
1 
 

บทที ่1 
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครอง

ประเทศไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัการศึกษาไวใ้นหมวดท่ี 3 ส่วนท่ี 8 มาตรา 49 บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัใน
การรับการศึกษาไม่นอ้ยกวา่สิบสองปีท่ีรัฐ จะตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย
และในหมวดท่ี 5 ส่วนท่ี 4 มาตรา 80 (4) ส่งเสริม และสนับสนุนการกระจายอ านาจ การจดัการศึกษา 
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน องคก์ารทางศาสนา และเอกชน จดั และมีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษาเพื่อพฒันามาตรฐาน และคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียม และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ในแต่ละพื้นท่ี (ราชกิจจานุเบกษา. 2560 : 9, 14) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ซ่ึงเป็นกฎหมายหลกัของการจดัการศึกษาได้บญัญติัไวใ้นหมวด 1 ว่าด้วยบท
ทั่วไป ความมุ่งหมาย และหลักการ มาตรา 8 ได้บัญญัติว่า การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังน้ี (2)                   
ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มาตรา 9 การจดัระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัด
การศึกษา ให้ยึดหลกัดงัน้ี (5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจดัการศึกษา (6) การมีส่วน
ร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง ส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน 
องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2556 : 
5-6) ซ่ึงการท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตราดงักล่าว เพราะรัฐมีจุดมุ่งหมาย
ให้สังคมทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ซ่ึงการท่ีรัฐจะจดัการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตาม
บทบญัญติัดงักล่าวได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเร่ืองของคุณภาพการศึกษานั้น รัฐตอ้งใช้งบประมาณและ
ทรัพยากรเป็นจ านวนมากในการจดัการศึกษา แต่เน่ืองจากรัฐมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของงบประมาณ ดงันั้น
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติฉบบัน้ี จึงได้บัญญัติไวใ้นหมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา มาตรา 57 วา่ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมี้ส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษา โดยน าประสบการณ์ ความรอบรู้ ความช านาญ และภูมิปัญญาท้องถ่ินของบุคคล
ดงักล่าวมาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา และยกยอ่งเชิดชูผูท่ี้ส่งเสริม และสนบัสนุนการจดั
การศึกษา และนอกจากน้ีไดบ้ญัญติัไวใ้นหมวด 8 มาตรา 58 ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุน
ด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพยสิ์น ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ สถาน
ประกอบการ สถาบนัสังคมอ่ืน และต่างประเทศมาใช้จดัการศึกษาดงัน้ี (1) ให้รัฐและองค์กรปกครอง
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ส่วนทอ้งถ่ินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยอาจจดัเก็บภาษีเพื่อการศึกษาได้ตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด (2) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนั
สังคมอ่ืน ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเป็นผูจ้ดัและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาค
ทรัพยสิ์น และทรัพยากรอ่ืนให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตาม
ความเหมาะสมและความจ าเป็น ทั้งน้ี ให้รัฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่งเสริมและให้แรงจูงใจ 
ในการระดมทรัพยากรดงักล่าว โดยการสนบัสนุน การอุดหนุน และใชม้าตรการลดหยอ่น หรือยกเวน้
ภาษีตามความเหมาะสมและความจ าเป็น ทั้งน้ีให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2556 : 26-27) 

การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีท าให้การศึกษามีคุณภาพ แต่สภาพ
ปัญหาภายหลังจากการจดัสรรเงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐบาล พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่ประสบ
ปัญหาความไม่เพียงพอของงบประมาณ และปัญหาการบริหารจดัการงบประมาณท่ีได้รับ ท าให้
คุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนไม่บรรลุวตัถุประสงค์ของการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงอาจ
เกิดจากความจ ากดัดา้นงบอุดหนุนการศึกษา ไม่สามารถจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดได้ งบประมาณท่ีรัฐจดัสรรให้นั้นไม่เพียงพอกบัความตอ้งการน าไปใช้เพื่อพฒันาการศึกษา 
ดงันั้นโรงเรียนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีแนวทางในการพฒันาสถานศึกษาโดยมีการประสานความ
ร่วมมือกบัทุกภาคส่วนให้เขา้มามีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งน้ีเพื่อให้โรงเรียน
สามารถท่ีจะบริหารจดัการ และพฒันาการศึกษาให้มีคุณภาพ ส่งผลถึงคุณภาพนกัเรียนต่อไป ถึงแมว้า่
รัฐบาลจะมีการจดัสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนการศึกษา แต่เร่ืองคุณภาพและประสิทธิภาพของ
การศึกษายงักลายเป็นประเด็นหลกัของการศึกษาอยู ่(พชัรกฤษฎ์ิ  พวงนิล. 2553 : 43) 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยัชลบุรี ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่จดัการศึกษา 2 ระดบั คือ ระดบั
มธัยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) และระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ปีการศึกษา 2559 มีครู
จ านวน 89 คน มีนักเรียน จ านวน 1,856 คน ปีการศึกษา 2560 มีครู จ  านวน 97 คน มีนกัเรียน จ านวน 
2,022 คน และปีการศึกษา 2561 มีครู จ  านวน 108 คน มีนักเรียน จ านวน 2,507 คน แสดงให้เห็นว่า 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยัชลบุรี มีจ  านวนนกัเรียนเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากเป็นท่ีเช่ือมัน่
และศรัทธาของผูป้กครอง และชุมชนในการจดัการศึกษาของโรงเรียน ทั้ ง  ๆ ท่ีการคมนาคม ไม่
สะดวกเท่าท่ีควร โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยัชลบุรี ตั้งอยูเ่ลขท่ี 8 หมู่ท่ี 3 ต าบลบ่อวนิ อ าเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบุรี โรงเรียนมีเขตบริการอยูใ่นพื้นท่ี 3,5,6 และหมู่ท่ี 7 ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จงัหวดั
ชลบุรี จุดประสงค์ของการตั้งโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยัชลบุรี เพื่อรองรับนักเรียนท่ีอยู่ห่างไกล 
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จากอ าเภอศรีราชา อ าเภอปลวกแดงท่ียงัไม่มีรถประจ าทางในการเดินทางนกัเรียนในพื้นท่ี ส่วนใหญ่มี
ฐานะยากจน 

