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คาํนํา 
 

โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ สาํนกังานบริหารงานการศึกษาพิเศษ ไดต้ระหนกัถึง

ความสาํคญัของการฟืG นฟูสมรรถภาพร่างกายของนกัเรียน เพืJอส่งเสริมการจดัการศึกษาใหน้กัเรียน

ไดเ้รียนรู้เตม็ตามศกัยภาพ สาํหรับนกัเรียนพิการทางดา้นร่างกาย หรือการเคลืJอนไหว หรือสุขภาพ 

จึงจดัโครงการฟืG นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ระยะ 2 

ปี (ปีการศึกษา 2562 - 2563) และเพืJอใหท้ราบถึงความกา้วหนา้ของการปฏิบติังานตามโครงการ วา่

เป็นไปตามทีJกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย หรือกฎเกณฑห์รือมาตรฐานทีJกาํหนดไว หรือเมืJอ

นาํโครงการไปปฏิบติัแลว้ พบว่าบางโครงการไม่บรรลุวตัถุประสงคที์Jกาํหนดไวค้วรนาํโครงการ

นัG นมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึG น อย่างไร จึงได้ประเมินโครงการนีG โดยใช้แบบจาํลอง CIPP มา

ประยกุตใ์ช ้

การประเมินครัG งนีG มีวตัถุประสงค์เพืJอประเมินโครงการฟืG นฟูสมรรถภาพและ

สุขอนามยัสําหรับนักเรียนฯ โดยใช้แบบจาํลอง CIPP ใน 4 ดา้น คือ สภาวะบริบท ปัจจยันาํเขา้ 

กระบวนการและผลผลิตของโครงการฟืG นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัฯ 

โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ มีความคาดหวงัว่า รายงานการประเมินโครงการ

ฟืG นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ โดยแบบจาํลอง CIPP 

จะเป็นประโยชน์สําหรับผูบ้ริหาร ครู และผูที้JเกีJยวขอ้งกบัการจดัการศึกษาพิเศษ ในการจดัทาํ

กิจกรรมหรือแผนงานโครงการในการฟืG นฟูสมรรถภาพนกัเรียน ในโรงเรียนเฉพาะความพิการและ

โรงเรียนทัJวไป ใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจดัการศึกษาต่อไป 
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บทคดัย่อ 
 

 การประเมินครั0 งนี0 มีวตัถุประสงค์เพืJอประเมินโครงการฟื0 นฟูสมรรถภาพและ

สุขอนามยัสาํหรับนกัเรียน โดยใชแ้บบจาํลอง CIPP แบ่งการประเมินเป็น 4 ดา้น และเพืJอเสนอแนว

ทางการพฒันาการดาํเนินงานของโครงการฟื0 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสาํหรับนกัเรียน จากการ

สุ่มกลุ่มตวัอยา่ง (Simple Random Sampling) จาํนวน 254 คน ทาํการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม 

และวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ 

ผลการศึกษาการฟื0 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสาํหรับนกัเรียนตามแบบจาํลอง 

CIPP ทั0 ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทีJ 1 การประเมินสภาพแวดล้อม พบว่า การฟื0 นฟูสมรรถภาพและ

สุขอนามยัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีJย 3.62 (𝑥!=3.62, S.D.=0.17) ดา้นทีJ 2 การประเมินปัจจยั

นาํเขา้ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลีJย 4.35 (𝑥!=4.35, S.D.=0.13) ดา้นทีJ 3 การประเมิน

กระบวนการ พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีJย 4.40 (𝑥!=4.40, S.D.=0.17) และดา้นทีJ 4 การ

ประเมินผลผลิต พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีJย 4.43 (𝑥!=4.43, S.D.=0.19) 

จากสภาพปัญหาบริบทของผูเ้รียน ซึJ งมีเงืJอนไขและขอ้จาํกดั สภาพความพิการ 

ความบกพร่องในการเคลืJอนไหวและช่วยเหลือตนเอง รวมถึงปัญหาสุขภาพ ทีJส่งผลต่อการจดั

การศึกษา และการยกระดบัคุณภาพชีวิต รวมถึงเครืJองช่วยความพิการ วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีJทาํให้

ผูเ้รียนเขา้ถึงประสบการณ์ องค์ความรู้ไดย้าก อีกทั0งอตัรากาํลงัครู บุคลากร เจา้หน้าทีJในการจดั

กระบวนการเรียนการสอน ควบคู่กบัการฟื0 นฟูสมรรถภาพ และการบริบาลทีJไม่เพียงพอ จึงมีแนว

ทางการพฒันาการดาํเนินงานทีJมีความจาํเป็นอยา่งมากในการฟื0 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัของ

นกัเรียนทีJตอ้งอาศยัเครือข่ายทีJเกีJยวขอ้งในการพฒันาผูเ้รียน และต่อยอดใหป้ระสบความสาํเร็จอยา่ง

ย ัJงยนื โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
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Abstract 
 

The assessment of the project was to evaluate the rehabilitation and health care 

project for student by using the CIPP which consists of 4 factors. They were context, input, process 

and product. The sample of the study consisted of students using the quota random sampling, 254 

persons. 

The research instruments were used for the questionnaires. The statistical techniques 

were analyzed by using descriptive statistics. The research results summarized were as follows. 

1. The Context, it was found that the rehabilitation and hygiene were at a good level 

with an average of 3.62 (𝑥!=3.62, S.D.=0.17) 

2. The Input, it was found that the overall was at a good level with an average of 4.35 

(𝑥!=4.35, S.D.=0.13) 

3. The Process, it was found that the overall was in a good level with an average of 

4.40 (𝑥!=4.40, S.D.=0.17) 

4. The Product, it was found that the overall was in a good level with an average of 

4.43 (𝑥!=4.43, S.D.=0.19) 

The problems of study were the context of students which has condition and 

restrictions from movement disability and self-care skills which including health problems that affects 

education management and promoting the quality of life which including the assistive devices of 

persons with disabilities that makes it difficult for students to access to knowledge. Moreover, the 

number of teachers, and staff in the teaching and learning process go along with the rehabilitation was 

insufficient. Therefore, the school found that it is very necessary to use the school networks that 

involved in the development of learners and continue to develop for sustainable success by focusing 

on learners. 
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บทนํา 
 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญั 
 

การศึกษาเป็นกระบวนการในการพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์ให้เป็นผูที้<มีความรู้

ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลกัษณะความดีงามตามที<ประเทศชาติตอ้งการ ดงันัKน

การจดัการศึกษาจึงมุ่งเน้นพฒันาคนของประเทศทุกคนให้มีคุณสมบติัตามที<ตอ้งการ ให้มนุษย์

สามารถดาํรงชีพอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุข ดงัที<กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั<นดาํเนินงานการจดัการศึกษา

สาํหรับคนพิการตาม อนุสญัญา CRPD (Convention on the Rights of the Persons with Disabilities) 

ซึ< งเป็นกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที<ส่งเสริมพิทกัษ ์และรับรองใหค้นพิการไดรั้บการ

คุม้ครองสิทธิมนุษยชนเสรีภาพขัKนพืKนฐาน และมีความเสมอภาคอยา่งเต็มที< พร้อมทัKงส่งเสริมการ

เคารพศกัดิV ศรีที<มีมาแต่กาํเนิดของคนพิการ ประเทศไทยได้ปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับนีK อย่าง

เคร่งครัดและเห็นอยา่งเป็นรูปธรรม 

ราชกิจจานุเบกษา (2542, หนา้ 4) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 

2542 หมวด 2 สิทธิและหนา้ที<ทางการศึกษา มาตรา 10 ระบุวา่ การจดัการศึกษาตอ้งใหบุ้คคลมีสิทธิ 

และโอกาสเสมอกนัในการรับการศึกษาขัKนพืKนฐานไม่นอ้ยกว่าสิบสองปีที<รัฐบาลตอ้งจดัให้อยา่ง

ทั<วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย การจดัการศึกษาสําหรับบุคคลซึ< งมีความบกพร่องทาง

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื<อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพล

ภาพ หรือบุคคลซึ< งไม่สามารถพึ<งตนเองได้ หรือไม่มีผูดู้แล หรือด้อยโอกาส ตอ้งจดัให้บุคคล

ดงักล่าว มีสิทธิ และโอกาสไดรั้บการศึกษาขัKนพืKนฐานเป็นพิเศษ และราชกิจจานุเบกษา (2551, หนา้ 

3) มาตรา 5 (1) (2) และ (3) ตามพระราชบญัญติัการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ พทุธศกัราช 2551 

กล่าวว่า คนพิการมีสิทธิไดรั้บการศึกษาโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายตัKงแต่แรกเกิด หรือพบความพิการจน

ตลอดชีวิต พร้อมทัKงไดรั้บเทคโนโลย ีสิ<งอาํนวยความสะดวก สื<อ บริการ และความช่วยเหลืออื<นใด

ทางการศึกษา สามารถเลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบ และรูปแบบการศึกษา โดย

คาํนึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และความต้องการจาํเป็นพิเศษของบุคคลนัKน 

ความสาํคญัดงักล่าวไดก้าํหนดใหรั้ฐตอ้งจดักระบวนการทางการศึกษา ใหบ้รรลุเป้าหมายการปฏิรูป

การศึกษาที<มุ่งให้ผูเ้รียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข สํานกับริหารงานการศึกษาพิเศษ สังกดั

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัKนพืKนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จดัการศึกษาสําหรับผูเ้รียน

พิการในประเภทต่าง ๆ ซึ< งทุกโรงเรียนจัดในรูปแบบประจาํ โดยเปิดทาํการสอนตัK งแต่ระดับ
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ประถมศึกษาถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และบางโรงเรียนเปิดถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มี

หนา้ที<ใหค้วามรู้ดา้นวชิาการทั<วไป และดา้นวชิาการ ซึ< งหนึ<งในนัKนคือ โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ จดัตัKงขึKนภายใตโ้ครงการใตร่้มพระ

บารมีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื<อนอ้มรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองคส์มเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในศุภมงคลวาระเสด็จพระราชสมภพครบ 100 พรรษา ซึ< งตรงกบั

วนัที< 21 ตุลาคม 2543 ซึ< งเป็นโรงเรียนสอนเด็กบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื<อนไหว หรือ

สุขภาพ ภายใตส้ังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัKน

พืKนฐาน จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรการศึกษาขึKนพืKนฐาน ตัKงแต่ระดบัเตรียมอนุบาลจนถึง

มธัยมศึกษาปีที< 6 นักเรียนของโรงเรียนเป็นเด็กที<มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือมีปัญหาทาง

สุขภาพ ความพิการทางร่างกายทาํให้นกัเรียนมีอุปสรรค และขอ้จาํกดัดา้นการเคลื<อนไหว โดยมี

เอกลกัษณ์ของสถานศึกษาคือ ฟืK นฟูคู่การศึกษา พฒันาคุณภาพชีวิต มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนสามารถ

ดาํรงชีวิตไดอ้ย่างอิสระเต็มตามศกัยภาพ ในช่วงเริ<มตน้ของการจดัการเรียนการสอนยงัประสบ

ปัญหา ในเรื<องของการจะพฒันาผูเ้รียนอยา่งไรจึงจะสามารถยกคุณภาพชีวิตของผูเ้รียนในโรงเรียน 

เนื<องจากเป็นโรงเรียนแรกของรัฐบาลที<ดูแลนกัเรียนกลุ่มนีK  

กระแสพระราชดาํรัสของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื<อวนัที< 11 

กุมภาพนัธ์ 2508 เมื<อคราที<พระองค์ท่านเสด็จเปิดโรงเรียนศรีสังวาลย  ์จงัหวดันนทบุรี ซึ< งเป็น

โรงเรียนของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถมัภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ชนนี ทรงดาํรัสว่า ... “ การจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการตอ้งมีการฟืK นฟูสมรรถภาพ การฝึกใหเ้ด็ก

ใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์และการฝึกอาชีพ เพื<อให้คนพิการสามารถมีอาชีพเลีKยงดูตนเองได”้...

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชไดมี้กระแสพระราชดาํรัส พระราชทานแก่

คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถมัภข์องสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ชนนี ณ พระตาํหนักจิตรลดารโหฐาน ในวนัศุกร์ที< 22 มีนาคม 2557 ว่า “...งานช่วยผูพิ้การนีK มี

ความสาํคญัอยา่งยิ<ง เพราะวา่ผูพิ้การมิไดอ้ยากเป็นผูพิ้การและอยากช่วยตนเองได ้ถา้เราไม่ช่วยเขา

ให้สามารถที<จะปฏิบติังานอะไรเพื<อชีวิตและมีเศรษฐกิจของครอบครัวจะทาํให้เกิดสิ<งที<หนกัใน

ครอบครัว หนกัแก่ส่วนรวม ฉะนัKนนโยบายที<จะทาํคือช่วยเขาให้ช่วยเหลือตนเองได ้เพื<อจะให้เขา

สามารถเป็นประโยชน์ต่อสงัคม...” 

เมื<อวนัศุกร์ที< 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2550 สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เสดจ็พระราชดาํเนินทอดพระเนตรกิจการของโรงเรียน 

ศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ทรงมีกระแสพระราชดาํรัสไวเ้ป็นแนวทาง 5 เรื<องหลกั ไดแ้ก่ ดา้นวิชาการ 

ดา้นการฟืK นฟูสมรรถภาพและการพยาบาล ดา้นสงัคม อารมณ์ จิตใจ ดา้นอาชีพ และดา้นบรรยากาศ 
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สิ< งแวดลอ้ม ทางโรงเรียนจึงไดน้้อมนาํมาใช้จดัทาํเป็นแนวทางในการจดัการศึกษา ซึ< งตอ้งให้

ความสาํคญัในการฟืK นฟูสมรรถภาพของผูเ้รียน โดยมีกระบวนการที<สาํคญัคือ การประเมินแรกรับ

นกัเรียน การจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนพร้อมกบัใหบ้ริการฟืK นฟูสมรรถภาพร่างกาย จนถึงการ

ส่งต่อให้ผูเ้รียนไดฝึ้กประกอบอาชีพไดจ้ริง และวนัจนัทร์ที< 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558 เสด็จพระ

ราชดาํเนินเปิดอาคาร 100 ปี บรมราชชนนีการุณย ์และอาคาร 110 ปี นวมินทรบรมราชชนนี รวมทัKง

ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี อีกทัKงพระองคท่์านไดท้รงติดตามการดาํเนินงาน ทัKง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น

วิชาการ ดา้นฟืK นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั  ดา้นอาชีพเพื<อการมีงานทาํ และดา้นอารมณ์ สังคม 

เพื<อเอืKอต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน และทรงงานร่วมกบัผูบ้ริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา 

เครือข่ายที<เกี<ยวขอ้ง ในการติดตาม โครงการในเรื<องที<พระองคท่์านเคยดาํริไว ้เมื<อปี 2550 ทรงเห็น

การพฒันา เปลี<ยนแปลง ที<เกิดกบัผูเ้รียน โรงเรียน ตามลาํดบั และทรงไดพ้ระราชทานแนวทางการ

พฒันานกัเรียน โรงเรียน ตามสถานการณ์โลกที<เปลี<ยนไปอยา่งรวดเร็ว เกี<ยวกบัประเดน็ต่าง ๆ ดงันีK  

1. การพฒันาคนพิการควรไดรั้บการพฒันาตัKงแต่เริ<มแรก ส่งเสริมการเรียนรู้

ตามความสนใจ และเหมาะสมตามศกัยภาพ 

2. ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ควรจดัสรรเครื<องคอมพิวเตอร์ใหเ้หมาะสมกบั

อตัราการใชง้านของนกัเรียน โดยอตัราส่วนเครื<องคอมพิวเตอร์ต่อนกัเรียน คือ 1 ต่อ 2 

3. ดา้นการฟืK นฟูสมรรถภาพ โครงการผา่ตดัแกไ้ขความพิการ ควรดาํเนินการ

อยา่งต่อเนื<อง และการปรับระดบัโตะ๊ เกา้อีK  ใหเ้หมาะสมกบันกัเรียนแต่ละบุคคล 

4. ดา้นงานอาชีพ ควรยกระดบัผลิตภณัฑใ์หไ้ดม้าตรฐาน เพิ<มมูลค่า 

5. ดา้นการศึกษาต่อของนกัเรียน ดงัเช่นตวัอยา่งของนายณฐัมยั แกว้หลา้ ควร

ไดรั้บการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา ซึ< งถือวา่นายณฐัมยัเป็นแบบอยา่งในการสร้างแรงบนัดาลใจ

ใหแ้ก่นกัเรียนคนอื<น ๆ ที<สามารถมีรายไดร้ะหวา่งกาํลงัศึกษา 

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่จึงได้จัดให้มีโครงการฟืK นฟูสมรรถภาพและ

สุขอนามยัสาํหรับผูเ้รียน เป็นการตอบสนองต่อเอกลกัษณ์ของโรงเรียน คือ ฟืK นฟูคู่การศึกษา พฒันา

คุณภาพชีวิต โดยพฒันาจากงานประจาํของโรงเรียน โดยมีเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพชีวิต และ

ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยไดน้าํกลยทุธ์ของสาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษ และระดมสมองเพื<อจดั

โครงการ และการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที<เกี<ยวขอ้ง เพื<อประกอบกบักลยทุธ์การดาํเนินงาน โดย

แนวทางทางการดาํเนินงานที<สาํคญัของโรงเรียนไดแ้ก่ การบริการช่วยเหลือ และคดักรองระยะแรก

รับสาํหรับบุคคลที<มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื<อนไหว หรือสุขภาพ โดยเร็วที<สุดแก่

บุคคลทนัทีที<ไดรั้บการวินิจฉยั หรือประเมินคดักรองวา่มีความพิการหรือมีความบกพร่อง ใหไ้ดรั้บ

บริการจากนกัวิชาชีพที<หลากหลายทัKงดา้นการศึกษา ดา้นสุขภาพอนามยั การบาํบดัรักษา ตลอดจน
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ป้องกนัความพิการที<จะเกิดขึKน จากนัKนส่งต่อเขา้สู่ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนควบคู่กบัการจดั

การศึกษา ซึ< งระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมีกระบวนการดาํเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งมี

ขัKนตอนพร้อมดว้ยวิธีการ และเครื<องมือการทาํงานที<ชดัเจน โดยมีครูที<ปรึกษา ครูประจาํเรือนนอน 

นักสหวิชาชีพ เจ้าหน้าที<บริบาล เป็นบุคลากรหลกัในการดาํเนินการ และมีการประสานความ

ร่วมมืออย่างใกลชิ้ดกบัครูที<เกี<ยวขอ้ง หรือบุคลากรภายนอก รวมทัKงการสนับสนุนส่งเสริมจาก

โรงเรียนซึ< งครูประจาํชัKนตอ้งดาํเนินการ 5 ขัKนตอน ไดแ้ก่ การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล การคดั

กรองนกัเรียน การส่งเสริมและพฒันานกัเรียน การป้องกนัและแกปั้ญหา และการส่งต่อ  

จากการดาํเนินงานในปีการศึกษา 2562-2563 โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ไดมี้

การปรับเปลี<ยน พฒันาแนวทางการดาํเนินโครงการ ให้เหมาะสมกบัสภาพบริบท สังคม และการ

ปฏิบติั ไดน้าํเสนอ รูปแบบการดาํเนินโครงการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที<เขา้มาศึกษาดูงาน จนไดรั้บ

การยอมรับ แต่โครงการดงักล่าว เป็นโครงการใหม่ ยงัไม่มีการกาํหนดตวัชีKวดั การประเมินผลการ

ดาํเนินงาน และผลผลิตที<เกิดจากกระบวนการเรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วมที<ชดัเจน โดยในการประเมิน

โครงการนัKน สิ<งที<สาํคญัอยา่งยิ<งก็คือ การใชรู้ปแบบประเมินที<มีความเหมาะสมโดยจะตอ้งเลือกให้

สอดคลอ้งกบัความจาํเป็นหรือความตอ้งการของวตัถุประสงค์ในการประเมิน ในการวิจยัครัK งนีK  

โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ได้ศึกษารูปแบบการประเมินโครงการฝึกอบรมจากหลากหลาย

รูปแบบต่าง  ๆ  และได้ตัดสินใจเลือกรูปแบบการประเมินโครงการแบบ  CIPP Model ของ 

Stufflebeam เพราะว่ารูปแบบการประเมินแบบ CIPP เป็นการประเมินทัKงระบบ โดยมองทุกส่วน

และทุกองคป์ระกอบของโครงการและสามารถประเมินขอ้มูลที<เกี<ยวขอ้งกบัโครงการไดค้รอบคลุม

ทุกดา้นทัKงในดา้นตวัโครงการ กระบวนการฟืK นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั การวดัและประเมิน ครู 

นักเรียน นอกจากนีK  รูปแบบการประเมินโครงการ แบบ CIPP เป็นรูปแบบให้แนวปฏิบติัในการ

ประเมินอยา่งเป็นขัKนตอนอยา่งละเอียด โดยมีการวางแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งชดัเจน และ

เป็นระบบว่าตอ้งใชข้อ้มูลอะไรเพื<อการตดัสินใจเรื<องใดเกี<ยวกบัโครงการ ทาํให้ขอ้มูลที<ไดเ้ป็น

ประโยชน์และมีคุณภาพตอบสนองวตัถุประสงคข์องการประเมิน 

รูปแบบการประเมิน CIPP เป็นการนาํตวัอกัษรตวัแรกของมิติการประเมิน 4 ดา้น

มาประกอบกนั ไดแ้ก่ การประเมินบริบท (Context) ปัจจยันาํเขา้ (Input) กระบวนการ (Process)และ

ผลผลิต  (Product) ซึ< งสตัฟเฟิลบีม  พัฒนานําเสนอขึK นโดยมีพืKนฐานมาจากการเรียนรู้หรือ

ประสบการณ์การกระทาํการประเมินโครงการทางการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาตัKงแต่กลางปี

1960 โดยตอ้งการที<จะแกไ้ขขอ้ผดิพลาดหรือขอ้จาํกดัของรูปแบบการประเมินแบบดัKงเดิม อาทิ การ

ออกแบบการทดลองการประเมินอิงวตัถุประสงคแ์ละการทดสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิV ทางการเรียน

รูปแบบหรือวิธีการประเมินแบบดัKงเดิมมีขอ้จาํกดั ในการศึกษาหาคาํตอบเกี<ยวกบัโครงการทาง
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การศึกษาในสมยันัKน จึงทาํให้เกิดการพฒันารูปแบบการประเมินใหม่ ๆ เพื<อหาคาํตอบเกี<ยวกบั

โครงการทางการศึกษาอยา่งรอบดา้นหลายแง่มุมมากขึKน ซึ< งรูปแบบการประเมิน CIPP ก็เป็นหนึ<ง

ในรูปแบบการประเมินอื<น ๆ ที<นกัประเมินในยคุนัKนพฒันานาํเสนอไว ้รูปแบบการประเมิน CIPP 

ปรากฏขึKนเป็นลายลกัษณ์ชัดเจนในหนังสือชื<อ Educational Evaluation and Decision-making ซึ< ง

ตีพิมพ์ในปี1971 และปรับปรุงอีกครัK งในปี 2007 ในหนังสือ Evaluation Theory Models and 

Applications ตวัอยา่งของการวิจยัประเมินโครงการที<มีแนวคิดจากการประเมินรูปแบบ CIPP เช่น 

การประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ เทศบาลตาํบลตะเคียนเตีK ย อาํเภอบางละมุง 

จงัหวดัชลบุรี (ณัฐวรรณ แยม้ละมยั และ สุณี หงษ์วิเศษ, 2561) การประเมินโครงการโรงเรียน

คุณธรรมโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model) โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร

สํานักงานเขตพืKนที<การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 (ยุพิน รอดประพนัธ์, 2561) การ

ประเมินโครงการบา้นนกัวิทยาศาสตร์นอ้ย ประเทศไทย : กรณีศึกษา สาํนกังานเขตพืKนที<การศึกษา

ประถมศึกษาและกาฬสินธ์ุ เขต 2 (รําไพ แสงนิกุล, 2559) การประเมินโครงการคืนครูให้นกัเรียน

โดยประยกุตใ์ชรู้ปแบบการประเมิน CIPP Model สังกดัสาํนกังานเขตพืKนที<การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 3 (โสภา แซ่ลี, 2558) และการวิจยัเรื<องการประเมินผลโครงการป้องกนัการฆ่าตวั

ตายเมืองโกเซียง ไตห้วนั โดยใชก้ารประเมินรูปแบบ CIPP (Ho et al., 2011) เป็นตน้ 

จากเหตุผลที<กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่จึงสนใจศึกษาวิจยั

โครงการฟืK นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสาํหรับนกัเรียน ตามรูปแบบ CIPP Model ของสตฟัเฟิล

บีม (Stufflebeam)  เพื<อตอ้งการประเมินผลการดาํเนินการทัKง 4 ดา้น คือ ดา้นบริบท ดา้นปัจจยันาํเขา้ 

ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต รวมถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพื<อนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงแนวทางการดําเนินการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล นกัเรียนสามารถไดรั้บการคดักรองแรกรับ การฟืK นฟูสมรรถภาพ ระบบดูแลช่วยเหลือ 

และการส่งเสริมทกัษะอาชีพอยา่งเหมาะสมตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล และปรับปรุงแนวทางการ

ดาํเนินงาน ใหเ้หมาะสมกบัสภาพบริบท และสงัคมของโรงเรียนต่อไป 
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1.2 คาํถามการวจัิย 
 

1.2.1 สภาพบริบททั<วไปในการดาํเนินงานตามโครงการฟืK นฟูสมรรถภาพและ

สุขอนามยัสาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ มีความเหมาะสม สอดคลอ้งหรือไม่เพียงใด 

1.2.2 ปัจจยันาํเขา้ในการดาํเนินงานตามโครงการฟืK นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั

สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ มีความเหมาะสม สอดคลอ้งหรือไม่เพียงใด 

1.2.3 กระบวนการจัดกิจกรรมของโครงการฟืK นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัย

สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ มีความเหมาะสม สอดคลอ้งหรือไม่เพียงใด 

1.2.4 ความสําเร็จดา้นผลผลิตจากการดาํเนินงานโครงการฟืK นฟูสมรรถภาพและ

สุขอนามยัสาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ มีมากนอ้ยเพียงใด 

1.2.5 ปัญหา และอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการฟืK นฟูสมรรถภาพและ

สุขอนามยัสาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ มีอะไรบา้ง และมีมากนอ้ยเพียงใด 
 

1.3 วตัถุประสงค์การวจัิย 
 

1.3.1 เพื<อประเมินโครงการฟืK นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัยสําหรับนักเรียน

โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่โดยใชแ้บบจาํลอง CIPP  

1.3.2 เพื<อเสนอแนวทางการพฒันาการดาํเนินงานของโครงการฟืK นฟูสมรรถภาพ

และสุขอนามยัสาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

 

1.4 ขอบเขตการวจัิย 
 

1.4.1 ขอบเขตเนืKอหา 

เพื<อประเมินผลการปฏิบติังาน โครงการฟืK นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั

สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ โดยแบบจาํลอง CIPP ของสตฟัเฟิลบีม โดยใชก้รอบ

แนวคิดตามรูปแบบการประเมินโครงการ 4 ดา้น คือ ดา้นบริบท ดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้นกระบวนการ 

ดา้นผลผลิต และปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไ้ข ตามกิจกรรมของโครงการทัKง 4 กิจกรรม 

ประกอบดว้ย 

1.4.1.1 กิจกรรมประเมินแรกรับนกัเรียน 

1.4.1.2 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

1.4.1.3 กิจกรรมฟืK นฟูสมรรถภาพและสุขภาพมยัสาํหรับนกัเรียน 

1.4.1.4 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื<อการมีงานทาํ 
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1.4.2 ขอบเขตประชากร 

ประชากร ประกอบดว้ย ครู บุคลากร นกัเรียน(ชัKน ป.1 ถึง ม.6) คณะกรรมการ

สถานศึกษาขัKนพืKนฐาน และผูป้กครอง โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ภาคเรียนที< 1 ปีการศึกษา 2562 

รวมทัKงสิKน 576 คน 

กลุ่มตัวอย่าง  ประกอบด้วย  ครู  บุคลากร  นักเ รียน(ชัK น  ป .1  ถึง  ม .6) 

คณะกรรมการสถานศึกษาขัKนพืKนฐาน และผูป้กครอง โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ภาคเรียนที< 1 ปี

การศึกษา 2562 จาํนวน 390 คน โดยใชต้ารางกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งของเครจซี<และมอร์แกน Krejcie 

and Morgan (1970, p. 608-610) จากนัKนใชก้ารสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 

1.4.3 ขอบเขตระยะเวลา  

เดือน เมษายน 2562 ถึง มีนาคม 2564 
 

1.5 ประโยชน์ทีAได้รับ 
 

1.5.1 โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่นาํขอ้มูลที<ไดรั้บ ไปเป็นขอ้มูลพืKนฐานในการ

จดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

1.5.2 โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่นาํความรู้ที<ไดรั้บ ไปพฒันาการดาํเนินกิจกรรม

ของโรงเรียน ในการฟืK นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ<งขึKน 

1.5.3 นกัเรียนที<มีความบกพร่องทางดา้นร่างกาย หรือการเคลื<อนไหว หรือสุขภาพ 

ไดรั้บการฟืK นฟูสมรรถภาพและการดูแลสุขอนามยัไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

1.5.4 ผูเ้กี<ยวขอ้งกบัการจดัการศึกษาของโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ โรงเรียน

เฉพาะความพิการ โรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพืKนที<การศึกษา สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขัKนพืKนฐาน และสถานประกอบการ สามารถนาํผลการประเมินไปใชเ้ป็นแนวทางในการ

กาํหนด วางแผน แกไ้ข ปรับปรุง ส่งเสริม และพฒันารูปแบบการฟืK นฟูสมรรถภาพ และสุขอนามยั

ของโรงเรียนในสังกดัให้เกิดประสิทธิภาพยิ<งขึKน โดยตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริหาร และ

ครูผูส้อน 

 

1.6 นิยามศัพท์ 

 1.6.1 โครงการฟืK นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัยสําหรับนักเ รียนโรงเรียน 

ศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ หมายถึง แผนงาน กิจกรรม ของโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ที<จดัทาํขึKนเพื<อ

พฒันาผูเ้รียนควบคู่ไปพร้อมกบัการศึกษา ประกอบไปดว้ยกิจกรรมย่อย ไดแ้ก่ กิจกรรมประเมิน
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แรกรับนักเรียน กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมฟืK นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั 

และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื<อการมีงานทาํ 

 1.6.2 การประเมินโครงการ หมายถึง การศึกษาเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานของ

โครงการกบัวตัถุประสงค ์หรือเป้าหมายของโครงการที<กาํหนดไว ้โดยตอ้งมีการรวบรวมขอ้มูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลอย่างเป็นระบบ ระเบียบ เพื<อให้ไดข้อ้มูลสารสนเทศที<มีประสิทธิภาพ ในการ

ประเมินโครงการนีK ผูว้ิจยันํารูปแบบการประเมินของสตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam) ประกอบด้วย  

4 ด้าน คือ 1) ด้านบริบท 2) ด้านปัจจัยนําเขา้ 3) ด้านกระบวนการ และ 4) ด้านผลผลิต มาเป็น

แนวทางในการประเมินโครงการ 

  1.6.2.1 ดา้นบริบท (Context) หมายถึง การประเมินความสอดคลอ้งนโยบาย

ของรัฐ แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ นโยบายระดับกระทรวง และเขตพืKนที< ความสอดคล้องกับ

นโยบาย ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ ความสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความ

ตอ้งการ 

  1.6.2.2 ดา้นปัจจยันาํเขา้ (Input) หมายถึง ประเมินความเพียงพอ และเหมาะสม

ของงบประมาณ สิ< งสนับสนุนและเทคโนโลยี บุคลากร แผนงานโครงการ การจัดระบบการ 

ฟืK นฟูสมรรถภาพ และสุขอนามยันกัเรียน เพื<อใหบ้รรลุตามเป้าหมายของโครงการ 

  1.6.2.3 ดา้นกระบวนการ (Process) หมายถึง การประเมิน การวางแผน/การ

กาํหนดโครงการยอ่ย ไดแ้ก่ การประเมินแรกรับ ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน การฟืK นฟูสมรรถภาพ

และสุขอนามยั การส่งเสริมอาชีพเพื<อการมีงานทาํ การจดัองคก์ร การจดับุคลากร การสั<งการ/การ

มอบหมายงาน และการควบคุม/ ติดตามผล 

  1.6.2.4 ดา้นผลผลิต (Product) หมายถึง การประเมินผลที<ไดรั้บ (Output) ไดแ้ก่ 

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการดูแลนกัเรียน ผูป้กครองพึงพอใจต่อการดาํเนินโครงการ และ

ประเมินผลลพัธ์ (Outcome) คือนกัเรียนสุขภาพอนามยัที<พึงประสงค ์และสามารถช่วยเหลือตนเอง

ในการทาํกิจวตัรประจาํวนั การดาํรงชีวติ รวมถึงการประกอบอาชีพ ไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

 1.6.3 การฟืK นฟูสมรรถภาพร่างกายและสุขอนามยั หมายถึง การจดับริหารดา้น

สุขภาพที<ต่อเนื<อง และเชื<อมโยงระหวา่งการดูแลในครอบครัว ชุมชน และสถาบนั ซึ< งผูดู้แลอาจเป็น

บุคลากรวิชาชีพทางดา้นสุขภาพ ครู ผูป้กครอง ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดว้ยการบริหารจดัการ และ

ปฏิบติัอย่างเป็นระบบ และต่อเนื<อง โดยเน้นให้สามารถประกอบกิจวตัรประจาํวนั (Activity of 

Daily Living: ADL) อยูใ่นโรงเรียนและสังคม ไดอ้ยา่งมีคุณภาพชีวิตดีที<สุดเต็มตามศกัยภาพ โดย

คาํนึงถึงความเป็นตวัของตวัเอง ความเป็นอิสระ และศกัดิV ศรีความเป็นมนุษย ์
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 1.6.4 บุคลากร หมายถึง ผูที้<ปฏิบติัหน้าที<เกี<ยวกบัการบริหารจดัการสถานศึกษา 

และปฏิบติัหนา้ที<การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา สนบัสนุนหรือส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริม

สนบัสนุนการปฏิบติังานของบุคลากรในสายวิชาชีพครู และดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในดา้นต่าง ๆ  

ที<เป็นประโยชน์กบัสถานศึกษาและตวัผูเ้รียน ทัKงผูมี้วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ และตาํแหน่งทาง

วิชาการ ซึ< งไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูส้อน เจา้หนา้ที< ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาที<ปฏิบติั

หนา้ที<ภายในโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

 1.6.5 งบประมาณ หมายถึง เงินที<ไดรั้บจดัสรรจากรัฐบาล เพื<อใชใ้นการบริหารจดั

การศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

 1.6.6 วสัดุ อุปกรณ์ หมายถึง สิ<งอาํนวยความสะดวกในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการ

ประยกุตใ์ชเ้ครื<องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ มาเป็นสื<อในการจดัการ และบริหารการศึกษา ทัKงนีK เพื<ออาํนวย

ความสะดวกสบาย และความคล่องตวัในการทาํงานทุก ๆ ดา้น และเพื<อเพิ<มประสิทธิภาพในการ

ทาํงานใหดี้ยิ<งขึKน 

 1.6.7 การบริหารจดัการ หมายถึง การจดัระบบการบริหารองคก์าร การให้บริการ

อื<น ๆ เพื<อให้บรรลุตามมาตรฐาน คุณภาพ และเป้าหมายที<กาํหนดไว ้โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัคือ 

การประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุน และอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการศึกษาทุก

รูปแบบ โดยมุ่งใหส้ถานศึกษามีการใชน้วตักรรม และเทคโนโลยอียา่งเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง องค์กร และชุมชน เพื<อให้การจดัการศึกษามีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล 

 1.6.8 โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ หมายถึง โรงเรียนเฉพาะความพิการสําหรับ

ผูเ้รียนที<มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื<อนไหวหรือสุขภาพ เป็นการจดัการศึกษาใน

รูปแบบเฉพาะประเภทความพิการแต่ละประเภท โดยจดัในทุกระดบัตัKงแต่ชัKนเรียนเตรียมความ

พร้อมก่อนประถมศึกษา และมธัยมศึกษา มีทัKงการศึกษาสายสามญั และสายอาชีพ มีการจดัทาํ

หลกัสูตรเฉพาะประเภทความพิการที<สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นของแต่ละกลุ่ม มีการจดัการ

โปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล การมีบุคลากรที<เชี<ยวชาญ รวมทัKงมีสื<อ เทคโนโลยสิี<งอาํนวยความ

สะดวก และบริการที<เพียงพอ และมีคุณภาพ 

 1.6.9 นกัเรียน หมายถึง นกัเรียนที<มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือการ

เคลื<อนไหว ซึ< งกาํลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ที<ไดรั้บการฟืK นฟูสมรรถภาพร่างกาย

และสุขอนามยั 

 1.6.10 ผูบ้ริหาร หมายถึง ผูอ้าํนวยการโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ หรือผูที้<ไดรั้บ

การแต่งตัKงใหมี้หนา้ที<บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 
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 1.6.11 ครู หมายถึง ขา้ราชการครู พนกังานราชการ หรือครูอตัราจา้ง ที<ทาํหน้าที<

ปฏิบติัการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

 1.6.12 คณะกรรมการสถานศึกษาขัKนพืKนฐาน หมายถึง ผูที้<ไดรั้บการคดัเลือกจาก

สถานศึกษาและไดรั้บการแต่งตัKงจากผูอ้าํนวยการสํานกับริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขัKนพืKนฐาน พ.ศ.2547 มีหน้าที< ร่วมกับ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาในการบริหารจดัการสถานศึกษา ใหค้วามช่วยเหลือ สนบัสนุนสถานศึกษาใน

ดา้นต่าง ๆ ซึ< งประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนองคก์รส่วน

ทอ้งถิ<น ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า ผูท้รงคุณวฒิุ และพระภิกษุ 

 1.6.13 ผูป้กครองนักเรียน หมายถึง ผูที้< เป็นบิดา มารดา หรือบุคคลอื<นใดที<มี

ความสมัพนัธ์กบัเดก็ ใหก้ารอบรมเลีKยงดู ใหก้ารศึกษาและความช่วยเหลือแก่เดก็  

 



บทที$ 2 

วรรณกรรมที$เกี$ยวข้อง 
 

 

2.1 แนวคดิ และทฤษฎ ีและงานวจัิยที3เกี3ยวข้อง 

 การประเมินโครงการฟื/ นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสําหรับนกัเรียนโรงเรียน  

ศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ โดยแบบจาํลอง CIPP มีของเขตการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยั

ทีNเกีNยวขอ้งเพืNอใชเ้ป็นพื/นฐาน แนะแนวทางการศึกษาตามลาํดบั ดงันี/  

  2.1.1 โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

  2.1.2 การฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ 

  2.1.3 แผนการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ 

  2.1.4 หลกัการแนวคิดเกีNยวกบัการประเมินโครงการ 

  2.1.5 งานวจิยัทีNเกีNยวขอ้ง 
 

 2.1.1 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 

  2.1.1.1 ขอ้มูลทัNวไป 

   ชืNอสถานศึกษา โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

   ตั/งอยูเ่ลขทีN 50 หมู่ 10 ตาํบลหนองหาร อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

   โทรศพัท ์053-498 145 โทรสาร 053-498 146 

   E-mail: SWCM16@gmail.com Website: www.swcm.ac.th 

   สงักดัสาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั/นพื/นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

   เปิดสอนระดบัระดบัชั/นอนุบาลปีทีN 1 ถึงระดบัชั/นมธัยมศึกษาปีทีN 6 และ

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาเกษตรกรรมและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเรียนร่วมในสายสามญั 

และสายอาชีพ 

   ปัจจุบนั มีหอ้งเรียนทั/งหมด 31 หอ้งเรียน 

   ชืNอผูอ้าํนวยการโรงเรียน นางพวงทอง ศรีวลิยั 

  2.1.1.2 สญัลกัษณ์ อตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ ของโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

   1) ความหมาย ตราสญัลกัษณ์ประจาํโรงเรียน 

    เป็นเครืNองหมายรูป พระนามาภิไธยยอ่ (สมเดจ็พระศรีนครินทราบรม

ราชชนนี) ส.ว.(สีแดง) ภายใต ้รัศมี (สีแดง) อยู่เหนือรูปสัญลกัษณ์ คนพิการใชไ้มค้ ํ/ ายนั และนัNง
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รถเข็น (สีเหลือง) บรรจุอยู่ภายในเส้นรอบวง รูปดอกบวั (สีขาว) เส้นขอบสีนํ/ าเงิน และมีอกัษร

ขอ้ความ โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ อยูด่า้นล่าง 

   2) อกัษรยอ่ ส.ว.ชม.ขนาดความสูง 1 ซม.(สีนํ/าเงิน)  

   3) ปรัชญาโรงเรียน เทิดทูนองคส์มเดจ็ยา่ พึNงพาอยา่งอิสระ มานะใฝ่เรียนรู้ 

เก่งคู่คุณธรรม 

   4) สีประจาํโรงเรียน 

    สีแดง หมายถึง ชาติ เพืNอปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักชาติ มีความ

ภาคภูมิใจในความ เป็นไทย รู้จกัอนุรักษ ์หวงแหน และสืบสานศิลปวฒันธรรมประเพณีอนัดีงาม

ของทอ้งถิNน และของประเทศไทย เป็นสีประจาํพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

เพืNอให้นกัเรียนระลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณทีNพระนามาภิไธยของสมเด็จยา่ “ศรีสังวาลย”์ เป็นชืNอ

ของโรงเรียนถือเป็น มหาสิริมงคลสูงสุด 

    สีขาว หมายถึง ศาสนา เป็นสีแห่งความบริสุทธิ\  ดว้ยหลกัความเชืNอ

ทีNวา่คนเราเกิดมาทุกคนยอ่มมีจิตใจ ทีNบริสุทธิ\ เหมือนผา้ขาวพร้อมทีNจะไดรั้บการฟื/ นฟูพฒันาใหเ้ป็น

คนดี มีคุณค่า มีคุณธรรม-จริยธรรม โดยยดึหลกัธรรมคาํสอนของศาสนาเป็นเครืNองยดึเหนีNยวจิตใจ

ในการประพฤติปฏิบติัตนเพืNอความเป็นสมาชิกทีNดีของครอบครัว เป็นพลเมืองดีของชุมชน สังคม

และประเทศชาติ 

    สี เหลือง  หมายถึง  สีแห่งสติ ปัญญา  โดยยึดหลักว่ า ทุกคนมี

ความสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเองไดต้ามธรรมชาติ และตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล เป็นสี

ประจาํพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลทีN 9) เพืNอให้สํานึกถึง 

พระมหากรุณาธิคุณ ทีNทรงห่วงใยผูพิ้การ และปลูกฝังจิตสํานึกทีNถูกต้องเกีNยวกับการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

   5) ตน้ไมป้ระจาํโรงเรียน: ตน้ราชพฤกษ ์

   6) เอกลกัษณ์ของโรงเรียน ฟื/ นฟูคู่การศึกษา พฒันา (คุณภาพชีวิต) อยา่ง

ต่อเนืNอง 

   7) อัตลักษณ์ของโรงเรียน พึN งตนเอง ดาํรงชีวิตอย่างอิสระ ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   8) วิสัยทศัน์ พฒันาแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพชีวิต เพืNอผลสัมฤทธิ\ ทีNดี 

ศกัดิ\ ศรี และการมีงานทาํ นอ้มนาํเศรษฐกิจพอเพียง 
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   9) พนัธกิจ 

    1. พฒันาการจัดการศึกษา สําหรับนักเรียนทีNมีความบกพร่องทาง

ร่างกายหรือการเคลืNอนไหวหรือสุขภาพ ควบคู่กับการฟื/ นฟูทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 

สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม และการจัดการศึกษาเพืNอการมีงานทาํ ดาํเนินชีวิตตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 

    2.  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานของบุคลากรเพืNอเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

    3. มุ่งเนน้การจดัการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และส่งเสริม

ประชาสมัพนัธ์ พฒันาระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศของสถานศึกษาอยา่งต่อเนืNอง 

    4. พฒันาการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายอย่าง

โปร่งใส และคุม้ค่าใหส้ามารถจดัการศึกษาไดต้ามนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

   10) เป้าประสงค ์

    1. นกัเรียนมีพฒันาการทางดา้นร่างกาย สังคม อารมณ์ สติปัญญา มี

คุณธรรม จริยธรรม และงานอาชีพ เตม็ศกัยภาพ ดาํเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ 

    3. โรงเรียนมีการบริหารจดัการศึกษาทีNเป็นระบบอย่างโปร่งใสและ

คุม้ค่า 

    4. ผูป้กครอง ชุมชน สถาบนั และองคก์ร เขา้มามีส่วนร่วมตลอดจน

ระดมทรัพยากรเพืNอพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 

   11) กลยทุธ์สถานศึกษา 

    1. พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามนโยบายของ สพฐ.ทั/งพฒันาการทางดา้น

ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังจิตสํานึกในสถาบนัชาติ ศาสนา 

พระมหากษตัริย ์และส่งเสริมงานอาชีพดว้ยวิธีการทีNหลากหลาย ดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

    2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพฒันาประสิทธิภาพบุคลากร ใน

ดา้นการจดัการเรียนรู้ สืNอ เทคโนโลย ีสิNงอาํนวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออืNนใดทาง

การศึกษา ภาษา และการสืNอสาร เขา้สู่การเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษทีN 21 

    3. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยเน้นกระบวนการ 

ประชารัฐ มีการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ พฒันาระบบเทคโนโลย ีและสารสนเทศของโรงเรียนอยา่ง

ต่อเนืNอง ใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
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    4. ส่งเสริม และพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการสถานศึกษาอย่าง

โปร่งใส และคุม้ค่า โดยใชก้ระบวนการประชารัฐ 

  2.1.1.3 ประวติัโรงเรียน (โดยยอ่) 

   โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ประกาศจดัตั/งเมืNอวนัทีN 26 สิงหาคม 2543 

ภายใตโ้ครงการใตร่้มพระบารมีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพืNอนอ้มรําลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณแห่งองคส์มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในศุภมงคลวาระเสด็จพระราชสมภพ

ครบ 100 พรรษา ซึN งตรงกบัวนัทีN 21 ตุลาคม 2543 

   วนัทีN 16 ตุลาคม 2544 สมเดจ็พระพีNนางเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาเจิมแผน่ดวงศิลาฤกษส์ร้างโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ และ

กาํหนดพิธีวางศิลาฤกษ ์วนัทีN 21 ตุลาคม 2544 โดย ท่านผูห้ญิงสุมาลี จาติกวนิช เป็นประธานในพิธี 

เป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ สังกดัสาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษ สาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั/นพื/นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ใหบ้ริการนกัเรียนทีNมีความบกพร่องทาง

ร่างกายหรือการเคลืNอนไหวหรือสุขภาพ จดัการเรียนการสอนแบบสหศึกษา รับทั/งนกัเรียนประจาํ

และไป-กลบั ตั/งแต่ระดบัชั/นอนุบาลศึกษา ถึงระดบัชั/นมธัยมศึกษาปีทีN 6 และระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพสาขาเกษตรกรรมและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเรียนร่วมในสายสามญั และสายอาชีพ 

   โรงเรียนเปิดดาํเนินการจดัการเรียนการสอน ตั/งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็น

ตน้มา โดยไดต้ั/งสํานักงานชัNวคราวทีNโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร และสํานักงานของศูนย์

การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 โดยนายประหยดั ทรงคาํ เป็นผูอ้าํนวยการศูนยใ์นขณะนั/น ซึN งอยู่

ระหว่างทีNกาํลงัดาํเนินการก่อสร้างโรงเรียน และมีการจดัการเรียนการสอนในระดบัชั/นอนุบาล  

ชั/นประถมศึกษาปีทีN 1 ชั/นประถมศึกษาปีทีN 3 และชั/นมธัยมศึกษาปีทีN 1 มีนกัเรียนทั/งหมด 40 คน 

บริหารงานโดย นางกญัจนี จนัทรรัตน์ เป็นผูบ้ริหารคนแรก และ มีครูผูส้อน 6 คน หลงัจากก่อสร้าง

โรงเรียนเป็นทีNเรียบร้อยแลว้ จึงไดย้า้ยทีNทาํการชัNวคราวของโรงเรียนมายงัทีNทาํการปัจจุบนั ตั/งแต่

วนัทีN 9 พฤษภาคม 2547 เป็นตน้มา 

   ปีการศึกษา 2547 มีคาํสัNงให้นายประหยดั ทรงคาํ ผูอ้าํนวยการศูนย์

การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จงัหวดัเชียงใหม่ รักษาราชการในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

ศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ เนืNองจากผูบ้ริหารไดย้า้ยไปดาํรงตาํแหน่งในสถานศึกษาอืNน 

   วนัทีN 14 เดือนกนัยายน พ.ศ.2548 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั/น

พื/นฐาน สาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษ มีคาํสัNงอนุมติัให้ นางพวงทอง ศรีวิลยั ผูอ้าํนวยการศูนย์

การศึกษาพิเศษ ประจาํจงัหวดัพิจิตร ยา้ยมาดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการ โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

จนถึงปัจจุบนั 
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   ในวนัศุกร์ทีN 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2550 สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาํเนินทอดพระเนตรกิจการของ

โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ทรงมีกระแสพระราชดาํรัสไวเ้ป็นแนวทางกบัโรงเรียนศรีสังวาลย์

เชียงใหม่ 5 เรืNองหลกั คือ 

   1) ดา้นวิชาการ ควรจดักระบวนการเรียนการสอนทีNเหมาะสมกบันกัเรียน

เป็นรายบุคคลตามศกัยภาพ สนบัสนุนส่งเสริมนกัเรียนทีNมีความสามารถพิเศษ ใหเ้ขาไดเ้รียนในสิNง

ทีNเขาตอ้งการเรียน และตอ้งการเป็นในอนาคต ทั/งในสายสามญัและสายอาชีพ การส่งเด็กเรียนร่วม

เป็นวธีิทีNดีทีNสุด เนืNองจากเดก็จะไดมี้ทกัษะชีวติ ทกัษะสงัคม ทกัษะอาชีพอยา่งแทจ้ริง 

   2) ดา้นการฟื/ นฟูสมรรถภาพและการพยาบาล นกัเรียนทีNมีความตอ้งการ

จาํเป็นพิเศษ ควรจดับริการสืNอเทคโนโลยี สิNงอาํนวยความสะดวก และความช่วยเหลืออืNนใดทาง

การศึกษาเป็นรายบุคคล ทั/งเครืN องช่วยความพิการ กายอุปกรณ์ กิจกรรมบาํบดั กายภาพบาํบดั  

อาชาบาํบดั รวมถึงการคดักรองเพืNอผา่ตดัแกไ้ขความพิการอยา่งต่อเนืNองเหมาะสม สามารถใชชี้วิต

อยู่ในสังคมไดอ้ย่างปกติสุข มีสัมมาชีพ มีเกียรติภูมิแห่งตน และมีศกัดิ\ ศรีของความเป็นมนุษยที์N

สมบูรณ์ และเป็นการยกระดบัคุณภาพชีวติของคนพิการได ้

   3) ดา้นสังคม อารมณ์ จิตใจ เมืNอเด็ก ๆ มีสภาพความพิการ ทาํให้เขาขาด

ความเชืNอมัNนในตนเอง เห็นคุณค่าของตวัเองตํNา หากมีครู บุคลากร ผูบ้ริหาร รวมถึงเครือข่าย 

ทีNเกีNยวขอ้ง สงัคม ชุมชน เขา้ใจใหโ้อกาสจะทาํใหเ้ขาสามารถมีพลงัใจในการทีNจะพฒันาตนเองได ้

   4) ดา้นอาชีพ ปลายสุดของการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการนัNนคือ การมี

ทกัษะอาชีพสามารถเลี/ยงตนเองได ้โดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัว ชุมชน สงัคมอยา่งย ัNงยนื 

   5) ดา้นบรรยากาศ สิNงแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ทีNเอื/อให้เด็กพิการ สามารถ

เขา้ถึงองคค์วามรู้ ประสบการณ์ ตั/งแต่ระดบัตน้นํ/ า กลางนํ/ า ปลายนํ/ าไดอ้ยา่งไม่มีอุปสรรค และครู 

บุคลากร นกัเรียน ผูป้กครอง ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตอ้งพึงพอใจและมีความสุข 

   ทางโรงเรียนจึงไดน้อ้มนาํมาใชจ้ดัทาํเป็นแนวทางในการจดัการศึกษาซึN ง

ตอ้งใหค้วามสาํคญัในการฟื/ นฟูสมรรถภาพของผูเ้รียน โดยมีกระบวนการทีNสาํคญัคือ การประเมิน

แรกรับนกัเรียน การจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนพร้อมกบัให้บริการฟื/ นฟูสมรรถภาพร่างกาย 

จนถึงการส่งต่อใหผู้เ้รียนไดฝึ้กประกอบอาชีพไดจ้ริง 

   และวนัจนัทร์ทีN 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558 เสดจ็พระราชดาํเนินเปิดอาคาร 

100 ปี บรมราชชนนีการุณย ์และอาคาร 110 ปี นวมินทรบรมราชชนนี รวมทั/งห้องสมุดเฉลิมราช

กุมารี อีกทั/งพระองคท่์านไดท้รงติดตามการดาํเนินงาน ทั/ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวิชาการ ดา้นฟื/ นฟู

สมรรถภาพและสุขอนามยั ดา้นอาชีพเพืNอการมีงานทาํ และดา้นอารมณ์ สงัคม เพืNอเอื/อต่อการเรียนรู้
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ของนกัเรียน และทรงงานร่วมกบัผูบ้ริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายทีNเกีNยวขอ้ง 

ในการติดตาม โครงการในเรืN องทีNพระองค์ท่านเคยดําริไว้ เมืNอปี 2550 ทรงเห็นการพัฒนา 

เปลีNยนแปลง ทีNเกิดกบัผูเ้รียน โรงเรียน ตามลาํดบั และทรงไดพ้ระราชทานแนวทางการพฒันา

นกัเรียน โรงเรียน ตามสถานการณ์โลกทีNเปลีNยนไปอยา่งรวดเร็ว เกีNยวกบัประเดน็ต่าง ๆ ดงันี/  

   1) การพฒันาคนพิการควรไดรั้บการพฒันาตั/งแต่เริN มแรก ส่งเสริมการ

เรียนรู้ตามความสนใจ และเหมาะสมตามศกัยภาพ 2) ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ควรจดัสรรเครืNอง

คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกบัอตัราการใชง้านของนักเรียน โดยอตัราส่วนเครืNองคอมพิวเตอร์ต่อ

นกัเรียน คือ 1: 2  3) ดา้นการฟื/ นฟูสมรรถภาพ โครงการผา่ตดัแกไ้ขความพิการควรดาํเนินการอยา่ง

ต่อเนืNอง และการปรับระดบัโต๊ะ เกา้อี/  ให้เหมาะสมกบันกัเรียนแต่ละบุคคล 4) ดา้นงานอาชีพ ควร

ยกระดบัผลิตภณัฑใ์หไ้ดม้าตรฐาน เพิNมมูลค่า 5) ดา้นการศึกษาต่อของนกัเรียน ดงัเช่นตวัอยา่งของ

นายณฐัมยั แกว้หลา้ ควรไดรั้บการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา ซึN งถือวา่นายณฐัมยัเป็นแบบอยา่งใน

การสร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่นกัเรียนคนอืNน ๆ ทีNสามารถมีรายไดร้ะหวา่งกาํลงัศึกษา 

   ความสาํเร็จตามภารกิจของโรงเรียนตามโครงการภายใตร่้มพระบารมีจาก

การประเมินผล ถือว่าประสบความสําเร็จในระดบัหนึN ง แนวทางการทรงงานของทุกพระองคที์Nมี

ปลายสุดของแผนทีNชีวติผูเ้รียนตอ้งดาํรงชีวติอยา่งอิสระในสงัคม มีเกียรติภูมิในการดาํรงชีวติ 

  2.1.1.4 สถานทีNตั/ง 

   ทีNตั/ ง โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เลขทีN 50 หมู่ 10 ตาํบลหนองหาร 

อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50290 

  2.1.1.5 อาณาเขตทีNตั/ง 

   ทีNตั/ง โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ตั/งอยูเ่ลขทีN 50 หมู่ 10 ถนนเชียงใหม่-

พร้าว ตาํบลหนองหาร อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่  

   เนื/ อทีNจ ํานวน 24 ไร่ 3 งาน 86 6/10 ตารางวา บนพื/นทีN เช่าของมูลนิธิ 

วดัพระเชตุพน โดยโรงเรียน ทาํสัญญาเช่ารายปีกบัมูลนิธิของวดั ระยะเวลาเช่า 30 ปี โดยโรงเรียน

ใชพื้/นทีNจริงเพียง ประมาณ 15 ไร่ ทีNเหลือเป็นศูนยฝึ์กอาชีพของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 

   เนื/อทีN จาํนวน 8 ไร่ 1 งาน 31/10 ตารางวา เป็นพื/นทีNของมูลนิธิสากลเพืNอ

คนพิการสาขาโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ จาํนวน 2 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา และพื/นทีN 5 ไร่ 1 งาน 

82 7/10 ตารางวาเป็นของกระทรวงการคลงั (โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่)  

   อาณาเขต ทิศเหนือ  ติดกบัโครงการหมู่บา้นจดัสรรอรสิริน 

      ทิศใต ้  ติดกบัทีNดินเอกชน 

      ทิศตะวนัออก ติดกบัศูนยฝึ์กอาชีพคนตาบอด 



 

 

17 

 

      ทิศตะวนัตก ติดกบัถนนเชียงใหม่-พร้าว 

  2.1.1.6 โครงสร้างของโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ จดัการบริหารจดัการเป็น 

6 ฝ่าย ไดแ้ก่ 

   1) ฝ่ายบริหารงานวชิาการ 

    - งานบริหารและวางแผนฝ่ายวชิาการ 

    - งานการเรียนการสอน 

    - งานบริหารหลกัสูตรและกลุ่มสาระ 

    - งานทะเบียนนกัเรียน 

    - งานวดัและประเมินผล 

    - งานแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 

    - งานหอ้งสมุด 

    - งานแนะแนว 

    - งานคอม เทคโนโลย ีและสารสนเทศ 

    - งานสืNอ นวตักรรม 

    - งานนิเทศการเรียนการสอน 

    - งานแผนงานสารสนเทศและพสัดุฝ่าย 

    - งานเรียนร่วม 

    - งานส่งเสริมการวจิยั 

    - งานอาสาสมคัร 

    - งานส่งเสริมอาชีพเพืNอการมีงานทาํ 

    - งานหอ้งเรียนทกัษะการดาํรงชีวติ 

    - งานกีฬาและนนัทนาการ 

    - งานประกนัคุณภาพการศึกษา 

    - งานสถานศึกษาพอเพียงและสวนพฤกษศาสตร์ 

    - งานธนาคารโรงเรียน 

   2) ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

    - งานธุรการสารบรรณ 

    - งานบุคลากร 

    - งานคณะกรรมการสถานศึกษา 

    - งานประชาสมัพนัธ์ 
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   3) ฝ่ายบริหารงานทัNวไป 

    - งานอาหารและโภชนาการ 

    - งานบาํรุงอาคารสถานทีN 

    - งานยานพาหนะ 

    - งานโสตทศันูปกรณ์ 

    - งานภูมิทศัน์ 

    - งานรักษาความปลอดภยั 

    - งานซ่อมบาํรุงทัNวไป 

    - งานแผนงานและสารสนเทศฝ่าย 

   4) ฝ่ายบริหารกิจการนกัเรียน 

    - งานหอนอน 

    - งานกิจกรรมนกัเรียน 

    - งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน 

    - งานพฒันาระเบียบวนิยั 

    - งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

    - งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและการจดัการศึกษาตามอธัยาศยั 

    - งานแผนงานและสารสนเทศฝ่าย 

   5) ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

    - งานแผนงานและสารสนเทศ 

    - งานควบคุมภายใน 

    - งานการเงิน-การบญัชี 

    - งานพสัดุและสินทรัพย ์

    - งานกองทุนสวสัดิการนกัเรียน 

    - งานมูลนิธิสากลเพืNอคนพิการ 

    - งานสวสัดิการครู ส.ว.ชม. 

