การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สาหรับผู้เรียน
ของศูนย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย

พัทธยา ชนะพันธ์

ศูนย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ชื่ อเรื่ อง

: การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดสุ โขทัย

ผู้ประเมิน

: พัทธยา ชนะพันธ์

ปี ที่ประเมิน

: 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

บทคัดย่ อ
การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดสุ โขทัย มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการด้านบริ บท ด้านปั จจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ
และด้านผลผลิต โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP MODEL ระยะเวลาในการดาเนิ นโครงการ คือ
1 ตุ ล าคม 2561 ถึ ง 30 กั น ยายน 2562 ซึ่ งมี วิ ธี ด าเนิ น การประเมิ น ดั ง นี้ 1) ด้ า นบริ บท โดย
สอบถามครู จ านวน 29 คน ใช้แ บบสอบถามความสอดคล้อ งของวัต ถุ ป ระสงค์ข องโครงการ
วิเคราะห์ ขอ้ มูล โดยใช้ส ถิ ติพ้ืนฐานหาร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) ด้านปั จจัย
เบื้องต้น โดยสอบถามครู จานวน 29 คน ใช้แบบสอบถามความพร้อมของปั จจัยเบื้องต้น วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิ ติพ้ืนฐานหาร้อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) ด้านกระบวนการ โดย
สอบถามครู จานวน 29 คน ใช้แบบสอบถามความเหมาะสมของกระบวนการ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
สถิติพ้ืนฐานหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 4) ด้านผลผลิต ได้แก่ ด้านปริ มาณ
ของแหล่ ง เรี ย นรู ้ โดยตรวจสอบรายการแหล่ ง เรี ยนรู ้ ด้า นคุ ณ ภาพของผู ้เรี ย น โดยประเมิ น
ความสามารถของผูเ้ รี ยนก่ อน-หลังจากการใช้บ ริ การแหล่ งเรี ยนรู ้ แหล่ งข้อมู ล ได้แก่ ผูป้ กครอง
จานวน 45 คน และครู 29 คน ร่ วมกันในการประเมินความสามารถของผูเ้ รี ยน ใช้การเปรี ยบเทียบ
คะแนนความสามารถของผูเ้ รี ยนก่อน – หลัง การใช้บริ การแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อหาระดับความสามารถ
ของผู ้เรี ย น วิเคราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ส ถิ ติ พ้ื น ฐาน และด้านคุ ณ ภาพของแหล่ ง เรี ย นรู ้ ด าเนิ น การ
ตรวจสอบคุ ณภาพของแหล่งเรี ยนรู ้ โดยผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 9 คน ใช้ประเด็นในการตรวจสอบหา
คุ ณภาพของแหล่ งเรี ยนรู ้ 4 ด้าน ได้แก่ ความปลอดภัย ความทนทาน ความสวยงามและความเป็ น
ประโยชน์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพ้นื ฐานหาความถี่ และร้อยละ

ผลการประเมินโครงการ พบว่า
ด้ านบริ บท โครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดสุ โขทัย มีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ ภาพรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุด ถือว่า ผ่านเกณฑ์
การประเมินทุกรายการ

ข

ด้ านปั จจัยเบื้องต้ น โครงการพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู ้ สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดสุ โขทัย ซึ่ งได้แก่ ความพร้อมด้านบุคลากร ความพร้อมด้านงบประมาณ ความพร้อม
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ และความพร้ อมด้านการบริ หารจัดการ ภาพรวม อยู่ในระดับ มาก
ที่สุด ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน
ด้ านกระบวนการ โครงการพัฒ นาแหล่ งเรี ยนรู ้ สาหรับ ผูเ้ รี ยน ของศู นย์การศึ กษาพิ เศษ
ประจ าจัง หวัด สุ โ ขทัย ซึ่ งได้แ ก่ ความเหมาะสมของการวางแผน (Plan) ความเหมาะสมของ
การลงมื อ ปฏิ บ ัติ (Do) ความเหมาะสมของการตรวจสอบ (Check) และความเหมาะสมของ
การปรับปรุ ง (Action) ภาพรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุด ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกขั้นตอน
ด้ านผลผลิต โครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดสุ โขทัย ดังนี้ 1) ปริ มาณของแหล่งเรี ยนรู ้ มี จานวน 8 แหล่ งเรี ยนรู ้ ภาพรวม คิดเป็ นร้อยละ
100 2) คุณภาพของผูเ้ รี ยน ภาพรวม อยูใ่ นระดับดีเยี่ยม และ 3) คุ ณภาพของแหล่งเรี ยนรู ้ ภาพรวม
อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ
คาสาคัญ : การประเมินโครงการ, แหล่ งเรียนรู้

