยะสิ้นสุดที่แน่นอนโครงการจะต้องมีการ
ก าหนดจุดเริ่มต้นว่าเริ่มโครงการเมื่อใดและจะด าเนินงานต่อไปจนถึงระยะเวลาอันใดเป็นเวลาสิ้นสุด
โครงการ จึงไม่ใช่เป็นงานที่ท าประจ าเรื่อย ๆ แต่มีการก าหนดระยะเวลาไว้อย่างแน่นอน  

6. สามารถน าไปปฏิบัติได้เป็นโครงการที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่เป็นโครงการ
ที่เลื่อนลอยหรือสวยหรู น าไปปฏิบัติไม่ได้  
 นอกจากนี้ เชาว์ อินใย (2553: 10-11) กล่าวว่า โครงการค่อนข้างมีลักษณะที่ชัดเจนซึ่งจะท า
ให้สามารถแยกโครงการที่ดีและไม่ดีออกจากกันได้ ลักษณะของโครงการที่ด ีคือ  
 ประการแรก โครงการต้องมีคณะท างาน (Staffing) โครงการที่ขาดคณะท างานที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญก็จะท างานได้ไม่ประสบผลส าเร็จ ตัวอย่างเช่น โครงการกองทุนหมู่บ้าน 1 ล้านบาท 
ก็ต้องมีคณะท างานที่มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการกองทุน คณะท างานอาจจะมีเวลาท างาน
พร้อมกันหลายๆ โครงการ หรืออุทิศตัวเพียงโครงการเดียว 
 ประการที่สอง โครงการต้องมีงบประมาณ (Budgets) เพราะว่าการท างานของคณะ
บุคคลต้องใช้ทรัพยากรที่เป็นเงิน บางครั้งโครงการถูกแบ่งแยกโดยงบประมาณ  แต่อย่างไรก็ตาม       
มีโครงการที่ใช้เงินทุนน้อย  
 ประการที่สาม การให้เงินทุนที่มั่นคง (Stable Funding) มีความส าคัญที่จะท าให้
โครงการประสบความส าเร็จ ขวัญก าลังใจและผลงานจะลดลงเมื่อลูกจ้างไม่ได้รับเงินเดือนตามปกติ 
หรือให้ท างานที่ไม่ใช่หน้าที่  
 ประการที่สี่ โครงการที่ดีมีลักษณะโดดเด่นในตัวของมันเอง โดยสรุป สามารถมองเห็น
ได้หรือเป็นที่รู้จักของสาธารณชน หรือประชาชนจะจ าโครงการที่ดีจากค าขวัญ สัญลักษณ์ หรือ การ
โฆษณาของรัฐบาล เช่น โครงการกองทุนหมู่บ้าน 1 ล้านบาท โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคและ
โครงการบ้านเอ้ืออาทร เป็นต้น เมื่อองค์กรมีโครงการหลายโครงการ บางครั้งอาจจะมีปรัชญา 
นโยบาย กระบวนการและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกัน หรือแม้แต่แนวทางการด าเนินงานของคณะท างาน 
และเวลาที่ใช้ในการจัดท าโครงการ การเปรียบเทียบท าได้อย่างง่าย ๆ เพ่ือแยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างโครงการหนึ่งออกจากโครงการอื่น ๆ  
 ประการที่ห้า ปรัชญาการให้บริการที่ดี โครงการของรัฐบาล เช่น โครงการ 30 บาท
รกัษาทุกโรคจะมีปรัชญาการให้บริการว่า ยินดีต้อนรับทุกคน ปรัชญาการให้บริการเป็นการสื่อสารได้
อย่างชัดเจนว่ากลุ่มลูกค้าต้องถูกต้องเสมอ โครงการที่คลุมเครือ ไม่ชัดเจนจะสร้างปัญหาอย่างมากให้
ผู้ประเมิน ดังนั้น โครงการต่างๆ ที่ดีจะถูกสร้างบนความน่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์ และมีการตีพิมพ์
ในวารสารที่มีชื่อเสียงนั่นก็คือ ก่อนที่ผู้ด าเนินโครงการจะลงไปแก้ปัญหาสังคม และเริ่มให้การ
ช่วยเหลือจะต้องศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆ เพ่ือหาวิธีการที่ดีท่ีสุดน าไปใช้ในโครงการต่าง ๆ  
 ประการที่หก โมเดลเชิงทฤษฎี (Theoretical Model) นั่นก็คือ ก่อนที่ผู้จัดท าโครงการ
จะลงไปแก้ปัญหาสังคมและเริ่มให้ความช่วยเหลือ มีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องคิดว่า ท าไมปัญหาจึง
เกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งจะเป็นการท างานที่ดีที่สุดเพ่ือจะแก้ไขสถานการณ์นั้นๆ โมเดลเชิงทฤษฎีจะสร้าง
หลักการในแต่ละโครงการ และเสนอแนะวิธีการที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งจะท าให้ความพยายามในการ
แก้ปัญหามีความชัดเจน  
 กล่าวโดยสรุป โครงการที่ดีควรมีลักษณะดังนี้คือ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบหรือมีคณะท างาน
ที่มีการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ระบุทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินงาน การก าหนด
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รูปแบบและรายละเอียดการก าหนดการด าเนินงานที่สอดคล้อง กลมกลืนกัน มีการก าหนดระยะเวลา
เริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุด และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง   
 4. ความหมายของการประเมินและการประเมินโครงการ  
 การประเมินโครงการเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญอีกอย่างหนึ่งในการด าเนินโครงการ 
การประเมินโครงการเป็นการประเมินคุณค่าของงานโครงการ หรือกิจกรรมทางการศึกษาต่างๆ  
นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการที่ใช้ในวงการอ่ืนทั่วไปหรือกิจกรรมอ่ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานนั้น ๆ  เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับประกอบการตัดสินใจ  การเลือกทางเลือกที่เหมาะสมในการ
ปรับปรุง พัฒนา แก้ไข งานโครงการ หรอืกิจกรรมนั้น ๆ ให้เจริญก้าวหน้า 
 ความหมายของการประเมิน   
            ส าหรับความหมายของการประเมินได้มีผู้ให้ความหมายไว้มากมาย  ในที่นี้จะ
กล่าวถึงความหมายของการประเมินที่สอดคล้องกับรูปแบบการประเมินที่ใช้ในครั้งนี้  บางครั้งใช้ค าว่า   
การประเมินค่าหรือการประเมินผล  ซึ่งตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Evaluation  โดยมีผู้ให้ความหมายไว้
ดังนี้ 
  เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2550: 8-9) ให้ข้อสรุปว่า การประเมินเป็นกระบวนการ
ตัดสินใจหรือตัดสินคุณค่าขั้นสุดท้าย เช่น Assessment ใช้เพ่ือหาค าตอบว่านักเรียนเป็นอย่างไร  
ได้รับความส าเร็จด้านไหน ส่วน Evaluation ใช้หาค าตอบถึงผลหรือประสิทธิผลการจัดการเรียนการ
สอน เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า Assessment เป็นส่วนหนึ่งของ Evaluation ในด้านการประเมินผล
โครงการมีแนวความคิดที่พิจารณาได้จากความหมายของการประเมิน ดังนี้ 
     1) การประเมินหมายถึง การวัด ในช่วง ค .ศ . 1900-1930 นักประเมินผลทาง
การศึกษานิยามการประเมินว่าเป็นการวัดผล ท าให้การประเมินเน้นความเป็นปรนัย/ความถูกต้องที่
เป็นอยู่จริงความเที่ยงตรงของการวัดมาตรฐานของเครื่องมือที่ใช้วัด  การวิเคราะห์เชิงปริมาณจาก
คะแนนที่วัดได้ การค้นหาเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือน ามาใช้เปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานโครงการ 
ส าหรับการตัดสินใจและการวินิจฉัยคุณค่า 
      2) การประเมินเป็นการวิจัย กล่าวคือ การประเมินเป็นการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยทางสังคม เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพ่ือน าผลการวิจัยมาตัดสินและพัฒนาโครงการด้านการ
วางแผนและติดตามให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ
น าโครงการไปปฏิบัติ มีการประเมิน มีการออกแบบวิจัย สร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์และเชิงตรรกวิทยาอย่างเป็นระบบ  เพ่ือมุ่งตอบค าถามว่าโครงการนั้น
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่ และมีความส าเร็จระดับใด (แต่ไม่มีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือแสวงหา
องค์ความรู้ใหม่ๆ) ผลการศึกษาจะน าไปใช้ในการตัดสินใจและเป็นทางเลือกในการปฏิบัติ 
    3) การประเมินเป็นการตรวจสอบและติดตามผลงานที่ได้ประเมินแล้ว  กล่าวอีกนัย
หนึ่งคือโครงการใดที่ได้ผ่านการประเมินแล้ว ก็จะท าการประเมินอีกครั้งเพ่ือดูว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
หรือไม่โดยมีกระบวนการและเทคนิควิธีส าหรับอ้างอิงผลการประเมินอย่างมีระบบ 
 ในส่วนของ อัลคิน (Alkin 1987, อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์ 2547: 2) ให้ความหมายว่า 
เป็นกระบวนการก าหนดขอบเขตการตัดสินใจ การเลือกข้อมูลที่ เหมาะสมการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ตลอดจนการเขียนรายงานสรุป  เพ่ือให้ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจได้เป็นแนวทางเลือกวิธีการปฏิบัติ
สอดคล้องกับ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2549: 6)  ที่ได้กล่าวไว้ว่า การประเมินค่าหรือการประเมินผล 
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หมายถึง การตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งถือเป็นนิยามพ้ืนฐานในทางการจัดการ การประเมินค่า
หรือการประเมินผลเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ การตัดสินใจเลือก
ทางเลือกโดยอาศัยสารสนเทศที่ถูกต้อง สุพักตร์ พิบูลย์ (2551: 70) กล่าวไว้ว่า การประเมินเป็น
กระบวนการที่เน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วตัดสินคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ โดยเทียบกับเกณฑ์ เป็น
กระบวนการที่ช่วยให้ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ งานประเมินที่พบได้โดยทั่วไป คือ การประเมิน
นโยบาย แผนงาน และโครงการ และ พิสณุ ฟองศรี (2551: 4) ให้ความหมายของการประเมินว่า 
หมายถึงกระบวนการตัดสินคุณค่าของสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยน าสารสนเทศหรือผลจากการวัดมา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด นอกจากนี้ สมคิด พรมจุ้ย (2552: 37) ให้ความหมายของการประเมิน
ว่าหมายถึงการตรวจสอบความ ก้าวหน้าของโครงการหรือแผนงาน ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการนั้น ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด ได้ผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่เพียงใด ซึ่งเป็นกระบวนการที่
ก่อให้เกิดสารสนเทศ เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพสูง การประเมิน (Evaluation) 
ประกอบด้วย การวัด (Measurement) บวกกับการตัดสินใจ (Judgment)  
      จากการศึกษาความหมายดังกล่าวข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า การประเมินนั้นเป็น
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีความน่าเชื่อถือ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อสนเทศที่ชัดเจน 
จะได้น าไปใช้ในการตัดสินคุณค่า คุณภาพ และประกอบการตัดสินใจ หาแนวทางเลือกที่เหมาะสมใน
การปฏิบัติต่อไป 
  ความหมายของการประเมินโครงการ   
             ในส่วนที่ เกี่ยวกับความหมายของการประเมินโครงการ ได้ มีนักการศึกษาหรือ
นักวิชาการด้านการประเมินหลายท่านได้ให้ความหมายการประเมินโครงการไว้ เช่น วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ 
และสุริยา วีรวงศ์ (2551 : 5) กล่าวว่า การประเมินโครงการ (Project  Evaluation) ในความหมาย 
“นักประเมินผล” คือการพิสูจน์ว่า ผลที่ได้รับเป็นไปตามที่คาดหมายหรือไม่เพียงใด ในขณะที่
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2549: 6) ได้กล่าวไว้ว่า การประเมินค่าหรือการประเมินผล หมายถึงการตัดสิน
คุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งถือเป็นนิยามพ้ืนฐานในทางการจัดการ นิยม นิยามการประเมินค่าหรือการ
ประเมินผลว่าเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศเพ่ือการติดสินใจ การตัดสินใจเลือกทางเลือก
โดยอาศัยสารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสม เมื่อผ่านการสังเคราะห์ให้เป็นองค์ความรู้ จะท าให้เกิดปัญญา 
สอดคล้องกับ พิสณุ  ฟองศรี (2551: 68) ได้สรุปความหมายของการประเมินโครงการไว้ว่า เป็น
กระบวนการตัดสินคุณค่าของโครงการในระยะหนึ่งระยะใดหรือทุกระยะ โดยน าสารสนเทศจากการวัด
มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เพ่ือตัดสินใจจัดท าโครงการ ทดลองหรือน าร่อง ปรับเปลี่ยน 
ระงับ ปรับปรุง ขยายผล หรือยกเลิกโครงการนั่นเอง และ เชาว์ อินใย (2553: 4) ให้ความหมายของ
การประเมินโครงการไว้ว่า การประเมินโครงการหมายถึง กระบวนการพิจารณาตัดสินคุณค่า โดยการ
ค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากชุดของกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างมีระบบมาประกอบการตัดสินใจ  
ตีค่าผลการด าเนินการนั้นว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการ 
   จากความหมายของการประเมินโครงการตามแนวคิดของนักการศึกษาดังกล่าว  
พอสรุปได้ว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
เกณฑ ์แล้วตัดสินคุณค่าหรือปรับปรุงแผนและวิธีการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 
         5. ประเภทของการประเมินโครงการ 
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 ประเภทของการประเมินโครงการ สมคิด พรมจุ้ย (2552: 38-41) ได้อธิบายไว้ว่า การ
ประเมินแบ่งได้หลายประเภทตามแต่จะใช้เกณฑ์ใดเป็นหลักในการแบ่ง ประเภทของการประเมิน
แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ แบ่งโดยยึดจุดมุ่งหมายของการประเมิน ยึดหลักในการประเมิน และล าดับ
เวลาในการประเมิน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

           1. แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน  แบ่งได้เป็น 2 ประเภท  คือ 
         1.1 การประเมินเพ่ือปรับปรุงบางครั้งก็เรียกว่า  การประเมินความก้าวหน้า   

(Formative  Evaluation) 
         1.2 การประเมินสรุปผลเรียกว่า การประเมินผลสรุป  (Summative  Evaluation) 

       2. แบ่งตามหลักยึดในการประเมิน  แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
          2.1 การประเมินโดยยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก  (Goal – Based  Evaluation)  เป็น
การประเมินที่ว่าท าได้บรรลุประสงค์ของโครงการหรือไม่  โดยทราบก่อนประเมินว่าโครงการนี้มี
วัตถุประสงค์อะไรบ้าง 
        2.2 การประเมินที่อิสระโดยไม่ยึดวัตถุประสงค์โครงการ  (Goal– Free  Evaluation) 
เป็นการประเมินผลทีเ่กิดข้ึนทั้งหมด โดยไม่ทราบว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนี้มีอะไรบ้าง 
  3. แบ่งตามล าดับเวลาที่ประเมิน  แบ่งเป็นการประเมินก่อนเริ่มโครงการ ขณะ
ด าเนินการโครงการ และหลังจากสิ้นสุดโครงการ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
                         3.1 ประเมินก่อนเริ่มโครงการ  (Pre – Evaluation)  เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือตัดสินใจเลือกโครงการตรวจสอบความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของการวางแผนด าเนิน
โครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการในการน าโครงการไปปฏิบัติ คุณภาพของโครงการ รวมทั้ง
ตรวจสอบโอกาสที่โครงการนั้นจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย การประเมินก่อนเริ่มโครงการมี
ความเชื่อบนพ้ืนฐานที่ว่า ถ้าตัวโครงการนั้นได้รับการประเมินว่ามีความเหมาะสม  สมเหตุสมผลมี
ความจ าเป็น คุณภาพดี มีความเป็นไปได้ โอกาสที่โครงการจะประสบความส าเร็จก็ย่อมสูง เสมือนว่า
โครงการนั้นได้บรรลุผลส าเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง 
     การประเมินเพ่ือการตัดสินใจหรือหาข้อสรุปส าหรับการตัดสินใจเลือกโครงการนี้
มีชื่อเรียกต่างกัน  ส่วนใหญ่เรียกว่า  “การวิเคราะห์โครงการ”  ค าศัพท์ภาษาอังกฤษใช้หลายค า 
Project  Appraisal, Project  Analysis  ในวงการธุรกิจอุตสาหกรรม  เรียกว่า  Feasibility  Study 
หรือการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  เป็นต้น  ไม่ว่าจะใช้ชื่อใด  แต่โดยหลักการกว้าง  ๆ  การ
ประเมินในขั้นนี้จะเน้นการพิจารณาใน 3 เรื่องใหญ่ ๆ คือ 
         1) ความเหมาะสมของโครงการ  ประเมินเพ่ือวิเคราะห์ปัญหา  และความ
จ าเป็นของการท าโครงการ (Need  Assessment)  ซ่ึงเป็นการตรวจสอบขั้นต้นเพ่ือก าหนดปัญหา  
ก าหนดความจ าเป็น และเหตุผลที่ส าคัญในการเริ่มโครงการนั้น ๆ ขึ้น  และการศึกษาถึงความเป็นไป
ได้ในการด าเนินโครงการ  (Feasibility  Studies)  โดยพิจารณาความครอบคลุม  ดังนี้ 

-  ความเป็นไปได้ทางเทคนิควิชาการ 
-  ความพร้อมทางการบริหารโครงการนั้นให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี  ตามเป้าหมาย 
-  ความพร้อมในการสนับสนุนทางด้านทรัพยากร  โดยเฉพาะความเป็นไปได้ 

ทางการเงิน ก าลังคน วัสดุและการจัดการ ถ้าเป็นโครงการทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมก็จะมีการ
วิเคราะห์ทางด้านการตลาด รวมทั้งศึกษาความสอดคล้องกับนโยบาย และปัญหา 
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    2) การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการด าเนินโครงการ (Return  of  Investment) 
โดยทั่วๆ ไป พิจารณาจากอัตราผลได้ผลเสีย วิเคราะห์จุดคุ้มทุน ดูจากอัตราผลตอบแทนการลงทุน
ด าเนินโครงการ  (Rate  of  Return)  หรือพิจารณาจากการวิเคราะห์ต้นทุน  และประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน (Cost Effectiveness  Analysis) และดูจากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลก าไร 
(Cost Benefit Analysis) และดูจากการวิเคราะห์รายจ่ายโดยเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ หรือการ
วิเคราะห์อรรถประโยชน์  (Cost – Utility  Analysis) เป็นต้น ส าหรับโครงการทางด้านการศึกษาจะ
เน้นในเรื่องของการวิเคราะห์ Cost – Effectiveness  มากกว่า Cost – Benefit   
   3) การศึกษาและการคาดคะเนถึงผลประโยชน์หรือสิ่งที่อาจจะเกิดตามมาจาก
การด าเนินโครงการนั้น (Consequence Analysis) การศึกษาเชิงคาดคะเนถึงผลที่จะตามมาจากการ
ด าเนินงานยังไม่ค่อยแพร่หลาย แต่จะเป็นสิ่งที่มีบทบาทเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต  ส่วนใหญ่จะพิจารณา
เพ่ือค้นหาแรงต้านทานต่อการด าเนินโครงการ เป็นการคาดการณ์เกี่ยวกับผลที่อาจก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อม ตลอดจนเป็นการรวบรวมข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์และก าหนดนโยบาย
ส าคัญๆ ซึ่งน าไปสู่การด าเนินงานทีบ่รรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
  3.2 การประเมินในระหว่างการด าเนินงาน  (Implementation  Evaluation or  
Process Evaluation) เป็นการประเมินการด าเนินงานเมื่อน าโครงการที่วางแผนไว้ไปปฏิบัติ  ทั้งนี้
เพ่ือศึกษาถึงการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ กิจกรรมใดท าได้หรือท าไม่ได้  เพราะ
เหตุใด จุดเด่น จุดด้อย มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง การประเมินกระบวนการด าเนินโครงการนั้น 
พยายามตอบค าถามว่าท าไมจึงเกิดปัญหา อุปสรรค หรือไม่เกิดปัญหา อุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
ถ้าเกิดปัญหาจะได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที  การประเมินในขณะด าเนินโครงการจึงมี
บทบาทในการปรับปรุงการด าเนินโครงการโดยตรง 
   3.3 การประเมินหลังการด าเนินงาน  เป็นการประเมินเพ่ือตอบค าถามว่า
โครงการประสบผลส าเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่  ผลจากโครงการจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการหรือไม่  ผลการด าเนินงานคุ้มค่าหรือไม่  การประเมินในลักษณะนี้จะเป็นการประเมินผลที่
เกิดขึ้นโดยเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  โดยแบ่งการประเมินงานออกเป็น  2 
ขั้นตอน  คือ 1) ประเมินทันทีที่สิ้นสุดโครงการ 2) การติดตามผลต่อมา  โดยเฉพาะการประเมินผล
กระทบของโครงการที่ต้องอาศัยการทิ้งช่วงระยะเวลาหนึ่ง  เช่น 1 – 2 ปี  เป็นต้นไป ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  ที่ได้ประเมินไว้ตั้งแต่เริ่มการด าเนินงานโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ บางท่าน
เรียกการประเมินลักษณะนี้ว่า การประเมินผลสรุป (Summative  Evaluation) 
              ส าหรับนักวิชาการที่มีแนวคิดที่คล้ายคลึงกัน ได้แบ่งประเภทของการประเมิน โดยแบ่ง
ตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้น ประเภทของการประเมินที่จะกล่าวต่อไปแบ่งได้ 5 ประเภท (รัตนะ  
บัวสนธ์, 2549: 90 ; ศิริชัย กาญจนวาสี, 2553: 47 – 48 ; พิสณุ ฟองศรี, 2551: 11)  ดังต่อไปนี้ 

      1.  แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน  แบ่งได้ 2 ประเภท  ดังนี้ 
   1.1 การประเมินความก้าวหน้า  (Formative  Evaluation)  การประเมินแบบนี้

เป็นการประเมินระหว่างการด าเนินงาน  ซึ่งควบคู่ไปกับการด าเนินงานของโครงการ  โดยพิจารณา
ความก้าวหน้าของสิ่งที่ประเมินว่าจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงส่วนใด  อีกทั้งรวบรวม
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ส าหรับการปรับปรุงแก้ไข  เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม และท าให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
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   1.2 การประเมินสรุป  (Summative Evaluation) เป็นการประเมินผลเมื่อการ
ด าเนินงานได้สิ้นสุดลงแล้วท าการตรวจสอบว่าโครงการได้บรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้
หรือไม่เพียงใด ผลที่เกิดขึ้นได้ใช้ทรัพยากรไปอย่างเพียงพอคุ้มค่าหรือไม่ และทรัพยากรเพียงพอกับ
ความต้องการของผู้รับบริการหรือไม่ มีผลกระทบ (Impact) หรือผลที่ไม่ได้คาดหวังหรือผลพลอยได้  
(Side Effects) อะไรบ้าง 

 2.  แบ่งตามช่วงเวลาของการประเมิน  แบ่งได้ 8 ประเภท ดังนี้ 
      2.1 การประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs Assessment) เป็นการประเมิน
เบื้องต้นก่อนที่จะจัดท าโครงการ  ความต้องการจ าเป็น คือ ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นกับ
สภาพที่เป็นอยู่ ท าให้เกิดความจ าเป็นในการจัดท าโครงการขึ้นท าให้ได้แนวคิดของการด าเนินงานที่
สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดีและเป็นความต้องการของผู้รับโครงการ  
หรือหน่วยงานนั้นอย่างแท้จริง การประเมินความต้องการจ าเป็นมีประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย
และการวางแผน 
      2.2 การประเมินความเป็นไปได้ (Feasibility Evaluation) เป็นการศึกษาสภาพ
ความพร้อมด้านต่างๆ  ในการจัดท าโครงการ  โดยท าการศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่จ า เป็นต่อ
ความส าเร็จในการท าโครงการ เช่น ด้านก าลังคน เทคนิค สภาพภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ประชากร 
การประเมินประเภทนี้ถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่จะต้องท าการส ารวจหรือวิจัยอย่างกว้างขวาง  แต่ถ้า
เป็นโครงการที่จะท าในองค์กร  โรงเรียน  อาจใช้การตั้งค าถามเพ่ือส ารวจความพร้อม เช่น มีคนพอ
หรือไม่ มีเวลาพอหรือไม่ มีงบประมาณพอหรือไม่ เป็นต้น 
  2.3 การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินทรัพยากรจ าเป็น
ทีจ่ะน ามาใช้ในการด าเนินโครงการว่ามีความเป็นไปได้  มีความเหมาะสม และเพียงพอหรือทรัพยากร
ที่จ าเป็น ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลา กลุ่มเป้าหมาย เทคโนโลยี และแผนการ
ด าเนินงาน 
  2.4 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินการบริหาร
โครงการการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ  การน าปัจจัยน าเข้าของโครงการมาใช้เหมาะสมหรือ
กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ มีประโยชน์ในการค้นหาจุดเด่นหรือจุด
ด้อยของโครงการ 
  2.5 การประเมินผลผลิต (Output/Product Evaluation) เป็นการประเมินผลจาก
โครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือไม่คุ้มค่าเพียงใด  โดยน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดไว้  มุ่งตอบค าถามว่าโครงการประสบความส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่  ผลการประเมิน
จะท าให้ได้สารสนเทศในการพิจารณาตัดสินใจยุติ ปรับ ขยายโครงการ 
  2.6 การประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบ (Outcome/Impact Evaluation) เป็นการ
ประเมินผลการด าเนินงานจากโครงการที่จัดท าขึ้น ก่อให้เกิดผลอ่ืนใดเกิดขึ้นตามมาหรือไม่ เป็นทั้งผล
ที่คาดหวัง และไม่คาดหวัง และท้ังในทางที่ดีและไม่ดี 
  2.7 การประเมินการติดตาม (Follow up Evaluation) เป็นการด าเนินงานประเมิน
เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานไปแล้วระยะหนึ่ง เช่น อาจเป็น 6 เดือน 1 ปี หรือ 2 ปี เพ่ือดูผลที่ได้จากการ
ด าเนินงานโครงการต่างๆ  ได้อย่างชัดเจนขึ้น 
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  2.8 การประเมินอภิมาน (Meta  Evaluation) เป็นการประเมินงานประเมิน เป็นการ
พิจารณาตัดสินคุณภาพ หรือคุณค่าของการประเมิน ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนของรายงาน
การประเมิน และรายงานการประเมินได้ด าเนินการครอบคลุมกิจกรรมของการประเมินหรือไม่  ซึ่ง
ประกอบด้วยมาตรฐานการใช้ประโยชน์ (Utility) มาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility) มาตรฐาน
ความเหมาะสม (Propriety) และมาตรฐานความถูกต้อง (Accuracy) เพ่ือจะได้น าไปพัฒนารายงาน
การประเมินให้มีคุณภาพยิ่งข้ึนต่อไป 

  3. แบ่งตามผู้ประเมิน แบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้ 
    3.1 การประเมินโดยผู้ประเมินภายใน  (Internal  Evaluator  Evaluation)  การ
ประเมินแบบนี้ ผู้ประเมินเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง  หรือปฏิบัติงานกับสิ่งที่จะประเมิน  ข้อดีก็คือ  
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องจึงทราบและเข้าใจสิ่งที่ประเมินได้เป็นอย่างดี ข้อเสียก็คือ เมื่อเป็นผู้ที่มีความ
เกี่ยวข้องจึงอาจมีความล าเอียงเกิดขึ้นได้ 
    3.2 การประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก (External Evaluator Evaluation) การ
ประเมินแบบนี้ผู้ประเมินไม่ได้เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่ได้ปฏิบัติงานกับสิ่งที่จะประเมิน  
ข้อดีก็คือ  มีความเป็นกลางในการประเมิน  แต่มีข้อเสียก็คือไม่เข้าใจรายละเอียดของสิ่งที่ประเมินไม่ 
ดีพอและเนื่องจากเป็นบุคคลภายนอกอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือในการด าเนินงานประเมิน 

  4. แบ่งตามมิติการประเมิน แบ่งได้ 4 ประเภท  ดังนี้ 
4.1 การประเมินตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ การประเมินความก้าวหน้า การประเมินผล  

สรุปและการประเมินเพ่ือการพัฒนา 
   4.2 การประเมินตามข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลเชิงปริมาณ คุณภาพ และแบบผสม 
   4.3 การประเมินตามวิธีการประเมิน ได้แก่ การประเมินเชิงธรรมชาติและเชิงทดลอง 

      4.4 การประเมินตามจุดเน้นที่ประเมิน ได้แก่ การประเมินกระบวนการ ผลลัพธ์  
ผลกระทบ  การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลตอบแทน  และการวิเคราะห์ต้นทุนกับประสิทธิผล 