สภาพทางภูมิศาสตร์ อ าเภอศรีราชา ตั้งอยู่ชายฝ่ังทะเลตะวนัออกพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ี 
ลาดเนิน มีภูเขาเล็ก ๆ ตั้ งกระจายอยู่ทั่วไป พื้นท่ีอ าเภอศรีราชา เป็นเขตก่ึงเกษตรกรรม และ                  
ก่ึงอุตสาหกรรม ซ่ึงมีแนวโน้มว่าอุตสาหกรรมจะก้าวน าเกษตรกรรม เน่ืองจากรัฐบาลมีโครงการ
พัฒนาชายฝ่ังทะเลตะวนัออก มีท่าเรือน ้ าลึกแหลมฉบัง อาชีพเกษตรกรส่วนใหญ่ ปลูกอ้อย                  
มนัส าปะหลงั สวนผลไม ้ผูป้กครองนกัเรียนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้งท างานในโรงงานอุตสาหกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 65 อาชีพธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 25 อาชีพเกษตร ร้อยละ 7 รับราชการ ร้อยละ 1 ไม่ได้
ประกอบอาชีพแน่นอน ร้อยละ 2 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี 120,000 บาท 

ผูว้ิจยัในฐานะผูอ้  านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยัชลบุรี มารับต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 6 
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559  ได้ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนของโรงเรียน 
สารสนเทศผลการจดัการศึกษาและข้อมูลตามสภาพจริงของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี               
ในด้านต่าง ๆ อีกทั้ งผลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผูป้กครอง ชุมชน 
ตลอดจนนกัเรียน เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายถึงสภาพของปัญหาและสาเหตุท่ีเกิดข้ึนจากสภาพ
จริง เพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี ซ่ึงพอจะสรุปประเด็น
ปัญหาได ้ดงัน้ี            
 1.  ด้ำนเงินทุน 
  ในการบริหารจดัการของโรงเรียนนั้น โรงเรียนไดรั้บจดัสรรงบประมาณตามเกณฑ์การ
จดัสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนรายหัว) ซ่ึงใน
ความเป็นจริงแลว้ เงินส่วนน้ีอาจจะเพียงพอกบัการบริหารจดัการการจดัการเรียนการสอนปกติ แต่ใน
สภาพการท่ีโรงเรียนยงัต้องเร่งพฒันาแล้วท่ีจ  าเป็นต้องมีความพร้อมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้าน
อตัราก าลงั ส่ืออุปกรณ์เทคโนโลย ีจึงถือวา่ยงัไม่เพียงพอ 
  นอกจากน้ี  ด้วยความเป็นโรงเรียนท่ีผูป้กครองและชุมชนเช่ือมัน่ และศรัทธาในการ
บริหารจดัการ ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากการส่งบุตรหลานเขา้มาเรียนท่ีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี 
เพิ่มมากข้ึนทุกปี และมีแนวโน้มจะเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ถือว่ายงัมีความจ าเป็นเป็นอย่างยิ่งในการ
ระดมทรัพยากรในด้านต่าง ๆ มาบริหารจดัการในสถานศึกษา อีกทั้งนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลยั ชลบุรี มีพื้นฐานทางครอบครัวท่ีหลากหลายซ่ึงมาจากเขตบริการของโรงเรียน ต าบลบ่อวิน 
อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี และเกือบทุกจงัหวดัในประเทศ  และมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
นกัเรียนจ านวนมากยงัขาดแคลน ดงัจะเห็นจากการท่ีโรงเรียนพยายามระดมทุนการศึกษาและทุนกูย้ืม
เพื่อการศึกษาเพื่อจดัสรรแก่นกัเรียนในแต่ละปี  สรุปปัญหา  ดงัน้ี 



4 
 

1.1 งบประมาณท่ีรัฐจดัให้ไม่เพียงกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการงานทั้ง  4  ฝ่าย  
ไดแ้ก่  งานบริหารวชิาการ  งานบริหารงบประมาณ  งานบริหารบุคคล  และงานบริหารทัว่ไป 

1.2 โรงเรียนขาดงบประมาณในการปรับปรุงและพฒันาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ดงัน้ี  
1) หอ้งสมุดของโรงเรียน   
2) หอ้งสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3) หอ้งโสตทศันศึกษา/ระบบการสอบ Online และระบบ VDO Conference 
4) หอ้งเครือข่ายศูนยเ์พื่อนใจ (TO BE NUMBER ONE) 
5) หอ้งคอมพิวเตอร์ ท่ีใชเ้รียนรู้ในเวลาและนอกเวลา 
6) หอ้งอนามยั/เรือนพยาบาล 
7) หอ้งนาฎศิลป์ 
8) หอ้งดนตรีศึกษา/ดนตรีไทย/ดุริยางค ์
9) สนามกีฬาบาสเกตบอล 
10) อ่ืน ๆ  