กิตติกรรมประกาศ
การประเมิ น โครงการพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู ้ ส าหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึก ษาพิเศษ ประจาจังหวัด
สุ โ ขทัย ฉบับ นี้ ส าเร็ จลุ ล่ วงด้วยดี ขอบพระคุ ณ ผู ท้ รงคุ ณ วุ ฒิ ทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ส ละเวลาอัน มี ค่ า เพื่ อ ให้
คาปรึ กษา แนะนา เสนอแนะจนทาให้การประเมินโครงการฉบับนี้ สาเร็ จได้ดว้ ยดี อีกทั้งทาให้ผปู ้ ระเมิน
ได้รั บ ประสบการณ์ ใ นประเมิ น โครงการ ผู ้ป ระเมิ น รู ้ สึ กซาบซึ้ งในความกรุ ณ าของทุ ก ท่ า นจึ ง
กราบขอบพระคุณอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ี
ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.มนสิ ช สิ ทธิ สมบูรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ วฒั น์ ภักดีวงศ์
นายศักดา เรื องเดช ดร.เฉลิ ม ฟั กอ่อน ดร.สุ รางค์ วิสุทธิ สระ ที่กรุ ณาเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญในการตรวจสอบ
คุณภาพและให้คาแนะนาเกี่ยวกับเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการทุกฉบับครั้งนี้เป็ นอย่างสู ง
ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.มนสิ ช สิ ทธิ สมบูรณ์ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.อนุ ชา ภูมิสิทธิ พร
ดร.วุฒิศกั ดิ์ เหล็กคา ดร.อนงค์ พืชสิ งห์ นายประจวบ ลังกาวงศ์ นายศักดา เรื องเดช นางสุ รัญจิต วรรณนวล
ดร.สุ รางค์ วิสุทธิ สระ และ ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ที่กรุ ณาเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ และร่ วมประชุ มเพื่อประเมิน
คุณภาพผลผลิตของโครงการ
ขอบคุณคณะครู บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ที่ ให้ความร่ วมมื อใน
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนวิเคราะห์ขอ้ มูลในการประเมินโครงการในครั้งนี้เป็ นอย่างดี
สุ ดท้ายผูป้ ระเมินขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาและครอบครัวทุกคนที่ให้กาลังใจแก่ผูป้ ระเมิน
ตลอดเวลาจนประสบความสาเร็ จด้วยดี คุ ณค่าและประโยชน์ที่เกิ ดจากการจัดทาการประเมินโครงการ
ฉบับนี้ ผูป้ ระเมินขออุทิศเป็ นกุศลแด่ทุกท่านและขอมอบเป็ นกตัญญุ ตาแด่คุณบิดา มารดา ตลอดจนครู
อาจารย์ และผูม้ ีพระคุณทุกท่าน
พัทธยา ชนะพันธ์
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมา และความสํ าคัญของการประเมินโครงการ
การจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการได้ดาเนิ นการโดยความร่ วมมือของทุกภาคส่ วนทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนในหลากหลายรู ป แบบ ทั้งการจัด การศึ ก ษาในระบบ นอกระบบ และการศึ ก ษา
ตามอัธยาศัย ซึ่ งรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 กาหนดว่า บุคคล
ย่อมมีสิทธิ เสมอกันในการรับการศึกษา และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาส
เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึ ง และมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายจากการจัดการศึกษาให้บุคคลซึ่ งมีความบกพร่ องทางร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา
อารมณ์ สังคม และบกพร่ องในการสื่ อสาร และเรี ยนรู ้ หรื อผูม้ ี ร่างกายพิการหรื อทุ พพลภาพ หรื อ
บุค คลซึ่ งไม่ส ามารถพึ่ งตนเองได้ ไม่ มีผูด้ ู แลหรื อด้อยโอกาสซึ่ งรั ฐบาลต้องจัดให้บุค คลดังกล่ าว