  5. แบ่งตามช่วงเวลาเพ่ือเอ้ือต่อการประเมิน  แบ่งได้  3 ประเภท  ดังนี้ 
    5.1 การประเมินก่อนด าเนินงาน  เป็นการประเมินผลก่อนจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
โครงการ โดยมุ่งเน้นประเมินตัวโครงการว่ามีความสอดคล้องสัมพันธ์กันในแต่ละส่วนหรือไม่ มีความ
เป็นไปได้ คุ้มทุน มีเวลาเพียงพอหรือไม่ และจะมีอุปสรรค หรือปัญหาอะไรที่จะท าให้โครงการไม่
สามารถด าเนินการได้ การประเมินก่อนด าเนินงานมีประโยชน์ในการตัดสินใจด าเนินโครงการ 
 5.2 การประเมินระหว่างการด าเนินงาน  การประเมินแบบนี้ควบคู่ไปกับการ
ด าเนินงานของโครงการ  โดยพิจารณาความก้าวหน้าของสิ่งที่ประเมินว่าจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง  
เปลี่ยนแปลงส่วนใด เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
    5.3 การประเมินหลังด าเนินงาน เป็นการประเมินผลเมื่อการด าเนินงานได้สิ้นสุดแล้ว
ท าการตรวจสอบว่าโครงการได้บรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใด ผลที่เกิดขึ้นได้ใช้
ทรัพยากรไปอย่างเพียงพอคุ้มค่าหรือไม่ และทรัพยากรเพียงพอกับความต้องการของผู้รับบริการ
หรือไม่ มีผลกระทบ (Impact) หรือผลที่ไม่ได้คาดหวังหรือผลพลอยได้ (Side Effect) อะไรบ้าง 
 การประเมินก่อนด าเนินงานจะใช้การประเมินบริบทและการประเมินปัจจัยน าเข้า การ
ประเมินระหว่างการด าเนินงานจะใช้การประเมินกระบวนการ ส่วนการประเมินหลังการด าเนินงานจะ
ใช้การประเมินผลผลิตและการประเมินผลลัพธ์ 
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   นอกจากนี้ แพทตัน (Patton, 2004: 277) ได้แบ่งประเภทการประเมินตามเกณฑ์มิติ  
การประเมินเป็น 4 ประเภท คือ 
 1. ตามวัตถุประสงค์แบ่งได้เป็นการประเมินความก้าวหน้า ประเมินผลสรุปและ
ประเมินเพื่อการพัฒนา 

 2. ตามข้อมูลแบ่งได้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ คุณภาพและแบบผสม 
 3. ตามการประเมินแบ่งได้เป็น เชิงธรรมชาติ และเชิงทดลองหรือเชิงระบบ 

4. ตามจุดเน้นที่ประเมินแบ่งได้เป็น การประเมินกระบวนการ ผลลัพธ์ผลกระทบการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลตอบแทน และการวิเคราะห์ต้นทุนกับประสิทธิผล 
   กล่าวโดยสรุปการประเมินแบ่งได้หลายประเภทตามแต่จะใช้เกณฑ์ใดเป็นหลักในการ
แบ่งประเภทของการประเมิน ซึ่งในการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ได้ใช้ประเภทของการประเมินโดยการ 
บูรณาการประเภทต่าง ๆ โดยเน้นการประเมินแบบแบ่งตามช่วงเวลาของการประเมิน    
            6. ความส าคัญของการประเมินโครงการ 

      การประเมินโครงการอย่างมีระบบย่อมจะมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารโครงการตระหนักถึง
คุณภาพของแผนและโครงการที่ก าหนดขึ้นไว้ว่า สามารถสนองตอบความต้องการของสังคมหรือ
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดและช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการ
ด าเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการให้มีความถูกต้อง เหมาะสม ส่งผลให้โครงการนั้นด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุถึงเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ทุกประการ   

 นักวิชาการด้านการประเมินหลายท่านได้กล่าวถึงความส าคัญของการประเมินโครงการ ไว้ 
ดังนี้ ประชุม รอดประเสริฐ (2549: 65) กล่าวไว้ว่า การประเมินโครงการมีความส าคัญและประโยชน์ คือ 
    1. การประเมินโครงการจะช่วยท าให้การก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของ
การด าเนินการมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
   2. การประเมินโครงการช่วยให้การใช้ทรัพยากรของโครงการเป็นไปอย่างคุ้มค่า
หรือเกิดประโยชน์เต็มที่ 
     3. การประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์และด าเนินงานเป็นไปด้วยดี 

  4. การประเมินโครงการช่วยแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบของโครงการและท าให้
โครงการมีข้อที่ท าให้เกิดความเสียหายลดน้อยลง 

   5. การประเมินโครงการช่วยควบคุมคุณภาพของโครงการ 
   6. การประเมินโครงการ ช่วยสร้างขวัญ ก าลังใจและสร้างความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในโครงการ 
   7. การประเมินโครงการช่วยตัดสินใจในการบริหารโครงการ เป็นข้อมูลอย่างส าคัญ
ในการวางแผนหรือก าหนดนโยบายของผู้บริหารโครงการ 
   ในขณะที่ สมคิด พรมจุ้ย  (2552: 37-38) กล่าวถึงความส าคัญและประโยชน์ของ
การประเมินว่า การประเมินเป็นกิจกรรมที่ส าคัญในวงจรการวางแผนและบริหารงานโครงการ เพราะ
การประเมินมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผน และบริหารโครงการ ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้  
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     1. ช่วยให้ได้ข้อมูลและสารนิเทศต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
วางแผนและโครงการ  ตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่างๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ 
ตลอดจนการตรวจความเปน็ไปได้ในการจัดกิจกรรม 
     2. ช่วยท าให้การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน 
     3. ช่วยในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคของการ
ด าเนินงานโครงการ 
      4. ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จ  และความล้มเหลวของโครงการเพ่ือน าไปใช้
ในการตัดสินใจ และวินิจฉัยว่าจะด าเนินโครงการในช่วงต่อไปหรือไม่  จะยกเลิกหรือขยายการ
ด าเนินงานโครงการต่อไป 
     5. ช่วยให้ได้ข้อมูลที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการว่าเป็นอย่างไร 
คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ 
  ส าหรับ เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2550 : 93 – 95) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการ
ประเมินโครงการต่าง ๆ ไว้ดังนี้  
  1. เป็นเครื่องมือของการรับรองคุณภาพในการบริการ ถึงแม้จะไม่สามารถประกัน
ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูงสุดของโครงการได้  
  2. ช่วยให้ผู้สนับสนุนด้านเงินลงทุนได้รับทราบปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน
ของโครงการ โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์จากสภาพการณ์ที่เป็นจริง  
  3. ช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณค่าส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   4. ช่วยชี้ให้เห็นความส าคัญของแต่ละโครงการตามล าดับก่อนหลัง โดยสามารถจะ
ทราบได้ว่าโครงการใดมีความจ าเป็นเร่งด่วนกว่ากัน  
  5. ช่วยให้ได้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้รับบริการ ข้อมูลประเภทนี้ท าให้ทราบถึงข้อจ ากัด 
และปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือน ามาปรับปรุงโครงการ  
    6. ช่วยให้ทราบถึงผลผลิตของโครงการทั้งในด้านที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์
ควบคู่กันไป 

 นอกจากนี้ พิสณุ ฟองศรี (2551: 36) ได้สรุปว่าความส าคัญของการประเมินโครงการต้อง
ท าเป็นระบบ ซึ่งมีความส าคัญ และจะช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ดังนี้  

 1. เป็นแนวทางหรือวิธีการที่จะน าไปสู่ปรากฏการณ์ที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นในอนาคต
อย่างมีระบบ โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกิจกรรมต่าง ๆ ไว้  

 2. ท าให้การก าหนดล าดับชั้นของกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องท าให้ต่อเนื่องสอดคล้อง
กันอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากรต่าง ๆ และมีประสิทธิผลได้  

 3. ท าให้เกิดการประสานระหว่างผู้ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานปฏิบัติที่เก่ียวข้องไม่ให้
กิจกรรมบางอย่างขาดหายไปหรือซ้ าซ้อนกัน  
    4. ท าให้เกิดการประเมินผลอย่างมีขั้นตอน และมีคุณภาพที่ดี ท าให้ได้สารสนเทศ
จากการประเมินที่เป็นประโยชน์ 

 กล่าวโดยสรุปความส าคัญของการประเมินโครงการ เป็นการช่วยให้ผู้บริหารโครงการ
ตระหนักถึงคุณภาพของแผนและโครงการที่ก าหนดขึ้นไว้ว่า สามารถสนองตอบความต้องการของ
สังคมหรือสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดและช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการ
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ด าเนินการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการให้มีความถูกต้อง เหมาะสมส่งผลให้โครงการนั้นด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุถึงเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างไร 
 7. กระบวนการประเมินโครงการ 
 ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการประเมินโครงการ สมคิด พรมจุ้ย (2552: 43-48) ได้กล่าว
ไว้ว่า ในการประเมินโครงการซึ่งถือเป็นการวิจัยรูปแบบหนึ่ง  มีกระบวนการด าเนินการประเมิน เป็น
ขั้นตอน ดังนี้ 

  1) ประเมินอะไร : การวิเคราะห์โครงการที่มุ่งประเมิน 
  2) ท าไมจึงต้องประเมิน : หลักการและเหตุผลของการประเมิน 
  3) ประเมินเพ่ืออะไร : ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
  4) มีแนวคิดทฤษฎีอะไรบ้าง : ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการประเมิน 
  5) จะประเมินได้อย่างไร : การออกแบบการประเมิน 

-  ก าหนดรูปแบบการประเมิน 
-  ก าหนดประเภทของตัวแปรหรือข้อมูลหรือตัวชี้วัด 
-  ก าหนดแหล่งข้อมูล / ผู้ให้ข้อมูล 
-  ก าหนดเครื่องมือ / วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
-  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล 
-  ก าหนดเกณฑ์การประเมิน 

  6) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมีอะไรบ้าง : เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  7) จะเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการใด : การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  8) จะสรุปข้อมูลให้มีความหมายได้อย่างไร : การวิเคราะห์ข้อมูล 

   9) จะน าผลการประเมินไปใช้ได้อย่างไร : รายงานผลการประเมิน 
                  ในการด าเนินงานขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 เมื่อเสร็จสิ้นถึงข้ันตอนที่ 5 ผลลัพธ์ของงาน
ที่นักประเมินได้ก็คือ เค้าโครงการประเมิน (Evaluation  Proposal) หรือแผนการประเมินโครงการ 
ซึ่งอยู่ในสภาพพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป 
 รายละเอียดการด าเนินการประเมินโครงการในแต่ละขั้นตอนมีดังนี้ 

 1. วิเคราะห์โครงการที่มุ่งประเมิน : ประเมินอะไร 
                ในส่วนนี้ เป็นการบรรยายโครงการเพ่ือให้เกิดความรู้เกี่ยวกับโครงการที่มุ่ง
ประเมิน 
  โครงการคือ กลุ่มของกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมีความเป็นเอกเทศ และแต่
ละกิจกรรมจะมีเป้าหมายอันเดียวกัน มีลักษณะที่เด่นชัด มีการก าหนดเวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุด
โครงการ และมักจะเป็นงานพิเศษท่ีต่างไปจากงานประจ า 

           1.1 ประโยชน์ของการวิเคราะห์โครงการที่มุ่งประเมิน 
                              การวิเคราะห์/บรรยายโครงการที่มุ่งประเมินมีประโยชน์ที่ส าคัญอย่างน้อย  
4 ประการ  คือ 

      1.1.1 ท าให้ผู้ประเมินรู้จักโครงการนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น  หรือรู้จักเป็นอย่างดี
ก่อนที่จะประเมิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็นนักประเมินภายนอก 

      1.1.2 ท าให้มองเห็นกรอบแนวทางในการวางแผนประเมินโครงการ 
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          1.1.3 เมื่อพบจุดเด่น – จุดด้อย  หรือความส าเร็จ – ล้มเหลวของโครงการ
นักประเมินจะสามารถอธิบายเหตุผล หรือสาเหตุได้อย่างคมชัดยิ่งขึ้น  โดยวิเคราะห์เชื่อมโยง
ความส าเร็จ ความล้มเหลวนั้นกับสภาพการด าเนินงานโครงการ 
        1.1.4 จะเป็นประโยชน์ต่อการบรรยายโครงการไว้ในรายงานการประเมินใน
ชั้นของการเขียนรายงานการประเมิน 

  1.2 การวิเคราะห์โครงการทีมุ่่งประเมิน 
            เป็นการยากที่ผู้ประเมินจะสามารถประเมินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยปราศจากความรู้เกี่ยวกับโครงการที่มุ่งประเมิน  โดยข้อเท็จจริงและหลักการของการประเมิน
โครงการ  ยิ่งผู้ประเมินมีความรอบรู้เกี่ยวกับโครงการที่มุ่งประเมินมากเท่าใดก็ยิ่งท าให้สามารถ
ประเมินโครงการนั้นได้อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นที่ยอมรับแก่คนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ผู้ประเมิน
ควรท าการศึกษาหรือบรรยายโครงการที่มุ่งประเมินโดยการวิเคราะห์เอกสารโครงการ  และเอกสารที่
เกี่ยวข้องตลอดจนบุคคลที่เก่ียวข้องกับโครงการตามหัวข้อต่อไปนี้ 
      1.2.1 โครงการมีความเป็นมาอย่างไร ใครท า ท าไมต้องท าโครงการนี้ ท า
แล้วได้อะไร ตลอดจนหลักการและเหตุผลของโครงการ 
      1.2.2 ลักษณะของโครงการ เป็นโครงการทดลอง โครงการประจ าที่
ด าเนินการต่อเนื่อง หรือโครงการพิเศษ เป็นต้น 
  1.2.3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการคืออะไร ปฏิบัติประเมินได้
หรือไม ่
      1.2.4 รูปแบบการบริหารโครงการเป็นอย่างไร ผู้บริหารโครงการมีใครบ้าง 
มีบุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือไม่ 
                    1.2.5 ทรัพยากรของโครงการมีอะไรบ้าง ใครหรือหน่วยงานใดเป็นผู้สนับสนุน
งบประมาณ 

    1.2.6 มีกิจกรรม เนื้อหาสาระ และข้ันตอนในการด าเนินโครงการอย่างไร 
    1.2.7 โครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อไร 

                1.2.8 มีการก าหนดเกณฑ์ในการตัดสินผลส าเร็จของโครงการหรือไม่ ถ้ามี
เกณฑ์เหล่านั้นคืออะไร 
                     1.2.9 โครงการมีความเหมาะสมเพียงไรในเรื่องของความชัดเจน เป้าหมาย 
ผลงานและความเป็นไปได้ของโครงการ 
  2. หลักการและเหตุผลของการประเมิน : ท าไมจึงต้องประเมิน 
               ในขั้นตอนนี้ต้องกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ  ตลอดจนความจ าเป็นและ
ความส าคัญของการประเมินผลโครงการนี้  รวมถึงผลดีของการประเมินโครงการหรือผลเสียที่อาจจะ
เกิดขึ้นถ้าไม่ได้ท าการประเมินผลโครงการ เป็นส่วนที่น าไปสู่การค้นคว้าเกี่ยวกับเหตุผล และความ
เป็นมาของโครงการที่จะถูกประเมินว่าท าไมต้องมีการประเมินเพ่ือทราบความก้าวหน้า ทราบผลของ
โครงการปัญหาและอุปสรรคของโครงการ ฯลฯ ประเมินเพ่ือใคร ผู้สนับสนุนโครงการ ผู้ด าเนิน
โครงการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและจะน าผลของการประเมินไปใช้ได้อย่างไร  เพ่ือปรับปรุง  พัฒนา
โครงการ บริหารงาน ตัดสินใจยุบ หรือต่อโครงการ ฯลฯ 

 3. การก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน : ประเมินเพื่ออะไร 
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               วัตถปุระสงค์ของการประเมินเป็นกรอบหรือทิศทางให้ทราบว่าการประเมินครั้งนี้
มุ่งศึกษา มุ่งประเมินในด้านใดบ้าง จะเป็นการควบคุมทิศทางการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด การ
ประเมินโครงการนั้นมุ่งให้ได้ข่าวสาร หรือข้อมูลที่เชื่อถือได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการตั้งวัตถุประสงค์ของการประเมิน จะต้องเขียนอย่างชัดเจน  
และให้ทิศทางในการประเมินต้องตรงกับความต้องการใช้ผลการประเมินของผู้บริหารโครงการและผู้ที่
เกี่ยวข้อง เฉพาะเจาะจงวัดได้ ประเมินได้ เป็นปรนัย และเป็นที่ยอมรับของผู้ถูกประเมนิ 
 ในการก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน บ่อยครั้งที่ได้ใช้แบบจ าลองการประเมินเป็น
กรอบในการก าหนดวัตถุประสงค์ในการประเมิน  ตัวอย่างเช่น 
 1) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 

   2) เพื่อประเมินการบริหารโครงการ 
 3) เพื่อประเมินกระบวนการด าเนินงานของโครงการ 
 4) เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน และผลกระทบของโครงการ 

   4. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการประเมิน : มีแนวคิดทฤษฎีอะไรบ้าง 
               เป็นการศึกษาถึงแนวคิด หลักการ ทฤษฎี แนวทางในการประเมิน แบบจ าลอง
การประเมินรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมิน ตลอดจนศกึษากรณีตัวอย่าง งานประเมิน
ที่ท าการประเมินโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งจะท าให้นักการประเมินโดยเฉพาะนักประเมิน
มือใหม่ เห็นแนวทางในการด าเนินงานประเมินได้ชัดเจนมากข้ึน   
  5. การออกแบบการประเมิน : จะประเมินได้อย่างไร 
               ในขั้นนี้เป็นการก าหนดกรอบแนวทางการประเมินในรายละเอียดว่าตัวแปร หรือ
ข้อมูลที่ต้องการศึกษามีข้อมูลด้านใดบ้าง จะสุ่มตัวอย่างอย่างไร  เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งใด  มี
แนวทางการวัดอย่างไร และจะวัดด้วยเครื่องมือประเภทใด จะน าข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างไรและตัดสิน
ผลการประเมินด้วยเกณฑ์อะไร 
 6. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน : เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมีอะไรบ้าง 
                        เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมีหรือยัง จะใช้เครื่องมือที่มีอยู่แล้ว หรือจะต้องสร้าง
ขึ้นมาใหม่  ถ้าสร้างเครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องสร้างให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของ
การประเมิน  ข้อค าถามควรเฉพาะเจาะจง เป็นปรนัย ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ทดลองใช้และ
ตรวจสอบคุณภาพขั้นพ้ืนฐานของเครื่องมือ เช่น ดัชนีความเที่ยง ความตรง ความยาก ฯลฯ ก่อนที่จะ
น าเครื่องมือไปใช้จริงเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินอาจจะเป็นแบบสอบถาม แบบส ารวจ  แบบ
สัมภาษณ์ แบบแจงนับ แบบวิเคราะห์ และแบบทดสอบ เป็นต้น 

 7. การเก็บรวบรวมข้อมูล : จะเก็บรวบรวมข้อมูลได้ด้วยวิธีการใด 
              ในขั้นนี้จะเป็นส่วนน าไปสู่ความชัดเจนในวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล คือจะท าให้
ทราบว่าอะไรคือแหล่งของข้อมูลที่ต้องการ จะต้องเก็บขอ้มูลที่ไหน เมื่อไร จากใคร เวลาใด และจะใช้
เทคนิควิธีใดในการเก็บรวบรวมข้อมูลจึงจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความ
ละเอียดสมบูรณ์  และถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในการปฏิบัติผู้ประเมินไม่จ าเป็นต้องอาศัยวิธีการ
ใดวิธีการหนึ่งเท่านั้น ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอาจจะเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธี                 
ที่ตอบสนองสภาพการด าเนินงานโครงการที่รับผิดชอบได้อย่างดีที่ผู้ประเมินอาจเลือกใช้  หรือคิดค้น
วิธีการใหม่ได้ตลอดเวลา ตัวอย่างวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจ และน่าจะสอดคล้องกับ
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ธรรมชาติของการประเมินโครงการ ได้แก่ การวิเคราะห์ผลงาน การสอบถาม การสัมภาษณ์  การ
ทดสอบความสามารถในการปฏิบัติ งาน การประชุมผู้ที่ เกี่ยวข้อง การใช้สถานการณ์จ าลอง          
การอภิปรายการใช้เทคนิคเดลฟาย การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การนับ การวัด เป็นต้น 

 8. การวิเคราะห์ข้อมูล : จะสรุปข้อมูลให้มีความหมายได้อย่างไร 
               กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลปกติจะไม่ใช้วิธีการที่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก อาจใช้
วิธีการเชิงสถิติบ้าง ตามความจ าเป็น เช่น ถ้าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ สามารถน ามาวิเคราะห์โดยสถิติ
ต่าง ๆ อาทิเช่น แจกแจงความถี่ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อัตราส่วน ร้อยละ                
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ t – test, F – test เป็นต้น ข้อควรระวังใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ จะใช้สถิติใดต้องตรวจสอบว่าข้อมูลเป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่ ส่วนข้อมูลที่
ไม่ใช่ปริมาณนั้นสามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลกับเกณฑ์  หากผลการ
เปรียบเทียบ สอดคล้องกัน หรือผ่านเกณฑ์หรือแตกต่างกันอย่างชัดเจน การตัดสินคุณค่าก็อาจท าได้
อย่างตรงไปตรงมา แต่ถ้าเป็นกรณีที่ข้อมูลมีลักษณะกล้ ากึ่งกันการตัดสินคุณค่าจะยากล าบากมากขึ้น 
และในกรณีดังกล่าว อาจต้องดูข้อมูลสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ประกอบด้วย 

 9. รายงานผลการประเมิน : จะน าผลการประเมินไปใช้ได้อย่างไร 
               เป้าหมายปลายทางของการประเมินโครงการ คือ การน าข้อมูลผลการประเมินไป
ใช้ เพ่ือการวินิจฉัย สั่งการ หรือตัดสินใจในการปรับปรุง และพัฒนางานโครงการนับว่าเป็นขั้นตอนที่
ส าคัญที่สุด ดังนั้นในขั้นตอนนี้นักประเมินจะต้องจัดท ารายงานการประเมินเพ่ือน าเสนอเป็นขั้นตอนที่
ส าคัญที่สุด ขั้นตอนนี้นักประเมินจะต้องจัดท ารายงานการประเมินเพ่ือน าเสนอให้ผู้บริหารได้ใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ  รายงานการประเมินสามารถท าได้ใน 2 ลักษณะ คือ รายงานสรุป
ส าหรับผู้บริหารเป็นรายงานการสรุปผลการประเมินที่สั้นกะทัดรัด ปกติมีความยาว 1 – 3 หน้า ให้
สารสนเทศท่ีใช้ประกอบการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารได้ ลักษณะของรายงานประกอบด้วยส่วนส าคัญ  
3 ส่วน คือ วัตถุประสงค์ของการประเมิน ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ ส าหรับรายงานการ
ประเมินฉบับสมบูรณ์ทั่วไปจะมีรายละเอียดที่ชัดเจนครอบคลุมวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการประเมิน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีการประเมิน ผลวิเคราะห์ ข้อมูล สรุปผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะ 

   สอดคล้องกับ พิสณุ ฟองศรี (2551: 102-105) ที่ได้กล่าวถึงกระบวนการประเมิน
โครงการหรือขั้นตอนการประเมินโครงการไว้ว่า การประเมินโครงการมีขั้นตอนเช่นเดียวกับการ
ประเมินสิ่งอ่ืน ๆ ซึ่งในที่นี้เห็นควรเป็น 8 ขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการประเมินก่อน ระหว่าง หรือสิ้นสุด
โครงการก็ตาม และถ้าการประเมินงานประเมินโครงการด้วยก็จะเป็น 9 ขั้นตอน คือเป็นการ
ตรวจสอบผลการประเมินนั่นเอง ในขั้นตอนต่าง ๆ ทัง้ 8 ขั้นตอน อาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมได้ 
เช่น บางขั้นตอนอาจมีรายละเอียดแตกต่างกันบ้างตามลักษณะของโครงการที่จะประเมิน และปัจจัย
อ่ืนบางข้ันตอนก็มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน บางข้ันตอนก็อาจยุบรวมกันได้ บางข้ันตอนก็อาจสลับกัน
ได้ ฯลฯ เป็นต้น ส าหรับสาระโดยสรุปของขั้นตอนทั้ง 8 มีดังนี ้
 1. การศึกษาแนวคิดการประเมินและศึกษาวิเคราะห์โครงการ พร้อมทั้งข้อมูลที่
เกีย่วข้องการจะประเมินสิ่งใดหรือประเมินโครงการ ผู้ประเมินต้องศึกษาแนวคิดการประเมินโครงการ
และสาระที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาจศึกษาเรื่องการติดตามโครงการด้วยก็ได้  ตลอดจนอาจศึกษาเพ่ิมเติม
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จากเอกสารอ้างท้ายบท และเอกสารหรือแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมด้วยก็ได้ หลังจากนั้นก็ต้องศึกษา
วิเคราะห์โครงการที่จะประเมิน และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ทั้งจากเอกสาร บุคคลที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
                    ผลจากการศึกษาดังกล่าวก็เพ่ือให้ได้ข้อสรุปน าไปก าหนดเป็นวัตถุประสงค์  หรือ
ประเด็นการประเมิน  และพัฒนาตัวชี้วัดในขั้นตอนต่อไป โดยอาจนับได้ว่าในขั้นตอนที่  1 นี้                
เป็นการศึกษารายละเอียด โดยยังไม่ลงมือท าอะไรเป็นหลักเป็นฐาน จะเริ่มลงมือเขียน หรือปฏิบัติการ
เตรียมการประเมินโครงการเบื้องต้นในขั้นที่ 2 ต่อ 

 2. การก าหนดวัตถุประสงค์หรือประเด็นการประเมินและตัวชี้วัด 
                           ในขั้นตอนนี้น าผลสรุปจากการศึกษาของขั้นตอนที่ 1 มาก าหนดวัตถุประสงค์  
หรือประเด็นการประเมิน เมื่อได้วัตถุประสงค์ หรือประเด็นการประเมินที่ชัดเจน คงที่ หรือค่อนข้าง
ชัดเจนแล้ว ก็จะเป็นตัวตั้งให้น าไปพัฒนาตัวชี้วัด ซึ่งวัตถุประสงค์ หรือประเด็นการประเมนิอาจได้จาก
วัตถุประสงค์โครงการ รูปแบบการประเมิน ความต้องการของผู้ใช้ผลการประเมิน หรือผู้ว่าจ้าง หรือ
ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ร้องขอ ฯลฯ ให้ประเมิน ประสบการณ์ของผู้ประเมินเอง หรือได้จากการร่วมกัน
ก าหนดของผู้เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยอาจได้จากหลาย ๆ แหล่งร่วมกันกไ็ด้ 
                    การก าหนดวัตถุประสงค์หรือประเด็นการประเมิน ถ้าจะให้สะดวกรวดเร็วแบบ
อาหารกึ่งส าเร็จรูปก็สามารถใช้รูปแบบการประเมินที่ก าหนดประเด็นการประเมินมาให้แล้วก็ได้  เช่น  
รูปแบบ CIPP และรูปแบบของ  Kirkpatrick เป็นต้น แต่ก็ต้องประเมินให้ครบข้อก าหนดของรูปแบบ  
คล้ายกับต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่ก าหนด เข้าท านองง่ายตอนแรกแต่อาจยุ่งยาก
ตอนหลัง ซึ่งจากประสบการณ์ พบว่า นักประเมินที่ช านาญมักจะไม่ใช้รูปแบบการประเมินเพราะจะท าให้
มีความยืดหยุ่นน้อย 
                    เมื่อได้วัตถุประสงค์ หรือประเด็นการประเมินแล้ว ก็จะใช้เป็นกรอบในการเลือก
พัฒนา หรือสร้างตัวชี้วัด ซึ่งในทางปฏิบัติตัวชี้วัดส าหรับการประเมินโครงการยังมีไม่เพียงพอ หรือไม่
ตรงกับโครงการที่จะประเมิน ผู้ประเมินจะต้องพัฒนาด้วยการปรับให้สอดคล้องกับโครงการที่จะ
ประเมินหรือสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งตัวชี้วัดที่ ได้จะเป็นตัวตั้งในการก าหนดเกณฑ์ ค่าน้ าหนัก  (ถ้ามี)  
แหล่งข้อมูล เครื่องมือ และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้น ถ้าตัวชี้วัดไม่ชัดเจนพอก็จะส่งผลต่อการเตรียม
งานในขั้นต่อไปได้ บางครั้งต้องกลับมาปรับตัวชี้วัดใหม่ก็มี ตัวชี้วัดเป็นเรื่องส าคัญมากในการประเมิน
โครงการหรอืประเมินสิ่งอ่ืน ๆ 