2.  ด้ำนวสัดุ  อุปกรณ์  ทีด่ินและส่ิงก่อสร้ำง 
  ด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี มีความตระหนักและเห็นความส าคัญว่า                
การสร้างคุณลกัษณะนักเรียนให้มีพื้นฐานในการใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จกัแสวงหาความรู้จะสามารถพฒันา
นกัเรียนสู่ความเป็นเลิศไดโ้รงเรียนจึงเห็นความส าคญัในการพฒันาแหล่งเรียนรู้สร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ สนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์โดยเฉพาะดา้นเทคโนโลยีให้เพียงพอ ปรับปรุงพฒันาอาคารสถานท่ีให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีการพฒันาตนเองเต็มตามศกัยภาพ แต่สภาพท่ีเป็นอยู่ในโรงเรียน              
ยงัมีความตอ้งการจ าเป็นในดา้นวสัดุ อุปกรณ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เพื่อยกระดบัคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนในทุกดา้น  สรุปปัญหา  ดงัน้ี 
  2.1   การจดัสรรวสัดุไม่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนท่ีเสนอขอ ท าให้มี
ปัญหาการขาดแคลนวสัดุท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นโรงเรียน 
  2.2   ขาดอุปกรณ์การศึกษาประเภทคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองมือส่ือสาร และวสัดุ อุปกรณ์
ท่ีจ าเป็นตอ้งใช ้
 3.  ด้ำนบุคคล 
  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ปัจจุบนัโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี มีบุคลากร รวม 89 คน 
เม่ือเทียบตามเกณฑ์อตัราส่วนครูต่อนักเรียนแล้ว โรงเรียนยงัขาดแคลนครูถึง  10  คน รวมทั้งครูท่ีมี
ความช านาญในดา้นต่าง ๆ ครูนอกจากจะท าหนา้ท่ีปฏิบติัการสอนแลว้ ยงัตอ้งปฏิบติังานพิเศษท่ีไดรั้บ
มอบหมายตามขอบข่ายการบริหารโรงเรียน รวมทั้งงานนโยบาย นอกจากน้ีโรงเรียนยงัขาดบุคลากร
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ด้านลูกจา้งประจ า  ซ่ึงประกอบด้วย นักการ ยาม และพนักงานขบัรถ ซ่ึ งปัจจุบนัมีเพียง  6  คน คือ 
นกัการ  4  คน ยาม  2  คน ซ่ึงไม่เพียงพอส าหรับโรงเรียนท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่  สรุปปัญหา  ดงัน้ี 
  3.1   ขาดแคลนบุคลากรท่ีจบการศึกษาตามวฒิุการศึกษา ไดแ้ก่วชิา ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
ภาษาจีน นาฏศิลป์ อุตสหกรรม สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

3.2   ขาดแคลนบุคลากรดา้นลูกจา้งประจ า  ไดแ้ก่  นกัการ ยาม และพนกังานขบัรถ 
3.3   บุคลากรไม่ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพอยา่งต่อเน่ือง 
3.4   ขาดการส่งเสริมการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือปราชญช์าวบา้นมาจดัการเรียนการสอน 