    - งานสมาคมผูป้กครองและครู 

   6) ฝ่ายฟื/ นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั 

    - งานฟื/ นฟูสมรรถภาพร่างกาย 

    - งานพยาบาล 
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  2.1.1.7 สภาพการณ์นกัเรียนในโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

   ประกอบดว้ยนกัเรียนชาติพนัธ์ุต่าง ๆ ดงันี/  พื/นราบ 197 คน กะเหรีNยง 30 

คน มง้ 27 คน ลาหู่ 7 คน อาข่า 19 คน ลีซอ 3 คน ไทใหญ่ 20 คน และเมีNยง 2 คน 

   โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ประกอบดว้ยนักเรียนทีNมีความบกพร่อง

อวยัวะต่าง ๆ ดงันี/  สมองพิการ 246 คน ความผิดปกติตั/งแต่กาํเนิด 34 คน กลา้มเนื/ออ่อนแรง 7 คน 

บาดเจ็บทีNไขสันหลงัเนืNองมาจากอุบติัเหตุ 4 คน ไดรั้บบาดเจ็บทีNศีรษะ 3 คน การยดึติดของผิวหนงั

เนืNองจากแผลไฟไหม ้2 คน แขน/ขาขาด 5 คน ปากแหวง่เพดานโหว ่1 คน บกพร่องทางสติปัญญา/

การเรียนรู้ 3 คน 
 

 2.1.2 การฟืE นฟูสมรรถภาพคนพกิาร 

  2.1.2.1 ความรู้ทัNวไปเกีNยวกบัผูพิ้การ 

   1) ความหมายของผูพิ้การ 

    ปิN นปินนัท ์บวัคลีN (2557, หนา้ 1) กล่าววา่ องคก์ารอนามยัโลก (WHO) 

ไดใ้ห้ความหมายของความพิการ (Disabilities) ไวว้่าเป็นการมีความบกพร่อง มีขอ้จาํกดัในการ

ปฏิบติักิจกรรมใด ๆ และการถูกจาํกดัในการเขา้ไปมีส่วนร่วม โดยความบกพร่องนั/นคือการมีปัญหา

ในดา้นร่างกายหรือการทาํงานของร่างกาย ส่วนการมีขอ้จาํกดัในการปฏิบติักิจกรรม คือ มีความ

ยากลาํบากในการทาํหรือบริหารจดัการงานหรือกิจกรรมใด ๆ ขณะทีNการถูกจาํกดัในการเขา้ไปมี

ส่วนร่วม คือ การมีปัญหาหรืออุปสรรคในการเขา้ไปเกีNยวขอ้งหรือเขา้ร่วมกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ใน

ชีวติ 

    พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 

(2551, หน้า 2) ได้ให้ความหมายของคนพิการไวว้่าหมายถึง บุคคลซึN งมีขอ้จาํกัดในการปฏิบติั

กิจกรรมในชีวิตประจาํวนัหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนืNองจากมีความบกพร่องทางการเห็น 

การไดย้ิน การเคลืNอนไหว การสืNอสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความ

บกพร่องอืNนใด ประกอบกบัมีอุปสรรคในดา้นต่าง ๆ และมีความจาํเป็นเป็นพิเศษทีNจะตอ้งไดรั้บ

ความช่วยเหลือดา้นหนึNงดา้นใด เพืNอให้สามารถปฏิบติักิจกรรมในชีวิตประจาํวนัหรือเขา้ไปมีส่วน

ร่วมทางสงัคมไดอ้ยา่งบุคคลทัNวไป 

   2) การแบ่งประเภทของความพิการ 

    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรืNอง กาํหนดประเภทและหลกัเกณฑ์

ของคนพิการทางการศึกษา ราชกิจจานุเบกษา (2552, หนา้ 45-47) ไดก้าํหนดประเภทความพิการ ไว้

ดงัต่อไปนี/  
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    1. บุคคลทีNมีความบกพร่องทางการเห็น 

     บุคคลทีNมีความบกพร่องทางการเห็น ไดแ้ก่ บุคคลทีNสูญเสียการ

เห็นตั/งแต่ระดบัเลก็นอ้ยจนถึงตาบอดสนิท ซึN งแบ่งเป็น 2 ประเภทดงันี/  

     1.1 คนตาบอด หมายถึง บุคคลทีNสูญเสียการเห็นมากจนตอ้งใช้

สืNอสัมผสัและสืNอเสียง หากตรวจวดัความชดัของสายตาขา้งดีเมืNอแกไ้ขแลว้อยูใ่นระดบั 6 ส่วน 60 

(6/60) หรือ 20 ส่วน 200 (20/200) จนถึงไม่สามารถรับรู้เรืNองแสง 

     1.2 คนเห็นเลือนราง หมายถึง บุคคลทีNสูญเสียการเห็น แต่ยงั

สามารถอ่านอกัษรตวัพิมพข์ยายใหญ่ดว้ยอุปกรณ์เครืNองช่วยความพิการ หรือเทคโนโลยีสิNงอาํนวย

ความสะดวก หากวดัความชดัเจนของสายตาขา้งดีเมืNอแกไ้ขแลว้อยูใ่นระดบั 6 ส่วน 18 (6/18) หรือ 

20 ส่วน 70 (20/70) 

    2. บุคคลทีNมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 

     ได้แก่ บุคคลทีNสูญเสียการได้ยินตั/ งแต่ระดับหูตึงน้อยจนถึงหู

หนวก ซึN งแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงันี/  

     2.1 คนหูหนวก หมายถึง บุคคลทีNสูญเสียการได้ยินมากจนไม่

สามารถเขา้ใจการพูดผา่นทางการไดย้นิไม่วา่จะใส่หรือไม่ใส่เครืNองช่วยฟัง ซึN งโดยทัNวไปหากตรวจ

การไดย้นิจะมีการสูญเสียการไดย้นิ 90 เดซิเบลขึ/นไป 

     2.2 คนหูตึง หมายถึง บุคคลทีNมีการไดย้นิเหลืออยูเ่พียงพอทีNจะได้

ยินการพูดผ่านทางการไดย้ิน โดยทัNวไปจะใส่เครืN องช่วยฟัง ซึN งหากตรวจวดัการไดย้ินจะมีการ

สูญเสียการไดย้นินอ้ยกวา่ 90 เดซิเบลลงมาถึง 26 เดซิเบล 

    3. บุคคลทีNมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

     ได้แก่  บุคคลทีN มีความจํากัดอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตน 

(Functioning) ในปัจจุบนัซึNงมีลกัษณะเฉพาะ คือความสามารถทางสติปัญญาตํNากวา่เกณฑเ์ฉลีNยอยา่ง

มีนยัสาํคญัร่วมกบัความจาํกดัของทกัษะการปรับตวัอีกอยา่งนอ้ย 2 ทกัษะจาก 10 ทกัษะ ไดแ้ก่ การ

สืNอความหมาย การดูแลตนเอง การดาํรงชีวิตภายในบา้น ทกัษะทางสังคมหรือการมีปฏิสัมพนัธ์กบั

ผู ้อืNน  การรู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชน  การรู้จักดูแลควบคุมตนเอง  การนําความรู้มาใช้ใน

ชีวิตประจาํวนั การทาํงาน การใช้เวลาว่าง การรักษาสุขภาพอนามยัและความปลอดภยั ทั/งนี/ ได้

แสดงอาการดงักล่าวก่อนอาย ุ18 ปี 

    4. บุคคลทีNมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลืNอนไหว หรือ

สุขภาพ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงันี/  
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     4.1 บุคคลทีNมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลืNอนไหว 

ไดแ้ก่ บุคคลทีNมีอวยัวะไม่สมส่วนหรือขาดหายไป กระดูกหรือกลา้มเนื/อผิดปกติ มีอุปสรรคในการ

เคลืNอนไหว ซึN งความบกพร่องดงักล่าวอาจเกิดจากโรคทางระบบประสาท โรคของระบบกลา้มเนื/อ

และกระดูก การไม่สมประกอบมาแต่กาํเนิด อุบติัเหตุและโรคติดต่อ 

     4.2 บุคคลทีNมีความบกพร่องทางสุขภาพ ไดแ้ก่บุคคลทีNมีความ

เจ็บป่วยเรื/ อรังหรือมีโรคประจาํตวัซึN งจาํเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาอยา่งต่อเนืNองและเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา ซึN งมีผลทาํใหเ้กิดความจาํเป็นตอ้งไดรั้บการศึกษาพิเศษ 

    5. บุคคลทีNมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

     ไดแ้ก่ บุคคลทีNมีความผดิปกติในการทาํงานของสมองบางส่วน ทีN

แสดงถึงความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ทีNอาจเกิดขึ/นเฉพาะความสามารถดา้นใดดา้นหนึNงหรือ

หลายดา้น คือการอ่าน การเขียน การคิดคาํนวณ ซึN งไม่สามารถเรียนรู้ในดา้นทีNบกพร่องได ้ทั/งทีNมี

ระดบัสติปัญญาปกติ 

    6. บุคคลทีNมีความบกพร่องทางการพดูและภาษา 

     ไดแ้ก่ บุคคลทีNมีความบกพร่องในการเปล่งเสียงพูด เช่น เสียง

ผิดปกติอตัรา ความเร็วและจงัหวะการพูดผิดปกติหรือบุคคลทีNมีความบกพร่อง ในเรืNองความเขา้ใจ

หรือการใชภ้าษาพูด การเขียนหรือระบบสัญลกัษณ์อืNนทีNใชใ้นการติดต่อสืNอสาร ซึN งอาจเกีNยวกบั

รูปแบบ เนื/อหาและหนา้ทีNของภาษา 

    7. บุคคลทีNมีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ 

     ไดแ้ก่ บุคคลทีNมีพฤติกรรมเบีNยงเบนไปจากปกติเป็นอย่างมาก 

และปัญหาทางพฤติกรรมนั/นเป็นไปอยา่งต่อเนืNอง ซึN งเป็นผลจากความบกพร่องหรือความผิดปกติ

ทางจิตใจ หรือสมองในส่วนของการรับรู้อารมณ์ หรือความคิด เช่น โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า เป็นตน้ 

    8. บุคคลออทิสติก 

     ไดแ้ก่ บุคคลทีNมีความผิดปกติของระบบการทาํงานของสมอง

บางส่วน ซึN งส่งผลต่อความบกพร่องทางพฒันาการดา้นภาษา ดา้นสังคม และการปฏิสัมพนัธ์ทาง

สังคม และมีขอ้จาํกดั 12 ดา้นพฤติกรรมหรือมีความสนใจจาํกดัเฉพาะเรืNองใดเรืNองหนึN ง โดยความ

ผดิปกตินั/นคน้พบไดก่้อนอาย ุ30 เดือน 

    9. บุคคลพิการซอ้น 

     ไดแ้ก่ บุคคลทีNมีสภาพความบกพร่องหรือความพิการมากกว่า

หนึNงประเภทในบุคคลเดียวกนั 
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   3) กฎหมายเกีNยวกบัสิทธิประโยชน์ของคนพิการ 

    พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2551

และแก้ไขเพิNมเติม (ฉบับทีN  2) ราชกิจจานุเบกษา (2551, หน้า 8-9) กล่าวว่า คนพิการทีNมีบัตร

ประจาํตวัคนพิการแลว้สามารถยืNนคาํขอใชสิ้ทธิประโยชน์สิNงอาํนวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะ 

ตลอดจนสวสัดิการและความช่วยเหลือจากรัฐตามมาตรา 20 ไดแ้ก่ 

    1. การฟื/ นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย ์

     การรักษาการป้องกนัการปรับสภาพและการแกไ้ขสภาพความ

พิการซึN งบางครั/ งอาจมีการผ่าตดัร่วมดว้ย เช่น ผูที้Nถูกรถยนต์ทบัขาขาดแพทยจ์าํเป็นตอ้งตดัขาทิ/ง 

การรักษาขั/นแรกก็เพืNอช่วยชีวิตคนใชไ้วก่้อน เมืNอแผลหายแลว้คนไขจ้าํเป็นตอ้งใชข้าเทียม อาจจะ

ตอ้งมีการผ่าตดัตกแต่งแผลใหม่เพืNอช่วยให้มีสภาพทีNเหมาะสมกบัการใชข้าเทียม นอกจากการใช้

อวยัวะเทียม หรือทีNเรียกวา่กายอุปกรณ์แลว้ บางรายอาจตอ้งใชเ้ครืNองช่วยอืNน ๆ ตามความเหมาะสม

กบัสภาพความพิการของแต่ละประเภท เช่นไม่คํ/ายนัสาํหรับคนมาพิการ เครืNองช่วยฟังสาํหรับคน 

หูตึง เกา้อี/ลอ้เลืNอน (wheel chair) สาํหรับผูพิ้การทีNไม่สามารถเดินได ้และเครืNองช่วยความพิการอืNน 

ๆ ตามความเหมาะสมกบัสภาพความพิการและสิNงสาํคญัทีNสุดในการฟื/ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

อีกประการหนึN ง คือ การป้องกนัสาเหตุความพิการ อย่างไรก็ตาม การฟื/ นฟูสมรรถภาพทางการ

แพทยนี์/  จาํเป็นตอ้งอาศยัวิธีการดา้นเวชศาสตร์ฟื/ นฟูตามขั/นตอนเช่น การตรวจวินิจฉัย การให้

คาํแนะนาํปรึกษา การให้ยา การศลัยกรรม กายภาพบาํบดั อาชาบาํบดั จิตบาํบดั การแกใ้นการพูด 

การใหก้ายอุปกรณ์เทียม และเครืNองช่วยคนพิการ เป็นตน้ 

    2. การคุม้ครองสิทธิคนพิการทางการศึกษา 

     การให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและคนพิการให้ไดรั้บสิทธิ\ โอกาส 

และการบริการทางการศึกษาตามความสามารถ และเหมาะสมกบัสภาพความพิการ ในรูปของ

การศึกษาภาคบงัคบั การศึกษาสายอาชีพ การศึกษาสายสามญัอุดมศึกษา ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 

โดยเรียนในโรงเรียนร่วมกบัคนทัNวไป หรือการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเฉพาะทาง เช่น โรงเรียน

สอนคนตาบอด โรงเรียนสอนคนหูหนวก โรงเรียนสอนตนแขนขาพิการ เป็นตน้ การศึกษาพิเศษนี/

อาจจดัใหแ้ก่เด็กทีNเจบ็ป่วยเรื/ อรัง และตอ้งเขา้รับการรักษา และฟื/ นฟูสมรรถภาพทางการแพทยโ์ดย

ใชร้ะยะเวลายาวในโรงพยาบาล ตลอดจนจดัการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีรูปแบบการเรียนร่วมกบั

คนทัNวไป หรือขยายจดัเฉพาะคนพิการในหลกัสูตรของการศึกษาขั/นพื/นฐาน หลกัสูตรการศึกษา

นอกโรงเรียนสายสามญั ระดบัประถมศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และระดบัมธัยมศึกษาตอน

ปลาย รวมถึงหลกัสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ หรือประกาศนียบตัร ตลอดจนการศึกษา

ตามอธัยาศยัอยา่งต่อเนืNองตลอดชีวติ โดยจดัใหแ้ก่พิการในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั/ง



 

 

23 

 

คนพิการทีNขาดโอกาสทางการศึกษาในครอบครัว และชุมชน การฟื/ นฟูสมรรถภาพทางการศึกษา

ดังกล่าวนี/  จึงเป็นวิธีการทีNจะสานต่อจากการฟื/ นฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์ละนําไปสู่การ 

ฟื/ นฟูสมรรถภาพดา้นอาชีพ และสงัคมเพืNอใหค้นพิการสามารถพึNงพาตนเองได ้

    3. การส่งเสริมอาชีพและคุม้ครองการมีงานทาํของคนพิการ 

     การให้การฟื/ นฟูเพืNอช่วยเหลือคนพิการโดยการฝึกอาชีพทีN

เหมาะสมกบัสภาพความพิการของแต่ละบุคคล เพืNอให้คนพิการมีความรู้ความสามารถในสาขา

วิชาชีพใดวิชาหนึN งให้ สามารถประกอบอาชีพเลี/ ยงตนเอง และครอบกว่า รวมทั/ งสามารถทาํ

ประโยชน์ใหก้บัสงัคม มีเกียรติ มีศกัดิ\ ศรี มีสิทธิเสรีภาพ เช่นเดียวกนัคนทัNวไป เพืNอเป็นการส่งเสริม

สิทธิ และโอกาสของคนพิการ ให้มีอาชีพ มีงานทาํตามพระราชบญัญติัการฟื/ นฟูสมรรถภาพคน

พิการ พ.ศ.2550 และแกไ้ขเพิNมเติม พ.ศ 2556 จึงไดก้าํหนดไวใ้นมาตรา 17 และมาตรา 20 โดยให้

กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัNนคงของมนุษย ์(เดิมคือ กระทรวงแรงงานและสวสัดิการ

สงัคม) ออกกฎกระทรวงวา่ดว้ยการจา้งงานคนพิการและการส่งเงินเขา้กองทุนฟื/ นฟูสมรรถภาพคน

พิการ สรุปความว่าให้นายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการของเอกชนรับคนพิการทีNมีความเรา

สามารถเขา้ทาํงานตามลกัษณะของงานในอตัราส่วนของลูกจา้งปกติ 200 คนขึ/นไปต่อคนพิการ 1 

คนโดยจาํนวนเศษของทุกสองร้อยคน ถา้เกินหนึN งร้อยคนตอ้งรับคนพิการเพิNมอีกหนึN งคน และใน

กรณีทีNนายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการประสงคจ์ะไม่รับคนพิการเขา้ทาํงานตามมาตราส่วน

ทีNกาํหนด นายจา้งจะขอส่งเงินเขา้กองทุนฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการเป็นรายปี ปีละครึN งหนึN งของ

อตัราค่าจา้งขั/นตํNาทีNใชบ้งัคบัในทอ้งทีNทีNสถานประกอบการตั/งอยูคู่ณดว้ย 365 และคูณดว้ยจาํนวนคน

พิการซึNงนายจา้งจะไม่รับเขา้ทาํงาน 

     คนพิการทีNไม่สามารถเข้าทาํงานในสถานประกอบการ หรือ

ประสงคที์NจะประกอบอาชีพอิสระโดยเริNมตน้ประกอบอาชีพหรือขยายกิจการ สามารถขอกูเ้งินได้

จากกองทุนฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการไดโ้ดยไม่เสียดอกเบี/ย รายละ 20,000-40,000 บาท โดยปฏิบติั

ตามระเบียบทีNเกีNยวขอ้งกบัเงินกองทุนฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ จะเห็นไดว้่า จากแนวความคิด

ขา้งตน้เกีNยวกบัการฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ มิไดมุ่้งเนน้เฉพาะทางดา้นร่างกายแต่เพียงอยา่งเดียว 

แต่ควรให้ความสาํคญัทางดา้นจิตใจ โดยเฉพาะเจตคติจากชุมชน สังคม และสิNงแวดลอ้ม ของคน

พิการทีNมีอิทธิพลอย่างมากต่อการส่งผลความสําเร็จของการฟื/ นฟูสมรรถภาพทีNติดเป็นทางสู่

ความสาํเร็จในชีวิตของคนพิการให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จนสามารถทีNจะใชชี้วิตร่วมกนัใน

สงัคมไดอ้ยา่งมีเกียรติและมีศกัดิ\ ศรี ในฐานะเป็นพลเมืองของประเทศเท่าเทียมกนั 
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    4. การคุม้ครองสิทธิคนพิการทางสงัคมและสวสัดิการ 

     การใหบ้ริการช่วยเหลือและชี/แนวทางแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ เพืNอให้

คนพิการและสงัคมมีความเขา้ใจต่อสภาพปัญหาของบุคคลพิการ ซึN งอาจมีปัญหาทั/งทางอารมณ์หรือ

จิตใจ เพืNอให้เกิดการยอมรับสภาพความเป็นจริงทีNจะนาํไปสู่การปรับสภาพร่างกายและจิตใจ เพืNอ

การดาํรงชีวิตอยู่อย่างเหมาะสมกบัสภาวะแวดลอ้ม และความเป็นอยู่ ตลอดจนหาทางสงเคราะห์

ช่วยเหลือในแนวทางต่าง ๆ อาทิ ทางดา้นเศรษฐกิจ การรักษาพยาบาล การไดรั้บอุปกรณ์เทียม หรือ

เครืNองช่วยแกไ้ขความพิการ ปัญหาครอบครัว การช่วยเหลือให้ไดรั้บการศึกษาการฝึกวิชาชีพตาม

แนวถนดั การประกอบอาชีพทีNเหมาะสม และการไดรั้บเบี/ ยยงัชีพ สําหรับผูพิ้การทีNมีสภาพความ

พิการมากจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง และไม่สามารถประกอบอาชีพได ้ซึN งปัญหาทีNสาํคญัทีNสุด

ของคนพิการ  คือ  ปัญหาทางด้านอารมณ์และจิตใจ  ซึN งผู ้ทีN มีบทบาทสําคัญในด้านการ 

ฟื/ นฟูสมรรถภาพทางสงัคม คือ นกัสงัคมสงเคราะห์และนกัจิตวิทยา จะตอ้งดาํเนินการประสานงาน

ร่วมมือกบัวิชาชีพฝ่ายต่าง ๆ ร่วมกบัคนพิการ เพืNอช่วยฟื/ นฟูใหค้นพิการสามารถดาํรงชีวิตในสังคม

ไดโ้ดยปกติสุข จุดมุ่งหมายสาํคญัอีกประการหนึN งของการฟื/ นฟูสมรรถภาพทางสังคมนั/น คือการ

หาทางให้สังคมยอมรับความสามารถของคนพิการ มีทศันคติทีNดีต่อคนพิการ และให้สิทธิแก่คน

พิการในการอยูร่่วมกนัในสังคมเดียวกนั และใหค้นพิการมีโอกาสกระทาํความดีอนัเป็นประโยชน์

ให้กบัสังคม ไม่ดูหมิNนเหยียดหยาม หรือกล่าวถอ้ยคาํกระทบกระเทือนลอ้เลียนคนพิการ การจดั

สภาพแวดลอ้มทีNเอื/ออาํนวยการดาํรงชีวติ และการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัสาํหรับคนพิการ ถือไดว้า่

เป็นทีNสาํคญัประการหนึN งในดา้นการฟื/ นฟูสมรรถภาพทางสังคมให้กบัคนพิการ ซึN งสิNงแวดลอ้มทีN

กล่าวมานั/น ไดแ้ก่ อาคารสถานทีNตั/งของรัฐบาลและเอกชน โดยเฉพาะอยา่งยิNงบริการสาธารณะดา้น

ต่าง ๆ ทีNมีคนพิการติดต่อ และให้บริการเป็นประจาํ และในสถานทีNทาํงานควรดดัแปลง และมี

บริการพิเศษเฉพาะสาํหรับคนพิการเพืNออาํนวยความสะดวก เช่น มีทางลาด (ramp) หรือลิฟตใ์หค้น

พิการใชบ้นัได ประตูห้องนํ/ าทีNมีไวบ้ริการตามท่าอากาศยาน และสถานทีNสาธารณะทัNวไปสถานี

รถไฟ หน่วยราชการ ธนาคาร ควรมีประตูกวา้งและไม่มีธรณีประตูเพืNอให้เกา้อี/ลอ้เลืNอนผา่นเขา้มา

ได้สะดวก โทรศัพท์สาธารณะ เครืN องดืNมนํ/ าเย็นควรอยู่ในระยะทีNคนพิการจะใช้ได้สะดวก 

ยานพาหนะประเภทต่าง ๆ จะตอ้งจดัเพืNอให้คนพิการทุกประเภทไดมี้โอกาสใช้ไดเ้ช่นเดียวกนั  

การจดัสิNงอาํนวยความสะดวกจาํเป็นตอ้งจดัให้เหมาะสมกบัสภาพความพิการ เช่น คนหูหนวก 

ถึงแมว้่าร่างกายภายนอกปกติทุกประการ แต่มีปัญหาในการสืNอสาร จึงควรไดรั้บการส่งเสริมให้มี

ล่ามภาษามือ เพืNอสามารถในการใหเ้ขา้ถึงบริการดา้นต่าง ๆได ้เป็นตน้ 

     สิNงทีNสาํคญัทีNสุดของการฟื/ นฟูสมรรถภาพทางสังคม คือ การปรับ

สภาพร่างกายและจิตใจคนพิการ ให้ยอมรับสภาพความเป็นจริง และสิNงทีNจะตอ้งเผชิญต่อไปใน



 

 

25 

 

สภาพสังคม และสภาพแวดลอ้มรอบตวั รวมถึงตอ้งหาแนวทางให้คนพิการมีความเขม้แขง็อดทน 

และพร้อมทีNจะเผชิญกบัปัญหาและอุปสรรคทีNจะตอ้งพบเมืNอดาํเนินชีวิตอยู่ในสังคม ทั/งนี/ เพราะ

สงัคมประกอบดว้ยคนส่วนใหญ่ ซึN งคนพิการตอ้งปรับตวัเขา้หาสงัคม มิใช่ปรับสงัคมทั/งหมดเขา้หา

คนพิการ การจดับริการและสวสัดิการสงัคมใหแ้ก่คนพิการ ปัจจุบนัภาครัฐจดับริการและสวสัดิการ

สังคมให้แก่คนพิการในเรืN องต่าง ๆ ระเบียบคณะกรรมการสมรรถภาพคนพิการ ว่าดว้ยการจด

ทะเบียนคนพิการ พ.ศ.2537 ราชกิจจานุเบกษา (2537, หนา้ 5) คือ กฎหมายและระเบียบทีNเกีNยวขอ้ง

กบัการจดทะเบียนคนพิการ 

     การจดทะเบียนคนพิการเป็นการดาํเนินงานขั/นแรกเพืNอเป็น

แนวทางให้คนพิการได้รับสิทธิและโอกาสต่าง ๆ ตามทีNพระราชบญัญติัการฟื/ นฟูสมรรถภาพ 

คนพิการ พ.ศ.2534 กาํหนดซึNงคนพิการทีNจดทะเบียนแลว้จะไดรั้บสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

     - การรักษาพยาบาล  เ ช่น  การตรวจวิ นิจฉัยการตรวจทาง

หอ้งปฏิบติัการการใหย้า การศลัยกรรม การใหค้าํปรึกษา การบาํบดัรักษา 

     - การพัฒนา  เช่น  การศึกษา  การฝึกอาชีพ  และแนะนําการ

ประกอบอาชีพ การสงัคมสงเคราะห์ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสงัคม 

     - การฟื/ นฟูสมรรถภาพ  เ ช่น  การพยาบาลเวชกรรมฟื/ นฟู   

การฟื/ นฟูสมรรถภาพการไดย้นิ และสืNอความหมาย การใหอุ้ปกรณ์ หรือเครืNองช่วยคนพิการในการ

ฟื/ นฟู 

     - สิทธิประโยชน์อืNน ๆ เช่น ค่าทนายความในหน่วยงานของรัฐ 

และองคก์รเอกชน ค่าจา้งล่ามภาษามือ ค่าจดัสมัมนาโครงการทีNเป็นประโยชน์ต่อคนพิการ 

    5. การจัดให้มีสิN งอํานวยความสะดวก  ระเบียบคณะกรรมการ 

ฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ วา่ดว้ยมาตรฐานอุปกรณ์หรือสิNงอาํนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ 

พ.ศ.2544 (2544, หนา้ 118) 

     การจัดทาํสิN งอาํนวยความสะดวกสําหรับคนพิการ ในอาคาร 

สถานทีN  รวมถึงยานพาหนะ  และบริการสาธารณะต่าง  ๆ  ซึN งมีความจําเป็นต่อการดําเนิน

ชีวติประจาํวนัของคนพิการ เช่น 

     - ทางเขา้สู่อาคาร ควรเป็นพื/นผิวเรียบเสมอกนั หากอยูต่่างระดบั 

ควรมีทางลาดทีNสามารถขึ/นได ้นอกจากนี/  ควรทาสี หรือติดเครืNองหมายใหช้ดั หากมีพื/นทีNต่างระดบั 

     - ประตู หากจาํเป็นตอ้งมีธรณีประตู ให้ขอบทั/งสองดา้นมีความ

ลาดเอียง และความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 85 ซม.เพืNอใหส้ะดวกสาํหรับเกา้อี/ลอ้เป็นคนพิการ 
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     - บนัได ควรมีความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 150 ซม.ใชว้สัดุกนัลืNน และ

ควรมีอกัษรเบรกบอกชั/นทีNจุดเริNมตน้ และจุดสิ/นสุดของราวบนัได 

     - ทางสัญจรสาํหรับทางเดินเทา้และทางสาธารณะ ควรมีพื/นทีNผิว

ต่างสมัผสัสาํหรับคนตาบอด 

     - รถโดยสาร ควรจะให้ประตูรถมีความกวา้งไม่นอ้ยกว่า 90 ซม.

และควรจะติดตั/งเครืNองยกเกา้อี/ลอ้เข็นไวด้ว้ย รวมทั/งจดัทีNพร้อมอุปกรณ์ล็อกสําหรับเกา้อี/ลอ้เข็น  

ในบริเวณใกล้ทางขึ/ นลง นอกจากนี/  ควรติดตั/ งสัญญาณจอดรถบริเวณใกล้เคียงกับทีNจัดทีNนัNง 

เกา้อี/ลอ้เขน็ 

    6. บริการใหกู้ย้มืเงินทุนประกอบอาชีพ 

     - การใหกู้ย้มืเงินกองทุนฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ วตัถุประสงค์

ของการใหกู้ย้มืเงินกองทุนฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ คือ เพืNอเป็นทุนในการประกอบอาชีพของคน

พิการ และเพืNอการขยายกิจการของคนพิการ 

     - เบี/ยยงัชีพ หมายถึง สวสัดิการสาํหรับคนพิการรูปแบบหนึNงเพืNอ

จดัสรรงบประมาณของรัฐบาลใน การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายใหก้บัคนพิการทีNมีสภาพของความพิการ

มาก และอาศยัอยูใ่นชุมชนหรือในหมู่บา้นต่าง ๆ ทัNวประเทศ ซึN งประสบปัญหาความเดือดร้อนดา้น

เศรษฐกิจและสังคม  ให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ ในครอบครัวและชุมชนแทนการส่ง เข้า 

สถานสงเคราะห์ โดยพิจารณาเป็นเงินสงเคราะห์ในลกัษณะเบี/ ยยงัชีพรายเดือน ๆ ละ 500 บาท 

จนกวา่คนพิการนั/นจะพึNงพาตนเองไดห้รือเสียชีวติ 

    7. การปรับสภาพแวดลอ้มทีNอยูอ่าศยัสาํหรับคนพิการ 

     ใหบ้ริการปรับสภาพแวดลอ้มทีNอยูอ่าศยัสาํหรับคนพิการ เพืNอเพิNม

ความสะดวกในการดาํรงชีวิตและปฏิบติักิจกรรมในชีวิตประจาํวนัในทีNอยู่อาศยัของคนพิการเอง 

เช่น การปรับปรุงห้องนํ/ า โดยการประยุกต์ใชว้สัดุทีNมีในทอ้งถิNนทีNคนพิการอาศยัอยู่เป็นหลกั ใน

อตัราเหมาจ่ายรายละไม่เกิน 20,000 บาทตามทีNกฎหมายกาํหนด 

    8. การจดับริการล่ามภาษามือ 

    9. การสนบัสนุนผูช่้วยคนพิการ 

     การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว หลกัเกณฑใ์นการให้

ความช่วยเหลือ ประกอบดว้ย 

     - คนพิการทีNประสบปัญหาทุกข์ยากเดือดร้อน จะได้รับการ

ช่วยเหลือเป็นเงินครั/ งละไม่เกิน 2,000 บาทไม่เกิน 3 ครั/ ง 
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     - เดก็พิการทีNอายตุั/งแต่แรกเกิด ถึง 18 ปีจะไดรั้บเงินช่วยเหลือเป็น

ค่าครองชีพครั/ งละไม่เกิน 1,000 บาท และไม่เกิน 3 ครั/ ง ต่อเดก็พิการ 1 ราย 

     - คนพิการทีNต้องการขอความช่วยเหลือ สามารถติดต่อขอรับ

ความช่วยเหลือไดโ้ดยนาํสมุดประจาํตวัคนพิการมายืNน ตามสถานทีNระบุ 

 

  2.1.2.2 ความหมายของการฟื/ นฟูสมรรถภาพ 

   สุชญา เฑียรแสงทอง (2562, หน้า 140)  กล่าวว่า การฟื/ นฟูสมรรถภาพ 

(Rehabilitation) หมายถึง กระบวนการ มาตรการ รูปแบบการใหบ้ริการ การรักษาใด ๆ ในรูปแบบ

ของการฟื/ นฟูสมรรถภาพ การฟื/ นฟูทกัษะ ความสามารถ หรือความรู้ ทีNอาจสูญหายหรือถูกทาํลาย 

อนัเป็นผลมาจากการไดรั้บความพิการหรือเนืNองมาจากการเปลีNยนแปลงสภาวะของคนคนหนึNง โดย

มุ่งใหค้นพิการสามารถเขา้ถึง และรักษาระดบัการทาํงานของร่างกาย จิตใจ สติปัญญา จิตวทิยา และ

สังคมให้ไดดี้ทีNสุด โดยมีวตัถุประสงค์เพืNอป้องกนั ชะลอ ปรับปรุงหรือฟื/ นฟู ชดเชยการสูญเสีย

ระบบการทาํงานของร่างกาย และบาํรุงรักษาระบบการทาํงานของร่างกายใหค้งทีNในปัจจุบนั ซึN งการ

ฟื/ นฟูสมรรถภาพนั/นจดัว่าเป็นเครืNองมือทีNสาํคญั และจาํเป็นอยา่งมากในการส่งเสริมคนพิการเพิNม

ประสิทธิภาพในการทาํงาน และลดสภาพความพิการ รวมทั/งมีการดาํรงชีวิตทีNบรรลุอิสรภาพ และ

การตัดสินใจได้ด้วยตนเองอย่างสูงสุดและให้คาํจาํกัดความการให้บริการฟื/ นฟูสมรรถภาพ 

(Rehabilitation service) ไวว้า่ หมายถึงชุดเครืNองมือ กระบวนการ มาตรการ ทีNช่วยใหบุ้คคลทีNพิการ

หรือบุคคลทีNมีแนวโน้มว่าจะพิการให้สามารถเขา้ถึงวิธีการป้องกนั ชะลอ ปรับปรุง ชดเชย และ

บาํรุงรักษาประสิทธิภาพของระบบการทาํหน้าทีNของบุคคล ตั/งแต่ระบบร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 

สติปัญญา และสังคมใหไ้ดดี้ทีNสุดตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล ประกอบดว้ยชุดกิจกรรมหลกัของ

การฟื/ นฟูสมรรถภาพสาํหรับเด็กสมองพิการ 4 ชุดกิจกรรมหลกั ไดแ้ก่ 1) กายภาพบาํบดั (Physical 

Therapy) 2) อรรถบาํบดัหรือการแกไ้ขการพูด (Speech and Language Therapy) 3) กิจกรรมบาํบดั 

(Occupation Therapy) และ 4) การนันทนาการบาํบดั (Recreational Therapy) รวมทั/งการบริการ

ประสานส่งต่อบริการเพืNอการเขา้ถึงแหล่งสนบัสนุนต่าง ๆ เพืNอให้เด็กสมองพิการมีพฒันาการทีNดี

ขึ/ น มีความเป็นอยู่ทีN ดี สามารถอยู่ร่วมกันกับครอบครัว บ้าน ชุมชน และสังคม ตามบริบท

สภาพแวดลอ้มของเขาทีNสอดคลอ้งกบัระดบัความสามารถของศกัยภาพของแต่ละบุคคลเป็นสาํคญั  

   ในประเทศไทย พบวา่เริNมมีการดาํเนินงานฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการโดย

ชุมชนมาตั/งแต่ พ.ศ.2526 ในรูปแบบต่าง ๆ ทั/งภายใตก้ารทาํงานของภาคเอกชนและภาครัฐ ใน

ภาครัฐพบวา่กระทรวงสาธารณสุขเป็นผูด้าํเนินงานในดา้นนี/แต่งานบริการยงัเป็นไปในรูปแบบของ

การสงเคราะห์มากกว่า  ดังการศึกษาของ  สุวิทย์ เพ็ญจันทร์  วัชรา  วราพร  และไพจิตร์   
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(2540, บทคดัย่อ) เรืN อง ระบบบริการทางการแพทย  ์เพืNอการฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ ดาํเนิน

การศึกษาโดยการทบทวนเอกสารทีNเกีNยวขอ้งกบัระบาดวิทยาของความพิการ ระบบบริหารจดัการ 

และสาํรวจชุมชน สอบถามปัญหาและความตอ้งการคนพิการประเภทต่าง ๆ ทั/งหมด 40 คนในเขต

จังหวัดเชียงใหม่และนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า บริการทางการแพทย์และการฟื/ นฟู

สมรรถภาพคนพิการในประเทศไทยส่วนใหญ่ เป็นแบบตั/ งรับในโรงพยาบาล และเน้นการ

สงเคราะห์มากกว่าการกระตุน้คนพิการให้ใชศ้กัยภาพของตนเอง ในการประกอบกิจกรรมและใน

การฟื/ นฟูสมรรถภาพควรคาํนึงถึงการให้การฟื/ นฟูสมรรถภาพ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการแพทย์ 

การศึกษา อาชีพ และสงัคม  

   ปิN นปินันท์  บัวคลีN  (2557, หน้า  14) กล่าวว่ า  ในขณะทีNสํานักงาน

คณะกรรมการฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ กรมประชาสงเคราะห์เริNมให้ความสนใจใชก้ลยุทธ์การ

ฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน มุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชน ครอบครัว และชุมชนใน

การดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวอยา่งเป็นองคร์วม และผสมผสานทั/งการส่งเสริมสุขภาพ

และการฟื/ นฟูสภาพ  

   การฟื/ นฟูสมรรถภาพตามพระราชบญัญติัการฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ 

พ.ศ.2534 ในมาตรา 4 หมายความว่า การเสริมสร้างสมรรถภาพ หรือการเสริมสร้างความสามารถ

ของคนพิการให้มีสมรรถภาพดีขึ/น โดยอาศยัวิธีทางการแพทย ์การศึกษาทางสังคม และการฝึก

อาชีพเพืNอใหค้นพิการไดมี้โอกาสทาํงาน หรือดาํรงชีวติในสงัคมทดัเทียมคนปกติ 

   จากความหมายของการฟื/ นฟูสมรรถภาพทีNกล่าวมาขา้งตน้สามารถกล่าว

โดยสรุปไดว้่า “การฟื/ นฟูสมรรถภาพ” หมายถึง การปรับสภาพร่างกายจิตใจ สังคมและสติปัญญา

ของคนพิการให้มีสมรรถภาพดีขึ/นโดยอาศยัวิธีทางการแพทย ์การศึกษา การฝึกอาชีพ และการ

ช่วยเหลือทางสงัคมเพืNอใหค้นพิการไดมี้โอกาสทาํงานหรือดาํรงชีวติในสงัคมไดอ้ยา่งปกติ  

  2.1.2.3 แนวคิด แนวทาง และกระบวนการฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ 

   1) แนวคิดการฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ 

    สุชญา  เฑียรแสงทอง  (2562, หน้า  62-67) ได้สรุปแนวคิดการ

ใหบ้ริการฟื/ นฟูสมรรถภาพสาํหรับคนพิการในระดบัสากลไวว้า่ ระบบบริการดา้นสุขภาพแห่งชาติ

แห่งสหราชอาณาจักร (National Health Service: NHS) เมืNอกล่าวถึงระบบบริการด้านสุขภาพ

แห่งชาติ (National Health Service: NHS) เป็นหน่วยงานหลกัทีNทาํหนา้ทีNในการใหบ้ริการดา้นระบบ

สุขภาพแห่งชาติระดบัสากล ทีNไดรั้บการยกย่องและเป็นทีNยอมรับในระดบัสากลว่า NHS นั/นเป็น

ระบบการดูแลสุขภาพแห่งชาติทีNดีทีNสุดอนัดบัหนึNงของโลก 
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   2) ขอบเขตของการให้บริการ ฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ NHS เมืNอปี  

ค.ศ.2016 (พ.ศ.2559) Suzanne Rastrick (2016, p.87) NHS โดย Suzanne Rastrick หวัหนา้เจา้หนา้ทีN

ใหบ้ริการทางดา้นสุขภาพของสหราชอาณาจกัร (Chief Allied Health Professions Officer: CAHPO) 

แห่ง NHS ประเทศองักฤษไดน้าํเสนอขอบเขตของการให้บริการฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการของ

ระบบ NHS ไว ้6 ประการ ดงันี/  

    - เป็นการพฒันาทกัษะการฟื/ นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ (Habilitation) 

เพืNอเอาชนะอุปสรรคทางดา้นสุขภาพ 

    - เป็นการฟื/ นตวัจากอาการป่วยทีNไม่คาดคิด 

    - เป็นการจัดการในระยะยาวโดยต้องใช้ระยะเวลาในการฟื/ นฟู

สมรรถภาพ ภายใตเ้งืNอนไขการจดัการเพืNอสุขภาพของตนเอง 

    - เป็นการฟื/ นตวัจากอาการบาดเจบ็ 

    - เป็นการรักษาโดยใช้ทักษะเฉพาะด้านภายใต้เงืNอนไขการตรวจ

วนิิจฉยัและการฟื/ นฟูสมรรถภาพอยา่งเป็นอิสระ 

    - เป็นการสนับสนุนการเขา้ถึงและการไดรั้บการสนับสนุนให้เป็น

ส่วนหนึNงของระบบการใหบ้ริการฟื/ นฟูสมรรถภาพ 

   3) หลกัการให้บริการฟื/ นฟูสมรรถภาพทีNดี NHS (The principles of good 

Rehabilitation Services) เมืNอปี ค.ศ.2016 (พ.ศ.2559) Suzanne Rastrick (2016, p. 92) นาํเสนอไว ้10 

ประการ ดงันี/   

    -  เพิNมประสิทธิภาพทางดา้นสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั/ง

มีการทาํงานร่วมกนัอย่างใกลชิ้ดกบัผูใ้ห้การสนบัสนุน โดยตระหนกัถึงความตอ้งการจาํเป็นของ

ผูรั้บบริการเป็นสาํคญั 

    - ใหค้วามสาํคญักบัทีมสหวิชาชีพ และครอบครัวหรือผูดู้แลคนพิการ 

เป็นความสาํคญั 

    - เป็นการสร้างความหวงั การสนบัสนุน และสร้างความสมดุล เพืNอ

เพิNมประสิทธิผล (Outcome) และมีความเป็นอิสระ (Freedom)  

    - ใชว้ิธีการตามเป้าหมายเป็นรายบุคคลทีNไดรั้บแจง้โดยหลกัฐาน และ

แนวปฏิบติัทีNดีทีNสุด 

    - ตอ้งมีการประเมิน และระบุความตอ้งการจาํเป็นของการให้บริการ

ฟื/ นฟูสมรรถภาพในทุกขั/นตอน ตั/งแต่ขั/นตอนเริNมตน้ คือ การประเมิน การวางแผน การสนบัสนุน 

และการป้องกนัอยา่งต่อเนืNอง เพืNอไปสู่การใหบ้ริการทีNมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุด 
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    - สนบัสนุนการจดัการตนเอง ทั/งทางการศึกษา ขอ้มูลสุขภาพ สวสัดิ

ภาพ และคุณภาพชีวติทีNดี เพืNอใหบ้รรลุศกัยภาพสูงสุด 

    - ใหก้ารฟื/ นฟูสมรรถภาพในรูปแบบทีNหลากหลาย เช่น การออกกาํลงั

กาย เทคโนโลยี องคค์วามรู้ ความรู้ ความเขา้ใจ พฤติกรรมบาํบดั เพืNอให้ไดผ้ลลพัธ์ทีNมีประโยชน์

สูงสุด 

    - การให้บริการฟื/ นฟูสมรรถภาพทีNมีประสิทธิภาพ (Efficient) และมี

ประสิทธิผล (Effective) โดยบูรณาการ (Integration) การทาํงานร่วมกนัของทีมสหวิชาชีพ และ

หลายหน่วยงานร่วมกนั 

    - ผูใ้ห้บริการฟื/ นฟูสมรรถภาพทีNดีนั/นควรมีภาวะผูน้าํทีNดี และมีความ

รับผดิชอบในทุกระดบัรวมทั/งมีการสืNอสารทีNมีประสิทธิภาพ 

    - การแ บ่ ง ปันแนวทางป ฏิบั ติ ง าน ทีN ดี ตัวอย่ า งความสํ า เ ร็ จ  

(good practice) ตั/งแต่การรวบรวมขอ้มูลหลกัฐาน โดยการประเมินตรวจสอบวจิยัเป็นตน้เอกสาร 

   4) เทคนิคการตรวจสอบรายการการให้บริการฟื/ นฟูสมรรถภาพทีNดีของ

องคก์ารอนามยัโลก เมืNอปี ค.ศ.2001 (พ.ศ.2544) WHO (2001, p. 1) นาํเสนอ เทคนิคการตรวจสอบ

รายการการให้บริการฟื/ นฟูสมรรถภาพทีN ดี  เพืNอนําไปสู่การให้บริการฟื/ นฟูสมรรถภาพทีN 

ประสบผลสาํเร็จอยา่งสูงสุดของไว ้9 ประการ มีดงันี/  

    - หลกัการเนน้คนเป็นศูนยก์ลาง 

    - หลกัการให้บริการโดยคาํนึงถึงความตอ้งการจาํเป็นเป็นหลกัไม่ใช่

ยดึหลกัการวนิิจฉยั 

    - หลกัการให้บริการอย่างมีจุดมุ่งหมายและมีประสิทธิผลทางการ

แพทย ์

    - ใชก้ระบวนการในการดาํเนินงานไม่ใช่การดูแลแบบพาสซีฟแคร์ 

    - การทาํงานเป็นทีมสหวทิยาการ (Interdisciplinary Team Working)  

    - การรับผดิชอบต่อความตอ้งการจาํเป็นของคนพิการ 

    - การบูรณาการ (Integration) ทาํงานร่วมกนัโดยผูเ้ชีNยวชาญเฉพาะ

ทาง (Specialist) และผูใ้หบ้ริการทัNวไป (Generalist Services) 

    - เป็นผูน้าํเพืNอการเปลีNยนแปลง 

    - การใหค้วามหวงัแก่คนพิการเพืNอการสร้างแรงจูงใจในการฟื/ นฟู 
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   5) แนวทางในการใหบ้ริการฟื/ นฟูสมรรถภาพสาํหรับคนพิการ 

    แนวทางในการเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการฟื/ นฟูสมรรถภาพ

สาํหรับคนพิการ เพืNอใหมี้ความสอดคลอ้งกบันโยบายการส่งเสริม และพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ระดบัสากล มีดงันี/  

    1. ข้อบังคบัมาตรฐานแห่งสหประชาชาติ (UN) ในมาตรการ UN 

Standard Rule 3 กาํหนดว่ารัฐควรให้บริการดา้นการฟื/ นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการเพืNอให้คนพิการ

เขา้ถึงการรักษาและการฟื/ นฟูสมรรถภาพทีNไดม้าตรฐานและมีคุณภาพ 

    2. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยสิทธิของคนพิการ (CRPD) กรม

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ (2552, หนา้ 83-89) ใน 2 ขอ้หลกั ไดแ้ก่  

     - CRPD ขอ้ทีN 25 กาํหนดการให้บริการทางดา้นสุขภาพ (Health) 

ว่ารัฐภาคีตอ้งยอมรับว่าคนพิการมีสิทธิในการไดรั้บบริการทีNมีมาตรฐานทางสาธารณสุขทีNสูงสุด

เท่าทีNจะหาไดโ้ดยปราศจากการเลือกปฏิบติัเพราะเหตุแห่งความพิการโดยรัฐภาคีจาํตอ้งปฏิบติัตาม

แนวทางดงันี/  1) ควรดาํเนินตามมาตรการทีNเหมาะสมเพืNอเป็นการสร้างหลกัประกนัให้คนพิการ

สามารถเขา้ถึงบริการด้านสาธารณสุขโดยคาํนึงถึงเพศสภาพรวมถึงการฟื/ นฟูสมรรถภาพด้าน

สุขภาพเป็นสาํคญั 2) ควรจดัใหมี้บริการดา้นสุขภาพโดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายหรือมีค่าใชจ่้ายในงบทีN

สมควรและเหมาะสมแก่คนพิการทีNจะสามารถจ่ายไดด้ว้ยความสมคัรใจ 3) ควรจดัใหมี้บริการดา้น

สุขภาพทีNจาํเป็นสาํหรับคนพิการการให้บริการวินิจฉัยในระยะแรกเริNม (Early Identification) และ

การใหบ้ริการช่วยเหลือในระยะแรกเริNม (Early Intervention) อยา่งเหมาะสม 4) ควรจดัใหมี้บริการ

ดา้นสุขภาพทีNมีความสอดคลอ้งและใกลเ้คียงบนพื/นฐานของบริบทการมีส่วนร่วมของชุมชนทีNคน

พิการอาศยัอยูใ่ห้มากทีNสุดเท่าทีNจะเป็นไปได ้5) ควรกาํหนดให้บุคลากรทางการแพทยใ์ห้การดูแล

รักษาคนพิการดว้ยมาตรฐานและคุณภาพในระดบัเดียวกนัตามหลกัการสิทธิมนุษยชนโดยเคารพ

หลกัการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพเป็นพื/นฐานพร้อมความยนิยอมของคนพิการดว้ยความสมคัร

ใจเป็นสาํคญั 

     - CRPD ข้อ 26 ได้กําหนดว่า การให้บริการด้านการส่งเสริม

สมรรถภาพ (Habilitation) และการฟื/ นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation) แก่คนพิการโดยรัฐภาคีจาํตอ้ง

ปฏิบติัตามแนวทาง ดงันี/  1) ควรสนับสนุนการรวมกลุ่มรูปแบบเพืNอนช่วยเพืNอน (Peer Support) 

เพืNอให้คนพิการสามารถบรรลุและรักษาความเป็นอิสระไวอ้ย่างสูงสุดตามความสามารถทั/งทาง

ร่างกายจิตใจสงัคมและการอาชีพและการมีส่วนร่วมอยา่งเตม็ทีNในทุกดา้นของชีวติ 2) ควรใหบ้ริการ

ตั/งแต่ในระยะเริNมตน้แรกสุดเท่าทีNจะเป็นไปไดบ้นพื/นฐานการประเมินความตอ้งการจาํเป็นและ 

จุดแข็งของแต่ละบุคคลโดยทีมสหวิชาชีพ 3) ควรสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม
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โดยให้เป็นไปตามความสมคัรใจของคนพิการและจดัไวใ้ห้ใกลเ้คียงกบัชุมชนทีNคนพิการอาศยัอยู่

เท่าทีNจะเป็นไปได ้4) ควรส่งเสริมการฝึกอบรมเพืNอพฒันาบุคลากรวิชาชีพผูใ้ห้บริการตั/งแต่การ

ฝึกอบรมหลกัสูตรขั/นตน้และหลกัสูตรต่อเนืNอง 5) ส่งเสริมการให้บริการการให้ความรู้และการฝึก

ทกัษะโดยการใชอุ้ปกรณ์และเทคโนโลยสิีNงอาํนวยความสะดวกทีNออกแบบสาํหรับคนพิการ 

   6) แนวทางการฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนองคก์ารอนามยัโลก 

(The Community-based Rehabilitation Guidelines WHO: CBR Guidelines WHO) แนวทางการ

ฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนหรือทีNนิยมเรียกชืNอย่อว่า CBR Guidelines หรือ CBR เป็น

แนวทางระดบัสากลทีNองคก์ารอนามยัโลก (WHO) ริเริNมขึ/น หลงัจากทีNมีการประกาศใชป้ฏิญญา

อลัมา-อตา (Declaration of Alma-Ata) ในปี ค.ศ.1978 (พ.ศ.2521) เพืNอใชเ้ป็นยทุธศาสตร์ในประเทศ

ทีNมีรายไดใ้นระดบัตํNาและปานกลาง เพืNอช่วยคนเหลือพิการให้สามารถเขา้ถึงบริการดา้นการฟื/ นฟู

สมรรถภาพต่าง ๆ ดว้ยหลกัการมีส่วนร่วมในทอ้งถิNน แนวคิด CBR ในระดบัสากลเริNมตน้เมืNอปี  

ค.ศ.1979 (พ.ศ.2522) โดย WHO ไดริ้เริN มฝึกอบรมและทดลองทาํโครงการ CBR ในเขตภูมิภาค

เอเชียและแปซิฟิก และในปี ค.ศ.1981 (พ.ศ.2524) ทีN UN ไดป้ระกาศให้เป็นปีคนพิการสากลจึง

ส่งผลใหป้ระเทศต่าง ๆ ทัNวโลกเริNมตระหนกัถึงการฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการมากขึ/น สาํหรับ CBR 

ในประเทศไทยนั/นเริNมตน้เมืNอปี ค.ศ.1983 (พ.ศ.2526) โดยกระทรวงสาธารณสุขไดรั้บเอานโยบาย 

CBR มาเป็นแนวทางในการฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนทีNสามารถตอบสนองต่อความ

ตอ้งการจาํเป็นของคนพิการได ้ทาํให้คนพิการมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึNงของสังคมไดต้ลอดจน

สามารถยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนพิการไดอ้ยา่งแทจ้ริง ซึN งนบัไดว้่า CBR ไดรั้บการยอมรับจน

พฒันาไปสู่การเป็นยทุธศาสตร์ในระดบัสากล ทั/งนี/  CBR ไดก้าํหนดกรอบแนวทางในการใหบ้ริการ

ฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน หรือทีNเรียกว่า CBR Matrix ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบทีN

สําคัญ  ได้แก่  1) ด้านสุขภาพ  (Health) 2) ด้านการศึกษา  (Education) 3) ด้านความเป็นอยู่  

(Livelihood) 4) ด้านสังคม (Social) และ 5) ด้านการเสริมพลัง (Empowerment) เพืNอเป็นกรอบ

แนวทางในการดาํเนินการพิจารณาการให้บริการฟื/ นฟูสมรรถภาพสําหรับคนพิการได้อย่าง

ครอบคลุมและรอบดา้นมากทีNสุด (World Health Organization, 2010)  

    การฟื/ นฟูสมรรถภาพจาํเป็นอย่างยิNงทีNจะตอ้งดาํเนินการให้เป็นไป

อย่างต่อเนืNองในลักษณะทีN เรียกว่า กระบวนฟื/ นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation Process) ซึN งเริN ม

ดาํเนินการตั/งแต่ผูป่้วยกา้วเขา้มาในโรงพยาบาล เนืNองจากไดรั้บอนัตรายครั/ งแรกจากการเกิดโรค 

หรือเริN มมีอาการทีNทาํให้เกิดการเสืNอมสลาย หรือสูญเสียระบบอวยัวะของร่างกาย ซึN งมีความ

จําเป็นต้องให้การดูแลรักษา จนกระทัNงผู ้ป่วยกลับบ้าน และติดตามดูแลให้ได้รับการฟื/ นฟู

สมรรถภาพต่อเนืNองตลอดไป หรือจนกระทัNงบุคคลทีNพิการสามารถช่วยเหลือตนเองได ้หรือตอ้งการ
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ความช่วยเหลืออีกมากบา้งนอ้ยบา้งตามแต่สภาพความจาํเป็นของแต่ละบุคคล นอกจากนี/ ยงัตอ้งมี

การดูแลติดตามผล เพืNอใหเ้กิดความต่อเนืNองและใหไ้ดผ้ลอยา่งจริงจงั 

    จากแนวคิด แนวทาง และกระบวนการฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ข้างต้น สรุปได้ว่า การฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการนั/ นเป็นสิN งทีNสําคัญยิNง รวมทั/ งแนวคิดและ

ประสบการณ์จากนานาประเทศจากอดีตทีNผา่นมาโดยทัNวไปมกัเขา้ใจกนัวา่ การฟื/ นฟูสมรรถภาพคน

พิการให้ไดรั้บความสําเร็จอย่างแทจ้ริงนั/นจาํเป็นตอ้งนาํคนพิการเขา้รับบริการโดยอยู่ประจาํใน

สถาบันเท่านั/ น เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน หรือสถานสงเคราะห์ เป็นต้น แต่ปัจจุบันจาก

ประสบการณ์ความเชืNอถือทีNผ่านมานั/ นปรากฏว่า คนพิการอาจมีสมรรถภาพทางร่างกายทีNมี

ประสิทธิภาพ สามารถประกอบอาชีพไดโ้ดยไม่ตอ้งใชชี้วิตอยู่ในสถาบนั หรือสถานทีNทีNจดัไวใ้ห้

โดยเฉพาะสาํหรับคนพิการเท่านั/น แต่ความสุขและความสาํเร็จทีNแทจ้ริงนั/น คือ ความสามารถอยู่

ร่วมกบัครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยเฉพาะอยา่งยิNง คือความสามารถทีNจะใชชี้วิตในสังคม และ

ในทอ้งถิNนของตนเองไดอ้ยา่งเท่าเทียมกบัคนอืNนทัNวไป 

  2.1.2.4 กระบวนการฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ 

   การฟื/ นฟูสมรรถภาพเป็นวิ ธีการทีNจะต้องอาศัยความร่วมมือของ 

นกัวชิาชีพหลายฝ่าย รวมทั/งตวัคนพิการครอบครัว และชุมชนทีNมีเป้าหมาย โดยเฉพาะทีNคนพิการแต่

ละราย และจะตอ้งกระทาํอยา่งต่อเนืNอง และเหมาะสมกบัสภาพความพิการทีNแตกต่างกนัไปในแต่ละ

บุคคล โดยลกัษณะของกระบวนการฟื/ นฟูสมรรถภาพมีดงันี/  คือ 

   1) ตอ้งการความร่วมมือและประสานงานของนกัวิชาชีพแขนงต่าง ๆ ใน

ทีมฟื/ นฟูสมรรถภาพทีNเชีNยวชาญหลายสาขาทั/งทางการแพทย ์การศึกษา อาชีพ และสังคม ไดแ้ก่ 

แพทย ์พยาบาล นกักายภาพบาํบดั นกักิจกรรมบาํบดั นกัแกไ้ขการพดู นกัสงัคมสงเคราะห์ จิตแพทย ์

นกัจิตวิทยา โภชนาการ นกัวิชาการดา้นการศึกษา และงานอาชีพ ครูอาจารย ์ครูฝึกวิชาชีพบุคลากร

ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทีNปฏิบติังานดา้นการฟื/ นฟูสมรรถภาพและพฒันาคนพิการ รวม

ทั/งตวัผูพิ้การและครอบครัวร่วมกนัวางแผนช่วยเหลือใหก้ลบัฟื/ นคืนสภาพเดิมใหไ้ด ้

   2) ผูรั้บบริการและครอบครัวตอ้งให้ความร่วมมือในกระบวนการการ

ฟื/ นฟูสมรรถภาพบุคคลทีNสาํคญัทีNสุด คือ คนพิการและครอบครัวตอ้งมีความสนใจกระตือรือร้น ให้

ความร่วมมืออย่างเต็มทีNตลอดเวลาและต้องการกําลังใจ และความอดทน เพราะการฟื/ นฟู

สมรรถภาพในบางกรณีตอ้งใชเ้วลานานเป็นเดือนเป็นปีหรือตลอดชีวติ 

   3) เป็นงานทีNมุ่งสู่ผูบ้ริการและครอบครัวในกระบวนการฟื/ นฟูสมรรถภาพ

นกัวิชาชีพทุกฝ่ายทีNร่วมมือให้การดูแลฟื/ นฟูผูพิ้การ มีเป้าหมายมุ่งไปสู่จุดเดียวกนัคือ ตวัคนพิการ 

ทั/งนี/นกัวิชาชีพหลายสาขาอาจมีแนวคิดแผนการปฏิบติังาน และการปฏิบติังานทีNแตกต่างกนัตาม
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แนววิชาชีพ แต่เป้าหมายคือให้คนพิการสามารถช่วยเหลือตนเองไดอ้ยา่งอิสระให้ไดม้ากทีNสุด เรา

สามารถดาํรงชีวติอยูก่บัครอบครัวและสงัคมอยา่งมีความสุขตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล 

   4) ตอ้งมีเป้าหมายเพืNอสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ การดาํเนินงาน

กระบวนการฟื/ นฟูสมรรถภาพโดยทัNวไปแลว้มีจุดมุ่งหมาย 5 ประการคือ 1) เพืNอคงไวซึ้N งหนา้ทีNของ

อวยัวะหรือส่วนใดส่วนหนึNงของร่างกายทีNยงัปกติใหมี้ความสามารถปฏิบติัหนา้ทีNไดเ้หมือนเดิมมาก

ทีNสุด และสามารถใหท้ดแทนส่วนทีNสูญเสียไปใหไ้ดม้ากทีNสุด 2) เพืNอเป็นการป้องกนัอวยัวะส่วนใด

ส่วนหนึNงของร่างกายทีNไดรั้บบาดเจบ็ และพิการไม่ใหเ้สืNอมสลายมากยิNงขึ/น 3) ป้องกนัอาการแทรก

ซ้อนทีNอาจเกิดขึ/นทั/งทางร่างกายและจิตใจ เช่น แผลกดทบั ปวดบวม ขอ้ติดแข็ง ความเศร้าโศก

เสียใจ การหมดอาลยัในชีวิต การทอ้ถอยทีNอาจนาํไปสู่ความพิการทางจิตหรือพิการซํ/ าซอ้น 4) เพืNอ

ช่วยให้ผูรั้บบริการมีความสามารถช่วยเหลือดูแลตนเอง โดยทีNไดรั้บการศึกษามีอาชีพมีงานทาํทีN

มัNนคงให้สามารถดาํรงชีวิตในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข และความสําเร็จเช่นเดียวกบัคนทัNวไปใน

สงัคม 5) เป็นกระบวนการทีNตอ้งดาํเนินการโดยต่อเนืNอง เนน้ในจุดต่าง ๆ ตามระยะการเปลีNยนแปลง

ทางด้านสุขภาพอนามยั และการเปลีNยนแปลงสภาพทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และ

สถานการณ์สิNงแวดลอ้มของคนพิการทีNเขา้รับการฟื/ นฟูสมรรถภาพ 
 

 2.1.3 แผนการจัดการศึกษาสําหรับคนพกิาร 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2559, หนา้ 10) การจดัทาํแผนการจดัการศึกษาสาํหรับ

คนพิการ ฉบบัทีN 3 (พ.ศ.2560-2564) เกิดขึ/นจากภาคีภาครัฐและองคก์รเอกชน ทีNเกีNยวขอ้งกบัการ

ดาํเนินงานดา้นคนพิการ ร่วมกนัวิเคราะห์ความตอ้งการทางยุทธศาสตร์ (Needs Assessment) ทั/ง

ดา้นนโยบาย ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและสถานการณ์ดา้นคนพิการ รวมถึงการประเมินศกัยภาพทาง

ยทุธศาสตร์ (Gap Analysis) เพืNอทราบถึงสภาพแวดลอ้มแนวโนม้การเปลีNยนแปลงต่าง ๆ ทั/งปัจจยั

ภายในและปัจจยัภายนอกดา้นคนพิการ เพืNอทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และขอ้จาํกดัของ

หน่วยงานทีNจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการทุกระดบั เพืNอการจดัวางทิศทางและยทุธศาสตร์การพฒันา 

(Strategic Formulation) การกาํหนดทิศทาง วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และยทุธศาสตร์ 

  การจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ บนหลกัการพื/นฐาน ไดแ้ก่ สาระบญัญติัตาม

กฎหมาย การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ (Integrated Strategic Management)  

การบริหารการเปลีNยนแปลง (Change Management) และการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

(Participatory Action Research-PAR)  

  2.1.3.1 ทิศทางการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ 

   เพืNอใหค้นพิการไดรั้บโอกาส และบริการทางการศึกษาหรับคนพิการอยา่ง

ทัNวถึง มีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ทีNสามารถอยู่ร่วมกบับุคคลอืNนในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข 
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และประกอบอาชีพ พึNงตนเองได ้โดยการเขา้ถึงบริการทางการศึกษาสาํหรับคนพิการทีNมีคุณภาพ 

ดว้ยรูปแบบทีNหลากหลายโดยเนน้ความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ องคก์รเอกชน และองคก์ร

ภาคีเครือข่ายทีN เกีNยวข้องกับคนพิการในการจัดบริการทางการศึกษาหรับคนพิการได้อย่างมี

มาตรฐาน และสนับสนุนให้องค์กรดา้นคนพิการและเครือข่ายมีบทบาท จึงกาํหนดทิศทางการ

พฒันาการศึกษาสาํหรับคนพิการ ดงันี/  

   1) วสิยัทศัน์ (Vision) 

    คนพิการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตทีNดีดว้ย

วถีิพอเพียง 

   2) พนัธกิจ (Mission)  

    พนัธกิจทีN 1 เสริมสร้างโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศึกษาอย่าง

ทัNวถึงและเสมอภาค 

    พนัธกิจทีN 2 สร้างคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระบบ 

    พนัธกิจทีN 3 ปรับระบบบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลทีNเป็นมาตรฐาน

และธรรมาภิบาล 

    พนัธกิจทีN 4 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาหรับคน

พิการ 

   3) เป้าประสงค ์(Goal)  

    คนพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพสอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการจาํเป็นของแต่ละบุคคล และมีทกัษะการดาํรงชีวิต สามารถประกอบอาชีพพึNงตนเอง

ได ้อยา่งมีศกัดิ\ ศรีความเป็นมนุษยบ์นหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   4) ยทุธศาสตร์การพฒันา 

    1. ประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นสิทธิและโอกาสการศึกษา 

     ยทุธศาสตร์ทีN 1 ขยายโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศึกษาและ

การเรียนรู้อยา่งต่อเนืNองตลอดชีวติ 

     วตัถุประสงค:์ เพืNอใหค้นพิการไดรั้บการศึกษาตลอดชีวติ 

     มาตรการ  

      1. จดัใหบ้ริการช่วยเหลือระยะแรกเริNม 

      2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษาแบบเรียนรวม  

      3. ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษาเพืNอการมีงานทาํ 
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      4. ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาทุกระบบ (การศึกษา

ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั) ดว้ยรูปแบบทีNหลากหลาย  

      5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในศูนย์การเรียน

เฉพาะความพิการ  

      6.  ขยายหน่วยบริการการศึกษาสําหรับคนพิการให้

ครอบคลุมพื/นทีNเป้าหมาย 

      7.  เสริมสร้างศักยภาพ  ความเข้มแข็งให้หน่วยบริการ

การศึกษา  

      8. ส่งเสริม สนบัสนุนให้มีการจดัสภาพแวดลอ้มทีNคนพิการ

สามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได ้

     ตวัชี/วดัความสาํเร็จ 

      1. ร้อยละของเด็กพิการตั/งแต่แรกเกิด ถึง 3 ปี ไดรั้บบริการ

ช่วยเหลือระยะแรกเริNม (Early Intervention: EI) 

      2. ร้อยละของสถานศึกษาทีNมีความพร้อมในการรองรับการ

จดัการศึกษาแบบเรียนรวมอยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐาน  

      3. ร้อยละของสถานศึกษาทีNจัดการศึกษาให้กับคนพิการ

ไดรั้บการส่งเสริม สนบัสนุน ใหมี้การจดัการศึกษาเพืNอการมีงานทาํ  

      4. ร้อยละของคนพิการทีNไดรั้บการฝึกทกัษะอาชีพสามารถ

นาํทกัษะไปประกอบอาชีพไดห้รือศึกษาต่อดา้นอาชีพ  

      5. ร้อยละของคนพิการทีNเขา้ถึงบริการทางการศึกษา  

      6. ร้อยละของสถานศึกษาทีNสามารถจดัการศึกษาดว้ยรูปแบบ

ทีNหลากหลาย  

      7. ร้อยละของศูนยก์ารเรียนเฉพาะความพิการทีNไดรั้บการ

ส่งเสริม สนบัสนุน  

      8. จาํนวนหน่วยบริการการศึกษาทีNเพิNมขึ/น  

      9. ร้อยละของหน่วยบริการการศึกษาทีNผา่นเกณฑม์าตรฐาน 

      10. ร้อยละของหน่วยงานการศึกษาทีNมีการจดัสภาพแวดลอ้ม

สาํหรับคนพิการ (ทางลาด ทีNจอดรถ หอ้งนํ/า ป้ายและสญัลกัษณ์ และบริการขอ้มูลข่าวสาร)  
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    2. ประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภาพการศึกษา  

     ยุทธศาสตร์ทีN 2 ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพิเศษ 

ทุกระดับ ทุกระบบ วตัถุประสงค์: คนพิการได้รับการศึกษาทีNมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการจัด

การศึกษาสาํหรับคนพิการ 

     มาตรการ 

      1. พฒันาหลกัสูตรและสืNอการเรียนการสอน  

      2. พัฒนามาตรฐานและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้

สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสภาพพลวตัของสงัคม  

      3. พฒันาระบบการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง  

      4. พฒันาแหล่งเรียนรู้ให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ได ้

      5. พฒันาระบบ นิเทศ กาํกบั ติดตาม และประเมินผล 

     ตวัชี/วดัความสาํเร็จ  

      1. ร้อยละของสถานศึกษาทีNจดัการศึกษาให้กบัคนพิการทีNมี

การพฒันาหลกัสูตร และสืNอการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นพิเศษของผูเ้รียน 

      2. ร้อยละของคนพิการทีNมีแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 

(IEP: Individualized Education Program) 

      3. ร้อยละของสถานศึกษาทีNจดัการศึกษาตามมาตรฐานการ

จดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ 

      4. ร้อยละของสถานศึกษาทีNนาํนวตักรรมการจดัการศึกษามา

ใชใ้นการจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสภาพพลวตัของสงัคม 

      5. ร้อยละของสถานศึกษาทีNมีระบบการวดัและประเมินผล

การเรียนตามสภาพจริง 

      6. ร้อยละของสถานศึกษาทีNมีการพฒันาแหล่งเรียนรู้ทีNเอื/อต่อ

การจดัการเรียนรู้ทีNคนพิการทุกคนสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได ้

