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ความเป็นมา และความสําคญัของการประเมนิโครงการ  

  การจดัการศึกษาส าหรับเด็กพิการไดด้ าเนินการโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้ งการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา                
ตามอธัยาศยั ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 49 ก าหนดว่า บุคคล
ยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษา และตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ  
ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 การจดัการศึกษาตอ้งจดัให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาส      
เสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปีท่ีรัฐตอ้งจดัให้อย่างทัว่ถึง และมีคุณภาพ 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายจากการจดัการศึกษาให้บุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม และบกพร่องในการส่ือสาร และเรียนรู้หรือผูมี้ร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ หรือ
บุคคลซ่ึงไม่สามารถพึ่ งตนเองได้ ไม่มีผูดู้แลหรือด้อยโอกาสซ่ึงรัฐบาลต้องจดัให้บุคคลดังกล่าว        
มีสิทธิ และโอกาสได้รับการศึกษาขั้ นพื้นฐานเป็นพิ เศษให้บุคคลดังกล่าวได้รับส่ิงอ านวย           
ความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวงเพื่อให้สอดคล้องกบัแผนพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5  
พ.ศ. 2560–2564 รวมทั้งกฎหมาย และปฏิญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้คนพิการไดรั้บบริการทาง
การศึกษาตรงตามความตอ้งการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล และสามารถด ารงชีวติอิสระ (Independent 
Living: IL) ได้ในทุกบริบทของสังคมภายใตน้โยบายสังคมไทยไม่ทอดทิ้งกนั (ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ, 2562) ดงันั้นหน้าท่ีของรัฐบาลจึงตอ้งปรับเปล่ียนมุมมองท่ีมีต่อคนพิการให้เห็นว่า
ความพิการเป็นเพียงความแตกต่างไม่ใช่ความเสียเปรียบ และคนพิการสามารถพัฒนาได ้            
(อุดม เพชรสังหาร, 2546) เด็กพิการ คือ เด็กท่ีไม่สามารถพฒันาความสามารถไดเ้ตม็ตามศกัยภาพท่ีมี
อยูไ่ดด้ว้ยวิธีการปกติตามธรรมชาติ ไม่วา่จะเป็นการเล้ียงดูตามปกติหรือการเรียนการสอนตามปกติ
ทัว่ไป เน่ืองจากข้อจ ากัดบางประการท่ีมีอยู่ในตวัเด็กทั้ งทางด้านร่างกาย สติปัญญา พฤติกรรม 
อารมณ์หรือสัมพนัธภาพทางสังคม ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีวธีิการพิเศษ จดัหา ผลิตส่ือเพิ่มเติม จดั และ
พฒันาแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลาย และสอดคล้องกบัการพฒันาทกัษะทุก ๆ ด้านของเด็กพิการให ้
เด็กพิการได้เรียนรู้ตามธรรมชาติเป็นการกระตุน้ และส่งเสริมพฒันาการเด็กอย่างเต็มท่ี และเต็ม
ความสามารถ เม่ือเด็กพิการถึงวยัท่ีควรได้รับการบริการทางการศึกษา ผูป้กครองควรได้ทราบถึง
สิทธิต่าง ๆ กระบวนการ และวิธีการพฒันาท่ีเป็นประโยชน์ในการเขา้รับบริการในศูนยก์ารศึกษา
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พิเศษอย่างถูกต้อง การกระตุ้นให้เด็กพิการพยายามช่วยเหลือตนเองให้มากท่ีสุด จะท าให้เด็ก
พึ่งตนเอง และปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
  แหล่งการเรียนรู้มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 ไดก้ าหนดไวว้า่ รัฐตอ้งส่งเสริมการด าเนินงาน และการจดัตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ทุกรูปแบบ ได้แก่  ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์  หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวน
พฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศูนยก์ารกีฬา และนนัทนาการ แหล่งขอ้มูล และ
แหล่งการเรียนรู้อ่ืนอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีรัฐยงัไดก้ าหนดแผนยุทธศาสตร์ 
