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1. ความเป็นมาและความส าคัญ 
     วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาเป็นสถานศึกษาที่ได้รับ
การประกาศแต่งตั้งจากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 
(Excellent Center) ประจ าปีการศึกษา 2564  จ านวน 
2 สาขา  ได้แก่ สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาเมคคา-
ทรอนิกส์ ผู้ประเมินได้จัดท าโครงการและประเมินการ
ประเมินโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 
(Excellent Center) ของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
ขึ้นเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางสอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ตาม
ความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่เพิ่ม
ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ พัฒนาครูพัฒนา
นักเรียน นักศึกษาและพัฒนาความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ     
ผู้ประเมินจึงได้ท าการศึกษาค้นคว้ารูปแบบการประเมิน
โครงการจากนักวิชาการ ตลอดจนศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและพบว่ารูปแบบการประเมิน CIPP 
Model ของ Stufflebeam (วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ . 
2556) รูปแบบการประเมินทั้ง 4 ด้าน คือ การประเมิน
สภาพแวดล้อม(ContextEvaluation: C) การประเมิน
ปั จจั ย เบื้ อ งต้ น  ( Input Evaluation: I) การประ เมิ น
ก ร ะ บ ว น ก า ร  (ProcessEvaluation: P) แ ล ะ ก า ร
ประเมินผลผลิต (ProductEvaluation: P) เป็นรูปแบบ
การประเมินที่เหมาะกับการประเมินโครงการศูนย์ความ
เป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมามากที่สุดจากข้อมูลดังกล่าว
ข้างต้นผู้ประเมินจึงได้มีความสนใจในการประเมินโครง 
การศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent 
Center) ของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ใช้รูปแบบการ
ประเมินแบบ CIPP Model เพื่ อน าผลที่ ได้ จากการ
ประเมินโครงการมาพัฒนาและวางแผนการด าเนินงาน
โครงการศู นย์ ค วาม เป็ น เลิ ศท างก ารอาชีวศึ กษ า 
(Excellent Center)ของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค์  
   1. เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการศูนย์ความเป็น
เลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent center) ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
   2. เพื่อประเมินด้านปัจจยัเบื้องต้นของโครงการศูนย์
ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent center) 
ของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
   3. เพื่อประเมินด้านกระบวนการด าเนินของโครงการ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent center) 
ของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
   4. เพื่อประเมินด้านผลผลติของโครงการศูนย์ความเป็น
เลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent center) ของวิทยาลัย 
เทคนิคนครราชสีมา 
 
3. วิธีการด าเนินการประเมิน 
   1. รูปแบบการประเมิน การประเมินโครงการศูนย์ความ
เป็นเลิศทางอาชีวศึกษา(Excellent center) ของวิทยาลัย 
เทคนิคนครราชสีมา มุ่งเน้นประเมนิผลการด าเนินงานโดย
ยึดแนวคิดการประเมินของ Danial  L. Stufflebeam 
(1983) ซึ่งใช้CIPP Model การประเมิน ดังนี้ 
      1.1 การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) 
การประเมินความเหมาะสมโครงการศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางอาชีวศึกษา (Excellent center) ของวิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา เกี่ยวกับความต้องการโครงการความ
สอดคล้องวัตถุประสงค์ และความเหมาะสมโครงการศูนย์
ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent center) ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
       1.2 ก า รป ระ เมิ น ด้ าน ปั จจั ย เบื้ อ งต้ น  ( Input 
Evaluation) ความเหมาะสมของการประเมินโครงการ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent center) 
ของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ด้านปัจจัยเบื้องต้น 
ประกอบด้วยค าถามที่เกี่ยวกับการวางแผนการด าเนินงาน
กิจกรรมของโครงการได้แก่ บุคลากร งบประมาณ อาคาร

การประเมินโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent center) 
ของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 

ผู้ประเมิน: มนตรี  ศรสีถาพร 
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สถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือโครงการศูนย์ความเป็น
เลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent center) ของวิทยาลัย 
เทคนิคนครราชสีมา 
      1.3 ก ารป ระ เมิ น ด้ านกระบวนการ    (Process 
Evaluation) การประเมินความเหมาะสมของการประเมิน
โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา  (Excellent 
center)  ของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ด้านกระบวน 
การประกอบด้วยค าถามที่เกี่ยวกับการวางแผนการด าเนิน  
งานกิจกรรมโครงการภายใต้การวางแผนการด าเนินงาน 
การติดตาม  และการประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไข
โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา  (Excellent 
center) ของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
      1.4 การประเมินด้านผลผลิต(Product Evaluation) 
การประเมินผลที่เกดิขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการศูนย์ความเป็น
เลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent center) ของวิทยาลัย 
เทคนิคนครราชสีมา 
 
4. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
   ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา  ครู   และนักศึกษา วิทยาลัย  เทคนิค
นครราชสีมา สถานประกอบการ จ าแนกเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 4 คน ครูจ านวน 33 คน 
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)  
กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาสาขาวิชาเครื่องกลและเมคคาทรอ
นิกส์  จ านวน 1,314 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการเปิด
ตาราง  Krejcie & Morgan  และกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่ม
แ บ บ แ บ่ ง ช้ั น  (Stratified Random Sampling) ต าม
สัดส่วนของนักศึกษาตามสาขาวิชาแต่ละชั้นปีกลุ่มตัวอย่าง
สถานประกอบการ 20 แห่ง โดยเลือก  กลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling)   
 
5. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน 
   เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินโครงการศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางอาชีวศึกษา (Excellent center) ของวิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา จ านวน 8 ฉบับ ดังนี้ 
 

        ฉบับท่ี 1 แบบสอบถามส าหรับผู้บริหารและครู 
แบบสอบถามส าหรับผู้บริหารและครูเพื่อประเมินด้าน
บริบทของโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา 
(Excellent center) ของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  
         ฉบับที่ 2 แบบสอบถามส าหรับผู้บริหารและครู 
แบบสอบถามส าหรับครูเพื่อประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น
ขอ งโครงการศู น ย์ ค วาม เป็ น เลิ ศท างอาชีวศึ กษ า 
(Excellent center) ของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  
         ฉบับท่ี 3 แบบสอบถามส าหรับผู้บริหารและครู 
แบบสอบถามส าหรับครูเพื่อประเมินด้านกระบวนการ
ด าเนินโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา 
(Excellent center) ของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
           ฉบับที่ 4 แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบบันทึก
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนักศึกษา หมวดวิชาชีพและหมวด
วิชาชีพพื้นฐานประยุกต์ที่ ได้รับหลังจากด าเนินการ
โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent 
center) ของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  
          ฉบับที่ 5 แบบบันทึกผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
แบบบันทึกผลสอบมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาที่ได้รับ
หลังจากด าเนินการโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทาง
อาชีวศึกษา (Excellent center) ของวิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา  
           ฉบับที่ 6 แบบรายงาน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบรายงานรางวัลของนักศึกษา ครูที่
ได้รับหลังจากด าเนิน การโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทาง
อาชีว ศึกษา (Excellent center) ของวิทยาลัย เทคนิค
นครราชสีมา 
           ฉบับที่  7  แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษา แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent 
center) ของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
          ฉบับที่ 8 แบบสอบถามความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ แบบสอบถามความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา 
(Excellent center) ของวทิยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
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6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   การเก็บรวบรวมข้อมลูโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทาง
อาชีวศึกษา (Excellent center) ของวิทยาลัยเทคนิค
นครราชสมีา แบ่งออกเป็น 3 ระยะ 
     ระยะที่ 1 ก่อนด าเนินโครงการ เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลก่อนการด าเนินโครง การเป็นการประเมิน
ความเหมาะสมของบริบทของโครงการและประเมินความ
เหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการด าเนินโครงการ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent center) 
ของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  ด าเนินการเก็บข้อมูลใช้
แบบสอบถามฉบับที่  1 และฉบับที่  2 ให้ ผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาและครู เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม เป้าหมาย 
จ านวน 37 ฉบับ ผู้ประเมินได้รับคืนจ านวน 37 ฉบับ  
คิดเป็นร้อยละ 100 
 ระยะที่ 2 ระหว่างด าเนินโครงการ เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลระหว่างด าเนินโครงการเป็นการประเมิน
ความเหมาะสมด้านกระบวนการโครงการศูนย์ความเป็น
เลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent center) ของวิทยาลัย 
เทคนิคนครราชสีมา ด าเนินการเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม
ฉบับที่  3 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู เป็นผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป้าหมาย จ านวน 37 ฉบับ ผู้ประเมินได้รับ
คืนจ านวน 37 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ระยะที่ 3 สิ้นสุด
โครงการ 
           ระยะที่ 3 สิ้นสุดโครงการเป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลสิ้นสุดโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา 
(Excellent center) ของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
เป็นการประเมินผลผลิตโครงการผู้ประเมินได้ด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมวดวิชาชีพและ
หมวดวิชาชีพพื้นฐานประยุกต์รวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์
การเรียนสาขาวิชาเครื่องกลและสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
จากงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
  2. ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพนักศกึษารวบรวม
ข้อมูลผลสอบมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาเครื่องกลและ
สาขาวิชเมคคาทรอนิกส์จากงานทะเบียน   วิทยาลัย 
เทคนิคนครราชสีมา  