 3. การก าหนดเกณฑ์และค่าน้ าหนัก (ถ้ามี) 
                          ค าว่า เกณฑ์ในที่นี้ หมายถึง เกณฑ์การตัดสิน ส่วนค่าน้ าหนัก หมายถึง ระดับ
ความส าคัญของประเด็นการประเมินและตัวชี้วัด  ซึ่งยิ่งเกณฑ์มีความละเอียดและค่าน้ าหนัก
สอดคล้องกับสภาพโครงการเท่าไร  สารสนเทศจากการประเมินก็ยิ่งครอบคลุมชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น  
แม้ว่าต้องแลกกับความยุ่งยากบ้างก็ตาม เช่นเดียวกับความละเอียดของจอภาพ เครื่องรับโทรทัศน์ 
หรือจอคอมพิวเตอร์ ที่มีรายละเอียดเป็นพิกเซล (Pixel) ยิ่งจ านวนพิกเซลมากก็ยิ่งคมชัดมาก  
                   ในการก าหนดเกณฑ์และค่าน้ าหนักนั้น อาจแยกได้เป็น 4 ระดับ เรียงตาม 
ล าดับความละเอียดจากน้อยไปหามาก คือ ตั้งแต่ไม่ก าหนดเกณฑ์ตัดสินเลยมีแต่เกณฑ์ในการแปล
ความหมาย มีเกณฑ์ตัดสินของตัวชี้วัดเพียง 2 ระดับ คือ ผ่านกับไม่ผ่าน มีเกณฑ์ตัดสินเพียง 2 ระดับ 
และก าหนดค่าน้ าหนักของตัวชี้วัดและสุดท้าย คือ มีเกณฑ์ตัดสินมากกว่า 2 ระดับ และมีค่าน้ าหนัก    

 4. การก าหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมิน 
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                          เมื่อได้วัตถุประสงค์หรือประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์ (ถ้ามี) และค่า
น้ าหนัก (ถ้ามี) แล้วน ามารวมกันเป็นกรอบแนวคิดการประเมิน ซึ่งอย่างน้อยต้องมีองค์ประกอบที่
ส าคัญ คือ ประเด็นการประเมินกับตัวชี้วัด ถ้าจะให้ละเอียดยิ่งขึ้น ก็ก าหนดเกณฑ์ และค่าน้ าหนักโดย
เกณฑ์อาจจะก าหนดไว้มากกว่า 2 ระดับ และท าเป็นตารางกรอบแนวคิด ซึ่งมีช่องตารางตาม
องค์ประกอบข้างต้น 
                 จากสาระหรือองค์ประกอบส าคัญของกรอบแนวคิดของการประเมินจะน าไปสู่การ
ก าหนดขอบเขตการประเมินที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิด เกี่ยวกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูล และอาจก าหนดองค์ประกอบอ่ืน ๆ เช่น พ้ืนที่ เวลา และแนวทางการเก็บข้อมูล  
เพ่ิมเติมได้ตามต้องการ โดยจะท าเป็นตารางสรุปและน าไปรวมกับตารางหรือสาระส าคัญของกรอบ
แนวคิดการประเมิน รวมเป็นตารางกรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมิน  

 5. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูล 
                          การประเมินต้องตัดสินใจผลจากสารสนเทศที่เก็บมาได้  โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ 
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ ซึ่งโครงการแต่ละโครงการจะมีลักษณะเฉพาะและมีความแตกต่างกันมาก จึง
ยากที่จะใช้เครื่องมือของผู้ที่สร้างหรือพัฒนาไว้ได้ อย่างน้อยก็ต้องมาปรับบ้างยกเว้นเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐานเหมือนกันน ามาปรับใช้ได้เลย ส่วนเครื่องมือทางสังคมศาสตร์ เช่น 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือแบบสังเกต มักจะต้องปรับหรือสร้างใหม่เสมอ เมื่อสร้างแล้วถ้า
เป็นไปได้ก็ควรพัฒนาหาคุณภาพของเครื่องมือด้วย    

 6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                          การเตรียมปฏิบัติการประเมินขั้นตอนที่ 5 จะน ามาใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจริง ใน
ส่วนขั้นตอนนี้เป็นการเริ่มปฏิบัติจริงในภาคสนามโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง  ๆ  เช่น  
สอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต ถ้าเป็นกรณีข้อมูลเชิงคุณภาพก็อาจใช้เทคนิคต่าง  ๆ เพ่ิมเติม เช่น                
การสัมภาษณ์กลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Interview) และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น    

 7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
                           การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินโครงการจะง่ายกว่าการวิจัย  เพราะมักจะใช้
สถิติพ้ืนฐานง่าย ๆ เช่น จ านวนนับ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อาจจะมีทีย่าก
ขึ้นบ้างก็คือ สถิติที่ใช้ทดสอบ ซึ่งมักจะเป็นการทดสอบที (t – test) และสถิตทิี่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ  
เช่น การหาค่าความเที่ยงตรงโดยใช้สูตร KR – 20 หรือสูตรอัลฟา () ของครอนบัค (Cronbach)  
เป็นต้น   

 8. การเขียนรายงานการประเมิน 
                          รายงานการประเมินโครงการที่สมบูรณ์ จะมีโครงสร้างคล้ายกับรายงานการวิจัย 
หรือวิทยานิพนธ์ คือ มีส่วนน า ส่วนที่เป็นเนื้อหา 5 บท และส่วนท้ายซึ่งจะเป็นภาคผนวกต่าง ๆ           
ข้อแตกต่างที่ส าคัญก็คือ การรายงานการประเมินจะเสนอแก่ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการมากกว่าเผยแพร่
แก่บุคคล หรือหน่วยงานทั่วไป เหมือนกับรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้การเขียน
รายงานการประเมินจะต้องอาศัยความสามารถทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าช่วย เพ่ือจูงใจหรือโน้มน้าวให้
ผู้เกี่ยวข้องน าผลการประเมินไปใช้จริง อย่างไรก็ตามในกรณีโครงการขนาดเล็กหรือมีความเร่งด่วน  
อาจเขียนรายงานการประเมินโครงการโดยสรุป ไม่ต้องมีโครงสร้างสมบูรณ์เช่นเดียวกับการวิจัยในชั้น
เรียนที่อนุโลมให้เขียนหน้าเดียว หรือเพียง 5 – 10  หน้าก็ได้   



59 
 

 9. การประเมินงานประเมินโครงการ (ถ้ามี) 
                          การประเมินงานประเมินโครงการ หรืองานประเมินอ่ืน ๆ ยังมีน้อยมาก แต่ใน
ที่นี้เห็นว่า ควรจะน าเสนอไว้ในลักษณะการตรวจสอบคุณภาพของรายงานการประเมิน  ด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อเป็นการกระตุ้นหรือเร่งรัดให้การประเมินโครงการ มีคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้น  
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะยังมีการประเมินงานประเมินโครงการน้อย แต่คาดว่าในอนาคตจะต้องมีการ
น าไปใช้กันมากข้ึน    
   กล่าวโดยสรุปกระบวนการประเมินโครงการหรือขั้นตอนการประเมินโครงการ         
เป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งที่ผู้ประเมินต้องศึกษาท าความเข้าใจ และปฏิบัติด้วยความรอบคอบอย่างเป็น
ระบบ ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าโดยสรุปมี 9 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ประเมินอะไร : การวิเคราะห์โครงการที่
มุ่งประเมิน 2) ท าไมจึงต้องประเมิน : หลักการและเหตุผลของการประเมิน 3) ประเมินเพ่ืออะไร : 
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน 4) มีแนวคิดทฤษฎีอะไรบ้าง : ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
แนวทางการประเมิน 5) จะประเมินได้อย่างไร : การออกแบบการประเมิน 6) เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินมีอะไรบ้าง : เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 7) จะเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการใด : การเก็บ
รวบรวมข้อมูล 8) จะสรุปข้อมูลให้มีความหมายได้อย่างไร : การวิเคราะห์ข้อมูล และ 9) จะน าผลการ
ประเมนิไปใช้ได้อย่างไร : รายงานผลการประเมิน 

รูปแบบการประเมินโครงการและรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model)   
  1. รูปแบบการประเมินโครงการ 

      นักวิชาการด้านการประเมินหลายท่านได้กล่าวถึงรูปแบบการประเมินโครงการไว้ ดังนี้  
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2550: 27) กล่าวไว้ว่า รูปแบบการประเมินโครงการได้พัฒนามาจากการ
ประเมินโครงการทางการศึกษา แล้วจึงน ามาประยุกต์ใช้ประเมิน โดยทั่วไปแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  
 1) รูปแบบที่ ยึดจุดมุ่ งหมายเป็นหลัก  (Goal-Attainment Model) หรือ Objective 
Based model) เป็นแบบจ าลองที่ยึดจุดมุ่งหมาย เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ นักประเมินในกลุ่มนี้ 
ได้แก่    ไทเลอร์ (Tyler) และ ครอนบาค (Cronbach)  
  2) รูปแบบการตัดสินคุณค่า (Judgement Model) เป็นแบบจ าลองที่ให้ความสนใจกับ 
การตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ถูกประเมิน โดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ นักประเมินในกลุ่มนี้ ได้แก่ 
สเตค (Stake), โพรวัส (Provus) และ สคริฟเว่น (Scriven)  
   3) รูปแบบที่ช่วยในการตัดสินใจ (Decision-Oriented Model) เป็นแบบจ าลองที่ผลิต
สารสนเทศเพ่ือช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจในการบริหาร นักประเมินในกลุ่มนี้ ได้แก่ สตัฟเฟิลบิม 
(Stufflebeam), อัลคิน (Alkin), เวลซ์ (Welch), แฮมมอนด์ (Hammond)  
 ในขณะที่ สมคิด พรมจุ้ย (2552: 50 - 72) ได้กล่าวถึงรูปแบบการประเมินไว้ว่า รูปแบบการ
ประเมิน เป็นกรอบหรือแนวความคิดที่ส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการหรือรายการประเมิน ซึ่งมี
ความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับข้อตกลงเบื้องต้น ซึ่งมีนักวิชาการทางด้านการประเมินได้เสนอกรอบ
ความคิดให้นักประเมินได้เลือกใช้มีอยู่หลายรูปแบบ รูปแบบประเมินโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่ 
 1) รูปแบบการประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมาย (Objective Based Model) เป็นรูปแบบที่เน้น
การตรวจสอบผลที่คาดหวังได้เกดิขึน้หรือไม่ หรือประเมินโดยตรวจสอบผลที่ระบุไว้ในจุดมุ่งหมายเป็น
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หลักโดยดูว่าผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ได้แก่ รูปแบบการ
ประเมินของไทเลอร์ (Ralph W. Tyler : 1943) ครอนบาค (Cronbach : 1973) และเคริกแพตทริค 
(Kirkpatirck)  

2) รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่า (Judemental Evaluation Model) เป็น
รูปแบบการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศ ส าหรับก าหนดและวินิจฉัยคุณค่า
และโครงการนั้น ได้แก่รูปแบบการประเมินของสเตค (Stake : 1967) สคริฟเว่น (Scriven : 1967) 
โพรวัส (Provus : 1971)   

3) รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจ (Decision – Oriented Evaluation Model) 
เป็นรูปแบบการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล และข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือช่วยผู้บริหารใน
การตัดสินใจเลือกทางเลือกต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ รูปแบบการประเมิน ของเวลซ์ (Welch : 
1967) สตัฟเฟิลบิม (Stufflebeam : CIPP : 1971) อัลคิน (Alkin : 1967) 
    รูปแบบการประเมินมีหลายประเภท ส าหรับที่จะน าเสนอต่อไปนี้  เป็นรายละเอียดของ
รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งหมด 11 รูปแบบ คือ 
 1. รูปแบบการประเมินของ ราฟท์  ดับบลิว  ไทเลอร์ (Ralph W.Tyler) 
 2. รูปแบบการประเมินของ มาร์วิน  ซี  อัลคิน (Marvin C. Alkin) 
 3. รูปแบบการประเมินของ แมลคอล์ม  เอ็ม  โพรวัส (Melcolm M. Provus) 
 4. รูปแบบการประเมินของ ไมเคิล  สคริฟเว่น (Michael Scriven) 
 5. รูปแบบการประเมินของ โรบอร์ต  อี  สเตค (Robert E. Stake) 
 6. รูปแบบการประเมินของ แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบิม (Daneil L. Stufflebeam) 
 7. รูปแบบการประเมินของ เคริกแพตทริค (Kirkpatrick) 
 8. รูปแบบการประเมินของ เอมคิว  แพตตัน (M.Q. Patton) 
 9. รูปแบบการประเมินของ เดวิด  เฟทเธอร์เมน (David  Fetterman) 
 10. รูปแบบการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis Approach) 
 11. รูปแบบการประเมิน “CPO” ของเยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี 

 1. รูปแบบการประเมินของ ไทเลอร์ (Tyler) 
           ไทเลอร์ (Tyler 1943) เป็นผู้น าที่ส าคัญในการประเมินโครงการ ได้ให้ความหมาย
ของการประเมินว่า การประเมิน คือ การเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม
ที่ก าหนดไว้โดยมีความเชื่อว่า จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน รัดกุม และจ าเพาะเจาะจงแล้ว จะเป็น
แนวทางในการประเมินได้เป็นอย่างดีในภายหลัง เขาได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการประเมิน โดย
เสนอเป็นกรอบความคิด ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1943  โดยเน้นการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้อยู่
ในรูปของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมแล้วประเมินความส าเร็จของวัตถุประสงค์เหล่านั้น โดย มี
แนวความคิดว่าโครงการประสบความส าเร็จหรือไม่ดูได้จากผลผลิตของโครงการว่าตรงตามจุดมุ่งหมายที่ตั้ง
ไว้แต่แรกหรือไม่เท่านั้น แนวคิดลักษณะนี้เรียกว่า แบบจ าลองยึดความส าเร็จของจุดมุ่งหมายเป็นหลัก 
              ไทเลอร์มีความเห็นว่า จุดมุ่งหมายของการประเมินเพ่ือตัดสินว่า จุดมุ่งหมายของ
การศึกษาที่ตั้งไว้ในรูปของจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมนั้นประสบความส าเร็จหรือไม่   มีส่วนใดบ้างต้อง
ปรับปรุงแก้ไขและถือว่าการประเมินโครงการเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน  ล าดับขั้นของการ
ประเมินการเรียนการสอนมีดังนี้   ก าหนดจุดมุ่ งหมายเชิงพฤติกรรมด้วยข้อความที่ชัดเจน  
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เฉพาะเจาะจง  ก าหนดเนื้อหาที่ต้องการให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้  เลือกวิธีการเรียนการสอน
ที่เหมาะสม  เมื่อจบบทเรียนจึงประเมินผลโครงการโดยการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    ตัวอย่างการประยุกต์ใช้แนวความคิดของไทเลอร์มาใช้ในการประเมินโครงการ 
    การประเมินโครงการเกี่ยวกับการเรียนการสอน  ควรด าเนินการดังนี้ 
 1)  ก าหนดจุดมุ่งหมายที่แท้จรงิทางการศึกษา  ซึ่งได้แก่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดย
เขียนในรูปจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 2)  จัดเนื้อหาในการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
                3)  ท าการทดสอบผู้เรียนก่อนท าการเรียนการสอน 
 4)  เลือกวิธีสอนให้เหมาะสม 
 5)  ท าการทดสอบผู้เรียนเมื่อจบการเรียนการสอนแล้ว 
 6)  ประเมินประสิทธิภาพของโครงการ ด้วยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและ
หลังเรียนว่าแตกต่างกันอย่างไรและมีนักเรียนร้อยละเท่าไรที่ผ่านเกณฑ์ 
         7)  น าผลการเปรียบเทียบมาศึกษาจุดบกพร่องในการเรียนการสอนเพ่ือแก้ไขปรับปรุง
ต่อไป 
           ในปี 1986  ไทเลอร์  ได้น าเสนอกรอบความคิดของการประเมินโครงการใหม่ (New 
Tyler 1986) โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 6 ส่วนคือ 
                 1) การประเมินวัตถุประสงค์ (Appraising Objectives) 
            2) การประเมินแผนการเรียนรู้ (Evaluating the learning Plan) 
  3) การประเมินเพ่ือแนะแนวในการพัฒนาโครงการ (Evaluation to Guild 
Program Development) 

     4) การประเมินเพ่ือน าโครงการไปปฏิบัติ (Evaluating Program Implement) 
 5) การประเมินผลลัพธ์ของโครงการทางการศึกษา (Evaluating the Outcome of 
an  Educational Program) 

  6) การติดตาม (Follow up) และการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 

 2. รูปแบบการประเมินของ อัลคิน (Alkin) 
 มาร์วิน  ซี  อัลคิน (Marvin C. Alkin 1969)  ได้เสนอรูปแบบการประเมินเรียกว่า 
CSE (Center for the Study of  Evaluation Approach) จุ ด เน้ น ข อ ง ก า ร ป ร ะ เมิ น ต า ม
แนวความคิดของอัลคิน คือ การประเมินเพ่ือการตัดสินใจ และได้ให้ความหมายของการประเมินว่า เป็น
กระบวนการก าหนดขอบเขตของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การเลือกข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม การ
เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าไปสู่การจัดท ารายงานสรุปให้กับผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ 
ในการเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมกับการด าเนินงานของโครงการ 
             จากความหมายของการประเมิน ตามความคิดของอัลคิน การประเมินจะ
ประกอบด้วยการจัดหาและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือที่จะน าไปใช้ในการตัดสินใจ การประเมินจ าเป็นต้อง
ประเมินใน 5 ด้าน ดังนี้ 
    1) การประเมินระบบ (System Assessment) เป็นการอธิบายหรือพรรณนาสภาพ
ของระบบเพ่ือเปรียบเทียบสภาพที่แท้จริงและความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้น  การประเมินระบบจะช่วย
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ท าให้เราสามารถก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่ เหมาะสม  สิ่งที่จะต้องศึกษาได้แก่  ความ
ต้องการ และสภาพการณ์ปัจจบุัน  ส าหรับการประเมินระบบแต่ละส่วนจ าเป็นต้องใช้เทคนิคต่าง ๆ กัน 
    2) การประเมินการวางแผนโครงการ (Program Planning)  เป็นการประเมินก่อนที่
จะมีการด าเนินโครงการ  เพ่ือหาข้อมูลข่าวสารมาใช้ในการตัดสินใจ  พิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมของ
โครงการ  นักประเมิน ต้องหาข้อมูลที่แสดงความคาดหวังที่จะบรรลุเป้าหมายพร้อมกับประเมินผลที่
ได้รับจากการใช้วิธีที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของปัญหา  โดยทั่วไปจะใช้การประเมินจาก
เกณฑ์ภายนอกและการประเมินจากเกณฑ์ภายใน 
    3) การประเมินการน าไปใช้หรือด าเนินโครงการ (Program Implementation)  
เป็นการประเมินขณะที่ก าลังด าเนินโครงการ เพ่ือตรวจสอบดูว่า การด าเนินของโครงการนั้นได้เป็นไปตาม
ขั้นตอนต่างๆ ที่ได้วางแผนไว้หรือไม่  ผลท่ีเกิดขึ้นมีความสอดคล้องกับสิ่งที่วางแผนไว้  หรือคาดหวังไว้
เพียงใด 
    4) การประเมินเพ่ือการปรับปรุงโครงการ (Program Improvement) เป็นการประเมิน
เพ่ือหาข้อมูล  ที่น ามาใช้ในการด าเนินโครงการให้บรรลุจุดมุ่งหมาย และมีผลที่ไม่คาดคิดมาก่อน  ดังนั้น
นักประเมิน จึงมีบทบาทส าคัญในการที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จหรือความล้มเหลวในทุกๆ ด้าน
ของโครงการ  ตลอดจนผลกระทบของโครงการที่มีต่อโครงการอ่ืน เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงโครงการ
ต่อไป 
    5) การประเมินเพ่ือการยอมรับและศักยภาพในการสรุปโครงการ (Program 
Certification) ขั้นตอนนี้นักประเมินต้องหาข้อมูลข่าวสารรายงานต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจ เพ่ือใช้ข้อมูล
ในการพิจารณาตัดสินคุณค่าของโครงการ อ้างอิงไปสู่สถานการณ์อ่ืนๆ ในขั้นนี้ข้อมูลที่ได้จากนัก
ประเมิน จะท าให้ผู้บริหารได้ตัดสินใจว่า  ควรจะด าเนินการกับโครงการในลักษณะใด อาจจะยกเลิก 
ปรับปรุงใหม่ หรืออาจขยายโครงการออกไปอีก เป็นต้น สรุปรูปแบบการประเมินของอัลคิน แสดงได้
ดังภาพที่ 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่1 รปูแบบการประเมินโครงการของอัลคิน 
 

 3. รูปแบบการประเมินของ โพรวัส (Provus) 
 โพรวัส (Provus 1969) ได้ให้ความหมายของการประเมินว่า เป็นการเปรียบเทียบ
ผลการปฏิบัติกับมาตรฐาน เพ่ือเป็นการค้นหาความไม่สอดคล้องระหว่างความคาดหวังกับผลปฏิบัติงาน
ของแผนงาน เขาอธิบายว่ามีความไม่สอดคล้องกัน  5 ชนิด  ที่สามารถศึกษาได้จากการใช้แผนงาน คือ 
ความไม่สอดคล้องที่ไม่สัมพันธ์กับข้ันตอนต่างๆ ดังนี้ 

การประเมิน 

การประเมิน 
ระบบ 

การประเมินการ 
วางแผนโครงการ 

การประเมิน 
การน าไปใช้ 

การประเมินเพื่อ
การปรับปรุง 

การประเมินเพื่อ
การยอมรับ
โครงการ 
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  ขั้นที่1 การออกแบบโครงการ คือ การก าหนดปัจจัยที่ท าให้เกิดการด าเนินงาน
ก าหนดกระบวนการด าเนินงาน และก าหนดผลที่คาดหวังจะได้รับจากการด าเนินงาน 
  ขั้นที่ 2 การเตรียมพร้อม  เป็นการน าปัจจัยที่ท าให้เกิดการด าเนินงานเข้าสู่กระบวนการ 
  ขั้นที่ 3 การด าเนินการตามแผน 
  ขั้นที่ 4 ผลผลิตที่เกิดจากโครงการ 
  ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และก าไร 
  การประเมินต้องท าโดยผู้ประเมินคณะหนึ่งที่ได้วางมาตรฐานตามความคาดหวังของ
โครงการเอาไว้ ต่อจากนั้นการประเมินต้องด าเนินไปโดยการหาข้อมูลใหม่ และท าการตัดสินใจโดยใช้
มาตรฐานที่วางเอาไว้เป็นเกณฑ์ นับเป็นรูปแบบที่ช่วยให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ในทุกขั้นตอนของ
การประเมินดังกล่าวข้างต้น และตลอดโครงการอย่างต่อเนื่องดังภาพที่ 2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2  รูปแบบการประเมินความไม่สอดคล้องของโพรวัส 

 
 
 

  S  หมายถึง  มาตรฐาน  (Standard) 
  T  หมายถึง  ยกเลิก  (Terminate) 
  P  หมายถึง  การด าเนินงาน  (Program  performance) 
  A  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลง  (Alteration) 
  C  หมายถึง  เปรียบเทียบ  (Compare)  เกี่ยวกับ  P  หรือ  S 
  D  หมายถึง  สารสนเทศท่ีแสดงความไม่สอดคล้อง  (Discrepancy  information) 
  การประเมินในแต่ละขั้นตอนถ้าหากพบข้อบกพร่องก็แก้ไขปรับปรุงในขั้นตอนนั้น ๆ  
ด้วยวิธีการแก้ปัญหา (Problem  solving) ซึ่งประกอบด้วยการถามตัวเอง  เพ่ือให้ได้ค าตอบว่าท าไม  
จึงเกิดข้อบกพร่องนั้นๆ  มีอะไรเป็นสาเหตุ  และมีวิธีการใดสามารถแก้ไขข้อบกพร่องที่มาจากสาเหตุ
นั้นส าหรับขั้นตอนในการแก้ปัญหามีดังนี้ 

 
 เมื่อผู้ประเมินท าการประเมินถึงขั้นที่ 5  ถ้าจะด าเนินการหรือเริ่มวงจรใหม่ก็ต้องท าการ
ออกแบบใหม่  โดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์การลงทุน  ซึ่งตั้งอยู่บนรากฐานของ
ปัจจัยเบื้องต้นใหม่ 

 4. รูปแบบการประเมินของ สคริฟเว่น (Scrven) 
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 ไมเคิล  สคริฟเว่น (Michael Scriven 1967) ได้ให้ความหมายของการประเมินว่า 
คือ การรวบรวมข้อมูล การตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือเพ่ื อเก็บข้อมูล และการก าหนดเกณฑ์
ประกอบการประเมิน เป้าหมายส าคัญของการประเมิน คือ การตัดสินคุณค่าของโครงการ  
               จุดมุ่งหมายของการประเมินที่ส าคัญมี 2 ประการ คือ 
   1) การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) เป็นการประเมินระหว่างที่
โครงการก าลังด าเนินการอยู่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้น เพราะการประเมินช่วยให้
ข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ 
   2) การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) เป็นการประเมินเมื่อสิ้นสุด
โครงการ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตัดสินในคุณค่าของโครงการ ตลอดจนค้นหาสิ่งที่ดีของโครงการเพ่ือ
น าไปใช้กับสถานการณ์อ่ืนที่คล้ายคลึงกันต่อไป 
  สคริฟเว่น ได้เสนอแนะว่าในเรื่องการประเมิน เพ่ือปรับปรุงหรือดูความก้าวหน้าของ
โครงการ การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) ไม่จ าเป็นต้องใช้นักประเมินอาชีพ 
อาจจะเป็นนักประเมินสมัครเล่น หรือเป็นผู้ที่ท างานเกี่ยวกับโครงการนั้นๆ ก็ได้แต่ถ้าเป็นการประเมินเพ่ือ
ตัดสินคุณค่า หรือการประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) นั้น ควรจะแยกหน้าที่และความ
รับผิดชอบของบุคคลต่างๆ ให้ชัดเจน รวมทั้งควรจะได้มีการปรึกษาหารือกันระหว่างนักประเมินกับผู้
ด าเนินงานในโครงการด้วย 
     วิธีการประเมิน ในการประเมินมีวิธีการที่สามารถน าไปใช้ได้  2  วิธี  คือ 
    1) การประเมินก่อนมีการปฏิบัติ งานหรือการประเมินคุณค่าภายใน ( Intrinsic 
Evaluation)  คือประเมินคุณค่าของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล    
     2) การประเมินคุณค่าการปฏิบัติงาน (Pay – off Evaluation)  คุณค่าจากผลที่
เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือวัดกับนักเรียน เป็นการประเมินในส่วนหนึ่งซึ่งเป็นผลที่มีต่อผู้รับบริการ
จากการด าเนินโครงการ เช่น ผลที่ได้จากคะแนนสอบ หรือผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริหาร 
ฯลฯ  การประเมินคุณค่าการปฏิบัติงานให้ความสนใจเกี่ยวกับผลของโครงการที่เกิดกับผู้บริหาร จึงจัด
ว่าเป็นการตัดสินคุณค่าของโครงการโดยอิงเกณฑ์ภายนอก 
    สคริฟเว่น  มีความเห็นที่แตกต่างกับครอนบาค  ในเรื่องของการใช้กลุ่มเปรียบเทียบ
มาใช้ในการประเมิน ซึ่งสคริฟเว่น เป็นบุคคลที่เห็นว่าการใช้กลุ่มเปรียบเทียบมีข้อดีมากกว่าการไม่ใช้
กลุ่มเปรียบเทียบ การใช้กลุ่มเปรียบเทียบจะเป็นการประหยัดกว่า  ไม่ต้องท าการศึกษาในระยะยาว 
และใช้กลุ่มตัวอย่างมาก  ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมาก  นอกจากนี้แล้วสคริฟเว่น  ยังเชื่อว่าการศึกษา
กลุ่มย่อยด้วยวิธีการเปรียบเทียบจะเป็นประโยชน์มากกว่าการศึกษาประชากรทั้งหมด และท าได้ง่ายท า
ได้บ่อยครั้งกว่าด้วย 
              สคริฟเว่น  เป็นนักประเมินที่ให้ความส าคัญในการประเมินค่าใช้จ่ายกับผลที่ได้รับ
เขาเชื่อว่าการประเมินจะขาดความสมบูรณ์  ถ้านักประเมินไม่ได้พิจารณาในเรื่องคุณค่าที่ได้รับโดยการ
เปรียบเทียบ  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของโครงการ  สิ่งที่ต้องพิจารณามี 3 ประการ  คือ 
  1) ความเป็นประโยชน์  นักประเมินควรจะต้องพิจารณาดูว่า  สิ่งที่ลงทุนไปนั้นมี
ประโยชน์มากน้อยเพียงใด  คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ไปหรือไม่ 
  2) ขวัญ หรือก าลังใจ หรือคุณธรรม เป็นสิ่งส าคัญมากในการด าเนินโครงการ ควร
พิจารณาด้วยว่าผลของโครงการจะท าให้ขวัญและก าลังใจหรือคุณธรรมของผู้ร่วมโครงการเป็นอย่างไร 
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  3) ค่าใช้จ่าย เป็นเรื่องที่ส าคัญมาก แต่นักประเมินไม่ค่อยให้ความสนใจ เนื่องจากมี
ความยุ่งยากในการประเมิน 