 4.  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
  จากปัญหาดา้นบุคคล ดา้นเงินทุนและดา้นวสัดุอุปกรณ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ หากไม่มีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาอยา่งเร่งด่วน อาจจะส่งผลความศรัทธาและเช่ือมัน่ 
ในการให้บริการดา้นการจดัการศึกษาของโรงเรียน ประกอบกบัการส่ือสารและการคมนาคมเจริญข้ึน 
ผูป้กครองท่ีมีความพร้อมสูงจะส่งบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนเอกชนท่ีมีความพร้อมทางด้าน
ทรัพยากรท่ีสูงกวา่ ท าให้โรงเรียนตระหนกัถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีจะ
ส่งผลถึงผูเ้รียนต่อไป (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี. 2559 : 15) สรุปปัญหา  ดงัน้ี 
  4.1   ขาดการบริหารท่ีเป็นระบบโดยยึดหลกัการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
  4.2   ขาดการระดมทรัพยากรด้านบุคคล  ด้านการเงิน  วสัดุ  อุปกรณ์  และการจดัการ   
มาใชใ้นการบริหารจดัการ 
  4.3   ขาดความเช่ือมัน่ และศรัทธา ของผูป้กครองท่ีจะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกบั
นกัเรียน 
 ผูร้ายงานในฐานะผูอ้  านวยการโรงเรียน พิจารณาเห็นวา่การ “ระดมทรัพยากรทางการศึกษา
เพื่อยกระดบัคุณภาพทางการศึกษา” เป็นเร่ืองท่ีส าคญัและจ าเป็นท่ีสถานศึกษาจะตอ้งรับผิดชอบใน
การตรวจสอบ ทบทวน  และแก้ปัญหามาเป็นล าดับ ส่งผลให้ผู ้ปกครองมีความเช่ือมั่นท่ีจะส่ง                  
บุตรหลานเขา้มาเล่าเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ท าให้แนวโน้มของนักเรียนเพิ่มข้ึน 
อย่างต่อเน่ือง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี จ  าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาในทุกด้านตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและให้มีความสอดคล้องตามแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ดา้นระบบการบริหารจดัการ ซ่ึงส่งเสริมและสนบัสนุนให้โรงเรียนสามารถแสวงหา ระดมทรัพยากร
ดา้นต่าง ๆ เพื่อพฒันาความเป็นเลิศในการจดัการศึกษา โดยสามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว
ตามสภาพความตอ้งการและจ าเป็นพึงจดัให้โรงเรียนมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มลัติมีเดีย ห้องทดลอง 
ห้องปฏิบติัการและอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เน้นความเป็นเลิศของนกัเรียนตามกลุ่มสาระอย่าง
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พอเพียง จดัให้มีห้องสมุดมีชีวิต แหล่งเรียนรู้ ศูนยว์ิทยบริการท่ีมีสภาพแวดล้อมบรรยากาศเอ้ือต่อ          
การใชบ้ริการ มีส่ือท่ีเพียงพอ เหมาะสม ทนัสมยั (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 : 15-16) โดยอาศยัความ
ร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเป็นรูปธรรมและด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยผูร้ายงานไดศึ้กษา
แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานเพื่อมุ่งให้เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิในการ
ปฏิบัติงาน ได้น้อมน าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลัก ได้ศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการศึกษา รวมทั้ งนโยบาย                
ของหน่วยงานต้นสังกัด ซ่ึงมีหน้าท่ีในการจดัการศึกษาทุกระดับ เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดแผนงานและโครงการให้สอดคล้องกัน รวมทั้ งนโยบาย แผนงาน โครงการท่ีสนองและ
แกปั้ญหาของโรงเรียน เพื่อยกระดบัคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกดา้นด าเนินการ
ตามขั้นตอนของการพัฒนางานตามแนวคิด วงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) โดยยึดหลักการบริหาร
จัดการท่ี ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(Network Building and Particitpatory) หน่วยงานองค์การภาครัฐและเอกชน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย
ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารและยกระดบัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยา่งรอบดา้น 
 เน่ืองจากเป็นการพฒันาท่ีมีความส าคญั เพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาในทุกดา้นจึงตอ้งใช้ระยะเวลาในการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดผลส าเร็จโดยริเร่ิม
โครงการของปีการศึกษา 2560 ซ่ึ งผลจากการด าเนินโครงการดังกล่าว ท าให้โรงเรียนมีการ
เปล่ียนแปลงและมีการพฒันาในหลาย ๆ ด้าน ท าให้เป็นท่ียอมรับและเช่ือมัน่ของผูป้กครอง ชุมชน 
รวมทั้งผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนทุกฝ่ายจากการช่วยเหลือและสนบัสนุนในการระดมทรัพยากร
ในด้านต่าง ๆ ให้กบัโรงเรียน ทั้งด้านการระดมทุน ระดมความคิดแรงงาน วสัดุอุปกรณ์ ภูมิปัญญา
ชาวบา้นและความร่วมมือต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มทางดา้นภายภาพ เช่น 
สถานท่ีรับรองผู ้ปกครอง ร้านค้าสวสัดิการ ไฟฟ้า โรงรถ ระบบน ้ าด่ืมน ้ าใช้ ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องเรียนรู้ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สภาพภูมิทัศน์และ           
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ในโรงเรียนซ่ึงสภาพแวดลอ้มเหล่าน้ีจะช่วยสร้างบรรยากาศและเป็นปัจจยัท่ีเอ้ือต่อ
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ท าให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสูงข้ึน ครูผา่นการประเมินวิทยฐานะและไดรั้บการพฒันาความรู้ 
ประสบการณ์และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ี ท่ีได้รับ
มอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ โรงเรียนมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับมากข้ึน ครู นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน
และศิษยเ์ก่า มีความภาคภูมิใจ เกิดความรัก  ความผูกพนั แสดงความเป็นเจา้ของต่อโรงเรียนมากข้ึน
และร่วมแรงร่วมใจในการสนับสนุนในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเน่ืองและ
ดว้ยความเตม็ใจและภูมิใจ 
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 การด าเนินกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ ก็ตาม ถา้ตอ้งการทราบผลความกา้วหนา้หรือจุดเด่น 
จุดดอ้ย เพื่อน าไปใช้ในการพฒันา ปรับปรุง การประเมินผลเป็นหัวใจส าคญัของการปฏิบติักิจกรรม
หรือโครงการเม่ือส้ินสุดโครงการ ผู ้รายงานได้ศึกษารูปแบบการประเมินโครงการ พบว่า                             
มีหลายรูปแบบ แต่แบบท่ีนิยมใช้กันแพร่หลายได้แก่ รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) 
สตัฟเฟิ ลบีมและคนอ่ืน ๆ  (Stufflebeam. D.L.1983 : 169-179) ได้ เสนอการประเมินโครงการ 
ประกอบดว้ยการประเมิน 4 ดา้น คือ 
 1.   การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
เพื่อจดัท าโครงการหรือจดัล าดบัความส าคญัของโครงการและก าหนดจุดมุ่งหมายของโครงการต่าง ๆ 
การประเมินสภาพแวดลอ้มท าไดโ้ดยการศึกษาอิทธิพลหรือแรงกดดนัต่าง ๆ ของส่ิงแวดลอ้มภายนอก
โครงการว่ามีผลต่อโครงการหรือไม่อย่างไร หรืออาจจะประเมินโครงการโดยการเปรียบเทียบ
วตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายของโครงการวา่สอดคลอ้งกบันโยบายหรือปรัชญาของสถานบนัหรือไม่ 
 2.  การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินว่าปัจจัยท่ีเราต้องการมี
อะไรบา้ง พอเพียงหรือไม่ ภายใตปั้จจยัน้ีมีโปรแกรมหรือทางเลือกใดท่ีเราควรด าเนินการเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องโครงการหรือถา้ประเมินโครงการท่ีด าเนินไว ้ผลจากการประเมินปัจจยัก็จะท าให้ได้
ค  าตอบวา่การด าเนินโครงการท่ีท าไปนั้น ไดด้ าเนินการไปตามแผนเหมาะสมหรือไม่ ปัจจยัเบ้ืองตน้ท่ี
ใชพ้อเพียงหรือไม่ 
 3.  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินว่า ได้น าโครงการ           
ไปปฏิบติัตามแผนท่ีก าหนดไวห้รือไม่ การประเมินกระบวนการท าได ้2 ลกัษณะ คือ มีการประเมิน
ก่อนน าไปปฏิบติัจริงและประเมินกระบวนการขณะปฏิบติัอยู่ โดยการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมจะช่วย
ใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ อนัจะน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการด าเนินโครงการไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 4.  การประเมินผลิตผล (Product Evaluation) เป็นการประเมินผลลัพธ์ท่ีได้ว่าเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ ซ่ึงอาจท าไดท้นัทีท่ีโครงการส้ินสุดลง การประเมินผลิตผลช่วยใน
การตดัสินใจเก่ียวกบัการรับรอง การลม้เลิกหรือการปรับขยายโครงการถา้จะท าต่อไป 
 นอกจากนั้น ยงัมีการประเมินการมีส่วนร่วม (Participation) ของผูรั้บผิดชอบโครงการและ 
ผูเ้ข้ารับการพฒันาโดยพิจารณาถึงความพอใจ (Satisfaction) เพื่อให้ได้รับสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการ
พฒันาปรับปรุงโครงการต่อไป 
 ผูร้ายงานในฐานะผูอ้  านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี เห็นความจ าเป็นของการ
ประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน              
สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ปีการศึกษา 2560-2561 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจในการ
ด าเนินการต่อไปหรือไม่ จึงไดจ้ดัใหมี้การประเมินโครงการข้ึน 
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วตัถุประสงค์กำรประเมิน 
 การประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา
โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั ชลบุรี ปีการศึกษา 2560-2561 มีวตัถุประสงคข์องการประเมินดงัน้ี 
 1. เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม  โครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจดัการศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั ชลบุรี ปีการศึกษา 2560-2561 
 2.  เพื่อประเมินปัจจยัน าเขา้โครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดบัคุณภาพ 
การจดัการศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั ชลบุรี ปีการศึกษา 2560-2561 
 3.  เพื่อประเมินกระบวนการ  โครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดบัคุณภาพ
การจดัการศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั ชลบุรี ปีการศึกษา 2560-2561 
 4.  เพื่อประเมินผลผลิตโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดบัคุณภาพการจดั
การศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั ชลบุรี ปีการศึกษา 2560-2561 ดงัน้ี 
  4.1  จ านวน/ปริมาณของการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ไดแ้ก่ ทรัพยากรดา้นบุคคล 
ทรัพยากรดา้นการเงิน ทรัพยากรดา้นวสัดุอุปกรณ์ และทรัพยากรดา้นการจดัการ 
  4.2  การมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ด้านของครู ผูป้กครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  4.3  คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ ง 4 งานได้แก่  งานบริหารวิชาการ                      
งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทัว่ไป 
  4.4  คุณภาพสถานศึกษา ตามมาตรฐานระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 
2560-2561 
  4.5  ความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู ้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา                
ขั้นพื้นฐานท่ีมีต่อการด าเนินงานโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดบัคุณภาพการจดั
การศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั ชลบุรี ปีการศึกษา 2560-2561 
 