      7. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาทีNมีการพฒันาระบบ

นิเทศ กาํกบั ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 

     ยุทธศาสตร์ทีN 3 พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สืNอสารรองรับการจดัการศึกษาระบบดิจิทลั วตัถุประสงค:์ เพืNอสร้างความพร้อมดา้นโครงสร้างและ

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสืNอสาร 
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     มาตรการ 

      1. ปรับโครงสร้างพื/นฐานด้านเทคโนโลยีในหน่วยงาน

การศึกษา 

      2. พฒันาระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์มิติสัมพนัธ์ (3D 

GIS: Multilayer Data Warehouse) ดา้นการศึกษาสาํหรับคนพิการใหเ้ชืNอมโยงกนัได ้

      3. ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาระบบการให้บริการ

เทคโนโลย ีสิNงอาํนวยความสะดวก สืNอ บริการ และความช่วยเหลืออืNนใดทางการศึกษาทีNสอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการจาํเป็นพิเศษของคนพิการ เพืNอการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

      4. พฒันาและส่งเสริมการนาํระบบเทคโนโลยดิีจิทลัมาใชใ้น

การบริหารจดัการการใหบ้ริการ และการเรียนรู้ 

     ตวัชี/วดัความสาํเร็จ 

      1. ร้อยละของหน่วยงานทีNมีระบบฐานขอ้มูลคนพิการและ

ระบบบริหารจดัการขอ้มูลดา้นการศึกษาทีNเชืNอมโยงกบัหน่วยงานทีNเกีNยวขอ้ง 

      2. ร้อยละของหน่วยงานทีNมีระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์

มิติสมัพนัธ์ (3D GIS: Multilayer Data Warehouse) ดา้นการศึกษาสาํหรับคนพิการ 

      3. ร้อยละของหน่วยงานทีNมีระบบบริหารจัดการในการ

ให้บริการเทคโนโลยี สิNงอาํนวยความสะดวก สืNอ บริการ และความช่วยเหลืออืNนใดทางการศึกษา

สาํหรับคนพิการมีความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพ 

      4. ร้อยละของคนพิการไดรั้บบริการเทคโนโลยีสิN งอาํนวย

ความสะดวก สืNอ บริการ และความช่วยเหลืออืNนใดทางการศึกษาทีNสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

จาํเป็นพิเศษ 

      5. ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบนัมีการพฒันาและส่งเสริม

การนาํระบบดิจิทลัมาใชใ้นการบริหารจดัการ การใหบ้ริการ และการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

     ยทุธศาสตร์ทีN 4 ส่งเสริม สนบัสนุน การวจิยัและพฒันานวตักรรม

และองค์ความรู้ทีNมุ่งยกระดบัมาตรฐานการจดัการศึกษาหรับคนพิการ วตัถุประสงค์: เพืNอสร้าง

นวตักรรม องคค์วามรู้และองคก์รแห่งนวตักรรม 

     มาตรการ 

      1. สนบัสนุนและพฒันาองคค์วามรู้และงานวิจยั นวตักรรม 

เทคโนโลย ีสิNงอาํนวยความสะดวกในทุกมิติทีNเกีNยวขอ้งกบัรูปแบบการจดัทาํแผนทีNชีวิต เพืNอพฒันา

คุณภาพการศึกษาสาํหรับคนพิการ 
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      2. ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน ทุนการวิจยัเพืNอการจดัการ

เรียนรู้ การบริหารจดัการ และองคค์วามรู้อืNน ๆ ตามความตอ้งการของหน่วยงาน 

      3. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

(Learning Organization) ในหน่วยงาน และหน่วยบริการการศึกษา เพืNอรองรับการเสริมสร้าง

ศกัยภาพบุคลากรและองคก์รแห่งนวตักรรม (Innovation Organization) 

     ตวัชี/วดัความสาํเร็จ  

      1. จาํนวนของงานวิจยั และนวตักรรม เทคโนโลย ีสิNงอาํนวย

ความสะดวก สืNอ บริการและความช่วยเหลืออืNนใดทางการศึกษาสาํหรับคนพิการ ทีNมีการนาํไปใช้

ประโยชน์  

      2. มีงานวจิยัแบบแผนทีNชีวติของคนพิการ  

      3. จาํนวนทุนวจิยัทีNไดรั้บการสนบัสนุน  

      4. ร้อยละของบุคลากรทีNผา่นการประเมินตามหลกัสูตร  

      5. ร้อยละของหน่วยงานทีNผา่นการประเมินตามมาตรฐาน 

    3. ประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษา  

     ยุทธศาสตร์ทีN 5 เร่งผลิต พฒันาและจดัระบบบริหารงานบุคคล

ของขา้ราชการครูคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ วตัถุประสงค:์ มีระบบ

บริหารงานบุคคลของขา้ราชการครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาทีNมีมาตรฐานและเป็น

ธรรมบนหลกัการบริหารจดัการเชิงสมรรถนะ 

     มาตรการ 

      1. จดัทาํแผนอตัรากาํลงั และจดัใหมี้ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาอืNน ทีNมีความรู้ความสามารถตามกรอบอตัรากาํลงั 

      2. วางแผนและผลิตครู ให้มีความรู้และทักษะในการจัด

การศึกษาสาํหรับคนพิการตามนโยบาย และแผนอตัรากาํลงั 

      3. พฒันาผูบ้ริหาร ครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา 

ใหเ้ป็นผูน้าํการเปลีNยนแปลง (Translational Leader) และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชีพ  

      4. พฒันาระบบบริหารงานบุคคลตามมาตรฐานโดยใชห้ลกั

ธรรมาภิบาล  

      5. ส่งเสริมความก้าวหน้า และสร้างแรงจูงใจให้กับครู 

คณาจารย ์ผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทีNจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ 
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     ตวัชี/วดัความสาํเร็จ 

      1. มีแผนอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาทีNจัด

การศึกษาสาํหรับคนพิการ  

      2. ร้อยละของสถานศึกษาทีN มีครูการศึกษาพิเศษและ 

นกัสหวชิาชีพตามแผนอตัรากาํลงั  

      3. มีแผนการผลิตครู  ให้มีความรู้และทักษะในการจัด

การศึกษาสาํหรับคนพิการ 

      4. มีรายวิชาการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการเป็นวิชาบงัคบั

พื/นฐานในหลกัสูตรการผลิตครู  

      5. ร้อยละของสถานศึกษาทีNมีบุคลากรสนบัสนุนการพฒันา

คุณภาพการจดัการศึกษาใหก้บัคนพิการในสถานศึกษา 

      6. ร้อยละของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีNไดรั้บการพฒันาผูน้าํ

การเปลีNยนแปลงและมีสมรรถนะทีNสอดคลอ้งกบับริบทความเปลีNยนแปลงและความตอ้งการในการ

จดัการศึกษาตามแผนการพฒันาและคุณภาพตามเกณฑที์Nกาํหนด 

      7. ร้อยละของครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา ทีN

ได้รับการพฒันาสมรรถนะการปฏิบติังานตามแผนการพฒันาครูและบุคลากร (HRD: Human 

Resource Development Plan) และแผนการพฒันาระดบับุคคล (IDP: Individual Development Plan)  

      8. ร้อยละของหน่วยงานทีNมีการพฒันาระบบบริหารงาน

บุคคลตามมาตรฐานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 

      9. ร้อยละของครู คณาจารย ์ผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการ

ศึกษาไดเ้ลืNอนวทิยฐานะหรือตาํแหน่งทีNสูงขึ/น 

      10. ร้อยละของครู คณาจารย ์ผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการ

ศึกษาไดรั้บการยกยอ่ง เชิดชูเกียรติและอืNน ๆ ตามความเหมาะสม 

    4. ประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาหรับ

คนพิการ 

     ยุทธศาสตร์ทีN 6 พฒันาประสิทธิภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 

วตัถุประสงค:์ เพืNอจดัใหมี้หอ้งเรียนพิเศษสาํหรับคนพิการในสถานศึกษาเฉพาะทางและสถานศึกษา

ทีNจดัการเรียนรวมอยา่งมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 
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     มาตรการ 

      1. จัดห้องเรียนอัจฉริยะ  (Gifted Room) ในสถานศึกษา

เฉพาะทาง 

      2. ยกมาตรฐานการจดัการศึกษาเรียนรวม  

       2.1 จดัหอ้งเรียนพิเศษใหค้นพิการในสถานศึกษา 

       2.2 พฒันามาตรฐานการจดัการเรียนรวม 

       2.3 พัฒนาความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์  และเจตคติ  

ผูเ้กีNยวขอ้งกบัการจดัการเรียนรวม  

       2.4 พฒันาอาคาร สถานทีN สิNงแวดลอ้มของสถานศึกษาทีNจดั

หอ้งเรียนพิเศษ 

       2.5 ส่งเสริม สนบัสนุน ใหอ้งคก์รภาครัฐและเอกชนมีส่วน

ร่วมในการจดัหอ้งเรียนพิเศษ  

       2.6 จัดให้มีการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรวมใน

หอ้งเรียนพิเศษอยา่งเป็นระบบ 

     ตวัชี/วดัความสาํเร็จ 

      1. มีหอ้งเรียนอจัฉริยะ (Gifted Room) ในสถานศึกษาเฉพาะ

ทาง 

      2. จาํนวนสถานศึกษาทีNจดัห้องเรียนพิเศษให้เด็กพิการเรียน

ร่วม 

      3. ร้อยละของสถานศึกษาทีNจัดห้องเรียนพิเศษมีผลการ

ประเมินสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานการจดัการเรียนร่วม 

      4. ร้อยละของสํานักงานเขตพื/นทีNการศึกษาทีNมีการบริหาร

จดัการเรียนรวมอยา่งเป็นระบบ  

      5. ร้อยละของผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษาทีNเกีNยวขอ้ง 

ผูอ้าํนวยการเขตพื/นทีNการศึกษา ผูอ้าํนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผูอ้าํนวยการกลุ่มส่งเสริมการจดั

การศึกษา ผูอ้าํนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม ระดบัสาํนกังานเขตพื/นทีNการศึกษาทีNผ่านการพฒันาดา้น

การจดัการเรียนรวม 

      6. ร้อยละของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีNจดัห้องเรียนพิเศษผ่าน

การพฒันาดา้นการจดัการเรียนรวม 
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      7. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีNจดัห้องเรียน

พิเศษผา่นการพฒันาดา้นการจดัการเรียนรวม 

      8. ร้อยละของสถานศึกษาทีNจัดห้องเรียนพิเศษได้รับการ

สนบัสนุนการพฒันาอาคารสถานทีNและสิNงแวดลอ้ม 

      9. ร้อยละของสถานศึกษาทีNจัดห้องเรียนพิเศษได้รับการ

สนบัสนุน จากองคก์รภาครัฐและเอกชน 

      10. ร้อยละของสถานศึกษาทีNจดัห้องเรียนพิเศษได้รับการ

นิเทศอยา่งเป็นระบบและต่อเนืNอง 

     ยทุธศาสตร์ทีN 7: พฒันาระบบงบประมาณ และทรัพยากรทางการ

ศึกษาสําหรับคนพิการ วตัถุประสงค์: เพืNอสร้างระบบการสนับสนุนทรัพยากร และการจดัสรร

งบประมาณการศึกษาทีNเพียงพอและเหมาะสมกบับริบทและความตอ้งการจาํเป็น 

     มาตรการ 

      1. จดัระบบสนบัสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาสาํหรับคนพิการ

ทุกช่วงวยั ในทุกระดบัทุกระบบการศึกษา ใหเ้หมาะสมกบับริบทและสภาพการจดัการศึกษา 

      2. ระดมทรัพยากรเพืNอสร้างความมัNนคงให้กับกองทุน

ส่งเสริมและพฒันาการศึกษาสาํหรับคนพิการ  

      3. วิ จัยและพัฒนาระบบการจัดสรรท รัพยากรและ

งบประมาณเพืNอการศึกษา 

     ตวัชี/วดัความสาํเร็จ  

      1. ร้อยละของคนพิการทีNได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน

การศึกษาสาํหรับคนพิการในทุกระดบั ทุกระบบการศึกษาใหเ้หมาะสมกบับริบทและความตอ้งการ

จาํเป็นพิเศษ 

      2. ร้อยละของคนพิการทีNได้รับสนับสนุนงบเงินอุดหนุน

สาํหรับสิNงอาํนวยความสะดวก สืNอ บริการและความช่วยเหลืออืNนใดทางการศึกษา ในทุกระดบั ทุก

ระบบการศึกษาใหต้รงกบัความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ 

      3. ร้อยละของคนพิการทีNไดรั้บสนับสนุน สิN งอาํนวยความ

สะดวก และสืNอทางการศึกษา (บญัชี ก) ในทุกระดบั ทุกระบบการศึกษาให้ตรงกบัความตอ้งการ

จาํเป็นพิเศษ 

      4. กองทุนส่งเสริมและพฒันาการศึกษาสําหรับคนพิการมี

เงินเพิNมทุนหมุนเวยีนใชต้ามวตัถุประสงค ์
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      5. มีแผนการระดมทรัพยากรสนบัสนุนกองทุนส่งเสริมและ

พฒันาการศึกษาสาํหรับคนพิการจากบุคคล องคก์รภายนอก 

      6. มีการนาํผลการวิจยัมาใชใ้นการพฒันาระบบการจดัสรร

ทรัพยากรและงบประมาณเพืNอการศึกษาสาํหรับคนพิการ 

     ยุทธศาสตร์ทีN 8 พฒันาระบบบริหารจัดการแบบองค์รวมเชิง

บูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน วตัถุประสงค:์ เพืNอเพิNมประสิทธิผลการบริหารจดัการ

แบบองคร์วมเชิงบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

     มาตรการ  

      1. พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาตามศาสตร์พระราชา

และหลกัธรรมาภิบาลทีNมุ่งเน้นการบริหารจดัการเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ (A-F-P-P: Area-

Function-Participation-People) สู่การเป็นสถานศึกษาแห่งความสุข (Happiness School)  

      2. ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานเกีNยวกับการศึกษา

สาํหรับคนพิการของคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดั  

      3. พฒันาภาคีเครือข่าย (Education Partnership) เพืNอเปิดเวที 

ใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ  

      4. จัดและพฒันาระบบการขับเคลืNอนยุทธศาสตร์ (SDS: 

Strategic Driven System) สนับสนุนขอ้มูลการตดัสินใจ การเฝ้าระวงั (Educational Warning Sign 

System) การกาํกบั ติดตาม และรายงานผลตามยทุธศาสตร์ผา่นระบบดิจิทลั 

     ตวัชี/วดัความสาํเร็จ 

      1. ร้อยละของหน่วยงาน สถานศึกษา สถาบันทีNมีการนํา

ศาสตร์พระราชาและหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการสู่การเป็นสถานศึกษาแห่ง

ความสุข 

      2. ร้อยละของสถานศึกษาทีNมีระบบการบริหารจดัการเชิง

ยทุธศาสตร์แบบบูรณาการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

      3. ร้อยละของหน่วยงานสถานศึกษา สถาบนั ทีNมีการส่งเสริม 

สนบัสนุนการปฏิบติังานเกีNยวกบัการศึกษาสาํหรับคนพิการของคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดั 

      4. ร้อยละของหน่วยงาน  สถานศึกษา  สถาบัน  ทีN มีการ

ส่งเสริม สนบัสนุนใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ 



 

 

44 

 

      5. ร้อยละของหน่วยงานทีN มีการใช้ระบบการขับเคลืNอน

ยทุธศาสตร์ (SDS: Strategic Driven System) สนบัสนุนการตดัสินใจ การกาํกบั ติดตาม และรายงาน

ผลตามยทุธศาสตร์ผา่นระบบดิจิทลั 
 

 2.1.4 หลกัการแนวคดิเกี3ยวกบัการประเมินโครงการ 

  สําหรับทฤษฎีและแนวคิดเกีNยวกบัการประเมินโครงการ มีนกัวิชาการหลาย

ท่าน ไดใ้หค้วามหมายไว ้และผูว้จิยัไดร้วบรวมและนาํมาเสนอโดยสงัเขป ดงันี/  

  2.1.4.1 ความหมายของการประเมินโครงการ 

   ส่วนความหมายของการประเมินโครงการนั/ น  ผู ้วิจัยได้ศึกษาจาก

นกัวชิาการทีNไดใ้หค้วามหมายไวห้ลายท่าน ดงันี/  

   Stufflebeam (1990, p. 159) กล่าวว่า  การประเมินโครงการ  หมายถึง 

กระบวนการบรรยาย เก็บรวบรวมขอ้มูลกบัเป้าหมาย การวางแผน การดาํเนินการ และผลกระทบ 

เพืNอนาํไปเป็นแนวทางการตดัสินใจ เพืNอสร้างความน่าเชืNอถือ และเพืNอส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจใน

สถานการณ์ของโครงการ 

   Alkin (1987, p. 15) กล่าววา่ การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการ

กาํหนดขอบเขตการตดัสินใจ การเลือกขอ้มูลทีNเหมาะสม การเกบ็รวบรวมขอ้มูลตลอดจนการเขียน

รายงานสรุป เพืNอใหผู้มี้อาํนาจในการตดัสินใจไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการเลือกวธีิการปฏิบติั 

   วทิวฒัน์ บูระพนัธ์ (2562, หนา้ 9) การประเมินโครงการ หมายถึง การเกบ็

รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์เกีNยวกับโครงการทีNเป็นระบบ เพืNอให้ได้ขอ้มูลสารสนเทศทีNสามารถ

นาํไปใชใ้นการพิจารณาการดาํเนินงานของโครงการในครั/ งต่อไป และการประเมินโครงการนั/น

ตอ้งมีวตัถุประสงค์ทีNสอดคลอ้งกบัแผนอย่างชัดเจน เพืNอนําไปใช้ในการตดัสินใจเกีNยวกบัการ

ดาํเนินงานของโครงการว่าจะดาํเนินงานต่อไปหรือปรับปรุง เปลีNยนแปลงเพืNอประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพของโครงการนั/น ๆ  

   สุมาลยั บุญรักษา (2562, หนา้ 25) กล่าววา่ การประเมินโครงการ หมายถึง 

การเกบ็รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลทีNเกีNยวขอ้งกบักิจกรรม กลุ่มกิจกรรม และความสมัพนัธ์ระหวา่ง

กิจกรรมต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบระเบียบ เพืNอให้ไดส้ารสนเทศทีNเชืNอถือไดใ้นการพิจารณาปรับปรุง

แกไ้ขในส่วนทีNเป็นจุดอ่อน และส่งเสริมในส่วนทีNเป็นจุดเด่น ทั/งให้ขอ้มูลทีNเป็นประโยชน์สาํหรับ

ผูเ้กีNยวขอ้งในการจะตดัสินใจเกีNยวกบัผลการจดักิจกรรม 

   ยุวดี คาํเงิน (2561, หน้า 19) การประเมินโครงการ เป็นกระบวนการใน

การตดัสินคุณค่าของการบริหารจดัการโครงการ โดยการรวบรวม และวิเคราะห์ขอ้มูลของก่อน

ดาํเนินโครงการ ระหวา่งดาํเนินโครงการ และหลงัการดาํเนินโครงการ เพืNอใหท้ราบวา่โครงการนั/น
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บรรลุผลตามเป้าหมายทีNกาํหนดหรือไม่เพียงใด มีปัญหาหรืออุปสรรคอยา่งไร เพืNอเป็นขอ้มูลในการ

ปรับปรุงโครงการ และแนวทางในการพฒันาโครงการต่อไป 

   นฤมล เอกธรรมสุทธิ\  (2559, หน้า 39) กล่าวว่า การประเมินโครงการ 

หมายถึงกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลของการดาํเนินโครงการอยา่งเป็นระบบ เพืNอให้

ไดส้ารสนเทศทีNสาํคญัวา่โครงการนั/นบรรลุผลตามเป้าหมายทีNกาํหนดหรือไม่เพียงใด มีปัญหาหรือ

อุปสรรคอยา่งไร เพืNอช่วยใหไ้ดข้อ้มูลหรือสารสนเทศในการปรับปรุงพฒันาโครงการ 

   ทศัน์พล เรืองศิริ (2559, หนา้ 10) ไดก้ล่าวว่า การประเมินโครงการ เป็น

กระบวนการในการตดัสินคุณค่าของการบริหารจดัการโครงการ โดยการรวบรวม และวิเคราะห์

ขอ้มูลของการดาํเนินโครงการ เพืNอใหท้ราบวา่โครงการนั/นบรรลุผล ตามเป้าหมายทีNกาํหนดหรือไม่

เพียงใด มีปัญหาหรืออุปสรรคอยา่งไร เพืNอจะไดเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงโครงการ 

   บุญตา แซ่เล็ก (2557, หน้า 30) กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง 

กระบวนการตรวจสอบ วิเคราะห์ขอ้มูล ของการดาํเนินโครงการนั/นอยา่ง เป็นระบบแลว้ตดัสินใจ

วา่จะปรับปรุงแกไ้ขโครงการนั/น เพืNอทีNจะดาํเนินโครงการต่อไป หรือยติุโครงการ  

   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525, หน้า 502) กล่าวว่า การ

ประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือการใชว้ิธีการวิจยัเพืNอหาขอ้มูลทีNเป็น

จริงและมีความเชืNอถือไดข้องโครงการแลว้พิจารณาตดัสินว่าโครงการนั/นถึงวตัถุประสงคห์รือไม่ 

และดว้ยคุณภาพของความสาํเร็จนั/นเป็นเช่นใด 

   จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้า่ การประเมินโครงการ หมายถึง 

กระบวนการตรวจสอบ วเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบของการดาํเนินงานโครงการนั/น ๆ เพืNอนาํมา

พิจารณาปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาโครงการ 

 

  2.1.4.2 ความมุ่งหมายและความสาํคญัของการประเมินโครงการ 

   ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการไดมี้นกัวิชาการแต่ละท่านไดใ้ห้

ความไว ้ดงันี/  

   วิทวฒัน์ บูระพนัธ์ (2562, หนา้ 10) การประเมินโครงการมีความมุ่งหมาย

เพืNอการหาประสิทธิ\ ภาพของโครงการ วิเคราะห์ขอ้มูล และขอ้เท็จจริง เพืNอการนาํไปสู่ตดัสินใจ 

ตลอดจนการสรุปผลของโครงการ ตามวตัถุประสงคที์Nกาํหนดไวห้รือไม่ 

   สุมาลยั บุญรักษา (2562, หนา้ 27) ความสาํคญัของการประเมินโครงการ 

ไดว้า่ การประเมินโครงการอยา่งมีระบบสามารถทาํใหเ้ราตรวจสอบวา่งานไดด้าํเนินการไปอยา่งไร 

เป็นการป้องกนัความผิดพลาดของงาน และเพิNมประสิทธิภาพของงาน ทาํให้การดาํเนินงานสาํเร็จ
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ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีNวางไว ้ซึN งส่งผลต่อการควบคุมคุณภาพของงาน การตดัสินใจต่อ

โครงการ ความรับผิดชอบและคงไวใ้นส่วนทีNมีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นเครืNองยืนยนัให้เห็นว่า 

การประเมินโครงการเป็นกิจกรรมทีNสําคัญอันจะขาดไม่ได้เพราะการประเมินโครงการมี

ความสาํคญัอยา่งยิNงต่อการบริหารโครงการ 

   จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่า ความมุ่งหมายและความสาํคญั

ของการประเมินโครงการ การประเมินโครงการเป็นกิจกรรมทีNมีความสาํคญัอยา่งยิNงในการบริหาร

โครงการ การประเมินโครงการเป็นกระบวนการทีNให้ขอ้มูลยอ้นกลบั ซึN งสามารถนาํมาใชใ้นการ

ปรับปรุงการดาํเนินงานของโครงการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิNงขึ/น ทาํใหท้ราบขอ้บกพร่อง จุดเด่น 

จุดดอ้ยของโครงการ และทราบว่าโครงการไดบ้รรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมายเพียงใด และช่วยให้

ขอ้มูลทีNจาํเป็นสําหรับการนาํไปใชใ้นการตดัสินใจเกีNยวกบัการดาํเนินโครงการไดท้ั/งในปัจจุบนั

และในอนาคต 

  2.1.4.3 วตัถุประสงคข์องการประเมินโครงการ 

   สําราญ มีแจ้ง และสมหวงั พิธิยานุวฒัน์ (2556, หน้า 10-11) กล่าวว่า 

วตัถุประสงคข์องการประเมินทัNวไป มีดงันี/  1) เพืNอช่วยปรับปรุงพฒันาคน พฒันางานหรือโครงการ

ต่าง ๆ 2) เพืNอตดัสินใจผลเกีNยวกบัระดบัผลสัมฤทธิ\ ของการปฏิบติังานหรือโครงการต่าง ๆ 3) เพืNอ

ช่วยให้ผูบ้ริหารตดัสินใจเกีNยวกบัการบริหารบุคคล โครงการหรืออนาคตของโครงการไดอ้ย่าง

ถูกตอ้งเหมาะสม 4) เพืNอกระตุน้ทุกฝ่ายทีNเกีNยวขอ้งให้ปฏิบติัหนา้ทีNอยา่งมีประสิทธิภาพตามวิธีการ

ประเมินแนวใหม่ วตัถุประสงคเ์ฉพาะในการประเมินโครงการหรืองานจะไดม้าจากการผสมผสาน

ขอ้มูลจาก 2 แหล่ง คือ จากผูบ้ริหารระดบัสูงทีNตอ้งใช้ผลการประเมินเป็นฐานในการตดัสินใจ

ตลอดจนผูบ้งัคบับญัชา หรือผูเ้กีNยวขอ้งกบัโครงการหรืองานนั/น ๆ และจากวตัถุประสงคห์ลกัของ

โครงการหรืองานนั/น ๆ 

   จากทีNกล่าวมาสรุปไดว้่า การประเมินโครงการมีวตัถุประสงคส์าํคญั คือ 

เพืNอช่วยปรับปรุง การบริหารงานหรือโครงการ ตลอดจนการดาํเนินงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุด และเพืNอช่วยใหผู้บ้ริหารหรือผูรั้บผดิชอบโครงการตดัสินใจเกีNยวกบัโครงการหรือกิจกรรมทีN

รับผดิชอบไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  2.1.4.4 ประเภทของการประเมินโครงการ 

   การประเมินโครงการ แบ่งออกไดห้ลายประเภท ตามแต่จะใชเ้กณฑ์ใด 

เป็นหลกัในการแบ่ง ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาแนวคิดของนกัวิชาการหลาย ๆ ท่านทีNไดก้ล่าวถึง ประเภท

ของการประเมินโครงการไว ้ดงันี/  
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   William (1985, p. 5) แบ่งประเภทของการประเมินผลโครงการเป็น 2 

ประเภท คือ 1) การประเมินผลยอ่ย (Formative evaluation) เป็นการประเมินทีNกระทาํระหวา่งดาํเนิน

โครงการ โดยมีการตรวจสอบและเก็บขอ้มูลเป็นระยะ ๆ ตลอดโครงการ ทั/งนี/ มีเป้าหมายเพืNอ

ปรับปรุงโครงการทีNกําลังดําเนินอยู่ 2) การประเมินผลรวม (Summative evaluation) เป็นการ

ประเมินเมืNอการดาํเนินโครงการ สิ/นสุดลงแลว้มีเป้าหมาย เพืNอตรวจสอบผลทีNเกิดจากโครงการว่า

บรรลุตามจุดมุ่งหมายของโครงการเพียงใด หรือเกิดผลกระทบใดบา้ง 

   Tyler (1996, p. 914) ได้เสนอว่าการแบ่งประเภทของการประเมินผล

โครงการต้องยึดหลักวงจรของการมีประโยชน์ในทางปฏิบัติมาก  เพราะได้แสดงให้เห็น

กระบวนการของการประเมินทีNสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัประเภทของการประเมินผลโครงการ โดย

อาศยัวงจรของโครงการเป็นเกณฑใ์นการแบ่งจาํแนก 

   ยุวดี คาํเงิน (2562, หน้า 23) กล่าวว่า ประเภทของการประเมินนั/น แบ่ง

ออกเป็นประเภทได้ โดยยึดเกณฑ์ทีNกาํหนดของการประเมินเป็นหลัก ดังนี/  แบ่งตามยึดหลัก

ประมาณค่า แบ่งตามลาํดบัเวลาทีNประเมิน แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน แบ่งตามสิNงทีNถูก

ประเมิน แบ่งตามโมเดลการประเมิน และแบ่งตามความแทจ้ริงของการประเมิน 

   เยาวดี รางชยักุล วิบูลยศ์รี (2556, หนา้ 96-103) กล่าวว่า ประเภทของการ

ประเมินโครงการการประเมินโครงการบริการสังคมนั/น สามารถจาํแนกประเภทของการประเมิน

โดยทัNวไป ไดเ้ป็น 4 ประเภทคือ 1) การประเมินความตอ้งการทีNจาํเป็น 2) การประเมินกระบวนการ 

3) การประเมินผลผลิตและ 4) การประเมินประสิทธิภาพ 

    1) การประเมินความตอ้งการทีNจาํเป็น 

     Stufflebeam (1984, p. 1) แนวคิดของการประเมินความตอ้งการ

ทีNจาํเป็น (Need Assessment) ไดเ้ริNมตน้ทีNประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงกลางทศวรรษทีN 1960 โดย

โครงการต่าง ๆ เหล่านั/นมกัถูกเรียกร้องใหร้ะบุวธีิการวดัและประเมินความตอ้งการของโครงการไว้

ในเป้าหมายดว้ย ทั/งนี/ เพืNอประสิทธิภาพของการวางแผนโครงการ ซึN งต่อมาไดก้ลายเป็นเกณฑ์

พื/นฐานสาํหรับการพิจารณาอนุมติั เพืNอใหก้ารสนบัสนุนโครงการ โดยเฉพาะอยา่งยิNงโครงการต่างๆ 

ทางการศึกษา เช่น โครงการทีNเกีNยวกบัการส่งเสริมวิชาการ โครงการพฒันาจิตใจและอารมณ์ของ

เดก็นกัเรียน และโครงการฝึกอบรมทางการอาชีวศึกษา เป็นตน้ โครงการทั/งหลายเหล่านี/ ต่างกไ็ดท้าํ

การประเมินให้กวา้งขวางมากยิNงขึ/น ทั/งในระดบัทอ้งถิNน ระดบัภาค และระดบัชาติ หลงัจากช่วง

ปลายปีค.ศ.1970 ไดมี้การเนน้ในเรืNองของการวางแผนโครงการ และการประเมิน เพืNอใหเ้ป็นไปตาม

ขั/นตอนทีNตอ้งจดัดาํเนินการร่วมกนัอย่างใกลชิ้ด และในช่วงนี/ ไดว้ารสารทีNชืNอว่า Evaluation and 

Program Planning ซึN งเนน้หนกัการประเมินโครงการดา้นสุขภาพอนามยั ก็ไดเ้นน้เกีNยวกบัหลกัการ
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และแนวปฏิบติัในการใหก้ารสนบัสนุนในเรืNองดงักล่าวรวมทั/งการเปลีNยนแปลงแผนของโครงการ

ดว้ย ในการวดัและประเมินความตอ้งการทีNจาํเป็นนั/น ก่อนดาํเนินโครงการใด ๆ ก็จะตอ้งมีการ

วางแผนของโครงการนั/น ๆ ไวล่้วงหนา้อยา่งมีประสิทธิภาพ เพืNอให้สามารถตอบคาํถามต่าง ๆ ได้

ตรงตามความตอ้งการทีNแทจ้ริง ในปัจจุบนันกัประเมินไดใ้ห้ความสนใจเกีNยวกบัการวางแผนเพืNอ

การประเมิน และเชืNอว่า การวางแผนโครงการจาเป็นตอ้งจดัให้เป็นส่วนหนึN งของกระบวนการ

ประเมิน โดยใหก้ารวางแผนโครงการเป็นขั/นตอนหนึNงของการประเมินนั/น ๆ ก่อนนาํโครงการไปสู่

ขั/นปฏิบติัทาํให้นกัวางแผนทีNดีตอ้งมีขอ้มูลสารสนเทศเกีNยวกบัความตอ้งการทีNจาํเป็นอยา่งถูกตอ้ง 

โดยอาศยัเทคนิคซึN งสามารถวดัและประเมินความตอ้งการทีNเหมาะสมไดใ้นเชิงปริมาณรวมทั/ง

เทคนิคอืNน ๆ ทีNเอื/อต่อการประเมินความตอ้งการไดเ้ช่นการใชข้อ้มูลจากกระเบียนสะสมทีNมีอยู ่หรือ

การสงัเคราะห์สารสนเทศทีNมีอยู ่เป็นตน้ 

    2) การประเมินกระบวนการ 

     แนวคิดหลกัของการประเมินกระบวนการก็คือ เมืNอโครงการ

ไดรั้บการพฒันาและเริNมดาํเนินการแลว้ นกัประเมินตอ้งยอ้นกลบัไปทบทวนเอกสารทีNเกีNยวขอ้งกบั

โครงการอีกครั/ ง เพืNอตรวจสอบว่าโครงการนั/น ๆ ไดป้ฏิบติัไปตามทุกขั/นตอนทีNไดอ้อกแบบไว้

หรือไม่ และจดักิจกรรม เพืNอให้บริการต่อกลุ่มเป้าหมายตรงตามทีNกาํหนดไวใ้นโครงการหรือไม่ 

การประเมินกระบวนการของโครงการเช่นนี/ ถา้จะกล่าวอีกนยัหนึN งก็คือ เป็นการตรวจสอบความ

พยายามของโครงการว่า ไดด้าํเนินการไปอย่างครบถว้น และตรงตามแผนทีNวางไวทุ้กขั/นตอน

หรือไม่ ตามปกติแลว้ขอ้มูลและสารสนเทศทีNจาํเป็นสาํหรับการประเมินโครงการมกัจะถูกรวบรวม

ไวโ้ดยตวัแทนของหน่วยงาน และมกัจะไม่มีอยู่ในรูปแบบทีNใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยตรง เช่น ขอ้มูล

เกีNยวกบัผูรั้บบริการ กม็กัจะประเมินกฎอยูใ่นใบสมคัร ซึN งไม่มีรายละเอียดเท่าทีNควรเกีNยวกบัการเขา้

รับบริการจากโครงการ ในทางกลบักนัมกัจะเป็นเพียงบนัทึกสั/น ๆ ของเจา้หนา้ทีNใหบ้ริการเท่านั/น 

ดว้ยเหตุนี/การทีNจดัขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบทีNเรียกใชไ้ดน้ั/น ซึN งตอ้งเสียเวลาและค่าใชจ่้ายดว้ย ซึN งนกั

ประเมินกระบวนการควรตระหนกัในเรืNองนี/และควรมีความพยายามทีNจะออกแบบการเก็บขอ้มูลทีN

จาํเป็นต่าง ๆ อยา่งมีระบบ ทั/งนี/ เพืNอช่วยอาํนวยความสะดวกในดา้นการรวบรวมขอ้มูล และการสรุป

ขอ้มูลข่าวสารทีNเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัโครงการใหม้ากทีNสุด ถึงแมว้า่การประเมินกระบวนการ 

มิไดบ่้งชี/ ถึงความสาํเร็จของโครงการแต่ก็มีความสาํคญัต่อผูรั้บผิดชอบโครงการในส่วนทีNเกีNยวกบั

เงินทุนทีNจะนาํมาสนับสนุนโครงการหรือนาํมาใช้เพืNอขยายโครงการ ซึN งจาํเป็นจะตอ้งมีขอ้มูล

เบื/องตน้จากการประเมินดงักล่าว เพืNอจะไดท้ราบว่าโครงการนั/น ๆ มีแผนงานทีNสามารถนาํไป

ปฏิบติัไดจ้ริงเพียงใด และน่าจะประสบผลสาํเร็จหรือไม่ เพราะไดเ้คยใหบ้ริการกบักลุ่มเป้าหมายทีN

วางไวก่้อนแลว้เป็นตน้ นอกจากนั/นเมืNอมีการประเมินกระบวนการของโครงการแลว้ สิNงสาํคญักคื็อ 
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เป็นการเปิดโอกาสให้ผูอ้าํนวยการ โครงการสามารถจะปรับการดาํเนินงานให้เป็นไปในทิศทางทีN

นาํไปสู่ความสาํเร็จของโครงการไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลดว้ย 

    3) การประเมินผลผลิต 

     เท่าทีNผ่านมานักประเมินมกัจะเมน้การประเมินผลสัมฤทธิ\ ของ

โครงการจากการประเมินผลผลิตโดยตรงของโครงการนั/น ๆ ซึN งความจริงแลว้เป็นการยากทีNจะระบุ 

เหตุ ซึN งมกัจะหมายถึง ปัจจยันาํเขา้ในระหวา่งการดาํเนินโครงการกบัผลทีNเกิดตามมาของโครงการ 

ตวัอยา่งเช่น เมืNอมีการจดัโครงการพฒันานิสัยการอ่านสาํหรับเยาวชนทอ้งถิNน ปรากฏว่ามีคาํถามทีN

น่าสนใจ คือ  

     1. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจะมีนิสัยรักการอ่านมากกวา่ผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วม

โครงการหรือไม่ 

     2. มีหลกัฐานหรือไม่ ทีNแสดงว่าผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความสนใจ

ในการอ่านมากขึ/น คาํถามขา้งตน้เป็นคาํถามทีNดีและมีเหตุผล แต่ก็ยากทีNจะชี/ชดัลงไปในการตอบ

คาํถามทีNเกีNยวกบัผลผลิตของโครงการโดยตรง ทีNเป็นเช่นนี/ ก็เพราะว่าอาจจะมีอิทธิพลจากตวัแปร   

อืNน ๆ เขา้มาเกีNยวขอ้ง ได้เช่น สภาพแวดลอ้มของผูรั้บบริการ ดังนั/น การประเมินผลผลิตของ

โครงการทีNสําคญั ก็คือ นักประเมินจะต้องแสดงแนวทางในการวดัผลสําเร็จของโครงการให้

น่าเชืNอถือ มีการวดัทีNแม่นยาํ มีผลการวดัทีNตรงกบัความเป็นจริง และมีความคงทีNดว้ย สาํหรับวิธีการ

วดันั/น อาจตอ้งใชก้ารออกแบบตามวิธีวิจยัทีNซับซ้อน คลา้ยกบัการออกแบบโครงการการวิจยัเชิง

ทดลอง ส่วนการกาํหนดความสําเร็จของโครงการ ยงัมีความเห็นแตกต่างกนัตามกลุ่มของผูที้N

เกีNยวขอ้ง เช่น หน่วยงานทีNสนบัสนุนเป็นทุนบุคลากรของโครงการ และผูรั้บบริการ ซึN งแต่ละกลุ่มมี

ระดบัของการยอมรับความสาํเร็จทีNต่างกนัไป ดงันั/น นกัประเมินจึงตอ้งหาตวับ่งชี/ ทีNสามารถเป็นทีN

ยอมรับของทุกกลุ่ม และมีความเป็นไปไดส้าํหรับการประเมินผลผลิตดว้ย 

 

    4) การประเมินประสิทธิภาพ 

     มุ่ง เน้นพิจารณาจากการใช้ทรัพยากร  ในการดํา เ นินงาน

เปรียบเทียบกับผลของงานทีNได้รับ ซึN งทรัพยากรในการดาํเนินงานของโครงการ ได้แก่ เงิน

งบประมาณของโครงการ เวลาในการดาํเนินงาน จาํนวนบุคลากร ตลอดจนวสัดุครุภณัฑ์ทีNใช้

ประกอบการดาํเนินงาน โดยให้ความสําคญัของงบประมาณเป็นสําคญั โดยอาศยัแนวความคิด

ทางด้านเศรษฐศาสตร์ทีNว่าด้วยเรืN องการวิเคราะห์ต่อค่าใช้จ่ายตอบแทน และ การวิเคราะห์ 

ผลตอบแทนต่อค่าใชจ่้ายมาใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพของโครงการ 
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    จากทีNกล่าวมาสรุปได้ว่าประเภทของการประเมินผลโครงการ

สามารถแบ่งไดห้ลายรูปแบบขึ/นอยู่กบัวตัถุประสงคข์องผูป้ระเมิน ซึN งสรุปไดคื้อ 1) แบ่งโดยยึด

หลกัของวตัถุประสงค ์2) แบ่งตามลาํดบัเวลาการบริหารโครงการ 3) แบ่งตามรูปแบบการประเมิน 

4) แบ่งตามการออกแบบการประเมิน และ 5) แบ่งตามความแท้จริงของการประเมิน โดยการ

ประเมินผลใหส้มัพนัธ์กบักระบวนการประเมิน 

  2.1.4.5 การวดัและการประเมินโครงการ 

   1) ความหมายของการวดัและการประเมินโครงการ 

   William (1985, p. 5) (1985, p.11) ได้กล่าวถึงการวัดและการประเมิน

โครงการว่า หมายถึง กระบวนการเบื/องตน้ทีNกาํหนดช่องว่างระหว่าง การสังเกต และผลลพัธ์ของ

ความตอ้งการในอนาคต โดยเรียงลาํดบัความตอ้งการก่อนหลงักระบวนการประเมินความตอ้งการ

จาํแนกช่องว่างต่าง ๆ เพืNอทีNจะไดท้ราบรายละเอียดของความตอ้งการ และ William (1985, p. 5) 

(1985, p.137-159) ไดก้ล่าวถึง วิธีการวดัและการประเมินโครงการ สามารถทาํได ้2 วิธี คือ 1) การ

ประเมินความตอ้งการภายนอกเป็นการมองความตอ้งการจากจุดต่าง ๆ ภายนอกของการกระทาํของ

องค์การเพืNอใช้ศึกษา 2) การประเมินความตอ้งการภายในเป็นการมองความตอ้งการจากภายใน

องคก์ารเอง 

   Tyler (1996, p. 914) ไดก้ล่าวถึงการวดัและการประเมินความโครงการวา่

หมายถึงกระบวนการตดัสินว่าสิNงทีNเกิดขึ/นจริงเป็นไปตามวตัถุประสงค ์เชิงพฤติกรรมทีNกาํหนดไว้

หรือไม่เป็นการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างผลทีNไดก้บัวตัถุประสงคที์Nกาํหนดไวก่้อนทีNจะ

จดัการเรียนการสอนนั/น และมีวธีิการวดัและการประเมินโครงการ ขั/นตอนดงันี/  

    1. มีการกําหนดวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมด้วยข้อความชัดเจน

เฉพาะเจาะจงโดยบอกถึงพฤติกรรมทีNตอ้งการวดัในภายหลงัดว้ย 

    2. ระบุเนื/อหาสาํหรับผูเ้รียนรู้เพืNอใหบ้รรลุตามความมุ่งหมายทีNตั/งไว ้

    3. เลือกวธีิการเรียนการสอนทีNเหมาะสมกบัเนื/อหา 

    4. ประเมินโครงการโดยการตดัสินดว้ยการวดัผลทางการศึกษา 

   จากแนวคิดของนกัวิชาการสรุปไดว้่า การวดัและการประเมินโครงการ

หมายถึง กระบวนการตดัสินวา่สิNงทีNเกิดขึ/นจริงเป็นไปตามวตัถุประสงค ์เชิงพฤติกรรมทีNกาํหนดไว้

หรือไม่เป็นการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างผลทีNไดก้บัวตัถุประสงคที์Nกาํหนดไว ้ซึN งตอ้งใช้

กระบวนการในการเกบ็รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้มูลของการดาํเนินงาน และพิจารณาบ่งชี/ ใหท้ราบ

ถึงจุดเด่น หรือจุดดอ้ยของงานนั/นอยา่งมีระบบ แลว้ตดัสินใจว่าจะปรับปรุงแกไ้ขงานนั/นเพืNอการ
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ดาํเนินงานต่อไปหรือยติุการดาํเนินงานนั/นเสีย ส่วนวิธีการวดัและการประเมินโครงการ มีขั/นตอน

ดงันี/  

    1. มีการวางแผนจดัทาํโครงการอยา่งเป็นระบบ 

    2. มีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติัโครงการ 

    3. แบ่งกลุ่มการเก็บขอ้มูลความตอ้งการ เช่น กลุ่มตวัแทนประชาชน

คือ กลุ่มผูเ้รียน กลุ่มผูศึ้กษาโดยกาํหนดสดัส่วนแต่ละกลุ่มใหเ้หมาะสมหรือเท่ากนั 

    4. กาํหนดกิจกรรมให้สมาชิกในกลุ่มไดร่้วมกนัดาํเนินการอยา่งเป็น

รูปธรรม 

    5. มีการเกบ็ขอ้มูลทีNเป็นปัจจุบนั 

    6. ร่วมกนัวิเคราะห์ความช่วยเหลือการอุดหนุนในสภาพปัจจุบนัและ

ความตอ้งการในอนาคต 

    7. กาํหนดความช่วยเหลือการสนบัสนุนในสภาพปัจจุบนัและความ

ตอ้งการในอนาคต 

    8. อภิปรายขอ้สรุปร่วมกนัในกลุ่มทีNศึกษาดว้ยกนัและบนัทึกขอ้สรุป 

    9. พยายามให้ความคิดเห็นในกลุ่มไปในทิศทางเดียวกนัและใชก้าร

เกบ็ขอ้มูลจากสิNงรอบตวัเพืNอนาํมาแกไ้ข 

    10. เรียงลาํดบัความตอ้งการอีกครั/ ง 

    11. ถา้ขอ้มูลใดมีความเห็นไม่ตรงกนัให้ยอ้นกลบัไปเริNมทีNขอ้ 9-11 

อีกครั/ ง 

    12. เขียนรายงานการเรียงลาํดบัผูที้Nมีสิทธิก่อนหลงั 

    13. เลือกความตอ้งการทีNศึกษาตามมติของกลุ่ม 

    14. ดาํเนินการตามกระบวนการประเมินโครงการ 

    15. พิจารณาความตอ้งการใหม่ ๆ ทีNอาจมีขึ/นในระหวา่งทาํโครงการ 

    16. ตอ้งทาํให้กลุ่มมีความรู้สึกร่วมรับผิดชอบต่อการกระทาํและเกิด

ความภาคภูมิใจ 

  2.1.4.6 รูปแบบของการประเมินโครงการ 

   รูปแบบการประเมินมีหลายประเภท ซึN งแต่ละรูปแบบจะแตกต่างกัน

ออกไปตามความเหมาะสมของโครงการทีNจะประเมิน ซึN งนักประเมินจะเป็นผูเ้ลือก พิจารณา

รูปแบบตามความตอ้งการ เพืNอใหไ้ดผ้ลการประเมินตามจุดประสงคที์Nตั/งไว ้นอกจากนี/ ยงัขึ/นอยูก่บั
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ความรู้ ความสามรถ และความเขา้ใจเกีNยวกบัการใช้รูปแบบต่าง ๆ ของผูป้ระเมินด้วย โดยมีผู ้

กล่าวถึงรูปแบบการประเมินโครงการไวห้ลายท่าน ดงันี/  

 

   1) รูปแบบการประเมินของ ไทเลอร์ (Tyler)  

    Tyler (1967, p. 57) เป็นผูน้าํทีNสาํคญัในการประเมินโครงการ ไดใ้ห้

ความหมายของการประเมินวา่ การประเมิน คือ การเปรียบเทียบพฤติกรรมทีNเกิดขึ/นกบัจุดมุ่งหมาย

เชิงพฤติกรรมทีNกาํหนดไว ้โดยมีความเชืNอว่า จุดมุ่งหมายทีNตั/งไวอ้ย่างชดัเจน รัดกุม และจาํเพาะ

เจาะจงแลว้ จะเป็นแนวทางช่วยในการประเมินได้เป็นอย่างดีในภายหลงั เขาได้เสนอแนวคิด

เกีNยวกบัการประเมิน โดยเสนอเป็นกรอบความคิด ครั/ งแรกในปี ค.ศ.1943 โดยเน้นการกาํหนด

วตัถุประสงคข์องโครงการใหอ้ยูใ่นรูปของวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม แลว้ประเมินความสาํเร็จของ

วตัถุประสงคเ์หล่านั/น แนวคิดลกัษณะนี/ เรียกว่า แบบจาํลองทีNยึดความสําเร็จของจุดมุ่งหมายเป็น

หลกัไทเลอร์ มีความเห็นวา่จุดมุ่งหมายของการประเมินเพืNอตดัสินวา่จุดมุ่งหมายของการศึกษาทีNตั/ง

ไวใ้นรูปของจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมนั/นประสบผลสําเร็จหรือไม่ มีส่วนใดบา้งทีNตอ้งปรับปรุง

แก้ไข และถือว่าการประเมินโครงการเป็นส่วนหนึN งของการเรียนการสอน ลาํดับขั/นของการ

ประเมินการเรียนการสอน เป็น 4 ขั/นตอน ดงันี/  

    ขั/นทีN 1 ตอ้งมีการระบุ หรือกาํหนดวตัถุประสงค์ให้ชดัเจนลงไปว่า 

เมืNอสิ/นสุดการจดัการเรียนการสอนแลว้ผูเ้รียนควรเกิดพฤติกรรมใด หรือสามารถกระทาํสิNงใดได้

บา้ง ลกัษณะของวตัถุประสงคที์NชดัเจนหรือทีNเรียกวา่วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

    ขั/นทีN 2 ตอ้งระบุต่อไปวา่ จากวตัถุประสงคที์Nกาํหนดไวด้งักล่าวนั/นมี

เนื/อหาใดบา้งทีNผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้ หรือมีสาระใดบา้งทีNเมืNอผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้แลว้จะก่อให้เกิด

การเปลีNยนแปลงพฤติกรรมไปตามวตัถุประสงคที์Nระบุไวใ้นขั/นตอนทีN 1 

    ขั/นทีN 3 หารูปแบบและวิธีการจดัการเรียนการสอนทีNเหมาะสมกบั

เนื/อหาซึNงผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้ตามทีNระบุไวใ้นขั/นตอนทีN 2 

    ขั/นทีN 4 หามาตรการในการตรวจสอบหลงัจากสิ/นสุดการจดัการเรียน

การสอนว่าผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้และบรรลุวตัถุประสงค์ตามทีNกาํหนดไวใ้นขอ้ใดบา้งและมี

วตัถุประสงคข์อ้ใดบา้งทีNผูเ้รียนยงัไม่เกิดการเรียนรู้ 

    ต่อมาไทเลอร์ไดส้ร้างวงจรของวตัถุประสงคใ์นการจดัการเรียนการ

สอนและการประเมินผลขึ/น ซึN งเขียนเป็นรูปแบบพื/นฐานได ้ดงัแผนภาพทีN 2.1 
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  วตัถุประสงค ์   

 
 
 

 
 

การจดัการเรียนการสอน  การประเมินผลผูเ้รียน 

แผนภาพที3 2.1 วงจรการประเมนิของไทเลอร์ 
 

    จากรูปแบบดงักล่าว จะเห็นวา่ หวัลูกศรจะชี/ไปยงัทั/งสองทิศทางของ

ทุกองค์ประกอบมีความหมายว่าในการจัดการเรียนการสอนนั/ นตามทัศนะของไทเลอร์แล้ว 

องคป์ระกอบทั/ง 3 คือ วตัถุประสงค ์การจดัการเรียนการสอน และการประเมินผลผูเ้รียนจะตอ้ง

ดาํเนินการใหป้ระสานสมัพนัธ์กนัไปเสมอ 

    โดยสรุป การประเมินของไทเลอร์เป็นการเปรียบเทียบสิNงทีNผูเ้รียน

สามารถกระทาํไดจ้ริงหลงัจากทีNไดจ้ดัการเรียนการสอนแลว้กบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมซึN งได้

กําหนดขึ/ นไวก่้อนทีNจะจัดการเรียนการสอนนั/ น ๆ โดยโมเดลการประเมินเป็นรูปแบบทีNยึด

จุดมุ่งหมายเป็นหลกัในการดาํเนินงานของโครงการ และการตรวจสอบผลผลิตของโครงการวา่ได้

เป็นไปตรงตามจุดมุ่งหมายทีNตั/งไวห้รือไม่ 

   2) รูปแบบการประเมินของอลัคิน (Alkin)  

    Alkin (1969, p. 102) ได้เสนอรูปแบบการประเมินทีN เรียกว่า CSE 

(Center for the Study of Evaluation Approach) จุดเน้น  คือ  การประเมินเพืNอการตัดสินใจ  การ

ประเมินจะประกอบดว้ยการจดัหา และวเิคราะห์ขอ้มูล เพืNอทีNจะนาํไปใชใ้นการตดัสินใจ โดยจาํเป็น

จะตอ้งประเมินในเรืNองต่าง ๆ 5 ดา้น ดงันี/  

    1. การประเมินระบบ (System Assessment) เป็นการอธิบายหรือ

พรรณนาสภาพของระบบเพืNอเปรียบเทียบสภาพทีNเป็นจริง กับความคาดหวงัทีNจะเกิดขึ/น การ

ประเมินระบบจะช่วยให้เราสามารถกาํหนดขอบเขต และวตัถุประสงค์ทีNเหมาะสม สิNงทีNจะตอ้ง

ศึกษาไดแ้ก่ ความตอ้งการของประชาชน ชุมชนและสังคมทีNมีต่อสภาพการณ์ปัจจุบนั สาํหรับการ

ประเมินระบบแต่ละส่วนจาํเป็นตอ้งใชเ้ทคนิควธีิการต่างกนั 

    2. การประเมินการวางแผนโครงการ (Program Planning) เป็นการ

ประเมินก่อนทีNจะมีการดาํเนินโครงการ เพืNอหาข้อมูลข่าวสารมาใช้ในการตัดสินใจพิจารณา

ทางเลือกทีNเหมาะสมของโครงการ นักประเมินต้องหาขอ้มูลทีNแสดงความคาดหวงัทีNจะบรรลุ

เป้าหมาย พร้อมกบัประเมินผลทีNจะไดรั้บจากการใชว้ิธีการดาํเนินงานต่าง ๆ ดว้ย เพืNอให้สามารถ

เห็นขอ้เปรียบเทียบในการหาทางเลือกทีNเหมาะสม โดยใชว้ิธีการทีNแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะ

ของปัญหา โดยทัNวไปจะใชก้ารประเมินจากเกณฑภ์ายนอก และจากเกณฑภ์ายใน 
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    3. การประเมินการนําไปใช้เพืNอการดําเนินโครงการ  (Program 

Implementation) เป็นการประเมินขณะทีNโครงการกาํลงัดาํเนินงาน เพืNอตรวจสอบดูว่า การดาํเนิน

โครงการนั/นเป็นไปตามขั/นตอนต่าง ๆ ทีNไดว้างแผนไวห้รือไม่ ผลทีNเกิดขึ/นมีความสอดคลอ้งกบัสิNง

ทีNวางแผนไว ้หรือคาดหวงัไวเ้พียงไร 

    4. การประเมินเพืNอปรับปรุงโครงการ (Program Improvement) เป็น

การประเมิน เพืNอหาขอ้มูลทีNนาํมาใช้ในการดาํเนินโครงการให้บรรลุจุดมุ่งหมาย และมีผลทีNไม่

คาดคิดมาก่อนเกิดขึ/นบา้งหรือไม่ ดงันั/นนกัประเมินจึงมีบทบาทสาํคญัในการทีNจะหาขอ้มูลเกีNยวกบั

ความสาํเร็จหรือความลม้เหลวในทุก ๆ ดา้นของโครงการ ตลอดจนผลกระทบของโครงการทีNมีต่อ

โครงการอืNนเพืNอนาํมาใชใ้นการปรับปรุงโครงการต่อไป 

    5. การประเมินเพืNอการยอมรับโครงการ (Program Certification) 

ขั/นตอนนี/  นักประเมินตอ้งหาขอ้มูลข่าวสารรายงานต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจ เพืNอใช้ขอ้มูลในการ

พิจารณาตดัสินคุณค่าของโครงการ และศกัยภาพในการสรุปอา้งอิงไปสู่สถานการณ์อืNน ๆ หรือ

นาํไปใชก้บัโครงการในสถานการณ์อืNน ๆ ไดก้วา้งขวางเพียงใด ในขั/นนี/ขอ้มูลทีNไดจ้ากนกัประเมิน

จะทาํให้ผูบ้ริหารไดต้ดัสินใจว่า ควรจะดาํเนินกบัโครงการในลกัษณะใด อาจจะยกเลิก ปรับปรุง

ใหม่ หรืออาจจะขยายโครงการต่อไปอีก เป็นต้น สรุปรูปแบบการประเมินของอัลคิน ได้ดัง

แผนภาพดงันี/  

    การประเมิน     
          

              

การประเมิน

ระบบ 

 การประเมิน

วางแผน

โครงการ 

 การประเมิน

การนาํไปใช ้

 การประเมิน 

เพืNอการ

ปรับปรุง 

 การประเมิน 

เพืNอการ

ยอมรับ

โครงการ 

แผนภาพที3 2.2 รูปแบบการประเมินโครงการของอลัคนิ  
 

   3) รูปแบบการประเมินของสเตค (Stake) 

    Stake (1978, p. 5-8) ไดพ้ฒันารูปแบบการประเมินโดยใชแ้นวคิดของ 

ครอนบาค และสคริฟเว่น เป็นพื/นฐานในการปฏิบติั รูปแบบการประเมินของสเตคถือไดว้่าเป็น

รูปแบบหนึN งทีNนกัประเมินนาํมาประยุกตไ์ดอ้ย่างกวา้งขวางในการประเมินโครงการ จุดมุ่งหมาย

ของการประเมินมี 2 ประการคือ เพืNอตอ้งการไดข้อ้มูลต่าง ๆ ทีNนาํมาบรรยายเกีNยวกบัโครงการนั/น 

และเพืNอต้องการได้ข้อมูลต่าง ๆ ทีNสามารถนํามาใช้ในการตัดสินคุณค่าของโครงการวิธีการ
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ประเมินสเตค ไดเ้สนอโครงสร้างของรูปแบบการประเมินเคาน์ทิแนนซ์ (Countenance Model) ซึN ง

ตามโครงสร้างของรูปแบบนี/  ไดจ้าํแนกขอ้มูลการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ เมตริกซ์บรรยาย 

(Description Matric) และเมตริกซ์การตัดสินคุณค่า  (Judgement Matric) และได้เสนอว่าก่อน

บรรยาย หรือตดัสินคุณค่าของโครงการใด ๆ นกัประเมินควรทาํการวิเคราะห์หลกัการและเหตุผล

ของโครงการนั/น ๆ ดว้ย การประเมินโครงการตามแนวคิดของสเตค ผูป้ระเมินจะตอ้งรวบรวม

ขอ้มูลทีNแทจ้ริงให้ได ้เนืNองจากแหล่งขอ้มูลมีมากมาย และวิธีการเก็บขอ้มูลก็มีหลายวิธี ขอ้มูลทีN

ตอ้งการคือขอ้มูลทีNนาํมาใชเ้พืNอการอธิบาย และการตดัสินใจ ตามรูปแบบการประเมินนี/  ไดจ้าํแนก

สิNงทีNตอ้งพิจารณาในการประเมินออกเป็น 3 ส่วน คือ 

    1. สิN งนาํหรือปัจจยัเบื/องตน้ (Antecedents) หมายถึง สภาพเงืNอนไข

หรือปัจจยัต่าง ๆ ในการดาํเนินโครงการ 

    2. กระบวนการหรือการปฏิบัติ (Transaction) หมายถึง กิจกรรม

ดาํเนินตามกิจกรรมทีNปฏิบติั พฤติกรรมระหว่างบุคคล ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูกบัอาจารย ์นกัเรียน

กบันกัเรียน เป็นตน้ 

    3. ผลลพัธ์หรือผลการดาํเนินงาน (Outcome) หมายถึง ผลผลิตทีNได้

จากโครงการในการเกบ็ขอ้มูลผูป้ระเมินตอ้งบนัทึกขอ้มูลทั/งสามชนิดนี/  แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

     3.1 ความคาดหวงัหรือแผนงาน (Intents) หมายถึง สิNงทีNคาดหวงั

จาํแนกเป็นความคาดหวงัเกีNยวกบัปัจจยัเบื/องตน้ การปฏิบติั และผลการดาํเนินงานโครงการ 

     3.2 สิNงทีNเกิดขึ/นจริง (Observations) หมายถึง สภาพทีNเกิดขึ/นจริง 

ซึN งจาํแนกเป็นสภาพการณ์ทีNเกิดขึ/นจริงเกีNยวกบัปัจจยัเบื/องตน้ การปฏิบติัและผลการดาํเนินงาน 

     3.3 มาตรฐาน (Standards) หมายถึง แนวทางการดําเนินงาน

คุณลกัษณะทีNควรจะมี ควรจะทาํหรือควรจะไดรั้บ เกีNยวกบัปัจจยัเบื/องตน้ การปฏิบติัและผลการ

ดาํเนินงาน 

     3.4 การตัดสินใจ  (Judgment) หมายถึง  ผลการพิจารณาการ

ตดัสินใจ เป็นการพิจารณาสรุปเกีNยวกบัปัจจยัเบื/องตน้ การปฏิบติั และผลการดาํเนินงานในการ

ประเมิน ผูป้ระเมินตอ้งพิจารณาขอ้มูลเพืNอการบรรยายก่อน คือ ตอ้งมีการศึกษาความสอดคลอ้ง

ระหว่างความคาดหวงั กบัสิNงเกิดขึ/นจริง และความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัเบื/องตน้ การปฏิบติัและ

ผลลพัธ์ เมืNอไดผ้ลอยา่งไรแลว้จึงเปรียบเทียบกบัมาตรฐานทีNกาํหนดไวแ้ละมาตรฐานทีNคาดวา่จะให้

เกิดขึ/ นแล้วตัดสินใจ สเตคเสนอวิธีการประเมินในรูปของเมตริกซ์ (Matric) สองประการคือ 

เมตริกซ์การบรรยาย และเมตริกซ์การตดัสินใจ  
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   6) รูปแบบการประเมินของเคิร์กแพทริค (Kirkpatrick)  

    แนวทางการประเมินผลการฝึกอบรมตามแนวคิดของเคิร์ก แพทริค 

ในทศันคติของสมคิด พรหมจุย้ (2554, หน้า 22) ไดเ้สนอแนวคิดเกีNยวกบั การฝึกอบรมและการ

ประเมินผลการฝึกอบรมว่า “การฝึกอบรมนั/นเป็นการช่วยเหลือบุคลากรให้สามารถปฏิบติังานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ ในการฝึกอบรมใด ๆ ควรจะจดัให้มีการประเมินผลการฝึกอบรม ซึN งถือเป็น

สิNงจาํเป็นทีNจะช่วยให้รู้ว่า การจดัโปรแกรมการฝึกอบรมมีประสิทธิผลเพียงใด การฝึกอบรมเป็น

กิจกรรมปกติทีNเกิดขึ/นในทุกองคก์ร เป็นกิจกรรมทีNจดัขึ/นมาเพืNอการพฒันาบุคลากรในหน่วยงาน 

โดยมุ่งหวงัใหผู้ผ้า่นการอบรมไดมี้การปรับปรุงเปลีNยนแปลงแนวทางการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพ

มากขึ/น เคิร์กแพทริคเห็นวา่การประเมินผลการฝึกอบรมจะทาํใหไ้ดค้วามรู้อยา่งนอ้ย 3 ประการ คือ 

1) การฝึกอบรมนั/นได้ให้อะไร หรือเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานในลักษณะใดบ้าง 2) ควรยุติ

โครงการชัNวคราวก่อน หรือควรดาํเนินการต่อไป 3) ควรปรับปรุงหรือพฒันาโปรแกรมฝึกอบรมใน

ส่วนใดบา้งอยา่งไร 

    แนวทางในการประเมินผลโครงการฝึกอบรม เคิร์กแพทริค เสนอว่า 

ควรดาํเนินการประเมินใน 4 ลกัษณะ คือ 

     1. ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) เป็นการ

ตรวจสอบ ความรู้สึก หรือความพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรม 

     2. ประ เ มินผลการ เ รี ยน รู้  ( Learning Evaluation) เ ป็นการ

ตรวจสอบผลการเรียนรู้ โดยควรตรวจสอบให้ครอบคลุมทั/ งด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ 

(Skills) และเจตคติ (Attitude)  

     3. ประเมินพฤติกรรมทีN เปลีNยนไปหลังการอบรม (Behavior 

Evaluation) เป็นการตรวจสอบว่าผูผ้่านการอบรมได้ปรับเปลีNยนพฤติกรรมเป็นไปตามความ

คาดหวงัของโครงการหรือไม่ 

     4. ประเมินผลลพัธ์ทีNเกิดขึ/นต่อหน่วยงาน (Results Evaluation) 

เป็นการตรวจสอบว่า ผลจากการอบรมได้เกิดผลดีต่อองค์กร หรือเกิดผลกระทบต่อองค์กรใน

ลกัษณะใดบา้ง คุณภาพขององคก์รดีขึ/น หรือมีคุณภาพขึ/นหรือไม่ 

   7) รูปแบบการประเมินของครอนบาค 

    Cronbach (1987, p. 414-417) ไดแ้บ่งรูปแบบของการประเมิน โดย

เนน้ในเรืNองประเมินเพืNอปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการสอน โดยเห็นว่าการประเมินโดยใชแ้บบ

สอบวดัผลสัมฤทธิ\ ของผูเ้รียนยงัไม่เหมาะสมเพียงพอทีNจะนําผลการประเมินนั/นไปปรับปรุง
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หลกัสูตร รูปแบบการประเมินของครอนบาคจึงเหมาะทีNจะนํามาใช้ในการประเมินโครงการ

