
1 
 

บทที่  1 
 

บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ในสภาพการณ์ที่สังคมไทยและสังคมโลก  มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากความ
เจริญทางด้านข้อมูลข่าวสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยอย่าง
มากมาย  สังคมมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  ผู้คนเปลี่ยนความคิดและวิถีการด ารงชีวิต  ในสภาวะเช่นนี้
บุคคลจ าเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองเพ่ือที่จะสามารถมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุข และสามารถพัฒนา
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศจึงได้เกิดกระแสเรียกร้องจากทุกฝ่ายให้มีการ
ปฏิรูปการศึกษาขึ้น  เพ่ือพัฒนาคนให้รักที่จะเรียนรู้  มีความสุขในการเรียนรู้  มีปัญญา  มีความคิด
สามารถแก้ปัญหา  และเลือกสรรสิ่งที่มีคุณค่าอันแท้จริงให้กับตนเองและสังคม  ซึ่งจากวิกฤตเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้นในปี  พ.ศ. 0452  ที่ผ่านมา  เป็นบทเรียนของการพัฒนาที่ไม่สมดุลและไม่มีเสถียรภาพ  ได้ส่งผล
กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง  ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่
ไม่ค านึงถึงระดับความเหมาะสมขององค์กร ภูมิสังคมของประเทศหรือความพร้อมของคนและระบบ  
นอกจากนี้แล้ว  การหวังพ่ึงพิงความรู้  เงินลงทุนหรือตลาดจากภายนอกประเทศมากเกินไป  โดยไม่
เตรียมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี  เพ่ือให้สามารถพร้อมรับความเสี่ยงจากความผันผวนของปัจจัยภายในและ
ภายนอก  ในขณะเดียวกันปัญหาซึ่งทับถมมาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคมได้ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการกระจายทุน  กระจายความเจริญ  และกระจายรายได้ระหว่าง
กลุ่มคนและในเชิงพ้ืนที่  เกิดปัญหาทางสังคม  ความหย่อนยานทางศีลธรรม  ความเสื่อมสลายของ
วัฒนธรรมที่ดีของสังคมไทยตลอดจนความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 0450,  หน้า  6-7)  ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้รับอิทธิพล
กระแสโลกาภิวัตน์เช่นเดียวกับประเทศอ่ืนทั่วโลก  โดยเปิดรับการไหลบ่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
วัฒนธรรม  และองค์ความรู้ต่าง ๆ  โดยเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ  ทั่วโลก  ทั้งในด้านการติดต่อสื่อสาร  
การถ่ายเทสินค้า  บริการ  เงินตรา  ข้อมูลข่าวสารและวัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่งประเทศไทยไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงจากกระแสโลกาภิวัตน์นี้ได้  สภาพโลกาภิวัตน์เป็นปรากฏการณ์ที่สลายข้อจ ากัดในด้านมิติเวลา
และพ้ืนที่  เกิดการเชื่อมโยงถึงกันอย่างไร้พรมแดน  สิ่งที่เกิดขึ้น  ณ  ที่ใดที่หนึ่ง  สามารถแผ่อิทธิพลไป
ส่วนอื่นของโลกได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง  ดังนั้นประเทศไทยจ าเป็นต้องตื่นตัวและเร่งพัฒนาประเทศ
ด้านต่าง ๆ  ให้เท่าทันสภาพโลกาภิวัตน์  โดยปัจจัยที่ส าคัญคือ  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และสร้าง
องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ  ซึ่งบทบาทหลักจะตกอยู่กับผู้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาที่ต่างต้องเร่งพัฒนาก าลังคนให้มีความสามารถ  มีองค์ความรู้ที่จ าเป็น  มีทักษะการคิด  ทักษะ
การประกอบอาชีพ  สามารถแก้ปัญหาของตนเองและสังคมเพ่ือรองรับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
อย่างชาญฉลาด  (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 0442, หน้า 1)  ซึ่งองค์กรต่างๆ  ก็เห็นความส าคัญ
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข  โดยยึดถือ
และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ดังจะเห็นได้จากยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ  20  ปี  
แผนการศึกษาแห่งชาติ  (พ.ศ.  2560 – 2579) และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสงเคราะห์  ระยะ  5  ปี   
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 ยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ  20 ปี  (พ.ศ.  2561 - 2580)  เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศใน
ระยะยาว  ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยให้สามารถเปลี่ยนผ่านไปพร้อมๆ  กับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า  “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2561 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ,  2560,  หน้า  13)  โดยให้ประชาชนทุกคน