ควำมส ำคัญของกำรประเมิน 
 1.   เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการของโรงเรียนเก่ียวกับ              
การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
 2.  เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหวา่งครู ผูป้กครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
เพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั ชลบุรี  
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 3.  ได้ทราบถึงผลการประเมินโครงการในภาพรวมและปัญหาอุปสรรคของโครงการ               
เพื่อการปรับปรุงแก้ไขส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา                 
เพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ให้มีประสิทธิภาพและ              
เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 

ขอบเขตกำรประเมิน 
  ในการประเมินคร้ังน้ี  ผู ้รายงานได้ก าหนดของเขตของการประเมินในด้านเน้ือหา                 
ดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง รวมทั้งระยะเวลาและขั้นตอนในการประเมิน ดงัน้ี 

ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
 ในการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี ปีการศึกษา 2560-2561 คร้ังน้ี ไดป้ระยุกต์ใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP 
Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stuffebeam. D.L. 1983 : 169 – 179) ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน 4 
ประเด็น คือ 
 1.  การประเมินสภาพแวดล้อม ได้แก่ ความต้องการจ าเป็นในการด าเนินงานโครงการ      
ความเหมาะสมของวตัถุประสงค ์ความสอดคลอ้งกบันโยบายของหน่วยงานตน้สังกดัและความเป็นไป
ไดข้องโครงการ 
 2.  การประเมินปัจจยัน าเขา้ ไดแ้ก่ ความพร้อมของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ 
ความเพียงพอของวสัดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ี ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ความเหมาะสมของการบริหาร
จดัการและหน่วยงานท่ีสนบัสนุนโครงการ 
 3. การประเมินกระบวนการ ได้แก่ การวางแผน การด าเนินการจดักิจกรรม การติดตาม
ประเมินผล และการน าผลไปรับปรุงพฒันา 
 4.  การประเมินผลผลิต ได้แก่ จ  านวน/ปริมาณของการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ ง                 
4 ดา้น ไดแ้ก่ ทรัพยากรดา้นบุคคล ทรัพยากรดา้นการเงิน ทรัพยากรดา้นวสัดุอุปกรณ์และทรัพยากร
ด้านการจัดการ การมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาคุณภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษาทั้ ง 4 งาน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล และ                
งานบริหารทัว่ไป คุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 
2560-2561 และความพึงพอใจของครู นักเรียน ผูป้กครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                   
ท่ีมีต่อการด าเนินงานโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา              
โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั ชลบุรี ปีการศึกษา 2560-2561 
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 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
การประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา

โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั ชลบุรี ปีการศึกษา 2560-2561 ประกอบดว้ย 
 1. ประชากร 

1.1 นัก เรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี  1-6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุ รี               
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2,022 คน ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2,507 คน  

1.2 ครูปฏิบัติการสอนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 97 คน ปีการศึกษา 2561 จ านวน 108 คน 

1.3 ผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 2,022 คน ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2,507 คน 

1.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี               
ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 จ านวน 15 คน 

2. กลุ่มตวัอยา่ง 
2.1 นกัเรียน ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้ตารางประมาณค่าของเครจซ่ี และมอร์แกน 

(Krejcie & Morgan. 1970 : 608) ได้กลุ่มตวัอย่าง ปีการศึกษา 2560 จ  านวน 322 คน ปีการศึกษา 2561 
จ  านวน 335 คน และสุ่มแบ่งชั้นอยา่งเป็นสัดส่วน จ าแนกตามระดบัชั้นและสุ่มอยา่งง่ายโดยวธีิจบัฉลาก 