                5. รูปแบบการประเมินโครงการของ สเตค (Stake) 
           โรบอร์ด อี สเตค (Robert E. Stake) ได้พัฒนารูปแบบการประเมินโดยใช้แนวคิด
ของ ครอนบาค และสคริฟเว่น  เป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติในการประเมินของสเตค ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่ง
ที่นักประเมินน ามาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง การประเมินของ สเตค เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปสู่การตัดสินคุณค่าของโครงการ  สเตค ได้เสนอโครงสร้างของ
รูปแบบการประเมิน ใช้ชื่อว่ารูปแบบการประเมิน เคาน์ทิแนนซ์ (Countenance Model) ซึ่งตาม
โครงสร้างของรูปแบบนี้ ได้จ าแนกข้อมูลการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ เมตริกบรรยาย และเมตริก
ตัดสินคุณค่า และได้เสนอว่าก่อนการตัดสินคุณค่าของโครงการใด ๆ นักประเมินควรท าการวิเคราะห์
หลักการและเหตุผลของโครงการนั้น ๆ ด้วย การประเมินโครงการตามแนวคิดของสเตคผู้ประเมิน
จะต้องรวบรวมข้อมูลแท้จริงให้ได้ และวิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลที่ต้องการคือข้อมูลที่น ามาใช้เพ่ือการ
อธิบาย และการตัดสินใจ การประเมินนี้จ าแนกสิ่งที่จะต้องพิจารณาในการประเมินออกเป็น 3 ส่วน คือ 
   1) สิ่งน าหรือปัจจัยเบื้องต้น (Antecedents) หมายถงึ สภาพเงื่อนไขท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว
หรือปัจจัยต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ 
   2) การปฏิบัติ (Transaction) หมายถึง กิจกรรมด าเนินการ กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับครูและนักเรียน พฤติกรรมระหว่างบุคคล ปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างครูและนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน เป็นต้น 
   3) ผลลัพธ์หรือผลการด าเนินงาน (Outcomes) หมายถึงผลผลิตที่ เกิดขึ้นจาก
โครงการ  
                    ในการเก็บข้อมูลผู้ประเมินจะต้องบันทึกข้อมูลทั้งสามชนิดนี้ แบ่งแยกเป็น 4 ประเภท คือ 
   (1) ความคาดหวังหรือแผนงาน (Intents) หมายถึง สิ่งที่คาดหวังไว้ จ าแนกเป็นความ
คาดหวังเก่ียวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติ และผลการด าเนินงานโครงการ 
   (2) สิ่งที่ เกิดขึ้นจริง (Observations) หมายถึง สภาพที่ เกิดขึ้นจริง ซึ่งจ าแนกเป็น
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติและผลการด าเนินงาน 
   (3) มาตรฐาน (Standards) หมายถึง แนวทางการด าเนินงาน คุณลักษณะที่ควรจะ
มี หรือควรจะได้รับเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติและผลการด าเนินงาน 
   (4) การตัดสินใจ (Judgments) หมายถึง การพิจารณาผลการตัดสินใจ เป็นการ
พิจารณาสรุปเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติและด าเนินงาน 
   ในการประเมิน ผู้ประเมินต้องพิจารณาข้อมูลเพ่ือการบรรยายและต้องมีการศึกษา
ความสอดคล้องระหว่างความคาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเบื้องต้น การ
ปฏิบัติ และผลลัพธ์ เมื่อได้ผลอย่างไรแล้วจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ และมาตรฐานที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นแล้วตัดสินใจ  
  แนวคิดของสเตคแตกต่างไปจากแนวคิดของคนอ่ืน ๆ  ตรงที่ถ้าพบว่า ผลลัพธ์ยังไม่ดี
ไม่ได้หมายความว่า การวางแผนไม่ดีหรือหลักสูตรไม่ดี  แต่อาจบกพร่องที่องค์ประกอบอ่ืน ๆ เช่น  
การจัดเวลาสภาพแวดล้อม ผู้สอน ผู้บริหาร ผู้เรียน หรือสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ก็ได ้

 6. รูปแบบการประเมินของ เคริก แพตทริค (Kirkpatrick) 



66 
 

           โดนัลด์  แอล  เคริกแพตทริค (Donald L. Kirkpatrick, 1975) แห่งมหาวิทยาลัย
วิสคอนซิน  สหรัฐอเมริกา อดีตประธาน  ASTD (The American Society for Training and 
Development) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรมและการประเมินผลการฝึกอบรมว่า “การ
ฝึกอบรมเป็นการช่วยเหลือบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการฝึกอบรมใดๆ 
ควรจะจัดให้มีการประเมินผลการฝึกอบรมซึ่งถือเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะช่วยให้รู้ว่าการจัดโปรแกรมการ
ฝึกอบรมมีประสิทธิผลเพียงใด” 
  การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมปกติ ที่เกิดขึ้นในทุกโครงการ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน โดยมุ่งหวังให้ผู้ผ่านการอบรมได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทางการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  เคริก แพตทริค เห็นว่าการประเมินผลการอบรมจะท าให้ได้ความรู้อย่างน้อย 3 
ประการ คอื 
   1) การฝึกอบรมนั้นได้ให้อะไร หรือเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานในลักษณะใดบ้าง 
   2) ควรยุติโครงการชั่วคราวก่อน หรือควรด าเนินการต่อไปเรื่อยๆ 
   3) ควรปรับปรุงหรือพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมในส่วนใดบ้างอย่างไร 
  ในการประเมินผลโครงการฝึกอบรม เคริกแพตทริค เสนอไว้ว่า ควรด าเนินการ
ประเมินประสิทธิผลของการอบรม 4 ลักษณะ คือ 
   1) ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) เป็นการตรวจสอบ
ความรู้สึก หรือความพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
   2) ประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) เป็นการตรวจสอบผลการเรียนโดย
ตรวจสอบให้ครอบคลุม ทั้งด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และเจตคติ (Attitude) 
   3) ประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการอบรม (Behavior Evaluation) เป็นการ
ตรวจสอบว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมได้เปลี่ยนพฤติกรรมไปตามคาดหวังของโครงการหรือไม่ 
   4) ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์กร (Results Evaluation) เป็นการตรวจสอบว่า 
ผลจากการอบรมได้เกิดผลดีต่อองค์กรหรือเกิดผลกระทบต่อองค์กรในลักษณะใดบ้าง คุณภาพของ
องค์กรดีขึ้นหรือมีคุณภาพข้ึนหรือไม่ 

รายละเอียดแนวทางการด าเนินการประเมินแต่ละรายการเป็นดังนี้ 
1) การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง  การประเมินขั้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่ให้รู้ว่าผู้ที่จะ

เข้ารับการฝึกอบรม  นั้นมีความรู้สึกอย่างไรต่อการฝึกอบรม  เช่น  ผู้เข้ารับการอบรมพอใจ  หรือไม่
ต่อสิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรมและมากน้อยเพียงใด  การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนั้น  ต้องการ
ได้รับข้อมูลที่เป็นปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ที่มีความหมายและความเป็นจริง 
เพราะข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของการฝึกอบรมอันดับแรก เคริก แพตทริค กล่าวว่า มี
อยู่บ่อยครั้งที่ผู้บริหารตัดสินใจให้ล้มเลิกโปรแกรมการฝึกอบรมเสีย หรือไม่ก็ตัดสินใจให้ด าเนินการ
ฝึกอบรมต่อไป  โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองเป็นพ้ืนฐาน 
                    วิธีการที่จะช่วยให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาตอบสนองที่มีความหมาย /  และตรง
ตามความจริงจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ได้แก่ 
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  (1) ก าหนดให้แน่นอนชัดเจนลงไปว่าต้องการได้รับข้อมูลอะไร เช่น ปฏิกิริยา
ตอบสนองของเนื้อหาหลักสูตร วิธีการฝึกอบรม วิทยากร สถานที่ฝึกอบรม ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ฝึกอบรม  บรรยากาศฝึกอบรม  ฯลฯ  
      (2) ออกแบบของเครื่องมือ  หรือแบบสอบถามที่จะใช้เก็บข้อมูล 
  (3) ข้อค าถามที่ใช้ ควรเป็นชนิดที่เมื่อได้รับข้อมูลหรือได้ค าตอบแล้วสามารถ
น ามาแปลงเป็นตัวเลขแจกแจงความถ่ี และวิเคราะห์ในเชิงปริมาณได้ 
  (4) กระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เขียนแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมในข้อค าถามต่างๆ 
  (5) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง  ผ่านแบบสอบถาม  
ตามความเป็นจริงจึงมีควรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เขียนชื่อตนเองไปในแบบสอบถาม 
  อนึ่งในการแจกแบบสอบถามเพ่ือประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนี้ผู้ประเมิน  ต้องแน่ใจ
ว่าได้ให้เวลาผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอที่จะให้ค าตอบทุกข้อ  ควรอธิบายก่อนที่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจะออกจากห้องฝึกอบรมเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม  พึงหลีกเลี่ยงการปล่อยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
น าแบบสอบถามติดตัวออกไป  และส่งคืน  กลับมาในภายหลัง 

 2) การประเมินการเรียนรู้  (Learning  Evaluation)  การประเมินผลในชั้นนี้มี
วัตถุประสงค์ 
ที่จะให้รู้ว่า ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ และทักษะอะไรบ้า ง และมีเจตคติอะไรบ้างที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งนี้เพราะความรู้ ทักษะ เจตคติ ล้วนเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานส าคัญ ที่จะ
ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างานของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมในโอกาสต่อไป เคริก 
แพตทริค ได้ให้ข้อเสนอแนะส าหรับการประเมินการเรียนรู้ไว้ดังนี้ 
  (1) ต้องการวัดความรู้ ทักษะและเจคติ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งก่อนและหลัง  
 (2) วิเคราะห์ทั้งคะแนนรายข้อและคะแนนรวมโดยเปรียบเทียบระหว่างก่อนและ
หลังการฝึกอบรม 
  (3) ถ้าเป็นไปได้ควรใช้กลุ่มควบคุม  ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม  แล้ว
เปรียบเทยีบคะแนนความรู้  ทักษะ  และเจคติของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง  ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมว่าแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

ส าหรับเครื่องมือที่ใช้วัดความรู้  ทักษะ  และเจตคติมี  2  แบบคือ 
  1) ใช้แบบสอบวัดความรู้  ทักษะ  และเจตคติ  ที่เป็นแบบวัดมาตรฐาน 

2) สร้างแบบสอบขึ้นใช้เอง  แบบสอบวัดความรู้  ทักษะ  และเจตคติที่สร้างขึ้นเองนี้
อาจจะใช้รูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง  หรือทุกอย่างต่อไปนี้ก็ได้  เช่น 

 - แบบ “ถูก” หรือ “ผิด” 
  - แบบ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” ซึ่งอาจเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4  

หรือ 5 หรอื 6 สเกลก็ได้ 
 -  แบบเลือกค าตอบที่เห็นว่าถูกต้องที่สุด 
 -  แบบเติมค า / ข้อความลงในช่องว่าง 
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          3) การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการอบรม  (Behavior  Evaluation)  
การประเมินผลในขั้นนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือตรวจสอบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ได้มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการท างานไปในทิศทางที่พึงประสงค์หรือไม่ 

การประเมินผลในขั้นนี้นับว่ายาก  และใช้เวลามากกว่าการประเมินผลในสองข้ันแรก   
เพราะจะต้องออกไปติดตามประเมินผลในสถานที่ท างานจริงๆ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ซึ่งจะมี
ค าถามอยู่หลายข้อ  ที่ผู้ประเมินต้องตอบให้ไดเ้สียก่อน  เช่น 
 -  ควรจะออกไปประเมินผลเมื่อไร (1 เดือน หรือ 3 เดือน หรือครึ่งปี หรือ 1 ปี  
ภายหลังจากการฝึกอบรม) 

 -  จะเก็บข้อมูลจากใครจึงจะเชื่อถือได้มากที่สุด  (จากผู้บังคับบัญชา จากเพ่ือน 
ร่วมงานจากผู้ใต้บังคับบัญชา  หรือจากผู้เข้าร่วมการฝึกบอรมเอง) 

(1) ควรจะได้วัดพฤติกรรมการท างานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งก่อน และหลัง 
การฝึกอบรม 
 (2)  ระยะเวลาระหว่างการฝึกอบรมกับการประเมินผลหลังการฝึกอบรมนั้นควรจะ 
ให้ห่างกันพอสมควร  เพ่ือให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างานได้เกิดขึ้นจริงๆ  ทางที่ดี
ควรจะประเมินหลายๆ ครั้งเป็นระยะๆ  ไปเช่นประเมินทุก 3 เดือน เป็นต้น 

 (3) ควรจะได้เก็บข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง เช่น จากผู้บังคับบัญชาจากเพ่ือนร่วมงาน 
และจากกลุ่มผู้ที่ผ่านการอบรมเคริกแพตทริค  เห็นว่าการประเมินผลในขั้นการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการท างานตามข้อเสนอที่กล่าวมานั้นจะน าไปใช้จริงๆ  จะต้องใช้เวลา  และอาศัยความ
ช านาญของผู้ประเมินผลเป็นอย่างมาก  เขาจึงได้เสนอให้ท ากับโปรแกรมการฝึกอบรมขนาดใหญ่  
และโปรแกรมที่จ าเป็นต้องจัดหลายๆ ครั้งต่อไปในอนาคตเท่านั้น  ส่วนโปรแกรมการฝึกอบรมขนาด
เล็กทั่วๆ ไปอาจใช้วิธีการง่ายๆ ดังนี้ 
 - ก าหนดว่ามีพฤติกรรมการท างานอะไรบ้ าง ที่ คาดหวังจะให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลง 

 - เตรียมค าถามท่ีจะใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ 
 - ท าการสัมภาษณ์บุคคลหลายๆ กลุ่มภายหลังการฝึกอบรมสักระยะหนึ่ง  เพ่ือให้
รู้ว่าพฤติกรรมที่คาดหวังเอาไว้เหล่านั้น  ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆ  หรือไม่ 

 - ข้อมูลทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์ควรจะได้น ามาท าการวิเคราะห์เนื้อหา 
  อนึ่งถ้าเป็นการสัมภาษณ์ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรจะต้องแน่ใจ

ว่า  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  จะไม่มีอิทธิพลต่อการตอบ หรือสัมภาษณ์ของผู้ใต้บังคับบัญชา 
4) การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร (Results Evaluation) 

              การประเมนิผลในขั้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้รู้ว่าการฝึกอบรมได้ก่อให้เกิดผลดีต่อ
หน่วยงานอย่างไรบ้าง เป็นการประเมินผลที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นกับหน่วยงาน  เช่น  การลดค่าใช้จ่าย  
การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน  การเพ่ิมปริมาณการขายและการผลิตอัตราการลาออกลดลง  
เป็นต้น  ซึ่งนับว่าเป็นการประเมินผลที่ยากที่สุด  เพราะในความเป็นจริงนั้น  มีตัวแปรอ่ืนๆ  อีก
มากมายนอกจากการฝึกอบรมที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานและตัวแปร  “เหล่านั้น”  บางทีก็ยากต่อ
การควบคุม  ฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแก่หน่วยงานในทางที่ดีจึงสรุปได้ยากว่าเป็นผลจากโปรแกรม
การฝึกอบรม  เคริกแพตริค  ได้ให้ข้อเสนอแนะในการประเมินผลขั้นนี้ไว้  ดังนี้ 
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 (1) ควรวัดสภาวการณ์หรือเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการฝึกอบรมเอาไว้แล้วน าไป
เปรียบเทียบกับสภาวการณ์ภายหลังการฝึกอบรม  โดยใช้ข้อมูลที่สังเกตได้  หรือวัดได้ 

(2) พยายามหาทางควบคุมตัวแปรอ่ืน ๆ ซึ่งคาดว่าน่าจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ผลทีต่้องการให้เกิดข้ึนกับหน่วยงาน วิธีหนึ่งที่พอจะท าได้คือ การใช้กลุ่มควบคุมหรือกลุ่มทดลอง 

 7. รูปแบบการประเมินของแพตตัน  (Patton) 
           เอม คิว แพตตัน (M.Q. Patton, 1978)  ได้เสนอแนวคิดและรูปแบบการประเมินที่
ยึดประโยชน์ใช้สอย (Utilization–Focused Evaluation) เพ่ือแก้ปัญหาของงานประเมิน โดยเฉพาะ
ในประเด็นที่มักจะได้รับการวิจารณ์ว่าประเมินแล้วไม่ได้ผลการประเมินไปใช้ หรือผู้บริหารมองว่าผล
การประเมินไม่ตรงกับข้อมูลที่ต้องการใช้ประกอบการตัดสินใจแพตตัน  จึงได้เสนอแนวคิดและ
แนวทางในการประเมิน  ดังนี้ 
                   1) หลักการในการประเมิน การประเมินโครงการนักประเมินควรให้ความส าคัญ กับ
ผู้บริหาร หรือกลุ่มลูกค้าที่จะใช้ผลการประเมินนั้นๆ ค าถามเพ่ือการประเมินหรือตรวจสอบควรเกิด
จากกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเหล่านั้น หรือต้องเป็นความอยากรู้อยากเห็น หรืออยากใช้ข้อมูลผลการประเมิน
ของผู้เกี่ยวข้อง ไม่ใช่ใช้ความอยากรู้อยากเห็น ของนักประเมินเป็นกรอบในการก าหนดวัตถุประสงค์
ของการประเมิน ซึ่งการประเมินตามแนวคิดนี้ จะท าให้ผลการประเมินมีโอกาสถูกน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนามากข้ึน 
  2) ขั้นตอนการด าเนินการประเมิน แพตตัน ได้เสนอแนวทางในการประเมิน
โดยเฉพาะการด าเนินการ เพ่ือให้ได้วัตถุประสงค์ของการประเมิน โดยแบ่งกิจกรรมเป็น3 ขั้นตอน คือ 
    (1) จ าแนกประเภทหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  ในขั้นตอนนี้นัก
ประเมินจะต้องพิจารณาว่า มีใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่จะประเมิน หรือเป็นผู้ที่ต้องการใช้ผล
ประเมิน เช่น ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้องกับโครงการคนอ่ืน ๆ 
      (2) สัมภาษณ์ / สอบถามผู้เกี่ยวข้องที่ได้จากข้อ (1) เพ่ือรวบรวมความเห็น หรือ
ความต้องการว่ากลุ่มบุคคลเหล่านั้นต้องการทราบผลการด าเนินงานโครงการในลักษณะใดบ้าง  
ต้องการใช้ข้อมูลการประเมินในเรื่องใด หรืออยากรู้อะไร 

  (3) จัดหมวดหมู่ค าถาม หรือความอยากรู้อยากเห็น หรือความต้องการใช้ข้อมูล
ของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ แล้วก าหนดเป็นรายการ ค าถามหลักๆ เพ่ือการประเมิน เช่น  
การด าเนินงานโครงการท าได้ตามแผนเพียงใด เกิดปัญหาในลักษณะใดบ้าง ผลการด าเนินงานของ
โครงการท าได้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจการอบรมครั้งนี้หรือไม่  ผู้
เข้าอบรมมีความรู้และเจตคติเพ่ิมขึ้นมากน้อยเพียงใด หรือการด าเนินโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ประชาชนมากน้อยเพียงใด เป็นต้น 

  หลังจากด าเนินการทั้ง 3 ขั้นตอนแล้ว นักประเมินจึงก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินที่ครอบคลุมประเมินค าถามการประเมินของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ส่วนการ
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป ก็ด าเนินการตามกระบวนการประเมินตามปกติ 

 8. รูปแบบการประเมินของเดวิด เฟทเธอร์แมน (David Fetterman) 
           เดวิด เฟทเธอร์แมน (David Fetterman, 1994) ได้เสนอแนวคิดการประเมินแบบ
เสริมพลัง (Empowerment) ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานความคิดของการประเมินแบบสร้างความร่วมมือจาก
ทุกฝ่าย การประเมินแบบเสริมพลังเป็นการใช้มโนทัศน์ของการประเมิน เทคนิคการประเมิน และข้อ
ค้นพบจากการประเมิน ไปกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาปรับปรุง การก ากับตนเอง โดยใช้วิธีการทั้งเชิง
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ปริมาณ และเชิงคุณภาพในการด าเนินงาน เป็นกระบวนการที่กระท า เพ่ือช่วยให้กลุ่มบุคคลต่างๆ ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้ ช่วยตนเองพัฒนาตนเองโดยใช้วิธีการประเมินตนเอง  
และสะท้อนผลแก่ตนเอง กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องในการประเมินแบบเสริมพลังจึงประกอบด้วยบุคคล
ภายในที่ท าการประเมินผลด้วยตนเอง และนักประเมินแบบเสริมพลังจึงประกอบด้วยบุคคลภายในที่
ท าการประเมินผลด้วยตนเอง และนักประเมินภายนอกที่ท าหน้าที่เป็นผู้ให้ค าแนะน า (Coach) หรือผู้
อ านวยความสะดวกในการประเมิน (Facilitator) การประเมินแบบเสริมพลังเป็นการน าผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพ่ือเพ่ิมการใช้ประโยชน์ของผลการประเมิน มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือ
เพ่ิมการใช้ประโยชน์ของผลการประเมิน มีการให้ความรู้ในการประเมินแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้มี
ส่วนร่วม ผู้ประเมินมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก หรือผู้ให้ค าแนะน า ไม่ใช่ผู้ตัดสินเกี่ยวกับการ
ประเมิน เป็นการตัดสินร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้มีส่วนร่วม ผู้ประเมินมีหน้าที่แนะน าช่วยเหลือ
เทคนิค และสร้างพลังการประเมินร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง การประเมินแบบนี้มิได้จบลง
แค่การทราบคุณค่าของการประเมินเหมือนการประเมินแบบเก่า แต่การประเมินต้องเป็นกระบวนการ
ท างานที่ต่อเนื่อง ด าเนินต่อไปตลอดระยะของการพัฒนาโครงการ 

 ขั้นตอนการประเมิน 
 เฟคเธอร์แมนได้เสนอขั้นตอนการประเมินแบบเสริมพลังเพ่ือพัฒนาบุคลากรในโครงการ
ให้สามารถประเมินได้ด้วยตนเอง  โดยมีขั้นตอนการประเมิน  4 ขั้นตอน  คือ 

 1) การรวบรวมข้อมูล (Taking  Stock) เป็นการตรวจสอบสถานภาพของโครงการ
ว่าอยู่  ณ  จุดใด รวมถึงการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของโครงการ 

 2) การก าหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Setting  Goals) เป้าหมายที่ก าหนดนั้น
ต้องมีความท้าทาย แสดงถึงศักยภาพ เป็นไปได้ ลักษณะสัมพันธ์กับกิจกรรมโครงการแหล่งทรัพยากร
ในขั้นตอนนี้ผู้มีส่วนร่วมในโครงการร่วมกันก าหนดเป้าหมาย อาจจะใช้วิธีการระดมสมอง โดยจัด
บรรยากาศให้มีลักษณะแบบประชาธิปไตย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนได้เป้าหมายที่ทุก
คนเห็นสอดคล้องกัน หรือเป็นเป้าหมายส าคัญท่ีต้องการบรรลุ 

3) การพัฒนากลยุทธ์เพ่ือปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย (Developing  Strategies) 
ขั้นตอนนี้ผู้มีส่วนร่วมในโครงการร่วมกันรับผิดชอบและพัฒนากลยุทธ์เพ่ือให้กิจกรรมในโครงการ
ด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ การพัฒนากลยุทธ์อาจใช้การระดมสมอง การพิจารณาทบทวนอย่าง
รอบคอบ  การตกลงร่วมกันฉันทามติ (Consensual  Agreement) กลยุทธ์ที่พัฒนาจะถูกน าไป
ปฏิบัติแล้วมีการทบทวน  ตรวจสอบเกี่ยวกับประสิทธิผล และความเหมาะสม 
                      4) การจัดหาหลักฐานที่แสดงถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน (Documenting  
Progress)  ในขั้นนี้ผู้มีส่วนร่วมในโครงการพิจารณาถึงหลักฐานที่จะแสดงให้เห็นถึงหลักฐานที่จะแสดง
ให้เห็นถึงความก้าวหน้า ความสัมพันธ์กับเป้าหมายของโครงการ และหลักฐานต้องมีความน่าเชื่อถือ 
ในแต่ละขั้นตอนที่กล่าวข้างต้นนักประเมินภายนอกและผู้มีส่วนร่วม (นักประเมินภายใน) ในโครงการ
จะท างานร่วมกัน  โดยตัวนักประเมินภายนอกมีบทบาทเป็นที่ปรึกษาของการท างานมากกว่าที่จะท า  
              บทบาทของผู้ประเมิน  ทั้งนี้บทบาทของนักประเมินภายนอกอาจเกี่ยวข้องกับการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการให้ข้อมูลป้อนกลับ    
 
 

  ลักษณะของการประเมินแบบเสริมพลัง 
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  จุดเน้นของการประเมินแบบเสริมพลัง คือ การพัฒนาปรับปรุงโครงการ และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ในบริบทของการประเมินแบบเสริมพลัง นักประเมินภายนอกจะมีบทบาทในการพัฒนา
บุคลากรหลายลักษณะดังนี้ 

  1) การฝึกอบรม (Training) เป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรภายในให้สามารถท า
การประเมินตนเองได้ โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมิน เทคนิคการประเมินท าให้บุ คลากร
ภายในเกิดการเรียนรู้ทุกข้ันตอนของการท างานมุ่งให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในวิธีการมากกว่า
ให้ความรู้ต่างๆ ดังที่ เฟทเธอร์แมน ได้กล่าวในเชิงเปรียบเทียบว่า “ถ้าสอนวิธีจับปลาแก่เขา เขาจะ
สามารถเลี้ยงชีพได้ตลอดชีวิต” 

  2) การอ านวยความสะดวก (Facilitation) โดยบทบาทนักประเมินเป็นผู้ชี้แนะ
แนวทางในการประเมิน กระตุ้นก ากับการท างานพยายามขจัดอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้
ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่ากระบวนการประเมินไม่ล้มเหลว 

          3) การได้รับการสนับสนุน (Advocacy) เป็นขั้นตอนของการน าผลการประเมิน
ตนเองไปใช้ประโยชน์ โดยการน าผลการประเมินสนองผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้บริหาร หรือแหล่งทุน
สนับสนุน เพ่ือขอรับการสนับสนุนด้านทรัพยากรในการด าเนินงาน โดยผลที่ได้จากการประเมินอาจจะ
เป็นไปทางบวก คือ บรรลุผลตามที่ต้องการก็สามารถของการสนับสนุนเพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ 

        4) การสร้างความกระจ่าง (Illumination) เป็นการสร้างความกระจ่างให้เกิดกับ
บุคลากรภายในที่ผ่านประสบการณ์การท าการประเมินผลตนเอง ผลที่ได้จากการประเมินแบบเสริม
พลังเป็นกระบวนการที่ช่วยเปิดหูเปิดตา ท าให้เกิดประสบการณ์ ในการเรียนรู้ กระบวนการนี้ถือว่า
เป็นการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความชัดเจนในตนเอง ท าให้เกิดการสร้างชุมชนของผู้รู้ขึ้น 

       5) การมีเสรีภาพในการก าหนดอนาคตของตนเอง (Liberation) เกิดขึ้นหลังจากที่
กระบวน การประเมินแบบเสริมพลังช่วยท าให้บุคลากรเกิดการพัฒนา และท าให้เขาเหล่านั้นสามารถ
มองเห็นอนาคตของตนเองว่าควรพัฒนาไปในทิศทางใดถือเป็นการให้เสรีภาพกับคณะท างานในการ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และพัฒนางานของตนเองกล่าวคือ เป็นการท าให้บุคลากรสามารถใช้
ความคิดท่ีอิสระจากกรอบความคิดแบบเดิมสามารถสร้างและก าหนดแนวทางของตนเองได้  

