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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

การประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ทวิศึกษา) 2. เพ่ือประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยใน 4 ด้าน คือ 2.1 เพ่ือประเมินบริบทของโครงการ 

เกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นของโครงการ ความสอดคล้องและความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของ

โครงการ 2.2 เพ่ือประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ เกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัยในการด าเนิน

โครงการ สภาพความพร้อมของบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ 2.3 เพ่ือประเมินกระบวนการ

ด าเนินงานของโครงการ เกี่ยวกับการวางแผน การด าเนินการ การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข  

2.4 เพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย 1) ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 2) ความพึง

พอใจจากการด าเนินโครงการ และ 3) ผลกระทบของโครงการ 

 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเคราะห์เอกสาร การใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ 

แหล่งข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร

สถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง ได้แก่ 1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การศึกษาด้วยแบบสอบถาม 

จ านวน 9 ฉบับ ถามผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ านวน 120 คน ผู้เรียน จ านวน 136 คน 

ผู้ปกครอง จ านวน 136 คน รวมจ านวน 392 คน และ 2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาด้วยแบบสัมภาษณ์ 

จ านวน 3 ฉบับ สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ านวน 5 คน  ผู้เรียน จ านวน 10 คน 

ผู้ปกครอง จ านวน 5 คน รวมจ านวน 20 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง Krejcie & Morgan 

และท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ส่วนกลุ่มผู้ให้ข้อมูลใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และวิเคราะห์

ข้อมูลจากการสังเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

ผลการประเมิน  

1. ผลศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)   
  1.1 ผลการศึกษาปัญหาการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา   
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) พบว่า 1) ผู้บริหารและบุคลากรที่รับผิดชอบงานทวิศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้ความ 
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เข้าใจในโครงสร้างและเนื้อหาของทวิศึกษายังไม่ชัดเจน 2) งบประมาณยังไม่เพียงพอในการจัดการ 

ศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 3) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ยัง

ไม่ได้รับงบประมาณช่วยเหลือ มีบางโรงเรียนที่ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยในสังกัด สอศ. ใน

การรับ-ส่งนักเรียนและจัดบุคลากรในการจัดการเรียนรู้ 4) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ขาดความพร้อมเรื่อง

อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ จึงจ าเป็นต้องส่งนักเรียนไปเรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา ปัญหาที่ตามมาคือเรื่อง

การเดินทาง 5) ครูขาดการให้ความรู้ที่ชัดเจนในการจัดการศึกษาทวิศึกษาให้นักเรียนในโรงเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายได้ทราบถึงแนวทางการจัดการศึกษาทวิศึกษา 6) จ านวนหน่วยกิตในการเรียน

ทวิศึกษามากกว่าการเรียนหลักสูตร ปวช. พุทธศักราช 2556 ซึ่งจะมีปัญหาในการเทียบโอน 7) 

นักเรียนที่เรียนสายวิทย์-คณิต ถ้าต้องการเรียนทวิศึกษา ปัญหาคือไม่สามารถจัดตารางเรียนได้ 

เนื่องจากรายวิชามากจนล้นหรือถ้าโรงเรียนต้องการจัดจริง ๆ ก็ต้องจัดให้เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย ์

  1.2 ผลการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา   

ตอนปลาย (ทวิศึกษา) พบว่า 1) ควรมีคณะกรรมการรับผิดชอบงานร่วมกันทั้งส่วนของ สพฐ. และ สอศ. 

ทีท่ าหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน 2) ควรวางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกัน

ในการด าเนินงานจัดการศึกษาทวิศึกษา ให้สอดคล้องกับความพร้อมของสถานศึกษาทั้งด้านบุคลากร 

งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ และระบบการบริหารงานในสถานศึกษา 3) ครูควรศึกษาเรื่องแนวทางการ

จัดการการศึกษาแบบทวิศึกษา เพ่ือจะเป็นแนวทางในการวางแผนการร่วมกันกับผู้บริหาร  4) ควร

สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และ

ความพร้อมของสถานศึกษา 5) ควรสนับสนุนด้านเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ต่าง ๆ ที่จัดการเรียนร่วมตามหลักสูตรทวิศึกษา 6) ควรมีการนิเทศติดตามการด าเนินการจัดการศึกษา

แบบทวิศึกษา อย่างต่อเนื่องเพ่ือจะได้พบสภาพปัญหาและแก้ปัญหาได้ทันการณ์ 7) สถานศึกษา ครู 

ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน ควรมีการประชุมวางแผน ตลอดจนมีการนิเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาในการ

ด าเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 8) ควรควบคุมติดตามการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาอย่างใกล้ชิด 

เพ่ือจะได้แก้ปัญหาและอุปสรรคได้อย่างทันท่วงที  

 2. ผลการประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย         
(ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ตามรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) 
โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ พบว่า 
     2.1 ผลการประเมินบริบท ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า 
ทุกตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสอดคล้องของ  
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วัตถุประสงค์ รองลงมาคือ ความต้องการจ าเป็นของการท าโครงการ และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ย

ต่ าที่สุด คือ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 

และจากการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องและ

เหมาะสมต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทวิศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัย และต้องการให้วิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา

ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไปได้     

   ผลจากการประเมินบริบทของโครงการ ผู้ รับผิดชอบโครงการหรือผู้บริหาร ควร

ด าเนินการ ได้แก่ ควรปรับวัตถุประสงค์ของโครงการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และควรส่งเสริมสนับสนุน

โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีสุโขทัยต่อไป  

  2.2 ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย

ตัวชี้วัด พบว่า ทุกตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความ

เหมาะสมของงบประมาณ รองลงมาคือ ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์  และรายการประเมินที่มี

ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ความพร้อมของอาคารสถานที่ ซึ่งทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้

และจากการสัมภาษณ์มีการเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ควรเพ่ิมการสร้างความตระหนักและให้ความรู้ 

ความเข้าใจแก่ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และผู้เรียน ร่วมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัยและโรงเรียนที่ร่วมโครงการต่อกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้มากข้ึน   

   ดังนั้นผลจากการประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการหรือ

ผู้บริหาร ควรด าเนินการ ได้แก่ ควรปรับปรุงเรื่องอาคารสถานที่ส าหรับการด าเนินการทวิศึกษา และ

ควรสร้างความตระหนักและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) แก่ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และผู้เรียน รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยและโรงเรียนที่ร่วมโครงการให้มากขึ้น     

  2.3 ผลการประเมินกระบวนการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด 

พบว่า ทุกตัวชี้วัดอยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การวางแผน รองลงมาเป็น การ

ติดตามและประเมินผล รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การปรับปรุงแก้ไข ซึ่งทุกรายการผ่านเกณฑ์

การประเมินที่ก าหนดไว้ และจากการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่ากระบวนการด าเนินการของ
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โครงการมีความเหมาะสม แต่ควรเน้นด้านการวางแผนการด าเนินงานควรให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม รวมทั้ง

ให้ร่วมปฏิบัติตามแผน และร่วมประเมินผล   

   ผลจากการประเมินกระบวนการของโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้บริหาร 

ควรด าเนินการ ได้แก่ กระบวนการด าเนินงานตามวงจร PDCA ควรให้ความส าคัญหรือเน้นย้ าการ

ด าเนินงานในขั้นการน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข และด้านการวางแผน การปฏิบัติตามแผน 

และการประเมินผลควรให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม    

  2.4 ผลการประเมินผลผลิต ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด 

พบว่า ทุกตัวชี้วัดอยู่ในระดับมาก  

   2.4.1 ด้านผลที่เกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

   2.4.2 ด้านความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ ทักษะ

วิชาชีพและประสบการณ์ตรงจากการเรียนตามรูปแบบทวิศึกษา และรองลงมา คือ ผู้ส าเร็จการศึกษา

ทวิศึกษาสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ รายการที่มีค่าเฉลี่ย

ต่ าสุด คือ การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองรับรู้ข้อมูลของโครงการหรือกิจกรรมที่ด าเนินการ  

   2.4.3 ผลการประเมินผลกระทบ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายตัวชี้วัด พบว่า ทุกตัวชี้วัดอยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นการท างานเป็นทีม เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และรองลงมาคือ ผู้เรียนได้เรียนรู้

อย่างมีความสุขจากการได้เลือกเรียนสาขาวิชาชีพที่สนใจ  รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ผู้เรียนมี

ความรู้และทักษะการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่องานที่ท า และผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนในภาพรวมมีเกรดเฉลี่ย 3.43 ซึ่งทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ และจากการ

สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าผลผลิตของโครงการที่เกิดขึ้นบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยได้เสนอ

ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ได้แก่ วิทยาลัยควรเพิ่มสาขาวิชาเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนมากข้ึน และ

ควรประชาสัมพันธ์โครงการไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาต่าง ๆ ให้มากขึ้น ผู้เรียนมีความเห็นว่า ได้รับทั้ง

ความรู้และทักษะวิชาชีพในสาขาที่สนใจและสาขาวิชาที่ต้องการเรียน ท าให้สามารถเรียนได้อย่างมี

ความสุข และได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานในสถานที่จริง พร้อมที่จะน าความรู้และทักษะ

วิชาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับไปประกอบอาชีพในโอกาสต่อไป และผู้ปกครองให้ความคิดเห็นว่า ผู้เรียนได้รับ

ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านอาชีพในภาคการเกษตรควบคู่กับการเรียนวิชาด้านสามัญศึกษา 



จ 

ผู้เรียนสามารถน าสิ่งที่ได้รับจากการเรียนและการฝึกปฏิบัติไปใช้ในการด าเนินชีวิตในสังคม และน าไป

ประกอบอาชีพได้ในอนาคต ดังนั้นผลจากการประเมินผลผลิตของโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการหรือ

ผู้บริหาร ควรด าเนินการ ได้แก่ ควรสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการท างาน มีความคิด

สร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่องานที่ท าเพ่ิมขึ้น ควรประชาสัมพันธ์โครงการไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ต่าง ๆ ให้มากข้ึน และควรจัดท าโครงการนี้ต่อไป  

 สรุปโดยภาพรวมทั้งโครงการพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นเรียง ล าดับ

จากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านปัจจัยเบื้องต้น 2) ด้านผลผลิต 3) ด้านกระบวนการ 4) ด้ านบริบท 

โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้  สรุปได้ว่าโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา

และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เป็นโครงการที่บรรลุ

วัตถุประสงคข์องการประเมินโครงการ   

ข้อเสนอแนะ  

 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลประเมินไปใช้  

 จากผลการประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย พบว่า โครงการผ่านเกณฑ์การประเมินทุก

ประเด็นและทุกตัวชี้วัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ควรด าเนินโครงการนี้ต่อไป และเพ่ือให้

การด าเนินโครงการมีประสิทธิภาพ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรน าผลประเมินบางประเด็นหรือบางตัวชี้วัด 

ไปปรับปรุงพัฒนา ดังนี้ 

  1.1 ด้านบริบท จากผลการประเมินพบว่า ในภาพรวมและรายตัวชี้วัด มีความเหมาะสม

ในระดับมาก ดังนั้นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ควรวางแผนด าเนินการต่อไป 

  1.2 ปัจจัยเบื้องต้นในการด าเนินการ ความพร้อมของอาคารสถานที่ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

ควรวางแผนการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ให้เพียงพอและมีความเหมาะสมเพ่ือการจัดการ

เรียนการสอนผู้เรียนทวิศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  1.3 ด้านกระบวนการ พบว่า การปรับปรุงแก้ไขมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงาน

โครงการมีประสิทธิภาพ มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบครบวงจร จึงควรให้ความส าคัญกับการน าผล

การประเมินไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและถูกต้อง   



ฉ 

  1.4 ด้านผลผลิตของโครงการ สิ่งที่ต้องการให้เกิดคือ ผลส าเร็จในการจัดการเรียนการ

สอนทวิศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มขึ้น ดังนั้น

ควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินงานทวิศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนา

ผู้เรียนทวิศึกษาให้มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

 2. ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการครั้งต่อไป  

  2.1 ควรมีการประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ต่อเนื่องเพ่ือติดตามผลทักษะด้านวิชาชีพและ

การศึกษาการมีงานท าของผู้เรียน  

 2.2 ควรมีการประเมินโครงการอ่ืนๆ ของผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ที่

เกี่ยวกับความร่วมมืออย่างเป็นเครือข่ายกับโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 2.3 ควรมีการประเมินผลการจัดการศึกษาตามโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา

และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ทั่วประเทศ เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน    

  

 

 

 



 
 

  กิตติกรรมประกาศ 

การประเมินโครงการครั้งนี้ ส าเร็จได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์อย่างดี

ยิ่งในการให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และได้กรุณาช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จาก ดร.ศยามล  

นิติพงศ์สุวรรณ และ ดร.ประภาส เกตุไทย ผู้ประเมินรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณของท่านเป็นอย่างยิ่ง      

จึงใคร่ขอกราบขอบพระคุณในความดี ความมีน้ าใจของทั้งสองท่านไว้ ณ ที่นี้ 

 ขอขอบพระคุณ ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานช่างอุตสาหกรรม ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผศ.ดร.นพคุณ ชูทัน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร ดร.สงวน หอกค า ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพิษณุโลก 

และดร.ศยามล นิติพงศ์สุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย ที่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือประเมินโครงการครั้งนี้ 

 ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และครูผู้สอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการประเมิน โครงการครั้งนี้ 

รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่คอยให้ก าลังใจ ช่วยเหลืองานทุกด้าน จนผลงานประสบความส าเร็จด้วยดี 

   

 
 
 
 

นายไชยา ประพันธ์ศิริ 
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  
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บทท่ี 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของการประเมิน 

 จากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน การสร้างกระบวนการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชน ให้ชุมชนมีความ

เข้มแข็งและมีบทบาทในการพัฒนาประเทศ เพื่อท าให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนให้พัฒนาสมรรถนะทักษะการประกอบอาชีพของ

แรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ โดยเฉพาะก าลังแรงงานระดับกลาง ที่มีคุณภาพไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 60 ของก าลังแรงงานทั้งหมดในปี 2550-2554 และเพ่ิมเป็นร้อยละ 70 ในปี 2555-2559 

(ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, 2548: 14) กระทรวงศึกษาธิการในฐานะองค์กรหลักในการจัดการ 

ศึกษาของประเทศมีบทบาทและภารกิจในการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา

คนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม น าความรู้ มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด

ชีวิต จึงได้ก าหนดแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2551-2554) ในการด าเนินการตามนโยบายสังคม

และคุณภาพชีวิตผ่านกระบวนการจัดการศึกษา โดยมีนโยบายสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคน

ให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการเร่งผลิตก าลังคนระดับอาชีวศึกษา ให้มี

คุณภาพสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

ตามมาตรฐานสากล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 5-6) 

 การจัดการศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศและมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการ

พัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ความสามารถซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความ

เจริญก้าวหน้าเทียบเคียงกับนานาประเทศ แต่ในปัจจุบันปัญหาด้านการศึกษาของไทย พบว่านักเรียน

นักศึกษาที่จบการศึกษาส่วนใหญ่แล้วจะเกิดการว่างงานซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนไม่ตรงสาขาหรือ

สายงานที่ตลาดแรงงานต้องการ รวมไปถึงในด้านสัดส่วนการเรียนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา

พบว่าการศึกษาในเมืองไทยยังมีสัดส่วนไม่เท่าเทียมกันคือมีสัดส่วนการศึกษาด้านสายสามัญมากกว่า

สายอาชีวศึกษา ซึ่งสถานประกอบการณ์ส่วนใหญ่จะมีความต้องการแรงงานระดับ ปวช. และปวส. ซึ่ง
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เป็นแรงงานทางด้านอาชีวศึกษามากกว่าแรงงานทางด้านสามัญศึกษา ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ จึง

มอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556  โดยมี

สาระส าคัญของนโยบายที่เน้นพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบให้ได้ระดับสากล 

ผลักดันกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยขยายระบบทวิศึกษา ร่วมมือภาคการ

ผลิตและสถานประกอบการมากขึ้น รวมทั้งมีมาตรการจูงใจให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

การศึกษาในลักษณะทวิศึกษา โดยมีเป้าหมายเพ่ิมสัดส่วนของผู้เรียนอาชีวศึกษา : สามัญเป็น 51:49 

ภายในปี 2558 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) การอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มีส่วนในการ

น าไปสู่การสร้างก าลังแรงงานที่ยั่งยืน ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในฐานะองค์กรหลัก

ที่มีหน้าที่ในการผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี 

ซึ่งเป็นก าลังคนระดับกลาง ที่เป็นหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมหลัก 

และธุรกิจบริการของประเทศ จัดให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน วิชาชีพเฉพาะทาง พร้อม

ทั้งทักษะประสบการณ์ ไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างผลผลิตและรายได้ เกิดการพัฒนาอาชีพอย่าง

มั่นคง ยั่งยืน (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2550: 3-5) โดยจัดการเรียนการสอนด้วย

หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency Based) ที่เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทั้งความรู้ ทักษะ 

และกิจนิสัยในการท างานไปพร้อม ๆ กัน เพ่ือให้ได้ก าลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา

ประเทศท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2545 มาตรา 20 ก าหนดว่า การจัดการอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัดในสถานศึกษาของรัฐ 

สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถาน

ประกอบการ และจากพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 8 การจัดการอาชีวศึกษา

และการฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งใน (3) ระบุว่า การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิด

จากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เรียน

ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ โดยที่ต้องเป็นการจัดการศึกษาใน

ด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ และ

มาตรา 10 มีเอกภาพด้านนโยบาย ค านึงถึงการมีส่วนรวมของชุมชนสังคมและสถานประกอบการใน
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การก าหนดนโยบายการผลิตและการพัฒนาก าลังคน รวมทั้งการก าหนดมาตรฐาน มีระบบจูงใจให้

สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ มีการระดมทรัพยากร 

ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยค านึงถึงการประสานประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่ง

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษา สามารถจัดการศึกษาแบบรวมกันทั้ง 3 รูปแบบก็ได้   

 กระบวนการจัดการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของคน ทั้งนี้เพราะ

การศึกษาเป็นการให้ความรู้เพ่ือเป็นอาวุธทางปัญญาซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาตนเอง โลกในปัจจุบันมี

การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีความก้าวหน้ามากขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีความรู้เป็นพ้ืนฐานในการ

ประกอบอาชีพ ดังนั้นจึงต้องให้ความส าคัญในการพัฒนางานด้านการศึกษาเพ่ือส่งเสริมเยาวชนให้มี

ความรู้และสามารถปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ส าคัญ คือ ความรู้ยังช่วย

เพ่ิมโอกาสและความได้เปรียบทางสังคมให้มากยิ่งข้ึน (พวงมณี ชัยเสรี, 2557: 1) การศึกษาด้านอาชีพ

นับได้ว่ามีความส าคัญมากส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาซึ่งระหว่างเรียนหรือจบการศึกษาสามารถ

ประกอบอาชีพที่ตนเองสนใจ สามารถท างานได้อันเป็นลดปัญหาการว่างงานแล้วยังเป็นการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจของประเทศ และการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามความในพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 1 มาตรา 7 ก าหนดไว้ว่าใน

กระบวนการเรียนรู้ต้องปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จัก

ตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง หมวด 2 มาตรา 10 ก าหนดไว้

ว่าการจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ โอกาสเสมอกันกับการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง

และมีคุณภาพ ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงให้ส าคัญอย่างยิ่งที่ต้องจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่าง

ทั่วถึง โดยมีเป้าหมายเพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพที่เหมาะสมกับวัย ความต้องการ 

ความสนใจ ความถนัด เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าใจและรู้จักอาชีพที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ

สังคม (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2551: 9) และกระทรวงศึกษาธิการ มี

นโยบายการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควบคู่กับการเรียนอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้าน

อาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนและวัยท างานตามความถนัด  เพ่ือขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่นักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าสู่ หลักสูตรอาชีวศึกษา  และเพ่ือให้สามารถน ารายวิชาที่เรียน

สะสมหน่วยกิตมาขอเทียบโอนหน่วยกิต เพ่ือนับจ านวนหน่วยกิตสะสมเมื่อได้สมัครเข้าเรียนและขึ้น

ทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษาตามหลักสูตรอาชีวศึกษา  
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 ต่อมาในปี 2558 ได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา  ของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ที่ต้องการเพ่ิมจ านวนผู้เรียน  

ด้านอาชีวศึกษาให้มากขึ้น และเพ่ือรองรับความต้องการก าลังคนด้านอาชีวศึกษาสู่ตลาดแรงงานที่  

ขาดแคลนเป็นจ านวนมาก ซึ่งข้อดีของการด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา คือ 1) นักเรียน

ได้เรียนตามความสนใจและความถนัดของตนเอง 2) เป็นการเพ่ิมโอกาสและขยายกลุ่มนักเรียนได้เข้า

เรียนกลุ่มอาชีวศึกษามากขึ้น 3) เมื่อส าเร็จการศึกษาจะได้วุฒิการศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ม.6) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 4) ประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และ 5) น าความรู้ไป

ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2558:1-2) 

และจากรายงานการประเมินนโยบายการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าว

ไทย ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาเรียนร่วม

หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู พบว่า 

1) ครูมีภาระงานเพ่ิมขึ้น ต้องให้ความรู้และทักษะ และต้องเข้าใจในโครงสร้าง เนื้อหาของหลักสูตร 

รวมทั้งชี้แจงท าความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย 2) ปัญหาด้านงบประมาณ ยังไม่ได้รับงบประมาณ

ช่วยเหลือจากรัฐบาล 3) ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ในการเรียนการฝึกทุกอย่างต้องใช้ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ที่นักเรียนไปเรียน 4) ด้านการด าเนินงาน ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาบางแห่งมีข้อจ ากัดในเรื่องบุคลากร

ไม่สามารถเปิดสาขาที่นักเรียนต้องการได้ทั้งหมด (กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน ส านักงานศึกษาธิการภาค 

6, 2559: 3-4) สอดคล้องกับ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ได้

การศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

พบว่า ปัญหาและอุปสรรคการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา ได้แก่ 1) นโยบายการจัดการศึกษา    

ทวิศึกษาท าให้ครูอาชีวศึกษามีภาระงานเพ่ิมขึ้น ต้องจัดการสอนเพ่ิมขึ้น แต่ค่าตอบแทนเท่าเดิม 2) เรื่อง

การเทียบโอน (ควรให้มีหน่วยกิตเท่ากันจะได้ไม่มีปัญหาในการเทียบโอน) และ 3) งบประมาณยังไม่

เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าว (คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ, 2559: 5-16) 

 การจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทวิศึกษา เป็น

แนวคิดใหม่และเป็นการสร้างนวัตกรรมในการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่เป็นการเพ่ิมโอกาสทาง

การศึกษาให้ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในการศึกษาทางด้านวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมทักษะ
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และความรู้ความสามารถต่าง ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญในการประกอบอาชีพ รวมทั้งเพ่ิมโอกาสในการมี

งานท ามากกว่าการมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เพียงอย่างเดียว เป็นความ

ร่วมมือการจัดการศึกษาระหว่างส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสถานประกอบการต่าง ๆ ในการจัดท าหลักสูตรการเรียนร่วมกัน การเทียบ

โอนหน่วยกิต รวมทั้งการฝึกงานในสถานประกอบการ ซึ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีความตระหนักและให้ความส าคัญโดยรับนโยบาย และ

ด าเนินการจัดท าโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ด าเนินงานตามโครงการมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันมีสภาพและ

ปัญหาโดยทั่วไปเกิดขึ้นคล้ายกับปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น และโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา

และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ตั้งแต่ด าเนินการมา

จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการศึกษาผลการจัดการศึกษาหรือประเมินผลโครงการอย่างเป็นระบบ 

   ดังนั้นผู้ประเมินในฐานะรองผู้อ านวยการที่รับผิดชอบโครงการนี้มาโดยตลอด จึงจ าเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เพ่ือศึกษาข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการ

ปรับปรุงการด าเนินงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท าให้ทราบข้อบกพร่อง จุดเด่น   

จุดด้อยของโครงการและทราบว่าโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพียงใด และช่วยให้ได้

ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการน าไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการได้ทั้งในปัจจุบันและ   

ในอนาคต โดยก าหนดรูปแบบการประเมินตามรูปแบบซิป (CIPP Model) เนื่องจากรูปแบบการ

ประเมินนี้เป็นการประเมินทั้งระบบ เป็นกระบวนการต่อเนื่องครบทุกส่วนทั้งด้านบริบท ด้านปัจจัย

เบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต/ผลกระทบ เพ่ือน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการ

ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชี วศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย      

(ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุผลตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน   

1. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)   
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2. เพ่ือประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ใน 4 ด้านคือ 

 2.1 เพ่ือประเมินบริบทของโครงการ เกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นของโครงการ ความ

สอดคล้องและความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ      

   2.2 เพ่ือประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ เกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัยในการ

ด าเนินโครงการ สภาพความพร้อมของบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ   

 2.3 เพ่ือประเมินกระบวนการด าเนินงานของโครงการ เกี่ยวกับการวางแผน การด าเนินการ 

การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข  

 2.4 เพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย 1) ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 

2) ความพึงพอใจจากการด าเนินโครงการ และ 3) ผลกระทบของโครงการ 

ขอบเขตของการประเมิน  

ในการประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย มีขอบเขตของการประเมิน ตามขั้นตอนการประเมิน 2 ขั้นตอน 

รายละเอียดดังต่อไปนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)   

 การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) โดยการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 แหล่งข้อมูล 

 แหล่งข้อมูลได้แก่ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและแนวทางการจัดการ

เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) โดยศึกษาหลักการ แนวคิด และ

สาระส าคัญที่เก่ียวข้องในด้าน 1) ด้านบุคลากร 2) ด้านงบประมาณ 3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ และ 4) ด้าน

การด าเนินงาน  

 ประเด็นที่ศึกษา 

 ปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ทวิศึกษา) 
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ขั้นตอนที่ 2 ประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

การประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย รายละเอียดดังนี้ 

    ขอบเขตด้านเนื้อหา  

      ขอบเขตด้านเนื้อหาของการประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยม 

ศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  ซึ่งด าเนินการตามกิจกรรม

ภายใต้โครงการประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 

 1. กิจกรรมเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ร่วมกับโรงเรียนชาติตระการวิทยา   

 2. กิจกรรมเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ร่วมกับโรงเรียนบ้านร่มเกล้า   

 3. กิจกรรมเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ร่วมกับโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม    

 รูปแบบการประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย    

(ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ในครั้งนี้ ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP 

Model) ของ Stufflebeam et al. (1971) ดังนี้  

 1) การประเมินด้านบริบท (Context) เป็นการตรวจสอบประเมินสภาพแวดล้อม

ภายนอกและภายในที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุ โขทัย เกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นของสภาพ 

แวดล้อมโครงการ ความสอดคล้องและความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ      

 2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input) เป็นการประเมินปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีสุโขทัย อันจะท าให้โครงการนั้นบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ส าหรับ

การประเมินโครงการครั้งนี้ ได้แก่ ปัจจัยในความพร้อมด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ 

และด้านงบประมาณ    
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 3) การประเมินกระบวนการด าเนินโครงการ (Process) เป็นการตรวจสอบประเมินของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงาน  ส าหรับการประเมินโครงการครั้งนี้ ได้แก่ การ

วางแผน การด าเนินการ การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข   

 4) การประเมินผลการด าเนินโครงการ (Product) เป็นการตรวจสอบประเมินเกี่ยวกับ

ผลที่เกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิ

ศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ความพึงพอใจจากการด าเนินโครงการของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย และประเมินผลกระทบของโครงการ 

 ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

      ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

ประกอบด้วย 

  1. ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง ของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย โรงเรียนชาติตระการวิทยา โรงเรียนบ้านร่มเกล้า และโรงเรียนบ้านกลาง

พิทยาคม ในปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 6 คน (ไม่รวมผู้ประเมิน) 

ครูผู้สอน จ านวน 165 คน ผู้เรียน จ านวน 207 คน และผู้ปกครอง จ านวน 207 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 

585 คน 

  2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครองของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ของโรงเรียนชาติตระการวิทยา โรงเรียนบ้านร่มเกล้า และโรงเรียนบ้านกลาง

พิทยาคม  ในปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ านวน 120 คน ผู้เรียน 

จ านวน 136 คน และผู้ปกครอง จ านวน 136 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 392 คน ก าหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (KreJcie and Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 43) 

ด าเนินการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และการสุ่มอย่าง

ง่าย (Simple Random Sampling) 

  3. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ บุคลากรที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการเรียนร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง โดยได้มาจากการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ 
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    3.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ านวน 5 คน  โดยมีคุณสมบัติ คือ เป็น

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ที่ร่วมด าเนินงานกิจกรรม

ภายใต้โครงการ 

    3.2 ผู้เรียน จ านวน 10 คน โดยมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้เรียนของโรงเรียนชาติตระการ

วิทยา โรงเรียนบ้านร่มเกล้า และโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ที่เข้าเรียนร่วมตามโครงการเรียนร่วม

หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

   3.3 ผู้ปกครอง จ านวน 5 คน โดยมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้ปกครองผู้เรียนที่เข้าเรียน

ร่วมตามโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

  ขอบเขตด้านระยะเวลาในการประเมินโครงการ 

          ในการประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ได้ก าหนดระยะเวลาในการประเมิน ในภาค

เรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 

    1. การประเมินโครงการก่อนด าเนินงาน (Pre-evaluation) เป็นการประเมินความ

จ าเป็นและความเป็นไปได้ในการก าหนดให้มีโครงการหรือแผนงานนั้น ๆ หรือที่เรียกว่า การศึกษา

ความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ระยะเวลาประเมิน ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559 

    2. การประเมินผลโครงการระหว่างด าเนินงาน (On-going Evaluation) เป็นการ

ประเมินผลโครงการเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน และการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ  

ประเมินระหว่างเดือน มิถุนายน 2559 – มีนาคม 2560 

  3. ประเมินผลโครงการเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน (Post-evaluation) เป็นการ

ประเมินว่า ผลของการด าเนินงานนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้หรือไม่ ระยะเวลา

ประเมินระหว่างเดือน เมษายน 2560 – สิงหาคม 2560 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

การประเมินโครงการ  หมายถึง กระบวนการพิจารณาตรวจสอบการด าเนินโครงการหรือ

กิจกรรม อย่างเป็นระบบ โดยน าผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ เพ่ือหาค าตอบถึง

ผลหรือประสิทธิผลหรือผลกระทบจากการจัดท าโครงการหรือกิจกรรม 
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การประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย        

(ทวิศึกษา) หมายถึง การตรวจสอบการด าเนินงานของโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย อย่างเป็นระบบ ตาม

รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ของ Stufflebeam et al. (1971) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เป็นผู้ร่วมประเมินด าเนินการร่วมกันตั้งแต่ 1) ร่วมกันประเมินก่อนด าเนินโครงการในด้านบริบทและ

ปัจจัยเบื้องต้น 2) ร่วมกันประเมินระหว่างด าเนินการในด้านกระบวนการด าเนินโครงการ 3) ร่วมกัน

ประเมินหลังด าเนินโครงการในด้านผลผลิตและผลกระทบจากการด าเนินโครงการ โดยการสอบถาม

ความคิดเห็นและการสัมภาษณ์ การประเมินมีข้ันตอน ดังนี้ 

 1. การประเมินด้านบริบท (Context) หมายถึง การตรวจสอบประเมินสภาพ 

แวดล้อมภายนอกและภายในที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เกี่ยวกับความต้องการที่

จ าเป็นของการท าโครงการ ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของ

โครงการ ตามตัวชี้วัดดังนี้ 

 1.1 ความต้องการจ าเป็นของโครงการ หมายถึง ต้องการส่งเสริมให้ผู้เรียนในระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการศึกษาในรูปแบบทวิศึกษา ต้องการสร้างทางเลือกในการศึกษาที่

หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน  ต้องการผลิตผู้เรียนสายอาชีพด้านอาชีวศึกษาเข้าสู่ตลาด 

แรงงานของภาคการเกษตรให้มีจ านวนเพิ่มข้ึน  ต้องการสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรทวิศึกษา  ต้องการให้ผู้เรียนทวิศึกษามีความรู้

และทักษะวิชาชีพ สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 

 1.2 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ หมายถึง วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้อง

กับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ยุทธศาสตร์ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ พันธกิจของวิทยาลัย ความต้องการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง และสอดคล้องกับกิจกรรมภายใต้โครงการ 

  1.3 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ หมายถึง ความเหมาะสมหรือ

ความเข้ากันได้ของวัตถุประสงค์ของโครงการแต่ละข้อ เพ่ือท าให้โครงการเรียนร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ประสบ

ผลส าเร็จ 



 11 

  2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input) หมายถึง การประเมินเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ใน

การด าเนินงานโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริงในการน าปัจจัยต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ

โครงการ ซึ่งจะท าให้โครงการนั้นบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ได้แก่ ด้านบุคลากร 

อาคารสถานที่ งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ตามตัวชี้วัดดังนี้ 

 2.1 ความพร้อมของบุคลากร หมายถึง ความพร้อมในการปฏิบัติงานของผู้ร่วม

โครงการหรือกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง  

 2.2 ความพร้อมของสถานที่ หมายถึง สถานที่ภายในอาคารมีความพร้อมและ

เพียงพอเพ่ือการจัดการเรียนการสอนตามโครงการ และความพร้อมของอาคารสถานที่ส าหรับการฝึก

ภาคปฏิบัติของผู้เรียนในโครงการ 

 2.3 ความเพียงพอของงบประมาณ หมายถึง งบประมาณท่ีใช้มีความเหมาะสมและ

เพียงพอส าหรับการบริหารจัดการ และงบประมาณมีความเหมาะสมและเพียงพอส าหรับการจัดการ

เรียนการสอน 

 2.4 ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี

ที่เป็นสื่อการเรียนการสอนมีความพร้อม และวัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องจักรมีความพร้อมและ

เพียงพอกับจ านวนผู้เรียน 

 3. การประเมินกระบวนการด าเนินโครงการ (Process) หมายถึง การตรวจสอบ

ประเมินเกี่ยวกับความพร้อมในการวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข

โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีสุโขทัย มีตัวชี้วัด ดังนี้ 

  3.1 การวางแผน หมายถึง การตรวจสอบการประชุมคณะกรรมการเพ่ือวาง

แผนการด าเนินงาน การก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง และการจัดท าแผนการ

ด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ในการจัดกิจกรรม ขั้นตอนและรูปแบบการจัดกิจกรรม

ที่เชื่อได้ว่าโครงการที่ก าหนดขึ้นสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้   

  3.2 การด าเนินการ หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นไปตาม

ปฏิทินปฏิบัติงาน การประสานงานและขอความร่วมมือระหว่างผู้รับผิดชอบ และการด า เนินการจัด
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กิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ภายใต้โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

  3.3 การติดตามและประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบผู้บริหารสถานศึกษา หรือ

คณะกรรมการนิเทศโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ในด้านการประเมินผลระหว่างด าเนินกิจกรรม การ

ประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม และการสรุปและรายงานการจัดกิจกรรม 

  3.4 การปรับปรุงแก้ไข หมายถึง การน าเอาปัญหาและอุปสรรคจากการติดตามผล

การด าเนินโครงการเข้าที่ประชุมเพ่ือหาทางแก้ไข การระดมความคิดจากทุกฝ่ายเพ่ือหาทางแก้ปัญหา

ในการด าเนินงานตามโครงการ การด าเนินการแก้ปัญหาและอุปสรรคให้สอดคล้องเหมาะสมกับ

กิจกรรมของโครงการ การรายงานผลการด าเนินการแก้ปัญหาและอุปสรรคให้ทุกฝ่ายที่มีส่วน

เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

 4. การประเมินผลผลิต (Product) หมายถึง การตรวจสอบประเมินเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้น

เมื่อสิ้นสุดโครงการว่า บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยในระดับใด และมีความพึงพอใจต่อผล

การด าเนินงานมากน้อยเพียงใด พร้อมทั้งประเมินผลกระทบของโครงการด้านคุณภาพผู้เรียน โดย

ประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง ต่อ

โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีสุโขทัย ตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

  4.1 ผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการ หมายถึง ผลที่เกิดหลังจากการจัดกิจกรรมย่อย

ต่าง ๆ ในโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยระดับใด 

   4.2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่มีต่อโครงการ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ เรียน และผู้ปกครอง ต่อการ

ด าเนินงานโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย   

  4.3 ผลกระทบของโครงการ หมายถึง การด าเนินโครงการเรียนร่ วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 
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ก่อให้เกิดผลอ่ืน ๆ สืบเนื่องตามมากับผู้เรียนนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ ได้แก่ ด้าน

คุณภาพผู้เรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู ้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการที่ปฏิบัติหน้าที่ใน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

 ครูผู้สอน หมายถึง ข้าราชการครู ครูผู้ช่วย ครูพิเศษสอน และพนักงานราชการ(ครู) ที่

ปฏิบ ัติหน้าที ่การสอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย โรงเรียน ชาติตระการวิทยา 

โรงเรียนบ้านร่มเกล้า และโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 

 ผู้เรียน หมายถึง นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสามัญศึกษา ที่ขึ้น

ทะเบียนเป็นนักเรียนเพ่ือเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย         

 ผู้ปกครอง หมายถึง ผู้ปกครองของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสามัญ

ศึกษา ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ เรียนเพ่ือเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย        

(ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย       

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ประโยชน์ที่เกิดแก่ผู้บริหารสถานศึกษา 

 1. ผู้บริหารสถานศึกษาได้ทราบผลการด าเนินงานโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ

การพัฒนาโครงการให้ดีขึ้น 

 2. เป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดท าแผนปฏิบัติงาน

ของโครงการทุกขั้นตอนการด าเนินงานโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย    

 ประโยชน์ที่เกิดแก่ครูผู้สอน 

     1. เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้เรียนและผู้ปกครอง 

  2. สารสนเทศที่ได้รับจากการประเมิน จะช่วยให้ครูเห็นความส าคัญ และมีส่วนร่วมใน

การด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมต่อไป   
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 ประโยชน์ที่เกิดแก่ผู้เรียน 

  1. ผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์ตรงจากการเรียนและการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถาน

ประกอบการ 

  2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่หลากหลายตามความสนใจ และความต้องการ 

เป็นการเพ่ิมทักษะและความรู้ความสามารถต่าง ๆ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการประกอบอาชีพ รวมทั้ง

เพ่ิมโอกาสในการมีงานท ามากกว่าการมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เพียงอย่างเดียว 

 

 



 
 

บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ผู้ประเมินได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

และน ามาเสนอตามล าดับดังนี้ 

  1. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย  

(ทวิศึกษา)   

 2. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงการและการประเมินโครงการ 

  3. บริบทของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

  4. โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

  5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

  6. กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ  

 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)   

         การจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทวิศึกษา เป็น

แนวคิดใหม่และเป็นการสร้างนวัตกรรมในการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่เป็นการเพ่ิมโอกาสทาง

การศึกษาให้ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในการศึกษาทางด้านวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมทักษะ

และความรู้ความสามารถต่าง ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญในการประกอบอาชีพ รวมทั้งเพ่ิมโอกาสในการมี

งานท ามากกว่าการมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เพียงอย่างเดียว เป็นความ

ร่วมมือการจัดการศึกษาระหว่างส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน และสถานประกอบการต่าง ๆ ในการจัดท าหลักสูตรการเรียนร่วมกัน การเทียบ

โอนหน่วยกิต รวมทั้งการฝึกงานในสถานประกอบการ 
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     เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการผลิตผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาให้มากขึ้น เพ่ือ

รองรับการจ้างงาน ทั้งภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

กลุ่มอาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานที่ก าลังขยายตัวในทุกภาคส่วน กระทรวงศึกษาธิการ

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผลิตก าลังคนจ าเป็นอย่างยิ่งต้องเร่งประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ให้นักเรียนได้

หันมาสนใจเรียนทางด้านอาชีพซึ่งมีตลาดรองรับอย่างแน่นอนให้มากขึ้น แต่เนื่องจากสภาพปัจจุบัน

ค่านิยมของผู้ปกครองและผู้เรียนมุ่งที่จะสนับสนุนให้มีการเรียนสายสามัญเพ่ือเข้าสู้ระดับอุดมศึกษา 

ส่งผลให้ขาดก าลังคนในภาคแรงงานเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะให้มีการจัดการศึกษา

หลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายควบคู่กันไป เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายมีความรู้พ้ืนฐานด้านอาชีพและสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันที การจัดการ

อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับตลาดแรงงาน 

สามารถผลิตก าลังคนในระดับฝีมือที่ได้มาตรฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ตระหนัก

ถึงความส าคัญดังกล่าว จึงจัดให้มีการจัดการอาชีวศึกษาอย่างหลากหลายยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเพ่ิม

โอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้แก่ประชาชนวัยเรียนและวัยท างานตามความถนัด ความสนใจ 

และสามารถเข้าถึงการอาชีวศึกษาได้ง่ายขึ้น โดยการขยายวิชาชีพและกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบการ

จัดการอาชีวศึกษาให้ชัดเจน ทั่วถึง และรวดเร็วขึ้น เพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่กันไปทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เมื่อเรียนครบตาม

หลักสูตร ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาทั้งหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและหลักสูตร

สายอาชีพไปพร้อมกัน ทั้งนี้ได้มีการก าหนดการจัดการเรียนการสอนโดยการท าความตกลงร่วมมือกัน

ในการจัดการเรียนการสอนระหว่างสถานศึกษาที่เปิดสอนมัธยมศึกษากับสถานศึกษาที่เปิดสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2558: 1-2) 

 กล่าวโดยสรุป การจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 

ทวิศึกษา เป็นแนวคิดใหม่และเป็นการสร้างนวัตกรรมในการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่เป็นการเพ่ิม

โอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในการศึกษาทางด้านวิชาชีพ เพ่ือ

เป็นทางเลือกส าหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่กันไปทั้งสาย

สามัญและสายอาชีพ เมื่อเรียนครบตามหลักสูตร ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาทั้งหลักสูตร

มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและหลักสูตรสายอาชีพไปพร้อมกัน  

 



17 
 

1.1 สภาพการจัดการอาชีวศึกษาในปัจจุบัน 

            ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ด าเนินการจัดการศึกษาและฝึกอบรม

วิชาชีพ เพ่ือผลิตก าลังคนในระดับกึ่งฝีมือ ช่างฝีมือและช่างเทคนิค และนักเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสนองความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งการ

ประกอบอาชีพอิสระ โดยการจัดการศึกษาและฝึกอบรมในประเภทวิชาที่เปิดสอน 9 ประเภทวิชา คือ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภท

วิชาคหกรรม  ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประเภทวิชาประมง ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเปิดสอน

ประเภทวิชาต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นในหลักสูตรต่อไปนี้ 

1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

3) หลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) 

4) หลักสูตรปริญญาตรีสายปฏิบัติการ / สายเทคโนโลยี เป็นโครงการน าร่อง เปิดสอน

โดยความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน 6 กลุ่มอาชีพกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งจะ

ด าเนินการเปิดสอนใน 6 สาขาวิชาชีพ คือ 

 4.1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.2) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

4.3) สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว 

4.4) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ 

4.5) สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 

4.6) สาขาวิชาอัญมณี 

 5) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนใน

ชนบท (กศ.กช.) 

 6) หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือสนับสนุนนโยบายการศึกษาตาม

อัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต โดยจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 

6.1) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

6.2) หลักสูตรวิชาชีพหลากหลาย 
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6.3) หลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยม 

6.4) หลักสูตรเกษตรกรรมระยะสั้น 

6.5) หลักสูตรเกษตรกรรมเคลื่อนที่ 

 1.1.1 ด้านการบริหารจัดการ 

               ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน่วยงานเพ่ือการบริหารจัดการตามที่

ก าหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2546 ซึ่งได้แบ่งส่วนราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไว้ดังนี้ 

1) ส านักอ านวยการ 

2) ส านักความร่วมมือ 

3) ส านักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา 

4) ส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 

5) ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 

6) ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 

7) ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 

                และมีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเป็นการภายในอีก 1 หน่วยงาน และ 1 กลุ่ม คือ หน่วย

ตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้

ด าเนินการน าร่องการบริหารสถานศึกษาในรูปแบบสถาบันการอาชีวศึกษา โดยมีสถานศึกษาในสังกัด

ทั้งหมด 412 แห่ง (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก าลังคนอาชีวศึกษา, 2558) 

 1.1.2 ด้านหลักสูตร 

  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้พัฒนาหลักสูตรเพ่ือใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน ดังนี้ 

  1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยมีการจัดโครงสร้างของ

หลักสูตรออกเป็น หมวดวิชาประกอบด้วย หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต หมวดวิชา

ทักษะวิชาชีพไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิตและกิจกรรมเสริม

หลักสูตร  2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต และมีการจัดหลักสูตรตาม

ประเภทวิชาจ านวน 9 ประเภทวิชา รวม 51 สาขาวิชา รายละเอียดดังนี้ 

   1.1) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จ านวน 18 สาขาวิชา ได้แก่ 
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    1. สาขาวิชาช่างยนต์ 

    2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

    3. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 

    4. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

5. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

6. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 

7. สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 

8. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

9. สาขาวิชาส ารวจ 

10. สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล 

11. สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง 

12. สาขาวิชาช่างพิมพ์ 

13. สาขาวิชาเทคนิคแว่นตาและเลนส์ 

14. สาขาวิชาช่างต่อเรือ 

15. สาขาวิชาโทรคมนาคม 

16. สาขาวิชาโยธา 

17. สาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง 

18. สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ 

1.2) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จ านวน 8 สาขาวิชา ได้แก่ 

 1. สาขาวิชาการบัญชี 

 2. สาขาวิชาการตลาด 

 3. สาขาวิชาการเลขานุการ 

 4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 5. สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 

 6. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 

 7. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 

 8. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
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1.3) ประเภทวิชาศิลปกรรม จ านวน 12 สาขาวิชา ได้แก่ 

 1. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

 2. สาขาวิชาการออกแบบ 

 3. สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม 

 4. สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก 

 5. สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ 

 6. สาขาวิชาการถ่ายภาพและวิดิทัศน์ 

 7. สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม 

 8. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

 9. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง 

 10. สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี 

 11. สาขาวิชาช่างทองหลวง 

 12. สาขาวิชาศิลปะการดนตรี 

1.4) ประเภทวิชาคหกรรม จ านวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ 

 1. สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ 

 2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

 4. สาขาวิชาเสริมสวย 

1.5) ประเภทวิชาเกษตรกรรม จ านวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ 

 1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

1.6) ประเภทวิชาประมง จ านวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ 

 1. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 2. สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ า 

1.7) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ านวน 2 สาขาวิชาได้แก่ 

 1. สาขาวิชาการโรงแรม 

 2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

1.8) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ านวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ 
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 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 

 2. สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ 

 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม 

1.9) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจ านวน 1 สาขาวิชาได้แก่ 

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  โดยมีการจัดโครงสร้าง

ของหลักสูตรออกเป็น หมวดวิชาประกอบด้วย หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต หมวด

วิชาทักษะวิชาชีพไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  และกิจกรรม

เสริมหลักสูตร  2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต และมีการจัดหลักสูตรตาม

จ านวน 8 ประเภทวิชา 50 สาขาวิชา รายละเอียดดังนี้ 

 2.1) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จ านวน 10 สาขาวิชา ได้แก่ 

  1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

 2. สาขาวิชาการผลิต 

 3. สาขาวิชาไฟฟ้า 

 4. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

 5. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 

 6. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 

 7. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 

 8. สาขาวิชาส ารวจ 

 9. สาขาวิชาโยธา 

 10. สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 

2.2) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จ านวน 7 สาขาวิชา ได้แก่ 

 1. สาขาวิชาการบัญชี 

 2. สาขาวิชาการตลาด 

 3. สาขาวิชาการเลขานุการ 

 4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 5. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
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 6. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

 7. สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 

2.3) ประเภทวิชาศิลปกรรม จ านวน 13 สาขาวิชา ได้แก่ 

 1. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

 2. สาขาวิชาการออกแบบ 

 3. สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม 

 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก 

 5. สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ 

 6. สาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย 

 7. สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม 

 8. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 

 9. สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 

 10. สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี 

 11. สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 

 12. สาขาวิชาช่างทองหลวง 

 13. สาขาวิชาดนตรีและเทคโนโลยี 

2.4) ประเภทวิชาคหกรรม จ านวน 7 สาขาวิชา ได้แก่ 

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 

 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 

 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 4. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 5. สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 

 6. สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 

 7. สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม 

2.5) ประเภทวิชาเกษตรกรรม จ านวน 8 สาขาวิชา ได้แก่ 

 1.  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

 2. สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

 3. สาขาวิชาสาขาสัตวศาสตร์ 
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 4. สาขาวิชาสัตวรักษ์ 

 5. สาขาวิชาช่างกลเกษตร 

 6. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

 7. สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม 

 8. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

2.6) ประเภทวิชาประมง จ านวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ 

 1. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 2. สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ า 

2.7) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ านวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ 

 1. สาขาวิชาการโรงแรม 

 2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

2.8) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 1 สาขาวิชาได้แก่ 

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 จากรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา

และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ (2559: 5-16) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1.2 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา 

                  1. ความเป็นมาและแนวความคิดในการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

      แนวคิดในการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หรือการจัดการเรียนการสอนคู่ขนาน รูปแบบสะสมหน่วยกิต หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “ทวิศึกษา” ภายใต้

โครงการ “ร้อยเอ็ดโมเดล” เริ่มต้นเมื่อปี 2553 ภายหลังจากท่ีได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2553 โดยก าหนดให้มีการแบ่งเขต

พ้ืนที่การศึกษาใหม่ออกเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ซึ่ง

ภายหลังจากมีการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้วนั้น ปรากฏว่ามีสถานศึกษาขนาดเล็กซึ่งมีจ านวน 

นักเรียนไม่เกิน 120 คน อยู่เป็นจ านวนมาก จึงมีแนวคิดว่าจะมีแนวทางอย่างไรให้มีผู้เรียนเพ่ิมมากข้ึน 

ภายใต้ข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่มีอยู่และปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข ดังนั้น คณะผู้แทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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มัธยมศึกษา เขต 27 (ร้อยเอ็ด) พร้อมผู้อ านวยการและครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จึงน าเรื่อง

ดังกล่าวเข้าหารือกับผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรพิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือท าความร่วมมือ

ในการจัดการศึกษาร่วมกันครั้งแรกเมื่อปี 2553 และเริ่มมีการจัดการศึกษารูปแบบดังกล่าวตั้ งแต่นั้น

เป็นต้นมา ในระยะแรกผู้ปกครองไม่สนใจและไม่ให้ความส าคัญกับระบบการศึกษารูปแบบดังกล่าว  

เนื่องจากยังไม่เห็นว่าทิศทางที่ชัดเจนของผู้เรียนจะเป็นไปในทิศทางใด ซ้ ายังเป็นการเพ่ิมภาระการ

เรียนให้กับบุตรหลานด้วย การจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ให้เข้าถึงตัวผู้ปกครองจะกระท าได้

ค่อนข้างยาก ต้องอาศัยการพูดคุย การพบปะท าความเข้าใจเรื่องการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่

ได้ด าเนินการมาให้เกิดผลสัมฤทธิ์จึงจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับ

ผู้ปกครองในการสนับสนุนให้บุตรหลานเข้าเรียนในรูปแบบดังกล่าว ซึ่ งตลอดระยะเวลา 3 ปีที่

ด าเนินการจัดการศึกษารูปแบบดังกล่าว แม้จะไม่สามารถจัดการศึกษารูปแบบนี้ได้ในทุกสถานศึกษา 

แต่มีจ านวนผู้เรียนเพ่ิมขึ้น อย่างต่อเนื่องและประสบผลส าเร็จในปี 2556 เนื่องจากผู้จบการศึกษาจาก

ระบบดังกล่าวได้เข้าสู่ระบบการท างานบ้างแล้ว ปัญหาส าคัญของการจัดการศึกษาดังกล่าวซึ่งสะท้อน

ให้เห็นอย่างชัดเจน คือ ครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษามีภาระงานที่เพ่ิมมากขึ้นกว่าการสอนปกติ ไม่มี

งบประมาณสนับสนุนให้ครูผู้สอนเพ่ิมเติมแต่อย่างใด ส าหรับการลงทะเบียนเรียนและค่าหน่วยกิตที่

จัดการศึกษาระบบดังกล่าว รายวิชาสามัญ ชั่วโมงละ 1 บาท รายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ชั่วโมงละ 

5 บาท โดยรายวิชาสามัญ ในบางรายวิชาจะมีการเทียบโอนหน่วยกิตการเรียนการสอนได้ซึ่งการเทียบ

โอนหน่วยกิตดังกล่าวนั้น ในช่วงแรกเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะเป็นผู้ด าเนินการ

เทียบโอนให้ ต่อมาได้มีการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาขึ้น ภาระหน้าที่ในการเทียบโอนหน่วยกิตการ

เรียนการสอนรายวิชาทางด้านสามัญ ก็มีการด าเนินการโดยผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาแทน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ได้ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาต่าง ๆ 

ในพ้ืนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษารูปแบบดังกล่าว แต่ก็ไม่ได้รับความสนใจ และมีสถานศึกษาที่ให้ความ

สนใจเพียง 3 แห่ง และต่อมาสถานศึกษาทั้ง 3 แห่งก็ได้มีการท าความร่วมมือ ร่วมกันในการจัด

การศึกษากับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในพ้ืนที่และด าเนินการจัดการเรียนการสอนร่วมกันจนถึงปัจจุบัน 

การจัดการเรียนการสอนแบบคู่ขนาน รูปแบบสะสมหน่วยกิต (ทวิศึกษา) ดังกล่าว มีเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ส าคัญในการแก้ปัญหาเรื่องการมีผู้เรียนสายสามัญในพ้ืนที่จ านวนมากและเมื่อจบ

การศึกษาจะหางานท าในพ้ืนที่ได้ค่อนข้างยาก ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน  ใน

พ้ืนที่ไม่ต้องเดินทางไปศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากบ้านมาก 
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และเพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้กับผู้ปกครอง อีกทั้งยัง  

เป็นการเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนสายสามัญได้มีโอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาสายวิชาชีพ เพิ่มทักษะความรู้ 

ความสามารถ และเทคนิคต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีพ้ืนฐานส าคัญอันน าไปสู่แนวทางในการประกอบ

อาชีพเพ่ือการด ารงชีวิต รวมทั้งมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือการเป็นผู้ประกอบการ จึงมี

แนวคิดในการจัดการศึกษารูปแบบดังกล่าว และได้มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในการจัด

กระบวนการ จัดการเรียนการสอนแบบคู่ขนาน รูปแบบสะสมหน่วยกิต (ทวิศึกษา) ระหว่างสถานศึกษา

สายสามัญ ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่เข้าร่วมจัดโครงการที่มีชื่อว่า “ร้อยเอ็ดโมเดล” กับสถานศึกษา

อาชีวศึกษาในพ้ืนที่ และสถานประกอบการ บริษัทต่าง ๆ รวมทั้ งได้มีการด าเนินการขยายความ

ร่วมมือ ในการจัดการศึกษาไปยังนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี เพ่ือประสานการท า

ข้อตกลง และความร่วมมือให้มีการรับนักศึกษาตามโครงการทวิศึกษาดังกล่าวเข้าฝึกงานยังสถาน

ประกอบการ หรือโรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม   

 ความส าคัญในการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบคู่ขนาน รูปแบบสะสมหน่วยกิต 

หรือ ทวิศึกษา ตามโครงการ “ร้อยเอ็ดโมเดล”นั้น เป็นความมุ่งหวังที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอด

ชีวิตตามความถนัดและความสนใจทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ โดยค านึงถึงความแตกต่าง

ของตัวบุคคล การฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มา

เพ่ือใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหา การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการ  

ปฏิบัติให้คิดเป็น ท าได้ ซึ่งที่ผ่านมาการด าเนินการดังกล่าวในระยะแรกยังไม่มีกฎหมายรองรับให้

สามารถด าเนินการได้ แต่เป็นการด าเนินการภายใต้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่าง

สถานศึกษาสายสามัญและสถานศึกษาอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ ซึ่งต่อมามีการท าความร่วมมือในการจัด

การศึกษาร่วมกับสถานประกอบการต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีสถานที่ในการฝึกและปฏิบัติงานจริงใน

สถานประกอบการผลส าเร็จของโครงการได้ปรากฏชัดเจนมากยิ่งขึ้นในปี 2558 เมื่อมีจ านวนผู้เรียนที่

สมัครเข้าร่วม โครงการดังกล่าวมีจ านวนมากถึง 30,505 คน และมีจ านวนสถานศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการดังกล่าว จ านวน 567 แห่ง ตามรายละเอียดในตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 แสดงจ านวนนักเรียนและจ านวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทวิศึกษา 
 

จ านวนนักเรียน 
ปี 2557 

( คสช.) เริ่มท าทวิศึกษา 

ปี 2558 

(พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) 

นักเรียน สพฐ. 1,066  คน 29,796  คน 

นักเรียน กศน. - 709  คน 

นักเรียน สช. - - 

รวม 1,066  คน 30,505  คน 

จ านวนสถานศึกษา (รวม) 50  แห่ง 567 แห่ง 
 
 

 ในการจัดการเรียนการสอนแบบคู่ขนาน รูปแบบสะสมหน่วยกิตหรือทวิศึกษา  หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น มีหลักการส าคัญ คือ เน้นการ

จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผู้เข้าเรียนจะต้องส าเร็จการศึกษา ไม่ต่ ากว่าระดับ 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า เพื่อให้ผู้เรียนที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์ 

จะเรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  

    2. วัตถุประสงค์ที่ส าคัญในการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา  

     1) เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนและวัย 

ท างานตามความถนัด  

     2) ขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าสู่ 

หลักสูตรอาชีวศึกษา  

     3) เพ่ือให้สามารถน ารายวิชาที่เรียนสะสมหน่วยกิตมาขอเทียบโอนหน่วยกิต 

เพ่ือนับจ านวนหน่วยกิตสะสมเมื่อได้สมัครเข้าเรียนและขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษาตาม

หลักสูตรอาชีวศึกษา การเทียบโอนหน่วยกิตในภาพรวมจะเป็นไปตามข้อมูลที่แสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาสามัญของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 กับระดับ 

              ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

กลุ่มวิชา 
ม.ปลาย  

(หน่วยกิตรวม) 

ปวช. พ.ศ. 2556 

(หน่วยกิตรวม) 
หมายเหตุ 

1. รายวิชากลุ่มสาระพ้ืนฐาน 

การเรียนรู้/หมวดวิชาทักษะชีวิต 

41 หน่วยกิต 22 หน่วยกิต เทียบได้ไม่ต่ ากว่า 

22 หน่วยกิต 

2. เลือกรายวิชาตามแผน/สาขางาน 40 หน่วยกิต 71 หน่วยกิต - 

3. วิชาเลือกเสรี - 10 หน่วยกิต - 

รวม 81 หน่วยกิต 103 หน่วยกิต - 

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3 คาบ/สัปดาห์ 2 คาบ/สัปดาห์ เทียบโอน 

 

 ในการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาสามัญของผู้เรียนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ม.6) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นั้น  การนับหน่วยกิตของหลักสูตรระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะนับ 1 ชั่วโมงต่อ 1 หน่วยกิต ส่วนการนับหน่วยกิตรายวิชาสามัญ

ของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะนับ 2 ชั่วโมงต่อ 1 หน่วยกิต และมีการเทียบโอนรายวิชาให้

เพียงบางส่วนเท่านั้น การจัดการเรียนการสอนแบบคู่ขนาน รูปแบบสะสมหน่วยกิต ผู้เรียนสามารถ 

เข้าศึกษาทั้งในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 

สถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด สถานประกอบการ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน สถาบันฝึกอบรม

อาชีพ ส าหรับการจัดการศึกษานั้น ในหนึ่งสัปดาห์จะเรียน 5 วัน โดยเรียนที่โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

จ านวน 3 วัน และเรียนที่สถาบันอาชีวศึกษา จ านวน 2 วัน นอกจากนี้ผู้เรียนตามโครงการดังกล่าว ยัง

ต้องเรียนภาคฤดูร้อน 1 เดือน และเรียนภาคฤดูฝนอีก 1 เดือน ส าหรับการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนการสอนรูปแบบดังกล่าวมีความคืบหน้าไปอย่างมากและได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นระยะ 

ปัจจุบันมีปัญหาในหลายประเด็นทั้งในส่วนค่าตอบแทนครูอาชีวศึกษาที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุน ทั้ง ๆ 

