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บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 

การศึกษา   เป็นเครื$องมือสําคญัในการสร้างคน    สร้างสังคม    และสร้างชาต ิ  เป็นกลไก

หลกัในการพฒันากาํลงัคนใหมี้คุณภาพ สามารถดาํรงชีวติอยูร่่วมกบับุคคลอืEนในสงัคมไดอ้ยา่งเป็น

สุข ในกระแสการเปลีEยนแปลงอยา่งรวดเร็วของโลกศตวรรษทีE 21 เนืEองจากการศึกษามีบทบาทสาํคญั

ในการสร้างความไดเ้ปรียบของประเทศ เพืEอการแข่งขนัและยนืหยดัในเวทีโลก ภายใตร้ะบบเศรษฐกิจ

และสงัคมทีEเป็นพลวตั ประเทศต่าง ๆ ทัEวโลกจึงใหค้วามสาํคญั และทุ่มเทกบัการพฒันาการศึกษา เพืEอ

พฒันาทรัพยากรมนุษยข์องตน ใหส้ามารถกา้วทนัการเปลีEยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสงัคมของ

ประเทศภูมิภาคและของโลก ควบคู่กบัการธาํรงรักษาอตัลกัษณ์ของประเทศ ในส่วนของประเทศไทย

ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการจดัการศึกษา การพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถของคนไทยใหมี้ทกัษะ 

ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ ทีEสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดงาน และการพฒันา

ประเทศ ภายใตแ้รงกดดนัภายนอกจากกระแสโลกาภิวตัน ์ และแรงกดดนัภายในประเทศทีEเป็นปัญหา

วกิฤตทีEประเทศตอ้งเผชิญ เพืEอใหค้นไทยมีคุณภาพชีวติทีEดี สงัคมไทยเป็นสงัคมคุณธรรม จริยธรรม 

และประเทศสามารถกา้วขา้มกบัดกัประเทศทีEมีรายไดป้านกลาง ไปสู่ประเทศทีEพฒันาแลว้ รองรับการ

เปลีEยนแปลงของโลกทัXงในปัจจุบนัและอนาคต (แผนการศึกษาแห่งชาติ, 2559 : 1) 

จากความสาํคญัและความจาํเป็นในการจดัการศึกษา เพืEอใหส้อดคลอ้งกบัโลกปัจจุบนั ทีEมี

การเปลีEยนแปลงอยา่งรวดเร็ว และเพืEอใหค้นไทยสามารถดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข ตามแผนการ

ศึกษาทีEไดก้ล่าวขา้งตน้นัXน การศึกษาจึงไม่ใช่เพียงเพืEอสอนใหเ้กิดการเรียนรู้เพียงอยา่งเดียวเท่านัXน แต่

ยงัตอ้งสอนใหป้ฏิบติัจริง มีทกัษะชีวติในการอยูก่บัปัจจุบนั และปรับตวัสู่อนาคตไดอ้ยา่งมีความสุข

สอดคลอ้งกบัแนวทางการเสริมสร้างพฒันาทกัษะชีวติใหก้บัผูเ้รียนในระบบการศึกษาขัXนพืXนฐานของ

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัXนพืXนฐานทีEไดก้ล่าวไวว้า่ มนุษยเ์ป็นทรัพยากรทีEสาํคญัทีEสุดในการ 

พฒันาประเทศดงันัXน การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์หรือ พฒันา “คน” ตอ้งทาํเป็นกระบวนการต่อเนืEอง

ตลอดชีวตินบัแต่อยูใ่นครรภม์ารดา สู่วยัเดก็ วยัรุ่น วยัทาํงานและวยัชรา โดยเฉพาะอยา่งยิEงในช่วงวยั

เดก็และวยัรุ่น เป็นวยัทีEจะตอ้งปลูกฝังและตอ้งสร้างคุณค่าใหก้บัตนเองและเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย ์

และใน ขณะเดียวกนักจ็ะไดรั้บการพฒันาทกัษะชีวติเพืEอเป็นภูมิคุม้กนัความเสีEยงในการดาํเนินชีวติทัXง

ปัจจุบนัและอนาคต (สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2559 : 1)  
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พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีEแกไ้ขเพิEมเติม (ฉบบัทีE 2) พ.ศ. 2545 ได้

กาํหนดสาระสาํคญัทีEส่งผลต่อนกัเรียนในหมวด 1 มาตรา 6 ไวว้า่ การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพืEอ

พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยที์Eสมบูรณ์ทัXงร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม 

และวฒันธรรมในการดาํเนินชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้Eนไดอ้ยา่งมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2542 : 3) และในหมวด 4 มาตรา 24 (4) และ (6) ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานทีEเกีEยวขอ้งจดัการเรียน

การสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆ อยา่งไดส้ดัส่วนและสมดุลกนั อีกทัXงยงัมีการประสาน 

ความร่วมมือกบับิดา มารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพืEอร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตาม

ศกัยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 : 8) การศึกษาจึงเป็นกระบวนการทีEสาํคญัในการทีEจะสร้างเดก็

และเยาวชนใหมี้ความรู้ความสามารถ มีทกัษะทีEจาํเป็นสาํหรับการดาํรงชีวติ การศึกษากบัชีวติควรเป็น