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต  
 แผนการศึกษาแห่งชาติ  (พ.ศ.  2560 – 2579)  เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทางของการ
จัดการศึกษาของประเทศ  โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค
ในการศึกษาที่มีคุณภาพ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  พัฒนาคนให้มีสมรรถนะใน
การท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  แนวคิดการจัด
การศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษา  ประกอบด้วย  หลักการจัดการ
ศึกษาเพ่ือปวงชน  (Education  for  All)  หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง  
(Inclusive  Education)  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (Sufficiency  Economy)  และหลักการ
มีส่วนร่วมของสังคม  (All  for Education )  อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ,  2561,  หน้า  14)  โดยจัด
การศึกษาที่บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสงเคราะห์  ระยะ  5  ปี  (พ.ศ.  2560 - 2564)  ของส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ  มีเป้าประสงค์ในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์  ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีทักษะชีวิต  ทักษะวิชาการ  ทักษะวิชาชีพ  และสามารถน าทักษะ
ไปประกอบอาชีพ  หรือเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ  เพ่ือการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์แห่งตน  ตามศตวรรษที่  21  (แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2561 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ,  2560,  หน้า  29)  โดยส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ให้การสนับสนุน  ส่งเสริม  การน้อมน าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริมาบูรณาการในทุกมิติของการ
จัดการศึกษา  ด้วยการให้โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์จัดการศึกษาบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาสถานศึกษาเป็นสถานศึกษาพอเพียง  สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ            
และสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            
ด้านการศึกษา 
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์           
ทุกพระองค์ เกิดขึ้นจากการที่ทุกพระองค์ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎร เสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ของพระองค์ ทรงมีพระราชด าริที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้
เกิดความ  "พออยู่พอกิน" ทรงใช้พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ  พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  เพ่ือประโยชน์สุขทุกชีวิตในประเทศไทยตลอดมา ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่
ได้ด้วยการพ่ึงพาตนเอง ทั้ งด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนมุ่งไปสู่วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
(Sustainability)  ซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ มีโครงการ/
กิจกรรมที่โรงเรียนด าเนินงานตามพระราชด ารัสหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สู่การปฏิบัติ
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เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในหลายด้าน  ได้แก่  1)  ด้านการศึกษา เป็นโครงการ/กิจกรรมที่เน้น
การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ิมพูนปัญญา ด้านการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์        
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  2) ด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ปลูกจิตส านึกให้เกิดความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างประหยัด 
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตลอดจนการรักษาสาธารณสมบัติ  3) ด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ตรงกับความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและมีเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพที่สุจริตในอนาคต  4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นโครงการ/กิจกรรมที่เน้นการพัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  5) ด้านคุณภาพชีวิต เป็นโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตอันส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นการพัฒนาและส่งเสริมทักษะชีวิตเพ่ือ
การพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน เต็มตามศักยภาพ ตามหลักการและเหตุผล โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการเรียนรู้ วิถีชีวิต เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จัดตั้งขึ้นเพ่ือสงเคราะห์เด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา  และเด็กก าพร้า
เนื่องจากบิดา มารดา เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์   ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  9  ดังนั้น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จึงอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  เป็นสถานศึกษาประเภทอยู่ประจ า  เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 เป้าหมายการจัดการศึกษามุ่งเน้นส่งเสริมด้านทักษะอาชีพ ด้านทักษะวิชาการ และด้านทักษะการ
ด ารงชีวิต ส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี กีฬาและศิลปะ และมีวิถีแห่งความพอเพียง         
ยึดหลักคิดตามหลักทรงงาน และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติตน เน้นทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ดังค าขวัญโรงเรียนที่กล่าวว่า          
“รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม น าวิชาการ สืบสานงานตามพระราชด าริ ” ซึ่งการน้อมน าเอาโครงการ             
อันเนื่องมาจากพระราชด าริมาบูรณาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถ
พัฒนาคุณลักษณะด้านทักษะชีวิต การมีพ้ืนฐานทางอาชีพ  และมีจิตส านึกด้านความพอเพียง  ซึ่งมี
ความส าคัญมากในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพอันจะเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของประเทศ
ต่อไป 
 จากความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และการน้อมการน าเอาแนวคิดจากโครงการ            
อันเนื่องมาจากพระราชด าริมาใช้ในการพัฒนานักเรียนดังกล่าว  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  32         
ได้ตระหนักถึงการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะด้านความพอเพียง  มีทักษะชีวิตและมีทักษะในการ
ประกอบอาชีพพ่ึงตนเองได้ เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ประเทศชาติ  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข         
มีความพร้อมแข่งขันได้ในเวทีโลกบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย มีศักดิ์ศรี มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และเป็นการ
สนองพระราชปณิธานและเผยแพร่พระเกียรติคุณของทุกพระองค์ โรงเรียนจึงได้จัดโครงการ              
อันเนื่องมาจากพระราชด าริขึ้น โดยด าเนินการในปีการศึกษา  0460  สาระส าคัญของโครงการคือ       
การสนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมหลักในโครงการที่โรงเรียนก าหนดขึ้น  เน้นให้นักเรียนได้
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ฝึกปฏิบัติจริง  และด าเนินการนิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือในการด าเนินการโครงการเป็นระยะ      
และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 0460 คณะผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ด าเนินการประเมินโครงการ              
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  โดยน าเอารูปแบบการประเมินแบบซิปป์  
(CIPP  Model)  เป็นกรอบแนวคิดในการประเมิน  ซึ่งผลการประเมิน โครงการในครั้งนี้จะได้ข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ ตามกรอบแนวคิดการประเมินเพ่ือน ามาแก้ไข  ปรับปรุง  พัฒนาโครงการ ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  ตลอดจนสารสนเทศจากการประเมินสามารถน ามาเป็นข้อสรุปใน
การตัดสินใจของผู้ด าเนินโครงการว่าจะยุบเลิก  พัฒนาและปรับปรุง  หรือด าเนินการต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  นอกจากนี้แนวทางการประเมินโครงการดังกล่าวยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการ
ประเมินโครงการอ่ืน ๆ ทั้งที่เป็นโครงการระดับสถาบันหรืองานวิจัยสถาบันและโครงการย่อยอ่ืน ๆ        
ได้อีกด้วย 

