การประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

นางวัลลีย์ อาศัย
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

นางวัลลีย์ อาศัย

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อเรื่อง

การประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ชื่อผู้ประเมิน : นางวัลลีย์ อาศัย
ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2561
:

บทคัดย่อ
การประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์
ดังนี้ 1. เพื่ อประเมิน บริบ ทของโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 2. เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริม
การพัฒนาสมาชิกองค์การนั กวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลั ยการอาชีพบ้านตาก
3. เพื่อประเมิน กระบวนการของโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 4. เพือ่ ประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมการพัฒนา
สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ประกอบด้วย
4.1 ความคิดเห็ นของผู้ บริ หารสถานศึกษาและครูผู้ สอนที่ มี ต่อ โครงการส่ งเสริมการพั ฒ นาสมาชิ ก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 4.2 ความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 4.3 ผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย 4.4 จานวนโครงการที่ดาเนินการตามแผนงานกิจกรรมพัฒ นาสมาชิก องค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 4.5 จานวนเกียรติบัตร/รางวัลเชิดชูเกียรติของการดาเนินงาน
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ที่ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับ 4.6 ผลจากการสัมภาษณ์
โดยภาพรวมด้านผลผลิ ตของโครงการ กลุ่ มตัวอย่ างได้มาโดยวิธีการสุ่ มแบบง่าย ได้แก่ ผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา จานวน 3 คน ครูผู้สอน จานวน 33 คน และผู้เรียน จานวน 262 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพื่อ
การสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้ บริหารสถานศึกษา จานวน 2 คน ครูผู้สอน จานวน 5 คน และผู้เรียน จานวน
10 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็น
แบบสอบถาม จานวน 6 ฉบับ แบบสั มภาษณ์ จานวน 2 ฉบับ และแบบรายงาน จานวน 3 ฉบับ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการประเมิ น โครงการส่ งเสริม การพั ฒ นาสมาชิ ก องค์ ก ารนั ก วิช าชี พ ในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก สรุปได้ดังนี้
1. ผลการประเมินความเหมาะสมด้านบริบท จากแบบสอบถามโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
2. ผลการประเมิ น ด้ านปั จ จั ย เบื้ อ งต้น จากแบบสอบถามโดยภาพรวมมี ค่ าเฉลี่ ย ความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
3. ผลการประเมิ น ด้ านกระบวนการ จากแบบสอบถามโดยภาพรวมกระบวนการในการ
ดาเนินงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
4. ผลการประเมินด้านผลผลิต ซึ่งประกอบด้วย
4.1 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการพัฒนา
สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ข

ระดับมาก

4.2 คุณ ภาพผู้ เรีย นในการเป็ นคนดี คนเก่ ง และมีความสุ ข ภาพรวมมีค่าเฉลี่ ยอยู่ ใน

4.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
4.4 ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และปีการศึกษา 2561 ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
4.5 จานวนโครงการที่ดาเนินการตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิก องค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย จานวน 14 โครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
4.6 จานวนรางวัลที่ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับจากการดาเนินงานตามแผนงานกิจกรรม
พัฒ นาสมาชิกองค์การนั กวิช าชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย รวมทั้ งสิ้น 12 รางวัล ผ่ านเกณฑ์ การ
ประเมินที่กาหนดไว้
4.7 ผลจากการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า เป็นโครงการที่มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์
ต่อผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขในการดารงชีวิตในสังคม

กิตติกรรมประกาศ
การประเมิน โครงการครั้งนี้ ได้รับความอนุ เคราะห์ ในการให้ คาปรึกษา คาแนะนา จาก
รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ผู้อานวยการ สมชาย เจนพานิช และ ผู้อานวยการ มนูญ ใยบัวเทศ อดีตผู้ อานวยการ
เชี่ยวชาญ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้ประเมิน รู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและความ
ปรารถนาดีของทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ ชูทัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์
ดร.สงวน หอกคา ดร.ศยามล นิ ติพงศ์สุ วรรณ และดร.เร่งรัด สุทธิสน ที่กรุณ าให้ความอนุเคราะห์
ตรวจสอบเครื่องมือประเมิน โครงการและให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการประเมิน
โครงการในครั้งนี้ ขอบคุณ คณะผู้ บริห ารสถานศึกษา ครูผู้ ส อน และผู้ เรียนในวิท ยาลั ย การอาชีพ
บ้านตาก ที่ให้ความร่วมมือในการดาเนินการประเมินโครงการครั้งนี้ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ ให้
กาลังใจ ให้ความช่วยเหลืองานทุกด้านจนผลงานประเมินโครงการประสบความสาเร็จด้วยดี
นางวัลลีย์ อาศัย
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของกำรประเมิน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ได้กาหนดความมุ่งหมายและหลักการไว้ คือ การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบู รณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒ นธรรมในการดารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และสาระสาคัญอีกอย่างในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา
มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้ เรีย นสาคัญ ที่สุ ด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริมให้ ผู้ เรียนสามารถพัฒ นาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2545: 12) สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 ที่มีเปาหมายเพื่อผลิต
แล้ ว พั ฒ นาผู้ เรี ย นและผู ส าเร็ จ การศึ ก ษามี คุ ณ ภาพครอบคลุ ม อยางนอย 3 ดาน ไดแก 1) ดาน
คุณลักษณ์ที่พึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย และ
ทักษะทางปญญา 2) ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก ความรูและทักษะการสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การพั ฒ นาการเรียนรู และการปฏิ บั ติ งาน การท างานรวมกับ ผู อื่น การใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร การประยุกตใชตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 3) ดานสมรรถนะ
วิชาชีพ ไดแก ความสามารถในการประยุกตใชความรูและทักษะในสาขาวิช าชีพสู การปฏิบัติจริง
รวมทั้งประยุกตสูอาชีพ และยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายให้ผู้เรียนอาชีวศึกษามีจิตสานึก ทัศนคติ ค่านิยมในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง มี
การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา, 2560: 10-12)
ในท่ ามกลางกระแสการเปลี่ ยนแปลงของสั งคมไทย อั นมี ผลกระทบเชื่ อมโยงจากบริ บท
สังคมโลก การจัดการอาชีวศึกษานับเป็นกระบวนการที่สาคัญในการพัฒนาคนในด้ านวิชาชีพ เพื่อให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ที่มีเจตนารมณ์มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่า งเป็นสุข สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาโดยสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ได้เล็งเห็นความสาคัญในการที่
จะพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา มีประสบการณ์ทั้งในด้านสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม
จริ ย ธรรม มี ทั ก ษะความรู้ ในด้ านการเป็ น ผู้ น า และมี ค วามเป็ น ประชาธิ ป ไตย จึ ง มี น โยบายให้
สถานศึกษาในสั งกัดจั ดกิจ กรรมเสริมหลั กสู ตรเพื่ อพั ฒ นาผู้ เรียนให้ ส อดคล้ องกับ ระบบการเรีย น
มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ทากิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน โดยให้ดาเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษามีองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยที่บริหารจัดการภารกิจ
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 2) เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน
ด้านวิช าชีพ ในทุกสาขาวิช าที่เปิดสอนในสถานศึกษาให้ได้ผ ลดียิ่งขึ้น 3) เพื่อการประชาสัมพัน ธ์
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แนะแนว เผยแพร่วิชาชีพให้แพร่หลายและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพตามสาขาวิชาชีพที่ได้
ศึก ษามา 4) เพื่อสร้างความสามัคคี ความสัม พัน ธ์ระหว่างนัก เรียน นักศึก ษา ทั้งในสถานศึก ษา
เดีย วกัน และต่างสถานศึก ษา 5) เพื่อ ปลูก ฝังคุณ ธรรม จริย ธรรมและพัฒ นาความเจริญ งอกงาม
ทางด้านร่างกาย จิต ใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญ ญา ของนักเรียน นักศึกษา 6) เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ของตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และ 7) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา
กับองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (คณะกรรมการบริหารองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ, 2557: 3)
แนวปฏิบัติว่าด้วยการจัดกิจกรรมหลักขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
เป็น กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒ นาความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา เพื่อพัฒ นาคุณ ภาพของ
สมาชิกองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข คิดเป็น
ทาเป็น แก้ป ัญ หาเป็น ปรับ ตัว เข้ากับ ชุม ชนหรือ สังคมที่เปลี่ย นแปลง มีทักษะความชานาญตาม
มาตรฐานวิชาชีพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ให้อ งค์ก ารนัก วิช าชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ สถานศึก ษา ระดับ ภาค และระดับ ชาติ
จัดทากิจกรรมและโครงการ เสริมการเรียนการสอนวิชาชีพให้ได้ผลดี มีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น สามารถ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเจตคติและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหมู่สมาชิกขององค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย โดยกาหนดกิจกรรมหลักออกเป็น 2 เป้าหมาย และแผนงาน
โครงการ เป้าหมายที่ 1 ว่าด้ วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนดีและมีความสุข ประกอบด้วย
แผนพัฒ นา 5 แผน ได้แ ก่ 1) แผนเสริม สร้า งบุค ลิก ภาพและความรับ ผิด ชอบต่อ สังคม 2) แผน
เสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 3) แผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 4) แผนส่งเสริมศาสนา
ศิล ปะ วัฒ นธรรม 5) แผนส่งเสริม การอนุรั กษ์ธ รรมชาติแ ละสิ ่งแวดล้อม เป้าหมายที่ 2 ว่าด้ว ย
กิจ กรรมการพัฒ นาสมาชิกให้เป็น คนเก่งและมีความสุข ประกอบด้วยแผนพัฒ นา 5 แผน ได้แก่
1) แผนพัฒ นามาตรฐานวิช าชีพ และจรรยาบรรณวิช าชีพ 2) แผนพัฒ นาส่งเสริม ความคิด ริเริ่ม
สร้างสรรค์ 3) แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 4) แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทาง
วิชาการ 5) แผนพัฒ นานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล นอกจากแผนการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว
องค์การนักวิช าชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ สถานศึกษา ระดับ จังหวัด ระดับ ภาค และ
ระดับ ชาติ อาจจัด ให้ม ีแ ผนการจัด กิจ กรรมอื ่น ๆ ทั ้ง นี ้ต ้อ งได้ร ับ ความเห็น ชอบจากคณะ
กรรมการบริห ารองค์ก ารนัก วิช าชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ (คณะกรรมการบริหาร
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย ระดับชาติ, 2557: 7 - 8) ดังนั้นจะเห็ นได้ว่าสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ความสาคัญกับ การให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาได้ทากิจกรรม
ควบคู่ไปกับการเรียน โดยให้ ดาเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.)
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ บ้ า นตากซึ่ ง เป็ น สถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ได้ดาเนินงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ตามระเบียบองค์การนัก วิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) มาอย่างต่อเนื่อง มีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นและจะต้องปรับปรุงพัฒนาให้การ
ดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้จาก ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
การอาชีพ บ้ านตาก (2560 : 4-5) ที่ ได้ ส ารวจปั ญ หาการดาเนิ น งานของคณะกรรมการดาเนิ นงาน
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา ซึ่งมีข้อมูลที่แสดงไว้ดังตารางที่ 1
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ตำรำงที่ 1 แสดงผลการสารวจปัญหาการดาเนินงานของคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา
ที่
1
2
3
4
6
5

กำรดำเนินงำน
ด้านความร่วมมือของคณะผู้บริหาร
ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา
ด้านความรู้และความตระหนักของ
ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา
ด้านความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียน
เกี่ยวกับองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย
ด้านความตระหนักและความร่วมมือของ
ผู้เรียนต่อกิจกรรมโครงการตามแผน
ด้านการจัดกิจกรรมโครงการตามแผน
กิจกรรมหลัก
ด้านการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ



2.39

S.D.
0.65

ระดับปัญหำ
น้อย

2.54

0.71

ปานกลาง

1.41

0.67

น้อยที่สุด

2.47

0.73

น้อย

2.43

0.61

น้อย

2.48

0.67

น้อย

ที่มา: ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก, 2560.
จากตารางที่ 1 พบว่า การดาเนินงานของคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนั กวิชาชีพใน
อนาคตแห่ งประเทศไทยระดับสถานศึกษา มี การดาเนินงานหลายด้านอยู่ในระดับน้อยและน้อยที่สุ ด
โดยเฉพาะด้านความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนเกี่ยวกับองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อยู่
ในระดับน้ อยที่สุด (  = 1.41) รองลงมาด้านความร่วมมือของคณะผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากร
ทางการศึกษา อยู่ในระดับน้อย (  = 2.39) และด้านการจัดกิจกรรมโครงการตามแผนกิจกรรมหลัก
อยู่ในระดับ น้อย (  = 2.47) ซึ่งปัญหาดังกล่าวและปัญหาอื่นที่เกี่ยวกับการดาเนินงานองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยสอดคล้องกับ ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน องค์การ
นั ก วิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย ปี 2560 มี ปั ญ หาและข้ อ แนะน าให้ ป รั บ ปรุ ง คื อ
1) ห้องปฏิบัติการของชมรมวิชาชีพไม่มี 2) ห้ององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยแคบไป
3) ธงองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยไม่ถูกต้อง 4) ผังการดาเนินโครงการในการดาเนิน
กิ จ กรรมตลอดปี งบประมาณตั ว เล็ ก เกิ น ไปท าให้ ม องไม่ ชั ด เจน 5) บางกิ จ กรรมรายงานไม่ ค รบ
กระบวนการ PDCA 6) เล่มรายงานสรุปไม่ควรใส่ใบรายชื่อเข้าไปในเล่มเพราะจะทาให้เล่มหนาเกินไป
ควรสรุปยอดมาใส่ 7) ปรับเอกสารเล่มรายงานกิจกรรมจัดเรียงให้ถูกด้านในด้านดีกับด้านเก่ง 8) วันที่
ในค าสั่ งกั บ บั น ทึ ก ไม่ ส อดคล้ อ งกั น 9) รางวั ล มี น้ อ ยส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น แบบเข้ า ร่ ว ม และ 10) ให้
ดาเนินการสานต่อสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นปัจจุบัน (วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก, 2560: 17-18) และ
ประกอบกับผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตากมีผลการประเมินในปีก่อนหน้านี้ค่อนข้างต่า ผลการประเมินอยู่ในระดับ
เหรี ย ญทองแดงและเหรีย ญเงิน ดังนั้ น วิทยาลั ย ต้องตระหนั กและให้ ความส าคัญ กั บการที่ จะต้อ ง
แก้ปัญหา ปรับปรุง และพัฒนาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
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วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เพื่อเสริมการเรียนการสอนวิชาชีพให้ได้ผลดีมีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น สามารถ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เจตคติและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหมู่สมาชิก องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากและพัฒนาองค์การและสมาชิกให้สมบูรณ์
ยิ่ งขึ้ น รวมทั้ งให้ ผู้ เรี ย นหรื อ สมาชิ ก เป็ น คนดี คนเก่ ง สามารถใช้ ชี วิต อยู่ ในสั งคมได้ อ ย่ างเป็ น สุ ข
ผู้ป ระเมิน ซึ่งเป็ น ผู้บ ริห ารและรับ ผิ ดชอบโครงการ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้ มีการประเมิน
โครงการดังกล่าว โดยผู้ประเมินใช้รูปแบบการประเมินเชิงระบบตามรูปแบบซิป (CIPP Model) ด้วย
เหตุผลคือ เพื่อทาให้ได้รับรู้ถึงข้อมูลต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการอย่างเป็นระบบ คือ สภาพบริบท
ของโครงการ (Context) ปัจจัยเบื้องต้น (Input) กระบวนการดาเนินงาน (Process) และผลผลิตที่
เกิ ด ขึ้ น จากโครงการ (Product) ซึ่ งผลที่ ได้ จ ากการประเมิ น โครงการส่ งเสริม การพั ฒ นาสมาชิ ก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จะทาให้ได้ข้อมูลที่
สามารถน าไปใช้ ในการปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาองค์ ก ารนั ก วิช าชี พ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย ให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของกำรประเมินโครงกำร

การประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อประเมินบริบทของโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
2. เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
3. เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
4.1 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการพัฒนา
สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
4.2 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
4.3 คุณ ภาพผู้ เรีย นในการเป็ นคนดี คนเก่ง และมีค วามสุ ขจากการดาเนิ น โครงการ
ส่งเสริมการพัฒ นาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก
4.4 ผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
4.5 จานวนโครงการที่ดาเนินการตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิก องค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
4.6 จ านวนเกีย รติบั ตร/รางวัล เชิดชู เกียรติของการดาเนิน งานองค์การนักวิช าชีพ ใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ที่ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับ
4.7 ผลการสัมภาษณ์โดยภาพรวมด้านผลผลิตของโครงการ
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ขอบเขตของกำรประเมินโครงกำร

การประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก มีขอบเขตของการประเมิน ดังนี้
1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หาของการประเมิ น โครงการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาสมาชิ ก องค์ ก าร
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ซึ่งดาเนินการในปีการศึกษา
2561 ตามกิจกรรมภายใต้โครงการประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนา
สานักงานและการบริหารจัดการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 2) กิจกรรมเร่งรัดการ
จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และเอกสารในส านักงานองค์การฯตามระเบียบงานสารบรรณ 3) กิจกรรม
พัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
รูปแบบการประเมินโครงการส่ งเสริมการพัฒ นาสมาชิกองค์การนักวิช าชีพในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ในครั้งนี้ ผู้ประเมินใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป
ของ สตัฟเฟิลบีม (Strufflebeam, D.L., 1983 : 123) ดังนี้
1. การประเมินด้านบริบท (Context) เป็นการตรวจสอบประเมินความชัดเจน ความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์กับนโยบายของรัฐบาลและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ความเหมาะสม
ของวัตถุประสงค์ของโครงการ และความเหมาะสมกับความต้องการจาเป็นของการจัดทาโครงการ
2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input) เป็นการประเมินปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก อัน จะทาให้ โครงการนี้ บรรลุผลสั มฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ สาหรับการประเมิน
โครงการครั้งนี้ ได้แก่ ปัจจัยความเหมาะสมด้านบุคลากร งบประมาณ อาคาร/สถานที่ และวัสดุ/อุปกรณ์
3. การประเมินกระบวนการดาเนินโครงการ (Process) เป็นการตรวจสอบประเมินผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเกี่ยวกับกระบวนการดาเนินงาน สาหรับการประเมิน โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ครั้งนี้ ประเมินใน
ด้านการวางแผน การดาเนินการ การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข
4. การประเมินผลผลิต (Product) เป็นการตรวจสอบผลประเมินเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากการ
ดาเนินโครงการ ประกอบด้วย
4.1 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการพัฒนา
สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
4.2 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
4.3 คุณ ภาพผู้ เรีย นในการเป็ นคนดี คนเก่ง และมีค วามสุ ขจากการดาเนิ น โครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
4.4 ผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
4.5 จานวนโครงการที่ดาเนินการตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิก องค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
4.6 จ านวนเกีย รติบั ตร/รางวัล เชิดชู เกียรติของการดาเนิน งานองค์การนักวิช าชีพ ใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ที่ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับ
4.7 ผลการสัมภาษณ์โดยภาพรวมด้านผลผลิตของโครงการ
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2. ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล
ประชากร กลุ่ มตัวอย่ าง และกลุ่ มผู้ ให้ ข้อมู ล ที่ ใช้ ในการประเมินโครงการส่ งเสริมการ
พัฒ นาสมาชิกองค์การนั กวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ประกอบด้วย
2.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ใน
ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 3 คน ครูผู้สอน จานวน 33 รวม 36 คน
และผู้เรียน จานวน 771 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 810 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ในปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 3 คน ครูผู้สอน จานวน 33 รวม 36 คน
และผู้เรียน จานวน 262 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 298 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) (บุญ ชม ศรีสะอาด, 2556: 42-43) ดาเนินการสุ่ มตัวอย่างโดย
วิธีการแบบแบ่ งชั้น (Stratified Random Sampling) และทาการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling)
2.3 กลุ่ ม ผู้ให้ ข้อมูล ที่เป็นผู้ ให้ สั มภาษณ์ ด้านผลผลิตโดยภาพรวมของการประเมิน
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ได้แก่
2.3.1 ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 2 คน และครูผู้สอน จานวน 5 คน รวมจานวน
7 คน โดยมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้บริหารสถานศึกษาหรือเป็นครูของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ที่ร่วม
ดาเนินงานในโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
2.3.2 ผู้เรียน จานวน 10 คน โดยมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้เรียนของวิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก ที่ร่วมดาเนิ นงานในโครงการส่งเสริมการพัฒ นาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำในกำรประเมินโครงกำร
ในการประเมิน โครงการส่งเสริมการพัฒ นาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ได้กาหนดระยะเวลาในการประเมิน สิงหาคม 2560 –
ตุลาคม 2561 แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ
1. การประเมินโครงการก่อนดาเนินงาน เป็นการประเมินบริบทของโครงการเพื่อประเมิน
ความชัดเจน ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับนโยบายของรัฐบาลและสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ และความเหมาะสมกับความต้องการ
จาเป็นของการจัดทาโครงการ และประเมินปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ อันจะทาให้โครงการ
นี้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ ได้แก่ ปัจจัยความเหมาะสมด้านบุคลากร งบประมาณ
อาคาร/สถานที่ และวัสดุ/อุปกรณ์ ระยะเวลาประเมิน ตั้งแต่วันที่ สิงหาคม – ตุลาคม 2560
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2. การประเมินผลโครงการระหว่างดาเนินงาน เป็นการประเมินผลโครงการเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของการดาเนินงาน และการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นการตรวจสอบประเมินผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสีย เกี่ย วกับ กระบวนการดาเนินงาน ส าหรับการประเมิน โครงการส่งเสริมการพัฒ นาสมาชิก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ครั้งนี้ ประเมินใน
ด้ า นการวางแผน การด าเนิ น การ การประเมิ น ผล และการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ประเมิ น ระหว่ า ง
พฤศจิกายน 2560 – สิงหาคม 2561
3. ประเมิ น ผลโครงการเมื่ อ สิ้ น สุ ด การด าเนิ น งาน เป็ น การประเมิ น ว่ า ผลของการ
ดาเนิ น งานนั้ น เป็ น ไปตามวัตถุป ระสงค์ของโครงการที่ วางไว้ห รือไม่ และประเมินผลกระทบของ
โครงการ ระยะเวลาประเมินระหว่าง กันยายน 2561 – ตุลาคม 2561

นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. กำรประเมินโครงกำร หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ของการดาเนินโครงการ โดยนาผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เพื่อหาคาตอบถึง
ผลหรือประสิทธิผลการจัดทาโครงการ และพิจารณาบ่งขี้ให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการ
นั้นอย่างเป็นระบบ เพื่อตัดสินใจว่าจะดาเนินงานต่อไปหรือจะยุติการดาเนินงานโครงการนั้น
2. กำรประเมินแบบซิป (CIPP Model) หมายถึง การประเมินที่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง
เพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ วัตถุประสงค์ของการประเมิน คือการได้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
ดาเนินการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
3. องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หมายถึง องค์การซึ่งจัดตั้งขึ้น
ตามระเบี ย บส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึ ก ษา ว่าด้ว ยองค์ ก ารนั ก วิช าชี พ ในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2557 มีตัวย่อว่า “อวท.” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษามี
องค์การนักวิชาชีพที่บริหารจัดการภารกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม จัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิชาชีพในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษาให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
สร้ างความสามั คคี ปลู ก ฝั งคุ ณ ธรรม จริยธรรม แก่นั ก เรีย น นั ก ศึ กษา เป็ น องค์ก ารของนั ก เรีย น
นักศึกษา โดยนั กเรีย น นั กศึกษา เพื่อนักเรียน นักศึกษา ดาเนินการตามแผนงานที่กาหนดและมี
ความป็นกลางทางการเมือง
4. สมำชิ กองค์ กำรนั กวิชำชีพ ในอนำคตแห่ งประเทศไทย (อวท.) หมายถึง นั กเรีย น
นักศึกษา ที่กาลังศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งสมัครเป็น
สมาชิกถูกต้องตามระเบียบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และสมาชิกกิตติมศักดิ์
ได้ แ ก่ ครู อาจารย์ ศึ ก ษานิ เทศก์ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาหรือบุคคลอื่น ๆ ที่ได้รับการยกย่องในด้านสาขาวิชาชีพต่าง ๆ และเป็นผู้ให้ความอุปถัมภ์
ช่วยเหลือเพื่อความเจริญก้าวหน้าให้แก่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
5. คุณ ภำพผู้เรียนในกำรเป็นคนดี คนเก่งและมีควำมสุข หมายถึง คุณภาพของผู้เรียน
หรือสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่งและมี
ความสุข คิดเป็นทาเป็น แก้ปัญหาเป็น ปรับตัวเข้ากับชุมชน หรือสังคมที่เปลี่ยนแปลง มีทักษะความ
ชานาญสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถดารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข
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6. โครงกำรตำมแผนงำนกิจกรรมพัฒนำสมำชิก หมายถึง โครงการภายใต้เป้าหมายและ
แผนการจัดกิจกรรมการพัฒ นาสมาชิก ซึ่ง แบ่งกิจกรรมหลักออกเป็น 2 เป้าหมาย 10 แผน ได้แก่
เป้ าหมายที่ 1 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒ นาสมาชิกให้ เป็นคนดีและมีความสุข เป้าหมายที่ 2 ว่าด้วย
กิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนเก่งและมีความสุข ในแต่ละเป้าหมาย ประกอบด้วย แผนพัฒนา
5 แผน และในแต่ละแผนจะมีโครงการตัวอย่างที่หลากหลาย
7. องค์กำรมำตรฐำนดีเด่น องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย หมายถึง รางวัล
ที่ส ถานศึกษาหรือองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทยระดับสถานศึ กษาได้รับ จากการ
ประเมิ น องค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นระเบี ย บส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2557 โดย
มีวัตถุประสงค์ เพื่อองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยดาเนินการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิก
ครบตามเป้าหมายและแผนงานได้ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อนิเทศ ติดตาม การดาเนินงานของ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และเพื่อจัดลาดับ รับรองมาตรฐาน และเชิดชูเกียรติ
ของการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยของสถานศึกษา
8. กำรประเมินโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำสมำชิกองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) วิท ยำลัย กำรอำชีพ บ้ ำ นตำก หมายถึง การตรวจสอบการดาเนิ นงานของ
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการ
อาชีพบ้ านตาก โดยประเมินด้วยการยึดวิ ธีเชิงระบบ (System Approach) ตามรูปแบบการประเมิน
แบบซิ ป (CIPP Model) ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยเป็ นผู้ ร่ วมประเมิ น ด าเนิ นการร่ วมกั น ตั้ งแต่ 1) ร่ ว มกั น
ประเมินก่อนดาเนินโครงการในด้านบริบทและปัจจัยเบื้องต้น 2) ร่วมกันประเมินระหว่างดาเนินการ
ในด้านกระบวนการดาเนินโครงการ 3) ร่วมกันประเมินหลังดาเนินโครงการในด้านผลผลิต โดยการ
สอบถามความคิดเห็นและการสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การประเมินประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้
8.1 กำรประเมิ น ด้ ำ นบริ บ ท (Context) หมายถึ ง การตรวจสอบประเมิ น สภาพ
แวดล้อมภายนอกและภายในที่มีอิทธิพลต่อการดาเนิน โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เกี่ยวกับความต้องการที่จาเป็น
ของการทาโครงการ ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ
ตามตัวชี้วัดดังนี้
8.1.1 ความต้ องการจ าเป็ นของโครงการ หมายถึ ง ความต้ องการของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียน ที่เห็นความจาเป็นของการจัดทาโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
8.1.2 ความสอดคล้ อ งของวั ต ถุ ป ระสงค์ หมายถึ ง ความสอดคล้ อ ง ระหว่ า ง
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบั ญ ญั ติ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
8.1.3 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ หมายถึง ความเข้ากันได้ หรือ
ความถูกต้องพอเหมาะของวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ประสบผลสาเร็จ

9
8.2 กำรประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input) หมายถึง การประเมินเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ใน
การดาเนิ น งานโครงการส่ งเสริมการพัฒ นาสมาชิกองค์การนักวิช าชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย
(อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ซึ่งจะทาให้ โครงการนั้ นบรรลุผลสั มฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ
อาคาร/สถานที่ และวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือตามตัวชี้วัดดังนี้
8.2.1 ความเหมาะสมของบุคลากร หมายถึง ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานของ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ ผู้ ร่ ว มกิ จ กรรมภายใต้ โ ครงการ ทั้ ง บุ ค ลากรภายในสถานศึ ก ษาและภายนอก
สถานศึ ก ษา รวมทั้ งความพร้ อ มของผู้ เรีย นที่ ร่ ว มโครงการ ประกอบด้ ว ย ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา
ครูผู้สอน และผู้เรียน มีความเหมาะสมของจานวนผู้ร่วมโครงการ และการเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรก่อนเริ่มโครงการ
8.2.2 ความเหมาะสมเพี ย งพอของงบประมาณ หมายถึ ง ความเพี ย งพอของ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อดาเนิน กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอ
สาหรับการบริหารโครงการ และมีงบประมาณเหมาะสมเพื่อการดาเนินการกิจกรรมภายใต้โครงการ
8.2.3 ความเหมาะสมของอาคาร/สถานที่ หมายถึง ความพร้อมของอาคาร และ
สถานที่ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึ กษา เพื่ อการจัด กิจกรรมของโครงการส่ งเสริมการพัฒ นา
สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
8.2.4 ความเหมาะสมเพียงพอของวัส ดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ หมายถึง ความ
เหมาะสมเพียงพอ และความสอดคล้องของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่ต้องใช้ในการจัดกิจกรรม
ภายใต้ โครงการส่ งเสริมการพั ฒ นาสมาชิกองค์ก ารนั กวิช าชีพ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย (อวท.)
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
8.3 กำรประเมิน กระบวนกำร (Process) หมายถึง การตรวจสอบประเมินเกี่ยวกับ
ความพร้ อมในการวางแผน การด าเนิ น งาน การติ ดตามและประเมิ น ผล และการปรับ ปรุงแก้ ไข
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก มีตัวชี้วัด ดังนี้
8.3.1 การวางแผน (Plan) หมายถึง การตรวจสอบการวางแผนการดาเนินงาน การ
กาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง และการจัดทาแผนการดาเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ
อย่างเป็นระบบในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ โดยการประชุมคณะกรรมการเพื่อการวางแผนการ
ดาเนินงาน การกาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิด ชอบ และการจัดทาแผนการดาเนินงานในกิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
8.3.2 การดาเนินการ (Do) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมให้
เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน การประสานงานและขอความร่วมมือระหว่างผู้รับผิดชอบ การสนับสนุน
และจูงใจให้บุ คลากรเกิดความมุ่งมั่นในการดาเนินงาน รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ดาเนินงานจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
8.3.3 การติ ด ตามและประเมิ น ผล (Check) หมายถึ ง การตรวจสอบผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา และครูผู้สอน เกี่ยวกับ การประเมินผลโครงการส่งเสริมการพัฒ นาสมาชิกองค์การนัก
วิช าชีพ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย (อวท.) วิท ยาลั ยการอาชีพ บ้ านตาก ในด้ านการแต่ งตั้ งคณะ
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กรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลตามกิ จ กรรมของโครงการ การประชุ ม วางแผนติ ด ตามและ
ประเมินผล ทั้งการประเมินระหว่างดาเนินกิจกรรม การประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม การสรุป และ
รายงานการจัดกิจกรรม
8.3.4 การปรับปรุงแก้ไข (Act) หมายถึง การตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินกิจกรรม ได้นาผลการประเมินกิจกรรมในโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ที่ประเมินผลแล้วมาพัฒนาหรือแก้ไข
ให้ ดียิ่งขึ้น โดยการน าปั ญหาและอุปสรรคจากการติดตามผลการดาเนินโครงการเข้าที่ประชุมเพื่อ
หาทางแก้ไข การระดมความคิดจากทุกฝ่ายเพื่อหาทางแก้ปัญหา และการรายงานผลการดาเนินการ
แก้ปัญหาและอุปสรรคให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ
8.4 กำรประเมิน ผลผลิต (Product) หมายถึง การตรวจสอบประเมินเกี่ยวกับผลที่
เกิดขึ้น เมื่อสิ้ น สุ ดโครงการว่า บรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการหรือ ไม่ มีความพึ งพอใจต่อผลการ
ดาเนินงานในระดับใด โดยประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ
ผู้เรียน ประเมินตามตัวชี้วัดดังนี้
8.4.1 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการ
พัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
8.4.2 ความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มี ต่อการส่ งเสริมการพัฒ นาสมาชิกองค์การนั ก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
8.4.3 คุ ณ ภาพผู้ เรี ย นในการเป็ น คนดี คนเก่ ง และมี ค วามสุ ข จากการด าเนิ น
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลั ยการ
อาชีพบ้านตาก
8.4.4 ผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่ น องค์ การนั กวิชาชี พในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย
8.4.5 จานวนโครงการที่ดาเนินการตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิก องค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
8.4.6 จานวนเกียรติบัตร/รางวัลเชิดชูเกียรติของการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ที่ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับ
8.4.7 ผลการสัมภาษณ์โดยภาพรวมด้านผลผลิตของโครงการ
9. โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำสมำชิกองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย
(อวท.) วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนตำก หมายถึง โครงการที่วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ได้ส่งเสริมและ
ดาเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีผลงาน/ความประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับจากสังคม และเพื่อยกระดับ มาตรฐานการดาเนินงานองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก มีกิจกรรมภายใต้โครงการ จานวน
3 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาสานักงานและการบริหารจัดการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย 2) กิจ กรรมเร่งรัดการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และเอกสารในสานักงาน
องค์การฯตามระเบียบงานสารบรรณ 3) กิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
10. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง ผู้อานวยการ และรองผู้อานวยการที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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11. ครูผู้สอน หมายถึง ข้าราชการครู ครูผู้ช่วย ครูพิเศษสอน และพนักงานราชการ (ครู)
ในวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
12. ผู้เรียน หมายถึง ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
นักศึกษาในระดับประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมทั้งระบบปกติ และระบบทวิภาคี ของ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ผู้เรีย นได้รับ การพัฒ นาให้ เป็ นคนดี คนเก่ง มีผ ลงาน/ความประพฤติปฏิบัติตนเป็น ที่
ประจักษ์ได้รับการยอมรับจากสังคม
2. ครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษาได้แนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน
วิช าชี พ ให้ ได้ ผ ลดี มี ม าตรฐานสู งยิ่ งขึ้ น สามารถปลู ก ฝั งคุ ณ ธรรม จริย ธรรม รวมทั้ งเจตคติ แ ละ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหมู่สมาชิกขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
3. สารสนเทศที่ ได้ รั บ จากการประเมิ น จะช่ วยให้ ครู ผู้ สอน/บุ คลากรทางการศึ กษา เห็ น
ความสาคัญ และมีส่วนร่วมในการดาเนินงานการจัดโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนงานกิจกรรมพัฒนา
สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
4. นาข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการประเมินไปประกอบการตัดสินใจเพื่อปรับปรุงแก้ไขการ
ดาเนินงานของโครงการ
5. เป็ นแนวทางในการวางแผนการด าเนิ นงานโครงการต่าง ๆ เพื่ อนามาใช้พั ฒ นาสมาชิ ก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
6. เป็นแนวทางให้กับหน่วยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ซึ่งมีบริบทคล้ายคลึงกัน ได้นาข้อมูล/สารสนเทศจากผลการประเมินไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
7. ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนัก ความเชื่อมั่น และให้ความสาคัญกับการเรียนสาย
อาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษามากขึ้น

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ผู้ประเมินได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) และแนวปฏิบัติ
2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับโครงการและการประเมินโครงการ
3. รูปแบบการประเมินโครงการและรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model)
4. บริบทของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
5. โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
7. กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ

ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) และแนวปฏิบัติ
ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
เพื่อให้การจัดกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เป็นไปด้วยความเหมาะสม มีความเป็นเอกภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2551 รวมทั้ งระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ าด้ ว ยการจั ด กิ จ กรรม ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2532 คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับชาติ (2557) จึงได้ออกระเบียบในเรื่องนี้ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557” หรือเรียกย่อว่า“ระเบียบ สอศ. ว่าด้วย “อวท.”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบกรมอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2535
(2) ระเบี ยบกรมอาชี วศึ กษาว่าด้ วยองค์ การช่างศิ ลปหั ตถกรรมในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2535
(3) ระเบียบกรมอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2535
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(4) ระเบียบกรมอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2540 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคาสั่งใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้ วในระเบียบนี้
หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ให้ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารักษาการตามระเบียบนี้และให้ มี
อานาจในการออกประกาศหรือหลักเกณฑ์เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งมีอานาจวินิจฉัยตีความ
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด 1 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ข้อ 5 ให้มีองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 4 ระดับ ดังต่อไปนี้
(1) องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาและ
ให้ ใช้ชื่อ ว่า “องค์ก ารนั กวิช าชีพ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย” ตามด้ว ยชื่ อของสถานศึ กษา และ
มีตัวย่อว่า “อวท.” ตามด้วยชื่อย่อของสถานศึกษา หรือมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “ASSOCIATION OF
FUTURE THAI PROFESSIONAL” ตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษของสถานศึกษา และมีตัวย่อว่า “AFT.”
ตามด้วยชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถานศึกษา
(2) องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด และให้ใช้
ชื่อว่า “องค์ การนั ก วิช าชีพ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย ระดับ จังหวัด ” ตามด้ วยชื่อจั งหวัด และ
มีตัวย่อว่า “อวท.จังหวัด” ตามด้วยชื่อย่อของจังหวัด หรือมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “ ASSOCIATION
OF FUTURE THAI PROFESSIONAL” ตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษของจังหวัดและมีตัวย่อว่า “AFT.”
ตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษของจังหวัด
(3) องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคให้ใช้ชื่อว่า
“องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาค” ตามด้วยชื่อภาค และมีตัวย่อว่า “อวท. ภาค”
ตามด้วยชื่อย่อของภาคหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า “ASSOCIATION OF FUTURE THAI PROFESSIONAL”
ตามด้วย ชื่อภาษาอังกฤษของภาค และมีตัวย่อ “AFT.” ตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษของภาค
(4) องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ และให้ใช้ชื่อว่า
“องค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”และมีตัวย่อว่า
“อวท.สอศ.” หรื อมีชื่อภาษาอังกฤษว่า“ASSOCIATION OF FUTURE THAI PROFESSIONAL OFFICE
OF VOCATIONAL EDUCATION COMMISSION.” และมีตัวย่อ “AFT.OVEC.”
ข้อ 6 วัตถุประสงค์ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(1) เพือ่ ให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษามีองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยที่บริหาร จัดการภารกิจและกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
(2) เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ในทุกสาขาวิชา
ที่เปิดสอนในสถานศึกษา ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
(3) เพื่ อการประชาสั มพันธ์ แนะแนว เผยแพร่วิช าชีพให้ แพร่ห ลายและ
เพิ่มโอกาสในการประกอบ อาชีพตามสาขาวิชาชีพที่ได้ศึกษามา
(4) เพื่อสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน นักศึกษา ทั้งใน
สถานศึกษาเดียวกัน และต่างสถานศึกษา
(5) เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาความเจริญงอกงามทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของนักเรียน นักศึกษา
(6) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจ มีส่วนร่วมในการพัฒนา
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สถานศึกษา โดยใช้ความรู้ ความสามารถของตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
(7) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคต แห่งประเทศไทย รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
สถานศึกษา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
หมวด 2 การดาเนินงานขององค์กรนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ข้อ 7 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เป็นองค์การของนักเรียน
นักศึกษา โดยนักเรียน นักศึกษา เพื่อนักเรียน นักศึกษา ดาเนินการตามแผนงานที่กาหนด และมี
ความเป็นกลางทางการเมือง
ข้อ 8 การจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ตามข้อ 5 (1)(2)
(3)(4) ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) การจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ให้
สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง จั ด ให้ มี อ งค์ ก ารนั ก วิช าชี พ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย โดยให้ ผู้ อ านวยการ
สถานศึกษาหรือผู้รับใบอนุญาตหรือ ผู้จัดการ เป็นผู้ประกาศจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยของสถานศึกษานั้น
(2) การจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย ระดับจังหวัด ให้
ประธานกรรมการ อาชีวศึกษาจังหวัดเป็นผู้ประกาศจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับจังหวัด
(3) การจั ด ตั้ งองค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย ระดั บ ภาค ให้
ประธานคณะกรรมการบริ ห ารองค์ ก ารนั กวิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย ระดั บ ภาค เป็ น ผู้
ประกาศจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค
(4) การจั ด ตั้ งองค์ ก ารนั ก วิช าชี พ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นผู้ประกาศจัดตั้ง
ข้อ 9 ให้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยตามข้อ 5 มีคณะกรรมการ
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้
(1) คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(2) คณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยตาม
ข้อ 9 (1) มีจานวน และการได้มาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามกาหนด
ข้อ 11 ให้คณะกรรมการบริห ารองค์การนักวิช าชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยมี
อานาจหน้าที่
(1) กาหนดแนวทาง ควบคุม ดูแลและให้การสนับสนุนการดาเนินงานองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยทุกระดับ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
(2) กาหนดแนวปฏิบัติ เกณฑ์ กติกา การวัดและประเมินผล เกี่ยวกับการดาเนิน
กิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ทุกระดับ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
(3) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมขององค์การ
นักวิช าชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทยของสถานศึกษาและสมาชิกเพื่อคัดเลือกองค์การนักวิช าชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทยมาตรฐาน และสมาชิกดีเด่นทุกปีการศึกษา
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(4) กาหนดให้องค์การนักวิ ชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ
ทุกระดับอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยกาหนดให้มีการประกวดแสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทั ก ษะพื้ น ฐานและหรื อ การเสนอผลงานของสมาชิ ก ที่ เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมหลั ก และกิจ กรรมอื่ น ๆ
เพื่อเป็นการพัฒนาหรือส่งเสริมความก้าวหน้าของสมาชิก
(5) ออกประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้มีผ ลงานดีเด่นในรอบปี
และผู้ทาคุณประโยชน์แก่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยในการจัดประชุมวิชาการทุก
ระดับ ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 12 ให้คณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยตาม
ข้อ 9(2) มีจานวน ไม่น้อยกว่า 15 คน แต่ไม่เกิน 25 คน และให้มีครูที่ปรึกษา 1 คน ประกอบด้วย
(1) นายกองค์การจานวน 1 คน
(2) รองนายกองค์การ จานวน 1 คน
(3) กรรมการจานวน 8 – 18 คน
(4) เหรัญญิก จานวน 1 คน
(5) ปฏิคม จานวน 1คน
(6) นายทะเบียนจานวน 1 คน
(7) ประชาสัมพันธ์ จานวน 1 คน
(8) เลขานุการ จานวน 1 คน
(9) ครูที่ปรึกษาจานวน 1คน ให้นายกองค์การตาม (1) มาจากการเลือกตั้งของ
สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตประเทศไทยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหาร
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติกาหนด
ข้อ 13 ให้คณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มี
หน้าที่ดังนี้
(1) ดาเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแนวปฏิบัติ เกณฑ์ กติกา ที่คณะกรรมการ
บริ ห ารองค์ การนั ก วิช าชี พ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย ระดั บ ชาติ ก าหนดเพื่ อให้ ก ารด าเนิ น งาน
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ทุกระดับเป็นไปตามวัตถุประสงค์
(2) จัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทยทุกระดับ
อย่างน้อย ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยกาหนดให้มีการประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน และหรือการเสนอผลงานของสมาชิกที่เกี่ยวกับกิจกรรมหลักและกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเป็นการ
พัฒนาหรือส่งเสริมความก้าวหน้าของสมาชิก
(3) ดาเนิ น การจัดกิจกรรมเพื่อรับการประเมิน ผลการจัดกิจกรรมองค์การนั ก
วิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทยของสถานศึกษา และสมาชิกเพื่อคัดเลือกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทยมาตรฐานและสมาชิกดีเด่น ทุกปีการศึกษา
(4) ให้ ค วามร่ ว มมื อและเข้ าร่ว มกิ จกรรมที่ อ งค์ ก ารนั ก วิช าชี พ ในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทยจัดให้มีขึ้นทุกระดับ
ข้อ 14 กรรมการตามข้อ 10 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(1) ระดับสถานศึกษา ต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ครู
บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
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(2) ระดับสถานศึกษา ต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ครู
บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
(3) ระดั บ ภาค ต้ อ งเป็ น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา รองผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู
บุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาภาค
(4) ระดั บ ชาติ ต้ อ งเป็ น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา รองผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู
บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
(5) คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ตาม (1)
(2) (3) (4) ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 30 (4) ถึง (13)
ข้ อ 15 คณะกรรมการตามข้ อ 12 ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
ดังต่อไปนี้
(1) ระดับสถานศึกษา ต้องสมัครเป็นสมาชิกขององค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ถูกต้องตามระเบียบและจะต้องยื่นใบสมัครเป็นคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
(2) ระดับจังหวัด ต้องได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษาที่สั งกัดและยื่นใบสมัครเป็นคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด
(3) ระดับภาค ต้องได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยระดับจังหวัด และยื่นใบสมัครเป็นคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับภาค
(4) ระดับชาติ ต้องได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับภาคและยื่นใบสมัครเป็นคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับชาติ
(5) คณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ตาม
(1) (2) (3) (4) จะต้องไม่เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร
ข้อ 16 กรรมการตามข้อ 10 ให้ มีว าระการดารงตาแหน่ งคราวละ 2 ปี การศึกษา
และกรรมการตามข้อ 12 ให้ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปีการศึกษา ทั้งนี้ อาจได้รับการ
แต่ งตั้ ง อี ก ก็ ได้ น อกจากการพ้ น จากต าแหน่ งตามวาระ กรรมการอาจพ้ น จากต าแหน่ งด้ ว ยเหตุ
ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติของการเป็นสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
และกรรมการดาเนินงานในองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยที่ตนสังกัด
(4) ได้รับโทษจาคุกโดย คาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(5) คณะกรรมการบริหารมีมติสองในสามของจานวนคณะกรรมการบริหารเท่าที่
มีอยู่ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยแต่ละระดับให้ออกเพราะความประพฤติเสื่อมเสีย
บกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ
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(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถในกรณีที่กรรมการพ้นจาก
ตาแหน่งก่อนวาระให้ดาเนินการสรรหาหรือเลือกกรรมการแทนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจาก
ตาแหน่งและให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตน
แทนเว้นแต่วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่ดาเนินการก็ได้ใน
กรณี ที่กรรมการดาเนิ น งานตามข้อ 12 พ้นจากตาแหน่งตามวาระให้ ดาเนินการสรรหา และเลือก
คณะกรรมการชุดใหม่ล่วงหน้าภายในเดือนกันยายนของทุกปีและให้ผู้ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอยู่
ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
ข้อ 17 เมื่อได้สรรหาและเลือกตั้งกรรมการเสร็จสิ้นแล้วให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) ให้ ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษาเป็ น ผู้ แ ต่ งตั้ งคณะกรรมการบริ ห ารองค์ ก าร
นักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย และคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา
(2) ให้ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเป็ นผู้ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด
(3) ให้ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย
ระดับจังหวัด
(4) ศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษเป็นผู้เสนอ
รายชื่อคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาคและระดับชาติ ให้
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นผู้แต่งตั้ง
(5) ให้ประธานคณะกรรมการบริหาร องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับ ภาคเป็ น ผู้ แต่งตั้ งคณะกรรมการ ดาเนิน งานองค์การนั กวิช าชีพ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย
ระดับภาค
(6) ให้ประธานคณะกรรมการบริหาร องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับชาติเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ
ข้อ 18 ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่ งประเทศไทยระดับ ชาติป ระกอบด้วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษารองเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ปรึกษาสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาผู้อานวยการสานัก
ผู้อานวยการศูน ย์ หั วหน้ าหน่ วยในส านั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและให้ มีผู้ท รงคุณ วุฒิ
จ านวนไม่ เกิ น 6 คน มาจากตั ว แทนภาค 5 ภาค ๆ ละ 1 คน ตั ว แทนจากศู น ย์ พั ฒ นาส่ งเสริ ม
ประสานงานกิจ การนั กศึกษาและกิจการพิเศษจานวน 1 คน ให้ ผู้ อานวยการศูน ย์พัฒ นาส่ งเสริม
ประสานงานกิจ การนั กศึกษาและกิจการพิ เศษเสนอให้ เลขาธิก ารคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา
ลงนามแต่งตั้งมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปีการศึกษา
ข้อ 19 ให้ ศูน ย์ พั ฒ นาส่ งเสริม ประสานงานกิ จ การนั ก ศึ ก ษาและกิจ การพิ เศษเป็ น
หน่วยงานธุรการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนและประสานงานให้การดาเนินการตามระเบียบนี้เป็นไปได้
โดยความเรียบร้อย
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ข้ อ 20 การประชุ ม คณะกรรมการต้ อ งมี ก รรมการมาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ งหนึ่ ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการถ้าประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากกรรมการหนึ่งคนให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
หมวด 3 สมาชิกและสมาชิกภาพ
ข้อ 21 ประเภทของสมาชิก มี 3 ประเภท ดังนี้
(1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ที่กาลังศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลั กสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงซึ่งสมัครเป็นสมาชิกถูกต้องตามระเบียบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(2) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ที่กาลังศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและผู้ที่เคยเป็นสมาชิกสามัญหลังจาก
ที่สาเร็จการศึกษาไปแล้วแจ้งความจานงสมัครเป็นสมาชิกถูกต้องตามระเบียบขององค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
(3) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
สานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือบุคคลอื่น ๆ ที่ได้รับการยกย่องในด้านสาขาวิชาชีพ
ต่าง ๆ และเป็นผู้ให้ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือเพื่อความเจริญก้าวหน้าให้แก่องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประ เทศไทย
ข้อ 22 สิทธิของสมาชิก
(1) แต่งเครื่องแบบและประดับเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ขององค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทยได้ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่กาหนด
(2) เข้าร่วมกิจกรรมหรือประชุม ตามที่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
จัดให้มีขึ้นหรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมหรือการประชุมใด ๆ ในนามองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย
(3) เสนอความคิดเห็นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานเพื่อความเจริญก้าวหน้า
ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยต่อคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย
(4) สมาชิก สามั ญ มีสิ ท ธิอ อกเสี ย งเลื อกตั้ งคณะกรรมการด าเนิ น งานองค์ ก าร
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดาเนินงานองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยยกเว้นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร
(5) สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญเฉพาะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีสิทธิเข้า
ร่วมประกวดแสดงแข่งขันกิจกรรมทุกระดับแล้วแต่กรณี
(6) ได้รับการยกย่องเชิดชูเมื่อมีผลงานดีเด่นตามข้อกาหนดขององค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
ข้อ 23 สมาชิกทุกประเภทมีหน้าที่ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
โดยเคร่งครัด
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(2) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการดาเนินงานองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยมอบหมาย
(3) ช่วยเหลือส่งเสริมงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยให้มี
ศักยภาพ
ข้อ 24 การพ้นสภาพของสมาชิก ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) สมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญเฉพาะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นพ้นสภาพ
การเป็นนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา
(4) คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยมีมติให้
พ้นสภาพ
(5) สมาชิกกิตติมศักดิ์พ้นสภาพเมื่อคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทยมีมติให้พ้นสภาพและแจ้งมติให้สมาชิกนั้นทราบ
หมวด 4 การจัดกิจกรรมหลัก
ข้อ 25 กิจกรรมหลักและการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของสมาชิก
องค์ ก ารนั ก วิช าชี พ ในอนาคตแห่ งประเทศไทยให้ เป็ น คนดี คนเก่ งและมี ค วามสุ ขคิ ด เป็ น ท าเป็ น
แก้ปัญหาเป็นปรับตัวเข้ากับชุมชนหรือสังคมที่เปลี่ยนแปลงมีทักษะความชานาญตามมาตรฐานวิชาชีพ
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถ ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ข้อ 26 การจั ดกิจ กรรมขององค์การนักวิช าชีพ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย ให้ แบ่ ง
กิจกรรมหลัก ออกเป็น 2 เป้าหมาย ดังนี้
เป้าหมายที่ 1การพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนดีและมีความสุข ประกอบด้วย แผนพัฒนา
5 แผน ดังนี้
(1) แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม
(2) แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
(3) แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
(4) แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
(5) แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนเก่งและมีความสุข ประกอบด้วย แผนพัฒนา
5 แผน ดังนี้
(1) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
(3) แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
(4) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ และความสามารถทางวิชาการ
(5) แผนการจัดกิจกรรมพัฒ นานักเรียนนักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล นอกจาก
แผนการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้วองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
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ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ อาจจัดให้มีแผนการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ
ข้อ 27 ให้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยของแต่ละสถานศึกษาจัดตั้ง
ชมรมตามสาขาวิชาที่สถานศึกษาเปิดสอนโดยใช้ชื่อว่า ชมรมวิชาชีพ (ชื่อสาขาวิชา) สังกัดองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยของสถานศึกษานั้น
ข้อ 28 ให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการดาเนินงานขององค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทยจัดประชุมวิชาการ ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
อย่างน้อยปี การศึกษาละ 1 ครั้งโดยให้ มีการประกวด แสดง แข่งขัน หรือเสนอผลงานของสมาชิก
เกี่ยวกับกิจกรรมหลักกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาหรือส่งเสริมความก้าวหน้าของสมาชิก
ข้อ 29 ให้จัดทาแผนงานโครงการกิจกรรมหลักกิจกรรมอื่น ๆ ระดับสถานศึกษาตามข้อ 26
ข้อ 30 การจัดตั้งชมรมวิชาชีพและการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ
ให้จัดทาเป็นประกาศขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา หมวด 5
หมวดการเงินและการตรวจสอบ
หมวด 5 หมวดการเงินและการตรวจสอบ
ข้อ 31 รายได้ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยได้มาจาก
(1) ค่ า บ ารุ ง กิ จ กรรมของสมาชิ ก สามั ญ และสมาชิ ก วิ ส ามั ญ เฉพาะหลั ก สู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษาละ ไม่เกิน 300 บาทต่อคน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
(2) ค่าลงทะเบี ยนซ่อมกิจกรรม ทั้ งหลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรวิช าชีพชั้นสู ง (ปวส.) ภาคเรียนละไม่เกิ น 150 บาทต่อคน ทั้งนี้ให้ อยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
(3) เงินสนับสนุนจากสถานศึกษาหรือจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในการจัดกิจกรรมของ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(4) เงินจากการหารายได้ขององค์การ
(5) เงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นๆ
(6) เงินบริจาค
ข้อ 32 การจั ดสรรรายได้ตามข้อ 31 ให้ เป็นไปตามแผนงานโครงการกิจกรรมหลั ก
หรือกิจกรรมอื่น ๆ ของสถานศึกษาทั้งนี้ให้ เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการบริหารองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติกาหนด
ข้อ 33 การจัดเก็บและการรักษาเงินให้สถานศึกษาเป็นผู้เก็บเงินและรักษาเงินทั้งนี้
ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ของสถานศึกษา
ข้ อ 34 การเบิ ก จ่ า ยเงิน ตามข้ อ 31 ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยเงิน รายได้ ข อง
สถานศึกษาและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 35 ให้ คณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย
ระดับสถานศึกษาจัดทารายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนงานโครงการกิจกรรมหลักหรือกิจกรรมอื่นๆ
ต่อสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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แนวปฏิบัติประกอบระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560
เพื่อให้การจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยตามระเบียบสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีว ศึ ก ษาว่าด้ ว ยองค์ ก ารนั ก วิช าชี พ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย พ.ศ.2557
(ปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและเรียบร้อยเป็นแนวเดียวกันจึงอาศัยอานาจ
ตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2557 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) กาหนดแนวปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ไว้ดังต่อไปนี้
เรื่องที่ 1 ว่าด้วยการจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ข้อ 1 สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เปิดสอนด้านวิชาชีพ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว และอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอหรือ ประเภทวิ ช าอื่ น ๆ จั ด ประชุ ม ครู แ ละ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อทาความเข้าใจในเรื่องการจัดรูปองค์การประโยชน์และดาเนินกิจกรรมขององค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ข้อ 2 พิจารณาครูที่มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ขององค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่ ง ประเทศไทยอย่ า งดี แ ละมี ค วามสามารถเหมาะสมเป็ น ครู ที่ ป รึ ก ษาและร่ ว มใน
คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา
ข้อ 3 จัดนิทรรศการเชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
ข้อ 4 เตรียมสถานที่เพื่อใช้เป็นสานักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
จัดหาอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ประจาสานักงานตลอดจนเอกสารระเบียบการให้พร้อม
ข้อ 5 ประชุมนักเรียน นักศึกษาเพื่อทาความเข้าใจถึงเรื่องขององค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทยในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
(1) ประวัติและความเป็นมา ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(2) ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
(3) ระเบี ยบและแนวปฏิ บั ติ ประกอบระเบี ยบองค์ การนั กวิ ชาชี พในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย
(4) แผนงานโครงการเพื่อพัฒนาคนดีและคนเก่งให้มีความสุข
(5) การประชุมวิชาการ ในระดับต่าง ๆ
(6) ค่าธรรมเนียมและค่าบารุง
(7) การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น
(8) การประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ
(9) ประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินกิจกรรม
(10) ลักษณะขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและความสัมพันธ์
กับหน่วยงานอื่น ๆ
(11) เรื่องสาคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 6 ล าดับ ขั้ น ตอนการขอจัด ตั้งองค์ก ารนั กวิช าชีพ ในอนาคตแห่ งประเทศไทยมี
ดังต่อไปนี้
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(1) สถานศึกษาให้ นักเรียน นักศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวน
นักเรียน นักศึกษา ทั้งหมดยื่นแสดงความจานงขอจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดั บ สถานศึกษาโดยแผนกวิช าส่ งชื่อผ่ านรองผู้ อานวยการฝ่ ายพัฒ นากิจการนักเรียน นักศึกษา
ถึงผู้อานวยการสถานศึกษาหรือผู้รับใบอนุญ าตหรือผู้จัดการเพื่อเป็นหลักฐานแสดงความต้องการ
(ตามแบบ อวท.01/1 )
(2) เมื่อสถานศึกษาได้รับแบบ อวท.01/1 แล้ วให้ ส รรหาคณะกรรมการบริห าร
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษาตามระเบียบ ข้อ 10 และ ข้อ 14 (1)
และให้ผู้อานวยการสถานศึกษาหรือผู้รับใบอนุญาตหรือผู้จัดการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา (ตามแบบ อวท.02/1) ตามระเบียบ
ข้อ 17 (1) (3) คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
ได้พิจารณาคาขอและไม่ขัดข้องแล้วให้ประกาศจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับสถานศึกษาตามคาขอได้ (ตามแบบ อวท.03)
ข้อ 7 สถานศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา ในชมรมวิชาชีพฯ จานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10
ของจานวน นักเรียน นักศึกษา ทั้งหมดของชมรมวิชาชีพฯ ยื่นแสดงความจานงขอจัดตั้งชมรมวิชาชีพฯ
โดยชมรมวิชาชีพฯส่งรายชื่อผ่านรองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ถึงผู้อานวยการ
สถานศึกษา หรือผู้รับใบอนุญาต หรือผู้จัดการ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงความต้องการ (ตามแบบ อวท.
01/2) ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา
ประกาศจัดตั้งชมรมวิชาชีพ ตามระเบียบสานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) (ตามแบบ อวท.04) และ
แต่ ง ตั้ ง ครู ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการด าเนิ น งานชมรมวิ ช าชี พ (ตามแบบ อวท. 05 , อวท.05/1)
ให้ แ ต่ ง ตั้ ง ทุ ก ปี ก ารศึ ก ษากรณี ที่ ส มาชิ ก ชมรมวิ ช าชี พ ฯ มี จ านวนน้ อ ยกว่ า จ านวนขั้ น ต่ าของ
คณะกรรมการด าเนิ น งานชมรมวิ ช าชี พ ฯ สามารถจั ด ตั้ ง ชมรมวิ ช าชี พ ฯ ได้ แ ต่ ก ารท างานและ
การดาเนินกิจกรรมตามแผนงานให้ดาเนินการร่วมกับชมรมวิชาชีพฯ อื่น
ข้อ 8 ให้ นั กเรีย น นักศึกษา ยื่นใบสมัครเป็น สมาชิกชมรมวิช าชีพ ต่อนายทะเบี ยน
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (ตามแบบ อวท. 06) และสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา (ตามแบบ อวท. 10)
ข้อ 9 หมายเลขทะเบียนสมาชิกให้ใช้เลขรหัสประจาตัวนักเรียน นักศึกษา ตามบัญชี
รายชื่อใน ศธ 02 (อวท.26)
ข้อ 10 ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ และคณะกรรมการ
ดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา โดยประกาศรับสมัคร
รายงานผล และประกาศแต่งตั้ง (ตาม แบบ อวท.07, อวท.07/1, อวท.08, อวท.09, อวท.11,อวท.
11/1, อวท.12 และ อวท.13)
ข้อ 11 การจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ระดับภาค
และระดับชาติให้เป็นไปตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ข้อ 7(2) (3) และ (4)
ข้อ 12 ให้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษาใช้ชื่อเต็ม
และชื่อย่ อเป็ น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามระเบี ยบส านั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ข้อ 5(1) ข้อ 13
จัดทาป้ายชื่อองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยให้มีขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 80 เซนติเมตร
ยาว 240 เซนติเมตรแล้วติดตั้งไว้ในที่เหมาะสม
ข้อ 13 จัดทาป้ายชื่อองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ให้มีขนาดไม่น้อย
กว่า กว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 240 เซนติเมตร
ข้อ 14 สาหรับการใช้ชื่อและป้ายองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติให้ดาเนินการตามข้อ 12 และ ข้อ 13
ข้อ 15 ที่ตั้งส านักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย ระดับจังหวัด
ระดับภาค ระดับชาติ ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) ระดับจังหวัด ให้จัดตั้งสานักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในสถานศึกษาที่ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดมอบหมาย
(2) ระดับภาคให้จัดตั้งสานักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
สถานศึกษาที่ป ระธานคณะกรรมการบริห ารองค์การนักวิช าชีพ ในอนาคตแห่ งประเทศไทยระดับ
ภาคปฏิบัติหน้าที่อยู่
(3) ระดับชาติ ให้จัดตั้งสานักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
เรื่องที่ 2 ว่าด้วยตราสัญลักษณ์และธงองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ข้อ 16 วัตถุประสงค์
(1) เพื่อเป็นเอกลักษณ์ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(2) เพื่อกาหนดเป้าหมาย และสร้างมาตรฐานการดาเนินการกิจกรรมองค์การ
นักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย
ข้อ 17 ป้ายชื่อและตราสัญลักษณ์ให้ดาเนินการตามข้อ 13
ข้อ 18 ตราสัญลักษณ์ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ข้อ 19 ธงองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย แต่ละระดับ
(1) ระดับสถานศึกษา ใช้พื้นธงสีประจาสถานศึกษาขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร
ยาว 120 เซนติเมตร ปั กตราสัญ ลักษณ์ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทยไว้ตรงกลาง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ด้านล่างปักชื่อสถานศึกษาแนวตรงอยู่ใต้สัญลักษณ์
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยโดยปักชื่อภาษาไทยด้านหนึ่งและภาษาอังกฤษอีกด้านหนึ่ง
(2) ระดับจังหวัดใช้พื้นธงสีเดียวกับของจังหวัดกว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 120
เซนติเมตรปักตราสัญลักษณ์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยไว้ตรงกลางขนาดเส้นผ่าน
ศู น ย์ ก ลางไม่ น้ อ ยกว่ า 30 เซนติ เมตร ด้ า นล่ า งปั ก ชื่ อ จั งหวั ด แนวตรงอยู่ ใต้ สั ญ ลั ก ษณ์ อ งค์ ก าร
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยโดยปักชื่อภาษาไทยด้านหนึ่ง และภาษาอังกฤษอีกด้านหนึ่ง
ส าหรั บ อาชี ว ศึก ษากรุงเทพด้านล่ างปั ก ชื่อ ภาษาไทย กรุงเทพมหานคร (อศก.) และอาชี ว ศึ กษา
มหานครด้ านล่ างปั กชื่ อ ภาษาไทย กรุงเทพมหานคร (อศม.) อี ก ด้านหนึ่ งให้ ปั ก ชื่อ ภาษาอั งกฤษ
BANGKOK
(3) ระดับภาคใช้สีแตกต่างที่แต่ละภาคกาหนดขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร ยาว
120 เซนติเมตร ปักตราสัญลักษณ์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยไว้ตรงกลางขนาด
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เส้ น ผ่ าศูน ย์ กลางไม่น้ อยกว่า 30 เซนติ เมตร ด้านล่ างปักชื่อภาคแนวตรงอยู่ใต้สัญ ลั กษณ์ องค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยโดยปักชื่อภาษาไทยด้านหนึ่งและภาษาอังกฤษอีกด้านหนึ่ง
1) ภาคเหนือ สีเหลือง
2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สีแสด
3) ภาคกลาง สีขาว
4) ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สีฟ้า
5) ภาคใต้ สีเขียว
(4) ระดับ ชาติ ขนาดกว้าง100 เซนติเมตรยาว 150เซนติเมตร ใช้สีขาว แดง
เลือดหมู และน้า เงินเข้ม ปักตราสัญลักษณ์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยไว้ตรงกลาง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อย กว่า 30 เซนติเมตร ด้านล่างปักชื่อแนวตรงอยู่ใต้สัญลัก ษณ์องค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยโดยปักชื่อภาษาไทยด้านหนึ่ง และภาษาอังกฤษอีกด้านหนึ่ง
ข้อ 20 คาขวัญขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
คาขวัญ ภาษาไทย
เรียนเพื่อรู้สู่ปฏิบัติมีสมรรถนะ
อาชีวะบริการสร้างมาตรฐานชีวิต
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ยึดมั่นหลักพอเพียง
เคียงสังคมสมดุลสู่ทุกรุ่นที่ยั่งยืน