 9. รูปแบบการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis Approach) 
           นิศา ชูโต (2547: 20-22) กล่าวถึงการประเมินรูปแบบการวิเคราะห์ระบบไว้ว่า 
ในการวิเคราะห์นั้นจะต้องมุ่งถึงผลที่ได้จากโครงการ และพยายามหาความเกี่ยวข้องของรูปแบบ
ของแผนงานที่วางในโครงการกับตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ข้อมูลต่าง ๆ และผลที่จะเกิดจากโครงการต้องวัด
ในเชิงปริมาณ และสาเหตุที ่เป็นเรื ่องของเหตุและผลได้  ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติและวิธีการ
ประเมินส่วนใหญ่มักจะเป็นเทคนิคการทดลองเพ่ือดูผลของการวางแผนแบบต่าง ๆ ในสภาพการณ์
ทางธรรมชาติ  รูปแบบนี้ได้น าแนวคิดและเทคนิคของการวางแผนการจัดการให้สอดคล้องกับการ
ก าหนดงบประมาณ  เทคนิคนี้เรียกว่า PPB (Planning  Programing  and Budgeting) เพ่ือการสร้าง                 
ผลผลิตสูงสุด โดยมีความเชื่อที่ว่าปัจจัยเบื้องต้น (Input)  กระบวนการ  (Process)  และผลผลิต 
(Output)  มีความสัมพันธ์กันในลักษณะฟังก์ชั่นการผลิตที่สม่ าเสมอและมั่นคง การประเมินตามแนวคิดนี้
นิยมใช้การทดลอง มีการออกแบบกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม เพ่ือหาข้อสรุประหว่างปัจจัยเบื้องต้น
และผลผลิต พร้อมทั้งสรุปผลที่ได้ว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ รูปแบบการวิเคราะห์ระบบสามารถ
ประเมินได้ 3 ด้าน ได้แก่ 
   1. การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) เป็นการประเมินว่า ปัจจัยที่ต้องการมี
อะไรบ้างพอเพียงหรือไม่ ภายใต้ปัจจัยนี้มีทางเลือกใด หรือโปรแกรมใดที่เราควรด าเนินการเพื่อให้
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บรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการ การประเมินปัจจัยเบื้องต้น ได้แก่ บุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ์ จะช่วย
ให้ผู้ด าเนินโครงการเลือกแผนจัดโปรแกรมได้อย่างเหมาะสม หรือถ้าประเมินโครงการที่ด าเนินไปแล้ว
ผลจากการประเมินปัจจัยก็จะให้ค าตอบว่าการด าเนินโครงการที่ท าไปนั้นได้ด าเนินไปตามแผนที่วางไว้
หรือไม ่
         2. การประเมินกระบวนการ (Process) เป็นการประเมินว่า ได้น าโครงการไปปฏิบัติ
ตามแผนที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ การประเมินกระบวนการสามารถท าได้ 2 ลักษณะ คือ มีการประเมิน
ก่อนการน าไปปฏิบัติจริง ลักษณะที่สอง คือการประเมินกระบวนการขณะปฏิบัติอยู่โดยการสังเกต
อย่างมีส่วนร่วมจะช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการด าเนินโครงการอย่างมาก  
         3. การประเมินผลผลิต (Output) เป็นการประเมินผลว่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
โครงการหรือไม่ ซึ่งอาจท าได้ทันทีที่โครงการสิ้นสุด และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานต่อมาอีก
ภายหลังในช่วง 6 เดือน เป็นต้น การประเมินช่วยให้การตัดสินใจการรับรอง ล้มเลิก หรือปรับขยาย
โครงการ  

 10. รูปแบบการประเมิน “CPO” ของเยาวด ีรางชัยกุล วิบูลย์ศรี        
            เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2550: 187-189) ได้ชี้ให้เห็นว่า “การประเมิน” เป็น

กระบวนการอย่างหนึ่งของสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่มุ่งจะประเมิน ซึ่ง
อาจจะเป็นทรัพยากรและความพร้อม กิจกรรม โครงการและแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน สถาบัน 
องค์กร หรือสังคมนั้นๆ เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายของการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณค่าของสิ่งที่มุ่งจะประเมิน
ดังกล่าว รวมทั้งการพัฒนาสังคมโดยส่วนรวม “การประเมินโครงการ” นั้น เป็นกระบวนการรวบรวม
ข้อมูล และสารสนเทศท่ีจ าเป็นอันจะน าไปสู่การตัดสินความส าเร็จ รวมทั้งการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา 
ตลอดจนการสร้างและการก าหนดทางเลือกใหม่ในการด าเนินโครงการ  ดังนั้นกิจกรรมการประเมิน
โครงการ จึงเป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่จ าเป็นเกี่ยวกับปัจจัยขั้นพ้ืนฐานของ
โครงการ ตลอดจนกระบวนการปฏิบัติระหว่างด าเนินการ และผลผลิตของโครงการ ภายใต้กิจกรรม
และช่วงเวลาที่ได้ก าหนดหรือวางแผนไว้ ดังนั้นเพ่ือช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ 
ดังกล่าวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เยาวดี วิบูลย์ศรี จึงได้พัฒนาเป็นรูปแบบหรือแบบจ าลองของการประเมิน
โครงการขึ้น ซ่ึงคิดว่าน่าจะเหมาะที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยโดยตรง ดังปรากฏในภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 แบบจ าลองการประเมิน “CPO” (CPO’S Evaluation Model) 

 
 

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ท่ีใช้มีดังนี้ 
1.   -------------  หมายถึง เส้นแบ่งระหว่างองค์ประกอบ ซึ่งแยกกันไมเ่ด็ดขาด 
2.   หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแต่ละองค์ประกอบในลักษณะของ 

 การสื่อสารแบบสองทางอย่างครบวงจร 
3. C หมายถึง Context 
4. P หมายถึง Process 
5. O หมายถึง Outcome 
 ตัวแบบ CPO ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วนใหญ่ ๆ ที่ เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันอย่าง

ต่อเนื่องตามล าดับ คือ 
 1. ปัจจัยพ้ืนฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context) ปัจจัยด้านนี้หมายถึง 

“บริบท” ต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวกับโครงการทั้งหมด เช่น ปัจจัยทางการเมือง ทางสังคม ทางวัฒนธรรม 
รวมทั้งปัจจัยทางกายภาพ และทางด้านจิตใจ เป็นต้น การประเมินในส่วนนี้ เป็นการประเมินสภาวะ
แวดล้อมหรือ “บริบท” ต่าง ๆ ของโครงการนั้น ๆ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร โดยพิจารณาถึง 

 1.1 ความต้องการของโครงการ (Needs Assessment) เพ่ือให้ทราบถึงความ
จ าเป็น หรือความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ 

                            1.2  ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility) เพ่ือให้ทราบถึงโอกาสในการจัดท า
โครงการ 

           1.3  การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือระบุถึงสิ่งที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

                    1.4 ความพร้อมและทรัพยากรในด้านต่าง ๆ เช่น เงินทุนหรืองบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ 
บุคลากร เป็นต้น 

   2. กระบวนการปฏิบัติระหว่างด าเนินโครงการ (Process) ค าว่า “กระบวนการ” 
หมายถึงขั้นตอนหรือกรรมวิธีที่จะต้องปฏิบัติตามล าดับก่อนหลังอย่างเป็นระบบ  และครบวงจรใน
ระหว่างด าเนินโครงการ กระบวนการดังกล่าวอาจจะแตกต่างกันไปตามเป้าหมายในเชิงปรัชญาของ
แต่ละโครงการ เช่น โครงการธุรกิจ เป้าหมายหลักก็คือ การแสวงหาก าไรจากการด าเนินธุรกิจนั้น ๆ 
ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้  โดยลดต้นทุนการด าเนินงานให้เหลือน้อยที่สุด  ส่วนโครงการทาง
การศึกษาของรัฐ เป้าหมายหลักก็คือ การปลูกฝังความรู้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเด็กเยาวชน และบุคคล
ทั่วไป โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติในระยะยาว โครงการบางประเภทนี้จะไม่มุ่งแสวงหาก าไร
สูงสุดเป็นหลัก เป็นต้น ถึงแม้ว่ากระบวนการปฏิบัติระหว่างด าเนินโครงการอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่
กับเป้าหมายในเชิงปรัชญาของแต่ละโครงการนั้น ๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว แต่ส าหรับการประเมินโครงการ
โดยทั่วไปมีองค์ประกอบส าคัญที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ ก็คือ ความสอดคล้องของกิจกรรมและ
ช่วงเวลา โดยพิจารณาถึง 

  2.1 กิจกรรม (Activity) เพ่ือให้ทราบว่า กิจกรรมนั้น ๆ มีความสอดคล้องหรือตรง
กับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ และมีการจัดล าดับที่เหมาะสมต่อเนื่องกันมากน้อยเพียงใด 
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   2.2 ช่วงเวลา (Timing) เพ่ือให้ทราบว่า ช่วงเวลาที่จะด าเนินโครงการทางด้าน
กิจกรรมนั้น มีความเหมาะสมเพียงไร มีข้อจ ากัดประการใด และช่วงเวลาที่ก าหนดไว้นั้น สามารถจะ
ปรับเปลี่ยนไปจากเดิมได้ตามความจ าเป็นหรือไม่ และเพราะเหตุใด 

 3. ผลผลิตของโครงการ (Outcome) ค าว่า “ผลผลิต” (Outcome) นั้น นักประเมิน
บางท่านใช้ค าว่า “ผลผลิต” (Product) ซึ่งหมายถึง ผลที่ได้รับจากการกระท าใด ๆ แต่บางท่านใช้ค า
ว่า “ผลลัพธ์” (Output) ซึ่งหมายถึง ผลงานหรือสิ่งที่ปรากฏออกมาภายหลัง ดังนั้น ค าว่า “ผลผลิต” 
ที่ใช้นี้ จึงมีความหมายครอบคลุมค าศัพท์ภาษาอังกฤษทั้ง 3 ค า ดังที่กล่าวมาแล้ว ด้วยเหตุนี้ ค าว่า 
“ผลผลิตของโครงการ” จึงหมายถึง ผลงานหรือผลที่ได้รับจากการกระท ากิจกรรมใด ๆ ของแต่ละ
โครงการ โดยสามารถแบ่งผลงานดังกล่าวเป็น 3 ประเภท คือ ผลรวม (Overall) ผลกระทบ (Impact) 
และคุณค่าหรือประโยชน์ (Utility) ตามล าดับ  

 3.1 ผลรวม (Overall) เพ่ือให้ทราบถึงผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากกิจกรรมของ
โครงการ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม 

 3.2 ผลกระทบ (Impact) เพ่ือให้ทราบถึงผลที่ตามมาจากการด าเนินโครงการ 
นั้น ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งจากที่คาดหวังไว้ และมิได้คาดหวังไว้ด้วยคุณค่าหรือประโยชน์ 
(Utility) เพ่ือให้ทราบถึงคุณค่าหรือความส าคัญของผลที่ได้มาจากการประเมิน  ทั้งนี้เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจ หรือเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมต่อไป 
  ในขณะที่ สมถวิล วิจิตรวรรณา (2552: 23-25) ได้อธิบายถึงรูปแบบการประเมิน
โครงการไว้ว่า โมเดลการประเมินหรือรูปแบบการประเมินคือ กรอบความคิดในการประเมินที่เสนอ
โดยนักประเมินที่มีชื่อเสียง มีผู้เสนอรูปแบบการประเมินหลากหลาย ในที่นี้จะน าเสนอเฉพาะรูปแบบ
ที่นิยมใช้จ านวน 7 รูปแบบ  มีแต่ละรูปแบบการประเมินมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน  รูปแบบการ
ประเมินโครงการตั้งแต่ 1 ถึง 5 เป็นรูปแบบการประเมินดั้งเดิมก่อน ค.ศ.1989  ต่อมาการประเมิน
ตั้งแต่ ค.ศ.1989  พัฒนาไปในแนวทางการเน้นการใช้ประโยชน์จากผลการประเมิน การประเมินแบบ
มีส่วนร่วม และการประเมินที่ให้ความส าคัญกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการประเมิน (Stakeholder) 
ท าให้เกิดรูปแบบการประเมิน 6 ถึง 7 ในที่นี้จะกล่าวสรุป ทั้ง 7 รูปแบบ ดังนี้ 
 1. รูปแบบการประเมินที่ยึดจุดมุ่งหมาย (Objective model หรือรูปแบบ Tyler) 
นิยามการประเมินรูปแบบนี้ คือ การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับจุดมุ่งหมายของโครงการ 
โครงการที่ประสบผลส าเร็จ คือ โครงการที่บรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการการเลือกรูปแบบนี้ 
จุดมุ่งหมายของโครงการ ต้องเขียนอย่างชัดเจน ครอบคลุม และสามารถท าการวัดได้ 
  2. รูปแบบการประเมินแบบชิป (CIPP model) น าเสนอโดยสตัฟเฟิลบีม นิยามการ
ประเมินรูปแบบนี้ คือ กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพ่ือใช้เป็นทางเลือกใน
การตัดสินใจ มีรูปแบบการประเมิน 4 ด้าน คือ 
   2.1 การประเมินสภาวะแวดล้อม (context Evaluation : C) เป็นการประเมิน
สภาวะแวดล้อมก่อนการก าหนดโครงการ เช่น ประเมินสภาพสังคม เศรษฐกิจ ความต้องการจ าเป็น  
เพ่ือก าหนดโครงการขึ้นมา 
   2.2 การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation : I) เป็นการประเมินก่อน
เริ่มการปฏิบัติงาน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมพอเพียงของทรัพยากร เพ่ือให้น าทรัพยากรมาใช้ 
เพ่ือให้โครงการบรรลุผล 
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   2.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เป็นการประเมินใน
ระหว่างด าเนินโครงการ เพ่ือหาข้อบกพร่องของการปฏิบัติการทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จะได้น าไปปรับปรุง
พัฒนาแก้ไขการด าเนินการในแต่ละช่วงให้ทันเวลาต่อไป 
   2.4  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) เป็นการประเมินเพ่ือ
เปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นบรรลุจุดประสงค์โครงการเพียงใด การประเมินจะต้องปรับปรุงหรือขยาย 
หรือยกเลิกในเรื่องใดบ้าง 
 3. รูปแบบการประเมินเชิงระบบ (System Approach) คือ การประเมินปัจจัย
น าเข้า กระบวนการและผลผลิต การประเมินปัจจัยน าเข้าเป็นการประเมินทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ 
เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เนื้อหา หลักสูตร เป็นต้น กระบวนการเป็นการประเมินการ
ด าเนินงาน เช่น ความถูกต้อง รวดเร็วของการด าเนินงาน การประสานงาน การให้บริการ เป็นต้น 
ส าหรับผลผลิตเป็นการประเมินผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 4. รูปแบบการประเมินการฝึกอบรมแบบเคิร์กแพททริก (Kirkpatrick  model) เป็น
รูปแบบทีอ่อกแบบเพื่อประเมินการอบรม ประกอบด้วย 4 ด้าน  คือ 
   4.1 ประเมินปฏิกิรยิา ความพึงพอใจด้านบริการต่างๆ ของผู้รับการอบรม 
   4.2 ประเมินความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมผู้รับการอบรม 
   4.3 ประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้รับการอบรม   
   4.4 ประเมินผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นกับองค์การของผู้รับการอบรม อาทิ การเพ่ิม
คุณภาพการผลิต การลดค่าใช้จ่าย การลดความผิดพลาด เป็นต้น 
 5. รูปแบบการประเมินแบบเคาน์ทิแนนซ์ของสเตค (Stake’s Countenance  
Model) การประเมินประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 ประการ คือ การบรรยายและการตัดสิน  
ประกอบด้วย 
   5.1 บรรยายลักษณะตัวแปร 3 ด้าน (สิ่งที่มีอยู่ก่อน กระบวนการ ผลผลิต) ของ
โครงการบรรยายความสัมพันธ์ (เชิงเหตุผล) ในสิ่งที่วัดระหว่างตัวแปรทั้ง 3 ด้าน บรรยายความสัมพันธ์ 
(เชิงประจักษ์) ที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงระหว่างตัวแปร บรรยาย ความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับ
สิ่งที่เกิดข้ึนจริงของแต่ละตัวแปร 
   5.2 ตัดสินคุณค่าจากข้อมูลของตัวแปรที่เป็นมาตรฐานกับข้อมูลส่วนที่เป็นการ
ตัดสิน 
 6. รูปแบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Collaborative Evaluation) เป็นรูปแบบที่
ผู้วิจัยเปลี่ยนบทบาทจากผู้ควบคุมการประเมินมาเป็นผู้ให้ความร่วมมือ  ให้ค าปรึกษาหารือที่
สร้างสรรค์ ให้ความรู้วิธีที่จะปรับปรุงโครงการแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท างานประเมินร่วมกัน และมีส่วน
ส าคัญในการตัดสินใจ (เดิมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเพียงแหล่งข้อมูลการประเมิน) ท าให้ผู้มีส่วนร่วมเกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของทั้งในกระบวนการประเมิน และข้อค้นพบจากการประเมิน ซึ่งมีประโยชน์ระยะ
ยาวแก่ผู้มีส่วนร่วมมากกว่าการใช้ผลการประเมินเท่านั้น นอกจากนั้นผู้วิจัยมีบทบาทเป็นตัวกลางใน
กระบวนการเจรจาต่อรองระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ แต่ทั้งนี้ ระดับของการมีส่วนร่วม
แตกต่างกัน มีตั้งแต่มีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อย จนถึงระดับท่ีเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ทุกข้ันตอน 
 7. รูปแบบการประเมินของแพตตันที่มุ่งใช้ประโยชน์จากการประเมิน (Patton’s 
Utilization model) การประเมินโครงการที่ใช้วิธีการวิจัยเชิงประเมินแบบเดิมที่ใช้รูปแบบหรือ
แบบจ าลองต่างๆ เช่น CIPP มักมีข้อจ ากัดว่าไม่ได้น าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์เท่าที่ควร แต่เป็น
การประเมินตามหน้าที่เท่านั้น ดังนั้น Patton จึงเกิดแนวคิดว่า ถ้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการประเมิน 



76 
 
(Stakeholder) ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินตั้งแต่ต้น ก็จะท าให้ผลการประเมินเป็นที่
ยอมรับและมีการน าผลไปใช้ และผู้วิจัยควรเปลี่ยนบทบาทจากการด าเนินการประเมินอย่างเข้มงวด
เหมือนการจับผิดมาเป็นบทบาทในบรรยากาศที่สนับสนุน แนะน าประสานงานกับผู้ด าเนินโครงการ  
มีการแลกเปลี่ยนความเห็น ปรึกษาน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาโครงการเป็นระยะ การ
ประเมินในรูปแบบนี้มีลักษณะโน้มเอียงเป็นการประเมินเชิงคุณภาพ  (Qualitative) 
 นอกจากนี้  ศิริชัย กาญจนวาสี (2553: 113 – 127) ยังได้สรุปรูปแบบการประเมินไว้        
28 รูปแบบ  ดังนี้ 
 1.  การประเมินท่ีเน้นการตัดสินใจโดยใช้วิธีเชิงระบบ (SD  Models) 
      รูปแบบการประเมินตามแนวคิดนี้ประกอบด้วย 
  1.1  System  Analysis 
  กระทรวงกลาโหมของสหรัฐ ได้น าเทคนิค Planning, Programming and  Budgeting  
System  (PPBS) ซึ่งมีรากฐานมาจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาใช้ในหน่วยงานของทางรัฐบาลเพ่ือการ
สร้างผลผลิตสูงสุด  โดยมีความเชื่อว่า ปัจจัยเบื้องต้น (Input) กระบวนการ (Process)  และผลผลิต 
(Output) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะฟังก์ชันการผลิตที่สม่ าเสมอ และมั่นคง และสามารถวัดผลได้
ในเชิงปริมาณ การประเมินตามแนวคิดนี้นิยมใช้การทดลอง  มีการออกแบบกลุ่มทดลอง  และกลุ่ม
ควบคุมเพ่ือหาข้อสรุปเชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยเบื้องต้น และผลผลิต พร้อมทั้งสรุปผลที่ได้ว่าบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่  ตลอดจนนิยมเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับโครงการอ่ืน ๆ  ในแง่ผลผลิตตามที่
คาดหมายโดยใช้เกณฑ์การสิ้นเปลืองทรัพยากรน้อยที่สุด 
 1.2 Cost – related  Analysis 
  รูปแบบนี้ได้ประยุกต์การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการประเมิน
โดยเสนอแนวคิด  และเทคนิคในการวิเคราะห์ที่ส าคัญ  ได้แก่  Cost – effectiveness  Analysis  
เป็นการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับประสิทธิผลที่ ได้รับ  Cost – benefit  Analysis  เป็นการ
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของตัวเงิน  Cost – utility  Analysis  เป็นการ
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับผลประโยชน์ของการใช้สอย  และ Cost – feasibility  Analysis  เป็นการ
คาดคะเนค่าใช้จ่ายของทางเลือกต่าง ๆ  เพ่ือให้แน่ใจว่าทางเลือกนั้นมีค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินที่มีอยู่  
 1.3  Program  Evaluation  and  Review  Techniques  (PERT) 
  PERT  เป็นเทคนิคการทบทวนและประเมินการจัดกิจกรรมขององค์กร  เพ่ือให้ผล
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย  และเสร็จทันเวลาที่ก าหนด  โดยอาศัยการสร้างแผนผังการ
ด าเนินกิจกรรมตามขั้นตอน  และประมาณเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม  เพ่ือหาเส้นทางการด าเนิ น
กิจกรรมที่วิกฤติ  จะได้ระดมทรัพยากรตามความเหมาะสม  โดยให้ความส าคัญต่อเส้นทางวิกฤต  
เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายและเสร็จทันก าหนดเวลา 
 1.4  Rossi,  Freeman,  and  Wright’s  Approach  (RFWA) 
  เป็นรูปแบบการประเมินอย่างเป็นระบบที่พยายามเน้นการประเมินที่มีการวางแผน
ก าหนดวิธีการที่เป็นมาตรฐานและชัดเจน  เพ่ือให้ผลการประเมินมีความเที่ยงตรง  และเป็นปรนัย  
RFW  เสนอว่า  วัตถุประสงค์ของการประเมินควรเน้นที่การด าเนินงานว่า  เข้าถึงประชากรเป้าหมาย
เพียงไร?  เป็นไปตามแผนหรือไม่?  มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพียงไร?  โดยการประเมินนั้น
จะต้องให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการติดตามควบคุมผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
และเป็นประโยชน์ส าหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์การด าเนินงาน 
 