   3. รางวัลที่ผู้เรียนได้รับหลักจากที่ได้เรียนรู้ตาม
โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent 
center) ของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จ านวน 19 
รางวัล คิดเป็นร้อยละ 95 
    4. ความพึงพอใจของนักศึกษา ฉบับที่ 5 แบบ
สอบความพึงพอใจของนักศึกษาเป้าหมายจ านวน 1,314  
ฉบับ ได้รับคืน จ านวน 1,314  ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
    5. ความพึงพอใจของสถานประกอบการฉบับที่ 
6 แบบสอบความพึงพอใจสถานประกอบการเป้าหมาย
จ านวน 20 ฉบับ ได้รับคืนจ านวน 20 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
100 
 
7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    1. การประเมินผลด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้นและ
ด้านกระบวนการของโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทาง
อาชีวศึกษา (Excellent center) ของวิทยาลัยเทคนิค 
นครราชสีมา แปลความหมายค่าเฉลี่ยก าหนดเกณฑ์ ดังนี ้
       1.1 ข้อมูลเสถานาพผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์
ด้วยค่าร้อยละ                  
        1.2 ข้อมูลการประเมินความเหมาะสมด้านบริบท 
ด้านปัจจัยเบื้องต้นและด้านกระบวนการของโครงการศูนย์
ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent center) ของ
วิทยาลัย เทคนิคนครราชสีมาวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกณฑ์ในการแปลความหมายของ
ค่าเฉลี่ยก าหนด ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด: 2556)  
  4.51 – 5.00 หมายถงึ ความพึงพอใจอยู่ระดับมากทีสุ่ด 
  3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ระดับปานกลาง  
  1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ระดับน้อย  
  1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ระดับน้อยที่สดุ  
 ใช้เกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไปและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไมเ่กิน 1.00 ถือว่าผลการประเมิน
มีความเหมาะสมและผา่นเกณฑ์การประเมิน 
   2. การประเมินผลด้านผลผลิต 
      2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหมวด
วิชาชีพและหมวดวิชาชีพพื้นฐานประยุกต์รวบรวมข้อมูล



 

 4 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชา
เมคคาทรอนิกส์ วิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละใช้เกณฑ์การ
ประเมินเฉลี่ยเพิ่มขึ้นผลการประเมิน ผ่าน 
       2.2 ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษารวบรวม
ข้อมูลผลสอบมาตรฐานวิชาชีพสาขา วิชาเครื่องกล และ
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์  วิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละใช้
เกณฑ์การประเมินเฉลี่ยเพิ่มขึ้นผลการประเมิน ผ่าน 
       2.3 รางวัลที่ ผู้ เรียน ได้ รับหลั งจากด าเนิ นการ
โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent  
center) ของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วิเคราะห์ด้วย
ค่าร้อยละ ใช้เกณฑ์การประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
ผ่าน 
         2.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการด าเนิน
โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent 
center) ของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วิเคราะห์ด้วย
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกณฑ์ในการแปล
ความหมายค่าเฉลี่ยก าหนดดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด:2556) 
   4.51 – 5.00 หมายถงึ ความพึงพอใจอยู่ระดับมากทีสุ่ด 
  3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ระดับปานกลาง  
  1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ระดับน้อย  
  1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ระดับน้อยที่สดุ  
 ใช้เกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ถือว่าผลผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
       2.5 ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อการ
ด าเนินโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา 
(Excellent center) ของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
ด าเนินการวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยก าหนด ดังนี้ 
(บุญชม ศรีสะอาด :2556)  
  4.51 – 5.00 หมายถงึ ความพึงพอใจอยู่ระดับมากทีสุ่ด 
  3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ระดับปานกลาง  
  1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ระดับน้อย  
  1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ระดับน้อยที่สดุ  