คาขวัญภาษาอังกฤษ
Learn for Vocational Competency
Service for Standard of living
Cherish for Self-Sufficient Economy
Sustain Social Balance Development

เรี ย นเพื่ อ รู้ สู่ ป ฏิ บั ติ มี ส มรรถนะ (Learn for Vocational Competency) หมายถึ ง
การเรียนที่ผสมผสานความรู้ทั่วไป กับความรู้ใหม่ในเรื่องต่าง ๆ อย่างละเอียดลึกซึ้ง หมายรวมถึง
การฝึกฝนวิธีเรียนรู้ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการดารงชีวิตความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการ
หรือวิชาการที่มีอยู่ในตัวเองนาไปสู่การฝึกหัดการปฏิบัติเกิดการพัฒนาก้าวหน้าถึงขั้นเชี่ยวชาญ
อาชี วะบริการสร้า งมาตรฐานชีวิต (Service for Standard of living) หมายถึงการมี
จิตใจในการให้บริการที่ดีการเรียนรู้จากการบริการที่ช่วยให้บุคคลเข้าใจผู้อื่น และตระหนักดีว่า
มนุษย์เราจะต้องพึ่งพาอาศัยกันดาเนินโครงการร่วมกัน และเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ
โดยตระหนักในความแตกต่างหลากหลาย ความเข้าใจอันดีต่อกันและสันติภาพว่าเป็นสิ่งล้าค่า
คู่ควรแก่การหวงแหนสร้างเป็นมาตรฐานเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ยึดมั่นหลักพอเพียง (Cherish for Self-Sufficient Economy)
หมายถึง การศึกษาวิชาชีพที่สร้างสรรค์การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจโดยการจัดการที่ทาให้เกิดความ
เพียงพอของรายได้
เคียงสังคมสมดุ ลสู่ทุ กรุ่ น ที่ยั่งยืน (Sustain Social Balance Development) หมายถึง
ความพึงพอใจของบุคคลทีมีความสมดุลแห่งสัมพันธ์ บุคคลพึงพอใจที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นที่มี
คุณลักษณะเหมือนกันกับตนหรือไม่เหมือนกับตนในประเด็นสาคัญ ๆ ที่ตนยอมรับการตอบสนอง
ความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันโดยไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไป
ในอนาคต ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
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ข้อ 21 คติพจน์ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย “มีคุณธรรม ล้าเลิศ
ความรู้เป็นผู้ชานาญ บริการดีเยี่ยม”
ข้อ 22 คาปฏิญาณ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ข้อ 1 ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ข้อ 2 ข้าพเจ้าจะบริการสังคมด้วยจิตสาธารณะอย่างแท้จริง
ข้อ 3 ข้าพเจ้าจะยึดมั่นในคติพจน์ และปฏิบัติตามคาขวัญด้วยหลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพขององค์การตลอดไป
ข้อ 23 จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ข้อ 1 ต้องใช้ความรู้และทักษะของข้าฯ ในการพัฒนาวิชาชีพของข้าฯ และ
ถ่ายทอดผู้อื่นที่จะ ตามมา
ข้อ 2 ต้องเสริมสร้างวิจารณญาณ และความเป็นพี่น้องกันกับผู้มีวิชาชีพเดียวกัน
ข้อ 3 ต้องยกย่องรักษาเกียรติและฐานะของวิชาชีพส่วนรวมเหนือกว่าส่วนตัว
ข้อ 4 ต้องไม่ใช้วิธีการที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมที่มีผลกระทบกระเทือนต่อความก้าวหน้า
หรือความมั่นคงของวิชาชีพ
ข้อ 5 ต้องวางตัวเป็นธรรม สุภาพเรียบร้อย ต่อพี่น้องร่วมอาชีพ
ข้อ 6 ต้องประพฤติหรือวิจารณ์ต่อพี่น้องร่วมวิชาชีพ ก็แต่ด้วยความเคารพทั้งนี้
เพื่อเกียรติยศแห่งวิชาชีพและจะงดเว้นจากการวิจารณ์เพื่อให้ตนเองได้รับผลประโยชน์
ข้อ 7 ต้องไม่ยินยอมให้ผู้ใดเสี่ยงภัยแทนในงานวิชาชีพซึ่งต้องเสี่ยงอันตราย
ข้อ 8 ต้องช่วยป้องกันไม่ให้เกิดกระทบกระทั่งกันระหว่างพี่น้องร่วมวิชาชีพ
ข้อ 9 ต้องประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ ต่อพี่น้องร่วมวิชาชีพและคนทั่วไป
ข้อ 10 ต้องกระตือรือร้นกับความสาเร็จของพี่น้องร่วมอาชีพเสมือนของตนเอง
ข้อ 24 เครื่องหมายประจาตาแหน่งและภาระหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินงาน
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
เรื่องที่ 3 ว่าด้วยคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยทุกระดับ
ข้อ 25 ให้ทุกชมรมมีคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ จานวนไม่น้อยกว่า 7 คน
แต่ไม่เกิน 25 คน
ข้อ 26 คณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพประกอบด้วย
(1) ประธานชมรม
(2) รองประธานชมรม
(3) กรรมการ (ไม่เกิน 18 คน)
(4) เหรัญญิก
(5) ปฏิคม
(6) นายทะเบียน
(7) ประชาสัมพันธ์
(8) เลขานุการ
ข้อ 27 คณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ อยู่ในตาแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่
วัน ที่ 1 มีน าคม จน สิ้ น เดือนกุมภาพันธ์ ของปี ถัดไป และอาจได้รับ เลื อกให้ ดารงตาแหน่งใหม่ได้
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ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา เป็น
ผู้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ
ข้อ 28 กรณีกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ ตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งว่างลงก่อน
หมดวาระและจะท าให้ ก ารด าเนิ น งานของชมรมนั้ น ไม่ เรี ย บร้ อ ยจะต้ อ งมี ก ารสรรหาหรื อ เลื อ ก
กรรมการแทนภายใน 15 วัน เว้น แต่ ว าระเหลื อ ไม่ ถึง 30 วัน ไม่ ต้อ งดาเนิ น การก็ ได้ แ ละให้ อ ยู่ ใน
ตาแหน่งเท่ากับกาหนดเวลาของผู้ที่ตนแทน
ข้อ 29 กรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ พ้นจากตาแหน่งเมื่อนอกจากการพ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระกรรมการอาจพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติของการเป็นสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ในองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยที่ตนสังกัด
(4) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(5) คณะกรรมการบริห าร มีมติสองในสามของจานวนคณะกรรมการบริหาร
เท่าที่มีอยู่ขององค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษาให้ออกเพราะความ
ประพฤติเสื่อมเสียบกพร่องต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
ข้อ 30 หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ
(1) บริหารงานทั่วไปของชมรมวิชาชีพ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบแนว
ปฏิ บั ติ ต ลอดจน มติ ของคณะกรรมการบริห าร ระดั บ สถานศึก ษา ระดั บ จั งหวัด ระดั บ ภาคและ
ระดับชาติ
(2) บริหารงานของชมรมวิชาชีพ ให้เกิดความก้าวหน้าเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก
โดยสอดคล้องกับ ระเบี ยบแบบแผนของสถานศึกษา กฎกระทรวง และขนบธรรมเนียม อันดีงาม
ของชาติ
(3) วางแผนงานหรือโครงการกิจกรรม และแผนการใช้เงินของชมรมวิชาชีพ ให้
เหมาะสมและเป็ นไปตามแนวปฏิ บั ติขององค์ การนั กวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทยว่าด้ วยเรื่อง
การเงิน พ.ศ. 2557 อย่างรอบคอบรัดกุม
(4) ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน โครงการกิจกรรมหลัก หรือกิจกรรมอื่นของ
ชมรมวิชาชีพและ สถานศึกษา
(5) รักษาความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจในการทางานระหว่างสมาชิกของ
ชมรมวิชาชีพ
(6) ควบคุมสมาชิกชมรมวิชาชีพ ให้ปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติ รวมถึง
พิจารณาโทษการ กระทาที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบของสมาชิกโดยความเห็นชอบของครูที่ปรึกษา
(7) การพิจารณาความผิดตาม (6) ให้มีโทษด้วยการงดใช้สิทธิตามระเบียบฯ
ข้อ 22 (1) (2) (3) (4) (5) และรายงานผลการพิจารณาความผิ ดให้ ประธานคณะกรรมการบริห าร
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษาทราบ
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(8) รายงานผลการจั ด กิ จ กรรมของชมรมวิ ช าชี พ ต่ อประธานคณะกรรมการ
บริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา
ข้อ 31 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
(1) ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้นๆ เว้นแต่ผู้ที่
กาลังศึกษาใน ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร
(2) ต้องเป็นสมาชิกของชมรมวิชาชี พนั้นๆ และมีหลักฐานแสดงว่า ได้ชาระเงิน
ค่าลงทะเบียนและเงินค่าบารุงกิจกรรมในภาคเรียนนั้น ๆ ตามแนวปฏิบัติขององค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทยว่าด้วยเรื่องการเงิน พ.ศ. 2557
(3) มี ความประพฤติ ดี โดยมี ห นั งสื อ รั บ รองจากครู ที่ ป รึ กษาประจ าชั้ น หรื อ
ประจากลุ่มเป็นหลักฐาน
ข้อ 32 คุณสมบัติผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
(1) ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น
(2) ต้องเป็ น สมาชิกของชมรมวิช าชีพนั้น ๆ และมีห ลั กฐานแสดงว่าได้ชาระ
ค่าลงทะเบี ย นและค่าบ ารุ งกิจ กรรมในภาคเรียนนั้น ๆ ตามแนวปฏิบั ติข ององค์การนักวิช าชีพ ใน
อนาคตแห่งประเทศไทยว่าด้วยเรื่องการเงิน พ.ศ. 2557
ข้อ 33 การสมัครรับเลือกตั้งผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 31 กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน ยื่นต่อ
ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพภายในเวลาที่กาหนด
ข้อ 34 การดาเนินการเลือกตั้ง
(1) ให้ ค ณะกรรมการด าเนิ น งานชมรมวิ ช าชี พ ชุ ด ปั จ จุ บั น จั ด ให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพชุดใหม่ภายในเดือนกันยายนของทุกปี
(2) ให้คณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ ชุดปัจจุบัน ดาเนินการเลือกตั้งให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องตามระบอบประชาธิปไตยโดยประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่
และหลักเกณฑ์ในการับสมัครและการหาเสียงเลือกตั้งให้สมาชิกชมรมวิชาชีพได้ทราบโดยทั่วถึงก่อน
วันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วันและให้จัดเตรียมบัตรหีบบัตรคูหาเลือกตั้งใบรวมคะแนนใบรายงานผลการ
เลือกตั้งตลอดจนเอกสารจาเป็นอื่น ๆ
(3) ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ งแต่ละคนได้กล่าวปราศรัยหาเสียงอย่างเป็นทางการต่อ
หน้าสมาชิกของชมรมวิชาชีพทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1 ครั้งจะเป็นที่ในแผนกหรือหอประชุมหรือหน้าเสา
ธงชาติหรือที่เหมาะสมก่อนการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 1 วัน
(4) กาหนดวัน เวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการ
ดาเนินงานชมรมวิชาชีพกาหนด
(5) เมื่อถึงกาหนดปิดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ให้นับคะแนนในทันทีโดยจัดทา
ป้ายแสดงคะแนนให้เห็นทั่วกันแล้วรายงานผลการเลือกตั้งต่อประธานคณะกรรมการบริหารองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยของสถานศึกษาผ่านครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดาเนินงานชมรม
วิชาชีพ
(6) การจัดสรรตาแหน่ง คณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพตาม ข้อ 36 ให้ผู้ได้
คะแนนสูงสุดเป็นประธานชมรมผู้ได้คะแนนอันดับที่ 2 เป็นรองประธานชมรมส่วนตาแหน่งอื่น ๆ ให้
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ผู้ที่ได้รับเลื อกเป็ นประธานพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนรองลงมาหรือพิจารณาคัดเลือกจากสมาชิกของ
ชมรมวิชาชีพที่เห็นว่าเหมาะสม
ข้อ 35 ให้มีการรับมอบงานระหว่างคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพชุดปัจจุบัน
กับชุดใหม่ภายในเดือนกุมภาพันธ์
ข้อ 36 ให้มีคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับ สถานศึกษาเป็ น ไปตามระเบี ยบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ข้อ 12
ข้อ 37 การจัดสรรตาแหน่ง คณะกรรมการดาเนินงานตามข้อ 36 ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุด
เป็นนายก องค์การ ผู้ได้คะแนนอันดับที่ 2 เป็นรองนายกองค์การ ส่วนตาแหน่งอื่นๆ ให้ผู้ที่ได้รับเลือก
เป็ น นายกองค์ ก าร พิ จ ารณาผู้ ที่ ได้ ค ะแนนรองลงมา หรื อ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กจากคณะกรรมการ
ดาเนินงานชมรมวิชาชีพที่เห็นว่าเหมาะสม
ข้อ 38 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
(1) มีคุณสมบัติของผู้สมัครตามข้อ 31 ในฐานะขององค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศ ไทย ระดับสถานศึกษา
(2) ต้องได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานชมรมวิชาชีพประเภทวิชาเท่านั้น
(3) ครูที่ป รึกษาคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพที่สังกัดลงชื่อรับรองใน
ใบสมัคร
ข้อ 39 ผู้มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบสานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ข้อ 22 (4)
ข้อ 40 การดาเนินการเลือกตั้งให้ปฏิบัติตามข้อ 34 ส่วนการมอบหมายงานระหว่าง
คณะกรรมการ ดาเนินงานชุดปัจจุบันกับชุดใหม่นั้นให้ปฏิบัติตามข้อ 35
ข้อ 41 จานวนและตาแหน่งของคณะกรรมการดาเนินงานระดับจังหวัดให้ถือตามข้อ
36 ในฐานะขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด
ข้อ 42 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเลือกตั้ง
(1) ต้องเป็นนายกองค์การระดับสถานศึกษาเท่านั้น
(2) ต้องมีครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดาเนินงานระดับสถานศึกษาที่ต้นสังกัด
ลงชื่อรับรอง
ข้อ 43 ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ต้องเป็นคณะกรรมการดาเนินงานชุดใหม่ของ
สถานศึกษาใน จังหวัดนั้นๆ
ข้อ 44 การสมัครรับเลือกตั้งให้ผู้ที่มีคุณ สมบัติตามข้อ 42 กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
ยื่นต่อคณะกรรมการดาเนินงาน ระดับจังหวัดภายในวันเวลาที่กาหนด
ข้อ 45 การดาเนินการเลือกตั้ง
(1) ให้ มีการเลื อกตั้งคณะกรรมการดาเนิน งาน ระดับจังหวัด ในการประชุม
วิชาการ ระดับจังหวัด
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(2) ในการดาเนินการเลือกตั้งให้ยึดถือวิธีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิป ไตย
และให้ ด าเนิ น งานเลื อ กตั้ง ให้ เสร็จสิ้ น ภายในการประชุ ม วิช าการองค์ การนั ก วิช าชี พ ในอนาคต
แห่งประเทศไทยระดับจังหวัดคราวนั้น
ข้อ 46 การมอบหมายงานระหว่างคณะกรรมการดาเนินงาน ชุดปัจจุบันกับชุดใหม่ให้
ดาเนินการใน พิธีปิด การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด
ข้อ 47 จานวนและตาแหน่งของคณะกรรมการดาเนินงานระดับภาค ให้ถือตามข้อ 36
ในฐานะ ของภาค
ข้อ 48 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกตั้ง
(1) ต้องเป็นนายกองค์การระดับจังหวัด เท่านั้น
(2) ต้อ งมีครู ที่ ปรึกษาคณะกรรมการดาเนิน งานระดับ สถานศึ กษาที่ ตนสั งกั ด
ลงชื่อรับรอง
ข้อ 49 ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ต้องเป็นคณะกรรมการดาเนินงานองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษาปีการศึกษาถัดไปของสถานศึกษารวมทั้งผู้มี
รายชื่อตามประกาศผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในจังหวัดนั้น
ข้อ 50 การสมัครรับเลือกตั้งให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 48 กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
ยื่นต่อคณะกรรมการ ดาเนินงานระดับภาคภายในวัน เวลาที่กาหนด
ข้อ 51 การดาเนินการเลือกตั้ง
(1) ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินงานระดับภาค ในการประชุมวิชาการ
ระดับภาค
(2) ในการด าเนิ น งานเลื อ กตั้ ง ใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กตั้ ง ตามระบอบประชาธิ ป ไตย
และให้ ด าเนิ น งานเลื อ กตั้ งให้ เสร็ จ สิ้ น ภายในการประชุ ม วิ ช าการองค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคต
แห่งประเทศไทยระดับภาคคราวนั้ น ข้อ 42 การมอบหมายงานระหว่างคณะกรรมการดาเนินงาน
ชุ ด ปั จ จุ บั น กั บ ชุ ด ใหม่ ให้ ด าเนิ น การในพิ ธี ปิ ด ประชุ ม วิ ช าการองค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทยระดับภาค
ข้อ 53 จานวนและตาแหน่งของคณะกรรมการดาเนินงาน ระดับชาติ ให้ถือตามข้อ 36
ในฐานะของชาติ
ข้อ 54 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกตั้ง
(1) ต้องเป็นนายกองค์การระดับภาค เท่านั้น
(2) ต้ อ งมี ค รู ที่ ป รึ กษาคณะกรรมการด าเนิ น งานระดั บ สถานศึ ก ษาที่ ต นสั งกั ด
ลงชื่อรับรอง
ข้อ 55 ผู้ มีสิ ทธิล งคะแนนเสี ยงเลื อกตั้งต้องเป็ นคณะกรรมการดาเนิน งานองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ปีการศึกษาถัดไปรวมทั้งผู้ มีรายชื่อตามประกาศ
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในภาคนั้น
ข้อ 56 การสมัครรับเลือกตั้งให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 54 กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
ยื่นต่อคณะกรรมการ ดาเนินงานระดับชาติภายในวัน เวลาที่กาหนด
ข้อ 57 การดาเนินการเลือกตั้ง
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ระดับชาติ

(1) ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินงานระดับชาติ ในการประชุมวิชาการ

(2) ในการดาเนินการเลือกตั้งใช้วิธีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย และให้
ดาเนินงานเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นภายในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับชาติคราวนั้น
ข้อ 58 การมอบหมายงานระหว่างคณะกรรมการการดาเนินงาน ชุดปัจจุบันกับชุดใหม่
ให้ดาเนินการในพิธีปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ
ข้อ 59 ถ้าคณะกรรมการดาเนินงานในทุกระดับตาแหน่งใดว่างลงก่อนหมดวาระ และ
จะทาให้การดาเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยนั้นไม่เรียบร้อยให้ดาเนิน
การตามระเบียบฯ ข้อ 16
ข้อ 60 หน้ าที่ วาระการดารงตาแหน่งและการพ้ น จากตาแหน่ งของคณะกรรมการ
ดาเนินงานทุกระดับให้เป็นไปตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ข้อ 12 และข้อ 16
ข้อ 61 ในการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพคณะกรรมการดาเนิน
งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติให้ประธานชมรมหรือนายกองค์การเป็นประธานในการประชุมกรณีประธานชมรมหรือนายก
องค์การไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานชมรม หรือรองนายกองค์การปฏิบัติหน้าที่แทน และใน
การประชุมทุกครั้งต้องแจ้งให้ครูที่ปรึกษาเข้าประชุมด้วยเพื่อให้คาแนะนาปรึกษา
ข้อ 62 การประชุมคณะกรรมการตามข้อ 61 ทุกครั้งต้องมีกรรมการมาประชุมเกิน
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวน กรรมการทั้งหมดจึงถือว่าครบองค์ประชุม การลงมติให้ถือเสียงข้างมากเป็น
เกณฑ์กรรมการคนหนึ่ง มีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็น
ผู้ชี้ขาด
ข้อ 63 ให้ ค ณะกรรมการดาเนิ น งานชมรมวิช าชี พ และคณะกรรมการดาเนิ น งาน
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา จัดประชุมเป็นประจาอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้งในการประชุมทุกครั้งต้องจดบันทึกการประชุมไว้เป็นหลักฐานส่วนคณะกรรมการ
ดาเนินงานองค์การนั กวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้งหรือตามที่คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทยระดับนั้น ๆ กาหนด
ข้อ 64 แต่ละชมรมวิชาชีพหรือองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับ
สถานศึกษา ระดับ จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติต้องจัดการประชุมสมาชิกในโอกาสต่อไปนี้
(1) การรับสมาชิกสามัญ
(2) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
(3) การประชุมวิชาการ
(4) การเลือกตั้งกรรมการดาเนินงาน
(5) อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย เห็นชอบ
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ข้อ 65 หากมีโอกาสหรือกรณีพิเศษนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 63 ให้แต่ละชมรม
วิชาชีพหรือองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค
และระดับชาติ จัดการประชุม สมาชิกได้ตามความเหมาะสม
เรื่องที่ 4 ว่าด้วยครูที่ปรึกษา
ข้อ 66 ครูที่ปรึกษามี 3 ประเภท ดังนี้
(1) ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ
(2) ครูที่ปรึกษาสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ
(3) ครู ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการด าเนิ น งานองค์ ก ารนั กวิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย
ข้ อ 67 ครู ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการด าเนิ น งานองค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย มี 4 ระดับ ดังนี้
(1) ครูที่ปรึกษาระดับสถานศึกษา
(2) ครูที่ปรึกษาระดับจังหวัด
(3) ครูที่ปรึกษาระดับภาค
(4) ครูที่ปรึกษาระดับชาติ
ข้ อ 68 เพื่ อ สร้ างศรัท ธาแก่ ส มาชิ ก และเพื่ อ ความก้ าวหน้ าของชมรมวิ ช าชี พ หรื อ
องค์การทุกระดับ ครูที่ปรึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีความรู้ความสามารถในเรื่องชมรม องค์การและระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็น
อย่างดี
(2) มีประสบการณ์เกี่ยวกับชมรม องค์การ หรือกิจกรรมเยาวชน
(3) มีจิตวิทยาในการทางาน การจูงใจ เกี่ยวกับเยาวชน
(4) มี คุ ณ ธรรม ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริต เป็ น แบบอย่ างที่ ดี แ ละเป็ น ที่ เคารพนั บ ถื อ ของ
นักเรียน นักศึกษา และมวลสมาชิก
(5) มีความเสียสละ กระตือรือร้น และให้ความสนใจอย่างจริงจัง ในด้านกิจกรรม
เยาวชน
(6) มีความรู้เรื่องการทางาน และการอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตย
(7) สามารถส่งเสริมให้สมาชิกกล้าแสดงออก และเกิดความคิดสร้างสรรค์
(8) สามารถจัดหรือวางแผนการดาเนินงานของชมรม หรือองค์การให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือ ตามลาดับที่เหมาะสม
(9) สามารถจูงใจหรือโน้มน้าวให้สมาชิกได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ
(10) สามารถทางานหรือประสานงานกับบุคคลทั่วไปได้เป็นอย่างดี
(11) มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนแนวทางในการท างานหรือการแก้ปัญหา
จนไปสู่จุดประสงค์ของชมรมหรือองค์การได้เป็นอย่างดี
(12) มีระบบในการวางแผนงานหรือโครงการ และสามารถปรับเปลี่ยนแผนงาน
หรือโครงการได้
ข้อ 69 ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
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ในเรื่องทั่วไป

(1) เป็นพี่เลี้ยงและให้คาปรึกษาแก่คณะกรรมการและสมาชิกของชมรมวิชาชีพ

(2) ให้คาแนะนาในการเขียนหรือเสนอโครงการ ของชมรมวิชาชีพให้ถูกต้องและ
เหมาะสม ตลอดจนสรุปและรายงานผล
(3) ดูแลเรื่องควบคุม ให้การดาเนินงานของชมรมวิชาชีพเป็นไปด้วยดีตามโครงการ
และถูกต้องตามระเบียบหรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ
(4) รับผิดชอบเรื่องการเงิน ของชมรมวิชาชีพร่วมกับประธานและเหรัญญิกชมรม
วิชาชีพ ตามแนว ปฏิบัติประกอบระเบียบฯ ว่าด้วยเรื่องการเงิน พ.ศ. 2557(ปรับปรุง พ.ศ.2558) และ
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560
(5) ดูแลรับผิดชอบสานักงาน ทรัพย์สิน เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนสิ ทธิ
ประโยชน์ของมวล สมาชิกของชมรมวิชาชีพ
(6) ช่ ว ยวางแผนหรื อ หาแนวทางในการพั ฒ นาให้ ช มรมวิ ช าชี พ หรื อ สมาชิ ก
เจริญก้าวหน้าหรือมี ส่วนร่วมในโครงการ ได้ฝึกทักษะสอดคล้องกับความสามารถความต้องการส่วน
บุคคลตลอดจนคุณธรรมและ จริยธรรม อันดีงามอื่นๆ
(7) เป็ น ผู้ ป ระสานงานระหว่างชมรมวิช าชีพหรือสมาชิก หรือกรรมการกับครู
เจ้าหน้าที่ทั้งในและ นอกสถานศึกษา
(8) เป็นผู้ประสานงานระหว่างชมรมวิชาชีพ หรือสมาชิกหรือกรรมการกับชมรม
วิชาชีพ องค์การ ระดับต่างๆ
ข้อ 70 ครูที่ปรึกษาสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) มีหน้าที่ตามข้อ 69 (1), (2), (3) และ(6) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกดีเด่น
โครงการภายใต้ การนิเทศของตน
(2) ติดตามผลงานของสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศของตนโดยใกล้ชิด
ตลอดจนให้ คาแนะนา ในการแก้ปัญหานั้นๆ อย่างจริงจัง
ข้อ 71 ครูที่ปรึกษาของคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับ สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) มี ห น้ าที่ ตาม ข้ อ 69 ใน ฐานะและบทบาท ของระดับ สถานศึ ก ษา ระดั บ
จังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ
(2) กระตุ้นและส่งเสริมสมาชิกของหน่วยพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า
(3) กระตุ้นและส่งเสริมสมาชิกของสถานศึกษาให้ทาโครงการสมาชิกดีเด่นภายใต้
การนิเทศ เพื่อ คัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่น ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
ตามลาดับ
(4) กระตุ้นและส่งเสริมสมาชิกพัฒนาตนเอง ให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม ระดับ
สถานศึกษา ระดับ จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติมากขึ้น
(5) กระตุ้นและส่งเสริมให้กรรมการและสมาชิก พัฒนาองค์การของตน ให้เป็นที่
ยอมรับของระดับ สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ
ข้อ 72 การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ ให้ชมรมวิชาชีพ
เสนอชื่อครูที่มีคุณสมบัติตามข้อ 68 จานวน 1 คน ต่อคณะกรรมการบริหาร องค์การนักวิชาชีพใน
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อนาคตแห่ งประเทศไทย ระดั บ สถานศึก ษา เพื่ อ แต่ งตั้งเป็ น ประธานครูที่ ป รึก ษาคณะกรรมการ
ดาเนินงานชมรมวิชาชีพ มีกาหนดวาระ 1 ปีเช่นเดียวกับคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ
ข้อ 73 การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ
(1) สมาชิ ก ของชมรมวิ ช าชี พ ที่ ท าโครงการสมาชิ ก ดี เด่ น ภายใต้ ก ารนิ เทศ
พิ จ ารณาเห็ น ว่ า ครู ที่ ป รึ ก ษาของตนหรื อ ชมรมวิ ช าชี พ อื่ น คนใดหรื อ หลายคนเป็ น ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถและยินดีที่จะให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับโครงการของตนได้เป็นอย่างดีแล้วยื่นคาร้อง
ขอให้ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
ให้มีประกาศแต่งตั้งเป็นครูที่ปรึกษาสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ
(2) ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ 1คน จะเป็นครูที่ปรึกษา
สมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศกี่โครงการก็ได้ และวาระการเป็นครูที่ปรึกษาจะสิ้นสุดลงเมื่อ
โครงการนั้นเสร็จสิ้น
ข้อ 74 การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับสถานศึกษา พิจารณาคัดเลือก ครูที่ปรึกษาจากชมรมวิชาชีพใดชมรมวิชาชีพหนึ่ง ที่มีคุณสมบัติ
ตามข้อ 68 แล้วเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริหาร ระดับสถานศึกษา ประกาศแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
คณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา
ข้อ 75 การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทยระดับจังหวัดให้ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดประกาศแต่งตั้งครูที่ปรึกษาของ
องค์การที่นายกองค์การระดับจังหวัดสังกัด
ข้อ 76 การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทยระดับภาคให้ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาค ประกาศแต่งตั้ง ครูที่ปรึกษาขององค์การ ที่นายกองค์การ ระดับภาคสังกัด
ข้อ 77 การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิ ชาชีพในอนาคต
แห่ ง ประเทศไทย ระดั บ ชาติ ให้ ป ระธานคณะกรรมการบริ ห ารองค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับชาติประกาศแต่งตั้งครูที่ปรึกษาขององค์การที่นายกองค์การระดับชาติ
เรื่องที่ 5 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา ซึ่งคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ทุกระดับ
ข้อ 78 คณะกรรมการบริห ารองค์การนักวิช าชีพ ในอนาคตแห่ ป ระเทศไทย ระดับ
สถานศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 25 คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการสถานศึกษา หรือ
ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้จัดการเป็นประธานคณะกรรมการ รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษาเป็นรองประธานคณะกรรมการ รองผู้อานวยการสถานศึกษา ครูประจาแผนกวิชา จานวนไม่
เกิน 15 คน หัวหน้างานพัสดุ หัวหน้างานการเงิน หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ เป็นกรรมการ
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ และครูที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
วาระการดารงตาแหน่งการพ้นจากตาแหน่ง และการประกาศแต่งตั้งให้เป็นไปตาม
ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2562) ข้อ 16 และ ข้อ 17 (1)
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ข้อ 79 คณะกรรมการบริห ารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
จังหวัด จานวนไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 25 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประธาน
กรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการ ผู้อานวยการสถานศึกษา 1 คน เป็น
รองประธานคณะกรรมการ ผู้ อานวยการสถานศึกษา รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒ นากิจการนักเรียน
นักศึกษา ทุกสถานศึกษา เป็นกรรมการ ให้ประธานคณะกรรมการเลือกรองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง และการประกาศแต่งตั้งให้เป็นไปตาม
ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศท
ไทย พ.ศ.2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ข้อ 16 และข้อ 17(2)
ข้อ 80 คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค
จานวนไม่น้อยกว่า 15 คน แต่ไม่เกิน 25 คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการสถานศึกษา รองผู้อานวยการ
สถานศึกษา
วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่งและการประกาศแต่งตั้งให้เป็นไปตาม
ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ข้อ 16 และข้อ 17(4)
ประธานคณะกรรมการบริหาร ระดับภาคและคณะกรรมการมาจากความเห็นชอบ
ของประธานคณะกรรมการบริ ห าร ระดับจังหวัด กรรมการและเลขานุการ มาจากการเสนอของ
ประธานคณะกรรมการ กรรมการบริหาร ระดับภาค
ข้อ 81 คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ
จานวน 33 คน ประกอบด้วยประธานคณะกรรม 1 คน คณะกรรมการบริห าร ระดับภาค ที่เป็ น
ตัวแทนภาค ภาคละ 5 คน ผู้อานวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการ
พิเศษ เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง กรรมการและเลขานุการ 1 คน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 5
คน มาจากกรรมการและเลขานุการภาค
วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่งและการแต่งตั้งให้เป็นไปตามระเบียบ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ข้อ 16 และข้อ 17(4)
ประธานคณะกรรมการบริหาร ระดับชาติ มาจากความเห็ นชอบของประธานคณะ
กรรมการบริ ห ารระดั บ ภาค กรรมการและเลขานุ ก ารมาจากการเสนอของประธานคณะ
กรรมการบริหาร ระดับชาติ
คณะกรรมการที่เป็ นตัวแทนภาค ให้ ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริห าร
ระดับภาค และกรรมการตามความเห็นของประธานคณะกรรมการบริหาร ระดับภาค
เรื่องที่ 9 ว่าด้วยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
ข้อ98 ให้มีการประกวด แสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษาละ 1
ครั้งทุกปี ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
ข้อ 99 การประกวด แสดง แข่งขันทักษะวิช าชีพ ทักษะพื้นฐาน ดาเนิ นการเป็น 4
ระดับ ดังนี้
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ภาคเรียนที่ 1

(1) การประกวด แสดง แข่งขันระดับสถานศึกษาดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน

(2) การประกวด แสดง แข่งขันระดับจังหวัด ดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อน ระดับ
ภาคไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) การประกวด แสดง แข่งขันระดับภาค ดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อน ระดับชาติ
ไม่น้อยกว่า 30 วัน
(4) การประกวด แสดง แข่งขันระดับชาติ ให้แต่ละภาคส่งผู้ที่ได้รับรางวัลระดับ
ภาค อันดับที่ 1-3 เข้าร่วมประกวด แสดง แข่งขันระดับชาติต่อไป
ข้อ 100 ชนิ ดและประเภททั กษะวิช าชีพ ทั กษะพื้น ฐาน ที่จะจัดให้ มีการประกวด
แสดง แข่งขันให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ เป็นผู้
กาหนด
ข้อ 101 ชนิ ดและประเภททั กษะวิช าชีพ ทั กษะพื้น ฐาน ที่จะจัดให้ มีการประกวด
แสดง แข่งขันครั้งแรกและต้องมีผู้เข้าร่วมประกวด แสดง แข่งขัน ไม่น้อยกว่า 5 ทีม จากทุกภาค โดย
ให้ ด าเนิ น การจั ด ในรู ป แบบการสาธิ ต ระดั บ ภาค ก่ อ นน าเข้ า ร่ ว มการประกวด แสดง แข่ งขั น
ระดับชาติ ต่อไป
ข้อ 102 ชนิดและประเภททักษะวิชาชีพ ที่มีการเรียน การสอนครบทุกภาค แต่มีทีม
แข่งขันไม่ครบ 5 ทีม ของแต่ละภาค ให้สามารถเข้าร่วมประกวด แสดง แข่งขัน ในระดับชาติได้โดย
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร ฯ ระดับชาติ
ข้ อ 103 ในการประกวด แสดง แข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ ทั ก ษะพื้ น ฐาน ให้ มี
คณะกรรมการสองคณะ ดังนี้
(1) คณะกรรมการอ านวยการประกวด แสดง แข่ งขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ ทั ก ษะ
พื้นฐาน
(2) คณะกรรมการด าเนิ น งานประกวด แสดง แข่ งขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ ทั กษะ
พื้นฐาน
ข้อ 104 คณะกรรมการอานวยการประกวด แสดง แข่งขัน มีหน้าที่ ดังนี้
(1) เสนอแนะและให้คาปรึกษา แก่คณะกรรมการจัดการประกวด แสดง แข่งขัน
(2) วินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้
(3) วินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ที่มิได้บัญญัติไว้ในข้อแนวปฏิบัตินี้
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด เกี่ยวกับการประกวด แสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน ตามที่คณะกรรมการบริหาร ฯ มอบหมาย
(5) คาวินิจฉัย มติ คาสั่งของคณะกรรมการบริหาร ฯ ให้เป็นที่สิ้นสุด
ข้ อ 105 คณะกรรมการด าเนิ น งานประกวด แสดง แข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ ทั ก ษะ
พื้นฐาน มีหน้าที่ ดังนี้
(1) จัดการประกวด แสดง แข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ตามระเบียบฯ ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยข้อ 13(2)
(2) เสนอปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากการด าเนิ น งานตามแนวปฏิ บั ติ นี้ เพื่ อ ให้
คณะกรรมการอานวยการประกวด แสดง แข่งขันวินิจฉัย
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(3) รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ต่อคณะกรรมการอานวยการประกวด แสดง
แข่งขันในกรณีที่ประเมินค่าบุคคลหรือคณะบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการประกวด แสดง แข่งขันฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดที่คณะกรรมการบริหารฯ กาหนดไว้
(4) ดาเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการประกวด แสดง แข่งขัน ได้แก่ ใบสมัคร บัญชี
รายชื่อบัตรประจาตัวผู้เข้าแข่งขัน เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันการขึ้นทะเบียนตลอดทั้ง
การสรุปผลและประเมินผลการแข่งขันให้เป็นที่เรียบร้อย
ตลอดทั้งการสรุปผลและประเมินผลการแข่งขันให้เป็นที่เรียบร้อย
ข้อ 106 ระเบียบและกติกาการแข่งขั้นในการประกวด แสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะพื้นฐานระดับชาติ แต่ละหลักสูตร ประเภทวิชา สาขางานให้คณะกรรมการบริหารองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ เป็นผู้กาหนด ข้อคุณ สมบัติของผู้เข้าประกวด แสดง
แข่งขัน ให้เป็นไปตามคณะกรรมการดาเนินการจัดการประกวด แสดง แข่งขันเป็นผู้กาหนด
ข้อ 107 รางวัลการประกวด แสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ให้มีการจัดทา
รางวัลในการประกวด แสดง แข่งขันระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ประกอบด้ว ย โล่รางวัล
ประกาศนียบัตร ดังต่อไปนี้
(1) รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล และหรือเกียรติบัตร
(2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เกียรติบัตร
(3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เกียรติบัตร
(4) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เกียรติบัตร
(5) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 เกียรติบัตร
(6) รางวัลชมเชย
(7) เกียรติบัตร เข้าร่วมประกวด แสดง แข่งขัน
ข้อ 108 ให้คณะกรรมการดาเนินงานจัดการประกวด แสดง แข่งขั้นจัดพิธีมอบรางวัล
เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เรื่องที่ 10 ว่าด้วยคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเ ด่นและสมาชิกดีเด่นภายใต้
การนิเทศ
ข้อ 109 คณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทยแต่ละรับ ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับจังหวัด ประกอบด้วย
ผู้อานวยการสถานศึกษา รองผู้อานวยการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ครูที่มีความรู้ความ
ชานาญเกี่ยวกับ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย โดยประธานคณะกรรมการบริหาร
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้ง
(2) คณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับ ภาค ประกอบด้ว ย
ผู้อานวยการสถานศึกษา รองผู้อานวยการ โดยประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาค เป็นผู้แต่งตั้ง
(3) คณะกรรมการประเมิ น องค์ก ารมาตรฐานดี เด่ น ระดับ ชาติ ประกอบด้ ว ย
ผู้อานวยการสถานศึกษา รองผู้อานวยการ โดยประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ เป็นผู้แต่งตั้ง
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(4) ให้ ดาเนิ นการประเมินให้ แล้ วเสร็จสิ้นก่อนการประชุมวิช าการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย แต่ละระดับ
(5) คณะกรรมการตาม (1) (2) (3) ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม และมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยกาหนด
ข้อ 110 ให้แจ้งผลการประเมินต่อประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่ งประเทศไทย ระดั บ สถานศึ ก ษา ขนาดเล็ ก กลาง ใหญ่ ที่ มี ผ ลการประเมิ น องค์ ก าร
มาตรฐานระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เพื่ อเข้ารับเกียรติบัตร โล่ หรือหนังสือสาคัญ
อื่น ๆ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในระดับนั้น
ข้อ111 คณะกรรมการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มีดังนี้
(1) ระดั บ จั งหวัด ประกอบด้ ว ย ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา รองผู้ อ านวยการ
หั วหน้ างานกิจ กรรมนั กเรีย น นั กศึกษา ครูที่มีความรู้ความช านาญเกี่ยวกับ องค์การนักวิช าชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย โดยประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทยระดับจังหวัด เป็นผู้แต่งตั้ง
(2) ระดั บ ภาค ประกอบด้ ว ย ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา รองผู้ อ านวยการ
โดยประธานคณะกรรมการบริห ารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาค เป็นผู้
แต่งตั้ง
(3) ระดั บ ชาติ ประกอบด้ ว ย ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา รองผู้ อ านวยการ
โดยประธานคณะกรรมการบริห ารองค์การนักวิ ชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ เป็นผู้
แต่งตั้ง
(4) ให้ดาเนินการประเมิน ให้แล้วเสร็จสิ้นก่อนการประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย แต่ละระดับ
(5) คณะกรรมการตาม (1) (2) (3) ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม และมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กาหนด
ข้อ 112 ให้แจ้งผลการประเมินต่อประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่ งประเทศไทยเพื่อเข้ารับเกียรติบัตร โล่ หรือหนังสือสาคัญอื่น ๆ ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในระดับนั้น
เรื่องที่ 11 ว่าด้วยการประเมินผล กิจกรรมชมรมวิชาชีพ
ข้อ 113 วัตถุประสงค์และผู้เข้ารับการประเมิน
(1) การประเมินผลกิจกรรมชมรมวิช าชีพ ตามแนวปฏิ บัตินี้ เป็ นการประเมิ น
เพื่อให้สมาชิกได้สาเร็จการศึกษาครบตามกาหนดในหลักสูตรนั้น ๆ และหรือเพื่อรับหนังสือรับรองการ
ร่วมกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
(2) ผู้เข้ารับการประเมินผลคือ สมาชิกสามัญขององค์การ ที่เรียนในทุกหลักสูตร
ทุกระดับและทุกระบบที่จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษานั้น ๆ
ข้อ 114 ประเภทของกิจกรรม
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(1) กิจกรรมสาหรั บนักเรียน นักศึกษาในระบบชั้นเรียน คือ กิจกรรมที่จัดโดย
สถานศึกษาหรือชมรมวิชาชีพ อันได้แก่ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมชมรมวิชาชีพตามเวลาที่กาหนด
และกิจกรรมกลางของสถานศึกษาหรือกิจกรรมอื่น ๆ
(2) กิจกรรมสาหรับนักเรียน นักศึกษานอกระบบชั้นเรียน คือ กิจกรรมที่จัด โดย
หน่วยงาน ชมรมสมาคมหรือองค์กรอื่นนอกสถานศึกษา อันได้แก่กิจกรรมประจาหน่วยงานนั้น ๆ
กิจกรรมพิเศษที่หน่วยงานกาหนดกิจกรรมที่สมาชิกเข้าร่วมกับ ชุมชน สังคม หรือองค์กรพิเศษอื่น ๆ
ข้อ 115 การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิก
(1) สมาชิกชมรมวิชาชีพต้องชาระเงินค่าลงทะเบียนกิจกรรมอย่างครบถ้วนและ
ถูกต้องตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ.2557 ข้อ 31
(2) นายทะเบียนชมรมวิชาชีพแต่ละชมรมวิชาชีพบันทึกรายชื่อของสมาชิก (ตาม
แบบ อวท.15)
(3) สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆที่ กาหนดไว้ใน ข้อ 114
(4) ให้นายทะเบียนของชมรมวิชาชีพหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะ
กรรมกาบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา บันทึกหลักฐานเข้า
ร่วมกิจ กรรมของสมาชิ กทุกครั้ งและเก็บเอกสารหรือหนังสื อ รับรองการเข้าร่วมกิจกรรม ตามข้อ
114(1) และหรือข้อ 114(2) ไว้เพื่อตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรม
ชมรมวิชาชีพตามที่กาหนด
ข้อ 116 เกณฑ์การประเมินผล
(1) สมาชิ ก ชมรมวิ ช าชี พ จะต้ อ งเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมตามข้ อ 114(1) และหรื อ
114(2) และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดในข้อ 116(2) จึงถือว่าผ่าน (ผ) กิจกรรมชมรมวิชาชีพ ใน
ภาคเรียนนั้น ๆ เพื่อสาเร็จหลักสูตรได้ และหรือเพื่อรับหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา นั้น ๆ
(2) การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม ให้ประเมินทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
ให้ได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของการปฏิบัติกิจกรรม ตามข้อ 114(1) หรือข้อ 114(2)
(3) หลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลอาจเป็นระเบียบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรที่
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา กาหนดหรือหลักฐาน/หนังสือรับรอง
การเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงาน/องค์กรภายนอกสถานศึกษาก็ได้
(4) สมาชิกชมรมวิชาชีพที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามข้อ 116(2) ถือว่าไม่ผ่าน
(มผ) กิจกรรมชมรมวิชาชีพในภาคเรียนนั้น ๆ
ข้อ 117 วิธีประเมินผล
(1) ประธานคระกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับสถานศึกษาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ประกอบด้วย รอง
ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาเป็นประธาน หัวหน้างานกิจกรรมฯ เป็นรองประธาน
ครู ที่ ป รึ ก ษา คณะกรรมการด าเนิ น งานองค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย ระดั บ
สถานศึกษา ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ นายกองค์การ ระดับสถานศึกษา
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นายทะเบียนทุกชมวิชาชีพเป็นกรรมการ และนายทะเบียนองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ (ตามแบบ อวท.16) เป็นปีๆ ไป
(2) นายทะเบี ยนของชมรมวิช าชีพ ตามข้ อ 115(4) น าหลั ก ฐานการเข้ าร่ว ม
กิจกรรมของสมาชิกตามข้อ 114 เสนอผ่านประธานชมรมวิช าชีพ ครูที่ปรึกษาชมรมวิช าชีพ และ
คณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพตามลาดับ
(3) ให้คณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพพิจารณา และประเมินการ
เข้าร่วมกิจกรรมนั้น ของสมาชิกตามหลักเกณฑ์ ในข้อ 116 อนุมัติให้ แล้วเสร็จพร้อมการอนุมัติผ ล
กิจกรรมชมรมวิชาชีพตามลาดับ
(4) ให้ น ายทะเบียนแต่ล ะชมรมวิช าชีพ คัดสาเนาผลการประเมินผลกิจกรรม
ชมรมวิชาชีพที่อนุมัติแล้วเป็น 4 ชุด โดยมอบให้งานทะเบียนของสถานศึกษา 1 ชุด งานวัดผลและ
ประเมินผลของสถานศึกษา 1 ชุด องค์การนักวิ ชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 1
ชุด และมอบให้ชมรมวิชาชีพติดประกาศแจ้งให้สมาชิกชมรมวิชาชีพของตนทราบ 1 ชุด
ข้อ 118 การซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
(1) สมาชิกชมรมวิชาชีพผู้ใดไม่ผ่านกิจกรรมชมรมวิชาชีพ (มผ) ตามข้อ 116(4)
ซึ่งไม่อาจสาเร็จการศึกษาตามหลั กสูตรได้ และ/หรือไม่อาจได้รับหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม
ของ องค์การนั กวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาได้ จะต้องยื่นคาร้องขอซ่อม
กิจกรรมชมรมวิชาชีพ ต่อคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ (ตามแบบ อวท.18) พร้อม
กับชาระเงินค่าลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ข้อ 31(2) ภายใน
สัปดาห์ที่ 2 ของภาคเรียนถัดไปที่งานการเงินของวิทยาลัย
(2) ให้คณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ดาเนินการให้สมาชิกชมรมวิชาชีพผู้ยื่นคาร้องของซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ได้ปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย ตามวัตถุประสงค์สาคัญของชมรมวิชาชีพ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ให้กรรมการประเมินผลรวบรวม
หลักฐานดาเนิ นการเพื่อการประเมินผล แล้วรายงานผลการซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ (ตามแบบ
อวท. 19)
(3) ในกรณีที่สมาชิกผู้ขอซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ไม่ผ่านการประเมินผลตาม
เกณฑ์ ที่ ก าหนด (มผ) ให้ ด าเนิ น การตามข้ อ 118(1) และข้ อ 118(2) จนกว่ าจะผ่ า นเกณฑ์ ก าร
ประเมินผล (ผ) ทั้งนี้ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จในภาคเรียนที่ลงทะเบียนซ่อม
ข้อ 119 ในกรณีที่สมาชิกชมรมวิชาชีพ ลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับค่าระดับคะแนนให้
สูงขึ้น หรือเรียนซ้าบางรายวิช า เรียนภาคฤดูร้อน เรียนระหว่างภาค โดยที่ส มาชิกผู้ นั้นได้ปฏิบั ติ
กิจกรรม ผ่าน (ผ) ไม่ต้องปฏิบัติกิจกรรมชมรมวิชาชีพในภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียนนั้น
ข้อ 120 ในกรณีที่สมาชิกชมรมวิชาชีพได้รับอนุญาตผู้อานวยการสถานศึกษาให้ออก
ฝึกงานหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการตามหลักสูตรที่กาหนด ให้ประผลและนาผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของสมาชิกในสถานประกอบการ โดยครูผู้รับผิดชอบ และครูฝึกในสถานประกอบการ
ข้อ 121 ในกรณี ที่ส มาชิกชมรมวิช าชีพ ย้ายสถานศึกษา ให้ ส ถานศึกษาเดิมจัดส่ ง
หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมและหรือหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมตามข้อ 114 พร้อมหลักฐาน
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การประเมินผลกิจกรรมอื่น ๆ ของสมาชิกผู้นั้นไปยังสถานศึกษาใหม่ โดยแนบไปกับระเบียบผลการ
เรียน (รบ) ของสถานศึกษา
ข้อ 122 ในกรณีที่สถานศึกษาจัดตั้งชมรมอื่น ๆ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
ชมรมวิชาชีพที่สมาชิกสังกัด

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับโครงการและการประเมินโครงการ
1. ความหมายของโครงการ
ความหมายของโครงการ ได้ มีนักวิชาการหลายท่านอธิบายความหมายไว้หลากหลาย
เช่น รัตนะ บัวสนธ์ (2549: 4) ได้ให้ความหมายของโครงการว่า หมายถึง ส่วนย่อยส่วนหนึ่งของแผนงาน
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม ทรัพยากรในการดาเนินงานและระยะเวลาดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น สาราญ มีแจ้ง (2550: 6) กล่าวว่า โครงการ หมายถึง กลุ่มของ
กิจ กรรม แผนงาน หรื อ ส่ ว นหนึ่ งของแผนงานที่ ต้องใช้ท รัพ ยากรในการด าเนิ น การเพื่ อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2550: 80-81) กล่าวว่า โครงการเป็นลักษณะ
งานที่ไม่ใช่งานประจา เป็นงานที่เกิดขึ้ นตามความจาเป็นของสถานการณ์ในสังคม จะต้องดาเนินการ
ไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ภายในระยะเวลาและงบประมาณที่ระบุไว้ที่แน่นอน เมื่องานเสร็จสิ้น
โครงการก็สิ้นสุดลง พิสณุ ฟองศรี (2551: 34) กล่าวว่า โครงการไม่ใช่งานประจาตามปกติที่มีลักษณะ
เป็นโปรแกรมที่กาหนดไว้ตลอด แต่จะช่วยเสริมงานปกติให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ในขณะที่ สมคิด พรมจุ้ย
(2552: 23-24) กล่าวว่า โครงการหมายถึงหน่วยของแผนงานหรือกลุ่มของกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกัน เพื่อการบรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ มีลักษณะเด่นชัดมีระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดที่
แน่น อน และมักจะเป็น งานพิเศษที่ต่างไปจากงานประจา โครงการประกอบด้วยงาน (Task) และ
กิจกรรม (Activity) ซึ่งสอดคล้องกับ เชาว์ อินใย (2553: 2) กล่าวว่า โครงการเป็นส่วนย่อยส่วนหนึ่ง
ของแผนงาน ซึ่งประกอบด้วยชุดของกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างมีระบบ มีการกาหนดทรัพยากรในการ
ดาเนินงาน ระยะเวลาดาเนินงานไว้อย่างชัดเจน โดยออกแบบมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ
และ Royse et al. (2001) ได้ให้ความหมายของโครงการไว้ว่า หมายถึง ชุดของกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่าง
มีระบบ โดยออกแบบมาเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการ
จากการศึกษาความหมายของโครงการโดยนักวิชาการสรุปได้ว่า โครงการหมายถึง
ชุดของกิจกรรมที่ไม่ใช้เป็นกิจกรรมหรืองานปกติ เป็น แผนการดาเนินงานที่เป็นระบบ จะนาไปปฏิบัติ
ได้โดยมีวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานอย่างชัดเจน กิจกรรมมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน มีระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดของงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
2. ความสาคัญของโครงการ
มนุ ษย์ ได้มีการวางแผน หรือกาหนดการดาเนินกิจกรรมในการปฏิบัติงานต่าง ๆ มา
ตั้งแต่ดึกดาบรรพ์แล้ว เพียงแต่ในสมัยก่อนจะมีกิจกรรมไม่มากนักหรือไม่สลับซับซ้อนมากนัก จึงอาจ
กาหนดล าดั บ ขั้น การปฏิบั ติงานไว้ในใจได้ แต่ ในปั จจุ บัน สภาพสั งคมและกิจกรรมต่าง ๆ มีค วาม
ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ การวางแผนหรือโครงการต้องทาอย่างเป็นระบบ ซึ่งความสาคัญของโครงการ
มีดังนี้ (พิสณุ ฟองศรี, 2551: 36)
1. เป็นแนวทางหรือวิธีการที่จะนาไปสู่ปรากฏการณ์ที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นในอนาคต
อย่างมีระบบ โดยมีการกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกิจกรรมต่าง ๆ ไว้
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2. ทาให้การกาหนดลาดับขั้นของกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องทาให้ต่อเนื่องสอดคล้อง
กันอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากรต่าง ๆ และมีประสิทธิผลได้
3. ทาให้เกิดการประสานระหว่างผู้ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องไม่ให้
กิจกรรมบางอย่างขาดหายไปหรือซ้าซ้อนกัน
4. ทาให้เกิดการประเมินผลอย่างมีขั้นตอนและมีคุณภาพที่ดี ทาให้ได้สารสนเทศจาก
การประเมินที่เป็นประโยชน์
กล่าวโดยสรุป ความสาคัญของโครงการเพื่อ เป็นแนวทางหรือวิธีการที่จะนาไปสู่
ปรากฏการณ์ที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีระบบ ทาให้การกาหนดลาดับขั้นของกิจกรรมมี
ความต่อ เนื่ อ งสอดคล้ อ งกั น อย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ท าให้ เกิ ดการประสานระหว่างผู้ ปฏิ บั ติ งานหรือ
หน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และทาให้เกิดการประเมินผลอย่างมีขั้นตอนและมีคุณภาพที่ดี
3. ลักษณะของโครงการที่ดี
โครงการเป็นชุดของกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบเพื่อให้การปฏิบัติ งานในกิจกรรม
ขององค์กรบรรลุเป้าหมาย โดยมีแผนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และกาหนดวัตถุประสงค์ ตามระยะ
เวลาที่กาหนด โครงการที่ดีจะเอื้อประโยชน์แก่บุคคล หน่วยงาน ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ซึ่งลักษณะ
ของโครงการที่ดี 9 ประการ ดังนี้ (พิสณุ ฟองศรี, 2551: 38)
1. มีพื้นฐานมาจากข้อมูลที่เป็นจริงและผ่านการวิเคราะห์แล้ว
2. สนองตอบความต้องการของประชากรหรือผู้รับบริการ
3. สามารถแก้ปัญหา พัฒนาองค์การหรือหน่วยงานได้
4. มีรายละเอียดของวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้สูง
5. สาระของโครงการมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน เช่น วัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ปัญหา กิจกรรมหรือวิธีการดาเนินการ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป็นต้น
6. มีรายละเอียดโครงการเพียงพอ เข้าใจง่าย และสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้สะดวก
7. มีระยะเวลาแน่นอนในการดาเนินงานทั้งเริ่มต้นและสิ้นสุด
8. ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร
9. สามารถติดตามประเมินผลได้
ในขณะที่ สมคิด พรมจุ้ย (2552: 23-24) กล่าวว่าโครงการที่ดีมีลักษณะสาคัญ 6 ประการ ดังนี้
1. มีการกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการที่ ชัดเจน วัตถุประสงค์ของโครงการหนึ่งๆ
อาจมีหลายข้อ
2. มีความเป็นเอกเทศ โครงการแต่ละโครงการจะต้องมีการกาหนดขอบเขตของการ
ดาเนินงานและความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
3. มี การกาหนดรู ป แบบและรายละเอีย ดการด าเนิ น งานที่ ส อดคล้ อ งกลมกลื น กั บ
โครงการหนึ่งๆ จะต้องมีการดาเนินงานต่าง ๆ ที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนสิ้นสุด
โครงการที่เป็นระบบและมีระเบียบ
4. มีการระบุทรัพยากรต่าง ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินงานทั้งทรัพยากรด้านบุคคล และ
แหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนโครงการ งบประมาณและแหล่งเงินทุนที่จะนามาดาเนินงาน
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5. มีการกาหนดระยะเวลาเริ่มต้น และระยะสิ้ นสุ ดที่แน่นอนโครงการจะต้องมีการ
กาหนดจุดเริ่มต้นว่าเริ่มโครงการเมื่อใดและจะดาเนินงานต่อไปจนถึงระยะเวลาอันใดเป็นเวลาสิ้นสุด
โครงการ จึงไม่ใช่เป็นงานที่ทาประจาเรื่อย ๆ แต่มีการกาหนดระยะเวลาไว้อย่างแน่นอน
6. สามารถนาไปปฏิบัติได้เป็นโครงการที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่เป็นโครงการ
ที่เลื่อนลอยหรือสวยหรู นาไปปฏิบัติไม่ได้
นอกจากนี้ เชาว์ อินใย (2553: 10-11) กล่าวว่า โครงการค่อนข้างมีลักษณะที่ชัดเจนซึ่งจะทา
ให้สามารถแยกโครงการที่ดีและไม่ดีออกจากกันได้ ลักษณะของโครงการที่ดี คือ
ประการแรก โครงการต้องมีคณะทางาน (Staffing) โครงการที่ขาดคณะทางานที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญก็จะทางานได้ไม่ประสบผลสาเร็จ ตัวอย่างเช่น โครงการกองทุนหมู่บ้าน 1 ล้านบาท
ก็ต้องมีคณะทางานที่มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการกองทุน คณะทางานอาจจะมีเวลาทางาน
พร้อมกันหลายๆ โครงการ หรืออุทิศตัวเพียงโครงการเดียว
ประการที่สอง โครงการต้องมีงบประมาณ (Budgets) เพราะว่าการทางานของคณะ
บุ คคลต้องใช้ทรัพยากรที่เป็ น เงิน บางครั้งโครงการถูกแบ่งแยกโดยงบประมาณ แต่อย่างไรก็ตาม
มีโครงการที่ใช้เงินทุนน้อย
ประการที่ ส าม การให้ เงิน ทุ น ที่ มั่ น คง (Stable Funding) มี ค วามส าคั ญ ที่ จะท าให้
โครงการประสบความสาเร็จ ขวัญกาลังใจและผลงานจะลดลงเมื่อลูกจ้างไม่ได้รับเงินเดือนตามปกติ
หรือให้ทางานที่ไม่ใช่หน้าที่
ประการที่สี่ โครงการที่ดีมีลักษณะโดดเด่นในตัวของมันเอง โดยสรุป สามารถมองเห็น
ได้หรือเป็นที่รู้จักของสาธารณชน หรือประชาชนจะจาโครงการที่ดีจากคาขวัญ สัญลักษณ์ หรือ การ
โฆษณาของรัฐบาล เช่น โครงการกองทุนหมู่บ้าน 1 ล้านบาท โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคและ
โครงการบ้ านเอื้ ออาทร เป็ น ต้ น เมื่ อ องค์ ก รมี โครงการหลายโครงการ บางครั้งอาจจะมี ป รัช ญา
นโยบาย กระบวนการและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกัน หรือแม้แต่แนวทางการดาเนินงานของคณะทางาน
และเวลาที่ใช้ในการจัดทาโครงการ การเปรียบเทียบทาได้อย่างง่าย ๆ เพื่อแยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างโครงการหนึ่งออกจากโครงการอื่น ๆ
ประการที่ห้า ปรัชญาการให้บริการที่ดี โครงการของรัฐบาล เช่น โครงการ 30 บาท
รักษาทุกโรคจะมีปรัชญาการให้บริการว่า ยินดีต้อนรับทุกคน ปรัชญาการให้บริการเป็นการสื่อสารได้
อย่างชัดเจนว่ากลุ่มลูกค้าต้องถูกต้องเสมอ โครงการที่คลุมเครือ ไม่ชัดเจนจะสร้างปัญหาอย่างมากให้
ผู้ประเมิน ดังนั้น โครงการต่างๆ ที่ดีจะถูกสร้างบนความน่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์ และมีการตีพิมพ์
ในวารสารที่ มี ชื่ อ เสี ย งนั่ น ก็ คื อ ก่ อ นที่ ผู้ ด าเนิ น โครงการจะลงไปแก้ ปั ญ หาสั งคม และเริ่ม ให้ ก าร
ช่วยเหลือจะต้องศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆ เพื่อหาวิธีการที่ดีที่สุดนาไปใช้ในโครงการต่าง ๆ
ประการที่หก โมเดลเชิงทฤษฎี (Theoretical Model) นั่นก็คือ ก่อนที่ผู้จัดทาโครงการ
จะลงไปแก้ปัญหาสังคมและเริ่มให้ความช่วยเหลือ มีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องคิดว่า ทาไมปัญหาจึง
เกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งจะเป็นการทางานที่ดีที่สุดเพื่อจะแก้ไขสถานการณ์นั้นๆ โมเดลเชิงทฤษฎีจะสร้าง
หลักการในแต่ละโครงการ และเสนอแนะวิธีการที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งจะทาให้ความพยายามในการ
แก้ปัญหามีความชัดเจน
กล่าวโดยสรุป โครงการที่ดีควรมีลักษณะดังนี้คือ มีการกาหนดผู้รับผิดชอบหรือมีคณะทางาน
ที่มีการกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ระบุทรัพยากรต่าง ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินงาน การกาหนด