ที่ครูมีภาระงานเพ่ิมขึ้นเนื่องจากต้องสอนผู้เรียนกลุ่มดังกล่าว คณะผู้ด าเนินการได้มีการจัดผ้าป่า

การศึกษา เพ่ือหางบประมาณในการจัดซื้อรถส าหรับบรรทุกผู้เรียนไปยังสถานศึกษาเพ่ืออ านวยความ

สะดวกให้กับ ผู้เรียน และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาเพ่ิมจ านวนมากขึ้น 
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การขนส่ง ก็ประสบปัญหา เนื่องจากไม่สามารถบรรทุกและรับส่งผู้เรียนได้เพียงพอ นอกจากนี้ยังมี

การจัดหา งบประมาณส าหรับจัดหาเสื้อชุดส าหรับปฏิบัติงานส าหรับผู้เรียนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่ง

ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ละเรื่องนั้นผู้บริหารสถานศึกษาต้องหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่อย่าง

ต่อเนื่อง 

 ต่อมาในปี 2558 ได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา  ของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ที่ต้องการเพ่ิมจ านวนผู้เรียน  

ด้านอาชีวศึกษาให้มากขึ้น และเพ่ือรองรับความต้องการก าลังคนด้านอาชีวศึกษาสู่ตลาดแรงงานที่

ขาดแคลนเป็นจ านวนมาก การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติได้รับการสนับสนุนมากขึ้นแต่

ปัญหาด้านงบประมาณจ ากัดยังคงมีอยู่  

    3. ข้อดีของการด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา ประกอบด้วย  

     1) นักเรียนได้เรียนตามความสนใจและความถนัดของตนเอง  

     2) เป็นการเพ่ิมโอกาสและขยายกลุ่มนักเรียนได้เข้าเรียนกลุ่มอาชีวศึกษามากขึ้น 

     3) เมื่อส าเร็จการศึกษาจะได้วุฒิการศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

     4) ประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง  

     5) น าความรู้ไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได ้ 

 กล่าวโดยสรุป ความเป็นมาและแนวความคิดในการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา

และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เริ่มต้นเมื่อปี 2553 ภายหลังจากที่ได้มีประกาศกระทรวง 

ศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยก าหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่

การศึกษาใหม่ออกเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ซึ่ง

ภายหลังจากมีการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้วนั้น ปรากฏว่ามีสถานศึกษาขนาดเล็กซึ่งมีจ านวน  

นักเรียนไม่เกิน 120 คน อยู่เป็นจ านวนมาก จึงมีแนวคิดว่าจะมีแนวทางอย่างไรให้มีผู้เรียนเพ่ิมมากข้ึน 

ภายใต้ข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่มีอยู่และปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข ดังนั้นคณะผู้แทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 27 (ร้อยเอ็ด) พร้อมผู้อ านวยการและครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จึงน าเรื่อง

ดังกล่าวเข้าหารือกับผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรพิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือท าความร่วมมือ

ในการจัดการศึกษาร่วมกันครั้งแรกเมื่อปี 2553 และเริ่มมีการจัดการศึกษารูปแบบดังกล่าวตั้งแต่นั้น
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เป็นต้นมาอย่างต่อเนื่องและประสบผลส าเร็จในปี 2556 เนื่องจากผู้จบการศึกษาจากระบบดังกล่าวได้

เข้าสู่ระบบการท างานมากขึ้น  

 1.3 ปัญหาและอุปสรรคการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา  

     1) นโยบายการจัดการศึกษาทวิศึกษาท าให้ครูอาชีวศึกษามีภาระงานเพ่ิมขึ้น  ต้อง

จัดการสอนเพ่ิมข้ึน แต่ค่าตอบแทนเท่าเดิม  

     2) เรื่องการเทียบโอน (ควรให้มีหน่วยกิตเท่ากันจะได้ไม่มีปัญหาในการเทียบโอน)  

     3) งบประมาณยังไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าว ซึ่งต้องหา

แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป  

   ปฐมา จันทร์โชติเสถียร (2559) กล่าวว่าปัญหาการจัดการศึกษาหลักสูตรทวิศึกษา 

ได้แก่ 

 1. หน่วยกิตโครงสร้างหลักสูตร ปวช. พุทธศักราช 2556 ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 

แต่ทวิศึกษาต้องเรียนมากกว่า ไม่น้อยกว่า 112 หน่วยกิต   

 2. นักเรียนที่เรียนสายวิทย์-คณิต ถ้าต้องการเรียนทวิศึกษา ปัญหาคือไม่สามารถจัด

ตารางเรียนได้ เนื่องจากรายวิชามากจนล้น หรือถ้าโรงเรียนต้องการจัดจริง ๆ ก็ต้องจัดให้เรียนวัน

เสาร์และวันอาทิตย ์

 3. ท าอย่างไรจะควบคุมคุณภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน และสามารถสอบผ่าน

มาตรฐานวิชาชีพได้ วิทยาลัยก็จะต้องออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนบ่อยครั้ง 

 4. โรงเรียนยังขาดความพร้อมในเรื่องของครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ในการจัดการ

เรียนการสอน โดยเฉพาะในสาขาวิชาชีพ  

 5. เมื่อโรงเรียนขาดความพร้อมเรื่องอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ โรงเรียนก็จ าเป็นต้องส่ง

นักเรียนมาเรียนที่วิทยาลัย ปัญหาที่ตามมาคือเรื่องการเดินทาง 

 6. เมื่อต้องการจบการศึกษาคงหนีไม่พ้น การเทียบโอน ปัญหาใหญ่ ๆ ของเด็กไทย 

คือเรื่องผลการเรียนต่ า หากผลการเรียนไม่ถึง 2 ก็ไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ 

 ชูเกียรติ อุ่นปัญญา (2559) ได้ท าวิจัยเรื่องการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาของสถาน 

ศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  พบว่า อุปสรรคในการจัดการ

การศึกษาแบบทวิศึกษา ได้แก่ เรื่องของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และด้านบุคลากรที่มีจ านวน

บุคลากรน้อย ดังนั้นควรด าเนินการดังนี้ 1) ควรสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดการศึกษา
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แบบทวิศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และความพร้อมของสถานศึกษา 2) ควรมีการนิเทศติดตาม 

การด าเนินการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา ในระดับชาติ ถึงระดับจังหวัด เพ่ือจะได้พบสภาพปัญหา

และแก้ปัญหาได้ทันการณ์ 3) ควรวางแผนการจัดกิจกรรมในการระดมความคิดของบุคลากรให้มีส่วน

ร่วมในการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาให้สอดคล้องกับความพร้อมของสถานศึกษาทั้งด้าน บุคลากร 

งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ และระบบการบริหารงานในสถานศึกษา  4) ควรควบคุมติดตามการจัด

การศึกษาแบบทวิศึกษาอย่างใกล้ชิด เพ่ือจะได้แก้ปัญหาและอุปสรรคได้อย่างทันท่วงที  5) ควรมีการ

ตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานร่วมกันทั้งส่วนของส านักงานพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและ

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ท าหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงานให้ไปในทิศทาง

เดียวกัน 6) ครูควรศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการการศึกษาแบบทวิศึกษา เพ่ือจะเป็นแนวทางในการ

วางแผนการร่วมกันกับผู้บริหาร 

 กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน ส านักงานศึกษาธิการภาค 6 (2559) ได้สรุปผลการศึกษา

ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา

และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ดังนี้ 

 1. ด้านบุคลากร ผู้บริหารและบุคลากรที่รับผิดชอบนโยบายการจัดการศึกษาเรียนร่วม

หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ต้องมีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างและ

เนื้อหาของทวิศึกษาอย่างชัดเจน น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โรงเรียน

ส่วนใหญ่บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเป็นผู้ด าเนินการทั้งการประสานงาน 

การจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผล ส่วนโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

จะด าเนินการประชาสัมพันธ์และจัดตารางเรียนให้สอดคล้องกับวิทยาลัยต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียน

เดินทางไปเรียนได้อย่างสะดวก 

 2. ด้านงบประมาณ  โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยัง

ไม่ได้รับงบประมาณช่วยเหลือ มีบางโรงเรียนที่ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยของอาชีวศึกษาใน

การรับ-ส่งนักเรียน และจัดบุคลากรในการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนส่วนใหญ่นักเรียนต้องรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง 

 3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดการเรียนรู้ทุกอย่างใช้ของวิทยาลัยที่นักเรียนไปเรียน 

เพราะมีวัสดุอุปกรณ์พร้อมตามสาขาวิชาที่นักเรียนเรียน 
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 4. ด้านการด าเนินงานภารกิจต่าง ๆ ได้มีการประสานงานกันในการจัดตารางเรียนให้

นักเรียนที่จะเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) สามารถเดินทางไป

เรียนที่วิทยาลัยต่าง ๆ โรงเรียนบางแห่งให้นักเรียนเรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง คือวันพุธช่วงบ่ายและวัน

ศุกร์ช่วงบ่ายหรือเรียนเพ่ิมในวันเสาร์ ซึ่งทางวิทยาลัยบางแห่งมีข้อจ ากัดในเรื่องบุคลากร ไม่สามารถ

เปิดสาขาท่ีนักเรียนต้องการได้ท้ังหมด 

 5. ข้อเสนอแนะ 

  5.1 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหารให้กับนักเรียน 

  5.2 สนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ให้กับวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จัดการเรียนร่วมตาม

หลักสูตรฯ 

  5.3 จัดประชุมสัมมนาเพ่ือติดตามผลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่มโรงเรียน

ที่จัดการเรียนร่วมตามหลักสูตรฯ และสถาบันการศึกษาที่ให้ความร่วมมือ เพ่ือความชัดเจนในเรื่อง

หลักสูตร การเทียบโอน และการด าเนินการต่าง ๆ 

  5.4 สถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน ควรมีการประชุมวางแผน 

ตลอดจนมีการนิเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

 อุดม ประชานันท์ (2560) ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้สู่

การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัย

การอาชีพเกษตรวิสัย ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการความรู้สู่การจัดการศึกษาเรียนร่วม

หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย พบว่า 

1) ครูขาดการให้ความรู้ในการจัดการศึกษาทวิศึกษาให้นักศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้

ทราบถึงแนวทางการจัดการศึกษาทวิศึกษา 2) ขาดการเอาใจใส่ในการประสานงานกับโรงเรียนใน

สังกัด สพฐ. ในการจัดการศึกษาทวิศึกษาให้แก่นักเรียนทวิศึกษา 3) ครูยังยึดติดอยู่กับการจัด

การศึกษาแบบเดิมที่เคยกระท ามากับนักเรียนที่เรียนปกติ 4) ไม่ได้มีการปรับปรุงวิธีการจัดการศึกษา

ทวิศึกษาให้แก่นักเรียนทวิศึกษา โดยมุ่งหวังจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมากกว่าการค านึงถึง

ทักษะด้านวิชาชีพที่นักเรียนทวิศึกษาต้องการเรียนรู้และได้รับวุฒิการศึกษาด้านวิชาชีพที่เทียบเท่ากับ

นักเรียนที่เรียนสายวิชาชีพโดยตรง 

 กล่าวโดยสรุป ปัญหาและอุปสรรคการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา 1) นโยบายการจัด

การศึกษาทวิศึกษาท าให้ครูอาชีวศึกษามีภาระงานเพ่ิมขึ้น ต้องจัดการสอนเพ่ิมขึ้น ประสิทธิภาพการ
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จัดการเรียนการสอนอาจลดลง 2) งบประมาณยังไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ดังกล่าว ซึ่งต้องหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 3) ไม่ได้มีการปรับปรุงวิธีการจัด

การศึกษาทวิศึกษาให้แก่นักเรียนทวิศึกษา โดยมุ่งหวังจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมากกว่าการ

ค านึงถึงทักษะด้านวิชาชีพที่นักเรียนต้องการเรียนรู้  4) โรงเรียนยังขาดความพร้อมในเรื่องของ

ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะในสาขาวิชาชีพ  

 1.4 การจัดการเรียนการสอนแบบคู่ขนานรูปแบบสะสมหน่วยกิต (ทวิศึกษา) ในมุมมอง

ของผู้บริหารสถานศึกษา  

   1) ด้านการบริหารจัดการ  

    - ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพให้กับนักเรียนอีกมาก  

    - ครูตอ้งปรับกลยุทธ์และกระบวนการสอน  

    - ระบบในการเข้าเรียนต้องปรับปรุง  

    - ยังคงมีการสอนภายใต้การขาดแคลนทรัพยากร  

   2) ด้านความต้องการ  

    - ทรัพยากรคร ู 

    - งบประมาณสนับสนุน   

     - ขวัญและก าลังใจของครูผู้สอนจะดีมาก หากมีความชัดเจนในค่าตอบแทน ขณะนี้ยัง

ต้องบูรณาการร่วมกันทั้งระบบปกติ (ปวช.) และทวิศึกษา  

   3) ข้อเสนอแนะ  

    - เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) จบภายใน 5 ภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 6 

น าไปใช้ในการฝึกประสบการณ์ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

   ทั้งนี้ปัจจุบันมีนักศึกษาที่เข้าเรียนตามโครงการดังกล่าวส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 3 รุ่น

ภายใต้ปัญหาและขีดจ ากัดต่าง ๆ มากมาย ซึ่งต้องหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนอยู่เป็นระยะ 

ประกอบกับปัจจุบันมีผู้ประสงค์ต้องการเข้าเรียนตามโครงการดังกล่าวค่อนข้างมาก แต่สถานศึกษา  

อาชีวศึกษาไม่สามารถรองรับผู้เรียนได้เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน  

 1.5 ข้อพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการศึกษาแนวทางปฏิรูปการอาชีวศึกษา  

      1. เรื่องความชอบด้วยกฎหมายของการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา

และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  
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        1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 ให้ความส าคัญกับการปฏิรูปการศึกษาทั้งด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียน การ

สอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตตามความถนัด ความสนใจ ทั้งในระบบ นอกระบบ  

และตามอัธยาศัย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงมีนโยบายการจัดการเรียนแบบคู่ขนาน 

เพ่ือให้ผู้เรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนมัธยมได้มีความรู้ในสายวิชาชีพ ตามความถนัดและความสนใจ โดย

เรียนควบคู่กันไปทั้งสายสามัญและสายวิชาชีพ เมื่อครบตามหลักสูตร ผู้เรียนสามารถจบหลักสูตรของ

การศึกษาทั้งหลักสูตรมัธยมศึกษาและหลักสูตรอาชีวศึกษาไปพร้อมกัน   

     2) ส านักงานงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการภาครัฐร่วมเอกชน

เพ่ือพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)   

     3) ส านักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือที่ นร 1004.3/160 ลงวันที่ 8 เมษายน 2558  

เรื่อง การรับรองคุณวุฒิซึ่งสรุปความได้ว่า ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) มีมติ

รับรองคุณวุฒิและรับทราบการปรับปรุงหลักสูตรของผู้ส าเร็จการศึกษาตามประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 56 หลักสูตร รวมทั้ งรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เมื่อ 27 ตุลาคม 2558 ดังนั้นการจัดการศึกษา

เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาดังกล่าว 

จึงมีกฎหมายรองรับให้สามารถด าเนินการได้ 

    2. เรื่องคุณภาพและการขยายโอกาสทางการศึกษา  

     1) การจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา เป็นแนวคิดใหม่และเป็นการสร้าง

นวัตกรรม ในการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ แต่คาบเวลาในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้าน

อาชีวศึกษา หรือการเพ่ิมทักษะวิชาชีพจะมีเวลาค่อนข้างจ ากัด นักเรียนในโครงการทวิศึกษาจะเรียน

วิชาสามัญ ที่โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และเรียนวิชาชีพ

ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษา นอกจากนี้ผู้เรียนยังต้องฝึกปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการ ในช่วงภาคฤดูร้อน 1 เดือน และเรียนภาคฤดูฝนอีก 1 เดือน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เพ่ิมจาก
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การเรียนปกติ ในภาคเรียนภาคที่ 1 และภาคเรียนภาคที่ 2 จึงจ าเป็นที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องหา

แนวทางในการบริหารจัดการ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนภาคปฏิบัติหรือได้ฝึกปฏิบัติงานจริงกับสถาน

ประกอบการต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน เช่น เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) จบภายใน 5 ภาคเรียน 

ในภาคเรียนที่ 6 น าไปใช้ในการฝึกประสบการณ์ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ฯลฯ 

เป็นต้น  

     2) การจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา ผู้เรียนมีคาบเวลาในการศึกษาภาคปฏิบัติ 

และการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการค่อนข้างน้อยและมีพ้ืนฐานทักษะไม่เพียงพอในสาขา

อาชีพนั้น ๆ การเข้าสู่ภาคแรงงาน การเข้าท างานในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมก็จะ

เป็นเพียงพนักงานฝ่ายผลิตที่เป็นเพียงผู้ใช้แรงงานในสายการผลิตเท่านั้น จะไม่สามารถน าเอาองค์

ความรู้ที่มีและที่ได้ศึกษาขณะที่เรียนมาต่อยอดและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถได้  

     3) การจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา เป็นแนวทางหนึ่งในการเพ่ิมโอกาสทาง 

การศึกษาให้ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีโอกาสในการศึกษาทางด้านวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิม

ทักษะ และความรู้ความสามารถต่าง ๆ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ และสามารถต่อยอดองค์

ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับไปสู่การประกอบอาชีพได้  ดังนั้นการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาจึงเป็น

การศึกษาที่เพ่ิมโอกาสในการมีงานท าให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าวมากกว่า การมีวุฒิ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพียงอย่างเดียว รวมทั้งยังเป็นการเพ่ิมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา

ด้านวิชาชีพให้เพ่ิมมากข้ึนด้วย  

     4) การจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา เป็นมิติใหม่ของการจัดการศึกษา 

เนื่องจาก ผู้เรียนส่วนใหญ่ต้องการเรียนอยู่ในพ้ืนที่ใกล้บ้าน เพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

จากการให้การศึกษาแก่ผู้เรียนของผู้ปกครอง และสามารถสร้างอาชีพให้กับผู้เรียนได้ในภูมิล าเนาของ

ตนเมื่อจบการศึกษา โดยจากข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติพบว่า ในขั้นตอนการฝึกปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการผู้เรียนในโครงการร้อยเอ็ดโมเดลนั้น จะต้องไปฝึกงานในสถานประกอบการที่อยู่ห่างไกล

จากสถานศึกษาค่อนข้างมาก การแก้ปัญหาในเรื่องนี้ต้องเริ่มจากการส ารวจสาขาอาชีพในยุทธศาสตร์

ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่สถานศึกษาตั้งอยู่ว่าสามารถจะสร้างงานสาขาใดบ้าง และจะท าให้เกิด

การจ้างงานจ านวนเท่าใด หลังจากนั้นจึงก าหนดแผนการผลิตก าลังคนให้ตอบสนองต่อความต้องการ

ดังกล่าว และสิ่งส าคัญของการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา ควรสอดคล้องกับนโยบายการจัด

การศึกษาเชิงพ้ืนที่ตามแผนปฏิรูปการอาชีวศึกษาของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
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     5) เมื่อเปรียบเทียบรายละเอียดของแผนการเรียนของหลักสูตรของการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2551 กับแผนการเรียนของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) พ.ศ. 2556 จะพบว่ารายชื่อของรายวิชาสามัญจะคล้ายกัน เช่น ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ ฯลฯ แต่เมื่อศึกษาในรายละเอียดของสาระ (Contents) ของ

แต่ละวิชาจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้เนื่องจากสาระของวิชา 

ดังกล่าวทางด้านอาชีวศึกษา ต้องการวางรากฐานความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ในเชิงเทคนิค  

ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เป็นส่วนใหญ่ เพ่ือน าผู้เรียนเข้าสู่การเรียนรู้ในสาขาวิชาชีพที่ตนถนัด ซึ่งท าให้  

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานของศาสตร์ต่าง ๆ และมีทักษะในสาขาวิชาชีพที่จะศึกษาได้เป็น

อย่างดี ดังนั้น ข้อเรียกร้องที่จะให้ปรับระบบการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาสามัญทางด้านอาชีวศึกษา

ให้เพ่ิมขึ้น จาก 22 หน่วยกิตเป็น 41 หน่วยกิต จึงไม่สมเหตุสมผลและไม่เหมาะสมเท่าที่ควร อีก

ประการที่ส าคัญ คือ ในการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาก าลังอยู่ในระหว่าง

การด าเนินการตามแผนปฏิรูปการอาชีวศึกษาสู่อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพ่ือยกระดับมาตรฐาน

คุณภาพการอาชีวศึกษาสู่สากล ดังนั้น การปรับปรุงระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาสามัญ

ดังกล่าวเพ่ิมข้ึน อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา ทางด้านวิชาชีพได้  

     6) ความส าเร็จของการจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา ขึ้นอยู่กับสภาวะการมี  

งานท าของผู้เรียนเมื่อส าเร็จการศึกษา และผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพว่าผู้ส าเร็จการศึกษามี

สมรรถนะวิชาชีพ ตามที่หน่วยงานของรัฐที่เป็นภาคราชการและสถานประกอบการซึ่งเป็นภาคเอกชน

ต้องการ แต่ปัญหาส าคัญประการแรก คือ ระบบราชการต่าง ๆ เข้ามามีส่วนก าหนดกฎเกณฑ์ระเบียบ

และมาตรฐานต่าง ๆ เช่น การใช้คุณวุฒิการศึกษาเป็นเกณฑ์ในการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่ง และอัตราเงินเดือนต่าง ๆ โดยมิได้จ่ายค่าตอบแทนตามสมรรถนะแรงงาน ส่งผลให้ทุกคนมุ่ง

เรียนเพ่ือให้ได้คุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นเพ่ือโอกาสในการได้รับคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ปัญหา

ประการที่สองคือ มีสถานประกอบการจ านวนน้อยมากที่สามารถก าหนดคุณสมบัติเฉพาะและ

สมรรถนะแรงงานที่ต้องการ ได้อย่างชัดเจนและมีมาตรฐาน ในขณะที่สถานประกอบการส่วนใหญ่ไม่มี

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ และสมรรถนะทางวิชาชีพที่ต้องการในต าแหน่งต่าง ๆ แต่มีโอกาสแสดง

ความคิดเห็นสู่สาธารณะว่าสถานศึกษาอาชีวศึกษาไม่สามารถผลิตบุคลากรได้ตรงความต้องการของ

ภาคแรงงานและสถานประกอบการ การแก้ปัญหาทั้งสองประการข้างต้นจึงต้องด าเนินการทั้งสองด้าน 

กล่าวคือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบด้านการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ควร
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มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะส านักงาน ก.พ. พิจารณาแก้ไข

ปัญหาเรื่อง การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและอัตราเงินเดือนให้เหมาะสมกับสมรรถนะ

ของแรงงาน และให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย สถาบันอุดมศึกษา 

กระทรวงและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันพัฒนาสถานประกอบการส่วนใหญ่ให้สามารถ

ก าหนดแผนภูมิการจัดโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ของสถานประกอบการ มีการก าหนด

คุณสมบัติเฉพาะและสมรรถนะทางวิชาชีพในต าแหน่งสาขาอาชีพต่าง ๆ ในแผนภูมิการจัดโครงสร้าง

องค์กรของสถานประกอบการที่มีมาตรฐานและเป็นสากล  

     7) หลักการส าคัญในการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา คือการส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ผู้เรียนในพ้ืนที่ห่างไกลได้เข้าสู่ระบบการอาชีวศึกษาที่เป็นการปูพ้ืนฐานเพ่ือสร้างองค์

ความรู้เข้าสู่การประกอบอาชีพในสาขาอาชีพต่าง ๆ เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาใหม่อีกแนวทางหนึ่ง 

แต่หากจัดการศึกษาไปแล้วผู้เรียนมีสมรรถนะและมีคุณสมบัติที่จ าเป็น ไม่ตรงตามความต้องการของ

ภาคแรงงาน หรือมีรูปแบบการด าเนินการต่าง ๆ ที่ไม่มีความชัดเจน จะท าให้สถานประกอบการ 

ภาคแรงงาน และ หน่วยงานต่าง ๆ เกิดความสับสนในการจัดการศึกษา อาจส่งผลกระทบให้เกิด

ปัญหาตามมามากมาย เช่น อาจมีการร้องเรียนจากผู้ปกครองนักเรียนในกรณีที่ไม่สามารถสอบเข้า

ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ เมื่อเปรียบเทียบกับเพ่ือนนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับเดียวกันและ

อยู่ในสถานศึกษาเดียวกันแต่ไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการทวิศึกษา ดังนั้น การจัดการศึกษาทางด้าน

อาชีวศึกษาจึงต้องค านึงถึงคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาเป็นหลักที่ต้องการให้ผู้เรียนมี

สมรรถนะและมีพ้ืนฐานทางวิชาชีพตามท่ีภาคแรงงานและสถานประกอบการต้องการ รวมทั้งผู้บริหาร

สถานศึกษาควรชี้แจงให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีความเข้าใจในผลที่ได้จากการจัดการศึกษารูปแบบ

ทวิศึกษาอย่างชัดเจน  

     8) การจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา มีความเหมาะสมในช่วงที่มีการเปลี่ ยน

ผ่านประเทศและการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งในอนาคตอาจมีการด าเนินการจัดการศึกษาอยู่

เฉพาะในพ้ืนที่เดิมต่อไปหรือหากจะมีการขยายผลการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาให้ครอบคลุม

พ้ืนที่ทั้งประเทศนั้น กระทรวงศึกษาธิการควรพิจารณาด าเนินการอย่างรอบคอบ โดยอาจจัดให้มี

โครงการน าร่องในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือประเมินผลโครงการ ปรับปรุงและพัฒนาโครงการ แล้วจึงขยายผล

ไปในพ้ืนที่ที่คาดว่าจะประสบผลส าเร็จ นอกจากนี้ยังต้องก าหนดกฎเกณฑ์และตัวชี้วัดในเรื่องความ

พร้อมและ ความเหมาะสมของการด าเนินการทั้งในส่วนของสถานศึกษาและสถานประกอบการโดย
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ค านึงถึงทรัพยากรด้านองค์บุคคล องค์วัตถุและด้านงบประมาณ รวมทั้งความร่วมมือจากประชาชน

ด้วย ทั้งนี้เนื่องจากคณะอนุกรรมาธิการศึกษาแนวทางปฏิรูปการอาชีวศึกษา ได้รับข้อมูลจากผู้บริหาร

สถานศึกษาในพ้ืนที่ที่มีประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานว่า ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ ส ร้าง

ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพให้กับนักเรียนอีกมาก ครูต้องปรับกลยุทธ์และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ระบบในการเข้าเรียน ต้องปรับปรุงให้มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเพ่ิมขึ้น ส่วนการจัดการศึกษาก็

ยังคงมีการจัดการเรียนการสอน ภายใต้ข้อจ ากัดต่าง ๆ และการขาดแคลนทรัพยากร  

     9) การอนุมัติคุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ

คุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ให้กับผู้เรียนตามโครงการดังกล่าวจึงเป็น

แรงจูงใจที่ท าให้มีผู้เรียนสมัครเข้าร่วมโครงการทวิศึกษาเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้การประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระบบทวิศึกษาและการประกันคุณภาพหลักสูตรเป็นไปตาม

มาตรฐานที่ถูกต้องตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในแนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ดังนั้น คณะกรรมการภาครัฐร่วมเอกชนเพ่ือพัฒนา

ก าลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) และ กระทรวงศึกษาธิการ จึงควรก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาสาย

สามัญที่เข้าร่วมโครงการ ระบุค าว่า “ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา) หรือ ปวช. (ทวิศึกษา)” ไว้

ในใบประกาศนียบัตรที่มอบให้ผู้เรียน ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เพ่ือให้สามารถติดตามผลและ

ประเมินผลผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ และการประกันคุณภาพหลักสูตร ควรมีผู้แทนจากภาคประชาชนและภาคประชา

สังคมเข้าร่วมด้วย นอกเหนือจากการประเมินจากหน่วยงาน/สถานประกอบการและองค์กรภายนอก  

     10) หลักการส าคัญของการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาก็เพ่ือต้องการผลิต

บุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ ความช านาญและสมรรถนะต่าง ๆ ในสาขาวิชาชีพที่เรียน

อย่างถ่องแท้  มีทักษะและกระบวนการในการแก้ไขปัญหา เพ่ือมุ่ งสู่คุณภาพและมาตรฐาน 

การอาชีว ศึกษาที่มีความเป็นสากลมากขึ้น ดังนั้น ผู้เรียนสายอาชีวศึกษาจ าเป็นต้องได้รับศึกษา 

ทั้งภาคทฤษฎี การฝึกและปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการต่าง ๆ อย่างเข้มข้นและสามารถเข้าสู่

ระบบการจ้างงานได้ภายหลังส าเร็จการศึกษา ดังนั้น การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา ก็ควรต้องมี

แนวทางท่ีมุ่งไปสู่หลักการส าคัญของการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาด้วยเช่นกัน  

     11) เพ่ือสร้างความมีมาตรฐานและมีองค์ความรู้ในวิชาชีพต่าง ๆ ให้เป็นที่

ยอมรับ จึงควรต้องมีการน าผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาในรูปแบบทวิศึกษาเข้ารับการทดสอบมาตรฐาน
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ฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพ่ือวัดระดับความรู้ความสามารถ ความช านาญในสาขาอาชีพ หรือ

เข้ารับการฝึกอบรมรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระดับทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะของ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  

     12) รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมให้แก่ส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษาในการส่งเสริมการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา เนื่องจากปัจจุบันภาระค่าใช้จ่าย

บางส่วน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดหายานพาหนะรับ -ส่งนักเรียนจากสถานศึกษาสายสามัญไปยัง

สถาบันอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษาอาชีวศึกษายังเป็นภาระของผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้ง

ค่าตอบแทนครูอาชีวศึกษาที่มีภาระงานเพ่ิมขึ้นในการสอนนักเรียนจากสถานศึกษาสายสามัญที่เข้า

ร่วมโครงการ  

     13) กระทรวงศึกษาธิการควรน าบทเรียนที่ได้รับจากการจัดโครงการศึกษา

มัธยมผสมอาชีวศึกษาในอดีตเมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้ว มาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันมิให้

เกิดปัญหาในลักษณะเดียวกันอีก  

    3. เรื่องผลกระทบด้านอื่น ๆ  

     1) จ านวนผู้เรียนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนลดลง จากข้อมูลการ

น าเสนอของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้เคยมาชี้แจงข้อมูลต่อคณะอนุ

กรรมาธิการฯ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ว่า ปริมาณผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนได้

ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากจ านวนผู้เรียน 346,142 คน ในปี พ.ศ. 2555 เหลือจ านวน 287,081 คน ใน

ปีพ.ศ. 2557 สาเหตุที่จ านวนนักเรียนลดลง คาดว่ามาจากจ านวนประชากรเด็กของประเทศลดลงโดย

ต่อเนื่อง ค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อให้ถึงระดับอุดมศึกษายังด ารงอยู่และ

ภาพลักษณ์ในทางลบของนักเรียนอาชีวศึกษายังส่งผลทางด้านจิตวิทยา มวลชนต่อผู้ปกครองและตัว

ผู้เรียน นโยบายส่งเสริมการศึกษารูปแบบทวิศึกษาอาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้จ านวนผู้เรียนสาย

อาชีวศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษาเอกชนจะสูงกว่าสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาก 

รวมทั้งผู้ปกครองมีความรู้สึกปลอดภัยกว่าหากส่งบุตรหลานเข้าเรียนสายอาชีวศึกษาในสถานศึกษา

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีโครงการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา เพ่ื อ

เป็นการแบ่งเบาภาระของครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาของภาครัฐที่เข้า

ร่วมจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา และเพ่ือเป็นการเยียวยาผลกระทบต่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาของ
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ภาคเอกชน ดังนั้น รัฐบาลควรสนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษาระบบทวิศึกษากับสถานศึกษาสายสามัญในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรัฐบาลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกิน  

     2) ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐ  

      (1) ในการด าเนินโครงการร้อยเอ็ดโมเดล พบว่าผู้ปกครองนักเรียนที่สมัคร

เข้าร่วมโครงการทวิศึกษา ได้ร่วมกันระดมทุนมาจัดซื้อรถบรรทุกขนาดกลางส าหรับใช้ในการรับ - ส่ง

ผู้เรียน จากสถานศึกษาสายสามัญไปยังสถานศึกษาอาชีวศึกษา เป็นเครื่องชี้วัดว่าผู้ปกครองนักเรียน

เห็นว่าระบบการศึกษารูปแบบทวิศึกษามีความเหมาะสมและคุ้มค่าที่จะลงทุนและส่งบุตรหลานเข้า

เรียน ต่อมาเมื่อมีจ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมมากขึ้น รถบรรทุกขนาดกลางที่ใช้ส าหรับการ

รับ-ส่งผู้เรียน ก็ไม่เพียงพอกับการใช้งาน และเมื่อผู้เรียนต้องเสียเวลาในการเดินทางไปเรียน ส่งผลให้

เวลาที่ต้องใช้ในการเรียนก็เสียไปด้วย ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้น เพ่ือเป็นการ

แก้ไขปัญหาในส่วนดังกล่าว รัฐบาลจึงควรสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดหายานพาหนะในการ

รับส่ง พร้อมพนักงานขับรถให้สถานศึกษาหรือจัดงบอุดหนุนเพ่ิมเติมให้สถานศึกษาใช้เป็นค่าขนส่ง

ส าหรับโครงการลักษณะนี้ เพ่ือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนักเรียน  

      (2) ตามปกติงบประมาณค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอน ที่รัฐบาลจัดสรรให้

ผู้เรียนอาชีวศึกษาจะสูงกว่าค่าอุดหนุนรายหัวที่รัฐจัดสรรให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อ

มีการจัดการเรียนการสอน ผสมกันของสถาบันการศึกษาทั้งสายสามัญและสายวิชาชีพ รัฐบาลควร

เร่งรัดให้กระทรวงศึกษาธิการออกระเบียบเกี่ยวกับการใช้งบประมาณในโครงการทวิศึกษา เพ่ือเป็น

แนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งสายสามัญและสายวิชาชีพปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง    

     3) ความรู้ด้านวิชาสามัญของผู้เรียนตามโครงการทวิศึกษา อาจต่ ากว่าผู้เรียนที่ 

เรียนในสายสามัญทั่ว ๆ ไป ดังนั้น ผู้เรียนในโครงการทวิศึกษาควรต้องมีการเรียนเสริมเพ่ือเพ่ิมเติม  

องค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้พร้อมก่อนเข้ารับการสอบ    

 กล่าวโดยสรุป ข้อพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการศึกษาแนวทางปฏิรูปการอาชีวศึกษา 

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 

2545 ให้ความส าคัญกับการปฏิรูปการศึกษาทั้งด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน

โดยเน้นให้ผู้ เรียนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตตามความถนัด ความสนใจ ทั้งในระบบ ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงมีนโยบายการจัดการเรียนแบบคู่ขนาน เพ่ือให้ผู้เรียนที่เรียนอยู่ใน
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โรงเรียนมัธยมได้มีความรู้ในสายวิชาชีพ ตามความถนัดและความสนใจ โดยเรียนควบคู่กันไปทั้งสาย

สามัญและสายวิชาชีพ เมื่อครบตามหลักสูตร ผู้เรียนสามารถจบหลักสูตรของการศึกษาทั้งหลักสูตร

มัธยมศึกษาและหลักสูตรอาชีวศึกษาไปพร้อมกัน ความส าเร็จของการจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา 

ขึ้นอยู่กับสภาวะการมีงานท าของผู้เรียนเมื่อส าเร็จการศึกษา และผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพว่า

ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพ ตามที่หน่วยงานของรัฐที่ เป็นภาคราชการและสถาน

ประกอบการซึ่งเป็นภาคเอกชนต้องการ      

2. แนวคิด ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการและการประเมินโครงการ 
 

 2.1 ความหมายและความส าคัญของโครงการ 

  ความหมายของโครงการ  

  มีนักวิชาการทางการศึกษาได้ให้ความหมายของโครงการ ไว้ดังนี้  

       รัตนะ บัวสนธ์ (2543: 4) ได้ให้ความหมายของโครงการว่า หมายถึง ส่วนย่อยส่วน

หนึ่งของแผนงาน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม ทรัพยากรในการด าเนินงานและระยะเวลาด าเนินการเพ่ือ

บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น  

 ส าราญ มีแจ้ง (2544: 6) กล่าวว่า โครงการ หมายถึง กลุ่มของกิจกรรม แผนงาน หรือ 

ส่วนหนึ่งของแผนงานที่ต้องใช้ทรัพยากรในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  

 เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2548: 80-81) กล่าวว่า โครงการเป็นลักษณะงานที่ไม่ใช่

งานประจ า เป็นงานที่เกิดขึ้นตามความจ าเป็นของสถานการณ์ในสังคม จะต้องด าเนินการไปตาม

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ภายในระยะเวลาและงบประมาณที่ระบุไว้ที่แน่นอน เมื่องานเสร็จสิ้น

โครงการก็สิ้นสุดลง 

  พิสณุ ฟองศรี (2551: 34) กล่าวว่า โครงการไม่ใช่งานประจ าตามปกติ ที่มีลักษณะเป็น

โปรแกรมท่ีก าหนดไว้ตลอด แต่จะช่วยเสริมงานปกติให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ 

  สมคิด พรมจุ้ย (2552: 23-24) กล่าวว่า โครงการหมายถึงหน่วยของแผนงานหรือกลุ่ม

ของกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน เพ่ือการบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ มีลักษณะเด่นชัดมี

ระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดที่แน่นอน และมักจะเป็นงานพิเศษที่ต่างไปจากงานประจ า โครงการ

ประกอบด้วยงาน (Task) และกิจกรรม (Activity) 
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  เชาว์ ใยอิน (2553: 2) กล่าวว่า โครงการเป็นส่วนย่อยส่วนหนึ่งของแผนงาน ซึ่ง

ประกอบด้วยชุดของกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างมีระบบ มีการก าหนดทรัพยากรในการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน โดยออกแบบมาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ 

 Royse et al. (2001: 5) ได้ให้ความหมายของโครงการไว้ว่า หมายถึง ชุดของกิจกรรมที ่

จัดขึ้นอย่างมีระบบ โดยออกแบบมาเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการ 

 โดยสรุป โครงการหมายถึง กิจกรรมหรือชุดของกิจกรรมที่ไม่ใช้เป็นกิจกรรมหรืองาน

ปกติทั่วไป เป็นงานที่เกิดขึ้นตามความจ าเป็นของสถานการณ์ในสังคม จะต้องด าเนินการไปตาม

วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ภายในระยะเวลาและงบประมาณท่ีระบุไว้ที่แน่นอน มีระยะเวลาเริ่มต้นและ

สิ้นสุดของงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  

 ความส าคัญของโครงการ  

  มนุษย์ได้มีการวางแผน หรือก าหนดการด าเนินกิจกรรมในการปฏิบัติงานต่าง ๆ มา

ตั้งแต่ดึกด าบรรพ์แล้ว เพียงแต่ในสมัยก่อนจะมีกิจกรรมไม่มากนักหรือไม่สลับซับซ้อนมากนัก จึงอาจ

ก าหนดล าดับขั้นการปฏิบัติงานไว้ในใจได้ แต่ในปัจจุบันสภาพสังคมและกิจกรรมต่าง ๆ มีความ

ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ การวางแผนหรือโครงการต้องท าอย่างเป็นระบบ ซึ่งความส าคัญของโครงการ 

ดังนี้ (พิสณุ ฟองศรี, 2551: 36)  

 1. เป็นแนวทางหรือวิธีการที่จะน าไปสู่ปรากฏการณ์ที่ต้องการจะให้เกิดข้ึนในอนาคตอย่างมี

ระบบ โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกิจกรรมต่าง ๆ ไว้  

 2. ท าให้การก าหนดล าดับขั้นของกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องท าให้ต่อเนื่องสอดคล้องกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากรต่าง ๆ และมีประสิทธิผลได้  

 3. ท าให้เกิดการประสานระหว่างผู้ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องไม่ให้กิจกรรม

บางอย่างขาดหายไปหรือซ้ าซ้อนกัน  

 4. ท าให้เกิดการประเมินผลอย่างมีขั้นตอนและมีคุณภาพที่ดี ท าให้ได้สารสนเทศจากการ

ประเมินที่เป็นประโยชน์  

 2.2 ลักษณะของโครงการที่ดี  

 โครงการเป็นชุดของกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบเพ่ือให้การปฏิบัติงานในกิจกรรม

ขององค์กรบรรลุเป้าหมาย โดยมีแผนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และก าหนดวัตถุประสงค์ ตามระยะ 
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เวลาที่ก าหนด โครงการที่ดีจะเอ้ือประโยชน์แก่บุคคล หน่วยงาน ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ซึ่งลักษณะ

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  

 สมคิด พรมจุ้ย (2552: 23-24) กล่าวว่าโครงการที่ดีมีลักษณะส าคัญ 6 ประการ ดังนี้  

1. มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ของโครงการหนึ่งๆ 

อาจมีหลายข้อ  

2. มีความเป็นเอกเทศ โครงการแต่ละโครงการจะต้องมีการก าหนดขอบเขตของการ

ด าเนินงานและความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน  

3. มีการก าหนดรูปแบบและรายละเอียดการด าเนินงานที่สอดคล้องกลมกลืนกัน

โครงการจะต้องมีการด าเนินงานต่าง ๆ ที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนสิ้นสุดโครงการ   

4. มีการระบุทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินงานทั้งทรัพยากรด้านบุคคล และ 

แหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนโครงการ งบประมาณและแหล่งเงินทุนที่จะน ามาด าเนินงาน  

5. มีการก าหนดระยะเวลาเริ่มต้น และระยะสิ้นสุดที่แน่นอนโครงการจะต้องมีการ

ก าหนดจุดเริ่มต้นว่าเริ่มโครงการเมื่อใดและจะด าเนินงานต่อไปจนถึงระยะเวลาอันใดเป็นเวลาสิ้นสุด

โครงการ จึงไม่ใช่เป็นงานที่ท าประจ าเรื่อย ๆ แต่มีการก าหนดระยะเวลาไว้อย่างแน่นอน  

6. สามารถน าไปปฏิบัติได้เป็นโครงการที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่เป็นโครงการ

ที่เลื่อนลอยหรือสวยหรู น าไปปฏิบัติไม่ได้  

 เชาว์ อินใย (2553: 10-11) กล่าวว่า โครงการค่อนข้างมีลักษณะที่ชัดเจนซึ่งจะท าให้สามารถ

แยกโครงการที่ดีและไม่ดีออกจากกันได้ ลักษณะของโครงการที่ดี คือ  
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 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 มี

โครงการที่ใช้เงินทุนน้อย  

 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

รักษาทุกโรคจะมีปรัชญาการให้บริการว่า ยินดีต้อนรับทุกคน ปรัชญาการให้บริการเป็นการสื่อสารได้

อย่างชัดเจนว่ากลุ่มลูกค้าต้องถูกต้องเสมอ โครงการที่คลุมเครือ ไม่ชัดเจนจะสร้างปัญหาอย่างมากให้

ผู้ประเมิน ดังนั้น โครงการต่างๆ ที่ดีจะถูกสร้างบนความน่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์ และมีการตีพิมพ์

ในวารสารที่มีชื่อเสียงนั่นก็คือ ก่อนที่ผู้ด าเนินโครงการจะลงไปแก้ปัญหาสังคม  และ เริ่มให้การ

ช่วยเหลือจะต้องศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆ เพ่ือหาวิธีการที่ดีท่ีสุดน าไปใช้ในโครงการต่างๆ  

 ประการที่หก โมเดลเชิงทฤษฎี (Theoretical Model) นั่นก็คือ ก่อนที่ผู้จัดท าโครงการ

จะลงไปแก้ปัญหาสังคมและเริ่มให้ความช่วยเหลือ มีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องคิดว่า ท าไมปัญหาจึง

เกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งจะเป็นการท างานที่ดีที่สุดเพ่ือจะแก้ไขสถานการณ์นั้นๆ โมเดลเชิงทฤษฎีจะสร้าง

หลักการในแต่ละโครงการ และเสนอแนะวิธีการที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งจะท าให้ความพยายามใน การ

แก้ปัญหามีความชัดเจน  
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 โดยสรุป โครงการที่ดีควรมีลักษณะดังนี้คือ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบหรือ มีคณะท างานที่มี

การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ระบุทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินงาน การก าหนด

รูปแบบและรายละเอียดการก าหนดการด าเนินงานที่สอดคล้องกลมกลืนกัน มีการก าหนดระยะเวลา

เริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุด     

 2.3 ความหมายของการประเมินและการประเมินโครงการ  

         การประเมินโครงการเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญอีกอย่างหนึ่งในการด าเนินโครงการ 

การประเมินโครงการเป็นการประเมินคุณค่าของงานโครงการ หรือกิจกรรมทางการศึกษาต่างๆ  

นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการที่ใช้ในวงการอ่ืนทั่วไปหรือกิจกรรมอ่ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

หน่วยงานนั้น ๆ  เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับประกอบการตัดสินใจ  การเลือกทางเลือกที่เหมาะสมในการ

ปรับปรุง พัฒนา แก้ไข งานโครงการ หรือกิจกรรมนั้น ๆ ให้เจริญก้าวหน้า 

    ความหมายของการประเมิน   

    ส าหรับความหมายของการประเมินได้มีผู้ให้ความหมายไว้มากมาย ในที่นี้จะกล่าวถึง

ความหมายของการประเมินที่สอดคล้องกับรูปแบบการประเมินที่ใช้ในครั้งนี้  บางครั้งใช้ค าว่า   

การประเมินค่าหรือการประเมินผล  ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Evaluation  โดยมีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 

 เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2548: 8-9) ให้ข้อสรุปว่า การประเมินเป็นกระบวนการตัดสินใจ

หรือตัดสินคุณค่าขั้นสุดท้าย เช่น Assessment ใช้เพ่ือหาค าตอบว่านักเรียนเป็นอย่างไร  ได้รับ

ความส าเร็จด้านไหน ส่วน Evaluation ใช้หาค าตอบถึงผลหรือประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอน 

เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า Assessment เป็นส่วนหนึ่งของ Evaluation ในด้านการประเมินผลโครงการ

มีแนวความคิดที่พิจารณาได้จากความหมายของการประเมิน ดังนี้ 

    1) การประเมินหมายถึง การวัด ในช่วง ค.ศ. 1900-1930 นักประเมินผลทางการศึกษา

นิยามการประเมินว่าเป็นการวัดผล ท าให้การประเมินเน้นความเป็นปรนัย/ความถูกต้องที่เป็นอยู่จริง

ความเที่ยงตรงของการวัดมาตรฐานของเครื่องมือที่ใช้วัด การวิเคราะห์เชิงปริมาณจากคะแนนที่วัดได้ 

การค้นหาเกณฑ์มาตรฐานเพื่อน ามาใช้เปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานโครงการ ส าหรับการตัดสินใจ

และการวินิจฉัยคุณค่า 

    2) การประเมินเป็นการวิจัย กล่าวคือ การประเมินเป็นการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทาง 

สังคม เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อน าผลการวิจัยมาตัดสินและพัฒนาโครงการด้านการวางแผนและ

ติดตามให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการน าโครงการ
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ไปปฏิบัติ มีการประเมิน มีการออกแบบวิจัย สร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ประจักษ์และเชิงตรรกวิทยาอย่างเป็นระบบ เพ่ือมุ่งตอบค าถามว่าโครงการนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่

ก าหนดหรือไม่ และมีความส าเร็จระดับใด (แต่ไม่มีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ) ผล

การศึกษาจะน าไปใช้ในการตัดสินใจและเป็นทางเลือกในการปฏิบัติ 

   3) การประเมินเป็นการตรวจสอบและติดตามผลงานที่ได้ประเมินแล้ว กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ 

โครงการใดที่ได้ผ่านการประเมินแล้ว ก็จะท าการประเมินอีกครั้งเพ่ือดูว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่

โดยมีกระบวนการและเทคนิควิธีส าหรับอ้างอิงผลการประเมินอย่างมีระบบ 

    อัลคิน (Alkin 1987, อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์ 2547: 2) ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการ

ก าหนดขอบเขตการตัดสินใจ การเลือกข้อมูลที่เหมาะสมการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนการเขียน

รายงานสรุป  เพื่อให้ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจได้เป็นแนวทางเลือกวิธีการปฏิบัติ 

    สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ (2549: 6) ได้กล่าวไว้ว่า การประเมินค่าหรือการประเมินผล หมายถึง 

การตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งถือเป็นนิยามพ้ืนฐานในทางการจัดการ การประเมินค่าหรือการ

ประเมินผลเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ การตัดสินใจเลือกทางเลือกโดย

อาศัยสารสนเทศท่ีถูกต้อง 

 สุพักตร์ พิบูลย์ (2551: 70) กล่าวไว้ว่า การประเมินเป็นกระบวนการที่เน้นการเก็บรวบรวม

ข้อมูลแล้วตัดสินคุณค่าของสิ่ งต่าง ๆ โดยเทียบกับเกณฑ์ เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ได้ข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจ งานประเมินที่พบได้โดยทั่วไป คือ การประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ 

 พิสณุ ฟองศรี (2551: 4) ให้ความหมายของการประเมินว่า หมายถึงกระบวนการตัดสิน

คุณค่าของสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยน าสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 สมคิด พรมจุ้ย (2552: 37) ให้ความหมายของการประเมินว่า หมายถึงการตรวจสอบความ 

ก้าวหน้าของโครงการหรือแผนงาน ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของโครงการนั้น  ๆ ว่ามี  

มากน้อยเพียงใด  ได้ผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่เพียงใด ซึ่งเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศ 

เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพสูง การประเมิน (Evaluation) ประกอบด้วย การวัด 

(Measurement) บวกกับการตัดสินใจ (Judgment)  

  จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าการประเมินนั้นเป็นกระบวนการเก็บรวบรวม

ข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีความน่าเชื่อถือ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อสนเทศที่ชัดเจน จะได้น าไปใช้ในการตัดสิน

คุณค่า คุณภาพ และประกอบการตัดสินใจ หาแนวทางเลือกท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติต่อไป 
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  ความหมายของการประเมินโครงการ   

  มีนักการศึกษาด้านการประเมินหลายท่านได้ให้ความหมาย  การประเมินโครงการไว้ดังนี้ 

  วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และสุริยา วีรวงศ์ (2551 : 5) กล่าวว่า การประเมินผลโครงการ (Project  

Evaluation) ในความหมาย “นักประเมินผล” คือการพิสูจน์ว่า ผลที่ได้รับเป็นไปตามที่คาดหมาย

หรือไม่เพียงใด 

   สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2549: 6) ได้กล่าวไว้ว่า การประเมินผล หมายถึงการตัดสินคุณค่า

ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งถือเป็นนิยามพ้ืนฐานในทางการจัดการ นิยามการประเมินค่าหรือการประเมินผลว่า

เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศเพ่ือการติดสินใจ การตัดสินใจเลือกทางเลือกโดยอาศัย

สารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสม เมื่อผ่านการสังเคราะห์ให้เป็นองค์ความรู้ จะท าให้เกิดปัญญาได้ 

  พิสณุ  ฟองศรี (2551: 68) ได้สรุปความหมายของการประเมินโครงการไว้ว่า เป็นกระบวนการ

ตัดสินคุณค่าของโครงการในระยะหนึ่งระยะใดหรือทุกระยะ โดยน าสารสนเทศจากการวัดมา

เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เพ่ือตัดสินใจจัดท าโครงการ ทดลองหรือน าร่อง ปรับเปลี่ยน ระงับ 

ปรับปรุง ขยายผล หรือยกเลิกโครงการนั่นเอง 

  เชาว์ อินใย (2553: 4) ให้ความหมายของการประเมินโครงการไว้ว่า การประเมินโครงการ

หมายถึง กระบวนการพิจารณาตัดสินคุณค่า โดยการค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง  ๆ จากชุดของ

กิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างมีระบบมาประกอบการตัดสินใจ ตีค่าผลการด าเนินการนั้นว่าบรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่ ใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการ 

   จากความหมายของการประเมินโครงการตามแนวคิดของนักการศึกษาต่าง ๆ ดังกล่าว  สรุป

ได้ว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการ

ที่เชื่อถือได้ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์ แล้ว

ตัดสินคุณค่าหรือปรับปรุงแผนและวิธีการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 

         2.4 ประเภทของการประเมินโครงการ 

         สมคิด  พรมจุ้ย  (2552: 38-41) ได้อธิบายไว้ว่า การประเมินแบ่งได้หลายประเภท

ตามแต่จะใช้เกณฑ์ใดเป็นหลักในการแบ่ง ประเภทของการประเมินแบ่งเป็น 3 ลักษณะ  คือ แบ่งโดย

ยึดจุดมุ่งหมายของการประเมิน ยึดหลักในการประเมิน และล าดับเวลาในการประเมิน  ซึ่งมี

รายละเอียด  ดังนี้ 

       1. แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน  แบ่งได้เป็น  2 ประเภท  คือ 
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       1.1 การประเมินเพ่ือปรับปรุงบางครั้งก็เรียกว่า  การประเมินความก้าวหน้า   

(Formative  Evaluation) 

       1.2 การประเมินสรุปผลเรียกว่า การประเมินผลสรุป  (Summative  Evaluation) 

      2. แบ่งตามหลักยึดในการประเมิน  แบ่งเป็น  2 ประเภท  คือ 

        2.1 การประเมินโดยยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก  (Goal – Based  Evaluation)  เป็นการ

ประเมินที่ว่าท าได้บรรลุประสงค์ของโครงการหรือไม่  โดยทราบก่อนประเมินว่าโครงการนี้มี

วัตถุประสงค์อะไรบ้าง 

        2.2 การประเมินที่อิสระโดยอาจไม่ยึดวัตถุประสงค์ของโครงการ  (Goal – Free  

Evaluation) เป็นการประเมินผลที่เกิดขึ้นทั้งหมด  โดยไม่ทราบว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนี้มี

อะไรบ้าง 

 3. แบ่งตามล าดับเวลาที่ประเมิน  แบ่งเป็นการประเมินก่อนเริ่มโครงการ ขณะ

ด าเนินการโครงการและหลังจากสิ้นสุดโครงการ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

                       3.1 ประเมินก่อนเริ่มโครงการ  (Pre – Evaluation)  เป็นการประเมินที่มีจุด มุ่ง

หมายเพ่ือตัดสินใจเลือกโครงการตรวจสอบความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของการวางแผนด าเนิน

โครงการ  ความเป็นไปได้ของโครงการในการน าโครงการไปปฏิบัติ  คุณภาพของโครงการ  รวมทั้ง

ตรวจสอบโอกาสที่โครงการนั้นจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย  การประเมินก่อนเริ่มโครงการมี

ความเชื่อบนพ้ืนฐานที่ว่า ถ้าตัวโครงการนั้นได้รับการประเมินว่ามีความเหมาะสม  สมเหตุสมผลมี

ความจ าเป็น  คุณภาพดี  มีความเป็นไปได้  โอกาสที่โครงการจะประสบความส าเร็จก็ย่อมสูง  เสมือน

ว่าโครงการนั้นได้บรรลุผลส าเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง 

       การประเมินเพ่ือการตัดสินใจหรือหาข้อสรุปส าหรับการตัดสินใจเลือกโครงการ

นี้มีชื่อเรียกต่างกัน  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)  ซึ่งเป็นการตรวจสอบขั้นต้นเพ่ือก าหนดปัญหา  
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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 

   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 เพราะผลตอบแทน

ทางการศึกษานั้นวัดออกมาในรูปของหน่วยเงินตราท าได้ยาก 

   3) การศึกษาและการคาดคะเนถึงผลประโยชน์หรือสิ่งที่อาจจะเกิดตามมาจาก

การด าเนินโครงการนั้น (Consequence Analysis) การศึกษาเชิงคาดคะเนถึงผลที่จะตามมาจากการ

ด าเนินงานยังไม่ค่อยแพร่หลาย แต่จะเป็นสิ่งที่มีบทบาทเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต  ส่วนใหญ่จะพิจารณา

เพ่ือค้นหาแรงต้านทานต่อการด าเนินโครงการ เป็นการคาดการณ์เกี่ยวกับผลที่อาจก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อม ตลอดจนเป็นการรวบรวมข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์และก าหนดนโยบาย

ส าคัญๆ ซึ่งน าไปสู่การด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก 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 
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  3.3 การประเมินหลังการด าเนินงาน  เป็นการประเมินเพ่ือตอบค าถามว่าโครงการ

ประสบผลส าเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่  ผลจากโครงการจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

หรือไม่  ผลการด าเนินงานคุ้มค่าหรือไม่  การประเมินในลักษณะนี้จะเป็นการประเมินผลที่เกิดขึ้นโดย

เทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  โดยแบ่งการประเมินงานออกเป็น  2 ขั้นตอน  คือ 

1) ประเมินทันทีที่สิ้นสุดโครงการ 2) การติดตามผลต่อมา โดยเฉพาะการประเมินผลกระทบของ

โครงการที่ต้องอาศัยการทิ้งช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น 1 – 2 ปี  เป็นต้นไป 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  ที่ได้ประเมินไว้ตั้งแต่เริ่มการด าเนินงานโครงการจนถึง

สิ้นสุดโครงการ บางท่านเรียกการประเมินลักษณะนี้ว่า การประเมินผลสรุป (Summative  Evaluation) 

              ประเภทของการประเมินมีหลายประเภทโดยสามารถแบ่งได้ตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ก าหนด

ขึ้น ประเภทของการประเมินที่จะกล่าวต่อไปแบ่งได้ 5 ประเภท (รัตนะ บัวสนธ์, 2543: 90; พิสณุ 

ฟองศรี, 2551: 11; ศิริชัย กาญจนวาสี,  2553: 47 – 48)  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 

   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
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สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดีและเป็นความต้องการของผู้รับโครงการ  

อย่างแทจ้ริง การประเมินความต้องการจ าเป็นมีประโยชน์ในการก าหนดนโยบายและการวางแผน 

      2.2 การประเมินความเป็นไปได้ (Feasibility Evaluation) เป็นการศึกษาสภาพ

ความพร้อมด้านต่าง ๆ  ในการจัดท าโครงการ  โดยท าการศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่จ าเป็นต่อ

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

ที่จะน ามาใช้ในการด าเนินโครงการว่ามีความเป็นไปได้  มีความเหมาะสม และเพียงพอหรือทรัพยากร

ที่จ าเป็น ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร วัสดุ/อุปกรณ์ เวลา กลุ่มเป้าหมาย เทคโนโลยี และแผนการ

ด าเนินงาน 

  2.4 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินการบริหาร

โครงการการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 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 เพื่อดูผลที่ได้จากการ

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 โดยมุ่งเน้นประเมินตัวโครงการว่ามีความสอดคล้องสัมพันธ์กันในแต่ละส่วน  หรือไม่มีความ

เป็นไปได้  คุ้มทุน  มีเวลาเพียงพอหรือไม่  และจะมีอุปสรรค  หรือปัญหาอะไรที่จะท าให้โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้  การประเมินก่อนด าเนินงานมีประโยชน์ในการตัดสินใจด าเนินโครงการ 
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 5.2 การประเมินระหว่างการด าเนินงาน  การประเมินแบบนี้ควบคู่ไปกับการ

ด าเนินงานของโครงการ  โดยพิจารณาความก้าวหน้าของสิ่งที่ประเมินว่าจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง  

เปลี่ยนแปลงส่วนใด  อีกทั้งรวบรวมปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เกิด

ความเหมาะสม  และท 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 

  แพทตัน (Patton, 2004: 277) ได้แบ่งประเภทการประเมินตามเกณฑ์มิติการประเมินเป็น 

4 ประเภท คือ 

 1. ตามวัตถุประสงค์แบ่งได้เป็นการประเมินความก้าวหน้า ประเมินผลสรุปและ

ประเมินเพื่อการพัฒนา 

 2. ตามข้อมูลแบ่งได้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ คุณภาพและแบบผสม 

 3. ตามการประเมินแบ่งได้เป็น เชิงธรรมชาติ และเชิงทดลองหรือเชิงระบบ 

4. ตามจุดเน้นที่ประเมินแบ่งได้เป็น การประเมินกระบวนการ ผลลัพธ์ผลกระทบการ

วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลตอบแทน และการวิเคราะห์ต้นทุนกับประสิทธิผล 

 โดยสรุปการประเมินแบ่งได้หลายประเภทตามแต่จะใช้เกณฑ์ใดเป็นหลักในการแบ่ง 

ประเภทของการประเมิน ซึ่งในการประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและ

สถานประกอบการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา ได้ใช้ประเภทของการประเมินโดยการบูรณาการประเภทต่าง ๆ โดยเน้นการประเมิน

แบบแบ่งตามช่วงเวลาของการประเมิน    

            2.5 ความส าคัญของการประเมินโครงการ 

         การประเมินโครงการอย่างมีระบบย่อมจะมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารโครงการตระหนักถึง

คุณภาพของแผนและโครงการที่ก าหนดขึ้นไว้ว่า สามารถสนองตอบความต้องการของสังคมหรือ
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สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดและช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการ

ด าเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการให้มีความถูกต้อง เหมาะสม ส่งผลให้โครงการนั้นด าเนินงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุถึงเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ทุกประการ   

ประชุม รอดประเสริฐ (2549: 65) กล่าวไว้ว่า การประเมินโครงการมีความส าคัญและ

ประโยชน์ ดังนี้ 

  1. การประเมินโครงการจะช่วยท าให้การก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการ

ด าเนินการมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

 2. การประเมินโครงการช่วยให้การใช้ทรัพยากรของโครงการเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิด

ประโยชน์เต็มที ่

  3. การประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์และการด าเนินงานเป็นไปด้วยดี 

4. การประเมินโครงการช่วยแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบของโครงการและท าให้โครงการมี

ข้อที่ท าให้เกิดความเสียหายลดน้อยลง 

 5. การประเมินโครงการช่วยควบคุมคุณภาพของโครงการ 

 6. การประเมินโครงการ ช่วยสร้างขวัญ  ก าลังใจและสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรในโครงการ 

 7. การประเมินโครงการช่วยตัดสินใจในการบริหารโครงการ  เป็นข้อมูลอย่างส าคัญในการ 

วางแผนหรือก าหนดนโยบายของผู้บริหารโครงการ 

 สมคิด  พรมจุ้ย  (2552: 37-38) กล่าวถึงความส าคัญและประโยชน์ของการประเมินว่า การ

ประเมินเป็นกิจกรรมที่ส าคัญในวงจรการวางแผนและบริหารงานโครงการ เพราะการประเมินมี

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผน และบริหารโครงการ ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้  

    1. ช่วยให้ได้ข้อมูลและสารนิเทศต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนและ
โครงการ  ตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่างๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ ตลอดจนการ
ตรวจความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรม 
    2. ช่วยท าให้การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน 
    3. ช่วยในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงาน
โครงการ 
     4. ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จ  และความล้มเหลวของโครงการเพ่ือน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจ และวินิจฉัยว่าจะด าเนินโครงการในช่วงต่อไปหรือไม่  จะยกเลิกหรือขยายการด าเนินงาน
โครงการต่อไป 
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    5. ช่วยให้ได้ข้อมูลที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการว่าเป็นอย่างไร คุ้มค่า

กับการลงทุนหรือไม่ 

สรุปได้ว่าความส าคัญของการประเมินโครงการ เป็นการช่วยให้ผู้บริหารโครงการตระหนัก

ถึงคุณภาพของแผนและโครงการที่ก าหนดขึ้นไว้ว่า สามารถสนองตอบความต้องการของสังคมหรือ

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดและช่วยให้ ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการ

ด าเนินการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการให้มีความถูกต้อง เหมาะสมส่งผลให้โครงการนั้นด าเนินงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุถึงเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างไร 

  2.6 รูปแบบการประเมินโครงการ  

      รูปแบบการประเมินโครงการได้พัฒนามาจากการประเมินโครงการทางการศึกษา แล้ว

จึงน ามาประยุกต์ใช้ประเมินงานหรือโครงการ รูปแบบการประเมินโครงการ เป็นกรอบความคิดในการ

ประเมินที่แสดงให้เห็นถึงรายการที่ควรประเมินหรือกระบวนการของการประเมิน ซึ่งแต่ละรูปแบบจะ

บอกให้ทราบว่าในการประเมินโครงการใดโครงการหนึ่งนั้น เราควรพิจารณาในเรื่องอะไรบ้าง แต่ละ

เรื่องควรพิจารณาหรือตรวจสอบอย่างไร  

    มีนักการศึกษาด้านการประเมินได้แบ่งรูปแบบการประเมินไว้ดังนี้ 

        เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2548: 27) เสนอไว้ว่ารูปแบบการประเมินโดยทั่วไปแบ่ง

ได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

  1. รูปแบบที่ยึดจุดมุ่งหมายเป็นหลัก (Goal-Attainment Model) หรือ Objective 

Based model) เป็นแบบจ าลองที่ยึดจุดมุ่งหมาย เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ นักประเมินในกลุ่มนี้ 

ได้แก่    ไทเลอร์ (Tyler) และ ครอนบาค (Cronbach)  

  2. รูปแบบการตัดสินคุณค่า (Judgement Model) เป็นแบบจ าลองที่ให้ความสนใจ

กับ การตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ถูกประเมิน โดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ นักประเมินในกลุ่มนี้ ได้แก่ 

สเตค (Stake), โพรวัส (Provus) และ สคริฟเว่น (Scriven)  

  3. รูปแบบที่ช่วยในการตัดสินใจ (Decision-Oriented Model) เป็นแบบจ าลองที่

ผลิตสารสนเทศเพ่ือช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจในการบริหาร นักประเมินในกลุ่มนี้ ได้แก่ สตัฟเฟิล

บิม (Stufflebeam), อัลคิน (Alkin), เวลซ์ (Welch), แฮมมอนด์ (Hammond)  

  สมคิด พรมจุ้ย (2552: 50 - 72) ได้กล่าวถึงรูปแบบการประเมินไว้ว่า  รูปแบบการ

ประเมิน เป็นกรอบหรือแนวความคิดที่ส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการหรือรายการประเมิน ซึ่งมี
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ความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับข้อตกลงเบื้องต้น ซึ่งมีนักวิชาการทางด้านการประเมินได้เสนอกรอบ

ความคิดให้นักประเมินได้เลือกใช้มีอยู่หลายรูปแบบ รูปแบบประเมินโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 

ได้แก่ 

  1. รูปแบบการประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมาย (Objective Based Model) เป็นรูปแบบที่

เน้นการตรวจสอบผลที่คาดหวังได้เกิดขึ้นหรือไม่ หรือประเมินโดยตรวจสอบผลที่ระบุไว้ในจุดมุ่งหมาย

เป็นหลักโดยดูว่าผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ได้แก่ รูปแบบการ

ประเมินของไทเลอร์ (Ralph W. Tyler : 1943) ครอนบาค (Cronbach : 1973) และเคริกแพตทริค 

(Kirkpatirck)  

 2. รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่า (Judemental Evaluation Model) 

เป็นรูปแบบการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศ ส าหรับก าหนดและวินิจฉัย

คุณค่าและโครงการนั้น ได้แก่รูปแบบการประเมินของสเตค (Stake : 1967) สคริฟเว่น (Scriven : 

1967) โพรวัส (Provus : 1971)   

 3. รูปแบบการประเมินที่ เน้นการตัดสินใจ (Decision – Oriented Evaluation 

Model) เป็นรูปแบบการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล และข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือช่วย

ผู้บริหารในการตัดสินใจเลือกทางเลือกต่างๆ 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) 



56 
 

  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 จะเป็ น

แนวทางในการประเมินได้เป็นอย่างดีในภายหลัง เขาได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการประเมินโดย

เสนอเป็นกรอบความคิด ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1943  โดยเน้นการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้อยู่

ในรูปของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมแล้วประเมินความส าเร็จของวัตถุประสงค์เหล่านั้น โดย มี

แนวความคิดว่าโครงการประสบความส าเร็จหรือไม่ดูได้จากผลผลิตของโครงการว่าตรงตามจุดมุ่งหมายที่ตั้ง

ไว้แต่แรกหรือไม่เท่านั้น แนวคิดลักษณะนี้เรียกว่า แบบจ าลองยึดความส าเร็จของจุดมุ่งหมายเป็นหลัก 

             ไทเลอร์มีความเห็นว่า จุดมุ่งหมายของการประเมินเพ่ือตัดสินว่า จุดมุ่งหมายของการศึกษา

ที่ตั้งไว้ในรูปของจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมนั้นประสบความส าเร็จหรือไม่  มีส่วนใดบ้างต้องปรับปรุง

แก้ไขและถือว่าการประเมินโครงการเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน  ล าดับขั้นของการประเมิน

การเรียนการสอนมีดังนี้  ก าหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมด้วยข้อความที่ชัดเจน  เฉพาะเจาะจง  

ก าหนดเนื้อหาหรือประสบการณ์ทางการศึกษาที่ต้องการให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ วางไว้  เลือก

วิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสม  เมื่อจบบทเรียนจึงประเมินผลโครงการโดยการทดสอบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

    ตัวอย่างการประยุกต์ใช้แนวความคิดของไทเลอร์มาใช้ในการประเมินโครงการ 

    การประเมินโครงการเกี่ยวกับการเรียนการสอน  ควรด าเนินการดังนี้ 

 1)  ก าหนดจุดมุ่งหมายที่แท้จริงทางการศึกษา  ซึ่งได้แก่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดย

เขียนในรูปจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 2)  จัดเนื้อหาในการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

                3)  ท าการทดสอบผู้เรียนก่อนท าการเรียนการสอน 

 4)  เลือกวิธีสอนให้เหมาะสม 

 5)  ท าการทดสอบผู้เรียนเมื่อจบการเรียนการสอนแล้ว 
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 6)  ประเมินประสิทธิภาพของโครงการ ด้วยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและ

หลังเรียนว่าแตกต่างกันอย่างไรและมีนักเรียนร้อยละเท่าไรที่ผ่านเกณฑ์ 

         7)  น าผลการเปรียบเทียบมาศึกษาจุดบกพร่องในการเรียนการสอนเพ่ือแก้ไขปรับปรุง 

           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) จุดเน้นของการประเมินตามแนวความคิด

ของอัลคิน คือ การประเมินเพ่ือการตัดสินใจ และได้ให้ความหมายของการประเมินว่า เป็นกระบวนการ

ก าหนดขอบเขตของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การเลือกข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม การเก็บรวบรวม

ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าไปสู่การจัดท ารายงานสรุปให้กับผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ ในการเลือก

แนวทางท่ีเหมาะสมกับการด าเนินงานของโครงการ 

            จากความหมายของการประเมิน  ตามความคิดของอัลคินนั้น  การประเมินความต้องการ

จ าเป็นต้องประเมินในเรื่องต่างๆ 5  ด้าน  ดังนี้ 

  1) การประเมินระบบ (System Assessment) เป็นการอธิบายหรือพรรณนาสภาพของ

ระบบเพ่ือเปรียบเทียบสภาพที่แท้จริงและความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้น  การประเมินระบบจะช่วยท า

ให้เราสามารถก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม  สิ่งที่จะต้องศึกษาได้แก่  ความต้องการ

ของประชาชน  ชุมชนและสังคมที่มีต่อสภาพการณ์ปัจจุบัน  ส าหรับการประเมินระบบแต่ละส่วน

จ าเป็นต้องใช้เทคนิคต่างๆ กัน 
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  2) การประเมินการวางแผนโครงการ (Program Planning)  เป็นการประเมินก่อนที่จะมีการ

ด าเนินโครงการ  เพ่ือหาข้อมูลข่าวสารมาใช้ในการตัดสินใจ  พิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ  

นักประเมิน ต้องหาข้อมูลที่แสดงความคาดหวังที่จะบรรลุเป้าหมายพร้อมกับประเมินผลที่ได้รับ 

  3) การประเมินการน าไปใช้หรือด าเนินโครงการ (Program Implementation)  เป็นการ

ประเมินขณะที่ก าลังด าเนินโครงการ เพ่ือตรวจสอบดูว่า การด าเนินของโครงการนั้นได้เป็นไปตามขั้นตอน

ต่างๆ ที่ได้วางแผนไว้หรือไม่  ผลที่เกิดขึ้นมีความสอดคล้องกับสิ่งที่วางแผนไว้  หรือคาดหวังไว้เพียงใด 

  4) การประเมินเพ่ือการปรับปรุงโครงการ (Program Improvement) เป็นการประเมินเพ่ือหา

ข้อมูล  ที่น ามาใช้ในการด าเนินโครงการให้บรรลุจุดมุ่งหมาย และมีผลที่ไม่คาดคิดมาก่อน  ดังนั้นนัก

ประเมิน จึงมีบทบาทส าคัญในการที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จหรือความล้มเหลวในทุกๆ ด้านของ

โครงการ  ตลอดจนผลกระทบของโครงการที่มีต่อโครงการอ่ืน เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงโครงการต่อไป 

  5)  การประเมินเพ่ือการยอมรับและศักยภาพในการสรุปโครงการ (Program Certification) 

ขั้นตอนนี้นักประเมินต้องหาข้อมูลข่าวสารรายงานต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจ เพ่ือใช้ข้อมูลในการพิจารณา

ตัดสินคุณค่าของโครงการ อ้างอิงไปสู่สถานการณ์อ่ืนๆ ในขั้นนี้ข้อมูลที่ได้จากนักประเมิน จะท าให้

ผู้บริหารได้ตัดสินใจว่า  ควรจะด าเนินการกับโครงการในลักษณะใด อาจจะยกเลิก ปรับปรุงใหม่ หรือ

อาจขยายโครงการออกไปอีก เป็นต้น   สรุปรูปแบบการประเมินของอัลคิน  ได้ดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 
 
 

 

 

ภาพที่ 1 รูปแบบการประเมินโครงการของอัลคิน 

 3. รูปแบบการประเมินของ โพรวัส (Provus) 

       โพรวัส (Provus 1969) ได้ให้ความหมายของการประเมินว่า เป็นการเปรียบเทียบผล

การปฏิบัติกับมาตรฐาน เพ่ือเป็นการค้นหาความไม่สอดคล้องระหว่างความคาดหวังกับผลปฏิบัติงานของ

แผนงาน เขาอธิบายว่ามีความไม่สอดคล้องกัน  5 ชนิด  ที่สามารถศึกษาได้จากการใช้แผนงาน คือ ความ

ไม่สอดคล้องท่ีไม่สัมพันธ์กับข้ันตอนต่างๆ ดังนี้ 

การประเมิน 

การประเมิน 
ระบบ 

การประเมินการ 
วางแผนโครงการ 

การประเมิน 
การน าไปใช้ 

การประเมินเพื่อ
การปรับปรุง 

การประเมินเพื่อ
การยอมรับ
โครงการ 
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 ขั้นที่1 การออกแบบโครงการ คือ การก าหนดปัจจัยที่ท าให้เกิดการด าเนินงานก าหนด

กระบวนการด าเนินงาน และก าหนดผลที่คาดหวังจะได้รับจากการด าเนินงาน 

 ขั้นที่ 2 การเตรียมพร้อม  เป็นการน าปัจจัยที่ท าให้เกิดการด าเนินงานเข้าสู่กระบวนการ 

 ขั้นที่ 3 การด าเนินการตามแผน 

 ขั้นที่ 4 ผลผลิตที่เกิดจากโครงการ 

 ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และก าไร 

 การประเมินต้องด าเนินไปโดยการหาข้อมูลใหม่ และท าการตัดสินใจโดยใช้มาตรฐานที่วางเอาไว้

เป็นเกณฑ์ นับเป็นรูปแบบที่ช่วยให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ในทุกขั้นตอนของการประเมินดังกล่าว

ข้างต้น และตลอดโครงการอย่างต่อเนื่องดังภาพ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 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  ด้วย

วิธีการแก้ปัญหา (Problem  solving) ซึ่งประกอบด้วยการถามตัวเอง  เพ่ือให้ได้ค าตอบว่าท าไม  จึงเกิด

ข้อบกพร่องนั้นๆ  มีอะไรเป็นสาเหตุ  และมีวิธีการใดสามารถแก้ไขข้อบกพร่องที่มาจากสาเหตุนั้น

ส าหรับขั้นตอนในการแก้ปัญหามีดังนี ้
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 เมื่อผู้ประเมินท าการประเมินถึงขั้นที่ 5  ถ้าจะด าเนินการหรือเริ่มวงจรใหม่ก็ต้องท าการ

ออกแบบใหม่  โดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์การลงทุน  ซึ่งตั้งอยู่บนรากฐานของ

ปัจจัยเบื้องต้นใหม่ 

 4. รูปแบบการประเมินของ สคริฟเว่น (Scriven) 

      ไมเคิล  สคริฟเว่น (Michael Scriven 1967) ได้ให้ความหมายของการประเมินว่า คือ 

การรวบรวมข้อมูล การตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูล และการก าหนดเกณฑ์ประกอบการ

ประเมิน เป้าหมายส าคัญของการประเมิน คือ การตัดสินคุณค่าของโครงการ  

              จุดมุ่งหมายของการประเมินที่ส าคัญมี 2 ประการ คือ 

 1) การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) เป็นการประเมินระหว่างที่

โครงการก าลังด าเนินการอยู่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้น เพราะการประเมินช่วยให้

ข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ 

 2) การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) เป็นการประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ มี

จุดมุ่งหมายเพ่ือตัดสินในคุณค่าของโครงการ ตลอดจนค้นหาสิ่งที่ดีของโครงการเพ่ือน าไปใช้กับ

สถานการณ์อ่ืนที่คล้ายคลึงกันต่อไป 

 สคริฟเว่น  ได้เสนอแนะว่าในเรื่องการประเมิน เพ่ือปรับปรุงหรือดูความก้าวหน้าของโครงการ 

การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) ไม่จ าเป็นต้องใช้นักประเมินอาชีพ อาจจะเป็น

นักประเมินสมัครเล่น หรือเป็นผู้ที่ท างานเกี่ยวกับโครงการนั้นๆ ก็ได้ แต่ถ้าเป็นการประเมินเพ่ือตัดสิน

คุณค่า หรือการประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) นั้น  ควรจะแยกหน้าที่และความรับผิดชอบ

ของบุคคลต่าง ๆ ให้ชัดเจน    

    วิธีการประเมิน  ในการประเมินมีวิธีการที่สามารถน าไปใช้ได้  2  วิธี  คือ 

    1) การประเมินก่อนมีการปฏิบัติงานหรือการประเมินคุณค่าภายใน (Intrinsic Evaluation)  

คือประเมินคุณค่าของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล    

    2) การประเมินคุณค่าการปฏิบัติงาน (Pay – off Evaluation)  คุณค่าจากผลที่เกิดขึ้น

จากการใช้เครื่องมือวัดกับนักเรียน เป็นการประเมินในส่วนหนึ่งซึ่งเป็นผลที่มีต่อผู้รับบริการจากการ

ด าเนินโครงการ เช่น ผลที่ได้จากคะแนนสอบ หรือผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริหาร ฯลฯ  
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การประเมินคุณค่าการปฏิบัติงานให้ความสนใจเกี่ยวกับผลของโครงการที่เกิดกับผู้บริหาร จึงจัดว่า

เป็นการตัดสินคุณค่าของโครงการโดยอิงเกณฑ์ภายนอก 

   สคริฟเว่น  มีความเห็นที่แตกต่างกับครอนบาค  ในเรื่องของการใช้กลุ่มเปรียบเทียบมาใช้ใน

การประเมิน ซึ่งสคริฟเว่น เป็นบุคคลที่เห็นว่าการใช้กลุ่มเปรียบเทียบมีข้อดีมากกว่าการไม่ใช้กลุ่ม

เปรียบเทียบ การใช้กลุ่มเปรียบเทียบจะเป็นการประหยัดกว่า ไม่ต้องท าการศึกษาในระยะยาว และใช้

กลุ่มตัวอย่างมาก นอกจากนี้แล้วสคริฟเว่น ยังเชื่อว่าการศึกษากลุ่มย่อยด้วยวิธีการเปรียบเทียบจะเป็น

ประโยชน์มากกว่าการศึกษาประชากรทั้งหมด และท าได้ง่ายท าได้บ่อยครั้งกว่าด้วย 

            สคริฟเว่น  เป็นนักประเมินที่ให้ความส าคัญในการประเมินค่าใช้จ่ายกับผลที่ได้รับเขาเชื่อว่า

การประเมินจะขาดความสมบูรณ์  ถ้านักประเมินไม่ได้พิจารณาในเรื่องคุณค่าที่ได้รับโดยการเปรียบเทียบ  

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของโครงการ  สิ่งที่ต้องพิจารณามี 3 ประการ  คือ 

 1)  ความเป็นประโยชน์  นักประเมินควรจะต้องพิจารณาดูว่า  สิ่งที่ลงทุนไปนั้นมีประโยชน์

มากน้อยเพียงใด  คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ไปหรือไม่ 

 2)  ขวัญ หรือก าลังใจ หรือคุณธรรม เป็นสิ่งส าคัญมากในการด าเนินโครงการ ควร

พิจารณาด้วยว่าผลของโครงการจะท าให้ขวัญและก าลังใจหรือคุณธรรมของผู้ร่วมโครงการเป็นอย่างไร 

 3)  ค่าใช้จ่าย เป็นเรื่องที่ส าคัญมาก แต่นักประเมินไม่ค่อยให้ความสนใจ เนื่องจากมีความ

ยุ่งยากในการประเมิน 

                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
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อธิบาย และการตัดสินใจ ตามรูปแบบการประเมินนี้ได้จ าแนกสิ่งที่จะต้องพิจารณาในการประเมิน

ออกเป็น 3 ส่วน คือ 

 1) สิ่งน าหรือปัจจัยเบื้องต้น (Antecedents) หมายถึง สภาพเงื่อนไขที่มีอยู่ก่อนแล้วหรือ

ปัจจัยต่างๆ ในการด าเนินโครงการ 

 2) การปฏิบัติ (Transaction) หมายถึง กิจกรรมด าเนินการ กิจกรรมที่ปฏิบัติ เช่น การจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับครูและนักเรียน พฤติกรรมระหว่างบุคคล ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างครู

และนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน เป็นต้น 

 3) ผลลัพธ์หรือผลการด าเนินงาน (Outcomes) หมายถึงผลผลิตที่เกิดข้ึนจากโครงการ  

                   ในการเก็บข้อมูลผู้ประเมินจะต้องบันทึกข้อมูลทั้งสามชนิดนี้ แบ่งแยกเป็น 4 ประเภท คือ 

  1)  ความคาดหวังหรือแผนงาน (Intents) หมายถึง สิ่งที่คาดหวังไว้ จ าแนกเป็นความคาดหวัง

เกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติ และผลการด าเนินงานโครงการ 

  2) สิ่งที่เกิดขึ้นจริง (Observations) หมายถึง สภาพที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจ าแนกเป็นสภาพการณ์ที่

เกิดข้ึนจริงเก่ียวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติและผลการด าเนินงาน 

  3)  มาตรฐาน (Standards) หมายถึง แนวทางการด าเนินงาน คุณลักษณะที่ควรจะมี 

หรือควรจะได้รับเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติและผลการด าเนินงาน 

  4) การตัดสินใจ (Judgments) หมายถึง การพิจารณาผลการตัดสินใจ เป็นการพิจารณา

สรุปเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติและด าเนินงาน 

  ในการประเมิน ผู้ประเมินต้องพิจารณาข้อมูลเพ่ือการบรรยายและต้องมีการศึกษาความ

สอดคล้องระหว่างความคาดหวัง กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติ 

และผลลัพธ์ เมื่อได้ผลอย่างไรแล้วจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ และมาตรฐานที่คาดว่าจะ

เกิดข้ึนแล้วตัดสินใจ แนวคิดของสเตคแสดงไว้ในภาพที่ 3 

 สเตคเสนอวิธีการประเมินในรูปของเมตริก (Matrix) สองประเภทคือ  เมตริกบรรยาย  และ

เมตริกตัดสินคุณค่า  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) ในเมตริกบรรยาย  แบ่งออกเป็น 6 ช่อง คือ 

ช่องที่ 1 หมายถึง ภาวการณ์ที่คาดหวังว่าต้องมีอยู่ก่อนที่การด าเนินงานโครงการเกิดขึ้น

โดยถือว่าเป็นภาวการณ์ที่เอ้ืออ านวยให้เกิดผลที่คาดหวังไว้ 

ช่องที่ 2 หมายถึง กระบวนการที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานตามความคาดหวังว่าจะเป็น

กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ  คือก่อให้เกิดผลตามที่มุ่งหมายไว้ 
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ช่องที่ 3  หมายถึง  ผลลัพธ์ที่คาดหวังว่าจะได้รับหลังจากการด าเนินงาน 

ช่องที่ 4  หมายถึง  ปัจจัยเบื้องต้นท่ีมีอยู่จริงก่อนที่เริ่มโครงการ  

 

            ความคาดหวัง 

                    (Intents) 

สิ่งที่เกิดข้ึนจริง 

(Observations) 

 มาตรฐาน 

(Standards) 

การตัดสิน 

(Judgments) 

   

1 

 

4 

สิ่งน า หรือ 

ปัจจัยเบื้องต้น 

(Antecedents) 

  

หลักการ 

และเหตุผล 

(Rational) 

  

2 

 

5 

การปฏิบัติ 

(Transaction) 

  

   

3 

 

 

6 

ผลลัพธ์ 

(Outcomes) 

  

  เมตริกบรรยาย 

(Description Matrix) 

=  ความสอดคล้อง 

 เมตริกตัดสินคุณค่า 

(Judgments Matrix) 

=  ความสัมพันธ์ 
 

 

ภาพที่ 3  รูปแบบการประเมินของสเตค 

 

ช่องที่ 5  หมายถึง  กระบวนการด าเนินงานตามที่สังเกตได้จริงจากโครงการ 

ช่องที่ 6  หมายถึง  ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจริง ๆ  หลังจากโครงการจบแล้ว 

ตั้งแต่ช่องท่ี 1 ถึง 6  ผู้ประเมินต้องพิจารณาข้อมูลใน  2 แนว คือ ในแนวตั้ง ได้แก่   

ช่อง 1 – 2 – 3  และ  4 – 5 – 6  ควรมีความสัมพันธ์กัน  เพ่ือดูว่าปัจจัยเบื้องต้นเอ้ืออ านวยต่อ

กระบวนการ  หรือไม่และในแนวนอน  ได้แก่  1 – 4, 2 – 5  และ 3 – 6  ต้องมีความสอดคล้องกัน  

ทั้งนี้เพ่ือต้องการตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติจริงๆ  ในแต่ละส่วนตามแนวตั้งนั้นมี ความ

สอดคล้องกับสิ่งที่คาดหวังไว้  หรือไม่ประการใด  และต้องมีการปรับปรุงในส่วนใดบ้าง 

 เมื่อพิจารณาทั้งในแนวตั้ง  และในแนวนอนแล้วพบว่า มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกัน  

แสดงว่าโครงการนั้นเป็นโครงการที่บรรลุผลตามท่ีคาดหวังเอาไว้ 

 2) ในเมตริกการตัดสินคุณค่า  จ าเป็นต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานเพ่ือพิจารณาข้อมูลที่ได้จาก

เมตริกบรรยาย  เกณฑ์มาตรฐานนี้อาจมีอยู่ก่อนแล้ว  หรือตั้งขึ้นใหม่  โดยคณะกรรมการ  หรือ
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ผู้รับผิดชอบโครงการก็ได้  ส าหรับที่มาของการตัดสินใจควรให้ผู้ประเมินมีบทบาทด้วย  คือ  ต้องสรุป

ออกมาให้ได้ว่า  โครงการการศึกษามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด  หรือต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่

จุดใดหรือมีปัจจัยอะไรเป็นตัวเกื้อหนุน  หรือเป็นอุปสรรคต่อโครงการ 

 แนวคิดของสเตคแตกต่างไปจากแนวคิดของคนอ่ืนๆ  ตรงที่ถ้าพบว่า ผลลัพธ์ยังไม่ดี

ไม่ได้หมายความว่า  การวางแผนไม่ดีหรือหลักสูตรไม่ดี  แต่อาจบกพร่องที่องค์ประกอบอ่ืนๆ  เช่น  

การจัดเวลาสภาพแวดล้อม  ผู้สอน  ผู้บริหาร  ผู้เรียน  หรือสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ก็ได้ 

    6. รูปแบบการประเมินของ เคริก แพตทริค (Kirkpatrick) 

         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 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนา

บุคลากรในหน่วยงาน โดยมุ่งหวังให้ผู้ผ่านการอบรมได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทางการท างาน

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 เคริก แพตทริค เห็นว่าการประเมินผลการอบรมจะท าให้ได้ความรู้อย่างน้อย 3 ประการ คือ 

 1) การฝึกอบรมนั้นได้ให้อะไร หรือเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานในลักษณะใดบ้าง 

 2) ควรยุติโครงการชั่วคราวก่อน หรือควรด าเนินการต่อไปเรื่อย ๆ 

 3) ควรปรับปรุงหรือพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมในส่วนใดบ้างอย่างไร 

 ในการประเมินผลโครงการฝึกอบรม เคริกแพตทริค เสนอไว้ว่า ควรด าเนินการประเมิน

ประสิทธิผลของการอบรม 4 ลักษณะ คือ 

 1) ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) เป็นการตรวจสอบความรู้สึก หรือ

ความพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

 2) ประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) เป็นการตรวจสอบผลการเรียนโดยตรวจสอบ

ให้ครอบคลุม ทั้งด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และเจตคติ (Attitude) 
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 3) ประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการอบรม (Behavior Evaluation) เป็นการตรวจสอบ

ว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมได้เปลี่ยนพฤติกรรมไปตามคาดหวังของโครงการหรือไม่ 

 4) ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์กร (Results Evaluation) เป็นการตรวจสอบว่า ผลจาก

การอบรมได้เกิดผลดีต่อองค์กรหรือเกิดผลกระทบต่อองค์กรในลักษณะใดบ้าง คุณภาพขององค์กรดี

ขึ้นหรือมีคุณภาพขึ้นหรือไม่ 

รายละเอียดแนวทางการด าเนินการประเมินแต่ละรายการเป็นดังนี้ 

1) การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง  การประเมินขั้นนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีให้รู้ว่าผู้ที่จะเข้ารับการ

ฝึกอบรม  นั้นมีความรู้สึกอย่างไรต่อการฝึกอบรม  เช่น  ผู้เข้ารับการอบรมพอใจ  หรือไม่ต่อสิ่งที่ได้รับ

จากการฝึกอบรมและมากน้อยเพียงใด  การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนั้น  ต้องการได้รับข้อมูลที่

เป็นปฏิกิริยาตอบสนองของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่มีความหมายและความเป็นจริง เพราะข้อมูล

เหล่านี้จะเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของการฝึกอบรมอันดับแรก เคริก แพตทริค กล่าวว่า มีอยู่บ่อยครั้งที่

ผู้บริหารตัดสินใจให้ล้มเลิกโปรแกรมการฝึกอบรมเสีย หรือไม่ก็ตัดสินใจให้ด าเนินการฝึกอบรมต่อไป  

โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองเป็นพื้นฐาน 

วิธีการที่จะช่วยให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาตอบสนองที่มีความหมาย /  และตรงตาม

ความจริงจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ได้แก่ 

(1) ก าหนดให้แน่นอนชัดเจนลงไปว่าต้องการได้รับข้อมูลอะไร เช่น 

ปฏิกิริยาตอบสนองของเนื้อหาหลักสูตร วิธีการฝึกอบรม วิทยากร สถานที่ฝึกอบรม 

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม  บรรยากาศฝึกอบรม ฯลฯ  

 (2)  ออกแบบของเครื่องมือ  หรือแบบสอบถามที่จะใช้เก็บข้อมูล 

 (3)  ข้อค าถามที่ใช้ ควรเป็นชนิดที่เมื่อได้รับข้อมูลหรือได้ค าตอบแล้วสามารถน ามา

แปลงเป็นตัวเลขแจกแจงความถ่ี และวิเคราะห์ในเชิงปริมาณได้ 

 (4)  กระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เขียนแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมใน

ข้อค าถามต่างๆ 

 (5)  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง  ผ่านแบบสอบถามตามความ

เป็นจริงจึงมีควรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เขียนชื่อตนเองไปในแบบสอบถาม 

 อนึ่งในการแจกแบบสอบถามเพ่ือประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนี้ผู้ประเมิน  ต้องแน่ใจว่าได้

ให้เวลาผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอที่จะให้ค าตอบทุกข้อ  ควรอธิบายก่อนที่ผู้เข้ารับการ
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ฝึกอบรมจะออกจากห้องฝึกอบรมเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม  พึงหลีกเลี่ยงการปล่อยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

น าแบบสอบถามติดตัวออกไป  และส่งคืน  กลับมาในภายหลัง 

2) การประเมินการเรียนรู้  (Learning  Evaluation)  การประเมินผลในชั้นนี้มีวัตถุประสงค ์

ที่จะให้รู้ว่า ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ และทักษะอะไรบ้าง และมีเจตคติอะไรบ้างที่

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งนี้เพราะความรู้ ทักษะ เจตคติ ล้วนเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานส าคัญ ที่จะ

ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโอกาสต่อไป เคริก 

แพตทริค ได้ให้ข้อเสนอแนะส าหรับการประเมินการเรียนรู้ไว้ดังนี้ 

 (1) ต้องการวัดความรู้ ทักษะและเจคติ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งก่อนและหลังการ

ฝึกอบรม 

(2) วิเคราะห์ทั้งคะแนนรายข้อและคะแนนรวมโดยเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลัง 

การฝึกอบรม 

 (3) ถ้าเป็นไปได้ควรใช้กลุ่มควบคุม  ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม  แล้ว

เปรียบเทียบคะแนนความรู้  ทักษะ  และเจคติของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง  ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้เข้า

รับการฝึกอบรมว่าแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

ส าหรับเครื่องมือที่ใช้วัดความรู้ ทักษะ และเจตคติมี 2 แบบคือ 

1) ใช้แบบสอบวัดความรู้ ทักษะ และเจตคติ ที่เป็นแบบวัดมาตรฐาน 

2) สร้างแบบสอบขึ้นใช้เอง แบบสอบวัดความรู้ ทักษ  และเจตคติที่สร้างขึ้นเองนี้

อาจจะใช้รูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง  หรือทุกอย่างต่อไปนี้ก็ได้  เช่น 

-  แบบ  “ถูก”  หรือ  “ผิด” 

-  แบบ  “เห็นด้วย”  หรือ  “ไม่เห็นด้วย”  ซึ่งอาจเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4  

หรือ 5 หรือ 6 สเกลก็ได้ 

-  แบบเลือกค าตอบที่เห็นว่าถูกต้องที่สุด 

-  แบบเติมค า / ข้อความลงในช่องว่าง 

3) การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการอบรม  (Behavior  Evaluation)  การ

ประเมินผลในขั้นนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือตรวจสอบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ได้มีการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมในการท างานไปในทิศทางที่พึงประสงค์หรือไม่ 

การประเมินผลในขั้นนี้นับว่ายาก  และใช้เวลามากกว่าการประเมินผลในสองข้ันแรก   
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เพราะจะต้องออกไปติดตามประเมินผลในสถานที่ท างานจริงๆ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ซึ่งจะมี

ค าถามอยู่หลายข้อ  ที่ผู้ประเมินต้องตอบให้ได้เสียก่อน  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  เห็นว่าการประเมินผล ในขั้นการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมการท างานตามข้อเสนอที่กล่าวมานั้นจะน าไปใช้จริงๆ  จะต้องใช้เวลา  และอาศัยความ

ช านาญของผู้ประเมินผลเป็นอย่างมาก  เขาจึงได้เสนอให้ท ากับโปรแกรมการฝึกอบรมขนาดใหญ่  

และโปรแกรมที่จ าเป็นต้องจัดหลายๆ ครั้งต่อไปในอนาคตเท่านั้น  ส่วนโปรแกรมการฝึกอบรมขนาด

เล็กทั่วๆ ไปอาจใช้วิธีการง่ายๆ ดังนี้ 

-  ก าหนดว่ามีพฤติกรรมการท างานอะไรบ้าง  ที่คาดหวังจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

-  เตรียมค าถามท่ีจะใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ 

-  ท าการสัมภาษณ์บุคคลหลายๆ  กลุ่มภายหลังการฝึกอบรมสักระยะหนึ่ง  เพื่อให้รู้ 

ว่าพฤติกรรมที่คาดหวังเอาไว้เหล่านั้น  ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆ  หรือไม่ 

-  ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ควรจะได้น ามาท าการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ  และ 

วิเคราะห์เนื้อหา  ถ้าเป็นการสัมภาษณ์ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรจะต้องแน่ใจว่า  

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะไม่มีอิทธิพลต่อการตอบ หรือสัมภาษณ์ของผู้ใต้บังคับบัญชา 

4) การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร (Results Evaluation) 

         การประเมินผลในขั้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้รู้ว่าการฝึกอบรมได้ก่อให้เกิดผลดีต่อ

หน่วยงานอย่างไรบ้าง เป็นการประเมินผลที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นกับหน่วยงาน  เช่น  การลดค่าใช้จ่าย  
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การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน  การเพ่ิมปริมาณการขายและการผลิตอัตราการลาออกลดลง  

เป็นต้น  ซึ่งนับว่าเป็นการประเมินผลที่ยากที่สุด  เพราะในความเป็นจริงนั้น  มีตัวแปรอ่ืนๆ  อีก

มากมายนอกจากการฝึกอบรมที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานและตัวแปร  “เหล่านั้น”  บางทีก็ยากต่อ

การควบคุม  ฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแก่หน่วยงานในทางที่ดีจึงสรุปได้ยากว่าเป็นผลจากโปรแกรม

การฝึกอบรม  เคริกแพตริค  ได้ให้ข้อเสนอแนะในการประเมินผลขั้นนี้ไว้  ดังนี้ 

(1)  ควรวัดสภาวการณ์หรือเงื่อนไขต่างๆ  ก่อนการฝึกอบรมเอาไว้แล้ วน าไป

เปรียบเทียบกับสภาวการณ์ภายหลังการฝึกอบรม  โดยใช้ข้อมูลที่สังเกตได้  หรือวัดได้ 

(2)  พยายามหาทางควบคุมตัวแปรอ่ืน ๆ  ซึ่งคาดว่าน่าจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง

ในผลที่ต้องการให้เกิดข้ึนกับหน่วยงาน  วิธีหนึ่งที่พอจะท าได้คือ การใช้กลุ่มควบคุมหรือกลุ่มทดลอง 

7. รูปแบบการประเมินของแพตตัน  (Patton) 

        เอม คิว แพตตัน (M.Q. Patton, 1978)  ได้เสนอแนวคิดและรูปแบบการประเมินที่ยึด

ประโยชน์ใช้สอย (Utilization–Focused Evaluation) เพ่ือแก้ปัญหาของงานประเมิน โดยเฉพาะใน

ประเด็นที่มักจะได้รับการวิจารณ์ว่าประเมินแล้วไม่ได้ผลการประเมินไปใช้ หรือผู้บริหารมองว่าผลการ

ประเมินไม่ตรงกับข้อมูลที่ต้องการใช้ประกอบการตัดสินใจแพตตัน  จึงได้เสนอแนวคิดและแนวทางใน

การประเมิน  ดังนี้ 

 1) หลักการในการประเมิน การประเมินโครงการ นักประเมินควรให้ความส าคัญกับ    

ผู้ผู้บริหาร หรือกลุ่มลูกค้าที่จะใช้ผลการประเมินนั้นๆ  ค าถามเพ่ือการประเมินหรือตรวจสอบควรเกิด

จากกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเหล่านั้น  หรือต้องเป็นความอยากรู้อยากเห็น  หรืออยากใช้ข้อมูลผลการประเมิน

ของผู้เกี่ยวข้อง  ไม่ใช่ใช้ความอยากรู้อยากเห็น  ของนักประเมินเป็นกรอบในการก าหนดวัตถุประสงค์

ของการประเมิน  ซึ่งการประเมินตามแนวคิดนี้  จะท าให้ผลการประเมินมีโอกาสถูกน าไปใช้ในการ

ปรับปรุงและพัฒนามากข้ึน 

  2) ขั้นตอนการด าเนินการประเมิน  แพตตันได้เสนอแนวทางในการประเมินโดยเฉพาะ

การด าเนินการ  เพื่อให้ได้วัตถุประสงค์ของการประเมิน  โดยแบ่งกิจกรรมเป็น  3 ขั้นตอน  คือ 

   (1) จ าแนกประเภทหรือกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องกับโครงการ  ในขั้นตอนนี้นักประเมิน 

จะต้องพิจารณาว่า  มีใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่จะประเมิน  หรือเป็นผู้ที่ต้องการใช้ผลประเมิน  

เช่น  ผู้บริหาร  ผู้รับผิดชอบโครงการ  และผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการคนอื่นๆ 
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                   (2) สัมภาษณ์ / สอบถามผู้เกี่ยวข้องที่ได้จากข้อ  (1) เพ่ือรวบรวมความเห็น  หรือ

ความต้องการว่ากลุ่มบุคคลเหล่านั้นต้องการทราบผลการด าเนินงานโครงการในลักษณะใดบ้าง  

ต้องการใช้ข้อมูลการประเมินในเรื่องใด  หรืออยากรู้อะไร 

   (3)  จัดหมวดหมู่ค าถาม  หรือความอยากรู้อยากเห็น  หรือความต้องการใช้ข้อมูลของ

กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ แล้วก าหนดเป็นรายการ  ค าถามหลัก ๆ  เพ่ือการประเมิน  เช่น  

การด าเนินงานโครงการท าได้ตามแผนเพียงใด  เกิดปัญหาในลักษณะใดบ้าง  ผลการด าเนินงานของ

โครงการท าได้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจการอบรมครั้งนี้หรือไม่  

ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเจตคติเพ่ิมขึ้นมากน้อยเพียงใด  หรือการด าเนินโครงการก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อประชาชนมากน้อยเพียงใด  เป็นต้น 

 หลังจากด าเนินการทั้ง 3 ขั้นตอนแล้ว  นักประเมินจึงก าหนดวัตถุประสงค์ของการ

ประเมินที่ครอบคลุมประเมินค าถามการประเมินของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ส่วนการ

ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป  ก็ด าเนินการตามกระบวนการประเมินตามปกติ 

8. รูปแบบการประเมินของเดวิด เฟทเธอร์แมน  (David Fetterman) 

      เดวิด เฟทเธอร์แมน (David Fetterman, 1994) ได้เสนอแนวคิดการประเมินแบบเสริม

พลัง  (Empowerment)  ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานความคิดของการประเมินแบบสร้างความร่วมมือจาก    

ทุกฝ่าย การประเมินแบบเสริมพลังเป็นการใช้มโนทัศน์ของการประเมิน  เทคนิคการประเมิน  และข้อ

ค้นพบจากการประเมิน  ไปกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาปรับปรุง  การก ากับตนเอง  โดยใช้วิธีการทั้งเชิง

ปริมาณ  และเชิงคุณภาพในการด าเนินงาน  เป็นกระบวนการที่กระท า  เพ่ือช่วยให้กลุ่มบุคคลต่างๆ  

ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้  ช่วยตนเองพัฒนาตนเองโดยใช้วิธีการประเมิน

ตนเอง  และสะท้อนผลแก่ตนเอง  กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องในการประเมินแบบเสริมพลังจึงประกอบด้วย

บุคคลภายในที่ท าการประเมินผลด้วยตนเอง  และนักประเมินแบบเสริมพลังจึงประกอบด้วยบุคคล

ภายในที่ท าการประเมินผลด้วยตนเอง  และนักประเมินภายนอกที่ท าหน้าที่เป็นผู้ให้ค าแนะน า 

(Coach)  หรือผู้อ านวยความสะดวกในการประเมิน  (Facilitator)  การประเมินแบบเสริมพลังเป็น

การน าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือเพ่ิมการใช้ประโยชน์ของผลการประเมิน  มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือเพ่ิมการใช้ประโยชน์ของผลการประเมิน  มีการให้ความรู้ในการประเมินแก่ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย  หรือผู้มีส่วนร่วม  ผู้ประเมินมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก  หรือผู้ให้ค าแนะน า ไม่ใช่

ผู้ตัดสินเกี่ยวกับการประเมิน  เป็นการตัดสินร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้มีส่วนร่วม  ผู้ประเมิน  
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มีหน้าที่แนะน าช่วยเหลือเทคนิค  และสร้างพลังการประเมินร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  การ

ประเมินแบบนี้มิได้จบลงแค่การทราบคุณค่าของการประเมินเหมือนการประเมินแบบเก่า  แต่การ

ประเมินต้องเป็นกระบวนการท างานที่ต่อเนื่อง  ด าเนินต่อไปตลอดระยะของการพัฒนาโครงการ 

ขั้นตอนการประเมิน 

 เฟคเธอร์แมนได้เสนอขั้นตอนการประเมินแบบเสริมพลังเพ่ือพัฒนาบุคลากรในโครงการให้

สามารถประเมินได้ด้วยตนเอง  โดยมีขั้นตอนการประเมิน  4 ขั้นตอน  คือ 

1) การรวบรวมข้อมูล  (taking  stock)  เป็นการตรวจสอบสถานภาพของโครงการว่าอยู่  ณ  

จุดใด รวมถึงการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของโครงการ 

2) การก าหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ  (setting  goals)  เป้าหมายที่ก าหนดนั้นต้องมี

ความท้าทาย  แสดงถึงศักยภาพ  เป็นไปได้  ลักษณะสัมพันธ์กับกิจกรรมโครงการแหล่งทรัพยากรใน

ขั้นตอนนี้ผู้มีส่วนร่วมในโครงการร่วมกันก าหนดเป้าหมาย  อาจจะใช้วิธีการระดมสมอง  โดยจัด

บรรยากาศให้มีลักษณะแบบประชาธิปไตย  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ งกันและกัน  จนได้เป้าหมายที่

ทุกคนเห็นสอดคล้องกัน  หรือเป็นเป้าหมายส าคัญท่ีต้องการบรรลุ 

3) การพัฒนากลยุทธ์เพ่ือปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย  (developing  strategies)  ขั้นตอนนี้ผู้

มีส่วนร่วมในโครงการร่วมกันรับผิดชอบและพัฒนากลยุทธ์เพ่ือให้กิจกรรมในโครงการด าเนินงานให้

ประสบความส าเร็จ  การพัฒนากลยุทธ์อาจใช้การระดมสมอง  การพิจารณาทบทวนอย่างรอบคอบ  

การตกลงร่วมกันฉันทามติ  (consensual  agreement)  กลยุทธ์ที่พัฒนาจะถูกน าไปปฏิบัติแล้วมี

การทบทวน  ตรวจสอบเกี่ยวกับประสิทธิผล  และความเหมาะสม 

4) การจัดหาหลักฐานที่ แสดงถึงความก้ าวหน้าในการปฏิบัติ งาน  (documenting  

progress)  ในขั้นนี้ผู้มีส่วนร่วมในโครงการพิจารณาถึงหลักฐานที่จะแสดงให้เห็นถึงหลักฐานที่จะ

แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า  ความสัมพันธ์กับเป้าหมายของโครงการ  มีความตรงประเด็น  และ

หลักฐานต้องมีความน่าเชื่อถือ 

  ในแต่ละขั้นตอนที่กล่าวข้างต้นนักประเมินภายนอกและผู้มีส่วนร่วม  (นักประเมินภายใน)  

ในโครงการจะท างานร่วมกัน  โดยตัวนักประเมินภายนอกมีบทบาทเป็นที่ปรึกษาของการท างาน

มากกว่าที่จะท าบทบาทของผู้ประเมิน  ทั้งนี้บทบาทของนักประเมินภายนอกอาจเกี่ยวข้องกับการเก็บ

รวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลและการให้ข้อมูลป้อนกลับ  ในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้มี

ส่วนร่วมในโครงการ  ผลจากการท างานร่วมกันในกระบวนการประเมินแบบเสริมพลัง  ผู้มีส่วนร่วมจะ
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ได้รับความรู้  ได้ฝึกฝน  ได้รับประสบการณ์  และเข้าใจเทคนิคเฉพาะของการด าเนินการประเมิน  ซึ่ง

จะมีประโยชน์ต่อการน าผลการประเมินไปใช้  และเกิดการพัฒนาด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล  ให้

เป็นไปอย่างมีความหมาย  และเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการประเมินโครงการต่อไป 

ลักษณะของการประเมินแบบเสริมพลัง 

 จุดเน้นของการประเมินแบบเสริมพลัง  คือ  การพัฒนาปรับปรุงโครงการ  และการเรียนรู้

ตลอดชีวิต  ในบริบทของการประเมินแบบเสริมพลัง  นักประเมินภายนอกจะมีบทบาทในการพัฒนา

บุคลากรหลายลักษณะดังนี้ 

1) การฝึกอบรม  (Training)  เป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรภายใน โดยการให้ความรู้

เกี่ยวกับวิธีการประเมิน  เทคนิคการประเมินท าให้บุคลากรภายในเกิดการเรียนรู้ทุกขั้ นตอนของการ

ท างานมุ่งให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในวิธีการมากกว่าให้ความรู้ต่างๆ  ดังที่ เฟทเธอร์แมน ได้

กล่าวในเชิงเปรียบเทียบว่า “ถ้าสอนวิธีจับปลาแก่เขา เขาจะสามารถเลี้ยงชีพได้ตลอดชีวิต” 

2) การอ านวยความสะดวก (Facilitation) โดยบทบาทนักประเมินเป็นผู้ชี้แนะแนวทางใน

การประเมิน กระตุ้นก ากับการท างาน พยายามขจัดอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ข้อเสนอแนะ  

เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่ากระบวนการประเมินไม่ล้มเหลว 

3) การได้รับการสนับสนุน (Advocacy) เป็นขั้นตอนของการน าผลการประเมินตนเองไปใช้ 

ประโยชน์  โดยการน าผลการประเมินสนองผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้บริหาร  หรือแหล่งทุนสนับสนุน  

เพ่ือขอรับการสนับสนุนด้านทรัพยากรในการด าเนินงาน  โดยผลที่ได้จากการประเมินอาจจะเป็นไป

ทางบวก  คือ  บรรลุผลตามที่ต้องการก็สามารถของการสนับสนุนเพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ 

4) การสร้างความกระจ่าง  (Illumination)  เป็นการสร้างความกระจ่างให้เกิดกับบุคลากร

ภายในที่ผ่านประสบการณ์การท าการประเมินผลตนเอง  ผลที่ได้จากการประเมินแบบเสริมพลังเป็น

กระบวนการที่ช่วยเปิดหูเปิดตา  ท าให้เกิดประสบการณ์  ในการเรียนรู้  กระบวนการนี้ถือว่าเป็นการ

พัฒนาบุคลากรให้เกิดความชัดเจนในตนเอง  ท าให้เกิดการสร้างชุมชนของผู้รู้ขึ้น 

5) การมีเสรีภาพในการก าหนดอนาคตของตนเอง (Liberation) เกิดขึ้นหลังจากที่กระบวน 

การประเมินแบบเสริมพลังช่วยท าให้บุคลากรเกิดการพัฒนา  และท าให้เขาเหล่านั้นสามารถมองเห็น

อนาคตของตนเองว่าควรพัฒนาไปในทิศทางใดถือเป็นการให้เสรีภาพกับคณะท างานในการก าหนด

แนวทางการด าเนินงาน  และพัฒนางานของตนเองกล่าวคือ เป็นการท าให้บุคลากรสามารถใช้

ความคิดท่ีอิสระจากกรอบความคิดแบบเดิมสามารถสร้างและก าหนดแนวทางของตนเองได้ 
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  การประเมินแบบเสริมพลังมีประโยชน์หลายประการ ดังนี้ 1) ช่วยสร้างทั้งเทคนิควิธีการ

ประเมินและความรู้เกี่ยวกับการประเมิน เนื่องจากการประเมินแบบเสริมพลังถูกออกแบบ  เพ่ือ

สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสามารถตัดสินใจด้วยตนเอง 2) ช่วยเพ่ิมการบูรณาการวิธีเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพเข้าด้วยกัน 3) การร่วมมือรวมพลังในกระบวนการประเมิน  ช่วยให้ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียรู้สึกเป็นเจ้าของในกระบวนการประเมิน 4) การตัดสินด้วยตนเองในกระบวนการประเมินจะ

ช่วยเพ่ิมความตระหนักในคุณค่า  หรือความต้องการของการประเมิน 5) ช่วยสนับสนุนในการพัฒนา

เป้าหมายและวิธีวิทยากรวิจัยช่วยสร้างความเข้าใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบ  และการ

ด าเนินการประเมินได้อย่างดี    

   9. รูปแบบการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis Approach) 

         นิศา ชูโต (2547: 20-22) กล่าวถึงการประเมินรูปแบบการวิเคราะห์ระบบ ไว้ว่า ใน

การวิเคราะห์นั้นจะต้องมุ่งถึงผลที่ได้จากโครงการ และพยายามหาความเกี่ยวข้องของรูปแบบของ

แผนงานที่วางในโครงการกับตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ข้อมูลต่าง ๆ และผลที่จะเกิดจากโครงการต้องวัดในเชิง

ปริมาณ และสาเหตุที่เป็นเรื่องของเหตุและผลได้  ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติและวิธีการประเมินส่วน

ใหญ่มักจะเป็นเทคนิคการทดลองเพ่ือดูผลของการวางแผนแบบต่าง ๆ ในสภาพการณ์ทางธรรมชาติ  

รูปแบบนี้ได้น าแนวคิดและเทคนิคของการวางแผนการจัดการให้สอดคล้องกับการก าหนดงบประมาณ  

เทคนิคนี้เรียกว่า PPB (Planning  Programing  and Budgeting) เพ่ือการสร้างผลผลิตสูงสุด  โดยมี

ความเชื่อที่ว่า  ปัจจัยเบื้องต้น (Input)  กระบวนการ  (Process)  และผลผลิต (Output)  มีความสัมพันธ์

กันในลักษณะฟังก์ชั่นการผลิตที่สม่ าเสมอและมั่นคง และสามารถวัดผลได้ในเชิงปริมาณ การประเมินตาม

แนวคิดนี้นิยมใช้การทดลอง มีการออกแบบกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม เพ่ือหาข้อสรุปเชิงสาเหตุ

ระหว่างปัจจัยเบื้องต้นและผลผลิต  พร้อมทั้งสรุปผลที่ได้ว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ รูปแบบการ

วิเคราะห์ระบบสามารถประเมินได้ 3 ด้าน  ได้แก่ 

 1. การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) เป็นการประเมินว่า  ปัจจัยที่ต้องการมีอะไรบ้าง

พอเพียงหรือไม่  ภายใต้ปัจจัยนี้มีทางเลือกใด หรือโปรแกรมใดที่เราควรด าเนินการเพื่อให้บร รลุ

จุดมุ่งหมายของโครงการ  การประเมินปัจจัยเบื้องต้น  ได้แก่  บุคลากร  เงิน  วัสดุอุปกรณ์  จะช่วยให้

ผู้ด าเนินโครงการเลือกแผนจัดโปรแกรมได้อย่างเหมาะสม หรือถ้าประเมินโครงการที่ด าเนินไปแล้วผล

จากการประเมินปัจจัยก็จะให้ค าตอบว่าการด าเนินโครงการที่ท าไปนั้นได้ด าเนินไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ 
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 2. การประเมินกระบวนการ (Process) เป็นการประเมินว่า ได้น าโครงการไปปฏิบัติตามแผน

ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  การประเมินกระบวนการสามารถท าได้ 2 ลักษณะ คือ มีการประเมินก่อนการ

น าไปปฏิบัติจริง ซึ่งอาจได้เสนอแนะให้ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติได้ ในลักษณะที่สอง คือการประเมิน

กระบวนการขณะปฏิบัติอยู่โดยการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมจะช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่

คณะกรรมการด าเนินโครงการอย่างมาก  

 3. การประเมินผลผลิต (Output) เป็นการประเมินผลว่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของโครงการ

หรือไม่ ซึ่งอาจท าได้ทันทีที่โครงการสิ้นสุด และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานต่อมาอีกภายหลัง

ในช่วง 6 เดือน เป็นต้น การประเมินช่วยให้การตัดสินใจการรับรอง ล้มเลิก หรือปรับขยายโครงการ  

 10. รูปแบบการประเมิน “CPO” ของเยาวด ีรางชัยกุล วิบูลย์ศรี        

        เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2548 : 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 ซึ่งคิดว่าน่าจะเหมาะที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยโดยตรง ดังปรากฏในภาพที่ 5 
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ภาพที่ 4 แบบจ าลองการประเมิน “CPO” (CPO’S Evaluation Model) 

 

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ท่ีใช้มีดังนี้ 

1.   -------------   หมายถึง เส้นแบ่งระหว่างองค์ประกอบ ซึ่งแยกกันไม่เด็ดขาด 

2.   หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแต่ละองค์ประกอบในลักษณะของการสื่อสาร 

            แบบสองทางอย่างครบวงจร 

3. C หมายถึง Context 

4. P หมายถึง Process 

5. O หมายถึง Outcome 
 

ตัวแบบ CPO ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วนใหญ่ ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง

ตามล าดับ คือ 

1. ปัจจัยพ้ืนฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ  (Context) ปัจจัยด้านนี้หมายถึง 

“บริบท” ต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวกับโครงการทั้งหมด เช่น ปัจจัยทางการเมือง ทางสังคม ทางวัฒนธรรม 
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รวมทั้งปัจจัยทางกายภาพ และทางด้านจิตใจ เป็นต้น การประเมินในส่วนนี้ เป็นการประเมินสภาวะ

แวดล้อมหรือ “บริบท” ต่างๆ ของโครงการนั้นๆ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร โดยพิจารณาถึง 

1.1 ความต้องการของโครงการ (Needs Assessment) เพ่ือให้ทราบถึงความจ าเป็น หรือ

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ 

1.2  ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility) เพ่ือให้ทราบถึงโอกาสในการจัดท าโครงการ 

1.3  การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือระบุถึงสิ่งที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นจากโครงการ 

1.4 ความพร้อมและทรัพยากรในด้านต่าง ๆ เช่น เงินทุนหรืองบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 

บุคลากร เป็นต้น 

2. กระบวนการปฏิบัติระหว่างด าเนินโครงการ (Process) ค าว่า “กระบวนการ” หมายถึง

ขั้นตอนหรือกรรมวิธีที่จะต้องปฏิบัติตามล าดับก่อนหลังอย่างเป็นระบบ และครบวงจรในระหว่าง

ด าเนินโครงการ กระบวนการดังกล่าวอาจจะแตกต่างกันไปตามเป้าหมายในเชิงปรัชญาของแต่ละ

โครงการ เช่น โครงการธุรกิจ เป้าหมายหลักก็คือ การแสวงหาก าไรจากการด าเนินธุรกิจนั้นๆ ให้ได้

มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยลดต้นทุนการด าเนินงานให้เหลือน้อยที่สุด  ส่วนโครงการทางการศึกษา

ของรัฐ เป้าหมายหลักก็คือ การปลูกฝังความรู้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเด็กเยาวชน และบุคคลทั่วไป โดย

ค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติในระยะยาว โครงการบางประเภทนี้จะไม่มุ่งแสวงหาก าไรสูงสุดเป็นหลัก 

เป็นต้น ถึงแม้ว่ากระบวนการปฏิบัติระหว่างด าเนินโครงการอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเป้าหมายใน

เชิงปรัชญาของแต่ละโครงการนั้น ๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว แต่ส าหรับการประเมินโครงการโดยทั่วไปมี

องค์ประกอบส าคัญที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ ก็คือ ความสอดคล้องของกิจกรรมและช่วงเวลา โดย

พิจารณาถึง 

2.1 กิจกรรม (Activity) เพ่ือให้ทราบว่า กิจกรรมนั้นๆ มีความสอดคล้องหรือตรงกับ

วัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ และมีการจัดล าดับที่เหมาะสมต่อเนื่องกันมากน้อยเพียงใด 

2.2 ช่วงเวลา (Timing) เพ่ือให้ทราบว่า ช่วงเวลาที่จะด าเนินโครงการทางด้านกิจกรรม

นั้นๆ มีความเหมาะสมเพียงไร มีข้อจ ากัดประการใด และช่วงเวลาที่ก าหนดไว้นั้น สามารถจะ

ปรับเปลี่ยนไปจากเดิมได้ตามความจ าเป็นหรือไม่ และเพราะเหตุใด 

3. ผลผลิตของโครงการ (Outcome) ค าว่า “ผลผลิต” (Outcome) นั้น นักประเมินบางท่าน

ใช้ค าว่า “ผลผลิต” (Product) ซึ่งหมายถึง ผลที่ได้รับจากการกระท าใด ๆ แต่บางท่านใช้ค าว่า 

“ผลลัพธ์” (Output) ซึ่งหมายถึง ผลงานหรือสิ่งที่ปรากฏออกมาภายหลัง ดังนั้น ค าว่า “ผลผลิต” ที่
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ใช้นี้ 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 าดับในการประเมินผลผลิตของโครงการใด ๆ ก็ตาม เป็นการ

ประเมินเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากโครงการนั้น ๆ โดยพิจารณาถึง 

3.1 ผลรวม (Overall) เพ่ือให้ทราบถึงผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากกิจกรรมของโครงการ ทั้ง

โดยทางตรงและทางอ้อม 

3.2 ผลกระทบ (Impact) เพ่ือให้ทราบถึงผลที่ตามมาจากการด าเนินโครงการนั้น ๆ ทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งจากที่คาดหวังไว้ และมิได้คาดหวังไว้ด้วยคุณค่าหรือประโยชน์ (Utility) 

เพ่ือให้ทราบถึงคุณค่าหรือความส าคัญของผลที่ได้มาจากการประเมิน  ทั้งนี้เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ใน

การตัดสินใจ หรือเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมต่อไป 

 สมถวิล วิจิตรวรรณา (2552: 23-25) ได้อธิบายถึงรูปแบบการประเมินโครงการไว้ว่า โมเดล

การประเมินหรือรูปแบบการประเมินคือ กรอบความคิดในการประเมินที่เสนอโดยนักประเมินที่มี

