
ช่ือเรื่อง        :  การประเมินโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้าง 

                     คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา)  

     ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

ช่ือผู้ประเมิน :  ว่าท่ีร้อยตรี พงษ์พันธ์   ค าหาญ 

ปีท่ีประเมิน     ปีการศึกษา 2564   

บทคัดย่อ 

 การประเมินประเมินโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้าง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ของวิทยาลัยเกษตร            

และเทคโนโลยีอุดรธานี ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) โดยก าหนดวัตถุประสงค์      

ของการประเมิน ดังนี้ 1. เพื่อประเมินบริบทของโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ     

กับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 2. เพื่อประเมนิปัจจัยเบ้ืองต้นของโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะ

ทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 3. เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการบูรณาการการ

พัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - 

จิตอาสา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการบูรณาการ

การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix 

it - จิตอาสา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 4.1 ความพึงพอใจของครูผู้สอนท่ีมีต่อ

โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึ งประสงค์ของ

ผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 4.2 ความพึงพอใจ

ของประชาชนผู้เข้ารับบริการท่ีมีต่อโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้าง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ของวิทยาลัยวิทยาลัยเกษตร  

และเทคโนโลยีอุดรธานี กิจกรรมการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it 

Center) กิจกรรมพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวรและสนับสนุนการใช้งาน

ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน การประชาสัมพันธ์ พิธีเปิดแอปพลิเคชันและอื่นๆ และกิจกรรมการประเมิน

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร และกิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานในกิจกรรม

พิเศษเฉพาะกิจประสิทธิผลการด าเนินงาน 4.3 ความพึงพอใจของนักเรียน-นักศึกษาท่ีเข้าร่วม

โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึ งประสงค์ของ
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ผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี กลุ่มตัวอย่าง  ท่ีใช้

ตอบแบบสอบถาม จ านวน 285 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 4 คน ครูผู้สอน จ านวน 30 

คน เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวน 4 คน นักเรียน- นักศึกษา จ านวน 32 คน ประชาชน  ท่ี

เข้ารับบริการ จ านวน 200 คนและช่างชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 15 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูผู้สอน จ านวน 5 คน นักเรียน-นักศึกษา จ านวน 10 คน และ

ช่าง ชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 5 คน ท่ีได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 

 ผลการประเมินโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้าง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยี อุดรธานี โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินแต่ละด้านสรุปได้

ดังนี้ 

 1. ผลการประเมินความเหมาะสมด้านบริบท โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก   

เมื่อพิจารณารายตัวช้ีวัด พบว่า ทุกรายการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก รายการท่ีมีค่าเฉล่ียความ

เหมาะสมสูงสุด ได้แก่ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ รองลงมาได้แก่ ความสอดคล้อง

ของวัตถุประสงค์ และรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด ได้แก่ ความต้องการของการท าโครงการ ซึ่งทุกรายการ

ผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดไว้ 

 2. ผลการประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวช้ีวัด พบว่า ทุกรายการมีค่าเฉล่ียความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

รายการประเมินท่ีมีค่าเฉล่ียความเหมาะสมสูงสุด คือ ความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ 

รองลงมาคือ ความเหมาะสมของสถานท่ี และรายการประเมินท่ีมีค่าเฉล่ียความเหมาะสมต่ าท่ีสุด คือ 

ความเหมาะสมของงบประมาณ ซึ่งทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดไว้    

 3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ทุกรายการมีค่าเฉล่ียความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก รายการท่ีมีค่าเฉล่ียความ

เหมาะสมสูงสุด คือ การด าเนินการ อยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็น การติดตามและประเมินผล อยู่ใน

ระดับมาก รายการที่มีค่าเฉล่ียความเหมาะสมต่ าท่ีสุด คือ การปรับปรุงแก้ไข อยู่ในระดับมาก ซึ่งทุก

รายการผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดไว้   
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 4. ผลการประเมินด้านผลผลิต โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยจ าแนก

ความพึงพอใจ ซึ่งประกอบด้วย  

  4.1 ครูผู้สอนท่ีเข้าร่วมจัดการเรียนการสอนโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทาง

วิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

  4.2 ประชาชนผู้เข้ารับบริการในโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการ

เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ของวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีอุดรธานี กิจกรรมการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it 

Center) กิจกรรมพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวรและสนับสนุนการใช้งาน

ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน การประชาสัมพันธ์ พิธีเปิดแอปพลิเคชันและอื่นๆ และกิจกรรมการประเมิน

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร และกิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานในกิจกรรม

พิเศษเฉพาะกิจประสิทธิผลการด าเนินงาน พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

   4.3 นักเรียน-นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการ

เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ของวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีอุดรธานี โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

  4.4 ผลการสัมภาษณ์ โดยสรุปเป็นโครงการท่ีดี มีประโยชน์ต่อนักเรียน – นักศึกษา      

ผู้เข้ารับบริการและช่างชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการ

เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ของวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีอุดรธานี กลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการซ่อมตามเป้าหมาย ช่างชุมชนได้รับการพัฒนา

และยกระดับโดยการเพิ่มทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริง นักเรียน – นักศึกษา ได้รับการถ่ายทอดความรู้

จากครูผู้สอนและช่างชุมชนในการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง 