เรืEองเดียวกนัและไม่ควรแยกออกจากกนั เพราะต่างมีส่วนส่งเสริมและสนบัสนุนซึEงกนัและกนั เป็น

การเรียนทีEสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงของชีวติมากทีEสุด และเป็นการเรียนรู้ทีEผูเ้รียนสามารถนาํไปใช้

ไดจ้ริง (อมรวชิช ์นาครทรรพ, 2551 : 2) 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัXนพืXนฐาน พทุธศกัราช 2551 ไดก้าํหนดทกัษะชีวติใหเ้ป็น 

สมรรถนะสาํคญัทีEผูเ้รียนทุกคนพงึไดรั้บการพฒันา ทัXงดา้นความรู้ ความรู้สึกนึกคิด ใหรู้้จกัสร้าง

สมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล รู้จกัจดัการกบัปัญหา และความขดัแยง้ต่าง ๆ  ไดอ้ยา่งเหมาะสม  สามารถ

ปรับตวัใหท้นักบัการเปลีEยนแปลงของสงัคมและสภาพแวดลอ้ม และรู้จกัหลีกเลีEยงพฤติกรรมทีEไม่พึง

ประสงค ์ทีEส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอื้Eน ป้องกนัตวัเองในภาวะคบัขนั และจดัการกบัชีวติไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและสงัคม   (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1) นอกจากนีXองคก์าร

อนามยัโลก (WHO, 1997 : 1) ไดก้ล่าวถึงทกัษะชีวติไวว้า่เป็นความสามารถในการปรับตวัและมี

พฤติกรรมไปในทิศทางทีEถูกตอ้งในการทีEจะเผชิญกบัสิEงทา้ทายต่าง ๆ  ทีEเกิดขึXนในชีวติประจาํวนัอยา่ง

มีประสิทธิภาพ ทัXงนีXองคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดจ้ดัองคป์ระกอบของทกัษะชีวติไว ้10 ประการ คือ 

1) ความคิดวเิคราะห์วจิารณ์ 2) ความคิดสร้างสรรค ์3) ความตระหนกัรู้ในตนเอง 4) ความเห็นใจผูอื้Eน 

5) การสร้างสมัพนัธภาพ 6) การสืEอสาร 7) การตดัสินใจ 8) การแกไ้ขปัญหา 9) การจดัการกบัอารมณ์ 

และ 10) การจดัการกบัความเครียด ดงันัXน ภารกิจสาํคญัของสถานศึกษาคือการจดัการเรียนการสอน 

ใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาทกัษะและความรู้พืXนฐานทีEจาํเป็นในการดาํรงชีวติ เสริมสร้างทกัษะชีวติเพืEอ

เป็นภูมิคุม้กนัใหแ้ก่เดก็และเยาวชนใหม้ากทีEสุดเมืEอจบการศึกษาขัXนพืXนฐาน  

โรงเรียนทรัพยท์ว ี เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดทาํการสอนตัXงแต่ชัXนอนุบาลถึงชัXนมธัยม 

ศึกษาปีทีE 3 สภาพแวดลอ้มกึEงเมืองกึEงชนบท ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม รับจา้ง 

รายไดไ้ม่แน่นอน ฐานะทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมยงัไม่ดี ผูป้กครองไม่มีเวลาอบรมสัEงสอน เอาใจใส่
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บุตรหลานของตนเองเท่าทีEควร ดว้ยสภาพสงัคมและวฒันธรรมทีEเปลีEยนแปลงอยา่งรวดเร็ว ตลอดจน

ระบบการสืEอสารเทคโนโลยทีีEทนัสมยั และมีบทบาทสาํคญัมากขึXนในการดาํเนินชีวติ ทาํใหน้กัเรียน

ของโรงเรียนทรัพยท์วขีาดทกัษะชีวติในการดาํเนินชีวติอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัรายงานประจาํปีระดบั

การศึกษาขัXนพืXนฐาน ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนทรัพยท์ว ี ทีEกล่าวถึงจุดควรพฒันาคือ การคิด

วเิคราะห์ การแลกเปลีEยนเรียนรู้อยา่งสมเหตุสมผล ทกัษะการแกปั้ญหาตามสถานการณ์ และการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนทีEหลากหลายทัXงในและนอกหอ้งเรียนโดยยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั    สอดคลอ้ง 

กบัรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดบัการศึกษาขัXนพืXนฐานของ

สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) ทีEไดม้าประเมิน

โรงเรียนทรัพยท์ว ีระหวา่งวนัทีE 27 – 29 มิถุนายน 2555 วา่ จุดทีEควรพฒันาคือ การจดัการเรียนการสอน

ทีEเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ใหผู้เ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น วเิคราะห์เป็น และเห็นคุณค่าในตนเอง  

จากปัญหาทีEเกิดขึXน ขา้พเจา้ในฐานะผูบ้ริหารสถานศึกษา ไดต้ระหนกัและเห็นความสาํคญั

ของการเสริมสร้างพฒันาทกัษะชีวติใหก้บันกัเรียน จึงไดศึ้กษาสภาพบริบทและแนวทางในการพฒันา