ชื่อเสียง มีผู้เสนอรูปแบบการประเมินหลากหลาย ในที่นี้จะน าเสนอเฉพาะรูปแบบที่นิยมใช้จ านวน    

7 รูปแบบ  มีแต่ละรูปแบบการประเมินมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน  รูปแบบการประเมินโครงการ

ตั้งแต่ 1 ถึง 5 เป็นรูปแบบการประเมินดั้งเดิมก่อน ค.ศ.1989  ต่อมาการประเมินตั้งแต่ ค.ศ.1989  

พัฒนาไปในแนวทางการเน้นการใช้ประโยชน์จากผลการประเมิน การประเมินแบบมีส่วนร่วม และ

การประเมินที่ให้ความส าคัญกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการประเมิน (Stakeholder) ท าให้เกิด

รูปแบบการประเมิน 6 ถึง 7 ในที่นี้จะกล่าวสรุป ทั้ง 7 รูปแบบ ดังนี้ 

 1.  รูปแบบการประเมินที่ยึดจุดมุ่งหมาย (Objective model หรือรูปแบบ Tyler) นิยามการ

ประเมินรูปแบบนี้ คือ การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับจุดมุ่งหมายของโครงการ โครงการที่

ประสบผลส าเร็จ คือ โครงการที่บรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการการเลือกรูปแบบนี้ จุดมุ่งหมายของ

โครงการ ต้องเขียนอย่างชัดเจน ครอบคลุม และสามารถท าการวัดได้ 

 2. รูปแบบการประเมินแบบชิป (CIPP model) น าเสนอโดยสตัฟเฟิลบีม นิยามการประเมิน

รูปแบบนี้ คือ กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพ่ือใช้เป็นทางเลือกในการ

ตัดสินใจ มีรูปแบบการประเมิน 4 ด้าน คือ 
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  2.1  การประเมินสภาวะแวดล้อม  (context  Evaluation : C)  เป็นการประเมินสภาวะ

แวดล้อมก่อนการก าหนดโครงการ เช่น ประเมินสภาพสังคม เศรษฐกิจ ความต้องการจ าเป็น เพ่ือ

ก าหนดโครงการขึ้นมา 

  2.2  การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input  Evaluation : I)  เป็นการประเมินก่อนเริ่มการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมพอเพียงของทรัพยากร เพ่ือให้น าทรัพยากรมาใช้ เพ่ือให้

โครงการบรรลุผล 

  2.3  การประเมินกระบวนการ (Process  Evaluation : P) เป็นการประเมินในระหว่าง

ด าเนินโครงการ เพ่ือหาข้อบกพร่องของการปฏิบัติการทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จะได้น าไปปรับปรุงพัฒนาแก้ไข

การด าเนินการในแต่ละช่วงให้ทันเวลาต่อไป 

  2.4  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) เป็นการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบ

ผลผลิตที่เกิดขึ้นบรรลุจุดประสงค์โครงการเพียงใด การประเมินจะต้องปรับปรุงหรือขยาย หรือยกเลิก

ในเรื่องใดบ้าง 

 3. รูปแบบการประเมินเชิงระบบ (System Approach) คือ การประเมินปัจจัยน าเข้า  

กระบวนการและผลผลิต การประเมินปัจจัยน าเข้าเป็นการประเมินทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ เช่น  

งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เนื้อหา หลักสูตร เป็นต้น กระบวนการเป็นการประเมินการด าเนินงาน  

เช่น  ความถูกต้อง รวดเร็วของการด าเนินงาน การประสานงาน การให้บริการ เป็นต้น ส าหรับ

ผลผลิตเป็นการประเมินผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

 4.  รูปแบบการประเมินการฝึกอบรมแบบเคิร์กแพททริก (Kirkpatrick  model) เป็นรูปแบบ

ที่ออกแบบเพื่อประเมินการอบรม ประกอบด้วย  4  ด้าน  คือ 

  4.1  ประเมินปฏิกิริยา  ความพึงพอใจด้านบริการต่างๆ ของผู้รับการอบรม 

  4.2  ประเมินความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมผู้รับการอบรม 

  4.3  ประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้รับการอบรม  และการน าความรู้ไปใช้ใน

องค์การ 

  4.4  ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์การของผู้รับการอบรม อาทิ  การเพ่ิมคุณภาพการ

ผลิต การลดค่าใช้จ่าย การลดความผิดพลาด เป็นต้น 

 5.  รูปแบบการประเมินแบบเคาน์ทิแนนซ์ของสเตค  (Stake’s  Countenance  model)  

การประเมินประกอบด้วยกิจกรรมหลัก  2 ประการ  คือ  การบรรยายและการตัดสิน  ประกอบด้วย 
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  5.1  บรรยายลักษณะตัวแปร 3 ด้าน  (สิ่งที่มีอยู่ก่อน  กระบวนการ  ผลผลิต)  ของ

โครงการบรรยายความสัมพันธ์  (เชิงเหตุผล)  ในสิ่งที่วัดระหว่างตัวแปรทั้ง  3 ด้าน  บรรยาย

ความสัมพันธ์  (เชิงประจักษ์)  ที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงระหว่างตัวแปร  บรรยาย  ความสอดคล้อง

ระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละตัวแปร 

  5.2  ตัดสินคุณค่าจากข้อมูลของตัวแปรที่เป็นส่วนของมาตรฐานกับข้อมูลส่วนที่เป็นการ

ตัดสิน 

 6.  รูปแบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม  (Collaborative  Evaluation)  เป็นรูปแบบที่ผู้วิจัย

เปลี่ยนบทบาทจากผู้ควบคุมการประเมินมาเป็นผู้ ให้ความร่วมมือให้ค าปรึกษาหารือที่สร้างสรรค์  ให้

ความรู้วิธีที่จะปรับปรุงโครงการแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท างานประเมินร่วมกัน  และมีส่วนส าคัญในการ

ตัดสินใจ  (เดิมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเพียงแหล่งข้อมูลการประเมิน)  ท าให้ผู้มีส่วนร่วมเกิดความรู้สึก

เป็นเจ้าของทั้งในกระบวนการประเมิน  และข้อค้นพบจากการประเมิน  ซึ่งมีประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้

มีส่วนร่วมมากกว่าการใช้ผลการประเมินเท่านั้น  นอกจากนั้นผู้วิจัยมีบทบาทเป็นตัวกลางใน

กระบวนการเจรจาต่อรองระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ  แต่ทั้งนี้ ระดับของการมีส่วนร่วม

แตกต่างกัน มีตั้งแต่มีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อย จนถึงระดับท่ีเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ทุกข้ันตอน 

 7. รูปแบบการประเมินของแพตตันที่มุ่งใช้ประโยชน์จากการประเมิน (Patton’s Utilization  

model)  การประเมินโครงการที่ใช้วิธีการวิจัยเชิงประเมินแบบเดิมที่ใช้รูปแบบหรือแบบจ าลองต่างๆ  

เช่น  CIPP  มักมีข้อจ ากัดว่าไม่ได้น าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์เท่าที่ควร  แต่เป็นการประเมินตาม

หน้าที่เท่านั้น ดังนั้น Patton จึงเกิดแนวคิดว่า  ถ้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการประเมิน (Stakeholder)  

ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินตั้งแต่ต้น  ก็จะท าให้ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับและมี

การน าผลไปใช้  และผู้วิจัยควรเปลี่ยนบทบาทจากการด าเนินการประเมินอย่างเข้มงวดเหมือนการ

จับผิดมาเป็นบทบาทในบรรยากาศที่สนับสนุน  แนะน าประสานงานกับผู้ด าเนินโครงการ  มีการ

แลกเปลี่ยนความเห็น  ปรึกษาน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาโครงการเป็นระยะ  การประเมิน

ในรูปแบบนี้มีลักษณะโน้มเอียงเป็นการประเมินเชิงคุณภาพ  (Qualitative) 

 ศิริชัย กาญจนวาสี (2553: 113 – 127) ได้สรุปรูปแบบการประเมินไว้ 28 รูปแบบ  ดังนี้ 

 1.  การประเมินท่ีเน้นการตัดสินใจโดยใช้วิธีเชิงระบบ (SD  Models) 

      รูปแบบการประเมินตามแนวคิดนี้ประกอบด้วย 

  1.1  System  Analysis 
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  กระทรวงกลาโหมของสหรัฐ (1956) ได้น าเทคนิค Planning, Programming and  

budgeting  System  (PPBS)  ซึ่งมีรากฐานมาจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาใช้ในหน่วยงานของทาง

รัฐบาลเพื่อการสร้างผลผลิตสูงสุด  โดยมีความเชื่อว่า ปัจจัยเบื้องต้น (Input) กระบวนการ (Process)  

และผลผลิต (Output) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะฟังก์ชันการผลิตที่สม่ าเสมอ และมั่นคง และ

สามารถวัดผลได้ในเชิงปริมาณ การประเมินตามแนวคิดนี้นิยมใช้การทดลอง  มีการออกแบบกลุ่ม

ทดลอง  และกลุ่มควบคุมเพ่ือหาข้อสรุปเชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยเบื้องต้น และผลผลิต พร้อมทั้ง

สรุปผลที่ได้ว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่  ตลอดจนนิยมเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับโครงการอ่ืนๆ  ใน

แง่ผลผลิตตามท่ีคาดหมายโดยใช้เกณฑ์การสิ้นเปลืองทรัพยากรน้อยที่สุด 

 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

คาดคะเนค่าใช้จ่ายของทางเลือกต่างๆ  เพ่ือให้แน่ใจว่าทางเลือก  หรือโครงการนั้นมีค่าใช้จ่ายอยู่ใน

วงเงินที่มีอยู่และเป็นไปได้ 

 1.3  Program  Evaluation  and  Review  Techniques  (PERT) 

  PERT  เป็นเทคนิคการทบทวนและประเมินการจัดกิจกรรมขององค์กร  เพ่ือให้ผล

การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย  และเสร็จทันเวลาที่ก าหนด  โดยอาศัยการสร้างแผนผังการ

ด าเนินกิจกรรมตามขั้นตอน  และประมาณเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม  เพ่ือหาเส้นทางการด าเนิน

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
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จะต้องให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการติดตามควบคุมผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

และเป็นประโยชน์ส าหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์การด าเนินงาน 

 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)  
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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 

  รูปแบบการประเมินที่เรียกว่า  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

ประเมินผลลัพธ์  (Outcome  Evaluation)  นักประเมินจะต้องรวบรวมข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับ

โครงการ  และให้ตรงกับความต้องการของผู้บริหาร  โดยจะต้องทราบว่าใครมีอ านาจในการตัดสินใจ  

ผู้บริหารต้องการข้อมูลอะไร  และนักประเมินควรเป็นคนกลางที่ไม่มีส่วนร่วมในโครงการ 

 2.  การประเมินท่ีเน้นการตัดสินใจ  โดยใช้วิธีเชิงธรรมชาติ (ND  Models) 

 รูปแบบการประเมินตามแนวคิดนี้  ประกอบด้วย 

 2.1 Utilization – Focused  Approach  (UFA) 

  รูปแบบการประเมินที่เน้นการน าผลไปใช้ประโยชน์ Patton ให้แนวทางว่าบุคลิกภาพ

ของนักประเมินเป็นกุญแจสู่การใช้ประโยชน์ของผลการประเมิน  นักประเมินจะต้องสร้างสัมพันธ์กับผู้

ต้องการใช้ข้อมูลโดยตรง  พัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัว  เพ่ือล่วงรู้ความต้องการข้อมูล  การตัดสินใจที่

ต้องการท า  และป้อนข้อมูลที่เขาต้องการ  การด าเนินงานสามารถกระท าได้   โดยระบุผู้ที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงที่ต้องการใช้ผลการประเมิน  ก าหนดประเด็นของการประเมินให้ชัดเจน  เลือกวิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  และใช้เกณฑ์การตัดสินอันเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ผลการประเมิน  

เสนอผลการประเมินโดยให้ผู้ใช้ผลการประเมินเป็นผู้สรุป  และตัดสินคุณค่าของสิ่งที่มุ่งประเมิน  

จากนั้นจึงท าการเผยแพร่ผลการประเมิน 
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 2.2 Stakeholder – Based  Approach 

  เป็นรูปแบบการประเมินที่ให้ความส าคัญและเน้นการสนองตอบความต้องการ  

ทราบผลการประเมินของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  กลุ่มผู้สนใจและเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ประ เมิน 

(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  ผู้ใช้บริการกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มพลังต่างๆ  เป็นต้น 

 2.3 Responsive  (Countenance)  Model 

  รูปแบบการประเมินที่สนองความต้องการสารสนเทศของผู้สนใจใช้ผลการประเมิน  

โดยพยายามสะท้อนคุณค่าของการด าเนินงานตามทัศนะของผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายอย่างกว้างขวาง  

Stake  เสนอให้ใช้วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี  (case  study)  รวบรวมข้อมูลโดยเน้นการสังเกตและ

สัมภาษณ์ตามสภาพธรรมชาติ  โดยใช้นักสังเกตหลายๆ  คนท าการสังเกตกลุ่มผู้เกี่ยวข้องหลายๆ  

กลุ่ม  เน้นข้อมูลที่เกี่ยวกับการรับรู้กระบวนการและผลกระทบในด้านการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่

เกิดขึ้น  โดยพิจารณาองค์ประกอบของการประเมิน 3 ส่วน คือ Antecedents, Transaction และ 

Outcomes วิธีการประเมินเน้นการบรรยายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบตามที่คาดหวังและเกิดขึ้น

จริง และตัดสินคุณค่าโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานในทัศนะของผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่าง ๆ ส่วนการตัดสิน

คุณค่าสุดท้ายให้เป็นหน้าที่ของผู้ใช้ผลการประเมิน จะก าหนดเกณฑ์และท าการชั่งน้ าหนักคุณค่าของ

ฝ่ายต่าง ๆ เอาเอง 

 2.4 Creative  Approach 

  รูปแบบนี้ ได้ เน้นว่า  ไม่มีวิธีดีที่สุ ดเพียงวิธี เดียวในการประเมินเนื่องจากทุก

สถานการณ์ของการประเมินมีความสลับซับซ้อน  และมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น
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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  เป็นการประเมินที่ใช้กระบวนการแก้ปัญหา

ในการปรับเปลี่ยนสถานการณ์ และการประเมินให้เหมาะสมกัน  โดยอาศัยความสามารถส่วนตัวของ

นักประเมินในการสังเกตเจรจาต่อรอง ปฏิสัมพันธ์กับองค์ประกอบแวดล้อม เพื่อออกแบบการประเมิน

จึงต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และกล้าหาย  มีความกระตือรือร้น ตอบสนองได้ไว ปรับตัวได้ดี  

และสามารถให้ความรู้ผู้เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจในกระบวนการประเมิน  และการใช้ผลการประเมิน

โดยมีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง 

 2.5 Transactional  Approach 

  รูปแบบนี้ ใช้แก้ไขความแตกแยกหรือขัดแย้งอันเนื่องมาจากการด าเนินโครงการและ

ประสานรอยร้าวด้วยหลักการบริหารความขัดแย้ง รูปแบบการประเมินนี้เริ่มด้วยการประชุมเพ่ือ

รับทราบปัญหาของกลุ่มผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง สร้างเครื่องมือติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของ

สถานการณ์เกี่ยวกับการรับรู้ปัญหา ความคาดหวังของกลุ่มต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนโครงการให้เหมาะสม

โดยสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน ติดตามควบคุมโครงการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ 

 2.6 Illuminative  Approach 

  รูปแบบนี้   เน้นการใช้ เทคนิคการสั งเกตแบบปลายเปิด  (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

ผลประโยชน์ต่างๆ  การตัดสินคุณค่า  และข้อเสนอแนะขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของผู้เกี่ยวข้องแต่ละฝ่าย 
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 3.  การประเมินท่ีเน้นการตัดสินคุณค่าโดยใช้เชิงระบบ  (SV  Models) 

 3.1  Consumer – oriented  Approach 

  รูปแบบการประเมินที่เน้นความส าคัญของผู้บริโภค  เป็นการตัดสินคุณค่าเชิง

สัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ  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 / 

ลบ  ที่อาจเกิดขึ้นตามมา  ขั้นตอนการประเมินที่ส าคัญควรประกอบด้วยรายการกิจกรรมของการวัด  

การตีค่า  การจัดล าดับความส าคัญ  การชั่งน้ าหนักผลตอบแทนและสังเคราะห์เพ่ือสรุปผล 

 3.2 Judicial  (Adversarial)  Approach 

  รูปแบบนี้ได้น าการพิพากษาคดีมาใช้เป็นวิธีการบรรลุข้อยุติเกี่ยวกับการตัดสินคุณค่า

ของสิ่งที่ประเมิน  ด้วยการน าสืบพยาน / หลักฐานของทีมนักประเมิน 2 ฝ่ายที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ผลของโครงการแตกต่างกัน  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักประเมินแต่ละฝ่ายแสดงหลักฐานที่น่าเชื่อถือที่สุด

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  ในขณะเดี ยวกัน  สมาคม
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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 การ

ประเมินโครงการแบบไม่อิงวัตถุประสงค์ของโครงการมีจุดมุ่งหมายเพ่ือทราบผลทั้งหมดของโครงการ  

เปรียบเทียบการด าเนินโครงการกับโครงการอ่ืน ๆ เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของการด าเนินงาน

วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  เพ่ือศึกษาอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายกับประสิทธิผล จากนั้นจึงสรุปผลการประเมิน

บุคลากร การด าเนินงาน และคุณค่าสรุปของโครงการ 

 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  

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)เป็นการประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดต่อองค์การ  

อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม เช่น การลดลงของปัจจัยเสี่ยง การ

เพ่ิมข้ึนของผลผลิต ประสิทธิภาพ เป็นต้น 
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 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 าให้สามารถ

ตรวจสอบผลของโครงการได้อย่างน่าเชื่อถือ 

 3.7 Value – Added  Approach 

  รูปแบบการประเมินแบบเน้นผลลัพธ์ที่ เป็นมูลค่าเพ่ิม 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) 

 รูปแบบการประเมินตามแนวคิดนี้  ประกอบด้วย 
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 4.1  Effective  Approach 

  รูปแบบนี้พยายามเพ่ิมโอกาสของการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์  เรียกว่า  

Effective Evaluation ซึ่งเป็นวิธีที่ผสมผสานระหว่างแนวคิดการประเมินแบบตอบสนองความต้องการ

ของผู้ ใช้ สารสนเทศ (responsive evaluation) กับวิธีการประเมินแบบธรรมชาติ   (naturalistic  

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  

ซึ่งเกิดจากการฝึกฝนและประสบการณ์ กับศิลปะของการเปิดเผยคุณภาพของการถ่ายทอดความรู้สึก

ที่กลั่นกรองผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือสะท้อนคุณค่าของสิ่งนั้นออกมา  วิธีการประเมินแนวนี้จึงขึ้นอยู่

กับความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และการฝึกหัดที่เหมาะสมของนักประเมิน  เพ่ือให้มีการรับรู้ที่ไว

และสามารถสะท้อนคุณค่าของสิ่งนั้นออกมาได้ 

 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
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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  

ผู้ เกี่ยวข้องมีบทบาทส าคัญในการก าหนดประเด็นการประเมิน  และตัวแปรของการประเมิน  

ตลอดจนให้ความเห็นชอบต่อวิธีประเมิน  ส่วนผู้ประเมินมีหน้าที่ให้ความรู้  สร้างจิตส านึกของตัวเอง

ให้เกิดพลังของความร่วมมือที่จะพัฒนาสังคม กลุ่ม และตนเอง รวมทั้งรักษาดุลยภาพระหว่างวิธีการ

เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เมื่อผู้ประเมินและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นด้วยกับแนวทางนี้  และตกลงใจ

ที่จะร่วมมือกันจนเกิดฉันทามติของการประเมิน  โดยผู้ประเมินจะต้องมีคุณธรรม  มีบารมี  และเป็นที่

ยอมรับของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

 4.5 Empowerment  Approach 

  รูปแบบการประเมินแบบสร้างพลังการประเมิน  ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานตามแนวคิดของ

การประเมินแบบสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่ายการประเมินตามรูปแบบสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่าย  

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 
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 จากการศึกษารูปแบบการประเมินโครงการดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า 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) 

 2.7 รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model)  

        รูปแบบการประเมินแบบซิป เป็นรูปแบบการประเมินของ แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบิม 

และคณะ (Daneil L. Stufflebeam, 1971) โดยได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการประเมิน เรียกว่า 

แบบซิปโมเดล (CIPP Model) เป็นการประเมินที่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง  โดยมีจุดเน้นที่ส าคัญคือใช้

ควบคู่กับการบริหารโครงการเพ่ือหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา วัตถุประสงค์

ของการประเมินคือการให้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ ความส าคัญของแบบจ าลองซิป เป็นกลไกในการ

ให้ข้อมูลย้อนกลับที่จ าเป็นมายังโครงการ ซึ่งจะท าให้มีสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจอย่าง

ต่อเนื่อง ข้อสมมุติเบื้องต้น 4 ประการของแบบจ าลองซิปมีดังนี้ 1) การประเมินเป็นบริการสนเทศเพ่ือ

การตัดสินใจที่ควรให้สารสนเทศที่จ าเป็นต่อผู้ตัดสินใจ 2) การประเมินเป็นวงจรและกระบวนการที่มี

ความต่อเนื่องที่ต้องด าเนินการประเมินโครงการทั้งหมดอย่างเป็นระบบ 3) กระบวนการประเมิน มี 3 

ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ การบรรยายสิ่งที่ต้องการประเมิน และการได้มาซึ่งข้อมูล  4) ขั้นตอนการ

วิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจทางเลือกต่าง ๆ ในกระบวนการประเมินกิจกรรมที่

ต้องการท าร่วมกันระหว่างนักประเมินที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ตัดสินใจ  
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 รูปแบบการประเมินแบบซิปและการน าไปใช้ 

 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 (Need) ปัญหา (Problem) คุณสมบัติที่มีค่า (Assets) และโอกาส (Opportunities) ที่

จะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขแวดล้อมหนึ่งที่ก าหนด การประเมินบริบทอาจจะประเมินได้ทั้งก่อน ระหว่าง

หรือแม้กระทั่งหลังการด าเนินโครงการ แผนงานหรือสิ่งแทรกแซง (Intervention) อ่ืนๆ (Stufflebeam 

and Shinkfield, 2007: 336) ในกรณีประเมินบริบทก่อนการด าเนินโครงการ องค์กรหรือหน่วยงานจะ

ใช้ผลจากการประเมินบริบทเพ่ือช่วยจัดล าดับความส าคัญและก าหนดเป้าหมายส าหรับโครงการนั้น แต่

ถ้าเป็นการประเมินบริบทระหว่างหรือหลังด าเนินโครงการ องค์กรและหน่วยงานมักจะด าเนินการและ

จัดท ารายงานการประเมินบริบทควบรวมไปกับการประเมินปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต กรณี

นี้การประเมินบริบทจึงมีประโยชน์ส าหรับการตัดสินใจก าหนดเป้าหมายของโครงการและช่วยให้

ผู้รับบริการได้ประเมินว่าโครงการหรือสิ่งแทรกแซงดังกล่าวมีคุณประโยชน์ตอบสนองหรือเป็นไปตาม

ความต้องการจ าเป็นของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ หรือไม่เพียงไร เทคนิควิธีการที่ใช้ในการประเมินบริบทควร

ใช้วิธีการเก็บรวบรวมสารสนเทศอย่างหลากหลาย ครอบคลุมสมาชิกท่ีเป็นประชากรเป้าหมาย รวมทั้ง

สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ของโครงการหรือสิ่งแทรกแซงนั้น ซึ่งโดยปกติมักเริ่มจากการซักถามผู้รับริการและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือช่วยระบุขอบข่ายการศึกษา หลังจากนั้นนักประเมินอาจจะท าการทดสอบ

สมมติฐานเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นในการรับบริการหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการ

ให้บริการ ผลการประเมินบริบทสามารถน ามาใช้ได้อย่างกว้างขวางยกตัวอย่างเช่น ผู้บริหารสามารถ

น าผลการประเมินที่ได้ไปใช้สื่อสารกับสมาชิกในองค์กรเพ่ือแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ  

จุดแข็ง จุดอ่อน ความต้องการจ าเป็น แต่ส าหรับนักพัฒนาโครงการก็สามารถที่จะน าผลการประเมิน
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บริบทไปใช้เพื่อสนับสนุนขอรับทุนหรือจัดท าสัญญาต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ ส าหรับโรงเรียนนั้นก็อาจ

ใช้การประเมินบริบทเพ่ือให้ความช่วยเหลือนั กเรียนและผู้ปกครองในการชี้แนะและพัฒนา

ความก้าวหน้าทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น ในส่วนของนักประเมินก็ต้องใช้ผลการประเมินบริบทเพ่ือ

ก าหนดวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสมและมีความสัมพันธ์กับแผนงานโครงการหรือสิ่งแทรกแซงนั้น ๆ 

  การประเมินบริบท เป็นการประเมินเพ่ือให้ได้ข้อมูลส าคัญ  เพ่ือช่วยในการก าหนด

วัตถุประสงค์ของโครงการ  ความเป็นไปได้ของโครงการเป็นการตรวจสอบเพื่อตอบค าถามต่าง ๆ เช่น 

 - เป็นโครงการที่สนองปัญหาหรือความต้องการจ าเป็นที่แท้จริงหรือไม่ 

 - วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรหรือ 

นโยบายหน่วยเหนือหรือไม่ 

 - เป็นโครงการที่เป็นไปได้ในแง่ของโอกาส ที่จะได้รับการสนับสนุนจากองค์การต่าง ๆ  

หรือไม ่

  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

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
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โครงการหลีกเลี่ยงความสูญเปล่าใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจาการใช้นวัตกรรมหรือโครงการที่ไม่ก่อให้เกิด

ประโยชน์คุ้มค่าถึงทรัพยากรที่จะต้องสูญเสียไป 

  การประเมินปัจจัยน าเข้า เป็นการประเมินเพ่ือใช้ข้อมูลตัดสินใจปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับโครงการเหมาะสมหรือไม่ โดยดูว่าปัจจัยที่ใช้จะมีส่วนช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการหรือไม่  

เป็นการตรวจสอบเพื่อตอบค าถามท่ีส าคัญ  เช่น   

 - ปัจจัยที่ก าหนดไว้ในโครงการ  มีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ 

   - กิจกรรม/ทางเลือกท่ีได้เลือกสรรแล้วที่ก าหนดไว้ในโครงการ มีความเป็นไปได้เพียงใด 

  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 

  การประเมินกระบวนการ เป็นการประเมินระหว่างการด าเนินโครงการ  เพ่ือหาข้อดีและ

ข้อบกพร่องของการด าเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้และเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานของ

โครงการนั้นด้วย  ซึ่งเป็นการตรวจสอบเพ่ือตอบค าถามที่ส าคัญ  เช่น 

   - การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่  กิจกรรมใดท าได้หรือท าไม่ได้ 

เพราะเหตุใด 
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 - เกิดปัญหา อุปสรรค ไม่ราบรื่น ไม่คล่องตัวหรือไม่อย่างไร 

 - มีการแก้ไขปัญหาอย่างไร 

  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 

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 ารายงานการประเมินผลผลิตที่ยังไม่มีวุฒิภ าวะสุกงอม 

(Premature) อย่างเพียงพอ อาจน าไปสู่ความไม่สามารถตัดสินใจได้เกี่ยวกับความต่อเนื่องของโครงการ

เพราะเหตุว่าท าให้ไม่พบผลลัพธ์ใด ๆ เกิดขึ้นเลย ทั้งนี้เนื่องจากผลลัพธ์ของโครงการต้องใช้ระยะเวลายาว
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พอสมควรในการศึกษา ติดตาม ดังนั้นถ้าหากการจัดท ารายงานการประเมินผลผลิตสู่สาธารณะได้มีการ

หน่วงเวลาอย่างสมเหตุสมผลแล้ว นักประเมินอาจจะพบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นภายหลังและมีความส าคัญอย่าง

ยิ่งส าหรับใช้สนับสนุนการด าเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องต่อไป 

  การประเมินผลผลิต เป็นการประเมินเพื่อดูว่าผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ หรือตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ โดยอาศัยข้อมูลจากการรายงานผลที่ได้จากการ

ประเมินสภาพแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น และกระบวนการร่วมด้วย ซึ่งเป็นการตรวจสอบเพ่ือตอบ

ค าถามท่ีส าคัญ ๆ เช่น 

 - เกิดผล/ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ 

 - คุณภาพของผลลัพธ์เป็นอย่างไร 

 - เกิดผลกระทบอื่นใดบ้างหรือไม ่

 ประเภทการประเมินและลักษณะของการตัดสินใจ ตามกรอบความคิดของรูปแบบการ

ประเมินซิป แสดงได้ดังแผนภาพ ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 แสดงประเภทของการประเมินและการตัดสินใจของสตัฟเฟิลบีม 

           ที่มา: ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ (2556: 95) 
 

 ในการประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยครั้งนี้ เพ่ือความเหมาะสมกับลักษณะและบริบทของโครงการ

การประเมินสภาพแวดล้อม 
(Context Evaluation) 

การประเมินสภาพปัจจยัเบื้องต้น 
(Input Evaluation) 

การประเมินกระบวนการ 
(Process  Evaluation) 

การประเมินผลผลติ 
Product  Evaluation) 

 

เลือกแผนการจัดแผนงานท่ีเหมาะสมที่สดุ 

 

การน าแผนงานท่ีก าหนดไวไ้ปปรับปรุง 

 

ควรปรับปรุงขยายแผนหรือควรลม้เลิก 

 

 ตัดสินใจเลือกวัตถุประสงค ์
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ผู้ประเมินเลือกใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปโมเดล (CIPP Model) ของ สตัฟเฟิลบิม (Stufflebeam 

: CIPP : 1971) เป็นการประเมินที่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง โดยมีจุดเน้นที่ส าคัญคือใช้ควบคู่กับการ

บริหารโครงการเพ่ือหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา วัตถุประสงค์ของการ

ประเมินคือ การให้ได้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ ซึ่งการประเมินเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ส าคัญ มุ่ง

ประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การประเมินสภาพแวดล้อม (Context  Evaluation) 2) การประเมินปัจจัย

เบื้องต้น (Input Evaluation) 3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 4) การประเมินผล

ผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ (Product Evaluation)    

 2.8 กระบวนการประเมินโครงการ 

          สมคิด พรมจุ้ย (2552: 43-48) ได้กล่าวถึงกระบวนการประเมินไว้ว่า ในการประเมิน

โครงการซึ่งถือเป็นการวิจัยรูปแบบหนึ่ง  มีกระบวนการด าเนินการประเมิน ซึ่งมีข้ันตอน 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 



96 
 

    ในการด าเนินงานขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 เมื่อเสร็จสิ้นถึงขั้นตอนที่  5 ผลลัพธ์ของงานที่นัก

ประเมินได้ก็คือ เค้าโครงการประเมิน (Evaluation  Proposal) หรือแผนการประเมินโครงการ ซึ่งอยู่

ในสภาพพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป 

 รายละเอียดการด าเนินการประเมินโครงการในแต่ละขั้นตอนมีดังนี้ 

  1.  วิเคราะห์โครงการที่มุ่งประเมิน : ประเมินอะไร 

         ในส่วนนี้เป็นการบรรยายโครงการเพื่อให้เกิดความรู้เกี่ยวกับโครงการที่มุ่งประเมิน 

    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  หรือรู้จักเป็นอย่างดีก่อนที่จะ

ประเมิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็นนักประเมินภายนอก 

      1.1.2 ท าให้มองเห็นกรอบแนวทางในการวางแผนประเมินโครงการ 

         1.1.3 เมื่อพบจุดเด่น – จุดด้อย  หรือความส าเร็จ – ล้มเหลวของโครงการนัก

ประเมินจะสามารถอธิบายเหตุผล หรือสาเหตุได้อย่างคมชัดยิ่งขึ้น โดยวิเคราะห์เชื่อมโยงความส าเร็จ  

ความล้มเหลวนั้นกับสภาพการด าเนินงานโครงการ 

       1.1.4 จะเป็นประโยชน์ต่อการบรรยายโครงการไว้ในรายงานการประเมินในชั้นของ

การเขียนรายงานการประเมิน 

 1.2 การวิเคราะห์โครงการที่มุ่งประเมิน 

   เป็นการยากที่ผู้ประเมินจะสามารถประเมินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดย

ปราศจากความรู้เกี่ยวกับโครงการที่มุ่งประเมิน  โดยข้อเท็จจริงและหลักการของการประเมินโครงการ  

ยิ่งผู้ประเมินมีความรอบรู้เกี่ยวกับโครงการที่มุ่งประเมินมากเท่าใดก็ยิ่งท าให้สามารถประเมินโครงการ

นั้นได้อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นที่ยอมรับแก่คนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ผู้ประเมินควรท าการศึกษา

หรือบรรยายโครงการที่มุ่งประเมินโดยการวิเคราะห์เอกสารโครงการ  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตลอดจนบุคคลที่เก่ียวข้องกับโครงการตามหัวข้อต่อไปนี้ 
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       1.2.1 โครงการมีความเป็นมาอย่างไร ใครท า ท าไมต้องท าโครงการนี้ ท าแล้วได้อะไร  

ตลอดจนหลักการและเหตุผลของโครงการ 

       1.2.2 ลักษณะของโครงการ เป็นโครงการทดลอง โครงการประจ าที่ด าเนินการ

ต่อเนื่อง หรือโครงการพิเศษ เป็นต้น 

   1.2.3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการคืออะไร ปฏิบัติประเมินได้หรือไม่ 

       1.2.4 รูปแบบการบริหารโครงการเป็นอย่างไร ผู้บริหารโครงการมีใครบ้าง มี

บุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือไม่ 

                     1.2.5 ทรัพยากรของโครงการมีอะไรบ้าง ใครหรือหน่วยงานใดเป็นผู้สนับสนุน

งบประมาณ 

     1.2.6 มีกิจกรรม เนื้อหาสาระ และข้ันตอนในการด าเนินโครงการอย่างไรบ้าง 

     1.2.7 โครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อไร 

                1.2.8 มีการก าหนดเกณฑ์ในการตัดสินผลส าเร็จของโครงการหรือไม่ ถ้ามีเกณฑ์

เหล่านั้นคืออะไร 

                     1.2.9 โครงการมีความเหมาะสมเพียงไรในเรื่องของความชัดเจน เป้าหมาย ผลงาน

และความเป็นไปได้ของโครงการ 

  2.  หลักการและเหตุผลของการประเมิน : ท าไมจึงต้องประเมิน 

        ในขั้นตอนนี้ต้องกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ  ตลอดจนความจ าเป็นและ

ความส าคัญของการประเมินผลโครงการนี้  รวมถึงผลดีของการประเมินโครงการหรือผลเสียที่อาจจะ

เกิดขึ้น  ถ้าไม่ได้ท 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 

        วัตถุประสงค์ของการประเมินเป็นกรอบหรือทิศทางให้ทราบว่าการประเมินครั้งนี้มุ่ง

ศึกษา มุ่งประเมินในด้านใดบ้าง จะเป็นการควบคุมทิศทางการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด การประเมิน

โครงการนั้นมุ่งให้ได้ข่าวสาร หรือข้อมูลที่เชื่อถือได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
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หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการตั้งวัตถุประสงค์ของการประเมิน  จะต้องเขียนอย่างชัดเจน  และให้

ทิศทางในการประเมินต้องตรงกับความต้องการใช้ผลการประเมินของผู้บริหารโครงการและผู้ที่

เกี่ยวข้อง เฉพาะเจาะจงวัดได้ ประเมินได้ เป็นปรนัย และเป็นที่ยอมรับของผู้ถูกประเมิน 

   ในการก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน บ่อยครั้งที่ได้ใช้แบบจ าลองการประเมินเป็น

กรอบในการก าหนดวัตถุประสงค์ในการประเมิน  ตัวอย่างการก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน  เช่น 

 1) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 

   2) เพื่อประเมินการบริหารโครงการ 

 3) เพื่อประเมินกระบวนการด าเนินงานของโครงการ 

 4) เพื่อประเมินผลการด าเนินงาน และผลกระทบของโครงการ 

 4.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการประเมิน : มีแนวคิดทฤษฎีอะไรบ้าง 

        เป็นการศึกษาถึงแนวคิด หลักการ ทฤษฎี แนวทางในการประเมิน แบบจ าลองการ

ประเมินรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมิน  ตลอดจนศึกษากรณีตัวอย่าง  งานประเมินที่

ท าการประเมินโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน  ซึ่งจะท าให้นักการประเมินโดยเฉพาะนักประเมิน

มือใหม่ เห็นแนวทางในการด าเนินงานประเมินได้ชัดเจนมากข้ึน   

 5.  การออกแบบการประเมิน : จะประเมินได้อย่างไร 

        ในขั้นนี้เป็นการก าหนดกรอบแนวทางการประเมินในรายละเอียดว่าตัวแปร หรือข้อมูล

ที่ต้องการศึกษามีข้อมูลด้านใดบ้าง จะสุ่มตัวอย่างอย่างไร  เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งใด  มีแนวทาง

การวัดอย่างไร  และจะวัดด้วยเครื่องมือประเภทใด  จะน าข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างไรและตัดสินผลการ

ประเมินด้วยเกณฑ์อะไร 

 6.  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน : เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมีอะไรบ้าง 

        เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมีหรือยัง จะใช้เครื่องมือที่มีอยู่แล้ว หรือจะต้องสร้างขึ้นมา

ใหม่  ถ้าสร้างเครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องสร้างให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการ

ประเมิน  ข้อค าถามควรเฉพาะเจาะจง  เป็นปรนัย  ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา  ทดลองใช้และ

ตรวจสอบคุณภาพขั้นพ้ืนฐานของเครื่องมือ เช่น ดัชนีความเที่ยง ความตรง  ความยาก ฯลฯ ก่อนที่จะ

น าเครื่องมือไปใช้จริง  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินอาจจะเป็นแบบสอบถาม  แบบส ารวจ  แบบ

สัมภาษณ์ แบบแจงนับ แบบวิเคราะห์ และแบบทดสอบ  เป็นต้น 

 7.  การเก็บรวบรวมข้อมูล : จะเก็บรวบรวมข้อมูลได้ด้วยวิธีการใด 



99 
 

        ในขั้นนี้จะเป็นส่วนน าไปสู่ความชัดเจนในวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือจะท าให้ทราบว่า

อะไรคือแหล่งของข้อมูลที่ต้องการ จะต้องเก็บข้อมูลที่ไหน เมื่อไร จากใคร เวลาใด และจะใช้เทคนิค

วิธีใดในการเก็บรวบรวมข้อมูลจึงจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียด

สมบูรณ์  และถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในการปฏิบัติผู้ประเมินไม่จ าเป็นต้องอาศัยวิธีการใดวิธีการ

หนึ่งเท่านั้น  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอาจจะเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธี  ที่ตอบสนอง

สภาพการด าเนินงานโครงการที่รับผิดชอบได้อย่างดีที่ผู้ประเมินอาจเลือกใช้  หรือคิดค้นวิธีการใหม่ได้

ตลอดเวลา  ตัวอย่างวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจและน่าจะสอดคล้องกับธรรมชาติของการ

ประเมินโครงการได้แก่ การวิเคราะห์ผลงาน การสอบถาม การสัมภาษณ์ การทดสอบความ สามารถ

ในการปฏิบัติงาน  การประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง การใช้สถานการณ์จ าลอง การอภิปราย การใช้เทคนิค   

เดลฟาย การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การนับ การวัด เป็นต้น 

 8.  การวิเคราะห์ข้อมูล : จะสรุปข้อมูลให้มีความหมายได้อย่างไร 

         กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลปกติจะไม่ใช้วิธีการที่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก  อาจใช้วิธีการ

เชิงสถิติบ้าง ตามความจ าเป็น เช่น ถ้าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ สามารถน ามาวิเคราะห์โดยสถิติต่างๆ  

อาทิเช่น แจกแจงความถี่ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อัตราส่วน ร้อยละ  ค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ t – test, F – test  เป็นต้น ข้อควรระวังใน

การวิเคราะห์ข้อมูล คือ จะใช้สถิติใดต้องตรวจสอบว่าข้อมูลเป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่ ส่วนข้อมูลที่

ไม่ใช่ปริมาณนั้นสามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis) 

 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลกับเกณฑ์  หากผลการเปรียบเทียบ 

สอดคล้องกัน หรือผ่านเกณฑ์หรือแตกต่างกันอย่างชัดเจน การตัดสินคุณค่าก็อาจท าได้อย่าง

ตรงไปตรงมา แต่ถ้าเป็นกรณีที่ข้อมูลมีลักษณะกล้ ากึ่งกันการตัดสินคุณค่าจะยากล าบากมากขึ้น และ

ในกรณีดังกล่าว อาจต้องดูข้อมูลสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ประกอบด้วย 

 9.  รายงานผลการประเมิน : จะน าผลการประเมินไปใช้ได้อย่างไร 

        เป้าหมายปลายทางของการประเมินโครงการ คือ การน าข้อมูลผลการประเมินไปใช้  

เพ่ือการวินิจฉัย สั่งการ หรือตัดสินใจในการปรับปรุง และพัฒนางานโครงการนับว่าเป็นขั้นตอนที่

ส าคัญที่สุด  ดังนั้นในขั้นตอนนี้นักประเมินจะต้องจัดท ารายงานการประเมินเพ่ือน าเสนอเป็นขั้นตอนที่

ส าคัญที่สุด ขั้นตอนนี้นักประเมินจะต้องจัดท ารายงานการประเมินเพ่ือน าเสนอให้ผู้บริหารได้ ใช้เป็น

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ  รายงานการประเมินสามารถท าได้ใน 2 ลักษณะ คือ รายงานสรุป
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ส าหรับผู้บริหารเป็นรายงานการสรุปผลการประเมินที่สั้นกะทัดรัด ปกติมีความยาว 1 – 3 หน้า  ให้

สารสนเทศที่ใช้ประกอบการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารได้  ลักษณะของรายงานประกอบด้วยส่วนส าคัญ  

3 ส่วน คือ วัตถุประสงค์ของการประเมิน  ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ  ส าหรับรายงานการ

ประเมินฉบับสมบูรณ์ทั่วไปจะมีรายละเอียดที่ชัดเจน ครอบคลุมวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการ

ประเมินเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีการประเมิน ผลวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการประเมินและ

ข้อเสนอแนะ 

  พิสณุ ฟองศรี (2551: 102-105) กล่าวถึงกระบวนการประเมินโครงการหรือขั้นตอนการ

ประเมินโครงการไว้ว่า  การประเมินโครงการมีขั้นตอนเช่นเดียวกับการประเมินสิ่งอื่น ๆ  ซึ่งในที่นี้เห็น

ควรเป็น 8 ขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการประเมินก่อน ระหว่าง หรือสิ้นสุดโครงการก็ตาม และถ้าการ

ประเมินงานประเมินโครงการด้วยก็จะเป็น 9 ขั้นตอน คือ เป็นการตรวจสอบผลการประเมินนั่นเอง  

ในขั้นตอนต่าง ๆ  ทั้ง 8 ขั้นตอน  อาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมได้ เช่น บางขั้นตอนอาจมี

รายละเอียดแตกต่างกันบ้างตามลักษณะของโครงการที่จะประเมิน  และปัจจัยอ่ืนบางขั้นตอนก็มี

ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน บางขั้นตอนก็อาจยุบรวมกันได้ บางขั้นตอนก็อาจสลับกันได้ ฯลฯ เป็นต้น 

ส าหรับสาระโดยสรุปของขั้นตอนทั้ง 8 มีดังนี้ 

1. การศึกษาแนวคิดการประเมินและศึกษาวิเคราะห์โครงการ พร้อมทั้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

                 การจะประเมินสิ่งใดหรือประเมินโครงการ ผู้ประเมินต้องศึกษาแนวคิดการประเมิน

โครงการและสาระที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาจศึกษาเรื่องการติดตามโครงการด้วยก็ได้  ตลอดจนอาจ

ศึกษาเพ่ิมเติมจากเอกสารอ้างท้ายบท และเอกสารหรือแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมด้วยก็ได้ หลังจาก

นั้นก็ต้องศึกษาวิเคราะห์โครงการที่จะประเมิน และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอ่ืน  ๆ  ทั้งจากเอกสาร  

บุคคลที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

                   ผลจากการศึกษาดังกล่าวก็เพ่ือให้ได้ข้อสรุปน าไปก าหนดเป็นวัตถุประสงค์  หรือ

ประเด็นการประเมิน และพัฒนาตัวชี้วัดในขั้นตอนต่อไป โดยอาจนับได้ว่ าในขั้นตอนที่ 1 นี้  เป็น

การศึกษารายละเอียด โดยยังไม่ลงมือท าอะไรเป็นหลักเป็นฐาน จะเริ่มลงมือเขียน หรือปฏิบัติการ

เตรียมการประเมินโครงการเบื้องต้นในขั้นที่ 2 ต่อ 

2. การก าหนดวัตถุประสงค์หรือประเด็นการประเมินและตัวชี้วัด 

                 ในขั้นตอนนี้น าผลสรุปจากการศึกษาของขั้นตอนที่ 1  มาก าหนดวัตถุประสงค์  หรือ

ประเด็นการประเมิน  เมื่อได้วัตถุประสงค์  หรือประเด็นการประเมินที่ชัดเจน คงที่ หรือค่อนข้าง
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ชัดเจนแล้ว ก็จะเป็นตัวตั้งให้น าไปพัฒนาตัวชี้วัด ซึ่งวัตถุประสงค์ หรือประเด็นการประเมินอาจได้จาก

วัตถุประสงค์โครงการ รูปแบบการประเมิน ความต้องการของผู้ใช้ผลการประเมิน หรือผู้ว่าจ้าง หรือ

ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ร้องขอ ฯลฯ ให้ประเมิน ประสบการณ์ของผู้ประเมินเอง หรือได้จากการร่วมกัน

ก าหนดของผู้เกี่ยวข้อง ฯลฯ  โดยอาจได้จากหลาย ๆ แหล่งร่วมกันก็ได้ 

                   การก าหนดวัตถุประสงค์หรือประเด็นการประเมิน  ถ้าจะให้สะดวกรวดเร็วแบบ

อาหารกึ่งส าเร็จรูปก็สามารถใช้รูปแบบการประเมินที่ก าหนดประเด็นการประเมินมาให้แล้วก็ได้  เช่น  

รูปแบบ CIPP และรูปแบบของ  Kirkpatrick เป็นต้น  แต่ก็ต้องประเมินให้ครบข้อก าหนดของรูปแบบ  

คล้ายกับต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ  หรือกฎหมายที่ก าหนด  เข้าท านองง่ายตอนแรกแต่อาจยุ่งยาก

ตอนหลัง  ซึ่งจากประสบการณ์ พบว่า นักประเมินที่ช านาญมักจะไม่ใช้รูปแบบการประเมินเพราะจะท า

ให้มีความยืดหยุ่นน้อย 

                   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

โครงการหรือประเมินสิ่งอ่ืน ๆ 

3. การก าหนดเกณฑ์และค่าน้ าหนัก (ถ้ามี) 

                 ค าว่า เกณฑ์ในที่นี้  หมายถึง เกณฑ์การตัดสิน ส่วนค่าน้ าหนัก หมายถึง ระดับ

ความส าคัญของประเด็นการประเมิน และตัวชี้วัด  ซึ่งยิ่งเกณฑ์มีความละเอียดและค่าน้ าหนัก

สอดคล้องกับสภาพโครงการเท่าไร  สารสนเทศจากการประเมินก็ยิ่ งครอบคลุมชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น  

แม้ว่าต้องแลกกับความยุ่งยากบ้างก็ตาม  

                  ในการก าหนดเกณฑ์และค่าน้ าหนักนั้น อาจแยกได้เป็น 4 ระดับ เรียงตามล าดับความ

ละเอียดจากน้อยไปหามาก คือ ตั้งแต่ไม่ก าหนดเกณฑ์ตัดสินเลยมีแต่เกณฑ์ในการแปลความหมาย  มี

เกณฑ์ตัดสินของตัวชี้วัดเพียง 2 ระดับ คือ ผ่านกับไม่ผ่าน มีเกณฑ์ตัดสินเพียง 2 ระดับ และ

ก าหนดค่าน้ าหนักของตัวชี้วัด และสุดท้าย คือ มีเกณฑ์ตัดสินมากกว่า  2 ระดับ  และมีค่าน้ าหนัก    

4. การก าหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมิน 
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                 เมื่อได้วัตถุประสงค์หรือประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์ (ถ้ามี) และค่าน้ าหนัก   

(ถ้ามี) แล้วน ามารวมกันเป็นกรอบแนวคิดการประเมิน  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ  

ประเด็นการประเมินกับตัวชี้วัด ถ้าจะให้ละเอียดยิ่งขึ้น ก็ก าหนดเกณฑ์ และค่าน้ าหนักโดยเกณฑ์

อาจจะก าหนดไว้มากกว่า 2 ระดับ และท าเป็นตารางกรอบแนวคิด  ซึ่งมีช่องตารางตามองค์ประกอบ

ข้างต้น 

                   จากสาระหรือองค์ประกอบส าคัญของกรอบแนวคิดของการประเมินจะน าไปสู่การ

ก าหนดขอบเขตการประเมินที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิด เกี่ยวกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้การ

วิเคราะห์ข้อมูล และอาจก าหนดองค์ประกอบอ่ืน ๆ  เช่น พ้ืนที่ เวลา และแนวทางการเก็บข้อมูล  

ฯลฯ  เพ่ิมเติมได้ตามต้องการ  โดยจะท าเป็นตารางสรุปและน าไปรวมกับตารางหรือสาระส าคัญของ

กรอบแนวคิดการประเมิน รวมเป็นตารางกรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมิน  

5. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูล 

                การประเมินต้องตัดสินใจผลจากสารสนเทศที่เก็บมาได้ โดยใช้เครื่องมือต่าง  ๆ ตาม

ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  ซึ่งโครงการแต่ละโครงการจะมีลักษณะเฉพาะและมีความแตกต่างกันมาก จึงยาก

ที่จะใช้เครื่องมือของผู้ที่สร้างหรือพัฒนาไว้ได้ อย่างน้อยก็ต้องมาปรับบ้างยกเว้นเครื่องมือทาง

วิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐานเหมือนกันน ามาปรับใช้ได้เลย ส่วนเครื่องมือทางสังคมศาสตร์  เช่น 

แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์ หรือแบบสังเกต  มักจะต้องปรับหรือสร้างใหม่เสมอ  เมื่อสร้างแล้วถ้า

เป็นไปได้ก็ควรพัฒนาหาคุณภาพของเครื่องมือด้วย    

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

                การเตรียมปฏิบัติการประเมินขั้นตอนที่ 5 จะน ามาใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจริง  ในส่วน

ขั้นตอนนี้เป็นการเริ่มปฏิบัติจริงในภาคสนามโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง  ๆ  เช่น  

สอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต ถ้าเป็นกรณีข้อมูลเชิงคุณภาพก็อาจใช้เทคนิคต่าง  ๆ เพ่ิมเติม เช่น การ

สัมภาษณ์กลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Interview) และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น    

7. การวิเคราะห์ข้อมูล 

                การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินโครงการจะง่ายกว่าการวิจัย  เพราะมักจะใช้สถิติพ้ืนฐาน

ง่าย ๆ เช่น จ านวนนับ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อาจจะมีที่ยากขึ้นบ้างก็คือ 

สถิติที่ใช้ทดสอบ ซึ่งมักจะเป็นการทดสอบที (t – test) และสถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ  เช่น การ

หาค่าความเที่ยงตรงโดยใช้สูตร KR – 20 หรือสูตรอัลฟา () ของครอนบัค (Cronbach)  เป็นต้น   



103 
 

 8. การเขียนรายงานการประเมิน 

                 รายงานการประเมินโครงการที่สมบูรณ์  จะมีโครงสร้างคล้ายกับรายงานการวิจัย หรือ

วิทยานิพนธ์ คือ มีส่วนน า ส่วนที่เป็นเนื้อหา 5 บท และส่วนท้ายซึ่งจะเป็นภาคผนวกต่าง  ๆ ข้อ

แตกต่างที่ส าคัญก็คือ  การรายงานการประเมินจะเสนอแก่ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการมากกว่าเผยแพร่แก่

บุคคล หรือหน่วยงานทั่วไป เหมือนกับรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์  นอกจากนี้การเขียนรายงาน

การประเมินจะต้องอาศัยความสามารถทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าช่วย เพ่ือจูงใจหรือโน้มน้าวให้

ผู้เกี่ยวข้องน าผลการประเมินไปใช้จริง อย่างไรก็ตามในกรณีโครงการขนาดเล็กหรือมีความเร่งด่วน  

อาจเขียนรายงานการประเมินโครงการโดยสรุป  ไม่ต้องมีโครงสร้างสมบูรณ์เช่นเดียวกับการวิจัยในชั้น

เรียนที่อนุโลมให้เขียนหน้าเดียว หรือเพียง 5 – 10  หน้าก็ได้   

9. การประเมินงานประเมินโครงการ (ถ้ามี) 

                การประเมินงานประเมินโครงการ  หรืองานประเมินอ่ืน ๆ  ยังมีน้อยมาก แต่ในที่นี้เห็น

ว่าควรจะน าเสนอไว้ในลักษณะการตรวจสอบคุณภาพของรายงานการประเมินด้วยวิธีการต่าง  ๆ  ที่

เหมาะสม  เพ่ือเป็นการกระตุ้นหรือเร่งรัดให้การประเมินโครงการ  มีคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้น  

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะยังมีการประเมินงานประเมินโครงการน้อย  แต่คาดว่าในอนาคตจะต้องมีการ

น าไปใช้กันมากข้ึน    

  สรุปได้ว่ากระบวนการประเมินโครงการหรือขั้นตอนการประเมินโครงการ เป็นส่วนส าคัญ

ส่วนหนึ่งที่ผู้ประเมินต้องศึกษาท าความเข้าใจ และปฏิบัติด้วยความรอบคอบ อย่างเป็นระบบ ซึ่งจาก

การศึกษาค้นคว้าโดยสรุปมี 9 ขั้นตอน ได้แก่  1) ประเมินอะไร : การวิเคราะห์โครงการที่มุ่งประเมิน  

2) ท าไมจึงต้องประเมิน : หลักการและเหตุผลของการประเมิน  3) ประเมินเพ่ืออะไร : ก าหนด

วัตถุประสงค์ของการประเมิน  4) มีแนวคิดทฤษฎีอะไรบ้าง : ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และแนวทางการ

ประเมิน  5) จะประเมินได้อย่างไร : การออกแบบการประเมิน  6) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมี

อะไรบ้าง : เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 7) จะเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการใด : การเก็บรวบรวม

ข้อมูล  8) จะสรุปข้อมูลให้มีความหมายได้อย่างไร : การวิเคราะห์ข้อมูล และ 9) จะน าผลการ

ประเมินไปใช้ได้อย่างไร : รายงานผลการประเมิน  
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3. บริบทของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งขึ้นตามความข้อ 23 แห่งประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 016 

ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 และเพ่ือขยายการอาชีวศึกษาให้กว้างขวาง สอดคล้องกับการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 4  (พ.ศ. 2520 – 2524) กระทรวงศึกษาธิการ  โดยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมข้ึนใหม่อีก 10 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2520 เป็นต้นไป 

 โรงเรียนเกษตรกรรมสุโขทัย จึงเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมแห่งหนึ่งที่ถูกจัดตั้งขึ้นตาม ได้รับ

การพิจารณายกระดับเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มลงมือก่อสร้าง

อาคารหลังแรกเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัย เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2539 ได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นล าดับจนกระทั่งปี พ.ศ. 