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้คนในสังคมได้มีการพัฒนา เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตว่า 1) มุ่งพฒันาชีวิตให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวฒันธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น
ไดอ้ยา่งมีความสุข และ 2) มุ่งพฒันาสังคมไทยให้เป็นสังคมท่ีเขม้แข็ง และมีดุลยภาพใน 3 ดา้น คือ 
เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ สังคมสมานฉันท์ และเอ้ืออาทรต่อกัน  
ในส่วนของสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ จะสร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนมีการเรียนรู้                          
ตลอดชีวิต ปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้ก้าวทันกับโลกยุคข้อมูลข่าวสาร และวิทยาการสมัยใหม่                           
มีการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ใหทุ้กองคก์ร และทุกส่วนในสังคมมีความใฝ่รู้และพร้อมท่ีจะเรียนรู้           
อยู่เสมอ มุ่งให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ซ่ึงสนับสนุนหรือจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นส่วนหน่ึงของแหล่งการเรียนรู้เพื่อพฒันาสังคมให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา
และการเรียนรู้ ดว้ยเหตุน้ีสถานศึกษายุคใหม่จึงตอ้งเช่ือมโยงกบัสถาบนัต่าง ๆภายในชุมชนเพื่อใช้
ในการศึกษาค้นคว้าหาค าตอบให้กับผู ้เรียน เพื่ อความสมบูรณ์ของการจัดการศึกษาตาม               
ความคาดหวงัของสังคมในยุคปัจจุบันโดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตท่ี เน้นผู ้เรียนทุกคน                  
มีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้วางเป้าหมายในการสร้างให้คนไทยเป็นคนเก่ง   
คนดี มีความสุข เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีสามารถพฒันาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างย ัง่ยืน         
(รุ่ง แก้วแดง, 2543) ซ่ึงส่งผลดีต่อการจดัการศึกษาโดยภาพรวม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตรา 27 ก าหนดให้การจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษามีความสอดคล้องกบัสภาพปัญหาในชุมชน สังคม และภูมิปัญญา ท้องถ่ิน 
นอกจากน้ีมาตรา 29 ก าหนดให้มีความร่วมมือกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รเอกชน สถาบนัศาสนา และสถานประกอบการ รวมทั้งมีการน าความรู้ 
ขอ้มูล ข่าวสาร ภูมิปัญญา และวิทยาการต่าง ๆ มาใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันาชุมชน
ให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียน
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ประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)           
นอกจากน้ีด าริ บุญชู (2548) ยงัได้กล่าวถึงความส าคญัของแหล่งการเรียนรู้ไว ้5 ประการ ได้แก่                  
ประการแรก เป็นแหล่งท่ีรวมขององคค์วามรู้อนัหลากหลายพร้อมท่ีจะให้ผูเ้รียนเขา้ไปศึกษาคน้ควา้ 
ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกันของแต่ละบุคคล และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้                
ตลอดชีวิต ประการท่ี 2 เป็นแหล่งเช่ือมโยงให้สถานศึกษา และชุมชนมีความสัมพนัธ์ใกล้ชิดกัน                
ท  าให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาแก่บุตรหลานของตน ประการท่ี 3 เป็นแหล่งขอ้มูล
ท่ีท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขเกิดความสนุกสนาน และมีความสนใจท่ีจะเรียนรู้                
ไม่ เกิดความเบ่ือหน่าย ประการท่ี  4 ท าให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการได้คิดเอง ปฏิบัติเอง                         
และสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ขณะเดียวกนันั้นสามารถเขา้ร่วมกิจกรรม และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้                    
และประการสุดท้ายท าให้ผูเ้รียนได้รับการปลูกฝังให้รู้  และรักท้องถ่ินของตน มองเห็นคุณค่า                                                  
และตระหนักถึงปัญหาในชุมชนของตนพร้อมท่ีจะเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชน  ทั้งในปัจจุบนั และ
อนาคต การจดัแหล่งการเรียนรู้และส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วย
สร้างเสริมให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ีเพราะการเรียนรู้ดว้ยตนเองจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีผูเ้รียนจะต้องมีแหล่งค้นควา้ แหล่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ มีส่ือ และอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ              
และใชก้ารไดดี้ และมีส่ิงแวดลอ้มท่ีสามารถเรียนรู้ไดเ้องตามความสนใจ ดงันั้นการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้โดยอาศยัแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ จากลักษณะและสภาพทางภูมิศาสตร์ สถานท่ี ตวับุคคล        
สถานประกอบการ ลกัษณะอาชีพ หน่วยงานรัฐบาล สถานท่ีราชการภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ประเพณี 
ศิลปวฒันธรรม กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั 
สอดคลอ้งกบัสภาพจริงในชีวติโดยใชแ้หล่งการเรียนรู้หลากหลายในทอ้งถ่ิน และปัจจยัเก้ือหนุนให้
เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) จากสาระส าคญัท่ีก าหนดใน
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) ท่ีให้มีการน าภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน เข้ามาบู รณาการในการจัดท าเป็นหลัก สูตรรวมถึงส่งเส ริมสนับส นุนให้ บุคคล 
ท่ีเก่ียวข้องในท้องถ่ินได้เข้ามามีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้สู่ผู ้เรียน  ดังนั้ นกระบวนการ 
จดัการเรียนการสอนท่ีดีนั้น นอกจากจะมุ่งเสริมสร้างความเขม้แข็ง และความแข็งแกร่งทางวิชาการ
แลว้ ยงัตอ้งมีการส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัรักความเป็นไทย ซ่ึงเป็นหน่ึงในคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
ทั้งน้ี การส่งเสริมดงักล่าวสามารถด าเนินการไดห้ลากหลายวธีิการไม่วา่จะเป็นการให้ผูรู้้หรือปราชญ์
ชาวบ้านเข้ามาเผยแพร่ในสถานศึกษา การน าผูเ้รียนออกไปทัศนศึกษาในสถานท่ีจริง เป็นต้น  
แต่หากได้มีการพฒันาส่ือท่ีเป็นแหล่งรวมสารสนเทศความรู้ต่าง ๆ เก่ียวกับท้องถ่ินจะท าให้เกิด 
ความสะดวกในการเรียนรู้ ผูเ้รียนสามารถสืบคน้ไดต้ลอดเวลา และทุกสถานท่ีท่ีมีระบบคอมพิวเตอร์ 
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  ตามพระราชบญัญติัการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ก าหนดว่า “ศูนยก์ารศึกษา
พิเศษ” เป็นสถานศึกษาของรัฐท่ีจดัการศึกษานอกระบบ หรือตามอธัยาศยัแก่คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิด
หรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต และจดัอบรมแก่ผูดู้แลคนพิการ ครู บุคลากร และชุมชน 
รวมทั้งการจดัส่ือ เทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด ตลอดจน
ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดในประกาศกระทรวง ดงันั้นศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั               
(ทุ่งทะเลหลวง) สังกดัส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 197 หมู่ท่ี 7 ต าบลปากแคว 
อ าเภอเมืองสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั สร้างเสร็จ และเปิดท าการเรียนการสอนในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 
2561 มีพื้นท่ีทั้งหมด 5 ไร่ ปัจจุบนั มีอาคารเรียน 3 หลงั อาคารประกอบ 2 หลงั ส้วม 1 หลงั แฟลตครู 