ทกัษะชีวตินกัเรียนทีEเนน้การเรียนรู้จากการลงมือทาํ กลา้คิด กลา้แสดงออก พบวา่ สภาพพืXนทีEของ

ชุมชนและบริเวณโดยรอบยงัมีความสมบูรณ์ในธรรมชาติสูง และสภาพดัXงเดิมของคนในพืXนทีEทาํการ 

เกษตรดา้นพืชมาโดยตลอด ไม่มีการเลีXยงสตัวท์างการเกษตร ทาํใหเ้กิดความย ัEงยนืในการทาํการเกษตร

ภายในชุมชน นอกจากนีXยงัมีภูมิปัญญาทอ้งถิEนหมอดินอาสา และแหล่งเรียนรู้ทางเกษตรอินทรีย ์ คือ 

ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหว้ยทราย ตาํบลทรัพยท์ว ี อาํเภอบา้นนาเดิม ซึE งอยูใ่กลโ้รงเรียน ทีE

ส่งเสริมสนบัสนุนใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้ในการปฏิบติัจริง ดงันัXน การทาํเกษตรผสมผสานซึEงเป็น

ระบบการเกษตรทีEมีการปลูกพืชและการเลีXยงสตัว ์  หรือการทาํเกษตรทฤษฎีใหม่ ทีEใชห้ลกัการในการ

บริหารจดัการทีEดินใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดโดยแบ่งพืXนทีEออกเป็น 4 ส่วน คือ ขดุสระเกบ็กกันํXา 30% 

ปลูกขา้ว 30% ปลูกพืชผกั พืชไร่ ไมย้นืตน้ 30% และทีEอยูอ่าศยั 10% จึงไม่สามารถทาํได ้ เนืEองดว้ย

สภาพพืXนทีEไม่เหมาะสมและไม่เอืXอ และไม่สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน ชุมชน ดว้ยเหตุ

นีX  เพืEอพฒันาและเสริมสร้างทกัษะชีวติใหก้บันกัเรียนอยา่งต่อเนืEอง และสามารถปฏิบติัไดจ้ริงในชีวติ 

ประจาํวนั  มีความสอดคลอ้งและเชืEอมโยงกบับริบทและสภาพแวดลอ้มทัXงทีEบา้น โรงเรียน และชุมชน 

ใหไ้ปในทิศทางเดียวกนั อนัจะส่งผลต่อการมีทกัษะชีวติทีEดีมีคุณภาพและย ัEงยนื จึงไดจ้ดัทาํโครงการ

เกษตรอินทรียเ์พืEอชีวติพอเพียง เพืEอพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี ในปีการศึกษา 

2561 ขึXน  โดยผา่นกิจกรรมโครงการเกษตรอินทรีย ์และกระบวนการจดัการเรียนการสอนดว้ยวธีิการ 

บูรณาการและสอนแทรกทกัษะชีวติในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้ใน 8 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ ทีEอิงมาตรฐานและตวัชีXวดัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัXนพืXนฐาน พทุธศกัราช 2551 

โดยนอ้มนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชใ้นกระบวนการเรียนการสอน ทีEเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั

สาํคญั ซึE งผูเ้รียนจะเป็นผูไ้ดรั้บประโยชนจ์ากการเรียนรู้ มีส่วนร่วมคน้พบหรือสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
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การไดท้าํกิจกรรมร่วมกนั ไดใ้ชท้กัษะในการสืEอสาร สมัพนัธภาพ การรับฟังความคิดเห็นของผูอื้Eน 

 เขา้ใจตนเอง  เขา้ใจผูอื้Eน ฯลฯ กิจกรรมต่าง ๆ  ทีEจดัขึXนจึงเป็นการพฒันาและเสริมสร้างทกัษะชีวติเป็น 

ภูมิคุม้กนัชีวติใหแ้ก่นกัเรียนใหส้ามารถอยูร่อดปลอดภยัในสภาพสงัคมทีEมีการเปลีEยนแปลงและเตรียม

ความพร้อมสาํหรับการปรับตวัในการดาํเนินชีวติในสงัคมศตวรรษทีE 21 อยา่งมีคุณภาพ 

เนืEองจาก โครงการเกษตรอินทรียเ์พืEอชีวติพอเพียง   เพืEอพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียน 

โรงเรียนทรัพยท์ว ี  ปีการศึกษา 2561 เป็นโครงการทีEมีความสาํคญัและจาํเป็นต่อการพฒันาทกัษะชีวติ

นกัเรียน ซึE งการทีEโครงการจะบรรลุเป้าหมายไดน้ัXน ตอ้งมีการวางแผนการดาํเนินงานอยา่งเป็นขัXนตอน 

มีการกาํหนดบทบาทหนา้ทีE และความรับผดิชอบแก่บุคลากรทีEเกีEยวขอ้ง การกาํกบัติดตามประเมินผล

อยา่งเป็นระบบและต่อเนืEอง และวธีิทีEจะตรวจสอบการดาํเนินงานแต่ละขัXนตอน เพืEอใหไ้ดรั้บทราบถึง

ปัญหา อุปสรรค ขอ้บกพร่อง อนัจะนาํไปสู่การพฒันาปรับปรุงแกไ้ข เพืEอใหก้ารดาํเนินงานของ

โครงการประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายทีEวางไวคื้อ การประเมิน เพราะการประเมินเป็นกลไกสาํคญัทีE

จะนาํไปสู่การปรับปรุงและพฒันาในทุกดา้น เป็นกระบวนการเกบ็รวบรวมขอ้มูล และตดัสินคุณค่า

ของสิEงต่าง ๆ โดยนาํขอ้มูลสารสนเทศหรือผลจากการวดัมาเปรียบเทียบกบัเกณฑที์Eกาํหนดไว ้เป็นการ

ตดัสินเพืEอใหไ้ดข้อ้สรุป เพืEอนาํผลการประเมินกระตุน้ไปสู่การพฒันาสิEงทีEประเมินไดม้ากทีEสุด (พิสณุ 

ฟองศรี, 2556 : 26) ดงันัXน ผูป้ระเมินจึงมีความประสงคท์าํการประเมินโครงการ โดยศึกษาคน้ควา้ 

หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ เพืEอเป็นขอ้มูลและเลือกกาํหนดรูปแบบการประเมิน ในทีEนีEจึงใชรู้ปแบบ 

ประเมิน CIPP Model ซึE งเป็นวธีิการเชิงระบบ โดยประเมินบริบท ประเมินปัจจยันาํเขา้ ประเมิน

กระบวนการ และประเมินผลผลิตต่าง ๆ ของโครงการ เพืEอใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศครอบคลุมทุก

ขัXนตอนทีEเอืXอต่อการพฒันาปรับปรุง พฒันาโครงการใหมี้คุณภาพต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการประเมนิ 

 

1. เพืEอประเมินบริบทตามตวัชีXวดัระดบัความตอ้งการจาํเป็นในการจดัทาํโครงการ และ 
ระดบัความเป็นไปไดข้องโครงการ  

2. เพืEอประเมินปัจจยันาํเขา้ตามตวัชีXวดัระดบัความเหมาะสมของบุคลากร   ระดบัความ 

เหมาะสมของกิจกรรม และระดบัความเหมาะสมของพืXนทีE/พืชเพาะปลูก 

3. เพืEอประเมินกระบวนตามตวัชีXวดัร้อยละของกิจกรรมทีEดาํเนินการและร้อยละของการ 
กาํกบัติดตาม  

4. เพืEอประเมินผลผลิตตามตวัชีXวดั ความรู้เรืEองทกัษะชีวติ นกัเรียนมีทกัษะชีวติ ใน 4 ดา้น 

ไดแ้ก่ การตระหนกัรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้Eน การคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหา 

อยา่งสร้างสรรค ์ การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด การสร้างสมัพนัธภาพทีEดีกบัผูอื้Eน และความ 
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พึงพอใจของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขัXนพืXนฐาน  

 

ความสําคญัของประเมนิ 

 

1. ไดส้ารสนเทศเกีEยวกบับริบท  ปัจจยันาํเขา้  กระบวนการ  และผลผลิตของโครงการ 

2. ไดส้ารสนเทศสาํหรับผูเ้กีEยวขอ้งประกอบการตดัสินใจเกีEยวกบัโครงการ 
3. เป็นแนวทางสาํหรับผูบ้ริหารในการประเมินครัX งต่อ ๆ ไป หรือประเมินโครงการอืEน ๆ 
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รูปแบบการประเมนิโครงการ 

 

การประเมินโครงการเกษตรอินทรียเ์พืEอชีวติพอเพียง   เพืEอพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียน 

โรงเรียนทรัพยท์ว ีในครัX งนีX ใชรู้ปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP) เนืEองจากตอ้งการใหมี้ความครอบคลุม

การดาํเนินงานของโครงการทุกระยะ ดงัแสดงในภาพทีE 1.1 
 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีE 1.1  รูปแบบการประเมินโครงการเกษตรอินทรียเ์พืEอชีวติพอเพียง   เพืEอพฒันาทกัษะชีวติของ 

    นกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี

 

 

การประเมนิบริบท 

(Context Evaluation) 

การประเมนิกระบวนการ 

(Process Evaluation) 

การประเมนิผลผลติ 

(Product Evaluation) 

	

1. ระดบัความตอ้งการจาํเป็นในการจดัทาํโครงการ 

2. ระดบัความเป็นไปไดข้องโครงการ 

 

1. ระดบัความเหมาะสมของบคุลากร 

2. ระดบัความเหมาะสมของกิจกรรม 

3. ระดบัความเหมาะสมของพืXนทีE/พชืเพาะปลกู 

 

การประเมนิปัจจยันาํเขา้ 

(Input Evaluation) 

1. ร้อยละของกิจกรรมทีEดาํเนินการ 

2. ร้อยละของการกาํกบัตดิตามประเมนิผล 

 

1. ความรู้เรืEองทกัษะชวีติ 

2. นกัเรียนมทีกัษะชวีติเพิEมขึXน 4 ดา้น 

3. ความพงึพอใจของนกัเรียน 

4. ความพงึพอใจของครู 

5. ความพงึพอใจของผูป้กครอง 

6. ความพงึพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา 

    ขัXนพืXนฐาน 

 