2540 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประเภทวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ และมีการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งแรกเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2547 

3.1 ขนาดและท่ีตั้ง 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ตั้งอยู่ตรงหลักกิโลเมตรที่ 4 ถนนจรดวิถีถ่อง 

(ตรงข้ามวัดคุ้งวารี) หมู่บ้านบ้านบึง เลขที่ 16 หมู่ที่ 7 ต าบลย่านยาว อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  

อยู่ห่างจากอ าเภอสวรรคโลก ประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสุโขทัยประมาณ 36 กิโลเมตร  

และมีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 474 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 832 ไร่ 1 งาน 14  

ตารางวา  มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม น้ าขังโดยเฉพาะในฤดูฝน  ซึ่งวิทยาลัยฯ มีการสร้างคันกั้นน้ า

รอบพ้ืนที่ของวิทยาลัยฯ เพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วมในช่วงฤดูฝน 

 3.2 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

        วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ตั้งอยู่ในเขตชนบท ต าบลย่านยาว อ าเภอสวรรคโลก  

จังหวัดสุโขทัย สภาพโดยทั่วไปของชุมชนประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม  มีพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะ

แก่การเพาะปลูก มีแหล่งน้ า (บึง) ขนาดใหญ่ในเขตชุมชนต าบลย่านยาวเป็นแหล่งรองรับน้ าในช่วงฤดู

ฝน และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน 

 การประกอบอาชีพของประชากรในชุมชน  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม  

มีทั้งการเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ พืชส าคัญได้แก่ ท านาข้าว นาผักบุ้ง ท าไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด สวนผลไม้
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เช่น มะม่วง มะปราง ฯลฯ การเลี้ยงสัตว์ที่ส าคัญ ได้แก่ การเลี้ยงโคนม  โคเนื้อ ผลิตน้ านมส่งโรงงาน

ผลิตภัณฑ์นมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย และบางส่วนผลิตน้ านมเพ่ือจ าหน่ายในตลาด

ชุมชนวัดคุ้งวารีนอกจากนี้ประชากรในชุมชนยังประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง รับราชการ และอ่ืน ๆ 

 ด้านสังคมและการเมือง ชุมชนย่านยาวเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ตั้งส านักงานเขตบริการการศึกษา

พ้ืนฐาน เขต 2  จังหวัดสุโขทัย มีโรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 4 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  

1 แห่ง  มีที่พักสายตรวจของต ารวจอ าเภอสวรรคโลกบริเวณทางเข้าวิทยาลัยฯ 1 แห่ง ชุมชนย่านยาวมี

ลักษณะการปกครองแบบท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว   ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่เป็น

พนักงานส่วนต าบล  และบุคลากรที่เป็นข้าราชการการเมือง 

 3.3 หลักสูตรการเรียนการสอน 

                  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนอาชีวเกษตร

ทั้งในและนอกระบบ ตั้งแต่ต้นดังนี้ 

                     ปีการศึกษา 2522 จดัการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 

2520  ปีการศึกษา 2524  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ .ศ. 2524 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2515 ประเภทวิชา

เกษตรกรรม 

 ปีการศึกษา 2526 จัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมในภาคนอกระบบ คือ จัดสอนเกษตรกร

และเยาวชนนอกโรงเรียนในหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น และหลักสูตรการ

ฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมเคลื่อนที่ 

 ปีการศึกษา 2530 เปิดสอนเพ่ิมเติมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา

เกษตรกรรม พ.ศ. 2530 ปีการศึกษา 2531 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพิเศษ เพ่ิมเติม

ส าหรับเยาวชนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) และอยู่ภาคนอกโรงเรียน โดยจัดเป็นการเรียน

การสอนตามโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.) การปฏิบัติงานได้จัด

เปิดโรงเรียนผู้ใหญ่เกษตรกรรมสุโขทัยควบคู่กันไปด้วย 

 ปีการศึกษา 2541 วิทยาลัยฯ เปิดรับนักเรียน นักศึกษาท้ังระดับ ปวช. และ ปวส. โดย 

ในการจัดการเรียนการสอนระดับ ปวช. เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ .ศ. 2538 

(เพ่ิมเติม พ.ศ.2541) ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยี และระดับ ปวส. ใช้
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

 ปีการศึกษา 2546 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

พุทธศักราช 2545 ( ปรับปรุง พ.ศ. 2546) จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

พุทธศักราช 2546 

 ปีการศึกษา 2556 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

พุทธศักราช 2556 และ ปีการศึกษา 2558 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) พุทธศักราช 2557 

 3.4 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

  ปรัชญา 

   ความรู้ดี  ทักษะเด่น  เน้นคุณธรรม  น าสังคมเจริญ 

 วิสัยทัศน์ 

                       วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย มุ่งมั่นจัดการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ ผู้เรียน  

มีความมั่นใจ ในการออกไปประกอบวิชาชีพ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมี

ความสุข 

 พันธกิจ 

 1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น ให้นักศึกษา

ทุกคนท าโครงการสร้างงานสร้างรายได้ มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และมุ่งจัดการศึกษาให้ถึง

ระดับปริญญา 

 2. ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการสอน และร่วมกับสถานประกอบการ ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ในการฝึกทักษะ สร้างเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพแก่นักศึกษา และผู้ปกครอง 

 3. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน และเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

ตนเองให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

 4. จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเรียน มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม 

 5. สนับสนุนนโยบายพิเศษ 
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 อัตลักษณ์ 

รอบรู้เกษตรอินทรีย์ สู่อาชีพ 

 เอกลักษณ์ 

  จัดการเรียนการสอนโดยใช้ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชด าริ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษา 

         เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 
 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1.พัฒนาบุคลากร 1. พัฒนาความรู้ความ 

สามารถผู้สอนให้ทันกับการ

เปลี่ยนไปของโลกยุคปัจจุบัน 

2. สนับสนุนการวิจัย 

3. พัฒนาวิธีการเรียนการ

สอน การวัดผลประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 

1. อบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

สัมมนาครูอาจารย์ตามคุณวุฒิ 

สาขาวิชาที่สอน 

2. ศึกษาดูงานในโรงงาน สถาน

ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 

3. ให้ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน

ทุกภาคเรียนในวิชาที่สอน 

4. ท างานวิจัยอื่นๆ เกี่ยวกับ

สาขาวิชาที่สอนหรือที่สนใจ 

5. รับการอบรมวิธีการจัดการเรียน

การสอน การวัดผลประเมินผล และ

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

     6. เชิญวิทยากรที่มีความรู้

ความสามารถที่ประสบความส าเร็จมา

บรรยาย ให้ความรู้แก่นักศึกษา 

รวมถึงการศึกษาดูงาน 

7. จัดสัปดาห์การประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพก่อนสอบปลายภาคเรียน 
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ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2. พัฒนาปรับปรุงเนื้อหา

รายวิชา หลักสูตร และ 

การสอน 

1. พัฒนาปรับปรุงเนื้อหา

รายวชิา 

2. พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

และหลักสูตรสากล 

1. ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้

ต่างๆ ในสาขาที่สอน 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคคลใน

กลุ่มอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. ส ารวจความต้องการตลาดแรงงาน

ในท้องถิ่น เพ่ือเปิดสาขาที่ตรงกับ

ความต้องการของผู้เรียน (หลักสูตร

ท้องถิ่น) 

4. ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม 

ของประเทศ เพ่ือเปิดสาขาวิชาที่ตรง

กับความต้องการของประเทศ 

3. พัฒนาระบบสื่อสาร

สนเทศ ปรับปรุง

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 

ฟาร์ม  

1. พัฒนาระบบสื่อสารสนเทศ 

2. พัฒนาปรับปรุง

ห้องปฏิบัติการทุกสาขา 

3. พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม 

และจัดโรงฝึกงานให้

เหมาะสมต่อการฝึกงาน มี

เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีทันสมัย

ครบถ้วน และเพียงพอ  

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา 

และเครือข่ายสารสนเทศ 

2. ปรับปรุง ซ่อมแซม และจัดหา

วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นใน

ห้องปฏิบัติการให้เพียงพอและใช้

การได้ดี 

3. จัดสื่อการเรียนการสอนให้พร้อม 

และทันสมัย 

 4. เตรียมงานฟาร์มของ

วิทยาลัยฯ ไว้ให้นักศึกษาเข้า

ไปด าเนินการ และรับผิดชอบ

ด้วยตนเอง หรือท าโครงการ

ดารธุรกิจ อุตสาหกรรมตาม

ความสนใจ 

4. ซ่อมแซมปรับปรังโรงงาน และจัด

ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

5. จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ าเป็น 

ให้เพียงพอครบถ้วน และทันสมัย 
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ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  6. ให้นักศึกษาท าโครงการงานฟาร์ม

ตามรายวิชาที่เรียน โดยบูรณาการ

ความรู้หลายวิชา มีการบันทึกข้อมูล 

ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย  

7. ให้นักศึกษาท าโครงการอ่ืนๆ ตาม

ความสนใจบูรนาการความรู้ จน

สามารถท าได้ครบวงจร โดยมีครูที่

ปรึกษาโครงการให้ค าแนะน า 

8. จัดให้มีการฝึกการขาย การบรรจุ 

หีบห่อ ตามประเภทของผลผลิต 

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

และการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

2. การปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย 

3. ส่งเสริมกิจกรรมเสริม 

1. ให้ครูผู้สอนทุกคนสอดแทรก

คุณธรรมจริยธรรมระหว่างเรียนการ

สอน และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่

ดีแก่นักศึกษา 

2. จัดให้มีกิจกรรมทางศาสนาทุกเช้า

วันพุธ ใช้เวลาประมาณ 45 นาที แทน

กิจกรรมหน้าเสาธง นิมนต์พระสงฆ์

ปาฐกถาทุกครั้ง 

3. จัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

5. พัฒนาปรับปรุงอาคาร

สถานที่ สวัสดิการ ภูมิทัศน์ 

1. อาคารสถานที่ และ

สวัสดิการ 

2. หอพักนักศึกษา 

3. ภูมิทัศน์รอบวิทยาลัย 

1. ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร ถนน

สิ่งก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้ 

2. ปรับปรุงระบบการสื่อสารโทรศัพท์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้า ประปา 

น้ าดื่ม และสวัสดิการอ่ืนๆให้เพียงพอ 
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ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  3. ปรับปรุงซ่อมแซม หอพัก ให้อยู่ใน

สภาพที่ใช้การได้ดี มีความแข็งแรง 

ปลอดภัย มีสวสัดิการตามความ

เหมาะสม 

4. จัดตกแต่ง ดูแลสวนหย่อม สนาม

หญ้า ไม้ดอก ไม้ประดับ ให้ร่มรื่น 

สวยงาม ตลอดปี 

6. ประสานสัมพันธ์และ

ร่วมมือกับชุมชน องค์กร

ปกครองท้องถิ่น 

 1. โครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น 

พัฒนาสินค้า OTOP 

2. โครงการร่วมกิจกรรมทางศาสนา

ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

3. โครงการสนทนาเพื่อรับฟังปัญหา 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

7. ประสานสัมพันธ์กับสถาน

ประกอบการทั้งภาครัฐและ

เอกชน 

1. แผนงานประสานสัมพันธ์

ภาครัฐและเอกชน 

1. โครงการฝึกงานนักศึกษาตาม

หลักสูตร ปวช.และปวส. 

2. โครงการจัดการเรียนการสอน

ระบบทวิภาคี 

3. โครงการศึกษาดูงานในสถาน

ประกอบการของครู-อาจารย์ และ

นักเรียน 

8. สนับสนุนนโยบายพิเศษ 1. สนับสนุนนโยบาย สอศ. 

2. สนับสนุนโครงการตาม

พระราชด าริ 

3. สนับสนุนนโยบาย

หน่วยงานอื่น 

1. จัดท าโครงการตามนโยบาย สอศ. 

2. จัดท าโครงการตามพระราชด าริ 

- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

3. จัดท าโครงการตามนโยบาย   

หน่วยงานอ่ืน 
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 3.6 จุดเด่น-จุดที่ต้องพัฒนาของสถานศึกษา 

 จุดเด่น 

  1. สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับและศรัทธาจากชุมชนในท้องถิ่นทั้งในจังหวัดสุโขทัยและ

จังหวัดใกล้เคียงในความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริการแก่ชุมชน ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า

และมนุษย์สัมพันธ์กับหน่วยงานและชุมชนเป็นอย่างดี  

  2. สถานศึกษามีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ ชุมชนได้เข้ามามี

ส่วนร่วมให้ความร่วมมือและสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

           3.  บุคลากรของสถานศึกษา มีจรรยาบรรณในวิชาชีพที่ดี มีความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความตระหนัก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาสถานศึกษา โดยให้ความร่วมมือและปฏิบัติงาน ตามนโยบายการด าเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด  

           4.  สถานศึกษา จัดท ากิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาอย่างหลากหลายส่งผลให้

นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะเป็นจ านวนมาก 

           5. สถานประกอบการที่รับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างาน และฝึกงานมีความพึงพอใจใน

ความรู้ ความสามารถและทักษะของผู้ส าเร็จการศึกษา 

           6. มีการจัดกิจกรรม / โครงการบริการวิชาชีพสู่สังคมอย่างหลากหลาย 

           7. สถานศึกษาให้ความส าคัญในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัด

ประชุม จัดอบรม เพ่ือให้ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการจัดท าแผนการสอนแบบฐานสมรรถนะ การ 

เรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ มีสถานประกอบการที่ทันสมัยให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ 

           8. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือให้การด าเนินงานตาม

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของวิทยาลัยฯ 

           9. มีการด าเนินการพัฒนาระบบและเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการประกันคุณภาพ

ภายในเพื่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 จุดที่ควรพัฒนา 

 1. การศึกษาถึงปัญหา ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและแนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือเพ่ิมร้อยละ

ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
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 2. การศึกษาถึงสาเหตุการออกกลางคันของผู้เรียนและแนวทางแก้ไขเป็นรายบุคคล 

 3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ข้อมูลความต้องการของสถาน 

ประกอบการ ตลาดแรงงานและชุมชน รวมถึงพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการใช้

ภาษาสื่อสารให้เพ่ิมมากขึ้น 

 4. ส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือน าผลการวิจัยมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการ

สอนให้มีประสิทธิภาพ 

 5. ควรพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละตัวบ่งชี้ให้เป็นระบบ เพ่ือน ามาใช้ในการ

ปรับปรุงคุณภาพภายในประจ าปี และเขียนแผนพัฒนาสถานศึกษาในปีต่อไป 

 3.7 แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา 

                  วิทยาลัยได้ก าหนดการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของวิทยาลัย ซึ่งได้จัดท าในรูปแบบของโครงการ / กิจกรรม พอสรุปภาพรวมได้ดังนี้ 

 1. ด้านการพัฒนาผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาวิชา 

              1.1 พัฒนาผู้เรียนด้านผู้ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร 

 1.2 พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการฟัง การอ่าน การเรียน และการสนทนาทั้งภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศ 

 1.3 พัฒนาผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ในแต่ละชั้นปีให้ดีขึ้น  

      2. ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

2.1 พัฒนาการจัดศูนย์วิทยบริการ โดยเฉพาะระบบการสืบค้นสารสนเทศ 

2.2 พัฒนาและจัดหาครุภัณฑ์พ้ืนฐาน และสื่อต่าง ๆ ให้เพียงพอในแต่ละวิชาที่เปิดสอน 

2.3 ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้มากเพ่ิมข้ึน 

2.4 พัฒนาในด้านการจัดระบบความปลอดภัยของสถานแวดล้อมและสิ่งอ านวย  

ความสะดวกให้มีคุณภาพ 

   2.5 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะทางวิชาชีพ

ตามมาตรฐานของหลักสูตร 

   3. ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3.1 โครงการจัดบริการตรวจสารเสพติดให้กับนักศึกษาทุกคน 

3.2 พัฒนาระบบครูที่ปรึกษา และงานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาเพ่ือช่วยกัน 
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ดูแลนักศึกษาให้ออกกลางคันให้น้อยลง 

  3.3 จัดท าโครงการวิจัยการแก้ปัญหานักศึกษาออกกลางคัน 

   4. ด้านการบริการวิชาชีพสู่สังคม 

พัฒนาโครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชนท้องถิ่นให้มีวิชาชีพที่หลากหลายเพิ่มขึ้น 

4.1 สร้างความเชื่อม่ัน ความศรัทธาจากผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 

4.2 สร้างเสริมโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างเสมอภาค 

4.3 พัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาชีพแก่

ชุมชนและสังคม 

 5. ด้านการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย 

  ส่งเสริมด้านงบประมาณเพ่ือให้ครูและนักศึกษามีการจัดท าโครงงาน  สิ่งประดิษฐ์  

นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นและอย่างต่อเนื่อง 

 6. ด้านพัฒนาภาวะผู้น าและการจัดการ 

                       6.1 พัฒนาบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาหรือแผน 

ยุทธศาสตร์รวมทั้งน าไปสู่การปฏิบัติ 

                       6.2 พัฒนาการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานให้เป็นปัจจุบัน และน ามาใช้ในการพัฒนา

สถานศึกษา 

 3.8 การมีส่วนร่วมของโรงเรียนเครือข่ายโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย   

   กระบวนการด าเนินการร่วมกัน ตามโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 
กับโรงเรียนขาติตระการวิทยา โรงเรียนบ้านร่มเกล้า และโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ระหว่างปี
การศึกษา 2558 – 2560 มกีารด าเนินงานดังนี้ 

ปีการศึกษา 2558 
1. ประสานงานกับโรงมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นโรงเรียนเป้าหมายแรก คือ โรงเรียนขาติ

ตระการวิทยา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 
2. จัดท าบันทึกตกลงความร่วมมือตามโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา

และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยกับโรงเรียน
ชาติตระการวิทยา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 
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3. จัดท าโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ทวิศึกษา) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2558 

4. ประชุมร่วมกันระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยกับโรงเรียนชาติตระการ
วิทยา เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 

5. โรงเรียนชาติตระการวิทยาส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ปีการศึกษา 2558  เมื่อวันที่ 
11 พฤษภาคม 2558 

6. จัดท าแผนการเรียนร่วมกันระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยกับโรงเรียนชาติ
ตระการวิทยา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 

7. รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน      
2 ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ส าขางาน
เกษตรศาสตร์ และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 

8. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยรายงานการรับนักเรียนโครงการจัดการศึกษาเรียน
ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 
2558 

9. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนร่วมกันตามแผนการเรียน ตารางสอน และก าหนดการ
สอนเสริมเพ่ือเติมเต็มในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้ครบถ้วนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

10. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับการชี้แจงแนวทางปฏิบัติการ
จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)       
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 

11. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยจัดส่งเอกสารแนวทางปฏิบัติการจัดการศึกษาเรียน
ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ให้แก่โรงเรียนชาติ
ตระการวิทยา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 

12. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ประจ าปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 
2558 

13. จัดการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ประจ าปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 
2558 
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14. ส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้โอน
จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 

15. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยด าเนินการการฝึก 108 อาชีพ และ Fix It Center 
ณ โรงเรียนชาติตระการวิทยา เมื่อเดือนกันยายน 2558 

16. รายงานการด าเนินงานโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลั กสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ประจ าปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 
2558 

17. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยและโรงเรียนชาติตระการวิทยาด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนต่อเนื่องร่วมกัน รวมทั้งครูของวิทยาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
และโรงเรียนชาติตระการส่งผลการเรียนในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนครบถ้วน เมื่อ
วันที่ 15 มีนาคม 2559 

ปีการศึกษา 2559 
18. ประสานงานกับโรงมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นโรงเรียนเป้าหมายสองและสาม  คือ 

โรงเรียนบ้านร่มเกล้า และโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559 
19. จัดท าบันทึกตกลงความร่วมมือตามโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา

และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยกับ
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า และโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม เมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 

20. จัดท าโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ทวิศึกษา) ส าหรับโรงเรียนบ้านร่มเกล้า และโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม เมื่อ เดือน
พฤษภาคม 2559 

21. จัดการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม  
2559 

22. ประชุมร่วมกันระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยกับโรงเรียนชาติตระการ
วิทยา โรงเรียนบ้านร่มเกล้า และโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 
2559 

23. จัดท าแผนการเรียนร่วมกันระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยกับโรงเรียน
บ้านร่มเกล้า และโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 

24. สมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้ง 3 โรงเรียน 
โดยเปิดจ านวน 2 ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
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สาขางานเกษตรศาสตร์ และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ส าหรับโรงเรียนชาติตระการวิทยา แต่เปิดจ านวน 1 
ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางาน
เกษตรศาสตร์ ส าหรับโรงเรียนบ้านร่มเกล้า และโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม เมื่อวันที่  
17 พฤษภาคม 2559 

25. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยรายงานการรับนักเรียนโครงการจัดการศึกษาเรียน
ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 
2559 

26. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ประจ าปีการศึกษา 2559 ทั้ง 3 โรงเรียน 

27. ส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้โอน
จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 

28. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยด าเนินการการฝึก 108 อาชีพ และ Fix It Center 
ณ โรงเรียนชาติตระการวิทยา เมื่อเดือนกันยายน 2559 

29. รายงานการด าเนินงานโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 
2559 

30. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยและโรงเรียนชาติตระการวิทยาด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนต่อเนื่องร่วมกัน รวมทั้งครูของวิทยาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
และโรงเรียนชาติตระการส่งผลการเรียนในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนครบถ้วน เมื่อ
วันที่ 15 มีนาคม 2560 

ปีการศึกษา 2560 
31. จัดการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ประจ าปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม  
2560 

32. ประชุมร่วมกันระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยกับโรงเรียนชาติตระการ
วิทยา โรงเรียนบ้านร่มเกล้า และโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 
2560 

33. จัดท าแผนการเรียนร่วมกันระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยกับโรงเรียน
บ้านร่มเกล้า และโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 
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34. รับสมัครนั กเรียน เข้ าร่วมโครงการ ในระดับประกาศนียบั ตรวิชาชีพ  (ป วช .)  
ทั้ง 3 โรงเรียน โดยเปิดจ านวน 2 ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานเกษตรศาสตร์ และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ส าหรับโรงเรียนชาติตระการวิทยา แต่
เปิดจ านวน 1 ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
สาขางานเกษตรศาสตร์ ส าหรับโรงเรียนบ้านร่มเกล้า และโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 
เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม 2560 

35. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยรายงานแบบส ารวจนักเรียนนักเรียนโครงการจัด
การศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ต่อส านัก
นโยบายและแผนการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 

36. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยรายงานการรับนักเรียนโครงการจัดการศึกษาเรียน
ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 
2560 

37. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยจัดประชุมการออกปฏิบัติการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและทวิศึกษา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 

38. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ประจ าปีการศึกษา 2560 ทั้ง 3 โรงเรียน 

39. ส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้โอน
จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 

40. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยด าเนินการการฝึก 108 อาชีพ และ Fix It Center 
ณ โรงเรียนชาติตระการวิทยา เมื่อเดือนกันยายน 2560 

41. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยและโรงเรียนชาติตระการวิทยาด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนต่อเนื่องร่วมกัน เทียบโอนผลการเรียน รวมทั้งครูของวิทยาวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสุโขทัยและโรงเรียนชาติตระการส่งผลการเรียนในรายวิชาที่จัดการเรียน
การสอนครบถ้วน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

42. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยเข้าร่วมมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ให้แก่นักเรียนทวิศึกษาของโรงเรียนชาติตระการ ณ โรงเรียนชาติตระการ เมื่อวันที่ 14 
มีนาคม 2561 
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4. โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย   
 

  1. ความสอดคล้องกับนโยบาย  

    การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555-2569 ของส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่ 1 ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ข้อที่ 2 ด้านการขยาย

โอกาสในการเรียนอาชีวศึกษา 

 2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

 3. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  

 4. หลักการและเหตุผล  

  สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเพิ่มจ านวนผู้เรียนทางด้านอาชีพให้มากข้ึน 

เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีฝีมือในหลายสาขาป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน รองรับการจ้างงานของ

ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่มาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวทาง

ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ด้านการเกษตร และตอบสนองนโยบายดังกล่าว วิทยาลัยเกษตรและเทคโน 

โลยีสุโขทัย จึงได้จัดท าโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น เพ่ือ

พัฒนารูปแบบ แนวทาง และหลักเกณฑ์ในการจัดการศึกษาให้เป็นทางเลือกหนึ่งตามความต้องการ

ของผู้เรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว ซึ่งเมื่อผู้เรียนส าเร็จการศึกษาโครงการเรียน

ร่วมหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ผู้เรียนจะได้รับวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาดังกล่าวจึงนับว่าเป็นการศึกษา

ทางเลือกอีกทางหนึ่งตามความต้องการของผู้เรียน  

 5. วัตถุประสงค์  

  1. เพ่ือให้เกิดการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในที่ เกี่ยวข้องกับงานทวิศึกษากั บ

โรงเรียนในเครือข่ายในด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 

 2. เพ่ือให้มีการเพิ่มจ านวนหลักสูตรการเรียนทวิศึกษาให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนมากขึ้น 

 3. เพ่ือให้มีการเพิ่มจ านวนผู้เรียนเข้ามาเรียนร่วมตามหลักสูตรทวิศึกษาเพ่ิมข้ึน 
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 4. เพ่ือให้มีหรือผลิตสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความเหมาะสม และเพียงพอกับจ านวนนักเรียนทวิศึกษา 

 5. เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนในเครือข่ายทวิศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทวิศึกษา 

 6. เป้าหมาย  

  6.1 เชิงปริมาณ  

      ผู้เรียนที่ต้องการเรียนโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สาขางานการเกษตร จ านวน 207 คน 

  6.2 เชิงคุณภาพ  

   1. มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับงานทวิศึกษากับโรงเรียนใน

เครือข่ายในด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 

  2. มีการเพิ่มจ านวนหลักสูตรการเรียนทวิศึกษาให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนมากข้ึน 

  3. จ านวนผู้เรียนที่เข้ามาเรียนร่วมตามหลักสูตรทวิศึกษาเพ่ิมข้ึน 

  4. ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนในเครือข่ายทวิศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทวิศึกษา 

    7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ภาคเรียนที่ 1/2559 – ภาคเรียนที่ 2/2559   

    8. ขั้นตอนด าเนินงานและกิจกรรม 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1/2559 2/2559 

พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. 

1. ประชุมจัดท าโครงการ             

2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             

3. ประชุมวางแผนและ

มอบหมายงาน 

            

4. ปฏิบัติตามแผน             

5. ติดตามประเมินผล             

6. รายงานผลการปฏิบตัิงาน             
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   กิจกรรมด าเนินงาน 

  ด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ ดังนี้  

 1. กิจกรรมเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ร่วมกับโรงเรียนชาติตระการวิทยา 

     1.1 วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนชาติตระการวิทยามีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทวิศึกษา    

 2) เพ่ือให้มีการเพ่ิมจ านวนหลักสูตรการเรียนทวิศึกษาส าหรับโรงเรียนชาติตระการ

วิทยาให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนมากขึ้น 

    3) เพ่ือให้จ านวนผู้เรียนของโรงเรียนชาติตระการวิทยาสมัครเข้ามาเรียนร่วม

ตามหลักสูตรทวิศึกษาเพ่ิมข้ึน 

  4) เพ่ือให้มีสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความเหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน 

  5) เพ่ือให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในที่ เกี่ยวข้องกับงาน      

ทวิศึกษากับโรงเรียนชาติตระการวิทยาในด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 

  1.2 เป้าหมาย  

    1) เชิงปริมาณ ผู้เรียนโรงเรียนชาติตระการวิทยา จ านวน 134 คน  

   2) เชิงคุณภาพ  

 1) ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนชาติตระการวิทยามีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทวิศึกษา    

 2) มีการเพ่ิมจ านวนหลักสูตรการเรียนทวิศึกษาส าหรับโรงเรียนชาติตระการวิทยา

ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนมากขึ้น 

    3) จ านวนผู้เรียนของโรงเรียนชาติตระการวิทยาสมัครเข้ามาเรียนร่วมตาม

หลักสูตรทวิศึกษาเพ่ิมข้ึน 

  4) มีสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และเทคโนโลยีที่

ทันสมัย มีความเหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน 
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  5) มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับงานทวิศึกษากับ

โรงเรียนชาติตระการวิทยาในด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 

 2. กิจกรรมเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ร่วมกับโรงเรียนบ้านร่มเกล้า   

 2.1 วัตถุประสงค์ 

        1) เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนบ้านร่มเกล้ามีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทวิศึกษา 

    2) เพ่ือให้มีการเพ่ิมจ านวนหลักสูตรการเรียนทวิศึกษาส าหรับโรงเรียนบ้านร่ม

เกล้าให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนมากขึ้น 

  3) เพื่อให้จ านวนผู้เรียนของโรงเรียนบ้านร่มเกล้าสมัครเข้ามาเรียนร่วมตาม

หลักสูตรทวิศึกษาเพ่ิมข้ึน 

  4) เพ่ือให้มีสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความเหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน 

  5) เพ่ือให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในที่ เกี่ยวข้องกับงาน      

ทวิศึกษากับโรงเรียนบ้านร่มเกล้าในด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 

  2.2 เป้าหมาย  

   1) เชิงปริมาณ ผู้เรียนโรงเรียนบ้านร่มเกล้า จ านวน 19 คน  

   2) เชิงคุณภาพ  

  1) เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนบ้านร่มเกล้ามีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทวิศึกษา 

     2) เพ่ือให้มีการเพ่ิมจ านวนหลักสูตรการเรียนทวิศึกษาส าหรับโรงเรียนบ้าน

ร่มเกล้าให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนมากขึ้น 

   3) เพ่ือให้ผู้เรียนของโรงเรียนบ้านร่มเกล้าสมัครเข้ามาเรียนร่วมตามหลักสูตร

ทวิศึกษาเพ่ิมข้ึน 

   4) เพ่ือให้มีสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความเหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน 
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   5) เพ่ือให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับงาน      

ทวิศึกษากับโรงเรียนบ้านร่มเกล้าในด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 

 3. กิจกรรมเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ร่วมกับโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม   

   3.1 วัตถุประสงค์ 

              1) เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม มีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการเรียนการสอน 

    2) เพ่ือให้มีการเพิ่มจ านวนรายวิชาในหลักสูตรการเรียนทวิศึกษาส าหรับโรงเรียน

บ้านกลางพิทยาคมให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนมากขึ้น 

  3) เพ่ือให้มีจ านวนผู้เรียนของโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมสมัครเข้ามาเรียนร่วม

ตามหลักสูตรทวิศึกษาเพ่ิมข้ึน 

  4) เพ่ือให้มีสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความเหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน 

  5) เพ่ือให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับงานทวิศึกษา

กับโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมในด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 

  3.2 เป้าหมาย  

   1) เชิงปริมาณ ผู้เรียน จ านวน 54 คน  

   2) เชิงคุณภาพ  

                1) ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม มีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการเรียนการสอน 

     2) มีการเพ่ิมจ านวนรายวิชาในหลักสูตรการเรียนทวิศึกษาส าหรับโรงเรียน

บ้านกลางพิทยาคมให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนมากขึ้น 

   3) จ านวนผู้เรียนของโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมสมัครเข้ามาเรียนร่วม

ตามหลักสูตรทวิศึกษาเพ่ิมข้ึน 

   4) มีสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความเหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน 
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   5) มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในที่ เกี่ยวข้องกับงาน      

ทวิศึกษากับโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมในด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 

 9. งบประมาณ  

  ตามที่ได้รับการจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้  
  

ที ่ รายการ 
จ านวนเงิน 

ที่ได้รับจัดสรร 

จ านวน

นักศึกษา (คน) 
รวมเป็นเงิน 

1 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 900/คน 207 186,300 

2 ค่าด าเนินงาน 2,000/ปี/คน 207 414,000 

3 ค่าเครื่องมือ/อุปกรณ์ฝึก 1,600/ปี/คน 207 331,200 

4 อุดหนุนรายหัวเรียนร่วม 2,950 207 610,650 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,542,150 

  

 10. การติดตามและประเมินผล  

   10.1 รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ  

   10.2 ประเมินผลการด าเนินโครงการ  

 11. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ  

    1) ผู้เรียนในสถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

และเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมจากรายวิชาตามหลักสูตร ปวช. เมื่อจบหลักสูตรแล้วได้รับวุฒิมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ม.6) จากสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) จากสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  2) ผู้เรียนทวิศึกษาที่จบการศึกษาสามารน าความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพได้ตาม

ความสามารถและตามสาขาวิชาช่างที่เรียนมา 
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5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 5.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานทวิศึกษา 

    งานวิจัยและรายงานประเมินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานทวิศึกษา มีดังนี ้

ทวี อุปสุขิน (2554) ได้รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาด้าน

อาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาล าพูน เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินบริบท ปัจจัย กระบวนการ และผลผลิตการจัด

การศึกษาด้านอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ของ Daniel 

Stufflebeam กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 306 คน ผู้ปกครอง

นักเรียน จ านวน 306 คน ครูผู้สอน จ านวน 148 คน  ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 21 คน และ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 147 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 928 คน ใช้เครื่องมือเก็บ

ข้อมูล จ านวน 4 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สรุปผลการประเมิน พบว่า 1) ผลการประเมินด้านบริบท โดยภาพรวมมีผลการประเมิน

อยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนด 2) ผลการประเมินด้านปัจจัย โดยภาพรวม

มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนด  3) ผลการประเมินด้าน

กระบวนการ โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนด

4) ผลการประเมินด้านผลผลิต ในด้านผลที่เกิดกับนักเรียนในด้านอาชีพ โดยภาพรวมมีผลการประเมิน

อยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนด 5) สรุปผลการประเมินโครงการการ

พัฒนาการจัดการศึกษาด้านอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีก าหนด  

 รดา ธรรมพูนพิสัย (2556) ได้วิจัยเรื่องการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการจัดการเรียน

ร่วมในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส มี

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานจัดการเรียนร่วมใน

โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม กลุ่มตัวอย่างจ านวน 473 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา 

จ านวน 66 คน ครูวิชาการจ านวน 66 คน ครูผู้รับผิดชอบโครงการจ านวน 66 คน ครูผู้สอนจ านวน 

275 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม 
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 ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาการจัดการเรียนร่วมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียง

ตามล าดับจากด้านที่มีปัญหามากไปหาน้อยคือ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านนักเรียน ด้าน

เครื่องมือ และด้านสภาพแวดล้อม และแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการเรียนร่วมพบว่า 1) ด้าน

นักเรียน ควรส่งเสริมนักเรียนทั่วไปให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

ผู้บริหารควรให้ความส าคัญ สร้างความตระหนัก สร้างเจตคติที่ดี ให้ขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรใน

โรงเรียน โรงเรียนควรสร้างความสัมพันธ์และพบปะผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอ 2) ด้านสภาพแวดล้อม 

จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 3) ด้านการเรียนการสอน จัด

กิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนทั้งสองกลุ่มได้ท ากิจกรรมร่วมกันให้มากท่ีสุด ควรก ากับให้มีการ

จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล        

 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 ด้านปัจจัยน าเข้าและด้านกระบวนการมากที่สุด และมี

ความพึงพอใจต่อผลการปรับปรุงอยู่ในระดับมาก และ 3) ผลการทดสอบประสิทธิผลการเรียนรู้เมื่ อ

เปรียบเทียบเกณฑ์พบว่า คะแนนสอบของผู้เรียนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด

เท่ากับร้อยละ 85.18 

  อุดมสิน คันธภูมิ (2558) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์เครือข่าย ความร่วมมือใน

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา 2) พัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือใน
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การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

และ 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น โดยด าเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษา 

สภาพปัญหาและสภาพที่พึงประสงค์เครือข่ายความร่วมมือ โดยใช้แบบสอบถาม ถามผู้บริหาร

สถานศึกษา ครูวิชาการ และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะที่ 2 การพัฒนา

รูปแบบ โดยสังเคราะห์ข้อมูลแนวคิดและทฤษฎี ข้อมูลสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์เครือข่าย

ความร่วมมือ และการศึกษาดูงานจากโรงเรียนที่ ด าเนินการเครือข่ายความร่วมมือที่ปฏิบัติดีเลิศ และ

ประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน ระยะท่ี 3 น ารูปแบบไปใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบ 

ในโรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 1 โรง   

 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. สภาพปัจจุบันเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 2.รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน 

ชุมชน ศิษย์เก่า พระสงฆ์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ปราชญ์ชาวบ้าน 

หน่วยงานของรัฐ และองค์กรเอกชน 2) กระบวนการสร้างเครือข่าย 3) ความร่วมมือ 4) องค์ประกอบ

ส าคัญของเครือข่าย และ 5) คุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 2) 

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 3. ผลการศึกษาการใช้รูปแบบ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น จะเห็นได้จากผลการทดสอบปลายภาคเรียนที่1 และปลายภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2557 เมื่อเปรียบเทียบกัน พบว่า ภาคเรียนที่ 2 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบปลาย

ภาคที่ 2 ของนักเรียนสูงขึ้น และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าภาคเรียนที่ 1 และนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ตามเกณฑ์หลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ร้อยละ 100 

 ชูเกียรติ อุ่นปัญญา (2559) ได้ท าวิจัยเรื่องการจัดการการศึกษาแบบทวิศึกษาของ

สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาการ

จัดการการศึกษาแบบทวิศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวของกับการจัด

การศึกษาแบบทวิศึกษา ทั้งส่วนของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและ

สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งสิ้นจ านวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัย คือ แบบสอบถามชนิดเลือกตอบและการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ 

และการวิเคราะห์เนื้อหา   
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 ผลการวิจัยพบว่า การจัดการการศึกษาแบบทวิศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการด าเนินการ  4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการวางแผน 

สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการประชุมเพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสภาพความพร้อมของบุคลากร 2) 

ด้านการจัดการองค์การ สถานศึกษาส่วนมากได้มีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัด

การศึกษาแบบทวิศึกษา พร้อมกับมีการการแต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบโครงการ 3) ด้านการน าและ

การสั่งการ สถานศึกษาส่วนมากมีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับครู รวมถึงการประสานงานร่วมกับ

ภาคีเครือข่ายเพ่ือร่วมกันสนับสนุนการจัดการการศึกษาแบบทวิศึกษา  4) ด้านการควบคุมติดตาม 

สถานศึกษามีระบบการนิเทศและการก ากับติดตามการจัดการเรียนรู้ของครู   

 กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน ส านักงานศึกษาธิการภาค 6 (2559) ได้รายงานการประเมิน

นโยบายการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของ

สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  มีจุดประสงค์เพ่ือ

ประเมินนโยบายการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

ของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยใช้แบบจ าลอง

ซิปป์ (CIPP Model) ของ แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam)  เก็บรวบรวมข้อมูล 

จากผู้ให้ข้อมูล คือผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 7 คน ครูผู้สอนสังกัด สพฐ. จ านวน 16 คน นักเรียน

การศึกษาเรียนร่วมฯ (ทวิศึกษา) จ านวน 173 คน ผู้ปกครองนักเรียนการศึกษาเรียนร่วมฯ (ทวิศึกษา) 

จ านวน 124 คน และกรรมการสถานศึกษา จ านวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

 ผลการศึกษา สรุปผลได้ดังนี้ 1. ด้านสภาวะแวดล้อมของนโยบาย ฯ ตามความคิดเห็นของ

ผู้บริหารสถานศึกษา และครู พบว่า โดยภาพรวมไม่ผ่านเกณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 3.78) 2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น

ของนโยบาย ฯ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครู พบว่า โดยภาพรวมไม่ผ่านเกณฑ์ 

(ค่าเฉลี่ย 3.78) 3. ด้านกระบวนการของนโยบาย ฯ 3.1 ประเภทภารกิจของส านักงานคณะกรรมการ

อาชีวศึกษา พบว่า ผ่านเกณฑ์ จ านวน 4 ข้อ และ ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 3 ข้อ 3.2 ประเมินภารกิจ

ของหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน พบว่า ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์  3.3 ประเมินภารกิจของโรงเรียน 

พบว่า ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ 4. ด้านผลผลิตของนโยบายฯ 4.1 ประเด็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ การ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พบว่า โดยภาพรวมไม่ผ่านเกณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 3.90) 4.2 การประเมินด้าน

ผลผลิตนโยบาย ฯ ในประเด็นการบริหารตามนโยบายทวิศึกษาฯ ของผู้บริหาร  พบว่า โดยภาพรวม
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ผ่านเกณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.08) 4.3 การประเมินด้านผลผลิตนโยบาย ในประเด็นพฤติกรรมการท างาน 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) ของนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.10)  

 ชลธาร สมาธิ (2560) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วม

หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัด

แม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคู่มือ และหาประสิทธิภาพ

ของคู่มือการบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนใน

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม และผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบ

บันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ และแบบการหาประสิทธิภาพของคู่มือ 

 ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานตามแนวทางการบริหาร

จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมย

วิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีปัญหาด้านการวิเคราะห์ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน เนื่องจาก 1) 

ยังไม่มีการส ารวจสถานประกอบการข้อมูลพ้ืนฐานความจ าเป็นและความต้องการของชุมชน 2) 

สาขาวิชาไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน และ 3) ไม่ได้เตรียมความพร้อมของวิทยากรจาก

วิทยาลัยการอาชีพแม่ฮ่องสอน 

 อารีรัตน์ ชูรวง (2560) ได้รายงานการประเมินโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัด

พิษณุโลก สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยใช้รูปแบบการประเมินรูปแบบซิป (CIPP 

Model) มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือประเมินบริบทของการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก 2) เพ่ือ

ประเมินปัจจัยน าเข้าของการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ทวิศึกษา) ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก 3) เพ่ือประเมินกระบวนการของ

การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียน

ราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก 4) เพ่ือประเมินผลผลิตของการจัดการศึกษาเรียนร่วม

หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 

จังหวัดพิษณุโลก ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาเรียนร่วม (ทวิศึกษา) 
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จ านวน 200 คน ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ โดยการหาจ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัย พบว่า การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีผลการประเมินดังนี้ 

 1. การประเมินบริบทของการจัดการศึกษามีความเหมาะสมมากที่สุด พบว่า การจัดการ

ศึกษาเป็นทางเลือกส าหรับนักเรียนด้อยโอกาสที่มีความประสงค์จะเรียนทวิศึกษา การจัดการศึ กษา

เป็นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอาชีวศึกษาแก่นักเรียนด้อยโอกาสตามความถนัดและความสนใจ  

 2. การประเมินปัจจัยน าข้าวของการจัดการศึกษา พบว่า ด้านหลักสูตรสถานศึกษา ด้าน

ความพร้อมของครูผู้สอน ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ และด้านงบประมาณมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณารายด้านดังนี้ 1) หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้นสังกัด 2) ครูสามารถเป็นที่ปรึกษาและดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนทั้งกาย วาจา ใจ 3) 

สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนด้านแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 4) สถานศึกษามีสื่อ 

สื่อเทคโนโลยี เอกสาร หนังสือให้นักเรียนได้สืบค้นในแหล่งเรียนรู้อย่างเพียงพอ 

 3. การประเมินกระบวนการของการจัดการศึกษา พบว่า ด้านการจัดการศึกษาและด้าน

การจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 1) สถานศึกษามีการ

วางแผนและจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกันระหว่างสถานศึกษามีการรายงานผลการเรียนของ

นักเรียนให้ผู้ปกครองทราบทุกสิ้นภาคเรียน 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยค านึงถึงศักยภาพ ความสามารถของนักเรียน 

 4. การประเมินผลผลิตของการจัดการศึกษา พบว่า นักเรียนทุกคนจบการศึกษาตาม

หลักสูตร นักเรียนมีความพร้อมในการประกอบอาชีพอยู่ในระดับมาก โดยนักเรียนมองเห็นความ 

ก้าวหน้าในวิชาชีพที่ตนเองเลือกปฏิบัติ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีความภาคภูมิใจในอาชีพ 

ในส่วนของความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก พบว่ามีความพึงพอใจในเรื่องการจัด

การศึกษาเป็นทางเลือกส าหรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะเรียนหลักสูตรทวิศึกษา 

 อุดม ประชานันท์ (2560) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้สู่การ

จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยการ
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อาชีพเกษตรวิสัย วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการความรู้สู่การจัดการศึกษาเรียน

ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย 2) 

เพ่ือสร้างและทดลองใช้รูปแบบ และ 3) เพ่ือประเมินผลการใช้รูปแบบ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอน 

ครูประจ าห้องเรียน และนักเรียนทวิศึกษา จ านวน 191 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม แบบ

สัมภาษณ์ แบบประเมินรูปแบบ และแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการความรู้สู่การจัดการศึกษาเรียน

ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย 

พบว่า 1) ครูขาดการให้ความรู้ในการจัดการศึกษาทวิศึกษาให้นักศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลายได้ทราบถึงแนวทางการจัดการศึกษาทวิศึกษา 2) ขาดการเอาใจใส่ในการประสานงานกับ

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในการจัดการศึกษาทวิศึกษาให้แก่นักเรียนทวิศึกษา 3) ครูยังยึดติดอยู่กับการ

จัดการศึกษาแบบเดิมที่เคยกระท ามากับนักเรียนที่เรียนปกติ 4) ไม่ได้มีการปรับปรุงวิธีการจัด

การศึกษาทวิศึกษาให้แก่นักเรียนทวิศึกษา โดยมุ่งหวังจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมากกว่าการ

ค านึงถึงทักษะด้านวิชาชีพที่นักเรียนทวิศึกษาต้องการเรียนรู้และได้รับวุฒิการศึกษาด้านวิชาชีพที่

เทียบเท่ากับนักเรียนที่เรียนสายวิชาชีพโดยตรง และรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีชื่อว่า PAKE Model น าไป

ด าเนินการในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนทวิศึกษา ปรากฏว่า รูปแบบมีความเหมาะสมและ

ความเป็นไปได้ ผลการเปรียบเทียบการทดลองก่อน -หลังการพัฒนามีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้รูปแบบที่พัฒนาขึ้นอย่างสมบูรณ์ 

 5.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการโดยใช้รูปแบบซิป (CIPP Model) 
 

   ส าหรับรายงานประเมินโครงการโดยใช้รูปแบบซิป (CIPP Model) มีดังนี้ 

  สุภี เวียงชัยภูมิ (2553) ได้ประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลการด าเนินการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ

ชุมชน (Fix It Center) วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ  โดยใช้รูปแบบซิป โมเดล (CIPP Model) เป็น

กรอบในการประเมิน ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้าน

ผลผลิต  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ

ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ  ซึ่งเป็นผู้บริหาสถานศึกษา จ านวน 3 คน ครู

จ านวน  25 คน  เจ้าหน้าที่ จ านวน 7  คน นักศึกษา จ านวน 80 คน ประชาชนผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่
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ช่างซ่อมประจ าศูนย์ จ านวน 25 คนรวมทั้งสิ้น 140  คน เครื่องมือที่ ใช้เป็นแบบสอบถามแบบ

ตรวจสอบรายงานและ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และแบบปลายเปิด ท าการ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป หาสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสังคมศาสตร์ (SPSS for 

Windows) ด้วยการหาค่าความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้เทคนิค

การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  จากแบบสรุปผลการด าเนินงานของแต่ละศูนย์  มีผลการ

ประเมินปรากฏดังนี้ 

 1. ด้านสภาวะแวดล้อม พบว่า การปฏิบัติงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน วิทยาลัย

สารพัดช่างชัยภูมิ มีความเหมาะสมในระดับมาก ได้แก่ วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับนโยบาย

ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานศึกษา  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ด้าน

การแก้ปัญหาความยากจน และเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์ในการบริการประชาชนพ้ืนที่ที่ตั้งศูนย์ 

และการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการไว้อย่าง

ชัดเจน และท่ีตั้งศูนย์มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง  

 2.  ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ผลการด าเนินงานตามโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน

ของวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้สร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการในระดับมาก  ในด้านผลการซ่อม 

และมีวัสดุ อุปกรณ์มีความเพียงพอ  มีแผนการด าเนินงานโครงการชัดเจนและเหมาะสม  มีการ

สนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ และมีบุคลากรในการด าเนินโครงการอย่างเพียงพอ  มีครุภัณฑ์

เพียงพอในระดับปานกลาง  บุคลากรมีทักษะในการปฏิบัติงาน และสถานที่ในการปฏิบัติงานของแต่

ละศูนย์มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง   

         3.  ด้านกระบวนการ พบว่า รายการที่มีการที่มีความเหมาะสมในระดับมาก ได้แก่ การ 

ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีการสรุปผลและรายงานผลโครงการ   ได้

รวดเร็ว มีการน าข้อมูลไปใช้เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา  อยู่ในระดับดี  มีการนิเทศติดตามระหว่างด าเนิน 

โครงการ มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติทุกฝ่ายรับทราบ และมีรายงานผลการด าเนินงาน

โครงการตามระบบ  มีการจัดระบบให้บริการในศูนย์แต่ละศูนย์ และการประสานงานกับหน่วยงานอื่น 

อยู่ในระดับปานกลาง    

           4.  ด้านผลผลิต พบว่า ผลการด าเนินงานที่มีการให้บริการประชาชนมีความเหมาะสมใน

ระดับมากเกือบทุกรายการ ได้แก่ ช่วยท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการน าเครื่องจักรเครื่องกลไปซ่อม

ในตัวเมือง  ประหยัดเวลาในการให้บริการ และได้รู้ได้เห็นการซ่อมทุกขั้นตอนท าให้ได้รับความรู้ใน
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ด้านการบ ารุงรักษาที่ถูกวิธีและถูกต้องตามหลักการ  และเชื่อว่าสามารถให้บริการซ่อมได้จริง

ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นในผลผลิตจากการซ่อมของศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน สามารถใช้งานได้

เชื่อมั่นในการให้บริการและการรับประกันการซ่อม และต้องการให้มีการจัดตั้งศูนย์ในพ้ืนที่นี้อีกใน

ระดับมาก ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่าการเรียนวิชาชีพมีประโยชน์ในการประกอบอาชีพในขุมชน อยู่ใน

ระดับปานกลาง โดยสรุปมีผลผลิตในปีงบประมาณ 2553 จากการซ่อมได้มากถึง 1,149 รายการ จาก

จ านวน 25 ศูนย ์7 อ าเภอ ของจังหวัดชัยภูมิ 

 ขวัญนภา อุณหกานต์ (2554) ได้ประเมินโครงการคุณธรรมน าความรู้สู่ความดีของ

โรงเรียนต้นแบบคุณธรรมน าความรู้สู่ความดี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ประเมินโครงการคุณธรรมน าความรู้สู่ความดี ของโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม

น าความรู้สู่ความดี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการ

ประเมินแบบจ าลองซิป (CIPP Model) และเพ่ือหาแบบปฏิบัติที่ดี (best practice) ของโครงการ

คุณธรรมน าความรู้สู่ความดี กลุ่มตัวอย่างของการประเมินโครงการคุณธรรมน าความรู้สู่ความดี 

จ านวน 1,134 คน กลุ่มตัวอย่างในการหาแบบปฏิบัติที่ดี จ านวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้การวิจัย 

ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา  

 ผลการวิจัยพบว่า ตอนที่ 1 การประเมินโครงการคุณธรรมน าความรู้สู่ความดีของโรงเรียน

ต้นแบบคุณธรรมน าความรู้สู่ความดี 1. ด้านบริบท พบว่า วัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และของโรงเรียน สอดคล้องกับสภาพปัญหาของ

โรงเรียน มีความชัดเจน เห็นความส าคัญของโครงการคุณธรรมน าความรู้สู่ความดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก 2. ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า โรงเรียนมีการแต่งตั้งบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ บุคลากร 

ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีจ านวนเพียงพอ กิจกรรมมีความเหมาะสม มีการประสานงาน ร่วมมือ

กับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก 3. ด้านกระบวนการ พบว่า โรงเรียน

ด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ มีการวางแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน บุคลากรผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในวางแผนการด าเนินงานครบทุกกิจกรรมและเป็นไปตามระยะเวลาที่

ก าหนด มีการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 4. ด้านผลผลิต ประกอบด้วยการประเมิน 2 ด้าน ดังนี้ 4.1 

ด้านผลการด าเนินงาน พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ และหลัก
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 4.2 ด้านผลกระทบ พบว่า นักเรียนมีการพัฒนา

พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่เกี่ยวกับคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ เพิ่มมากข้ึน 

และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตอนที่ 2 การหาแบบปฏิบัติที่ดีของโครงการ

คุณธรรมน าความรู้สู่ความดี โรงเรียนที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดีของโครงการคุณธรรมน าความรู้ ได้แก่ 

โรงเรียนบ้านเขาก าแพง 1. ด้านบริบท พบว่า โรงเรียน บุคลากรของโรงเรียนและบุคคลที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมตามโครงการมีความตระหนัก ในความส าคัญของโครงการและมี

ความตั้งใจในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วง 2. ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า งบประมาณที่ใช้ในการ

ด าเนินงานมีอย่างเพียงพอ  มีการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน 3. ด้าน

กระบวนการ พบว่า การปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการจะด าเนินการตามแผนที่วางไว้ มีการนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผลเป็นระยะตลอดการด าเนินกิจกรรม 4. ด้านผลผลิต แบ่งเป็น 2 ด้านดังนี้ 4.1 

ด้านผลการด าเนินงาน พบว่า นักเรียนมีการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ และ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมมากข้ึน 4.2 ด้านผลกระทบ พบว่า ชุมชนมีความตระหนักและเห็น

ความส าคัญของการด าเนินการกิจกรรมตามโครงการ ให้การยอมรับ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ

พึงพอใจต่อโรงเรียนเป็นอย่างมาก 

 นันทนา ใกล้ชิต (2554)  ได้ประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง 

ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียนบางสะพานวิทยา อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง 

ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียนบางสะพานวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2) ประเมินปัจจัย

เบื้องต้นของโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 3) ประเมินกระบวนการ

ของโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 4) ประเมิน

ผลผลิตของโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

กลุ่มเป้าหมายคือ ครูผู้สอน จ านวน 13 คน ผู้เรียน จ านวน 21 คน คณะกรรมการบริหารโครงการปี

การศึกษา 2547 จ านวน 9 คน และผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 21 คน  

 ผลการวิจัยพบว่า 1) การประเมินด้านบริบทของโครงการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมาก 2) ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของ

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมาก 3) 

ประเมินด้านกระบวนการของโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
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ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมาก 4) ประเมินด้านผลผลิตของโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมาก 

 วิลั ยพรณ์  เสรีวัฒน์  (2555) ได้วิจัยเรื่อง การประเมินเชิ งระบบโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสืบค้นหาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการ

โรงเรียนมาตรฐานสากลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระหว่างปี 2553-2554 

ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้าน

ผลกระทบ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed method) ระหว่าง การวิจัยเชิงส ารวจ (survey 

study) ประชากร คือ โรงเรียนมาตรฐานสากล จ านวน 381 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 191 

โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามประมาณค่า และการวิจัยพหุกรณีศึกษา (multi-cases 

study) พ้ืนที่ในการศึกษา เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 6 โรงเรียน ใน 6 ภูมิภาค เครื่องมือที่ใช้เป็น 

แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง และแบบสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลหลักในแต่ละโรงเรียน ประกอบด้วย 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 1. ด้านบริบท พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มีความคาดหวัง

ให้นักเรียนมีความเป็นเลิศวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่าง

สร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก มีความเหมาะสม สอดคล้องกับแนวนโยบายการจัด

การศึกษาเพ่ือมุ่งสู่คุณภาพในระดับมาก แต่ควรจะปรับเป็นมาตรฐานสากลทั้งระบบ และท าทุก

ระดับชั้นทั่วประเทศ 

 2. ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่าครูผู้สอน ผู้บริหาร และปัจจัยพ้ืนฐานในโรงเรียนมาตรฐานสากล 

มีคุณภาพ อยู่ในระดับมาก แต่ครูผู้สอนและผู้บริหารขาดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการ

สื่อสาร ควรปรับปรุงให้มีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มัลติมิเดีย ทุกกลุ่มสาระ และอินเทอร์เน็ต ความเร็ว

สูงทั่วประเทศ 

 3. ด้านกระบวนการ พบว่า การปฏิบัติตามแนวนโยบายการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐาน 

สากลมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ด้านการปฏิบัติตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ 7 หมวด มี

การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีการปฏิบัติอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด   
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 4. ด้านผลผลิต พบว่า นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้าน 

ความเป็นเลิศวิชาการสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก อยู่ในระดับมาก   

 5. ด้านผลกระทบ พบว่า ครูมีการวิจัยและพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง ครูและนักเรียนมี

เครือข่ายร่วมพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง ผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้น โดยภาพรวม พบว่า ผู้บริหาร ครู 

นักเรียนได้รับเกียรติบัตร รางวัล และได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส าคัญต่างๆ ในทุกระดับ 

  พะเยาว์  กังวล (2555) ได้ประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร

การเลี้ยงโคนมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการประเมิน

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการเลี้ยงโคนมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 

ใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ด าเนินการวิจัยเชิง

ประเมินจากประชากรที่เป็นวิทยากรฝึกอบรมจ านวน 11 คน และผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ านวน 84 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 2 ชุด ส าหรับวิทยากรฝึกอบรมและผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม มีค่าความเชื่อมั่น 0.92 เท่ากัน ทั้ง 2 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจัยพบว่า 1. ด้านบริบท วิทยากรฝึกอบรมมีความเห็นว่า โครงการฝึกอบรมส่งเสริม

ให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้และสามารถน าไปประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมได้มากที่สุด 

สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และสามารถน าไปใช้ปฏิบัติให้เกิดผลจริงได้มาก

ที่สุด มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบันและส่งเสริมให้มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพมาก 

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า วิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นว่า  โครงสร้างของ

หลักสูตร ซึ่งมีการแบ่งจ านวนของหัวข้อวิชาของการฝึกอบรมออกเป็น 7 กลุ่มวิชา และก าหนดการ

ของการจัดฝึกอบรมมีความเหมาะสมมาก แต่จ านวนเวลาเรียนที่ใช้เรียนตลอดหลักสูตร มีความ

เหมาะสมมากเป็นอันดับสุดท้าย เนื้อหาและหัวข้อวิชาวิทยากรมีความเห็นว่า มีความสอดคล้องกับ 

จุดประสงค์ของหลักสูตร วิทยากรมีการเตรียมการสอนมาล่วงหน้ามากที่สุด ระยะเวลาที่จัดให้มีความ

เหมาะสมกับการบรรยายในแต่ละหัวข้อมากที่สุด สื่อการสอนมีคุณภาพและทันสมัยมาก และสถานที่

ฝึกอบรมมีแสงสว่างเพียงพอมากที่สุด  3. ด้านกระบวนการ พบว่า วิทยากรฝึกอบรมและผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมมีความคิดเห็นว่าในการจัดการเรียนการสอน วิทยากรมีการกระตุ้นให้ ผู้เรียนร่วมแสดงความ

คิดเห็นมากที่สุด มีการเชื่อมโยงเนื้อหากับการน าไปใช้จริงมาก มีการใช้สื่อการสอนที่สอดคล้องกับ
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เนื้อหาวิชามาก มีการน าผลจากการวัดผลประเมินผลมาปรับปรุงการฝึกอบรม และมีการวัดผล

ประเมินผลที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน 4. ด้านผลผลิต พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความ

คิดเห็นว่า พวกเขามีความรู้เกี่ยวกับการรีดนมมากเป็นล าดับที่ 1 มีความรู้เกี่ยวกับพืชอาหารสัตว์ที่ใช้

เลี้ยงโคนมมาก มีความรู้เกี่ยวกับการผลิตน้ านมที่มีคุณค่ามาก และสามารถรีดนมด้วยเครื่องได้มาก 

และสามารถเลี้ยงลูกโคได้มาก แต่สามารถท าเครื่องหมายโคนมได้ปานกลาง สามารถค านวณสูตร

อาหารข้นและซ่อมเครื่องรีดนมได้ปานกลาง 

  ชนิศกานต์ ลภะวงศ์ (2556) ได้ท าการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบ

การจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1. มีวัตถุประสงค์

เพ่ือประเมินบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการ ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย จ านวน 

208 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม 3 ฉบับ วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา 

 ผลการวิจัย 1) ผลการประเมินบริบท พบว่า โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและครูมีความต้องการการจัดการเรียน

การสอนรูปแบบคละชั้น 2) ผลการประเมินปัจจัยน าเข้า พบว่า ด้านงบประมาณและสื่อเทคโนโลยี   

มีความเพียงพอต่อการบริหารจัดการด้านบุคลากรส่วนใหญ่มีปัญหาขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้นเรียน 

3) ผลการประเมินกระบวนการพบว่า โรงเรียนด าเนินงานตรงตามภารกิจของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4) ด้านการประเมินผลผลิตพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดย

ภาพรวมปีการศึกษา 2552 สูงกว่าปีการศึกษา 2551 และด้านความพึงพอใจในการจัดการเรียนการ

สอนแบบคละชั้นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า อยู่ในระดับมาก 

 นันทะ ศรีเจริญโชติ (2556) ได้ประเมินโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง

คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ จังหวัดนราธิวาส มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินบริบทของโครงการ

เกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นของสภาพแวดล้อมโครงการ ความสอดคล้องและความเหมาะสมของ

วัตถุประสงค์ของโครงการ ประเมินปัจจัยป้อนเข้าของโครงการ เกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากร

ผู้รับผิดชอบโครงการ ความพร้อมของสถานที่ ความเพียงพอของงบประมาณ และความเหมาะสมของ

ปัจจัยในการด าเนินงาน ประเมินกระบวนการของโครงการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการวางแผน การ

มีส่วนร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การมีส่วนร่วมใช้แหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ครู และการนิเทศติดตาม

โครงการ ประเมินผลผลิตของโครงการ เกี่ยวกับปริมาณของแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา ทักษะการ
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ใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทักษะการใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของ

ครู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ ผลการประเมินพบว่า 

ทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทั้งด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้ า 

กระบวนการ และผลผลิตผ่านเกณฑ์การประเมิน และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

 แม็ส (Matz, 1981) ได้ประเมินโครงการการศึกษาด้านโภชศาสตร์ในโรงเรียนชนบทของ

รัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกาโดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ผลการประเมิน พบว่า  

 ด้านบริบท นักเรียนมีความต้องการที่จะศึกษาด้านโภชศาสตร์ในระดับมาก 

 ด้านปัจจัยเบื้องต้น การพัฒนาโครงการได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากผู้ปกครอง 

ชาวบ้าน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่อยู่ในหน่วยบริการ ในระดับมาก 

 ด้านกระบวนการ ครูอาจารย์มีความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนการสอนในระดับมาก 

ส่วนนักเรียนมีความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนการสอนในระดับมากท่ีสุด 

 ด้านผลผลิต นักเรียนมีความรู้ด้านโภชศาสตร์ในระดับมาก 

 เรนดูลิน (Rendulic, 1995: 70) ท าการวิจัยเรื่อง การตรวจหาวิธีการประเมินคุณค่าที่มี

ศักยภาพและความตรงของแบบจ าลองการประเมินหลักสูตร (ICE model) มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา

แบบจ าลองการประเมินหลักสูตรจากหลายๆ แนวคิด ให้เป็นแบบการประเมินหลักสูตรโดยเฉพาะของ

วิทยาลัยชุมชน (Community College) และท าการทดสอบวิธีการตัดสินคุณค่าและความตรงของ

โมเดลที่วิจัยพัฒนาขึ้น นั่นคือ ICE model ซึ่งเป็นการสังเคราะห์แนวคิด จากแบบจ าลองซิป

ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam’s CIPP model) และแบบจ าลองเคาน์ทิแนนซ์ของสเตค (Stake’s 

Countenance model) แบบจ าลองที่พัฒนาขึ้น ได้น าไปใช้ในการประเมินหลักสูตรการศึกษาใน

มหาวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเป็นการศึกษาน าร่อง และท าการวิเคราะห์ผลการประเมินพบว่า ICE model 

มีศักยภาพและมีความตรงในการประเมินหลักสูตร และยิ่งไปกว่านั้น สารสนเทศท่ีได้จากการประเมิน 

ยังน าไปใช้ในการตัดสินใจในการปรับปรุงหลักสูตรได้ 

 ลีเลย์ (Lelley, 1983) ได้ศึกษาประเมินโครงการศึกษาวิชาชีพของวิทยาลัยวิชาการศึกษา

มหาวิทยาลัยอาร์คันซอ ผลการประเมินพบว่า ผู้จบการศึกษามีความพึงพอใจในหลักสูตรในระดับน้อย 

และต้องการให้มีการทบทวนกระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาและกระบวนการนิเทศ ผู้เข้ารับ

การศึกษามีความพึงพอใจในประสบการณ์ท่ีได้รับจากการศึกษาในระดับมาก 



138 
 

 เอดดี้ (Eddy, 1996) ได้ศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพของนักเรียน

เกษตรกรรมของรัฐหลุยเชียน่า จ านวน 741 คน พบว่า 1) บิดา มารดา มีอิทธิพลต่อการเลือก

สาขาวิชาเรียนต่อ 2) ระดับการศึกษาของบิดา มารดามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการเลือก

สาขาวิชาเรียนต่อของเด็ก มากกว่าความมีชื่อเสียงของบิดามารดา 3) การเลือกสาขาวิชาเรียนต่อของ

เด็กขึ้นอยู่กับความสนใจส่วนตัว ความพึงพอใจ ความสามารถ และค่าตอบแทน และ 4) บิดา มารดา 

บุคคลที่มีชื่อเสียงในวิชาชีพมีอิทธิพลต่อการเลือกสาขาวิชาตามล าดับ 

 จากการศึกษางานวิจัยและรายงานประเมินโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการเรียนร่วม

หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

โดยสรุปพบว่า การประเมินโครงการด้วยรูปแบบซิปได้รับความนิยมอย่างมาก ผู้ประเมินจึงน ามาใช้

เป็นแนวทางการประเมินโครงการในครั้งนี้  เพราะจะท าให้ทราบว่าโครงการมีสภาวะแวดล้อม

เหมาะสมหรือไม่ การด าเนินงานมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ผลผลิตที่ได้รับจากโครงการเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่  ควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ซึ่งจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารที่จะแก้ไข ปรับปรุง หรือล้มเลิกโครงการ และพบว่า การประเมินโครงการ

โดยใช้รูปแบบซิปเป็นการประเมินที่เป็นระบบ ครอบคลุมตั้งแต่วางแบบแผน ตั้งวัตถุประสงค์ ต่อมาก็

ประเมินปัจจัยเบื้องต้น เพ่ือก าหนดโครงสร้างของโครงการ เลือกวิธีที่เหมาะสม และเมื่อมีการน า

โครงการไปใช้จะประเมินกระบวนการ เพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินการ และสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดการ

ด าเนินการของโครงการจะประเมินผลผลิต ช่วยให้มองเห็นความสัมพันธ์สอดคล้องกันของส่วนต่างๆ 

ของโครงการ และจุดแก้ไขของโครงการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งจากการศึกษารายงานประเมินโครงการ

ด้วยรูปแบบซิป (CIPP Model) ดังกล่าวข้างต้น พบว่า ส่วนใหญ่ผลการประเมินโดยภาพรวมมีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และผ่าน

เกณฑ์การประเมิน 

6. กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ 

 จากที่ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่าการจัดท า

โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีสุโขทัย เป็นเรื่องส าคัญทีจ่ะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี

การประเมินโครงการเพ่ือประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นผู้
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ประเมินจึงสนใจที่จะประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย    

(ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย โดยน ารูปแบบการประเมินโครงการแบบซิป 

(CIPP Model) มาใช้ในการประเมินโครงการ เนื่องจากเป็นการประเมินอย่างมีระบบ มีกระบวนการ

รวบรวมและสกัดข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจได้ถูกต้อง เป็นการประเมินโครงการที่ต้องใช้

ระยะเวลาในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งท าการประเมิน 4 ด้าน คือ การประเมินบริบท 

(Context) เพ่ือรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาที่ช่วยวางแผนโครงการให้เป็นไปตามความต้องการ การ

ประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input) เพ่ือที่จะค้นหาตัวประกอบหรือแนวทางที่เหมาะสมที่จะอ านวยความ

สะดวกให้โครงการด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ การประเมินกระบวนการ (Process) เป็นการประเมินที่

ค้นหาข้อบกพร่องแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินการ การประเมินผลผลิต (Product) 

และผลกระทบเพ่ือเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือมาตรฐานที่ก าหนด

ไว้ เพ่ือให้การประเมินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้ประเมินได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการประเมิน

โครงการ ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 กรอบแนวคิดในการประเมินโครงการ ตามประเด็นการประเมินและตัวชี้วัด 
 

ประเด็นการประเมิน/
ตัวชี้วัด 

แหล่งข้อมลู เคร่ืองมือ 
การวิเคราะห์

ข้อมูล 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

บริบท 
1. ความต้องการจ าเป็นของ
โครงการ 
 
2. ความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 
 
3. ความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์ 

 
- ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผูส้อน ผู้เรียน และ 
ผู้ปกครอง 
- ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูผูส้อน 
 
- ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูผูส้อน 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ ์
 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ ์
 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ ์

 
 , S.D. 