1 หลงั และแฟลตนกัการ 1 หลงั มีการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) รับบริการ             
ท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทัย ในรูปแบบไป-กลับ 2) รับบริการในหน่วยบริการ                   
ท่ีตั้งกระจายอยูใ่น 9 อ าเภอของจงัหวดัสุโขทยั และ 3) รับบริการตามบา้น รวมทั้งส้ิน 383 คน (ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั, 2561) 
  การปรับปรุง พฒันาภูมิทศัน์ และแหล่งเรียนรู้ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
ซ่ึงเป็นสถานศึกษาท่ีให้บ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพในรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม
ส าหรับผู ้พิการในจังหวดัสุโขทัย จากผลการประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด  
ปี ก าร ศึกษ า 2560 ของศูนย์ก าร ศึกษ าพิ เศษ  ป ระจ าจังห วัด สุ โขทัย   มี ผลก ารประ เมิ น  
ด้านกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  อยู่ในระดบัคุณภาพดี แต่ยงัมีจุดท่ี                    
ควรพฒันา คือ การแก้ไขปรับปรุงหรือพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีความหลากหลาย ต้องสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ให้มี 
ความเหมาะสม และสอดคล้องกบัการพฒันาทกัษะของผูเ้รียน จากการประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการจังหวดัสุโขทัย คร้ังท่ี  1/2561 ได้รับข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการให้ปรับปรุงพฒันาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดลอ้มศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ า
จงัหวดัสุโขทยัให้มีความหลากหลายตรงตามความตอ้งการพิเศษของผูเ้รียน และให้เอ้ือต่อการจดั   
การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และจากการสัมภาษณ์ความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครอง และครู 
พบวา่ มีความตอ้งการให้มีการพฒันาแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลายให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน เพื่อให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ใกลต้วักบัผูเ้รียน สามารถตอบสนองและเติมเต็มศกัยภาพของผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กบัคนในชุมชนใกลเ้คียง ไดเ้ขา้ถึงแหล่งเรียนรู้สามารถใช้บริการ                  
แหล่งเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม ประกอบกบัศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั มีการก่อสร้าง
อาคารเรียนและอาคารประกอบการต่าง ๆ จึงส่งผลให้มีแหล่งเรียนรู้ท่ีใช้พฒันาทกัษะหรือกระตุน้
พฒันาการจ านวนจ ากดั และไม่เพียงพอต่อความต้องการจ าเป็นของผูเ้รียน เพื่อให้สอดคล้องกับ     
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ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา จากการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจดั
การศึกษาส าหรับคนพิการจงัหวดัสุโขทยั และความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครอง และครู ดงันั้น              
จึงจดัท าโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้เพื่อให้มีความหลากหลาย และมีคุณภาพในการจดักิจกรรม                
การเรียนการสอน โดยมอบหมายให้กลุ่มบริหารทัว่ไป จดัท าโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ให้บริหารจดัการโครงการโดยให้มีการศึกษาสภาพบริบท 
ส ารวจปัจจยัเบ้ืองต้นของโครงการ การศึกษาสภาพบริบท สภาพแวดล้อม ความต้องการจ าเป็น    
ความสอดคล้องต่าง ๆ ของปัจจัย เบ้ืองต้น กระบวนการในการด าเนินการ เพื่อให้ตรงตาม           
ความต้องการตลอดจนหาแนวทางการพฒันาแหล่งเรียนรู้ลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
ส าหรับผูเ้รียนสูงสุด 

แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินโครงการ เยาวดี รางชัยกุลวิบูลยศ์รี (2546) ไดก้ล่าวถึง แนวคิด 
และโมเดลการประเมินแบบซิป หรือ CIPP Model ของสตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam) ว่าเพราะเป็น
โมเดลท่ีได้รับการยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบัน ซ่ึงสตัฟเฟิลบีมได้ก าหนดประเด็นการประเมิน
ออกเป็น 4 ประเภท ตามอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของ CIPP Model ซ่ึ งมีรายละเอียดดังน้ี                
1) การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) เป็นการประเมินก่อนการด าเนินการ
โครงการเพื่อพิจารณาหลกัการ และเหตุผลความจ าเป็นท่ีตอ้งด าเนินโครงการ ประเด็นปัญหาและ
ความเหมาะสมของเป้าหมายโครงการ  2) การประเมินปัจจยัน าเข้า (Input Evaluation : I ) เป็น      
การประเมินเพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของ
ทรัพยากรท่ีจะใช้ในการด าเนินโครงการ 3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P ) เป็น
การประเมินเพื่อหาข้อบกพร่องของการด าเนินโครงการท่ีจะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาแก้ไข 
ปรับปรุงให้การด าเนินการช่วงต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และเป็นการตรวจสอบกิจกรรม เวลา 
ทรัพยากรท่ีใช้ในโครงการ การมีส่วนร่วมในโครงการ โดยมีการบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานทุกขั้นตอน 
การประเมินกระบวนการน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการคน้หาจุดเด่นหรือจุดแข็ง (Strengths) 
และจุดดอ้ย (Weakness) ของนโยบาย / แผนงาน/โครงการ ซ่ึงมกัจะไมส่ามารถศึกษาไดภ้ายหลงัจาก
ส้ินสุดโครงการแล้ว  4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P ) เป็นการประเมินเพื่ อ
เปรียบเทียบผลผลิตท่ีเกิดข้ีนกับวตัถุประสงค์ของโครงการหรือมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้รวมทั้ ง      
การพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปล่ียนโครงการ  แต่การประเมินผลแบบน้ี
มิไดใ้ห้ความสนใจต่อ เร่ือง ผลกระทบ (Impact) และผลลพัธ์ (Outcomes) ของนโยบาย / แผนงาน / 
โครงการเท่าท่ีควร นอกจากน้ีสตฟัเฟิลบีมได้น าเสนอประเภทของการตดัสินใจท่ีสอดคล้องกับ
ประเด็นท่ีประเมิน ดงัน้ี 1)  การตดัสินใจเพื่อการวางแผน (Planning Decisions) เป็นการตดัสินใจท่ี
ใช้ขอ้มูลจากการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีได้น าไปใช้ในการก าหนดจุดประสงค์ของโครงการให้
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สอดคลอ้งกบัแผนการด าเนินงาน 2) การตดัสินใจเพื่อก าหนดโครงสร้างของโครงการ (Structuring 
Decisions) เป็นการตดัสินใจท่ีใช้ขอ้มูลจากปัจจยัน าเขา้ท่ีไดน้ าไปใช้ในการก าหนดโครงสร้างของ
แผนงาน และขั้นตอนของการด าเนินการของโครงการ 3) การตดัสินใจเพื่อน าโครงการไปปฏิบติั 
(Implementation Decisions) เป็นการตดัสินใจท่ีใช้ขอ้มูลจากการประเมินกระบวนการเพื่อพิจารณา
ควบคุมการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนและปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด 4) การตดัสินใจเพื่อทบทวนโครงการ (Recycling Decisions) เช่น การตดัสินใจเพื่อใช้ขอ้มูล 
จากการประเมินผลผลิต (Output) ท่ีเกิดข้ึนเพื่อพิจารณาการยุติ/ลม้เลิกหรือขยายโครงการท่ีจะน าไป 
ใชใ้นโอกาสต่อไป   
  จากความเป็นมา ความส าคญั สภาพปัจจุบนั และปัญหาขา้งตน้ ผูป้ระเมินในฐานะผูบ้ริหาร
ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั  ได้มอบหมายกลุ่มบริหารทัว่ไปด าเนินการจดัท า
โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยัข้ึน โดยมี
ผูบ้ริหาร ครู ผูเ้รียน และผูป้กครอง ร่วมกนัศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ร่วมกนัวางแผนการด าเนินการ 
ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกันตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลเพื่อพัฒนา ปรับปรุงให้ผูเ้รียนหรือ
ผูรั้บบริการไดใ้ชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผูป้ระเมิน
ไดน้ าเอาแนวคิด และโมเดลการประเมินแบบซิป หรือ CIPP Model ของสตฟัเฟิลบีม มาใช้ส าหรับ
การประเมินโครงการในคร้ังน้ี  โดยประเมิน 4 ด้าน ได้แก่  ด้านบริบท ด้านปัจจัย เบ้ืองต้น                
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการดังกล่าวมีความส าคัญ 
สอดคลอ้งกบันโยบายของตน้สังกดั สอดคล้องกบัความตอ้งการของครู ผูป้กครอง และผูเ้รียนท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ ผูป้ระเมินหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าผลท่ีได้รับจากการประเมินคร้ังน้ีจะเป็น
สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพฒันาโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการน าผลการประเมินไปใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาคุณภาพ
ของแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการประเมนิโครงการ 

การประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั
สุโขทยั มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพื่อประเมินบริบทของโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ
ประจ าจงัหวดัสุโขทยั   

2. เพื่อประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้ของโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษา
พิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั  
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3. เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวดัสุโขทยั  

4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 

 

ขอบเขตของการประเมนิโครงการ 

 1. กลุ่มเป้าหมาย  
  กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษา

พิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั คร้ังน้ี ประกอบดว้ย  
1.1  ผูเ้รียน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 45 คน เป็น

กลุ่มผูเ้รียนพิการท่ีมารับบริการท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ท่ีมีอายุตั้งแต่ 7 ปีข้ึนไป      
ทุกประเภทความพิการท่ีสามารถพูด และส่ือสารกบัผูอ่ื้นได ้

1.2 ผูป้กครอง ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 45 คน เป็น
กลุ่มผูป้กครองท่ีพาผูเ้รียนพิการมารับบริการท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั  

1.3 ครู ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 29 คน เป็น
ขา้ราชการครูและพนกังานราชการปฏิบติัหนา้ท่ีสอน และไดจ้ดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
ส าหรับผูเ้รียนของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั   

1.4 คณะกรรมการสถานศึกษา ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จ านวน 7 คน เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ทุกคน (ยกเวน้   
ผูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา และผูแ้ทนครู)   

1.5 ผูท้รงคุณวุฒิ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 9 คน 
เป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา มีความรู้เก่ียวกบัวสัดุ อุปกรณ์ใน
การจดัท าแหล่งเรียนรู้ มีความรู้เก่ียวกบัการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อบ าบดัฟ้ืนฟูผูเ้รียนพิการ หรือ จบ
การศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย ์หรือสาขากายภาพบ าบดั หรือสาขากิจกรรมบ าบัด หรือสาขา
นกัจิตวทิยาคลินิก สังกดัส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ (ภาคผนวก ค) 
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2. เน้ือหา  
การประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ า

จงัหวดัสุโขทยั คร้ังน้ีได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ของสตฟัเฟิลบีม   
ซ่ึงมีรูปแบบการประเมิน 4 ดา้นประกอบดว้ย 1) ดา้นบริบท (Context Evaluation : C) 2) ดา้นปัจจยั
เบ้ืองตน้ (Input Evaluation : I)  3) ดา้นกระบวนการ (Process valuation : P) 4) ดา้นผลผลิต(Product 
Evaluation : P) 

3.  ตัวแปรทีใ่ช้ในการประเมิน  
3.1 ประเมินด้านบริบท   

ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงค ์
3.2 ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น   

3.2.1 ความพร้อมดา้นบุคลากร 
3.2.2 ความพร้อมดา้นงบประมาณ 
3.2.3 ความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์ และสถานท่ี 
3.2.4 ความพร้อมดา้นการบริหารจดัการ 

 3.3 ประเมินด้านกระบวนการ 
3.3.1 ความเหมาะสมของการวางแผน (Plan) 
3.3.2 ความเหมาะสมของการลงมือปฏิบติั (Do) 
3.3.3 ความเหมาะสมของการตรวจสอบ (Check) 
3.3.4 ความเหมาะสมของการปรับปรุง (Action)  

 3.4 ประเมินด้านผลผลติ 
  3.4.1 ปริมาณของแหล่งเรียนรู้ 
  3.4.2 คุณภาพของผูเ้รียน 
  3.4.3 คุณภาพของแหล่งเรียนรู้     

4. ขอบเขตด้านระยะเวลา  
                  การประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั
สุโขทยั ในคร้ังน้ี คือ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562  
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นิยามศัพท์เฉพาะ  
 1. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้เรียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสุโขทัย 

หมายถึง โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นส าหรับ
ผู ้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิ เศษ ให้ เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีความปลอดภัย มีความทนทาน  
มีความสวยงาม และความเป็นประโยชนใ์นการใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้   

2. การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การไดม้าซ่ึง
สารสนเทศด้านบริบท ด้านปัจจยัเบ้ืองต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต น าไปเทียบกับเกณฑ ์             
ท่ีก าหนดเพื่อตดัสินการประเมิน และหาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการด าเนินโครงการ โดยใชว้ธีิการประเมิน
ตามรูปแบบซิป (CIPP Model)  ของสตฟัเฟิลบีม ประเมิน 4 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 
 2.1 ด้านบริบท (Context Evaluation : C) หมายถึง การประเมินด้านบริบทเก่ียวกับ              
ความสอดคล้องของวตัถุประสงค์ของโครงการกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  
นโยบายของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของส านกับริหารงานการศึกษา
พิเศษ นโยบายของสถานศึกษา แนวทางการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวดัสุโขทัย ความต้องการจ าเป็นของผูเ้รียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูป้กครอง ครู และชุมชน ตลอดจนสอดคลอ้งกบัสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศท่ีเป็นท่ีตั้ง
ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 