มี สิ ทธิ และโอกาสได้ รั บ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานเป็ นพิ เศษให้ บุ ค คลดัง กล่ า วได้ รั บ สิ่ งอ านวย
ความสะดวก สื่ อ บริ ก าร และความช่ วยเหลื อ อื่ น ใดทางการศึ ก ษาตามหลัก เกณฑ์ และวิธี ก ารที่
กาหนดในกฎกระทรวงเพื่ อให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาคุ ณ ภาพชี วิตคนพิก ารแห่ งชาติ ฉบับที่ 5
พ.ศ. 2560–2564 รวมทั้งกฎหมาย และปฏิ ญญาต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องเพื่อให้คนพิการได้รับบริ การทาง
การศึกษาตรงตามความต้องการจาเป็ นพิเศษเฉพาะบุคคล และสามารถดารงชีวติ อิสระ (Independent
Living: IL) ได้ในทุ กบริ บทของสั งคมภายใต้นโยบายสังคมไทยไม่ท อดทิ้ งกัน (สานักบริ หารงาน
การศึกษาพิเศษ, 2562) ดังนั้นหน้าที่ของรัฐบาลจึงต้องปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อคนพิการให้เห็นว่า
ความพิ ก ารเป็ นเพี ย งความแตกต่ า งไม่ ใ ช่ ค วามเสี ยเปรี ยบ และคนพิ ก ารสามารถพัฒ นาได้
(อุดม เพชรสังหาร, 2546) เด็กพิการ คือ เด็กที่ไม่สามารถพัฒนาความสามารถได้เต็มตามศักยภาพที่มี
อยูไ่ ด้ดว้ ยวิธีการปกติตามธรรมชาติ ไม่วา่ จะเป็ นการเลี้ยงดูตามปกติหรื อการเรี ยนการสอนตามปกติ
ทัว่ ไป เนื่ องจากข้อจากัดบางประการที่ มี อยู่ใ นตัวเด็ ก ทั้ง ทางด้านร่ างกาย สติ ปั ญ ญา พฤติ ก รรม
อารมณ์หรื อสัมพันธภาพทางสังคม ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องมีวธิ ี การพิเศษ จัดหา ผลิตสื่ อเพิ่มเติม จัด และ
พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ ให้หลากหลาย และสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะทุ ก ๆ ด้านของเด็กพิการให้
เด็กพิ ก ารได้เรี ยนรู ้ ตามธรรมชาติ เป็ นการกระตุน้ และส่ งเสริ ม พัฒ นาการเด็กอย่างเต็มที่ และเต็ม
ความสามารถ เมื่อเด็กพิการถึงวัยที่ควรได้รับการบริ การทางการศึกษา ผูป้ กครองควรได้ทราบถึ ง
สิ ทธิ ต่าง ๆ กระบวนการ และวิธีการพัฒนาที่เป็ นประโยชน์ ในการเข้ารับบริ การในศูนย์การศึกษา
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พิ เศษอย่างถู ก ต้อ ง การกระตุ ้น ให้ เด็ ก พิ ก ารพยายามช่ ว ยเหลื อ ตนเองให้ ม ากที่ สุ ด จะท าให้ เด็ ก
พึ่งตนเอง และปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ ว
แหล่ ง การเรี ย นรู ้ มี ค วามส าคัญ ต่ อ การจัด การศึ ก ษา พระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2542 ได้กาหนดไว้วา่ รัฐต้องส่ งเสริ มการดาเนิ นงาน และการจัดตั้งแหล่งการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต
ทุ ก รู ป แบบ ได้ แ ก่ ห้ อ งสมุ ด ประชาชน พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ หอศิ ล ป์ สวนสั ต ว์ สวนสาธารณ ะ สวน
พฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา และนันทนาการ แหล่งข้อมูล และ
แหล่ งการเรี ยนรู ้ อื่นอย่างเพียงพอ และมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ รัฐยังได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์
ในการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์เพื่ อ ให้ ค นในสั ง คมได้ มี ก ารพัฒ นาเป็ นสั ง คมแห่ ง ภู มิ ปั ญ ญา
และการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตว่า 1) มุ่งพัฒนาชี วิตให้เป็ นมนุ ษย์ที่มีความสมบู รณ์ ท้ งั ทางร่ างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู ้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชี วิตสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