2.2 ครู ก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางประมาณค่าของเครจซ่ีและ มอร์แกน 
(Krejcie & Morgan. 1970 : 608) ได้กลุ่มตวัอย่าง ปีการศึกษา 2560 จ  านวน 80 คน ปีการศึกษา 2561 
จ  านวน 86 คน และกลุ่มแบ่งชั้นประเมินสัดส่วน จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และสุ่มอยา่งง่ายโดย
วธีิจบัฉลาก 

2.3 ผู ้ปกครอง ก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย               
ใชผู้ป้กครองของนกัเรียนท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่ง ปีการศึกษา 2560 จ  านวน 
322 คน ปีการศึกษา 2561 จ  านวน 335 คน 

2.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยยกเวน้ผูอ้  านวยการ และผูแ้ทนครู ไดก้ลุ่มตวัอย่าง ปีการศึกษา 2560 และ 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 13 คน 
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ระยะเวลำกำรประเมิน 
 เพื่อให้การประเมินโครงการครอบคลุมในทุกประเด็น ผูร้ายงานจึงไดก้ าหนดระยะเวลาใน
การประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาโรงเรียน
สวนกุหลาบวทิยาลยั ชลบุรี  ปีการศึกษา 2560-2561 
 1.  ด้านสภาพแวดล้อม ประเมินวนัท่ี  22-23  พฤษภาคม  2560 และวนัท่ี 24-25 พฤษภาคม 
2561  
 2.  ดา้นปัจจยัน าเขา้ ประเมินวนัท่ี  22-23  พฤษภาคม  2560 และวนัท่ี 24-25 พฤษภาคม  2561 
 3.  ด้านกระบวนการ ประเมินวนัท่ี  20-22  พฤศจิกายน  2560 และวนัท่ี 19-23 พฤศจิกายน 
2561 
 4.  ดา้นการผลิต ประเมินวนัท่ี   1-30  มีนาคม  2561 และวนัท่ี 18-29 มีนาคม  2562 
 

วธีิกำรประเมินโครงกำร 
 การประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา 
โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั ชลบุรี  ปีการศึกษา 2560-2561 มีวธีิการและขั้นตอน ดงัน้ี 
 1.  ประเมินด้านสภาพแวดล้อม ของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดบั
คุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี   ปีการศึกษา 2560-2561 โดยการ
สอบถามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู เก่ียวกับความต้องการจ าเป็นในการด าเนิน
โครงการ ความเหมาะสมของวตัถุประสงค ์ความสอดคลอ้งกบันโยบายของหน่วยงานตน้สังกดั และ
ความเป็นไปไดข้องโครงการก่อนด าเนินโครงการ 
 2.  การประเมินปัจจยัน าเข้า ของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี   ปีการศึกษา 2560-2561 โดยการ
สอบถามครูเก่ียวกบัความพร้อมของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์และอาคาร
สถานท่ี ความเหมาะสมของการบริหารจดัการและหน่วยงานท่ีสนับสนุนโครงการก่อนการด าเนิน
โครงการ 
 3.  การประเมินกระบวนการของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดบัคุณภาพ
การจดัการศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี  ปีการศึกษา 2560-2561 โดยการสอบถามครู 
ผูป้กครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เก่ียวกบัการวางแผน  การด าเนินการจดักิจกรรม 
การติดตามประเมินผล และการน าผลไปปรับปรุงประเมินระหวา่งด าเนินการ 
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 4.  การประเมินผลผลิต ของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดบัคุณภาพ
การจัดการศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี  ปีการศึกษา 2560-2561 โดยการสอบถาม 
นกัเรียน ครู ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลงัเสร็จส้ินโครงการ ดงัน้ี 
  4.1  จ านวน/ปริมาณของการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากร
ดา้นบุคคล ทรัพยากรดา้นการเงิน ทรัพยากรดา้นวสัดุอุปกรณ์และทรัพยากรดา้นการจดัการ 
  4.2  การมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ของครู ผูป้กครอง 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  4.3  คุณภาพการบริหารจดัการศึกษาทั้ง 4 งาน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหาร
งบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทัว่ไป 
  4.4  คุณภาพสถานศึกษา ตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 
2560-2561 
  4.5  ความพึงพอใจของ นักเรียน ครู ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีมีต่อการด าเนินการโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจดั
การศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั ชลบุรี  ปีการศึกษา 2560-2561 
 
ขั้นตอนกำรประเมินโครงกำร 

1.  ศึกษาวเิคราะห์รายละเอียดเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
2.  ยกร่างเคา้โครงโครงการเสนอท่ีปรึกษาและปรับปรุงโครงการ 
3.  คดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
4.  ก าหนดตวัช้ีวดั ค่าน ้าหนกัและเกณฑก์ารตดัสินใจโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
5.  สร้างแบบบนัทึกความเห็นและข้อเสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองการก าหนดประเด็น

ตวัช้ีวดัค่าน ้าหนกัและเกณฑก์ารประเมิน 
6.  สร้างแบบตรวจสอบเคร่ืองมือ ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาและปรับปรุง

แกไ้ขขอ้บกพร่อง 
7.  ทดลองใชเ้คร่ืองมือกบัผูท่ี้มีลกัษณะเดียวกนักบักลุ่มตวัอยา่งและปรับปรุงเคร่ืองมือ 
8.  รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล 
9.  ตดัสินผลการประเมินและรายงานประเมินโครงการ 
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รูปแบบกำรประเมินโครงกำร 
 รูปแบบการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดบัคุณภาพการจดั
การศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั ชลบุรี  ปีการศึกษา 2560-2561 
 

รูปแบบกำรประเมินโครงกำรแสดงดังแผนภูมิ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารสนเทศเพื่อการปรับปรุง/พฒันา 