77 
 

 1.5 Experimental  Approach 
  รูปแบบนี้ได้น าหลักการวัด  และการทดลองมาใช้เป็นแนวทางหนึ่งของการประเมิน  
การประเมินควรออกแบบอย่างรัดกุม  (ถ้าเป็นไปได้)  ควรใช้แบบแผนการทดลอง  หรือกึ่งทดลอง  มี
การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างได้มาตรฐาน  การตัดสินผลควรอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์
มากกว่าที่จะใช้มาตรฐานส่วนตัว  แล้วพยายามสรุปผลในรูปของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ  เพ่ือจะได้
น าผลไปใช้อ้างอิงได้กับโครงการอ่ืนๆ  ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  ผลการประเมินควรมีบทบาทในการ
กระตุ้นการอภิปรายทางการเมืองและสร้างอิทธิพลทางความคิดในการตัดสินใจของผู้บริหาร 
 1.6 Goal – based  (Behavioral  objectives)  Approach 
  รูปแบบนี้เป็นรูปแบบการประเมินที่ยึดวัตถุประสงค์ของสิ่งที่ประเมินเป็นหลักในการ
ประเมินความส าเร็จ  วัตถุประสงค์ของสิ่งที่ประเมินจึงเป็นทั้งเป้าหมายของการประเมิน  และผลลัพธ์
ที่คาดหวัง  ซึ่งสามารถน ามาเป็นเกณฑ์มาตรฐานส าหรับการตัดสินผลส าเร็จของการด าเนินงานในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของสิ่งที่ประเมิน  จึงต้องมีความชัดเจนในรูปของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
เพ่ือที่นักประเมินจะวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอันเป็นการ
ตัดสินผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม 
 1.7 Discrepancy  Approach 
  รูปแบบการประเมินที่เน้นการตรวจสอบความไม่สอดคล้องระหว่างสิ่งที่คาดหวัง  
และสิ่งที่เกิดขึ้นจริง  เพ่ือเป็นการชี้จุดเด่น/จุดด้อยของการด าเนินงาน  โดยการบรรยายเอกสารที่
เกี่ยวข้องสังเกตการณ์ในสนาม  ประเมินการบรรลุเป้าหมายระหว่างทาง  ประเมินการบรรลุเป้าหมาย
ปลายทาง  และเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างโครงการ/กิจกรรม  นักประเมินจะต้องตั้งเกณฑ์
มาตรฐานความสอดคล้องของแต่ละขั้นตอนของการประเมิน  ถ้าความสอดคล้องเกิดขึ้นไม่ถึงระดับที่
ยอมรับได้  จะต้องมีการปรับเปลี่ยนการด าเนินงาน  หรือเปลี่ยนเกณฑ์  หรือยุติโครงการ / กิจกรรม 
 1.8 Context – Input – Output  Approach  (CIPP) 
  เป็นการประเมินบริบท  ปัจจัยเบื้องต้น  กระบวนการ  และผลผลิต  เพ่ือช่วย
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกเป้าหมาย / จุดมุ่งหมายของโครงการ/การด าเนินงาน  
(planning decisions) การก าหนดยุทธวิธี  แผนงานและการด าเนินงาน  (structuring  decisions)  
การปรับเปลี่ยนยุทธวิธี / แผนงาน / การด าเนินงานให้ความเหมาะสม  (implementing decisions)  และ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน / คง – ขยาย / ยุบ – เลิกโครงการ  (recycling  decisions)       
นักประเมินจะต้องออกแบบการประเมินให้สอดคล้องกับสภาพการตัดสินใจของผู้บริหารโดยการระบุ
ประเภท  ระดับ  และคาดคะเนสถานการณ์ของการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้น  ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์และวางแนวทางการประเมิน  จากนั้นจึงเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการ  
วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผล 
 1.9 Center  for  the  Study  of  Evaluation  Approach 
  รปูแบบการประเมินที่เรียกว่า  CSE  Approach  เป็นการประเมินกระบวนการของ
การท าให้เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจ  จุดมุ่งหมายของการประเมินจึงเป็นการท าให้เกิดความม่ันใจ
ในการตัดสินใจ  จุดมุ่งหมายของการประเมินจึงเป็นการเสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร  
โดยการประเมินควรประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญ  คือ การประเมินความต้องการของระบบ  (System  
Assessment)  ประเมินการวางแผนโครงการ  (Program  planning)  ประเมินการด าเนินงานตาม
แผน  (Implementation  Evaluation)  ประเมินความก้าวหน้า  (Progress  Evaluation)  และ
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ประเมินผลลัพธ์  (Outcome  Evaluation)  นักประเมินจะต้องรวบรวมข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับ
โครงการ  และให้ตรงกับความต้องการของผู้บริหาร  โดยจะต้องทราบว่าใครมีอ านาจในการตัดสินใจ  
ผู้บริหารต้องการข้อมูลอะไร  และนักประเมินควรเป็นคนกลางที่ไม่มีส่วนร่วมในโครงการ 
 2.  การประเมินที่เน้นการตัดสินใจ  โดยใช้วิธีเชิงธรรมชาติ (ND  Models) รูปแบบการ
ประเมินตามแนวคิดนี้ ประกอบด้วย 
 2.1 Utilization – Focused  Approach  (UFA) 
  รูปแบบการประเมินที่เน้นการน าผลไปใช้ประโยชน์ Patton ให้แนวทางว่าบุคลิกภาพ
ของนักประเมินเป็นกุญแจสู่การใช้ประโยชน์ของผลการประเมิน  นักประเมินจะต้องสร้างสัมพันธ์กับผู้
ต้องการใช้ข้อมูลโดยตรง เพ่ือล่วงรู้ความต้องการข้อมูล การตัดสินใจที่ต้องการท า และป้อนข้อมูลที่
เขาต้องการ โดยระบุผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่ต้องการใช้ผลการประเมิน  ก าหนดประเด็นของการ
ประเมินให้ชัดเจน เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และใช้เกณฑ์การตัดสินอันเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้ผลการประเมิน เสนอผลการประเมินโดยให้ผู้ใช้ผลการประเมินเป็นผู้สรุป และตัดสิน
คุณค่าของสิ่งที่มุ่งประเมิน จากนั้นจึงท าการเผยแพร่ผลการประเมิน 
 2.2 Stakeholder – Based  Approach 
  เป็นรูปแบบการประเมินที่ให้ความส าคัญและเน้นการสนองตอบความต้องการ  
ทราบผลการประเมินของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  กลุ่มผู้สนใจและเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ประเมิน 
(multiple  stakeholder  groups)  กลุ่มผู้สนใจและเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ประเมินถูกน ามาให้มีส่วนร่วม
ในการก าหนด  จุดมุ่งหมายของการประเมิน  เกณฑ์การประเมิน  เครื่องมือ การแปลผลการให้ข้อมูล
ย้อนกลับเกี่ยวกับร่างรายงาน  ซึ่งต่อมา  ได้เสนอแนวคิดในการเลือกกลุ่มผู้สนใจ  และเกี่ยวข้องกับสิ่ง
ที่ประเมินโดยพิจารณาเป้าหมายของการมีส่วนร่วม  ถ้าเพ่ือเป็นการส่งเสริมการใช้ผลการประเมิน 
(utilization)  ควรเลือกกลุ่มที่มีอ านาจในการตัดสินใจด้านนโยบายและควรให้มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง  
กลุ่มดังกล่าว  เช่น  ผู้บริหาร  ผู้จัดด าเนินการที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย  แต่ถ้าเพ่ือเป็น
ตัวแทนของกระบวนการตัดสินใจ  (decision  making  process)  ควรเลือกกลุ่มที่มีอ านาจในการ
ตัดสินใจ  และไม่จ าเป็นต้องให้มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด  แต่ถ้าเพ่ือการสร้างพลังในการตัดสินใจ  
(empowerment)  ที่สอดคล้องกับกระบวนการประชาธิปไตย  ควรเลือกกลุ่มที่มีอ านาจน้อยในการ
ตัดสินใจ  แต่มีบทบาทของการต่อรองสูง  เช่น  ผู้ใช้บริการกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มพลังต่าง ๆ  เป็นต้น 
 2.3 Responsive  (Countenance)  Model 
  รูปแบบการประเมินที่สนองความต้องการสารสนเทศของผู้สนใจใช้ผลการประเมิน  
โดยพยายามสะท้อนคุณค่าของการด าเนินงานตามทัศนะของผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายอย่างกว้างขวาง  
Stake  เสนอให้ใช้วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (case  study) รวบรวมข้อมูลโดยเน้นการสังเกตและ
สัมภาษณ์ตามสภาพธรรมชาติ  โดยใช้นักสังเกตหลาย ๆ  คนท าการสังเกตกลุ่มผู้เกี่ยวข้องหลายๆ  
กลุ่ม  เน้นข้อมูลที่เกี่ยวกับการรับรู้กระบวนการและผลกระทบในด้านการเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ  ที่
เกิดขึ้น  โดยพิจารณาองค์ประกอบของการประเมิน  3  ส่วน  คือ  Antecedents,  Transaction  
และ Outcomes  วิธีการประเมินเน้นการบรรยายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบตามที่คาดหวังและ
เกิดขึ้นจริง  และตัดสินคุณค่าโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานในทัศนะของผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่าง  ๆ  ส่วน
การตัดสินคุณค่าสุดท้ายให้เป็นหน้าที่ของผู้ใช้ผลการประเมิน จะก าหนดเกณฑ์และท าการชั่งน้ าหนัก
คุณค่าของฝ่ายต่าง ๆ เอาเอง 
 2.4 Creative  Approach 
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  รูปแบบนี้ ได้ เน้นว่า ไม่มีวิธีดีที่สุดเพียงวิธี เดียวในการประเมินเนื่ องจากทุก
สถานการณ์ของการประเมินมีความสลับซับซ้อน และมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น
คุณลักษณะ เงื่อนไข ทรัพยากร ข้อจ ากัด กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง ค่านิยม และการเมือง ดังนั้น จึงต้อง
ใช้วิธีการประเมินแตกต่างกัน การประเมินที่ดีควรสอดคล้องกับสถานการณ์ (situation responsive) 
เน้นผลที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ (utilization–focused) และมีวิธีการที่ยืดหยุ่น  (methodologically  
flexible)  Patton ได้เสนอว่า creative  evaluation เป็นการประเมินที่ใช้กระบวนการแก้ปัญหาใน
การปรับเปลี่ยนสถานการณ์ และการประเมินให้เหมาะสมกัน  โดยอาศัยความสามารถส่วนตัวของนัก
ประเมินในการสังเกตเจรจาต่อรอง ปฏิสัมพันธ์กับองค์ประกอบแวดล้อม เพ่ือออกแบบการประเมินจึง
ต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และกล้าหาย มีความกระตือรือร้น ตอบสนองได้ไว ปรับตัวได้ดี  และ
สามารถให้ความรู้ผู้เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจในกระบวนการประเมิน และการใช้ผลการประเมินโดยมี
สไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง 
 2.5 Transactional  Approach 
  รูปแบบนี้  ใช้แก้ไขความแตกแยกหรือขัดแย้งอันเนื่องมาจากการด าเนินโครงการ
และประสานรอยร้าวด้วยหลักการบริหารความขัดแย้งรูปแบบการประเมินนี้เริ่มด้วยการประชุมเพ่ือ
รับทราบปัญหาของกลุ่มผลประโยชน์ที่ เกี่ยวข้องทั้ งหมด  สร้างเครื่องมือติดตามข้ อมูลการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เกี่ยวกับการรับรู้ปัญหา  ความคาดหวังของกลุ่มต่าง  ๆ  ปรับเปลี่ยน
โครงการให้เหมาะสมโดยสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน  ติดตามควบคุม และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ 
 2.6 Illuminative  Approach 
  รูปแบบนี้   เน้นการใช้ เทคนิคการสั งเกตแบบปลาย เปิด  (open – ended  
observation)  เกี่ยวกับคุณลักษณะส าคัญของโครงการ  ข้อตกลงเบื้องต้น  สถานการณ์แวดล้อม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อโครงการ  เพ่ือบรรยาย  แปลความหมาย  และจัดท า
เอกสารรายงานเกี่ยวกับผลดี / ผลเสียของสถานการณ์แวดล้อม  นวัตกรรม  การเปลี่ยนแปลง  และ
ผลลัพธ์ที่ส าคัญตลอดจนการแสวงหาหลักการทั่วไป 
 2.7 Democratic  Approach 
  เป็นแนวทางการประเมินแบบประชาธิปไตยที่ให้ความส าคัญต่อผู้มีผลประโยชน์จาก
การด าเนินงานทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมในกระบวนการประเมิน  นักประเมินท าหน้าที่ติดต่อเจรจา / 
ประสานงานระหว่างแหล่งทุน  ผู้บริหาร  ผู้ร่วมโครงการ  และผู้ได้รับผลจากโครงการ / ประชาชน
ทั่วไป  ตลอดจนท าหน้าที่ศึกษาข้อมูลของโครงการ  เสนอ  และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกลุ่ม
ผลประโยชน์ต่าง ๆ การตัดสินคุณค่า  และข้อเสนอแนะขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของผู้เกี่ยวข้องแต่ละฝ่าย 
 3.  การประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่าโดยใช้เชิงระบบ  (SV  Models) 
  3.1  Consumer – oriented  Approach 
  รูปแบบการประเมินที่เน้นความส าคัญของผู้บริโภค  เป็นการตัดสินคุณค่าเชิง
สัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ  การประเมินมีจุดมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคส าหรับตัดสินใจเลือกการ
บริโภคที่คุ้มค่า หรือสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภค  ผลิตผลที่ได้จากกระบวนการ  ซึ่งอาจ
อยู่ในรูปของการบริการหรือผลิตภัณฑ์ก็ตามควรตัดสินคุณค่าตามมาตรฐานของผู้บริโภคเป็นส าคัญ  
ผู้บริโภคอาจเป็น  ผู้ซื้อสินค้า  ผู้ใช้บริการ  ผู้เข้าโครงการฝึกอบรม  ผู้เลือกสถานศึกษา  นักเรียน  ครู  
ผู้ปกครอง  ผู้เสียภาษี  เป็นต้น  การประเมินในลักษณะนี้  นักประเมินควรเป็นผู้ประเมินภายนอกที่มี
ความเป็นอิสระ  ค าถามการประเมินที่ส าคัญ  คือ  อะไรเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด?  หรือคุ้มค่าที่สุด? 
ภายใต้ความแตกต่างของบริบท  ด้านราคา  ความต้องการ  คุณค่าของสังคม  ผลกระทบทางบวก / 
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ลบ  ที่อาจเกิดขึ้นตามมา  ขั้นตอนการประเมินที่ส าคัญควรประกอบด้วยรายการกิจกรรมของการวัด  
การตีค่า  การจัดล าดับความส าคัญ  การชั่งน้ าหนักผลตอบแทนและสังเคราะห์เพ่ือสรุปผล 
 3.2 Judicial  (Adversarial)  Approach 
  รูปแบบนี้ได้น าการพิพากษาคดีมาใช้เป็นวิธีการบรรลุข้อยุติเกี่ยวกับการตัดสินคุณค่า
ของสิ่งที่ประเมิน  ด้วยการน าสืบพยาน / หลักฐานของทีมนักประเมิน 2 ฝ่ายที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลของโครงการแตกต่างกัน  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักประเมินแต่ละฝ่ายแสดงหลักฐานที่น่าเชื่อถื อที่สุด
ของฝ่ายตน  โดยมีการซักถามพยานของตนและฝ่ายตรงกันข้าม  ผู้พิพากษาและลูกขุนฟังการเสนอ
ข้อเท็จจริง  และการสืบสวนพยานจากทีมนักประเมินแต่ละฝ่าย  เพ่ือตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ประเมิน
พร้อมทั้งจัดท าข้อเสนอแนะโดยมีขั้นตอนในการประเมิน  คือ  ก าหนดประเด็นปัญหาเพื่อใช้เป็นกรอบ
ของการสืบสวน  คัดเลือกประเด็นและเรียงล าดับความส าคัญ  เปิดโอกาสให้ทีมนักประเมินแต่ละฝ่าย
เสนอข้อมูล  หลักฐานของผลการประเมินน าสืบพยานและเสนอข้อโต้แย้ง  คณะลูกขุนสรุปผลตัดสิน
คุณค่า  และจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางนี้อยู่บนพื้นฐานความเชื่อว่าการสืบสวนสอบสวนกับมนุษย์ถือ
ว่าเป็นหลักฐานที่ส าคัญที่สุด  เพราะนอกจากจะได้ข้อเท็จจริงแล้ว  ยังสามารถครอบคลุมถึงอารมณ์  
ความรู้สึกนึกคิด  ค่านิยม  สีหน้าท่าทาง  ซึ่งจะเป็นส่วนประกอบที่น าไปสู่การตัดสินคุณค่าที่เหมาะสม 
 3.3 Accreditation  (Professional  Review)  Approach 
  ตอนต้นศตวรรษที่ 20  ได้เกิดการตื่นตัวในการรวมกลุ่มของนักวิชาชีพเป็นสมาคม
วิชาชีพต่างๆ  เพ่ือคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์การประกอบวิชาชีพของสมาชิก  ในขณะเดียวกัน  สมาคม
วิชาชีพดังกล่าวยังได้ท าหน้าที่ก าหนดจรรยาบรรณมาตรฐานของวิชาชีพ  การพิจารณาผลงานทาง
วิชาการ  โดยใช้รูปแบบการประเมินที่เรียกว่า Professional  Review  รูปแบบการประเมินดังกล่าว
ประกอบด้วยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพนั้นๆ  ท าการประชุม  ก าหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติ  และใช้เป็นแนวทางในการตัดสินคุณภาพของผลการปฏิบัติ ผลงานทางวิชาการ การรับรอง
วิทยฐานะ (Accreditation) การให้วุฒิบัตร เป็นต้น 
 3.4 Goal – free  Approach 
  เป็นรูปแบบหนึ่งที่พยายามลดความล าเอียงของการประเมินที่เน้นการประเมินผลที่
เกิดขึ้นจริง (actual effects) หรือผลทั้งหมดของโครงการทั้งในแง่ผลที่คาดหมาย และผลที่มิได้
คาดหมาย  เช่น  ผลข้างเคียง  ซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ  เป็นต้น  มีการประเมินความ
ต้องการจ าเป็น  (Needs  Assessment)  เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการตัดสินคุณค่าของโครงการ  
การประเมินโครงการแบบไม่อิงวัตถุประสงค์ของโครงการมีจุดมุ่งหมายเพ่ือทราบผลทั้งหมดของ
โครงการ  เปรียบเทียบการด าเนินโครงการกับโครงการอ่ืนๆ  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  เพ่ือศึกษาอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายกับประสิทธิผล จากนั้นจึงสรุปผล
การประเมินบุคลากร การด าเนินงาน และคุณค่าสรุปของโครงกา ร 
 3.5 Training  Approach 
  รูปแบบการประเมินผลการฝึกอบรมว่าให้ผลอะไรบ้างแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  และ
หน่วยงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่าให้ผลอะไรบ้างแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  และหน่วยงานของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม  อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา / ปรับปรุงโครงการฝึกอบรม   หรือตัดสินใจยุติ
หรือด าเนินโครงการต่อไป Kirkpatrick ได้เสนอว่าควรท าการประเมินผลของการฝึกอบรมเป็น  4  
ล าดับขั้น  ได้แก่  1) การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) อันเป็นความรู้สึกตอบสนองต่อโครงการของผู้
เข้ารับการอบรม เช่น หลักสูตร เนื้อหา สาระ วิทยากร เอกสาร สถานที่โสตทัศนูปกรณ์ ระยะเวลา  
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เป็นต้น  2) การประเมินการเรียนรู้  (Learning)  อันเป็นผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เข้ารับการอบรม 
เช่น  การเปลี่ยนแปลงความรู้  ทัศนคติ  ทักษะ  ก่อน – หลังการฝึกอบรม  เป็นต้น  3) การประเมิน
พฤติกรรม  (Behavior)  อันเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับการอบรมเมื่อกลับไปปฏิบัติงาน  
เช่น  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ก่อน - หลังการฝึกอบรมและหลังจากกลับไปปฏิบัติงาน  เป็นต้น 
และ 4) การประเมินผลต่อองค์การ (Results) เป็นการประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดต่อ
องค์การ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม เช่น การลดลงของปัจจัย
เสี่ยง การเพ่ิมข้ึนของผลผลิต ประสิทธิภาพ เป็นต้น 
 3.6 Theory – Based  Approach 
  รูปแบบการประเมินแบบอิงการขับเคลื่อนทางทฤษฎี  โดยใช้ทฤษฎีโครงการเป็น
เครื่องน าทางส าหรับตัดสินว่า  โครงการนั้นประสบความส าเร็จหรือไม่?  และปัจจัยใดเป็นสาเหตุของ
ผลของโครงการที่เกิดขึ้น เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะส าหรับพัฒนาโครงการลักษณะนั้นต่อไป การ
ประเมินตามแนวคิดนี้เริ่มจากการใช้ตรรกศาสตร์ของโครงการ ด้วยการพัฒนาทฤษฎีที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์  มีความเที่ยงตรงภายใต้บริบทของโครงการ  แนวคิดทางทฤษฎีจะช่วยเชื่อมโยงระหว่าง
ปัจจัย  กิจกรรมการด าเนินงาน  และผลลัพธ์อันเป็นผลส าเร็จของโครงการมีการระบุตัวแปรต้น  และ
ตัวแปรตาม  พร้อมทั้งการเชื่อมโยงเชิงสาเหตุ  ผลการประเมินท าให้ทราบว่าปัจจัยต่าง  ๆ  รวมทั้ง
กิจกรรมการด าเนินงาน  น าไปสู่ผลลัพธ์ตามค าท านายของทฤษฎีหรือไม่  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นประสบ
ผลส าเร็จเพียงใด?  และปัจจัยใดเป็นส่วนส าคัญต่อการเกิดผลส าเร็จ / ไม่ส าเร็จนั้น  ความเหมาะสม
ของการใช้รูปแบบการประเมินนี้อยู่ที่ความสามารถในการสร้างทฤษฎีโครงการที่ถูกต้องและเชื่อถือได้  
ถ้าทฤษฎีมีความสอดคล้องกับโครงการ  และบริบทของโครงการ  ทฤษฎีนั้นช่วยน าทาง  ท าให้
สามารถตรวจสอบผลของโครงการได้อย่างน่าเชื่อถือ 
 3.7 Value – Added  Approach 
  รูปแบบการประเมินแบบเน้นผลลัพธ์ที่เป็นมูลค่าเพ่ิม  ซึ่งเป็นการติดตามก ากับ
ผลลัพธ์อย่างเป็นระบบ  (Outcome  monitoring)  ส าหรับประเมินความงอกงาม  พัฒนาการหรือ
คะแนนเพ่ิม  โดยใช้แบบสอบถามมาตรฐานเป็นเครื่องมือติดตามประเมินความก้าวหน้า / แนวโน้ม
ของผลสัมฤทธิ์ / พัฒนาการของระบบการศึกษา  สถานศึกษาหรือผู้เรียนในระดับชั้นต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่องว่ามีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเพียงไร ส าหรับเปรียบเทียบระหว่างสถานศึกษา ขนาด ประเภท  สังกัด  
เพ่ือจัดกลุ่มคุณภาพและจัดท ารายงานข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาระบบ การศึกษาในภาพรวม  
นักประเมินอาจใช้ตัวบ่งชี้เชิงระบบเป็นกรอบของการติดตามความก้าวหน้า  หรือพัฒนาการ  ค าถาม
เชิงประเมินที่ส าคัญของรูปแบบการประเมินนี้ เช่น ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นมูลค่าเพ่ิม
เท่าใด?  แนวโน้มพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างไร? ส่วนใดของระบบที่มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด? ส่วนใด
แย่ที่สุด? สวนใดบ้างที่ควรมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข ระบบโดยภาพรวมประสบ
ความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จเพียงใด? เป็นต้น 
 4.  การประเมินท่ีเน้นการตัดสินคุณค่าโดยวิธีเชิงธรรมชาติ (NV  Models) 
 รูปแบบการประเมนิตามแนวคิดนี้  ประกอบด้วย 
 4.1  Effective  Approach 
  รูปแบบนี้พยายามเพ่ิมโอกาสของการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์  เรียกว่า  
Effective Evaluation ซึ่งเป็นวิธีที่ผสมผสานระหว่างแนวคิดการประเมินแบบตอบสนองความต้องการ
ของผู้ ใช้ สารสนเทศ (responsive evaluation) กับวิธีการประเมินแบบธรรมชาติ   (naturalistic  
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methodologies)  ซึ่งเน้นวิธีการที่ยืดหยุ่นตามสถานการณ์โดยเริ่มต้นจากการระบุผู้อยู่ในข่ายที่จะใช้
สารสนเทศจากการประเมิน  ระบุองค์ประกอบที่ต้องการประเมิน  ก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินให้ชัดเจนว่า  ต้องการประเมินคุณค่าภายในและ / หรือคุณค่าภายนอก  ประเมินแบบ  
formative  และ/หรือ  summative  จากนั้นจึงเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุมประเด็นปัญหา  คุณ
ค่าที่ต้องการประเมินและเกณฑ์มาตรฐาน  เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูล  แปลผล  ตัดสินคุณค่าภายใน 
/ ภายนอก  ตลอดจนจัดท ารายงานผลและข้อเสนอแนะ 
 4.2 Criticism  Approach 
  รูปแบบนี้ได้ประยุกต์มโนทัศน์ของศิลปวิจารณ์  (Art  Criticism)  มาใช้เป็นรูปแบบ
ของการประเมิน  โดยให้แนวคิดว่าการวิพากษ์วิจารณ์เป็นการใช้วิจารณญาณในการบรรยายคุณภาพ
ของสิ่งที่ศึกษา (descriptive aspect) ตีความหมายคุณภาพของสิ่งที่ศึกษา (interpretive aspect) 
ออกมาในเชิงประจักษ์ตามการรับรู้ของผู้เชี่ยวชาญและตัดสินคุณค่าของสิ่งนั้น (evaluative aspect)  
Eisner เสนอว่าการประเมินตามแนวทางของศิลปวิจารณ์ ประกอบด้วยศิลปะของการรับรู้อันประณีต  
ซ่ึงเกิดจากการฝึกฝนและประสบการณ์ กับศิลปะของการเปิดเผยคุณภาพของการถ่ายทอดความรู้สึก
ที่กลั่นกรองผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือสะท้อนคุณค่าของสิ่งนั้นออกมา    
 4.3 Authentic  Approach 
  รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริง  การประเมินตามสภาพจริงได้
เริ่มพัฒนามาตั้งแต่  ค.ศ.1900  เพื่อแก้ไขข้อจ ากัดของการทดสอบด้วย  ข้อสอบเขียนตอบแบบหลาย
ตัวเลือกให้เกิดความสมดุล ยืดหยุ่นที่จะใช้กับการประเมินภาคปฏิบัติ (Performance  assessment)  
ที่ใกล้เคียงกับสภาพที่เป็นจริงทางสังคม เช่น การประเมินตามสภาพปัญหาจริงเกี่ยวกับความคิด การ
ท างานร่วมกัน ชิ้นงาน งานเขียน แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ทักษะชีวิต เป็นต้น โดยการพิจารณา
ตัดสินตามมิติคุณภาพ (rubrics) ซึ่งเป็นระดับมาตรฐานที่ยอมรับส าหรับใช้เปรียบเทียบภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม  ขั้นตอนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามสภาพจริงประกอบด้วย ก าหนดทักษะ
หรือคุณลักษณะที่ต้องการประเมิน เลือกสถานการณ์  และเครื่องมือประเมินที่เป็นสภาพจริง จัด
กิจกรรมปฏิบัติการก าหนดมิติคุณภาพเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานส าหรับการประเมิน  ท าการประเมินผล
การปฏิบัติ ตรวจสอบความถูกต้อง และรายงานผล 
 4.4 Constructivist  Approach 
  รูปแบบการประเมินแบบสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่าย  ซึ่งเป็นการประเมินที่อยู่บน
พ้ืนฐานของการให้บริการที่ตอบสนองต่อความห่วงใยของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  พื้นฐานความคิดมาจาก
ความเชื่อว่า  ความจริงไม่ใช่สิ่งสากลที่ยั่งยืน  แต่ยึดถือว่าความจริงเป็นเพียงปฏิบัติการตามอัตวิสัย
ของผู้เกี่ยวข้องผู้ประเมินจึงมีบทบาทในการควบคุมการประเมินและท าการประเมินร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง
ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องมือมนุษย์ที่สามารถท าให้เกิดฉันทามติร่วมกันได้  
ผู้เกี่ยวข้องมีบทบาทส าคัญในการก าหนดประเด็นการประเมิน  และตัวแปรของการประเมิน  ส่วนผู้
ประเมินมีหน้าที่ให้ความรู้  สร้างจิตส านึกของตัวเองให้เกิดพลังของความร่วมมือที่จะพัฒนาสังคม 
กลุ่ม และตนเอง รวมทั้งรักษาดุลยภาพระหว่างวิธีการเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เมื่อผู้ประเมินและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นด้วยกับแนวทางนี้  และตกลงใจที่จะร่วมมือกันจนเกิดฉันทามติของการประเมิน  
โดยผู้ประเมินจะต้องมีคุณธรรม  มีบารมี  และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 4.5 Empowerment  Approach 
  รูปแบบการประเมินแบบสร้างพลังการประเมิน  ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานตามแนวคิดของ
การประเมินแบบสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่ายการประเมินตามรูปแบบสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่าย  
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การประเมินตามรูปแบบสร้างพลังนี้  มุ่งตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย (Stakeholders)  
ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด ให้มาร่วมกันด าเนินงานจนเกิดเป็นพลังความรู้  
ความเข้าใจ  ในการประเมินและสามารถด าเนินการประเมินได้เอง  ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่าง
การประเมินแบบสร้างพลังการประเมิน  กับการประเมินแบบสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่าย  อยู่ตรงที่
การประเมินแบบสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่าย  ผู้ประเมินมีบทบาทของการควบคุมการประเมินและ
ด าเนินการประเมินจนเกิดการยอมรับการประเมิน  และผลการประเมินร่วมกัน  แต่การประเมินแบบ
สร้างพลังการประเมิน  ผู้ประเมินไม่ได้มีบทบาทเป็นผู้ควบคุมการประเมิน  ผู้ประเมินมีบทบาทเป็นผู้
แนะน า  ช่วยเหลือเชิงเทคนิคและสร้างพลังการประเมินร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง 
 กล่าวโดยสรุป จากการศึกษารูปแบบการประเมินโครงการดังกล่าวข้างต้น รูปแบบการ
ประเมินหรือโมเดลการประเมิน คือ กรอบความคิด แนวความคิดในการประเมินที่เสนอโดยนัก
ประเมินที่มีความรู้และมีชื่อเสียง ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ มีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับข้อตกลง
เบื้องต้น โดยมีนักวิชาการทางด้านการประเมินได้เสนอกรอบความคิดให้นักประเมินได้เลือกใช้  สรุป
โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

       1. รูปแบบการประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมาย (Objective Based Model)  ได้แก่ รูปแบบ
การประเมินของไทเลอร์ (Ralph W. Tyler : 1943) ครอนบาค (Cronbach : 1973) และเคริก
แพตทริค (Kirkpatirck)  

        2. รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่า (Judemental Evaluation Model)   
ได้แก่รูปแบบการประเมินของสเตค (Stake : 1967) สคริฟเว่น (Scriven : 1967) โพรวัส (Provus : 
1971)   

        3. รูปแบบการประเมินที่ เน้นการตัดสินใจ (Decision – Oriented Evaluation 
Model)  ได้แก่ รูปแบบการประเมิน ของเวลซ์ (Welch : 1967) สตัฟเฟิลบิม (Stufflebeam : CIPP 
: 1968) อัลคิน (Alkin : 1967) 

  2. รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) 
   รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) เป็นรูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจ 
(Decision – Oriented Evaluation) ซึ่งผู้ประเมินได้น ามาใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้  โดย    
แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบิม (Daneil L. Stufflebeam, 1983) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการ
ประเมินแบบซิปโมเดล (CIPP Model) ว่าเป็นการประเมินด้วยกระบวนการต่อเนื่อง  โดยมีจุดเน้นที่
ส าคัญคือใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการเพ่ือหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
วัตถุประสงค์ของการประเมินคือการให้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ ค าว่า  CIPP เป็นค าย่อมาจาก  
ค าว่า Context, Input, Process และ Product สตัฟเฟิลบีม ได้ให้ความหมายว่า  การประเมินเป็น
กระบวนการของการบรรยายการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์  
ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม  ซึ่งการประเมินเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ส าคัญ มุ่งประเมิน   
4 ด้าน ดังนี้ 
   1) การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ส าคัญ  เพ่ือช่วยในการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ  ความเป็นไปได้ของโครงการเป็นการ
ตรวจสอบเพื่อตอบค าถามต่างๆ เช่น 

 - เป็นโครงการที่สนองปัญหาหรือความต้องการจ าเป็นที่แท้จริงหรือไม่ 
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  - วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน  เหมาะสม  สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
หรือนโยบายหน่วยเหนือหรือไม่ 
  - เป็นโครงการที่เป็นไปได้ในแง่ของโอกาส ที่จะได้รับการสนับสนุนจากองค์การต่างๆ 
หรือไม ่
   2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือใช้ข้อมูล
ตัดสินใจปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเหมาะสมหรือไม่ โดยดูว่าปัจจัยที่ใช้ จะมีส่วนช่วยให้
บรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการหรือไม่  เป็นการตรวจสอบเพื่อตอบค าถามท่ีส าคัญ  เช่น   

 - ปัจจัยที่ก าหนดไว้ในโครงการ  มีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ 
   - กิจกรรมที่ได้เลือกสรรแล้ว ที่ก าหนดไว้ในโครงการ มีความเป็นไปได้เพียงใด 
   3)  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)  เป็นการประเมินระหว่างการด าเนิน
โครงการ  เพ่ือหาข้อดีและข้อบกพร่องของการด าเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้และเป็นการ
รายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการนั้นด้วย  ซึ่งเป็นการตรวจสอบเพ่ือตอบค าถามที่ส าคัญ  เช่น 
  - การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่   

 - เกิดปญัหา อุปสรรค ไม่ราบรื่น ไม่คล่องตัว หรือไม่อย่างไร 
 - มีการแก้ไขปัญหาอย่างไร 

   4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินเพื ่อดูว่าผลที่
เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ โดยอาศัยข้อมูลจาก
การรายงานผลที่ได้จากการประเมินสภาพแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น และกระบวนการร่วมด้วย ซึ่งเป็น
การตรวจสอบเพื่อตอบค าถามท่ีส าคัญ ๆ เช่น 

 - เกิดผล / ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ 
 - คุณภาพของผลลัพธ์เป็นอย่างไร 
 - เกิดผลกระทบอื่นใดบ้างหรือไม ่

  สรุปกรอบความคิดของรูปแบบการประเมินแบบซิป แสดงไดใ้นแผนภาพ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินสภาพแวดล้อม 
(Context Evaluation) 

การประเมินสภาพปัจจยัเบื้องต้น 
(Input Evaluation) 

การประเมินกระบวนการ 
(Process  Evaluation) 

การประเมินผลผลติ 
Product  Evaluation) 

 

เลือกแผนการจัดแผนงานท่ีเหมาะสมที่สดุ 

 

การน าแผนงานท่ีก าหนดไวไ้ปปรับปรุง 

 

ควรปรับปรุงขยายแผนหรือควรลม้เลิก 

 

 ตัดสินใจเลือกวัตถุประสงค ์
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ภาพที่ 4 แสดงประเภทของการประเมินและการตัดสินใจของสตัฟเฟิลบีม 
            ที่มา: ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ, 2556: 95 
 