45
รูปแบบและรายละเอียดการกาหนดการดาเนินงานที่สอดคล้อง กลมกลืนกัน มีการกาหนดระยะเวลา
เริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุด และสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
4. ความหมายของการประเมินและการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการเป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญอีกอย่างหนึ่งในการดาเนินโครงการ
การประเมิน โครงการเป็ น การประเมินคุณ ค่ าของงานโครงการ หรือกิจกรรมทางการศึก ษาต่างๆ
นอกจากนี้ยั งเป็ นกระบวนการที่ใช้ในวงการอื่นทั่วไปหรือกิจกรรมอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานนั้น ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับประกอบการตัดสินใจ การเลือกทางเลือกที่เหมาะสมในการ
ปรับปรุง พัฒนา แก้ไข งานโครงการ หรือกิจกรรมนั้น ๆ ให้เจริญก้าวหน้า
ความหมายของการประเมิน
ส าหรั บ ความหมายของการประเมิ น ได้ มี ผู้ ให้ ค วามหมายไว้ม ากมาย ในที่ นี้ จ ะ
กล่าวถึงความหมายของการประเมินที่สอดคล้องกับรูปแบบการประเมินที่ใช้ในครั้งนี้ บางครั้งใช้คาว่า
การประเมินค่าหรือการประเมินผล ซึ่งตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า Evaluation โดยมีผู้ให้ความหมายไว้
ดังนี้
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2550: 8-9) ให้ข้อสรุปว่า การประเมินเป็นกระบวนการ
ตัดสิ น ใจหรือตัดสิน คุณ ค่าขั้น สุ ดท้าย เช่น Assessment ใช้เพื่อหาคาตอบว่านักเรียนเป็นอย่างไร
ได้รับความสาเร็จด้านไหน ส่วน Evaluation ใช้หาคาตอบถึงผลหรือประสิทธิผลการจัดการเรียนการ
สอน เป็น ต้น อาจกล่ าวได้ว่า Assessment เป็นส่วนหนึ่งของ Evaluation ในด้านการประเมินผล
โครงการมีแนวความคิดที่พิจารณาได้จากความหมายของการประเมิน ดังนี้
1) การประเมิ น หมายถึ ง การวั ด ในช่ ว ง ค.ศ. 1900-1930 นั ก ประเมิ น ผลทาง
การศึกษานิยามการประเมินว่าเป็นการวัดผล ทาให้การประเมินเน้นความเป็นปรนัย /ความถูกต้องที่
เป็น อยู่จริงความเที่ยงตรงของการวัดมาตรฐานของเครื่องมือที่ใช้วัด การวิเคราะห์เชิงปริมาณจาก
คะแนนที่วัดได้ การค้น หาเกณฑ์มาตรฐานเพื่อนามาใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานโครงการ
สาหรับการตัดสินใจและการวินิจฉัยคุณค่า
2) การประเมินเป็นการวิจัย กล่าวคือ การประเมินเป็นการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยทางสังคม เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อนาผลการวิจัยมาตัดสินและพัฒ นาโครงการด้านการ
วางแผนและติดตามให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ
น าโครงการไปปฏิ บั ติ มี ก ารประเมิ น มี การออกแบบวิจัย สร้างเครื่องมือ เก็ บ รวบรวมข้อ มูล และ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์และเชิงตรรกวิทยาอย่างเป็นระบบ เพื่อมุ่งตอบคาถามว่าโครงการนั้น
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดหรือไม่ และมีความสาเร็จระดับใด (แต่ไม่มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อแสวงหา
องค์ความรู้ใหม่ๆ) ผลการศึกษาจะนาไปใช้ในการตัดสินใจและเป็นทางเลือกในการปฏิบัติ
3) การประเมินเป็นการตรวจสอบและติดตามผลงานที่ได้ประเมินแล้ว กล่าวอีกนัย
หนึ่งคือโครงการใดที่ได้ผ่านการประเมินแล้ว ก็จะทาการประเมินอีกครั้งเพื่อดูว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
หรือไม่โดยมีกระบวนการและเทคนิควิธีสาหรับอ้างอิงผลการประเมินอย่างมีระบบ
ในส่วนของ อัลคิน (Alkin 1987, อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์ 2547: 2) ให้ความหมายว่า
เป็ นกระบวนการก าหนดขอบเขตการตั ด สิ น ใจ การเลื อกข้ อมู ลที่ เหมาะสมการเก็ บรวบรวมข้ อมู ล
ตลอดจนการเขียนรายงานสรุป เพื่อให้ผู้มีอานาจในการตัดสินใจได้เป็นแนวทางเลือกวิธีการปฏิบัติ
สอดคล้ อ งกับ สมหวัง พิ ธิยานุ วัฒน์ (2549: 6) ที่ ได้ กล่ าวไว้ว่า การประเมิ นค่ าหรือการประเมิ นผล
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หมายถึง การตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งถือเป็นนิยามพื้นฐานในทางการจัดการ การประเมินค่า
หรื อการประเมิน ผลเป็ น กระบวนการที่ ก่อให้ เกิดสารสนเทศเพื่อ การตัดสิ น ใจ การตั ดสิ น ใจเลื อ ก
ทางเลือกโดยอาศัย สารสนเทศที่ถูกต้อง สุพักตร์ พิบูล ย์ (2551: 70) กล่าวไว้ว่า การประเมินเป็น
กระบวนการที่เน้ นการเก็บ รวบรวมข้อมูลแล้ วตัดสิ นคุณค่าของสิ่ งต่าง ๆ โดยเทียบกับเกณฑ์ เป็น
กระบวนการที่ช่วยให้ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ งานประเมินที่พบได้โดยทั่วไป คือ การประเมิน
นโยบาย แผนงาน และโครงการ และ พิสณุ ฟองศรี (2551: 4) ให้ ความหมายของการประเมินว่า
หมายถึ ง กระบวนการตั ด สิ น คุ ณ ค่ า ของสิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใด โดยน าสารสนเทศหรื อ ผลจากการวั ด มา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนด นอกจากนี้ สมคิด พรมจุ้ย (2552: 37) ให้ความหมายของการประเมิน
ว่าหมายถึงการตรวจสอบความ ก้าวหน้าของโครงการหรือแผนงาน ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการนั้ น ๆ ว่ามี มากน้ อยเพี ยงใด ได้ผ ลตามวัตถุประสงค์ห รือไม่เพียงใด ซึ่งเป็นกระบวนการที่
ก่อให้เกิดสารสนเทศ เพื่อช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพสูง การประเมิน (Evaluation)
ประกอบด้วย การวัด (Measurement) บวกกับการตัดสินใจ (Judgment)
จากการศึ ก ษาความหมายดั งกล่ าวข้ างต้ น พอจะสรุป ได้ ว่า การประเมิ น นั้ น เป็ น
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสนเทศที่ชัดเจน
จะได้นาไปใช้ในการตัดสินคุณค่า คุณภาพ และประกอบการตัดสินใจ หาแนวทางเลือกที่เหมาะสมใน
การปฏิบัติต่อไป
ความหมายของการประเมินโครงการ
ในส่ วนที่ เกี่ ย วกั บ ความหมายของการประเมิ น โครงการ ได้ มี นั ก การศึ ก ษาหรื อ
นักวิชาการด้านการประเมินหลายท่านได้ให้ความหมายการประเมินโครงการไว้ เช่น วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์
และสุ ริยา วีรวงศ์ (2551 : 5) กล่ าวว่า การประเมินโครงการ (Project Evaluation) ในความหมาย
“นัก ประเมิน ผล” คือ การพิส ูจ น์ว่า ผลที่ไ ด้รับ เป็น ไปตามที่ค าดหมายหรือไม่ เพียงใด ในขณะที่
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2549: 6) ได้กล่าวไว้ว่า การประเมินค่าหรือการประเมินผล หมายถึงการตัดสิน
คุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งถือเป็นนิยามพื้นฐานในทางการจัดการ นิย ม นิยามการประเมินค่าหรือการ
ประเมินผลว่าเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศเพื่อการติดสินใจ การตัดสินใจเลือกทางเลือก
โดยอาศัยสารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสม เมื่อผ่านการสังเคราะห์ให้เป็นองค์ความรู้ จะทาให้เกิดปัญญา
สอดคล้ อ งกั บ พิ ส ณุ ฟองศรี (2551: 68) ได้ ส รุ ป ความหมายของการประเมิ น โครงการไว้ ว่ า เป็ น
กระบวนการตัดสินคุณค่าของโครงการในระยะหนึ่งระยะใดหรือทุกระยะ โดยนาสารสนเทศจากการวัด
มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เพื่อตัดสินใจจัดทาโครงการ ทดลองหรือนาร่อง ปรับเปลี่ยน
ระงับ ปรับปรุง ขยายผล หรือยกเลิกโครงการนั่นเอง และ เชาว์ อินใย (2553: 4) ให้ความหมายของ
การประเมินโครงการไว้ว่า การประเมินโครงการหมายถึง กระบวนการพิจารณาตัดสินคุณค่า โดยการ
ค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากชุดของกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างมีระบบมาประกอบการตัดสินใจ
ตีค่าผลการดาเนินการนั้นว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการ
จากความหมายของการประเมินโครงการตามแนวคิดของนักการศึกษาดังกล่ าว
พอสรุปได้ว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ แล้วตัดสินคุณค่าหรือปรับปรุงแผนและวิธีการดาเนินงานให้ดียิ่งขึ้น
5. ประเภทของการประเมินโครงการ
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ประเภทของการประเมินโครงการ สมคิด พรมจุ้ย (2552: 38-41) ได้อธิบายไว้ว่า การ
ประเมินแบ่ งได้ห ลายประเภทตามแต่จะใช้เกณฑ์ใดเป็ นหลักในการแบ่ง ประเภทของการประเมิน
แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ แบ่งโดยยึดจุดมุ่งหมายของการประเมิน ยึดหลักในการประเมิน และลาดับ
เวลาในการประเมิน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
1.1 การประเมินเพือ่ ปรับปรุงบางครั้งก็เรียกว่า การประเมินความก้าวหน้า
(Formative Evaluation)
1.2 การประเมินสรุปผลเรียกว่า การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation)
2. แบ่งตามหลักยึดในการประเมิน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
2.1 การประเมินโดยยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก (Goal – Based Evaluation) เป็น
การประเมินที่ว่าทาได้บ รรลุ ป ระสงค์ของโครงการหรือไม่ โดยทราบก่อนประเมิน ว่าโครงการนี้ มี
วัตถุประสงค์อะไรบ้าง
2.2 การประเมินที่อิสระโดยไม่ยึดวัตถุประสงค์โครงการ (Goal– Free Evaluation)
เป็นการประเมินผลทีเ่ กิดขึ้นทั้งหมด โดยไม่ทราบว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนี้มีอะไรบ้าง
3. แบ่ งตามล าดับ เวลาที่ ป ระเมิ น แบ่ งเป็ น การประเมิน ก่ อนเริ่ม โครงการ ขณะ
ดาเนินการโครงการ และหลังจากสิ้นสุดโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ประเมินก่อนเริ่มโครงการ (Pre – Evaluation) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อตัดสิ น ใจเลื อกโครงการตรวจสอบความเหมาะสม ความสมเหตุส มผลของการวางแผนดาเนิน
โครงการ ความเป็ น ไปได้ของโครงการในการนาโครงการไปปฏิบัติ คุณ ภาพของโครงการ รวมทั้ ง
ตรวจสอบโอกาสที่โครงการนั้ นจะประสบความสาเร็จ ตามเป้าหมาย การประเมินก่อนเริ่มโครงการมี
ความเชื่อบนพื้นฐานที่ว่า ถ้าตัวโครงการนั้นได้รับการประเมินว่ามีความเหมาะสม สมเหตุสมผลมี
ความจาเป็น คุณภาพดี มีความเป็นไปได้ โอกาสที่โครงการจะประสบความสาเร็จก็ย่อมสูง เสมือนว่า
โครงการนั้นได้บรรลุผลสาเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง
การประเมินเพื่อการตัดสินใจหรือหาข้อสรุปสาหรับการตัดสินใจเลือกโครงการนี้
มีชื่อเรีย กต่างกัน ส่ วนใหญ่ เรียกว่า “การวิเคราะห์ โครงการ” คาศัพท์ภ าษาอังกฤษใช้ห ลายคา
Project Appraisal, Project Analysis ในวงการธุรกิจอุตสาหกรรม เรียกว่า Feasibility Study
หรือการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เป็นต้น ไม่ว่าจะใช้ชื่อใด แต่โดยหลักการกว้าง ๆ การ
ประเมินในขั้นนี้จะเน้นการพิจารณาใน 3 เรื่องใหญ่ ๆ คือ
1) ความเหมาะสมของโครงการ ประเมิน เพื่ อ วิเคราะห์ ปั ญ หา และความ
จาเป็นของการทาโครงการ (Need Assessment) ซึ่งเป็นการตรวจสอบขั้นต้นเพื่อกาหนดปัญหา
กาหนดความจาเป็น และเหตุผลที่สาคัญในการเริ่มโครงการนั้น ๆ ขึ้น และการศึกษาถึงความเป็นไป
ได้ในการดาเนินโครงการ (Feasibility Studies) โดยพิจารณาความครอบคลุม ดังนี้
- ความเป็นไปได้ทางเทคนิควิชาการ
- ความพร้อมทางการบริหารโครงการนั้นให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามเป้าหมาย
- ความพร้อมในการสนับสนุนทางด้านทรัพยากร โดยเฉพาะความเป็นไปได้
ทางการเงิน กาลังคน วัส ดุและการจัดการ ถ้าเป็นโครงการทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมก็ จะมีการ
วิเคราะห์ทางด้านการตลาด รวมทั้งศึกษาความสอดคล้องกับนโยบาย และปัญหา
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2) การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการดาเนินโครงการ (Return of Investment)
โดยทั่วๆ ไป พิจารณาจากอัตราผลได้ผ ลเสีย วิเคราะห์จุดคุ้มทุน ดูจากอัตราผลตอบแทนการลงทุน
ดาเนินโครงการ (Rate of Return) หรือพิจารณาจากการวิเคราะห์ต้นทุน และประสิทธิภาพใน
การด าเนิ น งาน (Cost Effectiveness Analysis) และดู จ ากการวิ เคราะห์ ค่ าใช้ จ่ ายและผลก าไร
(Cost Benefit Analysis) และดูจากการวิเคราะห์รายจ่ ายโดยเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ หรือการ
วิเคราะห์อรรถประโยชน์ (Cost – Utility Analysis) เป็นต้น สาหรับโครงการทางด้านการศึกษาจะ
เน้นในเรื่องของการวิเคราะห์ Cost – Effectiveness มากกว่า Cost – Benefit
3) การศึกษาและการคาดคะเนถึงผลประโยชน์หรือสิ่งที่อาจจะเกิดตามมาจาก
การดาเนินโครงการนั้น (Consequence Analysis) การศึกษาเชิงคาดคะเนถึงผลที่จะตามมาจากการ
ดาเนินงานยังไม่ค่อยแพร่หลาย แต่จะเป็นสิ่งที่มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ส่วนใหญ่จะพิจารณา
เพื่อค้นหาแรงต้านทานต่อการดาเนินโครงการ เป็นการคาดการณ์ เกี่ยวกับผลที่อาจก่อให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อม ตลอดจนเป็นการรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และกาหนดนโยบาย
สาคัญๆ ซึ่งนาไปสู่การดาเนินงานทีบ่ รรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
3.2 การประเมินในระหว่างการดาเนินงาน (Implementation Evaluation or
Process Evaluation) เป็นการประเมินการดาเนินงานเมื่อนาโครงการที่วางแผนไว้ไปปฏิบัติ ทั้งนี้
เพื่อศึกษาถึงการปฏิบัติงานเป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้หรือไม่ กิจกรรมใดทาได้หรือทาไม่ได้ เพราะ
เหตุใด จุดเด่น จุดด้อย มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง การประเมินกระบวนการดาเนินโครงการนั้น
พยายามตอบคาถามว่าทาไมจึงเกิดปัญหา อุปสรรค หรือไม่เกิดปัญหา อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
ถ้าเกิดปัญหาจะได้ดาเนิ นการปรับปรุงแก้ไขได้ทัน ท่วงที การประเมินในขณะดาเนินโครงการจึงมี
บทบาทในการปรับปรุงการดาเนินโครงการโดยตรง
3.3 การประเมิ น หลั งการด าเนิ น งาน เป็ น การประเมิ น เพื่ อ ตอบค าถามว่ า
โครงการประสบผลสาเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ผลจากโครงการจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการหรือไม่ ผลการดาเนินงานคุ้มค่าหรือไม่ การประเมินในลักษณะนี้จะเป็นการประเมินผลที่
เกิดขึ้น โดยเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยแบ่งการประเมินงานออกเป็น 2
ขั้นตอน คือ 1) ประเมินทันทีที่สิ้นสุดโครงการ 2) การติดตามผลต่อมา โดยเฉพาะการประเมินผล
กระทบของโครงการที่ต้องอาศัยการทิ้งช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น 1 – 2 ปี เป็นต้นไป ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ประเมินไว้ตั้งแต่เริ่มการดาเนิ นงานโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ บางท่าน
เรียกการประเมินลักษณะนี้ว่า การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation)
สาหรับนักวิชาการที่มีแนวคิดที่คล้ายคลึงกัน ได้แบ่งประเภทของการประเมิน โดยแบ่ง
ตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กาหนดขึ้น ประเภทของการประเมินที่จะกล่าวต่อไปแบ่งได้ 5 ประเภท (รัตนะ
บัวสนธ์, 2549: 90 ; ศิริชัย กาญจนวาสี, 2553: 47 – 48 ; พิสณุ ฟองศรี, 2551: 11) ดังต่อไปนี้
1. แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน แบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้
1.1 การประเมิน ความก้าวหน้า (Formative Evaluation) การประเมินแบบนี้
เป็นการประเมินระหว่างการดาเนินงาน ซึ่งควบคู่ไปกับการดาเนินงานของโครงการ โดยพิจารณา
ความก้าวหน้าของสิ่งที่ป ระเมิน ว่าจาเป็น ต้องมีการปรับ ปรุง เปลี่ยนแปลงส่วนใด อีกทั้งรวบรวม
ปัญ หาและอุป สรรคต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ เกิดความเหมาะสม และทาให้ การ
ดาเนินงานมีประสิทธิภาพ

49
1.2 การประเมิ น สรุ ป (Summative Evaluation) เป็ น การประเมิ น ผลเมื่ อ การ
ดาเนิ น งานได้สิ้ น สุ ดลงแล้วท าการตรวจสอบว่ าโครงการได้บรรลุ ผลส าเร็จตามจุดมุ่ งหมายที่ตั้งไว้
หรือไม่เพียงใด ผลที่เกิดขึ้นได้ใช้ทรัพยากรไปอย่างเพียงพอคุ้มค่าหรื อไม่ และทรัพยากรเพียงพอกับ
ความต้องการของผู้รับบริการหรือไม่ มีผลกระทบ (Impact) หรือผลที่ไม่ได้คาดหวังหรือผลพลอยได้
(Side Effects) อะไรบ้าง
2. แบ่งตามช่วงเวลาของการประเมิน แบ่งได้ 8 ประเภท ดังนี้
2.1 การประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น (Needs Assessment) เป็ น การประเมิ น
เบื้องต้นก่อนที่จะจัดทาโครงการ ความต้องการจาเป็น คือ ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นกับ
สภาพที่เป็นอยู่ ทาให้เกิดความจาเป็นในการจัดทาโครงการขึ้นทาให้ได้แนวคิดของการดาเนินงานที่
สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดีและเป็นความต้องการของผู้รับโครงการ
หรือหน่วยงานนั้นอย่างแท้จริง การประเมินความต้องการจาเป็นมีประโยชน์ในการกาหนดนโยบาย
และการวางแผน
2.2 การประเมิ น ความเป็ น ไปได้ (Feasibility Evaluation) เป็ น การศึ กษาสภาพ
ความพร้ อ มด้ า นต่ างๆ ในการจั ด ท าโครงการ โดยท าการศึ ก ษาวิ เคราะห์ ถึ งปั จ จั ย ที่ จ าเป็ น ต่ อ
ความสาเร็จในการทาโครงการ เช่น ด้านกาลังคน เทคนิค สภาพภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ประชากร
การประเมินประเภทนี้ถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่จะต้องทาการสารวจหรือวิจัยอย่างกว้างขวาง แต่ถ้า
เป็นโครงการที่จะทาในองค์กร โรงเรียน อาจใช้ก ารตั้งคาถามเพื่อสารวจความพร้อม เช่น มีคนพอ
หรือไม่ มีเวลาพอหรือไม่ มีงบประมาณพอหรือไม่ เป็นต้น
2.3 การประเมินปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินทรัพยากรจาเป็น
ทีจ่ ะนามาใช้ในการดาเนินโครงการว่ามีความเป็นไปได้ มีความเหมาะสม และเพียงพอหรือทรัพยากร
ที่จาเป็ น ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลา กลุ่มเป้าหมาย เทคโนโลยี และแผนการ
ดาเนินงาน
2.4 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินการบริ หาร
โครงการการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ การนาปัจจัยนาเข้าของโครงการมาใช้เหมาะสมหรือ
กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ มีประโยชน์ในการค้นหาจุดเด่นหรือจุด
ด้อยของโครงการ
2.5 การประเมินผลผลิต (Output/Product Evaluation) เป็นการประเมิ นผลจาก
โครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือไม่คุ้มค่าเพียงใด โดยนาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนดไว้ มุ่งตอบคาถามว่าโครงการประสบความสาเร็จตามแผนที่กาหนดไว้หรือไม่ ผลการประเมิน
จะทาให้ได้สารสนเทศในการพิจารณาตัดสินใจยุติ ปรับ ขยายโครงการ
2.6 การประเมิ น ผลลั พธ์ ห รื อผลกระทบ (Outcome/Impact Evaluation) เป็ นการ
ประเมินผลการดาเนินงานจากโครงการที่จัดทาขึ้น ก่อให้เกิดผลอื่นใดเกิดขึ้นตามมาหรือไม่ เป็นทั้งผล
ที่คาดหวัง และไม่คาดหวัง และทั้งในทางที่ดีและไม่ดี
2.7 การประเมินการติดตาม (Follow up Evaluation) เป็นการดาเนินงานประเมิน
เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานไปแล้วระยะหนึ่ง เช่น อาจเป็น 6 เดือน 1 ปี หรือ 2 ปี เพื่อดูผลที่ได้จากการ
ดาเนินงานโครงการต่างๆ ได้อย่างชัดเจนขึ้น
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2.8 การประเมินอภิมาน (Meta Evaluation) เป็นการประเมินงานประเมิน เป็นการ
พิจารณาตัดสินคุณภาพ หรือคุณ ค่าของการประเมิน ทาให้ทราบถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนของรายงาน
การประเมิน และรายงานการประเมินได้ดาเนินการครอบคลุมกิจกรรมของการประเมินหรือไม่ ซึ่ง
ประกอบด้วยมาตรฐานการใช้ประโยชน์ (Utility) มาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility) มาตรฐาน
ความเหมาะสม (Propriety) และมาตรฐานความถูกต้อง (Accuracy) เพื่อจะได้นาไปพัฒนารายงาน
การประเมินให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป
3. แบ่งตามผู้ประเมิน แบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้
3.1 การประเมิ น โดยผู้ ป ระเมิ น ภายใน (Internal Evaluator Evaluation) การ
ประเมินแบบนี้ ผู้ประเมินเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงานกับสิ่งที่จะประเมิน ข้อดีก็คือ
เป็ น ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งจึ งทราบและเข้ า ใจสิ่ งที่ ป ระเมิ น ได้ เป็ น อย่ างดี ข้ อ เสี ย ก็ คื อ เมื่ อ เป็ น ผู้ ที่ มี ค วาม
เกี่ยวข้องจึงอาจมีความลาเอียงเกิดขึ้นได้
3.2 การประเมิ น โดยผู้ ป ระเมิ น ภายนอก (External Evaluator Evaluation) การ
ประเมินแบบนี้ผู้ประเมินไม่ได้เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่ได้ปฏิบัติงานกับสิ่งที่จะประเมิน
ข้อดีก็คือ มีความเป็นกลางในการประเมิ น แต่มีข้อเสียก็คือไม่เข้าใจรายละเอียดของสิ่งที่ประเมินไม่
ดีพอและเนื่องจากเป็นบุคคลภายนอกอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือในการดาเนินงานประเมิน
4. แบ่งตามมิติการประเมิน แบ่งได้ 4 ประเภท ดังนี้
4.1 การประเมินตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ การประเมินความก้าวหน้า การประเมินผล
สรุปและการประเมินเพื่อการพัฒนา
4.2 การประเมินตามข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลเชิงปริมาณ คุณภาพ และแบบผสม
4.3 การประเมินตามวิธีการประเมิน ได้แก่ การประเมินเชิงธรรมชาติและเชิงทดลอง
4.4 การประเมิ น ตามจุด เน้ น ที่ ป ระเมิ น ได้ แ ก่ การประเมิ น กระบวนการ ผลลั พ ธ์
ผลกระทบ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลตอบแทน และการวิเคราะห์ต้นทุนกับประสิทธิผล
5. แบ่งตามช่วงเวลาเพื่อเอื้อต่อการประเมิน แบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้
5.1 การประเมิน ก่อนดาเนิ นงาน เป็น การประเมิ นผลก่อนจัด กิจกรรมต่ างๆ ของ
โครงการ โดยมุ่งเน้นประเมินตัวโครงการว่ามีความสอดคล้องสัมพันธ์กันในแต่ละส่วนหรือไม่ มีความ
เป็ นไปได้ คุ้มทุน มีเวลาเพีย งพอหรือไม่ และจะมีอุปสรรค หรือปัญหาอะไรที่จะทาให้โครงการไม่
สามารถดาเนินการได้ การประเมินก่อนดาเนินงานมีประโยชน์ในการตัดสินใจดาเนินโครงการ
5.2 การประเมิ น ระหว่ า งการด าเนิ น งาน การประเมิ น แบบนี้ ค วบคู่ ไปกั บ การ
ดาเนินงานของโครงการ โดยพิจารณาความก้าวหน้าของสิ่งที่ประเมินว่าจาเป็นต้องมี การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงส่วนใด เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและทาให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
5.3 การประเมินหลังดาเนินงาน เป็นการประเมินผลเมื่อการดาเนินงานได้สิ้นสุดแล้ว
ทาการตรวจสอบว่าโครงการได้บรรลุผลสาเร็จตามจุดมุ่ งหมายที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใด ผลที่เกิดขึ้นได้ใช้
ทรัพยากรไปอย่างเพียงพอคุ้มค่าหรือไม่ และทรัพยากรเพียงพอกับความต้องการของผู้รับบริการ
หรือไม่ มีผลกระทบ (Impact) หรือผลที่ไม่ได้คาดหวังหรือผลพลอยได้ (Side Effect) อะไรบ้าง
การประเมินก่อนดาเนินงานจะใช้การประเมินบริบทและการประเมินปัจจัยนาเข้า การ
ประเมินระหว่างการดาเนินงานจะใช้การประเมินกระบวนการ ส่วนการประเมินหลังการดาเนินงานจะ
ใช้การประเมินผลผลิตและการประเมินผลลัพธ์

51
นอกจากนี้ แพทตัน (Patton, 2004: 277) ได้ แบ่ งประเภทการประเมิ นตามเกณฑ์ มิ ติ
การประเมินเป็น 4 ประเภท คือ
1. ตามวัตถุป ระสงค์แบ่ งได้เป็ นการประเมิ น ความก้าวหน้า ประเมินผลสรุปและ
ประเมินเพื่อการพัฒนา
2. ตามข้อมูลแบ่งได้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ คุณภาพและแบบผสม
3. ตามการประเมินแบ่งได้เป็น เชิงธรรมชาติ และเชิงทดลองหรือเชิงระบบ
4. ตามจุดเน้นที่ประเมินแบ่งได้เป็น การประเมินกระบวนการ ผลลัพธ์ผลกระทบการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลตอบแทน และการวิเคราะห์ต้นทุนกับประสิทธิผล
กล่าวโดยสรุปการประเมินแบ่งได้หลายประเภทตามแต่จะใช้เกณฑ์ใดเป็นหลักในการ
แบ่งประเภทของการประเมิน ซึ่งในการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัย การอาชีพบ้านตาก ได้ใช้ประเภทของการประเมินโดยการ
บูรณาการประเภทต่าง ๆ โดยเน้นการประเมินแบบแบ่งตามช่วงเวลาของการประเมิน
6. ความสาคัญของการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการอย่างมีระบบย่อมจะมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารโครงการตระหนักถึง
คุณ ภาพของแผนและโครงการที่กาหนดขึ้นไว้ว่า สามารถสนองตอบความต้องการของสังคมหรือ
สามารถแก้ ไขปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ได้ ม ากน้ อ ยเพี ย งใดและช่ ว ยให้ ผู้ บ ริ ห ารสามารถตั ด สิ น ใจในการ
ดาเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการให้มีความถูกต้อง เหมาะสม ส่งผลให้โครงการนั้นดาเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุถึงเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ทุกประการ
นักวิชาการด้านการประเมินหลายท่านได้กล่าวถึงความสาคัญของการประเมินโครงการ ไว้
ดังนี้ ประชุม รอดประเสริฐ (2549: 65) กล่าวไว้ว่า การประเมินโครงการมีความสาคัญและประโยชน์ คือ
1. การประเมินโครงการจะช่วยทาให้การกาหนดวั ตถุประสงค์และมาตรฐานของ
การดาเนินการมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
2. การประเมินโครงการช่วยให้การใช้ทรัพยากรของโครงการเป็นไปอย่างคุ้มค่า
หรือเกิดประโยชน์เต็มที่
3. การประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์และดาเนินงานเป็นไปด้วยดี
4. การประเมินโครงการช่วยแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบของโครงการและทาให้
โครงการมีข้อที่ทาให้เกิดความเสียหายลดน้อยลง
5. การประเมินโครงการช่วยควบคุมคุณภาพของโครงการ
6. การประเมินโครงการ ช่วยสร้างขวัญ กาลั งใจและสร้างความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในโครงการ
7. การประเมินโครงการช่วยตัดสินใจในการบริหารโครงการ เป็นข้อมูลอย่างสาคัญ
ในการวางแผนหรือกาหนดนโยบายของผู้บริหารโครงการ
ในขณะที่ สมคิด พรมจุ้ย (2552: 37-38) กล่าวถึงความสาคัญและประโยชน์ของ
การประเมินว่า การประเมินเป็นกิจกรรมที่สาคัญในวงจรการวางแผนและบริหารงานโครงการ เพราะ
การประเมินมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผน และบริหารโครงการ ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้
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1. ช่ วยให้ ได้ ข้อมู ลและสารนิ เทศต่ างๆ เพื่ อน าไปใช้ ในการตั ดสิ นใจเกี่ ยวกั บการ
วางแผนและโครงการ ตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่างๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
ตลอดจนการตรวจความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรม
2. ช่วยทาให้การกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน
3. ช่ ว ยในการจั ด หาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความก้ า วหน้ า ปั ญ หา อุ ป สรรคของการ
ดาเนินงานโครงการ
4. ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสาเร็จ และความล้มเหลวของโครงการเพื่อนาไปใช้
ในการตั ด สิ น ใจ และวินิ จ ฉั ย ว่าจะด าเนิ น โครงการในช่ ว งต่อ ไปหรือ ไม่ จะยกเลิ ก หรือขยายการ
ดาเนินงานโครงการต่อไป
5. ช่วยให้ได้ข้อมูลที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการดาเนินโครงการว่าเป็นอย่างไร
คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่
สาหรับ เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2550 : 93 – 95) ได้กล่ าวถึงประโยชน์ของการ
ประเมินโครงการต่าง ๆ ไว้ดังนี้
1. เป็ นเครื่องมือของการรับรองคุณภาพในการบริการ ถึงแม้จะไม่สามารถประกัน
ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูงสุดของโครงการได้
2. ช่วยให้ผู้สนับสนุนด้านเงินลงทุนได้รับทราบปัญหาหรืออุปสรรคในการดาเนินงาน
ของโครงการ โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์จากสภาพการณ์ที่เป็นจริง
3. ช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณค่าสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ช่วยชี้ให้เห็นความสาคัญของแต่ละโครงการตามลาดับก่อนหลัง โดยสามารถจะ
ทราบได้ว่าโครงการใดมีความจาเป็นเร่งด่วนกว่ากัน
5. ช่วยให้ได้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้รับบริการ ข้อมูลประเภทนี้ทาให้ทราบถึงข้อจากัด
และปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อนามาปรับปรุงโครงการ
6. ช่วยให้ทราบถึงผลผลิตของโครงการทั้งในด้านที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์
ควบคู่กันไป
นอกจากนี้ พิสณุ ฟองศรี (2551: 36) ได้สรุปว่าความสาคัญของการประเมินโครงการต้อง
ทาเป็นระบบ ซึ่งมีความสาคัญ และจะช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ดังนี้
1. เป็นแนวทางหรือวิธีการที่จะนาไปสู่ปรากฏการณ์ที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นในอนาคต
อย่างมีระบบ โดยมีการกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกิจกรรมต่าง ๆ ไว้
2. ทาให้การกาหนดลาดับชั้นของกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องทาให้ต่อเนื่องสอดคล้อง
กันอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากรต่าง ๆ และมีประสิทธิผลได้
3. ทาให้เกิดการประสานระหว่างผู้ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไม่ให้
กิจกรรมบางอย่างขาดหายไปหรือซ้าซ้อนกัน
4. ทาให้เกิดการประเมินผลอย่างมีขั้นตอน และมีคุณภาพที่ดี ทาให้ได้สารสนเทศ
จากการประเมินที่เป็นประโยชน์
กล่าวโดยสรุปความสาคัญของการประเมินโครงการ เป็นการช่วยให้ผู้บริห ารโครงการ
ตระหนักถึงคุณภาพของแผนและโครงการที่กาหนดขึ้นไว้ว่า สามารถสนองตอบความต้องการของ
สังคมหรือสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดและช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการ
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ดาเนินการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการให้มีความถูกต้อง เหมาะสมส่งผลให้โครงการนั้นดาเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุถึงเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างไร
7. กระบวนการประเมินโครงการ
ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการประเมินโครงการ สมคิด พรมจุ้ย (2552: 43-48) ได้กล่าว
ไว้ว่า ในการประเมินโครงการซึ่งถือเป็นการวิจัยรูปแบบหนึ่ง มีกระบวนการดาเนินการประเมิน เป็น
ขั้นตอน ดังนี้
1) ประเมินอะไร : การวิเคราะห์โครงการที่มุ่งประเมิน
2) ทาไมจึงต้องประเมิน : หลักการและเหตุผลของการประเมิน
3) ประเมินเพื่ออะไร : กาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน
4) มีแนวคิดทฤษฎีอะไรบ้าง : ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการประเมิน
5) จะประเมินได้อย่างไร : การออกแบบการประเมิน
- กาหนดรูปแบบการประเมิน
- กาหนดประเภทของตัวแปรหรือข้อมูลหรือตัวชี้วัด
- กาหนดแหล่งข้อมูล / ผู้ให้ข้อมูล
- กาหนดเครื่องมือ / วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
- กาหนดแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล
- กาหนดเกณฑ์การประเมิน
6) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมีอะไรบ้าง : เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
7) จะเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการใด : การเก็บรวบรวมข้อมูล
8) จะสรุปข้อมูลให้มีความหมายได้อย่างไร : การวิเคราะห์ข้อมูล
9) จะนาผลการประเมินไปใช้ได้อย่างไร : รายงานผลการประเมิน
ในการดาเนินงานขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 เมื่อเสร็จสิ้นถึงขั้นตอนที่ 5 ผลลัพธ์ของงาน
ที่นักประเมินได้ก็คือ เค้าโครงการประเมิน (Evaluation Proposal) หรือแผนการประเมินโครงการ
ซึ่งอยู่ในสภาพพร้อมที่จะนาไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป
รายละเอียดการดาเนินการประเมินโครงการในแต่ละขั้นตอนมีดังนี้
1. วิเคราะห์โครงการที่มุ่งประเมิน : ประเมินอะไร
ในส่ ว นนี้ เป็ น การบรรยายโครงการเพื่ อ ให้ เกิ ด ความรู้ เกี่ ย วกั บ โครงการที่ มุ่ ง
ประเมิน
โครงการคือ กลุ่มของกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมีความเป็นเอกเทศ และแต่
ละกิจกรรมจะมีเป้าหมายอันเดียวกัน มีลักษณะที่เด่นชัด มีการกาหนดเวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุด
โครงการ และมักจะเป็นงานพิเศษที่ต่างไปจากงานประจา
1.1 ประโยชน์ของการวิเคราะห์โครงการที่มุ่งประเมิน
การวิเคราะห์/บรรยายโครงการที่มุ่งประเมินมีประโยชน์ที่สาคัญอย่างน้อย
4 ประการ คือ
1.1.1 ทาให้ผู้ประเมินรู้จักโครงการนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น หรือรู้ จักเป็นอย่างดี
ก่อนที่จะประเมิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็นนักประเมินภายนอก
1.1.2 ทาให้มองเห็นกรอบแนวทางในการวางแผนประเมินโครงการ
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1.1.3 เมื่อพบจุดเด่น – จุดด้อย หรือความสาเร็จ – ล้มเหลวของโครงการ
นั ก ประเมิ น จะสามารถอธิ บ ายเหตุ ผ ล หรื อ สาเหตุ ได้ อ ย่ า งคมชั ด ยิ่ ง ขึ้ น โดยวิ เคราะห์ เชื่ อ มโยง
ความสาเร็จ ความล้มเหลวนั้นกับสภาพการดาเนินงานโครงการ
1.1.4 จะเป็นประโยชน์ต่อการบรรยายโครงการไว้ในรายงานการประเมินใน
ชั้นของการเขียนรายงานการประเมิน
1.2 การวิเคราะห์โครงการทีม่ ุ่งประเมิน
เป็นการยากที่ผู้ประเมินจะสามารถประเมินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยปราศจากความรู้เกี่ยวกับโครงการที่มุ่งประเมิน โดยข้อเท็จจริงและหลักการของการประเมิน
โครงการ ยิ่ งผู้ ป ระเมิน มีความรอบรู้เกี่ยวกับ โครงการที่ มุ่งประเมิ นมากเท่า ใดก็ ยิ่งท าให้ ส ามารถ
ประเมินโครงการนั้นได้อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นที่ยอมรับแก่คนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้ประเมิน
ควรทาการศึกษาหรือบรรยายโครงการที่มุ่งประเมินโดยการวิเคราะห์เอกสารโครงการ และเอกสารที่
เกี่ยวข้องตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการตามหัวข้อต่อไปนี้
1.2.1 โครงการมีความเป็นมาอย่างไร ใครทา ทาไมต้องทาโครงการนี้ ทา
แล้วได้อะไร ตลอดจนหลักการและเหตุผลของโครงการ
1.2.2 ลั ก ษณะของโครงการ เป็ น โครงการทดลอง โครงการประจ าที่
ดาเนินการต่อเนื่อง หรือโครงการพิเศษ เป็นต้น
1.2.3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการคืออะไร ปฏิบัติประเมินได้
หรือไม่
1.2.4 รูปแบบการบริหารโครงการเป็นอย่างไร ผู้บริหารโครงการมีใครบ้าง
มีบุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือไม่
1.2.5 ทรัพยากรของโครงการมีอะไรบ้าง ใครหรือหน่วยงานใดเป็นผู้สนับสนุน
งบประมาณ
1.2.6 มีกิจกรรม เนื้อหาสาระ และขั้นตอนในการดาเนินโครงการอย่างไร
1.2.7 โครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อไร
1.2.8 มีการกาหนดเกณฑ์ในการตัดสินผลสาเร็จของโครงการหรือไม่ ถ้ามี
เกณฑ์เหล่านั้นคืออะไร
1.2.9 โครงการมีความเหมาะสมเพียงไรในเรื่องของความชัดเจน เป้าหมาย
ผลงานและความเป็นไปได้ของโครงการ
2. หลักการและเหตุผลของการประเมิน : ทาไมจึงต้องประเมิน
ในขั้นตอนนี้ต้องกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ ตลอดจนความจาเป็นและ
ความสาคัญของการประเมินผลโครงการนี้ รวมถึงผลดีของการประเมินโครงการหรือผลเสียที่อาจจะ
เกิดขึ้นถ้าไม่ได้ทาการประเมินผลโครงการ เป็นส่วนที่นาไปสู่การค้นคว้าเกี่ยวกับเหตุผล และความ
เป็นมาของโครงการที่จะถูกประเมินว่าทาไมต้องมีก ารประเมินเพื่อทราบความก้าวหน้า ทราบผลของ
โครงการปั ญ หาและอุ ป สรรคของโครงการ ฯลฯ ประเมิ น เพื่ อใคร ผู้ ส นั บ สนุ นโครงการ ผู้ ดาเนิ น
โครงการหรื อ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้อ งและจะน าผลของการประเมิ น ไปใช้ ได้ อ ย่ างไร เพื่ อ ปรับ ปรุง พั ฒ นา
โครงการ บริหารงาน ตัดสินใจยุบ หรือต่อโครงการ ฯลฯ
3. การกาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน : ประเมินเพื่ออะไร
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วัตถุประสงค์ของการประเมินเป็นกรอบหรือทิศทางให้ทราบว่าการประเมินครั้งนี้
มุ่งศึกษา มุ่งประเมินในด้านใดบ้ าง จะเป็นการควบคุมทิ ศทางการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งหมด การ
ประเมินโครงการนั้นมุ่งให้ได้ข่าวสาร หรือข้อมูลที่เชื่อถือได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการตั้งวัตถุประสงค์ของการประเมิน จะต้องเขียนอย่างชัดเจน
และให้ทิศทางในการประเมินต้องตรงกับความต้องการใช้ผลการประเมินของผู้บริหารโครงการและผู้ที่
เกี่ยวข้อง เฉพาะเจาะจงวัดได้ ประเมินได้ เป็นปรนัย และเป็นที่ยอมรับของผู้ถูกประเมิน
ในการกาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน บ่อยครั้งที่ได้ใช้แบบจาลองการประเมินเป็น
กรอบในการกาหนดวัตถุประสงค์ในการประเมิน ตัวอย่างเช่น
1) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ
2) เพื่อประเมินการบริหารโครงการ
3) เพื่อประเมินกระบวนการดาเนินงานของโครงการ
4) เพื่อประเมินผลการดาเนินงาน และผลกระทบของโครงการ
4. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการประเมิน : มีแนวคิดทฤษฎีอะไรบ้าง
เป็นการศึกษาถึงแนวคิด หลักการ ทฤษฎี แนวทางในการประเมิน แบบจาลอง
การประเมินรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมิน ตลอดจนศึกษากรณีตัวอย่าง งานประเมิน
ที่ทาการประเมินโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งจะทาให้นักการประเมินโดยเฉพาะนักประเมิน
มือใหม่ เห็นแนวทางในการดาเนินงานประเมินได้ชัดเจนมากขึ้น
5. การออกแบบการประเมิน : จะประเมินได้อย่างไร
ในขั้นนี้เป็นการกาหนดกรอบแนวทางการประเมินในรายละเอียดว่าตัวแปร หรือ
ข้อมูลที่ต้องการศึกษามีข้อมูลด้านใดบ้าง จะสุ่มตัวอย่างอย่างไร เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งใด มี
แนวทางการวัดอย่างไร และจะวัดด้วยเครื่องมือประเภทใด จะนาข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างไรและตัดสิน
ผลการประเมินด้วยเกณฑ์อะไร
6. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน : เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมีอะไรบ้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมีหรือยัง จะใช้เครื่องมือที่มีอยู่แล้ว หรือจะต้องสร้าง
ขึ้นมาใหม่ ถ้าสร้างเครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องสร้างให้ครอบคลุ มวัตถุประสงค์ของ
การประเมิน ข้อคาถามควรเฉพาะเจาะจง เป็นปรนัย ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ทดลองใช้และ
ตรวจสอบคุณภาพขั้นพื้นฐานของเครื่องมือ เช่น ดัชนีความเที่ยง ความตรง ความยาก ฯลฯ ก่อนที่จะ
น าเครื่ อ งมื อ ไปใช้ จ ริ ง เครื่ องมื อ ที่ ใช้ ในการประเมิ น อาจจะเป็ น แบบสอบถาม แบบส ารวจ แบบ
สัมภาษณ์ แบบแจงนับ แบบวิเคราะห์ และแบบทดสอบ เป็นต้น
7. การเก็บรวบรวมข้อมูล : จะเก็บรวบรวมข้อมูลได้ด้วยวิธีการใด
ในขั้นนี้จะเป็นส่วนนาไปสู่ความชัดเจนในวิธี การเก็บรวบรวมข้อมูล คือจะทาให้
ทราบว่าอะไรคือแหล่งของข้อมูลที่ต้องการ จะต้องเก็ บข้อมูลที่ไหน เมื่อไร จากใคร เวลาใด และจะใช้
เทคนิควิธีใดในการเก็บรวบรวมข้อมูลจึงจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความ
ละเอียดสมบูรณ์ และถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในการปฏิบัติผู้ประเมินไม่จาเป็นต้องอาศั ยวิธีการ
ใดวิธีการหนึ่ งเท่ านั้ น ในการเก็ บ รวบรวมข้อมูล อาจจะเลื อกใช้วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลายวิธี
ที่ตอบสนองสภาพการดาเนินงานโครงการที่รับผิดชอบได้อย่างดีที่ผู้ประเมินอาจเลือกใช้ หรือคิดค้น
วิธีก ารใหม่ ได้ ต ลอดเวลา ตั ว อย่ า งวิ ธีก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ น่ าสนใจ และน่ าจะสอดคล้ อ งกั บ
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ธรรมชาติ ของการประเมิน โครงการ ได้แก่ การวิเคราะห์ผ ลงาน การสอบถาม การสัมภาษณ์ การ
ทดสอบความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน การประชุ ม ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง การใช้ ส ถานการณ์ จ าลอง
การอภิปรายการใช้เทคนิคเดลฟาย การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การนับ การวัด เป็นต้น
8. การวิเคราะห์ขอ้ มูล : จะสรุปข้อมูลให้มีความหมายได้อย่างไร
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลปกติจะไม่ใช้ วิธีการที่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก อาจใช้
วิธีการเชิงสถิติบ้าง ตามความจาเป็น เช่น ถ้าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ สามารถนามาวิเคราะห์โดยสถิติ
ต่าง ๆ อาทิ เช่ น แจกแจงความถี่ค่ ามั ช ฌิ ม เลขคณิ ต ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน อัต ราส่ ว น ร้อยละ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ t – test, F – test เป็นต้น ข้อควรระวังใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ จะใช้สถิติใดต้องตรวจสอบว่ าข้อมูลเป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่ ส่วนข้อมูลที่
ไม่ใช่ปริมาณนั้นสามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลกับเกณฑ์ หากผลการ
เปรียบเทียบ สอดคล้องกัน หรือผ่านเกณฑ์หรือแตกต่างกันอย่างชัดเจน การตัดสินคุณค่าก็อาจทาได้
อย่างตรงไปตรงมา แต่ถ้าเป็นกรณีที่ข้อมูลมีลักษณะกล้ากึ่งกันการตัดสินคุณค่าจะยากลาบากมากขึ้น
และในกรณีดังกล่าว อาจต้องดูข้อมูลสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ประกอบด้วย
9. รายงานผลการประเมิน : จะนาผลการประเมินไปใช้ได้อย่างไร
เป้าหมายปลายทางของการประเมินโครงการ คือ การนาข้อมูลผลการประเมินไป
ใช้ เพื่อการวินิจฉัย สั่งการ หรือตัดสินใจในการปรับปรุง และพัฒนางานโครงการนับว่าเป็นขั้นตอนที่
สาคัญที่สุด ดังนั้นในขั้นตอนนี้นักประเมินจะต้องจัดทารายงานการประเมินเพื่อนาเสนอเป็นขั้นตอนที่
สาคัญที่สุด ขั้นตอนนี้นักประเมินจะต้องจัดทารายงานการประเมินเพื่อนาเสนอให้ผู้บริหารได้ใช้เป็น
ข้อ มูล ประกอบการตัด สิ น ใจ รายงานการประเมินสามารถทาได้ ใน 2 ลั กษณะ คือ รายงานสรุป
สาหรับผู้บริหารเป็นรายงานการสรุปผลการประเมินที่สั้นกะทัดรัด ปกติมีความยาว 1 – 3 หน้า ให้
สารสนเทศที่ใช้ประกอบการตัดสินใจสาหรับผู้บริหารได้ ลักษณะของรายงานประกอบด้วยส่วนสาคัญ
3 ส่ว น คือ วัตถุป ระสงค์ของการประเมิน ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ สาหรับรายงานการ
ประเมินฉบับสมบูรณ์ทั่วไปจะมีรายละเอียดที่ชัดเจนครอบคลุมวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการประเมิน
เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง วิ ธี ก ารประเมิ น ผลวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล สรุ ป ผลการประเมิ น และ
ข้อเสนอแนะ
สอดคล้ อ งกับ พิ ส ณุ ฟองศรี (2551: 102-105) ที่ ได้ ก ล่ าวถึงกระบวนการประเมิ น
โครงการหรื อขั้น ตอนการประเมิน โครงการไว้ว่า การประเมินโครงการมีขั้น ตอนเช่นเดียวกับ การ
ประเมินสิ่งอื่น ๆ ซึ่งในที่นี้เห็นควรเป็น 8 ขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็ นการประเมินก่อน ระหว่าง หรือสิ้นสุด
โครงการก็ ต าม และถ้ า การประเมิ น งานประเมิ น โครงการด้ ว ยก็ จ ะเป็ น 9 ขั้ น ตอน คื อ เป็ น การ
ตรวจสอบผลการประเมินนั่นเอง ในขั้นตอนต่าง ๆ ทัง้ 8 ขั้นตอน อาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมได้
เช่น บางขั้นตอนอาจมีรายละเอียดแตกต่างกันบ้างตามลักษณะของโครงการที่จะประเมิน และปัจจัย
อื่นบางขั้นตอนก็มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน บางขั้นตอนก็อาจยุบรวมกันได้ บางขั้นตอนก็อาจสลับกัน
ได้ ฯลฯ เป็นต้น สาหรับสาระโดยสรุปของขั้นตอนทั้ง 8 มีดังนี้
1. การศึกษาแนวคิดการประเมินและศึกษาวิเคราะห์ โครงการ พร้อมทั้งข้อมูล ที่
เกีย่ วข้องการจะประเมินสิ่งใดหรือประเมินโครงการ ผู้ประเมินต้องศึกษาแนวคิดการประเมินโครงการ
และสาระที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาจศึกษาเรื่องการติดตามโครงการด้วยก็ได้ ตลอดจนอาจศึ กษาเพิ่มเติม

57
จากเอกสารอ้างท้ายบท และเอกสารหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วยก็ได้ หลังจากนั้นก็ต้องศึกษา
วิเคราะห์โครงการที่จะประเมิน และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งจากเอกสาร บุคคลที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ผลจากการศึกษาดังกล่าวก็เพื่อให้ได้ข้อสรุปนาไปกาหนดเป็นวัตถุ ประสงค์ หรือ
ประเด็ น การประเมิ น และพั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด ในขั้ น ตอนต่ อ ไป โดยอาจนั บ ได้ ว่ า ในขั้ น ตอนที่ 1 นี้
เป็นการศึกษารายละเอียด โดยยังไม่ลงมือทาอะไรเป็นหลักเป็นฐาน จะเริ่มลงมือเขียน หรือปฏิบัติการ
เตรียมการประเมินโครงการเบื้องต้นในขั้นที่ 2 ต่อ
2. การกาหนดวัตถุประสงค์หรือประเด็นการประเมินและตัวชี้วัด
ในขั้นตอนนี้นาผลสรุปจากการศึกษาของขั้นตอนที่ 1 มากาหนดวัตถุประสงค์
หรือประเด็นการประเมิน เมื่อได้วัตถุประสงค์ หรือประเด็นการประเมินที่ชัดเจน คงที่ หรือค่อนข้าง
ชัดเจนแล้ว ก็จะเป็นตัวตั้งให้นาไปพัฒนาตัวชี้วัด ซึ่งวัตถุประสงค์ หรือประเด็นการประเมินอาจได้จาก
วัตถุประสงค์โครงการ รูปแบบการประเมิน ความต้องการของผู้ใช้ผลการประเมิน หรือผู้ว่าจ้าง หรือ
ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ร้องขอ ฯลฯ ให้ประเมิน ประสบการณ์ของผู้ประเมินเอง หรือได้จากการร่วมกัน
กาหนดของผู้เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยอาจได้จากหลาย ๆ แหล่งร่วมกันก็ได้
การกาหนดวัตถุประสงค์หรือประเด็นการประเมิน ถ้าจะให้สะดวกรวดเร็วแบบ
อาหารกึ่งสาเร็จรูปก็สามารถใช้รูปแบบการประเมินที่กาหนดประเด็นการประเมิ นมาให้แล้วก็ได้ เช่น
รูปแบบ CIPP และรูปแบบของ Kirkpatrick เป็นต้น แต่ก็ต้องประเมินให้ครบข้อกาหนดของรูปแบบ
คล้ายกับต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่กาหนด เข้าทานองง่ายตอนแรกแต่อาจยุ่งยาก
ตอนหลัง ซึ่งจากประสบการณ์ พบว่า นักประเมินที่ชานาญมักจะไม่ใช้รูปแบบการประเมินเพราะจะทาให้
มีความยืดหยุ่นน้อย
เมื่อได้วัตถุประสงค์ หรือประเด็นการประเมินแล้ว ก็จะใช้เป็นกรอบในการเลือก
พัฒนา หรือสร้างตัวชี้วัด ซึ่งในทางปฏิบัติตัวชี้วัดสาหรับการประเมินโครงการยังมีไม่เพียงพอ หรือไม่
ตรงกับ โครงการที่จ ะประเมิน ผู้ป ระเมินจะต้องพัฒ นาด้วยการปรับให้ สอดคล้องกับโครงการที่จะ
ประเมิ น หรื อ สร้ า งขึ้ น ใหม่ ซึ่ งตั ว ชี้ วั ด ที่ ได้ จ ะเป็ น ตั ว ตั้ ง ในการก าหนดเกณฑ์ ค่ า น้ าหนั ก (ถ้ า มี )
แหล่งข้อมูล เครื่องมือ และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้น ถ้าตัวชี้วัดไม่ชัดเจนพอก็จะส่งผลต่อการเตรียม
งานในขั้นต่อไปได้ บางครั้งต้องกลับมาปรับตัวชี้วัดใหม่ก็มี ตัวชี้วัดเป็นเรื่องสาคัญมากในการประเมิน
โครงการหรือประเมินสิ่งอื่น ๆ
3. การกาหนดเกณฑ์และค่าน้าหนัก (ถ้ามี)
คาว่า เกณฑ์ในที่นี้ หมายถึง เกณฑ์การตัดสิน ส่วนค่าน้าหนัก หมายถึง ระดับ
ความส าคั ญ ของประเด็ น การประเมิ น และตั ว ชี้ วั ด ซึ่ งยิ่ งเกณฑ์ มี ค วามละเอี ย ดและค่ า น้ าหนั ก
สอดคล้องกับสภาพโครงการเท่าไร สารสนเทศจากการประเมินก็ยิ่งครอบคลุมชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น
แม้ว่าต้องแลกกับความยุ่งยากบ้างก็ตาม เช่นเดียวกับความละเอียดของจอภาพ เครื่องรับโทรทัศน์
หรือจอคอมพิวเตอร์ ที่มีรายละเอียดเป็นพิกเซล (Pixel) ยิ่งจานวนพิกเซลมากก็ยิ่งคมชัดมาก
ในการกาหนดเกณฑ์ และค่าน้ าหนัก นั้น อาจแยกได้ เป็น 4 ระดับ เรียงตาม
ลาดับความละเอียดจากน้อยไปหามาก คือ ตั้งแต่ไม่กาหนดเกณฑ์ตัดสิ นเลยมีแต่เกณฑ์ในการแปล
ความหมาย มีเกณฑ์ตัดสินของตัวชี้วัดเพียง 2 ระดับ คือ ผ่านกับไม่ผ่าน มีเกณฑ์ตัดสินเพียง 2 ระดับ
และกาหนดค่าน้าหนักของตัวชี้วัดและสุดท้าย คือ มีเกณฑ์ตัดสินมากกว่า 2 ระดับ และมีค่าน้าหนัก
4. การกาหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมิน
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เมื่อได้วัต ถุป ระสงค์ห รือประเด็นการประเมิน ตั วชี้วัด เกณฑ์ (ถ้ามี) และค่ า
น้าหนั ก (ถ้ามี) แล้วน ามารวมกันเป็ นกรอบแนวคิดการประเมิน ซึ่งอย่ างน้อยต้องมีองค์ประกอบที่
สาคัญ คือ ประเด็นการประเมินกับตัวชี้วัด ถ้าจะให้ละเอียดยิ่งขึ้น ก็กาหนดเกณฑ์ และค่าน้าหนักโดย
เกณฑ์ อ าจจะก าหนดไว้ม ากกว่า 2 ระดั บ และท าเป็ น ตารางกรอบแนวคิ ด ซึ่ งมี ช่ อ งตารางตาม
องค์ประกอบข้างต้น
จากสาระหรือองค์ป ระกอบส าคัญ ของกรอบแนวคิดของการประเมินจะนาไปสู่ การ
กาหนดขอบเขตการประเมินที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิด เกี่ยวกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้การ
วิเคราะห์ ข้อมูล และอาจกาหนดองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น พื้นที่ เวลา และแนวทางการเก็บข้อมูล
เพิ่มเติมได้ตามต้องการ โดยจะทาเป็นตารางสรุปและนาไปรวมกับตารางหรือสาระสาคัญของกรอบ
แนวคิดการประเมิน รวมเป็นตารางกรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมิน
5. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูล
การประเมินต้องตัดสินใจผลจากสารสนเทศที่เก็บมาได้ โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ
ตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ ซึ่งโครงการแต่ละโครงการจะมีลักษณะเฉพาะและมีความแตกต่างกันมาก จึง
ยากที่จะใช้เครื่องมื อของผู้ที่สร้างหรือพัฒ นาไว้ได้ อย่างน้อยก็ต้องมาปรับบ้างยกเว้นเครื่องมือทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี ม าตรฐานเหมื อ นกั น น ามาปรั บ ใช้ ได้ เลย ส่ ว นเครื่ อ งมื อ ทางสั งคมศาสตร์ เช่ น
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือแบบสังเกต มักจะต้องปรับหรือสร้างใหม่เสมอ เมื่อสร้างแล้วถ้า
เป็นไปได้ก็ควรพัฒนาหาคุณภาพของเครื่องมือด้วย
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเตรียมปฏิบัติการประเมินขั้นตอนที่ 5 จะนามาใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจริง ใน
ส่วนขั้นตอนนี้เป็นการเริ่มปฏิบัติจริงในภาคสนามโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น
สอบถาม สั ม ภาษณ์ สั งเกต ถ้ าเป็ น กรณี ข้ อ มู ล เชิ งคุ ณ ภาพก็ อ าจใช้ เทคนิ ค ต่ าง ๆ เพิ่ ม เติ ม เช่ น
การสัมภาษณ์กลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Interview) และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น
7. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินโครงการจะง่ายกว่าการวิจัย เพราะมักจะใช้
สถิติพื้นฐานง่าย ๆ เช่น จานวนนับ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อาจจะมีทยี่ าก
ขึ้นบ้างก็คือ สถิติที่ใช้ทดสอบ ซึ่งมักจะเป็นการทดสอบที (t – test) และสถิตทิ ี่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ
เช่น การหาค่าความเที่ยงตรงโดยใช้สูตร KR – 20 หรือสูตรอัลฟา () ของครอนบัค (Cronbach)
เป็นต้น
8. การเขียนรายงานการประเมิน
รายงานการประเมินโครงการที่สมบูรณ์ จะมีโครงสร้างคล้ายกับรายงานการวิจัย
หรือวิทยานิ พนธ์ คือ มีส่ วนน า ส่ ว นที่เป็นเนื้อหา 5 บท และส่ วนท้ายซึ่งจะเป็นภาคผนวกต่าง ๆ
ข้อแตกต่างที่สาคัญก็คือ การรายงานการประเมินจะเสนอแก่ผู้เกี่ยวข้องกั บโครงการมากกว่าเผยแพร่
แก่บุ คคล หรือหน่ ว ยงานทั่ วไป เหมือนกับ รายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้การเขียน
รายงานการประเมินจะต้องอาศัยความสามารถทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าช่วย เพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวให้
ผู้เกี่ยวข้องนาผลการประเมินไปใช้จริง อย่างไรก็ตามในกรณีโครงการขนาดเล็กหรือมี ความเร่งด่วน
อาจเขียนรายงานการประเมินโครงการโดยสรุป ไม่ต้องมีโครงสร้างสมบูรณ์เช่นเดียวกับการวิจัยในชั้น
เรียนที่อนุโลมให้เขียนหน้าเดียว หรือเพียง 5 – 10 หน้าก็ได้
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9. การประเมินงานประเมินโครงการ (ถ้ามี)
การประเมินงานประเมินโครงการ หรืองานประเมินอื่น ๆ ยังมีน้อยมาก แต่ใน
ที่นี้เห็นว่า ควรจะนาเสนอไว้ในลักษณะการตรวจสอบคุณภาพของรายงานการประเมิน ด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อเป็นการกระตุ้นหรือเร่งรัดให้การประเมินโครงการ มีคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้น
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะยังมีการประเมินงานประเมินโครงการน้อย แต่คาดว่าในอนาคตจะต้องมีการ
นาไปใช้กันมากขึ้น
กล่ า วโดยสรุ ป กระบวนการประเมิ น โครงการหรื อ ขั้ น ตอนการประเมิ น โครงการ
เป็นส่วนสาคัญส่วนหนึ่งที่ผู้ประเมินต้องศึกษาทาความเข้าใจ และปฏิบัติด้วยความรอบคอบอย่างเป็น
ระบบ ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าโดยสรุปมี 9 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ประเมินอะไร : การวิเคราะห์โครงการที่
มุ่งประเมิน 2) ทาไมจึงต้องประเมิน : หลักการและเหตุผลของการประเมิน 3) ประเมินเพื่ออะไร :
กาหนดวัตถุ ป ระสงค์ ของการประเมิ น 4) มี แนวคิด ทฤษฎี อะไรบ้ าง : ศึก ษาแนวคิด ทฤษฎี และ
แนวทางการประเมิน 5) จะประเมินได้อย่างไร : การออกแบบการประเมิน 6) เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินมีอะไรบ้าง : เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 7) จะเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการใด : การเก็บ
รวบรวมข้อมูล 8) จะสรุปข้อมูลให้มีความหมายได้อย่างไร : การวิเคราะห์ข้อมูล และ 9) จะนาผลการ
ประเมินไปใช้ได้อย่างไร : รายงานผลการประเมิน

รูปแบบการประเมินโครงการและรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model)
1. รูปแบบการประเมินโครงการ
นักวิชาการด้านการประเมินหลายท่านได้กล่าวถึงรูปแบบการประเมินโครงการไว้ ดังนี้
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2550: 27) กล่าวไว้ว่า รูปแบบการประเมินโครงการได้พัฒนามาจากการ
ประเมินโครงการทางการศึกษา แล้วจึงนามาประยุกต์ใช้ประเมิน โดยทั่วไปแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1) รู ป แบบที่ ยึ ด จุ ด มุ่ ง หมายเป็ น หลั ก (Goal-Attainment Model) หรื อ Objective
Based model) เป็นแบบจาลองที่ยึดจุดมุ่ งหมาย เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ นักประเมินในกลุ่มนี้
ได้แก่ ไทเลอร์ (Tyler) และ ครอนบาค (Cronbach)
2) รูปแบบการตัดสินคุณค่า (Judgement Model) เป็นแบบจาลองที่ให้ความสนใจกับ
การตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ถูกประเมิน โดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ นักประเมินในกลุ่มนี้ ได้แก่
สเตค (Stake), โพรวัส (Provus) และ สคริฟเว่น (Scriven)
3) รูปแบบที่ช่วยในการตัดสินใจ (Decision-Oriented Model) เป็นแบบจาลองที่ผลิต
สารสนเทศเพื่อช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจในการบริหาร นักประเมินในกลุ่มนี้ ได้แก่ สตัฟเฟิลบิม
(Stufflebeam), อัลคิน (Alkin), เวลซ์ (Welch), แฮมมอนด์ (Hammond)
ในขณะที่ สมคิด พรมจุ้ย (2552: 50 - 72) ได้กล่าวถึงรูปแบบการประเมินไว้ว่า รูปแบบการ
ประเมิน เป็นกรอบหรือแนวความคิดที่สาคัญที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการหรือรายการประเมิน ซึ่งมี
ความแตกต่างกัน ขึ้น อยู่ กับ ข้อตกลงเบื้ องต้ น ซึ่งมีนักวิช าการทางด้านการประเมินได้เสนอกรอบ
ความคิดให้นักประเมินได้เลือกใช้มีอยู่หลายรูปแบบ รูปแบบประเมินโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
ได้แก่
1) รูปแบบการประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมาย (Objective Based Model) เป็นรูปแบบที่เน้น
การตรวจสอบผลที่คาดหวังได้เกิดขึน้ หรือไม่ หรือประเมินโดยตรวจสอบผลที่ระบุไว้ในจุดมุ่งหมายเป็น
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หลั กโดยดูว่าผลที่ เกิดจากการปฏิบั ติงานบรรลุ จุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ห รือไม่ ได้แก่ รูปแบบการ
ประเมินของไทเลอร์ (Ralph W. Tyler : 1943) ครอนบาค (Cronbach : 1973) และเคริกแพตทริค
(Kirkpatirck)
2) รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่า (Judemental Evaluation Model) เป็น
รูปแบบการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศ สาหรับกาหนดและวินิจฉัยคุณค่า
และโครงการนั้น ได้แก่รูปแบบการประเมินของสเตค (Stake : 1967) สคริฟเว่น (Scriven : 1967)
โพรวัส (Provus : 1971)
3) รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจ (Decision – Oriented Evaluation Model)
เป็นรูปแบบการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล และข่าวสารต่าง ๆ เพื่อช่วยผู้บริหารใน
การตัดสิ นใจเลือกทางเลื อกต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ รูปแบบการประเมิ น ของเวลซ์ (Welch :
1967) สตัฟเฟิลบิม (Stufflebeam : CIPP : 1971) อัลคิน (Alkin : 1967)
รูปแบบการประเมินมีหลายประเภท สาหรับที่จะนาเสนอต่อไปนี้ เป็นรายละเอียดของ
รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งหมด 11 รูปแบบ คือ
1. รูปแบบการประเมินของ ราฟท์ ดับบลิว ไทเลอร์ (Ralph W.Tyler)
2. รูปแบบการประเมินของ มาร์วิน ซี อัลคิน (Marvin C. Alkin)
3. รูปแบบการประเมินของ แมลคอล์ม เอ็ม โพรวัส (Melcolm M. Provus)
4. รูปแบบการประเมินของ ไมเคิล สคริฟเว่น (Michael Scriven)
5. รูปแบบการประเมินของ โรบอร์ต อี สเตค (Robert E. Stake)
6. รูปแบบการประเมินของ แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบิม (Daneil L. Stufflebeam)
7. รูปแบบการประเมินของ เคริกแพตทริค (Kirkpatrick)
8. รูปแบบการประเมินของ เอมคิว แพตตัน (M.Q. Patton)
9. รูปแบบการประเมินของ เดวิด เฟทเธอร์เมน (David Fetterman)
10. รูปแบบการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis Approach)
11. รูปแบบการประเมิน “CPO” ของเยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี
1. รูปแบบการประเมินของ ไทเลอร์ (Tyler)
ไทเลอร์ (Tyler 1943) เป็นผู้นาที่สาคัญในการประเมินโครงการ ได้ให้ความหมาย
ของการประเมินว่า การประเมิน คือ การเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม
ที่กาหนดไว้โดยมีความเชื่อว่า จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน รัดกุม และจาเพาะเจาะจงแล้ว จะเป็น
แนวทางในการประเมินได้เป็นอย่างดีในภายหลัง เขาได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการประเมิน โดย
เสนอเป็นกรอบความคิด ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1943 โดยเน้นการกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้อยู่
ในรู ป ของวัต ถุ ป ระสงค์ เชิ งพฤติ ก รรมแล้ ว ประเมิ น ความส าเร็ จ ของวั ต ถุ ป ระสงค์ เหล่ านั้ น โดย มี
แนวความคิดว่าโครงการประสบความสาเร็จหรือไม่ดูได้จากผลผลิตของโครงการว่าตรงตามจุดมุ่งหมายที่ตั้ง
ไว้แต่แรกหรือไม่เท่านั้น แนวคิดลักษณะนี้เรียกว่า แบบจาลองยึดความสาเร็จของจุดมุ่งหมายเป็นหลัก
ไทเลอร์ มีความเห็ นว่า จุดมุ่งหมายของการประเมินเพื่อตัดสินว่า จุดมุ่งหมายของ
การศึกษาที่ตั้งไว้ในรูปของจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมนั้นประสบความสาเร็จหรือไม่ มีส่วนใดบ้างต้อง
ปรับปรุงแก้ไขและถือว่าการประเมินโครงการเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ลาดับขั้นของการ
ประเมิ น การเรี ย นการสอนมี ดั ง นี้ ก าหนดจุ ด มุ่ ง หมายเชิ ง พฤติ ก รรมด้ ว ยข้ อ ความที่ ชั ด เจน
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เฉพาะเจาะจง กาหนดเนื้อหาที่ต้องการให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ วางไว้ เลือกวิธีการเรียนการสอน
ที่เหมาะสม เมื่อจบบทเรียนจึงประเมินผลโครงการโดยการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้แนวความคิดของไทเลอร์มาใช้ในการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการเกี่ยวกับการเรียนการสอน ควรดาเนินการดังนี้
1) กาหนดจุดมุ่งหมายที่แท้จริงทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
เขียนในรูปจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
2) จัดเนื้อหาในการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์
3) ทาการทดสอบผู้เรียนก่อนทาการเรียนการสอน
4) เลือกวิธีสอนให้เหมาะสม
5) ทาการทดสอบผู้เรียนเมื่อจบการเรียนการสอนแล้ว
6) ประเมินประสิทธิภาพของโครงการ ด้วยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและ
หลังเรียนว่าแตกต่างกันอย่างไรและมีนักเรียนร้อยละเท่าไรที่ผ่านเกณฑ์
7) นาผลการเปรียบเทียบมาศึกษาจุดบกพร่องในการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปรับปรุง
ต่อไป
ในปี 1986 ไทเลอร์ ได้นาเสนอกรอบความคิดของการประเมินโครงการใหม่ (New
Tyler 1986) โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 6 ส่วนคือ
1) การประเมินวัตถุประสงค์ (Appraising Objectives)
2) การประเมินแผนการเรียนรู้ (Evaluating the learning Plan)
3) การประเมินเพื่อแนะแนวในการพัฒนาโครงการ (Evaluation to Guild
Program Development)
4) การประเมินเพื่อนาโครงการไปปฏิบัติ (Evaluating Program Implement)
5) การประเมินผลลัพธ์ของโครงการทางการศึกษา (Evaluating the Outcome of
an Educational Program)
6) การติดตาม (Follow up) และการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
2. รูปแบบการประเมินของ อัลคิน (Alkin)
มาร์วิน ซี อัลคิน (Marvin C. Alkin 1969) ได้เสนอรูปแบบการประเมินเรียกว่า
CSE (Center for the Study of Evaluation Approach) จุ ด เน้ น ข อ ง ก า ร ป ร ะ เมิ น ต า ม
แนวความคิดของอัลคิน คือ การประเมินเพื่อการตัดสินใจ และได้ให้ความหมายของการประเมินว่า เป็น
กระบวนการกาหนดขอบเขตของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การเลือกข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม การ
เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนาไปสู่การจัดทารายงานสรุปให้กับผู้มีอานาจในการตัดสินใจ
ในการเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับการดาเนินงานของโครงการ
จากความหมายของการประเมิ น ตามความคิ ด ของอั ล คิ น การประเมิ น จะ
ประกอบด้วยการจั ดหาและวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่ อที่จะนาไปใช้ในการตัดสิ นใจ การประเมินจาเป็นต้อง
ประเมินใน 5 ด้าน ดังนี้
1) การประเมินระบบ (System Assessment) เป็นการอธิบายหรือพรรณนาสภาพ
ของระบบเพื่อเปรียบเทียบสภาพที่แท้จริงและความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้น การประเมินระบบจะช่วย
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ท าให้ เราสามารถก าหนดขอบเขตและวัต ถุป ระสงค์ที่ เหมาะสม สิ่ งที่ จะต้อ งศึก ษาได้ แก่ ความ
ต้องการ และสภาพการณ์ปัจจุบัน สาหรับการประเมินระบบแต่ละส่วนจาเป็นต้องใช้เทคนิคต่าง ๆ กัน
2) การประเมินการวางแผนโครงการ (Program Planning) เป็นการประเมินก่อนที่
จะมีการดาเนินโครงการ เพื่อหาข้อมูลข่าวสารมาใช้ในการตัดสินใจ พิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมของ
โครงการ นักประเมิน ต้องหาข้อมูลที่แสดงความคาดหวังที่จะบรรลุเป้าหมายพร้อมกับประเมินผลที่
ได้รับ จากการใช้วิธีที่แตกต่างกัน ออกไปตามลั กษณะของปัญ หา โดยทั่วไปจะใช้การประเมินจาก
เกณฑ์ภายนอกและการประเมินจากเกณฑ์ภายใน
3) การประเมิ น การน าไปใช้ ห รื อ ด าเนิ น โครงการ (Program Implementation)
เป็นการประเมินขณะที่กาลังดาเนินโครงการ เพื่อตรวจสอบดูว่า การดาเนินของโครงการนั้นได้เป็นไปตาม
ขั้นตอนต่างๆ ที่ได้วางแผนไว้หรือไม่ ผลที่เกิดขึ้นมีความสอดคล้องกับสิ่งที่วางแผนไว้ หรือคาดหวังไว้
เพียงใด
4) การประเมินเพื่อการปรับปรุงโครงการ (Program Improvement) เป็นการประเมิน
เพื่อหาข้อมูล ที่นามาใช้ในการดาเนินโครงการให้บรรลุจุดมุ่งหมาย และมีผลที่ไม่คาดคิดมาก่อน ดังนั้น
นักประเมิน จึงมีบทบาทสาคัญในการที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับความสาเร็จหรือความล้มเหลวในทุกๆ ด้าน
ของโครงการ ตลอดจนผลกระทบของโครงการที่มีต่อโครงการอื่น เพื่อนามาใช้ในการปรับปรุงโครงการ
ต่อไป
5) การประเมิ น เพื่ อ การยอมรั บ และศั ก ยภาพในการสรุ ป โครงการ (Program
Certification) ขั้นตอนนี้นักประเมินต้องหาข้อมูลข่าวสารรายงานต่อผู้มีอานาจตัดสินใจ เพื่อใช้ข้อมูล
ในการพิจารณาตัดสิ น คุณ ค่าของโครงการ อ้างอิ งไปสู่ส ถานการณ์ อื่น ๆ ในขั้นนี้ข้อมูล ที่ได้จากนั ก
ประเมิน จะทาให้ผู้บริหารได้ตัดสิ นใจว่า ควรจะดาเนินการกับโครงการในลั กษณะใด อาจจะยกเลิ ก
ปรับปรุงใหม่ หรืออาจขยายโครงการออกไปอีก เป็นต้น สรุปรูปแบบการประเมินของอัลคิน แสดงได้
ดังภาพที่ 1
การประเมิน

การประเมิน
ระบบ

การประเมินการ
วางแผนโครงการ

การประเมิน
การนาไปใช้

ภาพที่ 1 รูปแบบการประเมินโครงการของอัลคิน

การประเมินเพื่อ
การปรับปรุง

การประเมินเพื่อ
การยอมรับ
โครงการ

3. รูปแบบการประเมินของ โพรวัส (Provus)
โพรวัส (Provus 1969) ได้ให้ความหมายของการประเมินว่า เป็นการเปรียบเทียบ
ผลการปฏิบัติกับมาตรฐาน เพื่อเป็นการค้นหาความไม่สอดคล้องระหว่างความคาดหวังกับผลปฏิบัติงาน
ของแผนงาน เขาอธิบายว่ามีความไม่สอดคล้องกัน 5 ชนิด ที่สามารถศึกษาได้จากการใช้แผนงาน คือ
ความไม่สอดคล้องที่ไม่สัมพันธ์กับขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
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ขั้น ที่ 1 การออกแบบโครงการ คื อ การก าหนดปั จจั ยที่ ท าให้ เกิ ด การดาเนิ น งาน
กาหนดกระบวนการดาเนินงาน และกาหนดผลที่คาดหวังจะได้รับจากการดาเนินงาน
ขั้นที่ 2 การเตรียมพร้อม เป็นการนาปัจจัยที่ทาให้เกิดการดาเนินงานเข้าสู่กระบวนการ
ขั้นที่ 3 การดาเนินการตามแผน
ขั้นที่ 4 ผลผลิตที่เกิดจากโครงการ
ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และกาไร
การประเมินต้องทาโดยผู้ประเมินคณะหนึ่งที่ได้วางมาตรฐานตามความคาดหวังของ
โครงการเอาไว้ ต่อจากนั้นการประเมินต้องดาเนินไปโดยการหาข้อมูลใหม่ และทาการตัดสิน ใจโดยใช้
มาตรฐานที่วางเอาไว้เป็นเกณฑ์ นับเป็นรูปแบบที่ช่วยให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ในทุกขั้นตอนของ
การประเมินดังกล่าวข้างต้น และตลอดโครงการอย่างต่อเนื่องดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 รูปแบบการประเมินความไม่สอดคล้องของโพรวัส
S หมายถึง มาตรฐาน (Standard)
T หมายถึง ยกเลิก (Terminate)
P หมายถึง การดาเนินงาน (Program performance)
A หมายถึง การเปลี่ยนแปลง (Alteration)
C หมายถึง เปรียบเทียบ (Compare) เกี่ยวกับ P หรือ S
D หมายถึง สารสนเทศที่แสดงความไม่สอดคล้อง (Discrepancy information)
การประเมินในแต่ละขั้นตอนถ้าหากพบข้อบกพร่องก็แก้ไขปรับปรุงในขั้นตอนนั้น ๆ
ด้วยวิธีการแก้ปัญหา (Problem solving) ซึ่งประกอบด้วยการถามตัวเอง เพื่อให้ ได้คาตอบว่าทาไม
จึงเกิดข้อบกพร่องนั้นๆ มีอะไรเป็นสาเหตุ และมีวิธีการใดสามารถแก้ไขข้อบกพร่องที่มาจากสาเหตุ
นั้นสาหรับขั้นตอนในการแก้ปัญหามีดังนี้

เมื่อผู้ ป ระเมิน ทาการประเมินถึงขั้นที่ 5 ถ้าจะดาเนินการหรือเริ่มวงจรใหม่ก็ต้องท าการ
ออกแบบใหม่ โดยปรับ ปรุงให้ สอดคล้ องกับผลการวิเคราะห์ การลงทุน ซึ่งตั้งอยู่บนรากฐานของ
ปัจจัยเบื้องต้นใหม่
4. รูปแบบการประเมินของ สคริฟเว่น (Scrven)
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ไมเคิล สคริฟเว่น (Michael Scriven 1967) ได้ให้ความหมายของการประเมินว่า
คื อ การรวบรวมข้ อ มู ล การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ เครื่ อ งมื อ เพื่ อเก็ บ ข้ อ มู ล และการก าหนดเกณฑ์
ประกอบการประเมิน เป้าหมายสาคัญของการประเมิน คือ การตัดสินคุณค่าของโครงการ
จุดมุ่งหมายของการประเมินที่สาคัญมี 2 ประการ คือ
1) การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) เป็นการประเมินระหว่างที่
โครงการกาลังดาเนินการอยู่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้น เพราะการประเมินช่วยให้
ข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ
2) การประเมิ น ผลสรุ ป (Summative Evaluation) เป็ น การประเมิ น เมื่ อ สิ้ น สุ ด
โครงการ มีจุ ด มุ่งหมายเพื่ อตั ดสิ น ในคุ ณ ค่ าของโครงการ ตลอดจนค้น หาสิ่ งที่ดี ของโครงการเพื่ อ
นาไปใช้กับสถานการณ์อื่นที่คล้ายคลึงกันต่อไป
สคริฟเว่น ได้เสนอแนะว่าในเรื่องการประเมิน เพื่อปรับปรุงหรือดูความก้าวหน้าของ
โครงการ การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) ไม่จาเป็นต้องใช้นักประเมินอาชีพ
อาจจะเป็นนักประเมินสมัครเล่น หรือเป็นผู้ที่ทางานเกี่ยวกับโครงการนั้นๆ ก็ได้แต่ถ้าเป็นการประเมินเพื่อ
ตั ดสิ น คุ ณ ค่ า หรื อการประเมิ นผลสรุ ป (Summative Evaluation) นั้ น ควรจะแยกหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบของบุ คคลต่ างๆ ให้ ชัดเจน รวมทั้งควรจะได้มีการปรึกษาหารือกันระหว่างนักประเมินกับผู้
ดาเนินงานในโครงการด้วย
วิธีการประเมิน ในการประเมินมีวิธีการที่สามารถนาไปใช้ได้ 2 วิธี คือ
1) การประเมิ น ก่ อ นมี ก ารปฏิ บั ติ งานหรื อ การประเมิ น คุ ณ ค่ าภายใน (Intrinsic
Evaluation) คือประเมินคุณค่าของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2) การประเมิน คุ ณ ค่าการปฏิ บั ติ งาน (Pay – off Evaluation) คุ ณ ค่าจากผลที่
เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือวัดกับนักเรียน เป็นการประเมินในส่วนหนึ่งซึ่งเป็นผลที่มีต่อผู้ รับบริการ
จากการดาเนินโครงการ เช่น ผลที่ได้จากคะแนนสอบ หรือผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริหาร
ฯลฯ การประเมินคุณค่าการปฏิบัติงานให้ความสนใจเกี่ยวกับผลของโครงการที่เกิดกับผู้บริหาร จึงจัด
ว่าเป็นการตัดสินคุณค่าของโครงการโดยอิงเกณฑ์ภายนอก
สคริฟเว่น มีความเห็นที่แตกต่างกับครอนบาค ในเรื่องของการใช้กลุ่มเปรีย บเทียบ
มาใช้ในการประเมิน ซึ่งสคริฟเว่น เป็นบุคคลที่เห็นว่าการใช้กลุ่มเปรียบเทียบมีข้อดีมากกว่าการไม่ใช้
กลุ่มเปรียบเทียบ การใช้กลุ่มเปรียบเทียบจะเป็นการประหยัดกว่า ไม่ต้องทาการศึกษาในระยะยาว
และใช้กลุ่มตัวอย่างมาก ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมาก นอกจากนี้แล้วสคริฟเว่น ยังเชื่อว่าการศึกษา
กลุ่มย่อยด้วยวิธีการเปรียบเทียบจะเป็นประโยชน์มากกว่าการศึกษาประชากรทั้งหมด และทาได้ง่ายทา
ได้บ่อยครั้งกว่าด้วย
สคริฟเว่น เป็นนักประเมินที่ให้ความสาคัญในการประเมินค่าใช้จ่ายกับผลที่ได้รับ
เขาเชื่อว่าการประเมินจะขาดความสมบูรณ์ ถ้านักประเมินไม่ได้พิจารณาในเรื่องคุณค่าที่ได้รับโดยการ
เปรียบเทียบ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของโครงการ สิ่งที่ต้องพิจารณามี 3 ประการ คือ
1) ความเป็ นประโยชน์ นั กประเมิ นควรจะต้ องพิ จารณาดู ว่ า สิ่ งที่ ลงทุ นไปนั้ นมี
ประโยชน์มากน้อยเพียงใด คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ไปหรือไม่
2) ขวัญ หรือกาลังใจ หรือคุณธรรม เป็นสิ่งสาคัญมากในการดาเนินโครงการ ควร
พิจารณาด้วยว่าผลของโครงการจะทาให้ขวัญและกาลังใจหรือคุณธรรมของผู้ร่วมโครงการเป็นอย่างไร
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3) ค่าใช้จ่าย เป็นเรื่องที่สาคัญมาก แต่นักประเมินไม่ค่อยให้ความสนใจ เนื่องจากมี
ความยุ่งยากในการประเมิน
5. รูปแบบการประเมินโครงการของ สเตค (Stake)
โรบอร์ด อี สเตค (Robert E. Stake) ได้พัฒ นารูปแบบการประเมินโดยใช้แนวคิด
ของ ครอนบาค และสคริฟเว่น เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติในการประเมินของสเตค ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่ง
ที่นักประเมินนามาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง การประเมินของ สเตค เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนาไปสู่การตัดสินคุณค่าของโครงการ สเตค ได้เสนอโครงสร้างของ
รูป แบบการประเมิน ใช้ชื่อว่ารูปแบบการประเมิน เคาน์ทิแนนซ์ (Countenance Model) ซึ่งตาม
โครงสร้างของรูปแบบนี้ ได้จาแนกข้อมูลการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ เมตริกบรรยาย และเมตริก
ตัดสินคุณค่า และได้เสนอว่าก่อนการตัดสินคุณค่าของโครงการใด ๆ นักประเมินควรทาการวิเคราะห์
หลักการและเหตุผลของโครงการนั้น ๆ ด้วย การประเมินโครงการตามแนวคิดของสเตคผู้ประเมิน
จะต้องรวบรวมข้อมูลแท้จริงให้ได้ และวิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลที่ต้องการคือข้อมูลที่นามาใช้เพื่อการ
อธิบาย และการตัดสินใจ การประเมินนี้จาแนกสิ่งที่จะต้องพิจารณาในการประเมินออกเป็น 3 ส่วน คือ
1) สิ่งนาหรือปัจจัยเบื้องต้น (Antecedents) หมายถึง สภาพเงื่อนไขที่มีอยู่ก่อนแล้ว
หรือปัจจัยต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการ
2) การปฏิบ ัติ (Transaction) หมายถึง กิจ กรรมดาเนิน การ กิจ กรรมที่ป ฏิบัติ
เช่น การจัดกิจ กรรมการเรียนการสอนสาหรับครูและนักเรียน พฤติกรรมระหว่างบุคคล ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูและนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน เป็นต้น
3) ผลลั พ ธ์ ห รื อ ผลการด าเนิ น งาน (Outcomes) หมายถึ งผลผลิ ต ที่ เกิ ด ขึ้ น จาก
โครงการ
ในการเก็บข้อมูลผู้ประเมินจะต้องบันทึกข้อมูลทั้งสามชนิดนี้ แบ่งแยกเป็น 4 ประเภท คือ
(1) ความคาดหวังหรือแผนงาน (Intents) หมายถึง สิ่งที่คาดหวังไว้ จาแนกเป็นความ
คาดหวังเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติ และผลการดาเนินงานโครงการ
(2) สิ่ งที่ เกิ ดขึ้ น จริ ง (Observations) หมายถึ ง สภาพที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง ซึ่ งจ าแนกเป็ น
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติและผลการดาเนินงาน
(3) มาตรฐาน (Standards) หมายถึง แนวทางการดาเนินงาน คุณลักษณะที่ควรจะ
มี หรือควรจะได้รับเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติและผลการดาเนินงาน
(4) การตัดสิ น ใจ (Judgments) หมายถึง การพิจารณาผลการตัดสิ น ใจ เป็ นการ
พิจารณาสรุปเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติและดาเนินงาน
ในการประเมิน ผู้ประเมิน ต้องพิจารณาข้อมูลเพื่อการบรรยายและต้องมีการศึกษา
ความสอดคล้องระหว่างความคาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเบื้องต้น การ
ปฏิบัติ และผลลัพธ์ เมื่อได้ผลอย่างไรแล้วจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กาหนดไว้ และมาตรฐานที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นแล้วตัดสินใจ
แนวคิดของสเตคแตกต่างไปจากแนวคิดของคนอื่น ๆ ตรงที่ถ้าพบว่า ผลลัพธ์ยังไม่ดี
ไม่ได้หมายความว่า การวางแผนไม่ดีหรือหลักสูตรไม่ดี แต่อาจบกพร่องที่องค์ประกอบอื่น ๆ เช่น
การจัดเวลาสภาพแวดล้อม ผู้สอน ผู้บริหาร ผู้เรียน หรือสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ก็ได้
6. รูปแบบการประเมินของ เคริก แพตทริค (Kirkpatrick)
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โดนั ลด์ แอล เคริกแพตทริค (Donald L. Kirkpatrick, 1975) แห่ งมหาวิทยาลั ย
วิ ส คอนซิ น สหรั ฐ อเมริ ก า อดี ต ประธาน ASTD (The American Society for Training and
Development) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการฝึ กอบรมและการประเมิน ผลการฝึ กอบรมว่า “การ
ฝึกอบรมเป็นการช่วยเหลือบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่ างมีประสิทธิภาพ ในการฝึกอบรมใดๆ
ควรจะจัดให้มีการประเมินผลการฝึกอบรมซึ่งถือเป็นสิ่งจาเป็นที่จะช่วยให้รู้ว่าการจัดโปรแกรมการ
ฝึกอบรมมีประสิทธิผลเพียงใด”
การฝึกอบรมเป็นกิ จกรรมปกติ ที่เกิดขึ้นในทุกโครงการ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ
พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน โดยมุ่งหวังให้ผู้ผ่านการอบรมได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทางการ
ทางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เคริก แพตทริ ค เห็ น ว่าการประเมิน ผลการอบรมจะท าให้ ได้ความรู้อย่างน้ อย 3
ประการ คือ
1) การฝึกอบรมนั้นได้ให้อะไร หรือเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานในลักษณะใดบ้าง
2) ควรยุติโครงการชั่วคราวก่อน หรือควรดาเนินการต่อไปเรื่อยๆ
3) ควรปรับปรุงหรือพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมในส่วนใดบ้างอย่างไร
ในการประเมิน ผลโครงการฝึกอบรม เคริกแพตทริค เสนอไว้ว่า ควรดาเนินการ
ประเมินประสิทธิผลของการอบรม 4 ลักษณะ คือ
1) ประเมิ น ปฏิ กิ ริ ย าตอบสนอง (Reaction Evaluation) เป็ น การตรวจสอบ
ความรู้สึก หรือความพอใจของผู้เข้ารับการอบรม
2) ประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) เป็นการตรวจสอบผลการเรียนโดย
ตรวจสอบให้ครอบคลุม ทั้งด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และเจตคติ (Attitude)
3) ประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการอบรม (Behavior Evaluation) เป็นการ
ตรวจสอบว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมได้เปลี่ยนพฤติกรรมไปตามคาดหวังของโครงการหรือไม่
4) ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์กร (Results Evaluation) เป็นการตรวจสอบว่า
ผลจากการอบรมได้เกิดผลดีต่อองค์กรหรือเกิดผลกระทบต่อองค์กรในลักษณะใดบ้าง คุณภาพของ
องค์กรดีขึ้นหรือมีคุณภาพขึ้นหรือไม่
รายละเอียดแนวทางการดาเนินการประเมินแต่ละรายการเป็นดังนี้
1) การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง การประเมินขั้นนี้ มีวัตถุประสงค์ที่ให้รู้ว่าผู้ที่จะ
เข้ารับการฝึกอบรม นั้นมีความรู้สึกอย่างไรต่อการฝึกอบรม เช่น ผู้เข้ารับการอบรมพอใจ หรือไม่
ต่อสิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรมและมากน้อยเพียงใด การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนั้น ต้องการ
ได้รับ ข้อมูลที่เป็ น ปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ที่มีความหมายและความเป็นจริง
เพราะข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของการฝึกอบรมอันดับแรก เคริก แพตทริค กล่าวว่า มี
อยู่บ่อยครั้งที่ผู้บริหารตัดสินใจให้ล้มเลิกโปรแกรมการฝึกอบรมเสีย หรือไม่ก็ตัดสินใจให้ดาเนินการ
ฝึกอบรมต่อไป โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองเป็นพื้นฐาน
วิธีการที่จะช่วยให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาตอบสนองที่มีความหมาย / และตรง
ตามความจริงจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่
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(1) กาหนดให้ แน่นอนชัดเจนลงไปว่าต้องการได้รับข้อมูลอะไร เช่น ปฏิกิริยา
ตอบสนองของเนื้ อหาหลักสู ตร วิธีการฝึกอบรม วิทยากร สถานที่ฝึกอบรม ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ฝึกอบรม บรรยากาศฝึกอบรม ฯลฯ
(2) ออกแบบของเครื่องมือ หรือแบบสอบถามที่จะใช้เก็บข้อมูล
(3) ข้อคาถามที่ใช้ ควรเป็นชนิดที่เมื่อได้รับข้อมูล หรือได้คาตอบแล้ว สามารถ
นามาแปลงเป็นตัวเลขแจกแจงความถี่ และวิเคราะห์ในเชิงปริมาณได้
(4) กระตุ้ น ให้ ผู้ เ ข้ารับ การฝึ กอบรม ได้เขี ยนแสดงความคิ ดเห็ น ข้อ เสนอแนะ
เพิ่มเติมในข้อคาถามต่างๆ
(5) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึ กอบรมแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง ผ่ านแบบสอบถาม
ตามความเป็นจริงจึงมีควรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เขียนชื่อตนเองไปในแบบสอบถาม
อนึ่งในการแจกแบบสอบถามเพื่อประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนี้ผู้ประเมิน ต้องแน่ใจ
ว่าได้ให้เวลาผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอที่จะให้คาตอบทุกข้อ ควรอธิบายก่อนที่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจะออกจากห้องฝึกอบรมเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม พึงหลีกเลี่ยงการปล่อยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
นาแบบสอบถามติดตัวออกไป และส่งคืน กลับมาในภายหลัง
2) การประเมิ น การเรีย นรู้ (Learning Evaluation) การประเมิ น ผลในชั้ น นี้ มี
วัตถุประสงค์
ที่ จ ะให้ รู้ ว่ า ผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมได้ รั บ ความรู้ และทั ก ษะอะไรบ้ า ง และมี เจตคติ อ ะไรบ้ า งที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งนี้เพราะความรู้ ทักษะ เจตคติ ล้วนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานสาคัญ ที่จะ
ช่ว ยให้ เกิดการเปลี่ ย นแปลงพฤติกรรมการท างานของผู้ เข้ารับการฝึ กอบรมในโอกาสต่อไป เคริก
แพตทริค ได้ให้ข้อเสนอแนะสาหรับการประเมินการเรียนรู้ไว้ดังนี้
(1) ต้องการวัดความรู้ ทักษะและเจคติ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งก่อนและหลัง
(2) วิเคราะห์ทั้งคะแนนรายข้อและคะแนนรวมโดยเปรียบเทียบระหว่างก่อนและ
หลังการฝึกอบรม
(3) ถ้าเป็นไปได้ควรใช้กลุ่มควบคุม ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม แล้ว
เปรียบเทียบคะแนนความรู้ ทักษะ และเจคติของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมว่าแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
สาหรับเครื่องมือที่ใช้วัดความรู้ ทักษะ และเจตคติมี 2 แบบคือ
1) ใช้แบบสอบวัดความรู้ ทักษะ และเจตคติ ที่เป็นแบบวัดมาตรฐาน
2) สร้างแบบสอบขึ้นใช้เอง แบบสอบวัดความรู้ ทักษะ และเจตคติที่สร้างขึ้นเองนี้
อาจจะใช้รูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง หรือทุกอย่างต่อไปนี้ก็ได้ เช่น
- แบบ “ถูก” หรือ “ผิด”
- แบบ “เห็ น ด้ว ย” หรือ “ไม่เห็ นด้ว ย” ซึ่งอาจเป็นมาตราส่ วนประมาณค่า 4
หรือ 5 หรือ 6 สเกลก็ได้
- แบบเลือกคาตอบที่เห็นว่าถูกต้องที่สุด
- แบบเติมคา / ข้อความลงในช่องว่าง