ประเภทฝึกอบรม ซึN งไดก้าํหนดแนวทางดงันี/  

    1. จุดมุ่งหมายของการประเมิน 3 ประการ คือ 

     1.1 เพืNอปรับปรุงหลกัสูตรการประเมินโครงการ จะนาํไปสู่การ

ตดัสินใจว่าวสัดุการเรียนการสอนของโครงการฝึกอบรมทีNใชอ้ยู่น่าพอใจหรือไม่ มีส่วนใดทีNตอ้ง

แกไ้ข 

     1.2 เพืNอตดัสินใจเกีNยวกบัตวับุคคล การประเมินจะทาํใหท้ราบถึง

ความตอ้งการผูเ้ขา้รับการอบรมเพืNอนาํมาใชป้ระกอบในการวางแผนการสอน การคดัเลือกและการ

จดักลุ่มผูเ้รียนตลอดจนการใหข้อ้มูลเกีNยวกบัจุดเด่นและจุดดอ้ยของผูเ้รียน 

     1.3 เพืNอจดัระบบในการบริหารงานงานฝึกอบรมการประเมิน จะ

ทาํให้ทราบว่าระบบการบริหารงานของฝ่ายฝึกอบรมดีแลว้หรือยงั วิทยากร หรือผูส้อนแต่ละคนมี

ประสิทธิภาพหรือไม่ 

    2. วธีิการประเมินมี 4 ขั/นตอน คือ 

     2.1 การศึกษากระบวนการ (process study) เป็นการศึกษาเกีNยวกบั

เหตุการณ์ทีNเกิดขึ/นในหอ้งบรรยาย หรือหอ้งฝึกอบรมทีNทาํใหค้วามสามารถ และทศันคติของผูเ้ขา้รับ

การฝึกอบรมเปลีNยนแปลงไปโดยมีจุดมุ่งหมายเพืNอนําข้อมูลทีNได้รับมาใช้ในการปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอนหรือกระบวนการฝึกอบรมนัNนเอง 

     2.2 การติดตามผล (follow-up study) เป็นการเฝ้าสังเกตผลผลิตทีN

เกิดขึ/นจากการดาํเนินงานตามระบบ และหลกัสูตรฝึกอบรม ซึN งเป็นวิธีการทีNใชเ้วลานาน ผลการ

ติดตามจึงมีคุณค่านอ้ยทีNจะนาํมาใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตร ในการติดตามผลควรจะมีการศึกษา

เปรียบเทียบกบัสิNงทีNเป็นขอ้มูลพื/นฐานบางอยา่ง มิฉะนั/นจะไม่สามารถทราบไดว้า่ความสาํเร็จทีNเกิด

ขึ/นกบัผูที้Nผา่นการฝึกอบรมเป็นความสาํเร็จอนัเกิดจากการผา่นกระบวนการตามหลกัสูตร ฝึกอบรม

ทีNจะประเมินจริงหรือไม่ เพราะผูที้Nไม่ผา่นการฝึกอบรมอาจจะประสบความสาํเร็จในเรืNองเดียวกนัได้

เช่นกนั 

     2.3 การวัดทัศนคติ  (attitude measurement) ทัศนคติหมายถึง 

ความเชืNอทีNมีความหมายมากกวา่การยอมรับหรือไม่ยอมรับในเรืNองใดเรืNองหนึNง ทศันคติทีNมีต่องาน

พฒันาชุมชนหมายความรวมถึงความคิดเกีNยวกบัเรืNองราวต่าง ๆ ทีNนกัพฒันาชุมชนหรือผูน้าํทอ้งถิNน

ทาํขึ/น กิจกรรมการฝึกอบรมดา้นอาชีพจะเป็นส่วนหนึNงทีNทาํให้ชาวบา้นเกิดทศันคติต่องานพฒันา

ชุมชน ถา้ชาวบา้นมีทศันคติทีNดีต่องานพฒันาชุมชน ผลทีNตามมากคื็อผูรั้บการอบรมอยากเขา้ร่วมใน

กิจกรรมการฝึกอบรมแมว้า่จะไม่ตอ้งการเรียนรู้เรืNองอาชีพนั/นจริงจงั 
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     2.4 การวัดความสามารถทัNวไป (proficiency measurement) มี

เทคนิคการวดัหลายวิธี นอกจากการใชแ้บบขอ้สอบมาตรฐานแลว้ยงัอาจใชก้ารจดัคาํถามทีNแตกต่าง

กนัใหผู้เ้รียนตอบหรือใชแ้บบสอบอตันยัและคาํถามปลายเปิดในการวดัความสามารถเฉพาะเรืNองได ้

หรือถา้ตอ้งการวดัความสามารถในการแกปั้ญหา ก็อาจใชว้ิธีการสังเกตจากการทาํงานเป็นกลุ่มใน

การวดัความสามารถทัNวไป ครอนบาคเห็นว่าคะแนนแต่ละขอ้มีความสําคญัมากกว่าคะแนนรวม 

เนืNองจากคะแนนรวมให้ขอ้มูลน้อยมากว่าจะต้องปรับปรุงหลกัสูตรอย่างไร ด้วยเหตุนี/ การใช้

คะแนนของแต่ละขอ้จะมีประโยชน์มากกว่า จึงสามารถวดัไดเ้ป็นระยะไม่จาํเป็นตอ้งรอให้จบ

หลกัสูตรก่อน นอกจากนี/ถา้ตอ้งการทราบวา่หลกัสูตรบรรลุตามวตัถุประสงคห์รือไม่ จะตอ้งสร้าง

ขอ้สอบใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรแลว้นาํไปสอบ 

   8) รูปแบบการประเมินของสตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam)  

    Stufflebeam (1990, p. 159) ได้เสนอแนวคิดเกีNยวกับรูปแบบการ

ประเมินเรียกว่า ซิปโมเดล (CIPP Model) เป็นการประเมินทีNเป็นกระบวนการต่อเนืNอง โดยมีจุด

มุ่งเน้นทีNสําคญัคือ ใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการ เพืNอหาขอ้มูลประกอบการตดัสินใจอย่าง

ต่อเนืNองตลอดเวลา วตัถุประสงคข์องการประเมิน คือการใหส้ารสนเทศเพืNอการตดัสินใจ ดงันั/นจึง

จาํเป็นอยา่งยิNงทีNจะตอ้งมีรายละเอียดทีNเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจ คาํว่า CIPP เป็นคาํทีNยอ่มาก

จาก  Context Input Process และ  Product สตัฟเฟิลบีม  ได้ให้ความหมายว่า  การประเมินเป็น

กระบวนการของการบรรยาย การเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสาร เพืNอนําขอ้มูลไปใช้

ประโยชน์ในการตดัสินใจ เลือกทางเลือกทีNเหมาะสม ซึN งในการประเมินเพืNอให้ไดส้ารสนเทศทีN

สาํคญัมุ่ง ประเมิน 4 ดา้น คือ 

     1. การประเมินสภาวะแวดลอ้ม (Context Evaluation: C) เป็นการ

ประเมินความตอ้งการความจาํเป็นเพืNอจดัทาํโครงการหรือจดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการและ

การกาํหนดจุดมุ่งหมายของโครงการต่าง ๆ การประเมินสภาพแวดลอ้มทาํไดโ้ดยการศึกษาอิทธิพล

หรือแรงกดดนัต่าง ๆ ของสิNงภายนอกโครงการวา่มีต่อโครงการหรือไม่อยา่งไรหรืออาจจะประเมิน

โครงการโดยการเปรียบเทียบวตัถุประสงค ์หรือจุดมุ่งหมายของโครงการว่าสอดคลอ้งกบัความ

จาํเป็นนโยบายหรือปรัชญาของสถาบนัหรือไม่ 

     2. การประเมินปัจจยันาํเขา้ (Input Evaluation: I) เป็นการประเมิน

ว่าปัจจยัทีNตอ้งการมีอะไรบา้ง พอเพียงหรือไม่ ภายใตปั้จจยันี/ มีโปรแกรมหรือทางเลือกใดทีNควร

ดาํเนินการเพืNอใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโครงการหรือถา้ประเมินโครงการทีNดาํเนินไว ้ผลจากการ

ประเมินปัจจยัก็จะให้คาํตอบว่าการดาํเนินโครงการทีNทาํไปนั/นไดด้าํเนินไปตามแผนทีNเหมาะสม

หรือไม่ 
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     3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) เป็นการ

ประเมินว่าไดน้าํโครงการไปปฏิบติัตามแผนทีNกาํหนดหรือไม่ การประเมินกระบวนการทาํได ้2 

ลกัษณะคือมีการประเมินก่อนนาํไปปฏิบติัจริง และประเมินกระบวนการขณะปฏิบติัอยู่ โดยการ

สังเกตอย่างมีส่วนร่วมจะช่วยให้ขอ้มูลทีNเป็นประโยชน์อนัจะนาํไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ

ดาํเนินโครงการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     4. การประ เ มินผลผ ลิต  ( Product Evaluation: P) เ ป็นการ

ประเมินผลลพัธ์ทีNไดว้่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ ซึN งอาจทาํไดท้นัทีทีNโครงการ

สิ/นสุดลง การประเมินผลผลิตช่วยในการตดัสินใจเกีNยวกบัการรับรอง การลม้เลิก หรือการปรับ

ขยายโครงการถา้จะทาํต่อไป ซึN งสรุปใหอ้ยูด่งัแผนภาพทีN 2.3 
 

  การประเมินผล (Evaluation)   

       

 
 

 
 

 
 

 

สภาวะแวดลอ้ม 

(Context) 
 

ปัจจยันาํเขา้ 

(Input) 
 

กระบวนการ 

(Process) 
 

ผลผลิต  

(Product) 

 
 

 
 

 
 

 
เพืNอตดัสินใจ

ความเหมาะสม

ของ

วตัถุประสงค์

และเป้าหมาย

โครงการ 

 เพืNอตดัสินใจ

เกีNยวกบัปัจจยั

เบื/องตน้ในการ

ดาํเนินงานตาม

โครงการ 

 เพืNอตดัสินใจ

เกีNยวกบัการ

ดาํเนินงานตาม

โครงการ 

 เพืNอตดัสินใจ

เกีNยวกบัผลการ

ดาํเนินงานของ

โครงการ 

 

แผนภาพที3 2.3 โครงสร้างการประเมินของรูปแบบจําลองซิปป์ (CIPP model) 
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    จากองคป์ระกอบของการประเมินรูปแบบซิปป์ จะพบไดว้่าประเภท

ของการประเมินมีความสมัพนัธ์กบัประเดน็การตดัสินใจทุกขั/นตอนดงัภาพทีN 2.4 

 

ตดัสินใจเกีNยวกบัการวางแผนในการ

กาํหนดวตัถุประสงค ์

(Planning decisions) 

¬ 

การประเมินภาวะ

แวดลอ้ม 

(Context evaluation) 

 

¯  ¯  

ตดัสินใจเกีNยวกบัโครงสร้างเพืNอเลือก

แผนการจดัโครงการทีNเหมาะสมทีNสุด 

(Structuring decisions) 

¬ 
การประเมินปัจจยันาํเขา้ 

(Input evaluation) 

 

¯  ¯  

ตดัสินใจนาํโครงการทีNวางไวไ้ปปฏิบติั

พร้อมกบัการปรับปรุงโครงการถา้จาํเป็น 

(Implementing decisions) 

¬ 
การประเมินกระบวนการ 

(Process evaluation) 

 

¯  ¯  

ตดัสินใจ ปรับปรุง ปรับขยาย หรือควร

เลิกลม้โครงการ 

(Recycling decisions) 

¬ 
การประเมินผลผลิต 

(Product evaluation) 

 

    

 

แผนภาพที3 2.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างการตดัสินใจในแบบจําลองชิปป์กบัประเภทของการประเมิน 
 

    จากทีNกล่าวมานี/ พอสรุปไดว้่ารูปแบบของการประเมินโครงการจะ

เป็นกรอบแนวคิดในการประเมิน ซึN งมีนกัวิชาการหลายคนไดคิ้ดรูปการประเมินโครงการ ในหลาย

ลกัษณะและนาํมาปรับประยกุตใ์ชก้บัประเทศ ซึN งพอสรุปเป็นแนวทางของเหตุผลไดด้งันี/  

     1. เหตุผลของโครงการ เพืNอให้ผูที้NเกีNยวขอ้งกบัโครงการยอมรับ

ว่าโครงการมีความสมเหตุสมผลเหมาะสมทีNจะนาํไปดาํเนินการ เพืNอให้เกิดผลตามเป้าหมายของ

โครงการ 

     2. การกําหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ  เพืNอระบุถึงสิN งทีN

ตอ้งการจะใหเ้กิดขึ/นจากโครงการ 
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     3. ความตอ้งการของโครงการ เพืNอให้ทราบถึงความจาํเป็น หรือ

ความตอ้งการของผูที้Nมีส่วนไดส่้วนเสียต่อโครงการ หรือจดัลาํดบัความสําคญัของโครงการและ

กาํหนดจุดมุ่งหมายของโครงการ 

     4. ความเหมาะสมของโครงการ เพืNอตดัสินใจว่าวตัถุประสงคที์N

เหมาะสมของโครงการควรเป็นอยา่งไร 

     5. ความเป็นไปไดข้องโครงการ เพืNอให้ทราบถึงโอกาสในการ

จดัทาํโครงการ 

     6. ความคาดหวังของโครงการ  เ พืNอต้องการทีN จะดูว่าการ

ดาํเนินงานของโครงการในปัจจุบนัเปรียบเทียบกบัความคาดหวงัทีNอาจเกิดขึ/นบรรลุวตัถุประสงค์

มากนอ้ยเพียงใด 

     7. การบรรยายและการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของโครงการ เพืNอ

พิจารณาความสมัพนัธ์ของสิNงทีNคาดหวงัวา่จะเกิดขึ/นใน 3 ดา้น คือ สิNงทีNมีมาก่อน การปฏิบติั และผล

ทีNคาดวา่จะไดรั้บ 

     8. ความสอดคลอ้งทีNปรากฏ เป็นการตรวจสอบเพืNอดูว่าบรรลุ

เป้าหมายหรือไม่ 

     9. ความจําเป็น เพืNอเป็นการเปรียบเทียบวัตถุประสงค์หรือ

จุดมุ่งหมายของโครงการวา่สอดคลอ้งกบัความจาํเป็น นโยบาย หรือปรัชญาของสถาบนัหรือไม่ 

     10. ความต้องการจาํเป็นและปัญหา เพืNอวินิจฉัยปัญหาภายใต้

ความตอ้งการนั/น ๆ และนาํไปแกไ้ขโดยวเิคราะห์ปัญหา 

     11. ความคาดหวงักบัความเป็นจริง เพืNอตดัสินใจวา่วตัถุประสงค์

ทีNเหมาะสมของโครงการควรเป็นอะไร และนาํไปพฒันาเป็นวตัถุประสงค ์

     12. ความเป็นมาเพืNอแสดงถึงปัญหาความจาํเป็นหรือความเป็นไป

ทีNจะตอ้งมีโครงการในการปฏิบติังานขึ/น โดยให้ผูบ้ริหารหรือผูที้Nมีหน้าทีNอนุมติัโครงการให้การ

สนบัสนุนและอนุมติัใหโ้ครงการทีNนาํเสนอใหด้าํเนินการได ้

    ผูว้ิจยัได้พิจารณาเปรียบเทียบขอ้ดี ขอ้เสีย จุดเด่นและจุดด้อยของ

รูปแบบการประเมินโครงการแลว้เห็นว่ารูปแบบการประเมินโครงการของสตฟัเฟลบีม มีจุดเด่น

หลายประการทีNมีความเหมาะสมทีNจะนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการประเมินโครงการ หรือกิจกรรมโดย

เป็นรูปแบบทีNช่วยในการประเมินไดค้รอบคลุมองคป์ระกอบของโครงการทุกดา้น เพืNอนาํขอ้มูลและ

สารสนเทศเสนอใหผู้บ้ริหารโครงการประกอบการตดัสินใจไดทุ้กระยะ โดยเริNมประเมินบริบทหรือ

สภาพแวดลอ้ม เพืNอพฒันาจุดมุ่งหมายของโครงการประเมินปัจจยัเบื/องตน้ เพืNอตดัสินใจวางแผน 
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ประเมินกระบวนการ เพืNอตดัสินใจ กาํกบั ติดตาม แผนงาน หรือปรับปรุงแผนงาน เพืNอให้ผลผลิต

เพืNอทาํการตดัสินใจปรับปรุงขยายงานหรือเลิกลม้โครงการต่อไป 

 

  2.1.4.7 ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 

   ในการศึกษาวิจยัในครั/ งนี/  ผูว้ิจยัถือวา่การประเมินโครงการเป็นส่วนหนึNง

ของการบริหารจดัการ และการบริหารเป็นสิNงทีNสําคญั และมีความสําคญัและมีความจาํเป็นต่อ

ความสาํเร็จของโครงการ จึงไดศึ้กษาแนวคิดของนกัวิชาการหลาย ๆ ท่านทีNไดก้ล่าวถึงประโยชน์

ของการประเมินโครงการไว ้ดงันี/  

   ยวุดี คาํเงิน (2561, หนา้ 21) ประโยชน์ของการประเมินโครงการ คือ ทาํ

ให้ผูป้ระเมิน หรือผูมี้อาํนาจตดัสินใจทราบว่า โครงการทีNกาํลงัดาํเนินการอยู่นั/นมีปัญหาหรือ

อุปสรรคมากนอ้ยเพียงใด ซึN งจะเป็นขอ้มูลทีNจะนาํไปใชใ้นการปรับปรุง และพฒันาโครงการให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ/น นอกจากนี/การประเมินโครงการยงัช่วยสร้างแรงจูงใจในการดาํเนินงานใหผู้ ้

ปฏิบัติโครงการได้ตืNนตัวในการปฏิบัติโครงการ และเป็นสารสนเทศทีNสําคัญต่อการจัดสรร

งบประมาณของผูบ้ริหาร หรือหน่วยงานทีNรับผิดชอบ ซึN งจะทาํให้การบริหารงบประมาณเป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

   วิทวฒัน์ บูระพนัธ์ (2562,หนา้ 12) ประเมินโครงการมีประโยชน์ในการ

กาํหนดวตัถุประสงค ์และมาตรฐานของการดาํเนินงานมีความชดัเจนทาํใหอ้งคก์รไดรั้บประโยชน์

เตม็ทีN ทาํใหแ้ผนงานบรรลุวตัถุประสงค ์เพราะโครงการเป็นส่วนหนึNงของแผน ดงันั/นเมืNอโครงการ

ไดรั้บการตรวจสอบวเิคราะห์ปรับปรุงแกไ้ขเพืNอใหด้าํเนินการไปดว้ยดีช่วยการแกปั้ญหาอนัเกิดจาก

ผลกระทบ (Impact) ของโครงการ และทาํให้โครงการมีขอ้ทีNทาํให้ความเสียหายนอ้ยลงทาํให้การ

ควบคุมคุณภาพของงาน เพราะการประเมินโครงการเป็นการตรวจและควบคุมชนิดหนึNง ช่วยในการ

สร้างขวญัและกาํลงัใจใหผู้ป้ฏิบติังานตามโครงการ ทาํใหก้ารวางแผนหรือการกาํหนดนโยบายของ

ผูบ้ริหารและฝ่ายการเมืองเป็นสารสนเทศช่วยการตดัสินใจในการบริหารโครงการต่อไป 

   สุมาลยั บุญรักษา (2562, หน้า 34) การประเมินโครงการ มีประโยชน์

หลายประการ เป็นเครืN องมือทีNใช้ในการประเมินผล ซึN งไม่เพียงแต่ชี/ ให้เห็นผลสําเร็จของการ

ดาํเนินงาน ทีNเกิดขึ/นตามทีNคาดการณ์ล่วงหนา้ไวเ้ท่านั/น แต่บ่งชี/ ใหเ้ห็นผลกระทบของโครงการทีNมี

ต่อบุคคล และชุมชนทีNเกีNยวขอ้ง นอกจากนี/ การประเมินโครงการมีประโยชน์อย่างยิNงต่อผูบ้ริหาร

โครงการทีNจะบริหารให้ดาํเนินงานเป็นไปอยา่งต่อเนืNอง หลีกเลีNยง และขจดัปัญหาทีNเกิดขึ/น ขยาย

หรือปรับโครงสร้างใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของบริบทหรืออาจจะระงบัโครงการถา้จาํเป็น 
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 2.1.5 งานวจัิยที3เกี3ยวข้อง 

  2.1.5.1 ในประเทศ 

   ศศิธร ศิวภทัรพงค์ (2557, บทคดัย่อ) ศึกษาถึงกระบวนการสร้างเสริม

คุณภาพชีวิตของผูพิ้การในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ซึN ง

ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นตาํบลสุขภาวะ กลุ่มตวัอย่างทีNใช ้คือ เจา้หน้าทีNผูป้ฏิบติังานจากองค์การ

บริหารส่วนตาํบล จาํนวน 2 คน เจา้หนา้ทีNผูป้ฏิบติังานจากโรงพยาบาลชุมชนดอนแกว้ จาํนวน 2 คน 

อาสาสมคัร จาํนวน 1 คน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย คือ ผูพิ้การจาํนวน 5 คน ทั/งนี/ ไดม้าโดยวิธีการ

เลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง เครืNองมือทีNใช ้คือ แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยวิธีการวิเคราะห์เนื/อหา และใชก้ารนาํเสนอแบบพรรณนา ผลการศึกษา

พบวา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ มีกระบวนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผูพิ้การภายใน

ตาํบลอยา่งเป็นระบบ โดยเริNมจากมีการกาํหนดขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ เรืNอง 

การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการตาํบลดอนแกว้ เพืNอวางกรอบนโยบายโดยยดึหลกัการ

ให้บริการสาธารณสุขอยา่งทัNวถึงแก่ผูพิ้การและผูทุ้พพลภาพ จากนั/นมีการวางแผนการปฏิบติังาน

เพืNอตอบสนองนโยบาย คือ ลงเยีNยมบ้านผูพิ้การ จัดตั/ งศูนย์ฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ ปรับ

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพในชุมชน และสถานทีNราชการสําคญั ปรับสภาพบา้นผูพิ้การ ส่งเสริม

อาชีพแก่ผูพิ้การ จดักิจกรรมวนัคนพิการของตาํบลขึ/น นอกจากนี/ทางองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ดอนแก้ว มีการจัดวางบุคลากรได้อย่างเหมาะสมกับแผนการปฏิบัติงาน อีกทั/ งผูบ้ริหารและ

ผูป้ฏิบติังานภายในชุมชน มีทศันคติการดาํเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั จึงทาํใหร้ะบบการทาํงาน

ภายในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้มีความคล่องตวั และสามารถปฏิบติังานไดบ้รรลุตาม

นโยบายทีNตั/งไว ้ทาํให้ผูพิ้การไดรั้บการช่วยเหลือขั/นพื/นฐานจากทางอบต.ดอนแกว้ คือ เจา้หนา้ทีN

ออกเยีNยมบา้นเมืNอผูพิ้การถูกส่งตวัจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน ประสานงานเพืNอทาํบตัรคนพิการให้             

ผูพิ้การในชุมชน ไดรั้บการบาํบดัฟื/ นฟูจากผูเ้ชีNยวชาญทางการแพทยท์ั/งทีNโรงพยาบาลชุมชนและ               

ทีNบา้น ไดรั้บอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ช่วยทีNจาํเป็นไดรั้บคาํแนะนาํดา้นสุขภาพ ซึN งถือเป็นการ

ช่วยเหลือฟื/ นฟูทั/งทางดา้นร่ายกายและจิตใจ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผูพิ้การในชุมชนดอนแกว้ดี

ขึ/นตามลาํดบั 

 

 

   ปิN นปินนัท ์บวัคลีN (2557, บทคดัยอ่) ศึกษาบริการฟื/ นฟูสมรรถภาพทีNตรง

กบัความตอ้งการของคนพิการสามารถส่งเสริมการมีคุณภาพชีวติทีNดีต่อผูรั้บบริการไดม้าก คนพิการ

ทางการเคลืNอนไหวและร่างกายมีจาํนวนมากขึ/นในประเทศไทย คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยวิธี
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เฉพาะเจาะจงไดจ้าํนวน 91 คน เครืNองมือทีNใชใ้นการศึกษาคือ แบบบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคลของคน

พิการ และแบบสอบถามความตอ้งการการฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคลืNอนไหวและ

ร่างกาย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สถิติทีNใช้คือค่าเฉลีNยความถีNและร้อยละ ผล

การศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการการฟื/ นฟูสมรรถภาพในทั/ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการแพทย ์

ดา้นสงัคม ดา้นอาชีพ ดา้นการปรับสภาพแวดลอ้มทีNอยูอ่าศยั และดา้นการศึกษา ซึN งมีความมากนอ้ย

ของความตอ้งการต่อบริการเหล่านี/แตกต่างกนับา้ง โดยพบวา่ความตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่งทีNมาก

ทีNสุด คือดา้นการปรับสภาพแวดลอ้มทีNอยูอ่าศยัในเรืNองของการมีงบประมาณจากรัฐบาล เพืNอช่วยใน

การปรับปรุงสภาพบา้นสูงถึงร้อยละ 95.6 รองลงมาคือ ความตอ้งการดา้นสังคมในเรืNองการเขา้ถึง

บริการขอ้มูลข่าวสารทีNเกีNยวขอ้งกบัคนพิการจากภาครัฐ โดยพบร้อยละ 93.4 ดา้นความตอ้งการดา้น

การแพทยค์นพิการตอ้งการการฟื/ นฟูสมรรถภาพ โดยเฉพาะในเรืN องการฟื/ นฟูสมรรถภาพโดย

ครอบครัว และชุมชน และการเยีNยมบา้นโดยบุคลากรสาธารณสุข ร้อยละ 92.3 ดา้นความตอ้งการ

การฟื/ นฟูสมรรถภาพดา้นอาชีพนั/น คนพิการตอ้งการมากทีNสุดในเรืNองของการไดรั้บคาํแนะนาํหรือ

คาํปรึกษาเกีNยวกบัการประกอบอาชีพทีNเหมาะสมจากบุคลากรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 65.9 ด้าน

การศึกษานั/น จะพบวา่เป็นดา้นทีNผูพิ้การตอ้งการนอ้ยทีNสุด เมืNอเทียบกบั 4 ดา้นทีNกล่าวมาโดยเรืNองทีN

ผูพิ้การตอ้งการมากทีNสุดในดา้นการศึกษา คือการไดรั้บการศึกษาโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายคิดเป็นเพียง

ร้อยละ 40.7 ผลทีNไดจ้ากการศึกษานี/จะเป็นประโยชน์อยา่งมากต่อผูส้ร้างนโยบาย หรือบุคลากรดา้น

การแพทย ์ในการนาํไปปรับปรุงหรือพฒันาระบบการให้บริการการฟื/ นฟูสมรรถภาพในพื/นทีN 

ตาํบลแม่แฝก อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่หรือทีNอืNน ๆ ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของ

คนพิการไดต้รงตามความเป็นจริงมากยิNงขึ/น 

   พนมวลัณ์ แกว้หีด (2557, บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเรืNอง การประเมินผล

โครงการตําบลต้นแบบการดูแลผู ้สูงอายุระยะยาว  ตําบลท่าขึ/ น  อํา เภอท่าศาลา  จังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยใชแ้บบจาํลอง CIPP ดว้ยการประเมินดา้นบริบท ปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ

ดาํเนินการ และผลผลิต กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ บุคลากรสุขภาพ บุคลากรทอ้งถิNน ผูน้าํชุมชน อาสาสมคัร

ดูแลผูสู้งอาย ุ(อผส.) อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงทีN

มีส่วนเกีNยวขอ้งกบัโครงการ จาํนวน 73 คน สาํหรับ กลุ่มผูสู้งอายสุุ่มตวัอยา่งแบบโควตา ไดจ้าํนวน 

344 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) ดา้นบริบทโดยรวมมีความเหมาะสมมาก มีค่าเฉลีNย 4.00 (ร้อยละ 

80.00) สาระนโยบายระดับชาติการในดูแลผู ้สูงอายุระยะยาวมีความชัดเจนสอดคล้องกับ

สภาพการณ์ปัจจุบนัของผูสู้งอายใุนชุมชน การถ่ายทอดและชี/แจงนโยบายระดบัจงัหวดั อาํเภอ ของ

หน่วยงานสาธารณสุขและทอ้งถิNนยงัไม่ชดัเจน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิNนยงัไม่มีการกาํหนด

นโยบาย 2) ปัจจยันาํเขา้ดา้นงบประมาณมีความเหมาะสมระดบัปานกลาง มีค่าเฉลีNย 3.00 (ร้อยละ
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60.00) แต่ขาดการสนบัสนุนดา้นวสัดุ อุปกรณ์ คู่มือการดาํเนินงาน บุคลากรมีความเหมาะสมระดบั

ปานกลาง มีค่าเฉลีNย 2.88 (ร้อยละ 57.60) และขาดบุคลากรเฉพาะทาง อตัราส่วน อผส.กบัผูสู้งอายุ

ไม่สอดคลอ้งตามเกณฑ ์มีการจดัทาํแผนงานโครงการโดยการมีส่วนร่วมแต่ขาดความต่อเนืNองของ

วิธีการดาํเนินงานโดยเฉพาะผูสู้งอายทีุNมีภาวะพึNงพิง ผูน้าํองคก์รแต่ละภาคส่วนมีการกระตุน้ และ

สนับสนุนการดาํเนินงาน มีค่าเฉลีNย 4.00 (ร้อยละ 80.00) 3) ดา้นกระบวนการการวางแผน และ

ดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาผูสู้งอายุในระดบัมาก มีค่าเฉลีNย 3.83 (ร้อยละ 76.60) มีการ

จดัทาํฐานขอ้มูลทีNเป็นปัจจุบนัแต่ขาดการออกแบบระบบบริการตามระดบัการพึNงพิงของผูสู้งอาย ุ

ขาดการแลกเปลีNยนขอ้มูลข่าวสารระหว่างเครือข่ายชุมชน การแต่งตั/งคณะกรรมการดาํเนินงานยงั

ไม่ครอบคลุมจากทุกภาคส่วนและยงัไม่มีการจดัทาํแผนการควบคุมกาํกบั ติดตามประเมินผล 4) 

ดา้นผลผลิตการมีส่วนร่วมของแต่ละภาคส่วนอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลีNย 3.15 (ร้อยละ 63.00) 

ภาพรวมความพึงพอใจของโครงการอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลีNย 3.53 (ร้อยละ 70.60) ผูสู้งอายุ

พึงพอใจการดูแลช่วยเหลือจากครอบครัว และอผส/อสม.ในระดบัมากมีค่าเฉลีNย 4.07 (ร้อยละ 

81.40) ด้านผูสู้งอายุผ่านมาตรฐานสุขภาพทีNพึงประสงค์ร้อยละ 20.91 และไม่ผ่านเกณฑ์ตาํบล

ตน้แบบการดูแลผูสู้งอายุระยะยาว ขอ้เสนอแนะหน่วยงานสาธารณสุข ภาครัฐควรมีบทบาทเป็น

ผูส้นบัสนุนดา้นความรู้ วางแผนอตัรากาํลงั ติดตามควบคุมกาํกบัคุณภาพ และการบริหารโครงการ

ให้ผ่านเกณฑ ์สาํหรับหน่วยงานทอ้งถิNนควรมีนโยบายและระบบบริหารทรัพยากร บูรณาการภาคี

เครือข่ายและเชืNอมโยงระบบบริการทีNตอบสนอง สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและวถีิชีวติของผูสู้งอายุ

ตามบริบทชุมชน 

   ทิพเนตร มีประหยดั (2554 , บทคดัย่อ) ศึกษาเปรียบเทียบ และแนวทาง

การแกไ้ขปัญหา การดาํเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

และราชประชานุเคราะห์ กลุ่ม 2 สังกดัสาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษ สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั/นพื/นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตวัอยา่งทีNใชใ้นการศึกษาวิจยัในครั/ งนี/  ไดแ้ก่ ครูทีN

ปรึกษาในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และราชประชานุเคราะห์ จาํนวน 118 คน ได้จากการสุ่ม

ตัวอย่างแบบแบ่งชั/น (Stratified and Random Sampling) เครืN องมือทีNใช้ในการรวบรวมข้อมูลมี

ลกัษณะเป็นแบบสอบถามปัญหาการดาํเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ในปัญหาการ

ดาํเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน มีมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถิติทีNใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าคะแนนเฉลีNย (�̅�) ความเบีNยงเบนมาตรฐาน (SD) และการวิเคราะห์ค่าที (t-

test Independent) ผลการวิจยัพบว่า 1) ปัญหาการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และราชประชานุเคราะห์ กลุ่ม 2 โดยรวม และรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก  

2) ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนศึกษา
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สงเคราะห์และราชประชานุเคราะห์ กลุ่ม 2 จาํแนกตามระดบัชั/นโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั

อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ และประสบการณ์การทาํงานโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มี

นยัสาํคญัทางสถิติ ยกเวน้ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีN

ระดบั .05 3) แนวทางการแกปั้ญหาการดาํเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ในโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์และราชประชานุเคราะห์ ครูทีNปรึกษาไดเ้สนอแนวคิดวา่ โรงเรียนควรจดัเวลาและ

ความสะดวกให้ครูในการเยีNยมบา้นนักเรียน กาํหนดเกณฑ์การแบ่งกลุ่มนักเรียนให้มีตวับ่งชี/ ทีN

ชดัเจน ครูทีNปรึกษาควรใหค้วามสาํคญัในการจดักิจกรรมก่อนเรียน (Home Room) และควรกาํหนด

พฒันาครูทีNปรึกษาใหมี้ความรู้ ทกัษะ ตลอดทั/งเทคนิคในการใหค้าํปรึกษาแก่นกัเรียน 

   บุญสิตา วงศรี (2560 , บทคดัยอ่) ศึกษาสภาพการดาํเนินงานการใหบ้ริการ

ช่วยเหลือระยะแรกเริNมสําหรับเด็กพิการของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ในเขตภาคเหนือ สังกดัสํานัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่มตวัอย่างในการศึกษา ได้แก่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อน ของศูนย์

การศึกษาพิเศษ ในเขตภาคเหนือ สาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง

จากการสุ่มอยา่งง่าย ดว้ยวิธีการจบัฉลาก ไดแ้ก่ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพศูนยก์ารศึกษา

พิเศษ กลุ่มเครือข่ายทีN 8 แบ่งเป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 14 คน ครูผูส้อน 169 คน รวมทั/งหมดจาํนวน 183 

คน เครืNองมือทีNใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติทีNใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉลีNย ส่วนเบีNยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว (One way ANOVA) ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพการดาํเนินงานการให้บริการช่วยเหลือ

ระยะแรกเริNมสาํหรับเดก็พิการของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ มีการดาํเนินงานตามกระบวนการใหบ้ริการ

ช่วยเหลือระยะแรกเริNม 7 กระบวนการ อยูใ่นระดบัมาก เมืNอพิจารณารายดา้น พบว่า การปฏิบติัสูง

ทีNสุด ไดแ้ก่ การประเมินความสามารถพื/นฐาน รองลงมา คือ การคดักรองประเภทความพิการทาง

การศึกษาและการส่งต่อ การประเมินความกา้วหนา้ การจดัทาํแผน การจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 

การให้บริการดว้ยกิจกรรมทีNเหมาะสม การเก็บรวบรวมขอ้มูลทัNวไปของเด็กพิการ และขอ้ทีNมีการ

ปฏิบติัตํNาทีNสุด ไดแ้ก่ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการส่งต่อ 2) ผูบ้ริหารและครูผูส้อน มีความ

คิดเห็นจากสภาพการดาํเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริNมสําหรับเด็กพิการของศูนย์

การศึกษาพิเศษ ไม่แตกต่างกัน 3)ผูบ้ริหารและครูผูส้อนทีNจาํแนกเป็นเพศ อายุ วุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์การทาํงาน โดยรวมพบวา่ มีสภาพการดาํเนินงานการใหบ้ริการช่วยเหลือระยะแรกเริNม

สาํหรับเดก็พิการของศูนยก์ารศึกษาพิเศษไม่แตกต่างกนัทุกดา้น 

   ทองสุข เทศดนตรี (2557, บทคัดย่อ) ผลการประเมินประสิทธิภาพ

หลกัสูตรฝึกอบรมฯ ตามรูปแบบ CIPP มีดงันี/  การประเมินสภาวะแวดลอ้มจากผูเ้ชีNยวชาญพบว่า

หวัขอ้เรืNองในการฝึกอบรมทั/ง 12 หวัขอ้เรืNอง กบัวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมมีความสอดคลอ้งสูง
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และมีความเหมาะสมในระดบัมากทีNสุด การประเมินปัจจยัเบื/องตน้หลกัสูตรมีความเหมาะสมอยูใ่น

ระดบัมากทีNสุด และมีความสอดคลอ้งสูงทุกรายการ ผลการนาํหลกัสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้

พบวา่คะแนนผลสัมฤทธิ\ ดา้นทฤษฎีเท่ากบั 81.27/80.95 และคะแนนของผลสัมฤทธิ\ ดา้นปฏิบติัมีค่า

ร้อยละ 78.69 การประเมินกระบวนการพบวา่คะแนนผลสัมฤทธิ\ ของหลกัสูตรฝึกอบรมดา้นทฤษฎี

เท่ากบั 82.47/81.43และคะแนนของผลสัมฤทธิ\ ดา้นปฏิบติัเท่ากบัร้อยละ 79.86 ซึN งสูงกว่าเกณฑ์ทีN

กาํหนดไวท้ั/ งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบติันอกจากนี/ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความเห็นว่าการจัด

ฝึกอบรมในภาพรวมมีความเหมาะสมมากทีNสุด และการประเมินผลผลิตพบว่าผูบ้งัคบับญัชาของ

สถานศึกษาเป้าหมายมีความคิดเห็นต่อการนาํความรู้และทกัษะทีNไดจ้ากการเขา้รับการฝึกอบรมไป

ใชใ้นการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อนทีNผ่านการอบรมในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดบัมากทีNสุด นกัเรียนจ่าทหารเรือทีNไดรั้บการสอนจากครูผูส้อนทีNผ่านการฝึกอบรมส่วนใหญ่มี

ความเห็นวา่รูปแบบมีความเหมาะสมในระดบัมากทีNสุด 

   ณพสร สวสัดิบุญญา (2553, หนา้ 149-152) ไดศึ้กษารูปแบบการฝึกอบรม

หวัหนา้แผนกวิชาเพืNอพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานในการจดัการเรียน

การสอน ผลการวิจยัพบวา่ 1) การประเมินสภาวะแวดลอ้ม รูปแบบการฝึกอบรมหวัหนา้แผนกวิชา

เพืNอพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอน 

ประกอบดว้ยหลกัสูตรฝึกอบรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัจาํนวน 

11 หัวขอ้เรืNอง ไดแ้ก่ หลกัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน การวิเคราะห์คาํอธิบายรายวิชา

การเขียนโครงการสอน การเขียนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม การสร้างใบเนื/อหา การจดักิจกรรมการ

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 7 ขั/นตอน (Seven Ex’PBL Model) การจดัสืNอและแหล่งเรียนรู้การ

ประเมินผลการเรียนการสอนการวางแผนการสอน การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้และเทคนิคการ

เป็นวิทยากรฝึกอบรมสําหรับการฝึกอบรมใช้เวลา 3 วนัโดยมีวิทยากรบรรยายประกอบสืNอการ

ฝึกอบรม 2) การประเมินปัจจัยเบื/องต้น จากการประเมินความสอดคล้องของ หลักสูตรโดย

ผูเ้ชีNยวชาญพบว่า ดัชนีความสอดคล้องอยู่ในระดับสูง ทั/ งสามรายการ คือ การประเมินความ

สอดคลอ้งของหลกัสูตรฝึกอบรมเท่ากบั .80 ความสอดคลอ้งหวัขอ้เนื/อหาหลกัสูตรกบัวตัถุประสงค์

เชิงพฤติกรรม เท่ากบั .84 และความสอดคลอ้งของแบบทดสอบกบัวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

เท่ากบั .80 ดา้นความเหมาะสมของแบบสอบถาม พบว่า ผลการประเมินรายการของแบบประเมิน

การนาํหลกัสูตรฝึกอบรมไปใชฝึ้กอบรมมีความเหมาะสมระดบัมากทีNสุด ผลการประเมินรายการ

แบบประเมินผลโครงการอบรมหลกัสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมระดบัมาก ผลการประเมิน

รายการแบบประเมินความพึงพอใจของผูบ้งัคบับญัชาต่อหัวหน้าแผนกวิชาในการจดัโครงการ

ฝึกอบรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานในการจดัการเรียนการสอนมีความเหมาะสมระดบัมาก
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ทีNสุด ผลการประเมินรายการแบบประเมินความพึงพอใจของครูผูส้อนในการจดัโครงการฝึกอบรม

การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานในการจดัการเรียนการสอนมีความเหมาะสมระดบัมาก และจาก

การนาํหลกัสูตรไปทดลองใช ้พบว่า ประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรม มีค่าเท่ากบั 83.53/83.79 

คะแนนภาคปฏิบติั มีค่าร้อยละ 89.15 ค่าความเชืNอมัNนของแบบทดสอบมีค่า 0.78 3) การประเมินดา้น

กระบวนการ จากการนําหลักสูตรไปใช้ฝึกอบรมพบว่า หลักสูตรฝึกอบรม มีประสิทธิภาพ 

83.21/83.58 คะแนนภาคปฏิบติั มีค่าร้อยละ 89.69 4.การประเมินดา้นผลผลิต จากการติดตามผลผู ้

เขา้รับการฝึกอบรม จาํนวน 6 คน ไปจัดฝึกอบรมครูใน 6 แผนกวิชา ได้ค่าประสิทธิภาพของ

หลกัสูตรฝึกอบรม 85.33/85.78 คะแนนภาคปฏิบติั มีค่าร้อยละ 89.26 ผลการวิเคราะห์ความพึง

พอใจของผูบ้งัคบับญัชาและครูผูส้อนต่อโครงการฝึกอบรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานในการ

จดัการเรียนการสอนพบวา่ มีความพึงพอใจในระดบัมากทีNสุด และระดบัมาก ตามลาํดบั 

   สุรางค ์บุญยะพงศไ์ชย (2554, หนา้ 209-212) ไดศึ้กษาการพฒันาหลกัสูตร

ฝึกอบรมในการจดัทาํแผนพฒันาครูช่างอุตสาหกรรม ผลการวิจยั พบว่า 1.การประเมินบริบท 

ผูเ้ชีNยวชาญประเมินว่า ผูเ้ขา้ฝึกอบรมมีจาํนวนโดยเฉลีNย 20 คนต่อรุ่นระยะเวลาของการฝึกอบรม 3 

วนั มีความเหมาะสมโดยมีหวัขอ้การฝึกอบรม ไดแ้ก่ 1) การสร้างเครืNองมือ หาความตอ้งการจาํเป็น 

2) ขั/นตอนการหาความตอ้งการจาํเป็น 3) การจดัทาํแผนพฒันาบุคลากร 4) การวางแผนระยะยาว 5) 

การวางแผนระยะกลาง 6) การวางแผนปฏิบติัการ 7) การเขียนโครงการ 8) การพฒันาหลกัสูตร

ฝึกอบรม 2.การประเมินปัจจยันาํเขา้ ผูเ้ชีNยวชาญประเมินวา่ หวัขอ้การฝึกอบรมกบัวตัถุประสงคก์าร

ฝึกอบรม และแบบทดสอบกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม มีค่าดชันี ความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัสูง 

ส่วนประสิทธิภาพหลกัสูตรฝึกอบรมในขั/นการทดลองใช ้พบว่าคะแนนภาคทฤษฎีมีคะแนนเฉลีNย

ในการทาํแบบฝึกหดัและจากการทดสอบ ร้อยละ 87.42/85.56 ตามลาํดบัและคะแนนภาคปฏิบติั มี

ค่าเฉลีNยร้อยละ 84.37 ซึN งสูงกวา่เกณฑที์Nตั/งไว ้ส่วนความพึงพอใจของผูเ้ขา้ฝึกอบรมทีNมีต่อหลกัสูตร

ฝึกอบรม อยู่ในระดบัสูง และแบบทดสอบมีค่าความเชืNอมัNนอยู่ระหว่าง 0.82-0.99 3.การประเมิน

กระบวนการประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมในขั/นตอนการนาํไปใชจ้ริงพบว่า ประสิทธิภาพ

หลกัสูตรฝึกอบรมภาคทฤษฎี มีคะแนนเฉลีNยในการทาํแบบฝึกหัดและใบแบบทดสอบ ร้อยละ 

86.93/85.69 ตามลาํดบั และภาคปฏิบติั มีคะแนนเฉลีNยร้อยละ 85.48 ซึN งสูงกวา่เกณฑที์Nตั/งไวส่้วนผล

การประเมินความพึงพอใจการนาํหลกัสูตรฝึกอบรมในการจดัทาํแผนพฒันาครูช่างอุตสาหกรรมไป

ใชฝึ้กอบรม โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดบัมากมีค่าเฉลีNยเท่ากบั 3.86 4.การประเมินผลผลิต 

ในการติดตามผลเพืNอประเมินประสิทธิผลผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมซึN งผูเ้ขา้อบรมนาํความรู้ทีNไดรั้บไป

จดัทาํแผนพฒันาครูช่างอุตสาหกรรม จากการติดตามกลุ่มเป้าหมายจาํนวน 20 คน 5 สถานศึกษา

ดาํเนินการจดัทาํแผนพฒันาครูช่างอุตสาหกรรมซึNงไดแ้ก่ แผนระยะยาว แผนระยะกลาง แผนปฏิบติั
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การ ปรากฏผล คือ การวเิคราะห์ประสิทธิผลการจดัทาํแผนพฒันาครูช่างอุตสาหกรรม มีค่าโดยเฉลีNย

เท่ากบัร้อยละ 90.03 แสดงว่าประสิทธิภาพของการจดัทาํแผนพฒันาครูช่างอุตสาหกรรม และ

ประสิทธิผลจากการติดตามผลการอบรมสูงกวา่เกณฑค์ะแนนภาคปฏิบติั ส่วนผลการประเมินความ

พึงพอใจของผูบ้ริหารและครูผูมี้หนา้ทีNหรือผูที้Nไดรั้บมอบหมายให้ทาํหนา้ทีNรับผิดชอบการพฒันา

ทรัพยากรบุคคลเกีNยวกบัการจดัทาํแผนพฒันาครูช่างอุตสาหกรรม ในสถานศึกษาโดยภาพรวมมี

ความพึงพอใจในระดบัมากมีค่าเฉลีNยเท่ากบั 4.32 

   กาญจนา อิNมจีน (2555, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการประเมินโครงการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จงัหวดัสมุทรปราการ สังกดัสํานักงานเขตพื/นทีN

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน และนกัเรียน จาํนวน 334 คน 

เครืN องมือทีNใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามเกีNยวกบัการดาํเนินโครงการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม เป็นการประเมินดา้นบริบท ดา้นปัจจยั ดา้นกระบวนการดาํเนินงาน และดา้น

ผลผลิต ผลการวจิยัพบวา่ 1) ดา้นบริบท ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีความ

สอดคลอ้งของวตัถุประสงคก์บันโยบายและเป้าหมาย โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีNสุด 2) ดา้นปัจจยั

เบื/องต้น ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีความพร้อม ความเหมาะสม

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 3) ดา้นกระบวนการดาํเนินงาน ผลการประเมินโครงการส่งเสริม คุณธรรม

จริยธรรม มีความเหมาะสมของการดาํเนินงานของโครงการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีNสุด 4) ดา้น

ผลผลิต ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีประสิทธิผลของการดาํเนินงานทีNเกิด

ขึ/นกบันกัเรียน โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีNสุด 

   ประมวล ฝอฝน (2556, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการประเมินโครงการพฒันา

จิตสาธารณะของนักเรียนชั/นมัธยมศึกษาปีทีN 1-3 โรงเรียนวดับางนาในสํานักงานเขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร  กลุ่มตัวอย่างทีN ใช้ในการศึกษาครั/ งนี/  ประกอบด้วย  ผู ้บริหาร  ครูผู ้สอน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั/นพื/นฐาน นกัเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีทีN 1-3 และผูป้กครอง รวมจาํนวน

ทั/งสิ/น 566 คน ผลการประเมินโครงการสรุปไดด้งันี/  1) ดา้นปัจจยัพื/นฐานสภาวะแวดลอ้มของ

โครงการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืNอพิจารณารายดา้น พบวา่มากทีNสุด ไดแ้ก่ ดา้นความพร้อม

และทรัพยากร และดา้นความตอ้งการจาํเป็นของโครงการ ส่วนดา้นวตัถุประสงคข์องโครงการ และ

ความเป็นเป็นไปได้ของโครงการ อยู่ในระดับมาก 2) ด้านกระบวนการปฏิบติัระหว่างดาํเนิน

โครงการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืNอพิจารณารายดา้น พบวา่ ทุกดา้นมีความเหมาะสมอยูใ่น

ระดบัมาก 3) ดา้นผลผลิตของโครงการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก พิจารณารายประเด็น พบว่า 

ประเด็นทีNมีค่าเฉลีNยสูงทีNสุด ไดแ้ก่ การบรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการ มีผลการประเมินอยู่ใน

ระดบัมากทีNสุด รองลงมา คือ ความพึงพอใจของผูที้NเกีNยวขอ้งทีNมีต่อโครงการ มีผลประเมิน อยูใ่น
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ระดบัมาก และขอ้ทีNมีค่าเฉลีNยตํNาสุด ไดแ้ก่ ผลการประเมินกิจกรรมตามโครงการ มีผลการประเมิน

อยูใ่นระดบัมาก 

   เพียงเพ็ญ เสนไสย (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการประเมินโครงการ

พฒันาจิตสาธารณะของนกัเรียนโดยใชกิ้จกรรมกลุ่ม โรงเรียนวดัประชาระบือธรรม สาํนกังานเขต

ดุสิต กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งทีNใชใ้นการศึกษาครั/ งนี/  ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียนชั/น

ประถมศึกษาปีทีN 4-6 ผูป้กครองนักเรียนชั/นประถมศึกษาปีทีN 4-6 รวมจาํนวนทั/งสิ/น 566 คน ผล 

สรุปไดว้่า 1) ดา้นบริบท (Context) ผลการประเมิน ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก

ทีNสุด 2) ดา้นปัจจยันาํเขา้ (Input) ผลการประเมิน ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก  

3) ดา้นกระบวนการ (Process) ผลการประเมิน ในภาพรวมมีระดบัปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก 4. ดา้น

ผลผลิต (Product) ผลการประเมินพบว่า ดา้นการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ ในภาพรวมมี

ระดบัปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ผลการประเมินความพึงพอใจ ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั

มาก และผลการดาํเนินงานของกิจกรรมตามโครงการ ทั/ง 7 กิจกรรม ในภาพรวมมีระดบัปฏิบติัอยู่

ในระดบัมาก 

  2.1.5.2 ต่างประเทศ 

   Howell & Martin (1998, p. 433-441) ได้ประเมินผลรูปแบบของการ

บริการสุขภาพในโรงเรียน เพืNอเปรียบเทียบความจาํเป็นระหว่างนโยบายของรัฐเวอร์จิเนียกบั

นโยบายอืNน ๆ ของผูบ้ริหารสุขภาพในโรงเรียน ขอ้เสนอแนะของผูป้ระกอบอาชีพนี/และเครืNองมือ

ในโรงเรียนของทอ้งถิNนโดยใชแ้บบสอบถามเกีNยวกบันโยบายการจดัโครงการสุขภาพในโรงเรียน 

โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นอาจารยใ์หญ่ และอาจารยสุ์ขศึกษาจากโรงเรียน 74 แห่ง ในรัฐเวอร์จิเนีย นาํ

ขอ้มูลมาคาํนวณหาค่าร้อยละ พบวา่ ลกัษณะสาํคญัและโครงสร้างของความเขา้ใจโครงการบริหาร

สุขภาพในโรงเรียน ควรไดเ้รียนเกีNยวกบัการบริหารสุขภาพในโรงเรียนควรมีการใหค้วามรู้เกีNยวกบั

โครงการสุขภาพแก่ครู ผูบ้ริหารโรงเรียน พยาบาลประจาํโรงเรียน แพทย ์เจา้หน้าทีNสาธารณสุข 

และหน่วยงานทีNเกีNยวขอ้ง 

   Marbury (1999, p. 1851-A) ศึกษาเรืNอง การประเมินโครงการเรียนรู้ดว้ย

การรับใช้สังคมโดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์โมเดล (CIPP) วตัถุประสงค์เพืNอให้ผูมี้ส่วน

เกีNยวขอ้งไดท้ราบผลของโครงการ เนืNองจากโรงเรียนทีNผูว้ิจยัศึกษาไดริ้เริNมในการบูรณาการการ

เรียนรู้ดว้ยการรับใชส้ังคมเขา้ไปในวิชาภาษาองักฤษและสังคมศึกษา ซึN งนกัเรียนจะตอ้งใชเ้วลาทีN

เป็นการบูรณาการทั/ง 2 วิชานี/  สัปดาห์ละหนึN งวนัในการปฏิบติักิจกรรมการรับใช้สังคม ผลการ

ประเมิน พบว่า องค์ประกอบทีNสําคัญของการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม เป็นเรืN องสําคัญต่อ

ประสิทธิผลของโครงการ โครงการทีNมีประสิทธิผลตอ้งคาํนึงถึงรูปแบบของโครงการผลประโยชน์



 

 

71 

 

ของนักเรียน และผลประโยชน์ต่อชุมชนโดยในแต่ละองค์ประกอบ มีองค์ประกอบย่อยหลาย

ประการ มีขอ้เสนอแนะเพิNมเติม คือ นกัเรียนทาํกิจกรรมการรับใชส้งัคมในโรงเรียนนอ้ยเกินไปและ

โครงการไม่มีความต่อเนืNอง 
 

2.2 กรอบแนวคดิการประเมนิ 

 การประเมินโครงการในครั/ งนี/ เป็นการประเมินโครงการฟื/ นฟูสมรรถภาพและ

สุขอนามยัสาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ โดยใชแ้บบจาํลอง CIPP ของสตฟัเฟิลบีม 

(Stufflebeam, 1971) ซึN งมีกรอบแนวคิดในการประเมินดงัภาพทีN 2.5 
 

การประเมิน 

ดา้นบริบท 

 (Context)  

" 

การประเมิน 

ดา้นปัจจยันาํเขา้ 

 (Input)  

" 

การประเมิน 

ดา้นกระบวนการ 

 (Process)  

" 

การประเมิน 

ดา้นผลผลิต 

 (Product)  

-ความสอดคลอ้ง

กบันโยบาย 

-ความสอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงค์

ของโครงการ 

-ความสอดคลอ้ง

กบัสภาพปัญหา

และความ

ตอ้งการ 

  -ผูเ้รียนและ

บริบทของผูเ้รียน 

-บุคลากร/ครู 

-งบประมาณ 

-สิNงสนบัสนุน 

เทคโนโลยต่ีาง ๆ  

-แผนงาน 

  -การวางแผน/การ

กาํหนดโครงการยอ่ย 

ไดแ้ก่ การประเมินแรก

รับ ระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน การ

ฟื/ นฟูสมรรถภาพและ

สุขอนามยั การส่งเสริม

อาชีพเพืNอการมีงานทาํ 

-การจดัองคก์ร 

-การจดับุคลากร 

-การสัNงการ/การ

มอบหมายงาน 

-การควบคุม ติดตามผล 

  ผลที%เกิดขึ,น (output)  

-ความพึงพอใจของผู ้

มีส่วนไดส่้วนเสีย 

-นกัเรียนไดรั้บการ

ฟื/ นฟูสมรรถภาพ

และดูแล 

สุขอนามยั 

ผลลพัธ์ที%เกิดขึ,น 

(outcome)  

-การมีส่วนร่วม 

-ความพึงพอใจ 

 
  

 
  

 
  

 

< 

 
การประเมินผลยอ้นกลบั (Feedback)  

ปัญหาและอุปสรรค  

 

8 

แผนภาพที3 2.5 กรอบแนวคดิในการประเมนิโครงการ 
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 จากแผนภาพทีN 2.5 แสดงกรอบแนวคิดในการประเมินโครงการ โดยการประเมิน

ทั/ ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต และมีการ

ประเมินผลยอ้นกลบั (Feedback) ทาํให้ทราบถึงผลการดาํเนินงานของแต่ละด้าน ปัญหา และ

อุปสรรค รวมถึงผลกระทบของโครงการฟื/ นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัฯ 
 



 

 

บทที$ 3  

วธีิดาํเนินการวจิยั 
 

 

ในการศึกษาวิจยัโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสาํหรับนกัเรียนโรงเรียน

ศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี3  
 

3.1 วธีิวจัิย 
 

การประเมินโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสําหรับนกัเรียนโรงเรียนศรี

สงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

3.1.1 รูปแบบการประเมินโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสาํหรับนกัเรียน

โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ในครั3 งนี3  โดยใช ้แบบจาํลองซิปป์ (CIPP Model) ประเมินผลใน 4 ดา้น 

ไดแ้ก่ ดา้นบริบท ดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต 

3.1.2. กรอบแนวคิดในการประเมิน 

กรอบแนวคิดในการประเมินโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสาํหรับ

นกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ สรุปไดด้งัแสดงใน ตารางทีP 3.1 
 

ตารางที- 3.1 แสดงกรอบแนวคิดในการประเมินโครงการฟื> นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัยสําหรับ

นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 

วตัถุประสงค์ 

การประเมิน 

โครงการ 

ประเดน็ 

การประเมิน 

แหล่งข้อมูลที@

ใช้ในการ

ประเมิน 

เครื@องมือที@ใช้

ในการประเมิน 

การวเิคราะห์

ข้อมูล 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

1. เพื$อประเมินบริบท

ของโครงการฟื5 นฟู

สมรรถภาพและ

สุขอนามยัสาํหรับ

นกัเรียนโรงเรียนศรี

สงัวาลย ์

ความเหมาะสม

ดา้นบริบทของ

โครงการ 

- ครู(56) 

- บุคลากร

ทางการศึกษา (29 

คน) 

- คณะกรรมการ

สถานศึกษา (13 

คน) 

-ผูป้กครอง (146 

คน) 

แบบสอบถาม 1. ค่าเฉลี$ย 

2. ส่วน

เบี$ยงเบน

มาตรฐาน 

เกณฑก์ารตดัสิน

พิจารณาจากขอ้

คาํถามที$มี

ค่าเฉลี$ยตั5งแต่ 

3.51 ขึ5นไปและ

ส่วน 
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ตารางที- 3.1 (ต่อ)      

วตัถุประสงค์ 

การประเมนิ 

โครงการ 

ประเดน็ 

การประเมนิ 

แหล่งข้อมูลที-

ใช้ในการ

ประเมิน 

เครื-องมือที-ใช้

ในการ

ประเมิน 

การวเิคราะห์

ข้อมูล 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

เชียงใหม่     เบีPยงเบน

มาตรฐานมีค่า 

ไม่เกิน 1 

แสดงวา่มี

ความ

เหมาะสม 

2. เพืPอประเมิน

ปัจจยันาํเขา้ของ

โครงการฟื3 นฟู

สมรรถภาพและ

สุขอนามยัสาํหรับ

นกัเรียนโรงเรียน

ศรีสงัวาลย์

เชียงใหม่ 

ความ

เหมาะสม

ดา้นปัจจยั

นาํเขา้ทีPใชใ้น

การดาํเนิน

โครงการ 

- ครู(56 คน) 

- บุคลากร

ทางการศึกษา

(29 คน) 

-คณะกรรม 

การสถาน 

ศึกษา(13 คน) 

แบบสอบถาม 1. ค่าเฉลีPย 

2. ส่วน

เบีPยงเบน

มาตรฐาน 

เกณฑก์าร

ตดัสิน

พิจารณาจาก

ขอ้คาํถามทีPมี

ค่าเฉลีPยตั3งแต่ 

3.51 ขึ3นไป

และส่วน

เบีPยงเบน

มาตรฐานมีค่า

ไม่เกิน 1 

แสดงวา่มี

ความ

เหมาะสม 

3. เพืPอประเมิน

กระบวนการของ

โครงการฟื3 นฟู

สมรรถภาพและ

สุขอนามยัสาํหรับ

นกัเรียนโรงเรียน

ความ

เหมาะสม

ดา้น

กระบวนการ

การดาํเนิน

โครงการ 

- ครู(56 คน) 

- บุคลากร

ทางการศึกษา

(29 คน) 

 

แบบสอบถาม 1. ค่าเฉลีPย 

2. ส่วน

เบีPยงเบน

มาตรฐาน 

เกณฑก์าร

ตดัสิน

พิจารณาจาก

ขอ้คาํถามทีPมี

ค่าเฉลีPยตั3งแต่ 

3.51 ขึ3นไป
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ตารางที- 3.1 (ต่อ)      

วตัถุประสงค์ 

การประเมนิ 

โครงการ 

ประเดน็ 

การประเมนิ 

แหล่งข้อมูลที-

ใช้ในการ

ประเมิน 

เครื-องมือที-ใช้

ในการ

ประเมิน 

การวเิคราะห์

ข้อมูล 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ศรีสงัวาลย์

เชียงใหม่ 

และส่วน

เบีPยงเบน

มาตรฐานมีค่า

ไม่เกิน 1 

แสดงวา่มี

ความ

เหมาะสม 

4. เพืPอประเมิน

ผลผลิตของ

โครงการฟื3 นฟู

สมรรถภาพและ

สุขอนามยัสาํหรับ

นกัเรียนโรงเรียน

ศรีสงัวาลย์

เชียงใหม่ 

4.1 การมี

ส่วนร่วม  

4.2 ความพึง

พอใจ 

- ครู(56 คน) 

- บุคลากร

ทางการศึกษา

(29 คน) 

- นกัเรียน

(146 คน) 

-คณะกรรม 

การสถาน 

ศึกษาขั3น

พื3นฐาน(13 

คน) 

- ผูป้กครอง 

(146) 

แบบสอบถาม 1. ค่าเฉลีPย 

2. ส่วน

เบีPยงเบน

มาตรฐาน 

เกณฑก์าร

ตดัสิน

พิจารณาจาก

ขอ้คาํถามทีPมี

ค่าเฉลีPยตั3งแต่ 

3.51 ขึ3นไป

และส่วน

เบีPยงเบน

มาตรฐานมีค่า

ไม่เกิน 1 

แสดงวา่มี

ความ

เหมาะสม 
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3.2 การกาํหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.2.1 ประชากร 

ประชากรทีP ใช้ในการศึกษาครั3 ง นี3  ประกอบด้วย  5 กลุ่มด้วยกันโดยมี

ความสัมพนัธ์กบัการดาํเนินโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยันกัเรียน ในปีการศึกษา 2562 

จาํนวน 576 คน ไดแ้ก่ 

3.2.1.1 ครูโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ จาํนวน 64 คน 

3.2.1.2 บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ จาํนวน 31 คน 

3.2.1.3 นกัเรียนชั3นประถมศึกษาปีทีP 1 ถึงมธัยมศึกษาปีทีP 6 จาํนวน 233 คน 

3.2.1.4 คณะกรรมการสถานศึกษา จาํนวน 15 คน 

3.2.1.4 ผูป้กครองนกัเรียน จาํนวน 233 คน 

3.2.2 กลุ่มตวัอยา่งทีPใชใ้นการศึกษา  

กลุ่มตวัอยา่งทีPใชใ้นการศึกษาครั3 งนี3  ไดแ้ก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครอง

นกัเรียน และนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ จาํนวน 390 คน โดยใชต้ารางกาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง

ของเครจซีPและมอร์แกน Krejcie and Morgan. (1970, p. 608-610) จากนั3 นใช้การสุ่มตัวอย่างง่าย 

(Simple Random Sampling) 
 

ตารางที- 3.2 รายละเอียดของกลุ่มตวัอยา่งหรือผูใ้หข้อ้มูลโดยใชต้าราง 
 

ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 

สถานภาพ จาํนวน/คน จาํนวน/คน การกาํหนด/วธีิได้มา 

ครู 64 56 ตาราง Krejecie & Morgan /สุ่มอยา่งง่ายดว้ย

การจบัสลาก 

บุคลากร 31 29 ตาราง Krejecie & Morgan /สุ่มอยา่งง่ายดว้ย

การจบัสลาก 

นกัเรียน(ชั5น ป.1 ถึง ม.6) 233 146 ตาราง Krejecie & Morgan /สุ่มอยา่งง่ายดว้ย

การจบัสลาก 

คณะกรรมการสถานศึกษา 15 13 เลือกแบบเจาะจงเฉพาะผูที้$ไม่มีคุณสมบติัเป็น

ผูบ้ริหารและครู 

ผูป้กครอง 233 146 ตาราง Krejecie & Morgan /สุ่มอยา่งง่ายดว้ย

การจบัสลาก 

รวม 576 390  
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3.3 การกาํหนดตัวแปรที-จะศึกษา 
 

ตวัแปรทีPศึกษา โครงการนาํร่องการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัฯ ผูว้ิจยัไดใ้ช้

กรอบแนวคิดตามรูปแบบการประเมินโครงการ 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนําเข้า ด้าน

กระบวนการ และดา้นผลผลิต รวมถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ข 

 

3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื-องมือ 
 

3.4.1 เครืP องมือทีPใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามการประเมิน

โครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสําหรับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ซึP งเป็น

แบบสอบถาม ประเภทคาํถามปลายปิด และคาํถามปลายเปิด โดยคาํถามปลายปิดมีลกัษณะเป็นตวัเลข

มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ฉบบั ดงันี3  

ฉบบัทีP 1 การประเมินโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสําหรับนักเรียน

โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ดา้นบริบทของโครงการ(Context)  สาํหรับ ครู บุคลากรทางการศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ประเด็นคาํถามเกีPยวกบั ความสอดคลอ้งของโครงการต่อ

นโยบายในแต่ละระดบั สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการของผูป้กครอง/ นกัเรียน 

ฉบบัทีP 2 การประเมินโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสําหรับนักเรียน

โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ดา้นปัจจยันาํเขา้ทีPใชใ้นการดาํเนินโครงการ(Input)  สาํหรับ ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ประเดน็คาํถามเกีPยวกบั ความเหมาะสมและเพียงพอของ

ทรัพยากร ศกัยภาพของทีมงาน แผนงานแบบองคร์วม ภาวะผูน้าํ วิสัยทศัน์และการสร้างทีมงาน และ

ความร่วมมือ 

ฉบบัทีP 3 การประเมินโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสําหรับนักเรียน

โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ด้านกระบวนการการดาํเนินโครงการ(Process)  สําหรับ ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา ประเดน็คาํถามเกีPยวกบั การดาํเนินงานในส่วนดา้นการวางแผน การจดัองคก์ร 

การจดับุคลากร การสัPงการ/ การมอบหมายงาน และการควบคุมติดตามประเมินผล 

ฉบบัทีP 4 การประเมินโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสําหรับนักเรียน

โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ดา้นผลผลิตของโครงการ(Product)  สาํหรับ ครู บุคลากรทางการศึกษา 

นกัเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั3นพื3นฐาน และผูป้กครอง ประเดน็คาํถามเกีPยวกบั การมีส่วนร่วม

และความพึPงพอใจของผูที้PเกีPยวขอ้ง 
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3.4.2 ลกัษณะของแบบสอบถามมีลกัษณะดงันี3  

ตอนทีP 1 แบบสอบถามเป็นแบบสาํรวจรายการ (Check List) เกีPยวกบัสถานภาพ

ของผูต้อบ 

ตอนทีP 2 แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิ

เคิร์ท Likert (1961, p. 670) มี 5 ระดบั ดงันี3  

5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีPสุด 

4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 

1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยทีPสุด 

3.4.3 การสร้างเครืPองมือในการใชป้ระเมิน 

ในการสร้างเครืP องมือทีPใช้ในการประเมินโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและ

สุขอนามยัสาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ดงันี3  

3.4.3.1 ศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัทีPเกีPยวขอ้งกบั การประเมินโครงการ

ฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ รูปแบบ/วธีิการประเมิน

โครงการ 

3.4.3.2 กาํหนดรูปแบบการประเมินโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั

สําหรับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  โดยใช้รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีม 

(Stufflebeam) ประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ ดา้นบริบท (Context) ดา้นปัจจยันาํเขา้ (Input) ดา้นกระบวนการ 

(Process) และดา้นผลผลิต (Product) 

3.4.3.3 วิเคราะห์ขอ้รายการคาํถามในแบบสอบถามทีPสอดคลอ้งกบัรูปแบบการ

ประเมินของ สตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam) 

3.4.3.4 สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบข่ายของการประเมินโครงการ

ฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสําหรับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ   

ส่วนทีP 1 ขอ้มูลพื3นฐานของผูต้อบแบบประเมินโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสําหรับ

นกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่โดยใชแ้บบจาํลอง CIPP และส่วนทีP 2 คือ ขอ้เสนอแนะแนวทาง

การพฒันาการดาํเนินงานของโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรี

สงัวาลยเ์ชียงใหม่ 
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3.4.3.5 นาํแบบสอบถามทีPสร้างขึ3นเสนอผูเ้ชีPยวชาญ จาํนวน 5 คน เพืPอหาคุณภาพ

ของเครืPองมือ ไดด้าํเนินการตามขั3นตอนดงันี3  

1) ตรวจสอบความเทีPยงตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) และความ

ตรงตามเนื3อหา (content validity) ของแบบสอบถาม จัดทาํเครืP องมือ โดยผูท้รงคุณวุฒิ พิจารณา

ตรวจสอบ เพืPอใหไ้ดแ้บบสอบถามทีPมีความถูกตอ้งสมบูรณ์ โดยผูเ้ชีPยวชาญ จาํนวน 5 คน ดงันี3  

1. ดร.พิกลุ เลียวศิริพงษ ์

อาจารยส์าขาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

2. ดร.อมัไพ อุตตาธรรม 

ขา้ราชการบาํนาญ อดีตผูอ้าํนวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  

ประจาํจงัหวดัพะเยา 

3. นางณภทัร สิงห์สี 

ขา้ราชการบาํนาญ อดีตครูชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนกาวลิะอนุกลู 

4. นายอมัรินทร์ พนัธ์ุวไิล 

ผูอ้าํนวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจาํจงัหวดัลาํพนู 

5. นางสาวบวัเรียม พรมจีน 

ครูชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 
 

2) ปรับปรุงเครืP องมือทีPใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้สอดคล้องกับ

ขอ้คิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ ทีPไดใ้หข้อ้เสนอแนะของผูเ้ชีPยวชาญ และหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 

โดยคดัเลือกขอ้คาํถามทีPมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตั3งแต่ 0.50 ขึ3นไปไว ้และบางขอ้ปรับปรุง

แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีPยวชาญโดยดาํเนินการไดผ้ลดงันี3  

ฉบบัทีP 1 ค่าความเชืPอมัPนเท่ากบั 1.00 

ฉบบัทีP 2 ค่าความเชืPอมัPนเท่ากบั 1.00 

ฉบบัทีP 3 ค่าความเชืPอมัPนเท่ากบั 1.00 

ฉบบัทีP 4 ค่าความเชืPอมัPนเท่ากบั 1.00 
 

3) นาํแบบสอบถามทีPปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) เพืPอหาค่าความ

เทีPยง (Reliability) กบับุคลากรดา้นสุขภาพ ครู และบุคลากร โรงเรียนสาํหรับคนพิการทางร่างกายและ

การเคลืPอนไหวของจงัหวดันครศรีธรรมราช ทีPมีบริบทคลา้ยกบัประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง หัวหนา้
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หน่วยงานทีPเกีPยวขอ้ง ผูที้Pมีส่วนไดส่้วนเสียในการดูแลนักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และนักเรียนทีP

ไม่ไดท้าํการเก็บขอ้มูล จาํนวน 30 คน แลว้หาความเทีPยงของแบบสอบถามโดยใชสู้ตรสัมประสิทธิ\

อลัฟ่า (Coefficient Alpha) ของครอนบาค Cronbach (1987, p. 202-204) ซึP งไดค่้าความเทีPยงดงันี3  
 

ฉบบัทีP 1 ค่าความเชืPอมัPน เท่ากบั 0.925 

ฉบบัทีP 2 ค่าความเชืPอมัPน เท่ากบั 0.925 

ฉบบัทีP 3 ค่าความเชืPอมัPน เท่ากบั 0.925 

ฉบบัทีP 4 ค่าความเชืPอมัPน เท่ากบั 0.901 
 

3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูลการประเมินโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั โดยใช้

แบบสอบถาม ดาํเนินการตามขั3นตอน โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดงันี3  

ระยะทีP 1 การเก็บขอ้มูลก่อนดาํเนินโครงการผูป้ระเมินประชุมครู และบุคลากร

ทางการศึกษา  ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา  2562 เพืPอชี3 แจงและขอความอนุเคราะห์ตอบ

แบบสอบถามของโครงการ จากนั3นดาํเนินการเก็บขอ้มูลดา้นบริบทจาก ครู บุคลากรทางการศึกษา  

คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ด้านปัจจยันําเขา้จาก ครู บุคลากรทางการศึกษา และ

คณะกรรมการสถานศึกษา ดา้นกระบวนการจากครูและบุคลากรทางการศึกษาผลการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลไดข้อ้มูลครบ และตอบสมบูรณ์ทุกฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 

ระยะทีP 2 การเก็บขอ้มูลหลงัเสร็จสิ3นโครงการผูป้ระเมินประชุมครู บุคลากรทางการ

ศึกษา ผูป้กครอง และนกัเรียน หลงัปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 เพืPอชี3แจงและขอความอนุเคราะห์

ตอบแบบสอบถามของโครงการ จากนั3นดาํเนินการเก็บขอ้มูลดา้นผลผลิตจากครู บุคลากรทางการ

ศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั3นพื3นฐาน และผูป้กครอง เพืPอประเมินดา้นผลผลิตของ

โครงการในส่วนทีPเกีPยวกบั 1) ดา้นการมีส่วนร่วม 2) ดา้นความพึงพอใจ ผูป้ระเมินเก็บขอ้มูลครบ และ

ขอ้มูลสมบูรณ์ทุกฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 
 

3.6 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติิที-ใช้ 
 

3.6.1 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั

สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ดาํเนินการดงันี3  
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3.6.1.1 นําแบบสอบถามการประเมินด้านบริบท  ด้านปัจจัยนําเข้า  ด้าน

กระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการตรวจสอบความสมบูรณ์ความถูกต้องในการตอบ

แบบสอบถาม แลว้นาํมาตรวจสอบฉบบัทีPสมบูรณ์ และถูกตอ้งเพืPอนาํมาวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.6.1.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉลีPย และส่วนเบีPยงเบนมาตรฐานในการ

แปลความหมายของค่าเฉลีPยกาํหนดเกณฑ ์มีขั3นตอนดาํเนินการดงันี3  บุญชม ศรีสะอาด (2554, หนา้ 

121-127) 

1) หาค่าความถีP (frequency) และร้อยละ (percentage) ของขอ้มูลเกีPยวกับ

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

2) หาค่าเฉลีPย (mean) และส่วนเบีPยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของ

คะแนนจากการตอบแบบสอบถามทีPวดัความคิดเห็นของการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ 

โครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

3.6.1.3 แปลความหมายของค่าเฉลีPย โดยยดึเกณฑด์งันี3  

ค่าเฉลีPยตั3งแต่ 4.50 - 5.00 หมายความวา่ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีPสุด 

ค่าเฉลีPยตั3งแต่ 3.50 - 4.49 หมายความวา่ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

ค่าเฉลีPยตั3งแต่ 2.50 - 3.49 หมายความวา่ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่าเฉลีPยตั3งแต่ 1.50 - 2.49 หมายความวา่ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 

ค่าเฉลีPยตั3งแต่ 1.00 - 1.49 หมายความวา่ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยทีPสุด 

3.6.1.4 เกณฑ์ในการตดัสินผลการประเมิน ค่าเฉลีPยระดบัมากขึ3นไป (3.51 ขึ3น

ไป) และส่วนเบีPยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1 แสดงวา่มีความเหมาะสม 
 

3.6.2 สถิติทีPใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.6.2.1 การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับเนื3 อหา หรือ

ลกัษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรม โดยนาํเครืPองมือทีPสร้างขึ3นไปให้ผูท้รงคุณวุฒิในเนื3อหา จาํนวน 3 คน 

ใหแ้ต่ละคนพิจารณาลงความคิดเห็นและใหค้ะแนน ดงันี3  

+1 เมืPอแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั3นเป็นตวัแทนคาํบรรยายเกีPยวกบัการประเมินคุณภาพ

และประสิทธิผลของโครงการ 

0 เมืPอไม่แน่ใจว่าข้อคาํถามนั3 นเป็นตัวแทนคาํบรรยายเกีPยวกับการประเมิน

คุณภาพและประสิทธิผลของโครงการ 

-1 เมืPอแน่ใจว่าขอ้คาํถามนั3นไม่เป็นตวัแทนคาํบรรยายเกีPยวกับการประเมิน

คุณภาพและประสิทธิผลของโครงการ แลว้นาํคะแนนมาแทนค่าในสูตร 
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เมืPอ IOCหมายถึง ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัเนื3อหาหรือลกัษณะพฤติกรรม 

  R หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชีPยวชาญเนื3อหาทั3งหมด 

  N หมายถึง จาํนวนผูเ้ชีPยวชาญ 

 

3.6.2.2 ค่าร้อยละ (Percentage) 

 
 เมืPอ p หมายถึง ค่าคะแนนเฉลีPย 

   f หมายถึง ความถีP 

   n หมายถึง จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทั3งหมด 
 

3.6.2.3 ค่าเฉลีPย ( ) 

 
 เมืPอ   หมายถึง ค่าเฉลีPย 

    หมายถึง ผลรวมของขอ้มูลทั3งหมด 

   n  หมายถึง จาํนวนขอ้มูล 
 

3.6.2.4 ส่วนเบีPยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

S.D. = 
 

 เมืPอ S.D. หมายถึง ส่วนเบีPยงเบนมาตรฐาน 

   x  หมายถึง คะแนนแต่ละในกลุ่มตวัอยา่ง 

   n-1  หมายถึง จาํนวนตวัแปรอิสระ 

   n  หมายถึง ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

    หมายถึง ผลรวมของคะแนนทั3งหมดยกกาํลงัสอง 

    หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกกาํลงัสอง 
 

 

 

 

 

 



 

 

83 

3.6.2.5 สูตรของเครซีPและมอร์แกน Krejcie and Morgan (1970, p. 608-610) 

 
 เมืPอ n หมายถึง ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

   N หมายถึง ขนาดของประชากร 

   e หมายถึง ระดบัความคลาดเคลืPอนของการสุ่มตวัอยา่งทีPยอมรับได ้

   x2 หมายถึง ค่าไคสแควร์ทีP df เท่ากบั 1 และระดบัความเชืPอมัPน 95% (x2-3.841) 

   p หมายถึง สดัส่วนของลกัษณะทีPสนใจในประชากร (ถา้ไม่ทราบใหก้าํหนด p = 0.5) 
 

3.6.2.6 สถิติในการหาค่าความเชืPอมนั (Reliability)  

   ค่าสมัประสิทธิ\ สมัพนัธ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) สูตรทีPใชใ้นการคาํนวณ

มีดงันี3  

 
 เมืPอ  หมายถึง ค่าสมัประสิทธิ\ ความเชืPอมัPนของแบบทดสอบ 

   n หมายถึง จาํนวนขอ้ของแบบทดสอบ 

    หมายถึง ความแปรปรวนของแบบทดสอบรายขอ้ 

    หมายถึง ความแปรปรวนของแบบทดสอบทั3งฉบบั 



บทที$ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 

4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลตามลาํดบัวตัถุประสงค์ 
 

การนาํเสนอผลการประเมินโครงการฟื4 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสําหรับ

นกัเรียน โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ซึI งผูว้จิยัจดัทาํไดล้าํดบัการนาํเสนอ ดงันี4  

ส่วนทีI 1 ผลการประเมินโครงการฟื4 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสําหรับ

นกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่โดยใชแ้บบจาํลอง CIPP แบ่งออกเป็น 5 ตอน ตามจุดมุ่งหมาย

ของการประเมินโครงการ คือ  

ตอนทีI 1 ผลการประเมินดา้นบริบทของโครงการฟื4 นฟูสมรรถภาพและ

สุขอนามยัสาํหรับนกัเรียน โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

  ตอนทีI 2 ผลการประเมินดา้นปัจจยันาํเขา้ของโครงการฟื4 นฟูสมรรถภาพ

และสุขอนามยัสาํหรับนกัเรียน โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

  ตอนทีI 3 ผลการประเมินดา้นกระบวนการของโครงการฟื4 นฟูสมรรถภาพ

และสุขอนามยัสาํหรับนกัเรียน โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

  ตอนทีI 4 ผลการประเมินดา้นผลผลิตของโครงการฟื4 นฟูสมรรถภาพและ

สุขอนามยัสาํหรับนกัเรียน โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

4.1 การประเมินการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยบริการสุขภาพ 

กบัสถานศึกษา จากผูป้กครอง และนกัเรียน ทีIมีต่อโครงการฟื4 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสาํหรับ

นกัเรียน โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

   4.2 การประเมินความพึงพอใจของชุมชน จากผูป้กครอง และ

นักเรียน ทีIมีต่อโครงการฟื4 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสําหรับนักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์

เชียงใหม่ 

ตอนทีI  5 ผลการประเมินภาพรวม  ทั4 ง  4 ด้าน  ของโครงการฟื4 นฟู

สมรรถภาพและสุขอนามยัสาํหรับนกัเรียน โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

ส่วนทีI 2 ผลการเสนอแนวทางการพฒันาการดาํเนินงานของโครงการฟื4 นฟู

สมรรถภาพและสุขอนามยัสาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 
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ตอนที? 1 ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการฟืC นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัยสําหรับนักเรียน 

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 
 

ตารางที? 4.1 แสดงค่าเฉลี?ย ส่วนเบี?ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมด้านบริบทของ

โครงการฟืC นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัย ตามความคิดเห็นของ ครู บุคลากรทางการศึกษา และ

คณะกรรมการสถานศึกษาขัCนพืCนฐาน และผู้ปกครอง 

ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม 
ค่าเฉลี?ย 

(𝒙") 

ส่วนเบี?ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดบั

ความ

เหมาะสม 

เกณฑ์

การ

ประเมิน 

ผลการ

ประเมิน 

1. โครงการสอดคลอ้งกบัการจดั

การศึกษาสาํหรับนกัเรียนพิการ

และนโยบายระดบัชาติ 

3.89 0.32 มาก �̅�>3.51 เหมาะสม 

2. โครงการนี4 เหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบับริบททางสงัคม 

3.52 0.67 มาก �̅�>3.51 เหมาะสม 

3. แผนการดาํเนินงาน เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร นาํไปสู่การ

ปฏิบติังานไดจ้ริง 

3.54 0.81 มาก �̅�>3.51 เหมาะสม 

4. หวัหนา้ฝ่ายแผนการดาํเนินงาน

มาปรับใชไ้ด ้อยา่งเหมาะสม 

สอดคลอ้งกบับริบทของ

สถานศึกษา 

3.55 0.59 มาก �̅�>3.51 เหมาะสม 

5. วตัถุประสงคข์องโครงการ มี

ความชดัเจน นาํไปสู่ การปฏิบติัได้

จริง 

3.62 0.68 มาก �̅�>3.51 เหมาะสม 

6. วตัถุประสงคข์องโครงการ 

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ และ

สภาพการณ์ของนกัเรียน 

3.78 0.47 มาก �̅�>3.51 เหมาะสม 

7. โครงการสอดคลอ้งกบัสภาพ

ความตอ้งการและสามารถส่งเสริม

คุณภาพชีวตินกัเรียน 

3.66 0.72 มาก �̅�>3.51 เหมาะสม 
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ตารางทีI 4.1 (ต่อ)      

ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม 
ค่าเฉลี?ย 

(𝒙") 

ส่วนเบี?ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดบั

ความ

เหมาะสม 

เกณฑ์

การ

ประเมิน 

ผลการ

ประเมิน 

8. โครงการนี4 เหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบับริบททางสงัคม

โครงการสอดคลอ้งกบัแผน

ยทุธศาสตร์และนโยบายของสาํนกั

บริหารงานการศึกษาพิเศษ 

3.55 0.87 มาก �̅�>3.51 เหมาะสม 

9. โครงการสอดคลอ้งกบันโยบาย

การดาํเนินงานของโรงเรียนศรี

สงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

3.58 0.77 มาก �̅�>3.51 เหมาะสม 

10. โครงการเอื4อต่อการพฒันา

ระบบดูแลนกัเรียนอยา่งต่อเนืIอง 

3.53 0.85 มาก �̅�>3.51 เหมาะสม 

ค่าเฉลี?ยรวม 3.62 0.17 มาก �̅�>3.51 เหมาะสม 

 

จากตารางทีI 4.1 พบวา่ ผลการประเมินดา้นบริบทหรือสภาพแวดลอ้มของโครงการ 

ตามความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวมเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดบัมาก เมืIอพิจารณาผลการประเมินในแต่ละเรืIอง พบวา่ มีค่าเฉลีIยสูงสุดอนัดบัแรก คือประเด็น

โครงการสอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาสําหรับนักเรียนพิการและนโยบายระดบัชาติ (�̅�=3.89, 

S.D.=0.32) รองลงมาคือประเด็นวตัถุประสงค์ของโครงการ สอดคล้องกับความต้องการ และ

สภาพการณ์ของนักเรียน (𝑥!=3.78, S.D.=0.47) และประเด็นโครงการสอดคลอ้งกบัสภาพความ

ตอ้งการและสามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตนกัเรียน (𝑥!=3.66, S.D.=0.72) ตามลาํดบั และส่วนผลการ

ประเมินทีIมีผลน้อยทีIสุดคือประเด็นโครงการนี4 เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบททางสังคม 

(𝑥!=3.52, S.D.=0.67) รองลงมา คือประเด็นโครงการ เอื4อต่อการ พฒันาระบบดูแลนักเรียนอย่าง

ต่อเนืIอง (𝑥!=3.53, S.D.=0.85) และประเด็นแผนการดาํเนินงาน เป็นลายลกัษณ์อกัษร นาํไปสู่การ

ปฏิบติังานไดจ้ริง (𝑥!=3.54, S.D.=0.81) ตามลาํดบั 

กล่าวโดยสรุป ดา้นบริบทของโครงการฟื4 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสําหรับ

นกัเรียน โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั4น

พื4นฐาน เห็นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั มาก และผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกเรืIอง 
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ตอนที? 2 ผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้าของโครงการฟืC นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัยสําหรับ

นักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 
 

ตารางที? 4.2 แสดงค่าเฉลี?ย ส่วนเบี?ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมด้านปัจจัยนําเข้าของ

โครงการฟืC นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัย ตามความคิดเห็นของครู บุคลากรทางการศึกษา และ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ด้านปัจจัยนําเข้า 
ค่าเฉลี?ย 

(𝒙!) 

ส่วนเบี?ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดบั

ความ

เหมาะสม 

เกณฑ์

การ

ประเมิน 

ผลการ

ประเมิน 

1. มีบุคลากรปฏิบติังานใน

โครงการเพียงพอ 

3.52 0.77 มาก �̅�>3.51 เหมาะสม 

2. บุคลากรมีศกัยภาพ มีทกัษะใน

การปฏิบติังานตามโครงการ 

4.81 0.39 มากทีIสุด �̅�>3.51 เหมาะสม 

3. บุคลากรไดรั้บการพฒันา

สมรรถนะ องคค์วามรู้ ในการ

ปฏิบติังานโครงการอยา่งต่อเนืIอง 

4.44 0.54 มาก �̅�>3.51 เหมาะสม 

4. มีทีมสหวชิาชีพ ประสานความ

ร่วมมือเพืIอดาํเนินงานตาม

โครงการ 

4.75 0.43 มากทีIสุด �̅�>3.51 เหมาะสม 

5. งบประมาณในการบริหาร

จดัการ การดูแลนกัเรียนมีความ

เหมาะสม 

4.03 0.68 มาก �̅�>3.51 เหมาะสม 

6. มีสืIอและอุปกรณ์ การดูแลฟื4 นฟู

สมรรถภาพและสุขอนามยั ทีI

ทนัสมยัและเพียงพอ 

4.26 0.85 มาก �̅�>3.51 เหมาะสม 

7. มีฐานขอ้มูลของนกัเรียน 4.43 0.75 มาก �̅�>3.51 เหมาะสม 

8. มีแผนงานโครงการดูแล

นกัเรียนครอบคลุม 4 มิติ ดา้นกาย 

จิต สงัคม และปัญญา 

4.53 0.71 มากทีIสุด �̅�>3.51 เหมาะสม 
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ตารางทีI 4.2 (ต่อ)      

ด้านปัจจัยนําเข้า 
ค่าเฉลี?ย 

(𝒙!) 

ส่วนเบี?ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดบั

ความ

เหมาะสม 

เกณฑ์

การ

ประเมิน 

ผลการ

ประเมิน 

9. แผนงาน/ โครงการในการ

ดาํเนินงาน ไดม้าจากผูที้Iมีส่วน

เกีIยวขอ้งกบัการดูแลนกัเรียน 

4.46 0.69 มาก �̅�>3.51 เหมาะสม 

10. แผนงาน/โครงการสอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงคโ์ครงการ 

4.34 0.79 มาก �̅�>3.51 เหมาะสม 

11. ผูน้าํมีการวางแผนและกาํหนด

เป้าหมายในการดูแลนกัเรียน 

4.28 0.85 มาก �̅�>3.51 เหมาะสม 

12. ผูน้าํมีกลยทุธ์การประสานงาน 

สร้างทีมงานและเครือข่ายในการ

ดูแลนกัเรียน 

4.38 0.77 มาก �̅�>3.51 เหมาะสม 

ค่าเฉลี?ยรวม 4.35 0.13 มาก �̅�>3.51 เหมาะสม 

     

จากตารางทีI 4.2 พบว่า ผลการประเมินดา้นปัจจยันาํเขา้ของโครงการ ตามความ

คิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวมเห็นวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก เมืIอ

พิจารณาผลการประเมินในแต่ละเรืI อง พบว่า มีค่าเฉลีIยสูงสุดอนัดบัแรก คือประเด็นบุคลากรมี

ศกัยภาพ มีทักษะในการปฏิบัติงานตามโครงการ (𝑥!=4.81, S.D.=0.39) รองลงมาคือประเด็นมี

ทีมสหวิชาชีพ ประสานความร่วมมือเพืIอดําเนินงานตามโครงการ (𝑥!=4.75, S.D.=0.43) และ

ประเด็นมีแผนงานโครงการดูแลนกัเรียนครอบคลุม 4 มิติ ดา้นกาย จิต สังคมและปัญญา (𝑥!=4.53, 

S.D.=0.71) ตามลาํดบั ส่วนประเด็นทีIมีผลการประเมินนอ้ยทีIสุด คือประเด็นมีบุคลากรปฏิบติังาน

ในโครงการเพียงพอ (𝑥!=3.52, S.D.=0.77) รองลงมาคือประเด็นงบประมาณในการบริหารจดัการ 

การดูแลนักเรียนมีความเหมาะสม (𝑥!=4.03, S.D.=0.68) และประเด็นมีสืIอและอุปกรณ์ การดูแล

ฟื4 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัทีIทนัสมยัและเพียงพอ (𝑥!=4.26, S.D.=0.85) ตามลาํดบั 

กล่าวโดยสรุป ดา้นปัจจยันาํเขา้ของโครงการฟื4 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั

สําหรับนักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการ

สถานศึกษา เห็นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั มาก และผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกเรืIอง 
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ตอนที? 3 ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการฟืC นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัยสําหรับ

นักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 
 

ตารางที? 4.3 แสดงค่าเฉลี?ย ส่วนเบี?ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความเหมาะสมด้านกระบวนการของ

โครงการฟืC นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัยสําหรับนักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ตามความ

คดิเห็นของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ด้านกระบวนการ 
ค่าเฉลี?ย 

(𝒙!) 

ส่วนเบี?ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดบั

ความ

เหมาะสม 

เกณฑ์

การ

ประเมิน 

ผลการ

ประเมิน 

1. จดัทาํแผนปฏิบติังาน จากผูมี้

ส่วนเกีIยวขอ้ง 

4.84 0.37 มากทีIสุด 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

2. พฒันาศกัยภาพบุคลากรทีI

ปฏิบติังานอยา่งต่อเนืIอง 

4.33 0.74 มาก 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

3. มีการประสานงานและร่วมมือ

ระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ และ

ชุมชน เป็นอยา่งดี 

4.36 0.90 มาก 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

4. จดัทาํหน่วยดูแลฉุกเฉินสาํหรับ

ดูแลนกัเรียน อยา่งต่อเนืIอง 

4.79 0.40 มากทีIสุด 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

5. บุคลากรทีIรับผดิชอบงานดูแล

นกัเรียนไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ

อยา่งต่อเนืIอง 

3.52 0.77 มาก 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

6. กาํหนดหน่วยงาน/ทีมงาน

ผูรั้บผดิชอบระบบขอ้มูล 

4.55 0.74 มากทีIสุด 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

7. จดัทาํคาํสัIงคณะทาํงานดูแล

นกัเรียนจากภาคีเครือข่ายทุกภาค

ส่วน 

4.01 0.89 มาก 𝑥!>3.51 เหมาะสม 
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ตารางทีI 4.3 (ต่อ)      

ด้านกระบวนการ 
ค่าเฉลี?ย 

(𝒙!) 

ส่วนเบี?ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดบั

ความ

เหมาะสม 

เกณฑ์

การ

ประเมิน 

ผลการ

ประเมิน 

8. คาํสัIงกาํหนดแนวทางการ

ดาํเนินงานชดัเจนและเหมาะสม

กบับทบาท 

4.36 0.76 มาก 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

9. มีแผนการติดตาม ประเมินผล 

การดาํเนินงาน 

4.59 0.67 มากทีIสุด 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

10. จดัทาํรายงานการดูแลนกัเรียน 

อยา่งต่อเนืIอง สมํIาเสมอ 

4.61 0.64 มากทีIสุด 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

11. มีทีมงาน ติดตามเยีIยมนกัเรียน 4.20 0.93 มาก 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

12. จดัทาํเวทีแลกเปลีIยนเรียนรู้

ร่วมกนัของเครือข่ายในการดูแล

นกัเรียน 

4.48 0.74 มาก 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

13. จดัทาํนโยบายการดูแลนกัเรียน

ในสถานศึกษาและทีIบา้นชดัเจน 

4.39 0.75 มาก 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

14. ดูแลนกัเรียนทีIบา้น Home 

Health Care โดยทีมสหสาขา

วชิาชีพ อยา่งต่อเนืIอง 

4.70 0.58 มากทีIสุด 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

15. จดับริการส่งเสริมทนัตสุขภาพ

แก่นกัเรียนทุกกลุ่ม 

4.80 0.40 มากทีIสุด 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

16. พฒันาศกัยภาพการดูแล

นกัเรียนแก่ครอบครัว/ชุมชน แบบ

มีส่วนร่วม 

4.39 0.77 มาก 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

17. มีระบบส่งต่อและติดตาม 

นกัเรียนไปยงัเครือข่ายบริการ ใน

การดูแลต่อเนืIองทีIบา้น 

3.74 0.85 มาก 𝑥!>3.51 เหมาะสม 
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ตารางทีI 4.3 (ต่อ)      

ด้านกระบวนการ 
ค่าเฉลี?ย 

(𝒙!) 

ส่วนเบี?ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดบั

ความ

เหมาะสม 

เกณฑ์

การ

ประเมิน 

ผลการ

ประเมิน 

18. โรงเรียนกาํหนดเป้าหมาย กล

ยทุธ์และแผนปฏิบติังานครอบคลุม 

4 มิติ 

4.26 0.88 มาก 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

19. มีการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม

แวดลอ้มทีIเอื4อต่อการใชบ้ริการใน

หน่วยงานและในชุมชน 

4.24 0.79 มาก 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

20. วเิคราะห์และแลกเปลีIยนขอ้มูล

นกัเรียนร่วมกนัระหวา่งหน่วย

บริการสุขภาพกบัสถานศึกษา 

4.80 0.40 มากทีIสุด 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

ค่าเฉลี?ยรวม 4.40 0.17 มาก 𝒙!>3.51 เหมาะสม 

จากตารางทีI 4.3 พบว่า ผลการประเมินดา้นกระบวนการของโครงการ ตามความ

คิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวมเห็นวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก เมืIอ

พิจารณาผลการประเมินในแต่ละเรืI อง พบว่า มีค่าเฉลีIยสูงสุดอันดับแรก คือ ประเด็นจัดทาํ

แผนปฏิบติังาน จากผูมี้ส่วนเกีIยวขอ้ง (𝑥!=4.84, S.D.=0.37) รองลงมาคือประเด็นวิเคราะห์และ

แลกเปลีIยนขอ้มูลนกัเรียนร่วมกนัระหวา่งหน่วยบริการสุขภาพกบัสถานศึกษา (𝑥!=4.80, S.D.=0.40) 

และประเด็นจดับริการส่งเสริมทนัตสุขภาพแก่นักเรียนทุกกลุ่ม (𝑥!=4.80, S.D.=0.40) ตามลาํดบั 

ส่วนประเด็นทีIมีค่าเฉลีIยน้อยทีIสุด คือประเด็นบุคลากรทีIรับผิดชอบงานดูแลนักเรียนไดรั้บการ

พฒันาศกัยภาพอยา่งต่อเนืIอง (𝑥!=3.52, S.D.=0.77) รองลงมาคือประเด็นมีระบบส่งต่อและติดตาม 

นกัเรียนไปยงัเครือข่ายบริการ ในการดูแลต่อเนืIองทีIบา้น (𝑥!=3.74, S.D.=0.85) และประเด็นจดัทาํ

คาํสัIงคณะทาํงานดูแลนกัเรียนจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน (𝑥!=4.01, S.D.=0.89) ตามลาํดบั กล่าว

โดยสรุป ดา้นกระบวนการของโครงการฟื4 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสาํหรับนกัเรียน โรงเรียน

ศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ของครู และบุคลากรทางการศึกษา เห็นว่ามีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั มาก 

และผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกเรืIอง 
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ตอนที? 4 ผลการประเมินด้านผลผลติของโครงการฟืC นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัยสําหรับนักเรียน 

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน 
 

ตารางที? 4.4 แสดงค่าเฉลี?ย ส่วนเบี?ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมด้านผลผลิตของ

โครงการฟืC นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัยสําหรับนักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ตามความ

คดิเห็นของ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง 

ด้านผลผลติ 
ค่าเฉลี?ย 

(𝒙!) 

ส่วนเบี?ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดบั

ความ

เหมาะสม 

เกณฑ์

การ

ประเมิน 

ผลการ

ประเมิน 

1. ดา้นการมีส่วนร่วม     
1.1 ชุมชนร่วมกบัสถานศึกษา 

หน่วยบริการสุขภาพ วเิคราะห์ 

คน้หาปัญหาและการดูแลนกัเรียน 

4.82 0.40 มากทีIสุด 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

1.2 ชุมชนร่วมกบัสถานศึกษา 

หน่วยบริการสุขภาพ วาง

นโยบาย/แผนงานดูแลนกัเรียน

อยา่งต่อเนืIอง 

4.27 0.74 มาก 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

1.3 ชุมชนร่วมกบัสถานศึกษา 

หน่วยบริการสุขภาพ ร่วม

ดาํเนินงานดูแลนกัเรียนอยา่ง

ต่อเนืIอง 

4.80 0.40 มากทีIสุด 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

1.4 ชุมชนร่วมกบัสถานศึกษา 

หน่วยบริการสุขภาพ ร่วมติดตาม 

ประเมินผลการดูแลนกัเรียนอยา่ง

ต่อเนืIอง 

4.19 0.91 มาก 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

2. ดา้นความพึงพอใจ    
2.1 ความพึงพอใจต่อการดูแล

สุขภาพและช่วยเหลือนกัเรียนใน

ชุมชน 

4.60 0.71 มากทีIสุด 𝑥!>3.51 เหมาะสม 
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ตารางทีI 4.4 (ต่อ)      

ด้านผลผลติ 
ค่าเฉลี?ย 

(𝒙!) 

ส่วนเบี?ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดบั

ความ

เหมาะสม 

เกณฑ์

การ

ประเมิน 

ผลการ

ประเมิน 

2.2 ความพึงพอใจต่อทกัษะ 

ความรู้ สามารถนาํไปใช้

ประโยชน์ในครอบครัว ตนเองได ้

4.24 0.80 มาก 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

2.3 ความพึงพอใจต่อการสร้าง

ขวญัและกาํลงัใจการดูแลนกัเรียน

ในชุมชน 

3.70 0.70 มาก 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

2.4 ความพึงพอใจต่อการมีส่วน

ร่วมของชุมชน หน่วยบริการ

สุขภาพ ในการดูแลนกัเรียน 

4.80 0.40 มากทีIสุด 𝑥!>3.51 เหมาะสม 

ค่าเฉลี?ยรวม 4.43 0.19 มาก 𝒙!>3.51 เหมาะสม 

จากตารางทีI 4.5 พบวา่ ผลการประเมินดา้นผลผลิตของโครงการ ตามความคิดเห็น

ของครู และบุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครอง และนกัเรียน ในภาพรวมเห็นวา่ มีความเหมาะสมอยู่

ในระดบัมาก เมืIอพิจารณาผลการประเมินในแต่ละเรืI อง พบว่า ดา้นผลผลิต ดา้นการมีส่วนร่วม 

ค่าเฉลีIยสูงสุดอนัดบัแรก คือ ประเด็นชุมชนร่วมกบัสถานศึกษา หน่วยบริการสุขภาพ วิเคราะห์ 

ค้นหาปัญหาและการดูแลนักเรียน (𝑥!=4.82, S.D.=0.40) รองลงมา คือประเด็นชุมชนร่วมกับ

สถานศึกษา หน่วยบริการสุขภาพ ร่วมดาํเนินงานดูแลนกัเรียนอยา่งต่อเนืIอง (𝑥!=4.80, S.D.=0.40) 

ค่าเฉลีIยน้อยทีI สุด คือประเด็นชุมชนร่วมกับสถานศึกษา หน่วยบริการสุขภาพ ร่วมติดตาม 

ประเมินผลการดูแลนักเรียนอย่างต่อเนืIอง (𝑥!=4.19, S.D.=0.91) และดา้นความพึงพอใจ ค่าเฉลีIย

สูงสุดอนัดบัแรก คือประเด็นความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยบริการสุขภาพ ใน

การดูแลนกัเรียน (𝑥!=4.80, S.D.=0.40) รองลงมา คือความพึงพอใจต่อการดูแลสุขภาพและช่วยเหลือ

นกัเรียนในชุมชน (𝑥!=4.60, S.D.=0.71) ค่าเฉลีIยน้อยทีIสุด คือประเด็นความพึงพอใจต่อการสร้าง

ขวญัและกาํลงัใจการดูแลนกัเรียนในชุมชน (𝑥!=3.70, S.D.=0.70) ตามลาํดบั และโดยรวมทางดา้น

ผลผลิต ประเด็นชุมชนร่วมกบัสถานศึกษา หน่วยบริการสุขภาพ วิเคราะห์ คน้หาปัญหาและการ

ดูแลนกัเรียนมีค่าเฉลีIยสูงสุด คือ 4.82 ค่าส่วนเบีIยงเบนมาตรฐาน คือ 0.40 และเมืIอจาํแนกเป็นรายขอ้

พบวา่ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากขึ4นไป 
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กล่าวโดยสรุป ดา้นผลผลิตของโครงการฟื4 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสาํหรับ

นักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการ

สถานศึกษา และผูป้กครอง เห็นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั มาก และผา่นเกณฑก์ารประเมินทุก

เรืIอง 
 

ตอนที? 5 ผลการประเมินภาพรวม ทัCง 4 ด้าน ของโครงการฟืC นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัยสําหรับ

นักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 
 

ตารางที? 4.5 แสดงค่าเฉลี?ย และส่วนเบี?ยงเบนมาตรฐาน ของการประเมินโครงการฟืC นฟูสมรรถภาพ

และสุขอนามัยสําหรับนักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ภาพรวม 4 ด้าน 

ที? ภาพรวมทัCง 4 ด้าน 
ค่าเฉลี?ย 

(𝒙!) 

ส่วนเบี?ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

1 ดา้นบริบทหรือ

สภาพแวดลอ้ม 

3.62 0.17 มาก 

2 ดา้นปัจจยันาํเขา้ 4.35 0.13 มาก 

3 ดา้นกระบวนการ 4.40 0.17 มาก 

4 ดา้นผลผลิต 4.43 0.19 มาก  
รวม 4.20 0.02 มาก 

    จากตารางทีI 4.5 พบว่า การประเมินโครงการนาํร่องฟื4 นฟูสมรรถภาพนักเรียนและ

สุขอนามยั พบว่า ความคิดเห็นเกีIยวกบัโครงการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (𝑥!=4.20, S.D.=0.02) 

โดยในดา้นกระบวนการมีค่าเฉลีIยสูงทีIสุด (𝑥!=4.40, S.D.=0.17) และดา้นบริบทหรือสภาพแวดลอ้ม

มีค่าเฉลีIยนอ้ยทีIสุด (𝑥!=3.62, S.D.=0.17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

95 

 

   ส่วนที? 2 แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของโครงการฟืC นฟูสมรรถภาพและ

สุขอนามัยสําหรับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 

    ผู ้วิจัยได้ทําการรวบรวมข้อเสนอแนะจากผลการประเมินโครงการฟื4 นฟู

สมรรถภาพและสุขอนามยัสาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ทาํการสรุป และวิเคราะห์

ผลเพืIอเสนอแนวทางการพฒันาการดาํเนินงานของโครงการฟื4 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั

สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ สามารถสรุปได ้ดงันี4 \ 

1. ดา้นบริบทสภาพแวดลอ้ม 

1.1 โครงการมีความสอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาสาํหรับนกัเรียนพิการ
และนโยบายระดบัชาติ แต่ควรใหมี้การจดัทาํโครงการแนะแนวหรือใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรมการ

สร้างอาชีพให้มีความหลากหลายเพิIมมากขึ4น เพืIอส่งเสริมการสร้างอาชีพหลงัจากการฟื4 นฟู

สมรรถภาพและสุขอนามยัใหแ้ก่นกัเรียนรวมทั4งผูป้กครองหรือผูดู้แลเพิIมเติมดว้ย  

2. ดา้นปัจจยันาํเขา้ 
2.1 ควรจดัสรรวสัดุอุปกรณ์ อุปกรณ์/เครืIองมือทีIช่วยอาํนวยความสะดวก 

เพืIอช่วยในการฟื4 นฟูสมรรถภาพนกัเรียนเพิIมมากขึ4น  

2.2 ควรมีการพฒันาศกัยภาพและความรู้เพืIอพฒันาขีดความสามารถใน
การฟื4 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสาํหรับนกัเรียน ของแต่ละหน่วยงาน/ภาคส่วนทีIเกีIยวขอ้งเพืIอ

เตรียมพร้อมต่อการรองรับสถานการณ์ สภาพปัญหาและสภาพความพิการของนกัเรียนทีIมีความ

แตกต่างกนั 

2.3 ควรเพิIมสืIอและอุปกรณ์ การดูแลฟื4 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั                 

ทีIทนัสมยัและเพียงพอต่อการการฟื4 นฟูสมรรถภาพนกัเรียนเพิIมมากขึ4น 

2.4 ควรจัดทําแผนหรือกิจกรรมทีI เอื4อหรือขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอืIนเพิIมเติม  

3. ดา้นกระบวนการ 
3.1 ควรมีการพฒันาแนวทางและมีการจัดกิจกรรมเกีIยวกับการสร้าง

ความรู้ความเขา้ใจจากการดาํเนินโครงการให้แก่ผูดู้แลและผูป้กครองของนกัเรียนดว้ย เพืIอให้เกิด

การฟื4 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั เช่น การดูแลแผลกดทบั การดูแลสายสวนปัสสาวะ การทาํ

กายภาพ บาํบดั กิจกรรมบาํบดั รวมทั4งดา้นสุขภาพจิตสาํหรับนกัเรียนได ้ในช่วงปิดภาคการศึกษา 
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3.2 ควรมีการจัดทีมสหวิชาชีพเข้าเตรียมเยีIยมบ้านนักเรียน เพืIอให้

คาํแนะนาํดา้นการบริการสุขภาพแก่ผูดู้แลและผูป้กครองใหค้รอบคลุมนกัเรียนทั4งหมด โดยเฉพาะ

นกัเรียนกลุ่มทีIตอ้งการผูดู้แลอยา่งใกลชิ้ด 

3.3 ควรมีการจดัทาํเวทีแลกเปลีIยนเรียนรู้ร่วมกนัของเครือข่ายในการดูแล
นกัเรียนร่วมกบัผูป้กครองและชุมชนมากขึ4น 

4. ดา้นผลผลิต 

4.1 ควรจัดให้มีการดาํเนินโครงการต่อไป เพืIอฟื4 นฟูสมรรถภาพและ

สุขอนามยัสาํหรับนกัเรียนไดอ้ยา่งต่อเนืIอง 

4.2 ควรมีการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายทั4งภาครัฐและภาคเอกชนเพืIอช่วย
ในการช่วยพฒันาและจดัทาํแผนแบบบูรณาการเพืIอใหเ้กิดประสิทธิภาพและเป็นระบบ สามารถเป็น

โครงการตน้แบบไดต่้อไป 



บทที$ 5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 

การสรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั

สําหรับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ โดยใช้แบบจาํลอง CIPP ผูว้ิจยัสรุปผลการประเมิน

ตามลาํดบัดงันี8  

ส่วนทีL  1 ผลการประเมินโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัยสําหรับ

นกัเรียนโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่โดยใชแ้บบจาํลอง CIPP แบ่งออกเป็น 5 ตอน ตามจุดมุ่งหมาย

ของการประเมินโครงการ คือ  

ส่วนทีL 2 ผลการเสนอแนวทางการพฒันาการดาํเนินงานของโครงการฟื8 นฟู

สมรรถภาพและสุขอนามยัสาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

 

 

5.1 สรุปผลการวจัิย 
 

ส่วนทีL 1 ผลการประเมินโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสาํหรับนกัเรียน

โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่โดยใชแ้บบจาํลอง CIPP 

ตอนทีL  1  ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและ

สุขอนามยัสาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

พบวา่ ดา้นบริบทหรือสภาพแวดลอ้ม มีค่าเฉลีLยสูงสุดอนัดบัแรก คือประเดน็

โครงการสอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาสําหรับนกัเรียนพิการและนโยบายระดบัชาติ รองลงมาคือ

ประเด็นวตัถุประสงคข์องโครงการ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและสภาพการณ์ของนกัเรียน และ

ประเด็นโครงการสอดคล้องกับสภาพความต้องการและสามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียน

ตามลาํดบั และส่วนผลการประเมินทีLมีผลนอ้ยทีLสุดคือประเดน็โครงการเหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบท

สังคมรองลงมา คือประเด็นโครงการเอื8อต่อการพฒันาระบบดูแลนกัเรียนอยา่งต่อเนืLอง และประเด็น

แผนการดาํเนินงาน เป็นลายลกัษณ์อกัษร นาํไปสู่การปฏิบติังานไดจ้ริง ตามลาํดบั 

กล่าวโดยสรุป ดา้นบริบทของโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั

สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เห็นวา่ความเหมาะสมอยู่

ในระดบั มาก และผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกเรืLอง 
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ตอนทีL  2  ผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้าของโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและ

สุขอนามยัสาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

พบว่า ด้านปัจจัยนําเข้า มีค่าเฉลีLยสูงสุดอันดับแรก คือประเด็นบุคลากรมี

ศกัยภาพ มีทกัษะในการปฏิบติังานตามโครงการ  รองลงมาคือประเดน็มีทีมสหวชิาชีพ ประสานความ

ร่วมมือเพืLอดาํเนินงานตามโครงการ  และประเด็นมีแผนงานโครงการดูแลนกัเรียนครอบคลุม 4 มิติ 

ดา้นกาย จิต สังคมและปัญญา  ตามลาํดบั ส่วนประเด็นทีLมีผลการประเมินน้อยทีLสุด คือประเด็นมี

บุคลากรปฏิบติังานในโครงการเพียงพอ รองลงมาคือประเด็นงบประมาณในการบริหารจดัการ

โครงการมีความเพียงพอ และประเด็นมีสืLอและอุปกรณ์ การดูแลฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั ทีL

ทนัสมยัและเพียงพอ ตามลาํดบั 

กล่าวโดยสรุป ดา้นปัจจยันาํเขา้ของโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั

สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เห็นวา่ความเหมาะสมอยู่

ในระดบัมาก และผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกเรืLอง 

ตอนทีL  3 ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและ

สุขอนามยัสาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

พบว่า มีค่าเฉลีLยสูงสุดอนัดบัแรก คือประเด็นจดัทาํแผนปฏิบติังาน จากผูมี้ส่วน

เกีLยวขอ้ง รองลงมาคือประเด็นวิเคราะห์และแลกเปลีLยนขอ้มูลนกัเรียนร่วมกนัระหว่างหน่วยบริการ

สุขภาพกบัสถานศึกษา  และประเด็นจดับริการส่งเสริมทนัตสุขภาพแก่นกัเรียนทุกกลุ่ม  ตามลาํดบั 

ส่วนประเด็นทีLมีค่าเฉลีLยนอ้ยทีLสุด คือประเด็นบุคลากรทีLรับผิดชอบงานดูแลนกัเรียนไดรั้บการพฒันา

ศกัยภาพอยา่งต่อเนืLอง รองลงมาคือประเด็นมีระบบส่งต่อและติดตาม นกัเรียนไปยงัเครือข่ายบริการ 

ในการดูแลต่อเนืLองทีLบา้น และประเด็นจดัทาํคาํสัLงคณะทาํงานดูแลนกัเรียนจากภาคีเครือข่ายทุกภาค

ส่วน 

กล่าวโดยสรุป ดา้นกระบวนการของโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั

สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เห็นวา่ความเหมาะสมอยู่

ในระดบัมาก และผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกเรืLอง 
 

ตอนทีL 4 ผลการประเมินดา้นผลผลิตของโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั

สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

4.1 ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยบริการสุขภาพ กบัสถานศึกษา ค่าเฉลีLย

สูงสุดอนัดบัแรก คือประเด็นชุมชนร่วมกบัสถานศึกษา หน่วยบริการสุขภาพ วิเคราะห์ คน้หาปัญหา

และการดูแลนักเรียน รองลงมา คือประเด็นชุมชนร่วมกบัสถานศึกษา หน่วยบริการสุขภาพ ร่วม
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ดาํเนินงานดูแลนกัเรียนอยา่งต่อเนืLอง ค่าเฉลีLยนอ้ยทีLสุด คือประเด็นชุมชนร่วมกบัสถานศึกษา หน่วย

บริการสุขภาพ ร่วมติดตาม ประเมินผลการดูแลนกัเรียนอยา่งต่อเนืLอง 

กล่าวโดยสรุป ด้านผลผลิตของโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัย

สําหรับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ การมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยบริการสุขภาพ กบั

สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนกัเรียน เห็นว่าความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก และ

ผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกเรืLอง 

4.2 การประเมินความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน ค่าเฉลีLยสูงสุด

อนัดบัแรก คือประเด็นความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยบริการสุขภาพ ในการดูแล

นกัเรียน รองลงมา คือความพึงพอใจต่อการดูแลสุขภาพและช่วยเหลือนกัเรียนในชุมชน ค่าเฉลีLยนอ้ย

ทีLสุด คือประเด็นความพึงพอใจต่อการสร้างขวญัและกาํลงัใจการดูแลนกัเรียนในชุมชน และโดยรวม

ทางดา้นผลผลิต ประเด็นชุมชนร่วมกบัสถานศึกษา หน่วยบริการสุขภาพ วิเคราะห์ คน้หาปัญหาและ

การดูแลนกัเรียนมีค่าเฉลีLยสูงสุด และเมืLอจาํแนกเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัดีขึ8นไป 

กล่าวโดยสรุป ดา้นผลผลิตของโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั

สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ การประเมินความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน

หน่วยบริการสุขภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนกัเรียน เห็นว่าความเหมาะสมอยูใ่นระดบั

มาก และผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกเรืLอง 
 

ตอนทีL 5 ในดา้นภาพรวมของโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสาํหรับ

นกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

พบวา่ การประเมินโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพนกัเรียนและสุขอนามยั พบวา่ 

ความคิดเห็นเกีLยวกบัโครงการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยในดา้นกระบวนการมีค่าเฉลีLยสูงทีLสุด 

และดา้นบริบทหรือสภาพแวดลอ้มมีค่าเฉลีLยนอ้ยทีLสุด 

กล่าวโดยสรุป ดา้นภาพรวมของโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั

สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครองและนกัเรียน 

เห็นวา่ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก และผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกเรืLอง 
 

ส่วนทีL 2 ผลการเสนอแนวทางการพฒันาการดาํเนินงานของโครงการฟื8 นฟู

สมรรถภาพและสุขอนามยัสาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

แนวทางการพฒันาการดาํเนินงานของโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั

สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ สามารถสรุปได ้ดงันี8  
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1. ด้านบริบทสภาพแวดล้อม พบว่า โครงการมีความสอดคล้องกับการจัด

การศึกษาสาํหรับนกัเรียนพิการและนโยบายระดบัชาติ แต่ควรให้มีการจดัทาํโครงการแนะแนวหรือ

สอดคลอ้งกบักิจกรรมการสร้างอาชีพให้มีความหลากหลายเพิLมมากขึ8น เพืLอส่งเสริมการสร้างอาชีพ

หลงัจากการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัใหแ้ก่นกัเรียนรวมทั8งผูป้กครองหรือผูดู้แลเพิLมเติมดว้ย  

2. ดา้นปัจจยันาํเขา้ พบวา่ ควรจดัสรรวสัดุอุปกรณ์ อุปกรณ์/เครืLองมือ  สืLอและ

อุปกรณ์ทางเทคโนโลยใีนการดูแลฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัทีLทนัสมยัและเพียงพอต่อการการ

ฟื8 นฟูสมรรถภาพนักเรียนเพิLมมากขึ8น ควรมีการพฒันาศกัยภาพ ของแต่ละหน่วยงาน/ภาคส่วนทีL

เกีLยวขอ้งเพืLอเตรียมพร้อมต่อการรองรับสถานการณ์ สภาพปัญหาและสภาพความพิการของนกัเรียนทีL

มีความแตกต่างกนั และจดัทาํแผนหรือกิจกรรมทีLเอื8อหรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอืLน

เพิLมเติม  

3. ด้านกระบวนการ พบว่า ควรมีการพฒันาแนวทางและมีการจดักิจกรรม
เกีLยวกบัการสร้างความรู้ความเขา้ใจจากการดาํเนินโครงการให้แก่ผูดู้แลและผูป้กครองของนกัเรียน

ดว้ย เพืLอให้เกิดการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั ควรมีการจดัทีมสหวิชาชีพเขา้เตรียมเยีLยมบา้น

นักเรียน เพืLอให้คาํแนะนําด้านการบริการสุขภาพแก่ผูดู้แลและผูป้กครองให้ครอบคลุมนักเรียน

ทั8งหมด โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มทีLตอ้งการผูดู้แลอย่างใกลชิ้ด และควรมีการจดัทาํเวทีแลกเปลีLยน

เรียนรู้ร่วมกนัของเครือข่ายในการดูแลนกัเรียนร่วมกบัผูป้กครองและชุมชนมากขึ8น 

4. ดา้นผลผลิต พบว่า ควรจดัให้มีการดาํเนินโครงการต่อไป และควรมีการ

เสริมสร้างภาคีเครือข่ายทั8งภาครัฐและภาคเอกชนเพืLอช่วยในการช่วยพฒันาและจดัทาํแผนแบบบูรณา

การเพืLอใหเ้กิดประสิทธิภาพและเป็นระบบ สามารถเป็นโครงการตน้แบบไดต่้อไป 
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5.2 อภิปรายผล 
 

5.2.1 ด้านบริบท (Context) พบว่า การประเมินด้านบริบทของโครงการมีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลีLย 3.62 ประเด็นโครงการสอดคลอ้งกับการจดัการศึกษา

สาํหรับนกัเรียนพิการและนโยบายระดบัชาติ มีค่าเฉลีLยสูงสุด เนืLองจากการดาํเนินโครงการทีLเกีLยวขอ้ง

กบัการประเมินแรกรับ ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน การฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั รวมไปถึง

การมีอาชีพเพืLอการมีงานทาํ มีการดาํเนินงานในเชิงประเด็นต่างๆ การนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติั 

วตัถุประสงค์ของโครงการ และความสอดคลอ้งกบัสภาพบริบทและความตอ้งการของนักเรียน มี

โครงสร้างสถานศึกษาทีLเอื8อต่อการปฏิบัติ มีงานฟื8 นฟูสมรรถภาพและงานสุขอนามัย เป็นสิL งทีL

สนับสนุนให้การขบัเคลืLอนโครงการให้สามารถดาํเนินไปไดต้ามวตัถุประสงค์ ซึL งสอดคลอ้งกบั 

Stufflebeam (1971) ทีLกล่าวว่า การดาํเนินโครงการต่างๆ สิL งแรกทีLควรคาํนึงถึง คือ ความตอ้งการ

จาํเป็นเพืLอจดัทาํโครงการหรือจดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการ เช่น นโยบายของรัฐ แลว้จึงกาํหนด

จุดมุ่งหมายของโครงการต่างๆ สอดคลอ้งกบั ภูคาํ มีชัย (2556, น72)  ทีLกล่าวว่า การจดัการศึกษา

สําหรับคนพิการ ควรจดัสนองต่อความตอ้งการของนักเรียนแต่ละคนได ้ซึL งโรงเรียนเฉพาะความ

พิการ ควรเน้นการจัดการศึกษาทีLนักเรียนสามารถดําเนินชีวิตอิสระหลังการสําเร็จการศึกษา 

สอดคลอ้งกบั ศศิธร ศิวภทัรพงค ์(2557, บทคดัยอ่) ศึกษาถึงกระบวนการสร้างเสริมคุณภาพชีวติของผู ้

พิการในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ กระบวนการสร้างเสริม

คุณภาพชีวิตของผูพิ้การภายในตาํบลอย่างเป็นระบบ โดยเริLมจากมีการกาํหนดขอ้บญัญติัองค์การ

บริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ เรืLอง การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการตาํบลดอนแกว้ เพืLอวาง

กรอบนโยบายโดยยดึหลกัการใหบ้ริการสาธารณสุขอยา่งทัLวถึงแก่ผูพิ้การและผูทุ้พพลภาพ จากนั8นมี

การวางแผนการปฏิบติังานเพืLอตอบสนองนโยบาย คือ ลงเยีLยมบา้นผูพิ้การ จดัตั8งศูนยฟื์8 นฟูสมรรถภาพ

คนพิการ ปรับสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในชุมชน 
 

5.2.2 ดา้นปัจจยันาํเขา้ (Input) พบว่า การประเมินดา้นปัจจยันาํเขา้ ของโครงการ

ภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก มีคะแนนเฉลีLย 4.32 ประเดน็บุคลากรมีศกัยภาพ มีทกัษะใน

การปฏิบติังานตามโครงการมีค่าเฉลีLยสูงทีLสุด เนืLองจากโครงการมีบุคลากรนกัวิชาชีพทีLมีศกัยภาพ 

และมีความสามารถร่วมมือกนัในการดาํเนินงาน ดา้นการฟื8 นฟูสมรรถภาพ ดา้นงานบริบาล ดา้นการ

จดัการศึกษาสาํหรับผูเ้รียนทีLมีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ และมีการประสานความร่วมมือเครือข่ายทีL

เกีLยวขอ้งในการดูแลนกัเรียน เช่น โรงพยาบาลใกลเ้คียง มหาวิทยาลยั หน่วยงานการศึกษาทีLผลิตนกั

วิชาชีพ รวมทั8งหน่วยงานทอ้งถิLน การวางแผนและส่งต่อนกัเรียนเพืLอฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพใน
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สถานประกอบการต่าง ๆ สอดคลอ้งกบั Gearheat and Weishahn (1980, p 303) ทีLกล่าววา่ การส่งเสริม

ศกัยภาพเดก็พิการอยา่งเตม็ศกัยภาพนั8นปัจจยัทีLสาํคญั คือ ความสามารถของครูและครูการศึกษาพิเศษ 

สอดคลอ้งกบัแนวคิด ภทัรกร วงศ์สกุล (2555, หน้า 102) ทีLว่าหากบุคลากรมีความรู้ ความเขา้ใจทีL

ถูกตอ้ง จะทาํใหเ้กิดทศันคติทีLดี และการปฏิบติัทีLดีตามมา 
 

5.2.3 ดา้นกระบวนการ (Process) พบว่า การประเมินดา้นกระบวนการ ภาพรวมมี

ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีLย 4.41 ประเดน็ทีLมีค่าเฉลีLยสูงสุดอนัดบัแรก คือ ประเดน็จดัทาํ

แผนปฏิบติังาน จากผูมี้ส่วนเกีLยวขอ้ง เนืLองจากในแต่ละโครงการยอ่ยของโครงการจะมีส่วนร่วมใน

การวางแผนโครงการ ไม่วา่จะเป็นสถานศึกษาในสงักดัสาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษ โรงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลสันทราย คณะเทคนิคการแพทย  ์ตวัแทนสถานประกอบการ

ปั\มนํ8ามนั ทีLเขา้มาหาแนวทางในการพฒันาการศึกษา และยกระดบัคุณภาพชีวติสาํหรับคนพิการ ตั8งแต่

การประเมินแรกรับ ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ควบคู่กบังานฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั 

จนถึงกระบวนการส่งต่อนกัเรียนไปฝึกงานยงัสถานประกอบการต่าง ๆ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 

นิชนนัท ์สุวรรณกูฏ (2554, หนา้ 74-75) ทีL พบวา่ ปัจจยัทีLเอื8อต่อระบบการดูแลผูสู้งอาย ุคือ การจดัทาํ

แผนการดูแลผูสู้งอายอุยา่งมีส่วนร่วมทาํให้ทุกฝ่ายไดมี้โอกาสร่วมแสดงความคิดเห็น สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ พรทิพย ์สีหบณัฑ์ (2556, หน้า 57)ทีL พบว่า การทาํงานทีLประสบผลสําเร็จตอ้งจดัให้

เหมาะสมกบัความถนดั ความสนใจของผูเ้รียนนั8น สิLงสําคญั คือ การใชสื้Lอการสอนอาชีพ และการ

ใหบ้ริการทีLเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
 

5.2.4 ดา้นผลผลิต (Product) พบว่า การประเมินดา้นผลผลิต มีความเหมาะสมอยูใ่น

ระดบัมาก มีค่าเฉลีLย 4.43 ดา้นการมีส่วนร่วม ค่าเฉลีLยสูงสุดอนัดบัแรก คือ ประเด็นชุมชนร่วมกบั

สถานศึกษา หน่วยบริการสุขภาพ วิเคราะห์ คน้หาปัญหาและการดูแลนักเรียน ดา้นความพึงพอใจ 

ค่าเฉลีLยสูงสุดอนัดบัแรก คือ ประเดน็ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยบริการสุขภาพ 

ในการดูแลนกัเรียน เนืLองจากทางสถานศึกษาไดมี้การส่งต่อนกัเรียนไปยงัหน่วยงานต่างๆ ตามความ

เหมาะสม และยงัมีการส่งเสริมใหห้น่วยงานต่างๆ เขา้มาคน้หาปัญหาของนกัเรียน ร่วมถึงการวางแผน

แกไ้ขปัญหาร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ ตามความเฉพาะและความถนดัของหน่วยงานทีLเขา้มาช่วยเหลือ

สอดคลอ้งกบั ฉลาด จนัทรสมบติั (2554, หนา้ 175-189) ไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วม คือ การ

เปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียเขา้มาร่วมดาํเนินกิจกรรมตั8 งแต่การศึกษาปัญหา การวางแผน

ดาํเนินการ การตดัสินใจ การแกปั้ญหา และการประเมินร่วมกนั เพืLอขบัเคลืLอนใหกิ้จกรรมนั8นดาํเนิน
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ไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Goldsmith and Eggers (2004, p. 71-85) ทีLกล่าวถึง

สมาชิกเครือข่าย ไวใ้นทุกขั8นตอนของการปฏิบติังานการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย  
 

5.2.5 ดา้นภาพรวมของโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสําหรับนักเรียน

โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ พบวา่ ในภาพรวมของโครงการนั8นอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีLย 4.20 และ

ในดา้นผลผลิตมีค่าเฉลีLยสูงทีLสุด 4.43 เนืLองจากการมีส่วนร่วมทีLเขม้แขง็ทั8งการวางแผน การดาํเนินการ 

การตดัสินใจ การแกปั้ญหา และการประเมินผล ของชุมชน หน่วยบริการสุขภาพ เครือข่ายเป็นส่วน

หนึLงของการขบัเคลืLอนโครงการใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์โครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั

สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่นั8น ยงัตอ้งใชค้วามตอ้งการจาํเป็นในการจดัการศึกษา

พิเศษ สืLอ สิLงอาํนวยความสะดวก บริการฟื8 นฟูสมรรถภาพตามความพิการของแต่ละบุคคล จาํเป็นตอ้ง

จัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (Individualized Education Program : IEP) 

แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) แผนการเปลีLยนผ่าน (Individual 

Transition Plan: ITP) เป็นการเปลีLยนผ่านชั8นเรียนในแต่ละระดบัและเตรียมพื8นฐานงานอาชีพ ตาม

ความตอ้งการจาํเป็นของผูเ้รียนแต่ละบุคคล สภาพความพิการของผูเ้รียนทีLมีความหลากหลายทางดา้น

ร่างกาย บริการดา้นการแพทย ์ควบคู่กบัการจดัการศึกษารวมถึงการปฏิบติัตนในการดูแลสุขภาพดาํรง

ตนในชีวิตประจาํวนั การให้บริการฟื8 นฟูสมรรถภาพควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน การ

จดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นองคร์วมเพืLอเพิLมศกัยภาพความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน การ

พฒันาทักษะการทาํงานอาชีพพื8นฐานเพืLอต่อยอดการประกอบอาชีพด้วยการใช้สืL อ นวตักรรม 

เทคโนโลยีทีLเอื8อต่อการเรียนรู้ การปฏิบติังาน การจดัเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มทีLเอื8อต่อผูเ้รียนให้

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ชุมศักดิ]  อินทร์รักษ์ (2544) กล่าวว่า 

กระบวนการวางแผนงานในโรงเรียนจะเป็นกระบวนการทีLมีความต่อเนืLองกนัตั8งแต่ลาํดบัขั8นตอน

กิจกรรม รวมทั8 งบทบาทหน้าทีL  และความสัมพนัธ์ของผูเ้กีLยวข้องทุกฝ่าย ทั8 งในรูปหน่วยงาน

รับผิดชอบการวางแผน งานในโรงเรียน คณะกรรมการวางแผนและบุคลากรทีLเกีLยวขอ้งกับการ

ดาํเนินการวางแผนในแต่ละขั8นตอนอยา่งเหมาะสมชดัเจน 

5.2.6 แนวทางการพฒันาการดาํเนินงานของโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและ

สุขอนามยัสาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ มีการมุ่งเนน้แนวทางการพฒันาศกัยภาพและ

ความรู้เพืLอพฒันาขีดความสามารถในการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสาํหรับนกัเรียน ของแต่ละ

หน่วยงาน/ภาคส่วนทีLเกีLยวขอ้งเพืLอเตรียมพร้อมต่อการรองรับสถานการณ์ สภาพปัญหาและสภาพ

ความพิการของนกัเรียนทีLมีความแตกต่างกนั การจดัทาํหลกัสูตรความรู้จากการดาํเนินโครงการใหแ้ก่

นกัเรียนในทุกระดบัชั8นดว้ย เพืLอให้สามารถช่วยเหลือตนเองดา้นสุขอนามยั และสามารถช่วยเหลือ
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เพืLอนร่วมชั8นได ้รวมทั8งผูดู้แลและผูป้กครองเพืLอให้เกิดการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั ในช่วง

ปิดภาคการศึกษาซึL งพกัอาศยัอยู่ทีLบา้น สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Howell & Martin (1998, p. 433-

441) ไดป้ระเมินผลรูปแบบของการบริการสุขภาพในโรงเรียน พบว่า ลกัษณะสาํคญัและโครงสร้าง

ของความเขา้ใจโครงการบริหารสุขภาพในโรงเรียน ควรได้เรียนเกีLยวกับการบริหารสุขภาพใน

โรงเรียนควรมีการให้ความรู้เกีLยวกับโครงการสุขภาพแก่ครู ผูบ้ริหารโรงเรียน พยาบาลประจาํ

โรงเรียน แพทย ์เจา้หนา้ทีLสาธารณสุข และหน่วยงานทีLเกีLยวขอ้ง และสอดคลอ้งกบั Marbury (1999, p. 