 
วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน 
 1.  เพ่ือประเมินด้านบริบทในการด าเนินการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียน         
ราชประชานุเคราะห์  30   
  2.  เพ่ือประเมินด้านปัจจัยในการด าเนินการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียน         
ราชประชานุเคราะห์  30     
 3.  เพ่ือประเมินด้านกระบวนการในการด าเนินการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30    
 4.  เพ่ือประเมินด้านผลผลิตในการด าเนินการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียน    
ราชประชานุเคราะห์  30    
 5.  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30    
 
ขอบเขตของกำรประเมิน 
 การประเมินในครั้งนี้ได้ก าหนดขอบเขตการประเมินไว้ดังนี้ 
 1.  ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  1.1. ประชำกร  
        ประชากร จ านวนทั้งสิ้น 1,391 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน ครู 
จ านวน 65 คน นักเรียน จ านวน 656 คน (นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)  
ผู้ ปกครองนั กเรียน จ านวน  656 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน จ านวน 13 คน                  
(ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้อ านวยการสถานศึกษา และกรรมการที่เป็นตัวแทนครู)  
 



5 
 

  1.2  กลุ่มตัวอย่ำง  
        กลุ่มตัวอย่างได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน 1 คน ครู จ านวน 56 คน นักเรียน 
จ านวน 242 คน ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 242 คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน      
13 คน รวมทั้งสิ้น 554 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การค านวณจากสูตรของเครจซี่และมอร์แกน  
(สุวิมล  ติรกานันท์,  2557,  หน้า  179)  เมื่อก าหนดความคลาดเคลื่อนที่ระดับ  0.05  โดยใช้สูตร ดังนี้ 
 

𝑛 =
𝑥2𝑁𝑝(1 − 𝑝)

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑥2𝑝(1 − 𝑝)
 

    

    𝑛  คือ   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

    𝑁   คือ   ขนาดของประชากร 

    e  คือ  ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ 

    𝑥2 คือ  ค่าไคสแควร์ที่  df  เท่ากับ 1 และระดับความเชื่อมั่น 95%   

        (x2 =  3.841) 

    𝑝    คือ  สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชาการ  (P  =  0.5) 
 
 
 

 2. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
  2.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำกรอบกำรประเมินเชิงระบบตำมรูปแบบ CIPP Model 
   กรอบการประเมินในครั้งนี้   ใช้กรอบการประเมินเชิงระบบตามรูปแบบ CIPP  Model 
ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, p 1983) เป็นแนวทางในการประเมิน ดังนี้ 
   2.1.1 การประเมินด้ านบริบท  (Context Evaluation) เป็ นการประเมิน โครงการ           
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  ว่าโครงการมีความสอดคล้อง  เหมาะสม
กับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา  สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน     
ต้นสังกัด  วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน  เหมาะสม  และโครงการมีกิจกรรมที่หลากหลาย       
มีวิธีการด าเนินกิจกรรมที่ชัดเจนปฏิบัติได้ 
   2.1.2 การประเมินด้านปัจจัย  (Input Evaluation) เป็นการประเมินความเหมาะสม  ความ
พอเพียง  ความพร้อม ของบุคลากร งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  สถานที่ และการบริหารจัดการโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30    
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   2.1.3 การประเมินด้านกระบวนการ (Process)  เป็นการประเมินการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน  PDCA  ได้แก่ การวางแผน  (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน 
(Check)  การสะท้อนผล  (Act)  ของกิจกรรม  8  กิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30    
   2.1.4 การประเมินด้านผลผลิต (Product) เป็นการประเมินความส าเร็จของกิจกรรม            
ตามโครงการ  และการบรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียน     
ราชประชานุเคราะห์ 30  
  2.2  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  โรงเรียนรำชประชำนุ -
เครำะห์ 30 
   ในการประเมินในครั้งนี้  เป็นการประเมินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียน        
ราชประชานุเคราะห์  30  ปีการศึกษา  2562  ประกอบด้วย  8  กิจกรรม  ดังนี้   
   2.2.1  ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
   2.2.2  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน   
   2.2.3  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   
   2.2.4  ธนาคารโรงเรียน   
   2.2.5  โรงสีข้าวพระราชทาน   
   2.2.6  สหกรณ์โรงเรียน   
   2.2.7  ยุวเกษตรกร   
   2.2.8  TO BE NUMBER ONE 
 