ประเดน็การประเมนิ ตัวชีIวัดที$ใช้ในการประเมิน 
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ขอบเขตของการประเมนิ 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร จาํนวน 257 คน ไดแ้ก่ นกัเรียนชัXนอนุบาลปีทีE 1 – ชัXนมธัยมศึกษาปีทีE 3 โรงเรียน

ทรัพยท์ว ี ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 138 คน ครูผูส้อน จาํนวน 14 คน ผูป้กครอง จาํนวน 98 คน 

(ผูป้กครองนอ้ยกวา่จาํนวนนกัเรียน เนืEองจากผูป้กครองบางคนมีนกัเรียนในปกครองมากกวา่ 1 คน) 

และคณะกรรมการสถานศึกษาขัXนพืXนฐาน จาํนวน 7 คน 

กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 173 คน ประกอบดว้ย นกัเรียนชัXนประถมศึกษาปีทีE 3 -  

ชัXนมธัยมศึกษาปีทีE 3 โรงเรียนทรัพยท์ว ี ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 84 คน ครูผูส้อน จาํนวน 14 คน 

ผูป้กครอง จาํนวน 68 คน (ผูป้กครองนอ้ยกวา่จาํนวนนกัเรียน เนืEองจากผูป้กครองบางคนมีนกัเรียนใน

ปกครองมากกวา่ 1 คน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขัXนพืXนฐาน จาํนวน 7 คน  

 

 ระยะเวลา  

 การประเมินโครงการเกษตรอินทรียเ์พืEอชีวติพอเพียง    เพืEอพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียน 

โรงเรียนทรัพยท์ว ี ในครัX งนีX  ไดก้าํหนดเวลาการประเมินเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนเริEมดาํเนินโครงการ  

1 - 18 พฤษภาคม 2561 ระหวา่งดาํเนินโครงการ 20 - 28 กนัยายน 2561 และหลงัสิXนสุดการดาํเนิน

โครงการ 18 - 29 มีนาคม 2562 

 

ประเดน็การประเมนิ 

ประเดน็การประเมิน มี 4 ประเดน็ ดงันีX  

1.  บริบทของโครงการ 

2.  ปัจจยันาํเขา้ของโครงการ 

3.  กระบวนการดาํเนินโครงการ 

4.  ผลผลิตของโครงการ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

1. โครงการ  หมายถึง  โครงการเกษตรอินทรียเ์พืEอชีวติพอเพียง  เพืEอพฒันาทกัษะชีวติของ 
นกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ีสงักดัสาํนกังานเขตพืXนทีEการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  

2. ทกัษะชีวติ   หมายถึง   ความสามารถของบุคคลทีEจะจดัการกบัปัญหาต่าง ๆ   รอบตวั 

ในสภาพสงัคมปัจจุบนั และเตรียมพร้อมสาํหรับการปรับตวัในอนาคต ใน 4 องคป์ระกอบ คือ  
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การตระหนกัรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้Eน การคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่ง

สร้างสรรค ์การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด และการสร้างสมัพนัธภาพทีEดีกบัผูอื้Eน 

3. โครงการเกษตรอนิทรีย์เพื$อชีวติพอเพยีง  เพื$อพฒันาทกัษะชีวติของนักเรียนโรงเรียน 

ทรัพย์ทว ี หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการทีEจดัขึXนเพืEอเสริมสร้างและพฒันาทกัษะชีวติผูเ้รียน ไดแ้ก่ 

กิจกรรมทีEผูเ้รียนมีส่วนร่วมคน้พบ หรือสร้างความรู้ดว้ยตนเอง กิจกรรมทีEผูเ้รียนไดท้าํกิจกรรมร่วมกนั 

เพืEอเสริมสร้างสมัพนัธภาพและใชท้กัษะการสืEอสาร ไดรั้บฟังความคิดเห็นของผูอื้Eน ไดรั้บการยอมรับ

จากกลุ่ม มีความภูมิใจและเห็นคุณค่าตนเอง  

4. การประเมนิ  หมายถึง  การหาขอ้มูลสารสนเทศของโครงการ เพืEอพฒันาปรับปรุง 

ประกอบการตดัสินใจ โดยใชรู้ปแบบ CIPP (Context Input Process Product Evaluation Model) ใน  

4 ประเดน็ ไดแ้ก่ บริบท ปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ และผลผลิตของโครงการ 

5. บริบท หมายถึง   ความตอ้งการจาํเป็น   และความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินโครงการของ 

โรงเรียนทรัพยท์ว ี ในปีการศึกษา 2561 ซึE งวดัไดจ้ากแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ทีE 

ผูป้ระเมินสร้างขึXนเอง จาํนวน 12 ขอ้ 

 5.1 ความต้องการจาํเป็น หมายถึง ความสอดคลอ้งกบั พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 การตอบสนองหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัXนพืXนฐาน พทุธศกัราช 2551 เป็นไปตามความ

ตอ้งการของนกัเรียน ผูป้กครอง และครู เพืEอพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียน โรงเรียนทรัพยท์ว ีใหเ้ป็น

บุคคลทีEสามารถจดัการกบัปัญหาต่าง ๆ รอบตวัในสภาพสงัคมปัจจุบนั และเตรียมพร้อมสาํหรับการ

ปรับตวัในอนาคต และจากขอ้คิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ ซึE งวดัไดจ้ากแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณ

ค่า 5 ระดบั ทีEผูป้ระเมินสร้างขึXน จาํนวน 6 ขอ้  

 5.2  ความเป็นไปได้  หมายถึง ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกิจกรรม 

การดาํเนินงานโครงการตามขัXนตอน และการนาํสู่การปฏิบติัตามกิจกรรมทีEกาํหนด ความเหมาะสม

ของระยะเวลาในการดาํเนินงาน ความเป็นไปไดข้องกระบวนการวดัผลและประเมินผล การสนบัสนุน

จากผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูเ้กีEยวขอ้ง และจากขอ้คิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ ซึE งวดัไดจ้ากแบบสอบถาม

ชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ทีEผูป้ระเมินสร้างขึXน จาํนวน 6 ขอ้ 

6. ปัจจยันําเข้า  ไดแ้ก่    ระดบัความเหมาะสมของบุคลากร    ระดบัความเหมาะสมของ 

กิจกรรมและระดบัความเหมาะสมของพืXนทีE  /  พืชเพาะปลูก    ซึE งวดัไดจ้ากแบบสอบถามชนิดมาตร 

ประมาณค่า 5 ระดบั ทีEผูป้ระเมินสร้างขึXน จาํนวน 15 ขอ้ 

      6.1 ระดบัความเหมาะสมของบุคลากร หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะความสามารถ 

และความพร้อมในการปฏิบติังานของผูรั้บผดิชอบ ประกอบดว้ย ครู ผูรั้บผดิชอบโครงการ และผูมี้

ส่วนร่วมในการดาํเนินโครงการ ความเหมาะสมและการเตรียมความพร้อมของครู และบุคลากรทีEเขา้
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ร่วมโครงการก่อนเริEมโครงการ ซึE งวดัไดจ้ากแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ทีEผูป้ระเมิน

สร้างขึXน จาํนวน 5 ขอ้ 

     6.2  ระดบัความเหมาะสมของกจิกรรม  หมายถึง  กิจกรรมมีความเหมาะสม สอดคลอ้ง

กบัการพฒันาทกัษะชีวตินกัเรียน ใน  4  ดา้น  คือ  การตระหนกัรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้Eน  

การคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด และ

การสร้างสมัพนัธภาพทีEดีกบัผูอื้Eน ซึE งวดัไดจ้ากแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ทีEผู ้

ประเมินสร้างขึXน จาํนวน 5 ขอ้  

       6.3  ระดบัความเหมาะสมของพืIนที$ / พืชเพาะปลูก   หมายถึง   พืXนทีEมีเนืXอทีEและสภาพ 

แวดลอ้มเอืXออาํนวยต่อการทาํการเกษตรและพชืเพาะปลูกทีEนาํมาปลูกเป็นพืชในทอ้งถิEนสามารถหาได้

ง่ายไม่ตอ้งซืXอหา ซึE งวดัไดจ้ากแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ทีEผูป้ระเมินสร้างขึXน 

จาํนวน 5 ขอ้ 

7. กระบวนการ   หมายถึง    ร้อยละของกิจกรรมทีEดาํเนินการ   และร้อยละของการกาํกบั 

ติดตามประเมินผล จากขอ้คิดเห็นของนกัเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขัXนพืXนฐาน ซึE งวดัได้

จากแบบสมัภาษณ์ชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ทีEผูป้ระเมินสร้างขึXน จาํนวน 22 ขอ้ 

      7.1  กจิกรรมที$ดาํเนินการ  หมายถึง  การจดักิจกรรมพฒันาทกัษะชีวติ ใน  4  ดา้น  ไดแ้ก่  

การตระหนกัรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้Eน การคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่ง 

สร้างสรรค ์ การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด การสร้างสมัพนัธภาพทีEดีกบัผูอื้Eน ในปีการศึกษา 

2561 จาํนวน 10 กิจกรรม ซึE งวดัไดจ้ากแบบสมัภาษณ์ทีEผูป้ระเมินสร้างขึXน จาํนวน 11 ขอ้ 

      7.2  การกาํกบัตดิตาม   หมายถึง  ผูบ้ริหารโรงเรียน  หรือคณะกรรมการนิเทศโครงการ

ไดร่้วมกาํหนดแนวทางการติดตามผลการดาํเนินงาน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ตามแผนทีEกาํหนดไวห้รือ 

ไม่นอ้ยกวา่ 8 จาก 10 ครัX งของผูรั้บผดิชอบโครงการและผูเ้กีEยวขอ้งในการใหค้าํปรึกษา แนะนาํ ในการ

ดาํเนินโครงการ  และระหวา่งการดาํเนินโครงการเป็นระยะ ๆ  การประสานงานระหวา่งผูรั้บผดิชอบ  

และผูเ้กีEยวขอ้งในระหวา่งการดาํเนินโครงการซึEงวดัไดจ้ากแบบสมัภาษณ์ทีEผูป้ระเมินสร้างขึXน จาํนวน 

11 ขอ้ 

8. ผลผลติ   หมายถึง   นกัเรียนมีความรู้  และมีทกัษะชีวติตามวตัถุประสงคข์องโครงการ    

และความพึงพอใจนกัเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขัXนพืXนฐานทีEมีต่อโครงการ 