68
3) การประเมิ น พฤติ ก รรมที่ เปลี่ ย นไปหลั ง การอบรม (Behavior Evaluation)
การประเมินผลในขั้นนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการทางานไปในทิศทางที่พึงประสงค์หรือไม่
การประเมินผลในขั้นนี้นับว่ายาก และใช้เวลามากกว่าการประเมินผลในสองขั้นแรก
เพราะจะต้องออกไปติดตามประเมินผลในสถานที่ทางานจริงๆ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งจะมี
คาถามอยู่หลายข้อ ที่ผู้ประเมินต้องตอบให้ได้เสียก่อน เช่น
- ควรจะออกไปประเมินผลเมื่อไร (1 เดือน หรือ 3 เดือน หรือครึ่งปี หรือ 1 ปี
ภายหลังจากการฝึกอบรม)
- จะเก็บข้อมูลจากใครจึงจะเชื่อถือได้มากที่สุด (จากผู้บังคับบัญชา จากเพื่อน
ร่วมงานจากผู้ใต้บังคับบัญชา หรือจากผู้เข้าร่วมการฝึกบอรมเอง)
(1) ควรจะได้วัดพฤติกรรมการทางานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งก่อน และหลัง
การฝึกอบรม
(2) ระยะเวลาระหว่างการฝึกอบรมกับการประเมินผลหลังการฝึกอบรมนั้นควรจะ
ให้ห่างกันพอสมควร เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทางานได้เกิดขึ้นจริงๆ ทางที่ดี
ควรจะประเมินหลายๆ ครั้งเป็นระยะๆ ไปเช่นประเมินทุก 3 เดือน เป็นต้น
(3) ควรจะได้เก็บข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง เช่น จากผู้บังคับบัญชาจากเพื่อนร่วมงาน
และจากกลุ่ ม ผู้ ที่ ผ่ า นการอบรมเคริ ก แพตทริ ค เห็ น ว่ า การประเมิ น ผลในขั้ น การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมการทางานตามข้อเสนอที่กล่าวมานั้ นจะนาไปใช้จริงๆ จะต้องใช้เวลา และอาศัยความ
ชานาญของผู้ป ระเมินผลเป็ นอย่างมาก เขาจึงได้เสนอให้ ทากับโปรแกรมการฝึกอบรมขนาดใหญ่
และโปรแกรมที่จาเป็นต้องจัดหลายๆ ครั้งต่อไปในอนาคตเท่านั้น ส่วนโปรแกรมการฝึกอบรมขนาด
เล็กทั่วๆ ไปอาจใช้วิธีการง่ายๆ ดังนี้
- ก าหนดว่ า มี พ ฤติ ก รรมการท างานอะไรบ้ า ง ที่ ค าดหวั ง จะให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลง
- เตรียมคาถามที่จะใช้สาหรับการสัมภาษณ์
- ทาการสัมภาษณ์บุคคลหลายๆ กลุ่มภายหลังการฝึกอบรมสักระยะหนึ่ง เพื่อให้
รู้ว่าพฤติกรรมที่คาดหวังเอาไว้เหล่านั้น ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆ หรือไม่
- ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ควรจะได้นามาทาการวิเคราะห์เนื้อหา
อนึ่งถ้าเป็นการสัมภาษณ์ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรจะต้องแน่ใจ
ว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะไม่มีอิทธิพลต่อการตอบ หรือสัมภาษณ์ของผู้ใต้บังคับบัญชา
4) การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร (Results Evaluation)
การประเมินผลในขั้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้รู้ว่าการฝึกอบรมได้ก่อให้เกิดผลดีต่อ
หน่วยงานอย่างไรบ้าง เป็นการประเมินผลที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นกับหน่วยงาน เช่น การลดค่าใช้จ่าย
การปรับปรุงประสิทธิภาพการทางาน การเพิ่มปริ มาณการขายและการผลิตอัตราการลาออกลดลง
เป็ น ต้น ซึ่งนั บ ว่าเป็ น การประเมินผลที่ยากที่สุ ด เพราะในความเป็นจริงนั้น มีตัว แปรอื่นๆ อีก
มากมายนอกจากการฝึกอบรมที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานและตัวแปร “เหล่านั้น” บางทีก็ยากต่อ
การควบคุม ฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแก่หน่ว ยงานในทางที่ดีจึงสรุปได้ยากว่าเป็นผลจากโปรแกรม
การฝึกอบรม เคริกแพตริค ได้ให้ข้อเสนอแนะในการประเมินผลขั้นนี้ไว้ ดังนี้
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(1) ควรวั ด สภาวการณ์ ห รื อ เงื่ อ นไขต่ า งๆ ก่ อ นการฝึ ก อบรมเอาไว้ แ ล้ ว น าไป
เปรียบเทียบกับสภาวการณ์ภายหลังการฝึกอบรม โดยใช้ข้อมูลที่สังเกตได้ หรือวัดได้
(2) พยายามหาทางควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ซึ่งคาดว่าน่าจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ผลทีต่ ้องการให้เกิดขึ้นกับหน่วยงาน วิธีหนึ่งที่พอจะทาได้คือ การใช้กลุ่มควบคุมหรือกลุ่มทดลอง
7. รูปแบบการประเมินของแพตตัน (Patton)
เอม คิว แพตตัน (M.Q. Patton, 1978) ได้เสนอแนวคิดและรูปแบบการประเมินที่
ยึดประโยชน์ใช้สอย (Utilization–Focused Evaluation) เพื่อแก้ปัญหาของงานประเมิน โดยเฉพาะ
ในประเด็นที่มักจะได้รับการวิจารณ์ว่าประเมินแล้วไม่ได้ผลการประเมินไปใช้ หรือผู้บริหารมองว่าผล
การประเมิ น ไม่ ตรงกับ ข้อ มูล ที่ ต้ องการใช้ ประกอบการตัด สิ น ใจแพตตัน จึงได้ เสนอแนวคิด และ
แนวทางในการประเมิน ดังนี้
1) หลักการในการประเมิน การประเมินโครงการนักประเมินควรให้ความสาคัญ กับ
ผู้บริหาร หรือกลุ่มลูกค้าที่จะใช้ผลการประเมินนั้นๆ คาถามเพื่อการประเมินหรือตรวจสอบควรเกิด
จากกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเหล่านั้น หรือต้องเป็นความอยากรู้อยากเห็น หรืออยากใช้ข้อมูลผลการประเมิน
ของผู้เกี่ยวข้อง ไม่ใช่ใช้ความอยากรู้อยากเห็น ของนักประเมินเป็นกรอบในการกาหนดวัตถุประสงค์
ของการประเมิน ซึ่งการประเมิน ตามแนวคิดนี้ จะทาให้ ผลการประเมินมีโอกาสถูกนาไปใช้ใน การ
ปรับปรุงและพัฒนามากขึ้น
2) ขั้ น ตอนการด าเนิ น การประเมิ น แพตตั น ได้ เสนอแนวทางในการประเมิ น
โดยเฉพาะการดาเนินการ เพื่อให้ได้วัตถุประสงค์ของการประเมิน โดยแบ่งกิจกรรมเป็น3 ขั้นตอน คือ
(1) จ าแนกประเภทหรือ กลุ่ มบุ ค คลที่ เกี่ย วข้อ งกับ โครงการ ในขั้น ตอนนี้ นั ก
ประเมินจะต้องพิจารณาว่า มีใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่จะประเมิน หรือเป็นผู้ที่ต้องการใช้ผล
ประเมิน เช่น ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการคนอื่น ๆ
(2) สัมภาษณ์ / สอบถามผู้เกี่ยวข้องที่ได้จากข้อ (1) เพื่อรวบรวมความเห็น หรือ
ความต้ องการว่ากลุ่ ม บุ คคลเหล่ านั้น ต้ องการทราบผลการดาเนิ น งานโครงการในลั กษณะใดบ้ าง
ต้องการใช้ข้อมูลการประเมินในเรื่องใด หรืออยากรู้อะไร
(3) จัดหมวดหมู่คาถาม หรือความอยากรู้อยากเห็น หรือความต้องการใช้ข้อมูล
ของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ แล้วกาหนดเป็นรายการ คาถามหลักๆ เพื่อการประเมิน เช่น
การดาเนินงานโครงการทาได้ตามแผนเพียงใด เกิดปัญหาในลักษณะใดบ้าง ผลการดาเนินงานของ
โครงการทาได้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจการอบรมครั้งนี้หรือไม่ ผู้
เข้าอบรมมีความรู้และเจตคติเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด หรือการดาเนินโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ประชาชนมากน้อยเพียงใด เป็นต้น
หลังจากดาเนินการทั้ง 3 ขั้นตอนแล้ว นักประเมินจึงกาหนดวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน ที่ครอบคลุมประเมิน คาถามการประเมินของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ส่วนการ
ดาเนินการในขั้นตอนต่อไป ก็ดาเนินการตามกระบวนการประเมินตามปกติ
8. รูปแบบการประเมินของเดวิด เฟทเธอร์แมน (David Fetterman)
เดวิด เฟทเธอร์แมน (David Fetterman, 1994) ได้เสนอแนวคิดการประเมินแบบ
เสริมพลัง (Empowerment) ซึ่งอยู่บนพื้นฐานความคิดของการประเมินแบบสร้างความร่วมมือ จาก
ทุกฝ่าย การประเมินแบบเสริมพลังเป็นการใช้มโนทัศน์ของการประเมิน เทคนิคการประเมิน และข้อ
ค้นพบจากการประเมิน ไปกระตุ้นให้เกิดการพัฒ นาปรับปรุง การกากับตนเอง โดยใช้วิธีการทั้งเชิง
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ปริมาณ และเชิงคุณภาพในการดาเนินงาน เป็นกระบวนการที่กระทา เพื่อช่วยให้กลุ่มบุคคลต่ างๆ ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้ ช่วยตนเองพัฒนาตนเองโดยใช้วิธีการประเมินตนเอง
และสะท้อนผลแก่ตนเอง กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องในการประเมินแบบเสริมพลั งจึงประกอบด้วยบุคคล
ภายในที่ทาการประเมินผลด้วยตนเอง และนักประเมินแบบเสริมพลังจึงประกอบด้วยบุ คคลภายในที่
ทาการประเมินผลด้วยตนเอง และนักประเมินภายนอกที่ทาหน้าที่เป็นผู้ให้คาแนะนา (Coach) หรือผู้
อานวยความสะดวกในการประเมิน (Facilitator) การประเมินแบบเสริมพลังเป็นการนาผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์ของผลการประเมิน มีการร่วมมือกันระหว่างผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
เพิ่มการใช้ประโยชน์ของผลการประเมิน มีการให้ความรู้ในการประเมินแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้มี
ส่วนร่วม ผู้ประเมินมีบทบาทเป็นผู้อานวยความสะดวก หรือผู้ให้คาแนะนา ไม่ใช่ผู้ตัดสินเกี่ยวกับการ
ประเมิน เป็นการตัดสินร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้มีส่วนร่วม ผู้ประเมินมีหน้าที่แนะนาช่วยเหลือ
เทคนิค และสร้างพลังการประเมินร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง การประเมินแบบนี้มิได้จบลง
แค่การทราบคุณค่าของการประเมินเหมือนการประเมินแบบเก่า แต่การประเมินต้องเป็นกระบวนการ
ทางานที่ต่อเนื่อง ดาเนินต่อไปตลอดระยะของการพัฒนาโครงการ
ขั้นตอนการประเมิน
เฟคเธอร์แมนได้เสนอขั้นตอนการประเมินแบบเสริมพลังเพื่อพัฒนาบุคลากรในโครงการ
ให้สามารถประเมินได้ด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนการประเมิน 4 ขั้นตอน คือ
1) การรวบรวมข้อมูล (Taking Stock) เป็นการตรวจสอบสถานภาพของโครงการ
ว่าอยู่ ณ จุดใด รวมถึงการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของโครงการ
2) การกาหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Setting Goals) เป้าหมายที่กาหนดนั้น
ต้องมีความท้าทาย แสดงถึงศักยภาพ เป็นไปได้ ลักษณะสัมพันธ์กับกิจกรรมโครงการแหล่งทรัพยากร
ในขั้น ตอนนี้ผู้มีส่วนร่วมในโครงการร่ วมกันกาหนดเป้าหมาย อาจจะใช้วิธีการระดมสมอง โดยจัด
บรรยากาศให้มีลักษณะแบบประชาธิปไตย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนได้เป้าหมายที่ทุก
คนเห็นสอดคล้องกัน หรือเป็นเป้าหมายสาคัญที่ต้องการบรรลุ
3) การพั ฒ นากลยุ ท ธ์ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ให้ บ รรลุ เป้ า หมาย (Developing Strategies)
ขั้นตอนนี้ผู้มีส่วนร่วมในโครงการร่วมกันรับผิ ดชอบและพัฒ นากลยุทธ์เพื่อให้กิจกรรมในโครงการ
ดาเนินงานให้ประสบความสาเร็จ การพัฒนากลยุทธ์อาจใช้การระดมสมอง การพิจารณาทบทวนอย่าง
รอบคอบ การตกลงร่ ว มกั น ฉั น ทามติ (Consensual Agreement) กลยุ ท ธ์ที่ พั ฒ นาจะถู ก น าไป
ปฏิบัติแล้วมีการทบทวน ตรวจสอบเกี่ยวกับประสิทธิผล และความเหมาะสม
4) การจั ดหาหลั กฐานที่ แสดงถึ งความก้ าวหน้ าในการปฏิ บั ติ งาน (Documenting
Progress) ในขั้นนี้ผู้มีส่วนร่วมในโครงการพิจารณาถึงหลักฐานที่จะแสดงให้เห็นถึงหลักฐานที่ จะแสดง
ให้เห็นถึงความก้าวหน้า ความสัมพันธ์กับเป้าหมายของโครงการ และหลักฐานต้องมีความน่าเชื่อถือ
ในแต่ละขั้นตอนที่กล่าวข้างต้นนักประเมินภายนอกและผู้มีส่วนร่วม (นักประเมินภายใน) ในโครงการ
จะทางานร่วมกัน โดยตัวนักประเมินภายนอกมีบทบาทเป็นที่ปรึกษาของการทางานมากกว่าที่จะทา
บทบาทของผู้ประเมิน ทั้งนี้บทบาทของนักประเมินภายนอกอาจเกี่ ยวข้องกับการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการให้ข้อมูลป้อนกลับ
ลักษณะของการประเมินแบบเสริมพลัง
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จุดเน้นของการประเมินแบบเสริมพลัง คือ การพัฒนาปรับปรุงโครงการ และการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิต ในบริบทของการประเมินแบบเสริมพลัง นักประเมินภายนอกจะมีบทบาทในการพัฒนา
บุคลากรหลายลักษณะดังนี้
1) การฝึกอบรม (Training) เป็นกระบวนการพัฒ นาบุคลากรภายในให้สามารถทา
การประเมินตนเองได้ โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมิน เทคนิคการประเมินทาให้บุ คลากร
ภายในเกิดการเรียนรู้ทุกขั้นตอนของการทางานมุ่งให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในวิธีการมากกว่า
ให้ความรู้ต่างๆ ดังที่ เฟทเธอร์แมน ได้กล่าวในเชิงเปรียบเทียบว่า “ถ้าสอนวิธีจับ ปลาแก่เขา เขาจะ
สามารถเลี้ยงชีพได้ตลอดชีวิต”
2) การอ านวยความสะดวก (Facilitation) โดยบทบาทนั ก ประเมิ น เป็ น ผู้ ชี้ แ นะ
แนวทางในการประเมิน กระตุ้น กากับการทางานพยายามขจัดอุปสรรคปัญ หาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการประเมินไม่ล้มเหลว
3) การได้รั บ การสนั บ สนุ น (Advocacy) เป็ น ขั้ น ตอนของการน าผลการประเมิ น
ตนเองไปใช้ประโยชน์ โดยการนาผลการประเมินสนองผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้บริหาร หรือแหล่งทุน
สนับสนุน เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านทรัพยากรในการดาเนินงาน โดยผลที่ได้จากการประเมินอาจจะ
เป็นไปทางบวก คือ บรรลุผลตามที่ต้องการก็สามารถของการสนับสนุนเพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ
4) การสร้ างความกระจ่าง (Illumination) เป็ น การสร้างความกระจ่ างให้ เกิ ด กั บ
บุคลากรภายในที่ผ่านประสบการณ์การทาการประเมินผลตนเอง ผลที่ได้จากการประเมินแบบเสริม
พลังเป็นกระบวนการที่ช่วยเปิดหูเปิดตา ทาให้เกิดประสบการณ์ ในการเรียนรู้ กระบวนการนี้ถือว่า
เป็นการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความชัดเจนในตนเอง ทาให้เกิดการสร้างชุมชนของผู้รู้ขึ้น
5) การมี เสรีภ าพในการกาหนดอนาคตของตนเอง (Liberation) เกิดขึ้นหลั งจากที่
กระบวน การประเมินแบบเสริมพลังช่วยทาให้บุคลากรเกิดการพัฒนา และทาให้เขาเหล่านั้นสามารถ
มองเห็นอนาคตของตนเองว่าควรพัฒนาไปในทิศทางใดถือเป็นการให้เสรีภาพกับคณะทางานในการ
กาหนดแนวทางการดาเนินงาน และพัฒนางานของตนเองกล่าวคือ เป็นการทาให้บุคลากรสามารถใช้
ความคิดที่อิสระจากกรอบความคิดแบบเดิมสามารถสร้างและกาหนดแนวทางของตนเองได้
9. รูปแบบการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis Approach)
นิศา ชูโต (2547: 20-22) กล่าวถึงการประเมิน รูปแบบการวิเ คราะห์ระบบไว้ว่า
ในการวิเคราะห์นั้นจะต้องมุ่งถึงผลที่ได้จากโครงการ และพยายามหาความเกี่ยวข้องของรูปแบบ
ของแผนงานที่วางในโครงการกับตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ข้อมูลต่าง ๆ และผลที่จะเกิดจากโครงการต้องวัด
ในเชิง ปริม าณ และสาเหตุที่เป็น เรื่อ งของเหตุแ ละผลได้ ใช้ก ารวิเคราะห์ท างสถิติแ ละวิธ ีก าร
ประเมินส่วนใหญ่มักจะเป็นเทคนิคการทดลองเพื่อดูผลของการวางแผนแบบต่าง ๆ ในสภาพการณ์
ทางธรรมชาติ รูปแบบนี้ได้นาแนวคิดและเทคนิคของการวางแผนการจัดการให้สอดคล้องกับการ
กาหนดงบประมาณ เทคนิคนี้เรียกว่า PPB (Planning Programing and Budgeting) เพื่อการสร้าง
ผลผลิ ต สู ง สุ ด โดยมี ความเชื่ อที่ ว่ าปั จจั ยเบื้ องต้ น (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิ ต
(Output) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะฟังก์ชั่นการผลิตที่สม่าเสมอและมั่นคง การประเมินตามแนวคิดนี้
นิยมใช้การทดลอง มีการออกแบบกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม เพื่อหาข้อสรุประหว่างปัจจัยเบื้องต้น
และผลผลิ ต พร้ อมทั้ งสรุ ป ผลที่ ได้ ว่าบรรลุ เป้ าหมายหรือไม่ รูป แบบการวิเคราะห์ ระบบสามารถ
ประเมินได้ 3 ด้าน ได้แก่
1. การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) เป็นการประเมินว่า ปัจจัยที่ต้องการมี
อะไรบ้างพอเพียงหรือไม่ ภายใต้ปัจจัยนี้มีทางเลือกใด หรือโปรแกรมใดที่เราควรดาเนินการเพื่อให้
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บรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการ การประเมินปัจจัยเบื้องต้น ได้แก่ บุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ์ จะช่วย
ให้ผู้ดาเนินโครงการเลือกแผนจัดโปรแกรมได้อย่างเหมาะสม หรือถ้าประเมินโครงการที่ดาเนินไปแล้ว
ผลจากการประเมินปั จจัยก็จะให้คาตอบว่าการดาเนินโครงการที่ทาไปนั้นได้ดาเนินไปตามแผนที่วางไว้
หรือไม่
2. การประเมินกระบวนการ (Process) เป็นการประเมินว่า ได้นาโครงการไปปฏิบัติ
ตามแผนที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ การประเมินกระบวนการสามารถทาได้ 2 ลักษณะ คือ มีการประเมิน
ก่อนการนาไปปฏิบัติจริง ลักษณะที่สอง คือการประเมินกระบวนการขณะปฏิบัติอยู่โดยการสังเกต
อย่างมีส่วนร่วมจะช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการดาเนินโครงการอย่างมาก
3. การประเมินผลผลิ ต (Output) เป็นการประเมินผลว่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
โครงการหรือไม่ ซึ่ง อาจทาได้ทัน ทีที่โครงการสิ้น สุด และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานต่อ มาอีก
ภายหลังในช่วง 6 เดือน เป็นต้น การประเมินช่วยให้การตัดสินใจการรับรอง ล้มเลิก หรือปรับขยาย
โครงการ
10. รูปแบบการประเมิน “CPO” ของเยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2550: 187-189) ได้ชี้ให้เห็นว่า “การประเมิน” เป็น
กระบวนการอย่างหนึ่งของสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่มุ่งจะประเมิน ซึ่ง
อาจจะเป็นทรัพยากรและความพร้อม กิจกรรม โครงการและแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน สถาบัน
องค์กร หรือสังคมนั้นๆ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณค่าของสิ่งที่มุ่งจะประเมิน
ดังกล่าว รวมทั้งการพัฒนาสังคมโดยส่วนรวม “การประเมินโครงการ” นั้น เป็นกระบวนการรวบรวม
ข้อมูล และสารสนเทศที่จาเป็นอันจะนาไปสู่การตัดสินความสาเร็จ รวมทั้งการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
ตลอดจนการสร้างและการกาหนดทางเลือกใหม่ในการดาเนินโครงการ ดังนั้นกิจกรรมการประเมิน
โครงการ จึงเป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่จาเป็นเกี่ยวกับปัจจัยขั้นพื้นฐานของ
โครงการ ตลอดจนกระบวนการปฏิบัติระหว่างดาเนินการ และผลผลิตของโครงการ ภายใต้กิจกรรม
และช่วงเวลาที่ได้กาหนดหรือวางแผนไว้ ดังนั้นเพื่อช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ
ดังกล่าวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เยาวดี วิบูลย์ศรี จึงได้พัฒนาเป็นรูปแบบหรือแบบจาลองของการประเมิน
โครงการขึ้น ซึ่งคิดว่าน่าจะเหมาะที่จะนามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยโดยตรง ดังปรากฏในภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 แบบจาลองการประเมิน “CPO” (CPO’S Evaluation Model)
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ที่ใช้มีดังนี้
1. ------------- หมายถึง เส้นแบ่งระหว่างองค์ประกอบ ซึ่งแยกกันไม่เด็ดขาด
2.
หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแต่ละองค์ประกอบในลักษณะของ
การสื่อสารแบบสองทางอย่างครบวงจร
3. C หมายถึง Context
4. P หมายถึง Process
5. O หมายถึง Outcome
ตั วแบบ CPO ประกอบด้ วยส่ วนส าคั ญ 3 ส่ วนใหญ่ ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องซึ่ งกั นและกั นอย่ าง
ต่อเนื่องตามลาดับ คือ
1. ปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context) ปัจจัยด้านนี้หมายถึง
“บริบท” ต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวกับโครงการทั้งหมด เช่น ปัจจัยทางการเมือง ทางสังคม ทางวัฒนธรรม
รวมทั้งปัจจัยทางกายภาพ และทางด้านจิตใจ เป็นต้น การประเมินในส่วนนี้ เป็นการประเมินสภาวะ
แวดล้อมหรือ “บริบท” ต่าง ๆ ของโครงการนั้น ๆ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร โดยพิจารณาถึง
1.1 ความต้องการของโครงการ (Needs Assessment) เพื่อให้ ท ราบถึงความ
จาเป็น หรือความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ
1.2 ความเป็ นไปได้ของโครงการ (Feasibility) เพื่อให้ ทราบถึงโอกาสในการจัดท า
โครงการ
1.3 การกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อระบุถึงสิ่งที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นจาก
โครงการ
1.4 ความพร้อมและทรัพยากรในด้านต่าง ๆ เช่น เงินทุนหรืองบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์
บุคลากร เป็นต้น
2. กระบวนการปฏิบัติระหว่างดาเนินโครงการ (Process) คาว่า “กระบวนการ”
หมายถึงขั้นตอนหรือกรรมวิธีที่จะต้องปฏิบัติตามลาดับก่อนหลังอย่างเป็นระบบ และครบวงจรใน
ระหว่างดาเนินโครงการ กระบวนการดังกล่าวอาจจะแตกต่างกันไปตามเป้าหมายในเชิงปรัชญาของ
แต่ละโครงการ เช่น โครงการธุรกิจ เป้าหมายหลักก็คือ การแสวงหากาไรจากการดาเนินธุรกิจนั้น ๆ
ให้ ได้ ม ากที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะท าได้ โดยลดต้ น ทุ น การด าเนิ น งานให้ เหลื อ น้ อ ยที่ สุ ด ส่ ว นโครงการทาง
การศึกษาของรัฐ เป้าหมายหลักก็คือ การปลูกฝังความรู้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเด็กเยาวชน และบุคคล
ทั่วไป โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของชาติในระยะยาว โครงการบางประเภทนี้จะไม่มุ่งแสวงหากาไร
สูงสุดเป็นหลัก เป็นต้น ถึงแม้ว่ากระบวนการปฏิบัติระหว่างดาเนินโครงการอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่
กับเป้าหมายในเชิงปรัชญาของแต่ละโครงการนั้น ๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว แต่สาหรับการประเมินโครงการ
โดยทั่ วไปมีองค์ ป ระกอบส าคัญ ที่ต้องพิ จารณาเป็น พิเศษ ก็ คือ ความสอดคล้ องของกิจกรรมและ
ช่วงเวลา โดยพิจารณาถึง
2.1 กิจกรรม (Activity) เพื่อให้ทราบว่า กิจกรรมนั้น ๆ มีความสอดคล้องหรือตรง
กับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ และมีการจัดลาดับที่เหมาะสมต่อเนื่องกันมากน้อยเพียงใด
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2.2 ช่วงเวลา (Timing) เพื่อให้ ทราบว่า ช่วงเวลาที่จะดาเนินโครงการทางด้าน
กิจกรรมนั้น มีความเหมาะสมเพียงไร มีข้อจากัดประการใด และช่วงเวลาที่กาหนดไว้นั้น สามารถจะ
ปรับเปลี่ยนไปจากเดิมได้ตามความจาเป็นหรือไม่ และเพราะเหตุใด
3. ผลผลิตของโครงการ (Outcome) คาว่า “ผลผลิต” (Outcome) นั้น นักประเมิน
บางท่านใช้คาว่า “ผลผลิต” (Product) ซึ่งหมายถึง ผลที่ได้รับจากการกระทาใด ๆ แต่บางท่านใช้คา
ว่า “ผลลัพธ์” (Output) ซึ่งหมายถึง ผลงานหรือสิ่งที่ปรากฏออกมาภายหลัง ดังนั้น คาว่า “ผลผลิต”
ที่ใช้นี้ จึงมีความหมายครอบคลุมคาศัพท์ภาษาอังกฤษทั้ง 3 คา ดังที่กล่าวมาแล้ว ด้วยเหตุนี้ คาว่า
“ผลผลิตของโครงการ” จึงหมายถึง ผลงานหรือผลที่ได้รับจากการกระทากิจกรรมใด ๆ ของแต่ละ
โครงการ โดยสามารถแบ่งผลงานดังกล่าวเป็น 3 ประเภท คือ ผลรวม (Overall) ผลกระทบ (Impact)
และคุณค่าหรือประโยชน์ (Utility) ตามลาดับ
3.1 ผลรวม (Overall) เพื่ อ ให้ ท ราบถึ งผลที่ เกิ ด ขึ้ น ทั้ งหมดจากกิ จ กรรมของ
โครงการ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
3.2 ผลกระทบ (Impact) เพื่อให้ ทราบถึงผลที่ตามมาจากการดาเนินโครงการ
นั้น ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งจากที่คาดหวังไว้ และมิได้คาดหวังไว้ด้วยคุณค่าหรือประโยชน์
(Utility) เพื่ อให้ ทราบถึงคุณ ค่าหรือความส าคัญ ของผลที่ ได้มาจากการประเมิน ทั้ งนี้เพื่ อน าไปใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจ หรือเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมต่อไป
ในขณะที่ สมถวิล วิ จิต รวรรณา (2552: 23-25) ได้ อ ธิ บ ายถึงรู ป แบบการประเมิ น
โครงการไว้ว่า โมเดลการประเมินหรือรูปแบบการประเมินคือ กรอบความคิดในการประเมินที่เ สนอ
โดยนักประเมินที่มีชื่อเสียง มีผู้เสนอรูปแบบการประเมินหลากหลาย ในที่นี้จะนาเสนอเฉพาะรูปแบบ
ที่นิยมใช้จานวน 7 รูปแบบ มีแต่ละรูปแบบการประเมินมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน รูปแบบการ
ประเมินโครงการตั้งแต่ 1 ถึง 5 เป็นรูปแบบการประเมินดั้งเดิมก่อน ค.ศ.1989 ต่อมาการประเมิน
ตั้งแต่ ค.ศ.1989 พัฒนาไปในแนวทางการเน้ นการใช้ประโยชน์จากผลการประเมิน การประเมินแบบ
มีส่วนร่วม และการประเมินที่ให้ความสาคัญกับผู้ที่ มีส่วนได้ส่วนเสียกับการประเมิน (Stakeholder)
ทาให้เกิดรูปแบบการประเมิน 6 ถึง 7 ในที่นี้จะกล่าวสรุป ทั้ง 7 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบการประเมินที่ยึดจุดมุ่งหมาย (Objective model หรือรูปแบบ Tyler)
นิ ย ามการประเมิน รูป แบบนี้ คือ การเปรียบเทียบผลการปฏิ บั ติงานกั บจุดมุ่ งหมายของโครงการ
โครงการที่ ป ระสบผลส าเร็ จ คื อ โครงการที่ บ รรลุ จุ ด มุ่ งหมายของโครงการการเลื อ กรู ป แบบนี้
จุดมุ่งหมายของโครงการ ต้องเขียนอย่างชัดเจน ครอบคลุม และสามารถทาการวัดได้
2. รูปแบบการประเมินแบบชิป (CIPP model) นาเสนอโดยสตัฟเฟิลบีม นิยามการ
ประเมินรูปแบบนี้ คือ กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้เป็นทางเลือกใน
การตัดสินใจ มีรูปแบบการประเมิน 4 ด้าน คือ
2.1 การประเมินสภาวะแวดล้อม (context Evaluation : C) เป็นการประเมิน
สภาวะแวดล้อมก่อนการกาหนดโครงการ เช่น ประเมินสภาพสังคม เศรษฐกิจ ความต้องการจาเป็น
เพื่อกาหนดโครงการขึ้นมา
2.2 การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation : I) เป็นการประเมินก่อน
เริ่มการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมพอเพียงของทรัพยากร เพื่อให้ นาทรัพยากรมาใช้
เพื่อให้โครงการบรรลุผล
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2.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เป็นการประเมินใน
ระหว่างดาเนินโครงการ เพื่อหาข้อบกพร่องของการปฏิบัติการทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จะได้นาไปปรับปรุง
พัฒนาแก้ไขการดาเนินการในแต่ละช่วงให้ทันเวลาต่อไป
2.4 การประเมิ น ผลผลิ ต (Product Evaluation : P) เป็ น การประเมิ น เพื่ อ
เปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นบรรลุจุดประสงค์โครงการเพียงใด การประเมินจะต้องปรับปรุงหรือขยาย
หรือยกเลิกในเรื่องใดบ้าง
3. รู ป แบบการประเมิ น เชิ งระบบ (System Approach) คื อ การประเมิ น ปั จ จั ย
นาเข้า กระบวนการและผลผลิต การประเมินปัจจัยนาเข้าเป็นการประเมินทรัพยากรที่ ใช้ในโครงการ
เช่ น งบประมาณ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เนื้ อ หา หลั ก สู ต ร เป็ น ต้ น กระบวนการเป็ น การประเมิ น การ
ดาเนินงาน เช่น ความถูกต้อง รวดเร็วของการดาเนินงาน การประสานงาน การให้บริการ เป็นต้น
สาหรับผลผลิตเป็นการประเมินผลที่ได้จากการดาเนินงาน
4. รูปแบบการประเมินการฝึกอบรมแบบเคิร์กแพททริก (Kirkpatrick model) เป็น
รูปแบบทีอ่ อกแบบเพื่อประเมินการอบรม ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ
4.1 ประเมินปฏิกิรยิ า ความพึงพอใจด้านบริการต่างๆ ของผู้รับการอบรม
4.2 ประเมินความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมผู้รับการอบรม
4.3 ประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้รับการอบรม
4.4 ประเมิ น ผลลั พ ธ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ องค์ ก ารของผู้ รั บ การอบรม อาทิ การเพิ่ ม
คุณภาพการผลิต การลดค่าใช้จ่าย การลดความผิดพลาด เป็นต้น
5. รู ป แบบการประเมิ น แบบเคาน์ ทิ แ นนซ์ ข องสเตค (Stake’s Countenance
Model) การประเมิ น ประกอบด้ ว ยกิ จ กรรมหลั ก 2 ประการ คื อ การบรรยายและการตั ด สิ น
ประกอบด้วย
5.1 บรรยายลักษณะตัวแปร 3 ด้าน (สิ่งที่มีอยู่ก่อน กระบวนการ ผลผลิต) ของ
โครงการบรรยายความสัมพันธ์ (เชิงเหตุผล) ในสิ่งที่วัดระหว่างตัวแปรทั้ง 3 ด้าน บรรยายความสัมพันธ์
(เชิงประจักษ์) ที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงระหว่างตัวแปร บรรยาย ความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่คาดหวังกั บ
สิ่งที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละตัวแปร
5.2 ตัดสินคุณค่าจากข้อมูลของตัวแปรที่เป็นมาตรฐานกับข้อมูลส่วนที่เป็นการ
ตัดสิน
6. รูปแบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Collaborative Evaluation) เป็นรูปแบบที่
ผู้ วิ จั ย เปลี่ ย นบทบาทจากผู้ ค วบคุ ม การประเมิ น มาเป็ น ผู้ ให้ ค วามร่ ว มมื อ ให้ ค าปรึ ก ษาหารื อ ที่
สร้างสรรค์ ให้ความรู้วิธีที่จะปรับปรุงโครงการแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางานประเมินร่วมกัน และมีส่วน
สาคัญในการตัดสินใจ (เดิมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเพียงแหล่งข้อมูลการประเมิน) ทาให้ผู้มีส่วนร่วมเกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของทั้งในกระบวนการประเมิน และข้อค้นพบจากการประเมิน ซึ่งมีประโยชน์ระยะ
ยาวแก่ผู้มีส่วนร่วมมากกว่าการใช้ผลการประเมินเท่านั้น นอกจากนั้นผู้วิจัยมีบทบาทเป็นตัวกลางใน
กระบวนการเจรจาต่อรองระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ แต่ทั้งนี้ ระดับของการมีส่วนร่วม
แตกต่างกัน มีตั้งแต่มีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อย จนถึงระดับที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ทุกขั้นตอน
7. รูป แบบการประเมินของแพตตันที่ มุ่งใช้ประโยชน์จากการประเมิน (Patton’s
Utilization model) การประเมิ น โครงการที่ ใช้ วิธีก ารวิจัย เชิงประเมิ น แบบเดิ ม ที่ ใช้ รูป แบบหรือ
แบบจาลองต่างๆ เช่น CIPP มักมีข้อจากัดว่าไม่ได้นาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์เท่าที่ควร แต่เป็น
การประเมินตามหน้าที่เท่านั้น ดังนั้น Patton จึงเกิดแนวคิดว่า ถ้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการประเมิน
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(Stakeholder) ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินตั้งแต่ต้น ก็จะทาให้ผลการประเมินเป็นที่
ยอมรับและมีการนาผลไปใช้ และผู้วิจัยควรเปลี่ยนบทบาทจากการดาเนินการประเมินอย่างเข้มงวด
เหมือนการจับผิดมาเป็นบทบาทในบรรยากาศที่สนับสนุน แนะนาประสานงานกับผู้ดาเนินโครงการ
มีการแลกเปลี่ ยนความเห็ น ปรึ กษานาผลการประเมินมาปรับปรุงพั ฒ นาโครงการเป็ นระยะ การ
ประเมินในรูปแบบนี้มีลักษณะโน้มเอียงเป็นการประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative)
นอกจากนี้ ศิ ริ ชั ย กาญจนวาสี (2553: 113 – 127) ยั ง ได้ ส รุ ป รู ป แบบการประเมิ น ไว้
28 รูปแบบ ดังนี้
1. การประเมินที่เน้นการตัดสินใจโดยใช้วิธีเชิงระบบ (SD Models)
รูปแบบการประเมินตามแนวคิดนี้ประกอบด้วย
1.1 System Analysis
กระทรวงกลาโหมของสหรัฐ ได้นาเทคนิค Planning, Programming and Budgeting
System (PPBS) ซึ่งมีรากฐานมาจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาใช้ในหน่วยงานของทางรัฐบาลเพื่อการ
สร้างผลผลิตสูงสุด โดยมี ความเชื่อว่า ปั จจัยเบื้องต้น (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิ ต
(Output) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะฟังก์ชันการผลิตที่สม่าเสมอ และมั่นคง และสามารถวัดผลได้
ในเชิงปริมาณ การประเมินตามแนวคิดนี้นิยมใช้การทดลอง มีการออกแบบกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุมเพื่อหาข้อสรุปเชิ งสาเหตุระหว่างปัจจัยเบื้องต้น และผลผลิต พร้อมทั้งสรุปผลที่ได้ว่าบรรลุ
เป้ าหมายหรือไม่ ตลอดจนนิ ยมเปรียบเทียบประสิทธิภ าพกับโครงการอื่น ๆ ในแง่ผลผลิตตามที่
คาดหมายโดยใช้เกณฑ์การสิ้นเปลืองทรัพยากรน้อยที่สุด
1.2 Cost – related Analysis
รูปแบบนี้ได้ประยุกต์การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการประเมิน
โดยเสนอแนวคิด และเทคนิ คในการวิเคราะห์ ที่ส าคัญ ได้แก่ Cost – effectiveness Analysis
เป็ น การเปรี ย บเที ย บค่ า ใช้ จ่ า ยกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลที่ ไ ด้ รั บ Cost – benefit Analysis เป็ น การ
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของตัวเงิน Cost – utility Analysis เป็นการ
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับผลประโยชน์ของการใช้สอย และ Cost – feasibility Analysis เป็นการ
คาดคะเนค่าใช้จ่ายของทางเลือกต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าทางเลือกนั้นมีค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินที่มีอยู่
1.3 Program Evaluation and Review Techniques (PERT)
PERT เป็นเทคนิคการทบทวนและประเมินการจัดกิจกรรมขององค์กร เพื่อให้ผล
การดาเนิน งานเป็น ไปตามเป้ าหมาย และเสร็จทันเวลาที่กาหนด โดยอาศัยการสร้างแผนผังการ
ดาเนินกิจกรรมตามขั้นตอน และประมาณเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม เพื่อหาเส้นทางการดาเนิ น
กิจกรรมที่วิกฤติ จะได้ระดมทรัพยากรตามความเหมาะสม โดยให้ ความส าคัญต่อเส้นทางวิกฤต
เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายและเสร็จทันกาหนดเวลา
1.4 Rossi, Freeman, and Wright’s Approach (RFWA)
เป็นรูปแบบการประเมินอย่างเป็นระบบที่พยายามเน้นการประเมินที่มีการวางแผน
กาหนดวิธีการที่เป็นมาตรฐานและชัดเจน เพื่อให้ผลการประเมินมีความเที่ยงตรง และเป็นปรนัย
RFW เสนอว่า วัตถุประสงค์ของการประเมินควรเน้นที่การดาเนินงานว่า เข้าถึงประชากรเป้าหมาย
เพียงไร? เป็นไปตามแผนหรือไม่ ? มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพียงไร? โดยการประเมิ นนั้น
จะต้องให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการติดตามควบคุมผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
และเป็นประโยชน์สาหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์การดาเนินงาน
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1.5 Experimental Approach
รูปแบบนี้ได้นาหลักการวัด และการทดลองมาใช้เป็นแนวทางหนึ่งของการประเมิน
การประเมินควรออกแบบอย่างรัดกุม (ถ้าเป็นไปได้) ควรใช้แบบแผนการทดลอง หรือกึ่งทดลอง มี
การเก็บ รวบรวมข้อมูลอย่างได้มาตรฐาน การตัดสินผลควรอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์
มากกว่าที่จะใช้มาตรฐานส่วนตัว แล้วพยายามสรุปผลในรูปของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เพื่อจะได้
นาผลไปใช้อ้างอิงได้กับโครงการอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ผลการประเมินควรมีบทบาทในการ
กระตุ้นการอภิปรายทางการเมืองและสร้างอิทธิพลทางความคิดในการตัดสินใจของผู้บริหาร
1.6 Goal – based (Behavioral objectives) Approach
รูปแบบนี้เป็นรูปแบบการประเมินที่ยึดวัตถุประสงค์ของสิ่งที่ประเมินเป็นหลักในการ
ประเมินความสาเร็จ วัตถุประสงค์ของสิ่งที่ประเมินจึงเป็นทั้งเป้าหมายของการประเมิน และผลลัพธ์
ที่คาดหวัง ซึ่งสามารถนามาเป็นเกณฑ์มาตรฐานสาหรับการตัดสินผลสาเร็จของการดาเนินงานในการ
กาหนดวัตถุป ระสงค์ของสิ่งที่ประเมิน จึ งต้องมีความชัดเจนในรูปของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
เพื่อที่นักประเมินจะวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอันเป็นการ
ตัดสินผลสาเร็จของการดาเนินกิจกรรม
1.7 Discrepancy Approach
รูป แบบการประเมินที่เน้นการตรวจสอบความไม่สอดคล้องระหว่างสิ่งที่คาดหวัง
และสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เพื่อเป็นการชี้จุดเด่น/จุดด้อยของการดาเนินงาน โดยการบรรยายเอกสารที่
เกี่ยวข้องสังเกตการณ์ในสนาม ประเมินการบรรลุเป้าหมายระหว่างทาง ประเมินการบรรลุเป้าหมาย
ปลายทาง และเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างโครงการ/กิจกรรม นักประเมินจะต้องตั้งเกณฑ์
มาตรฐานความสอดคล้องของแต่ละขั้นตอนของการประเมิน ถ้าความสอดคล้องเกิดขึ้นไม่ถึงระดับที่
ยอมรับได้ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนการดาเนินงาน หรือเปลี่ยนเกณฑ์ หรือยุติโครงการ / กิจกรรม
1.8 Context – Input – Output Approach (CIPP)
เป็ น การประเมิ น บริบ ท ปั จ จัย เบื้ อ งต้ น กระบวนการ และผลผลิ ต เพื่ อ ช่ ว ย
ผู้ บ ริ ห ารในการตัด สิ น ใจเกี่ย วกับ การเลื อกเป้ าหมาย / จุดมุ่งหมายของโครงการ/การดาเนิน งาน
(planning decisions) การกาหนดยุทธวิธี แผนงานและการดาเนินงาน (structuring decisions)
การปรับเปลี่ยนยุทธวิธี / แผนงาน / การดาเนินงานให้ความเหมาะสม (implementing decisions) และ
การตั ดสิ น ใจเกี่ ย วกั บ การปรั บ เปลี่ ยน / คง – ขยาย / ยุ บ – เลิ กโครงการ (recycling decisions)
นักประเมินจะต้องออกแบบการประเมินให้สอดคล้องกับสภาพการตัดสินใจของผู้บริหารโดยการระบุ
ประเภท ระดับ และคาดคะเนสถานการณ์ของการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้น กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์และวางแนวทางการประเมิน จากนั้นจึงเก็บรวบรวมข้อ มูลที่ต้องการ
วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผล
1.9 Center for the Study of Evaluation Approach
รูปแบบการประเมินที่เรียกว่า CSE Approach เป็นการประเมินกระบวนการของ
การทาให้เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจ จุดมุ่งหมายของการประเมินจึงเป็นการทาให้เกิดความมั่นใจ
ในการตัดสินใจ จุดมุ่งหมายของการประเมินจึงเป็นการเสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร
โดยการประเมินควรประกอบด้วยกิจกรรมสาคัญ คือ การประเมินความต้องการของระบบ (System
Assessment) ประเมินการวางแผนโครงการ (Program planning) ประเมินการดาเนินงานตาม
แผน (Implementation Evaluation) ประเมิน ความก้าวหน้ า (Progress Evaluation) และ
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ประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) นักประเมินจะต้องรวบรวมข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับ
โครงการ และให้ตรงกับความต้องการของผู้บริหาร โดยจะต้องทราบว่าใครมีอานาจในการตัดสินใจ
ผู้บริหารต้องการข้อมูลอะไร และนักประเมินควรเป็นคนกลางที่ไม่มีส่วนร่วมในโครงการ
2. การประเมิน ที่ เน้ น การตัด สิ น ใจ โดยใช้วิธีเชิงธรรมชาติ (ND Models) รูป แบบการ
ประเมินตามแนวคิดนี้ ประกอบด้วย
2.1 Utilization – Focused Approach (UFA)
รูปแบบการประเมินที่เน้นการนาผลไปใช้ประโยชน์ Patton ให้แนวทางว่าบุคลิกภาพ
ของนักประเมินเป็นกุญแจสู่การใช้ประโยชน์ของผลการประเมิน นักประเมินจะต้องสร้างสัมพันธ์กับผู้
ต้องการใช้ข้อมูลโดยตรง เพื่อล่วงรู้ความต้องการข้อมูล การตัดสินใจที่ต้องการทา และป้อนข้อมูลที่
เขาต้องการ โดยระบุ ผู้ ที่เกี่ย วข้องโดยตรงที่ต้องการใช้ผ ลการประเมิน กาหนดประเด็น ของการ
ประเมินให้ชัดเจน เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และใช้เกณฑ์การตัดสินอันเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้ผลการประเมิน เสนอผลการประเมินโดยให้ผู้ใช้ผลการประเมินเป็นผู้สรุป และตัดสิน
คุณค่าของสิ่งที่มุ่งประเมิน จากนั้นจึงทาการเผยแพร่ผลการประเมิน
2.2 Stakeholder – Based Approach
เป็ น รู ป แบบการประเมิ น ที่ ให้ ค วามส าคั ญ และเน้ น การสนองตอบความต้ องการ
ทราบผลการประเมิ น ของกลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กลุ่ ม ผู้ ส นใจและเกี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ งที่ ป ระเมิ น
(multiple stakeholder groups) กลุ่มผู้สนใจและเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ประเมินถูกนามาให้มีส่วนร่วม
ในการกาหนด จุดมุ่งหมายของการประเมิน เกณฑ์การประเมิน เครื่องมือ การแปลผลการให้ข้อมูล
ย้อนกลับเกี่ยวกับร่างรายงาน ซึ่งต่อมา ได้เสนอแนวคิดในการเลือกกลุ่มผู้สนใจ และเกี่ยวข้องกับสิ่ง
ที่ประเมินโดยพิจารณาเป้าหมายของการมีส่วนร่วม ถ้าเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ผลการประเมิน
(utilization) ควรเลือกกลุ่มที่มีอานาจในการตัดสินใจด้านนโยบายและควรให้มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง
กลุ่มดังกล่าว เช่น ผู้ บ ริห าร ผู้ จัดดาเนินการที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบาย แต่ถ้าเพื่อเป็น
ตัวแทนของกระบวนการตัดสินใจ (decision making process) ควรเลือกกลุ่มที่มีอานาจในการ
ตัด สิ น ใจ และไม่ จ าเป็ น ต้ องให้ มี ส่ ว นร่ว มอย่ างใกล้ ชิด แต่ ถ้าเพื่ อ การสร้างพลั งในการตั ด สิ น ใจ
(empowerment) ที่สอดคล้องกับกระบวนการประชาธิปไตย ควรเลือกกลุ่มที่มีอานาจน้อยในการ
ตัดสินใจ แต่มีบทบาทของการต่อรองสูง เช่น ผู้ใช้บริการกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มพลังต่าง ๆ เป็นต้น
2.3 Responsive (Countenance) Model
รูปแบบการประเมินที่สนองความต้องการสารสนเทศของผู้สนใจใช้ผลการประเมิน
โดยพยายามสะท้อนคุณค่าของการดาเนินงานตามทัศนะของผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายอย่างกว้างขวาง
Stake เสนอให้ ใช้วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (case study) รวบรวมข้อมูลโดยเน้นการสั งเกตและ
สัมภาษณ์ตามสภาพธรรมชาติ โดยใช้นักสังเกตหลาย ๆ คนทาการสังเกตกลุ่มผู้เกี่ยวข้องหลายๆ
กลุ่ม เน้น ข้อมูลที่เกี่ยวกับ การรับ รู้กระบวนการและผลกระทบในด้านการเปลี่ ยนแปลงต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น โดยพิจารณาองค์ประกอบของการประเมิน 3 ส่วน คือ Antecedents, Transaction
และ Outcomes วิธีการประเมินเน้นการบรรยายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบตามที่คาดหวังและ
เกิดขึ้นจริง และตัดสินคุณค่าโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานในทัศนะของผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่าง ๆ ส่วน
การตัดสินคุณค่าสุดท้ายให้ เป็นหน้าที่ของผู้ใช้ผลการประเมิน จะกาหนดเกณฑ์และทาการชั่งน้าหนัก
คุณค่าของฝ่ายต่าง ๆ เอาเอง
2.4 Creative Approach
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รู ป แบบนี้ ไ ด้ เ น้ น ว่ า ไม่ มี วิ ธี ดี ที่ สุ ด เพี ย งวิ ธี เ ดี ย วในการประเมิ น เนื่ อ งจากทุ ก
สถานการณ์ ข องการประเมิ น มี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ น และมี ลั ก ษณะเฉพาะแตกต่ างกั น ไม่ ว่ าจะเป็ น
คุณลักษณะ เงื่อนไข ทรัพยากร ข้อจากัด กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง ค่านิยม และการเมือง ดังนั้น จึงต้อง
ใช้วิธีการประเมินแตกต่างกัน การประเมินที่ดีควรสอดคล้องกับสถานการณ์ (situation responsive)
เน้นผลที่นาไปใช้ประโยชน์ได้ (utilization–focused) และมีวิธีการที่ยืดหยุ่น (methodologically
flexible) Patton ได้เสนอว่า creative evaluation เป็นการประเมินที่ใช้กระบวนการแก้ปัญหาใน
การปรับเปลี่ยนสถานการณ์ และการประเมินให้เหมาะสมกัน โดยอาศัยความสามารถส่วนตัวของนั ก
ประเมินในการสังเกตเจรจาต่อรอง ปฏิสัมพันธ์กับองค์ประกอบแวดล้อม เพื่อออกแบบการประเมินจึง
ต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และกล้าหาย มีความกระตือรือร้น ตอบสนองได้ไว ปรับตัวได้ดี และ
สามารถให้ความรู้ผู้เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจในกระบวนการประเมิน และการใช้ผลการประเมินโดยมี
สไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
2.5 Transactional Approach
รูปแบบนี้ ใช้แก้ไขความแตกแยกหรือขัดแย้งอันเนื่องมาจากการดาเนินโครงการ
และประสานรอยร้าวด้วยหลักการบริหารความขัดแย้งรูปแบบการประเมินนี้เริ่มด้วยการประชุมเพื่อ
รั บ ทราบปั ญ หาของกลุ่ ม ผลประโยชน์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมด สร้ า งเครื่ อ งมื อ ติ ด ตามข้ อมู ล การ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เกี่ยวกับการรับรู้ปัญหา ความคาดหวังของกลุ่มต่าง ๆ ปรับเปลี่ยน
โครงการให้เหมาะสมโดยสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน ติดตามควบคุม และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่
2.6 Illuminative Approach
รู ป แบบนี้ เน้ น การใช้ เ ทคนิ ค การสั ง เกตแบบปลาย เปิ ด (open – ended
observation) เกี่ยวกับคุณ ลักษณะสาคัญ ของโครงการ ข้อตกลงเบื้องต้น สถานการณ์แวดล้อม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อโครงการ เพื่อบรรยาย แปลความหมาย และจัดทา
เอกสารรายงานเกี่ยวกับผลดี / ผลเสียของสถานการณ์แวดล้อม นวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และ
ผลลัพธ์ที่สาคัญตลอดจนการแสวงหาหลักการทั่วไป
2.7 Democratic Approach
เป็นแนวทางการประเมินแบบประชาธิปไตยที่ให้ความสาคัญต่อผู้มีผลประโยชน์จาก
การดาเนิ น งานทุกฝ่ ายให้ มีส่วนร่วมในกระบวนการประเมิน นักประเมินทาหน้าที่ติดต่อเจรจา /
ประสานงานระหว่างแหล่งทุน ผู้บริหาร ผู้ร่วมโครงการ และผู้ได้รับผลจากโครงการ / ประชาชน
ทั่ว ไป ตลอดจนท าหน้ าที่ ศึก ษาข้อ มูล ของโครงการ เสนอ และแลกเปลี่ ยนข้อมู ล ระหว่างกลุ่ ม
ผลประโยชน์ต่าง ๆ การตัดสินคุณค่า และข้อเสนอแนะขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของผู้เกี่ยวข้องแต่ละฝ่าย
3. การประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่าโดยใช้เชิงระบบ (SV Models)
3.1 Consumer – oriented Approach
รู ป แบบการประเมิ น ที่ เน้ น ความส าคั ญ ของผู้ บ ริโภค เป็ น การตั ด สิ น คุ ณ ค่ าเชิ ง
สัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ การประเมินมีจุดมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคสาหรับตัดสินใจเลือกการ
บริโภคที่คุ้มค่า หรือสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภค ผลิตผลที่ได้จากกระบวนการ ซึ่งอาจ
อยู่ในรูปของการบริการหรือผลิตภัณฑ์ก็ตามควรตัดสินคุณค่าตามมาตรฐานของผู้บริโภคเป็นสาคัญ
ผู้บริโภคอาจเป็น ผู้ซื้อสินค้า ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าโครงการฝึกอบรม ผู้เลือกสถานศึกษา นักเรียน ครู
ผู้ปกครอง ผู้เสียภาษี เป็นต้น การประเมินในลักษณะนี้ นักประเมินควรเป็นผู้ประเมินภายนอกที่มี
ความเป็ นอิสระ คาถามการประเมินที่สาคัญ คือ อะไรเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ? หรือคุ้มค่าที่สุด ?
ภายใต้ความแตกต่างของบริบท ด้านราคา ความต้องการ คุณค่าของสังคม ผลกระทบทางบวก /
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ลบ ที่อาจเกิดขึ้นตามมา ขั้นตอนการประเมินที่สาคัญควรประกอบด้วยรายการกิจกรรมของการวัด
การตีค่า การจัดลาดับความสาคัญ การชั่งน้าหนักผลตอบแทนและสังเคราะห์เพื่อสรุปผล
3.2 Judicial (Adversarial) Approach
รูปแบบนี้ได้นาการพิพากษาคดีมาใช้เป็นวิธีการบรรลุข้อยุติเกี่ยวกับการตัดสินคุณค่า
ของสิ่งที่ประเมิน ด้วยการนาสืบพยาน / หลักฐานของทีมนักประเมิน 2 ฝ่ายที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลของโครงการแตกต่างกัน เพื่อเปิดโอกาสให้นักประเมินแต่ละฝ่ายแสดงหลักฐานที่น่าเชื่อถื อที่สุด
ของฝ่ายตน โดยมีการซักถามพยานของตนและฝ่ายตรงกันข้าม ผู้พิพากษาและลูกขุนฟังการเสนอ
ข้อเท็จจริง และการสืบสวนพยานจากทีมนักประเมินแต่ละฝ่าย เพื่อตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ประเมิน
พร้อมทั้งจัดทาข้อเสนอแนะโดยมีขั้นตอนในการประเมิน คือ กาหนดประเด็นปัญหาเพื่อใช้เป็นกรอบ
ของการสืบสวน คัดเลือกประเด็นและเรียงลาดับความสาคัญ เปิดโอกาสให้ทีมนักประเมินแต่ละฝ่าย
เสนอข้อมูล หลักฐานของผลการประเมินนาสืบพยานและเสนอข้อโต้แย้ง คณะลูกขุนสรุปผลตัดสิน
คุณค่า และจัดทาข้อเสนอแนะแนวทางนี้อยู่บนพื้นฐานความเชื่อว่าการสืบสวนสอบสวนกับมนุษย์ถือ
ว่าเป็นหลักฐานที่สาคัญที่สุด เพราะนอกจากจะได้ข้อเท็จจริงแล้ว ยังสามารถครอบคลุมถึงอารมณ์
ความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม สีหน้าท่าทาง ซึ่งจะเป็นส่วนประกอบที่นาไปสู่การตัดสินคุณค่าที่เหมาะสม
3.3 Accreditation (Professional Review) Approach
ตอนต้นศตวรรษที่ 20 ได้เกิดการตื่นตัวในการรวมกลุ่มของนักวิชาชีพเป็นสมาคม
วิชาชีพต่างๆ เพื่อคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์การประกอบวิชาชีพของสมาชิก ในขณะเดียวกัน สมาคม
วิชาชีพดังกล่าวยังได้ทาหน้าที่กาหนดจรรยาบรรณมาตรฐานของวิชาชีพ การพิจารณาผลงานทาง
วิชาการ โดยใช้รูปแบบการประเมินที่เรียกว่า Professional Review รูปแบบการประเมินดังกล่าว
ประกอบด้วยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ทาการประชุม กาหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติ และใช้เป็นแนวทางในการตัดสินคุณภาพของผลการปฏิบัติ ผลงานทางวิชาการ การรับรอง
วิทยฐานะ (Accreditation) การให้วุฒิบัตร เป็นต้น
3.4 Goal – free Approach
เป็นรูปแบบหนึ่งที่พยายามลดความลาเอียงของการประเมินที่เ น้นการประเมินผลที่
เกิ ดขึ้ น จริ ง (actual effects) หรื อผลทั้ งหมดของโครงการทั้ งในแง่ผ ลที่ ค าดหมาย และผลที่ มิ ได้
คาดหมาย เช่น ผลข้างเคียง ซึ่งอาจเป็ นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ เป็นต้น มีการประเมินความ
ต้องการจ าเป็ น (Needs Assessment) เพื่อใช้เป็น เกณฑ์ ห นึ่ งในการตัดสิ น คุณ ค่าของโครงการ
การประเมิน โครงการแบบไม่อิงวัตถุประสงค์ของโครงการมีจุดมุ่งหมายเพื่อทราบผลทั้งหมดของ
โครงการ เปรี ย บเที ย บการด าเนิ น โครงการกั บ โครงการอื่ น ๆ เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิภ าพของการ
ดาเนินงานวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย เพื่อศึกษาอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายกับประสิทธิผล จากนั้นจึงสรุปผล
การประเมินบุคลากร การดาเนินงาน และคุณค่าสรุปของโครงกา ร
3.5 Training Approach
รูปแบบการประเมินผลการฝึกอบรมว่าให้ผลอะไรบ้างแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ
หน่วยงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่าให้ผลอะไรบ้างแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และหน่วยงานของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา / ปรับปรุงโครงการฝึกอบรม หรือตัดสินใจยุติ
หรือดาเนิ นโครงการต่อไป Kirkpatrick ได้เสนอว่ าควรทาการประเมินผลของการฝึกอบรมเป็น 4
ลาดับขั้น ได้แก่ 1) การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) อันเป็นความรู้สึกตอบสนองต่อโครงการของผู้
เข้ารับการอบรม เช่น หลักสูตร เนื้อหา สาระ วิทยากร เอกสาร สถานที่โสตทัศนูปกรณ์ ระยะเวลา
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เป็นต้น 2) การประเมินการเรียนรู้ (Learning) อันเป็นผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เข้ารับการอบรม
เช่น การเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ ทักษะ ก่อน – หลังการฝึกอบรม เป็นต้น 3) การประเมิน
พฤติกรรม (Behavior) อันเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับการอบรมเมื่อกลับไปปฏิบัติงาน
เช่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ก่อน - หลังการฝึกอบรมและหลังจากกลับไปปฏิบัติงาน เป็นต้น
และ 4) การประเมิ น ผลต่ อ องค์ ก าร (Results) เป็ น การประเมิ น ผลลั พ ธ์ห รือ ผลกระทบที่ เกิด ต่ อ
องค์การ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม เช่น การลดลงของปัจจัย
เสี่ยง การเพิ่มขึ้นของผลผลิต ประสิทธิภาพ เป็นต้น
3.6 Theory – Based Approach
รูปแบบการประเมินแบบอิงการขับเคลื่อนทางทฤษฎี โดยใช้ทฤษฎีโครงการเป็น
เครื่องนาทางสาหรับตัดสินว่า โครงการนั้นประสบความสาเร็จหรือไม่ ? และปัจจัยใดเป็นสาเหตุของ
ผลของโครงการที่ เกิ ด ขึ้น เพื่ อ จั ด ท าข้ อ เสนอแนะส าหรับ พั ฒ นาโครงการลั กษณะนั้ น ต่ อ ไป การ
ประเมินตามแนวคิดนี้เริ่มจากการใช้ตรรกศาสตร์ของโครงการ ด้วยการพัฒนาทฤษฎีที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ มีความเที่ยงตรงภายใต้บริบทของโครงการ แนวคิดทางทฤษฎีจะช่วยเชื่อมโยงระหว่าง
ปัจจัย กิจกรรมการดาเนินงาน และผลลัพธ์อันเป็นผลสาเร็จของโครงการมีการระบุตัวแปรต้น และ
ตัวแปรตาม พร้อมทั้งการเชื่อมโยงเชิงสาเหตุ ผลการประเมินทาให้ทราบว่าปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้ง
กิจกรรมการดาเนินงาน นาไปสู่ผลลัพธ์ตามคาทานายของทฤษฎีหรือไม่ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นประสบ
ผลสาเร็จเพียงใด? และปัจจัยใดเป็นส่วนสาคัญต่อการเกิดผลสาเร็จ / ไม่สาเร็จนั้น ความเหมาะสม
ของการใช้รูปแบบการประเมินนี้อยู่ที่ความสามารถในการสร้างทฤษฎีโครงการที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
ถ้าทฤษฎี มีค วามสอดคล้ องกั บ โครงการ และบริบ ทของโครงการ ทฤษฎีนั้ น ช่ว ยน าทาง ทาให้
สามารถตรวจสอบผลของโครงการได้อย่างน่าเชื่อถือ
3.7 Value – Added Approach
รูป แบบการประเมิ นแบบเน้น ผลลั พธ์ที่ เป็น มูล ค่าเพิ่ ม ซึ่งเป็น การติดตามกากั บ
ผลลัพธ์อย่างเป็นระบบ (Outcome monitoring) สาหรับประเมินความงอกงาม พัฒนาการหรือ
คะแนนเพิ่ม โดยใช้แบบสอบถามมาตรฐานเป็นเครื่องมือติดตามประเมินความก้าวหน้า / แนวโน้ม
ของผลสัมฤทธิ์ / พัฒ นาการของระบบการศึกษา สถานศึก ษาหรือผู้เรียนในระดับชั้นต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่องว่ามีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเพียงไร สาหรับเปรียบเทียบระหว่างสถานศึกษา ขนาด ประเภท สังกัด
เพื่อจัดกลุ่มคุณภาพและจัดทารายงานข้อเสนอแนะสาหรั บการพัฒนาระบบ การศึกษาในภาพรวม
นักประเมินอาจใช้ตัวบ่งชี้เชิงระบบเป็นกรอบของการติดตามความก้าวหน้า หรือพัฒนาการ คาถาม
เชิงประเมินที่สาคัญของรูปแบบการประเมินนี้ เช่น ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นมูลค่าเพิ่ม
เท่าใด? แนวโน้มพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างไร? ส่วนใดของระบบที่มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด? ส่วนใด
แย่ ที่ สุ ด ? สวนใดบ้ า งที่ ค วรมี ก ารปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงหรื อ แก้ ไข ระบบโดยภาพรวมประสบ
ความสาเร็จหรือไม่สาเร็จเพียงใด? เป็นต้น
4. การประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่าโดยวิธีเชิงธรรมชาติ (NV Models)
รูปแบบการประเมินตามแนวคิดนี้ ประกอบด้วย
4.1 Effective Approach
รู ปแบบนี้ พยายามเพิ่ มโอกาสของการน าผลการประเมิ นไปใช้ ประโยชน์ เรี ยกว่ า
Effective Evaluation ซึ่งเป็นวิธีที่ผสมผสานระหว่างแนวคิดการประเมินแบบตอบสนองความต้องการ
ของผู้ ใช้ ส ารสนเทศ (responsive evaluation) กั บ วิ ธี ก ารประเมิ น แบบธรรมชาติ (naturalistic
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methodologies) ซึ่งเน้นวิธีการที่ยืดหยุ่นตามสถานการณ์โดยเริ่มต้นจากการระบุผู้อยู่ในข่ายที่จะใช้
สารสนเทศจากการประเมิน ระบุ องค์ประกอบที่ต้องการประเมิน กาหนดวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิ น ให้ ชัดเจนว่า ต้ องการประเมิ น คุณ ค่ าภายในและ / หรือ คุณ ค่ าภายนอก ประเมิน แบบ
formative และ/หรือ summative จากนั้นจึงเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุมประเด็นปัญหา คุณ
ค่าที่ต้องการประเมินและเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูล แปลผล ตัดสินคุณค่าภายใน
/ ภายนอก ตลอดจนจัดทารายงานผลและข้อเสนอแนะ
4.2 Criticism Approach
รูปแบบนี้ได้ประยุกต์มโนทัศน์ของศิลปวิจารณ์ (Art Criticism) มาใช้เป็นรูปแบบ
ของการประเมิน โดยให้แนวคิดว่าการวิพากษ์วิจารณ์เป็นการใช้วิจารณญาณในการบรรยายคุณภาพ
ของสิ่งที่ศึกษา (descriptive aspect) ตีความหมายคุณภาพของสิ่ง ที่ศึกษา (interpretive aspect)
ออกมาในเชิงประจักษ์ตามการรับรู้ของผู้เชี่ยวชาญและตัดสินคุณค่าของสิ่งนั้น (evaluative aspect)
Eisner เสนอว่าการประเมินตามแนวทางของศิลปวิจารณ์ ประกอบด้วยศิลปะของการรับรู้อันประณีต
ซึ่งเกิดจากการฝึกฝนและประสบการณ์ กับศิลปะของการเปิดเผยคุณภาพของการถ่ายทอดความรู้สึก
ที่กลั่นกรองผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพื่อสะท้อนคุณค่าของสิ่งนั้นออกมา
4.3 Authentic Approach
รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริง การประเมินตามสภาพจริงได้
เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ ค.ศ.1900 เพื่อแก้ไขข้อจากัดของการทดสอบด้วย ข้อสอบเขียนตอบแบบหลาย
ตัวเลือกให้เกิดความสมดุล ยืดหยุ่นที่จะใช้กับการประเมินภาคปฏิบัติ (Performance assessment)
ที่ใกล้เคียงกับสภาพที่เป็นจริงทางสังคม เช่น การประเมินตามสภาพปัญหาจริงเกี่ยวกับความคิด การ
ทางานร่วมกัน ชิ้นงาน งานเขียน แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ทักษะชีวิต เป็นต้น โดยการพิจารณา
ตัดสินตามมิติคุณภาพ (rubrics) ซึ่งเป็นระดับมาตรฐานที่ยอมรับ สาหรับใช้เปรียบเทียบภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม ขั้นตอนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามสภาพจริงประกอบด้วย กาหนดทักษะ
หรือคุณ ลักษณะที่ต้องการประเมิน เลื อกสถานการณ์ และเครื่องมือประเมินที่เป็นสภาพจริง จัด
กิจกรรมปฏิบัติการกาหนดมิติคุณภาพเพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสาหรับการประเมิน ทาการประเมินผล
การปฏิบัติ ตรวจสอบความถูกต้อง และรายงานผล
4.4 Constructivist Approach
รูปแบบการประเมินแบบสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่าย ซึ่งเป็นการประเมินที่อยู่บน
พื้นฐานของการให้บริการที่ตอบสนองต่อความห่วงใยของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พื้นฐานความคิดมาจาก
ความเชื่อว่า ความจริงไม่ใช่สิ่งสากลที่ยั่งยืน แต่ยึดถือว่าความจริงเป็นเพียงปฏิบัติการตามอัตวิสัย
ของผู้เกี่ยวข้องผู้ประเมินจึงมีบทบาทในการควบคุมการประเมินและทาการประเมินร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง
ที่ มี ส่ ว นได้ เสี ย ทุ ก ฝ่ า ย ซึ่ ง เป็ น เสมื อ นเครื่ อ งมื อ มนุ ษ ย์ ที่ ส ามารถท าให้ เกิ ด ฉั น ทามติ ร่ ว มกั น ได้
ผู้เกี่ยวข้องมีบทบาทสาคัญในการกาหนดประเด็นการประเมิน และตัวแปรของการประเมิน ส่วนผู้
ประเมินมีหน้ าที่ให้ความรู้ สร้างจิต สานึกของตัวเองให้ เกิดพลั งของความร่วมมือที่จะพัฒ นาสังคม
กลุ่ม และตนเอง รวมทั้งรักษาดุลยภาพระหว่างวิธีการเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เมื่อผู้ประเมินและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นด้วยกับแนวทางนี้ และตกลงใจที่จะร่วมมือกันจนเกิดฉันทามติของการประเมิน
โดยผู้ประเมินจะต้องมีคุณธรรม มีบารมี และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
4.5 Empowerment Approach
รูปแบบการประเมินแบบสร้างพลังการประเมิน ซึ่งอยู่บนพื้นฐานตามแนวคิดของ
การประเมินแบบสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่ายการประเมินตามรูปแบบสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่าย
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การประเมิน ตามรูป แบบสร้างพลังนี้ มุ่งตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่าย (Stakeholders)
ทั้งนี้ ผู้ ที่ได้รับ ผลกระทบมากที่ สุ ดจนถึงน้ อยที่ สุ ด ให้ ม าร่ว มกัน ดาเนิ นงานจนเกิดเป็ นพลั งความรู้
ความเข้าใจ ในการประเมินและสามารถดาเนินการประเมินได้เอง ความแตกต่างที่สาคัญระหว่าง
การประเมินแบบสร้างพลังการประเมิน กับการประเมินแบบสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่าย อยู่ตรงที่
การประเมินแบบสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่าย ผู้ประเมินมีบทบาทของการควบคุมการประเมินและ
ดาเนินการประเมินจนเกิดการยอมรับการประเมิน และผลการประเมินร่วมกัน แต่การประเมิน แบบ
สร้างพลังการประเมิน ผู้ประเมินไม่ได้มีบทบาทเป็นผู้ควบคุมการประเมิน ผู้ประเมินมีบทบาทเป็นผู้
แนะนา ช่วยเหลือเชิงเทคนิคและสร้างพลังการประเมินร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง
กล่าวโดยสรุป จากการศึกษารูปแบบการประเมินโครงการดังกล่าวข้างต้น รูปแบบการ
ประเมิ น หรือ โมเดลการประเมิ น คื อ กรอบความคิด แนวความคิด ในการประเมิ น ที่ เสนอโดยนั ก
ประเมิน ที่มี ความรู้และมี ชื่อเสีย ง ซึ่งมีห ลากหลายรูปแบบ มี ความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับข้อตกลง
เบื้องต้น โดยมีนักวิชาการทางด้านการประเมินได้เสนอกรอบความคิดให้นักประเมินได้เลือกใช้ สรุป
โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
1. รูปแบบการประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมาย (Objective Based Model) ได้แก่ รูปแบบ
การประเมิ น ของไทเลอร์ (Ralph W. Tyler : 1943) ครอนบาค (Cronbach : 1973) และเคริ ก
แพตทริค (Kirkpatirck)
2. รูป แบบการประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่า (Judemental Evaluation Model)
ได้แก่รูปแบบการประเมินของสเตค (Stake : 1967) สคริฟเว่น (Scriven : 1967) โพรวัส (Provus :
1971)
3. รู ป แบบการประเมิ น ที่ เน้ น การตั ด สิ น ใจ (Decision – Oriented Evaluation
Model) ได้แก่ รูปแบบการประเมิน ของเวลซ์ (Welch : 1967) สตัฟเฟิลบิม (Stufflebeam : CIPP
: 1968) อัลคิน (Alkin : 1967)
2. รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model)
รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) เป็นรูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจ
(Decision – Oriented Evaluation) ซึ่ งผู้ ป ระเมิ น ได้ น ามาใช้ ในการประเมิ น โครงการครั้ งนี้ โดย
แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบิม (Daneil L. Stufflebeam, 1983) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ รูปแบบการ
ประเมินแบบซิปโมเดล (CIPP Model) ว่าเป็นการประเมินด้วยกระบวนการต่อเนื่อง โดยมีจุดเน้นที่
สาคัญคือใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการเพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสิน ใจอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
วัตถุประสงค์ของการประเมินคือการให้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ คาว่า CIPP เป็นคาย่อมาจาก
คาว่า Context, Input, Process และ Product สตัฟเฟิ ลบีม ได้ ให้ ความหมายว่า การประเมิน เป็น
กระบวนการของการบรรยายการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม ซึ่งการประเมินเพื่อให้ได้สารสนเทศที่สาคัญ มุ่งประเมิน
4 ด้าน ดังนี้
1) การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูล
ส าคั ญ เพื่ อช่ว ยในการกาหนดวัตถุป ระสงค์ของโครงการ ความเป็ น ไปได้ ของโครงการเป็ น การ
ตรวจสอบเพื่อตอบคาถามต่างๆ เช่น
- เป็นโครงการที่สนองปัญหาหรือความต้องการจาเป็นที่แท้จริงหรือไม่
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- วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
หรือนโยบายหน่วยเหนือหรือไม่
- เป็นโครงการที่เป็นไปได้ในแง่ของโอกาส ที่จะได้รับการสนับสนุนจากองค์การต่างๆ
หรือไม่
2) การประเมิ น ปั จ จัยเบื้ องต้น (Input Evaluation) เป็ น การประเมิน เพื่ อ ใช้ข้อ มู ล
ตัดสินใจปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเหมาะสมหรือไม่ โดยดูว่าปัจจัยที่ใช้ จะมีส่วนช่วยให้
บรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ เป็นการตรวจสอบเพื่อตอบคาถามที่สาคัญ เช่น
- ปัจจัยที่กาหนดไว้ในโครงการ มีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่
- กิจกรรมที่ได้เลือกสรรแล้ว ที่กาหนดไว้ในโครงการ มีความเป็นไปได้เพียงใด
3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินระหว่างการดาเนิน
โครงการ เพื่อหาข้อดีและข้อบกพร่องของการดาเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่กาหนดไว้และเป็นการ
รายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการนั้นด้วย ซึ่งเป็นการตรวจสอบเพื่อตอบคาถามที่สาคัญ เช่น
- การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้หรือไม่
- เกิดปัญหา อุปสรรค ไม่ราบรื่น ไม่คล่องตัว หรือไม่อย่างไร
- มีการแก้ไขปัญหาอย่างไร
4) การประเมิน ผลผลิต (Product Evaluation) เป็น การประเมิน เพื ่อ ดูว ่า ผลที่
เกิดขึ้นเมื่อสิ้น สุดโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ โดยอาศัยข้อมูลจาก
การรายงานผลที่ได้จากการประเมินสภาพแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น และกระบวนการร่วมด้วย ซึ่งเป็น
การตรวจสอบเพื่อตอบคาถามที่สาคัญ ๆ เช่น
- เกิดผล / ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่
- คุณภาพของผลลัพธ์เป็นอย่างไร
- เกิดผลกระทบอื่นใดบ้างหรือไม่
สรุปกรอบความคิดของรูปแบบการประเมินแบบซิป แสดงได้ในแผนภาพ ดังต่อไปนี้

การประเมินสภาพแวดล้อม
(Context Evaluation)

ตัดสินใจเลือกวัตถุประสงค์

การประเมินสภาพปัจจัยเบื้องต้น
(Input Evaluation)

เลือกแผนการจัดแผนงานที่เหมาะสมที่สดุ

การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation)

การนาแผนงานที่กาหนดไว้ไปปรับปรุง

การประเมินผลผลิต
Product Evaluation)

ควรปรับปรุงขยายแผนหรือควรล้มเลิก
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ภาพที่ 4 แสดงประเภทของการประเมินและการตัดสินใจของสตัฟเฟิลบีม
ที่มา: ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ, 2556: 95
รัตนะ บัวสนธ์ (2556: 10-17) กล่าวว่า รูปแบบการประเมิน CIPP เป็นการนาตัวอักษรตัวแรก
ของมิติการประเมิน 4 ด้านมาประกอบกัน ได้แก่ การประเมินบริบท (Context) ปั จจั ยนาเข้า (Input)
กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ซึ่งสตัฟเฟิลบีม พัฒนานาเสนอขึ้นโดยมีพื้นฐานมาจาก
การเรียนรู้หรือประสบการณ์ การกระทาการประเมินโครงการทางการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา
ตั้งแต่กลางปี 1960 โดยต้องการที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อจากัดของรูปแบบการประเมินแบบดั้งเดิม
รูปแบบการประเมิน CIPP ปรากฏขึ้นเป็นลายลักษณ์ชัดเจนในหนังสือชื่อ Educational Evaluation
and Decision Making ซึ่งตีพิมพ์ในปี 1971 และปรับปรุงอีกครั้ งในปี 2007 ในหนังสือ Evaluation
Theory Models and Applications โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การประเมิ น บริ บ ท (Context Evaluation) หมายถึ ง การประเมิ น เกี่ ย วกั บ ความ
ต้องการจาเป็น ปัญหา และโอกาสที่จะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขแวดล้อมหนึ่งที่กาหนด การประเมินบริบท
อาจจะประเมินได้ทั้ งก่อน ระหว่างหรือแม้กระทั่งหลังการดาเนินโครงการ แผนงานหรือสิ่งแทรกแซง
อื่นๆ ในกรณีประเมินบริบทก่อนการดาเนินโครงการ องค์กรหรือหน่วยงานจะใช้ผลจากการประเมิน
บริบทเพื่อช่วยจัดลาดับความสาคัญและกาหนดเป้าหมายสาหรับโครงการนั้น แต่ถ้าเป็นการประเมิน
บริบทระหว่างหรือหลังดาเนินโครงการ องค์กรและหน่วยงานมักจะดาเนินการและจัดทารายงานการ
ประเมินบริบทควบรวมไปกับการประเมินปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต กรณีนี้การประเมิน
บริบทจึงมีประโยชน์สาหรับการตัดสินใจกาหนดเป้าหมายของโครงการและช่วยให้ผู้รับบริการได้ประเมิน
ว่าโครงการหรือสิ่งแทรกแซงดังกล่าวมีคุณประโยชน์ตอบสนองหรือเป็นไปตามความต้องการจาเป็นของ
กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์หรือไม่เพียงไร เทคนิควิธีการที่ใช้ในการประเมินบริบทควรใช้วิธีการเก็บรวบรวม
สารสนเทศอย่างหลากหลาย ครอบคลุมสมาชิกที่เป็นประชากรเป้าหมาย รวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
ของโครงการหรือสิ่งแทรกแซงนั้น ซึ่งโดยปกติมักเริ่มจากการซักถามผู้รับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อช่วยระบุ ขอบข่ายการศึกษา หลั งจากนั้นนักประเมินอาจจะทาการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
ความต้องการจาเป็นในการรับบริการหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ ผลการประเมิน
บริบทสามารถนามาใช้ได้อย่างกว้างขวางยกตัวอย่างเช่น ผู้บริหารสามารถนาผลการประเมินที่ได้ไปใช้
สื่อสารกับสมาชิกในองค์กรเพื่อแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ จุดแข็ง จุดอ่อน ความต้องการ
จาเป็น แต่สาหรับนักพัฒนาโครงการก็สามารถที่จะนาผลการประเมินบริบ ทไปใช้เพื่อสนับสนุนขอรับ
ทุนหรือจัดทาสัญญาต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ สาหรับโรงเรียนนั้นก็อาจใช้การประเมินบริบทเพื่อให้
ความช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองในการชี้แนะและพัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น
ในส่วนของนักประเมินก็ต้องใช้ผลการประเมินบริบทเพื่อกาหนดวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสมและมี
ความสัมพันธ์กับแผนงานโครงการหรือสิ่งแทรกแซงนั้น ๆ
2) การประเมินปัจจั ยนาเข้า (Input Evaluation) จุดมุ่งเน้นหลักของการประเมินปัจจัย
นาเข้า ก็เพื่อช่วยจัดลาดับโครงการที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความต้องการจาเป็น โดยการศึกษา
และตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับแนวทางต่าง ๆ ที่มีศักยภาพหรือมีความเป็นไปได้มากที่สุด ในอันที่จะ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การประเมินปัจจัยนาเข้าจะเป็นตัวบ่งบอกล่วงหน้าถึงความสาเร็จหรือ
ความล้ มเหลวหรือประสิทธิผลของความพยายามเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่โครงการหรื อสิ่ งแทรกแซงนั้ น ๆ
ต้องการให้ เกิ ด จุ ดมุ่งเน้นประการที่ สองของการประเมินปั จจัยน าเข้า ก็เพื่ อสร้างความเข้าใจร่วมกั น
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เกี่ยวกับแนวทางที่เป็นทางเลือกต่าง ๆ และเพราะเหตุใดจึงเลือกแนวทางนั้น ในกรณีเช่นนี้สารสนเทศที่ได้
จากการประเมินปัจจัยนาเข้าจะมีความสาคัญเป็นอย่างมากสาหรับบ่งบอกให้เห็นถึงความรับผิดรับชอบ
ใด ๆ ของผู้ พั ฒ นาโครงการที่ พยายามออกแบบและปรับปรุ งงบประมาณใด ๆ ของโครงการหรื อสิ่ ง
แทรกแซงดั งกล่ าว นอกจากนี้ แล้ วการประเมิ นปั จจัยนาเข้า ก็ จะช่วยจาแนกและจัดล าดับแนวทางที่
เกี่ยวข้องให้แก่ผู้มีหน้ าที่ตัดสินใจได้ใช้เป็นทางเลือกสาหรับการดาเนินงานต่อไป โดยสรุปการประเมิน
ปัจจัยนาเข้า ก็เพื่อช่วยผู้ทาหน้าที่ตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายตอบสนองความ
ต้องการจาเป็นให้แก่ผู้รับประโยชน์ ก่อให้เกิดแผนงานที่ปฏิบัติได้จริงและใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสม
รวมทั้งการบันทึกและสร้างสานึ กรับผิดรับชอบเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพยากรและวิธีการดาเนินงานใน
แผนงานนั้น ๆ นอกจากนี้แล้วหน้าที่สาคัญอีกประการหนึ่งของการประเมินปัจจัยนาเข้าก็เพื่อช่วยให้ผู้นา
โครงการหลีกเลี่ยงความสูญเปล่าใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรมหรือโครงการที่ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่าถึงทรัพยากรที่จะต้องสูญเสียไป
3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการตรวจสอบการนาแผนงานหรือ
โครงการไปใช้หรือตรวจสอบการดาเนินงานการใช้แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ที่สาคัญประการหนึ่ง
ของการประเมินกระบวนการก็คือ การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้จัดการและผู้ปฏิบัติงานในโครงการนั้น ๆ
เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการว่าเป็นตามตารางเวลาที่กาหนดหรือไม่ การใช้งบประมาณ
และประสิทธิภาพเป็นอย่างไร สาหรับวัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งก็เพื่อชี้แนะแนวทางให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ในการปรับปรุงการใช้งบประมาณและแนวทางการดาเนินงานของโครงการให้ มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
เพราะโดยปกติแล้ วเมื่อมีการเริ่มต้ นการดาเนินงานของโครงการหรือแผนงาน ผู้ปฏิบัติงานย่อมไม่
สามารถที่ จ ะก าหนดสิ่ งต่าง ๆ ได้ทั้ งหมด ไม่ ว่าจะเป็ น เรื่อ งของการจั ด กิจ กรรม การใช้บุ คลากร
งบประมาณ หรืออื่น ๆ ดังนั้ นการได้รับสารสนเทศจากการประเมินกระบวนการ ก็สามารถนาไปใช้
ประกอบการตัดสินใจปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ในโครงการให้สามารถดาเนินการต่อไปและมีความเป็นไปได้ที่
จะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ ในการประเมินกระบวนการนั้น ควรทาการเปรียบเทียบ
ระหว่างกิจกรรมและค่าใช้จ่ายจริงกับกิจกรรมในแผนงาน โครงการ และงบประมาณที่กาหนดไว้ว่ามี
ความแตกต่างกันมากน้อยพียงไร รวมทั้งบรรยายให้เห็นถึงปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการนาโครงการไปใช้
และท้ า ยที่ สุ ด ก็ ค วรจั ด ท ารายงานที่ ผู้ ร่ ว มโครงการหรื อ ผู้ ท าการสั ง เกตได้ ตั ด สิ น คุ ณ ภาพของ
กระบวนการใช้โครงการ แผนงานดังกล่าว
4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) วัตถุประสงค์หลักของการประเมินผลผลิตก็
เพื่อสอบวัด ตีความ และตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ แผนงานหรือสิ่งแทรกแซงว่าตอบสนองบรรลุ
ความต้องการจาเป็นของกลุ่มผู้รับประโยชน์หรือไม่ นอกจากนั้นการประเมินผลผลิตก็ยังต้องประเมิน
ผลลัพธ์ (Outcomes) ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ทั้งที่เป็นไปในทางบวกและทางลบอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น
บ่อยครั้งที่นักประเมินยังขยายขอบเขตการประเมินผลผลิตไปสู่การประเมินในสิ่งที่เรียกว่า ผลลัพธ์ระยะ
ยาวอีกด้วย การประเมินผลผลิตควรดาเนินการโดยอาศัยการรวบรวมและวิเคราะห์การตัดสินของกลุ่มผู้
มีส่ วนได้ส่ วนเสียที่มีต่อโครงการหรือสิ่ งที่ได้รับการประเมินนั้น ในบางครั้งก็อาจทาการเปรียบเทียบ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับโครงการหรือสิ่งที่ได้รับการประเมินอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันและก็มีอยู่บ่อย ๆ ที่
ผู้รับบริการจากโครงการต้องการจะรู้ว่าโครงการดังกล่าวได้ผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
หรือไม่ และมีประโยชน์คุ้มกับการลงทุนดาเนินการเพียงไร ดังนั้นในทางที่เหมาะสมแล้วนักประเมินก็ควร
ที่วิเคราะห์ตีความให้เห็นว่าจุดอ่อนของการใช้โครงการหรือแผนปฏิบัติงานส่วนใดที่เป็นสาเหตุทาให้
ได้ผลลัพธ์อ่อนด้อยลงไปด้วย เทคนิควิธีการที่ใช้ประเมินผลผลิตมิได้กาหนดไว้อย่างเป็นแบบแผนตายตัว
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แต่นักประเมินอาจต้องใช้วิธีการอย่างหลากหลายร่วมกันเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในการศึกษาผลลัพธ์
ทั้งหมดของสิ่ งที่ ได้รั บการประเมิน รวมทั้งยังช่วยในการตรวจสอบข้ามกันไปมาระหว่างข้อค้นพบที่
หลากหลายอีกด้วย
ในการประเมินผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กาหนดนั้น นักประเมิน
จาเป็นต้องศึกษา ค้นหาผลลัพธ์ที่มิได้คาดหมายด้วย ทั้งผลลัพธ์ในเชิงบวกและเชิงลบโดยการรับฟังความ
คิดเห็ นหรือสั มภาษณ์ กลุ่ มผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสียกับสิ่ งที่ได้รับ เป็ นการประเมินเพื่อที่จะทาการทดสอบ
สมมติฐานเกี่ยวกับผลลัพธ์ให้ครอบคลุมทุก ๆ ด้าน และสืบหาข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบสาหรับยืนยัน
หรือไม่ยืนยันสมมติฐานเกี่ยวกับผลลัพธ์ดังกล่าว ประเด็นสาคัญที่ต้องพึงระวังในการจัดทารายงานการ
ประเมินผลลั พธ์ ก็ คื อ นั กประเมิ นไม่ ควรเร่งรีบประเมิ นผลผลิ ตและจัดท ารายงานสู่ สาธารณะอย่ าง
ทันทีทันใด เพราะเหตุว่าการดาเนินโครงการต้องการระยะเวลาพอสมควรที่จะทาให้เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุ
ตามความรั บ ผิ ด ชอบที่ ร ะบุ ไว้ การจั ด ท ารายงานการประเมิ น ผลผลิ ต ที่ ยั งไม่ มี วุ ฒิ ภ าวะสุ ก งอม
(Premature) อย่างเพียงพอ อาจนาไปสู่ความไม่สามารถตัดสินใจได้เกี่ยวกับความต่อเนื่องของโครงการ
เพราะเหตุว่าทาให้ไม่พบผลลัพธ์ใด ๆ เกิดขึ้นเลย ทั้งนี้เนื่องจากผลลัพธ์ของโครงการต้องใช้ระยะเวลา
ยาวพอสมควรในการศึกษา ติดตาม ดังนั้นถ้าหากการจัดทารายงานการประเมินผลผลิตสู่สาธารณะได้
มี ก ารหน่ ว งเวลาอย่ า งสมเหตุ ส มผลแล้ ว นั ก ประเมิ น อาจจะพบผลลั พ ธ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ภายหลั งและ
มีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับใช้สนับสนุนการดาเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องต่อไป
กล่าวโดยสรุป รูปแบบของการประเมินโครงการมีหลากหลายรูปแบบ การนารูปแบบใดไป
ใช้ เป็ น แนวทางในการประเมิ น โครงการ ผู้ ป ระเมิน ต้องคานึงถึงวัตถุ ป ระสงค์ในการประเมิน และ
ลักษณะของโครงการที่ดาเนิ นการ ซึ่งแต่ละรูปแบบต่างมีข้อดีและข้อจากัดอยู่ในตัวเอง ดังที่มีการ
กล่าวกันไว้ว่า ไม่มีรูปแบบการประเมินผลโครงการใดที่ดีและเหมาะสมสามารถนาไปใช้ประเมินได้ทุก
โครงการ ในการประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒ นานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้ประเมินเลือกใช้รูปแบบการประเมินเชิงระบบรูปแบบซิป (CIPP Model:
Context-Input-Process-Product) ด้วยเหตุผลคือ ทาให้ได้รับรู้ถึงข้อมูลต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการ
อย่างเป็นระบบ คือ สภาพที่เกี่ยวข้องกับงานและโครงการ (Context) ปัจจัยที่ใช้ในการดาเนินงาน
(Input) กระบวนการในการด าเนิ นงาน (Process) และผลลั พ ธ์ ห รื อ ผลผลิ ต ที่ เกิ ด ขึ้ น จากโครงการ
(Product)

บริบทของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยู่เลขที่ 116 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ตาบลตากออก อาเภอ บ้านตาก จังหวัดตาก วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 โดยขอใช้พื้นที่ “ทุ่งเลี้ยงสัตว์ป่าพระบาท”
จานวน 200 ไร่ ที่ดินตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 4 ตาบลตากออก อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยกระทรวง
มหาดไทยได้ อ นุ มั ติ ให้ ใช้ พื้ น ที่ ได้ เมื่ อ วั น ที่ 29 กรกฎาคม 2540 และกรมอาชี ว ศึ ก ษาได้ จั ด สรร
งบประมาณ จานวน 8,980,000.- บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบการ บ้านพัก
และระบบสาธารณูปโภค ซึ่งอาคารเรียนและอาคารประกอบการดังกล่าวเป็นอาคารเรียนชั่วคราว ซึ่ง
สร้างแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2541 ระยะเวลาในการก่อสร้าง 240 วัน เปิดทาการเรียน
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การสอน เมื่อวัน ที่ 1 มิถุน ายน 2541 จานวน 2 แผนกวิช า คือแผนกวิช าช่างยนต์และแผนกวิช า
พณิชยการ มีจานวนนักศึกษาในปีการศึกษาแรก 74 คน (วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก, 2560: 6-7)
1. สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ ปั จ จุ บั น เปิ ดท าการสอนทั้งในหลั กสู ตรระดับ ประกาศนี ยบั ตรวิช าชีพ (ปวช.) จ านวน
5 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง สาขาวิชาโลหะการ สาขาวิชาการ
บัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จานวน 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชา
เทคนิคไฟฟ้า สาขาวิช าเทคนิคโลหะ ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พ.ศ. 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 รายละเอียดสภาพปัจจุบันของ
สถานศึกษามีดังนี้
1.1 จานวนผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 ดังนี้
ตารางที่ 2 จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ
ระดับชั้น
ปวช .1
ปวช .2
ปวช .3
รวมระดับ ปวช.
ปวส .1
ปวส .2
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งหมด

หลักสูตร
ปกติ +ทวิภาคี
เทียบโอนฯ
ชาย
หญิง
ชาย หญิง
108
38
127
51
130
38
365
127
53
20
67
43
120
63
485
190
-

รวม
ชาย
108
127
130
365
53
67
120
485

หญิง
38
51
38
127
20
43
63
190

ทั้งหมด
146
178
168
492
73
110
183
675

ตารางที่ 3 จานวนผู้บริหารและครูจาแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา

ชาย

หญิง

ป. เอก

ป. โท

ป. ตรี

ต่ากว่า

วุฒิการศึกษา

อัตราจ้าง

3
5
6

เพศ

พนักงานฯ

ผู้บริหารและรองฯ
แผนกวิชาเครื่องกล
แผนกวิชาโลหะการ

จานวน
(คน)

สถานภาพ

ข้าราชการ

ผู้บริหาร/แผนกวิชา

3
1
2

2
2

2
2

1
5
6

2
-

1
-

2
-

5
6

-
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แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
5
3 1 1 4 1 2
3 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
6
5 1 2 4 6 แผนกวิชาสามัญฯ
8
3 4 1 2 6 1
7 รวมทั้งหมด
33
12 14 7 20 13 1 5
27 0
2. เกียรติประวัติของสถานศึกษา
ผลงานที่ภาคภูมิใจของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษา 2560
1. รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจาปีการศึกษา 2560 ชื่อผลงาน เครื่องมือช่วยถอด
ประกอบยางรถจักรยานยนต์
2. รางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาค จากการคัดเลือกระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดตาก ในระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29 วันที่ 4 – 7 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัย
เทคนิคอุทัยธานี ดังนี้
- เครื่องมือช่วยถอดประกอบยางรถจักรยานยนต์
ระดับ ปวช. สาขางานยานยนต์
- อุปกรณ์เพิ่มสัญญาณ wifi
ระดับ ปวช. สาขางานไฟฟ้า
- เครื่องเตือนไฟป่า
ระดับ ปวช. สาขางานไฟฟ้า
- กันหันน้าผลิตไฟฟ้าพลังงานน้าไหล
ระดับ ปวช. สาขางานไฟฟ้า
- ฉากป้องกันเครื่องคัตเตอร์บาดนิ้ว
ระดับปวช. สาขางานผลิตภัณฑ์
- สเปรย์สมุนไพรสปาหน้า
ระดับ ปวช. สาขางานการบัญชี
- เรือสุวรรณหงษ์
ระดับ ปวช. สาขางานการบัญชี
- View to go
ระดับ ปวช. สาขางาน
คอมพิวเตอร์

3. เป้าหมายความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
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เป้าหมายความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2560 ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้
ตารางที่ 4 เป้าหมายความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ด้าน
1. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา

2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา

3. ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

เป้าหมายความสาเร็จ
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยรวมของแต่ละ
ระดับชั้นผ่านเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85
- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ และได้อบรมคุณธรรมจริยธรรม คิดเป็น
ร้อยละ 95
- ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพและบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ 3D ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95 ของรายวิชาที่สอน
- ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ตามลักษณะงาน
ในสาขาวิชาที่เรียน
- ครูทุกคนมีนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนการสอน
และมีสื่อการสอนทุกรายวิชา
- สถานประกอบการพึงพอใจผู้สาเร็จการศึกษาที่
ออกไปทางาน คิดเป็นร้อยละ 85
- มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน
- วางรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ บริหารโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้
- มีปฏิทินการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่ชัดเจน
และปฏิบัติได้จริง
- มีการปรับปรุงระบบการทางานครบรูปแบบ
PDCA
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ด้าน
4. ด้านการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ

เป้าหมายความสาเร็จ
- ชุมชนและองค์กรท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 65
- ออกบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ 95
5. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ - ครูผู้สอน สามารถจัดทางานวิจัยในชั้นเรียนได้
หรืองานวิจัย
คิดเป็นร้อยละ 95
- ครูผู้สอนมีนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนการสอน
คิดเป็นร้อยละ 95
- จานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและ
โครงการ ที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 65 ผลงาน
6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้าง
- จัดโครงการ/กิจกรรมที่ปลูกจิตสานึกและ
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีน้อย
กว่า 10 โครงการ/กิจกรรม
- นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่
ปลูกจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
7. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
- บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
- ผลการประเมินตนเองมีระดับคุณภาพเฉลี่ย 4.00
ขึ้นไป
8. ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
- จัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ไม่น้อยกว่า
ระยะสั้น
10 รายวิชา
- มีผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ไม่น้อยกว่า
300 คน
4. สภาพการดาเนินงานของสถานศึกษา
ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
“ล้าเลิศวิชา รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม”
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
“ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เป็นสถานศึกษาที่จัดสภาพแวดล้ อมให้เอื้ออานวยต่อ
การเรี ย นการสอน และจั ด หลั ก สู ต รเพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ ผู้ เรีย นมี ค วามรู้ ด้ า นวิช าชี พ และมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ตามความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา "
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พันธกิจของสถานศึกษา
1. จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้ออานวยต่อการเรียนการสอน
2. จัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้เรียนในทุกระดับ
4. น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม ด้านวิชาชีพ”
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “บริการวิชาชีพ สนองความต้องการของชุมชน”
แนวปฏิบัติที่ใช้ไปสู่เป้าหมายและกลยุทธ์ที่ต้องการพัฒนา
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาได้กาหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ดังนี้
ตารางที่ 5 แสดงเป้าหมายการพัฒนาและกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายการพัฒนา
กลยุทธ์
1. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา - พัฒ นาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้
อาชีวศึกษา
ในเชิงวิช าการ ทักษะทางวิชาชีพ คุณ ลั กษณะที่พึง ประสงค์
สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือทางานในสถานประกอบการ
จนเป็นที่ยอมรับหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2. ด้านหลักสูตรและการจัดการ
- พัฒ นาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
เรียนการสอนอาชีวศึกษา
กั บ ความต้ อ งการของสถานประกอบการหรื อ ประชาคม
อาเซียน โดยเน้ นผู้เรียนเป็นสาคั ญด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
เป้าหมายการพัฒนา
3. ด้านการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา

4. ด้านการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ
5. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
6. ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก

7. ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา
8. ด้านการจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

กลยุทธ์
- บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มี
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการจัดทาแผน
บริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัต
ลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้นา มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศใน
การบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน
มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่ มี
การบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
- บริการวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น
- ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนมีการ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน
- ปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมกีฬา
และนันทนาการ
- จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ .2559 และนาผลการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- จัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง

5. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
5.1 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ตารางที่ 6 แสดงสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐาน
1. ด้านผลการจัดการศึกษา

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
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1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีผลต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
1.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน
2. ด้านบริหารจัดการศึกษา
2.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
2.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัด
2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านสถานที่ ด้านครุภัณฑ์
และด้านข้อมูลสารสนเทศ
2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัด
การศึกษา
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชา หรือกลุ่มวิชา
3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
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5.2 ผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้โดยสรุป
ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา พบว่ามีบางมาตรฐานและตัวบ่งชี้
ที่ ส ถานศึ ก ษามี ผ ลการด าเนิ น งานอยู่ ในระดั บ ที่ น่ า พอใจ และยั ง มี บ างมาตรฐานและตั ว บ่ งชี้ ที่
สถานศึกษายังต้องได้รับการพัฒนา ปรับปรุงในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้ได้คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ซึ่งพอสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก เรียงตามลาดับตัวบ่งชี้ มีดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีผลต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัด
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มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านสถานที่ ด้าน
ครุภัณฑ์ และด้านข้อมูลสารสนเทศ
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหาร
จัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชา หรือกลุ่มวิชา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ ดี เรียงตามลาดับตัวบ่งชี้ ดังนี้
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
3. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้ เรียงตามลาดับตัวบ่งชี้ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน
4. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง เรียงตามลาดับตัวบ่งชี้ ดังนี้
- ไม่มี –
5. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน เรียงตามลาดับ
ตัวบ่งชี้ ดังนี้
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
5.3 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
สถานศึ ก ษาได้ ก าหนดการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาในอนาคต โดยก าหนดไว้ ใ น
แผนพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งได้จัดทาในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม สรุป
ภาพรวมได้ดังนี้
ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ได้แก่โครงการดังต่อไปนี้
1) โครงการแข่งขันทักษะและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
2) โครงการส ารวจความพึ ง พอใจของนายจ้ างและผู้ ป ระกอบการต่ อ นั ก ศึ ก ษา
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
3) โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
4) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
5) โครงการแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน
6) โครงการจัดแหล่งการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการเพื่อบูรณาการการเรียน
การสอน
7) โครงการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและประสานความร่วมมือทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

96
1) โครงการดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม
2) โครงการการวัดผลและประเมินผลมาตรฐานวิชาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม
3) โครงการพั ฒ นางานวิ จั ย โดยขั บ เคลื่ อ นหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและ
สถานศึกษาคุณธรรม
4) โครงการพัฒนาปรับปรุงศูนย์วิทยบริการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สถานศึกษาคุณธรรม
ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
1) โครงการท าแผนปฏิ บั ติ ก ารให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
มาตรฐานการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม
2) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม
3) โครงการประกันคุณภาพในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสถานศึกษาคุณธรรม
ด้านการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
1) โครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สถานศึกษาคุณธรรม
2) โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนเคลื่อนที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สถานศึกษาคุณธรรม
3) โครงการ 108 อาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม
4) โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สถานศึกษาคุณธรรม
5) โครงการศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชนตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและ
สถานศึกษาคุณธรรม
6) โครงการฝึกอบรมมาตรฐานวิชา โรงเรียนแกนมัธยมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
1) โครงการพั ฒ นาส่ งเสริม การจั ดท า นวัต กรรม สิ่ งประดิษ ฐ์ คนรุ่น ใหม่ ภายใน
สถานศึกษา ในระดับ ปวช. และปวส. ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม
2) โครงการประกวดสิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่ นยนต์อาชีวศึกษาตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม
3) โครงการจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ ปวช. และปวส.ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม
4) โครงการพัฒนางานวิจัยขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษา
คุณธรรม
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ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
1) โครงการกิจกรรมวันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ตามหลักปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม
2) โครงการกิจ กรรมลู กเสื อตามหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพี ยงและสถานศึก ษา
คุณธรรม
3) โครงการองค์ ก ารวิ ช าชี พ และกิ จ กรรมชมรมตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
1) โครงการประกันคุณภาพในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสถานศึกษาคุณธรรม
2) โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อมุ่งสู่สาขาวิชาและรายบุคคลตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม
ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
1) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น และ 108 อาชีพ
สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1) ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานประกอบการในการจัดการศึกษามาพัฒนา
ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
2) ขอความช่วยเหลื องบประมาณจากเทศบาล อาเภอและจังหวัด ให้ บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น
3) ขอความอนุ เคราะห์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร จากหน่ ว ยงานภายนอกมาพั ฒ นา
สิ่งแวดล้อม ปรับภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา
4) ขอความอนุเคราะห์ยานพาหนะจากหน่วยงานในต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภายในสถานศึกษา
6. แผนพั ฒ นาองค์การทางวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิท ยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก
การพัฒนาองค์การทางวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาชีพ และการส่งเสริมหลักสูตรให้ได้ผลดี มีมาตรฐานสูง
ยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็สามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งเจตคติและลักษณะที่พึงประสงค์ใน
หมู่ของสมาชิกของ อวท. เป็ นการพัฒ นาคุณภาพของสมาชิก โดยกาหนดการแผนการดาเนินงาน
ประกอบด้วย แผนพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนดีและมีความสุข” มีจานวน 5 แผน จานวน 6 โครงการ
และ แผนพั ฒ นาสมาชิ ก ให้ เป็ น “คนเก่ ง และมี ค วามสุ ข ” มี จ านวน 5 แผน จ านวน 7 โครงการ
สอดคล้องกับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นขององค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย ที่ระบุไว้ใน
สถานศึกษาขนาดเล็กประเมิน 10 แผนงาน ต้องมีโครงการรองรับ อย่างน้ อย 1 โครงการต่อหนึ่ ง
แผนงาน ดังตารางที่ 7 - 8
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โครงการพัฒนาคนดี คนเก่งและมีความสุข ปีการศึกษา 2/2560, 1/2561
ตารางที่ 7 แผนพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนดีและมีความสุข”
ที่
แผนพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนดีและมีความสุข”
1 แผนส่งเสริมบุคลิกภาพและรับผิดชอบต่อสังคม
1.1 โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1.2 โครงการอาชีวสีขาวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2 แผนส่งเสริมสร้างสุขภาพ/กีฬาและนันทนาการ
2.1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ/กีฬาและ
นันทนาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 แผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
3.1 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนาความรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4 แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4.1 โครงการชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประเพณี
ท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5 แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน
รวมจานวนงบประมาณ

งบประมาณ

หมายเหตุ

2,500
10,000

25,000

40,000

33,700

5,000
116,200

ตารางที่ 8 แผนพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข”
ที่

แผนพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข”

งบประมาณ

หมายเหตุ
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1 แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก
1.2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

65,000
44,800
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
ที่
แผนพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข”
2 แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2.1 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
3 แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
3.1 โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ
สอดคล้องกับการเรียนการสอน
4 แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ
4.1 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
4.2 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
5 แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล
5.1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่อาเซียน
รวมจานวนงบประมาณ

งบประมาณ

หมายเหตุ

30,000

20,000

5,000
5,000
5,000
154,800

โครงการส่ งเสริม การพั ฒ นาสมาชิ ก องค์ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย
(อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
1. ชื่ อโครงการ โครงการส่ งเสริมการพั ฒ นาสมาชิ กองค์ ก ารนั ก วิช าชี พ ในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐ บาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบารุง
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคล้องกับนโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
() 1) ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
() 3) ด้านยกระดับคุณภาพผู้เรียน
() 4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
() 5) ด้านการเพิ่มขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล
() 6) ด้านการบริหารจัดการ
3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
() 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
() 2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
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() 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน () 4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา
() พันธกิจที่ 1 : จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้ออานวยต่อการเรียนการสอน
() พันธกิจที่ 2 : จัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของชุมชน
และตลาดแรงงาน
() พันธกิจที่ 3 : จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้เรียนในทุกระดับ
() พันธกิจที่ 6 : น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวัลลีย์ อาศัย ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
5. หลักการและเหตุผล
ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ได้ จั ด การเรี ย นการสอนในด้ า นวิ ช าชี พ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมสิ่งทอหรือประเภทวิชาอื่น ๆ และได้เล็งเห็นความสาคัญใน
การที่จะพัฒ นาให้ นักเรียน นั กศึก ษา ที่ส าเร็จการศึกษา มีประสบการณ์ทั้งในด้านสาขาวิชาชีพ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้ นา กล้าคิด กล้าทา กล้านา กล้าเปลี่ยน กล้ า
แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม และมีความเป็นประชาธิปไตย สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข จึงมีนโยบายให้ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้ทากิจกรรมควบคู่ ไปกับ
การเรี ย น โดยก าหนดให้ ส ถานศึ กษาจัด ตั้ งองค์ก ารนั ก วิช าชีพ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย ระดั บ
สถานศึกษาขึ้น ตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) และแนวปฏิ บั ติ ป ระกอบระเบี ย บ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2557 เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในรูแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
แนวปฏิบั ติว่าด้วยการจัดกิจกรรมองค์การนักวิช าชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย ให้
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ จัดทา
กิจกรรมและโครงการ เสริมการเรียนการสอนวิชาชีพให้ได้ผลดี มีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น สามารถปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเจตคติและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหมู่สมาชิกขององค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่ งประเทศไทย โดยก าหนดกิ จ กรรมออกเป็ น 2 เป้ าหมาย และแผนงานโครงการ
เป้าหมายที่ 1 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนดีและมีความสุข 5 แผน ได้แก่ 1) แผน
เสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม 2) แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
3) แผนพัฒ นาคุณ ธรรม จริยธรรม 4) แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒ นธรรม 5) แผนส่ งเสริมการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายที่ 2 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนเก่งและ
มีความสุข 5 แผน ได้แก่ 1) แผนพัฒ นามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2) แผนพัฒ นา
ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3) แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 4) แผนพัฒนาความรู้และ
ความสามารถทางวิชาการ 5) แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล
วิท ยาลั ย การอาชี พ บ้ านตากซึ่ งเป็ น สถานศึ ก ษาสั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ได้ดาเนินงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย มาอย่างต่อเนื่องโดยได้ฝึกให้สมาชิกได้ตระหนักถึงความสาคัญในความมีส่วนร่วม การ
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เสียสละและการทางานอย่างเป็นระบบ ซึ่งจากผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน องค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปี 2560 มีปัญหาและข้อแนะนาให้ปรับปรุงคือ 1) ห้องปฏิบัติการ
ของชมรมวิชาชีพไม่มี 2) ห้ององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยแคบไป 3) ธงองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยไม่ถูกต้อง 4) ผังการดาเนินโครงการในการดาเนินกิจกรรมตลอด
ปีงบประมาณตัวเล็กเกินไปทาให้มองไม่ชัดเจน 5) บางกิจกรรมรายงานไม่ครบกระบวนการ PDCA
6) เล่มรายงานสรุปไม่ควรใส่ใบรายชื่อเข้าไปในเล่มเพราะจะทาให้เล่มหนาเกินไปควรสรุปยอดมาใส่
7) ปรับเอกสารเล่มรายงานกิ จกรรมจัดเรียงให้ถูกด้านในด้านดีกับด้านเก่ง 8) วันที่ในคาสั่งกับบันทึก
ไม่สอดคล้องกัน 9) รางวัลมีน้อยส่วนใหญ่จะเป็นแบบเข้าร่วม และ 10) ให้ดาเนินการสานต่อสว น
พฤษศาสตร์ให้เป็นปัจจุบัน วิทยาลัยจึงจาเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่ งประเทศไทยให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพยิ่งขึ้ นจึ งได้จัด ท าโครงการส่ งเสริม การพั ฒ นาสมาชิกองค์ การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เพื่อเสริมการเรียนการสอน
วิชาชีพให้ได้ผลดีมีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น สามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เจตคติและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหมู่สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
และพัฒนาองค์การและสมาชิกให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นรวมทั้งให้ผู้เรียนหรือสมาชิกเป็นคนดี คนเก่ง สามารถ
ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข มีผลงาน/ความประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับจากสังคม
6.2 เพื่อยกระดับมาตรฐานการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
7.1.1 มี จ านวนโครงการที่ ด าเนิ น การตามแผนงานกิ จ กรรมพั ฒ นาสมาชิ ก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อย่างน้อย 2 โครงการต่อหนึ่งแผนงาน
7.1.2 ผู้ เรีย นและสถานศึกษาได้ รับ เกีย รติ บัต ร/รางวัล เชิดชู เกีย รติ ของการ
ดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อย่างน้อย 5 รางวัลขึ้นไป
7.2 เชิงคุณภาพ
7.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อโครงการส่งเสริมการ
พัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก อยู่
ในระดับมากขึ้นไป
7.2.2 คุณภาพผู้เรียนในการเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข อยู่ในระดับมาก
ขึ้นไป
7.2.3 ผู้ เรี ย นมี ค วามพึ งพอใจต่ อ การส่ งเสริม การพั ฒ นาสมาชิ ก องค์ ก ารนั ก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก อยู่ในระดับมากขึ้นไป
7.2.4 ผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิช าชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย อยู่ในระดับเหรียญทอง
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โครงการ

8. วิธีดาเนินงาน
8.1 จัดทาโครงการและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
8.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการ
8.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
8.4 ประสานงานกับ ฝ่ ายต่าง ๆ ทั้ งภายในและภายนอกสถานศึก ษาเพื่ อการดาเนิ น

8.5 ดาเนินกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
8.6 นิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
8.7 ประเมินผลการดาเนินงานและสรุปผลการดาเนินโครงการและจัดทารายงานสรุปผล
การดาเนินโครงการ

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการและ
ผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรม
ภายใต้โครงการ
2. ผู้บริหารประชุมครูผู้สอน ร่วม
วางแผนกาหนด/ปรับปรุงกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่จะดาเนินงานภายใต้โครงการ

งบประมาณ

3. ดาเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ
ประกอบด้วย
1) กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนา
สานักงานและการบริหารจัดการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย
2) กิจกรรมเร่งรัดการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูล และเอกสารใน
สานักงานองค์การฯตามระเบียบงาน
สารบรรณ
3) กิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี

65,000

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
กันยายน 2560 - ผู้บริหารสถานศึกษา
กันยายน 2560 - ผู้บริหารสถานศึกษา
- ครู

15,000

20,000

30,000

ตุลาคม 2560
ถึง กันยายน
2561

- ผู้บริหารสถานศึกษา
- หัวหน้างานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
- ครูที่ปรึกษาองค์การ
- ครูที่ปรึกษาชมรม
วิชาชีพ
- นายกองค์การ
- ประธานชมรมวิชาชีพ
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คนเก่ง และมีความสุข
10. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2560 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
11. งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (งบประมาณ 65,000 บาท)
12. สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
13. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้บริหารและครูผู้สอนมี
ความคิดเห็นต่อโครงการส่งเสริม
การพัฒนาสมาชิกองค์การ
นัก วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก อยู่ในระดับมากขึ้นไป
2. คุณภาพผู้เรียนในการเป็นคนดี
คนเก่งและมีความสุข อยู่ในระดับ
มากขึ้นไป
3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก อยู่ในระดับมากขึ้นไป
4. ผลการประเมินองค์การ
มาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย อยู่ใน
ระดับเหรียญทอง
5. มีจานวนโครงการรองรับ
แผนงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิก
อย่างน้อย 2 โครงการต่อ
หนึ่งแผนงาน

วิธีการประเมิน
- สอบถามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอน

- ผู้เรียนประเมินตนเอง

เครื่องมือการประเมิน
- แบบสอบถาม

- แบบประเมินตนเอง
ของผ้เรียน

- สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เรียน

- แบบสอบถาม

- การรายงานจากงานศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศ

- แบบรายงาน

- การรายงานจากงาน
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

- แบบรายงาน
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6. ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับ
- การรายงานจาก
เกียรติบัตร/รางวัลเชิดชูเกียรติของ งานศูนย์ข้อมูลและ
การดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพใน สารสนเทศ
อนาคตแห่งประเทศไทย อย่างน้อย
5 รางวัลขึ้นไป

- แบบรายงาน

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
14.1 ผู้ เรี ย นเป็ น คนดี คนเก่ ง และมี ค วามสุ ข จากการด าเนิ น โครงการส่ งเสริม การ
พัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
14.2 ผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย อยู่ในระดับเหรียญทอง
14.3 มีจานวนโครงการที่ดาเนินการตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิก องค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อย่างน้อย 2 โครงการต่อหนึ่งแผนงาน
14.4 ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับเกียรติบัตร/รางวัลเชิดชูเกียรติของการดาเนินงาน
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อย่างน้อย 5 รางวัลขึ้นไป

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก มีดังนี้
ชลธิชา แพ่งบรรเทา (2557) ได้วิจัยประเมินโครงการเรื่อง การประเมินโครงการแข่งขัน
ความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมิน
โครงการแข่ งขั น ความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ โรงเรี ย นในสั งกั ด เทศบาลเมื อ งกาญจนบุ รี จั งหวั ด
กาญจนบุรี โดยประยุกต์ใช้รูปแบบจาลองซิป ( CIPP Model ) 2) เพื่อศึกษาผลประเมินโครงการที่มี
ผลงานดีเด่ น (Best Practice) ตามโครงการแข่งขั น ความเป็ น เลิ ศ ทางวิช าการ โรงเรีย นในสั งกั ด
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน และ
ผู้ป กครองนั กเรีย น ในโครงการแข่งขันความเป็ นเลิ ศทางวิชาการ โรงเรียนในสั งกัดเทศบาลเมือง
กาญจนบุรี จานวน 5 โรงเรียน จานวน 366 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบประเมินโครงการ
แข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
บริบท ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต อยู่ในระดับมาก 2) โรงเรียนที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่น (Best Practice) ในการประเมินโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
จุฑามาส โกมลมรรค (2557) ได้วิจัยเรื่ อง การบริห ารกิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียนในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรีย นในโรงเรีย นสั งกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จาแนกตามวุฒิ การศึกษาของครูผู้ ส อน กิจกรรมที่
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รับผิดชอบของครูผู้สอนและประสบการณ์ในการฝึ กอบรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอน
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จานวน 127 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็ น แบบสอบถาม สถิ ติ ที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ข้ อ มูล ได้ แ ก่ ค่าร้อ ยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าความเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
อ่างทอง ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ คือ การ
ประเมิน และรายงาน การนิ เทศและติดตาม การส่ งเสริมและสนั บสนุน การกาหนดนโยบายและ
แนวทางปฏิบั ติ 2) การเปรีย บเทียบความคิดเห็ น ของครูผู้ส อนที่ มีต่ อระดับการปฏิบัติการบริห าร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง พบว่า ครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง
โดยรวมและรายด้านการส่งเสริมและสนับสนุน แตกต่างกัน โดยครูผู้สอนที่มีวุฒิ การศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรีมีความคิดเห็น ต่อการปฏิบัติของผู้ บริห ารสูงกว่าครูที่มีวุฒิ ระดับปริญญาตรีและต่ากว่า
ปริญญาตรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อุไร จุ้ยกาจร (2557) ได้ทาการประเมินการจัดการเรียนการสอนเสริ มเพื่อพัฒ นาทักษะ
พื้นฐานทางวิชาชีพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้รูปแบบ
การประเมินซิป (CIPP) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอน 2) เพื่อศึกษาความ
คิดเห็น ของนักเรียนที่มีต่อการพัฒ นาการจัดการเรียนการสอน และ 3) เพื่ อศึกษาประสิทธิผลการ
เรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แบ่งการวิจัยเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การ
ประเมินการจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงลึกด้วยการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม และ
ระยะที่ 3 การศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับวิชาที่ปรักปรุงใหม่ เครื่องมื อวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
เปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 80/80
ผลการวิจัยพบว่า 1) การประเมินภาพรวมนักเรียนเห็นด้วยกับการจัดการเรียนการสอน
2) เมื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนพบว่า นักเรียนต้องการให้พัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุง ด้านปัจจัย
นาเข้าและด้านกระบวนการมากที่สุด และมีความพึงพอใจต่อผลการปรับปรุงอยู่ในระดับมาก และ 3)
ผลการทดสอบประสิทธิผลการเรียนรู้เมื่อเปรียบเทียบเกณฑ์พบว่า คะแนนสอบของผู้เรียนหลังเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดเท่ากับร้อยละ 85.18
อรชร กิ ต ติ ช นม์ ธ วั ช (2558) ได้ วิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารโรงเรี ย นเพื่ อ
เสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากรอบ
แนวคิดรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษา
2) ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ งประสงค์ ของรูป แบบ และ 3) พั ฒ นารูป แบบการบริห าร
โรงเรียนเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษา เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน
กลุ่ ม ตั ว อย่ าง คื อ โรงเรี ย นประถมศึ กษา ในสั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
จานวน 397 โรง ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน จานวน 1,985 คน เครื่องมือที่
ใช้เป็น แบบประเมินและแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบว่า 1) กรอบแนวคิดรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นา
เชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษา ประกอบด้วย 4 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบทางการ รูปแบบ
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เพื่อนร่วมงาน รูปแบบการเมือง และรูปแบบวัฒ นธรรม โดยแต่ละรูปแบบมี 8 องค์ประกอบ ส่วน
กรอบแนวคิดคุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษา ประกอบด้วยคุณลักษณะ
หลัก 6 ด้าน ได้แก่ 1) ความสามารถทางปัญญาและการรู้แจ้ง 2) บุคลิกภาพสร้างสรรค์ 3) ความกล้าหาญ
4) ความใจกว้างและเชื่ อ มั่ น ในผู้ รั บ มอบหมายงาน 5) ความปรารถนาและมุ่ งมั่ น ให้ ส าเร็จ และ
6) ความรอบรู้
เกียรติณรงค์ วันคา (2558) ได้วิจัยประเมินโครงการเรื่อง การประเมินผลโครงการพัฒนา
ระเบียบวินัยนักเรียนโดยวิถีทางลูกเสือและยุวกาชาด ของโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ มีความมุ่งหมาย
เพื่อ 1) ประเมินผลการดาเนินงานโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียนและ
ผู้ปกครองใน 5 ด้าน คือ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนาเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process)
ด้านผลผลิต (Product) และด้านผลกระทบ (Impact) 2) เสนอแนะแนวทางในการพัฒ นาระเบียบ
วินัยนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จานวน 4 คน ครูผู้สอน จานวน 24
คน นักเรียน จานวน 136 คน และผู้ปกครอง จานวน 136 คน
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง
ต่อโครงการพั ฒ นาระเบี ย บวินั ย นั กเรียนโดยวิถีท างลู กเสื อและยุวกาชาดของโรงเรียนผ่ อ งพลอย
อนุสรณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน 5 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัย
น าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิ ต และด้านผลกระทบ อยู่ในระดับมาก 2) ข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหารและครูผู้สอนในด้านการพัฒ นาระเบียบวินัยนักเรียน ประกอบด้วย ควรมีการทางานเป็นทีม
ผสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย การจัดระเบียบการเดินแถวและเข้าแถวของนักเรียนให้เป็นเอกลั กษณ์
ของโรงเรียน การยกย่องนักเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีและควรปฏิบัติจริงและต่อเนื่อง
นงลักษณ์ ใจฉลาด (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้และการศึกษาสภาพการ
ดาเนินงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
สถานศึกษาสังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคเหนือ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาตัว
บ่งชี้การดาเนินงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศ
ไทย ในสถานศึ กษาสั งกั ดส านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา ภาคเหนื อ จากกลุ่ มตั วอย่ าง
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินหาค่าความเหมาะสมในการ
พัฒ นาตัว บ่ งชี้การดาเนิ น งานกิจ กรรมนักเรียน นักศึกษา 2) ศึกษาสภาพการดาเนิน งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา ตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 252 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาตัวบ่งชี้การดาเนินงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ตาม
ระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ในภาพรวมมี 10 องค์ประกอบ 40 ตัวบ่งชี้ และมีความเหมาะสมของตัว
บ่งชี้อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.76 % 2) สภาพการดาเนินงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ภาคเหนือ โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

108
ปิยชนม์ สังข์ศักดา และคณะ (2559) ได้ประเมินความสาเร็จของโครงการบูรณาการการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ของสาขาวิชาเทคโนโลยี
สถาปั ตยกรรม มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บุ รีรัมย์ ปี ที่ 4 มีวัต ถุป ระสงค์ คื อ ประเมิน ความส าเร็จของ
โครงการตามตัวชี้วัด และเสนอแนวทางปรับปรุงการดาเนินโครงการปีต่อไป ทาการประเมินโดยใช้
แนวคิ ด การประเมิ น ผล CIPP Model ท าการประเมิ น ระหว่า งโครงการและหลั งสิ้ น สุ ด โครงการ
เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสังเกต แบบประเมิน และประเด็นคาถามสรุปบทเรี ยน โดยเทคนิค A.A.R.
ประเมินจากนักศึกษา 31 คน อาจารย์ผู้สอน 4 คน และชุมชนเจ้าของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 114 คน
ผลการวิจั ย พบว่า โครงการมี ความสอดคล้ อ งตามเกณฑ์ ของตั วบ่ งชี้ที่ 5.2 ประเมิ น
คุณ ภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นั กศึกษาเกิด
กระบวนการเรียนรู้ด้วยการวิจัยทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น มีสานึกรักถิ่น สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นได้รับ
การจัดทาแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์ และชุมชนมีความพึงพอใจในภาพรวมของผลงานในระดับดี
และมีความตระหนั กถึงความส าคัญ ของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในระดับ ดี การประเมิน ผลผลิตจาก
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จานวน 6 ตัว บรรลุผล 5 ตัว ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ จานวน 8 ตัว บรรลุผล 8 ตัว
กมลานันท์ บุญกล้า (2559) ได้ประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนอง
ปลาซิว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีจุดมุ่งหมายเพื่อการประเมิน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน บ้านหนองปลาซิว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยใช้รูป แบบการประเมิน CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม ซึ่งแบ่งการประเมิน
ออกเป็ น 4 ประเภท คื อ การประเมิ น สภาวะแวดล้ อ ม การประเมิ น ปั จ จั ย น าเข้ า การประเมิ น
กระบวนการดาเนินงาน การประเมินผลผลิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ครูผู้สอน จานวน 14 คน และนักเรียน
จานวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
และนาเสนอข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนอง
ปลาซิว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ ใน
ระดับมาก 2) การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านสภาวะแวดล้อม (Context evaluation) พบว่ามี
ความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก 3) ด้านปัจจัยนาเข้า (Input evaluation) ผลการประเมินพบว่า มี
ความเพียงพอ เหมาะสมอยู่ ในระดับมาก 4) ด้านกระบวนการดาเนินงาน (Process evaluation)
ผลการประเมินพบว่ามีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก 5) ด้านผลผลิต (Product evaluation) ผลการ
ประเมินพบวามีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรี ธรรมราช (2560) ได้ประเมินโครงการ 5 ดี 5 เก่ง เพื่อ พัฒนา
คุณภาพสมาชิ กองค์ การนั กวิชาชี พในอนาคตแห่ งประเทศไทย วิทยาลั ยสารพั ดช่างนครศรีธรรมราช
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้วยการตั้งสมมุติฐานว่าสถานศึกษาจะต้องจัดโครงการ
กิจกรรมพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีประสบการณ์ทั้งในด้านสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นากล้าคิด กล้าทา กล้านา กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม และมี
ความเป็นประชาธิปไตย สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยนักมีจานวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ ๕ ดี ๕ เก่ง มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 90.43 เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม
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ผลการวิจั ย พบว่า โครงการ 5 ดีในภาพรวมของระดับ ความพึ งพอใจในการเข้าร่ว ม
โครงการที่สถานศึกษาได้ขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.17 คือ มีค่าความพึงพอใจมาก และโครงการ 5 เก่ง มี
ค่าเฉลี่ย ที่ 4.44 คือ มีค่าความพึงพอใจมาก ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
มากขึ้ น มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การเรี ย นในสายวิช าชี พ มี จิ ต อาสาในการที่ จ ะดู แลรั ก ษาทรัพ ย์ สิ น ของ
สถานศึกษา ไม่มีปัญหาเรื่องของการทะเลาะวิวาท ปลอดยาเสพติด และการพนัน ผลการศึกษาแนว
ทางการจั ด กิ จ กรรมองค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า ง
นครศรี ธ รรมราช HAPPY Model ประกอบด้ ว ย H : Help A : Accept P : Positive Thinking
P : Place Y : Young : โดยใช้ HAPPY College Model
อาทิตยา เวชกรณ์ และนันทิ ยา น้อยจันทร์ (2560) ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารงาน
กิจการนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ใน
จังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและนาเสนอแนวการบริหารงานกิจการนักเรียน
ของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั งกัด ส านั ก งานคณะกรรมการสงเสริม การศึ กษาเอกชน ในจั งหวั ด
นครสวรรค์ เครื่ องมื อที่ ใชในการเก็บ รวบรวมขอมู ล คือ แบบสอบถาม และการสนทนากลุ ม โดย
ผูเชี่ยวชาญ จานวน 7 คน
ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
ภาพรวมพบวา อยูในอันดับมาก อันดับสูงสุด ไดแก ดานสวัสดิการนักเรียน และอันดับต่าสุด ไดแก
ดานงานแนะแนว แนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 5 ดาน ดังนี้
1) ดานงานแนะแนว ควรจัดใหมีการประชุมเพื่อวางแผนการ แนะแนวทางประกอบอาชีพแกนักเรียน
มีการเชิญผูที่ประสบความสาเร็จในอาชีพและศิษยเกามาใหคาแนะนาแกนักเรียน 2) ดานกิจกรรม
นักเรียน ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามความสามารถ ความถนัด เพื่อเอื้อตอการ
ทางาน 3) ดานโครงการพิเศษ ควรกาหนดงานโครงการพิเศษไวในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนและ
กาหนดผูรับผิดชอบงานโครงการพิเศษใหชัดเจน 4) ดานงานปกครอง ควรจัดทาคูมือนักเรียนเพื่อ
ชี้แจงเรื่องระเบียบและขอปฏิบัติตาง ๆ 5) ดานสวัสดิการนักเรียนควรจัดเตียงพยาบาล เวชภัณฑให
เพียงตอความตองการ และจัดหาบุคลากรที่มีความรู ดานงานพยาบาลประจาอยูที่หองพยาบาล
คฑาวุธ ขันไชย (2561) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารกิจกรรมแนะ
แนวของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา
สภาพและแนวทางการบริหารกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 39 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริห ารสถานศึกษาและ ครูที่ปฏิบัติงาน
กิจกรรมแนะแนว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 จานวน 114 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการบริหารกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษา ในภาพรวม มี
การปฏิ บั ติ อยู่ ในระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาในแต่ ล ะด้ านโดยเรีย งล าดั บ จากมากไปน้ อ ยได้ ดั งนี้ 1)
กิจ กรรมแนะแนวด้ านการศึกษา 2) กิ จกรรมแนะแนวด้ านอาชี พ และ 3) กิจกรรมแนะแนวด้าน
ส่วนตัวและสังคม 2. แนวทางการบริหารกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษา ดังนี้ 1) กิจกรรมแนะแนว
ด้านการศึกษา ควรเพิ่ มบุ คลากรงานกิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษา และสถานศึกษาควรมีการ
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สารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ของผู้เรียนที่ใช้บริการการจัดกิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษา
2) กิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพ ควรเพิ่มบุคลากรงานกิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพ และสถานศึกษา
ควรมีการประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา และอุปสรรค การจัดกิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพ และ 3)
กิจกรรมแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม ควรมีครูที่สาเร็จการศึกษาทางด้านจิตวิทยาแนะแนวและการ
ให้คาปรึกษา และสถานศึกษาควรมีการสารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เรียนที่ใช้ บริการ
การจัดกิจกรรมแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม
ชนะจิ ต ค าแผงและนงลั ก ษณ์ ใจฉลาด (2561) ได้ วิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาแนวทางการ
ดาเนิ น งานกิจ กรรมนั กเรียน นั กศึกษา ด้านการส่ งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนว
ทางการดาเนินงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ภาคเหนื อ กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อ มู ล คื อ
ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ทางการศึกษา ด้ านการบริห ารการศึก ษา การบริห ารสถานศึก ษา และ การบริห าร
กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จานวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง การวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการดาเนินงานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา ด้านการส่งเสริม
การอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม มี 4 ขั้ น ตอน ดั ง นี้ 1) สถานศึ ก ษาต้ อ งเปิ ด โอกาสให้
บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมคิดวางแผนจัดทานโยบาย การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็ นการ
ประชาสั ม พั น ธ์ และให้ นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ว มในการคิ ด วางแผนจั ด ตั้ งชมรมอนุ รัก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 2) สถานศึกษาต้องแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรทุกฝายร่วมกัน
ประสานงานกับ หน่ วยงาน ส่ วนท้องถิ่น 3) สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมปลู กฝั งจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4) สถานศึกษาต้องให้บุคลากรทุกฝ่ายมี ส่วนร่วมกันวางแผนจัดทา
เกณฑ์การประเมินการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา โดยให้
ตัวแทนนักเรียนองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอน
บาร์ เนส (Barnes, 1990: 337) ได้ศึ กษาบทบาทของกิจกรรมนั กเรีย นในโปรแกรมของ
โรงเรียนรัฐบาลระดับ มัธยมศึกษา พบว่า บทบาทของกิจกรรมนักเรียนไม่มีความแตกต่างระหว่าง
มุมมองปัจจุบันของนักธุรกิจและครู ในส่วนความคาดหวัง ทัศนคติในปัจจุบันก็พบว่า ไม่แตกต่างกัน
สิ่งที่ทั้งครูและผู้บริหารคานึงถึงคือ การพัฒ นากิจกรรมนักเรียน การประเมินโปรแกรมการฝึกผู้นา
นักเรียน
บรันเนทท์ (Burnett, 1996: 282) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของความสาเร็จของนักเรียน
ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักเรียนในสถานศึกษา พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมและไม่
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนั กเรียนตามหลั กสูตร ส่งผลกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
นั กเรี ยนที่ได้มีส่ว นร่วมในการจัดกิจกรรมนักเรียน มีแนวโน้มจะมีผ ลสั มฤทธิ์ทางการเรียนสู งกว่า
นักเรียนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักเรียน
ไฮเดล และ เคีย ธ (Haidle; & Keith, 1996: 142) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจใน
การสนั บ สนุ น ให้ ผู้ ป กครองส่ งนั ก เรี ย นเข้ า เรีย นในโรงเรี ย นเอกชนคริ ส เตี ย น พบว่ า โรงเรี ย นที่
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ผู้ปกครองส่วนใหญ่นิยมคือ โรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมนักเรียนได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะสมกับวัยของ
นักเรียน และมีครูที่คอยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี
ริชาร์ด (Richard, 2002) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ศีลธรรม จริยธรรมและชุมชนวิทยากรณีศึกษา
สิ่งที่เกี่ยวข้องสาหรับการพัฒนานักเรียน พบว่า มาตรฐานทางศีลธรรมและจริยธรรมสามารถรักษาได้
ในทางการศึกษา และเน้นบทบาทของผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานักเรียน
ฮอร์ ล อเวย์ (Holoway, 2002: Online) ได้ ศึ ก ษากิ จกรรมนอกหลั ก สู ต ร และการสร้า ง
แรงจูงใจในการทางานของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจที่ดึงดูด ความสนใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา มาจากการได้มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมนอกหลักสูตร และนักเรียนจะได้ความรู้และ
ประสบการณ์ จากการทากิจกรรมด้วย นอกจากนี้ยังเป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จักในสังคม กิจกรรมนอก
หลักสูตร จึงก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน ทาให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง
ทักษะทางสังคม การที่นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร ยังพบว่าเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมชอบที่
จะมาอยู่ในโรงเรียนมากกว่าเด็กที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม การที่เด็กทากิจกรรมเกี่ยวกับวิชาใดก็จะทาให้
มีทัศนคติที่ดีต่อวิชานั้น เช่น เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ก็จะมีทัศนคติ
ที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ด้วย
ลอร์ เซน (Laursen, 2003: Online) ได้ ศึ ก ษาหลั ก การของความมี วิ นั ย ที่ ส าคั ญ พบว่ า
หลักการของความมีวินัยที่ทาให้มีประสิทธิภาพนั้น จะอยู่บนพื้นฐานที่มีความสัมพันธ์ถึงการพัฒนา
ความมี วินั ย ในตนเองและการนั บ ถือตนเอง โดยให้ ความมี วินั ยเป็ น การสร้างความเข้ มแข็งให้ กั บ
นักเรียน
บอลด์เดอร์สัน (Balderson, 2007) ได้ศึกษาผลกระทบของการใช้ รูปแบบซึ่งส่งเสริมด้าน
การมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ที่มีพฤติกรรมในด้านการละเลยหน้าที่และพฤติกรรมด้านการเข้า
สังคมในทางบวกของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มอาเภอเมือง ผลการวิจัยพบว่า
กลุ่มของนักเรียนที่ทดลองใช้รูปแบบซึ่งส่งเสริมด้านการมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เป็นกลุ่มที่แสดง
ผลสัมฤทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวมาทั้งหมดไปในทิศทางที่ปรารถนา แต่ที่สาคัญยิ่ง
ไปกว่านั้นคือ พบว่า ยังมีผลบกระทบต่อพฤติกรรมที่ มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น พฤติกรรมด้าน
การเข้าสังคมในทางบวกและพฤติกรรมด้านการแก้ปัญหา ความขัดยังระหว่างนักเรียน

กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ
จากที่ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังที่กล่ าวมาแล้ว จะเห็ นได้ว่า การพัฒ นา
กิจกรรมของผู้เรียนเป็น การเสริมการเรียนการสอนวิชาชีพให้ได้ผลดีมีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น สามารถ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เจตคติและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหมู่สมาชิก องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก และพัฒนาองค์การและสมาชิกให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้นรวมทั้งให้ผู้เรียนหรือสมาชิกเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุ ข ดังนั้นผู้
ประเมินจึงสนใจที่จะประเมิน โครงการส่งเสริมการพัฒ นาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ
แบบซิ ป (CIPP Model: Context-Input-Process-Product) มาใช้ ในการประเมิ นโครงการ เนื่ องจาก
เป็นการประเมินอย่างมีระบบ มีกระบวนการรวบรวมและสกัดข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจได้
ถูก ต้ อง เป็ น การประเมิ น โครงการที่ ต้ องใช้ ระยะเวลาในการดาเนิ น งานอย่ างต่ อ เนื่ อง ซึ่งท าการ
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ประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ การประเมินบริบท (Context) เป็นการประเมินความชัดเจนของวัตถุ ประสงค์
ของโครงการและความสอดคล้ องของวัตถุประสงค์ การประเมิน ปัจจัยเบื้ องต้น (Input) เป็นการ
ประเมิน ความเหมาะสม/ความสอดคล้องและความเพียงพอของปั จจัยเบื้ องต้นของโครงการที่จะ
อานวยความสะดวกให้โครงการดาเนินไปตามวัตถุประสงค์ การประเมินกระบวนการ (Process) เป็น
การประเมินที่ค้นหาข้อบกพร่องแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดาเนินการ และการประเมินผล
ผลิต (Product) เป็นการประเมิน เปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ เพื่อให้
การประเมินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้ประเมินได้กาหนดกรอบแนวคิดในการประเมินโครงการ
ดังภาพที่ 5

113
ด้านบริบท (Context)
1. ความต้องการของการทาโครงการ
2. ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์
3. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์
ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input)
1. ความพร้อมของบุคลากร
2. ความเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ
3. ความพร้อมของอาคาร/สถานที่
4. ความเพียงพอของวัสดุ/อุปกรณ์ เครื่องมือ
ด้านกระบวนการ (Process)
1. การวางแผน (Plan)
2. การดาเนินการ (Do)
3. การประเมินผล (Check)
4. การปรับปรุงแก้ไข (Act)
ด้านผลผลิต (Product)
4.1 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อ
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
4.2 คุณภาพผู้เรียนในการเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
จากการดาเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก
4.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
4.4 ผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
4.5 จานวนโครงการที่ดาเนินการตามแผนงานกิจกรรมพัฒนา
สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
4.6 จานวนเกียรติบัตร/รางวัลเชิดชูเกียรติของการดาเนินงาน
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ที่ผู้เรียนและ
สถานศึกษาได้รับ

ภาพที่ 5 แสดงกรอบแนวคิดการประเมินโครงการ

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการ
พัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
1. ผลการประเมินด้านบริบทของ
โครงการ (Context)
2. ผลการประเมินด้านปัจจัย
เบื้องต้นของโครงการ (Input)
3. ผลการประเมินด้าน
กระบวนการดาเนินงานของ
โครงการ (Process)
4. ผลการประเมินด้านผลผลิต
จากการดาเนินงานของ
โครงการ (Product)

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรประเมิน
การประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ครั้งนี้ เป็นการประเมินโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP
Model) ได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. รูปแบบการประเมินโครงการและขั้นตอนการประเมินโครงการ
2. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1. รูปแบบกำรประเมินโครงกำรและขั้นตอนกำรประเมินโครงกำร

รู ปแบบการประเมิ น โครงการส่ งเสริมการพั ฒ นาสมาชิ กองค์ การนั กวิชาชี พในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก แบ่งเป็น 2 ตอน คือ รูปแบบการประเมินโครงการ
และขั้นตอนการประเมินโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 รูปแบบกำรประเมินโครงกำร
การประเมิ น โครงการส่ งเสริม การพั ฒ นาสมาชิกองค์การนั กวิช าชีพ ในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ครั้งนี้ ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model)
ของ สตัฟ เฟิ ลบี ม (Strufflebeam, D.L., 1983 : 123) ประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท (Context
Evaluation) ด้ า นปั จ จั ย เบื้ อ งต้ น (Input Evaluation) ด้ า นกระบวนการ (Process Evaluation)
และด้านผลผลิต (Product Evaluation)
ดังนั้นการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จึงประกอบด้วยกระบวนการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่
1. การประเมินบริบท (Context Evaluation: C)
2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation: I)
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P)
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P)
จากกระบวนการทั้ ง 4 ด้ าน ซึ่ งสอดคล้ องกั บวั ตถุ ประสงค์ ของการประเมิ นโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก ที่จะดาเนินการประเมินในครั้งนี้ ผู้ประเมินได้กาหนดกรอบแนวทางการประเมินโครงการ ดัง
แสดงในตารางที่ 9
ตำรำงที่ 9 กรอบแนวทางการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
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วัตถุประสงค์ของ
ตัวชี้วัด/ตัวแปร
กำรประเมิน
ที่มุ่งศึกษำ
1. เพื่อประเมิน
1. ความต้องการการ
บริบท
ทาโครงการ

2. เพื่อประเมิน
ปัจจัยเบื้องต้น

3. เพื่อประเมิน
กระบวนการ

แหล่งข้อมูล/
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
- ผู้บริหาร
สถานศึกษา และ
ครูผสู้ อน

2. ความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์
3. ความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์
1. ความเหมาะสมของ - ผู้บริหาร
บุคลากร
สถานศึกษา และ
ครูผสู้ อน
2. ความเหมาะสม
เพียงพอของ
งบประมาณ
3. ความเหมาะสมของ
อาคาร/สถานที่
4. ความเหมาะสม
เพียงพอของวัสดุ
อุปกรณ์ และเครื่องมือ
1. การวางแผน (Plan) - ผู้บริหาร
1.1 การประชุมเพื่อ สถานศึกษา และ
วางแผนการดาเนินงาน ครูผสู้ อน
1.2 การกาหนด
บทบาทหน้าที่ของ
ผู้รับผิดชอบงาน
1.3 การจัดทาแผนการ
ดาเนินงานในกิจกรรม
ต่าง ๆ

วิธีกำรเก็บ
วิธีกำรวิเครำะห์
ข้อมูล/เครื่องมือ
ข้อมูล
- แบบสอบถาม
 , S.D.

เกณฑ์กำร
ประเมิน
  3.50
S.D.  1

- แบบสอบถาม

 , S.D.

 

3.50
S.D.  1

- แบบสอบถาม

 , S.D.

 

3.50
S.D.  1
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ตำรำงที่ 9 (ต่อ)
วัตถุประสงค์
ของกำรประเมิน

ตัวชี้วัด/ตัวแปร
ที่มุ่งศึกษำ
2. การดาเนินการ (Do)
2.1 ดาเนินกิจกรรมไป
ตามปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
2.2 มีการประสานงาน
ระหว่างผูร้ ับผิดชอบ
2.3 ผู้บริหารสนับสนุน
และจูงใจในการทางาน
2.4 มีการจัด
สภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษาให้เอื้อต่อ
การดาเนินงานตาม
กิจกรรมภายใต้โครงการ
3. การติดตามและ
ประเมินผล (Check)
3.1 มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
3.2 มีการประชุม
วางแผนติดตามและ
ประเมินผล
3.3 มีการติดตามและ
ประเมินผลพร้อมทั้งสรุป
และรายงานผล
4. การปรับปรุงแก้ไข(Act)
4.1 มีการนาผลการ
ติดตามและประเมินเข้าที่
ประชุมเพื่อหาแนว
ทางแก้ไข
4.2 มีการดาเนินการ
แก้ปัญหาและอุปสรรคให้
สอดคล้องเหมาะสมกับ
กิจกรรมของโครงการ
4.3 มีการรายงานผลต่อ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

แหล่งข้อมูล/กลุม่
วิธีกำรเก็บ
วิธีกำรวิเครำะห์ เกณฑ์กำร
ผู้ให้ข้อมูล
ข้อมูล/เครื่องมือ
ข้อมูล
ประเมิน
- ผู้บริหาร
- แบบสอบถาม
,
S.D.

  3.50
สถานศึกษา และ - แบบสัมภาษณ์
S.D.  1
ครูผสู้ อน

- ผู้บริหาร
สถานศึกษา และ
ครูผสู้ อน

- แบบสอบถาม

 , S.D.

  3.50
S.D.  1

- ผู้บริหาร
สถานศึกษา และ
ครูผสู้ อน

- แบบสอบถาม

 , S.D.

 

3.50

S.D.  1
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ตำรำงที่ 9 (ต่อ)
วัตถุประสงค์ของ ตัวชี้วัด/ตัวแปรที่มุ่ง แหล่งข้อมูล/
กำรประเมิน
ศึกษำ
กลุ่มเป้ำหมำย
4. เพื่อประเมิน
4.1 ความคิดเห็นของ - ผู้บริหาร
ผลผลิต
ผู้บริหารสถานศึกษาและ สถานศึกษา และ
ครูผู้สอนที่มีต่อโครงการ ครูผสู้ อน
4.2 ความพึงพอใจของ - ผู้เรียน
ผู้เรียนที่มีต่อการส่งเสริม
การพัฒนาสมาชิก
องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย
(อวท.) วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก
4.3 คุณภาพผู้เรียนใน - ผู้เรียน
การเป็นคนดี คนเก่งและ
มีความสุข
4.4 ผลการประเมิน
- งานศูนย์ข้อมูล
องค์การมาตรฐานดีเด่น สารสนเทศ
องค์การนักวิชาชีพใน วิทยาลัยการอาชีพ
อนาคตแห่งประเทศไทย บ้านตาก
4.5 จานวนโครงการที่ - งานศูนย์ข้อมูล
ดาเนินการตาม
สารสนเทศ
แผนงานกิจกรรม
วิทยาลัยการอาชีพ
พัฒนาสมาชิกองค์การ บ้านตาก
นักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย
4.6 จานวนเกียรติบัตร/ - งานศูนย์ข้อมูล
รางวัลเชิดชูเกียรติของ สารสนเทศ
การดาเนินงานองค์การ วิทยาลัยการอาชีพ
นักวิชาชีพในอนาคต บ้านตาก
แห่งประเทศไทย ที่
ผู้เรียนและสถานศึกษา
ได้รับ
4.7 ผลการสัมภาษณ์ - ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู
และผูเ้ รียน

วิธีกำรเก็บ
วิธีกำรวิเครำะห์ เกณฑ์กำร
ข้อมูล/เครื่องมือ
ข้อมูล
ประเมิน
- แบบสอบถาม
 , S.D.
  3.50
- แบบสัมภาษณ์
S.D.  1
 

- แบบสอบถาม
- แบบสัมภาษณ์

 , S.D.

3.50
S.D.  1

- แบบประเมิน
ตนเองของผู้เรียน

 , S.D.