1851-A) ศึกษาเรืLอง การประเมินโครงการเรียนรู้ดว้ยการรับใชส้ังคมโดยใชรู้ปแบบการประเมินซิปป์

โมเดล (CIPP) พบว่า องค์ประกอบทีLสําคญัของการเรียนรู้ดว้ยการรับใช้สังคมเป็นเรืL องสําคญัต่อ

ประสิทธิผลของโครงการ  

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใชป้ระโยชน์ 

จากผลการวจิยั การประเมินโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั สาํหรับ

นกัเรียน โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ โดยแบบจาํลอง CIPP ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะสถานศึกษาและ

หน่วยงานทีLเกีLยวขอ้ง ควรใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากรทางการบริหาร ไดแ้ก่ 

5.3.1.1 ทรัพยากรทางบุคลากรใหเ้ป็นไปตามอตัรากาํลงั และใหโ้รงเรียนมีส่วน

ในการคดัเลือกบุคลากรทีLมีสมรรถนะเหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา 

5.3.1.2 งบประมาณในการจดัสรรควรยึดความตอ้งการจาํเป็นของผูเ้รียนแต่ละ

คนโดยใชห้ลกั Activity Base Costing 

5.3.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมืออยา่งหลากหลายในการวางแผน ปฏิบติั และ

ปรับแผนอยา่งเป็นระบบ โดยยดึความตอ้งการจาํเป็นของนกัเรียน 

5.3.1.4 สร้างเครือข่ายผูป้กครองฟื8 นฟูสมรรถภาพให้แก่นักเรียนในทุกด้าน                

ซึL งตอ้งตระหนกัรู้และเขา้มามีส่วนร่วม โดยการจดัการดา้นผูป้กครองศึกษา (Parents Education) และ

สร้างเวทีการมีส่วนร่วมอยา่งเป็นระบบและต่อเนืLอง 

5.3.1.5 เนืLองจากนกัเรียนมีขอ้กาํจดัในการศึกษาควรส่งเสริมรูปแบบการศึกษา

ตามอธัยาศยั ใหน้กัเรียนสามารถเลือกเรียนไดค้วามสนใจ และเรียนรู้ไดต้ลอดชีวติ 

5.3.1.6 มีแผนการกาํกับ ติดตาม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

มาร่วมบูรณาการขบัเคลืLอนภารกิจในการเสริมสร้างศกัยภาพนกัเรียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพแห่งตน 
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5.3.1.7 ในการเสริมสร้างสมรรถนะนกัเรียนพิการ ใหพ้ฒันาไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

IEBN ของโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ควรเพิLม Student: S เนืLองจากมีความตอ้งการจาํเป็นตอ้งไดรั้บ

บริการดา้นการแพทยดู์แลควบคู่กบัการจดัการศึกษาเพืLอเพิLมศกัยภาพความสามารถของผูเ้รียนแต่ละ

คน 
 

5.3.2 ขอ้เสนอแนะเพืLอการวจิยัครั8 งต่อไป 

จากการประเมินโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัยสําหรับนักเรียน

สามารถนาํไปสู่ขอ้เสนอแนะเพืLอการคน้ควา้ต่อไปดงันี8  

5.3.2.1 ควรมีการศึกษาวิจยัเพืLอคน้หารูปแบบหรือปัจจยัสู่ความสําเร็จของการ

ฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัของนกัเรียน 

5.3.2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเพืLอค้นหารูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัยผ่าน

เครือข่าย Digital เพืLอลดความเหลืLอมลํ8 าในการศึกษาของนักเรียนทีLหลุดหล่นจากระบบ และเพิLม

โอกาสทางการศึกษา 

5.3.2.3 ควรมีการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ทีLมีความสุข โดยนอ้มนาํกระแสพระ

ราชดาํรัสลน้เกลา้รัชกาลทีL 9 มาประยกุตใ์ช ้
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื:องมือ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ทาํการทดลองเครื:องมือ (Try out) 
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ท่ี ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๔/ว๑๔๖ โรงเรียนศรีสังวาลย;เชียงใหม@ 

๕๐ ม.๑๐ ต.หนองหาร อ.สันทราย 

จ.เชียงใหม@ ๕๐๒๙๐ 
 

 ๗  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห;ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

เรียน 

ส่ิงท่ีส@งมาดQวย ๑. เคร่ืองมือการประเมินโครงการฟUVนฟูสมรรถภาพและสุขอนามัยสำหรับนักเรียน

โรงเรียนศรีสังวาลย;เชียงใหม@  จำนวน ๒ ชุด 

๒. แบบตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาของแบบสอบถาม  จำนวน ๒ ชุด 
 

ดQวยขQาพเจQา นางพวงทอง  ศรีวิลัย  ผูQอำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย;เชียงใหม@  ไดQทำการวิจัย

เร่ือง การประเมิน โครงการฟUV น ฟู สมรรถภาพและสุขอนามัย สำห รับ นัก เรียน โรงเรียน 

ศรีสังวาลย;เชียงใหม@ โดยมีวัตถุประสงค; ๑) เพ่ือศึกษาสภาพปaจจุบัน และความตQองการของครู 

นักเรียน บุคลากร ผูQปกครอง ๒) เพ่ือประเมินโครงการฟUVนฟูสมรรถภาพและสุขอนามัยฯ ซ่ึงเห็นว@า

ท@านเปeนผูQมีความรูQในเร่ืองดังกล@าวเปeนอย@างย่ิง จึงขอความอนุเคราะห;ท@านในการตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจัยดังส่ิงท่ีส@งมาดQวย ๒ และขอความอนุเคราะห;ส@งกลับภายใน

วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหQความอนุเคราะห;และหวังเปeนอย@างย่ิงว@าคงจะไดQรับความ

อนุเคราะห;ดQวยดี และขอขอบคุณเปeนอย@างสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(นางพวงทอง  ศรีวิลัย) 

ผูQอำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย;เชียงใหม@ 

ฝhายบริหารงานวิชาการ 

โทรศัพท; : ๐-๕๓๔๙-๘๑๔๔ ถึง ๕ 

โทรสาร : ๐-๕๓๔๙-๘๑๔๖ 
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ท่ี ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๔/๒๐๘ โรงเรียนศรีสังวาลย;เชียงใหม@ 

๕๐ ม.๑๐ ต.หนองหาร อ.สันทราย 

จ.เชียงใหม@ ๕๐๒๙๐ 
 

 ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๒ 
 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห;ทำการทดลองเคร่ืองมือ (Try out) 

เรียน ผูQอำนวยการโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร@างกายและการเคล่ือนไหวของจังหวัด 

นครศรีธรรมราช 

ส่ิงท่ีส@งมาดQวย ๑. แบบสอบถามการประเมินโครงการฟUVนฟูสมรรถภาพและสุขอนามัย 

    สำหรับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย;เชียงใหม@  จำนวน ๓๐ ชุด 
 

ดQวยขQาพเจQา นางพวงทอง  ศรีวิลัย  ผูQอำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย;เชียงใหม@  ไดQทำการวิจัย

เร่ือง การประเมิน โครงการฟUV น ฟู สมรรถภาพและสุขอนามัย สำห รับ นัก เรียน โรงเรียน 

ศรีสังวาลย;เชียงใหม@ โดยมีวัตถุประสงค; ๑) เพ่ือศึกษาสภาพปaจจุบัน และความตQองการของครู 

นักเรียน บุคลากร ผูQปกครอง ๒) เพ่ือประเมินโครงการการฟUVนฟูสมรรถภาพและสุขอนามัยฯ ในการน้ี

มีความประสงค;จะขอทำการทดลองเคร่ืองมือ (Try out) เพ่ือการวิจัยจากกลุ@มตัวอย@างในหน@วยงาน

ของท@าน ไดQแก@ ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูQปกครองนักเรียน และนักเรียน รวม ๓๐ ท@าน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหQความอนุเคราะห; และขอขอบคุณเปeนอย@างสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

(นางพวงทอง  ศรีวิลัย) 

ผูQอำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย;เชียงใหม@ 

ฝhายบริหารงานวิชาการ 

โทรศัพท; : ๐-๕๓๔๙-๘๑๔๔ ถึง ๕ 

โทรสาร : ๐-๕๓๔๙-๘๑๔๖ 



 

 

ภาคผนวก ข. 

เครื,องมือที,ใช้ในการวจิยั 
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แบบสอบถาม ฉบับที, 1 

สําหรับ ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง 
 

การประเมินโครงการฟืD นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัยสําหรับนักเรียน 

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ด้านบริบทของโครงการ 

****************************************************************************** 

คาํชีDแจง 1. โปรดใส่เครื+องหมาย ü ใน [  ] และเขียนขอ้ความตามสภาพความเป็นจริง 

 2. ผูต้อบแบบสอบถามฉบบันีF  คือ ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

และผู้ปกครอง ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัFนพืFนฐาน 

 3. แบบสอบถามนีFแบ่งออกเป็น 2 ตอน 

ตอนที, 1 ขอ้มูลทั+วไป 

1.1 ขอ้มูลทั+วไปของโรงเรียน (ตอบเฉพาะผูบ้ริหาร) 

1.2 ขอ้มูลทั+วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที, 2 ขอ้มูลเกี+ยวกบัการดาํเนินงานโครงการฟืF นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั

สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ด้านบริบทของโครงการ 
 

 แบบสอบถามนีF  เป็นการรวบรวมขอ้มูลเพื+อนาํผลสู่การวางแผนพฒันาการจดั

การศึกษา ใหมี้ประสิทธิภาพยิ+งขึFน ขอใหท่้านตอบคาํถามทุกขอ้ตามความเป็นจริงทุก

ประการ 

 

         ผูว้จิยั 
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ตอนที, 1 ข้อมูลทั,วไป 

1.1 ข้อมูลพืDนฐานของโรงเรียน (ข้อ 1.1 ตอบเฉพาะผู้บริหารโรงเรียน) 

1) ประเภทความพิการ 
1. [  ] ความบกพร่องทางการไดย้นิ 

2. [  ] ความบกพร่องทางการเห็น 

3. [  ] ความบกพร่องทางสติปัญญา 

4. [  ] ความบกพร่องทางดา้นร่างกาย 

2) พืFนที+โรงเรียน………………..ไร่………..……..

งาน………………...ตารางวา 

3) จาํนวนนกัเรียน จาํนวน…………..คน 

4) จาํนวนบุคลากรทางการศึกษา 
ขา้ราชการ……………………….คน 

พนกังานราชการ…………………….คน 

ครูอตัราจา้ง……………………..คน 

5) วสิยัทศัน์ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

1.2 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 1) เพศ 

  1. [  ] ชาย  2. [  ] หญิง 

 2) สถานภาพ 

  1. [  ] โสด  2. [  ] สมรส  3. [  ] หมา้ย   

4. [  ] อื+น ๆ 

 3) ประเภทของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. [  ] ครู    2. [  ] บุคลากรทางการศึกษา 

3. [  ] คณะกรรมการสถานศึกษา  4. [  ] ผูป้กครอง 
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 4) อาย ุ

1. [  ] นอ้ยกวา่ 20 ปี   2. [  ] 20 - 29 ปี 

3. [  ] 30 – 39 ปี    4. [  ] 40 - 49 ปี 

5. [  ]  50 ปี ขึFนไป 

 5) วฒิุการศึกษา  

  1. [  ] ประถมศึกษา   2. [  ] มธัยมศึกษา 

3. [  ] ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  4. [  ] ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

5. [  ] ปริญญาโท   6. [  ] ปริญญาเอก 

7. [  ] อื+นๆ  

 6) ประสบการณ์การทาํงาน 

1. [  ] นอ้ยกวา่ 1 ปี   2. [  ] 1 – 5 ปี 

3. [  ] 6 – 10 ปี    4. [  ] 11 – 15 ปี 

5. [  ] 16 – 20 ปี    6. [  ]  21 ปีขึFนไป 

 7) ประสบการณ์การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานในโรงเรียน 

1. [  ] นอ้ยกวา่ 3 ปี   2. [  ] 3 - 5 ปี 

3. [  ] 6 - 8 ปี    4. [  ] 9 ปีขึFนไป 

8) ประสบการณ์เขา้ร่วมประชุม อบรม สมัมนา เกี+ยวกบัฟืF นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัใน

โรงเรียน 

1. [  ] นอ้ยกวา่ 20 ชั+วโมงต่อปี 

2. [  ] 20 ชั+วโมงต่อปีขึFนไป 

3. [  ] ไม่เคยเขา้ร่วมประชุม 
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ตอนที, 2 แบบสอบถามเกี+ยวกบัการดาํเนินงานโครงการฟืF นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั

สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ด้านบริบทของโครงการ 

คาํชีDแจง เป็นแบบสอบถามเกี+ยวกบัระดบัความคิดเห็น มีเกณฑร์ะดบัความคิดเห็น 5 ระดบั 

ดงันีF  

 5   หมายถึง   มีความคิดเห็น    ในระดบัมากที+สุด 

 4   หมายถึง   มีความคิดเห็น    ในระดบัมาก 

 3   หมายถึง   มีความคิดเห็น    ในระดบัปานกลาง 

 2   หมายถึง   มีความคิดเห็น    ในระดบันอ้ย 

 1   หมายถึง   มีความคิดเห็น    ในระดบันอ้ยที+สุด 

โปรดอ่านรายละเอียดแต่ละขอ้แลว้พิจารณาถึงคุณภาพและประสิทธิภาพการจดั

การศึกษา ในดา้นต่าง ๆ ต่อไปนีF  มากนอ้ยเพียงใด แลว้ทาํเครื+องหมาย ü ลงในช่องระดบั

ความคิดเห็นแต่ละขอ้ 

ข้อ

ที, 

รายการ 

ระดบัความเหมาะสม 

หรือความสอดคล้อง 

1 2 3 4 5 

ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม      

1 
โครงการสอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาสาํหรับ

นกัเรียนพิการและนโยบายระดบัชาติ 

     

2 
โครงการสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์และ

นโยบายของสาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษ 

     

3 
แผนการดาํเนินงาน เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

นาํไปสู่การปฏิบติังานไดจ้ริง 

     

4 

หวัหนา้ฝ่ายแผนการดาํเนินงานมาปรับใชไ้ด ้

อยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกบับริบทของ

สถานศึกษา 

     

5 
วตัถุประสงคข์องโครงการ มีความชดัเจน 

นาํไปสู่ การปฏิบติัไดจ้ริง 

     

6 
วตัถุประสงคข์องโครงการ สอดคลอ้งกบัความ 

ตอ้งการและสภาพการณ์ของนกัเรียน 
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ข้อ

ที, 

รายการ 

ระดบัความเหมาะสม 

หรือความสอดคล้อง 

1 2 3 4 5 

ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม      

7 
โครงการสอดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการและ

สามารถส่งเสริมคุณภาพชีวตินกัเรียน 

     

8 
โครงการนีF เหมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบท

ทางสงัคม 

     

9 
โครงการสอดคลอ้งกบันโยบายการดาํเนินงาน 

ของโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

     

10 
โครงการ เอืFอต่อการ พฒันาระบบดูแลนกัเรียน

อยา่งต่อเนื+อง 

     

 

ขอ้เสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถาม ฉบับที, 2 

สําหรับ ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

การประเมินโครงการฟืD นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัยสําหรับนักเรียน 

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ด้านปัจจัยนําเข้าที,ใช้ในการดาํเนินโครงการ 

****************************************************************************** 

คาํชีDแจง 1. โปรดใส่เครื+องหมาย ü ใน [  ] และเขียนขอ้ความตามสภาพความเป็นจริง 

 2. ผูต้อบแบบสอบถามฉบบันีF  คือ ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการ

สถานศึกษา ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัFนพืFนฐาน 

 3. แบบสอบถามนีFแบ่งออกเป็น 2 ตอน 

ตอนที, 1 ขอ้มูลทั+วไป 

1.1 ขอ้มูลทั+วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที, 2 ขอ้มูลเกี+ยวกบัการดาํเนินงานโครงการฟืF นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั

สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ด้านปัจจัยนําเข้าที,ใช้ในการดาํเนินโครงการ 
 

 แบบสอบถามนีF  เป็นการรวบรวมขอ้มูลเพื+อนาํผลสู่การวางแผนพฒันาการจดั

การศึกษา ใหมี้ประสิทธิภาพยิ+งขึFน ขอใหท่้านตอบคาํถามทุกขอ้ตามความเป็นจริงทุก

ประการ 

 

         ผูว้จิยั 
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ตอนที, 1 ข้อมูลทั,วไป 

1.1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 1) เพศ 

  1. [  ] ชาย  2. [  ] หญิง 

 2) สถานภาพ 

  1. [  ] โสด  2. [  ] สมรส  3. [  ] หมา้ย   

4. [  ] อื+น ๆ 

 3) ประเภทของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. [  ] ครู    2. [  ] บุคลากรทางการศึกษา 

3. [  ] คณะกรรมการสถานศึกษา 

 4) อาย ุ

1. [  ] นอ้ยกวา่ 20 ปี   2. [  ] 20 - 29 ปี 

3. [  ] 30 – 39 ปี    4. [  ] 40 - 49 ปี 

5. [  ]  50 ปี ขึFนไป 

5) วฒิุการศึกษา  

  1. [  ] ประถมศึกษา   2. [  ] มธัยมศึกษา 

3. [  ] ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  4. [  ] ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

5. [  ] ปริญญาโท   6. [  ] ปริญญาเอก 

7. [  ] อื+นๆ 

 6) ประสบการณ์การทาํงาน 

1. [  ] นอ้ยกวา่ 1 ปี   2. [  ] 1 – 5 ปี 

3. [  ] 6 – 10 ปี    4. [  ] 11 – 15 ปี 

5. [  ] 16 – 20 ปี    6. [  ]  21 ปีขึFนไป 

 7) ประสบการณ์การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานในโรงเรียน 

1. [  ] นอ้ยกวา่ 3 ปี   2. [  ] 3 - 5 ปี 

3. [  ] 6 - 8 ปี    4. [  ] 9 ปีขึFนไป 

8) ประสบการณ์เขา้ร่วมประชุม อบรม สมัมนา เกี+ยวกบัฟืF นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัใน

โรงเรียน 

1. [  ] นอ้ยกวา่ 20 ชั+วโมงต่อปี  3. [  ] ไม่เคยเขา้ร่วมประชุม 

2. [  ] 20 ชั+วโมงต่อปีขึFนไป 
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ตอนที, 2 แบบสอบถามเกี+ยวกบัการดาํเนินงานโครงการฟืF นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั

สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ด้านปัจจัยนําเข้าที,ใช้ในการดาํเนินโครงการ 

คาํชีDแจง เป็นแบบสอบถามเกี+ยวกบัระดบัความคิดเห็น มีเกณฑร์ะดบัความคิดเห็น 5 ระดบั 

ดงันีF  

 5   หมายถึง   มีความคิดเห็น    ในระดบัมากที+สุด 

 4   หมายถึง   มีความคิดเห็น    ในระดบัมาก 

 3   หมายถึง   มีความคิดเห็น    ในระดบัปานกลาง 

 2   หมายถึง   มีความคิดเห็น    ในระดบันอ้ย 

 1   หมายถึง   มีความคิดเห็น    ในระดบันอ้ยที+สุด 

โปรดอ่านรายละเอียดแต่ละขอ้แลว้พิจารณาถึงคุณภาพและประสิทธิภาพการจดั

การศึกษา ในดา้นต่าง ๆ ต่อไปนีF  มากนอ้ยเพียงใด แลว้ทาํเครื+องหมาย ü ลงในช่องระดบั

ความคิดเห็นแต่ละขอ้ 

 

ข้อ

ที, 

รายการ 

ระดบัความเหมาะสมหรือความ

สอดคล้อง 

1 2 3 4 5 

ด้านปัจจัยนําเข้า      

1 มีบุคลากรปฏิบติังานในโครงการเพียงพอ      

2 
บุคลากรมีศกัยภาพ มีทกัษะในการปฏิบติังาน

ตามโครงการ 

     

3 
บุคลากรไดรั้บการพฒันาสมรรถนะ องคค์วามรู้ 

ในการปฏิบติังานโครงการอยา่งต่อเนื+อง 

     

4 
มีทีมสหวชิาชีพ ประสานความร่วมมือเพื+อ

ดาํเนินงานตามโครงการ 

     

5 
งบประมาณในการบริหารจดัการ การดูแล

นกัเรียนมีความเหมาะสม 

     

6 
มีสื+อและอุปกรณ์ การดูแลฟืF นฟูสมรรถภาพ

และสุขอนามยั ที+ทนัสมยัและเพียงพอ 

     

7 มีฐานขอ้มูลของนกัเรียน      
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ข้อ

ที, 

รายการ 

ระดบัความเหมาะสมหรือความ

สอดคล้อง 

1 2 3 4 5 

ด้านปัจจัยนําเข้า      

8 
มีแผนงานโครงการดูแลนกัเรียนครอบคลุม 4 

มิติ ดา้นกาย จิต สงัคมและปัญญา 

     

9 
แผนงาน/โครงการในการดาํเนินงาน ไดม้าจาก

ผูที้+มีส่วนเกี+ยวขอ้งกบัการดูแลนกัเรียน 

     

10 
แผนงาน/โครงการสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

โครงการ 

     

11 
ผูน้าํมีการวางแผนและกาํหนดเป้าหมายในการ

ดูแลนกัเรียน 

     

 

ขอ้เสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถาม ฉบับที, 3 

สําหรับ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

การประเมินโครงการฟืD นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัยสําหรับนักเรียน 

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ด้านกระบวนการการดาํเนินโครงการ 

****************************************************************************** 

คาํชีDแจง 1. โปรดใส่เครื+องหมาย ü ใน [  ] และเขียนขอ้ความตามสภาพความเป็นจริง 

 2. ผูต้อบแบบสอบถามฉบบันีF  คือ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนเฉพาะความ

พิการ สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัFนพืFนฐาน 

 3. แบบสอบถามนีFแบ่งออกเป็น 2 ตอน 

ตอนที, 1 ขอ้มูลทั+วไป 

1.1 ขอ้มูลทั+วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที, 2 ขอ้มูลเกี+ยวกบัการดาํเนินงานโครงการฟืF นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั

สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ด้านกระบวนการการดาํเนินโครงการ 
 

 แบบสอบถามนีF  เป็นการรวบรวมขอ้มูลเพื+อนาํผลสู่การวางแผนพฒันาการจดั

การศึกษา ใหมี้ประสิทธิภาพยิ+งขึFน ขอใหท่้านตอบคาํถามทุกขอ้ตามความเป็นจริงทุก

ประการ 

 

         ผูว้จิยั 
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ตอนที, 1 ข้อมูลทั,วไป 

1.1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 1) เพศ 

  1. [  ] ชาย  2. [  ] หญิง 

 2) สถานภาพ 

  1. [  ] โสด  2. [  ] สมรส  3. [  ] หมา้ย   

4. [  ] อื+น ๆ 

 3) ประเภทของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. [  ] ครู    2. [  ] บุคลากรทางการศึกษา 

 4) อาย ุ

1. [  ] นอ้ยกวา่ 20 ปี   2. [  ] 20 - 29 ปี 

3. [  ] 30 – 39 ปี    4. [  ] 40 - 49 ปี 

5. [  ]  50 ปี ขึFนไป 

5) วฒิุการศึกษา  

  1. [  ] ประถมศึกษา   2. [  ] มธัยมศึกษา 

3. [  ] ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  4. [  ] ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

5. [  ] ปริญญาโท   6. [  ] ปริญญาเอก 

7. [  ] อื+นๆ 

 6) ประสบการณ์การทาํงาน 

1. [  ] นอ้ยกวา่ 1 ปี   2. [  ] 1 – 5 ปี 

3. [  ] 6 – 10 ปี    4. [  ] 11 – 15 ปี 

5. [  ] 16 – 20 ปี    6. [  ]  21 ปีขึFนไป 

 7) ประสบการณ์การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานในโรงเรียน 

1. [  ] นอ้ยกวา่ 3 ปี   2. [  ] 3 - 5 ปี 

3. [  ] 6 - 8 ปี    4. [  ] 9 ปีขึFนไป 

8) ประสบการณ์เขา้ร่วมประชุม อบรม สมัมนา เกี+ยวกบัฟืF นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัใน

โรงเรียน 

1. [  ] นอ้ยกวา่ 20 ชั+วโมงต่อปี  3. [  ] ไม่เคยเขา้ร่วมประชุม 

2. [  ] 20 ชั+วโมงต่อปีขึFนไป 
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ตอนที, 2 แบบสอบถามเกี+ยวกบัการดาํเนินงานโครงการฟืF นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั

สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ด้านปัจจัยนําเข้าที,ใช้ในการดาํเนินโครงการ 

คาํชีDแจง เป็นแบบสอบถามเกี+ยวกบัระดบัความคิดเห็น มีเกณฑร์ะดบัความคิดเห็น 5 ระดบั 

ดงันีF  

 5   หมายถึง   มีความคิดเห็น    ในระดบัมากที+สุด 

 4   หมายถึง   มีความคิดเห็น    ในระดบัมาก 

 3   หมายถึง   มีความคิดเห็น    ในระดบัปานกลาง 

 2   หมายถึง   มีความคิดเห็น    ในระดบันอ้ย 

 1   หมายถึง   มีความคิดเห็น    ในระดบันอ้ยที+สุด 

โปรดอ่านรายละเอียดแต่ละขอ้แลว้พิจารณาถึงคุณภาพและประสิทธิภาพการจดั

การศึกษา ในดา้นต่าง ๆ ต่อไปนีF  มากนอ้ยเพียงใด แลว้ทาํเครื+องหมาย ü ลงในช่องระดบั

ความคิดเห็นแต่ละขอ้ 

 

ข้อ

ที, 

รายการ 

ระดบัความเหมาะสมหรือความ

สอดคล้อง 

1 2 3 4 5 

ด้านกระบวนการ      

1 จดัทาํแผนปฏิบติังาน จากผูมี้ส่วนเกี+ยวขอ้ง      

2 
พฒันาศกัยภาพบุคลากรที+ปฏิบติังานอยา่ง

ต่อเนื+อง 

     

3 
มีการประสานงานและร่วมมือระหวา่ง

หน่วยงานต่างๆ และชุมชน เป็นอยา่งดี 

     

4 
จดัทาํหน่วยดูแลฉุกเฉินสาํหรับดูแลนกัเรียน 

อยา่งต่อเนื+อง 

     

5 
บุคลากรที+รับผดิชอบงานดูแลนกัเรียนไดรั้บ

การพฒันาศกัยภาพอยา่งต่อเนื+อง 

     

6 
กาํหนดหน่วยงาน/ทีมงานผูรั้บผดิชอบระบบ

ขอ้มูล 

     

7 
จดัทาํคาํสั+งคณะทาํงานดูแลนกัเรียนจากภาคี

เครือข่ายทุกภาคส่วน 
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ข้อ

ที, 

รายการ 

ระดบัความเหมาะสมหรือความ

สอดคล้อง 

1 2 3 4 5 

ด้านกระบวนการ      

8 
คาํสั+งกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานชดัเจน

และเหมาะสมกบับทบาท 

     

9 มีแผนการติดตาม ประเมินผล การดาํเนินงาน      

10 
จดัทาํรายงานการดูแลนกัเรียน อยา่งต่อเนื+อง 

สมํ+าเสมอ 

     

11 มีทีมงาน ติดตามเยี+ยมนกัเรียน      

12 
จดัทาํเวทีแลกเปลี+ยนเรียนรู้ร่วมกนัของ

เครือข่ายในการดูแลนกัเรียน 

     

13 
จดัทาํนโยบายการดูแลนกัเรียนในสถานศึกษา

และที+บา้นชดัเจน 

     

14 
ดูแลนกัเรียนที+บา้น Home Health Care โดย

ทีมสหสาขาวชิาชีพ อยา่งต่อเนื+อง 

     

15 
จดับริการส่งเสริมทนัตสุขภาพแก่นกัเรียนทุก

กลุ่ม 

     

16 
พฒันาศกัยภาพการดูแลนกัเรียนแก่ครอบครัว/

ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 

     

17 
มีระบบส่งต่อและติดตาม นกัเรียนไปยงั

เครือข่ายบริการ ในการดูแลต่อเนื+องที+บา้น 

     

18 
โรงเรียนกาํหนดเป้าหมาย กลยทุธ์และ

แผนปฏิบติังานครอบคลุม 4 มิติ 

     

19 
มีการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มแวดลอ้มที+เอืFอต่อ

การใชบ้ริการในหน่วยงานและในชุมชน 

     

20 
วเิคราะห์และแลกเปลี+ยนขอ้มูลนกัเรียนร่วมกนั

ระหวา่งหน่วยบริการสุขภาพกบัสถานศึกษา 
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ขอ้เสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถาม ฉบับที, 4 

สําหรับ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขัDนพืDนฐาน และผู้ปกครอง 
 

การประเมินโครงการฟืD นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัยสําหรับนักเรียน 

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ด้านผลผลติของโครงการ 

****************************************************************************** 

คาํชีDแจง 1. โปรดใส่เครื+องหมาย ü ใน [  ] และเขียนขอ้ความตามสภาพความเป็นจริง 

 2. ผูต้อบแบบสอบถามฉบบันีF  คือ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการ

สถานศึกษาขัDนพืDนฐาน และผู้ปกครอง ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ สงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขัFนพืFนฐาน 

 3. แบบสอบถามนีFแบ่งออกเป็น 2 ตอน 

ตอนที, 1 ขอ้มูลทั+วไป 

1.1 ขอ้มูลทั+วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที, 2 ขอ้มูลเกี+ยวกบัการดาํเนินงานโครงการฟืF นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั

สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ด้านผลผลติของโครงการ 
 

 แบบสอบถามนีF  เป็นการรวบรวมขอ้มูลเพื+อนาํผลสู่การวางแผนพฒันาการจดั

การศึกษา ใหมี้ประสิทธิภาพยิ+งขึFน ขอใหท่้านตอบคาํถามทุกขอ้ตามความเป็นจริงทุก

ประการ 

 

         ผูว้จิยั 
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ตอนที, 1 ข้อมูลทั,วไป 

1.1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 1) เพศ 

  1. [  ] ชาย  2. [  ] หญิง 

 2) สถานภาพ 

  1. [  ] โสด  2. [  ] สมรส  3. [  ] หมา้ย   

4. [  ] อื+น ๆ 

 3) ประเภทของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. [  ] ครู    2. [  ] บุคลากรทางการศึกษา 

3. [  ] คณะกรรมการสถานศึกษา  4. [  ] ผูป้กครอง 

5. [  ] นกัเรียน 

 

ตอนที, 2 แบบสอบถามเกี+ยวกบัการดาํเนินงานโครงการฟืF นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั

สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ด้านผลผลติของโครงการ 

คาํชีDแจง เป็นแบบสอบถามเกี+ยวกบัระดบัความคิดเห็น มีเกณฑร์ะดบัความคิดเห็น 5 ระดบั 

ดงันีF  

 5   หมายถึง   มีความคิดเห็น    ในระดบัมากที+สุด 

 4   หมายถึง   มีความคิดเห็น    ในระดบัมาก 

 3   หมายถึง   มีความคิดเห็น    ในระดบัปานกลาง 

 2   หมายถึง   มีความคิดเห็น    ในระดบันอ้ย 

 1   หมายถึง   มีความคิดเห็น    ในระดบันอ้ยที+สุด 

โปรดอ่านรายละเอียดแต่ละขอ้แลว้พิจารณาถึงคุณภาพและประสิทธิภาพการจดั

การศึกษา ในดา้นต่าง ๆ ต่อไปนีF  มากนอ้ยเพียงใด แลว้ทาํเครื+องหมาย ü ลงในช่องระดบั

ความคิดเห็นแต่ละขอ้ 
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ข้อ

ที, 

รายการ ระดบัความเหมาะสม 

หรือความสอดคล้อง 

1 2 3 4 5 

ด้านผลผลติ      

1. ดา้นการมีส่วนร่วม 

1.1 
ชุมชนร่วมกบัสถานศึกษา หน่วยบริการสุขภาพ 

วเิคราะห์ คน้หาปัญหาและการดูแลนกัเรียน 

     

1.2 
ชุมชนร่วมกบัสถานศึกษา หน่วยบริการสุขภาพ 

วางนโยบาย/แผนงานดูแลนกัเรียนอยา่งต่อเนื+อง 

     

1.3 
ชุมชนร่วมกบัสถานศึกษา หน่วยบริการสุขภาพ 

ร่วมดาํเนินงานดูแลนกัเรียนอยา่งต่อเนื+อง 

     

1.4 

ชุมชนร่วมกบัสถานศึกษา หน่วยบริการสุขภาพ 

ร่วมติดตาม ประเมินผลการดูแลนกัเรียนอยา่ง

ต่อเนื+อง 

     

2. ดา้นความพึงพอใจ 

2.1 
ความพึงพอใจต่อการดูแลสุขภาพและช่วยเหลือ

นกัเรียนในชุมชน 

     

2.2 
ความพึงพอใจต่อทกัษะ ความรู้ สามารถ

นาํไปใชป้ระโยชน์ในครอบครัว ตนเองได ้

     

2.3 
ความพึงพอใจต่อการสร้างขวญัและกาํลงัใจการ

ดูแลนกัเรียนในชุมชน 

     

2.4 
ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน 

หน่วยบริการสุขภาพ ในการดูแลนกัเรียน 

     

 

ขอ้เสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 



 

 

ภาคผนวก ค. 

รายชื,อผู้เชี,ยวชาญตรวจคุณภาพของเครื,องมือ 
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รายนามผู้เชี,ยวชาญ 

รายนามผูเ้ชี,ยวชาญที,ใหค้าํปรึกษา พิจารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบแบบสอบถาม 

ตรวจสอบความตรงเชิงเนืGอหา ของแบบสอบถามมีรายนามต่อไปนีG  

1. ชื,อ - สกลุ ดร.พิกลุ  เลียวศิริพงค ์  

 ตาํแหน่ง อาจารยส์าขาการศึกษาพิเศษ   

 สถานที,ทาํงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

2 ชื,อ - สกลุ ดร.อมัไพ  อุตตาธรรม  

 ตาํแหน่ง ขา้ราชการบาํนาญอดีตผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  

 สถานที,ทาํงาน ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจาํจงัหวดัพะเยา  

3 ชื,อ - สกลุ นางณภทัร  สิงห์สี  

 ตาํแหน่ง ขา้ราชการบาํนาญอดีตครูชาํนาญการพิเศษ   

 สถานที,ทาํงาน โรงเรียนกาวลิะอนุกลู  

4 ชื,อ - สกลุ นายอมัรินทร์ พนัธ์ุวไิล  

 ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  

 สถานที,ทาํงาน ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจาํจงัหวดัลาํพนู  

5 ชื,อ - สกลุ นางสาวบวัเรียม พรหมจีน  

 ตาํแหน่ง ครูชาํนาญการพิเศษ   

 สถานที,ทาํงาน โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก ง. 

ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื6องมือ 
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ตารางแสดงผลการพจิารณาความเหมาะของ แบบสอบถาม ฉบับที= 1 2 และ 3 ในการประเมิน

โครงการนําร่องการฟืF นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัยสําหรับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 

ด้าน 
คนที= 

µ σ 
ความ

เหมาะสม 1 2 3 4 5 

ดา้นบริบทหรือสภาพแวดลอ้ม         

1. โครงการฯสอดคลอ้งกบัการจดั

การศึกษาสาํหรับนกัเรียนพิการและ

นโยบายระดบัชาติ 

5 5 4 5 4 4.6 0.55 มากทีDสุด 

2. โครงการฯสอดคลอ้งกบัแผน

ยทุธศาสตร์และนโยบายของสาํนกั

บริหารงานการศึกษาพิเศษ 

5 4 4 5 4 4.4 0.55 มาก 

3. แผนการดาํเนินงาน เป็นลายลกัษณ์

อกัษร นาํไปสู่การปฏิบติังานไดจ้ริง 

4 4 5 4 5 4.4 0.55 มาก 

4. หวัหนา้ฝ่ายแผนการดาํเนินงานมาปรับ

ใชไ้ด ้อยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกบับริบท

ของสถานศึกษา 

4 5 4 5 5 4.6 0.55 มากทีDสุด 

5. วตัถุประสงคข์องโครงการ มีความ

ชดัเจน นาํไปสู่ การปฏิบติัไดจ้ริง 

4 4 4 5 5 4.4 0.55 มาก 

6. วตัถุประสงคข์องโครงการ สอดคลอ้ง

กบัความ ตอ้งการและสภาพการณ์ของ

นกัเรียน 

5 5 5 5 5 5 0.00 มากทีDสุด 

7. โครงการสอดคลอ้งกบัสภาพความ

ตอ้งการและสามารถส่งเสริมคุณภาพชีวติ

นกัเรียน 

4 5 5 4 5 4.6 0.55 มากทีDสุด 

8. โครงการนีT เหมาะสมและสอดคลอ้งกบั

บริบททางสงัคม 

5 4 4 4 5 4.4 0.55 มาก 

9. โครงการฯสอดคลอ้งกบันโยบายการ

ดาํเนินงาน ของโรงเรียนศรีสงัวาลย์

เชียงใหม่ 

4 4 4 5 5 4.4 0.55 มาก 
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ด้าน 
คนที= 

µ σ 
ความ

เหมาะสม 1 2 3 4 5 

10. โครงการ เอืTอต่อการ พฒันาระบบดูแล

นกัเรียนอยา่งต่อเนืDอง 

4 4 5 4 5 4.4 0.55 มาก 

ดา้นปัจจยันาํเขา้         

1.มีบุคลากรปฏิบติังานในโครงการ

เพียงพอ 

5 5 5 5 5 5 0.00 มากทีDสุด 

2.บุคลากรมีศกัยภาพ มีทกัษะในการ

ปฏิบติังานตามโครงการ 

5 4 4 5 5 4.6 0.55 มากทีDสุด 

3.บุคลากรไดรั้บการพฒันาสมรรถนะ องค์

ความรู้ ในการปฏิบติังานโครงการอยา่ง

ต่อเนืDอง 

5 4 4 5 5 4.6 0.55 มากทีDสุด 

4. มีทีมสหวชิาชีพ ประสานความร่วมมือ

เพืDอดาํเนินงานตามโครงการ 

4 4 5 5 5 4.6 0.55 มากทีDสุด 

5. งบประมาณในการบริหารจดัการ การ

ดูแลนกัเรียนมีความเหมาะสม 

4 4 4 5 5 4.4 0.55 มาก 

6. มีสืDอและอุปกรณ์ การดูแลฟืT นฟู

สมรรถภาพและสุขอนามยั ทีDทนัสมยัและ

เพียงพอ 

4 4 5 4 5 4.4 0.55 มาก 

7. มีฐานขอ้มูลของนกัเรียน 4 5 5 4 5 4.6 0.55 มากทีDสุด 

8. มีแผนงานโครงการดูแลนกัเรียน

ครอบคลุม 4 มิติ ดา้นกาย จิต สงัคมและ

ปัญญา 

5 4 4 5 5 4.6 0.55 มากทีDสุด 

9. แผนงาน/โครงการในการดาํเนินงาน 

ไดม้าจากผูที้Dมีส่วนเกีDยวขอ้งกบัการดูแล

นกัเรียน 

5 5 5 5 5 5 0.00 มากทีDสุด 

10. แผนงาน/โครงการสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคโ์ครงการ 

5 4 4 4 5 4.4 0.55 มากทีDสุด 

11. ผูน้าํมีการวางแผนและกาํหนด

เป้าหมายในการดูแลนกัเรียน 

4 4 4 5 5 4.4 0.55 มาก 
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ด้าน 
คนที= 

µ σ 
ความ

เหมาะสม 1 2 3 4 5 

12. ผูน้าํมีกลยทุธ์การประสานงาน สร้าง

ทีมงานและเครือข่ายในการดูแลนกัเรียน 

4 5 4 4 5 4.4 0.55 มาก 

ดา้นกระบวนการ         

1. จดัทาํแผนปฏิบติังาน จากผูมี้ส่วน

เกีDยวขอ้ง 

4 4 5 5 5 4.6 0.55 มากทีDสุด 

2. พฒันาศกัยภาพบุคลากรทีDปฏิบติังาน

อยา่งต่อเนืDอง 

4 4 4 5 5 4.4 0.55 มาก 

3. มีการประสานงานและร่วมมือระหวา่ง

หน่วยงานต่าง ๆ และชุมชน เป็นอยา่งดี 

5 4 4 4 5 4.4 0.55 มาก 

4. จดัทาํหน่วยดูแลฉุกเฉินสาํหรับดูแล

นกัเรียน อยา่งต่อเนืDอง 

5 4 5 4 5 4.6 0.55 มากทีDสุด 

5. บุคลากรทีDรับผดิชอบงานดูแลนกัเรียน

ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพอยา่งต่อเนืDอง 

5 5 5 5 5 5 0.00 มากทีDสุด 

6. กาํหนดหน่วยงาน/ทีมงานผูรั้บผดิชอบ

ระบบขอ้มูล 

4 4 5 4 5 4.4 0.55 มาก 

7. จดัทาํคาํสัDงคณะทาํงานดูแลนกัเรียนจาก

ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 

4 4 5 4 5 4.4 0.55 มาก 

8. คาํสัDงกาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน

ชดัเจนและเหมาะสมกบับทบาท 

4 5 4 4 5 4.4 0.55 มาก 

9. มีแผนการติดตาม ประเมินผล การ

ดาํเนินงาน 

4 5 4 5 5 4.6 0.55 มากทีDสุด 

10. จดัทาํรายงานการดูแลนกัเรียน อยา่ง

ต่อเนืDอง สมํDาเสมอ 

5 5 5 5 5 5 0.00 มากทีDสุด 

11. มีทีมงาน ติดตามเยีDยมนกัเรียน 4 4 5 4 5 4.4 0.55 มาก 

12. จดัทาํเวทีแลกเปลีDยนเรียนรู้ร่วมกนั

ของเครือข่ายในการดูแลนกัเรียน 

4 4 5 5 5 4.6 0.55 มากทีDสุด 

13. จดัทาํนโยบายการดูแลนกัเรียนใน

สถานศึกษาและทีDบา้นชดัเจน 

4 4 5 4 5 4.4 0.55 มาก 
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ด้าน 
คนที= 

µ σ 
ความ

เหมาะสม 1 2 3 4 5 

14. ดูแลนกัเรียนทีDบา้น Home Health Care 

โดยทีมสหสาขาวชิาชีพ อยา่งต่อเนืDอง 

5 4 4 4 5 4.4 0.55 มาก 

15. จดับริการส่งเสริมทนัตสุขภาพแก่

นกัเรียนทุกกลุ่ม 

4 4 4 5 5 4.4 0.55 มาก 

16. พฒันาศกัยภาพการดูแลนกัเรียนแก่

ครอบครัว/ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 

5 5 5 5 5 5 0.00 มากทีDสุด 

17. มีระบบส่งต่อและติดตาม นกัเรียนไป

ยงัเครือข่ายบริการ ในการดูแลต่อเนืDองทีD

บา้น 

4 4 4 5 5 4.4 0.55 มาก 

18. โรงเรียนกาํหนดเป้าหมาย กลยทุธ์และ

แผนปฏิบติังานครอบคลุม 4 มิติ 

4 4 5 4 5 4.4 0.55 มาก 

19. มีการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มแวดลอ้ม

ทีDเอืTอต่อการใชบ้ริการในหน่วยงานและใน

ชุมชน 

4 5 4 4 5 4.4 0.55 มาก 

20. วเิคราะห์และแลกเปลีDยนขอ้มูล

นกัเรียนร่วมกนัระหวา่งหน่วยบริการ

สุขภาพกบัสถานศึกษา 

5 4 4 5 5 4.6 0.55 มากทีDสุด 

รวม      4.55  มากที=สุด 
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ตารางแสดงผลการพจิารณาความเหมาะสมของ แบบสอบถาม ฉบับที= 4 ในการประเมินโครงการนํา

ร่องการฟืF นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัยสําหรับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 

ด้านผลผลติ 
คนที= 

µ σ 
ความ

เหมาะสม 1 2 3 4 5 

1. ดา้นการมีส่วนร่วม         

1.1 ชุมชนร่วมกบัสถานศึกษา หน่วย

บริการสุขภาพ วเิคราะห์ คน้หาปัญหาและ

การดูแลนกัเรียน 

5 5 4 5 4 4.6 0.55 มากทีDสุด 

1.2 ชุมชนร่วมกบัสถานศึกษา หน่วย

บริการสุขภาพ วางนโยบาย/แผนงานดูแล

นกัเรียนอยา่งต่อเนืDอง 

5 4 4 5 4 4.4 0.55 มาก 

1.3 ชุมชนร่วมกบัสถานศึกษา หน่วย

บริการสุขภาพ ร่วมดาํเนินงานดูแล

นกัเรียนอยา่งต่อเนืDอง 

5 5 5 5 5 5 0.00 มากทีDสุด 

1.4 ชุมชนร่วมกบัสถานศึกษา หน่วย

บริการสุขภาพ ร่วมติดตาม ประเมินผล

การดูแลนกัเรียนอยา่งต่อเนืDอง 

4 5 4 5 5 4.6 0.55 มากทีDสุด 

2. ดา้นความพึงพอใจ         

2.1 ความพึงพอใจต่อการดูแลสุขภาพและ

ช่วยเหลือนกัเรียนในชุมชน 

5 5 5 5 5 5 0.00 มากทีDสุด 

2.2 ความพึงพอใจต่อทกัษะ ความรู้ 

สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในครอบครัว 

ตนเองได ้

5 4 4 5 5 4.6 0.55 มากทีDสุด 

2.3 ความพึงพอใจต่อการสร้างขวญัและ

กาํลงัใจการดูแลนกัเรียนในชุมชน 

5 5 5 5 5 5 0.00 มากทีDสุด 

2.4 ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน หน่วยบริการสุขภาพ ในการดูแล

นกัเรียน 

4 4 5 5 5 4.6 0.55 มากทีDสุด 

รวม      4.73  มากทีDสุด 
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ตารางแสดงดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อคาํถามของ แบบสอบถาม ฉบับที= 1 2 และ 3 ในการ

ประเมินโครงการนําร่องการฟืF นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัยสําหรับนักเรียน 

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 

รายการประเมิน 
คนที= 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

ดา้นบริบทหรือสภาพแวดลอ้ม        

1. โครงการฯสอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษา

สาํหรับนกัเรียนพิการและนโยบายระดบัชาติ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2. โครงการฯสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์และ

นโยบายของสาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3. แผนการดาํเนินงาน เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

นาํไปสู่การปฏิบติังานไดจ้ริง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4. หวัหนา้ฝ่ายแผนการดาํเนินงานมาปรับใชไ้ด ้

อยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกบับริบทของ

สถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5. วตัถุประสงคข์องโครงการ มีความชดัเจน 

นาํไปสู่ การปฏิบติัไดจ้ริง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

6. วตัถุประสงคข์องโครงการ สอดคลอ้งกบั

ความ ตอ้งการและสภาพการณ์ของนกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

7. โครงการสอดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการ

และสามารถส่งเสริมคุณภาพชีวตินกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

8. โครงการนีT เหมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบท

ทางสงัคม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

9. โครงการฯสอดคลอ้งกบันโยบายการ

ดาํเนินงาน ของโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

10. โครงการ เอืTอต่อการ พฒันาระบบดูแล

นกัเรียนอยา่งต่อเนืDอง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

ดา้นปัจจยันาํเขา้        

1.มีบุคลากรปฏิบติังานในโครงการเพียงพอ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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รายการประเมิน 
คนที= 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

2.บุคลากรมีศกัยภาพ มีทกัษะในการปฏิบติังาน

ตามโครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3.บุคลากรไดรั้บการพฒันาสมรรถนะ องค์

ความรู้ ในการปฏิบติังานโครงการอยา่งต่อเนืDอง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4. มีทีมสหวชิาชีพ ประสานความร่วมมือเพืDอ

ดาํเนินงานตามโครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5. งบประมาณในการบริหารจดัการ การดูแล

นกัเรียนมีความเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

6. มีสืDอและอุปกรณ์ การดูแลฟืT นฟูสมรรถภาพ

และสุขอนามยั ทีDทนัสมยัและเพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

7. มีฐานขอ้มูลของนกัเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

8. มีแผนงานโครงการดูแลนกัเรียนครอบคลุม 4 

มิติ ดา้นกาย จิต สงัคมและปัญญา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

9. แผนงาน/โครงการในการดาํเนินงาน ไดม้า

จากผูที้Dมีส่วนเกีDยวขอ้งกบัการดูแลนกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

10. แผนงาน/โครงการสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคโ์ครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

11. ผูน้าํมีการวางแผนและกาํหนดเป้าหมายใน

การดูแลนกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

12. ผูน้าํมีกลยทุธ์การประสานงาน สร้างทีมงาน

และเครือข่ายในการดูแลนกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

ดา้นกระบวนการ        

1. จดัทาํแผนปฏิบติังาน จากผูมี้ส่วนเกีDยวขอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2. พฒันาศกัยภาพบุคลากรทีDปฏิบติังานอยา่ง

ต่อเนืDอง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3. มีการประสานงานและร่วมมือระหวา่ง

หน่วยงานต่างๆ และชุมชน เป็นอยา่งดี 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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รายการประเมิน 
คนที= 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

4. จดัทาํหน่วยดูแลฉุกเฉินสาํหรับดูแลนกัเรียน 

อยา่งต่อเนืDอง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5. บุคลากรทีDรับผดิชอบงานดูแลนกัเรียนไดรั้บ

การพฒันาศกัยภาพอยา่งต่อเนืDอง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

6. กาํหนดหน่วยงาน/ทีมงานผูรั้บผดิชอบระบบ

ขอ้มูล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

7. จดัทาํคาํสัDงคณะทาํงานดูแลนกัเรียนจากภาคี

เครือข่ายทุกภาคส่วน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

8. คาํสัDงกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานชดัเจน

และเหมาะสมกบับทบาท 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

9. มีแผนการติดตาม ประเมินผล การดาํเนินงาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

10. จดัทาํรายงานการดูแลนกัเรียน อยา่งต่อเนืDอง 

สมํDาเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

11. มีทีมงาน ติดตามเยีDยมนกัเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

12. จดัทาํเวทีแลกเปลีDยนเรียนรู้ร่วมกนัของ

เครือข่ายในการดูแลนกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

13. จดัทาํนโยบายการดูแลนกัเรียนใน

สถานศึกษาและทีDบา้นชดัเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

14. ดูแลนกัเรียนทีDบา้น Home Health Care โดย

ทีมสหสาขาวชิาชีพ อยา่งต่อเนืDอง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

15. จดับริการส่งเสริมทนัตสุขภาพแก่นกัเรียนทุก

กลุ่ม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

16. พฒันาศกัยภาพการดูแลนกัเรียนแก่

ครอบครัว/ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

17. มีระบบส่งต่อและติดตาม นกัเรียนไปยงั

เครือข่ายบริการ ในการดูแลต่อเนืDองทีDบา้น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

18. โรงเรียนกาํหนดเป้าหมาย กลยทุธ์และ

แผนปฏิบติังานครอบคลุม 4 มิติ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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รายการประเมิน 
คนที= 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

19. มีการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มแวดลอ้มทีDเอืTอ

ต่อการใชบ้ริการในหน่วยงานและในชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

20. วเิคราะห์และแลกเปลีDยนขอ้มูลนกัเรียน

ร่วมกนัระหวา่งหน่วยบริการสุขภาพกบั

สถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

รวม      1.00  
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ตารางแสดงดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อคาํถามของ แบบสอบถาม ฉบับที= 4 ในการประเมิน

โครงการนําร่องการฟืF นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัยสําหรับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 

รายการประเมิน 
คนที= 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

ดา้นผลผลิต        

1. ดา้นการมีส่วนร่วม        

1.1 ชุมชนร่วมกบัสถานศึกษา หน่วยบริการ

สุขภาพ วเิคราะห์ คน้หาปัญหาและการดูแล

นกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

1.2 ชุมชนร่วมกบัสถานศึกษา หน่วยบริการ

สุขภาพ วางนโยบาย/แผนงานดูแลนกัเรียนอยา่ง

ต่อเนืDอง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

1.3 ชุมชนร่วมกบัสถานศึกษา หน่วยบริการ

สุขภาพ ร่วมดาํเนินงานดูแลนกัเรียนอยา่ง

ต่อเนืDอง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

1.4 ชุมชนร่วมกบัสถานศึกษา หน่วยบริการ

สุขภาพ ร่วมติดตาม ประเมินผลการดูแลนกัเรียน

อยา่งต่อเนืDอง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2. ดา้นความพึงพอใจ        

2.1 ความพึงพอใจต่อการดูแลสุขภาพและ

ช่วยเหลือนกัเรียนในชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2.2 ความพึงพอใจต่อทกัษะ ความรู้ สามารถ

นาํไปใชป้ระโยชน์ในครอบครัว ตนเองได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2.3 ความพึงพอใจต่อการสร้างขวญัและกาํลงัใจ

การดูแลนกัเรียนในชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2.4 ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน 

หน่วยบริการสุขภาพ ในการดูแลนกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

รวม      1.00  
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ตารางแสดงค่าความเชื=อมั=น ของแบบสอบถาม ฉบับที= 1 2 และ 3 ในการประเมินโครงการนําร่อง

การฟืF นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัยสําหรับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 
 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.925 41 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item_C_01 180.97 99.344 .583 .922 

item_C_02 181.10 99.955 .498 .923 

item_C_03 181.13 101.292 .366 .924 

item_C_04 180.97 99.344 .583 .922 

item_C_05 181.07 100.823 .412 .923 

item_C_06 181.20 100.855 .418 .923 

item_C_07 181.03 99.275 .573 .922 

item_C_08 180.97 99.344 .583 .922 

item_C_09 181.20 100.717 .432 .923 

item_C_10 181.07 100.823 .412 .923 

item_i_01 181.00 101.517 .350 .924 

item_i_02 181.20 100.855 .418 .923 

item_i_03 181.03 99.275 .573 .922 

item_i_04 181.13 102.809 .215 .925 

item_i_05 181.03 99.275 .573 .922 

item_i_06 181.00 101.517 .350 .924 

item_i_07 181.10 99.955 .498 .923 

item_i_08 181.07 100.823 .412 .923 

item_i_09 181.03 99.275 .573 .922 

item_i_10 181.07 100.823 .412 .923 

item_i_11 180.97 99.344 .583 .922 

item_P_01 181.10 99.955 .498 .923 

item_P_02 181.13 101.292 .366 .924 

item_P_03 180.97 99.344 .583 .922 

item_P_04 181.07 100.823 .412 .923 

item_P_05 181.20 100.855 .418 .923 
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item_P_06 181.03 99.275 .573 .922 

item_P_07 180.97 99.344 .583 .922 

item_P_08 181.20 100.717 .432 .923 

item_P_09 181.07 100.823 .412 .923 

item_P_10 181.00 101.517 .350 .924 

item_P_11 181.20 100.855 .418 .923 

item_P_12 181.03 99.275 .573 .922 

item_P_13 181.13 102.809 .215 .925 

item_P_14 181.03 99.275 .573 .922 

item_P_15 181.00 101.517 .350 .924 

item_P_16 181.10 99.955 .498 .923 

item_P_17 181.07 100.823 .412 .923 

item_P_18 181.03 99.275 .573 .922 

item_P_19 181.07 100.823 .412 .923 

item_P_20 181.27 100.547 .469 .923 
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ตารางแสดงค่าความเชื=อมั=น ของแบบสอบถาม ฉบับที= 4 ในการประเมินโครงการนําร่องการฟืF นฟู

สมรรถภาพและสุขอนามัยสําหรับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 
 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.901 8 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item_pp_01 32.13 6.809 .865 .872 

item_pp_02 32.20 7.545 .539 .903 

item_pp_03 32.13 7.016 .773 .881 

item_pp_04 32.07 7.306 .683 .890 

item_pp_05 32.03 7.275 .721 .886 

item_pp_06 32.23 7.495 .557 .901 

item_pp_07 32.20 7.545 .539 .903 

item_pp_08 32.13 6.809 .865 .872 

 



ภาคผนวก จ 

โครงการฟื. นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสําหรับนักเรียน 

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 
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โครงการ 

ฟื. นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสําหรับนักเรียน  

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 

ระยะ 2 ปี (ปีการศึกษา 2562-2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 

สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั.นพื.นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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คาํนํา 
 

 

    การจดัการศึกษาในโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ เป็นกิจกรรมที=มุ่งเนน้ใหน้กัเรียน 

มีวินยั สร้างลกัษณะนิสัย ทศันคติ รู้จดัคิด ลงมือปฏิบติั รู้จกัการแกปั้ญหา สามารถพึ=งพาตนเองได ้

ตลอดจนเป็นกระบวนการเสริมสร้างค่านิยม ในการรู้จกัทาํงานเพื=อเลีOยงชีพ ดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งอิสระ 

โดยเริ=มตน้จากการศึกษาควบคู่ไปกบัการฟืO นฟูสมรรถภาพ ดงัเอกลกัษณ์ของโรงเรียนคือ ฟืO นฟูคู่

การศึกษา พฒันาคุณภาพชีวติ สอดแทรกคุณธรรมจากการปฏิบติัจริงจากผา่นโครงการต่างๆ จนเกิด

เป็นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ตอบสนองต่อนโยบายทางการศึกษา และการจดัการศึกษาเพื=อให้

เด็กและเยาวชนของประเทศให้ไดรั้บการศึกษาที=มีคุณภาพ มิใช่มุ่งที=ผลสัมฤทธิX ทางการเรียน แต่

เพียงอยา่งเดียว แต่ยงัรวมถึงคุณภาพในมิติ “คุณภาพชีวติที=ดี” 

การจดัทาํโครงการฟืO นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสําหรับนกัเรียนโรงเรียนศรี

สงัวาลยเ์ชียงใหม่ ระยะ 2 ปี (ปีการศึกษา 2562-2563) มีวตัถุประสงคส์าํคญั เพื=อพฒันาคุณภาพชีวิต

เด็กพิการ และพฒันาประสิทธิภาพการจดัการศึกษา ให้เหมาะสมกบัความตอ้งการจาํเป็นของ

นกัเรียนแต่ละบุคคล พฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสาํหรับนกัเรียน ให้สามารถจดั

กิจกรรมการเรียนควบคู่ไปกบัการฟืO นฟูสมรรถภาพของนกัเรียน โดยมีการดาํเนินการบนพืOนฐาน

การมีส่วนร่วม โดยมีโครงการย่อยที=สําคญัคือ โครงการประเมินแรกรับนกัเรียน โครงการระบบ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โครงการฟืO นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยันกัเรียน โครงการส่งเสริมอาชีพ

เพื=อการมีงานทาํ และโครงการ ติดตาม ประเมินผล การดาํเนินงานของโครงการ 

โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ขอขอบคุณคณะผูด้าํเนินการ ผูท้รงคุณวฒิุ หน่วยงาน

ทัO งภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และผูมี้ส่วนร่วม ในการจัดทาํโครงการนีO จนเสร็จสมบูรณ์ และ

คาดหวงัวา่ทุกภาคส่วน จะนาํโครงการนีOไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาการจดัการศึกษาสาํหรับผูเ้รียน

พิการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าประสงคต่์อไป 
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ส่วนทีN 1 
 

บริบทการจดัการศึกษา 
 

การศึกษาเป็นกระบวนการในการพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์ให้เป็นผูที้=มีความรู้

ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลกัษณะความดีงามตามที=ประเทศชาติตอ้งการ ดงันัOน

การจดัการศึกษาจึงมุ่งเน้นพฒันาคนของประเทศทุกคนให้มีคุณสมบติัตามที=ตอ้งการให้มนุษย์

สามารถดาํรงชีพอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุข ดงัที=กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั=นดาํเนินงานการจดัการศึกษา

สาํหรับคนพิการตามอนุสัญญา CRPD (Convention on the Rights of the Persons with Disabilities) 

ซึ= งเป็นกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศที=ส่งเสริม พิทกัษ ์และรับรองใหค้นพิการไดรั้บการ

คุม้ครองสิทธิมนุษยชนเสรีภาพขัOนพืOนฐาน และมีความเสมอภาคอยา่งเต็มที= พร้อมทัOงส่งเสริมการ

เคารพศกัดิX ศรีที=มีมาแต่กาํเนิดของคนพิการ ประเทศไทยได้ปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับนีO อย่าง

เคร่งครัดและเห็นอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกฎหมายที=สอดคล้อง อาทิเช่น รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ส่วนที= 8 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา มาตรา 49 ระบุว่า 

บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาไม่นอ้ยกวา่สิบสองปีที=รัฐจะตอ้งจดัใหอ้ยา่งทั=วถึงและ

มีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย ผูย้ากไร้ ผูพิ้การหรือทุพพลภาพ หรือผูอ้ยูใ่นสภาวะยากลาํบาก ตอ้ง

ไดรั้บสิทธิตามวรรคหนึ=ง และการสนบัสนุนจากรัฐเพื=อใหไ้ดรั้บการศึกษาโดยทดัเทียมกบับุคคลอื=น 

การจดัการศึกษาอบรมขององคก์รวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้

ดว้ยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวติ ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองและส่งเสริมที=เหมาะสมจากรัฐ 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 หมวด 2 สิทธิและหน้าที=

ทางการศึกษา มาตรา 10 ระบุวา่ การจดัการศึกษาตอ้งใหบุ้คคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการรับ

การศึกษาขัOนพืOนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปีที=รัฐบาลตอ้งจดัให้อย่างทั=วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บ

ค่าใชจ่้าย การจดัการศึกษาสาํหรับบุคคลซึ= งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 

สังคม การสื=อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ= งไม่สามารถ

พึ=งตนเองได ้หรือไม่มีผูดู้แล หรือดอ้ยโอกาส ตอ้งจดัให้บุคคลดงักล่าว มีสิทธิและโอกาสไดรั้บ

การศึกษาขัOนพืOนฐานเป็นพิเศษ และมาตรา 5 (1) (2) และ (3) ตามพระราชบญัญติัการจดัการศึกษา

สําหรับคนพิการ พุทธศกัราช 2551 กล่าวว่า คนพิการมีสิทธิไดรั้บการศึกษาโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย

ตัOงแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พร้อมทัOงไดรั้บเทคโนโลยี สิ=งอาํนวยความสะดวก 

สื=อ บริการ และความช่วยเหลืออื=นใดทางการศึกษา สามารถเลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา 

ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยคาํนึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนดั และความตอ้งการ
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จาํเป็นพิเศษของบุคคลนัOน ความสาํคญัดงักล่าวไดกาํหนดให้รัฐตอ้งจดักระบวนการทางการศึกษา 

ใหบ้รรลุเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาที=มุ่งใหผู้เ้รียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข  

Bachman, Tobias, Master, Scavron & Tierney (2008, p. 197–204) การศึกษาจะมี

ความสาํคญัต่อการพฒันาศกัยภาพของบุคคลโดยเฉพาะอยา่งยิ=งผูพิ้การ เห็นไดจ้ากผูที้=มีความจาํกดั

ทางเคลื=อนไหวมีโอกาสเสี= ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลงัความพิการ Ehrlich-Jonese et al. 