      8.1  นักเรียนมคีวามรู้เรื$องทกัษะชีวติ  หมายถึง นกัเรียนมีความรู้เรืEองทกัษะชีวติ 4 เรืEอง 

คือ การตระหนกัรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้Eน การคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่ง

สร้างสรรค ์ การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด การสร้างสมัพนัธภาพทีEดีกบัผูอื้Eน ปีการศึกษา  
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2561 เปรียบเทียบก่อนเริEมโครงการและสิXนสุดโครงการ ซึE งวดัไดจ้ากแบบทดสอบ ทีEผูป้ระเมินสร้าง

ขึXน จาํนวน 20 ขอ้  

8.2 นักเรียนมทีกัษะชีวติ   หมายถึง  พฤติกรรมของนกัเรียนทีEแสดงออก   4  ดา้น  ไดแ้ก่ 

การตระหนกัรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้Eน การคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่ง

สร้างสรรค ์ การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด การสร้างสมัพนัธภาพทีEดีกบัผูอื้Eน ในปีการศึกษา 

2561 เปรียบเทียบก่อนเริEมโครงการและสิXนสุดโครงการซึEงวดัไดจ้ากแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณ

ค่า 5 ระดบั ทีEผูป้ระเมินสร้างขึXน จาํนวน 40 ขอ้  

 8.2.1  การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื$น    หมายถึง    การรู้จกัความ 

ถนดัความสามารถ จุดเด่น จุดดอ้ยของตนเอง เขา้ใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รู้จกัตนเอง ยอมรับ 

เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเองและผูอื้Eน มีเป้าหมายในชีวติ และมีความรับผดิชอบต่อสงัคม ในปี

การศึกษา 2561 เปรียบเทียบก่อนเริEมโครงการและสิXนสุดโครงการ ซึE งวดัไดจ้ากแบบสอบถามชนิด

มาตรประมาณค่า 5 ระดบั ทีEผูป้ระเมินสร้างขึXน จาํนวน 10 ขอ้  

 8.2.2  การคดิวเิคราะห์    ตดัสินใจ    และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์    หมายถึง    

การแยกแยะขอ้มูลข่าวสาร ปัญหา และสถานการณ์รอบตวั วพิากษว์จิารณ์ และประเมินสถานการณ์

รอบตวัดว้ยหลกัเหตุผลและขอ้มูลทีEถูกตอ้ง รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือก และตดัสินใจ

แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งสร้างสรรค ์ ซึE งวดัไดจ้ากแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า  

5 ระดบั ทีEผูป้ระเมินสร้างขึXน จาํนวน 10 ขอ้  

 8.2.3  การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด  หมายถึง  ความเขา้ใจ  และรู้เท่าทนั

ภาวะอารมณ์ของบุคคล รู้สาเหตุของความเครียด รู้วธีิการควบคุมอารมณ์และความเครียด รู้วธีิผอ่น

คลาย หลีกเลีEยง และปรับเปลีEยนพฤติกรรมทีEจะก่อใหเ้กิดอารมณ์ไม่พึงประสงคไ์ปในทางทีEดี ซึE งวดัได้

จากแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ทีEผูป้ระเมินสร้างขึXน จาํนวน 10 ขอ้  

 8.2.4  การสร้างสัมพนัธภาพที$ดกีบัผู้อื$น   หมายถึง  การเขา้ใจมุมมองอารมณ์  และ 

ความรู้สึกของผูอื้Eน ใชภ้าษาพดูและภาษากาย เพืEอสืEอสารความรู้สึกนึกคิดของตนเอง รับรู้ความรู้สึก

นึกคิด และความตอ้งการของผูอื้Eน  วางตวัไดถู้กตอ้ง และเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ  ใชก้ารสืEอสาร

ทีEสร้างสมัพนัธภาพทีEดี สร้างความร่วมมือ และทาํงานร่วมกบัผูอื้Eนไดอ้ยา่งมีความสุข ซึE งวดัไดจ้าก

แบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ทีEผูป้ระเมินสร้างขึXน จาํนวน 10 ขอ้  

9. ความพงึพอใจ    หมายถึง   ความรู้สึกพอใจของนกัเรียน   ครู   ผูป้กครอง    และคณะ 

กรรมการสถานศึกษาขัXนพืXนฐาน ทีEมีต่อโครงการเกษตรอินทรียเ์พืEอชีวติพอเพียง เพืEอพฒันาทกัษะชีวติ

ของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ีปีการศึกษา 2561  

      9.1  ความพงึพอใจของนักเรียน   หมายถึง   ความรู้สึกของนกัเรียนทีEมีต่อโครงการใน
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ดา้นต่าง ๆ เช่น การชีXแจงประชาสมัพนัธ์โครงการ การแนะนาํใหค้วามช่วยเหลือ การประสานงาน  

การใหค้วามร่วมมือจากครูและผูเ้กีEยวขอ้ง การจดักิจกรรมมีความเหมาะสมกบัวยั สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการและความสนใจของนกัเรียน ความเหมาะสมของเกณฑก์ารตดัสินคุณภาพนกัเรียน การสร้าง