 รัตนะ บัวสนธ์ (2556: 10-17) กล่าวว่า รูปแบบการประเมิน CIPP เป็นการน าตัวอักษรตัวแรก
ของมิติการประเมิน 4 ด้านมาประกอบกัน ได้แก่ การประเมินบริบท (Context) ปัจจัยน าเข้า (Input) 
กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ซึ่งสตัฟเฟิลบีม พัฒนาน าเสนอขึ้นโดยมีพ้ืนฐานมาจาก
การเรียนรู้หรือประสบการณ์การกระท าการประเมินโครงการทางการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ตั้งแต่กลางปี 1960 โดยต้องการที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อจ ากัดของรูปแบบการประเมินแบบดั้งเดิม 
รูปแบบการประเมิน CIPP ปรากฏขึ้นเป็นลายลักษณ์ชัดเจนในหนังสือชื่อ Educational Evaluation 
and Decision Making ซึ่งตีพิมพ์ในปี 1971 และปรับปรุงอีกครั้งในปี 2007 ในหนังสือ Evaluation 
Theory Models and Applications โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1) การประเมินบริบท (Context Evaluation) หมายถึง การประเมินเกี่ยวกับความ
ต้องการจ าเป็น ปัญหา และโอกาสที่จะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขแวดล้อมหนึ่งที่ก าหนด การประเมินบริบท
อาจจะประเมินได้ทั้งก่อน ระหว่างหรือแม้กระทั่งหลังการด าเนินโครงการ แผนงานหรือสิ่งแทรกแซง 
อ่ืนๆ ในกรณีประเมินบริบทก่อนการด าเนินโครงการ องค์กรหรือหน่วยงานจะใช้ผลจากการประเมิน
บริบทเพ่ือช่วยจัดล าดับความส าคัญและก าหนดเป้าหมายส าหรับโครงการนั้น แต่ถ้าเป็นการประเมิน
บริบทระหว่างหรือหลังด าเนินโครงการ องค์กรและหน่วยงานมักจะด าเนินการและจัดท ารายงานการ
ประเมินบริบทควบรวมไปกับการประเมินปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต กรณีนี้การประเมิน
บริบทจึงมีประโยชน์ส าหรับการตัดสินใจก าหนดเป้าหมายของโครงการและช่วยให้ผู้รับบริการได้ประเมิน
ว่าโครงการหรือสิ่งแทรกแซงดังกล่าวมีคุณประโยชน์ตอบสนองหรือเป็นไปตามความต้องการจ าเป็นของ
กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์หรือไม่เพียงไร เทคนิควิธีการที่ใช้ในการประเมินบริบทควรใช้วิธีการเก็บรวบรวม
สารสนเทศอย่างหลากหลาย ครอบคลุมสมาชิกที่เป็นประชากรเป้าหมาย รวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
ของโครงการหรือสิ่งแทรกแซงนั้น ซึ่งโดยปกติมักเริ่มจากการซักถามผู้รับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือช่วยระบุขอบข่ายการศึกษา หลังจากนั้นนักประเมินอาจจะท าการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
ความต้องการจ าเป็นในการรับบริการหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ ผลการประเมิน
บริบทสามารถน ามาใช้ได้อย่างกว้างขวางยกตัวอย่างเช่น ผู้บริหารสามารถน าผลการประเมินที่ได้ไปใช้
สื่อสารกับสมาชิกในองค์กรเพ่ือแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ  จุดแข็ง จุดอ่อน ความต้องการ
จ าเป็น แต่ส าหรับนักพัฒนาโครงการก็สามารถท่ีจะน าผลการประเมินบริบทไปใช้เพ่ือสนับสนุนขอรับ
ทุนหรือจัดท าสัญญาต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ ส าหรับโรงเรียนนั้นก็อาจใช้การประเมินบริบทเพ่ือให้
ความช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองในการชี้แนะและพัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น 
ในส่วนของนักประเมินก็ต้องใช้ผลการประเมินบริบทเพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสมและมี
ความสัมพันธ์กับแผนงานโครงการหรือสิ่งแทรกแซงนั้น ๆ 
  2) การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) จุดมุ่งเน้นหลักของการประเมินปัจจัย
น าเข้า ก็เพ่ือช่วยจัดล าดับโครงการที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความต้องการจ าเป็น โดยการศึกษา
และตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับแนวทางต่าง ๆ ที่มีศักยภาพหรือมีความเป็นไปได้มากที่สุด ในอันที่จะ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การประเมินปัจจัยน าเข้าจะเป็นตัวบ่งบอกล่วงหน้าถึงความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวหรือประสิทธิผลของความพยายามเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่โครงการหรือสิ่งแทรกแซงนั้น ๆ 
ต้องการให้เกิด จุดมุ่งเน้นประการที่สองของการประเมินปัจจัยน าเข้า ก็เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน
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เกี่ยวกับแนวทางที่เป็นทางเลือกต่าง ๆ และเพราะเหตุใดจึงเลือกแนวทางนั้น ในกรณีเช่นนี้สารสนเทศที่ได้
จากการประเมินปัจจัยน าเข้าจะมีความส าคัญเป็นอย่างมากส าหรับบ่งบอกให้เห็นถึงความรับผิดรับชอบ  
ใด ๆ ของผู้พัฒนาโครงการที่พยายามออกแบบและปรับปรุงงบประมาณใด ๆ ของโครงการหรือสิ่ง
แทรกแซงดังกล่าว นอกจากนี้แล้วการประเมินปัจจัยน าเข้า ก็จะช่วยจ าแนกและจัดล าดับแนวทางที่
เกี่ยวข้องให้แก่ผู้มีหน้าที่ตัดสินใจได้ใช้เป็นทางเลือกส าหรับการด าเนินงานต่อไป โดยสรุปการประเมิน
ปัจจัยน าเข้า ก็เพ่ือช่วยผู้ท าหน้าที่ตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายตอบสนองความ
ต้องการจ าเป็นให้แก่ผู้รับประโยชน์ ก่อให้เกิดแผนงานที่ปฏิบัติได้จริงและใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสม 
รวมทั้งการบันทึกและสร้างส านึกรับผิดรับชอบเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพยากรและวิธีการด าเนินงานใน
แผนงานนั้น ๆ นอกจากนี้แล้วหน้าที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของการประเมินปัจจัยน าเข้าก็เพ่ือช่วยให้ผู้น า
โครงการหลีกเลี่ยงความสูญเปล่าใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรมหรือโครงการที่ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่าถึงทรัพยากรที่จะต้องสูญเสียไป 
  3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการตรวจสอบการน าแผนงานหรือ
โครงการไปใช้หรือตรวจสอบการด าเนินงานการใช้แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ที่ส าคัญประการหนึ่ง
ของการประเมินกระบวนการก็คือ การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้จัดการและผู้ปฏิบัติงานในโครงการนั้น ๆ 
เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการว่าเป็นตามตารางเวลาที่ก าหนดหรือไม่ การใช้งบประมาณ
และประสิทธิภาพเป็นอย่างไร ส าหรับวัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งก็เพ่ือชี้แนะแนวทางให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
ในการปรับปรุงการใช้งบประมาณและแนวทางการด าเนินงานของโครงการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
เพราะโดยปกติแล้วเมื่อมีการเริ่มต้นการด าเนินงานของโครงการหรือแผนงาน ผู้ปฏิบัติงานย่อมไม่
สามารถที่จะก าหนดสิ่งต่าง ๆ ได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรม การใช้บุคลากร 
งบประมาณ หรืออ่ืน ๆ ดังนั้นการได้รับสารสนเทศจากการประเมินกระบวนการ ก็สามารถน าไปใช้
ประกอบการตัดสินใจปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ในโครงการให้สามารถด าเนินการต่อไปและมีความเป็นไปได้ที่
จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ ในการประเมินกระบวนการนั้น ควรท าการเปรียบเทียบ
ระหว่างกิจกรรมและค่าใช้จ่ายจริงกับกิจกรรมในแผนงาน โครงการ และงบประมาณที่ก าหนดไว้ว่ามี
ความแตกต่างกันมากน้อยพียงไร รวมทั้งบรรยายให้เห็นถึงปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการน าโครงการไปใช้
และท้ายที่สุดก็ควรจัดท ารายงานที่ผู้ร่วมโครงการหรือผู้ท าการสังเกตได้ตัดสินคุณภาพของ
กระบวนการใช้โครงการ แผนงานดังกล่าว 
  4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) วัตถุประสงค์หลักของการประเมินผลผลิตก็
เพ่ือสอบวัด ตีความ และตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ แผนงานหรือสิ่งแทรกแซงว่าตอบสนองบรรลุ
ความต้องการจ าเป็นของกลุ่มผู้รับประโยชน์หรือไม่ นอกจากนั้นการประเมินผลผลิตก็ยังต้องประเมิน 
ผลลัพธ์ (Outcomes) ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ทั้งที่เป็นไปในทางบวกและทางลบอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น
บ่อยครั้งที่นักประเมินยังขยายขอบเขตการประเมินผลผลิตไปสู่การประเมินในสิ่งที่เรียกว่า ผลลัพธ์ระยะ
ยาวอีกด้วย การประเมินผลผลิตควรด าเนินการโดยอาศัยการรวบรวมและวิเคราะห์การตัดสินของกลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อโครงการหรือสิ่งที่ได้รับการประเมินนั้น ในบางครั้งก็อาจท าการเปรียบเทียบ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับโครงการหรือสิ่งที่ได้รับการประเมินอ่ืนซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันและก็มีอยู่บ่อย ๆ ที่
ผู้รับบริการจากโครงการต้องการจะรู้ว่าโครงการดังกล่าวได้ผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
หรือไม่ และมีประโยชน์คุ้มกับการลงทุนด าเนินการเพียงไร ดังนั้นในทางที่เหมาะสมแล้วนักประเมินก็ควร
ที่วิเคราะห์ตีความให้เห็นว่าจุดอ่อนของการใช้โครงการหรือแผนปฏิบัติงานส่วนใดที่เป็นสาเหตุท าให้
ได้ผลลัพธ์อ่อนด้อยลงไปด้วย เทคนิควิธีการที่ใช้ประเมินผลผลิตมิได้ก าหนดไว้อย่างเป็นแบบแผนตายตัว 
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แต่นักประเมินอาจต้องใช้วิธีการอย่างหลากหลายร่วมกันเพ่ือช่วยให้เกิดความเข้าใจในการศึกษาผลลัพธ์
ทั้งหมดของสิ่งที่ได้รับการประเมิน รวมทั้งยังช่วยในการตรวจสอบข้ามกันไปมาระหว่างข้อค้นพบที่
หลากหลายอีกด้วย 
  ในการประเมินผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ก าหนดนั้น นักประเมิน
จ าเป็นต้องศึกษา ค้นหาผลลัพธ์ที่มิได้คาดหมายด้วย ทั้งผลลัพธ์ในเชิงบวกและเชิงลบโดยการรับฟังความ
คิดเห็นหรือสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสิ่งที่ได้รับ เป็นการประเมินเพ่ือที่จะท าการทดสอบ
สมมติฐานเกี่ยวกับผลลัพธ์ให้ครอบคลุมทุก ๆ ด้าน และสืบหาข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบส าหรับยืนยัน
หรือไม่ยืนยันสมมติฐานเกี่ยวกับผลลัพธ์ดังกล่าว  ประเด็นส าคัญที่ต้องพึงระวังในการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลลัพธ์ก็คือ นักประเมินไม่ควรเร่งรีบประเมินผลผลิตและจัดท ารายงานสู่สาธารณะอย่าง
ทันทีทันใด เพราะเหตุว่าการด าเนินโครงการต้องการระยะเวลาพอสมควรที่จะท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุ
ตามความรับผิดชอบที่ระบุไว้ การจัดท ารายงานการประเมินผลผลิตที่ยังไม่มีวุฒิภาวะสุกงอม 
(Premature) อย่างเพียงพอ อาจน าไปสู่ความไม่สามารถตัดสินใจได้เกี่ยวกับความต่อเนื่องของโครงการ
เพราะเหตุว่าท าให้ไม่พบผลลัพธ์ใด ๆ เกิดขึ้นเลย ทั้งนี้เนื่องจากผลลัพธ์ของโครงการต้องใช้ระยะเวลา
ยาวพอสมควรในการศึกษา ติดตาม ดังนั้นถ้าหากการจัดท ารายงานการประเมินผลผลิตสู่สาธารณะได้
มีการหน่วงเวลาอย่างสมเหตุสมผลแล้ว นักประเมินอาจจะพบผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นภายหลังและ           
มีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับใช้สนับสนุนการด าเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องต่อไป 

กล่าวโดยสรุป รูปแบบของการประเมินโครงการมีหลากหลายรูปแบบ การน ารูปแบบใดไป
ใช้เป็นแนวทางในการประเมินโครงการ ผู้ประเมินต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ในการประเมินและ
ลักษณะของโครงการที่ด าเนินการ ซึ่งแต่ละรูปแบบต่างมีข้อดีและข้อจ ากัดอยู่ในตัวเอง ดังที่มีการ
กล่าวกันไว้ว่า ไม่มีรูปแบบการประเมินผลโครงการใดที่ดีและเหมาะสมสามารถน าไปใช้ประเมินได้ทุก
โครงการ ในการประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน 
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้ประเมินเลือกใช้รูปแบบการประเมินเชิงระบบรูปแบบซิป (CIPP Model: 
Context-Input-Process-Product) ด้วยเหตุผลคือ ท าให้ได้รับรู้ถึงข้อมูลต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ
อย่างเป็นระบบ คือ สภาพที่เกี่ยวข้องกับงานและโครงการ (Context) ปัจจัยที่ใช้ในการด าเนินงาน 
(Input) กระบวนการในการด าเนินงาน (Process) และผลลัพธ์หรือผลผลิตที่ เกิดขึ้นจากโครงการ 
(Product)   

 
บริบทของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก  
 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ตั้งอยู่เลขที่ 116 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ต าบลตากออก อ าเภอ บ้านตาก จังหวัดตาก วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18  มิถุนายน 2540 โดยขอใช้พ้ืนที่ “ทุ่งเลี้ยงสัตว์ป่าพระบาท” 
จ านวน 200 ไร่ ที่ดินตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 4 ต าบลตากออก อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยกระทรวง 
มหาดไทยได้อนุมัติให้ใช้พ้ืนที่ได้เมื่อวันที่  29 กรกฎาคม 2540 และกรมอาชีวศึกษาได้จัดสรร
งบประมาณ จ านวน 8,980,000.- บาท เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบการ บ้านพัก 
และระบบสาธารณูปโภค ซึ่งอาคารเรียนและอาคารประกอบการดังกล่าวเป็นอาคารเรียนชั่วคราว ซึ่ง
สร้างแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2541 ระยะเวลาในการก่อสร้าง 240 วัน เปิดท าการเรียน
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การสอน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2541 จ านวน 2 แผนกวิชา คือแผนกวิชาช่างยนต์และแผนกวิชา
พณิชยการ มีจ านวนนักศึกษาในปีการศึกษาแรก 74 คน (วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก, 2560: 6-7) 

 1. สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 
  วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ ปัจจุบันเปิดท าการสอนทั้งในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน        
5 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง สาขาวิชาโลหะการ สาขาวิชาการ
บัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
จ านวน 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชา
เทคนิคไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิคโลหะ ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พ.ศ. 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ .ศ. 2557 รายละเอียดสภาพปัจจุบันของ
สถานศึกษามีดังนี้  
 
              1.1 จ านวนผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ดังนี้   

 

ตารางท่ี 2 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ 
 

 หลักสูตร รวม ระดับชั้น  ปกต ิ+ทวิภาคี เทียบโอนฯ 
 ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ทั้งหมด 

ปวช .1 108 38 - - 108 38 146 
ปวช .2 127 51 - - 127 51 178 
ปวช .3 130 38 - - 130 38 168 

รวมระดับ ปวช.   365 127 - - 365 127 492 
ปวส .1 53 20 - - 53 20 73 
ปวส .2 67 43 - - 67 43 110 

รวมระดับ ปวส. 120 63 - - 120 63 183 
รวมทั้งหมด 485 190 - - 485 190 675 

 

ตารางท่ี 3 จ านวนผู้บริหารและครูจ าแนกตามสถานภาพ เพศ  วุฒิการศึกษา   
 

ผู้บริหาร/แผนกวิชา  
จ านวน 

(คน) 

 สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
ฯ 

อัต
รา

จ้า
ง 

ชา
ย 

หญิ
ง 

ป.
 เอ

ก 

ป.
 โท

 

ป.
 ต

รี 

ต่ า
กว่

า 

ผู้บริหารและรองฯ 3 3 - - 1 2 1 2 - - 
แผนกวิชาเครื่องกล 5 1 2 2 5 - - - 5 - 
แผนกวิชาโลหะการ 6 2 2 2 6 - - - 6 - 
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แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 5 3 1 1 4 1 - 2 3 - 
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 6 - 5 1 2 4 - - 6 - 
แผนกวิชาสามัญฯ 8 3 4 1 2 6 - 1 7 - 

รวมทั้งหมด 33 12 14 7 20 13 1 5 27 0 
 2. เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
  ผลงานที่ภาคภูมิใจของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษา 2560 
  1. รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2560 ชื่อผลงาน เครื่องมือช่วยถอด
ประกอบยางรถจักรยานยนต์  
  2. รางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาค จากการคัดเลือกระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดตาก ในระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29 วันที่ 4 – 7 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัย 
เทคนิคอุทัยธานี ดังนี้ 
  - เครื่องมือช่วยถอดประกอบยางรถจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. สาขางานยานยนต์ 
  - อุปกรณ์เพ่ิมสัญญาณ wifi       ระดับ ปวช. สาขางานไฟฟ้า 
  - เครื่องเตือนไฟป่า         ระดับ ปวช. สาขางานไฟฟ้า 
     - กันหันน้ าผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ าไหล    ระดับ ปวช. สาขางานไฟฟ้า 
  - ฉากป้องกันเครื่องคัตเตอร์บาดนิ้ว    ระดับปวช. สาขางานผลิตภัณฑ์ 
     - สเปรย์สมุนไพรสปาหน้า       ระดับ ปวช. สาขางานการบัญชี 
     - เรือสุวรรณหงษ์          ระดับ ปวช. สาขางานการบัญชี 
  - View to go          ระดับ ปวช. สาขางาน
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. เป้าหมายความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
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     เป้าหมายความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2560 ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4 เป้าหมายความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา 
 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยรวมของแต่ละ
ระดับชั้นผ่านเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 
- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ และได้อบรมคุณธรรมจริยธรรม คิดเป็น
ร้อยละ 95 

2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
    อาชีวศึกษา   

- ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพและบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ 3D  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95 ของรายวิชาที่สอน 
- ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ตามลักษณะงาน
ในสาขาวิชาที่เรียน 
- ครูทุกคนมีนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนการสอน
และมีสื่อการสอนทุกรายวิชา 
- สถานประกอบการพึงพอใจผู้ส าเร็จการศึกษาที่
ออกไปท างาน คิดเป็นร้อยละ 85 
- มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน 

3. ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  

- วางรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ บริหารโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ 
- มีปฏิทินการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีชัดเจน
และปฏิบัติได้จริง 
- มีการปรับปรุงระบบการท างานครบรูปแบบ 
PDCA 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ)   
 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
4.  ด้านการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ - ชุมชนและองค์กรท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนา

สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 65 
- ออกบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ 95 

5.  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย 
 

- ครูผู้สอน สามารถจัดท างานวิจัยในชั้นเรียนได้ 
คิดเป็นร้อยละ 95 
- ครูผู้สอนมีนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนการสอน
คิดเป็นร้อยละ 95 
- จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและ
โครงการ ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 65 ผลงาน 

6  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   
 

- จัดโครงการ/กิจกรรมที่ปลูกจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีน้อย
กว่า 10 โครงการ/กิจกรรม 
- นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่
ปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  

7. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

- บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 95  
- ผลการประเมินตนเองมีระดับคุณภาพเฉลี่ย 4.00
ขึ้นไป 

8. ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 
 

- จัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ไม่น้อยกว่า    
10 รายวิชา   
- มีผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ไม่น้อยกว่า 
300 คน 

 

 4. สภาพการด าเนินงานของสถานศึกษา 

     ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
       “ล้ าเลิศวิชา รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม” 

   วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
       “ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เป็นสถานศึกษาที่จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ืออ านวยต่อ
การเรียนการสอน และจัดหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความรู้ด้านวิชาชีพ และมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา " 
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     พันธกิจของสถานศึกษา 
 1. จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน 
     2. จัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน  
     3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้เรียนในทุกระดับ 
 4. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  

     อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  คือ “ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม ด้านวิชาชีพ”  
 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “บริการวิชาชีพ สนองความต้องการของชุมชน” 

   แนวปฏิบัติที่ใช้ไปสู่เป้าหมายและกลยุทธ์ที่ต้องการพัฒนา  
       ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาได้ก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5 แสดงเป้าหมายการพัฒนาและกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 

เป้าหมายการพัฒนา กลยุทธ์ 
1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา 
 

- พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้
ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการ 
จนเป็นที่ยอมรับหรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

2. ด้านหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษา   

- พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคม
อาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
 

เป้าหมายการพัฒนา กลยุทธ์ 
3. ด้านการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา 
  

- บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มี
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการจัดท าแผน
บริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัต
ลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศใน
การบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน 
มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่ มี
การบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย 

4. ด้านการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

- บริการวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น 

5. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์   
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
 

- ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนมีการ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

6. ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก   
 

- ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมกีฬา
และนันทนาการ 

7.  ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

- จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ .2559 และน าผลการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

8.  ด้านการจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

- จัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 5. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

 5.1 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ตารางท่ี 6 แสดงสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
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 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีผลต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 5.00 ดีมาก 
 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 2.64 พอใช้ 
2. ด้านบริหารจัดการศึกษา 
 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

5.00 ดีมาก 

 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัด 

5.00 ดีมาก 

 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 5.00 ดีมาก 
 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 5.00 ดีมาก 
 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ 
และด้านข้อมูลสารสนเทศ 

5.00 ดีมาก 

 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการบริหารจัด
การศึกษา 

5.00 ดีมาก 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 5.00 ดีมาก 
 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชา หรือกลุ่มวิชา 5.00 ดีมาก 
 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 4.00 ดี 
 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 5.00 ดีมาก 
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 4.00 ดี 
 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา 0.96 ต้องพัฒนา

เร่งด่วน 
ค่าเฉลี่ย 4.4 ด ี

 
 
   5.2 ผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้โดยสรุป 
             ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา พบว่ามีบางมาตรฐานและตัวบ่งชี้
ที่สถานศึกษามีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และยังมีบางมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่
สถานศึกษายังต้องได้รับการพัฒนา ปรับปรุงในอนาคต ทั้งนี้เพ่ือให้ได้คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ซึ่งพอสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 1. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก เรียงตามล าดับตัวบ่งชี้ มีดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีผลต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
 มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัด 
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 มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
 มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
 มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านสถานที่ ด้าน
ครุภัณฑ์ และด้านข้อมูลสารสนเทศ 

 มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการบริหาร
จัดการศึกษา 
 มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา         
 มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชา หรือกลุ่มวิชา 

 มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

   2. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ ดี เรียงตามล าดับตัวบ่งชี้ ดังนี้   
  มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
  มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน  

 3. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้ เรียงตามล าดับตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
   มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 
  4. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง เรียงตามล าดับตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
  - ไม่มี – 
  5. มาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่อยู่ในระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน เรียงตามล าดับ 

ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
   มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา  

  5.3 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
            สถานศึกษาได้ก าหนดการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งได้จัดท าในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม สรุป
ภาพรวมได้ดังนี้ 
     ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศกึษาอาชีวศึกษา ได้แก่โครงการดังต่อไปนี้ 

1) โครงการแข่งขันทักษะและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
2) โครงการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างและผู้ประกอบการต่อนักศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
   3) โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
   4) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
   5) โครงการแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน 
   6) โครงการจัดแหล่งการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือบูรณาการการเรียน
การสอน 
   7) โครงการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและประสานความร่วมมือทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
    ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
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1) โครงการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม 
   2) โครงการการวัดผลและประเมินผลมาตรฐานวิชาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม 
   3) โครงการพัฒนางานวิจัยโดยขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สถานศึกษาคุณธรรม 
   4) โครงการพัฒนาปรับปรุงศูนย์วิทยบริการตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  และ
สถานศึกษาคุณธรรม                       
     ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   
   1) โครงการท าแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์และ
มาตรฐานการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม 
   2) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม 
   3) โครงการประกันคุณภาพในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสถานศึกษาคุณธรรม 
 
   ด้านการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

     1) โครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สถานศึกษาคุณธรรม 
   2) โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนเคลื่อนที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สถานศึกษาคุณธรรม 
   3) โครงการ 108 อาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม 
   4) โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สถานศึกษาคุณธรรม 
   5) โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สถานศึกษาคุณธรรม 
   6) โครงการฝึกอบรมมาตรฐานวิชา โรงเรียนแกนมัธยมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม 
     ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

1) โครงการพัฒนาส่งเสริมการจัดท า นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ภายใน
สถานศึกษา ในระดับ ปวช. และปวส. ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม 

2) โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม 

3) โครงการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ ปวช. และปวส.ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม 
   4) โครงการพัฒนางานวิจัยขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษา
คุณธรรม 
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   ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
1) โครงการกิจกรรมวันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม 
   2) โครงการกิจกรรมลูกเสือตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษา
คุณธรรม 
   3) โครงการองค์การวิชาชีพและกิจกรรมชมรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม 
   ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
   1) โครงการประกันคุณภาพในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสถานศึกษาคุณธรรม 
   2) โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือมุ่งสู่สาขาวิชาและรายบุคคลตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม 
   ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
     1) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น และ 108 อาชีพ 
   สิ่งท่ีต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    1) ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานประกอบการในการจัดการศึกษามาพัฒนา
ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 

   2) ขอความช่วยเหลืองบประมาณจากเทศบาล อ าเภอและจังหวัด ให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

   3) ขอความอนุเคราะห์เครื่องมือ เครื่องจักร จากหน่วยงานภายนอกมาพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ปรับภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา 

   4) ขอความอนุเคราะห์ยานพาหนะจากหน่วยงานในต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภายในสถานศึกษา 

 6. แผนพัฒนาองค์การทางวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก 
  การพัฒนาองค์การทางวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาชีพ และการส่งเสริมหลักสูตรให้ได้ผลดี มีมาตรฐานสูง
ยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็สามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งเจตคติและลักษณะที่พึงประสงค์ใน
หมู่ของสมาชิกของ อวท. เป็นการพัฒนาคุณภาพของสมาชิก โดยก าหนดการแผนการด าเนินงาน 
ประกอบด้วย แผนพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนดีและมีความสุข” มีจ านวน 5 แผน จ านวน 6 โครงการ 
และ แผนพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข” มีจ านวน 5 แผน จ านวน 7 โครงการ 
สอดคล้องกับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นขององค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย ที่ระบุไว้ใน
สถานศึกษาขนาดเล็กประเมิน 10 แผนงาน ต้องมีโครงการรองรับอย่างน้อย 1 โครงการต่อหนึ่ง
แผนงาน ดังตารางที่ 7 - 8 
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  โครงการพัฒนาคนดี คนเก่งและมีความสุข ปีการศึกษา 2/2560, 1/2561 
 

ตารางท่ี 7 แผนพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนดีและมีความสุข”  
 

ที ่ แผนพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนดีและมีความสุข” งบประมาณ หมายเหตุ 
1 แผนส่งเสริมบุคลิกภาพและรับผิดชอบต่อสังคม 

1.1 โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยตามหลักปรัชญา 
      เศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 โครงการอาชวีสีขาวเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด  
      ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
2,500 

 
10,000 

 

2 แผนส่งเสริมสร้างสุขภาพ/กีฬาและนันทนาการ 
2.1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ/กีฬาและ 
     นันทนาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
25,000 

 

3 แผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
3.1 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมน าความรู้ตามหลัก 
     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
40,000 

 

4 แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
4.1 โครงการชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประเพณี 
     ท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
33,700 

 

5 แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือลดภาวะโลกร้อน 

 
5,000 

 

รวมจ านวนงบประมาณ 116,200  
 

ตารางท่ี 8 แผนพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข”  
 

ที ่ แผนพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข” งบประมาณ หมายเหตุ 
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1 แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ 
     ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพ 
     บ้านตาก 
1.2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ตามหลักปรัชญา 
     เศรษฐกิจพอเพียง 

 
65,000 

 
 

44,800 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ)  
 

ที ่ แผนพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข” งบประมาณ หมายเหตุ 
2 แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

2.1 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี 
     สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 

 
30,000 

 

3 แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
3.1 โครงการส่งเสริมผลผลิตเพ่ือการประกอบอาชีพอิสระ 
     สอดคล้องกับการเรียนการสอน 

 
20,000 

 

4 แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ 
4.1 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ 
4.2 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

 
5,000 
5,000 

 

5 แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล 
5.1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่อาเซียน 

 
5,000 

 

รวมจ านวนงบประมาณ 154,800  
 
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

(อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
 1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 