(2010, p. 272-281) ทางดา้นร่างกาย เช่น ขอ้ติด ขอ้แข็ง การบาดเจ็บของขอ้และอาการปวด Bahm 

and Forchuk, (2008, p. 63-70) และแผลกดทบั เกิดภาวะแทรกซอ้นทางดา้นจิตใจ เช่น ความเครียด 

หงุดหงิด แยกตวัจากสังคม Brenes, Penninx, Judd, Rockwell, Sewell and Wetherell (2008, p. 158-

163) และอาจส่งผลทาํใหเ้กิดภาวะซึมเศร้าได ้ปราณี ประไพวชัรพนัธ์ (2551, หนา้ 177) ออ้มใจ แกว้

ประหลาด (2551, หนา้ 124) คนพิการทางกายหรือการเคลื=อนไหวมีปัญหาทัOงทางกายและทางจิตใจ 

รู้สึกเป็นภาระและตอ้งพึ=งพาผูอื้=นมากขึOน เกิดความทอ้แท  ้ไม่เห็นคุณค่าในตนเอง การรับรู้ใน

คุณภาพชีวิตตนเองลดลง  Naylor, Knoble, Robinson, Bowles and Maislin (2007, p. 255-266) มี

ภาวะสุขภาพที=แยล่งและมีคุณภาพชีวิตที=เลวลงดว้ย ซึ= งการจดัการศึกษานัOน มีกระบวนการเริ=มตน้

ตัOงแต่การใหค้วามรู้ความเขา้ใจเกี=ยวกบัการป้องกนัความบกพร่องที=จะเกิดขึOนและการดูแลบาํบดัผูที้=

มีความพิการตัOงแต่กาํเนิด ซึ= งเกี=ยวขอ้งกบัครอบครัว และงานที=อยูใ่นความรับผิดชอบของกระทรวง

สาธารณสุข และไดร้วมถึงกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนส่งผูพิ้การไปเขา้สู่ระบบการศึกษา 

เพื=อให้ไดรั้บการศึกษา ความรู้พืOนฐานที=เพียงพอที=จะศึกษาต่อ หรือมีทกัษะพืOนฐานเพียงพอในการ

ประกอบสัมมาอาชีพ เลีOยงตนเองไดใ้นภายหนา้ โดยไม่เป็นภาระของบุคคลในสังคมต่อไปอีก โดย

สําหรับสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัOนพืOนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ มีโรงเรียนในสงักดั 48 โรงเรียน ซึ= งทุกโรงเรียนจดัในรูปแบบประจาํ โดยเปิด

ทาํการสอนตัOงแต่ระดบัประถมศึกษาถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และบางโรงเรียนเปิดถึงระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมีหนา้ที=ใหค้วามรู้ดา้นวชิาการทั=วไป และดา้นวชิาการเฉพาะสาํหรับ

เดก็พิการ 

โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ จดัตัOงขึOนภายใตโ้ครงการใตร่้มพระ

บารมีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื=อนอ้มรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองคส์มเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในศุภมงคลวาระเสด็จพระราชสมภพครบ 100 พรรษา ซึ= งตรงกบั

วนัที= 21 ตุลาคม 2543 ซึ= งเป็นโรงเรียนสอนเด็กบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื=อนไหว หรือ

สุขภาพ ภายใตส้ังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัOน

พืOนฐาน จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรการศึกษาขึOนพืOนฐาน ตัOงแต่ระดบัเตรียมอนุบาลจนถึง

มธัยมศึกษาปีที= 6 นักเรียนของโรงเรียนเป็นเด็กที=มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือมีปัญหาทาง
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สุขภาพ ความพิการทางร่างกายทาํให้นกัเรียนมีอุปสรรคและขอ้จาํกดัดา้นการเคลื=อนไหว โดยมี

เอกลกัษณ์ของสถานศึกษาคือ ฟืO นฟูคู่การศึกษาพฒันาคุณภาพชีวิต มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนสามารถ

ดาํรงชีวิตไดอ้ย่างอิสระเต็มตามศกัยภาพ ในช่วงเริ=มตน้ของการจดัการเรียนการสอนยงัประสบ

ปัญหาในเรื=องของการจะพฒันาผูเ้รียนอยา่งไรจึงจะสามารถยกคุณภาพชีวิตของผูเ้รียนในโรงเรียน 

เนื=องจากเป็นโรงเรียนแรกของรัฐบาลที=ดูแลนกัเรียนกลุ่มนีO  

ตามกระแสพระราชดาํรัสของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื=อวนัที= 11 

กุมภาพนัธ์ 2508 เมื=อคราวที=พระองค์ท่านเสด็จเปิดโรงเรียนศรีสังวาลย ์จงัหวดันนทบุรี ซึ= งเป็น

โรงเรียนของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถมัภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ชนนี ทรงดาํรัสว่าการจดัการศึกษาสําหรับคนพิการตอ้งมีการฟืO นฟูสมรรถภาพ การฝึกให้เด็กใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และการฝึกอาชีพ เพื=อให้คนพิการสามารถมีอาชีพเลีO ยงดูตนเองได้ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชไดมี้กระแสพระราชดาํรัส พระราชทานแก่

คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถมัภข์องสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ชนนี ณ พระตาํหนักจิตรลดารโหฐาน ในวนัศุกร์ที= 22 มีนาคม 2557 ว่า “งานช่วยผูพิ้การนีO มี

ความสาํคญัอยา่งยิ=ง เพราะวา่ผูพิ้การมิไดอ้ยากเป็นผูพิ้การและอยากช่วยตนเองได ้ถา้เราไม่ช่วยเขา

ให้สามารถที=จะปฏิบติังานอะไรเพื=อชีวิตและมีเศรษฐกิจของครอบครัวจะทาํให้เกิดสิ=งที=หนกัใน

ครอบครัว หนกัแก่ส่วนรวม ฉะนัOนนโยบายที=จะทาํคือช่วยเขาให้ช่วยเหลือตนเองได ้เพื=อจะใหเ้ขา

สามารถเป็นประโยชน์ต่อสงัคม” 

โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ ตัOงอยูเ่ลขที= 50 หมู่ 10 ตาํบลหนอง

หาร อาํเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ โทรศพัท์ 053 – 498145 โทรสาร 053 – 498146 E-mail : 

SWCM16@gmail.com Website : www.swcm.ac.th สังกัดสํานักบริหารงานการ ศึกษาพิ เศษ 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัOนพืOนฐาน กระทรวงศึกษาการ โดยเปิดสอนระดบัชัOนอนุบาลปี

ที= 1 ถึงระดับชัOนมัธยมศึกษาปีที= 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเกษตรกรรมและ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเรียนร่วมในสายสามัญและสายอาชีพ ปัจจุบันมีห้องเรียนทัO งหมด 31 

หอ้งเรียน โดยนางพวงทอง ศรีวลิยั เป็นผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

โครงสร้างของโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ จดัการบริหารจดัการเป็น 5 ฝ่าย 

ไดแ้ก่ 

1. ฝ่ายบริหารงานวชิาการ 

- งานบริหารและวางแผนฝ่ายวชิาการ 

- งานการเรียนการสอน 

- งานบริหารหลกัสูตรและกลุ่มสาระฯ 
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- งานทะเบียนนกัเรียน 

- งานวดัและประเมินผล 

- งานแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 

- งานหอ้งสมุด 

- งานแนะแนว 

- งานคอมฯ เทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

- งานสื=อ นวตักรรมฯ 

- งานนิเทศการเรียนการสอน 

- งานแผนงานสารสนเทศและพสัดุฝ่าย 

- งานเรียนร่วม 

- งานส่งเสริมการวจิยั 

- งานอาสาสมคัร 

- งานส่งเสริมอาชีพเพื=อการมีงานทาํ 

- งานหอ้งเรียนทกัษะการดาํรงชีวติ 

- งานกีฬาและนนัทนาการ 

- งานประกนัคุณภาพการศึกษา 

- งานสถานศึกษาพอเพียงและสวนพฤกษศาสตร์ 

- งานธนาคารโรงเรียน 

- งานฟืO นฟูสมรรถภาพร่างการ 

2. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

- งานธุรการสารบรรณ 

- งานบุคลากร 

- งานคณะกรรมการสถานศึกษา 

- งานประชาสมัพนัธ์ 

3. ฝ่ายบริหารงานทั=วไป 

- งานอาหารและโภชนาการ 

- งานบาํรุงอาคารสถานที= 

- งานยานพาหนะ 

- งานโสตทศันูปกรณ์ 

- งานภูมิทศัน์ 
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- งานรักษาความปลอดภยั 

- งานซ่อมบาํรุงทั=วไป 

- งานแผนงานและสารสนเทศฝ่าย 

4) ฝ่ายบริหารกิจการนกัเรียน 

- งานหอนอน 

- งานกิจกรรมนกัเรียน 

- งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน 

- งานพฒันาระเบียบวนิยั 

- งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

- งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและการจดัการศึกษาตามอธัยาศยั 

- งานแผนงานและสารสนเทศฝ่าย 

- งานพยาบาล 

5. ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

- งานแผนงานและสารสนเทศ 

- งานควบคุมภายใน 

- งานการเงิน-การบญัชี 

- งานพสัดุและสินทรัพย ์

- งานกองทุนสวสัดิการนกัเรียน 

- งานมูลนิธิสากลเพื=อคนพิการ 

- งานสวสัดิการครู ส.ว.ชม. 

-งานสมาคมผูป้กครองและครู 

ในวนัศุกร์ที= 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2550 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสดจ็พระราชดาํเนินทอดพระเนตรกิจการของโรงเรียน

ศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ทรงมีกระแสพระราชดาํรัสไวเ้ป็นแนวทาง 5 เรื=องหลกั ไดแ้ก่ ดา้นวิชาการ 

ดา้นการฟืO นฟูสมรรถภาพและการพยาบาล ดา้นสงัคม อารมณ์ จิตใจ ดา้นอาชีพ และดา้นบรรยากาศ 

สิ= งแวดลอ้ม ทางโรงเรียนจึงได้น้อมนํามาใช้จดัทาํเป็นแนวทางในการจดัการศึกษาซึ= งตอ้งให้

ความสาํคญัในการฟืO นฟูสมรรถภาพของผูเ้รียน โดยมีกระบวนการที=สาํคญัคือ การประเมินแรกรับ

นกัเรียน การจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนพร้อมกบัใหบ้ริการฟืO นฟูสมรรถภาพร่างกาย จนถึงการ

ส่งต่อให้ผูเ้รียนไดฝึ้กประกอบอาชีพไดจ้ริง และวนัจนัทร์ที= 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558 เสด็จพระ

ราชดาํเนินเปิดอาคาร 100 ปี บรมราชชนนีการุณย  ์และอาคาร 110 ปี นวมินทราบรมราชชนนี 
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รวมทัOงหอ้งสมุดเฉลิมราชกุมารี อีกทัOงพระองคท่์านไดท้รงติดตามการดาํเนินงาน ทัOง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

ดา้นวิชาการ ดา้นฟืO นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั ดา้นอาชีพเพื=อการมีงานทาํ และดา้นอารมณ์ 

สังคม เพื=อเอืOอต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และทรงงานร่วมกบัผูบ้ริหาร คณะครู คณะกรรมการ

สถานศึกษา เครือข่ายที=เกี=ยวขอ้ง ในการติดตาม โครงการในเรื=องที=พระองคท่์านเคยดาํริไว ้เมื=อปี 

2550 ทรงเห็นการพฒันาเปลี=ยนแปลง ที=เกิดกบัผูเ้รียน และโรงเรียน ตามลาํดบั 

ความสําเร็จตามภารกิจของโรงเรียนตามโครงการภายใตร่้มพระบารมีจากการ

ประเมินผล ถือว่าประสบความสาํเร็จในระดบัหนึ=ง แนวทางการทรงงานของทุกพระองคที์=มีปลาย

สุดของแผนที=ชีวติผูเ้รียนตอ้งดาํรงชีวติอยา่งอิสระในสงัคม มีเกียรติภูมิในการดาํรงชีวติ 

โดยทางโรงเรียนไดมี้การบริการช่วยเหลือ และคดักรองระยะแรกรับสาํหรับบุคคล

ที=มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื=อนไหว หรือสุขภาพ โดยเร็วที=สุดแก่บุคคลทนัทีที=ไดรั้บ

การวินิจฉัยหรือประเมินคดักรองว่ามีความพิการหรือมีความบกพร่อง ให้ได้รับบริการจากนัก

วิชาชีพที=หลากหลายทัOงดา้นการศึกษา ดา้นสุขภาพอนามยั การบาํบดัรักษา ตลอดจนป้องกนัความ

พิการที=จะเกิดขึOน จากนัOนส่งต่อเขา้สู่ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนควบคู่กบัการจดัการศึกษา ซึ= ง

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมีกระบวนการดาํเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งมีขัOนตอนพร้อม

ดว้ยวิธีการและเครื=องมือการทาํงานที=ชดัเจน โดยมีครูที=ปรึกษา ครูประจาํเรือนนอน นกัสหวิชาชีพ 

เจา้หนา้ที=บริบาล เป็นบุคลากรหลกัในการดาํเนินการ และมีการประสานความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ด

กบัครูที=เกี=ยวขอ้งหรือบุคลากรภายนอก รวมทัOงการสนบัสนุนส่งเสริมจากโรงเรียนซึ= งครูประจาํชัOน

ตอ้งดาํเนินการ 5 ขัOนตอน ไดแ้ก่ การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล การคดักรองนกัเรียน การส่งเสริม

และพฒันานกัเรียน การป้องกนัและแกปั้ญหา และการส่งต่อ 

สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560, บทคดัยอ่) การส่งต่อไปยงัหอ้งเรียน หอ

นอน ระบบเรียนร่วม จนถึงระดบัอุดมศึกษา และงานฟืO นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั ซึ= งสอดคลอ้ง

กบั กล่าววา่ การพฒันาสถานศึกษาแบบเรียนรวมซึ= งยดึหลกัการของการจดัการศึกษาสาํหรับความ

ทั=วถึงและเท่าเทียมของประเทศไทย ซึ= งมีประเทศที=ไดรั้บการยอมรับว่ามีคุณภาพสูงระดบัโลก อนั

ไดแ้ก่ ประเทศแคนาดา เดนมาร์ก เอสโตเนีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ฮ่องกงและมาเก๊า) โดย

ประเทศเหล่านีO รับรู้และเชื=อมั=นวา่สถานศึกษาแบบเรียนรวมเป็นยทุธศาสตร์สาํคญัของสงัคมพหุเชืOอ

ชาติ เป็นกลไกการขบัเคลื=อนสําหรับการสร้าง และรักษาลกัษณะร่วมทางสังคมที=ก่อให้เกิดความ

ทั=วถึงและเท่าเทียมของการจดัการเรียนรวม นอกจากนีOการพฒันาและฟืO นฟูสมรรถภาพของผูเ้รียนที=

มีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษเป็นสิ=งที=สําคญัอีกประการหนึ= งเช่นกนั เป็นการพฒันาผูเ้รียนให้มี

พัฒนาการเต็มตามศักยภาพ  สามารถดํารงชีวิตได้โดยอิสระ  สอดคล้องกับนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการที=ให้คนพิการและมีสิทธิไดรั้บสิ=งอาํนวยความสะดวก สื=อ บริการ และความ
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ช่วยเหลืออื=นใดทางการศึกษา ตามความจาํเป็นของคนพิการแต่ละบุคคล การฟืO นฟูสมรรถภาพ

นกัเรียนจึงจาํเป็นตอ้งมีหลายดา้นตามสภาพความบกพร่องของนกัเรียนแต่ละบุคคลซึ= งการบาํบดั

ฟืO นฟูต่าง ๆ ไดแ้ก่ กายภาพบาํบดั กิจกรรมบาํบดั ธาราบาํบดั อาชาบาํบดั หรือส่งต่อไปยงัหน่วยงาน

ที=เกี=ยวขอ้ง เช่น การผ่าตดัแกไ้ขความพิการ ซึ= งการฟืO นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยันัOนจะทาํไป

พร้อมๆ กบัการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน จนผูเ้รียนพร้อมที=จะเปลี=ยนผ่านไปสู่การศึกษาในระดบัที=

สูงขึOน หรือการประกอบอาชีพตามศกัยภาพตอบสนองต่อนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนศรี

สังวาลย์เชียงใหม่ได้เน้นการจัดการศึกษาเพื=อการมีงานทาํใน 5 กลุ่มอาชีพ คือ เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค ์และการบริการ มีวตัถุประสงคส์าํคญัเพื=อพฒันา

คุณภาพชีวิตเด็กพิการให้มีประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพที=สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

ภายใตก้ารมีส่วนร่วมของเครือข่ายผูป้ระกอบการที=เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาใหแ้ก่ผูเ้รียน

ของโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ จะเห็นไดว้่าหากผูเ้รียนไดรั้บการฟืO นฟูสมรรถภาพ การดูแล

ช่วยเหลือ และกระบวนการจดัการศึกษาที=เหมาะสมจะทาํให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาอยา่งเต็มศกัยภาพใน

ทุกๆ ดา้น ช่วยลดอตัรานกัเรียนออกกลางคนั ซึ= งพบว่านกัเรียนที=มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือ

การเคลื=อนไหว หรือสุขภาพมีอตัราการออกกลางคนัมากที=สุดของนกัเรียนโรงเรียนเฉพาะความ

พิการ เนื=องจากนกัเรียนมีปัญหาในการเรียน เช่น มีสุขภาพไม่ดี เจ็บป่วยเรืO อรัง มีอุปสรรคในการ

เดินทาง ไม่มีเครื=องอาํนวยความสะดวกใชใ้นชีวิตประจาํวนั และผูป้กครองบางส่วนยากจนไม่มี

ค่าใชจ่้ายเพียงพอ 

สภาพการณ์นกัเรียนในโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่นัOน ประกอบดว้ยนกัเรียนชาติ

พนัธ์ต่างๆ ดงันีO  พืOนราบ 197 คน กะเหลี=ยง 30 คน มง้ 27 คน ลาหู่ 7 คน อาข่า 19 คน ลีซอ 3 คน ไท

ใหญ่ 20 คน และเมี=ยง 2 คน 

โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ประกอบดว้ยนักเรียน ที=มีความบกพร่องอวยัวะ

ต่างๆ ดงันีO  สมองพิการ 246 คนความผดิปกติตัOงแต่กาํเนิด 34 คน กลา้มเนืOออ่อนแรง 7 คน บาดเจบ็ที=

ไขสันหลงัเนื=องมาจากอุบติัเหตุ 4 คน ไดรั้บบาดเจ็บที=ศีรษะ 3 คน การยึดติดของผิวหนงัเนื=องจาก

แผลไฟไหม ้2 คน แขน/ขาขาด 5 คน ปากแหวง่เพดานโหว ่1 คน บกพร่องทางสติปัญญา/การเรียนรู้ 

3 คน 

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่จึงได้จัดให้มีโครงการฟืO นฟูสมรรถภาพและ

สุขอนามยัสาํหรับผูเ้รียน เป็นการตอบสนองต่อเอกลกัษณ์ของโรงเรียน คือ ฟืO นฟูคู่การศึกษา พฒันา

คุณภาพชีวิต โดยพฒันาจากงานประจาํของโรงเรียน โดยมีเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพชีวิต และ

ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยไดน้าํกลยทุธ์ของสาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษ และระดมสมองเพื=อจดั

โครงการ และการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที=เกี=ยวขอ้งเพื=อประกอบกบักลยทุธ์การดาํเนินงาน ในปี
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การศึกษา 2562-2563 ขึO นจนเป็นที=ยอมรับ และได้ต้อนรับคณะที=ต้องการมาศึกษาดูงานจาก

หน่วยงานอื=นๆ และมีการปรับเปลี=ยน พฒันา ให้เหมาะสมกบัสภาพบริบทและสังคม และการ

ปฏิบติั  
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ส่วนทีN 2 
 

ทศิทางการจดัการศึกษา 
 

โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ สังกดัสํานกับริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขัOนพืOนฐาน ไดก้าํหนดทิศทางการศึกษา ตราสัญลกัษณ์ เอกลกัษณ์ อตั

ลกัษณ์ วสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์กลยทุธ์สถานศึกษาในการพฒันาการดาํเนินงาน ดงันีO  
 

สัญลกัษณ์ อตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ 

 
ความหมาย ตราสญัลกัษณ์ประจาํโรงเรียน 

เป็นเครื=องหมายรูป พระนามาภิไธยยอ่ (สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ส.ว. (สีแดง) ภายใต ้

รัศมี (สีแดง) อยูเ่หนือรูปสัญลกัษณ์ คนพิการใชไ้มค้ ํOายนั และนั=งรถเขน็ (สีเหลือง) บรรจุอยูภ่ายใน

เส้นรอบวง รูปดอกบวั (สีขาว) เส้นขอบสีนํOาเงิน และมีอกัษรขอ้ความ โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่  

อยูด่า้นล่าง 

อกัษรยอ่ ส.ว.ชม. ขนาดความสูง 1 ซม. (สีนํOาเงิน)  

ปรัชญาโรงเรียน เทิดทูนองค์สมเด็จย่า พึ=งพาอย่างอิสระ มานะใฝ่เรียนรู้ เก่งคู่

คุณธรรม 

สีประจาํโรงเรียน 

สีแดง หมายถึง ชาติ เพื=อปลูกฝังให้นกัเรียนมีความรักชาติ มีความภาคภูมิใจ

ในความ เป็นไทยรู้จกัอนุรักษ ์หวงแหน และสืบสานศิลปวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของทอ้งถิ=น

และของประเทศไทย เป็นสีประจาํพระองคส์มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื=อให้นกัเรียน

ระลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณที=พระนามาภิไธยของสมเด็จยา่ “ศรีสังวาลย”์ เป็นชื=อของโรงเรียนถือ

เป็น มหาสิริมงคลสูงสุด 

สีขาว หมายถึง ศาสนา เป็นสีแห่งความบริสุทธิX  ดว้ยหลกัความเชื=อที=วา่คนเรา

เกิดมาทุกคนย่อมมีจิตใจ ที=บริสุทธิX เหมือนผา้ขาวพร้อมที=จะไดรั้บการฟืO นฟูพฒันาให้เป็นคนดี มี
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คุณค่า มีคุณธรรม – จริยธรรม โดยยดึหลกัธรรมคาํสอนของศาสนาเป็นเครื=องยดึเหนี=ยวจิตใจในการ

ประพฤติปฏิบติัตนเพื=อความเป็นสมาชิกที=ดีของครอบครัว เป็นพลเมืองดีของชุมชน สังคมและ

ประเทศชาติ 

สีเหลือง หมายถึง สีแห่งสติปัญญา โดยยดึหลกัวา่ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ 

และพฒันาตนเองได้ตามธรรมชาติและตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เป็นสีประจาํพระองค์

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที= 9) เพื=อให้สาํนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที=

ทรงห่วงใย ผูพิ้การและปลูกฝังจิตสํานึกที= ถูกต้องเกี=ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมี พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

ตน้ไมป้ระจาํโรงเรียน : ตน้ราชพฤกษ ์
 

เอกลกัษณ์ของโรงเรียน  

ฟืO นฟูคู่การศึกษา พฒันา (คุณภาพชีวติ) อยา่งต่อเนื=อง 
 

อตัลกัษณ์ของโรงเรียน  

พึ=งตนเอง ดาํรงชีวติอยา่งอิสระ ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

วสัิยทศัน์  

พฒันาแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพชีวิต เพื=อผลสัมฤทธิX ที=ดี ศกัดิX ศรีและการมีงานทาํ 

นอ้มนาํเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พนัธกจิ 

1. พฒันาการจดัการศึกษา สาํหรับนกัเรียนที=มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการ

เคลื=อนไหว หรือสุขภาพ ควบคู่กบัการฟืO นฟูทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีคุณธรรม 

จริยธรรม และการจดัการศึกษาเพื=อการมีงานทาํ ดาํเนินชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรเพื=อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

3. มุ่ ง เน้นการจัดการศึกษาโดยการมี ส่วนร่วมของชุมชน  และส่ง เสริม

ประชาสมัพนัธ์ พฒันาระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศของสถานศึกษาอยา่งต่อเนื=อง 

4. พฒันาการบริหารจดัการโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายอยา่งโปร่งใส และคุม้ค่า

ใหส้ามารถจดัการศึกษาไดต้ามนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
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เป้าประสงค์ 

1. นักเรียนมีพฒันาการทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ สติปัญญา มีคุณธรรม 

จริยธรรม และงานอาชีพ เตม็ศกัยภาพ ดาํเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ 

3. โรงเรียนมีการบริหารจดัการศึกษาที=เป็นระบบอยา่งโปร่งใสและคุม้ค่า 

4. ผู ้ปกครอง ชุมชน สถาบัน และองค์กร เข้ามามีส่วนร่วมตลอดจนระดม

ทรัพยากรเพื=อพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
 

กลยุทธ์สถานศึกษา 

1. พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามนโยบายของ สพฐ. ทัOงพฒันาการทางดา้นร่างกาย 

อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ปลูกฝังจิตสํานึกในสถาบันชาติ  ศาสนา 

พระมหากษตัริย ์และส่งเสริมงานอาชีพดว้ยวิธีการที=หลากหลาย ดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพฒันาประสิทธิภาพ บุคลากร ในด้านการ

จัดการเรียนรู้ สื= อ เทคโนโลยี สิ= งอาํนวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออื=นใดทาง

การศึกษา ภาษา และการสื=อสาร เขา้สู่การเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที= 21 

3. พฒันาประสิทธิภาพการจดัการศึกษาโดยเน้นกระบวนการประชารัฐ มีการ

เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ พฒันาระบบเทคโนโลย ีและสารสนเทศของโรงเรียนอยา่งต่อเนื=อง ใหเ้ป็น

สงัคมแห่งการเรียนรู้ 

4. ส่งเสริม และพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการสถานศึกษาอย่างโปร่งใสและ

คุม้ค่า โดยใชก้ระบวนการประชารัฐ 
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ส่วนทีN 3 
 

เป้าหมายการพฒันา 
 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื=อใหผู้เ้รียนไดรั้บการประเมินแรกรับ 

2. เพื=อใหง้านกิจการนกัเรียนมีการใหบ้ริการที=เหมาะสม 

3. เพื=อใหน้กัเรียนไดรั้บการฟืO นฟูสมรรถภาพและอนามยั 

4. เพื=อใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะการประกอบอาชีพไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 
 

เป้าหมาย 

1. ดา้นปริมาณ  

- นกัเรียนไดรั้บการประเมินตามศกัยภาพ ความสามารถพืOนฐาน ร้อยละ 70 

- นกัเรียนไดรั้บการฟืO นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั ร้อยละ 70 

- นกัเรียนไดรั้บการดูแลช่วยเหลือตามขัOนตอนของงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนร้อยละ 70 

- นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื=อการมีงานทาํ ร้อยละ 70 

2. ดา้นคุณภาพ 

- นกัเรียนผา่นการประเมินตามศกัยภาพ ความสามารถพืOนฐาน ร้อยละ 70 

- นกัเรียน มีพฒันาการทางดา้นร่างกายที=ดีขึOน หรือคงที= ร้อยละ 70 

- นกัเรียนไดรั้บการดูแลช่วยเหลือผ่านงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่ง

ครอบคลุมทุกดา้น ร้อยละ 70 

- นกัเรียนมีความตระหนกัและเห็นคุณค่าของการทาํงาน ตดัสินใจเลือกงาน

หรืออาชีพที=ตนเองถนดั ปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 70 
 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ปีการศึกษา 2562-2563 
 

กรอบการพฒันา 

การจดัทาํโครงการฟืO นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสําหรับนกัเรียนโรงเรียนศรี

สังวาลยเ์ชียงใหม่ ระยะ 2 ปี (ปีการศึกษา 2562-2563) ดาํเนินการบนพืOนฐานการมีส่วนร่วม โดยมี
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กิจกรรมย่อยที=สําคญัคือ กิจกรรมประเมินแรกรับนกัเรียน กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

กิจกรรมฟืO นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยันักเรียน กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื=อการมีงานทาํ และ

กิจกรรมติดตาม ประเมินผล การดาํเนินงานของโครงการทัOงนีO มีวตัถุประสงค์สําคญั เพื=อพฒันา

คุณภาพชีวิตเด็กพิการ และพฒันาประสิทธิภาพการจดัการศึกษา ให้เหมาะสมกบัความตอ้งการ

จาํเป็นของนกัเรียนแต่ละบุคคล พฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสําหรับนกัเรียน ให้

สามารถจดักิจกรรมการเรียนควบคู่ไปกบัการฟืO นฟูสมรรถภาพของนกัเรียน 
 

กจิกรรมประเมินแรกรับนักเรียน 

รายละเอยีด 
ปีการศึกษา 

2562 2563 

1. ชื=อกิจกรรม ประเมินแรกรับนกัเรียน โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

2. หน่วยงานที=

รับผดิชอบ

กิจกรรม 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

3. ผูรั้บผดิชอบ

กิจกรรม 
น.ส.ณฐัณิชา กองจนัทร์ น.ส.ณฐัณิชา กองจนัทร์ 

4. หลกัการและ

เหตุผล 

โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ โดยงานทะเบียนนกัเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

จึงไดจ้ดัทาํโครงการพฒันาระบบรับนกัเรียน และงานสํามะโนประชากร เพื=อ

ดาํเนินกิจกรรมเกี=ยวกบัการรับนกัเรียน และติดตามนกัเรียนที=อยูใ่นวยัการศึกษา

ภาคบงัคบัให้เขา้ในสถานศึกษา เพื=อให้ประชาชน ผูป้กครอง นักเรียน ทราบ

กาํหนดการรับเด็กเขา้เรียนอย่างทั=วถึง และดาํเนินการจดัเก็บขอ้มูลประชากร 

เพื=อจัดทําฐานข้อมูลนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชัO นอนุบาล  ระดับชัO น

ประถมศึกษาปี ที=  1 ระดับชัO นมัธยมศึกษา ปี ที=  1 และระดับชัO นระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัOนปีที= 1 และวางแผนการรับนกัเรียนเขา้เรียนต่อในปี

การศึกษา 2562 ใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบันโยบายของแผนการรับนกัเรียนของ 

กระทรวง, สพฐ., สศศ. และตามบริบทของโรงเรียนที=สามารถรับนักเรียนได ้

ดว้ยความถูกตอ้งตามระเบียบการรับนกัเรียน 

5. วตัถุประสงค์

และเป้าหมาย 

เพื=อประเมินแรกรับนกัเรียนที=มาสมคัรเขา้เรียนใหม่ในโรงเรียนศรีสงัวาลย์

เชียงใหม่เขา้ศึกษาต่อระดบัชัOนอนุบาล ระดบัชัOนประถมศึกษาปีที= 1 ระดบัชัOน
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มธัยมศึกษาปีที= 1 และระดบัชัOนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชัOนปีที= 1 และ

วางแผนการรับนกัเรียนเขา้เรียนต่อในปีการศึกษาต่อไป 

6. วธีิดาํเนินการ 

 

กิจกรรมที= 1 กิจกรรมประชาสมัพนัธ์

ในการรับสมคัรนกัเรียนเขา้ใหม่ 

กิจกรรมที= 2 กิจกรรมการรับสมคัร

นกัเรียน 

กิจกรรมที= 3 กิจกรรมการประเมินแรก

รับสมคัรนกัเรียนใหม่ 

กิจกรรมที= 4 กิจกรรมการจดัเขา้ชัOน

เรียนสาํหรับนกัเรียนใหม่ตาม

ความสามารถของนกัเรียนใหม่ 

กิจกรรมที= 1 กิจกรรมประชาสมัพนัธ์ใน

การรับสมคัรนกัเรียนเขา้ใหม่ 

กิจกรรมที= 2 กิจกรรมการรับสมคัร

นกัเรียน 

กิจกรรมที= 3 กิจกรรมการประเมินแรก

รับสมคัรนกัเรียนใหม่ 

กิจกรรมที= 4 กิจกรรมการจดัเขา้ชัOนเรียน

สาํหรับนกัเรียนใหม่ตามความสามารถ

ของนกัเรียนใหม่ 

7. ระยะเวลาใน

การดาํเนิน

กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

 

8. งบประมาณ

และทรัพยากรที=

ตอ้งใช ้

1,500 2,000 

 

กจิกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

รายละเอยีด 
ปีการศึกษา 

2562 2563 

1. ชื=อกิจกรรม ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

2. หน่วยงานที=

รับผดิชอบ

กิจกรรม 

ฝ่ายบริหารงานกิจการนกัเรียน 

3. ผูรั้บผดิชอบ

กิจกรรม 

น.ส.สุภานนัท ์พรหมเสน 

นายณฐัพงษ ์ปู่ดี 

น.ส.ณฐัณิชา กองจนัทร์ 

นายปิยเชษฐ ์โกย 

น.ส.สุภานนัท ์พรหมเสน 
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วา่ที=ร้อยตรีสุภฤกษ ์สิงห์โต 

4. หลกัการและ

เหตุผล 

การพฒันานักเรียนให้เป็นบุคคลที=มีคุณภาพทัOงดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที=เป็นสุขตามที=สังคมคาดหวงั

สู่ความเป็นพลเมืองดี โดยผา่นกระบวนการทางการศึกษา นอกจากจะดาํเนินการ

ดว้ยการส่งเสริมสนบัสนุนนกัเรียนแลว้ การป้องกนัและการช่วยเหลือแกปั้ญหา

ต่างๆ ที=เกิดกบันกัเรียนก็เป็นสิ=งสาํคญั เนื=องจากสภาพทางสังคมที=เปลี=ยนแปลง

ไปอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ทัO งด้านการสื=อสารเทคโนโลยี ปัญหาเศรษฐกิจ 

ปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาการแข่งขนัทุก

รูปแบบ ลว้นก่อให้เกิดความทุกข ์ความวิตกกงัวล ความเครียด การปรับตวัไม่

เหมาะสมที=เป็นผลเสียต่อสุขภาพกายของทุกคนที=เกี=ยวขอ้ง ดว้ยความตระหนกั

ถึงความสาํคญัของการพฒันาคุณภาพชีวิตของนกัเรียนใหมี้ความสมบูรณ์พร้อม

ทัOงดา้นทกัษะวชิาการ ทกัษะอาชีพ ทกัษะชีวติ ตลอดจนมีทกัษะในการดาํรงชีวติ

อยา่งเป็นสุข สร้างระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ซึ= งการดาํเนินชีวติประจาํวนัของ

นกัเรียนนัOน ทางโรงเรียนไดใ้ชแ้นวคิดตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ในการดําเนินชีวิตตามแนวทางสายกลางและไม่ประมาท คํานึงถึงความ

พอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุม้กนัในตวัเอง มีความรู้เกี=ยวกบัการ

ดูแลสุขภาพช่องปาก เพศศึกษา สุขอนามัยของตนเอง ซึ= งได้นําไปใช้ใน

ชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีความสุข 

5. วตัถุประสงค์

และเป้าหมาย 

1 นกัเรียนมีทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจในการดูแลสุขอนามยัร่างกาย และ

สุขอนามยัในช่องปากของตนเอง และผูอื้=น 

2. นกัเรียนไดรั้บการติดตามเยี=ยมบา้น 

3. นกัเรียนไดรั้บการดูแลช่วยเหลืออยา่งรอบดา้น 

4. ส่งเสริมสนบัสนุนการใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนินชีวติ 

5. เพื=อใหโ้รงเรียน และเครือข่ายไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาสาํหรับ

นกัเรียนห่างไกล 

6. ส่งเสริมและสร้างภูมิคุม้กนัใหแ้ก่นกัเรียนในการรู้จกัป้องกนัยาเสพติด 

7. นกัเรียนความรู้ ความเขา้ใจ เกี=ยวกบัเพศศึกษา โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ 

และอนามยัเจริญพนัธ์ 
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6. วธีิดาํเนินการ 

 

กิจกรรมที= 1 กิจกรรมพฒันาทกัษะชีวติ 

(อบรมนกัเรียนแกนนาํ โรงเรียนร่วม

พฒันาการศึกษาเศรษฐกิจและสงัคม) 

- กิจกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก 

- กิจกรรมอบรม เรื=อง เพศศึกษา 

โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์และอนามยั

เจริญพนัธ์ 

กิจกรรมที= 2 กิจกรรมลูกเสือตา้นภยัยา

เสพติด- - จดักิจกรรมลูกเสือตา้นภยัยา

เสพติด 

กิจกรรมที= 1 กิจกรรมลูกเสือตา้นภยัยา

เสพติด 

- จดักิจกรรมลูกเสือตา้นภยัยาเสพติด 

กิจกรรมที= 2 กิจกรรมพฒันาทกัษะ

ชีวติ (อบรมนกัเรียนแกนนาํ โรงเรียน

ร่วมพฒันาการศึกษาเศรษฐกิจและ

สงัคม) 

- กิจกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก 

- กิจกรรมอบรม เรื=อง เพศศึกษา 

โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์และอนามยั

เจริญพนัธ์ 

7. ระยะเวลาใน

การดาํเนิน

กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

8. งบประมาณ

และทรัพยากรที=

ตอ้งใช ้

60,000 13,360 

 

กจิกรรมฟืN นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัยนักเรียน 

รายละเอยีด 
ปีการศึกษา 

2562 2563 

1. ชื=อกิจกรรม ฟืO นฟูสมรรถภาพทางดา้นร่างกาย สาํหรับนกัเรียนที=มีความบกพร่องทางดา้น

ร่างกาย หรือการเคลื=อนไหว หรือสุขภาพ 

2. หน่วยงานที=

รับผดิชอบ

กิจกรรม 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

3. ผูรั้บผดิชอบ

กิจกรรม 

นางมณิชญา ยอดมูลดี 

น.ส.พรธิดา ถิระวฒัน์ 

นางมณิชญา ยอดมูลดี 

น.ส.พรธิดา ถิระวฒัน์ 
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น.ส.วนัทนา อุดม 

น.ส.โสภนา  พรมเมือง 

นายวทิวสั ชุมภู 

นายพงศช์ยั  เชยโต 

น.ส.วนัทนา อุดม 

น.ส.โสภนา  พรมเมือง 

นายวทิวสั ชุมภู 

นายพงศช์ยั  เชยโต 

4. หลกัการและ

เหตุผล 

งานฟืO นฟูสมรรถภาพโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ มีหน้าที=ให้บริหารบาํบดั

ฟืO นฟู เตรียมความพร้อม แกไ้ขปัญหา เพื=อใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้ไดดี้ขึOน โดย

ใช้กระบวนการทางกายภาพบาํบดั กิจกรรมบาํบดั และการฟืO นฟูอื=นใด ที=จะ

สามารถพฒันาความสามารถทางร่างกายและการเคลื=อนไหว การฝึกการยนืการ

เดินที=ถูกตอ้งการเพิ=มความแขง็แรงของกลา้มเนืOอ การฝึกการทรงตวั การฝึกการ

ประสานสัมพันธ์  อาชาบําบัด  ธาราบําบัด  เป็นต้น  นอกจากนีO งานฟืO นฟู

สมรรถภาพยังประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ  เช่น  ภาควิชา

กายภาพบําบัด  และภาควิชา กิจกรรมบําบัด  คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทย าลัย เ ชี ย ง ให ม่  ภาควิ ช าออ ร์ โธ ปิ ดิก ส์  คณะแพทย์ศ าสต ร์  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ สถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร์ กองพนัสัตวต่์าง 

(ค่ายตากสิน) มูลนิธิขาเทียมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯลฯ 

เพื=อให้นกัเรียนไดรั้บบริการที=ดีที=สุดและคงไวซึ้= งความสามารถทางร่างกาย ลด

ขอ้จาํกดั และพฒันาศกัยภาพสูงสุด 

5. วตัถุประสงค์

และเป้าหมาย 

1. นกัเรียนมีพฒันาการดา้นร่างกายดีขึOนหรือคงที= 

2. นกัเรียนมีพฒันาการดา้นอารมณ์ สงัคม ดีขึOน 

3. นกัเรียนมีเครื=องช่วยความพิการ/รถเขน็ ที=เหมาะสมกบัสภาพร่างกาย 

4. เครื=องช่วยความพิการ/รถเขน็ ไดรั้บการซ่อมบาํรุงใหพ้ร้อมใชง้าน 

5. ป้องกนัการเกิดแผลกดทบัของนกัเรียน 

6. วธีิดาํเนินการ 

 

กิจกรรมฟืO นฟูสมรรถภาพร่างกายนกัเรียน 

กิจกรรมอาชาบาํบดั 

กิจกรรมธาราบาํบดั 

กิจกรรมผา่ตดัแกไ้ขความพิการ 

กิจกรรมจดัทาํ/จดัหารถเขน็ กายอุปกรณ์ เครื=องช่วยความพิการและซ่อมบาํรุง/

ดดัแปลง 
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กิจกรรมป้องกนัและลดอตัราการเกิดแผลกดทบั 

กิจกรรมงานยนืเรียนในหอ้งเรียน 

กิจกรรมพฒันาระบบงานฟืO นฟูสมรรถภาพนกัเรียน 

กิจกรรมประสานความร่วมมือการฟืO นฟูสมรรถภาพนกัเรียน 

กิจกรรมอบรมพฒันาบุคลากร 

7. ระยะเวลาใน

การดาํเนิน

กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

8. งบประมาณ

และทรัพยากรที=

ตอ้งใช ้

1,144,000 117,000 

 

กจิกรรมส่งเสริมอาชีพเพืPอการมีงานทาํ 

รายละเอยีด 
ปีการศึกษา 

2562 2563 

1. ชื=อกิจกรรม ส่งเสริมอาชีพเพื=อการมีงานทาํ 

2. หน่วยงานที=

รับผดิชอบ

กิจกรรม 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

3. ผูรั้บผดิชอบ

กิจกรรม 

นางธญัลกัษณ์ หนองตน้ดู่ 

นายเสถียรพงษ ์อาศนะ 

นางธญัลกัษณ์ หนองตน้ดู่ 

นายเสถียรพงษ ์อาศนะ 

4. หลกัการและ

เหตุผล 

โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่เป็นโรงเรียนที=จดัการศึกษาสําหรับนักเรียนที=มี

ความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื=อนไหวหรือสุขภาพ สังกัดสํานัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ จดัการศึกษาตัOงแต่ อนุบาลถึงระดบัมธัยมศึกษาตอน

ปลาย ประเภทอยู่ประจาํและ ไป – กลบั ซึ= งลกัษณะความพิการของนกัเรียนมี

หลายลกัษณะเช่น เกร็ง เคลื=อนไหวลาํบาก กลา้มเนืOออ่อนแรง อมัพาตครึ= งตวั 

หรือ อมัพาตครึ= งท่อน การพูสื=อสารไม่ชดัเจน และมีความพิการซอ้น เช่น พิการ

ซ้อนดา้นสติปัญญา เรียนรู้ชา้ โรงเรียนมีความจาํเป็นตอ้งจดัการเรียนการสอน
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ควบคู่ไปกบัการฟืO นฟูสมรรถภาพ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ทาง

โรงเรียนจึงไดจ้ดัการเรียนการสอนงานอาชีพเพื=อการมีงานทาํใน 5 กลุ่มอาชีพ 

คือเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรม ความคิดสร้างสรรคแ์ละการบริการ โดย

ครูผูส้อนจะออกแบบกิกรรมการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมสาํหรับนกัเรียนแต่ละคน 

5. วตัถุประสงค์

และเป้าหมาย 

1 นกัเรียนตระหนกั และเห็นคุณค่าของการทาํงาน 

2. นกัเรียนมีทกัษะในการทาํงาน 

3. นกัเรียนปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. นกัเรียนตดัสินใจเลือกงานหรืออาชีพที=ตนเองสนใจ 

6. วธีิดาํเนินการ 

 

 กิจกรรมที= 1 จดักิจกรรมงานอาชีพที=

หลากหลายเพิ=มมากขึOนและสอดคลอ้ง

กบัอาชีพหลกัของโรงเรียน 

กิจกรรมที= 2 จดัแสดงนิทรรศการ

ผลงานสินคา้อาชีพนกัเรียน 

กิจกรรมที= 1 อบรมผูส้อนงานสถาน

ประกอบการเพื=อนาํนกัเรียนไปฝึกงาน

สถานประกอบการจริง 

กิจกรรมที= 2 การเรียนการสอนอาชีพ 8 

อาชีพหลกั 

กิจกรรมที= 3 เปิดบา้นอาชีพ 

7. ระยะเวลาใน

การดาํเนิน

กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

8. งบประมาณ

และทรัพยากรที=

ตอ้งใช ้

141,700 80,000 
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ส่วนทีN 4 
 

รายละเอยีดโครงการ 
 

เพื=อการบรรลุเป้าหมายตามกรอบการพฒันาระยะ 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) จึงกาํหนด

รายละเอียดโครงการ จาํนวน 5 กิจกรรม ดงันีO  
 

กจิกรรมประเมินแรกรับนักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562-2563 

ฝ่าย      กลุ่มบริหารวชิาการ 

หมวด /งาน    งานทะเบียนนกัเรียน 

ลกัษณะโครงการ   กิจกรรมต่อเนื=อง 

ระยะเวลาดาํเนินงาน  ปีการศึกษา 2562-2563 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.  กลยุทธ์ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั=วถึงครอบคลุมผูเ้รียนให้ไดรั้บ

โอกาสในการพฒันาเต็มตามศกัยภาพ และลดความเสี= ยงจากการออกกลางคนัโดยระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนที=เขม้แขง็ 

      กลยุทธ์ 5 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางการ

กระจายอาํนาจทางการศึกษา หลกัธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความ

ร่วมมือกบัองคก์รส่วนทอ้งถิ=น เพื=อส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สศศ.  ขอ้ 1. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท้ั=วถึง ผูเ้รียนไดเ้รียนตามศกัยภาพ 

      ขอ้ 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจดัการศึกษาของทุกภาคส่วน 

สนองกลยุทธ์ องค์กร  ขอ้ 1. พฒันาคุณภาพผูเ้รียนรอบดา้น ทัOงพฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ 

สงัคม สติปัญญา และงานอาชีพ 

      ขอ้ 3. พฒันาประสิทธิภาพการจดัการศึกษาโดยเนน้การศึกษาโดยเนน้การ

มีส่วนร่วมของชุมชน มีการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ ผลการดาํเนินงานของโรงเรียนอยา่งต่อเนื=อง 

สนองมาตรฐาน สมศ. มาตรฐานคุณภาพการศึกษาดา้นผูเ้รียน 

      มาตรฐานที= 1 คุณภาพผูเ้รียน 

      มาตรฐานที= 3 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการ

เรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื=อง 

ผู้รับผดิชอบโครงการ นางสาวณฐัณิชา กองจนัทร์ 
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1. หลกัการและเหตุผล 

นโยบายการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขัOนพืOนฐาน มุ่งส่งเสริมให้

โรงเรียนจดัการศึกษาใหก้บันกัเรียนไดมี้โอกาสเขา้เรียน และจบการศึกษาภาคบงัคบัทุกคนโรงเรียน

ศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ไดจ้ดัการศึกษาในระดบัตัOงแต่ อนุบาล ไปจนถึง มธัยมศึกษาปีที= 3 ซึ= งเป็น

การศึกษาภาคบงัคบั และการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ โดยดาํเนินการรับนกัเรียนเขา้เรียน

ทุกปีการศึกษาตามนโยบายการรับนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ= งในการดาํเนินงานมีการ

ประชาสัมพนัธ์แจง้ให้ผูป้กครองนกัเรียน สถานศึกษา ทอ้งถิ=น ประชาชน รับทราบการส่งเด็กเขา้

เรียนในสถานศึกษา โดยทั=วกนั 

โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ โดยงานทะเบียนนกัเรียน ฝ่ายบริหารงานวชิาการ จึง

ไดจ้ดัทาํโครงการพฒันาระบบรับนกัเรียน เพื=อดาํเนินกิจกรรมเกี=ยวกบัการรับนกัเรียน และติดตาม

นกัเรียนที=อยูใ่นวยัการศึกษาภาคบงัคบัใหเ้ขา้ในสถานศึกษา เพื=อใหป้ระชาชน ผูป้กครอง นกัเรียน 

ทราบกาํหนดการรับเด็กเขา้เรียนอย่างทั=วถึง และดาํเนินการจดัเก็บขอ้มูลประชากร เพื=อจดัทาํ

ฐานข้อมูลนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชัO นอนุบาล ระดับชัO นประถมศึกษาปีที=  1 ระดับชัO น

มธัยมศึกษาปีที= 1 และระดบัชัOนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัOนปีที= 1 และวางแผนการรับนกัเรียน

เขา้เรียนต่อในปีการศึกษาต่อไป ให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบันโยบายของแผนการรับนกัเรียนของ

กระทรวง, สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัOนพืOนฐาน, สํานกับริหารงานการศึกษาพิเศษ และ

ตามบริบทของโรงเรียนที=สามารถรับนกัเรียนได ้ดว้ยความถูกตอ้งตามระเบียบการรับนกัเรียน 

จากผลการดาํเนินงานกิจกรรมประเมินแรกรับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์

เชียงใหม่ ปีการศึกษาที=ผา่นมา พบวา่ 1. เดก็นกัเรียนที=มาสมคัรเขา้เรียนใหม่มีความแตกต่างกนัตาม

ความสามารถพืOนฐานของแต่ละคน จึงไดจ้ดักิจกรรมการประเมินความสามารถพืOนฐานทุกดา้น ใน

การแรกรับสมคัรนกัเรียนที=จะเขา้เรียนในสถานศึกษา โดยนกัสหวิชาชีพ (นกักายภาพบาํบดั, นกั

กิจกรรมบาํบดั) เพื=อให้โครงการนีO มีความเขม้แข็ง/ยั=งยืน จึงไดจ้ดักิจกรรมการประเมินแรกรับ

นกัเรียนใหม่และประเมินทุกดา้นประเมินตามความสามารถของนกัเรียนเพื=อจะไดจ้ดัเขา้ชัOนเรียน 2. 

การประเมินความสามารถพืOนฐานยงัไม่คอบคุมทุกดา้น จึงไดจ้ดักิจกรรมการประเมินเพื=อทราบถึง

พฒันาการความสามารถพืOนฐานของนกัเรียนที=จะมาเขา้เรียนในระบบโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 
 

2. วตัถุประสงค์ 

    1. เพื=อรับนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อระดบัชัOนอนุบาล 

    2. เพื=อรับนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อระดบัชัOนประถมศึกษาปีที= 1 

    3. เพื=อรับนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อระดบัชัOนมธัยมศึกษาปีที= 1 

    4. เพื=อรับนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อระดบัชัOนประกาศนียบตัรวชิาชีพชัOนปีที= 1 
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    5. เพื=อประเมินแรกรับนักเรียนที=มาสมคัรเขา้เรียนใหม่ในโรงเรียนศรีสังวาลย์

เชียงใหม่เขา้ศึกษาต่อระดบัชัOนอนุบาล ระดบัชัOนประถมศึกษาปีที= 1 ระดบัชัOนมธัยมศึกษาปีที= 1 และ

ระดับชัOนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชัOนปีที= 1 และวางแผนการรับนักเรียนเขา้เรียนต่อในปี

การศึกษาถดัไป 
 

3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

     1) นกัเรียนสมคัรเขา้เรียนระดบัชัOนอนุบาล 

     2) นกัเรียนสมคัรเขา้ศึกษา ระดบัชัOนประถมศึกษาปีที= 1 

     3) นกัเรียนสมคัรเขา้ศึกษา ระดบัชัOนมธัยมศึกษาปีที= 1 

     4) นกัเรียนสมคัรเขา้ศึกษา ระดบัชัOนประกาศนียบตัรวชิาชีพชัOนปีที= 1 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

     1) นกัเรียนผ่านการประเมินตามศกัยภาพความสามารถพืOนฐานของแต่ละคน 

ร้อยละ 80 ในระดบัชัOนอนุบาล, ระดบัชัOนประถมศึกษาปีที= 1, ระดบัชัOนมธัยมศึกษาปีที= 1, และ

ระดบัชัOนประกาศนียบตัรวชิาชีพชัOนปีที= 1 

     2) ผูป้กครอง มีความพึงพอใจโครงการประเมินแรกรับนกัเรียน ร้อยละ 80 
 

4. กจิกรรมและขัNนตอนการดาํเนินงาน 

ขัOนวางแผน (PLAN) ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

1 ศึกษาสภาพปัญหาและผลการดาํเนินงานจาก

ปีที=ผา่นมา 

เดือน

กมุภาพนัธ์ของ

แต่ละปี

การศึกษา 

งานทะเบียนนกัเรียน 

 

2 จดัทาํแผนและขออนุมติัโครงการ 

3 ประชุมผูมี้ส่วนเกี=ยวข้องเพื=อชีO แจงและทาํ

ความเขา้ใจในการจดักิจกรรม 

4 แต่งตัOงคณะกรรมการดาํเนินงาน 

5 กาํหนดปฏิทินการดาํเนินงาน 

ขัOนปฏิบติัตามแผน (DO) ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

1 ดาํเนินงานตามแผนโครงการดงันีO  

ดาํเนินกิจกรรมตามแผนการดาํเนินงาน 

- กิจกรรมประชาสัมพนัธ์ในการรับสมคัร

นกัเรียนเขา้ใหม่ 

เดือน

พฤษภาคมของ

แต่ละปี

การศึกษา 

งานทะเบียนนกัเรียน 

ร่วมกบังานฟืO นฟู

สมรรถภาพนกัเรียน 
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- กิจกรรมการรับสมคัรนกัเรียน 

- กิจกรรมการประเมินแรกรับสมคัรนกัเรียน

ใหม่ 

- กิจกรรมการจดัเขา้ชัOนเรียนสาํหรับนกัเรียน

ใหม่ตามความสามารถของนกัเรียนใหม่ 

ขัOนตรวจสอบการปฏิบติัตามแผน (CHECK) ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

1 การนิเทศ กาํกบัติดตาม การดาํเนินงานและ

ประเมินผลการดาํเนินโครงการประเมินแรก

รับนกัเรียน โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

ตลอดปี

การศึกษา 

2562-2563 

นางสาวณฐัณิชา กองจนัทร์ 

2 ประเมินผลการดาํเนินโครงการประเมินแรก

รับนกัเรียน โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

  

3 รายงานผลการดาํเนินงานต่อผูบ้งัคบับญัชา

และสาธารณชน 

  

ขัOนปรับปรุงแกไ้ข (ACT) ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

1 นาํผลการประเมินมาแจง้ผูเ้กี=ยวขอ้ง และใช้

เป็นขอ้มูลในการจดักิจกรรมในปีการศึกษา 

2562 

แต่ละสิOนปี

การศึกษา 

นางสาวณฐัณิชา กองจนัทร์ 

 

5. สถานทีPดาํเนินโครงการ 

โรงเรียนศรีสงัวาลเชียงใหม่ 
 

6. งบประมาณ 

6.1 ใชง้บประมาณจากแผนงาน จาํนวน 3,500 บาท 

6.2 รายละเอียดการใชง้บประมาณ 

ทีP รายการ 
เงนิงบประมาณ เงนินอก

งบประมาณ 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วสัดุ รวม 

ปีการศึกษา 2562 

1 - กิจกรรมประชาสมัพนัธ์ใน

การรับสมคัรนกัเรียนเขา้ใหม่ 
  1,500 1,500  1,500 
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ทีP รายการ 
เงนิงบประมาณ เงนินอก

งบประมาณ 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วสัดุ รวม 

- กิจกรรมการรับสมคัร

นกัเรียน 

- กิจกรรมการประเมินแรกรับ

สมคัรนกัเรียนใหม่ 

- กิจกรรมการจดัเขา้ชัOนเรียน

สาํหรับนกัเรียนใหม่ตาม

ความสามารถของนกัเรียนใหม่ 

ปีการศึกษา 2563 

1 - กิจกรรมประชาสมัพนัธ์ใน

การรับสมคัรนกัเรียนเขา้ใหม่ 

- กิจกรรมการรับสมคัร

นกัเรียน 

- กิจกรรมการประเมินแรกรับ

สมคัรนกัเรียนใหม่ 

- กิจกรรมการจดัเขา้ชัOนเรียน

สาํหรับนกัเรียนใหม่ตาม

ความสามารถของนกัเรียนใหม่ 

  2,000 2,000  2,000 

รวม   3,500 3,500  3,500 

7. การประเมนิผล  

ตวับ่งชีOความสาํเร็จ วธีิการประเมิน เครื=องมือที=ใช ้

ดา้นปริมาณ 

1. นกัเรียนสมคัรเขา้เรียนระดบัชัOนอนุบาล 

2. นกัเรียนสมคัรเขา้ศึกษา ระดบัชัOนประถมศึกษาปีที= 1 

3. นกัเรียนสมคัรเขา้ศึกษา ระดบัชัOนมธัยมศึกษาปีที= 1 

4. นกัเรียนสมคัรเขา้ศึกษา ระดบัชัOนประกาศนียบตัรวชิาชีพ

ชัOนปีที= 1 

 

 

ตรวจสอบ

รายการเอกสาร

การสมคัรเรียน 

 

- แบบตรวจสอบ

รายการเอกสารการ

สมคัรเรียน 
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ตวับ่งชีOความสาํเร็จ วธีิการประเมิน เครื=องมือที=ใช ้

ดา้นคุณภาพ 

1. นกัเรียนผา่นการประเมินตามศกัยภาพความสามารถพืOนฐาน

ของแต่ละคน ร้อยละ 80 ในระดบัชัOนอนุบาล, ระดบัชัOน

ประถมศึกษาปีที= 1, ระดบัชัOนมธัยมศึกษาปีที= 1 และระดบัชัOน

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัOนปีที= 1 

2. ผูป้กครอง มีความพึงพอใจโครงการประเมินแรกรับ

นกัเรียน ร้อยละ 80 

 

- การประเมิน

สมรรถ

ความสามารถ

พืOนฐาน 

- การสงัเกต 

- การสอบถาม 

 

- แบบประเมิน

ทางดา้นร่างกาย

และการ

เคลื=อนไหว 

 

- แบบสงัเกต 

- แบบสอบถาม 

8. ผลทีPคาดว่าจะได้รับ ผลพลอยได้ 

 นักเรียนที=สมคัรเขา้เรียนโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ทุกคน มีการประเมินความสามารถ

พืOนฐานก่อนเขา้รับการศึกษาตามระดบัชัOน 
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กจิกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2562-2563 

ฝ่าย      บริหารกิจการนกัเรียน 

หมวด /งาน    ฝ่ายบริหารกิจการนกัเรียน 

ลกัษณะโครงการ   กิจกรรมต่อเนื=อง 

ระยะเวลาดาํเนินงาน  ปีการศึกษา 2562-2563 

ยุทธศาสตร์โรงเรียน  กลยทุธ์ดา้นสิทธิและโอกาส 

       - ขยายโอกาสทางการศึกษามีการจดัการศึกษาที=หลากหลายตลอด

ชีวติ โดยใชร้ะบบดิจิตอล 

       - ขยายโอกาสทางการศึกษามีการจดัการศึกษาตามอธัยาศยัโดยใช้

ครอบครัวศึกษา 

ยุทธศาสตร์ด้านการประกนัคุณภาพผู้เรียน 

      ขอ้ 1. พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาใหมี้ทกัษะชีวติ 

ยุทธศาสตร์ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

      ขอ้ 12. เสริมสร้างและพฒันาภาคีเครือข่าย พฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ 

ยุทธศาสตร์และจุดเน้นสํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ 

      ขอ้ 1 การพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาเพื=อคนพิการและ

ผูด้อ้ยโอกาส 

      ขอ้ 5.การประสานเครือข่ายการทาํงานระหว่างหน่วยงานทัOงภายในและ

ภายนอกประเทศ รวมทัO งการระดมทรัพยากรในการพฒันาการจัดการศึกษาเพื=อคนพิการและ

ผูด้อ้ยโอกาส 

มาตรฐานการศึกษา  

      ดา้นคุณภาพผูเ้รียนผูเ้รียน 

มาตรฐานที= 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที=พึงประสงค์

ตวับ่งชีO ที= 2.1  

ดา้นการจดัการศึกษา 

มาตรฐานที= 10 ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที=พึงประสงค ์

ตวับ่งชีO  10.6 

มาตรฐานที= 11 สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการที=

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ ตวับ่งชีO  11.4 
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ผู้รับผดิชอบโครงการ  

    ปีการศึกษา 2562 : นางสาวสุภานนัท ์พรหมเสน/ นายณฐัพงษ ์ปู่ดี 

    ปีการศึกษา 2563 : นางสาวณฐัณิชา กองจนัทร์/ นายปิยเชษฐ ์โกย 

/ นางสาวสุภานนัท ์พรหมเสน/ วา่ที=ร้อยตรีสุภฤกษ ์สิงโต 
 

.1. หลกัการและเหตุผล 

การพฒันานักเรียนให้เป็นบุคคลทีมีคุณภาพทัO งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที=เป็นสุขตามที=สงัคมคาดหวงัสู่ความเป็นพลเมือง

ดี โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา นอกจากจะดาํเนินการดว้ยการส่งเสริม สนบัสนุนนกัเรียน

แลว้ การป้องกนัและ การช่วยเหลือแกปั้ญหาต่างๆ ที=เกิดกบันกัเรียนกเ็ป็นสิ=งสาํคญั เนื=องจากสภาพ

ทางสงัคมที=เปลี=ยนแปลงไป อยา่งรวดเร็วในทุกดา้น ทัOงดา้นการสื=อสาร เทคโนโลย ีปัญหาเศรษฐกิจ 

ปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาการแข่งขันทุกรูปแบบ ล้วน

ก่อให้เกิดความทุกข ์ความวิตกกงัวล ความเครียด การปรับตวัไม่เหมาะสมที=เป็นผลเสียต่อสุขภาพ

กายของทุกคนที=เกี=ยวข้อง ด้วยความตระหนักถึงความสําคญัของการพฒันาคุณภาพชีวิตของ

นักเรียนให้มีความสมบูรณ์พร้อมทัO งด้าน ร่างกาย สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม 

จริยธรรม ตลอดจนมีทกัษะในการดาํรงชีวิตอยา่งเป็นสุขซึ= งการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของนกัเรียน

นัOนทางโรงเรียนได้ใช้แนวคิดตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาํเนินชีวิตตาม

แนวทางสายกลางและไม่ประมาทคาํนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัใน

ตวัเอง ตลอดจนใชค้วามรู้และคุณธรรมเป็นพืOนฐานในการดาํรงชีวิต ที=สาํคญัตอ้งมี สติปัญญาและ

ความเพียร ซึ= งจะนาํไปสู่ความสุขในการดาํเนินชีวติที=แทจ้ริง 

จากผลการดาํเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนพบว่า 1) นกัเรียนจิต

อาสา และบุคลากรที=ดูแลนกัเรียนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการดูแลนกัเรียนพิการอยา่งถูกตอ้ง 2) 

การติดตามเยี=ยมบา้นนกัเรียนยงัไม่สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งทั=วถึงดว้ยนกัเรียนมีภูมิลาํเนาอยูใ่น

พืOนที=ห่างไกล 3) นกัเรียนยงัขาดทกัษะชีวติหลายดา้นที=ควรไดรั้บการส่งเสริมและพฒันา รวมทัOงการ

อบรมบุคลากรในการดูแลนกัเรียนอยา่งหลากหลาย และเพื=อใหโ้ครงการนีO เขม้แขง็และยั=งยนื จึงได้

จดักิจกรรมส่งเสริมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1) กิจกรรมอบรมให้ความรู้กบันักเรียนจิต

อาสาและนกัเรียนแกนนาํ รวมทัOงบุคลากรที=ดูแลนกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในการดูแลนกัเรียน

พิการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 2)กิจกรรมเยี=ยมบา้นนกัเรียนตามเขตพืOนที=ในภูมิลาํเนาของครูผูส้อน บา้นครู

บา้นนกัเรียน 3) กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะชีวติและค่ายพฒันาระเบียบวนิยั เพื=อส่งเสริมใหน้กัเรียนมี

ทกัษะชีวติ ในการดาํรงชีวติประจาํวนั 
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2. วตัถุประสงค์ 

1 นกัเรียนมีทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจในการดูแลสุขอนามยัร่างกาย และสุขอนามยั

ในช่องปากของตนเอง และผูอื้=น 

2. นกัเรียนไดรั้บการติดตามเยี=ยมบา้น 

3. นกัเรียนไดรั้บการดูแลช่วยเหลืออยา่งรอบดา้น 

4. ส่งเสริมสนบัสนุนการใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนินชีวติ 

5. เพื=อใหโ้รงเรียน และเครือข่ายไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาสาํหรับนกัเรียน

ห่างไกล 

6. ส่งเสริมและสร้างภูมิคุม้กนัใหแ้ก่นกัเรียนในการรู้จกัป้องกนัยาเสพติด 

7. นกัเรียนความรู้ ความเขา้ใจ เกี=ยวกบัเพศศึกษา โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ และ

อนามยัเจริญพนัธ์ 
 

3. เป้าหมาย 

    เป้าหมายเชิงปริมาณ 

     1. นกัเรียน ไดรั้บการดูแลช่วยเหลือตามขัOนตอนของงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียน 