 
 

 , S.D. 
 

 
 , S.D. 

 

 
    3.50 
S.D.  1   
 
    3.50 
S.D.  1   
 
    3.50 
S.D.  1   
 

ปัจจัยเบื้องต้น 
1. ความพร้อมของ บุคลากร  
 
 
 

 
- ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อน 
 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ ์
 

 
 , S.D. 

 
 

 
    3.50 
S.D.  1 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
 

ประเด็นการประเมิน/
ตัวชี้วัด 

แหล่งข้อมลู เคร่ืองมอื 
การวิเคราะห์

ข้อมูล 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

 

2. ความพร้อมของอาคาร
สถานท่ี 
 
3. ความเหมาะสมของ
งบประมาณ 
 
4. ความเพียงพอของวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เทคโนโลย ี
 

 

- ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อน 
 
- ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผูส้อน และผู้เรียน 
  
- ผู้บริหาร และครูผูส้อน 
 
 
- ผู้บริหารสถานศึกษา  
ครูผูส้อน และผู้เรียน 
 

 

- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ ์
 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ ์
 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ ์
 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ ์
 

 

 , S.D. 
 

 
 , S.D. 

 
 

 , S.D. 
 
 

 , S.D. 
 

 

    3.50 
S.D.  1 
 
    3.50 
S.D.  1 
 
    3.50 
S.D.  1 
 
    3.50 
S.D.  1 
 

กระบวนการ 
1. การวางแผน (Plan) 
  - ความเหมาะสมของ
แผนงาน ขั้นตอน และ
รูปแบบการจดักิจกรรม
ภายใต้โครงการ 
 

 
- ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผูส้อน และผู้เรียน 

 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ ์

 

 
 , S.D. 

 

 
    3.50 
S.D.  1 

 

 2. การด าเนินการ (Do) 

  2.1 ความเหมาะสมของ

บุคลากร การใช้สถานท่ี สื่อ 

อุปกรณ์  

  2.2 ความเหมาะสมของ

ขั้นตอนกิจกรรม 

  2.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมสี่วน

ร่วมกับผู้จดักิจกรรม 

  2.4 มีการช้ีแจง 

วัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมทราบล่วงหน้า 
 

 - ผู้บริหารสถานศึกษา  

ครูผูส้อน และผู้เรียน 

  

- แบบสอบถาม 

- แบบสัมภาษณ ์

 

 , S.D. 

 

    3.50 

S.D.  1 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 

 

ประเด็นการประเมิน/
ตัวชี้วัด 

แหล่งข้อมลู เคร่ืองมือ 
การวิเคราะห์

ข้อมูล 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

3. การประเมินผล (Check) 

  - มีวิธีการประเมินผลหลาย

รูปแบบทั้งก่อนด าเนินการขณะ

ด าเนิน การประเมินผลสรุป

หลังการจดักิจกรรมเป็นไปตาม

เป้าหมาย 

- ผู้บริหารสถานศึกษา 

ครูผูส้อน และผู้เรียน  

 

- แบบสอบถาม 

- แบบสัมภาษณ ์

 

 , S.D. 

 

    3.50 

S.D.  1 

 

4. การปรับปรุงแก้ไข (Act) 

- การน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงกิจกรรมให้ดยีิ่งข้ึน 
 

- ผู้บริหารสถานศึกษาและ  

ครูผูส้อน 

 

- แบบสอบถาม 

- แบบสัมภาษณ ์

 

 , S.D. 

 

    3.50 

S.D.  1 

 

ผลผลิต  

1. การประเมินผลที่เกิดขึ้น

จากการจัดกจิกรรมว่า

บรรลผุลตามวตัถุประสงค์

มากน้อยระดับใด 

    

 1.1 ผลที่เกดิขึ้นจากการ

ด าเนินโครงการเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์        
 

1.2 ความพึงพอใจของผู้มี

ส่วนไดส้่วนเสียในผลที่

เกิดขึ้นจากการด าเนิน

โครงการ 
 

1.3 ผลกระทบ ได้แก่ 

คุณภาพผู้เรยีน และ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

- ผู้บริหารสถานศึกษา  

ครูผูส้อน ผู้เรียน และ 

ผู้ปกครอง  
 

- ผู้บริหารสถานศึกษา  

ครูผูส้อน ผู้เรียน และ 

ผู้ปกครอง 

 
 

- ผู้บริหารสถานศึกษา 

และครผููส้อน     
 

- แบบสอบถาม 

- แบบสัมภาษณ ์

 
 

- แบบสอบถาม 

- แบบสัมภาษณ ์

 

 

 

- แบบสอบถาม 

- แบบสัมภาษณ ์

 

 , S.D. 

 

 
 

 , S.D. 

 

 

 
 

 , S.D. 

    3.50 

S.D.  1 

 
 

    3.50 

S.D.  1 

 

 
 

    3.50 

S.D.  1 

 



 
 

บทที่ 3 

วิธีด าเนินการประเมิน 

การประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยครั้งนี้ เป็นการประเมินโดยใช้รูปแบบซิป (CIPP Model) ซึ่ง

มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 2. เพ่ือประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ใน 4 ด้านคือ 2.1 เพ่ือ

ประเมินบริบทของโครงการ เกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นของโครงการ ความสอดคล้องและความ

เหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ 2.2 เพ่ือประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ เกี่ยวกับความ

เหมาะสมของปัจจัยในการด าเนินโครงการ สภาพความพร้อมของบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์  และ

งบประมาณ 2.3 เพ่ือประเมินกระบวนการด าเนินงานของโครงการ เกี่ยวกับการวางแผน การด าเนินการ 

การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข 2.4 เพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย 1) ผลที่

เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 2) ความพึงพอใจจากการด าเนินโครงการ และ 3) ผลกระทบของ

โครงการ 

 มีข้ันตอนวิธีการประเมินโครงการและข้ันตอนการประเมินผล ดังต่อไปนี้ 

 3.1 รูปแบบการประเมินโครงการและขั้นตอนการประเมินโครงการ 

 3.2 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มเป้าหมาย 

 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 รูปแบบการประเมินโครงการและข้ันตอนการประเมินโครงการ 

 รูปแบบการประเมินโครงการและขั้นตอนการประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย แบ่งเป็น 

2 ตอน คือ รูปแบบการประเมินโครงการและข้ันตอนการประเมินโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 



 143 

 3.1.1 รูปแบบการประเมินโครงการ 

         การประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย      
(ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ครั้งนี้ ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP 
Model) ของ Stufflebeam et al. (1971) โดยการประเมิน มีรายละเอียดดังนี้ 
    การประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ประกอบด้วยกระบวนการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

  1. การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation: C) 

  2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation: I) 

  3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) 
  4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) 
 

ตารางที่ 4 กรอบแนวทางการประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา     

ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 
 

วัตถุประสงค์ของ
การประเมิน 

ตัวช้ีวัด/ตัวแปรที่มุ่ง
ศึกษา 

แหล่งข้อมูล/ผู้ให้
ข้อมูล 

วิธีการเก็บ
ข้อมูล/เครื่องมือ 

วิธีการวิเคราะห์
ข้อมูล 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

1. เพื่อประเมิน
บริบทของโครงการ  
 
 
 
 
 
 

1. ความต้องการ
จ าเป็นของโครงการ 
 
 
2. ความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค ์
 
3. ความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์ 

- ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
ครูผูส้อน ผู้เรียน
และผูป้กครอง 
- ผู้บริหาร 
สถานศึกษา และ
ครูผูส้อน 
- ผู้บริหาร 
สถานศึกษา และ
ครูผูส้อน 

- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ ์
 
 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ ์
 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ ์
 

 , S.D. 
 
 
 

 , S.D. 
 

 
 , S.D. 

 

    3.50 
S.D.  1   
 
 
    3.50 
S.D.  1   
 
    3.50 
S.D.  1   
 

2. เพื่อประเมิน
ปัจจัยเบื้องต้นของ
โครงการ 
 

1. ความพร้อมของ 
บุคลากร  
 
2. ความพร้อมของ
อาคาร/สถานท่ี 
 
 

- ผู้บริหาร
สถานศึกษาและ
ครูผูส้อน 
- ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
ครูผูส้อน 
และผูเ้รีย 

- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ ์
 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ ์
 
 

 , S.D. 
 

 
 , S.D. 

 
  

    3.50 
S.D.  1 
 
    3.50 
S.D.  1 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ของ

การประเมิน 

ตัวช้ีวัด/ตัวแปรที่มุ่ง

ศึกษา 

แหล่งข้อมูล/ผู้ให้

ข้อมูล 

วิธีการเก็บ

ข้อมูล/เครื่องมือ 

วิธีการวิเคราะห์

ข้อมูล 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

  3. ความเหมาะสมของ
งบประมาณ 
4. ความเพียงพอของ
วัสดุ/อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เทคโนโลย ี

- ผู้บริหาร และ
ครูผูส้อน 
- ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
ครูผูส้อน 
และผูเ้รียน  

- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ ์
  

 

 , S.D. 
 

    3.50 
S.D.  1 

3. เพื่อประเมิน
กระบวนการของ 
โครงการ 
 

1. การวางแผน (Plan) 
  - ความเหมาะสมของ
แผนงาน ขั้นตอน และ
รูปแบบการจดักิจกรรม
ภายใต้โครงการ 

 
- ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
ครูผูส้อน 
และผูเ้รียน 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ ์
 
 

 
 , S.D. 
 
 
 

 
    3.50 
S.D.  1 
 

  2. การด าเนินการ (Do) 
  2.1 ความเหมาะสม
ของบุคลากร การใช้
สถานท่ี สื่อ อุปกรณ์  
  2.2 ความเหมาะสม
ของขั้นตอนกิจกรรม 
  2.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีส่วนร่วมกับผู้จดั
กิจกรรม 
  2.4 มีการช้ีแจง 
วัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทราบล่วงหน้า 
3. การประเมินผล 
(Check) 
  - มีวิธีการประเมินผล
หลายรูปแบบทั้งก่อน
ด าเนินการขณะด าเนิน 
การประเมินผลสรุปหลัง  
การจัดกิจกรรมเป็นไป
ตามเป้าหมาย 

- ผู้บริหาร

สถานศึกษา  

ครูผูส้อน 

และผูเ้รียน 

- แบบสอบถาม 

- แบบสัมภาษณ ์
 

 , S.D. 

 

 

    3.50 

S.D.  1 

 

   

 

 

 

 

 

 

- ผู้บริหาร

สถานศึกษา 

ครูผูส้อน และ 

ผู้เรยีน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- แบบสอบถาม 

- แบบสัมภาษณ ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , S.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3.50 

S.D.  1 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ของ

การประเมิน 

ตัวช้ีวัด/ตัวแปรที่มุ่ง

ศึกษา 

แหล่งข้อมูล/ผู้ให้

ข้อมูล 

วิธีการเก็บ

ข้อมูล/เครื่องมือ 

วิธีการวิเคราะห์

ข้อมูล 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

 4. การปรับปรุงแก้ไข 

(Act) 

- การน าผลการ

ประเมินไปปรับปรุง

กิจกรรมใหด้ียิ่งขึ้น 

- ผู้บริหาร

สถานศึกษาและ  

ครูผูส้อน 

 

- แบบสอบถาม 

- แบบสัมภาษณ ์
 

 , S.D. 

 

    3.50 

S.D.  1 

 

4. เพื่อประเมิน

ผลผลติของโครงการ 

1. การประเมินผลที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการและประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

    

   1.1 ผลที่เกดิขึ้นจาก
การด าเนินโครงการ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์        
  1.2 ความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียในผล
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนิน
โครงการ 
  1.3 ผลกระทบ ได้แก่ 
คุณภาพผู้เรยีน ท่ีเกิดขึ้น
จากการด าเนินงานตาม
โครงการ 

- ผู้บริหาร

สถานศึกษา  

ครูผูส้อน 

ผู้เรยีน และ

ผู้ปกครอง 

 

- ผู้บริหาร

สถานศึกษา และ 

ครูผูส้อน 

  

- แบบสอบถาม 

- แบบสัมภาษณ ์
 
 
 
 
 

- แบบสอบถาม 

- แบบสัมภาษณ ์
 

 

 , S.D. 

 

 

 

 

 

 , S.D. 

 

    3.50 

S.D.  1 

 

 

 

 

    3.50 

S.D.  1 

 

 

 จากการก าหนดกรอบแนวทางการประเมินโครงการในตารางที่ 4 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตาม

แนวทางท่ีก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียดของการประเมินแต่ละด้าน ดังนี้ 

 1. การประเมินด้านบริบท  เป็นการตรวจสอบประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน

ที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นของการท าโครงการ ความ
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สอดคล้องของวัตถุประสงค์ และความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการเรียนร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ว่ามี

ความเหมาะสมกับบริบทและนโยบายของกระทรวง ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

และของสถานศึกษามากน้อยเพียงใด 

 2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น  เป็นการประเมินปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเรียน

ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย อันที่จะท าให้โครงการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ส าหรับการประเมิน

โครงการครั้งนี้ ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ ว่ามีความเพียงพอ 

หรือความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

 3. การประเมินกระบวนการ  เป็นการตรวจสอบประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ

กระบวนการด าเนินงานของโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ว่าเป็นอย่างไร ส าหรับการประเมินโครงการครั้งนี้ เป็นการ

ตรวจสอบกระบวนการการวางแผนด าเนินงาน การด าเนินการจัดกิจกรรมของโครงการ การติดตาม

ประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไขว่ามีการปฏิบัติมากน้อยเพียงใด 

 4. การประเมินผลผลิต  เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามกิจกรรม  

ต่าง ๆ และประเมินเกี่ยวกับความพึงพอใจในผลของการด าเนินโครงการ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า

บรรลุผลตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด โดยตรวจสอบจาก ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน 

และผู้ปกครอง รวมทั้งประเมินผลกระทบด้านคุณภาพผู้เรียน โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 

 3.1.2 ขั้นตอนการประเมินโครงการ 

   ผู้ประเมินด าเนินการประเมินโครงการ โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

   1. ก าหนดจุดประสงค์ของการประเมินโครงการ คือ ประเมิน โครงการเรียนร่วม

หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

ตามรูปแบบการประเมินโครงการแบบซิป (CIPP Model) ของ Stufflebeam et al. (1971)  

ที่ประเมินในด้านบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ และผลผลิต/ผลกระทบ 

  2. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยม 

ศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) รูปแบบการประเมินโครงการ และการประเมินโครงการ 
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  3. ก าหนดโครงสร้างของการประเมิน โดยแสดงสิ่งที่จะศึกษาหรือตัวแปร แหล่งข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และเกณฑ์ที่ใช้การประเมิน โดยใช้

รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิป (CIPP Model) เป็นกรอบการประเมิน 

  4. ก าหนดขอบเขตและหัวข้อการประเมิน โดยก าหนดมิติที่ประเมิน ข้อค าถาม และ

ผู้ให้ข้อมูล ตามความเหมาะสม 

  5. สร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ตามโครงสร้างของการประเมิน ที่ก าหนดไว้

แล้วมาขยายรายละเอียดของข้อค าถามตามมิติที่ประเมิน และสิ่งที่ประเมิน   

  6. น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจความเที่ยงตรงตาม

เนื้อหา (Content Validity)  

  7. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ให้ถูกต้องเหมาะสมตามข้อ 

เสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 

  8. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Tryout) เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น 

(Reliability) 

  9. น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ไปเก็บข้อมูลจริง 
   

3.2 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มเป้าหมาย 

 ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ผู้ประเมินก าหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มเป้าหมาย 

ดังนี้ 

 3.2.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง ของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย โรงเรียนชาติตระการวิทยา โรงเรียนบ้านร่มเกล้า และโรงเรียนบ้านกลาง

พิทยาคม ในปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 6 คน (ไม่รวมผู้ประเมิน) 

ครูผู้สอน จ านวน 165 คน ผู้เรียน จ านวน 207 คน และผู้ปกครอง จ านวน 207 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 

585 คน รายละเอียดดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 จ านวนประชากรของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง จ าแนกตาม   

สถานศึกษา 

 

สถานศึกษา 
ผู้บริหาร

สถานศึกษา 
ครูผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 3 52 - - 

โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1 51 134 134 

โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 1 30  19 19 

โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1 32 54 54 

 6 165 207 207 

รวม  171 207 207 

 

            3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครองของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย โรงเรียนชาติตระการวิทยา โรงเรียนบ้านร่มเกล้า และโรงเรียนบ้านกลาง

พิทยาคม  ในปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 5 ครูผู้สอน จ านวน 115 คน 

ผู้เรียน จ านวน 136 คน และผู้ปกครอง จ านวน 136 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 392 คน ก าหนดขนาด

กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (KreJcie and Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 43) 

ด าเนินการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย 

(Simple Random Sampling) โดยมีขั้นตอนการสุ่ม ดังนี้ 

 1. จ าแนกประชากรออกเป็นชั้นภูมิโดยใช้สถานศึกษาเป็นตัวแบง่ชั้น 

 2. ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง 
ตามสัดส่วนประชากรในแต่ละชั้นภูม ิ
 3. ท าการสุ่มผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครองในแต่ละชั้นภูมิ ตามจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  
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ตารางที่ 6 จ านวนกลุ่มตัวอย่างของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง จ าแนกตาม 

สถานศึกษา 

 

สถานศึกษา 
ผู้บริหาร

สถานศึกษา 
ครูผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 2 36 - - 

โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1 36 88 88 

โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 1 21  13 13 

โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1 22 35 35 

 5 115 136 136 

รวม  120 136 136 

 

 3.2.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ บุคลากรที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการเรียนร่วมหลักสูตร 
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง โดย
ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ 
   1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ านวน 5 คน  ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ 
จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการ จ านวน 1 คน ครูผู้สอน จ านวน 3 คน โดยมีคุณสมบัติ คือ เป็น
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ในปีการศึกษา 2559    
ที่ร่วมด าเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย    
   2) ผู้ เรียน จ านวน 10 คน  ประกอบด้วย ผู้เรียนจากโรงเรียนชาติตระการวิทยา 
จ านวน 4 คน โรงเรียนบ้านร่มเกล้า จ านวน 3 คน และโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม จ านวน 3 คน 
โดยมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้เรียนในโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ปีการศึกษา 2559  
   3) ผู้ปกครอง จ านวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้ปกครองนักเรียนจากโรงเรียนชาติ
ตระการวิทยา จ านวน 2 คน โรงเรียนบ้านร่มเกล้า จ านวน 2 คน และโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 
จ านวน 1 คน โดยมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้ปกครองนักเรียนในโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ปีการศึกษา 2559 
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย มี 2 ชนิด คือ แบบสอบถาม และแบบ

สัมภาษณ์ โดยใช้กับกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
          
ตารางที่ 7 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา 

             ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ด้วยแบบสอบถาม 
 

กลุ่มตัวอย่าง ประเด็นที่ประเมิน 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ด้านบริบท (Context) 

  ความต้องการจ าเป็นของการท าโครงการ ความ

สอดคล้องของวัตถุประสงค์ และความเหมาะสมของ

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) 

   ความพร้อมของบุคลากร ความพร้อมของอาคารสถานที่ 

ความเพียงพอของงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 

เทคโนโลยีของการด าเนินการ 

ด้านกระบวนการ (Process) 

   การมีส่วนร่วมในการวางแผนงานกิจกรรมภายใต้ 

โครงการ และการนิเทศติดตามการท างานของผู้รับผิดชอบ

โครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระหว่างการด าเนินโครงการ 

ด้านผลผลิตและผลกระทบ (Product) 

    ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ

ผู้เรียน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของ

โครงการมากน้อยเพียงใด ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ 

และผลกระทบของโครงการ  
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ตารางที่ 7 (ต่อ) 
 

กลุ่มตัวอย่าง ประเด็นที่ประเมิน 

2. ผู้เรียน ด้านบริบท (Context) 

    ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาความรู้และทักษะ

ผู้เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  

ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) 

    ความเหมาะสมของปัจจัยในการด าเนินโครงการ ความ

พร้อมของอาคารสถานที่ และความเหมาะสมของกิจกรรม 

ด้านกระบวนการ (Process) 

     การมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน การมี

ส่วนร่วมในการด าเนินการตามโครงการ และการประเมิน 

ผลโครงการ 

ด้านผลผลิต (Product) 

     ผลที่ เกิดขึ้นกับผู้ เรียน และความพึงพอใจจากการ

ด าเนินโครงการ 

 

ตารางที่ 8 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ด้วยแบบสัมภาษณ์ 
 

กลุ่มเป้าหมาย ประเด็นที่สัมภาษณ์ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน     ความคิดเห็นที่มีต่อระบบบริหารและผลที่เกิดขึ้น ของ

โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย  
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ตารางที่ 8 (ต่อ) 
 

กลุ่มเป้าหมาย ประเด็นทีส่ัมภาษณ์ 

2. ผู้เรียน      ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน ของโครงการ

เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  

3. ผู้ปกครอง       ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเรียนร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ด้านบริบท ด้าน

ปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต/

ผลกระทบ 

 

 รายละเอียดของเครื่องมือแต่ละชนิด  

 รายละเอียดของเครื่องมือแต่ละชนิด มีดังนี้ 

   1. แบบสอบถาม  ใช้ส าหรับประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยม 

ศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ตามรูปแบบการประเมินแบบ

ซิป (CIPP Model) โดยการประเมินบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ และผลผลิต/ผลกระทบ 

จ านวน 9 ฉบับ ดังนี้ 

   1.1 การประเมินบริบทและปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ มีแบบสอบถาม จ านวน 3 ฉบับ 

    1) แบบสอบถามส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 

    2) แบบสอบถามส าหรับผ  ้เรียน 

    3) แบบสอบถามส าหรับผู้ปกครอง 

   1.2 การประเมินด้านกระบวนการ มีแบบสอบถาม จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ 

    1) แบบสอบถามส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 

    2) แบบสอบถามส าหรับผู้เรียน 

   1.3 การประเมินด้านผลผลิต มีแบบสอบถาม จ านวน 3 ฉบับ ดังนี้ 

    1) แบบสอบถามส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
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    2) แบบสอบถามส าหรับผู้เรียน 

    3) แบบสอบถามส าหรับผู้ปกครอง 

   1.4 การประเมินด้านผลกระทบ มีแบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ ดังนี้ 

    - แบบสอบถามส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 

  รายละเอียดของแบบสอบถามแต่ละฉบับ มีดังนี้ 

  1. การประเมินด้านบริบทและปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 

   ฉบับที่ 1 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

   ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ

ส ารวจรายการ (Check list) 

   ตอนที่ 2 เป็นระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  เกี่ยวกับบริบท และ

ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นของโครงการ ความ

สอดคล้องและเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ ความพร้อมของบุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุ 

อุปกรณ์ และงบประมาณ ที่เก่ียวข้องกับโครงการ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ   

   ฉบับที่ 2 ส าหรับผู้เรียน แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

   ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ

ส ารวจรายการ (Check list) 

   ตอนที่ 2 เป็นระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  เกี่ยวกับบริบทและ

ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับ ความต้องการจ าเป็นของโครงการ  ความ

พร้อมของสถานที่ และความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในการด าเนินงาน มีลักษณะ

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ   

   ฉบับที่ 3 ส าหรับผู้ปกครอง แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

   ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ

ส ารวจรายการ (Check list) 

   ตอนที่ 2 เป็นระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  เกี่ยวกับบริบทของ
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โครงการ ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับ ความต้องการจ าเป็นของโครงการ ต้องการให้ผลิตผู้เรียนสาย

อาชีพด้านอาชีวศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานภาคการเกษตรให้มีจ านวนเพ่ิมข้ึน มีลักษณะเป็นแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ   

  2. การประเมินด้านกระบวนการ 

   ฉบับที่ 4 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

   ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ

ส ารวจรายการ (Check list) 

   ตอนที่ 2 เป็นระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เกี่ยวกับกระบวนการ

ของโครงการ ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับการวางแผน การด าเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ การ

ติดตามและประเมินผล และการน าผลการติดตามและประเมินมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขโครงการ  มี

ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ   

   ฉบบัที่ 5 ส าหรับผู้เรียน แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

   ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ

ส ารวจรายการ (Check list) 

   ตอนที่ 2 เป็นระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เกี่ยวกับกระบวนการ

ของโครงการ ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการวางแผน การด าเนินการ และการ

ประเมินผลโครงการ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ   

  3. การประเมินด้านผลผลิต 

   ฉบับที่ 6 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

   ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ

ส ารวจรายการ (Check list) 

   ตอนที่ 2 เป็นระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจาก

การด าเนินโครงการ ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับ ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ
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ผู้เรียน และผู้ปกครอง ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด  มีลักษณะเป็นแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ   

   ตอนที่ 3 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า    

5 ระดับ   

   ฉบับที่ 7 ส าหรับผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

   ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ

ส ารวจรายการ (Check list) 

   ตอนที่ 2 เป็นระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจาก

การด าเนินโครงการ ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับ ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน จากการด าเนิน โครงการ ว่า

บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ   

   ตอนที่ 3 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

     ฉบับที่ 8 ส าหรับผู้ปกครอง แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

   ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ

ส ารวจรายการ (Check list) 

   ตอนที่ 2 เป็นระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย มีลักษณะเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

  4. การประเมินด้านผลกระทบ 

     ฉบับที่ 9 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

   ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ

ส ารวจรายการ (Check list) 

   ตอนที่ 2 เป็นระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เกี่ยวกับผลกระทบของ

โครงการ ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

   2. แบบสัมภาษณ์   ใช้ส าหรับประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย จ านวน 3 ฉบับ ดังนี้ 
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   ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 

   ฉบับที่ 2 แบบสัมภาษณ์ผู้เรียน 

   ฉบับที่ 3 แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 

   ซึ่งแบบสัมภาษณ์ทั้ ง 3 ฉบับ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 

Interview) เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยมีประเด็นในการสัมภาษณ์ตาม

กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

   ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับความ

คิดเห็นที่มีต่อผลที่เกิดขึ้นของโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย    

(ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุ โขทัย ในด้านบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการของ

โครงการ และผลผลิตของโครงการ และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

   ฉบับที่ 2 แบบสัมภาษณ์ผู้เรียน โดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อ ผลที่เกิดขึ้น

ของโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีสุโขทัย และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

   ฉบับที่ 3 แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง โดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อผลที่

เกิดขึ้นของโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ที่เกี่ยวข้องกับผลส าเร็จของโครงการ และสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

   การพัฒนาเครื่องมือส าหรับการประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  ทั้งแบบสอบถามและ

แบบสัมภาษณ์ มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 

  1. การสร้างแบบสอบถาม  ผู้ประเมินสร้างแบบสอบถาม จ านวน 9 ฉบับ โดยแต่ละฉบับมี

ขั้นตอนการสร้าง ดังรายละเอียด ดังนี้ 

  1) ศึกษาวัตถุประสงค์ในการประเมิน 

  2) ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยม 

ศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) การประเมินโครงการ และรูปแบบการประเมินโครงการ 
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  3) ก าหนดโครงสร้างของการประเมิน โดยแสดงถึงสิ่งที่จะศึกษา แหล่งข้อมูล และ

เครื่องมือที่ใช้ จ าแนกตามโครงสร้างของการประเมินตามรูปแบบการประเมินบริบท ปัจจัยเบื้องต้น 

กระบวนการ และผลผลิต/ผลกระทบ 

  4) ก าหนดขอบเขตและประเด็นการประเมิน สร้างแบบสอบถามตามโครงสร้างของการ

ประเมินที่ก าหนดไว้ แล้วขยายรายละเอียดของข้อค าถามตามมิติที่ประเมิน สิ่งที่ประเมิน และกลุ่ม

ตัวอย่าง ซึ่งเป็นประเด็นในการสร้างแบบสอบถาม 

  ต่อจากนั้นผู้ประเมินน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ เชี่ยวชาญ ด้านการวัดและ

ประเมินผลและผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย        

(ทวิศึกษา) จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ด้านความ

สอดคล้อง ความถูกต้องเหมาะสม และความครบถ้วนของรายการที่ถามในสิ่งที่ต้องการจะวัด ซึ่ง

ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ได้แก ่

 1. ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว   ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานช่างอุตสาหกรรม ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 2. ผศ.ดร.กันต์  อินทุวงศ ์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 3. ผศ.ดร.นพคุณ ชูทัน   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 

 4. ดร.สงวน หอกค า    ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3  

จังหวัดพิษณุโลก 

  5. ดร.ศยามล นิติพงศ์สุวรรณ     ครูช านาญการพิเศษ แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีสุโขทัย 

จากนั้นน าผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามมาค านวณหาค่า IOC 

(Index of Objective Congruence) โดยใช้เกณฑ์ IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปที่แสดงว่าข้อค าถามนั้น

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนื้อหาที่ต้องการ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 71) ซ่ึงรายการค าถามใน

แบบสอบถามทุกฉบับใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 แต่มีค าถามบางข้อต้องปรับปรุง

ด้านส านวนภาษา ผู้ประเมินได้ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
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 ขั้นตอนต่อไปน าแบบสอบถามแต่ละฉบับไปทดลองใช้เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 

ดังนี้ 

 1) แบบสอบถามฉบับที่ 1 ฉบับที่ 4 ฉบับที่ 6 และฉบับที่ 9 น าไปทดลองใช้กับผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูผู้สอน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

จากนั้นน ามาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแต่ละฉบับ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha 

Coefficient Method หรือ α – Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค  (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 

116-117) ผลการทดลองการใช้เครื่องมือได้ค่าความเชื่อมั่นฉบับที่ 1 เท่ากับ 0.949 ฉบับที่ 4 เท่ากับ 

0.938 ฉบับที่ 6 เท่ากับ 0.934 และฉบับที่ 9 เท่ากับ 0.879  

 2) แบบสอบถามฉบับที่ 2 ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 7 น าไปทดลองใช้กับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 30 คน ได้แก่ ผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร สังกัดส านักงานคณะ 

กรรมการการอาชีวศึกษา จากนั้นน ามาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแต่ละฉบับ โดยวิธีหาค่า

สัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha Coefficient Method หรือ α – Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค  

(บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 116-117) ผลการทดลองการใช้เครื่องมือได้ค่าความเชื่อมั่นฉบับที่ 2 

เท่ากับ 0.913 ฉบับที่ 5 เท่ากับ 0.895 และฉบับที่ 7 เท่ากับ 0.872  

 3) แบบสอบถามฉบับที่ 3 และฉบับที่ 8 น าไปทดลองใช้กับผู้ปกครองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 30 คน ได้แก่ ผู้ปกครองของผู้เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิ

ศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sample) จากนั้นน ามาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

แต่ละฉบับ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha Coefficient Method หรือ α – Coefficient) 

ตามวิธีของครอนบาค  (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 116-117) ผลการทดลองการใช้เครื่องมือได้ค่า

ความเชื่อมั่นฉบับที่ 3 เท่ากับ 0.820 และฉบับที่ 8 เท่ากับ 0.922 

  2. การสร้างแบบสัมภาษณ์  มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 

  2.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน โครงการเรียนร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

  2.2 ก าหนดขอบเขตและประเด็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงของโครงการ
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เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัย ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 

  2.3 สร้างแบบสัมภาษณ์ จ านวน 3 ฉบับ ดังนี้ 

     1) แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ านวน 1 ฉบับ 

    2) แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้เรียน  จ านวน 1 ฉบับ 

    3) แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้ปกครอง  จ านวน 1 ฉบับ 

   2.4 น าแบบสัมภาษณ์ทั้ง 3 ฉบับไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบ แก้ไข 

และให้ข้อเสนอแนะ ในด้านความถูกต้อง และความเหมาะสมของข้อความ ความถูกต้องชัดเจนของ

ภาษา พร้อมทั้งระบุข้อบกพร่องของแต่ละข้อ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ มีดังนี้ 

  1) ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว   ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานช่างอุตสาหกรรม ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

   2) ผศ.ดร.กันต์  อินทุวงศ ์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

   3) ผศ.ดร.นพคุณ ชูทัน   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 

   4) ดร.สงวน หอกค า   ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3  

จังหวัดพิษณุโลก 

     5) ดร.ศยามล นิติพงศ์สุวรรณ    ครูช านาญการพิเศษ แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

   2.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

   2.6 น าแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแล้ว จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปเก็บรวบรวม

ข้อมูลต่อไป 
 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ผู้ประเมินด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยก าหนดระยะเวลาในการ

ประเมินเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
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 ระยะที่ 1 ประเมินก่อนเริ่มด าเนินโครงการ  ระหว่างวันที่ 1 - 15  กันยายน  2559  ใช้

แบบสอบถาม ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และ

ผู้ปกครอง เป็นผู้ตอบ 

 ระยะที่ 2 ประเมินระหว่างด าเนินโครงการ  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 

2560 ใช้แบบสอบถาม ฉบับที่ 4 ฉบับที่ 5 ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียน เป็นผู้ตอบ 

 ระยะที่ 3 ประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ  ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 – 30 กรกฎาคม 

2560 ใช้แบบสอบถาม ฉบับที่ 6 ฉบับที่ 7 ฉบับที่ 8 และฉบับที่ 9 ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 

ผู้เรียน และผู้ปกครอง เป็นผู้ตอบ 

    การเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 

ผู้เรียน และผู้ปกครอง ในระหว่างวันที่ 15 – 30 กรกฎาคม 2560 การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการ 

ดังนี้ 

 1. แบบสอบถาม ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียน ผู้ประเมินประสานงาน

กับกลุ่มตัวอย่างผ่านทางฝ่ายที่รับผิดชอบงานทวิศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยและ

โรงเรียนมัธยมในเครือข่าย และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

 2. แบบสอบถาม ส าหรับผู้ปกครอง ผู้ประเมินด าเนินการประสานงานและร่วมกับโรงเรียน

ชาติตระการวิทยา โรงเรียนบ้านร่มเกล้า และโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล

ด้วยแบบสอบถาม 

 3. ผู้ประเมินติดตาม และรวบรวมแบบสอบถามที่เป็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 

ผู้เรียน และผู้ปกครอง ได้ครบตามจ านวนที่ต้องการ แล้วน ามาตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และ

น าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 3.5.1 การจัดท าข้อมูล 

   ผู้ประเมินน าข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างมาจัดกระท า ดังนี้ 

   1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาทั้งหมด แล้วคัดเลือก

เฉพาะที่มีความสมบูรณ์ ซึ่งพบว่ามีความสมบูรณ์ ร้อยละ 100 
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   2. ก าหนดเกณฑ์ระดับความคิดเห็น หรือความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา 

ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง ที่มีต่อโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้ 

  5   หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจมากที่สุด 

  4   หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจมาก 

  3   หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจปานกลาง 

  2   หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจน้อย 

  1   หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจน้อยทีสุ่ด 

   3. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) 5 ระดับ การแปลความหมายค่าเฉลี่ยโดยการก าหนดเกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ 

ของ ชูศรี วงศ์รัตนะ (2553: 69) มีความหมายดังนี้  

    ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00   หมายถึง ความคดิเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

    ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49   หมายถึง ความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

      ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49   หมายถึง ความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

    ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49   หมายถึง ความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 

    ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49   หมายถึง ความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

    4. ก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณค่าของโครงการโดยรวม ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น 

ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ ของ รัตนะ บัวสนธ์ (2552 : 71) ก าหนดเกณฑ์

ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป ถือว่าผลการประเมิน ผ่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 

 1. ด้านบริบท      ใช้เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป ผลการประเมิน ผ่าน 

  2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น   ใช้เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป ผลการประเมิน ผ่าน 

  3. ด้านกระบวนการ     ใช้เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป ผลการประเมิน ผ่าน 

  4. ด้านผลผลิต        

      4.1 คุณภาพผู้เรียน  ใช้เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป ผลการประเมิน ผ่าน 

     4.2 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง   ใช้เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป  

ผลการประเมิน ผ่าน 
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            4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ใช้เกณฑ์การประเมิน เกรดเฉลี่ยรวม ≥ 3.00  
ผลการประเมินผ่าน 
 

   5. วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการจากแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามที่ได้

ทั้งหมดมาจัดระบบ ลงรหัส และท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพ่ือค านวณ

ค่าสถิติ ดังนี้ 

   1) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าร้อยละ 

น าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 

   2) วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นจากการประเมิน โครงการเรียนร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สุโขทัย โดย

วิธีการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 

  5. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

 3.5.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการประเมิน 

      ในการประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ดังนี้ 

   1. ค่าร้อยละ 

   2. ค่าเฉลี่ย   โดยใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553: 34-35) 
 

  = 
n

  

  เมื่อ     = แทนค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

 X   = แทนผลรวมทั้งหมดของข้อมูล 

n   = แทนจ านวนข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง 
 

              3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553: 60-61) 
 

 

 

S.D. =  
 

 

เมื่อ  S.D. = ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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n  = จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 

 X  = ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 

( X)2  = ผลรวมของข้อมูลแต่ละตัวยกก าลังสอง 
 

          4. ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Content Validity Index: CVI) ของแบบสอบถาม

และแบบสัมภาษณ์ โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ดังนี้ (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2554: 141-142) 
 

  IOC     หรือ CVI   =   
N

R  

       เมื่อ IOC     แทน    ดัชนีความตรงตามเนื้อหา 

   R   แทน    คะแนนรวมที่ผู้เชี่ยวชาญทุกคนให้ 

   N        แทน    จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญก าหนดเป็น +1 หรือ 0 หรือ -1 ดังนี้ 

+1 หมายถึง แน่ใจว่าจุดประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหาหรือ  

     แบบสอบถามนั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์  

0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหา  

              หรือแบบสอบถามนั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์  

-1 หมายถึง แน่ใจว่าจุดประสงค์ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาหรือ  

         แบบสอบถามนั้นไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

           5. ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  Coefficient)  

ของครอนบาค (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 117) 
 

   = 
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เมื่อ      = ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 
 n = จ านวนข้อของแบบสอบถาม 

S 2

i  = ความแปรปรวนของแบบสอบถามแต่ละข้อ 
S 2

t  = ความแปรปรวนของแบบสอบถามท้ังฉบับ 



 
 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ผู้ประเมินได้วิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก

การสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากแบบสอบถาม และจากการสัมภาษณ์ โดยแบ่งการ

น าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

 

   สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้ประเมิน

จึงไดก้ าหนดสัญลักษณ์และตัวอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

  n แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

   แทน ค่าเฉลี่ย 

 S.D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

   การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ประเมินขอเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  

ตอนที่ 2 ผลการประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีว 

ศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  

 ผลการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา

และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
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คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (2559 : 5-16); ปฐมา จันทร์โชติ

เสถียร (2559); ชูเกียรติ อุ่นปัญญา (2559); กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน ส านักงานศึกษาธิการภาค 6 

(2559); อุดม ประชานันท์ (2560); ชลธาร สมาธิ (2560) สรุปได้ดังนี้ 

 ปัญหาการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

 1. ด้านบุคลากร 

  1.1 นโยบายการจัดการศึกษาทวิศึกษาท าให้ครูอาชีวศึกษามีภาระงานเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ

การจัดการเรียนการสอน    

  1.2 ผู้บริหารและบุคลากรที่รับผิดชอบนโยบายการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีว 

ศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างและเนื้อหา

ของทวิศึกษายังไม่ชัดเจน 

  1.3 ครูยังยึดติดอยู่กับการจัดการศึกษาแบบเดิมที่เคยกระท ามากับนักเรียนที่เรียนปกติ 

  1.4 การด าเนินการส่วนใหญ่บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเป็น

ผู้ด าเนินการทั้งการประสานงาน การจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผล ส่วนโรงเรียนสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะด าเนินการประชาสัมพันธ์และจัดตารางเรียนให้สอดคล้องกับ

วิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเดินทางไปเรียนได้อย่างสะดวก 

 2. ด้านงบประมาณ 

  2.1 งบประมาณยังไม่เพียงพอในการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยม ศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

  2.2 โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยังไม่ได้รับงบประมาณ

ช่วยเหลือ มีบางโรงเรียนที่ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยของอาชีวศึกษาในการรับ-ส่งนักเรียน 

และจัดบุคลากรในการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนส่วนใหญ่นักเรียนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางเอง 

 3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ 

  3.1 ในการจัดการเรียนรู้ทุกอย่างใช้ของวิทยาลัยที่นักเรียนไปเรียน เพราะมีวัสดุอุปกรณ์

ตามสาขาวิชาที่เรียนพร้อมกว่า 

  3.2 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายขาดความพร้อมเรื่องอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ จึงจ าเป็น 

ต้องส่งนักเรียนไปเรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา ปัญหาที่ตามมาคือเรื่องการเดินทาง 
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 4. ด้านการด าเนินงาน 

  4.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขาดการเอาใจใส่ในการประสานงานกับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

ในการจัดการศึกษาทวิศึกษาให้แก่นักเรียนทวิศึกษา 

  4.2 ไม่ได้มีการปรับปรุงวิธีการจัดการศึกษาทวิศึกษาให้แก่นักเรียนทวิศึกษา โดยมุ่งหวัง

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมากกว่าการค านึงถึงทักษะด้านวิชาชีพที่นักเรียนทวิศึกษาต้องการ

เรียนรู้ 

  4.3 ครูขาดการให้ความรู้ในการจัดการศึกษาทวิศึกษาให้นักศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลายได้ทราบถึงแนวทางการจัดการศึกษาทวิศึกษา 

  4.4 จ านวนหน่วยกิตในการเรียนทวิศึกษามากกว่าการเรียนหลักสูตร ปวช. พุทธศักราช 

2556 ซึ่งจะมีปัญหาในการเทียบโอน   

   4.5 นักเรียนที่เรียนสายวิทย์-คณิต การเรียนทวิศึกษาปัญหาคือไม่สามารถจัดตารางเรียนได้ 

เนื่องจากรายวิชามากจนล้น หรือถ้าโรงเรียนต้องการจัดจริง ๆ ก็ต้องจัดให้เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์  

 แนวทางการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

 1. ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานร่วมกันทั้งส่วนของส านักงานพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ท าหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงานให้ไป

ในทิศทางเดียวกัน  

 2. ควรวางแผนการจัดกิจกรรมโดยการระดมความคิดของบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาแบบทวิศึกษาให้สอดคล้องกับความพร้อมของสถานศึกษาทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ 

วัสดุ ครุภัณฑ์ และระบบการบริหารงานในสถานศึกษา  

 3. ครูควรศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการการศึกษาแบบทวิศึกษา เพ่ือจะเป็นแนวทางในการ

วางแผนการร่วมกันกับผู้บริหาร 

 4. ควรสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาให้เหมาะสมกับ

สภาพพ้ืนที่ และความพร้อมของสถานศึกษา 

 5. ควรสนับสนุนด้านเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาต่าง ๆ ที่จัดการเรียน

ร่วมตามหลักสูตรทวิศึกษา   

 6. ควรมีการนิเทศติดตามการด าเนินการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา อย่างต่อเนื่องเพ่ือจะได้

พบสภาพปัญหาและแก้ปัญหาได้ทันการณ์ 
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  7. สถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน ควรมีการประชุมวางแผน ตลอดจนมี

การนิเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

 8. ควรควบคุมติดตามการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาอย่างใกล้ชิด เพ่ือจะได้แก้ปัญหาและ

อุปสรรคได้อย่างทันท่วงที  

ตอนที่ 2 ผลการประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย     

(ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  

 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  ผู้ประเมินขอเสนอ

ตามล าดับ ดังนี้  

  1. สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 

 2. การประเมินโดยใช้รูปแบบซิป (CIPP Model) ใน 4 ด้าน ได้แก่ การประเมินบริบท    

การประเมินปัจจัยเบื้องต้น การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต ซึ่งประกอบด้วย 1) ผล

ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 2) ความพึงพอใจจากการด าเนินโครงการ  และ 3) ผลกระทบของ

โครงการ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 

    ผู้ประเมินได้น าแบบสอบถามทั้ง 9 ฉบับ ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง แล้วน าแบบสอบถาม 

ทุกฉบับมาวิเคราะห์สถานภาพโดยค่าสถิติพ้ืนฐาน แยกเป็นรายด้าน ปรากฏผลดังตารางที่ 9 
 

ตารางที่ 9  จ านวนและร้อยละของข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน (n = 120) 

1. เพศ 

         ชาย 

         หญิง 

 

 

64 

56 

 

 

53.33 

46.67 

รวม 120 100 
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ตารางที่ 9 (ต่อ) 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

2. วุฒิการศึกษา  

         ปริญญาตรี 

         ปริญญาโท 

         ปริญญาเอก 

 

106 

14 

- 

 

88.33 

11.67 

- 

รวม 120 100 

3. ประสบการณ์การท างาน 

         ต่ ากว่า  10  ปี 

         ตั้งแต่  10 – 20  ปี 

         21  ปีขึ้นไป 

 

43 

56 

21 

 

35.83 

46.67 

17.50 

รวม 120 100 

ผู้เรียน (n = 136) 

1. เพศ 

         ชาย 

         หญิง 

 

 

71 

65 

 

 

52.21 

47.79 

รวม 136 100 

2. ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้น  

         มัธยมศึกษาปีที่ 4 

         มัธยมศึกษาปีที่ 5 

         มัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

35 

54 

47 

 

25.73 

39.71 

34.56 

รวม 136 100 

ผู้ปกครอง (n = 136) 

1. เพศ 

         ชาย 

         หญิง 

 

 

62 

74 

 

 

45.59 

54.41 

รวม 136 100 
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ตารางที่ 9 (ต่อ) 

 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

2. ระดับการศึกษา  

         ต่ ากว่าปริญญาตรี 

         ปริญญาตรี 

         สูงกว่าปริญญาตรี 

 

86 

38 

12 

 

63.24 

27.94 

8.82 
 

รวม 136 100 

 

จากตารางที่ 9 ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 53.33) วุฒิการศึกษาจบระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 88.33) มี

ประสบการณ์การท างาน 10-20 ปี (ร้อยละ 46.67) ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 52.21) ส่วน

ใหญ่อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ร้อยละ 39.71) และผู้ปกครอง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 

54.41) ส่วนใหญ่จบการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 63.24) 

  2. ผลการประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

ผลการประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย    

(ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย รายละเอียดน าเสนอตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

2.1 ผลการประเมินบริบท ของโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย มีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูล

แสดงดังตารางที่ 10 – 12 ตามล าดับ ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ด้านบริบทของโครงการ 
 

ข้อ

ที่  
รายการประเมิน 

  

 

  ระดับ 

ความ

คิดเห็น 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการ 

ประเมิน 

 ความต้องการจ าเป็นของการ

ท าโครงการ 

3.80 0.64 มาก    3.50 ผ่าน 

1. ต้องการส่งเสริมให้ผู้เรียนใน

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ได้รับการศึกษาในรูปแบบ 

ทวิศึกษา 

3.88 0.79 มาก    3.50 

 

ผ่าน 

 

2. ต้องการสร้างทางเลือกใน

การศึกษาท่ีหลากหลายตาม

ความต้องการของผู้เรียน 

3.74 0.80 มาก    3.50 

 

ผ่าน 

3. ต้องการผลิตผู้เรียนสายอาชีพ

ด้านอาชีวศึกษาเข้าสู่ตลาด 

แรงงานของภาคการเกษตรให้

มีจ านวนเพิ่มขึ้น 

3.96 0.82 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

4. ต้องการสร้างความร่วมมือกับ

โรงเรียนที่เปิดสอนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือการ

จัดการเรียนร่วมหลักสูตร 

ทวิศึกษา 

3.62 0.82 มาก    3.50 ผ่าน 

5. ต้องการให้ผู้เรียนทวิศึกษามี

ความรู้และทักษะวิชาชีพ 

สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 

3.82 0.82 มาก    3.50 

 
ผ่าน 
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ตารางที่ 10 (ต่อ) 
 

ข้อ

ที่  
รายการประเมิน 

  

 

  ระดับ 

ความ

คิดเห็น 

เกณฑ์การ

ประเมนิ 

ผลการ 

ประเมิน 

 ความสอดคล้องของ

วัตถุประสงค์ 

3.85 0.59 มาก    3.50 ผ่าน 

6. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้อง

กับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 

3.86 0.78 มาก    3.50 ผ่าน 

7. วัตถุประสงค์โครงการ

สอดคล้องกับ พ.ร.บ.         

การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 

4.04 0.78 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

8. วัตถุประสงค์โครงการ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

3.93 0.80 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

9. วัตถุประสงค์โครงการ

สอดคล้องกับนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ 

3.71 0.77 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

10. วัตถุประสงค์โครงการ

สอดคล้องกับพันธกิจของ

วิทยาลัย 

3.88 0.95 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

11. วัตถุประสงค์โครงการ

สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้บริหารสถานศึกษา

ครูผู้สอน ผู้เรียน และ

ผู้ปกครอง 

3.88 0.74 มาก    3.50 

 
ผ่าน 
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ตารางที่ 10 (ต่อ) 
 

ข้อ

ที่  
รายการประเมิน 

  

 

  ระดับ 

ความ

คิดเห็น 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการ 

ประเมิน 

12.  วัตถุประสงค์โครงการ

สอดคล้องกับกิจกรรม 

ภายใต้โครงการ 

3.71 0.82 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

 ความเหมาะสมของ

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.53 0.55 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

13. วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้รับ

การศึกษาในรูปแบบทวิศึกษา

ควบคู่กันไป 

3.82 0.77 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

14. วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือสร้าง

ทางเลือกในการศึกษาที่

หลากหลายตามความต้องการ

ของผู้เรียน 

3.52 0.86 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

 

15. วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือผลิต

ผู้เรียนสายอาชีพด้าน

อาชีวศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ของภาคการเกษตรให้มีจ านวน

เพ่ิมข้ึน 

3.66 0.76 มาก    3.50 

 
ผ่าน 
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ตารางที่ 10 (ต่อ) 
 

ข้อ

ที่  
รายการประเมิน 

  

 

  ระดับ 

ความ

คิดเห็น 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการ 

ประเมิน 

16. วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพ่ือท า

ความร่วมมือ (MOU) กับ

สถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย  ที่มี

ความพร้อมตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนด และเป็นไปตามความ

ต้องการของผู้ปกครอง และ

ผู้เรียน 

3.66 0.88 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.73 0.49 มาก    3.50 ผ่าน 

 

 จากตารางที่ 10 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในประเด็น

การประเมินบริบทของโครงการตามตัวชี้วัด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.73, S.D. = 0.49) เมื่อ

พิจารณารายด้าน พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับ

มาก ( X = 3.85, S.D. = 0.59) รองลงมาเป็น ความต้องการจ าเป็นของการท าโครงการ อยู่ในระดับ

มาก ( X = 3.80,S.D. = 0.64) รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของ

โครงการ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.53, S.D. = 0.55)  

 พิจารณารายด้าน รายการความต้องการจ าเป็นของการท าโครงการ พบว่า รายการที่มีค่า 

เฉลี่ยสูงสุด คือ ต้องการผลิตผู้เรียนสายอาชีพด้านอาชีวศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานของภาคการเกษตร

ให้มีจ านวนเพ่ิมขึ้น ( X = 3.96, S.D. = 0.82) รองลงมา คือ ต้องการส่งเสริมให้ผู้เรียนในระดับการ 

ศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการศึกษาในรูปแบบทวิศึกษา ( X = 3.88, S.D. = 0.79) และรายการที่มี

ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ต้องการสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือ

การจัดการเรียนร่วมหลักสูตรทวิศึกษา ( X = 3.62, S.D. = 0.82)  
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 ด้านความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วัตถุประสงค์

โครงการสอดคล้องกับ พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ( X = 4.04, S.D. = 0.78) รองลงมา คือ 

วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ( X = 3.93, 

S.D. = 0.80) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับนโยบายกระทรวง 

ศึกษาธิการ ( X = 3.71, S.D. = 0.77) 

 ส่วนด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วัตถุประสงค์ข้อ

ที่ 1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการศึกษาในรูปแบบทวิศึกษาควบคู่กัน

ไป ( X = 3.82, S.D. = 0.77) รองลงมา คือ วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพ่ือท าความร่วมมือ (MOU) กับ

สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความพร้อมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และ

เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง และผู้เรียน ( X = 3.66, S.D. = 0.88) และรายการที่มี

ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือสร้างทางเลือกในการศึกษาที่หลากหลายตามความ

ต้องการของผู้เรียน ( X = 3.52, S.D. = 0.86) ซึ่งทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 
 

ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เรียน ด้านบริบทของโครงการ 
 

ข้อ

ที่  
รายการประเมิน 

  

 

  ระดับ 

ความ

คิดเห็น 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการ 

ประเมิน 

  ความต้องการจ าเป็นของโครงการ      

1. ต้องการให้ส่งเสริมผู้เรียนในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้รับการศึกษาใน

รูปแบบทวิศึกษา 

3.92 0.79 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

 2. ต้องการให้มีการสร้างทางเลือกในการศึกษา

ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน 

3.74 0.78 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

3. ต้องการให้ผลิตผู้เรียนสายอาชีพด้าน

อาชีวศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานของภาค

การเกษตรให้มีจ านวนเพ่ิมข้ึน 

4.01 0.81 มาก    3.50 

 
ผ่าน 
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ตารางที่ 11 (ต่อ) 
 

ข้อ

ที่  
รายการประเมิน 

  

 

  ระดับ 

ความ

คิดเห็น 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการ 

ประเมิน 

4. ต้องการให้สร้างความร่วมมือกับโรงเรียนที่

เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อ

การจัดการเรียนร่วมหลักสูตรทวิศึกษา 

3.64 0.87 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

5. ต้องการให้ผู้เรียนทวิศึกษามีความรู้และ

ทักษะวิชาชีพ สามารถน าไปประกอบอาชีพ

ได้ 

3.83 0.81 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.82 0.61 มาก    3.50 ผ่าน 

 

จากตารางที่ 11 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้เรียน ในประเด็นการประเมินบริบทของ

โครงการตามตัวชี้วัด ความต้องการจ าเป็นของการท าโครงการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X =3.82, 

S.D. = 0.61) รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ต้องการให้ผลิตผู้เรียนสายอาชีพด้านอาชีวศึกษาเข้าสู่

ตลาดแรงงานของภาคการเกษตรให้มีจ านวนเพ่ิมขึ้น ( X = 4.01, S.D. = 0.81) รองลงมาเป็น 

ต้องการให้ส่งเสริมผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการศึกษาในรูปแบบทวิศึกษา อยู่ในระดับ

มาก ( X = 3.92, S.D. = 0.79) รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ต้องการให้สร้างความร่วมมือกับ

โรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรทวิศึกษา อยู่ใน

ระดับมาก ( X = 3.64, S.D. = 0.87) ซึ่งทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 
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ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ปกครอง ด้านบริบทของโครงการ     
 

ข้อ

ที่  
รายการประเมิน 

  

 

  ระดับ 

ความ

คิดเห็น 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการ 

ประเมิน 

 ความต้องการจ าเป็นของการท าโครงการ      

1. ต้องการให้ส่งเสริมผู้เรียนระดับการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานได้รับการศึกษาในรูปแบบ 

ทวิศึกษา 

3.84 0.73 มาก    3.50 ผ่าน 

2. ต้องการให้มีการสร้างทางเลือกในการศึกษา

ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน 

3.64 0.78 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

 3. ต้องการให้ผลิตผู้เรียนสายอาชีพด้าน

อาชีวศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานของภาค

การเกษตรให้มีจ านวนเพ่ิมข้ึน 

3.83 0.76 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

4. ต้องการให้สร้างความร่วมมือกับโรงเรียนที่

เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อ

การจัดการเรียนร่วมหลักสูตรทวิศึกษา 

3.87 0.79 มาก    3.50 ผ่าน 

5. ต้องการให้ผู้เรียนทวิศึกษามีความรู้และ

ทักษะวิชาชีพ สามารถน าไปประกอบ 

อาชีพได้ 

3.72 0.87 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.78 0.57 มาก     3.50 ผ่าน 

 
 

 จากตารางที่ 12  พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ปกครอง ในประเด็นการประเมินบริบท

ของโครงการตามตัวชี้วัด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.78, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ต้องการให้สร้างความร่วมมือกับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยม 

ศึกษาตอนปลายเพ่ือการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรทวิศึกษา อยู่ในระดับมาก ( X = 3.87, S.D. = 0.79) 

รองลงมาเป็น ต้องการให้ส่งเสริมผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการศึกษาในรูปแบบทวิศึกษา 
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อยู่ในระดับมาก ( X = 3.84, S.D. = 0.73) รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ต้องการให้มีการสร้างทาง 

เลือกในการศึกษาที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน อยู่ในระดับมาก ( X = 3.64, S.D.= 0. 78)  

2.2 ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น ของโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  มีรายละเอียดการ

วิเคราะห์ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 13 – 14 ตามล าดับ ต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ด้านปัจจัยเบื้องต้น 
 

ข้อ

ที่  
รายการประเมิน 

  

 

  ระดับ 

ความ

คิดเห็น 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการ 

ประเมิน 

  ความพร้อมของบุคลากร 3.82 0.46 มาก    3.50 ผ่าน 

1. ความพร้อมของครูผู้สอนที่รับผิดชอบ

โครงการ 

3.78 0.88 มาก    3.50 ผ่าน 

2. ความพร้อมของครูผู้สอนในโรงเรียนที่ร่วม

โครงการ 

3.92 0.84 มาก    3.50 ผ่าน 

3. ความพร้อมของครูผู้สอนในวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีสุโขทัย 

3.88 0.79 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

4. ความพร้อมของผู้ปกครองผู้เรียนที่เรียน

ร่วมตามหลักสูตรทวิศึกษา 

3.74 0.80 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

 ความพร้อมของอาคารสถานที่ 3.78 0.73 มาก    3.50 ผ่าน 

5. สถานที่ภายในอาคารมีความพร้อมและ

เพียงพอเพ่ือการจัดการเรียนการสอนตาม

โครงการ 

3.96 0.82 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

6. ความพร้อมของอาคารสถานที่ส าหรับการ

ฝึกภาคปฏิบัติของผู้เรียนในโครงการ 

3.62 0.82 มาก    3.50 

 
ผ่าน 
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ตารางที่ 13 (ต่อ) 
 