 

3.50
S.D.  1

- แบบรายงาน

เหรียญรางวัล

เหรียญทอง

- แบบรายงาน

จานวน

20 โครงการ

- แบบรายงาน

จานวน

5 รางวัล

- แบบสัมภาษณ์

วิเคราะห์เนื้อหา

รำยละเอียดของกำรประเมินแต่ละด้ำน ดังนี้
1. การประเมินด้านบริบท เป็นการตรวจสอบความต้องการจาเป็นของโครงการ และประเมิน
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่มอี ิทธิพลต่อการดาเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เกี่ยวกับความต้องการของการ
ทาโครงการและสถานศึกษา ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับบริบท นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
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สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และของสถานศึกษา และความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
2. การประเมิน ปั จ จั ย เบื้ องต้ น เป็ น การประเมิ น ปั จจั ยต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ โครงการ
ส่งเสริมการพัฒ นาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก อันที่จะทาให้โครงการบรรลุ ผลสั มฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ สาหรับการประเมิน
โครงการครั้งนี้ ได้แก่ ประเมินปัจจัยด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านอาคาร/สถานที่ และด้านวัสดุ
อุปกรณ์ และเครื่องมือ
3. การประเมินกระบวนการ เป็นการตรวจสอบประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ
กระบวนการด าเนิ น งานของโครงการ ส าหรั บ การประเมิ น โครงการครั้ ง นี้ เป็ น การตรวจสอบ
กระบวนการการวางแผนดาเนินงาน การดาเนินการจัดกิจกรรมของโครงการ การติดตามประเมินผล
การแก้ไขและปรับปรุง
4. การประเมินผลผลิต เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานตามโครงการ
ส่งเสริมการพัฒ นาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพ
บ้ านตาก ประเมิ น เกี่ ย วกั บ 1) ความคิ ดเห็ นของผู้ บริหารสถานศึ กษาและครูผู้ สอนที่ มี ต่อ โครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก 2) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 3) คุณภาพผู้เรียนในการเป็นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุขจากการดาเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 4) ผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 5) จานวนโครงการที่ดาเนินการตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิก องค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 6) จานวนเกียรติบัตร/รางวัล เชิดชูเกียรติของการดาเนินงาน
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ที่ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับ และ 7) การสัมภาษณ์
การประเมินโครงการเพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลจากแบบสอบถาม และเสริมข้อมูลเชิงประจักษ์ให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น โดยสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้า นตาก ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ
ผู้เรียนของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ปีการศึกษา 2561
1.2 ขั้นตอนกำรประเมินโครงกำร
ผู้ประเมินได้ดาเนินการประเมินโครงการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. กาหนดจุดประสงค์ของการประเมินโครงการ คือ ประเมิน โครงการส่ งเสริมการ
พัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ตาม
รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิป (CIPP Model) ของ สตัฟเฟิลบีม (Strufflebeam, D.L., 1983
: 123) ที่ประเมินในด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และการประเมินโครงการ
3. กาหนดโครงสร้างของการประเมิน โดยแสดงสิ่งที่จะศึกษาหรือตัวแปร แหล่งข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และเกณฑ์ที่ใช้การประเมิน โดยใช้
รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิป (CIPP Model) เป็นกรอบการประเมิน

133
4. กาหนดขอบเขตและหัวข้อการประเมิน โดยกาหนดมิติที่ประเมิน ข้อคาถาม และ
ผู้ให้ข้อมูล ตามความเหมาะสม
5. สร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ตามโครงสร้างของการประเมิน ที่กาหนดไว้
แล้วมาขยายรายละเอียดของข้อคาถามตามมิติที่ประเมิน และสิ่งที่ประเมิน
6. นาแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจและปรับปรุงแก้ไข
7. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น
8. นาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจริง
9. นาแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ กลุ่มผู้ให้ ข้อมูล เพื่อยืนยันข้อมูลจากแบบสอบถาม
และเพื่อเสริมข้อมูลให้ชัดเจนขึ้น

2. ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ผู้ประเมินกาหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ดังนี้
2.1 ประชากรที่ใช้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 3 คน ครูผู้สอน
จานวน 36 คน และผู้เรียน จานวน 771 คน เป็นบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ปีการศึกษา
2561 รวมทั้งสิ้นจานวน 810 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 3 คน ครูผู้สอน
จานวน 33 คน และผู้เรียน จานวน 262 เป็นบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ปีการศึกษา 2561
จ านวนทั้ งสิ้ น 298 คน ก าหนดขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งตามตาราง เครจซี่ แ ละมอร์ แ กน (Krejcie &
Morgan) (บุ ญชม ศรี สะอาด, 2556: 42-43) และท าการสุ่ มอย่ างง่าย (Simple Random Sampling)
ดังตารางที่ 10
ตำรำงที่ 10 แสดงตาแหน่ง/สถานภาพ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และจานวนที่ใช้ตอบแบบสอบถามใน
การประเมินโครงการ
ตำแหน่ง/สถำนภำพ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน
ผู้เรียน
รวม

ประชำกร (คน)
3
36
771
810

กลุ่มตัวอย่ำง (คน)
3
33
262
298

2.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ที่เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิก
องค์การนั กวิช าชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ประกอบด้ว ย
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู ผู้ ส อน และผู้ เรี ย น โดยได้ ม าจากการเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ได้แก่
2.3.1 ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 2 คน และครูผู้สอน จานวน 5 คน รวมจานวน 7 คน
โดยมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้บริหารสถานศึกษาหรือเป็นครู ผู้สอนของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ที่ร่วม
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ดาเนินงานในโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
2.3.2 ผู้ เรี ยน จ านวน 10 คน โดยมี คุ ณ สมบั ติ คื อ เป็ นผู้ เรี ยนของวิ ทยาลั ยการอาชี พ
บ้านตาก ที่ร่วมดาเนินงานหรือมีส่วนร่วมในโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิก
องค์การนั กวิช าชีพ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย (อวท.) วิท ยาลั ยการอาชีพบ้ านตาก มี 2 ชนิ ด คื อ
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ โดยใช้กับกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแต่ละกลุ่ม ดังนี้
ตำรำงที่ 11 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ด้วยแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่ำง
ประเด็นที่ประเมิน
1. ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ด้ำนบริบท (Context)
- ความต้องการของโครงการและสถานศึกษา
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ และความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
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ตำรำงที่ 11 (ต่อ)
กลุ่มตัวอย่ำง

2. ผู้เรียน

ประเด็นที่ประเมิน
ด้ำนปัจจัยเบื้องต้น (Input)
- ความเหมาะสมของบุคลากร ความเหมาะสมเพียงพอของ
งบประมาณ ความเหมาะสมของอาคาร/สถานที่ และความ
เหมาะสมเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
ด้ำนกระบวนกำร (Process)
- ความพร้อมในการวางแผน การดาเนินการตามแผน
การติดตามและประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข
ด้ำนผลผลิต (Product)
- ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อ
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ด้ำนผลผลิต (Product)
- คุณภาพผู้เรียนในการเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข
- ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนา
สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ตำรำงที่ 12 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการพัฒนา
สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก ด้วยแบบสัมภาษณ์
กลุม่ ผู้ให้ข้อมูล
ประเด็นที่สัมภำษณ์
1. ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน - ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อ
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก ด้านผลผลิตของโครงการ
2. ผู้เรียน
- ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนา
สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ลักษณะของเครื่องมือแต่ละชนิด
ลักษณะของเครื่องมือแต่ละชนิด มีดังนี้
1. แบบสอบถาม ใช้สาหรับประเมิน โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่ งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ตามรูปแบบการประเมินแบบซิป
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(CIPP Model) โดยการประเมิน ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
จานวน 6 ฉบับ ดังนี้
1.1 การประเมินด้านบริบท มีแบบสอบถาม จานวน 1 ฉบับ ได้แก่
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามบริบทของโครงการ สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
1.2 การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น มีแบบสอบถาม จานวน 1 ฉบับ ได้แก่
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ สาหรับผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน
1.3 การประเมินด้านกระบวนการ มีแบบสอบถาม จานวน 1 ฉบับ ได้แก่
ฉบับที่ 3 แบบสอบถามด้านกระบวนการของโครงการ สาหรับผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน
1.4 การประเมินด้านผลผลิต มีแบบสอบถาม จานวน 3 ฉบับ ได้แก่
ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อ
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ฉบับที่ 5 แบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียนในการเป็นคนดี คนเก่ง และ
มีความสุข
ฉบั บ ที่ 6 แบบสอบถามความพึ งพอใจของผู้ เรียนที่ มีต่อ การส่ งเสริมการพั ฒ นา
สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก สาหรับผู้เรียน
รำยละเอียดของแบบสอบถำมแต่ละฉบับ มีดงั นี้
1. การประเมินด้านบริบทของโครงการ
ฉบับที่ 1 สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
สารวจรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 เป็นระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เกี่ยวกับบริบทของโครงการ
ประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับความต้องการของการทาโครงการ ความสอดคล้อง และเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์โครงการ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
2. การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ
ฉบับที่ 2 สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
สารวจรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 เป็นระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เกี่ยวกับ ปัจจัยเบื้องต้น ของ
โครงการ ประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับ ความความเหมาะสมของบุคลากร ความเหมาะสมเพียงพอ
ของงบประมาณ ความเหมาะสมของอาคาร/สถานที่ ความเหมาะสมเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับโครงการ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
3. การประเมินด้านกระบวนการ
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ฉบับที่ 3 สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
สารวจรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 เป็นระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนัก
วิช าชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เกี่ยวกับ กระบวนการของ
โครงการ ประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับ การวางแผน การดาเนินการ การติดตามและประเมินผล และ
การปรับปรุงแก้ไข มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
4. การประเมินด้านผลผลิต
ฉบับที่ 4 สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ สอนที่มีต่อ โครงการส่ งเสริม การพัฒ นาสมาชิกองค์การนักวิช าชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
สารวจรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 เป็นระดับ ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ฉบับที่ 5 สาหรับผู้เรียน เป็นแบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียนในการเป็นคนดี
คนเก่ง และมีความสุข แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
สารวจรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 เป็ น การประเมิ น ตนเองของผู้ เรียนที่ มี ต่ อการส่ งเสริม การพั ฒ นาสมาชิ ก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้ านตาก มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ฉบับที่ 6 สาหรับผู้เรียน เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการส่งเสริมการ
พัฒ นาสมาชิกองค์การนั กวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
สารวจรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 เป็ น ระดับ ความพึ งพอใจของผู้ เรียนที่ มี ต่อ การส่ งเสริม การพั ฒ นาสมาชิ ก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
2. แบบสัมภาษณ์ ใช้สาหรับประเมิน ความคิดเห็นที่มีต่อผลผลิตของโครงการส่งเสริมการ
พัฒ นาสมาชิกองค์การนั กวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
จานวน 2 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณ์ประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มี
ต่อผลผลิตของโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
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ฉบับที่ 2 แบบสัมภาษณ์ผู้เรียนประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อ การส่งเสริมการ
พัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ซึ่งแบบสัมภาษณ์ทั้ง 2 ฉบับ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)
เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยมีประเด็นในการสัมภาษณ์ตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ดังนี้
ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ผู้สอน โดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับความ
คิดเห็นที่มีต่อโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก และข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ฉบับที่ 2 แบบสัมภาษณ์ผู้เรียน โดยสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการส่งเสริม
การพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
3. แบบรายงาน ได้แก่
ฉบับที่ 1 แบบรายงานผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย
ฉบับที่ 2 แบบรายงานจานวนโครงการที่ดาเนินการตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ 3 แบบรายงานจานวนเกียรติบัตร/รางวัลเชิดชูเกียรติของการดาเนินงานองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ที่ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับ

กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การสร้ างและพั ฒ นาเครื่อ งมื อส าหรับ การประเมิ น โครงการส่ งเสริม การพั ฒ นาสมาชิ ก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ทั้งแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
1. การสร้างแบบสอบถาม ผู้ ประเมินสร้างแบบสอบถาม จานวน 6 ฉบับ โดยแต่ละฉบับ มี
ขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
1) ศึกษาวัตถุประสงค์ในการประเมิน
2) ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) และรูปแบบการประเมินโครงการ
3) ก าหนดโครงสร้างของการประเมิน โดยแสดงถึงสิ่ งที่ จะศึ กษา แหล่ งข้อ มูล และ
เครื่องมือที่ใช้ จาแนกตามโครงสร้างของการประเมิน ตามรูปแบบของแบบประเมินบริบท ปัจจัย
เบื้องต้น กระบวนการ และผลผลิต
4) กาหนดขอบเขตและประเด็นการประเมิน สร้างแบบสอบถามตามโครงสร้างของการ
ประเมินที่กาหนดไว้ แล้วขยายรายละเอียดของข้อคาถามตามมิติที่ประเมิน สิ่ งที่ประเมิน และกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งเป็นประเด็นในการสร้างแบบสอบถาม
จากนั้นผู้ประเมินนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวัดและประเมินผล
ด้านการบริห ารสถานศึกษา หรื อด้านการจัด การเรียนการสอน จานวน 5 ท่ าน ตรวจสอบความ
เที่ ย งตรงตามเนื้ อ หา (Content Validity) ด้ า นความสอดคล้ อ ง ความถู ก ต้ อ งเหมาะสม ความ
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ครอบคลุม และความครบถ้วนของรายการที่ถามในสิ่งที่ต้องการจะวัด ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
ได้แก่
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ ชูทัน อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์ อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3) ดร.สงวน หอกคา
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4) ดร.ศยามล นิ ติ พ งศ์ สุ ว รรณ
ครู ช านาญการพิ เศษ วิ ท ยาลั ย เกษตรและ
เทคโนโลยีสุโขทัย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5) ดร.เร่งรัด สุทธิสน
กรรมการผู้ จั ดการบริ ษั ทกู๊ ด เฟอร์ติ ไลเซอร์
อะกรีคัลเจอรัล จากัด จังหวัดกาแพงเพชร
นาผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามมาคานวณหาค่ า IOC
(Index of Objective Congruence) โดยใช้เกณฑ์ IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปที่แสดงว่าข้อคาถามนั้น
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนื้อหาที่ต้องการ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 71) ซึ่งรายการคาถามใน
แบบสอบถามทุกฉบับใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 แต่มีคาถามบางข้อต้องปรับปรุง
ด้านสานวนภาษา ผู้ประเมินได้ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
หลังจากนั้นนาแบบสอบถามแต่ละฉบับไปทดลองใช้เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น ดังนี้
1) แบบสอบถามฉบั บ ที่ 1 ฉบั บที่ 2 ฉบั บที่ 3 และฉบั บที่ 4 น าไปทดลองใช้ กั บ ผู้ บริ หาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน
ของวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จากนั้นนามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่า (Alpha Coefficient Method หรือ α – Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (บุญชม ศรีสะอาด,
2556: 116-117) ได้ค่าความเชื่อมั่น ฉบับที่ 1 เท่ากับ 0.914 ฉบับที่ 2 เท่ากับ 0.920 ฉบับที่ 3 เท่ากับ
0.918 และ ฉบับที่ 4 เท่ากับ 0.927
2) แบบสอบถามฉบั บ ที่ 5 และ ฉบั บที่ 6 น าไปทดลองใช้ กั บ ผู้ เรี ยน ที่ ไม่ ใช่ กลุ่ มตั วอย่ าง
จ านวน 30 คน ได้ แ ก่ ผู้ เรี ย นของวิ ท ยาลั ย การอาชี พ เกาะคา จากนั้ นน ามาหาค่ าความเชื่ อมั่ น
(Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟ่า (Alpha Coefficient Method หรือ α – Coefficient) ตาม
วิธีของ ครอนบาค (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 116-117) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .873
2. การสร้างแบบสัมภาษณ์ มีวิธีการดาเนินการ ดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
2.2 ก าหนดขอบเขตและประเด็ น การสั ม ภาษณ์ ฉบั บ ที่ 1 แบบสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริห าร
สถานศึ กษาและครู ผู้ ส อน โดยสั มภาษณ์ เกี่ยวกับ ความคิดเห็ นที่ มีต่อ โครงการส่ งเสริมการพัฒ นา
สมาชิ กองค์ การนั กวิช าชีพ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย (อวท.) วิท ยาลั ย การอาชีพ บ้ านตาก และ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ฉบับที่ 2 แบบสัมภาษณ์ผู้เรียน โดยสัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อ การ
ส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก
2.3 สร้างแบบสัมภาษณ์ จานวน 2 ฉบับ ดังนี้
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1) แบบสัมภาษณ์สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จานวน 1 ฉบับ
2) แบบสัมภาษณ์สาหรับผู้เรียน จานวน 1 ฉบับ
2.4 นาแบบสัมภาษณ์ทั้ง 2 ฉบับไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบ แก้ไข
และให้ข้อเสนอแนะ ในด้านความถูกต้อง ความเหมาะสมของข้อความ และความถูกต้องชัดเจนของ
ภาษา ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเป็นชุดเดียวกันกับที่ตรวจสอบแบบสอบถาม
2.5 ผู้ เชี่ย วชาญพิ จ ารณาความสอดคล้ องระหว่างข้อความของแบบสั มภาษณ์ และ
ความถูกต้องของการใช้ภาษา พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
2.6 ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
2.7 นาแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแล้ว จัดพิมพ์เป็นแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ต่อไป

4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้ป ระเมิน ดาเนิ น การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ มตัวอย่าง โดยกาหนดระยะเวลาในการ
ประเมินเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ประเมิ น ก่ อนเริ่มด าเนิ น โครงการ ระหว่างตุล าคม – พฤศจิกายน 2560 ใช้
แบบสอบถาม ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน เป็นผู้ตอบ
ระยะที่ 2 ประเมินระหว่า งดาเนินโครงการ ระหว่าง ธันวาคม 2560 – กรกฎาคม 2561
ใช้แบบสอบถาม ฉบับที่ 3 ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน เป็นผู้ตอบ
ระยะที่ 3 ประเมิ นหลั งเสร็ จสิ้ นโครงการ ระหว่ าง สิ งหาคม 2561 – กั นยายน 2561 ใช้
แบบสอบถาม ฉบับที่ 4 และฉบับที่ 5 ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียน เป็นผู้ตอบ
และผู้ประเมินได้ใช้แบบสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียน
ระหว่าง สิงหาคม – กันยายน 2561
การเก็บรวบรวมข้อมูลดาเนินการ ดังนี้
1. แบบสอบถาม สาหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ผู้ประเมินแจกแบบสอบถามด้วยตัวเอง
2. ผู้ประเมินติดตาม และรวบรวมแบบสอบถามที่เป็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้สอน
และผู้ เรีย น ได้ครบตามจ านวนที่ ต้องการ แล้ ว นามาตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
5.1 กำรจัดทำข้อมูล
ผู้ ป ระเมิ น น าข้อ มูล จากแบบสอบถามความคิดเห็ น ของกลุ่ มตั ว อย่างและจากแบบ
สัมภาษณ์ มาจัดกระทา ดังนี้
1. กาหนดเกณฑ์ การให้ คะแนนจากแบบสอบถาม ผู้ บริห ารสถานศึกษา ครู ผู้ ส อน
ผู้เรียน และชุมชน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ การให้
คะแนน ดังต่อไปนี้
1.1 การประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น และด้านกระบวนการของโครงการ
มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
5 หมายถึง
มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด

141
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความเหมาะสมในระดับมาก
มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
มีความเหมาะสมในระดับน้อย
มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด

1.2 การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
5 หมายถึง
มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง
มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจในระดับมาก
3 หมายถึง
มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
2 หมายถึง
มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจในระดับน้อย
1 หมายถึง
มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ การแปลความหมายค่าเฉลี่ยโดยการกาหนดเกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ
ของ ชูศรี วงศ์รัตนะ (2553: 69) มีความหมายดังนี้
2.1 การประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น และด้านกระบวนการของโครงการ
แปลความหมายค่าเฉลี่ยโดยการกาหนดเกณฑ์ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด
2.2 การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ แปลความหมายค่าเฉลี่ยโดยการกาหนด
เกณฑ์ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
3. กาหนดเกณฑ์การตัดสินคุณค่าของโครงการโดยรวม ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น
และด้านกระบวนการ ใช้เกณฑ์ของ รัตนะ บัวสนธ์ (2552 : 71) กาหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป
ถือว่าผลการประเมิน เหมาะสม โดยมีเกณฑ์ดังนี้
3.1 ด้านบริบท
ใช้เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป ผลการประเมิน
เหมาะสม
3.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น ใช้เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป ผลการประเมิน
เหมาะสม
3.3 ด้านกระบวนการ ใช้เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป ผลการประเมิน
เหมาะสม
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3.4 ด้านผลผลิต
3.4.1 ความคิ ดเห็ นของผู้ บริ ห ารสถานศึ กษาและครู ผู้ ส อนที่ มี ต่ อ โครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้าน
ตาก ใช้เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลี่ย 3.50 หรือระดับมากขึ้นไป ผลการประเมิน ผ่าน
3.4.2 คุ ณ ภาพผู้ เรี ยนในการเป็ นคนดี คนเก่ งและมี ความสุ ข ใช้ เกณฑ์ ก าร
ประเมิน ค่าเฉลี่ย 3.50 หรือระดับมากขึ้นไป ผลการประเมิน ผ่าน
3.4.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ใช้เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลี่ย
3.50 หรือระดับมากขึ้นไป ผลการประเมิน ผ่าน
3.4.4 ผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ใช้เกณฑ์การประเมิน รางวัลระดับเหรียญทอง ผลการประเมิน ผ่าน
3.4.5 จ านวนโครงการที่ ด าเนิ น การตามแผนงานกิ จ กรรมพั ฒ นาสมาชิ ก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ใช้เกณฑ์การประเมิน เป้าหมายละ 5 โครงการขึ้นไป
ผลการประเมิน ผ่าน
3.4.6 จานวนเกียรติบัตร/รางวัล เชิดชูเกียรติของการดาเนินงานองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ใช้เกณฑ์การประเมิน 10 รางวัลขึ้นไป ผลการประเมินผ่าน
4. วิเคราะห์ ข้ อ มู ล การประเมิ น โครงการจากแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถาม
มาจัดระบบ และทาการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปเพื่อคานวณค่าสถิติ ดังนี้
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าร้อยละ
นาเสนอในรูปตารางประกอบคาบรรยาย
4.2 วิเคราะห์ระดับความเหมาะสม ระดับ ความคิดเห็น ระดับความรู้/การปฏิบัติ
ของผู้เรียน และระดับความพึงพอใจ จากการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย (  )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเสนอในรูปตารางประกอบคาบรรยาย
5. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

6. สถิตทิ ี่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

ในการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ผู้ประเมินดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ ดังนี้
1. ค่าร้อยละ
2. ค่าเฉลี่ย  โดยใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553: 34-35)


เมื่อ
X
n



=
=
=

=


n

แทนค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
แทนผลรวมทั้งหมดของข้อมูล
แทนจานวนข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง
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3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553: 60-61)
S.D.
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เมื่อ S.D.
n
X
(  X)2

=
=
=
=

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง
ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด
ผลรวมของข้อมูลแต่ละตัวยกกาลังสอง

4. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence = IOC) ของ
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ดังนี้ (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2554: 141-142)
IOC
เมื่อ IOC

R

N

R
= 
N

แทน ดัชนีความสอดคล้อง
แทน คะแนนรวมที่ผู้เชี่ยวชาญทุกคนให้
แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญ

คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญกาหนดเป็น +1 หรือ 0 หรือ -1 ดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าจุดประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้น
สอดคล้องกับจุดประสงค์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้น
สอดคล้องกับจุดประสงค์
-1 หมายถึง แน่ใจว่าจุดประสงค์ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้นไม่
สอดคล้องกับจุดประสงค์

5. ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
ของครอนบาค (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 117)

เมื่อ
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ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น
จานวนข้อของแบบสอบถาม
ความแปรปรวนของแบบสอบถามแต่ละข้อ
ความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ

n
S i2
S t2
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ผู้ประเมินได้วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจาก
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบรายงาน ดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้ ประเมิน
จึงได้กาหนดสัญลักษณ์และตัวอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
n

แทน
แทน

S.D. แทน

จานวนกลุ่มตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
โครงการส่ งเสริ มการพั ฒนาสมาชิกองค์ การนั กวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย (อวท.)
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ครั้งนี้ ผู้ประเมินขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม
4.2 ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
4.3 ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
4.4 ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
4.5 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
4.5.1 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการ
พัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
4.5.2 คุณภาพผู้เรียนในการเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขจากการดาเนินโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
4.5.3 ความพึ งพอใจของผู้ เรีย นที่ มี ต่ อ การส่ งเสริม การพั ฒ นาสมาชิ ก องค์ ก ารนั ก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
4.5.4 ผลการประเมิ นองค์ การมาตรฐานดี เด่ น องค์ การนั กวิ ชาชี พ ในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย
4.5.5 จานวนโครงการที่ดาเนินการตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิก องค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
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4.5.6 จานวนเกียรติบัตร/รางวัลเชิดชูเกียรติของการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ที่ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับ
4.5.7 ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียนเกี่ยวกับผลผลิตของ
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก

4.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ประเมินได้นาแบบสอบถามจานวน 6 ฉบับ ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ที่ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา จานวน 3 คน และครูผู้สอน จานวน 33 คน รวมจานวน 36 คน และ ผู้เรียน จานวน
262 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 298 คน แล้วนาแบบสอบถามมาวิเคราะห์สถานภาพโดยค่าสถิติพื้นฐาน
แยกตามสถานภาพ ปรากฏผลดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน (n=36)
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

21
15
36

58.33
41.67
100

28
7
1
36

77.78
19.44
2.78
100
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ตารางที่ 13 (ต่อ)
สถานภาพ

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

3
33
36

8.33
91.67
100

รวม

7
18
8
3
36

19.44
50.00
22.22
8.34
100

รวม

151
111
262

57.63
42.37
100

217
45

82.82
17.18

262

100

3. ปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน
4. ประสบการณ์การทางาน
ต่ากว่า 10 ปี
10 – 19 ปี
20 – 29 ปี
30 ปีขึ้นไป
ผู้เรียน (n=262)
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. ระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รวม

จากตารางที่ 13 ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศชาย (ร้ อ ยละ 58.33) วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี (ร้ อ ยละ 77.78) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ส่ว นใหญ่ เป็ น ครูผู้ ส อน (ร้อยละ 91.67) และมีประสบการณ์ การทางาน 10 - 19 ปี (ร้อยละ 50.00)
ผู้เรียน ส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย (ร้อยละ 57.63) และเป็นผู้เรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
(ร้อยละ 82.82)

4.2 ผลการประเมินด้านบริบท

การประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่ งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัย การอาชีพบ้านตาก มีรายละเอียดการวิเคราะห์ ข้อมูล แสดงดัง
ตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ด้านบริบทของ
โครงการ (n = 36)
ข้อ
ที่
1.
2.
3.
4.

รายการประเมิน
ความต้องการของการทาโครงการ
ต้องการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การ
นักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย
(อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง
และมีความสุขในดารงชีวิต
ต้องการยกระดับมาตรฐานการดาเนินงาน
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย
ต้องการพัฒนาองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก ให้ผลการประเมินองค์การ
มาตรฐานดีเด่น อยู่ในระดับเหรียญทอง
เฉลี่ยรวม



S.D.

ระดับ
เกณฑ์การ ผลการ
ความ
ประเมิน ประเมิน
คิดเห็น

4.16 0.76

มาก



3.50 เหมาะสม

4.24 0.83

มาก



3.50 เหมาะสม

4.24 0.75

มาก



3.50 เหมาะสม

3.85 0.78

มาก



3.50 เหมาะสม

4.12 0.64

มาก



3.50 เหมาะสม

มาก



3.50 เหมาะสม

มาก



3.50 เหมาะสม

มาก



3.50 เหมาะสม

ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์
5. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับ พ.ร.บ. 3.95 0.77
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
6. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับนโยบาย 4.25 0.67
กระทรวงศึกษาธิการ
7. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับ พ.ร.บ. 4.82 0.91
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
ข้อ
ที่

รายการประเมิน

8. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
9. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา
10. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับกิจกรรม
ที่กาหนดภายใต้โครงการ
เฉลี่ยรวม
ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
11. วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นคนดี คนเก่ง มีผลงาน/ความประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับ
จากสังคม
13. วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อยกระดับมาตรฐาน
การดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ของวิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก
เฉลี่ยรวม
เฉลี่ยรวมด้านบริบท

ระดับ
เกณฑ์การ ผลการ
ความ

S.D.
ประเมิน ประเมิน
คิดเห็น
3.73 0.65 มาก   3.50 เหมาะสม
3.85 0.94

มาก



3.50 เหมาะสม

3.92 0.82

มาก



3.50 เหมาะสม

4.08 0.66

มาก



3.50 เหมาะสม

4.46 0.81

มาก



3.50 เหมาะสม

4.35 0.65

มาก



3.50 เหมาะสม

4.40 0.54

มาก



4.20 0.47

มาก



3.50 เหมาะสม
3.50 เหมาะสม

จากตารางที่ 14 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนด้านบริบท
ของโครงการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.20, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ประเด็น
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับมาก (  = 4.40, S.D.
= 0.54) รองลงมา คือ ความต้องการของการทาโครงการอยู่ในระดับมาก (  = 4.12, S.D. = 0.64)
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมาก (  = 4.08, S.D. =
0.66) ซึ่งทุกประเด็นผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
เมื่อพิจารณารายประเด็น ความต้องการของการทาโครงการ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ต้อ งการพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ เป็ น คนดี คนเก่ ง และมี ความสุ ข ในด ารงชี วิต (  = 4.25, S.D. = 0.85)
รองลงมา คือ ต้องการยกระดับมาตรฐานการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(  = 4.24, S.D. = 0.71) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ต้องการพัฒนาองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
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แห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ให้ผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น อยู่ใน
ระดับเหรียญทอง (  = 3.85, S.D. = 0.85)
ประเด็น ความสอดคล้ องของวัตถุประสงค์ พบว่า ข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ วัตถุประสงค์
โครงการสอดคล้องกับ พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 (  = 4.82, S.D. = 0.91) รองลงมา คือ
วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (  = 4.25, S.D. = 0.67) และข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ วัตถุประสงค์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(  = 3.73, S.D. = 0.65)
ประเด็นความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วัตถุประสงค์ข้อที่ 1
เพื่อพัฒ นาผู้ เรีย นให้เป็ น คนดี คนเก่ง มีผ ลงาน/ความประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ประจักษ์ได้รับการ
ยอมรับจากสังคม (  = 4.46, S.D. = 0.81) รองลงมา คือ วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อยกระดับมาตรฐาน
การดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก (  =
4.35, S.D. = 0.65)

ตอนที่ 3 ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น

การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 135
ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ด้านปัจจัยเบื้องต้น
(n = 36)
ข้อ
ที่

รายการประเมิน

X

S.D.

ความพร้อมของบุคลากร
1. ความเหมาะสมของครูผู้รับผิดชอบโครงการ 4.25 0.67
2. ความเหมาะสมของบุคลากรภายนอก
สถานศึกษาที่ร่วมโครงการ

4.15 0.87

ระดับ
เกณฑ์การ
ความ
ประเมิน
คิดเห็น

ผลการ
ประเมิน

มาก

X

3.50 เหมาะสม

มาก

X

3.50 เหมาะสม

ตารางที่ 15 (ต่อ)
ข้อ
ที่

รายการประเมิน

3. ความเหมาะสมของผู้เรียนที่ร่วมโครงการ
เฉลี่ยรวม
ความเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ

ระดับ
เกณฑ์การ ผลการ
X
S.D. ความ
ประเมิน ประเมิน
คิดเห็น
3.65 0.87 มาก X  3.50 เหมาะสม
4.01 0.46 มาก X  3.50 เหมาะสม

152
4. งบประมาณมีความเหมาะสมและเพียงพอ
สาหรับการบริหารโครงการ
5. งบประมาณมีความเหมาะสมเพื่อการ
ดาเนินการกิจกรรมภายใต้โครงการ
เฉลี่ยรวม

3.86 0.61

มาก

X

3.50 เหมาะสม

4.47 0.71

มาก

X

3.50 เหมาะสม

4.16 0.59

มาก

X

3.50 เหมาะสม

มาก

X

3.50 เหมาะสม

มาก

X

3.50 เหมาะสม

มาก

X

3.50 เหมาะสม

4.15 0.78

มาก

X

3.50 เหมาะสม

4.32 0.83

มาก

X

3.50 เหมาะสม

4.23 0.75

มาก

X

4.09 0.47

มาก

X

3.50 เหมาะสม
3.50 เหมาะสม

ความเหมาะสมของอาคารสถานที่
6. อาคาร/สถานที่ภายในสถานมีความ
3.72 0.99
เหมาะสมในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ
7. สถานที่ภายนอกสถานศึกษามีความ
4.25 0.82
เหมาะสมในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
เฉลี่ยรวม
3.99 0.61
ความเหมาะสมของวัสดุ และอุปกรณ์
8. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ มีความ
เหมาะสมและเพียงพอสาหรับการ
ดาเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ
9. วัสดุ/อุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่สนับสนุน
การจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ มีความ
เหมาะสมกับความต้องการ
เฉลี่ยรวม
เฉลี่ยรวมปัจจัยเบื้องต้น

จากตารางที่ 15 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ด้านปัจจัย
เบื้องต้นของโครงการ ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 4.09, S.D. = 0.47) ประเด็นที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.23,
S.D. = 0.75) รองลงมาเป็น ความเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.16,
S.D. = 0.59) ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ความเหมาะสมของอาคารสถานที่อยู่ ในระดับมาก ( X =
3.99, S.D. = 0.61) ทุกประเด็นผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
เมื่ อ พิ จ ารณาประเด็ น ความพร้อมของบุ ค ลากร พบว่า ข้ อที่ มี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ ความ
เหมาะสมของครูผู้รับผิดชอบโครงการ ( X = 4.25, S.D. = 0.67) รองลงมา คือ ความเหมาะสมของ
บุคลากรภายนอกสถานศึกษาที่ร่วมโครงการ ( X = 4.15, S.D. = 0.87)
ประเด็ น ความเหมาะสมพอเพี ย งของงบประมาณ พบว่ า ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ
งบประมาณมีความเหมาะสมเพื่อการดาเนินการกิจกรรมภายใต้ โครงการ ( X = 4.47, S.D. = 0.71)
รองลงมา คืองบประมาณมีความเหมาะสมและเพียงพอสาหรับการบริหารโครงการ ( X = 3.86, S.D.
= 0.61)
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ประเด็นความเหมาะสมของอาคารสถานที่ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือสถานที่ภายนอก
สถานศึกษามีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมตามโครงการ ( X = 4.25, S.D.= 0.82) รองลงมา คือ
อาคาร/สถานที่ภายในสถานมีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ ( X = 3.72, S.D.=
0.99)
ประเด็นความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
วัสดุ/อุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ มีความเหมาะสมกับความ
ต้องการ ( X = 4.32, S.D. = 0.83) รองลงมา คือ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ มีความเหมาะสมและ
เพียงพอสาหรับการดาเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ ( X = 4.15, S.D. = 0.78)

4.4 ผลการประเมินด้านกระบวนการ

การประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก มีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงดัง
ตารางที่ 16

ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ด้านกระบวนการ
(n = 36)
ข้อ
ที่

รายการประเมิน

การวางแผน (Plan)
1. มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ
ดาเนินงาน
2. มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. มีการจัดทาแผนการดาเนินงานในกิจกรรม
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ
เฉลี่ยรวม
การดาเนินการ (Do)
4. การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นไปตาม
ปฏิทินปฏิบัติงาน
5. มีการประสานงานและขอความร่วมมือ
ระหว่างผู้รับผิดชอบ

X

ระดับ
เกณฑ์การ ผลการ
S.D. ความ
ประเมิน ประเมิน
คิดเห็น

3.85 0.75

มาก

X

3.50

ผ่าน

3.76 0.76

มาก

X

3.50

ผ่าน

4.25 0.74

มาก

X

3.50

ผ่าน

3.95 0.52

มาก

X

3.50 ผ่าน

4.15 0.78

มาก

X

3.50

ผ่าน

4.35 0.67

มาก

X

3.50

ผ่าน
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6. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา 3.75 0.58
เกิดความมุ่งมั่นในการดาเนินงานตาม
กิจกรรมของโครงการ
7. จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการ 4.25 0.63
ดาเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ
เฉลี่ยรวม
4.12 0.43
การติดตามและประเมินผล (Check)
8. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
4.29 0.83
ประเมินผลตามกิจกรรมของโครงการ
9. มีการประชุมวางแผนติดตามและประเมินผล 3.94 0.88
ตามกิจกรรมของโครงการ
10. มีการประเมินผลระหว่างดาเนินกิจกรรม
4.35 0.74

มาก

X

3.50

ผ่าน

มาก

X

3.50

ผ่าน

มาก

X

3.50 ผ่าน

มาก

X

3.50

ผ่าน

มาก

X

3.50

ผ่าน

มาก

X

3.50

ผ่าน
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ตารางที่ 16 (ต่อ)
ข้อ
ที่

รายการประเมิน

11. มีการประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม
12. มีการสรุป และรายงานการจัดกิจกรรม
เฉลี่ยรวม
13.
14.
15.
16.

การปรับปรุงและแก้ไข (Act)
มีการนาเอาปัญหาและอุปสรรคจากการ
ติดตามผลการดาเนินโครงการเข้าที่ประชุม
เพื่อหาทางแก้ไข
มีการระดมความคิดจากทุกฝ่ายเพื่อหาทาง
แก้ปัญหาในการดาเนินงานตามโครงการ
มีการดาเนินการแก้ปัญหาและอุปสรรคให้
สอดคล้อง เหมาะสมกับ
จัดให้มีรายงานผลการดาเนินการแก้ปัญหา
และอุปสรรคให้ทุกฝ่ายได้รับทราบ
เฉลี่ยรวม
เฉลี่ยรวมกระบวนการ

ระดับ
เกณฑ์การ ผลการ
S.D. ความ
X
ประเมิน ประเมิน
คิดเห็น
3.91 0.85 มาก X  3.50 ผ่าน
3.85 0.88 มาก X  3.50 ผ่าน
4.06 0.44

มาก

X

3.50 ผ่าน

4.28 0.83

มาก

X

3.50

ผ่าน

3.75 0.87

มาก

X

3.50

ผ่าน

3.65 0.94

มาก

X

3.50

ผ่าน

4.05 0.82

มาก

X

3.50

ผ่าน

3.92 0.38

มาก

X

3.50 ผ่าน

4.01 0.29

มาก

X

3.50 ผ่าน

จากตารางที่ 16 พบว่า ระดับความคิดเห็ นของผู้ บริห ารสถานศึกษาและครูผู้ ส อน ด้าน
กระบวนการ ในภาพรวมมี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ มาก ( X = 4.01, S.D.= 0.29) ประเด็ น ที่ มี
ค่าเฉลี่ย สู งสุ ด คือ การดาเนิ น การ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.25, S.D. = 0.63) รองลงมาเป็น การ
ติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับมาก ( X = 4.06, S.D. = 0.44) ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การ
ปรับปรุงและแก้ไข อยู่ในระดับมาก ( X = 3.92, S.D. = 0.38) ทุกประเด็นผ่านเกณฑ์การประเมินที่
กาหนดไว้
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น ประเด็นการวางแผน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการจัดทา
แผนการดาเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ( X = 4.25, S.D. = 0.74) รองลงมาคือ มีการ
ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดาเนินงาน ( X = 3.85, S.D. = 0.75)
ประเด็นการดาเนินการ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการประสานงานและขอความร่วมมือ
ระหว่างผู้รับผิดชอบ ( X = 4.35, S.D. = 0.67) รองลงมา คือ จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อ
ต่อการดาเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ( X = 4.25, S.D. = 0.63)
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ประเด็น การติด ตามและประเมิน ผล พบว่า ข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ มีการประเมิ นผล
ระหว่างดาเนินกิจกรรม ( X = 4.35, S.D. = 0.74) รองลงมา คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลตามกิจกรรมของโครงการ ( X = 4.29, S.D. = 0.83)
ประเด็นการปรับปรุงแก้ไข พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการนาเอาปัญหาและอุปสรรค
จากการติ ด ตามผลการด าเนิ น โครงการเข้ าที่ ป ระชุม เพื่ อ หาทางแก้ ไข ( X = 4.28, S.D. = 0.83)
รองลงมา คือ จัดให้มีรายงานผลการดาเนินการแก้ปั ญหาและอุปสรรคให้ทุกฝ่ายได้รับทราบ ( X =
4.15, S.D. = 0.82)

4.5 ผลการประเมินด้านผลผลิต

การประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก มีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงดังตารางที่
17 - 23
4.5.1 ผลการศึกษาความคิ ดเห็ นของผู้ บริหารสถานศึกษาและครูผู้ สอนที่ มีต่ อโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก ดังตารางที่ 17
ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อโครงการส่งเสริม
การพั ฒ นาสมาชิ ก องค์ ก ารนั ก วิช าชี พ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย (อวท.) วิท ยาลั ย
การอาชีพบ้านตาก
(n = 36)
ข้อ
ที่

รายการประเมิน

1. การดาเนินงานตามโครงการส่งเสริมการ
พัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) ทาให้ผู้เรียนเป็นคนดี
คนเก่ง มีผลงาน/ความประพฤติปฏิบัติตน
เป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับจากสังคม

ระดับ
เกณฑ์การ ผลการ
S.D. ความ
X
ประเมิน ประเมิน
คิดเห็น
3.85 0.81 มาก X  3.50 ผ่าน
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ตารางที่ 17 (ต่อ)
ข้อ
ที่

รายการประเมิน

2. มีจานวนโครงการที่ดาเนินการตามแผนงาน
กิจกรรมพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย หลากหลาย
3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน
ด้านวิชาชีพ ในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน
ในสถานศึกษา ได้ผลดียิ่งขึ้น
4. การดาเนินงานตามโครงการ เป็นการสร้าง
ความสามัคคี ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน
นักศึกษาทั้งในสถานศึกษาเดียวกันและ
ต่างสถานศึกษา
5. นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา โดยใช้ความรู้ ความสามารถของ
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
6. การดาเนินงานตามโครงการ เป็นการเสริม
การเรียนการสอนวิชาชีพให้ได้ผลดี มี
มาตรฐานสูงยิ่งขึ้น
7. สามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง
เจตคติและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหมู่
สมาชิกขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย
8. เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สถานศึกษากับองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย และองค์กรอื่น
9. ผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
อยู่ในระดับเหรียญทอง

ระดับ
เกณฑ์การ ผลการ
S.D. ความ
X
ประเมิน ประเมิน
คิดเห็น
3.87 0.78 มาก X  3.50 ผ่าน
4.02 0.87

มาก

X

3.50

ผ่าน

3.81 0.85

มาก

X

3.50

ผ่าน

3.78 0.81

มาก

X

3.50

ผ่าน

3.85 0.86

มาก

X

3.50

ผ่าน

3.75 0.95

มาก

X

3.50

ผ่าน

4.11 0.78

มาก

X

3.50

ผ่าน

4.20 0.69

มาก

X

3.50

ผ่าน
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ตารางที่ 17 (ต่อ)
ข้อ
ที่

รายการประเมิน

ระดับ
เกณฑ์การ ผลการ
S.D. ความ
X
ประเมิน ประเมิน
คิดเห็น
4.29 0.80 มาก X  3.50 ผ่าน

10. ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับเกียรติบัตร/
รางวัลเชิดชูเกียรติของการดาเนินงานองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
อย่างน้อย 5 รางวัลขึ้นไป
ค่าเฉลี่ยรวม
3.93 0.42

มาก

X

3.50 ผ่าน

จากตารางที่ 17 แสดงว่ า ความคิ ดเห็ นของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษาและครู ผู้ ส อนที่ มี ต่ อ
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัย
การอาชีพบ้านตาก ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.93, S.D.= 0.42) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับ
เกียรติบัตร/รางวัลเชิดชูเกียรติของการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยอย่าง
น้อย 10 รางวัลขึ้นไป ( X = 4.29, S.D. = 0.80) รองลงมา ได้แก่ ผลการประเมินองค์การมาตรฐาน
ดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อยู่ในระดับเหรียญทอง ( X = 4.20, S.D. = 0.69)
ทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
4.5.2 ผลการศึกษาคุณภาพผู้เรียนในการเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ดังตารางที่ 18
ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์คุณภาพผู้เรียนในการเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
(n = 262)
ข้อ
ที่

รายการประเมิน

ระดับ
เกณฑ์การ ผลการ
S.D. ความ
X
ประเมิน ประเมิน
คิดเห็น
4.07 0.67 มาก   3.50 ผ่าน

1. สุภาพ เรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน
ตามสถานภาพและกาลเทศะ
2. รู้และตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ ผู้ปกครอง 3.89 0.64
ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ

มาก



3.50

ผ่าน

159
ตารางที่ 18 (ต่อ)
ข้อ
ที่

รายการประเมิน

3. ปฏิบัติโดยยึดตามกติกา ข้อตกลง/กฎ/
ระเบียบของสถานศึกษา
4. ร่วมกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ
5. เสียสละกาลังกาย ทรัพย์ สติปัญญา
ในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม
6. อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีไทย
อันงดงาม
7. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายสาเร็จตาม
กาหนดโดยคานึงถึงความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น
8. มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
และสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
9. ได้รับการอบรมและพัฒนากระบวนการคิด
โดยใช้เหตุผลจนสามารถปฏิบัติได้
10. มีทกั ษะในการใช้เหตุผลเพื่อการทางานและ
การแก้ไขปัญหา
11. มีความสามารถในการใช้ทักษะการเรียนรู้
ในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
12. มีความสามารถในการนาเสนอผลงาน
13. มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรม
ในการสื่อสาร
14. จัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล
ด้วยคอมพิวเตอร์ได้
15. สืบค้นข้อมูล และรับ-ส่งข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ตได้

ระดับ
เกณฑ์การ ผลการ
S.D. ความ
X
ประเมิน ประเมิน
คิดเห็น
4.22 0.64 มาก   3.50 ผ่าน
3.58 0.66
3.65 0.89

มาก
มาก




3.50
3.50

ผ่าน
ผ่าน

3.87 0.72

มาก



3.50

ผ่าน

4.02 0.82

มาก



3.50

ผ่าน

4.25 0.89

มาก



3.50

ผ่าน

4.36 0.86

มาก



3.50

ผ่าน

3.65 0.89

มาก



3.50

ผ่าน

3.98 0.87

มาก



3.50

ผ่าน

3.88 0.77
3.79 0.85

มาก
มาก





3.50
3.50

ผ่าน
ผ่าน

3.95 0.82

มาก



3.50

ผ่าน

3.88 0.79

มาก



3.50

ผ่าน
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ตารางที่ 18 (ต่อ)
ข้อ
ที่

รายการประเมิน

16. มีทักษะในการวิเคราะห์สื่อ ใช้สื่อ และ
ผลิตสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
17. มีความรู้ ความเข้าใจและมีความสุขกับ
การเรียน และการฝึกปฏิบัติ
18. มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคนิคและ
วิธีการศึกษาเรียนรู้การในการประกอบ
อาชีพให้ประสบความสาเร็จ
19. มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือ
เครื่องจักร และอุปกรณ์ใหม่ ๆ เพื่อ
การปฏิบัติงาน
20. มีความรู้และทักษะใหม่ ๆ จากการฝึก
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง
เฉลี่ยรวม

ระดับ
เกณฑ์การ ผลการ
S.D. ความ
X
ประเมิน ประเมิน
คิดเห็น
3.42 0.71 มาก   3.50 ผ่าน
4.21 0.81

มาก



3.50

ผ่าน

4.11 0.84

มาก



3.50

ผ่าน

3.85 0.78

มาก



3.50

ผ่าน

4.30 0.85

มาก



3.50

ผ่าน

3.95 0.41

มาก



3.50

ผ่าน

จากตารางที่ 18 แสดงว่ า คุ ณ ภาพผู้ เรี ย นในการเป็ น คนดี คนเก่ ง และมี ค วามสุ ข ใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.95, S.D.= 0.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ได้รับการอบรมและพัฒนากระบวนการคิดโดย
ใช้เหตุผลจนสามารถปฏิบัติได้ ( X = 4.36, S.D. = 0.86) รองลงมา ได้แก่ มีความรู้และทักษะใหม่ ๆ
จากการฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง ( X = 4.30, S.D. = 0.85) และมีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์
ต่อสังคมและสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่า งมีความสุข ( X = 4.25, S.D. = 0.89) ทุกข้อผ่าน
เกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
4.5.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ดังตารางที่ 19

ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
(n = 262)

161
ข้อ
ที่

ความพึงพอใจของผู้เรียน

1. การได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
ขั้นตอนกระบวนการทางานและสามารถ
วิเคราะห์งานได้
2. การมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับขั้นตอน
การวางการปฏิบัติตามแผน การติดตาม
ประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไขตาม
ผลการประเมิน
3. มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข
4. การได้รับการอบรมและพัฒนากระบวน
การคิดโดยใช้เหตุผลจนสามารถปฏิบัติได้
5. การที่มีทักษะในการใช้เหตุผลเพื่อการ
ทางาน และการแก้ไขปัญหา
6. มีความสามารถในการสื่อสารในรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งการพูด การเขียน และการ
สื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ
7. มีความสามารถในการเขียน และ
การทารายงาน
8. มีความพึงพอใจต่อความสามารถ
ในการนาเสนอผลงาน
9. มีความพึงพอใจต่อการมีทักษะในการ
จัดเก็บข้อมูลประมวลผลข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์ได้
10. มีความพึงพอใจต่อการมีทักษะในการ
สืบค้นข้อมูล และรับ-ส่งข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตได้
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับ
เกณฑ์การ ผลการ
ความ
X S.D.
ประเมิน ประเมิน
พึงพอใจ
4.80 0.78 มาก X  3.50 ผ่าน
3.60 0.78

มาก

X

3.50

ผ่าน

4.10 0.85

มาก

X

3.50

ผ่าน

3.80 0.83

มาก

X

3.50

ผ่าน

3.75 0.78

มาก

X

3.50

ผ่าน

3.60 0.75

มาก

X

3.50

ผ่าน

3.85 0.75

มาก

X

3.50

ผ่าน

3.98 0.65

มาก

X

3.50

ผ่าน

4.01 0.87

มาก

X

3.50

ผ่าน

3.89 0.75

มาก

X

3.50

ผ่าน

3.94 0.41

มาก

X

3.50

ผ่าน

จากตารางที่ 19 แสดงว่า ความพึ งพอใจของผู้ เรีย นต่ อ การส่ ง เสริม การพั ฒ นาสมาชิ ก
องค์การนั กวิช าชีพ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย (อวท.) วิท ยาลั ย การอาชีพ บ้านตาก ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.94, S.D.= 0.41) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่ การได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการทางานและสามารถวิเคราะห์งานได้
( X = 4.80, S.D. = 0.78) รองลงมา ได้ แ ก่ มี ค วามสามารถในการท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า ง
มี ค วามสุ ข ( X = 4.10, S.D. = 0.85) และมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การมี ทั ก ษะในการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ได้ ( X = 4.01, S.D. = 0.87)
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4.5.4 ผลจากแบบรายงานผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ดังตารางที่ 20
ตารางที่ 20 ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย
ปีการศึกษา
2560
2561

ผลการประเมิน
รางวัลระดับเหรียญเงิน
รางวัลระดับเหรียญทอง

จากตารางที่ 20 แสดงว่า ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และปีการศึกษา 2561
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ซึ่งถือว่าปีการศึกษา 2561 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
4.5.5 จานวนโครงการที่ดาเนินการตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ดังตารางที่ 21 – 22

ตารางที่ 21 จานวนโครงการที่ดาเนินการตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิก องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย เป้าหมายที่ 1 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒ นาสมาชิกให้เป็นคนดี
และมีความสุข
แผนพัฒนา (5 แผน)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5
1. โครงการชาติศาสนา พระมหากษัตริย์
√
และประเพณีท้องถิ่นตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา)
2. โครงการชาติศาสนา พระมหากษัตริย์
√
และประเพณีท้องถิ่นตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมสืบสาน
ประเพณีถวายเทียนจานาพรรษา)
3. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
√
โครงการ
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นาความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (กิจกรรมปฐมนิเทศและเข้า
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม)
4. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นาความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (กิจกรรมวันไหว้ครู)
5. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นาความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (กิจกรรม 12 สิงหามหาราชินี)
6. โครงการส่งเสริมกิจกรรมองค์การ
วิชาชีพ (คนดีและคนเก่งมีความสุข) ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

√
√
√
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ตารางที่ 21 (ต่อ)
โครงการ
7. โครงการเดินทางไกลและอยู่คายพัก
แรมลูกเสือวิสามัญ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

แผนพัฒนา (5 แผน)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5
√

จากตารางที่ 21 พบว่า จานวนโครงการที่ดาเนินการตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เป้าหมายที่ 1 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็ น
คนดีและมีความสุข ได้แก่ แผนที่ 1 จานวน 2 โครงการ แผนที่ 2 จานวน 1 โครงการ แผนที่ 3 จานวน
2 โครงการ แผนที่ 4 จานวน 1 โครงการ และแผนที่ 5 จานวน 1 โครงการ รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ
เกณฑ์การประเมินครั้งนี้กาหนดเกณฑ์ไว้ 5 โครงการ ดังนั้นจานวนโครงการที่ดาเนินการตามแผนงาน
กิจกรรมพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในเป้าหมายที่ 1 ถือว่าผ่านเกณฑ์
การประเมินที่กาหนดไว้
ตารางที่ 22 จานวนโครงการที่ดาเนินการตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิก องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย เป้าหมายที่ 2 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนเก่ง
และมีความสุข
โครงการ
1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนมุ่งสู่อาเซียน
2. โครงการพัฒนางานองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. โครงการพัฒนางานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนพัฒนา (5 แผน)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5
√
√
√
√
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ตารางที่ 22 (ต่อ)
โครงการ
5. โครงการส่งเสริมกิจกรรม
“นิทรรศการผลงาน R-SA” และการ
ประกวด “วัยรุ่นต้นแบบ”
6. โครงการส่งเสริมกิจกรรมองค์การ
วิชาชีพ กิจกรรมกีฬาสีภายใน “วก.
บ้านตากเกมส์” ประจาปี 2561)
7. โครงการพัฒนา จริยธรรมนาความรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ)

แผนพัฒนา (5 แผน)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5
√
√
√

จากตารางที่ 22 พบว่า จานวนโครงการที่ดาเนินการตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เป้าหมายที่ 2 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น
คนเก่งและมี ค วามสุ ข ได้ แก่ แผนที่ 1 จ านวน 1 โครงการ แผนที่ 2 จานวน 1 โครงการ แผนที่ 3
จ านวน 2 โครงการ แผนที่ 4 จ านวน 1 โครงการ และแผนที่ 5 จ านวน 1 โครงการ รวมทั้ งสิ้ น
7 โครงการ เกณฑ์การประเมินครั้ งนี้กาหนดเกณฑ์ไว้ 5 โครงการ ดังนั้นจานวนโครงการที่ดาเนินการ
ตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชี พในอนาคตแห่งประเทศไทย ในเป้าหมายที่ 2
ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
4.5.6 จานวนรางวัลที่ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับจากการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 ดังตารางที่ 23

ตารางที่ 23 จานวนรางวัลทีผ่ ู้เรียนและสถานศึกษาได้รับจากการดาเนินงานตามแผนงานกิจกรรม
พัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561
ลาดับ

รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานผู้มอบ

วันที่ได้รับ

รองรอย/
หลักฐาน
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1

2
3

4

5

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก เป็น
หน่วยมาตรฐานดีเด่นองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาค ภาคเหนือ
ได้รับรางวัล ระดับดีเลิศ ผลการ
เบิกจ่าย ร้อยละ 100
ได้เข้าร่วมเป็นสถานศึกษาเครือข่าย
การเรียนรู้แบบ STEAM ในโครงการ
“ล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ คิด
สร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี
(RMUTL-STEAM) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
นางสาวกัณชราพร ยกยิ่ง ได้เข้ารับ
การฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้ในการ
ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ให้แก่
เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลบ้านตาก
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การ
คัดเลือกสถานศึกษาเครือข่ายดีเด่นใน
การจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบ STEAM
ในโครงการ “ล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์
คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี
(RMUTL-STEAM) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

7 ธ.ค. 2561

เกียรติบัตร

สานักงานจังหวัดตาก

1 ต.ค. 2561

ประกาศนียบัตร

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก

17 ส.ค. 2561 เกียรติบัตร

เทศบาลตาบล
บ้านตาก

17 ส.ค. 2561

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก

17 ส.ค. 2561 เกียรติบัตร

เกียรติบัตร
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ตารางที่ 23 (ต่อ)
ลาดับ

รางวัลที่ได้รับ

6

นายสันติ คาไหว ครูที่ปรึกษา
โครงงานเรื่อง เครื่องมือช่วยประกอบ
ยางรถจักรยานยนต์ V.2 ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ
นายธนพล จวรรณะ ได้ผา่ นการฝึก
ประสบการณ์ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ระหว่างวันที่ 30 ต.ค. 2560 ถึงวันที่
14 ก.ย. 2561
นายณัฐพงษ์ ไทยพานิช ครูทปี่ รึกษา
ผู้เข้าร่วม ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์
ด้านวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบ
สมองฝังตัว ในงาน “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ
นางสาวธัญญาภรณ์ ไมตรีจิตร์ ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมายเนื่องในวันรพี ประจาปี
2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสหภาพ เสนต้น ได้รบั รางวัล
ชมเชย ในการแข่งขันทักษะฝีมอื
ช่างควบคุมหุ่นยนต์เชื่อม (Robot
Welding Competition) โครงการ
แข่งขันทักษะฝีมือแรงงานช่างเชื่อม
ประเทศไทยครั้งที่ 6 ในงาน
อินเตอร์แมค 2018

7

8

9

10

หน่วยงานผู้มอบ

วันที่ได้รับ

รองรอย/
หลักฐาน
เกียรติบัตร

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

3 ส.ค. 2561

วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก

14 ก.ย. 2561

ประกาศนียบัต
ร

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

7 ม.ค. 2561

เกียรติบัตร

ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดตาก

7 ส.ค. 2561

เกียรติบัตร

บริษัท อาร์. พ. เอส.
ซัพพลาย จากัด

19 พ.ค. 2561 เกียรติบัตร
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ตารางที่ 23 (ต่อ)
ลาดับ

รางวัลที่ได้รับ

11

นายศุภชัย ภู่เรือน ได้รบั รางวัลชมเชย
ในการแข่งขันทักษะฝีมือช่างเชือ่ ม
(Welding Skills Competition)
โครงการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน
ช่างเชื่อม ประเทศไทยครั้งที่ 6
ในงานอินเตอร์แมค 2018
นายพลวัต แดงมัน่ ได้รับรางวัล
ชมเชย ในการแข่งขันทักษะฝีมอื
ช่างเชื่อม (Welding Skills
Competition) โครงการแข่งขัน
ทักษะฝีมือแรงงานช่างเชื่อม
ประเทศไทยครั้งที่ 6 ในงาน
อินเตอร์แมค 2018

12

หน่วยงานผู้มอบ
บริษัท อาร์. พ. เอส.
ซัพพลาย จากัด

บริษัท อาร์. พ. เอส.
ซัพพลาย จากัด

รองรอย/
หลักฐาน
19 พ.ค. 2561 เกียรติบัตร
วันที่ได้รับ

19 พ.ค. 2561 เกียรติบัตร

จากตารางที่ 23 แสดงว่า จานวนรางวัลที่ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับจากการดาเนินงานตาม
แผนงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 รวม
ทั้งสิ้น 12 รางวัล เกณฑ์การประเมินครั้งนี้กาหนดไว้ 10 รางวัล ดังนั้นรางวัลที่ได้รับจากผลการดาเนิน
โครงการส่ งเสริ มการพั ฒนาสมาชิ กองค์ การนั กวิ ชาชี พในอนาคตแห่ งประเทศไทย (อวท.) วิ ท ยาลั ย
การอาชีพบ้านตาก ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
4.5.7 ผลการสั ม ภาษณ์ ค วามคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา ครู ผู้ ส อน และผู้ เรี ย น
เกี่ ย วกั บ โครงการส่ งเสริ มการพั ฒ นาสมาชิ กองค์ การนั กวิ ชาชี พในอนาคตแห่ งประเทศไทย (อวท.)
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ด้านผลผลิตของโครงการ ผลการสัมภาษณ์สรุปได้ดังนี้
ผู้ บ ริห ารสถานศึก ษาและครู ผู้ ส อน ส่ ว นใหญ่ เห็ น ว่าโครงการส่ งเสริมการพั ฒนา
สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ทาให้ผู้เรียน
เป็นคนดี คนเก่ง สามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเจตคติและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
หมู่สมาชิกขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา โดย
ใช้ความรู้ความสามารถของตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นการสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียน นักศึกษาทั้งในสถานศึกษาเดียวกันและต่างสถานศึกษา และมีจานวนโครงการที่
ด าเนิ น การตามแผนงานกิ จ กรรมพั ฒ นาสมาชิ ก องค์ ก ารนั กวิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย
หลากหลาย ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับเกียรติบัตร/รางวัลเชิดชูเกียรติของการดาเนินงานองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ผู้ เรี ย นส่ ว นใหญ่ เห็ น ว่า โครงการส่ งเสริมการพั ฒนาสมาชิ กองค์การนั กวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ทาให้ได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
ขั้นตอนกระบวนการทางาน สามารถวิเคราะห์งานได้ มีทักษะในการใช้เหตุผลเพื่อการทางานและการ
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แก้ไขปัญหา มีความสามารถในการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการพูด การเขียน และการสื่อสารด้วย
ภาษาต่างประเทศ มีทักษะในการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ และสามารถใน
การทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
สรุปจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียน โดยภาพรวมสรุปว่า
เป็นโครงการที่มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ ต่อผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข
ในการดารงชีวิตในสังคม และสามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ แก่
ผู้ เรี ย นหรื อ สมาชิ ก ขององค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย และมี จ านวนโครงการที่
ด าเนิ น การตามแผนงานกิ จ กรรมพั ฒ นาสมาชิ ก องค์ ก ารนั กวิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย
หลากหลาย ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับเกียรติบัตร/รางวัลเชิดชูเกียรติของการดาเนินงานองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการพูด
การเขียน และการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ มีทักษะในการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์ และสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
สรุปผลรวมทั้งจากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
และผู้ เรี ย น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ โครงการส่ งเสริมการพั ฒนาสมาชิ กองค์ การนั กวิชาชี พในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ
และด้านผลผลิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเป็นโครงการที่ มีประโยชน์ต่อผู้เรียนหรือสมาชิก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ทาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในการ
ดารงชีวิตในสังคม รวมทั้งเป็นการพัฒนายกระดับองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก สรุปได้ว่าโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เป็นโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตากครั้งนี้ ผู้ประเมินใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ของ
สตัฟเฟิลบีม (Strufflebeam, D.L., 1983 : 123) โดยการประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้าน
กระบวนการ และด้านผลผลิต มีวัตถุประสงค์การประเมินดังนี้ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการ
ส่ งเสริมการพั ฒนาสมาชิกองค์การนั กวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลั ยการอาชี พ
บ้านตาก 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการ
ส่ งเสริมการพั ฒนาสมาชิกองค์การนั กวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลั ยการอาชี พ
บ้ านตาก และ 4) เพื่ อประเมิน ผลผลิตของโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล ของการประเมิน โครงการส่ งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนั ก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เก็บรวบรวมข้อมูลจากผลการ
ดาเนินงานตามกิจกรรมภายใต้โครงการ จานวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนา
สานักงานและการบริหารจัดการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 2) กิจกรรมเร่งรัดการ
จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และเอกสารในสานักงานองค์การฯ ตามระเบียบงานสารบรรณ 3) กิจกรรม
พัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ผู้ประเมินดาเนินการ ดังนี้
1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม จานวน 6 ฉบับ ถามผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน จานวน 36 คน และผู้เรียน จานวน 262 คน รวมจานวน 298 คน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. เก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ด้ วยแบบสั มภาษณ์ จ านวน 2 ฉบั บ โดยการสั มภาษณ์ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา จานวน 2 คน และครูผู้สอน จานวน 5 คน รวมจานวน 7 คน และผู้เรียน จานวน 10 คน
รวมผู้ ให้ การสั มภาษณ์ ทั้ งสิ้ น จ านวน 17 คน วิเคราะห์ ข้ อมูล ด้วยการวิเคราะห์ เนื้ อหา (Content
Analysis)
ระยะเวลาในการประเมินโครงการด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ระหว่างตุลาคม
2560 – กันยายน 2561 แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะที่ 1 ประเมินก่อนเริ่มดาเนินโครงการ ระหว่าง
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2560 2) ระยะที่ 2 ประเมินระหว่างดาเนินโครงการ ระหว่าง ธันวาคม 2560 –
กรกฎาคม 2561 3) ระยะที่ 3 ประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ ระหว่าง สิงหาคม – กันยายน 2561 และ
ผู้ป ระเมิน ได้ใช้แบบสัมภาษณ์ เก็บข้อมูล จากผู้ บริห ารสถานศึกษา ครู ผู้ส อน และผู้ เรียน ระหว่าง
สิงหาคม – กันยายน 2561