 ใช้เกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไมเ่กิน 1.00 ถือว่าผลผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
 
8. สรุปผลการประเมิน  
     ผลการประเมินโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทาง
อาชีวศึกษา (Excellent center) ของวิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา ผลการประเมินแต่ละด้านสรุปได้ ดังนี้ 
    1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการศูนย์ความ
เป็ น เลิ ศ ท างอา ชี วศึ กษ า  (Excellent center) ขอ ง
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา พบว่า ระดับความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการประเมินด้านบริบท 

X = 4.20 และ S.D. = 0.59  ภาพรวมมีความเหมาะสม
ในระดับมากโดยมีความเหมาะสมอยู่ระดับมากทุกเรื่อง  
    2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการศูนย์
ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent center) ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา พบว่า ระดับความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา  และครูในการประเมินด้าน

ปัจจัยเบื้องต้น X = 4.30  และ S.D. = 0.57 ภาพรวมมี
ความเหมาะสมระดับมาก 
   3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการศูนย์
ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา(Excellent center) ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา พบว่า ระดับความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการประเมินด้าน

กระบวนการ X = 4.35  และ S.D. = 0.53 ภาพรวมมี
ความเหมาะสมระดับมาก  
   4. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า 
      4.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหมวดวิชาชีพและหมวดวิชาชีพพื้นฐานประยุกต์
นักศึกษา พบว่านักศึกษาสาขาวิชาเครื่องกลและสาขาวิชา
เมคคาทรอนิกส์มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปี
การศึ กษา2563 สู งกว่ าผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ย นปี
การศึกษา 2564 
     4.2 ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษารวบรวม
ข้อมูลผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ พบว่านักศึกษาสาขาวิชา
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เครื่องกลและสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ผลสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าผลสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ ปีการศึกษา 2564 
     4.3 รางวัลที่ผู้เรียนได้รับหลังจากด าเนินการโครงการ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent center) 
ของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ผู้ได้รับรางวัลคิดเป็น
ร้อยละ 95 และผ่านเกณฑ์การประเมิน 
    4.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการด าเนิน
โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีว ศึกษา (Excellent 

center) ของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา X = 4.08 
และ S.D. = 0.70 ความพึงพอใจอยู่ระดับมากและผ่าน
เกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง 
    4.5 ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อการ
ด าเนินโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา 
(Excellent center) ของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  

X = 4.34 และ S.D. = 0.58 ความพึงพอใจอยู่ระดับมาก
และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะการน าผลการประเมินไปใช ้  
     1.1 ข้อค้นพบที่ได้จากการประเมินโครงการนี้ได้ทราบ
ถึงแนวโน้มของการบริหารโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทาง
อาชีวศึกษา (Excellent center) ของวิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมานับว่าเป็นข้อมูลส าคัญเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การวางกรอบนโยบายทางด้านงานบริหารศูนย์ความเป็น
เลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent center) ส่งเสริมให้เกิด
ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศทาง
อาชีวศึกษา (Excellent center) สามารถด าเนินงานให้
เป็นเลิศและเป็นที่ยอมรับของสังคมชุมชนและสถาน
ประกอบการ  
     1.2 ควรสร้างเครือข่ายความรว่มมือระหว่างศูนย์ความ
เป็ น เลิ ศ ท างอา ชี วศึ กษ า  (Excellent center) ขอ ง
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กับสถานประกอบการให้
มากยิ่งข้ึน 
 

2. ข้อเสนอแนะการน าผลการประเมินคร้ังต่อไป 
    2.1 ควรมีการศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหาร
โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent 
center) ของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาในบริบทสังกัด
หน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการพัฒนาอาชีวศึกษา
สู่ความเป็นเลิศต่อไป 
     2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารสู่
ความเป็น เลิศของโครงการศูนย์ความเป็น เลิศทาง
อาชีวศึกษา (Excellent center) ของวิทยาลัย เทคนิค
นครราชสีมา  
 

 
 