ข้อ

ที่  
รายการประเมิน 

  

 

  ระดับ 

ความ

คิดเห็น 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการ 

ประเมิน 

 ความเหมาะสมของงบประมาณ 4.18 0.55 มาก    3.50 ผ่าน 

7. งบประมาณท่ีใช้มีความเหมาะสมและ

เพียงพอส าหรับการบริหารจัดการ 

4.18 0.56 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

8. งบประมาณมีความเหมาะสมและเพียงพอ

ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 

4.19 0.72 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

 ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ 4.15 0.61 มาก     3.50 ผ่าน 

9. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่เป็น

สื่อการเรียนการสอนมีความพร้อม 

4.11 0.67 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

10. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรมีความ

พร้อมและเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน 

4.19 0.70 มาก    3.50 

 
 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.98 0.37 มาก    3.50 ผ่าน 

 

จากตารางที่ 13 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในประเด็น

การประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการตามตัวชี้วัด ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  

( X =3.98, S.D. = 0.37) รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเหมาะสมของงบประมาณ อยู่ในระดับ

มาก ( X = 4.18, S.D. = 0.55) รองลงมาเป็น ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ อยู่ในระดับมาก ( X = 

4.15, S.D. = 0.61) และความพร้อมของบุคลากรอยู่ในระดับมาก ( X = 3.82, S.D. = 0.46) รายการ

ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ความพร้อมของอาคารสถานที่ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.78, S.D. = 0.73)  

เมื่อพิจารณาด้านความพร้อมของบุคลากร พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความพร้อม

ของครูผู้สอนในโรงเรียนที่ร่วมโครงการ ( X = 3.92, S.D. = 0.84) รองลงมา คือ ความพร้อมของ

ครูผู้สอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ( X = 3.88, S.D. = 0.79)  

ด้านความพร้อมของอาคารสถานที่ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานที่ภายในอาคารมี

ความพร้อมและเพียงพอเพ่ือการจัดการเรียนการสอนตามโครงการ  ( X = 3.96, S.D. = 0.82) 
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รองลงมา คือ ความพร้อมของอาคารสถานที่ส าหรับการฝึกภาคปฏิบัติของผู้เรียนในโครงการ ( X = 

3.62, S.D. = 0.82)   

ด้านความเหมาะสมของงบประมาณ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ งบประมาณมีความ

เหมาะสมและเพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอน  ( X = 4.19, S.D. = 0.72) รองลงมา คือ 

งบประมาณท่ีใช้มีความเหมาะสมและเพียงพอส าหรับการบริหารจัดการ ( X = 4.18, S.D. = 0.56)    

ด้านความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องมือ เครื่องจักรมีความพร้อมและเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน ( X = 4.19, S.D. = 0.70) รองลงมา 

คือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่เป็นสื่อการเรียนการสอนมีความเพียงพอกับความต้องการ 

( X = 4.11, S.D. = 0.67) ซึ่งทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 
  

ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เรียน ด้านปัจจัยเบื้องต้น 
 

ข้อ

ที่  
รายการประเมิน 

  

 

  ระดับ 

ความ

คิดเห็น 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการ 

ประเมิน 

  ความพร้อมของอาคารสถานที่ 3.83 0.69 มาก    3.50 ผ่าน 

1. สถานที่ภายในอาคารมีความพร้อมและ

เพียงพอเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

3.92 0.79 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

2. ความพร้อมของอาคารสถานที่ส าหรับการ

ฝึกภาคปฏิบัติของผู้เรียน 

3.74 0.78 มาก     3.50 

 

ผ่าน 

  ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ 3.82 0.73 มาก     3.50 ผ่าน 

3. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีในการ

ด าเนินงานสอดคล้องกับความต้องการ 

4.01 0.81 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

4. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่สนับสนุนการ

จัดกิจกรรมของโครงการ มีความเพียงพอ

กับความต้องการ 

3.64 0.87 มาก    3.50 

 
มาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.82 0.66 มาก    3.50 ผ่าน 
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จากตารางที่ 14 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้เรียนในประเด็นการประเมินปัจจัยเบื้องต้น

ของโครงการ ตามตัวชี้วัดภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 3.82, S.D. = 0.66)  รายการ

ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความพร้อมของอาคารสถานที่ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.83, S.D. = 0.69) 

รองลงมาเป็น ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.82, S.D. = 0.73)   

เมื่อพิจารณาด้านความพร้อมของอาคารสถานที่ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

สถานที่ภายในอาคารมีความพร้อมและเพียงพอเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ( X = 3.92, S.D. = 

0.79) รองลงมา คือ ความพร้อมของอาคารสถานที่ส าหรับการฝึกภาคปฏิบัติของผู้เรียน ( X = 3.74, 

S.D. = 0.78)   

ส่วนความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องมือ เทคโนโลยีในการด าเนินงานสอดคล้องกับความต้องการ  ( X = 4.01, S.D. = 0.81) 

รองลงมา คือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมของโครงการ มีความเพียงพอกับ

ความต้องการ ( X = 3.64, S.D. = 0.87) ซึ่งทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 

2.3 ผลการประเมินด้านกระบวนการ ของโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  มีรายละเอียดการ

วิเคราะห์ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 15 – 16 ตามล าดับ ต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ด้านกระบวนการ 
 

ข้อ

ที่  
รายการประเมิน 

  

 

  ระดับ 

ความ

คิดเห็น 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการ 

ประเมิน 

  การวางแผน 3.85 0.70 มาก     3.50 ผ่าน 

1. มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ

ด าเนินงาน 

3.88 0.79 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

2. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ

และผู้ที่เก่ียวข้อง 

3.74 0.80 มาก     3.50 

 
ผ่าน 

3. มีการจัดท าแผนการด าเนินงานและการ

จัดการเรียนการสอนทวิศึกษาอย่างเป็นระบบ 

3.96 0.82 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

X .S.D
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ตารางที่ 15 (ต่อ) 
 

ข้อ

ที่  
รายการประเมิน 

  

 

  ระดับ 

ความ

คิดเห็น 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการ 

ประเมิน 

  การด าเนินการ 3.83 0.65 มาก     3.50 ผ่าน 

4. การปฏิบัติงานหลักสูตรทวิศึกษาเป็นไปตาม

ปฏิทินปฏิบัติงาน 

3.62 0.82 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

5. มีการประสานงานและขอความร่วมมือ

ระหว่างผู้รับผิดชอบ 

3.82 0.82 มาก     3.50 

 
ผ่าน 

6. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา

เกิดความมุ่งม่ันในการด าเนินงานตาม

กิจกรรมของโครงการ 

3.86 0.78 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

7. จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการ

ด าเนินงานทวิศึกษา 

4.04 0.78 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

 การติดตามและประเมินผล 3.82 0.32 มาก     3.50 ผ่าน 

8. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงาน 

3.93 0.80 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

9. มีการประชุมวางแผนติดตามและประเมินผล

การด าเนินงานทวิศึกษา 

3.71 0.77 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

10. มีการประเมินผลระหว่างด าเนินงาน 3.88 0.95 มาก    3.50 ผ่าน 

11. มีการประเมินผลหลังการด าเนินงาน 3.88 0.74 มาก    3.50 ผ่าน 

12. มีการสรุป และรายงานการด าเนินงาน 3.71 0.82 มาก    3.50 ผ่าน 

 การปรับปรุงแก้ไข 3.76 0.66 มาก     3.50 ผ่าน 

13. มีการน าเอาปัญหาและอุปสรรคจากการ

ติดตามผลการด าเนินโครงการเข้าที่ประชุม

เพ่ือหาทางแก้ไข 

3.82 0.77 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

X .S.D
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ตารางที่ 15 (ต่อ) 
 

ข้อ

ที่  
รายการประเมิน 

  

 

  ระดับ 

ความ

คิดเห็น 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการ 

ประเมิน 

14. มีการระดมความคิดจากทุกฝ่ายเพื่อหาทาง

แก้ปัญหาในการด าเนินงานตามโครงการ 

3.86 0.90 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

15. มีการด าเนินการแก้ปัญหาและอุปสรรคให้

สอดคล้อง เหมาะสมกับกิจกรรมของ

โครงการ 

3.71 0.95 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

16. จัดให้มีการรายงานผลการด าเนินการ

แก้ปัญหาและอุปสรรคให้ทุกฝ่ายที่มีส่วน

เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

3.66 0.88 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

  ค่าเฉลี่ยรวม 3.81 0.56 มาก    3.50 ผ่าน 

 

จากตารางที่ 15 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในประเด็น

การประเมินกระบวนการตามตัวชี้วัด ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 3.81, S.D. = 

0.56) รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การวางแผน  อยู่ ในระดับมาก ( X =3.85 , S.D. = 0.70) 

รองลงมาเป็น การด าเนินการ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.83, S.D. = 0.65) รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

คือ การปรับปรุงแก้ไข อยู่ในระดับมาก ( X = 3.76, S.D. = 0.66)  

เมื่อพิจารณาด้านการวางแผน พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  มีการจัดท าแผนการ

ด าเนินงานและการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา อย่างเป็นระบบ ( X = 3.96, S.D. = 0.82) 

รองลงมาคือ มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน ( X = 3.88, S.D. = 0.79)  

ด้านการด าเนินการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่

เอ้ือต่อการด าเนินงานทวิศึกษา ( X = 4.04, S.D. = 0.78) รองลงมา คือ ผู้บริหารสนับสนุนให้

บุคลากรในสถานศึกษาเกิดความมุ่งมั่นในการด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ( X = 3.86, S.D. 

= 0.78)   
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ด้านการติดตามและประเมินผล พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ( X = 3.93 , S.D. = 0.80) รองลงมา คือ มีการ

ประเมินผลระหว่างด าเนินงาน ( X = 3.88, S.D. = 0.95)   

ด้านการปรับปรุงแก้ไข พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการระดมความคิดจากทุก

ฝ่ายเพ่ือหาทางแก้ปัญหาในการด าเนินงานตามโครงการ ( X = 3.86, S.D. = 0.90) รองลงมา คือ มี

การน าเอาปัญหาและอุปสรรคจากการติดตามผลการด าเนินโครงการเข้าที่ประชุมเพ่ือหาทางแก้ไข 

( X = 3.82, S.D. = 0.77) ซึ่งทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 
 

ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เรียน ด้านกระบวนการ 

 

ข้อ

ที่  
รายการประเมิน 

  

 

  ระดับ 

ความ

คิดเห็น 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการ 

ประเมิน 

  การวางแผน 3.95 0.55 มาก     3.50 ผ่าน 

1. มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ

ด าเนินงาน 

4.25 0.63 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

2. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ

และผู้ที่เก่ียวข้อง 

3.73 0.85 มาก     3.50 

 
ผ่าน 

3. มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนทวิ

ศึกษาอย่างเป็นระบบ 

3.89 0.76 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

 การด าเนินการ 3.82 0.64 มาก     3.50 ผ่าน 

4. การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นไปตาม

ปฏิทินปฏิบัติงาน 

4.01 0.81 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

5. มีการประสานงานและขอความร่วมมือ

ระหว่างผู้รับผิดชอบงานทวิศึกษา 

3.64 0.87 มาก     3.50 

 
ผ่าน 

6. จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการ

ด าเนินงานทวิศึกษา 

3.83 0.81 มาก    3.50 

 
ผ่าน 
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ตารางที่ 16 (ต่อ) 
 

ข้อ

ที่  
รายการประเมิน 

  

 

  ระดับ 

ความ

คิดเหน็ 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการ 

ประเมิน 

 การติดตามและประเมินผล 4.00 0.64 มาก     3.50 ผ่าน 

7. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานทวิศึกษา 

3.94 0.83 มาก    3.50 ผ่าน 

8. มีการประเมินผลระหว่างด าเนินงาน 4.00 0.81 มาก    3.50 ผ่าน 

9. มีการประเมินผลหลังการด าเนินงาน 4.05 0.72 มาก    3.50 ผ่าน 

10. มีการสรุป และรายงานผลการด าเนินงาน 4.01 0.78 มาก    3.50 ผ่าน 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.92 0.52 มาก    3.50 ผ่าน 

 

จากตารางที่ 16  พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้เรียน ในประเด็นการประเมินกระบวนการ

ตามตัวชี้วัด ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 3.92, S.D. = 0.52)   รายการที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด คือ การติดตามและประเมินผล มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 4.00, S.D. = 0.64) 

รองลงมาเป็น การวางแผนอยู่ในระดับมาก ( X = 3.95, S.D. = 0.55) รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 

การด าเนินการ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.82, S.D. = 0.64)  

เมื่อพิจารณาด้านการวางแผน พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  มีการประชุมคณะ 

กรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน ( X = 4.25, S.D. = 0.63) รองลงมาคือ มีการวางแผนการ

จัดการเรียนการสอนทวิศึกษาอย่างเป็นระบบ  ( X = 3.89, S.D. = 0.76)  

ด้านการด าเนินการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นไป

ตามปฏิทินปฏิบัติงาน( X = 4.01, S.D. = 0.81) รองลงมา คือ จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอ้ือ

ต่อการด าเนินงานทวิศึกษา ( X = 3.83, S.D. = 0.81)   

ส่วนด้านการติดตามและประเมินผล พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการประเมินผล

หลังการด าเนินงาน ( X = 4.05, S.D. = 0.72) รองลงมา คือ มีการสรุป และรายงานผลการ

ด าเนินงาน ( X = 4.01, S.D. = 0.78) ซึ่งทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินทีก่ าหนดไว้ 
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2.4 ผลการประเมินด้านผลผลิต ของโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  มีรายละเอียดการ

วิเคราะห์ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 17 – 19 ตามล าดับ ต่อไปนี้ 

       1) ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ด้านผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุด

โครงการ 
 

ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ด้านผลผลิต 
 

ข้อ

ที่  
รายการประเมิน 

  

 

  ระดับ 

ความ

คิดเห็น 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการ 

ประเมิน 

 กิจกรรมเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

ร่วมกับโรงเรียนชาติตระการวิทยา 

3.85 0.52 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

1. ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนชาติ

ตระการวิทยามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

เรียนการสอนตามหลักสูตรทวิศึกษา 

3.78 0.82 มาก     3.50 

 
ผ่าน 

2. มีการเพ่ิมจ านวนหลักสูตรการเรียนทวิศึกษา

ส าหรับโรงเรียนชาติตระการวิทยาให้ผู้เรียน

ได้เลือกเรียนมากข้ึน 

3.83 0.78 มาก    3.50 ผ่าน 

3. มีจ านวนผู้เรียนของโรงเรียนชาติตระการ

วิทยาสมัครเข้ามาเรียนร่วมตามหลักสูตร   

ทวิศึกษาเพ่ิมขึ้น 

3.91 0.71 มาก     3.50 ผ่าน 

4.  มีสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องมือ เครื่องจักร และเทคโนโลยีที่

ทันสมัย มีความเหมาะสมและเพียงพอกับ

จ านวนผู้เรียน 

3.85 0.67 มาก    3.50 ผ่าน 
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ตารางที่ 17 (ต่อ) 
 

ข้อ

ที่  
รายการประเมิน 

  

 

  ระดับ 

ความ

คิดเห็น 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการ 

ประเมิน 

5. มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในที่

เกี่ยวข้องกับงานทวิศึกษากับโรงเรียนชาติ

ตระการวิทยาในด้านการบริหารและการ

จัดการเรียนการสอน 

3.89 0.72 มาก    3.50 ผ่าน 

 กิจกรรมเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

ร่วมกับโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 

3.93 0.56 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

6. ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนบ้านร่ม

เกล้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเรียนการ

สอนตามหลักสูตรทวิศึกษา 

3.88 0.95 มาก     3.50 

 
ผ่าน 

7. มีการเพ่ิมจ านวนหลักสูตรการเรียนทวิศึกษา

ส าหรับโรงเรียนบ้านร่มเกล้าให้ผู้เรียนได้

เลือกเรียนมากข้ึน 

3.88 0.81 มาก    3.50 ผ่าน 

8. มีจ านวนผู้เรียนของโรงเรียนบ้านร่มเกล้า

สมัครเข้ามาเรียนร่วมตามหลักสูตรทวิศึกษา

เพ่ิมข้ึน 

3.86 0.90 มาก     3.50 ผ่าน 

9.  มีสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องมือ เครื่องจักร และเทคโนโลยีที่

ทันสมัย มีความเหมาะสมและเพียงพอกับ

จ านวนผู้เรียน 

4.19 0.61 มาก    3.50 ผ่าน 
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ตารางที่ 17 (ต่อ) 
 

ข้อ

ที่  
รายการประเมิน 

  

 

  ระดับ 

ความ

คิดเห็น 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการ 

ประเมิน 

10. มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในที่

เกี่ยวข้องกับงานทวิศึกษากับโรงเรียนบ้านร่ม

เกล้าในด้านการบริหารและการจัดการเรียน

การสอน 

3.86 0.78 มาก    3.50 ผ่าน 

 กิจกรรมเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยร่วมกับ

โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 

3.89 0.60 มาก    3.50 ผ่าน 

11. ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนบ้านกลาง

พิทยาคม มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

เรียนการสอน 

4.03 0.70 มาก    3.50 ผ่าน 

12. มีการเพ่ิมจ านวนรายวิชาในหลักสูตรการ

เรียนทวิศึกษาส าหรับโรงเรียนบ้านกลาง

พิทยาคมให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนมากขึ้น 

3.88 0.79 มาก     3.50 ผ่าน 

13. มีจ านวนผู้เรียนของโรงเรียนบ้านกลางพิทยา

คมสมัครเข้ามาเรียนร่วมตามหลักสูตร 

ทวิศึกษาเพ่ิมขึ้น 

3.96 0.82 มาก    3.50 ผ่าน 

14. มีสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องมือ เครื่องจักร และเทคโนโลยีที่

ทันสมัย มีความเหมาะสมและเพียงพอกับ

จ านวนผู้เรียน 

3.68 0.94 มาก    3.50 

 
ผ่าน 
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ตารางที่ 17 (ต่อ) 
 

ข้อ

ที่  
รายการประเมิน 

  

 

  ระดับ 

ความ

คิดเห็น 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการ 

ประเมิน 

15.  มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในที่

เกี่ยวข้องกับงานทวิศึกษากับโรงเรียนบ้าน

กลางพิทยาคมในด้านการบริหารและการ

จัดการเรียนการสอน 

3.93 0.80 มาก    3.50 ผ่าน 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.91 0.54 มาก    3.50 ผ่าน 

 

จากตารางที่ 17 ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ด้านผลผลิต ใน

ประเด็นการประเมินผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการตามตัวชี้วัด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.91, 

S.D. = 0.54) รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ กิจกรรมเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ทวิศึกษา) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ร่วมกับโรงเรียนบ้านร่มเกล้า อยู่ในระดับ

มาก ( X = 3.93, S.D.= 0.56) รองลงมา คือ กิจกรรมเรียนร่วม (ทวิศึกษา) วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัยร่วมกับโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ( X = 3.89, S.D. = 0.60)  

 เมื่อพิจารณาด้านกิจกรรมเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

ร่วมกับโรงเรียนชาติตระการวิทยา พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีจ านวนผู้เรียนของโรงเรียน

ชาติตระการวิทยาสมัครเข้ามาเรียนร่วมตามหลักสูตรทวิศึกษาเพ่ิมขึ้น ( X = 3.91, S.D. = 0.71) 

รองลงมา คือ มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับงานทวิศึกษากับโรงเรียนชาติ

ตระการวิทยาในด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ( X = 3.89, S.D. = 0.72) 

 กิจกรรมเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีสุโขทัย ร่วมกับโรงเรียนบ้านร่มเกล้า พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีสื่อการ

เรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความเหมาะสมและ

เพียงพอกับจ านวนผู้ เรียน ( X = 4.19, S.D. = 0.61) รองลงมา คือ ผู้บริหารและบุคลากรของ

โรงเรียนบ้านร่มเกล้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทวิศึกษา ( X = 3.88, 

S.D. = 0.95)   

X .S.D



 189 

กิจกรรมเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสุโขทัยร่วมกับโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม  มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเรียนการสอน 
( X = 4.03, S.D. = 0.70) รองลงมา คือ มีจ านวนผู้เรียนของโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมสมัครเข้ามา
เรียนร่วมตามหลักสูตรทวิศึกษาเพ่ิมข้ึน ( X = 3.96, S.D. = 0.82)  

 2) ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผ  ้สอน ด้านความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ 
 

ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ด้านความพึงพอใจ          
     ที่มีต่อโครงการ 
 

ข้อ
ที่  

ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา  
และครูผู้สอน 

  
 

  ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 

1. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นในการ
วางแผนด าเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.93 0.80 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

2. ระยะเวลาด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 3.71 0.77 มาก    3.50 ผ่าน 

 3. การด าเนินงานตามโครงการมีการประสาน 
งานร่วมมือกันกับโรงเรียนที่ร่วมโครงการ 

3.88 0.95 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

4. สถานศึกษามีความพร้อมในการให้สวัสดิการ
แก่ผู้เรียนทวิศึกษา 

3.71 0.95 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

5. การจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาเป็นการ
เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพแก่
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3.64 0.93 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

 6. การจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาเป็นการ
เพ่ิมทักษะและความรู้ความสามารถต่าง ๆ 
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการประกอบอาชีพ 

4.12 0.78 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

7. การจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาเป็นการ
เพ่ิมโอกาสในการมีงานท ามากกว่าการมีวุฒิ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพียงอย่างเดียว 

4.19 0.61 มาก    3.50 

 
ผ่าน 
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ตารางที่ 18 (ต่อ) 
 

ข้อ

ที่  

ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา  

และครูผู้สอน 

  

 

  ระดับ 

ความ

คิดเห็น 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการ 

ประเมิน 

8. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้

ข้อมูลของโครงการหรือกิจกรรม 

4.03 0.70 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการ

ด าเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมให้ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทราบ 

3.68 0.94 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

10. ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการด าเนิน

โครงการ เรียนร่วมหลักสูตรทวิศึกษา 

3.96 0.82 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.88 0.55 มาก    3.50 ผ่าน 

 

จากตารางที่ 18 ระดับความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ด้านผลผลิต ใน

ประเด็นความพึงพอใจที่มีต่อโครงการตามตัวชี้วัด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.88, S.D. = 0.55) 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาเป็นการ

เพ่ิมโอกาสในการมีงานท ามากกว่าการมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพียงอย่างเดียว 

( X = 4.19, S.D. = 0.61) รองลงมา การจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาเป็นการเพิ่มทักษะและความรู้

ความสามารถต่าง ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญในการประกอบอาชีพ ( X = 4.12, S.D. = 0.78) รายการที่

มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพแก่

ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( X = 3.64, S.D. = 0.93) ซึ่งทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน

ที่ก าหนดไว้ 
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 3) ความคิดเห็นของผู้เรียน ด้านผลผลิตที่เกิดข้ึนเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 

ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เรียน ด้านผลผลิต 
 

ข้อที่  รายการประเมิน 

  

 

  ระดับ 

ความ

คิดเห็น 

เกณฑ์

การ

ประเมิน 

ผลการ 

ประเมิน 

 ด้านผลที่เกิดขึ้นเม่ือสิ้นสุดโครงการ      

1. ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนที่ร่วม

โครงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

เรียนการสอนตามหลักสูตรทวิศึกษา 

3.92 0.79 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

2. มีการเพ่ิมจ านวนสาขาวิชาชีพในหลักสูตร

การเรียนทวิศึกษาให้ผู้เรียนได้เลือกเรียน

มากขึ้น 

3.74 0.78 มาก     3.50 

 
ผ่าน 

3. มีจ านวนนักเรียนของโรงเรียนสมัครเข้ามา

เรียนร่วมตามหลักสูตรทวิศึกษาเพ่ิมข้ึน 

4.01 0.81 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

4. มีสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องมือ เครื่องจักร และเทคโนโลยีที่

ทันสมัย มีความเหมาะสมและเพียงพอกับ

จ านวนผู้เรียน 

3.64 0.87 มาก     3.50 

 
ผ่าน 

5.  เมื่อส าเร็จการศึกษาจะได้วุฒิการศึกษาท้ัง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

3.83 0.81 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

6. ผู้ส าเร็จการศึกษาทวิศึกษาสามารถน า

ความรู้ไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อใน

ระดับท่ีสูงขึ้นได้ 

3.90 0.78 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

  ค่าเฉลี่ยรวม 3.84 0.60 มาก    3.50 ผ่าน 
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จากตารางที่ 19 ระดับความคิดเห็นของผู้เรียน ด้านผลผลิต ในประเด็นการประเมินผลที่

เกิดข้ึนเมื่อสิ้นสุดโครงการ ตามตัวชี้วัด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.84, S.D. = 0.60) รายการที่

มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีจ านวนนักเรียนของโรงเรียนสมัครเข้ามาเรียนร่วมตามหลักสูตรทวิศึกษาเพ่ิมขึ้น 

อยู่ในระดับมาก ( X = 4.01, S.D.= 0.81) รองลงมา คือ ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนที่ร่วม

โครงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทวิศึกษา ( X = 3.92, S.D. = 

0.79)  และ ผู้ส าเร็จการศึกษาทวิศึกษาสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับที่

สูงขึ้นได้ ( X = 3.90, S.D. = 0.78) 
   

 4) ความคิดเห็นของผู้เรียน ด้านความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ 
 

ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เรียน ด้านความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ 

 

ข้อ

ที่  

ความพึงพอใจของผู้เรียน  

ที่มีต่อผลผลิตของโครงการ 

  

 

  ระดับ 

ความ

คิดเห็น 

เกณฑ์

การ

ประเมิน 

ผลการ 

ประเมิน 

1. การจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาเป็นการ

เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพแก่

ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

4.05 0.76  มาก    3.50 

 
ผ่าน 

2. การจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาเป็นการ

เพ่ิมทักษะและความรู้ความสามารถต่าง ๆ 

ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการประกอบอาชีพ 

3.88 0.79 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

3. การจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาเป็นการ

เพ่ิมโอกาสในการมีงานท ามากกว่าการมีวุฒิ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพียง

อย่างเดียว 

3.73 0.85 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

 4. ผู้เรียนได้เลือกเรียนสาขาวิชาชีพตามความ

สนใจและความถนัดของตนเอง 

3.77 0.95 มาก    3.50 

 
ผ่าน 
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ตารางที่ 20 (ต่อ) 

 

ข้อ

ที่  

ความพึงพอใจของผู้เรียน  

ที่มีต่อผลผลิตของโครงการ 

  

 

  ระดับ 

ความ

คิดเห็น 

เกณฑ์

การ

ประเมิน 

ผลการ 

ประเมิน 

5. สถานศึกษามีความพร้อมในการให้สวัสดิการ

แก่ผู้เรียนทวิศึกษา 

3.84 0.73 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

6. ครูผู้สอนมีความรู้และประสบการณ์สามารถ

ถ่ายทอดทักษะวิชาชีพได้อย่างดี 

3.89 0.76 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

7. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ส าหรับ

การฝึกภาคปฏิบัติมีความพร้อม 

3.61 0.99 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

8. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน

และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

4.24 0.75 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

9. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้

ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานของโครงการ 

ทวิศึกษา 

4.14 0.72 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

10. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ

หรือกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 

4.23 0.67 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.53 0.46 มาก    3.50 ผ่าน 

 

จากตารางที่ 20 ระดับความคิดเห็นของผู้เรียนด้านผลผลิต ในประเด็นความพึงพอใจที่มีต่อ

โครงการตามตัวชี้วัด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.53, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 

รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

( X = 4.24, S.D. = 0.75) รองลงมา มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมให้ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทราบ( X = 4.23, S.D. = 0.67) รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 

เครื่องจักร ส าหรับการฝึกภาคปฏิบัติมีความพร้อม ( X = 3.61, S.D. = 0.99) ซึ่งทุกรายการผ่าน

เกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 
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 5) ความคิดเห็นของผู้ปกครอง ด้านความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ 
 

ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ปกครอง ด้านความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ 
 

ข้อ

ที่  
ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

  

 

  ระดับ 

ความ

คิดเห็น 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการ 

ประเมิน 

1. มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษาทวิศึกษา 

3.92 0.79 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

2. รายวิชาในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่เปิดสอน

หลักสูตรทวิศึกษาสอดคล้องกับความสนใจ

ของผู้ปกครอง 

3.74 0.78 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

 3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองรับรู้ข้อมูล

ของโครงการหรือกิจกรรมที่ด าเนินการ 

3.64 0.78 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

 4. ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรทวิศึกษามีความเหมาะสม 

3.83 0.76 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

5. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการให้

สวัสดิการในรูปแบบต่าง ๆ แก่ผู้เรียน 

4.20 0.73 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

6. ครูผู้สอนมีความรู้และประสบการณ์ในการ

จัดการเรียนการสอนทุกสาขาวิชาชีพ 

ที่เปิดสอน 

4.17 0.72 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

7. สถานศึกษามีการรายงานผลการด าเนินงาน

ของโครงการหรือกิจกรรมให้ผู้ปกครองทราบ

อย่างต่อเนื่อง 

4.20 0.74 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

8. ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ ทักษะวิชาชีพและ

ประสบการณ์ตรงจากการเรียนตามรูปแบบ

ทวิศึกษา 

4.25 0.63 มาก    3.50 

 
ผ่าน 
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ตารางที่ 21 (ต่อ) 
 

ข้อ

ที่  
ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

  

 

  ระดับ 

ความ

คิดเห็น 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการ 

ประเมิน 

9. เมื่อผู้เรียนส าเร็จการศึกษาจะได้วุฒิการ 

ศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

3.94 0.83 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

10. ผู้ส าเร็จการศึกษาทวิศึกษาสามารถน าความรู้

ไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับ 

ที่สูงขึ้นได้ 

4.24 0.75 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.01 0.49 มาก    3.50 ผ่าน 

 

จากตารางที่ 21 ระดับความคิดเห็นของผู้ปกครอง ด้านผลผลิต ในประเด็นความพึงพอใจที่

มีต่อโครงการตามตัวชี้วัด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.01, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณารายข้อ 

พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ ทักษะวิชาชีพและประสบการณ์ตรงจาก

การเรียนตามรูปแบบทวิศึกษา ( X = 4.25, S.D. = 0.63) รองลงมา คือผู้ส าเร็จการศึกษาทวิศึกษา

สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ ( X = 4.24, S.D. = 0.75) 

รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองรับรู้ข้อมูลของโครงการหรือกิจกรรมที่

ด าเนินการ ( X = 3.64, S.D. = 0.78) ซึ่งทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 
 

 2.5 ผลการประเมินด้านผลกระทบของโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย   มีรายละเอียดการ

วิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 22  

  1) ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ด้านผลกระทบของโครงการ 
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ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ด้านผลกระทบ 
 

ข้อ

ที่  
รายการประเมิน 

  

 

  ระดับ 

ความ

คิดเห็น 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการ 

ประเมิน 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน        

1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

3.84 0.75 มาก    3.50 ผ่าน 

2. ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะวิชาชีพใน

สาขาวิชาที่ได้เลือกเรียน ตามความสนใจของ

ตนเอง  

3.68 0.78 มาก     3.50 ผ่าน 

3. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

เป็นการท างานเป็นทีม เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 

3.98 0.78 มาก    3.50 ผ่าน 

4. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการท างาน มี

ความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่องานที่ท า 

3.58 0.88 มาก     3.50 ผ่าน 

5. ผู้เรียนมีทศันคติที่ดีต่อการท างาน และ

สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงและการประกอบ

อาชีพได้ 

3.77 0.77 มาก    3.50 ผ่าน 

6. ผู้เรียนความสามารถใช้เทคโนโลยีที่จ าเป็นใน

การ ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้

อย่างเหมาะสม 

3.83 0.78 มาก     3.50 ผ่าน 

7. ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขจากการได้

เลือกเรียนสาขาวิชาชีพที่สนใจ 

3.95 0.81 มาก    3.50 ผ่าน 

8. ผู้เรียนสามารถประยุกต์หลักการทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหา

ในการปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างเป็นระบบ 

3.84 0.79 มาก    3.50 ผ่าน 
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ตารางที่ 22 (ต่อ) 
 

ข้อ

ที่  
รายการประเมิน 

  

 

  ระดับ 

ความ

คิดเห็น 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการ 

ประเมิน 

9. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม

ในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

3.63 0.84 มาก    3.50 ผ่าน 

10. สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

3.67 0.98 มาก    3.50 ผ่าน 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.77 0.58 มาก    3.50 ผ่าน 

 

จากตารางที่ 22 ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ด้านผลกระทบ ใน

ประเด็นการประเมินผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการตามตัวชี้วัด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.77, 

S.D. = 0.58) รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นการท างาน

เป็นทีม เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน อยู่ในระดับมาก ( X = 3.98, S.D.= 0.78) รองลงมา คือ ผู้เรียนได้

เรียนรู้อย่างมีความสุขจากการได้เลือกเรียนสาขาวิชาชีพที่สนใจ ( X = 3.95, S.D. = 0.81)  รายการ

ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่องาน

ที่ท า ( X = 3.58, S.D. = 0.88) 

  2) ผลกระทบของโครงการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ร่วมกับ

โรงเรียนชาติตระการวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.)  
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ตารางที่ 23 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบของโครงการ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผู้เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัยร่วมกับโรงเรียนชาติตระการวิทยา ปีการศึกษา 2560 
 

สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย เกณฑ์ผ่าน ผลการประเมิน 

สาขาวิชาการเกษตร 3.35 ≥ 3.00 ผ่าน 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.51 ≥ 3.00 ผ่าน 

เฉลี่ยรวม 3.43 ≥ 3.00 ผ่าน 
 

ที่มา: งานวัดผลวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(2560) 

 

จากตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

ปีการศึกษา 2560 ปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยร่วมกับโรงเรียนชาติตระการ

วิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน   

2 สาขาวิชา และทั้ง 2 สาขาวิชาผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดคือ ≥ 3.00 

3. สรุปผลการประเมินโครงการด้วยแบบสอบถาม โดยภาพรวมทั้งโครงการ 

    สรุปผลการประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย โดยภาพรวมทั้งโครงการจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

ดังแสดงในตารางที่ 24   
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ตารางที่ 24 สรุปผลการประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย   

               (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

รายการประเมิน/ตัวชี้วัด ผลการวัด 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการ

ประเมิน 

ด้านบริบท 

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 

1. ความต้องการจ าเป็นของการท าโครงการ 

2. ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ 

3. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ 

 

 

X = 3.80, S.D. = 0.64 

X = 3.85, S.D. = 0.59 

X = 3.53, S.D. = 0.55 

 

 

มาก 

มาก 

มาก 

 

 

 

 

 

X  3.50 

X  3.50 

X  3.50 

 

 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผู้เรียน 

1. ความต้องการจ าเป็นของการท าโครงการ 

 

X = 4.35, S.D. = 0.33 

 

มาก 

 

X  3.50 

 

ผ่าน 

ผู้ปกครอง 

1. ความต้องการจ าเป็นของการท าโครงการ 

 

X = 4.13, S.D. = 0.30 

 

มาก 

 

X  3.50 

 

ผ่าน 

สรุปภาพรวมด้านบริบท 

1. ความต้องการจ าเป็นของการท าโครงการ 

2. ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ 

3. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ 

 

X = 3.80, S.D. = 0.59 

X = 3.85, S.D. = 0.59 

X = 3.53, S.D. = 0.55 

 

มาก 

มาก 

มาก 

 

X  3.50 

X  3.50 

X  3.50 

 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

รวม X = 3.73, S.D. = 0.49 มาก X  3.50 ผ่าน 

 ด้านปัจจัยเบื้องต้น 

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 

1. ความพร้อมของบุคลากร 

2. ความพร้อมของอาคารสถานท่ี  

 

 

X = 3.82, S.D. = 0.46 

X = 3.78, S.D. = 0.73 

 

 

มาก 

มาก 

 

 

X  3.50 

X  3.50 

 

 

ผ่าน 

ผ่าน 

3. ความเหมาะสมของงบประมาณ 

4. ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์   

X = 4.18, S.D. = 0.55 

X = 4.15, S.D. = 0.61 

มาก 

มาก 

X  3.50 
X  3.50 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผู้เรียน 

1. ความพร้อมของอาคารสถานท่ี 

2. ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ ์

 

X = 3.83, S.D. = 0.69 

X = 3.82, S.D. = 0.73 

 

มาก 

มาก 

 

X  3.50 
X  3.50 

 

ผ่าน 

ผ่าน 



 200 

ตารางที่ 24 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน/ตัวชี้วัด ผลการวัด 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการ

ประเมิน 

สรุปภาพรวมด้านปัจจัยเบื้องต้น 

 

1. ความพร้อมของบุคลากร  

2. ความพร้อมของอาคารสถานท่ี 

3. ความเหมาะสมของงบประมาณ 

4. ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์   

 

X = 3.82, S.D. = 0.46 

X = 3.79, S.D. = 0.68 

X = 4.18, S.D. = 0.55 

X = 3.96, S.D. = 0.43 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

X  3.50 
X  3.50 
X  3.50 
X  3.50 

 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

รวม X = 3.94, S.D. = 0.39 มาก X  3.50 ผ่าน 

ด้านกระบวนการ 

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 

1. การวางแผน (Plan) 

2. การด าเนินการ (Do) 

3. การติดตามและประเมินผล (Check) 

4. การปรับปรุงแก้ไข (Act) 

 

 

X = 3.85, S.D. = 0.70 

X = 3.83, S.D. = 0.65 

X = 3.82, S.D. = 0.32 

X = 3.76, S.D. = 0.66 

 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 
 

 

X  3.50 
X  3.50 
X  3.50 
X  3.50 

 

 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผู้เรียน 

1. การวางแผน (Plan) 

2. การด าเนินการ (Do) 

3. การติดตามและประเมินผล (Check) 

 

X = 3.95, S.D. = 0.55 

X = 3.82, S.D. = 0.64 

X = 4.00, S.D. = 0.64 

 

มาก 

มาก 

มาก 

 

X  3.50 
X  3.50 
X  3.50 

 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

สรุปภาพรวมด้านกระบวนการ 

1. การวางแผน (Plan) 

2. การด าเนินการ (Do) 

3. การติดตามและประเมินผล (Check) 

4. การปรับปรุงแก้ไข (Act) 

 

X = 3.91, S.D. = 0.54 

X = 3.81, S.D. = 0.64 

X = 3.90, S.D. = 0.56 

X = 3.76, S.D. = 0.66 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

X  3.50 
X  3.50 
X  3.50 
X  3.50 

 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

รวม X = 3.84, S.D. = 0.53 มาก X  3.50 ผ่าน 
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ตารางที่ 24 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน/ตัวชี้วัด ผลการวัด 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการ

ประเมิน 

ด้านผลผลิต 

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 

1. ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้

2. ความพึงพอใจในผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนิน

โครงการ 

 

 

X = 3.91, S.D. = 0.54 

 

X = 3.88, S.D. = 0.55 

 

 

มาก 
 
 

มาก 

 

 

 

 
 

X  3.50 
 

X  3.50 

 

 

ผ่าน 

 

ผ่าน 

ผู้เรียน 

1. ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้

2. ความพึงพอใจในผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนิน

โครงการ 

 

X = 3.84, S.D. = 0.60 

 

X = 3.53, S.D. = 0.46 

 

มาก 

 

มาก 

 

X  3.50 
 

X  3.50 

 

ผ่าน 

 

ผ่าน 

 ผู้ปกครอง 

1. ความพึงพอใจในผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนิน

โครงการ 

 

X = 4.01, S.D. = 0.49 

 

มาก 

 

 

X  3.50  
 

ผ่าน 

สรุปภาพรวมด้านผลผลิต 

1. ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้

2. ความพึงพอใจในผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนิน

โครงการ 

 

X = 3.88, S.D. = 0.52 

 

X = 3.81, S.D. = 0.57 

 

มาก 

 

มาก 

 

X  3.50 
 

X  3.50 

 

ผ่าน 

 

ผ่าน 

รวม X = 3.85, S.D. = 0.44 มาก X  3.50 ผ่าน 

ด้านผลกระทบ 

ผู้บริหารสถานศึกษาและครผูู้สอน 

- คุณภาพผูเ้รียน  

 
X = 3.77, S.D. = 0.58 

 
 

มาก 

 
 

X  3.50 

 
 

ผ่าน 

รวม X = 3.77, S.D. = 0.58 มาก X  3.50 ผ่าน 
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ตารางที่ 24 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน/ตัวชี้วัด ผลการวัด 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการ

ประเมิน 

สรุปภาพรวมท้ังโครงการจากแบบสอบถาม 

1. ด้านบริบท 

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น 

3. ด้านกระบวนการ 

4. ด้านผลผลิต 

5. ด้านผลกระทบ 
 

 

X = 3.73, S.D. = 0.49 

X = 3.94, S.D. = 0.39 

X = 3.84, S.D. = 0.53 

X = 3.85, S.D. = 0.44 

X = 3.77, S.D. = 0.58 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

X  3.50 
X  3.50 
X  3.50 
X  3.50 
X  3.50 

 
ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

รวม X = 3.83, S.D. = 0.16 มาก X  3.50 ผ่าน 

  

 จากตารางที่ 24 สรุปผลการประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย จากแบบสอบถามพบว่า ภาพรวมมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 3.83, S.D. = 0.16) เมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงล าดับจาก

มากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านปัจจัยเบื้องต้น ( X = 3.94, S.D. = 0.39) ด้านผลผลิต ( X = 3.85, S.D. = 

0.44) ด้านกระบวนการ ( X = 3.84, S.D. = 0.53) ด้านผลกระทบ ( X = 3.77, S.D. = 0.58) และ 

ด้านบริบท ( X = 3.73, S.D. = 0.49) และเม่ือพิจารณารายประเด็นและตัวชี้วัด พบว่า 

 ผลการประเมินบริบท ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 3.73, S.D. = 0.49) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ทุกตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด คือ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ ( X = 3.85, S.D. = 0.59) รองลงมาคือ ความต้องการ

จ าเป็นของการท าโครงการ ( X = 3.80, S.D. = 0.64) และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 

ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ ( X = 3.53, S.D. = 0.55) ซึ่งทุกรายการผ่านเกณฑ์การ

ประเมินที่ก าหนดไว้ 

 ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 3.94, S.D. = 

0.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ทุกตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รายการประเมินที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเหมาะสมของงบประมาณ ( X = 4.18, S.D. = 0.55) รองลงมาคือ ความ
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เพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์    ( X = 3.96, S.D. = 0.43) และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 

ความพร้อมของอาคารสถานที่ ( X = 3.79, S.D. = 0.68) ซึ่งทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่

ก าหนดไว้ 

 ผลการประเมินกระบวนการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.84, S.D. = 0.53) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ทุกตัวชี้วัดอยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การวางแผน 

( X = 3.91, S.D. = 0.54) รองลงมาเป็น การติดตามและประเมินผล ( X = 3.90, S.D. = 0.56) 

รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การปรับปรุงแก้ไข ( X = 3.76, S.D. = 0.66) ซึ่งทุกรายการผ่าน

เกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 

 ผลการประเมินผลผลิต พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.85, S.D. = 0.44) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ทุกตัวชี้วัดอยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผลที่เกิดขึ้น

จากการด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ( X = 3.88, S.D. = 0.52) และรองลงมา 

คือ ความพึงพอใจในผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ ( X = 3.81, S.D. = 0.57) และผลการ

ประเมินผลกระทบ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.77, S.D. = 0.58) เป็นการประเมิน

คุณภาพผู้เรียน ซึ่งทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 

 4. ผลการสัมภาษณ์บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ 

     ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง

เกี่ยวกับโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ในด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต

ของโครงการ ผลการสัมภาษณ์สรุปได้ดังนี้ 

  4.1 ด้านบริบทของโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

     ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อมูลที่ผู้ประเมินน าเสนอ

จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และมีความเห็นว่า วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้อง

และเหมาะสมต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทวิศึกษาของวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีสุโขทัย โดยได้เสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติม ได้แก่ ต้องการให้วิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไปได้  
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  4.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น ของโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  

                    ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อมูลที่ผู้ประเมินน าเสนอ

จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และมีความคิดเห็นว่า ปัจจัยด้านบุคลากร งบประมาณ อาคาร

สถานที่ และวัสดุ อุปกรณ์ มีความพร้อม และมีความเหมาะสม โดยได้เสนอแนะเพ่ิมเติม ได้แก่ ควร

เพ่ิมการสร้างความตระหนักและให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และผู้เรียน ร่วมทั้ง

บุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยและโรงเรียนที่ร่วมโครงการต่อกิจกรรมต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับโครงการให้มากข้ึน     

  4.3 ด้านกระบวนการของโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย                                             

                     ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อมูลที่ผู้ประเมินน าเสนอ

จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และมีความเห็นว่ากระบวนการของโครงการมีความเหมาะสม 

โดยได้เสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติม ได้แก่ การวางแผนการด าเนินงานควรให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม รวมทั้ง

ร่วมปฏิบัติตามแผน และร่วมประเมินผล เพ่ือให้บุคลากรทั้งของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

และบุคลากรของโรงเรียนมัธยมที่ร่วมโครงการได้ร่วมมือกันเพ่ือการด าเนินงานตามโครงการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ   

  4.4 ด้านผลผลิตของโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

       ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อมูลที่ผู้ประเมินน าเสนอ

จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และมีความเห็นว่าผลผลิตของโครงการที่ เกิดขึ้นบรรลุ

วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยได้เสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ได้แก่ วิทยาลัยควรเพ่ิมสาขาวิชาเพ่ือเปิด

โอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนมากข้ึน และควรประชาสัมพันธ์โครงการไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาต่าง ๆ

ให้มากขึ้น 

   ผู้เรียนมีความเห็นว่า การได้เรียนตามโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ได้รับทั้งความรู้และ

ทักษะวิชาชีพในสาขาที่สนใจและสาขาวิชาที่ต้องการเรียน ท าให้สามารถเรียนได้อย่างมีความสุข และ
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ได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานในสถานที่จริง พร้อมที่จะน าความรู้และทักษะวิชาชีพต่าง ๆ 

ที่ได้รับไปประกอบอาชีพในโอกาสต่อไป 

  ผู้ปกครอง ให้ความคิดเห็นหลังจากด าเนินโครงการแล้วว่า เป็นโครงการที่ดีด าเนิน

โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านอาชีพใน

ภาคการเกษตรควบคู่กับการเรียนวิชาด้านสามัญศึกษา ผู้เรียนสามารถน าสิ่งที่ได้รับจากการเรียนและ

การฝึกปฏิบัติไปใช้ในการด าเนินชีวิตในสังคม และน าไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต ควรจัดท า

โครงการนี้ต่อไป  

  สรุปผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง 

พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกับแบบสอบถามซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และเห็นว่า

เป็นโครงการที่ดี มีความเหมาะสม รวมทั้งได้ให้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพ่ิมเติมเพ่ือผู้ประเมินได้น าเสนอ

สรุปผลการประเมินต่อไป  

 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา 

ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง เกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการ พบว่า มีความสัมพันธ์เชิง

ประจักษ์ของสิ่งที่ เกิดขึ้นจากการสอบถามด้วยแบบสอบถาม และสิ่งที่ เกิดขึ้นจริงที่ได้จากการ

สัมภาษณ์ สรุปได้ว่าโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เป็นโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 

และผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ ผู้เรียนทวิศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยมีคุณภาพตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 



 
 

บทที่ 5 

สรุปผล  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ของ 

Stufflebeam et al. (1971) มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการจัดการเรียน

ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  2. เพ่ือประเมินโครงการเรียนร่วม

หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

ใน 4 ด้านคือ 2.1 เพ่ือประเมินบริบทของโครงการ เกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นของโครงการ ความ

สอดคล้องและความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ  2.2 เพ่ือประเมินปัจจัยเบื้องต้นของ

โครงการ เกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัยในการด าเนินโครงการ สภาพความพร้อมของบุคลากร วัสดุ 

อุปกรณ์ และงบประมาณ 2.3 เพ่ือประเมินกระบวนการด าเนินงานของโครงการ เกี่ยวกับการวางแผน 

การด าเนินการ การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข  2.4 เพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการ 

ประกอบด้วย 1) ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 2) ความพึงพอใจจากการด าเนินโครงการ และ 3) 

ผลกระทบของโครงการ 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ผู้ประ เมินด าเนินการ 
ดังนี้ 

 1. รวบรวมข้อมูลโดยการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและแนวทาง 

การจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ในด้านบุคลากร ด้าน

งบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านการด าเนินงาน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 

แบบบันทึกข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

 2. การรวบรวมข้อมูลการประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ผู้ประเมินด าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจาก 3 กิจกรรมภายใต้โครงการ ได้แก่  กิจกรรมเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ทวิศึกษา) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยร่วมกับโรงเรียนชาติตระการวิทยา 

กิจกรรมเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) วิทยาลัยเกษตรและ
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เทคโนโลยีสุโขทัยร่วมกับโรงเรียนบ้านร่มเกล้า และกิจกรรมเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยร่วมกับโรงเรียนบ้านกลาง

พิทยาคม เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล กรณีใช้แบบสอบถามถาม กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 

ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 4 คน ครูผู้สอน จ านวน 88 คน ผู้เรียน จ านวน 85 คน และผู้ปกครอง 

จ านวน 85 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น จ านวน 262 คน และรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูผู้สอน จ านวน 5 คน ผู้เรียน จ านวน 10 คน และผู้ปกครอง จ านวน 5 คน วิเคราะห์

ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา 

ระยะเวลาในการประเมินโครงการ แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะที่ 1 ประเมินก่อนเริ่ม

ด าเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 - 15  กันยายน 2559  ใช้แบบสอบถาม ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 

ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง เป็นผู้ตอบ 2) ระยะที่ 2 ประเมินระหว่าง

ด าเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560 ใช้แบบสอบถาม ฉบับที่ 4 

และฉบับที่ 5 ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียน เป็นผู้ตอบ 3) ระยะที่ 3 ประเมินหลังเสร็จ

สิ้นโครงการ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 - 30 กรกฎาคม 2560 ใช้แบบสอบถาม ฉบับที่ 6 ฉบับที่ 7 

ฉบับที่ 8 และฉบับที่ 9 ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง เป็นผู้ตอบ 

นอกจากนี้ใช้แบบสัมภาษณ์ จ านวน 3 ฉบับ สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 

ผู้เรียน และผู้ปกครอง เพ่ือน าข้อมูลมาเสริมผลการประเมินจากแบบสอบถาม และเป็นการยืนยัน

ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

สรุปผลการประเมิน 

 1. ผลการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา

และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)   

  1.1 ผลการศึกษาปัญหาการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา   

ตอนปลาย (ทวิศึกษา) พบว่าปัญหาการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ทวิศึกษา) ได้แก่ 1) ผู้บริหารและบุคลากรที่รับผิดชอบงานทวิศึกษา ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจใน

โครงสร้างและเนื้อหาของทวิศึกษายังไม่ชัดเจน 2) งบประมาณยังไม่เพียงพอในการจัดการศึกษาเรียน

ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 3) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ยังไม่ได้รับ

งบประมาณช่วยเหลือ มีบางโรงเรียนที่ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยในสังกัด สอศ. ในการรับ -
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ส่งนักเรียนและจัดบุคลากรในการจัดการเรียนรู้ 4) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ขาดความพร้อมเรื่องอุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์ต่าง ๆ จึงจ าเป็นต้องส่งนักเรียนไปเรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา ปัญหาที่ตามมาคือเรื่องการ

เดินทาง 5) ครูขาดการให้ความรู้ที่ชัดเจนในการจัดการศึกษาทวิศึกษาให้นักเรียนในโรงเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายได้ทราบถึงแนวทางการจัดการศึกษาทวิศึกษา 6) จ านวนหน่วยกิตในการเรียน

ทวิศึกษามากกว่าการเรียนหลักสูตร ปวช. พุทธศักราช 2556 ซึ่งจะมีปัญหาในการเทียบโอน          

7) นักเรียนที่เรียนสายวิทย์-คณิต ถ้าต้องการเรียนทวิศึกษา ปัญหาคือไม่สามารถจัดตารางเรียนได้ 

เนื่องจากรายวิชามากจนล้นหรือถ้าโรงเรียนต้องการจัดจริง ๆ ก็ต้องจัดให้เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย ์

  1.2 ผลการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา   

ตอนปลาย (ทวิศึกษา) พบว่าแนวทางการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ทวิศึกษา) ได้แก่ 1) ควรมีคณะกรรมการรับผิดชอบงานร่วมกันทั้งส่วนของ สพฐ. และ สอศ. ที่ท าหน้าที่

ก ากับติดตามการด าเนินงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน 2) ควรวางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกันในการ

ด าเนินงานจัดการศึกษาทวิศึกษา ให้สอดคล้องกับความพร้อมของสถานศึกษาทั้งด้านบุคลากร 

งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ และระบบการบริหารงานในสถานศึกษา 3) ครูควรศึกษาเรื่องแนวทางการ

จัดการการศึกษาแบบทวิศึกษา เพ่ือจะเป็นแนวทางในการวางแผนการร่วมกันกับผู้บริหาร  4) ควร

สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และ

ความพร้อมของสถานศึกษา 5) ควรสนับสนุนด้านเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ต่าง ๆ ที่จัดการเรียนร่วมตามหลักสูตรทวิศึกษา 6) ควรมีการนิเทศติดตามการด าเนินการจัดการศึกษา

แบบทวิศึกษา อย่างต่อเนื่องเพ่ือจะได้พบสภาพปัญหาและแก้ปัญหาได้ทันการณ์ 7) สถานศึกษา ครู 

ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน ควรมีการประชุมวางแผน ตลอดจนมีการนิเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาในการ

ด าเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 8) ควรควบคุมติดตามการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาอย่างใกล้ชิด 

เพ่ือจะได้แก้ปัญหาและอุปสรรคได้อย่างทันท่วงที  

 2. ผลการประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย    

(ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย   

  ผลการประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย        

(ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ตามรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP 

Model) โดยมีผลการประเมินเป็นรายประเด็นและตัวชี้วัด สรุปได้ดังนี้ 
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  2.1 ผลการประเมินบริบท ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า 

ทุกตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสอดคล้องของ

วัตถุประสงค์ รองลงมาคือ ความต้องการจ าเป็นของการท าโครงการ และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ย

ต่ าที่สุด คือ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 

และจากการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องและ

เหมาะสมต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทวิศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัย และต้องการให้วิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา

ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไปได้     

   ดังนั้นผลจากการประเมินบริบทของโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้บริหาร 

ควรด าเนินการ ได้แก่ ควรปรับวัตถุประสงค์ของโครงการให้เหมาะสมยิ่งข้ึน และควรส่งเสริมสนับสนุน

โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีสุโขทัยต่อไป  

  2.2 ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นราย

ตัวชี้วัด พบว่า ทุกตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความ

เหมาะสมของงบประมาณ รองลงมาคือ ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์  และรายการประเมินที่มี

ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ความพร้อมของอาคารสถานที่ ซึ่งทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้

และจากการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ปัจจัยด้านบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ 

และวัสดุ อุปกรณ์ มีความพร้อม และมีความเหมาะสม โดยได้เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ควรเพ่ิมการสร้าง

ความตระหนักและให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และผู้เรียน ร่ วมทั้งบุคลากรที่

เกี่ยวข้องของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยและโรงเรียนที่ร่วมโครงการต่อกิจกรรมต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับโครงการให้มากข้ึน     

   ดังนั้นผลจากการประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการหรือ

ผู้บริหาร ควรด าเนินการ ได้แก่ ควรปรับปรุงเรื่องอาคารสถานที่ส าหรับการด าเนินการทวิศึกษา และ

ควรสร้างความตระหนักและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) แก่ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และผู้เรียน ร่วมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยและโรงเรียนที่ร่วมโครงการให้มากขึ้น     
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  2.3 ผลการประเมินกระบวนการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด 

พบว่า ทุกตัวชี้วัดอยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การวางแผน รองลงมาเป็น การ

ติดตามและประเมินผล รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การปรับปรุงแก้ไข ซึ่งทุกรายการผ่านเกณฑ์

การประเมินที่ก าหนดไว้ และจากการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่ากระบวนการด าเนินการของ

โครงการมีความเหมาะสม แต่ควรเน้นด้านการวางแผนการด าเนินงานควรให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม รวมทั้ง

ให้ร่วมปฏิบัติตามแผน และร่วมประเมินผล   

   ดังนั้นผลจากการประเมินกระบวนการของโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการหรือ

ผู้บริหาร ควรด าเนินการ ได้แก่ กระบวนการด าเนินงานตามวงจร PDCA ควรให้ความส าคัญหรือเน้น

ย้ าการด าเนินงานในขั้นการน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข และด้านการวางแผน การปฏิบัติตาม

แผน และการประเมินผลควรให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม    

  2.4 ผลการประเมินผลผลิต ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด 

พบว่า ทุกตัวชี้วัดอยู่ในระดับมาก  

   2.4.1 ด้านผลที่เกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

   2.4.2 ด้านความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ ทักษะ

วิชาชีพและประสบการณ์ตรงจากการเรียนตามรูปแบบทวิศึกษา และรองลงมา คือ ผู้ส าเร็จการศึกษา

ทวิศึกษาสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ รายการที่มีค่าเฉลี่ย

ต่ าสุด คือ การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองรับรู้ข้อมูลของโครงการหรือกิจกรรมที่ด าเนินการ  

   2.4.3 ผลการประเมินผลกระทบ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายตัวชี้วัด พบว่า ทุกตัวชี้วัดอยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นการท างานเป็นทีม เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และรองลงมาคือ ผู้เรียนได้เรียนรู้

อย่างมีความสุขจากการได้เลือกเรียนสาขาวิชาชีพที่สนใจ  รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ผู้เรียนมี

ความรู้และทักษะการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่องานที่ท า และผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของผู้เรียนในภาพรวมมีเกรดเฉลี่ย 3.43 ซึ่งทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ และ

จากการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าผลผลิตของโครงการที่เกิดขึ้นบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดย

ได้เสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ได้แก่ วิทยาลัยควรเพ่ิมสาขาวิชาเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนมาก

ขึ้น และควรประชาสัมพันธ์โครงการไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาต่าง ๆ ให้มากข้ึน ผู้เรียนมีความเห็นว่า 
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ได้รับทั้งความรู้และทักษะวิชาชีพในสาขาที่สนใจและสาขาวิชาที่ต้องการเรียน ท าให้สามารถเรียนได้

อย่างมีความสุข และได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานในสถานที่จริง พร้อมที่จะน าความรู้

และทักษะวิชาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับไปประกอบอาชีพในโอกาสต่อไป และผู้ปกครองให้ความคิดเห็นว่า 

ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านอาชีพในภาคการเกษตรควบคู่กับการเรียนวิชาด้าน

สามัญศึกษา ผู้เรียนสามารถน าสิ่งที่ได้รับจากการเรียนและการฝึกปฏิบัติไปใช้ในการด าเนินชีวิตใน

สังคม และน าไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต ควรจัดท าโครงการนี้ต่อไป  

   ดังนั้นผลจากการประเมินผลผลิตของโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้บริหาร 

ควรด าเนินการ ได้แก่ ควรสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มี

ทัศนคติที่ดีต่องานที่ท าเพ่ิมขึ้น ควรประชาสัมพันธ์โครงการไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาต่าง ๆ ให้มาก

ขึ้น และควรจัดท าโครงการนี้ต่อไป  

 สรุปโดยภาพรวมทั้งโครงการพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นเรียง 

ล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านปัจจัยเบื้องต้น 2) ด้านผลผลิต 3) ด้านกระบวนการ 4) ด้าน

บริบท โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้   

อภิปรายผล  

 การประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ในครั้งนี ้ได้ข้อค้นพบส าคัญท่ีควรน ามาอภิปรายผล ดังนี้  

 1. ผลการประเมินโครงการโดยสรุปภาพรวมทั้งโครงการพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

รายประเด็นเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านปัจจัยเบื้องต้น 2) ด้านผลผลิต 3)  ด้าน

กระบวนการ 4) ด้านบริบท โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ ที่เป็นเช่นนี้อาจ

เนื่องมาจาก ความร่วมมือร่วมใจของคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการศึกษาทวิศึกษาทั้งบุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยและของโรงเรียนมัธยมที่

ร่วมโครงการ รวมทั้งผู้ปกครองของผู้เรียน ร่วมกันด าเนินงานตามโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทวิศึกษา และวิทยาลัยยังมีความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ นอกจากนี้อาจเป็น

เพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

มีรายละเอียดของวัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พิสณุ ฟองศรี (2551: 38) ที่กล่าวว่า 