รายงานผลการประเมินโครงการ/การเผยแพร่ผลงาน 

หลงัด าเนินโครงการ 

ประเมิน
สภาพแวดลอ้ม 

ประเมิน 
ปัจจยัน าเขา้ 

ประเมิน 
ผลผลิต 

ประเมิน 
กระบวนการ 

- ความตอ้งการจ าเป็น
ในการด าเนิน
โครงการ 
- ความเหมาะสมของ
วตัถุประสงค ์
- ความสอดคลอ้งกบั
นโยบายตน้สงักดั 
- ความเป็นไปไดข้อง
โครงการ 

- ความพร้อมของ
บุคลากร 
- ความเพียงพอของ
งบประมาณ 
- วสัดุ อุปกรณ์ อาคาร
สถานท่ี ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 
- ความเหมาะสมของ
การบริหารจดัการ 
-หน่วยงานท่ี
สนบัสนุนโครงการ 

- การวางแผน 
- การด าเนินการจดั
กิจกรรม 
- การติดตามและการ
ประเมินผล 
- การน าผลไป
ปรับปรุง 

-จ านวน/ปริมาณของการ
ระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาทั้ง 4 ดา้น 
- การมีส่วนร่วมในการ
ระดมทรัพยากรทั้ง 4 ดา้น
ของครู ผูป้กครอง และ 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- คุณภาพการบริหารจดั
การศึกษาทั้ง 4 งาน 
- คุณภาพสถานศึกษาตาม
มาตรฐานระดบัการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
- ความพึงพอใจของ 
นกัเรียน ครู ผูป้กครอง
และคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการด าเนิน
โครงการ 