     2. นกัเรียนแกนนาํจิตอาสา มีความรู้ความเขา้ใจสามารถช่วยเหลืองานอนามยั

โรงเรียนและดูแลการเจบ็ป่วยของเพื=อนๆเบืOองตน้ได ้

     3. โรงเรียนมีเครือข่าย ในการใหค้วามช่วยเหลือสนบัสนุน 

    เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

     1. นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ไดรั้บการดูแลช่วยเหลือผ่านงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งครอบคลุมทุกดา้น คิดเป็นร้อยละ 90 

     2. นกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ร้อยละ 80 ไดรั้บการติดตามเยี=ยมบา้น

อยา่งทั=วถึงและมีวธีิการที=หลากหลาย 

     3. นักเรียนแกนนําจิตอาสาร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในการดูแล

ช่วยเหลือเพื=อนๆและน้องๆในการปฐมพยาบาล หรือการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาํวนั เช่น 

การอาบนํOา การแต่งกายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     4. นักเรียนร้อยละ85 เรียนรู้อย่างมีความสุข มีทักษะในการดําเนินชีวิต 

สามารถดาํรงตนอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสมตามศกัยภาพ 
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4. กจิกรรมและขัNนตอนการดาํเนินงาน 

ขัOนเตรียมงาน (PLAN) ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

1 ศึกษาสภาพปัญหาและผลการดาํเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนจากปีที=ผา่นมา 

เดือนกรกฎาคม 

นางสาวณัฐณิชา กองจนัทร์ 

นายปิยเชษฐ ์โกย 

 นางสาวสุภานันท์ พรหม

เสน 

วา่ที=ร้อยตรีสุภฤกษ ์สิงห์โต 

 

2 จดัทาํแผนและขออนุมติัโครงการ 

3 ประชุมผูมี้ส่วนเกี=ยวขอ้งเพื=อชีOแจง

ความสาํคญัและความจาํเป็นในการจดั

กิจกรรม 

4 แต่งตัOงคณะกรรมการดาํเนินงาน 

5 กาํหนดปฏิทินการดาํเนินงาน  

ขัOนดาํเนินการ (DO) ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

1 ปีการศึกษา 2562 

กิจกรรมที= 1 กิจกรรมพฒันาทกัษะชีวติ 

(อบรมนกัเรียนแกนนาํ โรงเรียนร่วมพฒันา

การศึกษาเศรษฐกิจและสงัคม) 

กิจกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก 

กิจกรรมอบรมเรื=องเพศศึกษา โรคติดต่อ

ทางเพศสมัพนัธ์และอนามยัเจริญพนัธ์ 

กิจกรรมที= 2 กิจกรรมลูกเสือตา้นภยัยาเสพ

ติด 

จดักิจกรรมลูกเสือตา้นภยัยาเสพติด 

เดือนมิถุนายน  นางสาวสุภานนัท ์พรหม

เสน 

นายณฐัพงษ ์ปู่ดี 

ขัOนดาํเนินการ (DO) ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

2 ปีการศึกษา 2563 

กิจกรรมที= 1 กิจกรรมลูกเสือตา้นภยัยาเสพ

ติด จดักิจกรรมลูกเสือตา้นภยัยาเสพติด 

กิจกรรมที= 2 กิจกรรมพฒันาทกัษะชีวติ 

อบรมนกัเรียนแกนนาํ โรงเรียนร่วมพฒันา

การศึกษาเศรษฐกิจและสงัคม 

กิจกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก 

เดือนมิถุนายน  นางสาวณัฐณิชา กองจนัทร์ 

นายปิยเชษฐ ์โกย 

นางสาวสุภานันท์ พรหม

เสน 

วา่ที=ร้อยตรีสุภฤกษ ์สิงห์โต 



 

 

185 

กิจกรรมอบรมเรื=องเพศศึกษา โรคติดต่อ

ทางเพศสมัพนัธ์และอนามยัเจริญพนัธ์ 

ขัOนตรวจสอบ (CHECK) ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

1 ประเมินผลและรายงานทุกกิจกรรมเป็น

รูปเล่ม 

สิOนปีการศึกษา นางสาวณฐัณิชา กองจนัทร์ 

นายปิยเชษฐ ์โกย 

นางสาวสุภานนัท ์พรหม

เสน 

นายณฐัพงษ ์ปู่ดี 

2 หลกัฐานการเบิกจ่ายงบประมาณที=หลงัจาก

เสร็จสิOนการจดักิจกรรมที=ตรงเวลา 

3 สอบถามความพึงพอใจผูมี้ส่วนเกี=ยวขอ้ง 

ขัOนรายงาน (ACTION) ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

1 -สรุป/ประเมินผล/รายงานการดาํเนิน

โครงการ 

-นาํผลการประเมินมาแจง้ผูเ้กี=ยวขอ้ง และ

ใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดักิจกรรมใน ปี

การศึกษา 2563 

สิOนปีการศึกษา 

นางสาวณัฐณิชา กองจนัทร์ 

นายปิยเชษฐ ์โกย 

 นางสาวสุภานันท์ พรหม

เสน 

วา่ที=ร้อยตรีสุภฤกษ ์สิงห์โต 
 

5. สถานทีPดาํเนินโครงการ 

โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 
 

6. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 

6.1 ใชง้บประมาณจากแผนงาน รวมระยะ 2 ปี จาํนวน 101,360 บาท 

6.2 รายละเอียดการใชง้บประมาณ  

ที= กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใชส้อย วสัดุ รวม 

ปีการศึกษา 2562 

1 กิจกรรมเยี=ยมบา้น

สานสมัพนัธ์เครือข่าย

และผูป้กครอง 

  

50,000 

 

50,000 

  

50,000 

 

2 กิจกรรมอบรม

พยาบาลนอ้ยจิตอาสา 

และพี=เลีOยงผูดู้แล

นกัเรียนพิการ 

  

30,000 30,000 

 

30,000 
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ที= กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใชส้อย วสัดุ รวม 

3 กิจกรรมบูรณาการ

ค่ายทกัษะชีวติและ

พฒันาระเบียบวนิยั

นกัเรียน 

  

8,000 8,000 

 

8,000 

ปีการศึกษา 2563 

1 กิจกรรมที= 1 กิจกรรม

ลูกเสือตา้นภยัยาเสพ

ติด 

กิจกรรมที= 2 กิจกรรม 

พฒันาทกัษะชีวติ 

(อบรมนกัเรียนแกน

นาํ โรงเรียนร่วม

พฒันาการศึกษา

เศรษฐกิจและสงัคม) 

 

2,160 

11,200 

 13,360 

 

13,360 

      รวม 101,360 
 

7. การประเมนิผล 

ตวัชีOวดัผลสาํเร็จ วธีิการประเมิน เครื=องมือที=ใช ้

1. ร้อยละ 100 ของนกัเรียนที=ไดรั้บการดูแลช่วยเหลือผา่น

งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งครอบคลุมทุกดา้น 

การสาํรวจความ

พึงพอใจ 

แบบบนัทึกขอ้มูล

รายบุคคล 

2. ร้อยละ 100 ของนกัเรียนแกนนาํจิตอาสา มีความรู้ความ

เขา้ใจเกี=ยวกบั การดูแลสุขภาพเบืOองตน้ และไดรั้บการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขอนามยั การฟืO นฟูสมรรถภาพ

และฝึกทกัษะการดาํรงชีวติตามความเหมาะสม 

-การสาํรวจความ

พึงพอใจ 

-การสงัเกต 

แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 

3. ร้อยละ 100 นกัเรียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข มีทกัษะใน

การดาํเนินชีวติ สามารถดาํรงตนอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่ง

เหมาะสมตามศกัยภาพ 

-การสาํรวจความ

พึงพอใจ 

-การสงัเกต 

แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 
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ตวัชีOวดัผลสาํเร็จ วธีิการประเมิน เครื=องมือที=ใช ้

4. ร้อยละ 80 นกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ไดรั้บ

การติดตามเยี=ยมบา้นอยา่งทั=วถึงโดยใชว้ธีิการที=หลากหลาย 

-การสาํรวจความ

พึงพอใจ 

 

 

8. ผลทีPคาดว่าจะได้รับ 

8.1 บุคลากรครูทุกคน และผูที้= เกี=ยวขอ้ง เขา้ใจหลกัการดาํเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

8.2 ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู ผูป้กครอง มีส่วนร่วมในการส่งเสริม พฒันา ป้องกนั 

และแกไ้ขปัญหา เพื=อให้นกัเรียนไดพ้ฒันาเต็มตามศกัยภาพ มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์มีทกัษะ

ชีวติที=ดี ในการดาํรงชีวติอยา่งมีความสุขภายใตร้ะบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

8.3 นกัเรียนแกนนาํจิตอาสา มีจาํนวนเพิ=มมากขึOน สามารถช่วยเหลือครูในการปฐม

พยาบาลเบืOองตน้ การจดัทาํโครงการรักษโ์ลกรักโรงเรียนใหมี้ความสะอาด ฯลฯ 

8.4 โรงเรียนมีการติดตามเยี=ยมบา้นนกัเรียนในพืOนที=ห่างไกล โดยใชรู้ปแบบวธีิการ

ที=หลากหลายเนน้การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในดา้นการจดัการศึกษา  

8.5 โรงเรียน มีเครือข่ายที=ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษาหลากหลาย

รูปแบบ และมีการปฏิบติัอยา่งต่อเนื=อง 
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โครงการฟืN นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายสําหรับนักเรียนทีPมีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือ

การเคลืPอนไหวหรือสุขภาพ ปีการศึกษา 2562-2563 

ฝ่าย      บริหารงานวชิาการ 

หมวด /งาน    งานฟืO นฟูสมรรถภาพนกัเรียน 

ลกัษณะโครงการ   กิจกรรมต่อเนื=อง 

ระยะเวลาดาํเนินงาน  ปีการศึกษา 2562-2563 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ขอ้ที= 3 

สนองยุทธศาสตร์ สศศ. ขอ้ที= 1,2 

สนองกลยุทธ์องค์กร   ขอ้ที= 1,3 

สนองมาตรฐาน สมศ.  มาตรฐานที= 1, 10, 11, 13  

      ตวับ่งชีO ที= 1.1, 1.2, 10.3, 10.6, 11.1, 11.2 ,11.4, 13.1, 13.2 

ผู้รับผดิชอบโครงการ  

ปีการศึกษา 2562 :    นางมณิชญา ยอดมูลดี, นางสาวพรธิดา ถิระวฒัน์, นางสาววนัทนา อุดม,  

นางสาวโสภนา พรมเมือง, นายวทิวสั ชุมภู, นายพงศช์ยั เชยโต 

ปีการศึกษา 2563 :    นางมณิชญา ยอดมูลดี, นางสาวพรธิดา ถิระวฒัน์, นางสาววนัทนา อุดม,  

นางสาวโสภนา พรมเมือง, นายวทิวสั ชุมภู, นายพงศช์ยั เชยโต 
 

1. หลกัการและเหตุผล  

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที= 8 ( พ.ศ.2540-2544 ) ส่วนที= 2 เรื=อง

การพฒันาศกัยภาพของคนไทย บทที= 6 เรื=องการพฒันาประชากรกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส ซึ= งนบัว่าเป็น

ครัO งแรกที=รัฐบาลไทยไดก้าํหนดนโยบายในการพฒันากลุ่มประชากรดงักล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

ชดัเจน จากนัOนไดมี้พระราชบญัญติัฟืO นฟูสมรรถภาพคนพิการ ปี พ.ศ. 2534 ขึOน เนื=องจากสภาพ

ความพิการเป็นอุปสรรคในการดาํรงชีวิต การประกอบอาชีพ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

สงัคม งานบาํบดัฟืO นฟูเป็นงานหนึ=งที=ตอ้งใหบ้ริการดา้นการส่งเสริม และกระตุน้พฒันาการของเดก็

ทัOงทางดา้นร่างกาย สติปัญญา ซึ= งเป็นพืOนฐานของทกัษะดา้นการเรียน เตรียมความพร้อมให้เด็ก

ช่วยเหลือตวัเองไดไ้ม่เป็นภาระต่อครอบครัว และคนรอบขา้ง โดยพระราชบญัญติัดงักล่าวเนน้ย ํOาที=

จะพฒันาคุณภาพชีวิตของผูพิ้การขึOน 3 วิธี คือ การใหก้ารศึกษา ทกัษะทางสังคม และการฝึกอาชีพ 

ในส่วนของการพฒันาคุณภาพผูพิ้การดา้นการศึกษานัOนจดัว่าเป็นสิ=งจาํเป็นมากเพราะการศึกษาจะ

ทาํใหม้นุษยพ์ฒันาศกัยภาพของตวัเองอยา่งเตม็ที= ปีพทุธศกัราช 2540 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย ไดรั้บรองสิทธิความเสมอภาคทางการศึกษาขัOนพืOนฐานของบุคคลไวอ้ยา่งชดัเจน โดยระบุวา่ " 
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บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอภาคกนัในการรับการศึกษาขัOนพืOนฐาน ไม่นอ้ยกว่า 12 ปีที=รัฐจะตอ้งจดัให้

อยา่งทั=วถึงมีคุณภาพโดยไม่เกบ็ค่าใชจ่้ายใดๆ" ทาํใหผู้พิ้การมีโอกาสไดรั้บบริการทางการศึกษามาก

ขึOน ดว้ยความตระหนักว่ายงัมีเด็กหลายคนซึ= งมีความจาํกดัหรือความพิการที=ไม่ไดรั้บการศึกษา

เนื=องจากเหตุแห่งความพิการนัOน และนอกจากจะเป็นการขดัต่อสิทธิขัOนพืOนฐานตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 แลว้ยงัส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชากรอีก

ดว้ย พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 หมวดสิทธิและหน้าที=ทางการศึกษา 

มาตรา 10 วรรค 2 ระบุ "การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที=มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา อารมณ์ สงัคม การสื=อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ=งไม่

สามารถพึ=งตนเองไดห้รือไม่มีผูดู้แลหรือดอ้ยโอกาส ตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวมีสิทธิไดรั้บการศึกษา

ขัOนพืOนฐาน เป็นพิเศษ โดยมีการบาํบดัฟืO นฟูควบคู่กบัการศึกษา สร้างโอกาสแก่คนพิการในการ 

พฒันาศักยภาพของตัวเอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคม กระทรวงศึกษาได้สนอง

พระราชบญัญติั ดงักล่าวโดยให ้ปี 2542 เป็นปีการศึกษาเพื=อคนพิการ ประกาศนโยบายวา่ "คนพิการ

ทุกคนที=อยากเรียนตอ้งไดเ้รียน" ในปี 2543 มีนโยบาย "คนพิการทุกคนตอ้งไดเ้รียนโดยไดรั้บการ

พฒันาคุณภาพชีวติเพื=อพฒันาตนเองและสงัคม"  

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงาน

การศึกษาขัOนพืOนฐาน มีหนา้ที=จดัการศึกษาใหก้บัผูที้=มีความบกพร่องทางร่ายกายหรือการเคลื=อนไหว 

หรือสุขภาพคนพิการ และกลุ่มออทิสติก ซึ= งการจดัการเรียนการสอนจะเกิดผลแก่ผูเ้รียนอย่างมี

ประสิทธิภาพ เมื=อลดขอ้จาํกดัหรืออุปสรรคของการเรียนรู้ใหน้อ้ยลง เช่น ความไม่พร้อมดา้นระบบ

การเคลื=อนไหว ความลาํบากในการควบคุมการเคลื=อนไหว มีการรับรู้ ที=ผดิปกติ การรับรู้ชา้ เป็นตน้ 

ขอ้จาํกดั ดงักล่าวควรไดรั้บการแกไ้ข เพื=อใหน้กัเรียนเรียนรู้ไดดี้ขึOน งานฟืO นฟูสมรรถภาพ มีหนา้ที=

ให้บริการบาํบดัฟืO นฟู เตรียมความพร้อม แกไ้ขปัญหา และส่งเสริมพฒันาการให้นกัเรียนสามารถ

เรียนรู้ร่วมกบัเพื=อนในชัOนเรียนไดอ้ยา่งราบรื=น โดยใชว้ิธีการทางกายภาพบาํบดั กิจกรรมบาํบดัและ

การฟืO นฟูอื=นใด อนัจะก่อให้เกิดการพฒันาความสามารถทางร่างกายและการเคลื=อนไหวของ

นกัเรียน อาทิ เช่น การเคลื=อนไหวขอ้ต่อ การยดืกลา้มเนืOอเพื=อป้องกนัภาวะขอ้ติดและการหดสัOนของ

กลา้มเนืOอ การกระตุน้การลงนํO าหนกัที=ถูกตอ้ง การฝึกทกัษะการควบคุมการเคลื=อนไหว การฝึกการ

ยืนการเดินที=ถูกตอ้ง การเพิ=มความแข็งแรงของกลา้มเนืOอ การฝึกการทรงตวั การฝึกการประสาน

สัมพนัธ์ อาชาบาํบดั ธาราบาํบดั เป็นตน้ นอกจากนีO  งานฟืO นฟูสรรถภาพยงัได ้มีการประสานความ

ร่วมมือการฟืO นฟูสมรรถภาพนักเรียน ร่วมกบัหลายหน่วยงาน อาทิเช่น ภาควิชากายภาพบาํบดั 

ภาควิชากิจกรรมบาํบดั คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, สถาบนัพฒันาการเดก็ราชนครินทร์, กองพนัสตัวต่์าง ค่ายตาก
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สิน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่, มูลนิธิขาเทียมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์เป็นตน้ ทัOงนีO เพื=อให้

นกัเรียนไดรั้บประโยชน์สูงสุดในดา้นการพฒันาและคงไวซึ้= งความสามารถทางร่างกาย ลดขอ้จาํกดั 

อนัเป็นสิ=งที=นกัเรียนที=มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื=อนไหวหรือสุขภาพเหล่านีOควรไดรั้บ  

จากผลการประเมินโครงการฟืO นฟูสมรรถภาพทางดา้นร่างกายสาํหรับนกัเรียนที=มี

ความบกพร่องทางดา้นร่างกายหรือการเคลื=อนไหวหรือสุขภาพ ปี 2561 ที=ผา่นมา พบวา่ (1) ขาดการ

ดูแล รักษา ซ่อมบาํรุงจากช่างผูมี้รู้ความชาํนาญเรื=องระบบสระธาราบาํบดัโดยเฉพาะอยา่งสมํ=าเสมอ 

และไม่มีเจ้าหน้าที=ของโรงเรียนดูแลรักษาสระธาราบาํบดัโดยตรง (2) ขาดแคลนบุคลากรด้าน

วิชาชีพกายภาพบาํบดั กิจกรรมบาํบดัที=เรียนจบมาโดยตรงในการให้บริการฟืO นฟูสมรรถภาพ

นกัเรียนเพราะนกัเรียนโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บการบาํบดัฟืO นฟูสมรรถภาพ

ทางร่างกายทุกคน ซึ= งปัจจุบนัมีเพียงนักกายภาพบาํบดั 2 คน นักกิจกรรมบาํบดั 1 คนเท่านัOน ไม่

เพียงพอต่อจาํนวนนกัเรียนที=มีจาํนวนมากถึง 299 คน แต่เพื=อให้โครงการนีOความเขม้แขง็ย ั=งยืน จึง

ไดจ้ดักิจกรรมอบรมพฒันาบุคลากรดา้นการบาํบดัฟืO นฟู มาเสริมโครงการนีO  งานฟืO นฟูสมรรถภาพ

นักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ จึงได้จดัทาํโครงการฟืO นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย

สาํหรับนกัเรียนที=มีความบกพร่องทางดา้นร่างกายหรือการเคลื=อนไหวหรือสุขภาพขึOน  
 

2. วตัถุประสงค์  

1. เพื=อพฒันาและส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายแก่นักเรียนของโรงเรียนศรี

สังวาลยเ์ชียงใหม่ให้เป็นผูที้=มีศกัยภาพในการช่วยเหลือตนเอง ลดอุปสรรคในการเรียนและการ

ดาํรงชีวติประจาํวนั เพื=อเขา้สู่สงัคมไดโ้ดยไม่เป็นภาระแก่ผูอื้=น 

2. เพื=อให้นักเรียนได้รับ รถเข็น และอุปกรณ์ช่วยผูพิ้การอื=นใด ตามความ

จาํเป็นและตามสิทธิของแต่ละบุคคล 

3. เพื=อสร้างเครือข่ายในการฟืO นฟูสมรรถภาพนกัเรียนที=มีความบกพร่องทาง

ร่างกายหรือการเคลื=อนไหวหรือสุขภาพ 
 

3. เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  

1 นกัเรียนร้อยละ 80 ไดรั้บการบาํบดั ฟืO นฟู และพฒันาดา้นสมรรถภาพร่างกาย

ตามความตอ้งการและศกัยภาพของแต่ละบุคคล ตลอดจนไดรั้บคาํแนะนาํในการปฏิบติัตวัในการ

ออกกาํลงักายเพื=อเพิ=มความแข็งแรง การใชร้ถเข็นและอุปกรณ์เครื=องช่วยคนพิการ และป้องกนั

ภาวะแทรกซอ้นที=อาจเกิดขึOนได ้
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2 นักเรียนร้อยละ 90 ที= เข้าร่วมกิจกรรมอาชาบาํบัด มีพฒันาการทางด้าน

ร่างกาย/อารมณ์/สงัคมดีขึOน 

3 นักเรียนร้อยละ 90 ที= เข้าร่วมกิจกรรมธาราบาํบัด มีพฒันาการทางด้าน

ร่างกาย/อารมณ์/สงัคม ดีขึOน 

4 ร้อยละ 90 ของนกัเรียนที=เขา้รับการผา่ตดัแกไ้ขความพิการ ไดรั้บการบาํบดั 

ฟืO นฟู และพฒันาดา้นสมรรถภาพร่างกายตามความตอ้งการและศกัยภาพของแต่ละบุคคล ตลอดจน

ไดรั้บคาํแนะนาํในการปฏิบติัตวัในการออกกาํลงักายเพื=อเพิ=มความแข็งแรง การใช้รถเข็นและ

อุปกรณ์เครื=องช่วยคนพิการ และป้องกนัภาวะแทรกซอ้นที=อาจเกิดขึOนได ้

5 นักเรียนร้อยละ 90 มีรถเข็น/อุปกรณ์เครื= องช่วยคนพิการที=เหมาะสมกับ

สภาพความพิการของแต่ละบุคคล 

6 นักเรียนร้อยละ 90 ไดรั้บการซ่อมบาํรุงรถเข็นและอุปกรณ์เครื=องช่วยคน

พิการที=เหมาะสมและสมํ=าเสมอ 

7 นกัเรียนร้อยละ 95 ไม่เกิดแผลกดทบั 

8 นกัเรียนร้อยละ 90 ที=เขา้ร่วมกิจกรรมยนืเรียนในหอ้งเรียนไม่เกิดภาวะขอ้ยดึ

ติด 

9 ผูที้=เกี=ยวขอ้งมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมพฒันา/ปรับปรุงหอ้งกายภาพบาํบดั

และหอ้งแหล่งเรียนรู้งานฟืO นฟูสมรรถภาพนกัเรียน ร้อยละ 80 

10 ผูที้=เกี=ยวขอ้งมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมประสานความร่วมมือการฟืO นฟู

สมรรถภาพนกัเรียนร้อยละ 90 

11 ผูที้= เกี=ยวขอ้งมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมพฒันาบุคลากรด้านการบาํบดั

ฟืO นฟูร้อยละ 80 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

นักเรียนมีพัฒนาการทางร่างกายที= ดีขึO น มีศักยภาพในเคลื=อนไหว การ

ช่วยเหลือตนเองที=ดีขึOน พึ=งพิงผูอื้=นนอ้ยลงและไม่เกิดภาวะแทรกซอ้น เช่น ขอ้ติด/กลา้มเนืOอหดสัOน 

แผลกดทบั เป็นตน้ และนกัเรียนมีรถเขน็หรืออุปกรณ์เครื=องช่วยคนพิการที=เหมาะสมกบัสภาพความ

พิการของตนเอง 
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4. กจิกรรมและขัNนตอนการดาํเนินงาน 

ขัNนวางแผน (PLAN) ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

1 ศึกษานโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขัOนพืOนฐาน และสาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษ ใน

ส่วนที=เกี=ยวขอ้งกบัโครงการ 

เมษายน 

 

งานฟืO นฟู

สมรรถภาพนกัเรียน 

2 ศึกษาผลการดาํเนินงานโครงการนีO ในรอบปีที=ผา่นมา 

เพื=อนาํมาแกไ้ข ปรับปรุงและพฒันา 

3 ศึกษาบริบทของสถานศึกษา ไม่วา่จะเป็นดา้นสงัคม 

เศรษฐกิจ การเมือง ของชุมชน ผูป้กครอง นกัเรียน

และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 

4 จดัทาํโครงการเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

ขัNนปฏิบัติตามแผน (DO) ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

1 ประชุมคณะกรรมการดาํเนินงานเพื=อชีOแจงโครงการ

และมอบหมายภาระงานตามศกัยภาพและ

ความสามารถ 

เมษายน 

 

งานฟืO นฟู

สมรรถภาพนกัเรียน 

2 ดาํเนินงานตามโครงการฯ โดยมีกิจกรรมที=พฒันา

ตามวตัถุประสงคใ์นภาพรวม ดงันีO  

- เขียนโครงการเสนอผูบ้ริหารเพื=อขออนุมติั 

- แต่งตัOงคณะกรรมการดาํเนินงาน 

- ประชุมชีOแจงรายละเอียด 

- ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานที=เกี=ยวขอ้ง 

- ดาํเนินกิจกรรมตามแผนการดาํเนินงาน 

1) กิจกรรมฟืO นฟูสมรรถภาพร่างกายนกัเรียน 

ตลอดปี

การศึกษา 

ขัNนปฏิบัติตามแผน (DO) ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

 2) กิจกรรมอาชาบาํบดั 

3) กิจกรรมธาราบาํบดั 

4) กิจกรรมผา่ตดัแกไ้ขความพิการ 

5) กิจกรรมจดัทาํ/ จดัหารถเขน็ กายอุปกรณ์ 

เครื=องช่วยคนพิการและซ่อมบาํรุง-ดดัแปลง  

6) กิจกรรมป้องกนัและลดอตัราการเกิดแผลกดทบั 
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7) กิจกรรมงานยนืเรียนในหอ้งเรียน 

8) กิจกรรมพฒันาระบบงานฟืO นฟูสมรรถภาพ

นกัเรียน 

9) กิจกรรมประสานความร่วมมือการฟืO นฟู

สมรรถภาพนกัเรียน 

10) กิจกรรมอบรมพฒันาบุคลากร 

ขัNนตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (CHECK) ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

1 ผูบ้ริหาร หรือ คณะกรรมการประเมินผล นิเทศ

ติดตามการดาํเนินงาน และคอยอาํนวยความสะดวก

ในการดาํเนินกิจกรรมของผูที้=เกี=ยวขอ้งใหเ้ป็นไปดว้ย

ความเรียบร้อยและตามภาระงานที=โครงการกาํหนด 
 

ตลอดปี

การศึกษา  

งานฟืO นฟู

สมรรถภาพนกัเรียน 

ขัNนปรับปรุงแก้ไข (ACT) ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

1 สรุปประเมินโครงการฯ รายกิจกรรมและภาพรวม

ของโครงการ 

มีนาคม  งานฟืO นฟู

สมรรถภาพนกัเรียน 

2 จดัทาํรายงานโครงการฯ เป็นรูปเล่ม นาํเสนอต่อ

ผูบ้ริหาร 
 

5. สถานทีPดาํเนินโครงการ 

โรงเรียนศรีสงัวาลเชียงใหม่ 
 

6. งบประมาณ 

6.1 ใชง้บประมาณจากแผนงาน รวมระยะ 2 ปี จาํนวน 1,261,000 บาท  

ปีการศึกษา 2562 : 1,144,000 บาท 

ปีการศึกษา 2563 : 117,000 บาท 
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6.2 รายละเอียดการใชง้บประมาณ  

ที= รายการ 

เงินงบประมาณ 
เงินนอก 

งบประมาณ 

รวม 

(บาท) 
ตอบ

แทน 

ใช้

สอย 
วสัดุ รวม 

ปีการศึกษา 2562 

1 กิจกรรมฟืO นฟู

สมรรถภาพร่างกาย

นกัเรียน 

  5,000 5,000  5,000 

2 กิจกรรมอาชาบาํบดั   4,000 4,000  5,000 

3 กิจกรรมธาราบาํบดั   3,000 3,000 1,103,000 1,103,000 

4 กิจกรรมผา่ตดัแกไ้ข

ความพิการ 

  2,000 2,000  2,000 

5 กิจกรรมจดัทาํ/ 

จดัหารถเขน็ กาย

อุปกรณ์ เครื=องช่วย

คนพิการและซ่อม

บาํรุง-ดดัแปลง  

  8,000 8,000  8,000 

6 กิจกรรมป้องกนัและ

ลดอตัราการเกิดแผล

กดทบั 

  3,000 3,000  3,000 

7 กิจกรรมงานยนืเรียน

ในหอ้งเรียน 

  3,000 3,000  3,000 

8 กิจกรรมพฒันา

ระบบงานฟืO นฟู

สมรรถภาพนกัเรียน 

  

4,000 4,000  4,000 

9 กิจกรรมประสาน

ความร่วมมือการ

ฟืO นฟูสมรรถภาพ

นกัเรียน 

  2,000 2,000  2,000 
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ที= รายการ 

เงินงบประมาณ 
เงินนอก 

งบประมาณ 

รวม 

(บาท) 
ตอบ

แทน 

ใช้

สอย 
วสัดุ รวม 

10 กิจกรรมอบรม

พฒันาบุคลากร 
4,000 - 6,000 10,000 - 10,000 

ปีการศึกษา 2563 

1 กิจกรรมฟืO นฟู

สมรรถภาพร่างกาย

นกัเรียน 

- - 5,000 5,000 - 5,000 

2 กิจกรรมอาชาบาํบดั - 4,000 1,000 5,000 - 5,000 

3 กิจกรรมธาราบาํบดั - - 4,000 4,000 40,000 44,000 

4 กิจกรรมผา่ตดัแกไ้ข

ความพิการ 
- - 2,000 2,000 - 2,000 

5 กิจกรรมจดัทาํ/จดัหา

รถเขน็ กายอุปกรณ์ 

เครื=องช่วยคนพิการ

และซ่อมบาํรุง-

ดดัแปลง  

- - 12,000 12,000 25,000 37,000 

6 กิจกรรมพฒันาหอ้ง

ฟืO นฟูสมรรถภาพ

นกัเรียน 

- - 6,000 6,000 - 6,000 

7 กิจกรรมอบรม

พฒันาบุคลากร 
5,000 - 5,000 10,000 10,000 22,000 

รวม      1,261,,000 
 

7. การประเมนิผล 

ตัวบ่งชีNความสําเร็จ วธีิการประเมิน เครืPองมือทีPใช้ 

ด้านปริมาณ 

1. นกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ร้อยละ 

100 ไดรั้บการบาํบดั ฟืO นฟู และพฒันาดา้น

  

- แบบประเมินทาง

กายภาพบาํบดั 
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ตัวบ่งชีNความสําเร็จ วธีิการประเมิน เครืPองมือทีPใช้ 

สมรรถภาพร่างกายตามความตอ้งการและศกัยภาพ

ของแต่ละบุคคล ตลอดจนไดรั้บคาํแนะนาํในการ

ปฏิบติัตวัในการออกกาํลงักายเพื=อเพิ=มความ

แขง็แรง การใชร้ถเขน็และอุปกรณ์เครื=องช่วยคน

พิการ และป้องกนัภาวะแทรกซอ้นที=อาจเกิดขึOนได ้

- ประเมิน

สมรรถภาพทาง

ร่างกายนกัเรียน 

- แบบประเมินทาง

กิจกรรมบาํบดั 

2. นกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ร้อยละ 90 

ที=เขา้ร่วมกิจกรรมอาชาบาํบดั มีพฒันาการทางดา้น

ร่างกาย/อารมณ์/สงัคมดีขึOน 

- การทดสอบ 

- การสงัเกต 

-แบบประเมิน GMFM 

-แบบประเมิน VFIM 

- แบบสงัเกตพฤติกรรม

ทางดา้นอารมณ์ สงัคม 

3. .นกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ร้อยละ 

90 ที=เขา้ร่วมกิจกรรมธาราบาํบดั มีพฒันาการ

ทางดา้นร่างกาย/อารมณ์/สงัคมดีขึOน 

- การทดสอบ 

- การสงัเกต 

-แบบประเมิน GMFM 

-แบบประเมิน VFIM 

- แบบสงัเกตพฤติกรรม 

4. นกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ร้อยละ 90 

ที=เขา้รับการผา่ตดัแกไ้ขความพิการไดรั้บการบาํบดั 

ฟืO นฟู และพฒันาดา้นสมรรถภาพร่างกายตามความ

ตอ้งการและศกัยภาพของแต่ละบุคคล ตลอดจน

ไดรั้บคาํแนะนาํในการปฏิบติัตวัในการออกกาํลงั

กายเพื=อเพิ=มความแขง็แรง การใชร้ถเขน็และ

อุปกรณ์เครื=องช่วยคนพิการ และป้องกนั

ภาวะแทรกซอ้นที=อาจเกิดขึOนได ้

- การทดสอบ 

- การสงัเกต 

- แบบทดสอบความรู้

ความเขา้ใจ 

 

5. นกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ร้อยละ 80 

มีรถเขน็/ อุปกรณ์เครื=องช่วยคนพิการที=เหมาะสม

กบัสภาพความพิการของตนเอง 

- การสาํรวจ 

 

-แบบสาํรวจรถเขน็/

อุปกรณ์เครื=องช่วยคน

พิการ 

 

6. .นกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ร้อยละ 

80ไดรั้บการซ่อมบาํรุงรถเขน็และอุปกรณ์

เครื=องช่วยคนพิการที=เหมาะสมและสมํ=าเสมอ 

- การสาํรวจ 

 

- แบบบนัทึกการซ่อม

บาํรุงรถเขน็และอุปกรณ์

เครื=องช่วยคนพิการ 

7. .นกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ร้อยละ 

80 ไม่เกิดแผลกดทบั 

- การสงัเกต -แบบสงัเกต การเกิดแผล

กดทบัของนกัเรียน
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ตัวบ่งชีNความสําเร็จ วธีิการประเมิน เครืPองมือทีPใช้ 

โรงเรียนศรีสงัวาลย์

เชียงใหม่ 

8. นกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ร้อยละ 90 

ที=เขา้ร่วมกิจกรรมยนืเรียนในหอ้งเรียนไม่เกิดภาวะ

ขอ้ยดึติด 

- การประเมิน

ช่วงการ

เคลื=อนไหว 

-แบบประเมินช่วงการ

เคลื=อนไหว 

9. ผูที้=เกี=ยวขอ้ง ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อ

กิจกรรมพฒันาระบบงานฟืO นฟูสมรรถภาพนกัเรียน

อยูใ่นระดบัดีขึOนไป 

- ประเมินความ

พึงพอใจ 

-แบบประเมินความพึง

พอใจต่อกิจกรรมพฒันา

ระบบงานฟืO นฟู

สมรรถภาพนกัเรียน 

10.ผูที้=เกี=ยวขอ้ง ร้อยละ 90 ความพึงพอใจต่อ

กิจกรรมประสานความร่วมมือการฟืO นฟู

สมรรถภาพนกัเรียนอยูใ่นระดบัดีขึOนไป 

- ประเมินความ

พึงพอใจ 

-แบบประเมินความพึง

พอใจต่อกิจกรรม

ประสานความร่วมมือการ

ฟืO นฟูสมรรถภาพ 

11.ผูที้=เกี=ยวขอ้ง ร้อยละ 90 ความพึงพอใจต่อ

กิจกรรมอบรมพฒันาบุคลากรดา้นบาํบดัฟืO นฟู อยู่

ในระดบัดีขึOนไป 

- ประเมินความ

พึงพอใจ 

-แบบประเมินความพึง

พอใจต่อกิจกรรมอบรม

พฒันาบุคลากรดา้นบาํบดั

ฟืO นฟู 

ด้านคุณภาพ 

นกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่มีพฒันาการ

ทางร่างกายที=ดีขึOน มีศกัยภาพในเคลื=อนไหว การ

ช่วยเหลือตนเองที=ดีขึOน พึ=งพิงผูอื้=นนอ้ยลงและไม่

เกิดภาวะแทรกซอ้น เช่น ขอ้ติด/ กลา้มเนืOอหดสัOน 

แผลกดทบั เป็นตน้ และนกัเรียนมีรถเขน็หรือ

อุปกรณ์เครื=องช่วยคนพิการที=เหมาะสมกบัสภาพ

ความพิการของตนเอง 

 

- ประเมิน

สมรรถภาพทาง

ร่างกายนกัเรียน 

- การสาํรวจ 

 

 

- แบบประเมินทาง

กายภาพบาํบดั 

- แบบประเมินทาง

กิจกรรมบาํบดั 

- แบบสาํรวจรถเขน็และ

อุปกรณ์เครื=องช่วยคน

พิการ 
 

8. ผลทีPคาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนมีพฒันาการทางด้านร่างกายที=ดีขึO นไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนอันไม่พึง

ประสงค ์ตลอดจนมีรถเขน็และเครื=องช่วยเดินที=เหมาะกบัสภาพความพิการของตนเอง 
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9. หน่วยงานทีPเกีPยวข้อง 

- ภาควชิาออร์โธปิดิกศ ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

- ภาควชิาเวชศาสตร์ฟืO นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

- ภาควชิากายภาพบาํบดั คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

- ภาควชิากิจกรรมบาํบดั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

- สถาบนัพฒันาการเดก็ราชนครินทร์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

- กองพนัสตัวต่์าง ค่ายตากสิน กรมการสตัวท์หารบก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

- มูลนิธิขาเทียมในสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
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กจิกรรมส่งเสริมอาชีพเพืPอการมีงานทาํ ปีการศึกษา 2562-2563 

ฝ่าย      บริหารงานวชิาการ 

หมวด /งาน    อาชีพเพื=อการมีงานทาํ 

ลกัษณะโครงการ   กิจกรรมต่อเนื=อง 

ระยะเวลาดาํเนินงาน  ปีการศึกษา 2562-2563 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ขอ้ 1. พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและ

ส่งเสริมความสามารถดา้นเทคโนโลยเีพื=อเป็นเครื=องมือการเรียนรู้ 

      ขอ้ 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั=วถึงครอบคลุมผูเ้รียนไดรั้บโอกาส

ในการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 

      ขอ้ 5. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาเนน้การมีส่วนร่วมจาก

ทุกภาคส่วน  

สนองกลยุทธ์ สศศ.  ขอ้ 1. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท้ั=วถึง ผูเ้รียนไดเ้รียนตามศกัยภาพ 

      ขอ้ 6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจดัการศึกษาของทุกภาคส่วน 

สนองกลยุทธ์ องค์กร  ขอ้ 1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนรอบดา้น ทัOงพฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ 

สงัคม  สติปัญญา และงานอาชีพ 

       ขอ้ 3 พฒันาประสิทธิภาพการจดัการศึกษาโดยเนน้การศึกษาโดยเนน้การ

มีส่วนร่วมของ ชุมชน มีการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ ผลการดาํเนินงานของโรงเรียนอยา่งต่อเนื=อง 

สนองมาตรฐาน สมศ. มาตรฐานคุณภาพการศึกษาดา้นผูเ้รียน 

       มาตรฐานที= 3 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองรัก

การเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื=อง 

       มาตรฐานที= 5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะที=จาํเป็นตามหลกัสูตร 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 ปีการศึกษา 2562 : นางธญัลกัษณ์ ตน้หนองดู่/ นายเสฐียรพงษ ์อาศนะ 

 ปีการศึกษา 2563 : นางธญัลกัษณ์ ตน้หนองดู่/ นายเสฐียรพงษ ์อาศนะ 

 

1. หลกัการและเหตุผล 

โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่มีการจดัการเรียนการสอนดา้นอาชีพโดยส่งเสริม

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้นกัเรียนไดเ้ลือกงานอาชีพตามความสนใจคือ งานเกษตร

จะมีโครงการปลูกผกัไฮโดรโพนิกส์,การปลูกพืชผกัสวนครัว ,โครงการเลีO ยงปลาในกระชงั,การ

เพาะเห็ด ตลอดจนการนาํพืชผลทางการเกษตรออกจาํหน่ายภายในโรงเรียน และจาํหน่ายในชุมชน
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รอบๆโรงเรียน งานคหกรรม ให้นกัเรียนไดรู้้จกัขัOนตอนการทาํขนมและเครื=องดื=ม อาหารตามสั=ง 

การทาํผลิตภณัฑสิ์นคา้ต่างๆ และการจดัจาํหน่ายภายในและภายนอกโรงเรียน งานประดิษฐ ์มุ่งเนน้ 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ=น เช่น การทาํตุงลา้นนา,ตอ้งลายลา้นนา,การทาํดอกไมไ้หวซึ= งเป็นเครื=องประดบั

ลา้นนา และการทาํของชาํร่วยต่างๆจาํหน่ายใหก้บัร้านคา้เครือข่ายในชุมชน ซึ= งงานอาชีพที=นกัเรียน

ไดฝึ้กจะมีการนาํออกสาธิตตามงานต่างๆที=ไดรั้บเชิญ โรงเรียนจดัให้มีการเรียนการสอนโครงงาน

อาชีพในทุกช่วงชัOน เพื=อเตรียมพืOนฐาน และพฒันาผูเ้รียนให้เกิดทกัษะ และมีเจตคติที=ดีต่ออาชีพ

สุจริต อีกทัOงครูมีการสอน และจดัโครงการที=ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีโอกาสไดฝึ้กการทาํงานเป็นลาํดบั

ขัOนตอน และการทาํงานร่วมกบัผูอื้=น นกัเรียนมีส่วนร่วมในการนาํเสนอ และจาํหน่ายผลงานอาชีพ

ทัOงภายในและภายนอกสถานศึกษา ไดเ้ขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรม

ระดบัภาคและระดบัประเทศ ทาํให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการทาํงาน มีรายไดเ้ป็นของตนเอง มีความ

ภาคภูมิใจ และอยูร่่วมกนัในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  

จากผลการประเมินและสรุปผลการดาํเนินงานการปีการศึกษา 2561 พบว่า 1. มี

ความแตกต่างดา้นศกัยภาพของนักเรียนแต่ละคนในการทาํงาน ทาํให้ไม่สามารถทาํกิจกรรมได้

บรรลุตามเป้าหมาย ดงันัOน งานส่งเสริมอาชีพเพื=อการมีงานทาํ จึงไดจ้ดักิจกรรม 1) แบ่งกลุ่มนกัเรียน

ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล ในแต่ละอาชีพเพื=อใหส้ามารถทาํกิจกรรมไดส้าํเร็จตามเป้าหมาย โดย

ฝึกทกัษะความชาํนาญในทาํงานอาชีพหลกัในโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ กลุ่มงานเกษตรกรรม 

คหกรรม อุตสาหกรรม ความคิดสร้างสรรคแ์ละการบริการ โดยมีนกัเรียนกลุ่มสนใจในแต่ละอาชีพ

ฝึกทาํงาน จาํนวน 9 อาชีพ แต่เพื=อให้โครงการนีO มีความเขม้แขง็/ยั=งยืน จึงไดจ้ดักิจกรรม1)ส่งเสริม

อาชีพเพื=อการมีงานทาํ ทุกวนัพฤหสับดี โดยฝึกทกัษะอาชีพแก่นกัเรียนทุกคนตามความเหมาะสม

แต่ละช่วงชัOนใหห้ลากหลายเพิ=มมากขึOนรองรับ 
 

2. วตัถุประสงค์ 

    2.1 เพื=อใหน้กัเรียนมีทกัษะในการพึ=งพาตนเองและทาํงานร่วมกบัผูอื้=นได ้

    2.2 เพื=อให้นกัเรียนมีความรู้และทกัษะในการทาํงาน มุ่งมั=นทาํงานจนสําเร็จและ

ภูมิใจในผลงานของตนเอง 

2.3 เพื=อใหน้กัเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลกัษณะที=พึงประสงคที์=จาํเป็นต่อการ

ทาํงานและมีเจตคติที=ดีต่ออาชีพสุจริต 

    2.4 เพื=อใหน้กัเรียนปฏิบติัตนตามแนวคิดหลกัของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. เป้าหมาย 

    เป้าหมายเชิงปริมาณ 

     1. นกัเรียนร่วมโครงการ ทุกระดบัชัOน ร่วมโครงการ ร้อยละ 80 

     2. คณะผูบ้ริหาร ครูและบุคลากร ร่วมโครงการ ร้อยละ 80 

    เป้าหมายเชิงคุณภาพ ร้อยละ 

     1. นกัเรียนมีความตระหนกัและเห็นคุณค่าของการทาํงาน ร้อยละ 80 

     2. นกัเรียน สามารถตดัสินใจเลือกงานหรืออาชีพที=ตนเองถนดัและสนใจได ้

ร้อยละ 80 

     3. นกัเรียน มีทกัษะในการทาํงาน มุ่งมั=นทาํงานจนสาํเร็จ ร้อยละ 80 

     4. นกัเรียนปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 80 
 

4. กจิกรรมและขัNนตอนการดาํเนินงาน 

ขัOนวางแผน (PLAN) ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

1 ศึกษาสภาพปัญหาและผลการดาํเนินงานจากปีที=

ผา่นมา 

เมษายน นางธญัลกัษณ์ ตน้หนองดู่ 

นายเสฐียรพงษ ์อาศนะ 

2 จดัทาํแผนและขออนุมติัโครงการ 

3 ประชุมผูมี้ส่วนเกี=ยวขอ้ง 

4 แต่งตัOงคณะกรรมการดาํเนินงาน 

5 กาํหนดปฏิทินการดาํเนินงาน  

ขัOนปฏิบติัตามแผน (DO) ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

1. ดาํเนินงานตามแผนโครงการดงันีO   คณะครูงานอาชีพ 

ขัOนปฏิบติัตามแผน (DO) ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

 กิจกรรมที= 1 ) ฝึกทกัษะความชาํนาญในทาํงาน

อาชีพหลกัในโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ กลุ่ม

งานเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรม ความคิด

สร้างสรรคแ์ละการบริการ โดยมีนกัเรียนกลุ่ม

สนใจในแต่ละอาชีพฝึกทาํงาน จาํนวน 9 อาชีพ 

ไดแ้ก่ 

อาชีพการปลูกผกัปลอดสารพิษ (Hydroponicce) 

อาชีพการเลีOยงปลาในกระชงั 

ตลอดปี

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

นายคมสตัน์ ใหม่พรหม 

นางสาวธนะรัชต ์ศรีเสมอ 

นายเสฐียรพงษ ์อาศนะ 

วา่ที= ร.ต.ประสิทธิX   

ศกัดิX เจริญชยักลุ 

นางธญัลกัษณ์ ตน้หนองดู่ 

นางสาวบวัเรียม พรมจีน 

นายเจษฎา ชนะเดช 
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อาชีพช่างทองหลวง 

อาชีพกาแฟและเครื=องดื=ม 

อาชีพการพิมพภ์าพลงบนแกว้มคั 

อาชีพนํOาดื=มเดก็ดี 

อาชีพซ่อมโทรศพัทมื์อถือและคอมพิวเตอร์ 

อาชีพร้านคา้สวสัดิการโรงเรียน 

อาชีพควัยอ้งลา้นนา 

กิจกรรมที= 2) ส่งเสริมอาชีพเพื=อการมีงานทาํ ฝึก

ทกัษะอาชีพแก่นกัเรียนทุกคนตามความเหมาะสม

แต่ละช่วงชัOน ใหห้ลากหลายเพิ=มมากขึOน 

 

 

ทุกวนั

พฤหสับดี 

 

นายสืบศกัดิX  จอมธรรม 

 

 

 

 

 

ครูงานอาชีพทุกคน 

 

ขัOนตรวจสอบการปฏิบติัตามแผน (CHECK) ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

1 การนิเทศ กาํกบัติดตาม การดาํเนินงานและ

ประเมินผลการดาํเนินโครงการส่งเสริมอาชีพเพื=อ

การมีงานทาํ 

ตลอดปี

การศึกษา 

 

นางธญัลกัษณ์ ตน้หนองดู่ 

 

2 ประเมินผลการดาํเนินโครงการส่งเสริมอาชีพเพื=อ

การมีงานทาํ 

3 รายงานผลการดาํเนินงานต่อผูบ้งัคบับญัชาและ

สาธารณชน 

ขัOนปรับปรุงแกไ้ข (ACT) ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

1 นาํผลการประเมินมาแจง้ผูเ้กี=ยวขอ้ง และใชเ้ป็น

ขอ้มูลในการจดักิจกรรมในปีการศึกษา 2559 

สิOนปี

การศึกษา 

นางธญัลกัษณ์ ตน้หนองดู่ 

 
 

5. สถานทีPดาํเนินโครงการ 

โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 
 

6. งบประมาณ 

6.1 ใชง้บประมาณจากแผนงาน รวมระยะ 2 ปี จาํนวน 82,000 บาท  

     ปีการศึกษา 2562 : 2,000 บาท 

     ปีการศึกษา 2563 : 80,000 บาท 
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6.2 รายละเอียดการใชง้บประมาณ  

ที= รายการ 

เงินงบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวม ตอบ

แทน 
ใชส้อย วสัดุ รวม 

ปีการศึกษา 2562 

1 กิจกรรมที= 1 ) ฝึกทกัษะ

ความชาํนาญในทาํงาน

อาชีพหลกัในโรงเรียนศรี

สงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

- - - - - - 

2 กิจกรรมที= 2) ส่งเสริม

อาชีพเพื=อการมีงานทาํ ทุก

วนัพฤหสับดี 

- - 2,000 2,000 - 2,000 

ปีการศึกษา 2563 

1 กิจกรรม การเรียนการ

สอนนกัเรียน 8 อาชีพ

หลกั  

      

2 กิจกรรม อบรมผูส้อนงาน

สถานประกอบการเพื=อนาํ

นกัเรียนไปฝึกงานสถาน

ประกอบการจริง Job 

Coach 

 60,000  60,000  60,000 

3 กิจกรรม เปิดบา้นอาชีพ  20,000  20,000  20,000 

รวม      82,000 
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7.การประเมนิผล  

ตวับ่งชีOความสาํเร็จ วธีิการประเมิน เครื=องมือที=ใช ้

ดา้นปริมาณ 

1.นกัเรียนจาํนวน 299 คน เขา้ร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพ

เพื=อการมีงาน  

การสงัเกต 

การสอบถาม 

แบบสงัเกต 

แบบสอบถาม 

ดา้นคุณภาพ 

 1. นกัเรียนมีความตระหนกัและเห็นคุณค่าของการทาํงาน 

ร้อยละ 80 

2. นกัเรียนสามารถตดัสินใจเลือกงานหรืออาชีพที=ตนเอง

ถนดัและสนใจได ้ร้อยละ 80 

 3. นกัเรียน มีทกัษะในการทาํงาน มุ่งมั=นทาํงานจนสาํเร็จ 

ร้อยละ 80 

 4. นกัเรียนปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 80 

5.นกัเรียนครูผูป้กครอง มีความพึงพอใจโครงการอาชีพเพื=อ

การมีงานทาํ ร้อยละ 80  

การสงัเกต 

การสอบถาม 

 

แบบสงัเกต 

แบบสอบถาม 

 

8. ผลทีPคาดว่าจะได้รับ  

นกัเรียนโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ทุกคน มีทกัษะในการประกอบอาชีพตาม

ความถนดัและความสนใจ สามารถนาํไปประกอบอาชีพในอนาคตได ้
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ส่วนทีN 5 
 

การบริหารโครงการสู่การปฏบิัต ิ
 

การนาํโครงการไปสู่การปฏิบติัเกี=ยวขอ้งกบัหลายภาคส่วน องค์กรและบุคคล

หลากหลาย จาํเป็นตอ้งสร้างปัจจยัแห่งความสาํเร็จ กลไกบริหารแผน การติดตามและประเมินผล

แผนอยา่งเป็นระบบ ดงันีO  
 

1. ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

ปัจจยัที=เป็นเงื=อนไขความสาํเร็จ (Key Success Factor) ที=ตอ้งเสริมสร้างความพร้อม

เชิงยทุธศาสตร์รองรับการจดัการศึกษาสาหรับคนพิการสู่สมัฤทธิX ผล ประกอบดว้ย 

1.1 การนําองค์กร  สรรหาและพัฒนาผู ้บริหารองค์กรให้เป็นผู ้นําการ

เปลี=ยนแปลง (Transformational Leadership) เพื=อการนาองคก์รที=มุ่งเนน้สร้างค่านิยมร่วม (Shared 

Value) และเป็นตน้แบบ (Modeling) ธรรมาภิบาล และวฒันธรรมเชิงคุณภาพ 

1.2 องค์กรสมรรถนะสูง เสริมสร้างหน่วยงานให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

(HPO : High Performance Organization) ที=มุ่งเนน้ยุทธศาสตร์ บริหารจดัการทรัพยากรบุคคลโดย

ยึดสมรรถนะเป็นฐาน  (Competency-based Human Resource Management) และองค์กรแห่ง

นวตักรรม (Innovation Organization) 

1.3 เครือข่ายการมีส่วนร่วม สร้างและขยายภาคีเครือข่ายการจดัการศึกษาให้

กวา้งขวาง เขม้แขง็ ทัOงภาครัฐ องคก์ร พฒันาเอกชน (NGOs) ประชาชน และครอบครัว บนหลกัการ 

“A-F-P-P” (Area-Function-Participation-People) ในฐานะหุ้นส่วนบริหารจัดการ  (Partnership 

Networking) 

1.4 ผูป้กครองศึกษา (Parents Education) ครอบครัวเป็นหน่วยสําคญัต่อการ

พฒันาสมรรถนะและยกระดบัคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ= งตอ้งตระหนกัรู้และเขา้มามีส่วนร่วมการ

ฟืO นฟูและพฒันาการในทุกดา้น โดยการจดัการดา้นผูป้กครองศึกษา (Parents Education) และสร้าง

เวทีการมีส่วนร่วมอยา่งเป็นระบบและต่อเนื=อง 
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2. กลไกการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

เพื=อสร้างความเชื=อมโยงบูรณาการทิศทางและยทุธศาสตร์การพฒันาสู่การปฏิบติัที=

มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนบนหลกัการ A-F-P-P จึงกาํหนดกลไกบริหารแผนสู่การ

ปฏิบติั ดงันีO  

2.1 การสื=อสารสาธารณะ การสื=อสารทิศทางและยุทธศาสตร์การพฒันาต่อ

สาธารณะผา่นช่องทางการสื=อสารที=หลากหลาย เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย จะสร้างการรับรู้ ยอมรับและ

ร่วมขบัเคลื=อนแผนสู่การปฏิบติั 

2.2 ประกาศระเบียบวาระ (Agenda to be…) การประกาศระเบียบวาระวา่ดว้ย

การศึกษาสาหรับคนพิการ จะสร้างกระแสความตระหนักร่วมและเป็นสัญญาประชาคมต่อ

สาธารณะ ส่งผลให้เกิดพลงัการขบัเคลื=อนสู่ความสําเร็จในลกัษณะ “ร่วมกันทาํงานใหญ่ เพื=อ

เป้าหมายเดียวกนั” “Hollywood Model” 

2.3 จัดทาํบันทึกความเข้าใจ (MOU: Memorandum of Understanding) การ

จดัทาํบนัทึกความเขา้ใจเป็นเครื=องมือเปิดเวทีการประสานยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วม หรือ

ประชารัฐ ตามบทบาทภารกิจองคก์รในฐานะเจา้ภาพหลกั (Ownership) เจา้ภาพร่วม(Partnership) 

หรือผูส้นบัสนุน (Supporter) เพื=อเสริมสร้างพลงัการขบัเคลื=อนยทุธศาสตร์สู่การปฏิบติั 

2.4 จดัทาํแผนปฏิบติัการ หน่วยงานภาครัฐ องคก์รปกครองทอ้งถิ=น องคก์ร

พฒันาเอกชน NGOs และชุมชน จดัทาํแผนปฏิบติัการตามภารกิจและบทบาทที=ไดรั้บมอบหมาย

ตามบนัทึกขอ้ตกลงความเขา้ใจ (Memorandum of Understanding: MOU) โดยหน่วยงานกลางจะนา

แผนปฏิบติัการดงักล่าวสังเคราะห์เป็น “แผนปฏิบติัการร่วม” เพื=อการกาํกบั ติดตาม ประเมิน และ

รายงานผล 

2.5 การเสริมสร้างพลงัขบัเคลื=อน การเสริมสร้างแรงจูงใจ (Incentive) ทัO ง

หน่วยงานผูป้ฏิบติังานและคนพิการที=ประสบ ผลสาํเร็จ มีผลงานที=เป็นเลิศ (Best Practices) 

2.6 การติดตามและประเมินผล หน่วยงานกลางจะติดตามและประเมินผลการ

ขบัเคลื=อนแผนอย่างเป็นระบบ พร้อมนาํผลการดาํเนินงานเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัเพื=อปรับแผนให้

เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

2.7 การรายงานผล การรายงานผลการดาํเนินงานตามแผน โดยการสื=อสาร

ภายในองคก์ร ภาคีเครือข่ายและสาธารณะอย่างเป็นระบบ เพื=อการเพิ=มประสิทธิภาพการบริหาร

แผน และการรายงานผลต่อสาธารณะ (Public Report) จะเป็นการสร้างแรงกระตุน้การมีส่วนร่วม

และการตรวจสอบสาธารณะ (Public Audit) 
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3. การประเมนิผลโครงการ 

การประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ โดยจะประเมินทัOงก่อน

ดาํเนินการ (Pre-Evaluation) ระหว่างดาํเนินการ (Formative Evaluation) และสิOนสุดดาํเนินการ 

(Summative Evaluation) โดยกาํหนด ตวัชีOวดัความสาํเร็จ และค่าเป้าหมาย ดงันีO  

กิจกรรมประเมินแรกรับนกัเรียน กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน กิจกรรม

ฟืO นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยันกัเรียน และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื=อการมีงานทาํ 
 

3.1 กิจกรรมประเมินแรกรับนกัเรียน 

ทีP ตัวชีNวดัความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย 

1 นกัเรียนผา่นการประเมินตามศกัยภาพความสามารถพืOนฐานของแต่ละ

คน ในระดบัชัOนอนุบาล, ระดบัชัOนประถมศึกษาปีที= 1, ระดบัชัOน

มธัยมศึกษาปีที= 1, และระดบัชัOนประกาศนียบตัรวชิาชีพปีที= 1 

ร้อยละ 80 

2 ผูป้กครอง มีความพึงพอใจกิจกรรมประเมินแรกรับนกัเรียน  ร้อยละ 80 
 

3.2 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

ทีP ตัวชีNวดัความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย 

1 นกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ไดรั้บการดูแลช่วยเหลือผา่นงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งครอบคลุมทุกดา้น  

ร้อยละ 90 

2 นกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ไดรั้บการติดตามเยี=ยมบา้นอยา่ง

ทั=วถึงและมีวธีิการที=หลากหลาย 

ร้อยละ 80 

3 นกัเรียนแกนนาํจิตอาสา มีความรู้ความเขา้ใจในการดูแลช่วยเหลือ

เพื=อนๆและนอ้งๆในการปฐมพยาบาล หรือการช่วยเหลือตนเองใน

ชีวติประจาํวนั เช่น การอาบนํOา การแต่งกายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ร้อยละ 80 

4 นกัเรียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข มีทกัษะในการดาํเนินชีวติ สามารถดาํรง

ตนอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสมตามศกัยภาพ 

ร้อยละ85 

5 โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่มีเครือข่ายและผูเ้กี=ยวมีส่วนร่วมในการวาง

แผนการจดัการศึกษาที=เหมาะสมกบันกัเรียน ที=ไม่สามารถมาเขา้เรียน

ต่อเนื=องได ้

ร้อยละ 80 

6 นกัเรียนแกนนาํมีความรู้ความเขา้ใจในการดูแลตนเองใหป้ลอดภยัจาก

โรคต่างๆรวมทัOงสามารถเป็นแกนนาํในการดูแลผูอื้=นได ้ 

ร้อยละ 85 
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ทีP ตัวชีNวดัความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย 

7 นกัเรียนมีทกัษะชีวติ รู้จกัป้องกนัตนเองจากยาเสพติด มีระเบียบวนิยั มี

คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที=พึงประสงค ์

ร้อยละ 85 

8 นกัเรียน มีทกัษะชีวติ มีความรู้ความเขา้ใจเกี=ยวกบัยาเสพติด และวธีิ

ป้องกนัตนเองใหห่้างไกลยาเสพติด สามารถนาํความรู้ไปใชใ้น

ชีวติประจาํวนัและสามารถนาํความรู้ที=ไดรั้บไปถ่ายทอดใหบุ้คคลอื=นได้

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ร้อยละ 80 

9 นกัเรียนแกนนาํมีทศันคติและความคิดเชิงบวก และมีจิตสาธารณะใน

การดาํเนินชีวติประจาํวนัสามารถนาํความรู้ที=ไดรั้บจากกิจกรรมไป

ประยกุตใ์ชใ้นโรงเรียน และในชีวติประจาํวนัได ้

ร้อยละ 80 

10 นกัเรียน มีความรู้ความเขา้ใจเกี=ยวกบัเพศศึกษา โรคติดต่อทาง

เพศสมัพนัธ์และอนามยัเจริญพนัธ์และนาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนั

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ร้อยละ 90 

11 นกัเรียนแกนนาํ มีความรู้เกี=ยวกบัอนามยัในช่องปาก การดูแลสุขภาพ

ช่องปากที=ถูกวธีิ 

ร้อยละ 90 

 

3.3 กิจกรรมฟืO นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยันกัเรียน 

ทีP ตัวชีNวดัความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย 

1 นกัเรียน ไดรั้บการบาํบดั ฟืO นฟู และพฒันาดา้นสมรรถภาพร่างกายตาม

ความตอ้งการและศกัยภาพของแต่ละบุคคล ตลอดจนไดรั้บคาํแนะนาํ

ในการปฏิบติัตวัในการออกกาํลงักายเพื=อเพิ=มความแขง็แรง การใช้

รถเขน็และอุปกรณ์เครื=องช่วยคนพิการ และป้องกนัภาวะแทรกซอ้นที=

อาจเกิดขึOนได ้

ร้อยละ 80 

2 นกัเรียน ที=เขา้ร่วมกิจกรรมอาชาบาํบดั มีพฒันาการทางดา้นร่างกาย/

อารมณ์/สงัคมดีขึOน 

ร้อยละ 90 

3 นกัเรียน ที=เขา้ร่วมกิจกรรมธาราบาํบดั มีพฒันาการทางดา้นร่างกาย/

อารมณ์/สงัคม ดีขึOน 

ร้อยละ 90 

4 นกัเรียนที=เขา้รับการผา่ตดัแกไ้ขความพิการ ไดรั้บการบาํบดั ฟืO นฟู และ

พฒันาดา้นสมรรถภาพร่างกายตามความตอ้งการและศกัยภาพของแต่ละ

บุคคล ตลอดจนไดรั้บคาํแนะนาํในการปฏิบติัตวัในการออกกาํลงักาย

ร้อยละ 90 
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ทีP ตัวชีNวดัความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย 

เพื=อเพิ=มความแขง็แรง การใชร้ถเขน็และอุปกรณ์เครื=องช่วยคนพิการ 

และป้องกนัภาวะแทรกซอ้นที=อาจเกิดขึOนได ้

 

5 นกัเรียน มีรถเขน็/อุปกรณ์เครื=องช่วยคนพิการที=เหมาะสมกบัสภาพ

ความพิการของแต่ละบุคคล 

ร้อยละ 90 

6 นกัเรียน ไดรั้บการซ่อมบาํรุงรถเขน็และอุปกรณ์เครื=องช่วยคนพิการที=

เหมาะสมและสมํ=าเสมอ 

ร้อยละ 90 

7 นกัเรียน ไม่เกิดแผลกดทบั ร้อยละ 95 

8 นกัเรียน ที=เขา้ร่วมกิจกรรมยนืเรียนในหอ้งเรียนไม่เกิดภาวะขอ้ยดึติด ร้อยละ 90 

9 ผูที้=เกี=ยวขอ้งมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมพฒันา/ปรับปรุงหอ้ง

กายภาพบาํบดัและหอ้งแหล่งเรียนรู้งานฟืO นฟูสมรรถภาพนกัเรียน  

ร้อยละ 80 

10 ผูที้=เกี=ยวขอ้งมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมประสานความร่วมมือการฟืO นฟู

สมรรถภาพนกัเรียน 

ร้อยละ 90 

11 ผูที้=เกี=ยวขอ้งมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมพฒันาบุคลากรดา้นการบาํบดั

ฟืO นฟู 

ร้อยละ 80 

 

3.4 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื=อการมีงานทาํ 

ทีP ตัวชีNวดัความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย 

1 นกัเรียนมีความตระหนกัและเห็นคุณค่าของการทาํงาน  ร้อยละ 85 

2 นกัเรียนสามารถตดัสินใจเลือกงานหรืออาชีพที=ตนเองถนดัและสนใจ

ได ้ 

ร้อยละ 85 

3 นกัเรียน มีทกัษะในการทาํงาน มุ่งมั=นทาํงานจนสาํเร็จ  ร้อยละ 85 

4 นกัเรียนปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ร้อยละ 85 

5 นกัเรียนครูผูป้กครอง มีความพึงพอใจโครงการอาชีพเพื=อการมีงานทาํ  ร้อยละ 85 
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