สรุปผลการประเมิน

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ตามรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) โดยมีผลการ
ประเมินตามวัตถุประสงค์การประเมินโครงการ สรุปได้ดังนี้
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1. ผลการประเมินด้านบริบท จากแบบสอบถามโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ทุกประเด็นมีความเหมาะสมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ประเด็นที่ มีค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ ความเหมาะสมของวัตถุ ป ระสงค์ ของโครงการ รองลงมาคือ ความ
ต้องการของการทาโครงการ และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ ซึ่ง
ทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
2. ผลการประเมิน ด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายประเด็ น พบว่า ทุ ก ประเด็ น มี ค่าเฉลี่ ย ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก
ประเด็ น ที่ มี ค่ าเฉลี่ ย ความเหมาะสมสู งสุ ด คื อ ความเหมาะสมของวัส ดุ อุ ป กรณ์ และเครื่อ งมื อ
รองลงมาคือ ความเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมต่าที่สุด
คือ ความเหมาะสมของอาคารสถานที่ ซึ่งทุกประเด็นผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
3. ผลการประเมิ น ด้ านกระบวนการ จากแบบสอบถามโดยภาพรวมกระบวนการในการ
ดาเนินงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การดาเนินการ รองลงมาเป็น การติดตามและประเมินผล
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ การปรับปรุงแก้ไข ซึ่งทุกประเด็นผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ
4.1 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการพัฒนา
สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ในภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับเกียรติบัตร/รางวัลเชิดชูเกียรติของการดาเนินงานองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยอย่างน้อย 10 รางวัลขึ้นไป รองลงมา ได้แก่ ผลการประเมินองค์การ
มาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อยู่ในระดับเหรียญทอง
4.2 คุณภาพผู้เรียนในการเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ อมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่
ได้รับ การอบรมและพั ฒ นากระบวนการคิดโดยใช้เหตุผ ลจนสามารถปฏิ บัติได้ รองลงมา ได้แก่ มี
ความรู้ และทั ก ษะใหม่ ๆ จากการฝึ ก ปฏิ บั ติ งานในสถานการณ์ จ ริง และมี จิ ต อาสา อุ ทิ ศ ตนเพื่ อ
ประโยชน์ต่อสังคมและสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่ งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การได้ รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับขั้นตอน
กระบวนการท างานและสามารถวิเคราะห์ งานได้ รองลงมา ได้แก่ มี ความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมีความพึงพอใจต่อการมีทักษะในการจัดเก็บข้อมูลประมวลผล
ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ได้
4.4 ผลการเปรียบเทียบผลการประเมิ นองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และปีการศึกษา 2561 ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ซึ่งถือว่าปีการศึกษา 2561 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
4.5 จานวนโครงการที่ดาเนินการตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิก องค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
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4.5.1 จานวนโครงการที่ดาเนินการตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิก องค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เป้าหมายที่ 1 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนดีและมี
ความสุข ได้แก่ แผนที่ 1 จานวน 2 โครงการ แผนที่ 2 จานวน 1 โครงการ แผนที่ 3 จานวน 2 โครงการ
แผนที่ 4 จานวน 1 โครงการ และแผนที่ 5 จานวน 1 โครงการ รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินที่กาหนดไว้
4.5.2 จานวนโครงการที่ดาเนินการตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิก องค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เป้าหมายที่ 2 ได้แก่ แผนที่ 1 จานวน 1 โครงการ แผนที่ 2 จานวน
1 โครงการ แผนที่ 3 จ านวน 2 โครงการ แผนที่ 4 จ านวน 1 โครงการ และแผนที่ 5 จ านวน
1 โครงการ รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
4.6 จานวนรางวัลที่ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับจากการดาเนินงานตามแผนงานกิจกรรม
พัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 12 รางวัล
เกณฑ์การประเมินครั้งนี้กาหนดไว้ 10 รางวัล ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
4.7 ผลจากการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า เป็นโครงการที่มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์
ต่อผู้เรีย น ท าให้ ผู้ เรี ยนเป็ นคนดี คนเก่ง มีความสุ ขในการดารงชีวิต ในสั งคม และสามารถปลู กฝั ง
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียนหรือสมาชิกขององค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่ งประเทศไทย และมีจ านวนโครงการที่ดาเนินการตามแผนงานกิจกรรมพัฒ นาสมาชิก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยหลากหลาย ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับเกียรติบัตร/
รางวัลเชิดชูเกียรติของการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
สรุปผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า 1) ความคิดเห็นของผู้ บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้ สอนที่ มีต่อโครงการส่ งเสริ มการพัฒ นาสมาชิกองค์การนักวิช าชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย
(อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2) คุณภาพผู้เรียนในการ
เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 4) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินองค์การ
มาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
และปี การศึกษา 2561 ได้รับรางวั ลเหรียญทอง ซึ่งถือว่าปีการศึกษา 2561 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่
กาหนดไว้ 5) จานวนโครงการที่ดาเนินการตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิก องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย เป้าหมายที่ 1 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนดีและมีความสุข
จานวน 7 โครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ เป้าหมายที่ 2 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิก
ให้เป็น คนเก่งและมีความสุข จานวน 7 โครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ 6) จานวนรางวัล
ที่ผู้ เรี ยนและสถานศึ กษาได้รับจากการดาเนิน งานตามแผนงานกิจกรรมพั ฒ นาสมาชิกองค์การนั ก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 12 รางวัล ผ่านเกณฑ์การประเมินที่
กาหนดไว้ และ 7) ผลจากการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า เป็นโครงการที่มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์
ต่อผู้เรีย น ท าให้ ผู้ เรี ยนเป็ นคนดี คนเก่ง มีความสุ ขในการดารงชีวิต ในสั งคม และสามารถปลู กฝั ง
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียนหรือสมาชิกขององค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่ งประเทศไทย และมีจ านวนโครงการที่ดาเนินการตามแผนงานกิจกรรมพัฒ นาสมาชิก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยหลากหลาย ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับเกียรติบัตร/
รางวัลเชิดชูเกียรติของการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
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สรุปผลรวมโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้าน
ผลผลิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนหรือสมาชิกองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ทาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในการดารงชีวิตใน
สังคม รวมทั้งเป็นการพัฒนายกระดับองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก สรุปได้ว่า โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เป็นโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

อภิปรายผล
การประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ในครั้งนี้ ได้ข้อค้นพบสาคัญที่ควรนามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ก่อนดาเนินโครงการวิทยาลัยการอาชีพบ้าน
ตากได้ศึกษาสภาพทั่วไปและความต้องการการทาโครงการนี้ เพื่อเป็นข้อมูลสาคัญเบื้องต้น และนามา
เป็นข้อมูลในการกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ และตรวจสอบความสอดคล้องของวัตถุประสงค์
ของโครงการตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายทางการศึกษา พระราชบัญญัติทางการ
ศึกษาโดยเฉพาะด้านอาชีวศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบิม (Daneil L.
Stufflebeam, 1983) ที่กล่าวว่า การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมิน
เพื่อให้ได้ข้อมูลสาคัญ เพื่อช่วยในการกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ
เป็นการตรวจสอบเพื่อตอบคาถามต่าง ๆ เช่น เป็นโครงการที่สนองปัญหาหรือความต้องการจาเป็นที่
แท้จริงหรือไม่ วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรหรือนโยบาย
หน่วยเหนือหรือไม่ และเป็นโครงการที่เป็นไปได้ในแง่ของโอกาส ที่จะได้รับการสนับสนุนจากองค์การต่าง
ๆ หรือไม่ และสอดคล้องกับแนวคิดของ สมคิด พรมจุ้ย (2552 : 38-41) ที่กล่าวว่าการประเมินก่อน
เริ่มโครงการ (Pre-Evaluation) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อตัดสินใจเลือกโครงการตรวจสอบ
ความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของการวางแผนดาเนินโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการใน
การนาโครงการไปปฏิบัติ คุณภาพของโครงการ รวมทั้งตรวจสอบโอกาสที่โครงการนั้นจะประสบ
ความสาเร็จตามเป้าหมาย การประเมินก่อนเริ่มโครงการมีความเชื่อบนพื้นฐานที่ว่า ถ้าตัวโครงการนั้น
ได้รับการประเมินว่ามีความเหมาะสม สมเหตุสมผลมีความจาเป็น คุณภาพดี มีความเป็นไปได้ โอกาส
ที่โครงการจะประสบความสาเร็จก็ ย่อมสูง เสมือนว่าโครงการนั้นได้บรรลุผลสาเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง
และผลการประเมิน ด้านบริบ ทดังกล่าวมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชลธิชา แพ่งบรรเทา
(2557) ที่ได้ศึกษาการประเมินโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองกาญจนบุ รี พบว่า ผลการประเมิน ด้านบริบ ท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้าน
ผลผลิต อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กมลานันท์ บุญกล้า (2559) ทีไ่ ด้ศึกษาการ
ประเมิน โครงการเศรษฐกิจ พอเพี ยงของโรงเรียนบ้ านหนองปลาซิว ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า ด้านสภาวะแวดล้อม (Context evaluation) มีความสอดคล้อง
อยู่ในระดับมาก
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ได้

174
ศึกษาและตรวจสอบปัจจัยเบื้องต้นของการดาเนินโครงการนี้ ให้ความสาคัญกับการเตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสมเพียงพอ ผู้รับผิดชอบ
โครงการมีความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบต่องาน ดังนั้นผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น
จึงอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ รัตนะ บัวสนธ์, 2549: 90 ; ศิริชัย กาญจนวาสี, 2553:
47 – 48 ; พิสณุ ฟองศรี, 2551: 11 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า การประเมินปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation)
เป็ น การประเมิน ทรัพยากรจาเป็ นที่จะนามาใช้ในการดาเนินโครงการว่ามีความเป็นไปได้ มีความ
เหมาะสม และเพี ย งพอ ทรั พ ยากรที่ จ าเป็ น ได้ แ ก่ งบประมาณ บุ ค ลากร วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เวลา
กลุ่มเป้าหมาย เทคโนโลยี และแผนการดาเนินงาน และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ รัตนะ บัวสนธ์
(2556: 10-17) ที่กล่าวถึงการประเมินปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation) ไว้ว่า การประเมินปัจจัยนาเข้าจะ
เป็นตัวบ่งบอกล่วงหน้าถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวหรือประสิทธิผลของความพยายามเปลี่ยนแปลงใด
ๆ ที่โครงการหรือสิ่งแทรกแซงนั้น ๆ ต้องการให้เกิด จุดมุ่งเน้นประการที่สองของการประเมินปัจจัยนาเข้า
ก็เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางที่เป็นทางเลือกต่าง ๆ และเพราะเหตุใดจึงเลือกแนวทางนั้น
นอกจากนี้แล้วการประเมินปัจจัยนาเข้า ก็จะช่วยจาแนกและจัดลาดับแนวทางที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้มีหน้าที่
ตัดสินใจได้ใช้เป็นทางเลือกสาหรับการดาเนินงานต่อไป โดยสรุปการประเมินปัจจัยนาเข้า ก็เพื่อช่วยผู้ทา
หน้าที่ตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายตอบสนองความต้องการจาเป็นให้แก่ผู้รับ
ประโยชน์ ก่อให้เกิดแผนงานที่ปฏิบัติได้จริงและใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการบันทึกและ
สร้างสานึกรับผิดรับชอบเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพยากรและวิธีการดาเนินงานในแผนงานนั้น ๆ ซึ่งผลการ
ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อุไร จุ้ยกาจร (2557) ที่ได้ทาการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนเสริมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้รูปแบบการประเมินซิป (CIPP) พบว่า ด้านปัจจัยนาเข้าและด้าน
กระบวนการอยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กมลานันท์ บุญกล้า (2559) ที่ได้
ประเมิน โครงการเศรษฐกิจ พอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า ผลการประเมินด้านปัจจัยนาเข้า (Input evaluation) มีความ
เพียงพอ เหมาะสมอยู่ในระดับมาก
3. ผลการประเมิ นด้ านกระบวนการ พบว่ า โดยภาพรวมกระบวนการในการด าเนิ นงานมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เป็น
โครงการที่ดี มีกระบวนการดาเนินงานอย่างเป็นระบบตามวงจร PDCA ที่ประกอบด้วย การวางแผน (Plan)
การดาเนินการตามแผน (DO) การติดตามและประเมินผล (Check) และ การปรับปรุงแก้ไข (Act) และเป็น
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารเป็นอย่างดี มีการกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการที่ชัดเจน
กาหนดรูปแบบและรายละเอียดการดาเนินงานที่สอดคล้อง สัมพันธ์ต่อเนื่องกันตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจน
สิ้นสุดโครงการ ทาให้การดาเนินงานของโครงการในด้านกระบวนการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ สมคิด พรมจุ้ย (2552: 23-24) ที่กล่ าวว่าโครงการที่ดีมีลักษณะสาคัญ 6 ประการ ได้แก่
1) มีการกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการที่ชัดเจน 2) มีความเป็นเอกเทศ โครงการแต่ละโครงการ
จะต้องมีการกาหนดขอบเขตของการดาเนินงานและความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน 3) มีการกาหนด
รูปแบบและรายละเอียดการดาเนินงานที่สอดคล้องกลมกลืน ที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปตั้งแต่เริ่มต้น
โครงการจนสิ้นสุดโครงการที่เป็นระบบและมีระเบียบ 4) มีการระบุทรัพยากรต่าง ๆ ที่จาเป็นในการ
ดาเนินงานทั้งทรัพยากรด้านบุคคล และ แหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนโครงการ งบประมาณและแหล่ง
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เงินทุนที่จะนามาดาเนินงาน 5) มีการกาหนดระยะเวลาเริ่มต้น และระยะสิ้นสุดที่แน่นอน 6) สามารถ
นาไปปฏิบัติได้เป็นโครงการที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับ พิสณุ ฟองศรี (2551: 38)
ที่กล่าวว่า ลักษณะของโครงการที่ดีมี 9 ประการ ได้แก่ 1) มีพื้นฐานมาจากข้อมูลที่เป็ นจริงและผ่าน
การวิเคราะห์แล้ว 2) สนองตอบความต้องการของประชากรหรือผู้รับบริการ 3) สามารถแก้ปัญหา
พัฒ นาองค์การหรือหน่วยงานได้ 4) มีรายละเอียดของวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างชัดเจน 5)
สาระของโครงการมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน เช่น วัตถุประสงค์สอดคล้องกับปัญหา กิจกรรมหรือ
วิธีการดาเนินการ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป็นต้น 6) มีรายละเอียดโครงการเพียงพอ เข้าใจง่าย
และสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้สะดวก 7) มีระยะเวลาแน่นอนในการดาเนินงานทั้งเริ่มต้นและสิ้นสุด
8) ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร และ 9) สามารถติดตามประเมินผลได้ ซึ่งผลการประเมินด้าน
กระบวนการ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เกียรติณรงค์ วันคา (2558) ที่ได้ศึกษาประเมินโครงการ
พัฒนาระเบียบวินัยนักเรียนโดยวิถีทางลูกเสือและยุวกาชาด ของโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ พบว่า
ผลการประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ อยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จุฑามาส โกมลมรรค (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง พบว่า การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก
4. ผลการประเมิน ผลผลิ ตของโครงการ จากผลการประเมินพบว่า 1) ความคิดเห็ นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ สอนที่มีต่อ โครงการส่ งเสริมการพัฒ นาสมาชิกองค์การนักวิช าชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
2) คุ ณ ภาพผู้ เรี ย นในการเป็ น คนดี คนเก่ ง และมี ค วามสุ ข ในภาพรวมมี ค่ าเฉลี่ ย อยู่ ในระดั บ มาก
3) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒ นาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย (อวท.) วิทยาลั ย การอาชีพ บ้านตาก ในภาพรวมมี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 4) ผลการ
เปรี ยบเที ยบผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่ น องค์ การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย
ปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และปีการศึกษา 2561 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินที่กาหนดไว้ 5) จานวนโครงการที่ดาเนิน การตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิก องค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ 6) จานวนรางวัลที่ผู้เรียนและ
สถานศึกษาได้รับจากการดาเนินงานตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่ งประเทศไทย ผ่ านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ และ 7) ผลจากการสัมภาษณ์ ส รุปได้ว่า เป็ น
โครงการที่มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขใน
การดารงชีวิตในสั งคม ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า การประเมินด้านผลผลิ ต โครงการส่ งเสริมการพัฒนา
สมาชิกองค์การนั กวิ ชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลั ยการอาชีพ บ้านตาก เป็นการ
ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและกาหนดเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของโครงการ รวมทั้งมีการประเมินเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเพื่อยืนยันจากแบบสอบถามหรือหาข้อมูลเพิ่ม เติมจากแบบสอบถาม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
แดเนี ยล แอล สตั ฟเฟิลบิม (Daneil L. Stufflebeam, 1983) ที่กล่าวว่า การประเมินผลผลิต (Product
Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อดูว่าผลที่เกิดขึ้นเมื่อ สิ้น สุดโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือ
ตามที่คาดหวังไว้ห รือไม่ โดยอาศัยข้อมูล จากการรายงานผลที่ได้จากการประเมิน สภาพแวดล้ อม
ปัจจัยเบื้องต้น และกระบวนการร่วมด้วย ซึ่งเป็นการตรวจสอบเพื่อตอบคาถามที่สาคัญ ๆ เช่น เกิดผล
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/ ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ คุณภาพของผลลัพธ์เป็นอย่างไร และเกิดผลกระทบ
อื่นใดบ้างหรือไม่ และแนวคิดของ รัตนะ บัวสนธ์ (2556: 10-17) ที่กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของการ
ประเมินผลผลิตก็เพื่อสอบวัด ตีความ และตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ แผนงานหรือสิ่งแทรกแซงว่า
ตอบสนองบรรลุ ความต้องการจ าเป็นของกลุ่ มผู้ รับประโยชน์หรือไม่ ในการประเมินผลการปฏิบัติ ที่
เกิดขึ้นนอกเหนื อจากวัตถุ ประสงค์ ที่ กาหนดนั้ น นั กประเมิ นจาเป็ นต้องศึ กษา ค้ นหาผลลั พธ์ที่ มิ ได้
คาดหมายด้วย ทั้งผลลัพธ์ในเชิงบวกและเชิงลบโดยการรับฟังความคิดเห็นหรือสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับสิ่งที่ได้รับ เป็นการประเมินเพื่อที่จะทาการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลลัพธ์ให้ ครอบคลุม
ทุก ๆ ด้าน และสืบหาข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบสาหรับยืนยันหรือไม่ยืนยันสมมติฐานเกี่ยวกับผลลัพธ์
ดังกล่าว ประเด็นสาคัญที่ต้องพึงระวังในการจัดทารายงานการประเมินผลลัพธ์ก็คือ นักประเมินไม่ควร
เร่งรีบประเมินผลผลิตและจัดทารายงานสู่สาธารณะอย่างทันทีทันใด เพราะเหตุว่าการดาเนินโครงการ
ต้องการระยะเวลาพอสมควรที่จะทาให้เกิดผลสั มฤทธิ์บรรลุตามความรับผิ ดชอบที่ระบุไว้ การจัดทา
รายงานการประเมินผลผลิตที่ยังไม่มีวุฒิภาวะสุกงอม (Premature) อย่างเพียงพอ อาจนาไปสู่ความไม่
สามารถตั ดสิ น ใจได้ เกี่ ยวกั บ ความต่ อเนื่ องของโครงการ ซึ่ งผลการประเมิ น ผลผลิ ต สอดคล้ อ งกั บ
ผลการวิจัยของ นงลักษณ์ ใจฉลาด (2559) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒ นาตัวบ่งชี้และการศึกษา
สภาพการดาเนินงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ในสถานศึ กษาสั งกัด ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษาภาคเหนื อ พบว่า สภาพการ
ดาเนินงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการส่งเสริ มศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และยั งสอดคล้ องกับ ผลการวิจั ย ของ วิท ยาลั ยสารพั ดช่างนครศรีธรรมราช (2560) ที่ได้ป ระเมิ น
โครงการ 5 ดี 5 เก่ง เพื่อ พัฒนาคุณภาพสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย
สารพัดช่างนครศรีธรรมราช สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า โครงการ 5 ดีในภาพรวม
ของระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการที่สถานศึกษาได้ขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.17 คือ มีค่า
ความพึ งพอใจมาก และโครงการ 5 เก่ ง มีค่ าเฉลี่ ย ที่ 4.44 คื อ มี ค่ าความพึ งพอใจมาก ส่ งผลให้
นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้น มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในสายวิชาชีพ มีจิต
อาสาในการที่จะดูแลรักษาทรัพย์สินของสถานศึกษา ไม่มีปัญหาเรื่องของการทะเลาะวิวาท ปลอดยา
เสพติด และการพนัน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการประเมินไปใช้
จากผลการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พบว่า โครงการผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน และ
ทุกประเด็นตัวชี้วัด วิทยาลัยการอาชีพบ้านตากควรดาเนินโครงการนี้ต่อไป และเพื่อให้การดาเนิน
โครงการมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ควรน าผลประเมิ น บางประเด็น หรือ บางรายการ ไป
ปรับปรุงพัฒนา ดังนี้
1.1 ผลการประเมินด้านบริบท จากผลการประเมินพบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสม
ในระดับมาก ดังนั้นวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรดาเนินการต่อไป
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1.2 ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น จากผลการประเมินพบว่า ความเหมาะสมของ
อาคารสถานที่ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด จึงควรวางแผนการปรับปรุง แก้ไขด้านอาคารสถานที่ ให้เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
1.3 ผลการประเมิน ด้านกระบวนการ จากผลการประเมินพบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าที่สุด คือ การดาเนินการ รองลงมาเป็น การติดตามและประเมินผล ดังนั้นจึงควรให้ความสาคัญกับ
ขั้นตอนการทางานในขั้นการดาเนินการ และการติดตามและประเมินผล ให้ดียิ่งขึ้น และเน้นย้าให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนของกระบวนการดาเนินโครงการอย่างเคร่งครัด
1.4 ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ โดยภาพรวมพบว่า กิจกรรมภายใต้โครงการ
แต่ ล ะกิ จ กรรมบรรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดไว้ ดั งนั้ น ควรด าเนิ น โครงการหรือ กิ จ กรรมต่ าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องต่อไปอย่างต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
2.2 ควรมีการประเมินโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพของสมาชิก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
2.3 ควรมีการประเมินโครงการพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน นักศึกษาโดยวิถีทางลูกเสือ
และยุวกาชาด ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ภาคผนวก ก
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ
และการหาคุณภาพเครื่องมือ

(ฉบับที่ 1)

แบบสอบถาม
การประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ด้านบริบท
---------------------------------------------------------------------------------------------สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
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คาชี้แจง แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจ
รายการ
ตอนที่ 2 เป็นระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่ งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลั ยการอาชีพบ้ านตาก เกี่ ยวกั บ ด้ านบริ บ ท ประกอบด้ ว ย
คาถามเกี่ยวกับความต้องการจาเป็นของการทาโครงการ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ และความ
เหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ มีลักษณะเป็นแบบตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
นางวัลลีย์ อาศัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. ระดับการศึกษา
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
3. ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ครูผู้สอน
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4. ประสบการณ์การทางาน
 ต่ากว่า 10 ปี
 10 - 19 ปี
 20 - 29 ปี
 30 ปี ขึ้นไป
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
คาชี้แจง โปรดพิจารณา และเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อ
บริบทของโครงการ ซึ่งคะแนนในช่องมีความหมายดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ความเหมาะสมมากที่สุด
ความเหมาะสมมาก
ความเหมาะสมปานกลาง
ความเหมาะสมน้อย
ความเหมาะสมน้อยที่สุด

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ที่มีต่อด้านบริบท
ความต้องการจาเป็นของการทาโครงการ
1. ต้องการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก............................................................................
2. ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุขในดารงชีวิต.........................................................
3. ต้องการยกระดับมาตรฐานการดาเนินงานองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย...............................
4. ต้องการพัฒนาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ให้ผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น อยู่ในระดับ
เหรียญทอง....... .............................................................
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความเหมาะสม
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4) (3) (2)

น้อย
ที่สดุ
(1)

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........

......... ......... ......... ......... .........
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5. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542.........................................................
6. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ........................................................
7. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับ พ.ร.บ.
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551..............................................
8. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา..........................
9. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของสถานศึกษา....................................................

......... ......... ......... ......... .........

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
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ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ที่มีต่อด้านบริบท

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความเหมาะสม
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4) (3) (2)

น้อย
ที่สุด
(1)

10. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับกิจกรรม
ที่กาหนดภายใต้โครงการ.................................................. ......... ......... ......... ......... .........
ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ
13. วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี
คนเก่ง มีผลงาน/ความประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ประจักษ์
ได้รับการยอมรับจากสังคม………………………………............ ......... ......... ......... ......... .........
14. วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อยกระดับมาตรฐานการ
ดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก....................................... ......... ......... ......... ......... .........

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ของแบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
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ด้านบริบท
.................................................................................................................................
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5

ค่า
IOC
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ด้านบริบท เท่ากับ .913
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(ฉบับที่ 2)

แบบสอบถาม
การประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ด้านปัจจัยเบื้องต้น
---------------------------------------------------------------------------------------------สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจ
รายการ
ตอนที่ 2 เป็นระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่ งประเทศไทย (อวท.) วิ ท ยาลั ย การอาชี พ บ้ านตาก เกี่ ย วกั บ ด้ า นปั จ จั ย เบื้ อ งต้ น
ประกอบด้วย คาถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของบุคลากร ความเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ
ความเหมาะสมของอาคารสถานที่ และความเหมาะสมเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ มีลักษณะเป็นแบบ
ตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
นางวัลลีย์ อาศัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย
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 หญิง
2. ระดับการศึกษา
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
3. ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ครูผู้สอน
4. ประสบการณ์การทางาน
 ต่ากว่า 10 ปี
 10 - 19 ปี
 20 - 29 ปี
 30 ปี ขึ้นไป
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
คาชี้แจง โปรดพิจารณา และเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อ
บริบทของโครงการ ซึ่งคะแนนในช่องมีความหมายดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ความเหมาะสมมากที่สุด
ความเหมาะสมมาก
ความเหมาะสมปานกลาง
ความเหมาะสมน้อย
ความเหมาะสมน้อยที่สุด

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ที่มีต่อด้านปัจจัยเบื้องต้น

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความเหมาะสม
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4) (3) (2)

น้อย
ที่สุด
(1)

ความเหมาะสมของบุคลากร
1. ความเหมาะสมของครูผู้รับผิดชอบโครงการ................ ......... ......... ......... ......... .........
2. ความเหมาะสมของบุคลากรภายนอกสถานศึกษา
ที่ร่วมโครงการ.................................................................. ......... ......... ......... ......... .........
3. ความเหมาะสมของผู้เรียนที่ร่วมโครงการ.................... ......... ......... ......... ......... .........
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ความเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ
4. งบประมาณมีความเหมาะสมและเพียงพอสาหรับ
การบริหารโครงการ..........................................................
5. งบประมาณมีความเหมาะสมเพื่อการดาเนินการ
กิจกรรมภายใต้โครงการ...................................................
ความเหมาะสมของอาคาร/สถานที่
6. อาคาร/สถานที่ภายในสถานศึกษามีความเหมาะสม
ในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ....................................
7. สถานที่ภายนอกสถานศึกษามีความเหมาะสมในการ
จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ..............................................
ความเหมาะสมเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์
และเครื่องมือ
8. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ มีความเหมาะสมและ
เพียงพอสาหรับการดาเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ...
9. วัสดุ/อุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่สนับสนุนการจัด
กิจกรรมภายใต้โครงการ มีความเหมาะสมกับ
ความต้องการ....................................................................

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........

......... ......... ......... ......... .........

......... ......... ......... ......... .........

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ของแบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ด้านปัจจัยเบื้องต้น
.................................................................................................................................
ข้อ
1
2
3
4
5

1
1
1
1
1
1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
1
1
1
1
1

รวม
5
4
5
5
5

ค่า
IOC
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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6
7
8
9

1
1
1
1

1
1
1
1

1
0
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

5
4
5
5

1.00
0.80
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ด้านปัจจัยเบื้องต้น เท่ากับ .918

(ฉบับที่ 3)

แบบสอบถาม
การประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ด้านกระบวนการ
*******************************************************************
สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจ
รายการ (Check list)
ตอนที่ 2 เป็นระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่ งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลั ยการอาชีพบ้ านตาก เกี่ยวกับ กระบวนการของโครงการ
ประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับการวางแผน การดาเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ การติดตามและ
ประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
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นางวัลลีย์ อาศัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. ระดับการศึกษา
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
3. ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ครูผู้สอน
4. ประสบการณ์การทางาน
 ต่ากว่า 10 ปี
 10 - 19 ปี
 20 - 29 ปี
 30 ปี ขึ้นไป
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
คาชี้แจง โปรดพิจารณาและเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อ
กระบวนการของโครงการ ซึ่งคะแนนในช่องมีความหมายดังนี้
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5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ที่มีต่อกระบวนการของโครงการ
ด้านการวางแผน (Plan)
1. มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ
ดาเนินงาน........................................................................
2. มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบและผู้ที่
เกี่ยวข้อง...........................................................................
3. มีการจัดทาแผนการดาเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
เป็นระบบ………………………..………………………………………
การดาเนินการ (Do)
4. การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน.
5. มีการประสานงานและขอความร่วมมือระหว่าง
ผู้รับผิดชอบ......................................................................
6. ผู้บริหารสนับสนุนและจูงใจบุคลากรในสถานศึกษาเกิด
ความมุ่งมั่นในการดาเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ....
7. จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการ
ดาเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ...............................
การติดตามและประเมินผล (Check)
8. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตาม
กิจกรรมของโครงการ........................................................
9. มีการประชุมวางแผนติดตามและประเมินผลตาม
กิจกรรมของโครงการ.......................................................
10. มีการประเมินผลระหว่างดาเนินกิจกรรม………..……..
11. มีการประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม.........................
12. มีการสรุป และรายงานการจัดกิจกรรม.......................

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4) (3) (2)

น้อย
ที่สุด
(1)

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........

......... ......... ......... ......... ..........
.........
.........
.........
.........

.........
.........
.........
.........

.........
.........
.........
.........

.........
.........
.........
.........

..........
..........
..........
..........
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การปรับปรุงแก้ไข (Act)
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ที่มีต่อกระบวนการของโครงการ
13. มีการนาเอาปัญหาและอุปสรรคจากการติดตามผล
การดาเนินโครงการเข้าที่ประชุมเพื่อหาทางแก้ไข............
14. มีการระดมความคิดจากทุกฝ่ายเพื่อหาทางแก้ปัญหา
ในการดาเนินงานตามโครงการ.........................................
15. มีการดาเนินการแก้ปัญหาและอุปสรรคให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับกิจกรรมของโครงการ...................................
16. จัดให้มีการรายงานผลการดาเนินการแก้ปัญหาและ
อุปสรรคให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ...............

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4) (3) (2)

น้อย
ที่สุด
(1)

........ ......... ......... ......... .........
........ ......... ......... ......... ..........
........ ......... ......... ......... ..........
........ ......... ......... ......... ..........

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ของแบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
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ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ด้านกระบวนการ
.................................................................................................................................
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
ค่า
รวม
แปลผล
IOC
1
2
3
4
5
1
1
1
1
1
5
1.00
ใช้ได้
1
0
1
1
1
4
0.80
ใช้ได้
1
1
1
1
1
5
1.00
ใช้ได้
1
1
1
1
1
5
1.00
ใช้ได้
1
1
1
1
1
5
1.00
ใช้ได้
1
1
1
1
1
5
1.00
ใช้ได้
1
1
0
1
1
4
0.80
ใช้ได้
1
1
1
1
1
5
1.00
ใช้ได้
1
1
1
1
1
5
1.00
ใช้ได้
1
1
1
1
1
5
1.00
ใช้ได้
1
1
0
1
1
4
0.80
ใช้ได้
1
0
1
1
1
4
0.80
ใช้ได้
1
1
1
1
1
5
1.00
ใช้ได้
1
1
1
1
1
5
1.00
ใช้ได้
1
1
1
1
1
5
1.00
ใช้ได้
1
1
1
1
1
5
1.00
ใช้ได้

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ด้านกระบวนการ เท่ากับ .923

(ฉบับที่ 4)

แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการ
พัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เกี่ยวกับผลผลิตของโครงการ

--------------------------------------------------------------------------------------สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
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คาชี้แจง แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถาม มีลั กษณะเป็นแบบสารวจ
รายการ
ตอนที่ 2 เป็นระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อโครงการส่งเสริม
การพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ประกอบด้วย มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
นางวัลลีย์ อาศัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. ระดับการศึกษา
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
3. ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ครูผู้สอน
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4. ประสบการณ์การทางาน
 ต่ากว่า 10 ปี
 10 - 19 ปี
 20 - 29 ปี
 30 ปี ขึ้นไป
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการ
พัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เกี่ยวกับผลผลิตของโครงการ
คาชี้แจง โปรดพิจารณา และเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อ
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ซึ่งคะแนนในช่องมีความหมายดังนี้
5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
ระดับความคิดเห็น
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
1. การดาเนินงานตามโครงการส่งเสริมการพัฒนา
สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(อวท.) ทาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีผลงาน/ความ
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับ
จากสังคม........................................................................ ......... ......... ......... ......... .........
2. มีจานวนโครงการที่ดาเนินการตามแผนงานกิจกรรม
พัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยหลากหลาย................................................. ......... ......... ......... ......... .........
3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน
ด้านวิชาชีพ ในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา
ได้ผลดียิ่งขึ้น................................................................... ......... ......... ......... ......... .........
4. การดาเนินงานตามโครงการ เป็นการสร้าง
ความสามัคคี ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน นักศึกษา
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ทั้งในสถานศึกษาเดียวกันและต่างสถานศึกษา...............
5. นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจ มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ของตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม...............................
6. การดาเนินงานตามโครงการ เป็นการเสริมการเรียน
การสอนวิชาชีพให้ได้ผลดี มีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น..............
7. สามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเจตคติ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหมู่สมาชิกขององค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย............................

......... ......... ......... ......... .........

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........

......... ......... ......... ......... .........
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ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4) (3) (2)

น้อย
ที่สุด
(1)

8. เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา
กับองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และ
องค์กรอื่น....................................................................... ......... ......... ......... ......... .........
9. ผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อยู่ในระดับ
เหรียญทอง..................................................................... ......... ......... ......... ......... .........
10. ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับเกียรติบัตร/รางวัล
เชิดชูเกียรติของการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทยอย่างน้อย 5 รางวัลขึ้นไป
......... ......... ......... ......... .........

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ของแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เกี่ยวกับผลผลิตของโครงการ
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.................................................................................................................................
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม
5
4
5
5
5
5
4
5
5
4

ค่า
IOC
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
0.80

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อ
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัย
การอาชีพบ้านตาก เกี่ยวกับผลผลิตของโครงการ เท่ากับ .911

(ฉบับที่ 5)

แบบสอบถาม
การประเมินตนเองของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนในการเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข
ด้านผลผลิตของโครงการ
******************************************************************
แบบสอบถามสาหรับผู้เรียน
คาชี้แจง แบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียนฉบับนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
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ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้ เรียน มี
ลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ
ตอนที่ 2 การประเมินตนเองของผู้เรียนที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒ นาสมาชิกองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ
ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการประเมิน โครงการส่งเสริม
การพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ซึ่งจะไมมีผลกระทบตอผูต อบแบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียนประการใด จึงขอความ
กรุณาตอบแบบสอบถามการประเมินตามสภาพความเปนจริงและตอบใหครบทุกขอ
ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
นางวัลลีย์ อาศัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ

 ชาย
 หญิง
2. ระดับการศึกษา
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ตอนที่ 2 การประเมินตนเองของผู้เรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นจริงเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนในการ
เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข
คาชี้แจง โปรดพิจารณาและเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เป็นจริงของท่าน
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โดยมีระดับพฤติกรรมตามความหมายดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีผลการเรียนรู้/ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
มีผลการเรียนรู้/ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
มีผลการเรียนรู้/ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
มีผลการเรียนรู้/ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
มีผลการเรียนรู้/ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด

คุณภาพผู้เรียนในการเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
การเป็นคนดีและมีความสุข
1. สุภาพ เรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพ
และกาลเทศะ………………………………………………………….
2. รู้และตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ..........................................
3. ปฏิบัติโดยยึดตามกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบของ
สถานศึกษา……………………………………………………………..
4. ร่วมกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ………………..
5. เสียสละกาลังกาย ทรัพย์ สติปัญญาในการช่วยเหลือ
ผู้อื่นและสังคม………………………………………………………….
6. อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันงดงาม.....
7. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายสาเร็จตามกาหนดโดย
คานึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น…………………
8. มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสามารถ

ระดับผลการเรียนรู้/ปฏิบัติ
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สุด
5
4
3
2
1

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
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ระดับผลการเรียนรู้/ปฏิบัติ
มาก
ปาน
น้อย
คุณภาพผู้เรียนในการเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สุด
5
4
3
2
1
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข............................ ......... ......... ......... ......... .........
การเป็นคนเก่ง
9. ได้รับการอบรมและพัฒนากระบวนการคิดโดยใช้เหตุผล
จนสามารถปฏิบัติได้........................................................ ......... ......... ......... ......... .........
10. มีทักษะในการใช้เหตุผลเพื่อการทางานและการ
แก้ไขปัญหา………...........…………………………………………. ......... ......... ......... ......... .........
11. มีความสามารถในการใช้ทักษะการเรียนรู้ในการ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล.................................................. ......... ......... ......... ......... .........
12. มีความสามารถในการนาเสนอผลงาน…………….……………. ......... ......... ......... ......... .........
13. มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมในการสื่อสาร............... ......... ......... ......... ......... .........
14. จัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ได้…… ......... ......... ......... ......... .........
15. สืบค้นข้อมูล และรับ-ส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้.......... ......... ......... ......... ......... .........
16. มีทักษะในการวิเคราะห์สื่อ ใช้สื่อ และผลิตสื่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ……………………..………………………………………… ......... ......... ......... ......... .........
17. มีความรู้ ความเข้าใจและมีความสุขกับการเรียน และ
การฝึกปฏิบัติ……………………………………………………………
18. มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการศึกษา
เรียนรู้การในการประกอบอาชีพให้ประสบความสาเร็จ....
19. มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ใหม่ๆ เพื่อการปฏิบัติงาน.....................................
20. มีความรู้และทักษะใหม่ ๆ จากการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง...........................................................................

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ของการประเมินตนเองของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนในการเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข
ด้านผลผลิตของโครงการ

--------------------------------------------------------------ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม
5
5
5
4
5
5
4
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ค่า
IOC
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ความเชื่อมั่นของของการประเมินตนเองของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนในการเป็นคนดี
คนเก่งและมีความสุข ด้านผลผลิตของโครงการ เท่ากับ .941
(ฉบับที่ 6)

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ด้านผลผลิตของโครงการ
*******************************************************************
แบบสอบถามสาหรับผู้เรียน
คาชี้แจง แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนฉบับนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจ
รายการ
ตอนที่ 2 เป็นระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการประเมิน โครงการส่งเสริม
การพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ซึ่งจะไมมีผลกระทบตอผูตอบแบบสอบถามประการใด จึงขอความกรุณาตอบแบบประเมินตามสภาพ
ความเปนจริงและตอบใหครบทุกขอ
ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
นางวัลลีย์ อาศัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
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คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ

 ชาย
 หญิง
2. ระดับการศึกษา
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ตอนที่ 2 สอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
คาชี้แจง โปรดพิจารณาและเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน
โดยมีความหมายดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด

รายการ

มาก
ที่สุด
5

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
น้อย
มาก กลาง น้อย ที่สุด
4
3
2
1

1. การได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการ
ทางานและสามารถวิเคราะห์งานได้................................. ......... ......... ......... ......... .........
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2. การมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับขั้นตอนการวาง
การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผลและการ
ปรับปรุงแก้ไขตามผลการประเมิน....................................
3. มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข…………………………………………..……………………
4. การได้รับการอบรมและพัฒนากระบวนการคิดโดยใช้
เหตุผลจนสามารถปฏิบัติได้..............................................
5. การที่มีทักษะในการใช้เหตุผลเพื่อการทางาน และ
การแก้ไขปัญหา...........................................................................
6. มีความสามารถในการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ทั้งการพูด
การเขียน และการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ..................
7. มีความสามารถในการเขียน และการทารายงาน..............
8. มีความพึงพอใจต่อความสามารถในการนาเสนอผลงาน...
9. มีความพึงพอใจต่อการมีทักษะในการจัดเก็บข้อมูล
ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ได้..............................
10. มีความพึงพอใจต่อการมีทักษะในการสืบค้นข้อมูล และ
รับ-ส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้......................................

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ด้านผลผลิตของโครงการ
.................................................................................................................................
ข้อ
1
2

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
4
5
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1

รวม
5
4

ค่า
IOC
1.00
0.80

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้

210
3
4
5
6
7
8
9
10

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
4
5
5
4

1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
0.80

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนา
สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ด้านผลผลิต
ของโครงการ เท่ากับ .907

แบบสัมภาษณ์ ฉบับที่ 1
ประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อผลผลิตของโครงการส่งเสริมการ
พัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู
******************************************************************
1. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์..........................................................................................................
2. สถานที่สัมภาษณ์..........................................................................................................
3. วัน เดือน ปี...................................................................................................................
4. รายการที่สัมภาษณ์
4.1 ด้านบริบท ท่านเห็นว่าสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ด้านบริบทของโครงการ มี
ความเหมาะสมหรือไม่ และมีอะไรที่ต้องเพิ่มเติม เช่น เกี่ยวกับความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และ
ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นต้น
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4.2 ด้ านปัจจัยเบื้องต้น ท่านเห็ นว่าสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการส่งเสริมการพัฒนา
สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ด้านปัจจัย
เบื้องต้น มีความเหมาะสมหรือไม่ และมีอะไรที่ต้องเพิ่มเติม เช่น ด้านบุคลากร วัสดุ/อุปกรณ์ อาคาร
สถานที่ และงบประมาณ เป็นต้น
4.3 ด้ า นกระบวนการ ท่านเห็ น ว่าสิ่ งต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อ งกับ โครงการส่ งเสริมการพั ฒนา
สมาชิ กองค์ การนั กวิ ชาชี พในอนาคตแห่ งประเทศไทย (อวท.) วิ ท ยาลั ย การอาชี พ บ้ า นตาก ด้ าน
กระบวนการของโครงการ มีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ มีอะไรที่ต้องเพิ่มเติม
หรือไม่ เช่น ด้านการวางแผน ด้านการดาเนินงานหรือการปฏิบัติงานเป็นไปตามปฏิทินหรือไม่ และ
กิจกรรมที่ทาเหมาะสมกับเวลา และงบประมาณที่กาหนดไว้หรือไม่
4.4 ด้านผลผลิต ท่านเห็นว่าโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่ งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ประสบผลสาเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ในระดับใด
4.5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ท่านมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก หรือไม่
แบบสัมภาษณ์ฉบับที่ 2
การประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
******************************************************************
1. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์..........................................................................................................
2. สถานที่สัมภาษณ์..........................................................................................................
3. วัน เดือน ปี...................................................................................................................
4. รายการที่สัมภาษณ์
4.1 ด้านผลผลิต ท่านเห็นว่าโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่ งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ประสบผลสาเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ ของ
โครงการในระดับใด ท่านประทับใจหรือมีความพึงพอใจในกิจกรรมใดบ้าง
4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ท่านมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก หรือไม่ มีข้อดีและ
ข้อบกพร่องอะไรบ้าง
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แบบรายงาน ฉบับที่ 1
รายงานผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
……………………………………………………………………………………………………………..
ปีการศึกษา
2560
2561

ผลการประเมิน

แบบรายงาน ฉบับที่ 2
รายงานโครงการที่ดาเนินการตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
………………………………………………………………………………………………………….
โครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
รวม

แผนพัฒนา (5 แผน)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5
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แบบรายงาน ฉบับที่ 3
รายงานรางวัลที่ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับจากการดาเนินงาน
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561
......................................................................................................................................
ลาดับ
1
2
3
4

รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานผู้มอบ

วันที่ได้รับ

รองรอย/
หลักฐาน
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ภาคผนวก ข
หนังสือราชการที่ใช้ประกอบการพัฒนาเครื่องมือ
1. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ
2. หนังสือเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญ
3. หนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อทดลองใช้เครื่องมือ
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1. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
การประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ชื่อ-นามสกุล
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ
ชูทัน

ตาแหน่ง/หน้าที่
อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
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2. ดร.สงวน หอกคา
3. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์
4. ดร.ดิเรก สุวรรณฤทธิ์
5. ดร.ปัญประครอง สาธรรม

ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์

2. หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ
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221

222

223

224

225

226

227

228

229
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3. หนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อทดลองใช้เครื่องมือ

231

233

ภาคผนวก ค
ภาพประกอบการดาเนินโครงการ
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ภาพประกอบ กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาสานักงาน และการบริหารจัดการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศ

235

ภาพประกอบ กิจกรรมเร่งรัดการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสารในสานักงานขององค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยตามระเบียบงานสารบรรณ
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ภาพประกอบ กิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
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ภาคผนวก ง
สรุปผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับจังหวัด
ระดับภาค และระดับชาติ ในปี 2561

ตารางสรุปผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ในปี 2561
1. ระดับจังหวัด

238
ขนาดสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
สถานศึกษาขนาดเล็ก 1. วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
สถานศึกษาขนาดใหญ่ 1. วิทยาลัยเทคนิคตาก
2. วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

ระดับเหรียญ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
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240
2. ระดับภาค
ขนาดสถานศึกษา
สถานศึกษาขนาดเล็ก

ชื่อสถานศึกษา
1. วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
2. วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
3. วิทยาลัยการอาชีพเทิง
4. วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
5. วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
6. วิทยาลัยเทคนิคเชียงคา
7. วิทยาลัยเทคนิคเชียงคา
8. วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
9. วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
10. วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
11. วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
12. วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
13. วิทยาลัยการอาชีพเถิน
14. วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
15. วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
สถานศึกษาขนาดกลาง 1. วิทยาลัยการอาชีพฝาง
2. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
3. วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
4. วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
5. วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
6. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
สถานศึกษาขนาดใหญ่ 1. วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
3. วิทยาลัยเทคนิคตาก
4. วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ขนาดสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
5. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
6. วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
7. วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
8. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง

ระดับเหรียญ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
ระดับเหรียญ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
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9. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

เหรียญทอง

242

243
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3. ระดับชาติ
ขนาดสถานศึกษา
สถานศึกษาขนาดเล็ก

ชื่อสถานศึกษา
1. วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
2. วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
3. วิทยาลัยการอาชีพรามัน
4. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล
5. วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
สถานศึกษาขนาดกลาง 1. วิทยาลัยเทคนิคสตูล
2. วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
4. วิทยาลัยการอาชีพวังนาเย็น
5. วิทยาลัยการอาชีพฝาง
สถานศึกษาขนาดใหญ่ 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
3. วิทยาลัยเทคนิคระยอง
4. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
5. วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ระดับเหรียญ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
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ภาคผนวก จ
เกียรติบัตร/รางวัลที่ได้รับ
จากการดาเนินการโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
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เกียรติบั ตรรางวัลระดับ เหรีย ญทอง ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก หน่ว ยงานมาตรฐานดีเด่นองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ พ.ศ.2561

เกียรติบัตรรางวัลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระดับดีเลิศ

248

เกียรติบัตรการเข้าร่วมนาเสนอโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมระดับภาค ภาคเหนือ โครงการสถานศึกษา
คุณธรรมอาชีวศึกษา

เกีย รติบัตร รางวัล ชนะเลิ ศค่ายย่ อยดีเด่น (ผ่ านเกณฑ์มาตรฐาน) อันดับที่ 1 งานชุมนุมลูกเสือวิส ามัญ
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 20

249

เกียรติบัตร รางวัลเหรียญทองแดง โครงงาน เครื่องมือช่วยประกอบยางรถจักรยานยนต์ v.2

โล่รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการขับขี่ปลอดภัย ประเภททีมชาย โครงการคนอาชีวะตาก
ขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร

250

โล่รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะการขับขี่ปลอดภัย ประเภทหญิ ง โครงการคนอาชีวะตาก ขับขี่ปลอดภัย
มีวินัยจราจร

เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองแดง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เครื่องมือช่วยประกอบยาง
รถจักรยานยนต์ v.2 ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ประจาปี 2561

251

เกียรติบัตร การเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะฝีมือช่าง ปี 2561

ประกาศเกียรติคุณ ได้ทาการปรับ ปรุงซ่อมแซมรั้วและประตูโรงเรียนของโรงเรียนบ้านวันไม้ส้าน ตาม
โครงการ Fix It Center

252

เกียรติบัตร รางวัลชมเชยประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับภาคเหนือ

253

เกียรติ บัตรรางวัลชมเชย ประเภทที่ 10 การประกวดองค์ความรู้การนาเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังอังกฤษ ระดับภาคเหนือ
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ภาคผนวก ฉ
การเผยแพร่ผลงานการประเมินโครงการ

254

ภาคผนวก ฉ
การเผยแพร่ผลงานวิชาการ
เอกสารและภาพที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลการประเมินโครงการ

255

เอกสารและภาพที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่การประเมินโครงการ
1. เอกสารการเผยแพร่ผลการประเมินโครงการทางเว็บไซด์ วิทยาลัย การอาชีพบ้านตาก
http://www. bantak.ac.th
2. การเผยแพร่ผลการประเมินโครงการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่
5 – 6 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
3. การเผยแพร่ ผ ลการประเมิ น โครงการ โดยการน าเสนอผลการวิ จั ย ในการอบรมเชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นามาตรฐานการบริ ห ารสถานศึ ก ษาและการวิ จั ย วั น ที่ 4 กั น ยายน 2562 ณ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
4. การนาเสนองผลการประเมินโครงการในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานวิจัยในการ
พัฒนาสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก วันที่ 21-23 กันยายน 2562
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ภาพประกอบ การเผยแพร่ผลการประเมินโครงการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในระหว่าง
วันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
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ภาพประกอบ

การนาเสนอผลการประเมินโครงการภาคบรรยายในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 4 ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
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สรุปการประเมินผลการเผยแพร่ผลการประเมินโครงการ
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี วันที่ 6 กันยายน 2562
…………………………………………………………………………………………….
1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล สถานภาพของผู้ ต อบแบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ผลการ
ประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒ นาสมาชิ กองค์การนักวิชาชี พในอนาคตแหล่งประเทฯศไทย (อวท.)
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ปรากฏผลดังตารางที่ 24
ตารางที่ 24 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่
สถานภาพ

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

16
12
28

57.14
42.86
100

26
2
28

92.86
7.14
100

6
20
2
28

21.43
71.43
7.14
100

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. วุฒิการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
3. ปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน
อื่น ๆ
รวม

จากตารางที่ 24 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย (ร้อยละ 57.14) เป็น เพศ
หญิ ง (ร้อ ยละ 42.86) วุฒิ การศึ กษาส่ วนใหญ่ ปริญญาตรี (ร้อยละ 7.14) ปฏิ บั ติ หน้าที่ ส่ วนใหญ่ เป็ น
ครูผู้สอน (ร้อยละ 71.43) และอื่น ๆ (ร้อยละ 7.14)
2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลการประเมินโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาสมาชิ กองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหล่งประเทฯศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก
แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามนา
ข้อมูลที่ได้มาคานวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกาหนดค่าเฉลี่ยดังนี้
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4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด
หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก
หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับปานกลาง
หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อย
หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ตารางที่ 25 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ ผล
การประเมิ น โครงการเรื่อ ง โครงการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาสมาชิ กองค์ก ารนั ก วิช าชี พ ใน
อนาคตแหล่งประเทฯศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก (n = 28)
ข้อที่

รายการ

1

ความชัดเจนของการกาหนดปัญหา วัตถุประสงค์
และขอบเขตของการประเมินโครงการ
หัวข้อเรื่องการประเมินโครงการมีความน่าสนใจ
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยหรือผลการ
ประเมินโครงการทีเ่ กี่ยวข้อง
ความเหมาะสมของรูปแบบการประเมิน วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
ความเหมาะสมและความถูกต้องของขั้นตอน และวิธี
วิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย การสรุปผล และ
การอภิปรายผล
ความสอดคล้องของเนื้อหา และการใช้ภาษา
ประโยชน์และคุณค่าในการนาผลการประเมินไปใช้
ค่าเฉลี่ยรวม

2
3
4
5
6
7

X

S.D.

4.67

0.57

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สุด

4.64
4.35

0.52
0.58

มากที่สุด
มาก

4.58

0.67

มากที่สุด

4.76

0.64

มากที่สุด

4.62
4.38
4.52

0.65
0.81
0.32

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 25 แสดงว่า ความคิดเห็น ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อผลงานวิชาการเรื่อง
รูป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะวิช าชี พ ของผู้ เรียน โดยการมี ส่ ว นร่ว มของชุม ชน วิท ยาลั ยการอาชี พ
บ้านตาก ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วน
ใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ประโยชน์และคุณค่าในการนาผลการวิจัย
ไปใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.64) รองลงมา ได้แก่ การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
( X =4.63) และ หัวข้อเรื่องการวิจัยมีความน่าสนใจ ( X =4.61) ตามลาดับ
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263
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ภาพประกอบ การนาเสนอผลการวิจัยในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการบริหาร
สถานศึกษาและการวิจัย วันที่ 4 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

265

ภาพประกอบ การนาเสนอผลการวิจัยในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการบริหาร
สถานศึกษาและการวิจัย วันที่ 4 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก (ต่อ)

266
สรุปการประเมินผลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
การนาเสนองานวิจัยในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการบริหารสถานศึกษาและการวิจัย
ณ วิทยาลัยมวกเหล็ก วันที่ 4 กันยายน 2562
…………………………………………………………………………………………….
1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานวิชาการ
เรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้ เรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก ปรากฏผลดังตารางที่ 26
ตารางที่ 26 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และ
ปฏิบัติหน้าที่
สถานภาพ

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

15
9
24

62.50
37.50
100

21
3
24

87.50
12.50
100

5
19
24

20.83
79.17
100

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. วุฒิการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
3. ปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน
อื่น ๆ
รวม

จากตารางที่ 26 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย (ร้อยละ 62.50) เป็น เพศ
หญิ ง (ร้อยละ 37.50) วุฒิ การศึกษาส่ วนใหญ่ ปริญญาตรี (ร้อยละ 87.50) ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่ เป็ น
ครูผู้สอน (ร้อยละ 79.17) และผู้บริหารสถานศึกษา (ร้อยละ 20.83)
2. ผลการวิเคราะห์ ค วามคิด เห็ น ของผู้ ต อบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ผลงานวิช าการ เรื่อ ง
รูป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะวิช าชี พ ของผู้ เรียน โดยการมี ส่ ว นร่ว มของชุม ชน วิท ยาลั ยการอาชี พ
บ้านตาก
แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามนา
ข้อมูลที่ได้มาคานวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกาหนดค่าเฉลี่ยดังนี้

267
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด
หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก
หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับปานกลาง
หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อย
หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ตารางที่ 27 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อผลงาน
วิชาการเรื่อง เรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก (n = 31)
ข้อที่

รายการ

1

ความชัดเจนของการกาหนดปัญหา วัตถุประสงค์
และขอบเขตของการวิจัย
หัวข้อเรื่องการวิจัยมีความน่าสนใจ
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ความเหมาะสมของวิธีการเก็บข้อมูลและ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ความเหมาะสมและความถูกต้องของขั้นตอน และวิธี
วิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย การสรุปผล และ
การอภิปรายผล
ความสอดคล้องของเนื้อหา และการใช้ภาษา
ประโยชน์และคุณค่าในการนาผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์และคุณค่าทางวิชาการ
ค่าเฉลี่ยรวม

2
3
4
5
6
7
8

X

S.D.

4.53

0.57

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สุด

4.28
4.68
4.67

0.63
0.68
0.54

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.60

0.67

มากที่สุด

4.56
4.58
4.35
4.53

0.55
0.62
0.65
0.24

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 27 แสดงว่า ความคิดเห็น ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อผลงานวิชาการเรื่อง
รูป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะวิช าชี พ ของผู้ เรีย น โดยการมี ส่ ว นร่ว มของชุม ชน วิท ยาลั ยการอาชี พ
บ้านตาก ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วน
ใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.68) รองลงมา ได้แก่ ความเหมาะสมของวิธีการเก็บข้อมูลและ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล( X =4.67) และ ความเหมาะสมและความถูกต้องของขั้นตอน และวิธีวิเคราะห์
ข้อมูล การแปลความหมาย การสรุปผล และการอภิปรายผล ( X =4.60) ตามลาดับ
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269

270

271
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ภาพประกอบ การนาเสนองานวิจัยในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานวิจัยในการพัฒนา
สถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก วันที่ 21-23 กันยายน 2562
สรุปการประเมินผลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

273
การนาเสนองานวิจัยในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานวิจัยในการพัฒนาสถานศึกษา
ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก วันที่ 21-23 กันยายน 2562
…………………………………………………………………………………………….
1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานวิชาการ
เรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก ปรากฏผลดังตารางที่ 28
ตารางที่ 28 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และ
ปฏิบัติหน้าที่
สถานภาพ

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

15
9
24

62.50
37.50
100

21
3
24

87.50
12.50
100

5
19
24

20.83
79.17
100

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. วุฒิการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
3. ปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน
อื่น ๆ
รวม

จากตารางที่ 28 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย (ร้อยละ 62.50) เป็น เพศ
หญิ ง (ร้อยละ 37.50) วุฒิ การศึกษาส่ วนใหญ่ ปริญญาตรี (ร้อยละ 87.50) ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่ เป็ น
ครูผู้สอน (ร้อยละ 79.17) และผู้บริหารสถานศึกษา (ร้อยละ 20.83)
2. ผลการวิเคราะห์ ค วามคิด เห็ น ของผู้ ต อบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ผลงานวิช าการ เรื่อ ง
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพ บ้าน
ตาก
แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามนา
ข้อมูลที่ได้มาคานวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกาหนดค่าเฉลี่ยดังนี้
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4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด
หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก
หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับปานกลาง
หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อย
หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ตารางที่ 29 ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดับ ความคิดเห็ นของผู้ ตอบแบบสอบถามต่อ
ผลงานวิชาการเรื่อง เรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก (n = 31)
ข้อที่

รายการ

1

ความชัดเจนของการกาหนดปัญหา วัตถุประสงค์
และขอบเขตของการวิจัย
หัวข้อเรื่องการวิจัยมีความน่าสนใจ
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ความเหมาะสมของวิธีการเก็บข้อมูลและ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ความเหมาะสมและความถูกต้องของขั้นตอน และวิธี
วิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย การสรุปผล และ
การอภิปรายผล
ความสอดคล้องของเนื้อหา และการใช้ภาษา
ประโยชน์และคุณค่าในการนาผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์และคุณค่าทางวิชาการ
ค่าเฉลี่ยรวม

2
3
4
5
6
7
8

X

S.D.

4.53

0.57

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สุด

4.28
4.68
4.67

0.63
0.68
0.54

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.60

0.67

มากที่สุด

4.56
4.58
4.35
4.53

0.55
0.62
0.65
0.24

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 29 แสดงว่า ความคิดเห็น ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อผลงานวิชาการเรื่อง
รูป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะวิช าชี พ ของผู้ เรียน โดยการมี ส่ ว นร่ว มของชุม ชน วิท ยาลั ยการอาชี พ
บ้านตาก ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วน
ใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.68) รองลงมา ได้แก่ ความเหมาะสมของวิธีการเก็บข้อมูลและ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล( X =4.67) และ ความเหมาะสมและความถูกต้องของขั้นตอน และวิธีวิเคราะห์
ข้อมูล การแปลความหมาย การสรุปผล และการอภิปรายผล ( X =4.60) ตามลาดับ

ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ
วัน เดือน ปีเกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
ที่ทำงำนปัจจุบัน
ตำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบัน
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2560
ประวัติกำรศึกษำ
พ.ศ. 2525
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2558
รำงวัลที่ได้รับ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2563

นางวัลลีย์ อาศัย
17 กุมภาพันธ์ 2505
เลขที่ 2/9 หมู่ที่ 11 ต้าบลน้ารึม อ้าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
รหัสไปรษณีย์ 63000
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เลขที่ 116 หมู่ 4 ต้าบลตากออก
อ้าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63120
ผู้อ้านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ต้าแหน่ง ครู คศ.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย
ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)
สาขาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
รางวัลเชิดชูเกียรติผู้อ้านวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจ้าปี 2558
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
รางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารดีเด่น ประจ้าปี 2560
อาชีวศึกษาจังหวัดตาก
รางวัลเชิดชูเกียรติผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา ประจ้าปี 2563
ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