ก่อนเร่ิมโครงการ ระหวา่งด าเนินการ
โครงการ 

แผนภูมิ 1  แสดงรูปแบบการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพ                  
การจดัการศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี  ปีการศึกษา 2560-2561 โดยใช้รูปแบบ
ซิปป์ (CIPP Model) 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เพื่อให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการไดเ้ขา้ใจวิธีการด าเนินการตรงกนั จึงก าหนดนิยาม
ศพัทเ์ฉพาะ ดงัน้ี 
 1.  โครงการ หมายถึง โครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดบัคุณภาพการจดั
การศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั ชลบุรี  ปีการศึกษา 2560-2561 
 2. การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับ 
การด าเนินงานโครงการ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสารสนเทศท่ีจะน าไปใชใ้นการตดัสินใจใหคุ้ณค่าต่อโครงการ
และการปรับปรุงการด าเนินงานโครงการใหมี้ประสิทธิภาพ 
 3.  ทรัพยากร หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นตวักลาง ซ่ึงอาจจะอยู่ในรูปของคน เงิน วสัดุอุปกรณ์ ท่ีดิน 
ส่ิงก่อสร้าง หรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีจะเป็นเคร่ืองช่วยในการด าเนินงานขององคก์ารใหส้ าเร็จได ้
 4.  ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง คน (Man) เงิน (Money) วสัดุส่ิงของ (Materials) และ
การจดัการ (Management) ท่ีน ามาใชใ้นการจดัการศึกษา 
 5.  การระดมทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง ความพยายามของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู 
ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนและผูมี้ส่วนเก่ียวข้องในการรวบรวมและ
แสวงหาทรัพยากรมาใช้ในการบริหารจดัการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียน               
สวนกุหลาบวทิยาลยั ชลบุรี  ปีการศึกษา 2560-2561 
  5.1  ทรัพยากรด้านบุคคล หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ             
ความถนัดหรือความเช่ียวชาญในการทางวิชาการและสาขาวิชาชีพต่าง  ๆ  เช่น ครู ผูป้กครอง ผูท้รงคุณวุฒิ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้านและรวมถึง แรงงานจากบุคคลฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเข้ามาช่วยเหลือและ
สนบัสนุนการจดัการศึกษาของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี ปีการศึกษา 2560-2561 
  5.2  ทรัพยากรด้านการเงิน หมายถึง ทรัพยากรท่ีเป็นเงินและไม่ใช่เงินท่ีสามารถคิด
ค านวณเป็นเงินไดข้องโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั ชลบุรี  ปีการศึกษา 2560-2561 
  5.3  ทรัพยากรดา้นวสัดุอุปกรณ์ หมายถึง วสัดุ ส่ิงของ ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้างและรวมทั้งดา้น
อาคารสถานท่ีของโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั ชลบุรี  ปีการศึกษา 2560-2561 
  5.4 ทรัพยากรด้านการจดัการ หมายถึง การวางแผนและการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้
ได้มาซ่ึงทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อน ามาใช้ในการบริหารจดัการสถานศึกษา โดยครอบคลุมทั้ ง                 
4 งาน ไดแ้ก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ  งานบริหารบุคคล และงานบริหารทัว่ไป เพื่อ
ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั ชลบุรี  ปีการศึกษา 2560-2561 
 6.  คุณภาพการจดัการศึกษา หมายถึง คุณภาพตามมาตรฐานระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั ชลบุรี  ปีการศึกษา 2560-2561 
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 7.  การมีส่วนร่วม หมายถึง การเขา้มามีบทบาทของนักเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคคลท่ีเก่ียวข้องในการร่วมคิด วางแผน ด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผล ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียน
สวนกุหลาบวทิยาลยั ชลบุรี  ปีการศึกษา 2560-2561 
 8.  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิดท่ีดีของนักเรียน ครู ผูป้กครองและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีต่อการด าเนินงานโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อ
ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั ชลบุรี  ปีการศึกษา 2560-2561 
 9.  ครู หมายถึง ข้าราชการครู ครูอตัราจ้าง และพนักงานราชการ โรงเรียนสวนกุหลาบ
วทิยาลยั ชลบุรี ท่ีปฏิบติัหน้าท่ีจดักระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี  
ปีการศึกษา 2560-2561 
 10.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการจดัระเบียบบริหารราชการเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546 ของโรงเรียน
สวนกุหลาบวทิยาลยั ชลบุรี  ปีการศึกษา 2560-2561 
 11.  ผูป้กครอง หมายถึง บิดาหรือมารดา หรือผูท่ี้อุปการะนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
1-6  ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี  ปีการศึกษา 2560-2561 อาศยัอยูด่ว้ยประจ าและมีช่ือใน
ฐานะผูป้กครองในทะเบียนนกัเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั ชลบุรี    
 12.  นักเรียน หมายถึงนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้ นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-โรงเรียน              
สวนกุหลาบวทิยาลยั ชลบุรี  ปีการศึกษา 2560-2561 
 13.  สภาพแวดล้อม หมายถึง สภาพความต้องการจ าเป็นในการด าเนินโครงการ                    
ความเหมาะสมของวตัถุประสงค ์ความสอดคลอ้งกบันโยบายของหน่วยงานตน้สังกดัและความเป็นไป
ไดข้องโครงการ 
 14.  ปัจจยัน าเขา้ หมายถึง ความพร้อมของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ ความ
เพียงพอของวสัดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ี ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ความเหมาะสมของการบริหารจดัการ 
และหน่วยงานท่ีสนบัสนุนโครงการ 
 15.  กระบวนการ หมายถึง ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการในดา้นการ
วางแผน การด าเนินกิจกรรม การติดตามและประเมินผล และการน าผลไปปรับปรุง 
 16.  ผลผลิต หมายถึง ปริมาณและคุณภาพท่ีไดจ้ากการด าเนินโครงการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษา เพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี  ปีการศึกษา 
2560-2561 ในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
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  16.1  จ านวน/ปริมาณของการระดมทรัพยากร ทางการศึกษาทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ทรัพยากร
ดา้นบุคคล ทรัพยากรดา้นการเงิน ทรัพยากรด้านวสัดุอุปกรณ์ฯ อาคารสถานท่ี ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
และทรัพยากรดา้นการบริหารการจดัการ 
  16.2  การมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ดา้น ของครู ผูป้กครอง 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  16.3  คุณภาพการบริหารจดัการศึกษาทั้ง 4 งาน ไดแ้ก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหาร
งบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารงานทัว่ไป   
  16.4  คุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 
2559 
  16.5  ความพึงพอใจของครู นักเรียน ผูป้กครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีมีต่อการด าเนินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา
โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั ชลบุรี  ปีการศึกษา 2560-2561 
 17. จ านวน/ปริมาณการระดมทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง เป้าหมายท่ีโรงเรียนสวน
กุหลาบวทิยาลยั ชลบุรี ก าหนดหลงัด าเนินโครงการีในการระดมทรัพยากร ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่  
  17.1 ทรัพยากรดา้นบุคคล หมายถึง โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรบุคคลเขา้มามี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง โดยปีการศึกษา 2560 ไม่น้อยกวา่ 10 รายการ 
ปีการศึกษา 2561 ไม่นอ้ยกวา่ 15 รายการ 
  17.2 ทรัพยากรด้านการเงิน หมายถึง โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรด้านการเงิน 
หรือส่วนท่ีดดัแปลงเป็นเงิน เพื่อใชใ้นการจดัการศึกษาตามความตอ้งการจ าเป็นของโรงเรียนปีการศึกษา 
2560 ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท (หน่ึงล้านบาท) ปีการศึกษา 2561 ไม่น้อยกว่า 1,200,000 บาท                  
(หน่ึงลา้นสองแสนบาท)  
  17.3 ทรัพยากรด้านวสัดุอุปกรณ์ฯ หมายถึง โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรวสัดุ
อุปกรณ์ อาคารสถานท่ี ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นอย่างต่อเน่ือง               
ปีการศึกษา 2560 ไม่น้อยกว่า 5 รายการ ปีการศึกษา 2561 ไม่น้อยกว่า 5 รายการคิดเป็นมูลค่าตลอด                 
2 ปีการศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ 1,000,000 บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น)  
  17.4 ทรัพยากรด้านการบริหารจัดการ หมายถึง โรงเรียนสามารถดึงศักยภาพ             
ของผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการคลอบคลุมทั้ง 4 งาน ไดแ้ก่ งานบริหารวิชาการ 
งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานบริหารทัว่ไป อยา่งต่อเน่ือง ตลอด 2 ปีการศึกษา    
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ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 ผลจากการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจดั
การศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั ชลบุรี  ปีการศึกษา 2560-2561 ท าใหไ้ดรั้บประโยชน์ ดงัน้ี 
 1.  ไดส้ารสนเทศ สภาพแวดลอ้ม ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการและผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การใช้ประกอบการตดัสินใจในการก าหนดและด าเนินการเก่ียวกบัการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
เพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา ตลอดจนการปรับปรุงแกไ้ขส่วนท่ีบกพร่องของโครงการหากมี
การด าเนินโครงการต่อไปในอนาคต 
 2.  ช่วยให้ผูท่ี้เก่ียวข้องกบัโครงการ สามารถตดัสินใจภายใตข้้อมูลสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง 
ครอบคลุมเพื่อลดการสูญเสียและส้ินเปลืองทรัพยากรของหน่วยงาน 
 3.  ไดท้ราบผลการด าเนินโครงการในภาพรวม ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน
โครงการ 
 4.  ไดแ้นวทางในการประเมินโครงการและเกณฑ์เปรียบเทียบในการประเมินผลโครงการ
ในคร้ังน้ีต่อไป 
 5.  ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบและเขา้มามีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาให้กบั
โรงเรียน ท าให้โรงเรียนมีความพร้อมในการพฒันานักเรียนได้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา                
ขั้นพื้นฐานและเกิดความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
 6.  เป็นแนวทางในการบริหารจดัการศึกษาใหก้บัโรงเรียนอ่ืนท่ีมีบริบทท่ีใกลเ้คียงกนั 