ลักษณะของโครงการที่ดีควรประกอบด้วย 9 ประการ ได้แก่ 1) มีพ้ืนฐานมาจากข้อมูลที่เป็นจริงและผ่าน
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การวิเคราะห์มาแล้ว 2) สนองตอบความต้องการของประชากรหรือผู้รับบริการ 3) สามารถแก้ปัญหา 

พัฒนาองค์การหรือหน่วยงานได้ 4) มีรายละเอียดของวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างชัดเจนและมี

ความเป็นไปได้สูง 5) สาระของโครงการมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน เช่น วัตถุประสงค์สอดคล้องกับ

ปัญหา กิจกรรมหรือวิธีการด าเนินการ เป็นต้น 6) มีรายละเอียดของโครงการเพียงพอ เข้าใจง่าย และ

สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้สะดวก 7) มีระยะเวลาแน่นอนในการด าเนินงานทั้งเริ่มต้นและสิ้นสุด 8) ได้รับ

การสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร และ 9) สามารถติดตามประเมินผลได้ และสอดคล้อง กับแนวคิดของ 

สมคิด พรมจุ้ย (2552: 23-24) ที่กล่าวว่า ลักษณะของโครงการที่ดีมีลักษณะส าคัญ 6 ประการ ได้แก ่

1) มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ของโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายข้อ 

2) มีความเป็นเอกเทศ โครงการแต่ละโครงการจะต้องมีการก าหนดขอบเขตของการด าเนินงานและ

ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน 3) มีการก าหนดรูปแบบและรายละเอียดการด าเนินงานที่สอดคล้อง

กลมกลืนกัน โครงการหนึ่ง ๆ จะต้องมีการด าเนินงานต่าง ๆ ที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปตั้งแต่เริ่มต้น

โครงการจนสิ้นสุดโครงการที่เป็นระบบและมีระเบียบ 4) มีการระบุทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการ

ด าเนินงานทั้งทรัพยากรด้านบุคคล และแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนโครงการ 5) มีการก าหนด

ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะสิ้นสุดที่แน่นอน 6) สามารถน าไปปฏิบัติได้ เป็นโครงการที่สามารถน าไป

ปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่เป็นโครงการที่เลื่อนลอยหรือสวยหรู น าไปปฏิบัติไม่ได้ และการที่ผลสรุปทั้งโครงการ 

พบว่า ภาพรวมทุกตัวชี้วัด อยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้  สอดคล้องกับผล

การประเมินโครงการของ อารีรัตน์ ชูรวง (2560) ที่ได้รายงานการประเมินโครงการจัดการศึกษาเรียน

ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 

จังหวัดพิษณุโลก สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยใช้รูปแบบการประเมินรูปแบบซิป (CIPP 

Model) พบว่า ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 1) การประเมิน

บริบทของการจัดการศึกษามีความเหมาะสมมากที่สุด 2) การประเมินปัจจัยน าเข้าของการจัด

การศึกษา พบว่า ด้านหลักสูตรสถานศึกษา ด้านความพร้อมของครูผู้สอน ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ 

และด้านงบประมาณมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 3) การประเมินกระบวนการของการจัด

การศึกษา พบว่า ด้านการจัดการศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ

มาก 4) การประเมินผลผลิตของการจัดการศึกษา พบว่า นักเรียนทุกคนจบการศึกษาตามหลักสูตร 

นักเรียนมีความพร้อมในการประกอบอาชีพอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการประเมิน

โครงการของ พะเยาว์ กังวล (2555) ที่ ได้ประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
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หลักสูตรการเลี้ยงโคนมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี พบว่า 1) ด้านบริบท วิทยากร

ฝึกอบรมมีความเห็นว่า โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้และสามารถน าไป

ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมได้มากที่สุด 2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น วิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี

ความคิดเห็นว่า โครงสร้างของหลักสูตร และก าหนดการของการจัดฝึกอบรมมีความเหมาะสมมาก 

วิทยากรมีการเตรียมการสอนมาล่วงหน้ามากที่สุด ระยะเวลาที่จัดให้มีความเหมาะสมกับการบรรยาย

ในแต่ละหัวข้อมากที่สุด 3) ด้านกระบวนการ การจัดการเรียนการสอนวิทยากรมีการกระตุ้นให้ 

ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นมากที่สุด มีการเชื่อมโยงเนื้อหากับการน าไปใช้จริงมาก 4) ด้านผลผลิต 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นว่า พวกเขามีความรู้เกี่ยวกับการรีดนมมากเป็นล าดับที่ 1 มีความรู้

เกี่ยวกับพืชอาหารสัตว์ที่ใช้เลี้ยงโคนมมาก และมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตน้ านมที่มีคุณค่ามาก   

 1.1 ผลการประเมินบริบท ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า 

ทุกตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเหมาะสมของ

งบประมาณ รองลงมาคือ ความต้องการจ าเป็นของการท าโครงการ และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ย

ต่ าที่สุด คือ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 

ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องจาก การด าเนินงานตามโครงการนี้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ได้

ศึกษาข้อมูลความต้องการจ าเป็นก่อนจัดท าโครงการ จากนั้นได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542  พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงท าให้ผลการประเมินโครงการด้านบริบทอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง

กับแนวคิดของ แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม และคณะ (1971) ที่กล่าวว่า การประเมินสภาพแวดล้อม 

(Context Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือให้ได้ข้อมูลส าคัญ เพ่ือช่วยในการก าหนดวัตถุประสงค์ของ

โครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ เป็นการตรวจสอบเพ่ือตอบค าถามต่าง ๆ เช่นเป็นโครงการที่

สนองปัญหาหรือความต้องการจ าเป็นที่แท้จริงหรือไม่  วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน เหมาะสม 

สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรหรือนโยบายหน่วยเหนือหรือไม่ และเป็นโครงการที่เป็นไปได้ในแง่ของ

โอกาส ที่จะได้รับการสนับสนุนจากองค์การต่าง ๆ หรือไม่  ผลการประเมินดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ

ผลการประเมินโครงการของ สุภี เวียงชัยภูมิ (2553) ที่ได้ประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 

(Fix It Center) วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ  โดยใช้รูปแบบซิป (CIPP Model) เป็นกรอบในการ

ประเมิน พบว่า ด้านสภาวะแวดล้อม การปฏิบัติงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน วิทยาลัย
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สารพัดช่างชัยภูมิ มีความเหมาะสมในระดับมาก ได้แก่ วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับนโยบาย

ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสถานศึกษา  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการ

แก้ปัญหาความยากจน และเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์ในการบริการประชาชนพ้ืนที่ที่ตั้งศูนย์ และ

การประชาสัมพันธ์สถานศึกษา มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการไว้อย่างชัดเจน 

และสอดคล้องกับผลการประเมินโครงการของ ทวี อุปสุขิน (2554) ที่ได้รายงานการประเมินโครงการ

การพัฒนาการจัดการศึกษาด้านอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 พบว่า ผลการประเมินด้านบริบท โดย

ภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีก าหนด 

 1.2 ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย

ตัวชี้วัด พบว่า ทุกตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความ

เหมาะสมของงบประมาณ รองลงมาคือ ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์  และรายการประเมินที่มี

ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ความพร้อมของอาคารสถานที่ ซึ่งทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 

เหตุผลที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมย่อยภายใต้ โครงการเรียนร่วม

หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

มีความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบต่อการด าเนินงานทวิศึกษา และมีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ 

เครื่องจักรพร้อมที่จะจัดการเรียนการสอนหรือการด าเนินงานตามโครงการ และได้รับการสนับสนุน

ด้านงบประมาณที่พอเพียง ดังนั้นผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น จึงอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง

กับผลการประเมินโครงการของ อุไร จุ้ยก าจร (2557) ที่ได้ท าการประเมินการจัดการเรียนการสอน

เสริมเพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางวิชาชีพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียน ด้านปัจจัยน าเข้าและด้านกระบวนการอยู่ในระดับมากที่สุด 

และมีความพึงพอใจต่อผลการปรับปรุงอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการประเมินโครงการ

ของ แม็ส (Matz, 1981) ที่ได้ประเมินโครงการการศึกษาด้านโภชศาสตร์ในโรงเรียนชนบทของรัฐ

เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกาโดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model พบว่า ผลการประเมินด้าน

ปัจจัยเบื้องต้น การพัฒนาโครงการได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากผู้ปกครอง  ชาวบ้าน ครู 

ผู้บริหาร และบุคลากรที่อยู่ในหน่วยบริการ ในระดับมาก  

 1.3 ผลการประเมินกระบวนการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด 

พบว่า ทุกตัวชี้วัดอยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การวางแผน รองลงมาเป็น การ
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ติดตามและประเมินผล รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การปรับปรุงแก้ไข ซึ่งทุกรายการผ่านเกณฑ์

การประเมินที่ก าหนดไว้ เหตุผลที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรที่

เกี่ยวข้องทั้งของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยและโรงเรียนมัธยมที่ร่วมโครงการทั้ง 3 โรงเรียน 

มีรูปแบบการท างานหรือการด าเนินงานที่มีการประสานงานและร่วมมือกันอย่างเป็นเครือข่ายเพ่ือ

คุณภาพผู้เรียนและเพ่ือการด าเนินงานทวิศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยการ

ด าเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อุดมสิน คันธภูมิ (2558) ทีไ่ด้ท าวิจัยเรื่องการพัฒนา

รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 2) กระบวนการสร้างเครือข่าย 3) ความร่วมมือ 4) องค์ประกอบส าคัญของเครือข่าย 

และ 5) คุณภาพผู้เรียน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชูเกียรติ อุ่นปัญญา (2559) ที่ได้ท าวิจัย

เรื่องการจัดการการศึกษาแบบทวิศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา พบว่า 1) ด้านการวางแผน สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการประชุมเพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

และสภาพความพร้อมของบุคลากร 2) ด้านการจัดการองค์การ สถานศึกษาส่วนมากได้มีการท าบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา พร้อมกับมีการการแต่งตั้งคณะท างาน

รับผิดชอบโครงการ 3) ด้านการน าและการสั่งการ สถานศึกษาส่วนมากมีการสร้างขวัญและก าลังใจ

ให้กับครู รวมถึงการประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพ่ือร่วมกันสนับสนุนการจัดการการศึกษาแบบ

ทวิศึกษา 4) ด้านการควบคุมติดตาม สถานศึกษามีระบบการนิเทศและการก ากับติดตามการจัดการ

เรียนรู้ของครู และอาจเป็นเพราะการประเมินโครงการครั้งนี้ผู้ประเมินได้ด าเนินการประเมินอย่างเป็น

ระบบ มีการประเมินเป็น 3 ระยะคือ การประเมินก่อนเริ่มโครงการ ขณะด าเนินการโครงการ และ

หลังจากสิ้นสุดโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมคิด พรมจุ้ย (2552: 38-41) ทีไ่ด้อธิบายไว้ว่า 

การประเมินแบ่งได้หลายประเภทตามแต่จะใช้เกณฑ์ใดเป็นหลักในการแบ่ง ประเภทของการประเมิน

แบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ แบ่งโดยยึดจุดมุ่งหมายของการประเมิน ยึดหลักในการประเมิน และล าดับ

เวลาในการประเมิน ซึ่งการแบ่งตามล าดับเวลาในการประเมินแบ่งเป็นการประเมินก่อนเริ่มโครงการ 

ขณะด าเนินการโครงการ และหลังจากสิ้นสุดโครงการ และผลการประเมินกระบวนการดังกล่าวมี

ความสอดคล้องกับผลการประเมินโครงการของ อารีรัตน์ ชูรวง (2560) ที่ได้รายงานการประเมิน

โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พบว่า การ
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ประเมินกระบวนการของการจัดการศึกษา ด้านการจัดการศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอนมี

ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 1) สถานศึกษามีการวางแผนและจัดท า

หลักสูตรสถานศึกษาร่วมกันระหว่างสถานศึกษามีการรายงานผลการเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครอง

ทราบทุกสิ้นภาคเรียน 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยค านึงถึงศักยภาพ ความสามารถของนักเรียน 

  1.4 ผลการประเมินผลผลิต ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า 

ทุกตัวชี้วัดอยู่ในระดับมาก 1) ด้านผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่

ก าหนดไว้ 2) ด้านความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้  ทักษะวิชาชีพและ

ประสบการณ์ตรงจากการเรียนตามรูปแบบทวิศึกษา และรองลงมา คือ ผู้ส าเร็จการศึกษาทวิศึกษา

สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ เหตุผลที่ เป็นเช่นนี้อาจ

เนื่องมาจาก การด าเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการนี้ได้มีการวางแผนที่ดี  ได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ มีกระบวนการบริหารงานและด าเนินงานทวิศึกษาที่เป็นระบบ 

บุคลากรทั้งของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยและของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ร่วมโครงการ มี

ความรับผิดชอบ มีความรู้และประสบการณ์ จึงสามารถบริหารงานทวิศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ ของ

โครงการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง มีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการประเมินของ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน ส านักงาน

ศึกษาธิการภาค 6 (2559) ที่ได้รายงานการประเมินนโยบายการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พบว่า การประเมินด้านผลผลิตนโยบาย ฯ ในประเด็นการบริหารตาม

นโยบายฯ ทวิศึกษาของผู้บริหาร โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.08) และการประเมินด้านผลผลิต

นโยบายฯ ในประเด็นพฤติกรรมการท างาน (คุณลักษณะอันพึงประสงค์) ของนักเรียน โดยภาพรวมผ่าน

เกณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.10) และสอดคล้องกับผลการประเมินของ ทวี อุปสุขิน (2554) ที่ได้รายงานการ

ประเมินโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 พบว่า ผลการประเมินด้าน

ผลผลิต ในด้านผลที่เกิดกับนักเรียนในด้านอาชีพ โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และ

ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีก าหนด 
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   ผลการประเมินผลกระทบที่พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ผู้เรียนมีความรู้

และทักษะการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่องานที่ท า ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก 

การจัดการศึกษาทวิศึกษาท าให้ครูอาชีวศึกษามีภาระงานการสอนเพ่ิมขึ้นประสิทธิภาพการจัดการ

เรียนการสอนอาจลดลง และไม่ได้มีการปรับปรุงวิธีการจัดการศึกษาทวิศึกษาให้แก่นักเรียนทวิศึกษา 

โดยมุ่งหวังจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมากกว่าการค านึงถึงทักษะด้านวิชาชีพที่นักเรียน

ต้องการเรียนรู้ และที่ส าคัญโรงเรียนยังขาดความพร้อมในเรื่องของครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ

จัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะในสาขาวิชาชีพ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ปฐมา จันทร์โชติเสถียร 

(2559); ชูเกียรติ อุ่นปัญญา (2559) และกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน ส านักงานศึกษาธิการภาค 6 

(2559) ที่ได้กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา โดยสรุปได้แก่ 1) นโยบาย

การจัดการศึกษาทวิศึกษาท าให้ครูอาชีวศึกษามีภาระงานเพ่ิมขึ้น  ต้องจัดการสอนเพ่ิมขึ้น 

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนอาจลดลง 2) งบประมาณยังไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนดังกล่าว ซึ่งต้องหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป  3) ไม่ได้มีการปรับปรุง

วิธีการจัดการศึกษาทวิศึกษาให้แก่นักเรียนทวิศึกษา โดยมุ่งหวังจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

มากกว่าการค านึงถึงทักษะด้านวิชาชีพที่นักเรียนต้องการเรียนรู้ 4) โรงเรียนยังขาดความพร้อมในเรื่อง

ของครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะในสาขาวิชาชีพ และยังสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ อุดม ประชานันท์ (2560) ที่ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ

ความรู้สู่การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของ

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย พบว่า สภาพการบริหารจัดการความรู้สู่การจัดการศึกษาเรียนร่วม

หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย คือ    

1) ครูขาดการให้ความรู้ในการจัดการศึกษาทวิศึกษาให้นักศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้

ทราบถึงแนวทางการจัดการศึกษาทวิศึกษา 2) ขาดการเอาใจใส่ในการประสานงานกับโรงเรียนใน

สังกัด สพฐ. ในการจัดการศึกษาทวิศึกษาให้แก่นักเรียนทวิศึกษา 3) ครูยังยึดติดอยู่กับการจัด

การศึกษาแบบเดิมที่เคยกระท ามากับนักเรียนที่เรียนปกติ 4) ไม่ได้มีการปรับปรุงวิธีการจัดการศึกษา

ทวิศึกษาให้แก่นักเรียนทวิศึกษา โดยมุ่งหวังจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมากกว่าการค านึงถึง

ทักษะด้านวิชาชีพที่นักเรียนทวิศึกษาต้องการเรียนรู้และได้รับวุฒิการศึกษาด้านวิชาชีพที่เทียบเท่ากับ

นักเรียนที่เรียนสายวิชาชีพโดยตรง 
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 2. ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง พบว่า ส่วน

ใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกับแบบสอบถามซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ รวมทั้งได้ให้ข้อมูลเชิง

ประจักษ์เพ่ิมเติม และเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี มีความเหมาะสม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร

สถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของโครงการโดยเฉพาะกับ

ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสอดคล้องกับ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ (2559: 5-16) ที่กล่าวถึงการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาว่า เป็นแนวทางหนึ่งใน

การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีโอกาสในการศึกษาทางด้าน

วิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมทักษะ และความรู้ความสามารถต่าง ๆ อันเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ และ

สามารถต่อยอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับไปสู่การประกอบอาชีพได้ ซึ่งการประเมินโครงการด้วยการ

สัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถน าไปใช้ได้ทั้งการประเมินตามวัตถุประสงค์และนอกเหนือ   

จากวัตถุประสงค์ของโครงการได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับแนวคิดของ รัตนะ บัวสนธ์ (2556: 10-17) 

ที่กล่าวว่า การประเมินผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ก าหนดนั้น นักประเมิน

จ าเป็นต้องศึกษาค้นหาผลลัพธ์ที่มิได้คาดหมายด้วย ทั้งผลลัพธ์ในเชิงบวกและเชิงลบโดยการรับฟังความ

คิดเห็นหรือสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสิ่งที่ได้รับ เป็นการประเมินเพ่ือที่จะท าการทดสอบ

สมมติฐานเกี่ยวกับผลลัพธ์ให้ครอบคลุมทุก ๆ ด้าน และสืบหาข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบส าหรับยืนยัน

หรือไม่ยืนยันสมมติฐานเกี่ยวกับผลลัพธ์ดังกล่าว   
 

ข้อเสนอแนะ  

 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลประเมินไปใช้  

 จากผลการประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย พบว่า โครงการผ่านเกณฑ์การประเมินทุก

ประเด็นและทุกตัวชี้วัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ควรด าเนินโครงการนี้ต่อไป และเพ่ือให้

การด าเนินโครงการมีประสิทธิภาพ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรน าผลประเมินบางประเด็นหรือบางตัวชี้วัด 

ไปปรับปรุงพัฒนา ดังนี้ 

  1.1 ด้านบริบท จากผลการประเมินพบว่า ในภาพรวมและรายตัวชี้วัด มีความเหมาะสม

ในระดับมาก ดังนั้นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ควรวางแผนด าเนินการต่อไป 
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  1.2 ปัจจัยเบื้องต้นในการด าเนินการ ความพร้อมของอาคารสถานที่ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

ควรวางแผนการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ให้เพียงพอและมีความเหมาะสมเพ่ือการจัดการ

เรียนการสอนผู้เรียนทวิศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  1.3 ด้านกระบวนการ พบว่า การปรับปรุงแก้ไขมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงาน

โครงการมีประสิทธิภาพ มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบครบวงจร จึงควรให้ความส าคัญกับการน าผล

การประเมินไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและถูกต้อง   

  1.4 ด้านผลผลิตของโครงการ สิ่งที่ต้องการให้เกิดคือ ผลส าเร็จในการจัดการเรียนการ

สอนทวิศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มขึ้น ดังนั้น

ควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินงานทวิศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนา

ผู้เรียนทวิศึกษาให้มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

 2. ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการครั้งต่อไป  

  2.1 ควรมีการประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ต่อเนื่องเพ่ือติดตามผลทักษะด้านวิชาชีพและ

การศึกษาการมีงานท าของผู้เรียน  

 2.2 ควรมีการประเมินโครงการอ่ืนๆ ของผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ที่

เกี่ยวกับความร่วมมืออย่างเป็นเครือข่ายกับโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 2.3 ควรมีการประเมินผลการจัดการศึกษาตามโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา

และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ทั่วประเทศ เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน    
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แบบสอบถาม 
การประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  ด้านบริบทและปัจจัยเบื้องต้น 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
ฉบับท่ี 1 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจ

รายการ 

 ตอนที่  2 เป็นระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  เกี่ยวกับบริบท และ

ปัจจัยเบื้องต้น ประกอบด้วย ค าถามเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นของโครงการ ความสอดคล้องของ

วัตถุประสงค์ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ ความพร้อมของบุคลากร ความพร้อมของ

อาคารสถานที่ ความเพียงพอของงบประมาณ และความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการ

ด าเนินงาน มีลักษณะเป็นแบบตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

 

   ขอขอบคุณท่ีให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายไชยา ประพันธ์ศิร ิ
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสโุขทัย   
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

 1. เพศ   

         ชาย   

         หญิง 

 2. วุฒิการศึกษา 

         ปริญญาตรี     

        ปริญญาโท 

        ปริญญาเอก 

 3. ประสบการณ์การท างาน 

         ต่ ากว่า  10  ปี 

         10 - 20  ปี     

        21  ปี  ขึ้นไป  

 

ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย  

           (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

 

ค าชี้แจง  โปรดพิจารณา และเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อ  

             บริบทและปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ซึ่งคะแนนในช่องมีความหมายดังนี้  

                5    หมายถึง     เห็นด้วยมากที่สุด 

4    หมายถึง     เห็นด้วยมาก 

3    หมายถึง     เห็นด้วยปานกลาง 

2    หมายถึง     เห็นด้วยน้อย 

1    หมายถึง     เห็นด้วยน้อยที่สุด  
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ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  

ที่มีต่อบริบทและปัจจัยเบื้องต้น 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

ด้านบริบท      

ความต้องการจ าเป็นของการท าโครงการ           

1. ต้องการส่งเสริมให้ผู้เรียนในระดับการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานได้รับการศึกษาในรูปแบบทวิศึกษา.................. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

2. ต้องการสร้างทางเลือกในการศึกษาที่หลากหลายตาม

ความต้องการของผู้เรียน.................................................. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

3. ต้องการผลิตผู้เรียนสายอาชีพด้านอาชีวศึกษาเข้าสู่

ตลาดแรงงานของภาคการเกษตรให้มีจ านวนเพิ่มข้ึน....... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

4. ต้องการสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนที่เปิดสอน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือการจัดการเรียนร่วม

หลักสูตรทวิศึกษา............................................................. 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

5. ต้องการให้ผู้เรียนทวิศึกษามีความรู้และทักษะวิชาชีพ 

สามารถน าไปประกอบอาชีพได้........................................ 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์      

6. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542......................................................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

7. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับ พ.ร.บ.         

การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551.............................................. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

8. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.......................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

9. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ........................................................ 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 
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ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  

ที่มีต่อบริบทและปัจจัยเบื้องต้น 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

10. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับพันธกิจของ

วิทยาลัย............................................................................ 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

11. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และ

ผู้ปกครอง......................................................................... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

12. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับกิจกรรม 

ภายใต้โครงการ.....................................….…………............ 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ           

13. วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้รับการศึกษาในรูปแบบทวิศึกษา

ควบคู่กันไป.................................................................... ... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

14. วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือสร้างทางเลือกในการศึกษา

ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน...................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

15. วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือผลิตผู้เรียนสายอาชีพด้าน

อาชีวศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานของภาคการเกษตรให้มี

จ านวนเพิ่มขึ้น.................................................................. 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

16. วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพ่ือท าความร่วมมือ (MOU) 

กับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ที่มีความพร้อมตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด และเป็นไปตาม

ความต้องการของผู้ปกครอง และผู้เรียน.......................... 

 

 

 

......... 

 

 

 

......... 

 

 

 

......... 

 

 

 

......... 

 

 

 

......... 

ด้านปัจจัยเบื้องต้น      

ความพร้อมของบุคลากร      

17. ความพร้อมของครูผู้สอนที่รับผิดชอบโครงการ.......... ......... ......... ......... ......... ......... 
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ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  

ที่มีต่อบริบทและปัจจัยเบื้องต้น 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

18. ความพร้อมของครูผู้สอนในโรงเรียนที่ร่วมโครงการ... ......... ......... ......... ......... ......... 

19. ความพร้อมของครูผู้สอนในวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัย............................................................. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

20. ความพร้อมของผู้ปกครองผู้เรียนที่เรียนร่วมตาม

หลักสูตรทวิศึกษา............................................................ 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

ความพร้อมของอาคารสถานที่      

21. สถานที่ภายในอาคารมีความพร้อมและเพียงพอเพ่ือ

การจัดการเรียนการสอนตามโครงการ............................. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

22. ความพร้อมของอาคารสถานที่ส าหรับการฝึก

ภาคปฏิบัติของผู้เรียนในโครงการ..................................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

ความเหมาะสมของงบประมาณ      

23. งบประมาณท่ีใช้มีความเหมาะสมและเพียงพอ

ส าหรับการบริหารจัดการ................................................. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

24. งบประมาณมีความเหมาะสมและเพียงพอส าหรับ

การจัดการเรียนการสอน.................................................. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์      

25. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่เป็นสื่อการ

เรียนการสอนมีความพร้อม.............................................. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

26. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรมีความพร้อมและ

เพียงพอกับจ านวนผู้เรียน................................................. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 
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แบบสอบถาม 
การประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ด้านบริบทและปัจจัยเบื้องต้น 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
ฉบับท่ี 2 ส าหรับผู้เรียน 
 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจ

รายการ 

 ตอนที่  2 เป็นระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เกี่ยวกับบริบท และ

ปัจจัยเบื้องต้น ประกอบด้วย ค าถามเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นของโครงการ ความพร้อมของ

ผู้รับผิดชอบโครงการ ความพร้อมของอาคารสถานที่ และความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี 

ในการด าเนินงาน มีลักษณะเป็นแบบตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

 

   ขอขอบคุณท่ีให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายไชยา ประพันธ์ศิร ิ

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสโุขทัย   
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

 1. เพศ   

         ชาย   

         หญิง 

 2. ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้น 

         มัธยมศึกษาปีที่ 4 

         มัธยมศึกษาปีที่ 5 

        มัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย  

           (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  ของผู้เรียนเกี่ยวกับบริบทและ   

ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 

 

ค าชี้แจง  โปรดพิจารณา และเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อ  

             บริบทและปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ซึ่งคะแนนในช่องมีความหมายดังนี้  

                5    หมายถึง     เห็นด้วยมากที่สุด 

4    หมายถึง     เห็นด้วยมาก 

3    หมายถึง     เห็นด้วยปานกลาง 

2    หมายถึง     เห็นด้วยน้อย 

1    หมายถึง     เห็นด้วยน้อยที่สุด  
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ความคิดเห็นของผู้เรียน   

ที่มีต่อบริบทและปัจจัยเบื้องต้น 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

ด้านบริบท      

ความต้องการจ าเป็นของการท าโครงการ           

1. ต้องการให้ส่งเสริมผู้เรียนในระดับการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานได้รับการศึกษาในรูปแบบทวิศึกษา.................. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

2. ต้องการให้มีการสร้างทางเลือกในการศึกษาที่

หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน.......................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

3. ต้องการให้ผลิตผู้เรียนสายอาชีพด้านอาชีวศึกษาเข้าสู่

ตลาดแรงงานของภาคการเกษตรให้มีจ านวนเพิ่มข้ึน......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

4. ต้องการให้สร้างความร่วมมือกับโรงเรียนที่เปิดสอน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือการจัดการเรียนร่วม

หลักสูตรทวิศึกษา............................................................. 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

5. ต้องการให้ผู้เรียนทวิศึกษามีความรู้และทักษะวิชาชีพ 

สามารถน าไปประกอบอาชีพได้........................................ 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

ด้านปัจจัยเบื้องต้น      

ความพร้อมของอาคารสถานที่      

6. สถานที่ภายในอาคารมีความพร้อมและเพียงพอเพ่ือ

การจัดการเรียนการสอน................................................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

7. ความพร้อมของอาคารสถานที่ส าหรับการฝึก

ภาคปฏิบัติของผู้เรียน........................................................ 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์           

8. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีในการด าเนินงาน

สอดคล้องกับความต้องการ............................................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

9. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรม

ของโครงการ มีความเพียงพอกับความต้องการ................. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 
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แบบสอบถาม 
การประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ด้านบริบท  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
ฉบับท่ี 3 ส าหรับผู้ปกครอง 
 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจ

รายการ 

 ตอนที่  2 เป็นระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เกี่ยวกับบริบทของ

โครงการ ประกอบด้วย ค าถามเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นของโครงการ มีลักษณะเป็นแบบตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ 

 

                     ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายไชยา ประพันธ์ศิร ิ

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสโุขทัย   
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

 1. เพศ   

         ชาย   

         หญิง 

 2. ระดับการศึกษา 

         ต่ ากว่าปริญญาตรี     

        ปริญญาตรี 

        สูงกว่าปริญญาตรี 

 

ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย  

           (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ของผู้ปกครอง เกี่ยวกับบริบท  

           ของโครงการ 
 

ค าชี้แจง  โปรดพิจารณา และเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อ  

             บริบทของโครงการ ซึ่งคะแนนในช่องมีความหมายดังนี้  

                5    หมายถึง     เห็นด้วยมากที่สุด 

4    หมายถึง     เห็นด้วยมาก 

3    หมายถึง     เห็นด้วยปานกลาง 

2    หมายถึง     เห็นด้วยน้อย 

1    หมายถึง     เห็นด้วยน้อยที่สุด  

 

 

 

 

 
 



238 

ความคิดเห็นของผู้ปกครอง   

ที่มีต่อด้านบริบท 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

ด้านบริบท      

ความต้องการจ าเป็นของการท าโครงการ           

1. ต้องการให้ส่งเสริมผู้เรียนระดับการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานได้รับการศึกษาในรูปแบบทวิศึกษา.................. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

2. ต้องการให้มีการสร้างทางเลือกในการศึกษาที่

หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน.......................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

3. ต้องการให้ผลิตผู้เรียนสายอาชีพด้านอาชีวศึกษาเข้าสู่

ตลาดแรงงานของภาคการเกษตรให้มีจ านวนเพิ่มข้ึน......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

4. ต้องการให้สร้างความร่วมมือกับโรงเรียนที่เปิดสอน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือการจัดการเรียนร่วม

หลักสูตรทวิศึกษา................................................... ........... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

5. ต้องการให้ผู้เรียนทวิศึกษามีความรู้และทักษะวิชาชีพ 

สามารถน าไปประกอบอาชีพได้......................................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 
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แบบสอบถาม 
การประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ด้านกระบวนการของโครงการ 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
ฉบับท่ี 4 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจ

รายการ 

 ตอนที่  2 เป็นระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เกี่ยวกับกระบวนการ

ของโครงการ ประกอบด้วย ค าถามเก่ียวกับการวางแผน การด าเนินงานตามกิจกรรม การติดตามและ

ประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไขโครงการ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

 

   ขอขอบคุณท่ีให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายไชยา ประพันธ์ศิร ิ

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสโุขทัย   



240 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

 1. เพศ   

         ชาย   

         หญิง 

 2. วุฒิการศึกษา 

         ปริญญาตรี     

        ปริญญาโท 

        ปริญญาเอก 

 3. ประสบการณ์การท างาน 

         ต่ ากว่า  10  ปี 

         10 - 20  ปี     

        21  ปี  ขึ้นไป  

  

ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย  

           (ทวิศึกษา) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
 

ค าชี้แจง  โปรดพิจารณา และเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อ  

            กระบวนการของโครงการ ซึ่งคะแนนในช่องมีความหมายดังนี้  

                5    หมายถึง     เห็นด้วยมากที่สุด 

4    หมายถึง     เห็นด้วยมาก 

3    หมายถึง     เห็นด้วยปานกลาง 

2    หมายถึง     เห็นด้วยน้อย 

1    หมายถึง     เห็นด้วยน้อยที่สุด  
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 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน

ด้านกระบวนการของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

การวางแผน           

1. มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ

ด าเนินงาน............................................................... ......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

2. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง............................................................. ......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

3. มีการจัดท าแผนการด าเนินงานและการจัดการเรียน

การสอนทวิศึกษา อย่างเป็นระบบ……………………………… 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

การด าเนินการ      

4. การปฏิบัติงานหลักสูตรทวิศึกษาเป็นไปตามปฏิทิน

ปฏิบัติงาน........................................................................ 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

5. มีการประสานงานและขอความร่วมมือระหว่าง

ผู้รับผิดชอบ...................................................................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

6. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาเกิดความ

มุ่งม่ันในการด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ............ 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

7. จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการ

ด าเนินงานทวิศึกษา.......................................................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

การติดตามและประเมินผล      

8. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

การด าเนินงาน.................................................................. 

 

.......... 

 

......... 

 

.......... 

 

......... 

 

........... 

9. มีการประชุมวางแผนติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานทวิศึกษา.......................................................... 

 

.......... 

 

......... 

 

.......... 

 

......... 

 

........... 

10. มีการประเมินผลระหว่างด าเนินงาน............………….. .......... ......... .......... ......... ........... 

11. มีการประเมินผลหลังการด าเนินงาน......................... .......... ......... .......... ......... ........... 

12. มีการสรุป และรายงานการด าเนินงาน...................... .......... ......... .......... ......... ........... 
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ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน

ด้านกระบวนการของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

การปรับปรุงแก้ไข      

13. มีการน าเอาปัญหาและอุปสรรคจากการติดตามผล

การด าเนินโครงการเข้าที่ประชุมเพ่ือหาทางแก้ไข............ 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

14. มีการระดมความคิดจากทุกฝ่ายเพ่ือหาทางแก้ปัญหา

ในการด าเนินงานตามโครงการ......................................... 

 

.......... 

 

......... 

 

.......... 

 

......... 

 

........... 

15. มีการด าเนินการแก้ปัญหาและอุปสรรคให้สอดคล้อง 

เหมาะสมกับกิจกรรมของโครงการ................................... 

 

.......... 

 

......... 

 

.......... 

 

......... 

 

........... 

16. จัดให้มีการรายงานผลการด าเนินการแก้ปัญหาและ

อุปสรรคให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ............... 

 

.......... 

 

......... 

 

.......... 

 

......... 

 

........... 
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แบบสอบถาม 
การประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  ด้านกระบวนการของโครงการ 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
ฉบับท่ี 5 ส าหรับผู้เรียน 

 

ค าชี้แจง แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจ

รายการ 

 ตอนที่  2 เป็นระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เกี่ยวกับกระบวนการ

ของโครงการ ประกอบด้วย ค าถามเกี่ยวกับการวางแผน การด าเนินการ และการติดตามและ

ประเมินผล มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

 

                ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายไชยา ประพันธ์ศิร ิ
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสโุขทัย 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

 1. เพศ   

         ชาย   

         หญิง 

 2. ระดับการศึกษา 

         มัธยมศึกษาปีที่ 4 

         มัธยมศึกษาปีที่ 5 

        มัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย  

           (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เกี่ยวกับกระบวนการของโครงการ 
 

ค าชี้แจง  โปรดพิจารณา และเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อ   

             กระบวนการของโครงการ ซึ่งคะแนนในช่องมีความหมายดังนี้  

                5    หมายถึง     เห็นด้วยมากที่สุด 

4    หมายถึง     เห็นด้วยมาก 

3    หมายถึง     เห็นด้วยปานกลาง 

2    หมายถึง     เห็นด้วยน้อย 

1    หมายถึง     เห็นด้วยน้อยที่สุด  
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ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อ 

กระบวนการของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

การวางแผน           

1. มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ

ด าเนินงาน........................................................................ 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

2. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง...................................................................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

3. มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษาอย่าง

เป็นระบบ……………………..………………………………………… 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

การด าเนินการ      

4. การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นไปตามปฏิทิน

ปฏิบัติงาน......................................................................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

5. มีการประสานงานและขอความร่วมมือระหว่าง

ผู้รับผิดชอบงานทวิศึกษา.................................................. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

6. จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการ

ด าเนินงานทวิศึกษา.......................................................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

การติดตามและประเมินผล      

7. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

การด าเนินงานทวิศึกษา.................................................... 

 

.......... 

 

......... 

 

.......... 

 

......... 

 

........... 

8. มีการประเมินผลระหว่างด าเนินงาน………………...…….. .......... ......... .......... ......... ........... 

9. มีการประเมินผลหลังการด าเนินงาน............................ .......... ......... .......... ......... ........... 

10. มีการสรุป และรายงานผลการด าเนินงาน.................. .......... ......... .......... ......... ........... 
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แบบสอบถาม 
การประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  ด้านผลผลิตของโครงการ 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
ฉบับท่ี 6 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจ

รายการ 

 ตอนที่  2 เป็นระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจาก

การด าเนินโครงการ ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับ ผลที่เกิดขึ้นว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อย

เพียงใด มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

 ตอนที่ 3 เป็นระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยม 

ศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อ

โครงการ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
 

 

             ขอขอบคุณท่ีให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นายไชยา ประพันธ์ศริ ิ

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสโุขทัย 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

 1. เพศ   

         ชาย   

         หญิง 

 2. ระดับการศึกษา 

         ปริญญาตรี     

        ปริญญาโท 

        ปริญญาเอก 

  3. ประสบการณ์การท างาน 

         ต่ ากว่า  10  ปี 

         10 - 20  ปี     

        21  ปี  ขึ้นไป  

 

ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย  

           (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ของผู้บริหารสถานศึกษาและ 

           ครูผู้สอน เกี่ยวกับผลผลิตของโครงการ 
 

ค าชี้แจง  โปรดพิจารณา และเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อ  

             ผลผลิตของโครงการ ซึ่งคะแนนในช่องมีความหมายดังนี้  

                5    หมายถึง     เห็นด้วยมากที่สุด 

4    หมายถึง     เห็นด้วยมาก 

3    หมายถึง     เห็นด้วยปานกลาง 

2    หมายถึง     เห็นด้วยน้อย 

1    หมายถึง     เห็นด้วยน้อยที่สุด  
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ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 

ที่มีต่อผลผลิตของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

ด้านผลที่เกิดขึ้นเม่ือสิ้นสุดโครงการ           

กิจกรรมเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ทวิศึกษา) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย ร่วมกับโรงเรียนชาติตระการวิทยา 

          

1. ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนชาติตระการวิทยามี

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

ทวิศึกษา.................................................................. ......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

2. มีการเพิ่มจ านวนหลักสูตรการเรียนทวิศึกษาส าหรับ

โรงเรียนชาติตระการวิทยาให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนมากขึ้น  

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

3. มีจ านวนผู้เรียนของโรงเรียนชาติตระการวิทยาสมัคร

เข้ามาเรียนร่วมตามหลักสูตรทวิศึกษาเพ่ิมขึ้น.................. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

4. มีสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 

เครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความเหมาะสม

และเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน.......................................... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

5. มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในที่

เกี่ยวข้องกับงานทวิศึกษากับโรงเรียนชาติตระการวิทยา

ในด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอน............... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

กิจกรรมเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ทวิศึกษา) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย ร่วมกับโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 

          

6. ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนบ้านร่มเกล้ามีส่วน

ร่วมในการบริหารจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

ทวิศึกษา.................................................................. ......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 
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ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 

ที่มีต่อผลผลิตของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

7. มีการเพิ่มจ านวนหลักสูตรการเรียนทวิศึกษาส าหรับ

โรงเรียนบ้านร่มเกล้าให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนมากข้ึน.......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

8. มีจ านวนผู้เรียนของโรงเรียนบ้านร่มเกล้าสมัครเข้ามา

เรียนร่วมตามหลักสูตรทวิศึกษาเพ่ิมข้ึน............................ 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

9. มีสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 

เครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความเหมาะสม

และเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน.......................................... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

10. มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในที่

เกี่ยวข้องกับงานทวิศึกษากับโรงเรียนบ้านร่มเกล้าในด้าน

การบริหารและการจัดการเรียนการสอน.......................... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

กิจกรรมเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ทวิศึกษา) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัยร่วมกับโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 

     

11. ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 

มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเรียนการสอน............. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

12. มีการเพิ่มจ านวนรายวิชาในหลักสูตรการเรียน       

ทวิศึกษาส าหรับโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมให้ผู้เรียน  

ได้เลือกเรียนมากข้ึน......................................................... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

13. มีจ านวนผู้เรียนของโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

สมัครเข้ามาเรียนร่วมตามหลักสูตรทวิศึกษาเพิ่มข้ึน......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

14. มีสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 

เครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความเหมาะสม

และเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน.......................................... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 
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ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 

ที่มีต่อผลผลิตของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

15. มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในที่

เกี่ยวข้องกับงานทวิศึกษากับโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

ในด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอน............... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย  

           (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ของผู้บริหารสถานศึกษาและ 

           ครูผู้สอน  
 

           ค าชี้แจง  โปรดพิจารณา และเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความพึงพอใจของท่าน 

                        ที่มีต่อผลผลิตของโครงการ 
  

ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา  

และครูผู้สอน 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

1. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นในการวางแผน

ด าเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.................................. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

2. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม.... ......... ......... ......... ......... ......... 

3. การด าเนินงานตามโครงการมีการประสานงาน

ร่วมมือกันกับโรงเรียนที่ร่วมโครงการ............................. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

4. สถานศึกษามีความพร้อมในการให้สวัสดิการแก่

ผู้เรียนทวิศึกษา.............................................................. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 
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ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา  

และครูผู้สอน 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

5. การจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาเป็นการเพ่ิม

โอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพแก่ผู้เรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย................................................... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

6. การจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาเป็นการเพ่ิมทักษะ

และความรู้ความสามารถต่าง ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญ

ในการประกอบอาชีพ..................................................... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

7. การจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาเป็นการเพ่ิม

โอกาสในการมีงานท ามากกว่าการมีวุฒิการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายเพียงอย่างเดียว........................... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

8. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล

ของโครงการหรือกิจกรรม.............................................. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการด าเนินงาน

ของโครงการหรือกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ.... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

10. ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 

เรียนร่วมหลักสูตรทวิศึกษา............................................ 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 
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แบบสอบถาม 
การประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ด้านผลผลิตของโครงการ 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
ฉบับท่ี 7 ส าหรับผู้เรียน 
 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจ

รายการ 

 ตอนที่  2 เป็นระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจาก

การด าเนินโครงการ ประกอบด้วย ค าถามเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ ของ

โครงการมากน้อยเพียงใด มีลักษณะเป็นแบบตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

 ตอนที่  3 เป็นระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย มีลักษณะเป็นแบบตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
 

                       ขอขอบคุณท่ีให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายไชยา ประพันธ์ศิร ิ

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสโุขทัย 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

 1. เพศ   

         ชาย   

         หญิง 

 2. ระดับการศึกษา 

         มัธยมศึกษาปีที่ 4 

         มัธยมศึกษาปีที่ 5 

        มัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย  

           (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ของผู้เรียนเกี่ยวกับผลผลิตของ 

           โครงการ 
 

ค าชี้แจง  โปรดพิจารณา และเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อ  

             ผลผลิตของโครงการ ซึ่งคะแนนในช่องมีความหมายดังนี้  

                5    หมายถึง     เห็นด้วยมากที่สุด 

4    หมายถึง     เห็นด้วยมาก 

3    หมายถึง     เห็นด้วยปานกลาง 

2    หมายถึง     เห็นด้วยน้อย 

1    หมายถึง     เห็นด้วยน้อยที่สุด  
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ความคิดเห็นของผู้เรียน 

ที่มีต่อผลผลิตของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

ด้านผลที่เกิดขึ้นเม่ือสิ้นสุดโครงการ           

1. ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนที่ร่วมโครงการมี

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

ทวิศึกษา.................................................................. ......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

2. มีการเพิ่มจ านวนสาขาวิชาชีพในหลักสูตรการเรียน 

ทวิศึกษาให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนมากขึ้น............................ 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

3. มีจ านวนนักเรียนของโรงเรียนสมัครเข้ามาเรียนร่วม

ตามหลักสูตรทวิศึกษาเพ่ิมขึ้น........................................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

4. มีสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 

เครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความเหมาะสม

และเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน.......................................... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

5. เมื่อส าเร็จการศึกษาจะได้วุฒิการศึกษาท้ังระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.).................................................................. 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

6. ผู้ส าเร็จการศึกษาทวิศึกษาสามารถน าความรู้ไป

ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้............... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา 

           ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ของผู้เรียนเกี่ยวกับ 

           ผลผลิตของโครงการ 
 

ค าชี้แจง  โปรดพิจารณา และเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อ  

   ผลผลิตของโครงการ   
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ความพึงพอใจของผู้เรียน  

ที่มีต่อผลผลิตของโครงการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สดุ 

(1) 

1. การจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาเป็นการเพ่ิม

โอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพแก่ผู้เรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย................................................... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

2. การจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาเป็นการเพ่ิมทักษะ

และความรู้ความสามารถต่าง ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญ

ในการประกอบอาชีพ..................................................... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

3. การจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาเป็นการเพ่ิม

โอกาสในการมีงานท ามากกว่าการมีวุฒิการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายเพียงอย่างเดียว........................... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

4. ผู้เรียนได้เลือกเรียนสาขาวิชาชีพตามความสนใจและ

ความถนัดของตนเอง...................................................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

5. สถานศึกษามีความพร้อมในการให้สวัสดิการแก่

ผู้เรียนทวิศึกษา.............................................................. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

6. ครูผู้สอนมีความรู้และประสบการณ์สามารถ

ถ่ายทอดทักษะวิชาชีพได้อย่างดี..................................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

7. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ส าหรับการฝึก

ภาคปฏิบัติมีความพร้อม................................................. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

8. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและ

การจัดกิจกรรมต่าง ๆ.................................................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

9. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารการด าเนินงานของโครงการทวิศึกษา................ 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

10. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการหรือ

กิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ.............................. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 
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แบบสอบถาม 
การประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  ด้านผลผลิตของโครงการ 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
ฉบับท่ี 8 ส าหรับผู้ปกครอง 
 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจ

รายการ 

 ตอนที่  2 เป็นระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย มีลักษณะเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

 
 

             ขอขอบคุณท่ีให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายไชยา ประพันธ์ศิร ิ
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสโุขทัย 



257 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

 1. เพศ   

         ชาย   

         หญิง 

 2. ระดับการศึกษา 

         ต่ ากว่าปริญญาตรี     

        ปริญญาตรี 

        สูงกว่าปริญญาตรี 

  

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา 

           ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ของผู้ปกครอง 
 

ค าชี้แจง  โปรดพิจารณา และเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อ  

   ผลผลิตของโครงการ ซึ่งคะแนนในช่องมีความหมายดังนี้  

                5    หมายถึง     ความพึงพอใจมากที่สุด 

4    หมายถึง     ความพึงพอใจมาก 

3    หมายถึง     ความพึงพอใจปานกลาง 

2    หมายถึง     ความพึงพอใจน้อย 

1    หมายถึง     ความพึงพอใจน้อยที่สุด  
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ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

ที่มีต่อผลผลิตของโครงการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาทวิศึกษา......................................................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

2. รายวิชาในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่เปิดสอนหลักสูตร

ทวิศึกษาสอดคล้องกับความสนใจของผู้ปกครอง........... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองรับรู้ข้อมูลของ

โครงการหรือกิจกรรมที่ด าเนินการ...…………….………….. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

4. ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 

ทวิศึกษามีความเหมาะสม.............................................. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

5. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการให้สวัสดิการใน

รูปแบบต่าง ๆ แก่ผู้เรียน................................................ 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

6. ครูผู้สอนมีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการ

เรียนการสอนทุกสาขาวิชาชีพที่เปิดสอน....................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

7. สถานศึกษามีการรายงานผลการด าเนินงานของ

โครงการหรือกิจกรรมให้ผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง.. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

8. ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ ทักษะวิชาชีพและ

ประสบการณ์ตรงจากการเรียนตามรูปแบบทวิศึกษา..... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

9. เมื่อผู้เรียนส าเร็จการศึกษาจะได้วุฒิการศึกษาทั้ง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และประกาศ 

นียบัตรวิชาชีพ (ปวช.).................................................... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

10. ผู้ส าเร็จการศึกษาทวิศึกษาสามารถน าความรู้ไป

ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้............. 
 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 
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แบบสอบถาม 
การประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  ด้านผลกระทบของโครงการ   

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
ฉบับท่ี 9 ส าหรับผู้บริหารและครูผู้สอน 
 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจ

รายการ (Check list) 

 ตอนที่  2 เป็นระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  เกี่ยวกับผลกระทบของ

โครงการ ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

 
 

             ขอขอบคุณท่ีให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นายไชยา ประพันธ์ศริ ิ

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสโุขทัย 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

 1. เพศ   

         ชาย   

         หญิง 

 2. ระดับการศึกษา 

         ปริญญาตรี     

        ปริญญาโท 

        ปริญญาเอก 

  

ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา 

            ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ของผู้บริหาร 

            สถานศึกษาและครูผู้สอน เกี่ยวกับผลกระทบของโครงการ 
 

ค าชี้แจง  โปรดพิจารณา และเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อ  

             ผลกระทบของโครงการ ซึ่งคะแนนในช่องมีความหมายดังนี้  

                5    หมายถึง     เห็นด้วยมากที่สุด 

4    หมายถึง     เห็นด้วยมาก 

3    หมายถึง     เห็นด้วยปานกลาง 

2    หมายถึง     เห็นด้วยน้อย 

1    หมายถึง     เห็นด้วยน้อยที่สุด  
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ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 

ที่มีต่อผลกระทบของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

คุณภาพผู้เรียน            

1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์

การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร....................................  

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

2. ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะวิชาชีพในสาขาวิชาที่ได้

เลือกเรียน ตามความสนใจของตนเอง..............................  

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

3. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นการ

ท างานเป็นทีม เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน...............................  

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

4. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการท างาน มีความคิด

สร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่องานที่ท า................................. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

5. ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน และสามารถน า

ความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงและ

การประกอบอาชีพได้....................................................... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

6. ผู้เรียนความสามารถใช้เทคโนโลยีที่จ าเป็นในการ 

ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม...... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

7. ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขจากการได้เลือกเรียน

สาขาวิชาชีพที่สนใจ.......................................................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

8. ผู้เรียนสามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพได้

อย่างเป็นระบบ........................................................ ......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

9. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ 

มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี............... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

10. สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา..................................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 
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แบบสัมภาษณ์ฉบับท่ี 1 

การประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.............................................................................. ............................ 

2. สถานที่สัมภาษณ์..........................................................................................................  

3. วัน เดือน ปี....................................................................................... ............................ 
 

4. รายการที่สัมภาษณ์ 
 

    4.1 ด้านบริบท ท่านเห็นว่าสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา

และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย มีอะไรที่ต้อง

เพ่ิมเติมหรือไม่ เช่น นโยบาย หลักการ วัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรมภายใต้โครงการ  

ครอบคลุมหรือไม ่

  4.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น ท่านเห็นว่าสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเรียนร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย มีอะไรที่

ต้องเพ่ิมเติมหรือไม่ เช่น บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ  

  4.3 ด้านกระบวนการ ท่านเห็นว่าสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการเรียนร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย มีอะไรที่

ต้องเพ่ิมเติมหรือไม่ เช่น การวางแผน การด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนหรือปฏิทิน

หรือไม่ และกิจกรรมที่ท าเหมาะสมกับเวลา และงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

  4.4 ด้านผลผลิตและผลกระทบ ท่านเห็นว่าโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ประสบผลส าเร็จและ

บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับใด 

  4.5 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่านมีข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับโครงการเรียนร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย หรือไม่ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------     
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      แบบสัมภาษณ์ฉบับท่ี 2 

การประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ส าหรับผู้เรียน 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์..................................................................................................... ..... 

2. สถานที่สัมภาษณ์..........................................................................................................  

3. วัน เดือน ปี.............................................................................................................. ..... 
 

4. รายการที่สัมภาษณ์ 

  4.1 ด้านผลผลิต ท่านเห็นว่าโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ประสบผลส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์

ในระดับใด ท่านประทับใจในโครงการหรือกิจกรรมใดบ้าง 

  4.2 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่านมีข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับโครงการเรียนร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย หรือไม่  

มีข้อดีและข้อบกพร่องอะไรบ้าง 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แบบสัมภาษณ์ฉบับท่ี 3 

การประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ส าหรับผู้ปกครอง 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์........................................................................................................ .. 

2. สถานที่สัมภาษณ์.................................................................................. ........................ 

3. วัน เดือน ปี.............................................................................................................. ..... 
 

4. รายการที่สัมภาษณ์ 

  4.1 ด้านผลผลิต ท่านเห็นว่าโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ประสบผลส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์

ในระดับใด 

  4.2 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่านมีข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับโครงการเรียนร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย หรือไม ่

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------     



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
 

คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ   

โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามการประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

จ านวน 9 ฉบับ ได้ค่าความตรงเชิงเนื้อหา ดังตารางต่อไปนี้ 

******************************************************************************  
 

ตารางที่ 25 ความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบสอบถาม ฉบับที่ 1   
 

ค าถาม

ข้อที่ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 1 0 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

7  1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

8  1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

9  1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

10  1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

11  1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

12 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

13 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

14 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

15 1 0 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

16 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

17  1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

18  1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 25 (ต่อ) 

 

ค าถาม

ข้อที่ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

19  1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

20  1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

21  1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

22 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

23 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

24 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

25 1 0 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

26 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

 

ตารางที่ 26 ความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบสอบถาม ฉบับที่ 2   
 

ค าถาม

ข้อที่ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 1 0 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

7  1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

8  1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

9  1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 27 ความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบสอบถาม ฉบับที่ 3  
 

ค าถาม

ข้อที่ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

1  1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 1 1 1 0 1 4 0.80 ใช้ได้ 

4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

 

ตารางที่ 28 ความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบสอบถาม ฉบับที่ 4  
 

ค าถาม

ข้อที่ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

1  1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 1 0 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

7 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

8 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

9 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

10 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

11 1 1 1 0 1 4 0.80 ใช้ได้ 

12 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

13 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

14 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 28 (ต่อ) 
 

ค าถาม

ข้อที่ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 

IOC 
แปลผล 

15 1 1 1 0 1 4 0.80 ใช้ได้ 

16 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

 

ตารางที่ 29 ความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบสอบถาม ฉบับที่ 5  
 

ค าถาม

ข้อที่ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

1  1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 0 1 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

7 1 1 1 0 1 4 0.80 ใช้ได้ 

8 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

9 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

10 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

 

ตารางที่ 30 ความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบสอบถาม ฉบับที่ 6  
 

ค าถาม

ข้อที่ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที ่
รวม 

ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

1  1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 30 (ต่อ) 
 

ค าถาม

ข้อที่ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 1 0 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

7 1 1 1 0 1 4 0.80 ใช้ได้ 

8 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

9 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

10 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

11 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

12 1 1 1 0 1 4 0.80 ใช้ได้ 

13 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

14 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

15 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

 

ตารางที่ 31 ความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบสอบถาม ฉบับที่ 7  
 

ค าถาม

ข้อที่ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

1  1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

4  1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 32 ความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบสอบถาม ฉบับที่ 8  

 

ค าถาม

ข้อที่ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

1  1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

4  1 1 1 0 1 4 0.80 ใช้ได้ 

5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

7  1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

8 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

9 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

10  1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

 

ตารางที่ 33 ความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบสอบถาม ฉบับที่ 9  
 

ค าถาม

ข้อที่ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

1  1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

 2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

4  1 1 1 0 1 4 0.80 ใช้ได้ 

5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

7  1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 33 (ต่อ)  
 

ค าถาม

ข้อที่ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

8 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

9 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

10  1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

 

ผลการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม การประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย จ านวน 

9 ฉบับ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha Coefficient Method หรือ α-Coefficient) ตามวิธี

ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อม่ัน ดังตารางต่อไปนี้ 
 

แบบสอบถามฉบับท่ี จ านวนข้อ ค่าความเชื่อม่ัน 

1 26 0.949 

2 9 0.913 

3 5 0.820 

4 16 0.938 

5 10 0.895 

6 15 0.934 

7 6 0.872 

8 10 0.922 

9 10 0.879 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญ 
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ดร.สาโรจน ์ ขอจ่วนเตี๋ยว 
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ผศ.ดร.กันต์  อินทุวงศ์ 
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ผศ.ดร.นพคุณ  ชูทัน 
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ดร.สงวน  หอกค า 
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ดร.ศยามล  นติิพงศ์สุวรรณ 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ตัวอย่างเอกสารการด าเนินงานตามโครงการ 
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ภาคผนวก จ 

เกียรติบัตรของนักเรียนทวิศึกษา  

เข้าร่วมโครงการ “ปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตร” ปี 7 
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ภาคผนวก ฉ 

ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา 
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ประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนในเครือข่ายทวิศึกษา 

 
 

 



323 

 



324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



325 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มจ านวนผู้เรียน ด้วยวิธีเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา  

และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) โดยการเรียนปฏิบัติวิชาชีพในชุมชนตามสถานการณ์จริง 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก ช 

เอกสารการเผยแพร่รายงานการประเมินโครงการ 
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เอกสารเผยแพร่ไปยังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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 สถานศึกษาที่ตอบรับเอกสารการเผยแพร่รายงานการประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 

ที ่ สถานศึกษา 
1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 
2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ 
4 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 
5 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร 
6 วิทยาลัยพณิชย์การบึงพระพิษณุโลก 
7 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน 
8 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 
9 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุร ี
10 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 
11 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 
12 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
13 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 
14 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 
15 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 
16 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 
17 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
18 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 
19 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
20 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 
21 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 
22 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 
23 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
24 วิทยลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ 
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ประวัติของผู้ประเมินโครงการ 
 

ชื่อ     นายไชยา ประพันธ์ศิริ 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 40 หมู่ที่ 4 ต าบล คลองยาง อ าเภอ สวรรคโลก  
    จังหวัด สุโขทัย  64110 
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)  

ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเครื่องกล   
วิชาเอกเทคนิคช่างยนต์    วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

  ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน รองผู้อ านวยการ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
   สถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ  ส านักงานคณะกรรมการ 
   การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
สถานที่ท างาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  ต าบลย่านยาว อ าเภอสวรรคโลก 
   จังหวัดสุโขทัย 64110 
ผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

1.  จัดท างานวิจัยและจัดท าคู่มือแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การ(Work – Integrated Learning : WIL) ส าหรับศูนย์ซ่อมสร้าง
เพ่ือชุมชน (Fix  It Center) โดยได้รับมอบหมายภารกิจจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2.  จัดท าโมเดลรถตู้ต้นแบบและรถจักรยานยนต์ของ Fix It Center 
(ศู น ย์ ซ่ อ ม ส ร้ า ง เ พ่ื อ ชุ ม ช น ) แ ล ะน า เส น อ ต่ อ รั ฐ ม น ต รี
กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในที่ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ จ านวน 421 แห่ง ณ โรงแรม
รามาการ์เด้น จ.กรุงเทพฯ 

3.  เพ่ิมจ านวนผู้ เรียนด้วยการออกแนะแนวการศึกษาโดยการ 
ตั้งทีมงานเฉพาะกิจ และโครงการเปิดบ้านอาชีวศึกษา (Open 
House) ท าให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยมีจ านวน
ผู้เรียนเพ่ิมขึ้นมากกว่า 2 ปี และได้สถิติการรับนักเรียนนักศึกษา
ใหม่ ปีการศึกษา 2556 เป็นร้อยละ 92.24 



380 
 

4.  ฟ้ืนฟูศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและผู้สนใจ 

5.  โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าประกวดประจ าปี 
2554 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระดับประเทศ 
ได้รับรางวัลที่  3 ประเภทที่  1 การด าเนินงานวิถีชีวิตภายใน
วิทยาลัยฯ 

6.  ที่ปรึกษาพิเศษโครงการวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ เข้าประกวดได้เป็นตัวแทนระดับภาค ภาคเหนือ จ านวน 2 
ชิ้นงาน 

7.  แก้ปัญหาผู้เรียนออกกลางคันด้วยการพบปะผู้ปกครองของผู้เรียน
ได้ในระดับด ี

8.  เป็นประธานกรรมการรองรับการประเมินภายนอกจาก สอศ.  
รอบที่ 3 (17 – 19 มกราคม 2556) ฝ่ายวิชาการ มีตัวบ่งชี้ที่ 3 
ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรที่เป็น 
ที่ยอมรับ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก และตัวบ่งชี้ที่  7 
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ ์
ดีมาก นอกจากนั้นตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบมีผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ดีทุกตัวบ่งชี้ 

9.  ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและบรรลุผลส าเร็จที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา 

10.  เป็นคณะกรรมการอ านวยการในการจัดงานประชุมวิชาการ 
ระดับภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่ 33 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  

11.  จัดท าโครงการความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถานศึกษากับ
สถานศึกษาและสถานประกอบการในต่างประเทศ คือ ประเทศจีน
ประเทศลาว และประเทศเยอรมัน 
 
 
 

 