 3.  กรอบแนวทำงกำรประเมิน 
  ในการด าเนินการประเมินโครงการอันเนื่องมาจากรพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  
30 ผู้ ร าย งาน ได้ ด า เนิ น ก ารป ระ เมิ น เชิ งระบ บ ตามรูป แบ บ  CIPP Model ของสตั ฟ เฟิ ลบี ม 
(Stufflebeam,1983)  ใน 4 ด้าน ได้แก่  ด้านบริบทของโครงการ  ด้านปัจจัยที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 
ด้านกระบวนการด าเนินโครงการ  และด้านผลผลิตของโครงการ และเพ่ือให้การประเมินโครงการ
ครอบคลุมการด าเนินงานอย่างแท้จริง ผู้รายงานจึงท าการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่อโครงการด้วย  น าเสนอดังภาพที่  1 
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ภำพที่  1  กรอบแนวทางการประเมินแบบ  CIPP  (สมคิด  พรมจุ้ย, 2553,  หน้า  63 - 66)  
 

 4.  ระยะเวลำด ำเนินกำรประเมิน 
      ในการประเมินผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากรพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุ-
เคราะห์  30  ได้ก าหนดระยะเวลาด าเนินการประเมินโครงการ ตลอดปีการศึกษา 2562 
 5. สถำนที่ในกำรประเมิน 
      ในการประเมินครั้งนี้มีขอบเขตในการประเมิน ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  
โรงเรียนเครือข่ายในอ าเภอแม่อาย  หน่วยงานต่างๆ  ในอ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่   
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 การประเมินครั้งนี้ผู้รายงานได้นิยามศัพท์เฉพาะเพ่ือให้มีความเข้าใจความหมายตรงกัน ดังนี้ 
  1.  กำรประเมินโครงกำร  หมายถึง การตรวจสอบโครงการอย่างเป็นระบบ โดยใช้รูปแบบการ
ประเมิน CIPP Model (Context – Input – Process – Product Model) ตามแบบจ าลองโครงสร้าง
การประเมินของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam,1983) ในการประเมินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  ผู้รายงานได้ท าการศึกษาตามกระบวนการ ประกอบด้วย 

ประเภทกำรประเมิน ลักษณะกำรตัดสินใจ 

การประเมินสภาวะแวดล้อม 
(Context Evaluation) 

การประเมินปัจจัยเบื้องต้น 
(Input Evaluation) 

การประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

การประเมินผลผลิต 
(Product Evaluation) 