  2.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation : I) หมายถึง การประเมินความพร้อมของ
ปัจจยัเบ้ืองตน้ของโครงการ ได้แก่ 1) บุคลากร 2) งบประมาณ 3) วสัดุ อุปกรณ์ และสถานท่ี และ             
4) การบริหารจดัการ ก่อนเร่ิมด าเนินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษา
พิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
  2.3 ด้านกระบวนการ (Process Evaluation : P) หมายถึง การประเมินความเหมาะสม
ของกระบวนการในการด าเนินงานตามโครงการ ไดแ้ก่ การวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบติั (Do) 
การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุง (Action) ระหว่างการด าเนินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
   2.4 ด้านผลผลิต  (Product Evaluation : P) หมายถึง การประเมินผลลัพธ์ ท่ีได้จาก       
การด าเนินการตามโครงการ  ได้แก่ 1) ปริมาณของแหล่งเรียนรู้ 2) คุณภาพของผูเ้รียน และ 3) 
คุณภาพของแหล่งเรียนรู้ หลงัส้ินสุดโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษา
พิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
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3. แหล่งเรียนรู้ หมายถึง สถานท่ีส าหรับใช้ในการพฒันาความสามารถของผูเ้รียนให้แสดง
พฤติกรรมท่ีคาดหวงัต่าง ๆ สอดคล้อง และตรงตามความต้องการจ าเป็นส าหรับผู ้เรียนท่ีมี           
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ  มีความปลอดภยั ทนทาน สวยงาม และสามารถน าใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  จ านวน 8 แหล่งเรียนรู้ ไดแ้ก่ 1) สวนกระตุน้ประสาทสัมผสั 2) สวนพฤกษศาสตร์      
3) สวนครัว ร้ัวกินได ้“ตามรอยพอ่ อยา่งพอเพียง” 4) สวนหยอ่ม 5) ห้องสมุดเคล่ือนท่ี มีชีวิต 6) หอ้ง
ศูนยก์ระจายส่ือ 7) ศูนยก์ารเรียนรู้ทกัษะการด ารงชีวติ 8) สนามกีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ    

4. คุณภาพของผู้เรียน หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนท่ีแสดงพฤติกรรมท่ีคาดหวงัออกมา    
จากการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ทั้ ง 8 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ 1) สวนกระตุ้นประสาทสัมผสั 2) สวน
พฤกษศาสตร์ 3) สวนครัว ร้ัวกินได ้“ตามรอยพ่อ อยา่งพอเพียง” 4) สวนหยอ่ม 5) หอ้งสมุดเคล่ือนท่ี 
มีชีวติ 6) ห้องศูนยก์ระจายส่ือ 7) ศูนยก์ารเรียนรู้ทกัษะการด ารงชีวติ 8) สนามกีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ 
ตามโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั            

5. ผู้เรียน หมายถึง ผูเ้รียนพิการท่ีมารับบริการท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทัย            
ท่ีมีอายตุั้งแต่ 7 ปีข้ึนไปทุกประเภทความพิการท่ีสามารถพูด และส่ือสารกบัผูอ่ื้นได ้

6. ผู้ปกครอง หมายถึง บิดามารดา หรือผูใ้ห้ความอุปการะเล้ียงดูผูเ้รียนพิการ และเป็นผูท่ี้พา
ผูเ้รียนพิการท่ีมารับบริการในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั  
  7. ผู้บริหาร หมายถึง ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ซ่ึงมีหน้าท่ี
บริหารจดัการศึกษาของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั  

8. ครู หมายถึง เป็นขา้ราชการครูและพนกังานราชการ ปฏิบติัหนา้ท่ีสอนใน ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวดัสุโขทยั    

9. คณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึง คณะบุคคลท่ีไดรั้บการคดัเลือกและแต่งตั้งเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ี
คอยติดตาม พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ เสนอแนะต่าง ๆ เก่ียวกบัการบริหารจดัการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 

 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

การประเมินโครงการคร้ังน้ี ผูป้ระเมินคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากผลการประเมิน ดงัน้ี 
1. เป็นสารสนเทศในการตัดสินใจพัฒนาโครงการต่อไป หรือใช้ในการปรับปรุง            

เพื่อวางแผนการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของโครงการ และสอดคล้องกับ        
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของผูเ้รียน   
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2. เป็นสารสนเทศในการก าหนดกิจกรรมและรูปแบบของการด าเนินโครงการพฒันา       
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ใหมี้ความเหมาะสมยิง่ข้ึน 

3. เป็นแนวทางในการปฏิบติังานของครูและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
ส าหรับผูเ้รียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวดัสุโขทัย  เพื่อการใช้แหล่งเรียนรู้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

4. เป็นแนวทางส าหรับผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา น าไปปรับประยุกต์ใช้ เพื่อพฒันา 
แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป 