ความรู้ดว้ยตนเอง การไดท้าํกิจกรรมร่วมกนั การไดรั้บการยอมรับจากกลุ่ม ประโยชนที์Eไดรั้บจากการ

เขา้ร่วมโครงการ เป็นตน้ ซึE งวดัไดจ้ากแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ทีEผูป้ระเมินสร้าง

ขึXน จาํนวน 10 ขอ้  

 9.2  ความพงึพอใจของผู้ปกครอง    หมายถึง    ความรู้สึกของผูป้กครองนกัเรียนทีEมีต่อ

โครงการในดา้นต่าง ๆ  เช่น  การเขา้ร่วมโครงการของนกัเรียน  การมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ

โครงการ ความพร้อมของพืXนทีE/พืชเพาะปลูก ความเหมาะสมของเวลา การปรับเปลีEยนพฤติกรรมของ

นกัเรียน ประโยชนแ์ละการนาํไปใชข้องนกัเรียน ผูป้กครองเห็นความสาํคญั และใหก้ารสนบัสนุน

โครงการ เป็นตน้ ซึE งวดัไดจ้ากแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ทีEผูป้ระเมินสร้างขึXน 

จาํนวน 10 ขอ้ 

      9.3 ความพงึพอใจของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขัIนพืIนฐาน หมายถึงความรู้สึก

ของครูทีEมีต่อโครงการในดา้นต่าง ๆ  เช่น การชีXแจงประชาสมัพนัธ์โครงการ การติดต่อประสานงาน 

การมีส่วนร่วมในการดาํเนินโครงการ ความพร้อมของพืXนทีE/พืชเพาะปลูก ความเหมาะสมของเวลา 

ประโยชนแ์ละการนาํไปใชจ้ากการเขา้ร่วมโครงการ ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขัXนพืXนฐานเห็น

ความสาํคญัและใหก้ารสนบัสนุนโครงการ การไดรั้บความนิยมจากผูป้กครอง ชุมชน การไดรั้บ 

การสนบัสนุนจากบุคคลและหน่วยงานอืEน เป็นตน้ ซึE งวดัไดจ้ากแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า  

5 ระดบั ทีEผูป้ระเมินสร้างขึXน จาํนวน 15 ขอ้  

10.  ผู้บริหารสถานศึกษา  หมายถึง   ผูด้าํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนทรัพยท์ว ี  อาํเภอ 

บา้นนาเดิม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ปฏิบติัหนา้ทีEดา้นบริหารจดัการ ใหมี้การใชโ้ครงการเกษตรอินทรียเ์พืEอ

ชีวติพอเพียง  เพืEอพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียนโรงเรียน ในปีการศึกษา 2561 

11.  ครู หมายถึง ขา้ราชการครู พนกังานราชการ และครูอตัราจา้ง ทีEปฏิบติัหนา้ทีEการสอน 

ในโรงเรียนทรัพยท์ว ีอาํเภอบา้นนาเดิม  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2561 

12.  บุคลากร  หมายถึง  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู  จาํนวน 15 คน  โรงเรียนทรัพยท์ว ี 

อาํเภอบา้นนาเดิม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในปีการศึกษา 2561 

13.  นักเรียน หมายถึง นกัเรียนชัXนอนุบาล 1 ถึงชัXนมธัยมศึกษาปีทีE  3  โรงเรียนทรัพยท์ว ี

ในปีการศึกษา 2561 

14.  คณะกรรมการสถานศึกษาขัIนพืIนฐาน หมายถึง  คณะกรรมการสถานศึกษาขัXนพืXนฐาน 
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โรงเรียนทรัพยท์ว ีปีการศึกษา 2561 ซึE งประกอบดว้ย ประธานกรรมการ 1 คน กรรมการทีEเป็นผูแ้ทน

ผูป้กครอง 1 คน กรรมการทีEเป็นผูแ้ทนครู 1 คน กรรมการทีEเป็นผูแ้ทนองคก์รชุมชน จาํนวน 1 คน

กรรมการทีEเป็นผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิEน 1 คน กรรมการทีEเป็นผูแ้ทนศิษยเ์ก่า 1 คน กรรมการ

ทีEเป็นผูแ้ทนพระภิกษุและหรือผูแ้ทนองคก์รศาสนาในพืXนทีE จาํนวน 1 รูป หรือ 1 คน ผูท้รงคุณวฒิุ 

จาํนวน 1 คน และผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ 1 คน รวมทัXงสิXน 9 คน  

15.  โรงเรียนทรัพย์ทว ี  หมายถึง  โรงเรียนขยายโอกาส  เปิดสอนระดบัชัXนอนุบาลถึงระดบั  

ชัXนมธัยมศึกษาปีทีE 3 สงักดัสาํนกังานเขตพืXนทีEการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ ธานี  เขต 3    

16.  ผู้รับผดิชอบโครงการ   หมายถึง  ครูทีEไดรั้บการแต่งตัXงใหป้ฏิบติัหนา้ทีEและรับผดิชอบ 

การดาํเนินงานต่าง  ๆ    เกีEยวกบัโครงการเกษตรอินทรียเ์พืEอชีวติพอเพียง    เพืEอพฒันาทกัษะชีวติของ 

นกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี  ปีการศึกษา 2561 

 