เลือก/ ปรับวัตถุประสงค์ 

เลือกแบบ/ กิจกรรม/ ปรับเปลี่ยน
ปัจจัยเบื้องต้น 

ปรับปรุงแผนงาน  
หรือกระบวนการท างาน 

ปรับ ขยายโครงการ ยุติโครงการ  
ยกฐานะเป็นโครงการประจ า 
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  1.1 การประเมินบริบท (Context Evaluation : C) หมายถึง การประเมินระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 เป้าหมายของโครงการ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ  วัตถุประสงค์มีความสอดคล้อง  เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 
ปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา  สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
กระทรวงศึกษาธิการ  สภาพบริบทของโรงเรียนเหมาะสมเอ้ือต่อการด าเนินโครงการ  ความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ของโครงการกับกิจกรรมในโครงการ   
  1.2 การประเมินปัจจัย  (Input Evaluation : I) หมายถึง การประเมินระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสม  ความพอเพียง  ความพร้อม  ของบุคลากร งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  สถานที่ 
และการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30     
  1.3 การประมินกระบวนการ (Process : P) หมายถึง  การประเมินระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ        
ความเหมาะสมการปฏิบัติงานตามขั้นตอน  PDCA  ได้แก่ การวางแผน  (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do)     
การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) การสะท้อนผล (Act)  ของกิจกรรม 8 กิจกรรมตามโครงการ  
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  การมีส่วนร่วมของบุคลากร  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ     
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30    
  1.4 การประเมินผลผลิต (Product : P)  หมายถึง  การประเมินระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ     
ความส าเร็จของกิจกรรมตามโครงการ  การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30    
  1.5  การประเมินความพึงพอใจ  หมายถึง  การประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่อของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30    
 2.  โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์  30  หมายถึง โครงการ    
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  ที่โรงเรียนได้ด าเนินการในปีการศึกษา  
2562  ซึ่งประกอบด้วย  8  กิจกรรม  ดังนี้   
   2.1  ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
   2.2  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน   
   2.3  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   
   2.4  ธนาคารโรงเรียน   
   2.5  โรงสีข้าวพระราชทาน   
   2.6  สหกรณ์โรงเรียน   
   2.7  ยุวเกษตรกร   
   2.8  TO BE NUMBER  ONE 
 3.  ควำมพึงพอใจ  หมายถึง ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์  30  ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผู้ปกครองนักเรียน  และนักเรียน    
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  4.  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  หมายถึง  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  ปีการศึกษา  
2562 
  5.  ครู  หมายถึง ข้าราชการครู  และพนักงานราชการ  ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสอน ของโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์  30  ปีการศึกษา 2562  
  6.  นักเรียน  หมายถึง นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  
ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2562    
  7.  ผู้ปกครองนักเรียน   หมายถึง  ผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ถึง           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2562  
  8.  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน   หมายถึง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  ปีการศึกษา  2562 
 9.  เกณฑ์กำรประเมินโครงกำร  หมายถึง  เกณฑ์การประเมินผลส าเร็จของกิจกรรมในโครงการ
และเกณฑ์การประเมินโครงการโดยภาพรวมที่คณะกรรมการด าเนินโครงการก าหนดขึ้น  ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 9.1  การประเมินผลส าเร็จของโครงการ ผู้ประเมินก าหนดเกณฑ์การความส าเร็จของกิจกรรม
แต่ละกิจกรรมเป็นแบบมาตรประมาณค่า  (Ratting  Scale)  4  ระดับ  และก าหนดเกณฑ์ความหมาย
ของค่าเฉลี่ยจากการวัดดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด,  2554,  หน้า  121)   
  ค่าเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึง การด าเนินงานส าเร็จ อยู่ในระดับ มากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถึง การด าเนินงานส าเร็จ อยู่ในระดับ มาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายถึง การด าเนินงานส าเร็จ อยู่ในระดับ ปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถึง การด าเนินงานส าเร็จ อยู่ในระดับ น้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึง การด าเนินงานส าเร็จ อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 9.2  การสรุปผลส าเร็จของโครงการโดยภาพรวม  ผู้ประเมินก าหนดเกณฑ์ตามมติที่ประชุมของ
คณะกรรมการบริหารโครงการดังนี้ 
  
ตำรำงท่ี  1  เกณฑ์การประเมินผลส าเร็จของโครงการโดยภาพรวม 
 
ที ่ ตัวบ่งชี้ ควำมหมำย 
1 กิจกรรมมีผลการประเมินระดับมากข้ึนไป  ร้อยละ 82 ขึ้นไป มีความส าเร็จระดับมากท่ีสุด 
0 กิจกรรมมีผลการประเมินระดับมากข้ึนไป  ร้อยละ 72 - 79  มีความส าเร็จระดับมาก 
3 กิจกรรมมีผลการประเมินระดับมากข้ึนไป  ร้อยละ 62 - 69  มีความส าเร็จระดับปานกลาง 
5 กิจกรรมมีผลการประเมินระดับมากข้ึนไป  ร้อยละ 42 - 49 มีความส าเร็จระดับน้อย 
4 กิจกรรมมีผลการประเมินระดับมากข้ึนไป  ร้อยละ 2 - 59 มีความส าเร็จระดับน้อยที่สุด 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  น าข้อมูลสารสนเทศจากการประเมินโครงการไปใช้ในการ
วางแผนปรับปรุงและพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  2.  ผู้บริหารสถานศึกษาในส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  น าผลการประเมินโครงการมาใช้เป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จ 
  3.  หน่วยงานต้นสังกัดได้ข้อมูลสารสนเทศในการก าหนดนโยบายการบริหาร  การจัดสรร
ทรัพยากรทางการศึกษาที่จ าเป็น  การส่งเสริม  สนับสนุนการบริหารการจัดการโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริให้บรรลุตามเป้าหมาย   
 
 
 