 2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                        โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการใหม่  
                        โครงการต่อเนื่อง 

 3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น และมาตรการ 
  3.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุง
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
  3.2 ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

() 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 () 3) ด้านยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

() 4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
() 5) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
() 6) ด้านการบริหารจัดการ 

  3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
() 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    () 2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
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() 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน () 4) เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 

 ()  พันธกิจที่ 1 : จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน 
 ()  พันธกิจที่ 2 : จัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของชุมชน

และตลาดแรงงาน  
 ()  พันธกิจที่ 3 : จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้เรียนในทุกระดับ 

  ()  พันธกิจที ่6 : น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

 4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวัลลีย์ อาศัย  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก  

 5. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนในด้านวิชาชีพ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมสิ่งทอหรือประเภทวิชาอ่ืน ๆ และได้เล็งเห็นความส าคัญใน
การที่จะพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษา มีประสบการณ์ทั้งในด้านสาขาวิชาชีพ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าท า กล้าน า กล้าเปลี่ยน กล้า
แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม และมีความเป็นประชาธิปไตย สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้ท ากิจกรรมควบคู่ ไปกับ
การเรียน โดยก าหนดให้สถานศึกษาจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
สถานศึกษาขึ้น ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) และแนวปฏิบัติประกอบระเบียบ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2557 เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในรูแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

  แนวปฏิบัติว่าด้วยการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ให้
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ จัดท า
กิจกรรมและโครงการ เสริมการเรียนการสอนวิชาชีพให้ได้ผลดี มีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น สามารถปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเจตคติและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหมู่สมาชิกขององค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย โดยก าหนดกิจกรรมออกเป็น 2 เป้าหมาย และแผนงานโครงการ 
เป้าหมายที่ 1 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนดีและมีความสุข 5 แผน ได้แก่ 1) แผน
เสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม 2) แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ  
3) แผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 4) แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 5) แผนส่งเสริมการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายที่ 2 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนเก่งและ
มีความสุข 5 แผน ได้แก่ 1) แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2) แผนพัฒนา
ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3) แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 4) แผนพัฒนาความรู้และ
ความสามารถทางวิชาการ 5) แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล 

  วิทยาลัยการอาชีพบ้านตากซึ่งเป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ได้ด าเนินงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย มาอย่างต่อเนื่องโดยได้ฝึกให้สมาชิกได้ตระหนักถึงความส าคัญในความมีส่วนร่วม การ
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เสียสละและการท างานอย่างเป็นระบบ ซึ่งจากผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปี 2560 มีปัญหาและข้อแนะน าให้ปรับปรุงคือ 1) ห้องปฏิบัติการ
ของชมรมวิชาชีพไม่มี 2) ห้ององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยแคบไป 3) ธงองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยไม่ถูกต้อง 4) ผังการด าเนินโครงการในการด าเนินกิจกรรมตลอด
ปีงบประมาณตัวเล็กเกินไปท าให้มองไม่ชัดเจน 5) บางกิจกรรมรายงานไม่ครบกระบวนการ PDCA   
6) เล่มรายงานสรุปไม่ควรใส่ใบรายชื่อเข้าไปในเล่มเพราะจะท าให้เล่มหนาเกินไปควรสรุปยอดมาใส่ 
7) ปรับเอกสารเล่มรายงานกิจกรรมจัดเรียงให้ถูกด้านในด้านดีกับด้านเก่ง 8) วันที่ในค าสั่งกับบันทึก
ไม่สอดคล้องกัน 9) รางวัลมีน้อยส่วนใหญ่จะเป็นแบบเข้าร่วม และ 10) ให้ด าเนินการสานต่อสวน 
พฤษศาสตร์ให้เป็นปัจจุบัน วิทยาลัยจึงจ าเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การ      
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เพ่ือเสริมการเรียนการสอน
วิชาชีพให้ได้ผลดีมีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น สามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เจตคติและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหมู่สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
และพัฒนาองค์การและสมาชิกให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นรวมทั้งให้ผู้เรียนหรือสมาชิกเป็นคนดี คนเก่ง สามารถ
ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขต่อไป 

 6. วัตถุประสงค์    
 6.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข มีผลงาน/ความประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับจากสังคม 

  6.2 เพ่ือยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 

 

 7. เป้าหมาย 

   7.1 เชิงปริมาณ 
  7.1.1 มีจ านวนโครงการที่ด าเนินการตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อย่างน้อย 2 โครงการต่อหนึ่งแผนงาน 
   7.1.2 ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับเกียรติบัตร/รางวัลเชิดชูเกียรติของการ
ด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อย่างน้อย 5 รางวัลขึ้นไป 

   7.2 เชิงคุณภาพ 
    7.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อโครงการส่งเสริมการ
พัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก อยู่
ในระดับมากข้ึนไป 
    7.2.2 คุณภาพผู้เรียนในการเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข อยู่ในระดับมาก 
ขึ้นไป 
    7.2.3 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก อยู่ในระดับมากขึ้นไป 
    7.2.4 ผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย อยู่ในระดับเหรียญทอง 
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8. วิธีด าเนินงาน 
  8.1 จัดท าโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  8.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
  8.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 

  8.4 ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือการด าเนิน
โครงการ 

 8.5 ด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 

 8.6 นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินโครงการ 
  8.7 ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินโครงการและจัดท ารายงานสรุปผล

การด าเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 

 9. แผนปฏิบัติงาน 

 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการและ
ผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรม
ภายใต้โครงการ  

 กันยายน 2560 - ผู้บริหารสถานศึกษา 

2. ผู้บริหารประชุมครูผู้สอน ร่วม
วางแผนก าหนด/ปรับปรุงกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่จะด าเนินงานภายใต้โครงการ 
 

 กันยายน 2560 - ผู้บริหารสถานศึกษา 
- ครู  

3. ด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ 
ประกอบด้วย  
  1) กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนา
ส านักงานและการบริหารจัดการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
  2) กิจกรรมเร่งรัดการจัดเก็บ 
รวบรวมข้อมูล และเอกสารใน
ส านักงานองค์การฯตามระเบียบงาน
สารบรรณ 
  3) กิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี 

65,000 
 

15,000 

 

 

20,000 

 

 
30,000 

ตุลาคม 2560 
ถึง กันยายน 
2561 

 

- ผู้บริหารสถานศึกษา 
- หัวหน้างานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา 
- ครทูี่ปรึกษาองค์การ 
- ครูที่ปรึกษาชมรม
วิชาชีพ 
- นายกองค์การ 
- ประธานชมรมวิชาชีพ 
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คนเก่ง และมีความสุข  

 

 

 10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

  เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2560  สิ้นสุด 30 กันยายน 2561 

 11. งบประมาณ 
  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (งบประมาณ 65,000 บาท) 

 12. สถานที่ด าเนินการ 
  วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
 

 13. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 
1. ผู้บริหารและครูผู้สอนมี 
ความคิดเห็นต่อโครงการส่งเสริม
การพัฒนาสมาชิกองค์การ 
นัก วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก อยู่ในระดับมากขึ้นไป 
 

- สอบถามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอน 

- แบบสอบถาม 

2. คุณภาพผู้เรียนในการเป็นคนดี 
คนเก่งและมีความสุข อยู่ในระดับ
มากขึ้นไป 

- ผู้เรียนประเมินตนเอง - แบบประเมินตนเอง
ของผ  ้เรียน 

3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก  อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

- สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เรียน 

- แบบสอบถาม 

4. ผลการประเมินองค์การ
มาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย อยู่ใน
ระดับเหรียญทอง 

- การรายงานจากงานศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศ 

- แบบรายงาน 

5. มีจ านวนโครงการรองรับ
แผนงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิก 
อย่างน้อย 2 โครงการต่อ 
หนึ่งแผนงาน 

- การรายงานจากงาน 
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 

- แบบรายงาน 
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6. ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับ
เกียรติบัตร/รางวัลเชิดชูเกียรติของ
การด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย อย่างน้อย          
5 รางวัลขึ้นไป 
 

- การรายงานจาก 
งานศูนย์ข้อมูลและ
สารสนเทศ 

- แบบรายงาน 

 14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
  14.1 ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขจากการด าเนินโครงการส่งเสริมการ
พัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
 14.2 ผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย อยู่ในระดับเหรียญทอง 
  14.3 มีจ านวนโครงการที่ด าเนินการตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิกองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อย่างน้อย 2 โครงการต่อหนึ่งแผนงาน 
  14.4 ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับเกียรติบัตร/รางวัลเชิดชูเกียรติของการด าเนินงาน
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อย่างน้อย 5 รางวัลขึ้นไป 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก มีดังนี ้ 
  ชลธิชา แพ่งบรรเทา (2557) ได้วิจัยประเมินโครงการเรื่อง การประเมินโครงการแข่งขัน
ความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือประเมิน
โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวั ด
กาญจนบุรี โดยประยุกต์ใช้รูปแบบจ าลองซิป ( CIPP Model ) 2) เพ่ือศึกษาผลประเมินโครงการที่มี
ผลงานดีเด่น (Best Practice) ตามโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน และ
ผู้ปกครองนักเรียน ในโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
กาญจนบุรี จ านวน 5 โรงเรียน จ านวน 366 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบประเมินโครงการ
แข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  
   ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
บริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต อยู่ในระดับมาก 2) โรงเรียนที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่น (Best Practice) ในการประเมินโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)  
 จุฑามาส โกมลมรรค (2557) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จ าแนกตามวุฒิการศึกษาของครูผู้สอน กิจกรรมที่
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รับผิดชอบของครูผู้สอนและประสบการณ์ในการฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอน
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จ านวน 127 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
  ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
อ่างทอง ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ คือ การ
ประเมินและรายงาน การนิเทศและติดตาม การส่งเสริมและสนับสนุน การก าหนดนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อระดับการปฏิบัติการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง พบว่า ครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง 
โดยรวมและรายด้านการส่งเสริมและสนับสนุน แตกต่างกัน โดยครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติของผู้บริหารสูงกว่าครูที่มีวุฒิระดับปริญญาตรีและต่ ากว่า
ปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 อุไร จุ้ยก าจร (2557) ได้ท าการประเมินการจัดการเรียนการสอนเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะ
พ้ืนฐานทางวิชาชีพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้รูปแบบ
การประเมินซิป (CIPP) มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือประเมินการจัดการเรียนการสอน 2) เพ่ือศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และ 3) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการ
เรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แบ่งการวิจัยเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การ
ประเมินการจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงลึกด้วยการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม และ
ระยะที่ 3 การศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับวิชาที่ปรักปรุงใหม่ เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
เปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 80/80 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การประเมินภาพรวมนักเรียนเห็นด้วยกับการจัดการเรียนการสอน 
2) เมื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนพบว่า นักเรียนต้องการให้พัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุง ด้านปัจจัย
น าเข้าและด้านกระบวนการมากที่สุด และมีความพึงพอใจต่อผลการปรับปรุงอยู่ในระดับมาก และ 3) 
ผลการทดสอบประสิทธิผลการเรียนรู้เมื่อเปรียบเทียบเกณฑ์พบว่า คะแนนสอบของผู้เรียนหลังเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดเท่ากับร้อยละ 85.18  
 อรชร กิตติชนม์ธวัช (2558) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพ่ือ
เสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษากรอบ
แนวคิดรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษา 
2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของรูปแบบ และ 3) พัฒนารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษา เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน 
กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จ านวน 397 โรง ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน จ านวน 1,985 คน เครื่องมือที่
ใช้เป็น แบบประเมินและแบบสอบถาม 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) กรอบแนวคิดรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น า
เชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษา ประกอบด้วย 4 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบทางการ รูปแบบ
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เพ่ือนร่วมงาน รูปแบบการเมือง และรูปแบบวัฒนธรรม โดยแต่ละรูปแบบมี 8 องค์ประกอบ ส่วน
กรอบแนวคิดคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษา ประกอบด้วยคุณลักษณะ
หลัก 6 ด้าน ได้แก่ 1) ความสามารถทางปัญญาและการรู้แจ้ง 2) บุคลิกภาพสร้างสรรค์ 3) ความกล้าหาญ 
4) ความใจกว้างและเชื่อมั่นในผู้รับมอบหมายงาน 5) ความปรารถนาและมุ่งมั่นให้ส าเร็จ และ        
6) ความรอบรู้   
 เกียรติณรงค์ วันค า (2558) ได้วิจัยประเมินโครงการเรื่อง การประเมินผลโครงการพัฒนา
ระเบียบวินัยนักเรียนโดยวิถีทางลูกเสือและยุวกาชาด ของโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ มีความมุ่งหมาย
เพ่ือ 1) ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียนและ
ผู้ปกครองใน 5 ด้าน คือ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) 
ด้านผลผลิต (Product) และด้านผลกระทบ (Impact) 2) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระเบียบ
วินัยนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 4 คน ครูผู้สอน จ านวน 24 
คน นักเรียน จ านวน 136 คน และผู้ปกครอง จ านวน 136 คน 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง
ต่อโครงการพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียนโดยวิถีทางลูกเสือและยุวกาชาดของโรงเรียนผ่องพลอย
อนุสรณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 5 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัย
น าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ อยู่ในระดับมาก 2) ข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหารและครูผู้สอนในด้านการพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน ประกอบด้วย ควรมีการท างานเป็นทีม 
ผสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย การจัดระเบียบการเดินแถวและเข้าแถวของนักเรียนให้เป็นเอกลักษณ์
ของโรงเรียน การยกย่องนักเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีและควรปฏิบัติจริงและต่อเนื่อง 
 นงลักษณ์ ใจฉลาด (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้และการศึกษาสภาพการ
ด าเนินงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
สถานศึกษาสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคเหนือ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 1) พัฒนาตัว
บ่งชี้การด าเนินงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ จากกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินหาค่าความเหมาะสมในการ
พัฒนาตัวบ่งชี้การด าเนินงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 2) ศึกษาสภาพการด าเนินงานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา ตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 252 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
  ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาตัวบ่งชี้การด าเนินงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ตาม
ระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ในภาพรวมมี 10 องค์ประกอบ 40 ตัวบ่งชี้ และมีความเหมาะสมของตัว
บ่งชี้อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 96.76 % 2) สภาพการด าเนินงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
ตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ภาคเหนือ โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
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 ปิยชนม์ สังข์ศักดา และคณะ (2559) ได้ประเมินความส าเร็จของโครงการบูรณาการการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ของสาขาวิชาเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์ คือ ประเมินความส าเร็จของ
โครงการตามตัวชี้วัด และเสนอแนวทางปรับปรุงการด าเนินโครงการปีต่อไป ท าการประเมินโดยใช้
แนวคิดการประเมินผล CIPP Model ท าการประเมินระหว่างโครงการและหลังสิ้นสุดโครงการ 
เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสังเกต แบบประเมิน และประเด็นค าถามสรุปบทเรียน โดยเทคนิค A.A.R. 
ประเมินจากนักศึกษา 31 คน อาจารย์ผู้สอน 4 คน และชุมชนเจ้าของสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 114 คน  
 ผลการวิจัยพบว่า โครงการมีความสอดคล้องตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นักศึกษาเกิด
กระบวนการเรียนรู้ด้วยการวิจัยทางสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น มีส านึกรักถิ่น สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นได้รับ
การจัดท าแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์ และชุมชนมีความพึงพอใจในภาพรวมของผลงานในระดับดี  
และมีความตระหนักถึงความส าคัญของสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นในระดับดี การประเมินผลผลิตจาก
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จ านวน 6 ตัว บรรลุผล 5 ตัว ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ จ านวน 8 ตัว บรรลุผล 8 ตัว 
 กมลานันท์ บุญกล้า (2559) ได้ประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนอง
ปลาซิว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการประเมิน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน บ้านหนองปลาซิว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม ซึ่งแบ่งการประเมิน
ออกเป็น 4 ประเภท คือ การประเมินสภาวะแวดล้อม การประเมินปัจจัยน าเข้าการประเมิน
กระบวนการด าเนินงาน การประเมินผลผลิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ครูผู้สอน จ านวน 14 คน และนักเรียน 
จ านวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
และน าเสนอข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
  ผลการวิจัยพบว่า 1) การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนอง
ปลาซิว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 2) การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านสภาวะแวดล้อม (Context evaluation) พบว่ามี
ความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก 3) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input evaluation) ผลการประเมินพบว่ามี
ความเพียงพอ เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 4) ด้านกระบวนการด าเนินงาน (Process evaluation)   
ผลการประเมินพบว่ามีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก 5) ด้านผลผลิต (Product evaluation) ผลการ
ประเมินพบวามปีระสิทธิผลอยู่ในระดับมาก 
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช (2560) ได้ประเมินโครงการ 5 ดี 5 เก่ง เพ่ือพัฒนา
คุณภาพสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้วยการตั้งสมมุติฐานว่าสถานศึกษาจะต้องจัดโครงการ
กิจกรรมพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีประสบการณ์ทั้งในด้านสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้น ากล้าคิด กล้าท า กล้าน า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม และมี
ความเป็นประชาธิปไตย สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยนักมีจ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ ๕ ดี ๕ เก่ง มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 90.43 เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม   
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 ผลการวิจัยพบว่า โครงการ 5 ดีในภาพรวมของระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วม 
โครงการที่สถานศึกษาได้ขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.17 คือ มีค่าความพึงพอใจมาก และโครงการ 5 เก่ง มี
ค่าเฉลี่ย ที่ 4.44 คือ มีค่าความพึงพอใจมาก ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
มากขึ้น มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในสายวิชาชีพ มีจิตอาสาในการที่จะดูแลรักษาทรัพย์สินของ
สถานศึกษา ไม่มีปัญหาเรื่องของการทะเลาะวิวาท ปลอดยาเสพติด และการพนัน ผลการศึกษาแนว
ทางการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่าง
นครศรีธรรมราช HAPPY Model ประกอบด้วย H : Help A : Accept P : Positive Thinking        
P : Place Y : Young : โดยใช้ HAPPY College Model 
 อาทิตยา เวชกรณ์ และนันทิยา น้อยจันทร์ (2560) ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารงาน
กิจการนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ใน
จังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพและน าเสนอแนวการบริหารงานกิจการนักเรียน 
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัด
นครสวรรค์ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม และการสนทนากลุมโดย        
ผูเชี่ยวชาญ จ านวน 7 คน  
 ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย
ภาพรวมพบวา อยูในอันดับมาก อันดับสูงสุด ไดแก ดานสวัสดิการนักเรียน และอันดับต่ าสุด ไดแก    
ดานงานแนะแนว แนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี 5 ดาน ดังนี้ 
1) ดานงานแนะแนว ควรจัดใหมีการประชุมเพ่ือวางแผนการ แนะแนวทางประกอบอาชีพแกนักเรียน
มีการเชิญผูที่ประสบความส าเร็จในอาชีพและศิษยเกามาใหค าแนะน าแกนักเรียน 2) ดานกิจกรรม
นักเรียน ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามความสามารถ ความถนัด เพ่ือเอ้ือตอการ
ท างาน 3) ดานโครงการพิเศษ ควรก าหนดงานโครงการพิเศษไวในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนและ
ก าหนดผูรับผิดชอบงานโครงการพิเศษใหชัดเจน 4) ดานงานปกครอง ควรจัดท าคูมือนักเรียนเพ่ือ
ชี้แจงเรื่องระเบียบและขอปฏิบัติตาง ๆ 5) ดานสวัสดิการนักเรียนควรจัดเตียงพยาบาล เวชภัณฑให
เพียงตอความตองการ และจัดหาบุคลากรที่มีความรู ดานงานพยาบาลประจ าอยทูี่หองพยาบาล 
 
 คฑาวุธ ขันไชย (2561) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารกิจกรรมแนะ
แนวของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา
สภาพและแนวทางการบริหารกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 39 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและ  ครูที่ปฏิบัติงาน
กิจกรรมแนะแนว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 จ านวน 114 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
 ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการบริหารกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษา ในภาพรวม มี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้  1) 
กิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษา 2) กิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพ และ 3) กิจกรรมแนะแนวด้าน
ส่วนตัวและสังคม 2. แนวทางการบริหารกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษา ดังนี้ 1) กิจกรรมแนะแนว
ด้านการศึกษา ควรเพ่ิมบุคลากรงานกิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษา และสถานศึกษาควรมีการ
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ส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ของผู้เรียนที่ใช้บริการการจัดกิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษา 
2) กิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพ ควรเพ่ิมบุคลากรงานกิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพ และสถานศึกษา
ควรมีการประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา และอุปสรรค การจัดกิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพ และ 3) 
กิจกรรมแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม ควรมีครูที่ส าเร็จการศึกษาทางด้านจิตวิทยาแนะแนวและการ
ให้ค าปรึกษา และสถานศึกษาควรมีการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เรียนที่ใช้ บริการ
การจัดกิจกรรมแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม 
 ชนะจิต ค าแผงและนงลักษณ์ ใจฉลาด (2561) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการ
ด าเนินงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาแนว
ทางการด าเนินงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ กลุ่มผู้ ให้ข้อมูล คือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ด้านการบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษา และ  การบริหาร
กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จ านวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์แบบมี 
โครงสร้าง การวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  
  ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา ด้านการส่งเสริม
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มี  4 ขั้นตอน ดังนี้  1) สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมคิดวางแผนจัดท านโยบาย การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการ 
ประชาสัมพันธ์ และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิดวางแผนจัดตั้งชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา   2) สถานศึกษาต้องแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรทุกฝายร่วมกัน
ประสานงานกับหน่วยงาน ส่วนท้องถิ่น 3) สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4) สถานศึกษาต้องให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกันวางแผนจัดท า
เกณฑ์การประเมินการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา โดยให้
ตัวแทนนักเรียนองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอน 
 บาร์เนส (Barnes, 1990: 337) ได้ศึกษาบทบาทของกิจกรรมนักเรียนในโปรแกรมของ
โรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษา พบว่า บทบาทของกิจกรรมนักเรียนไม่มีความแตกต่างระหว่าง
มุมมองปัจจุบันของนักธุรกิจและครู ในส่วนความคาดหวัง ทัศนคติในปัจจุบันก็พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
สิ่งที่ทั้งครูและผู้บริหารค านึงถึงคือ การพัฒนากิจกรรมนักเรียน การประเมินโปรแกรมการฝึกผู้น า
นักเรียน 
  บรันเนทท์ (Burnett, 1996: 282) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของความส าเร็จของนักเรียน
ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักเรียนในสถานศึกษา พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมและไม่
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักสูตร ส่งผลกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
นักเรียนที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักเรียน มีแนวโน้มจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
นักเรียนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักเรียน 
 ไฮเดล และ เคียธ (Haidle; & Keith, 1996: 142) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจใน
การสนับสนุนให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนคริสเตียน พบว่า โรงเรียนที่
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ผู้ปกครองส่วนใหญ่นิยมคือ โรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมนักเรียนได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะสมกับวัยของ
นักเรียน และมีครูที่คอยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างด ี
 ริชาร์ด (Richard, 2002) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ศีลธรรม จริยธรรมและชุมชนวิทยากรณีศึกษา
สิ่งที่เกี่ยวข้องส าหรับการพัฒนานักเรียน พบว่า มาตรฐานทางศีลธรรมและจริยธรรมสามารถรักษาได้
ในทางการศึกษา และเน้นบทบาทของผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานักเรียน 
 ฮอร์ลอเวย์ (Holoway, 2002: Online) ได้ศึกษากิจกรรมนอกหลักสูตร และการสร้าง
แรงจูงใจในการท างานของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา มาจากการได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมนอกหลักสูตร และนักเรียนจะได้ความรู้และ
ประสบการณ์จากการท ากิจกรรมด้วย นอกจากนี้ยังเป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จักในสังคม กิจกรรมนอก
หลักสูตร จึงก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน ท าให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง
ทักษะทางสังคม การที่นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร ยังพบว่าเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมชอบที่
จะมาอยู่ในโรงเรียนมากกว่าเด็กที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม การที่เด็กท ากิจกรรมเกี่ยวกับวิชาใดก็จะท าให้
มีทัศนคติที่ดีต่อวิชานั้น เช่น เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ก็จะมีทัศนคติ   
ที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ด้วย 
 ลอร์เซน (Laursen, 2003: Online) ได้ศึกษาหลักการของความมีวินัยที่ส าคัญ พบว่า 
หลักการของความมีวินัยที่ท าให้มีประสิทธิภาพนั้น จะอยู่บนพ้ืนฐานที่มีความสัมพันธ์ถึงการพัฒนา
ความมีวินัยในตนเองและการนับถือตนเอง โดยให้ความมีวินัยเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
นักเรียน 
 บอลด์เดอร์สัน (Balderson, 2007) ได้ศึกษาผลกระทบของการใช้รูปแบบซึ่งส่งเสริมด้าน
การมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ที่มีพฤติกรรมในด้านการละเลยหน้าที่และพฤติกรรมด้านการเข้า
สังคมในทางบวกของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มอ าเภอเมือง ผลการวิจัยพบว่า 
กลุ่มของนักเรียนที่ทดลองใช้รูปแบบซึ่งส่งเสริมด้านการมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เป็นกลุ่มที่แสดง
ผลสัมฤทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวมาทั้งหมดไปในทิศทางที่ปรารถนา แต่ที่ส าคัญยิ่ง  
ไปกว่านั้นคือ พบว่า ยังมีผลบกระทบต่อพฤติกรรมที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น พฤติกรรมด้าน
การเข้าสังคมในทางบวกและพฤติกรรมด้านการแก้ปัญหา ความขัดยังระหว่างนักเรียน  

กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ 
 จากที่ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่าการพัฒนา
กิจกรรมของผู้เรียนเป็นการเสริมการเรียนการสอนวิชาชีพให้ได้ผลดีมีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น สามารถ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เจตคติและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหมู่สมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก และพัฒนาองค์การและสมาชิกให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้นรวมทั้งให้ผู้เรียนหรือสมาชิกเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ดังนั้นผู้
ประเมินจึงสนใจที่จะประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ
แบบซิป (CIPP Model: Context-Input-Process-Product) มาใช้ในการประเมินโครงการ เนื่องจาก
เป็นการประเมินอย่างมีระบบ มีกระบวนการรวบรวมและสกัดข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจได้
ถูกต้อง เป็นการประเมินโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท าการ
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ประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ การประเมินบริบท (Context) เป็นการประเมินความชัดเจนของวัตถุประสงค์
ของโครงการและความสอดคล้องของวัตถุประสงค์  การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input) เป็นการ
ประเมินความเหมาะสม/ความสอดคล้องและความเพียงพอของปัจจัยเบื้องต้นของโครงการที่จะ
อ านวยความสะดวกให้โครงการด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ การประเมินกระบวนการ (Process) เป็น
การประเมินที่ค้นหาข้อบกพร่องแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินการ และการประเมินผล
ผลิต (Product) เป็นการประเมินเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือให้
การประเมินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้ประเมินได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการประเมินโครงการ 
ดังภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5  แสดงกรอบแนวคิดการประเมินโครงการ 

ด้านผลผลิต (Product) 
4.1 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อ 
    โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ        
    ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลยัการอาชีพบ้านตาก 
4.2 คุณภาพผู้เรียนในการเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข      
    จากการด าเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนัก 
     วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพ 
     บ้านตาก 
4.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิก 
    องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)  
    วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
4.4 ผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพ 
     ในอนาคตแห่งประเทศไทย 
4.5 จ านวนโครงการที่ด าเนินการตามแผนงานกิจกรรมพัฒนา 
     สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย        
4.6 จ านวนเกียรติบัตร/รางวัลเชิดชูเกียรติของการด าเนินงาน 
     องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ที่ผู้เรียนและ 
     สถานศึกษาได้รับ  
 

ด้านบริบท (Context) 
1. ความต้องการของการท าโครงการ   
2. ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์  
3. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์       

ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) 
1. ความพร้อมของบุคลากร  
 2. ความเหมาะสมเพยีงพอของงบประมาณ 
 3. ความพร้อมของอาคาร/สถานที ่ 
 4. ความเพียงพอของวัสดุ/อุปกรณ์ เครื่องมือ   
 

 

 
ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการ
พัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
 
1. ผลการประเมินด้านบริบทของ

โครงการ (Context) 
2. ผลการประเมินด้านปัจจัย

เบ้ืองต้นของโครงการ (Input) 
3. ผลการประเมินด้าน

กระบวนการด าเนินงานของ
โครงการ (Process) 

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต 
   จากการด าเนินงานของ 
   โครงการ (Product) 
 

ด้านกระบวนการ (Process) 
1. การวางแผน (Plan)  
2. การด าเนินการ (Do)  
3. การประเมินผล (Check)  
4. การปรับปรุงแก้ไข (Act) 
 
 