ได้อย่างมีความสุ ข และ 2) มุ่งพัฒนาสังคมไทยให้เป็ นสังคมที่เข้มแข็ง และมีดุลยภาพใน 3 ด้าน คือ
เป็ นสั ง คมคุ ณ ภาพ สั ง คมแห่ ง ภู มิ ปั ญ ญา และการเรี ยนรู ้ สั งคมสมานฉัน ท์ และเอื้ ออาทรต่ อกัน
ในส่ ว นของสั ง คมแห่ ง ภู มิ ปั ญ ญาและการเรี ย นรู ้ จะสร้ างโอกาสให้ ค นไทยทุ ก คนมี ก ารเรี ย นรู ้
ตลอดชี วิ ต ปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงให้ ก้า วทัน กับ โลกยุค ข้อ มู ล ข่ า วสาร และวิท ยาการสมัย ใหม่
มีการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ให้ทุกองค์กร และทุกส่ วนในสังคมมีความใฝ่ รู ้และพร้อมที่จะเรี ยนรู ้
อยู่เสมอ มุ่งให้บุคคล ครอบครัว ชุ มชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น องค์กรชุ มชน องค์กรเอกชน
องค์ก รวิช าชี พ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสั งคมอื่ น ซึ่ งสนับ สนุ น หรื อ จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นส่ วนหนึ่ งของแหล่งการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาสังคมให้เป็ นสังคมแห่ งภูมิปัญญา
และการเรี ยนรู ้ ด้วยเหตุ น้ ี สถานศึกษายุคใหม่จึงต้องเชื่ อมโยงกับสถาบันต่าง ๆภายในชุมชนเพื่อใช้
ในการศึ ก ษาค้ น คว้า หาค าตอบให้ ก ั บ ผู ้เรี ยน เพื่ อ ความสมบู ร ณ์ ของการจัด การศึ ก ษาตาม
ความคาดหวัง ของสั ง คมในยุ ค ปั จ จุ บ ั น โดยยึ ด หลัก การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ที่ เน้ น ผู ้เรี ย นทุ ก คน
มีความสามารถในการเรี ยนรู ้และพัฒ นาตนเองได้ วางเป้ าหมายในการสร้างให้คนไทยเป็ นคนเก่ ง
คนดี มี ค วามสุ ข เป็ นทรั พ ยากรบุ ค คลที่ ส ามารถพัฒ นาประเทศให้ เจริ ญ ก้า วหน้า ได้อ ย่างยัง่ ยื น
(รุ่ ง แก้วแดง, 2543) ซึ่ งส่ ง ผลดี ต่ อ การจัด การศึ ก ษาโดยภาพรวม สอดคล้องกับ พระราชบัญ ญัติ
การศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่ มเติ ม) พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตรา 27 กาหนดให้การจัด ทา
หลัก สู ตรสถานศึ กษามี ความสอดคล้องกับ สภาพปั ญ หาในชุ ม ชน สั งคม และภู มิ ปั ญ ญา ท้องถิ่ น
นอกจากนี้ มาตรา 29 กาหนดให้มีความร่ วมมื อกับบุ คคล ครอบครัว ชุ มชน องค์กรชุ มชน องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน สถาบันศาสนา และสถานประกอบการ รวมทั้งมีการนาความรู ้
ข้อมูล ข่าวสาร ภูมิปัญญา และวิทยาการต่าง ๆ มาใช้ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาชุ มชน
ให้ส อดคล้องกับ สภาพปั ญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุ นให้มี การแลกเปลี่ ยน
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ประสบการณ์ ก ารพัฒ นาระหว่า งชุ ม ชน (ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ , 2545)
นอกจากนี้ ดาริ บุ ญ ชู (2548) ยัง ได้ก ล่ าวถึ งความส าคัญ ของแหล่ งการเรี ย นรู ้ ไว้ 5 ประการ ได้แก่
ประการแรก เป็ นแหล่งที่รวมขององค์ความรู ้อนั หลากหลายพร้อมที่จะให้ผเู ้ รี ยนเข้าไปศึกษาค้นคว้า
ด้ว ยกระบวนการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ แ ตกต่ า งกัน ของแต่ ล ะบุ ค คล และเป็ นการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้
ตลอดชี วิต ประการที่ 2 เป็ นแหล่ งเชื่ อมโยงให้ส ถานศึ กษา และชุ มชนมี ความสั มพันธ์ ใกล้ชิดกัน
ทาให้คนในชุ มชนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาแก่บุตรหลานของตน ประการที่ 3 เป็ นแหล่งข้อมูล
ที่ ท าให้ผูเ้ รี ย นเกิ ดการเรี ย นรู ้ อย่างมี ค วามสุ ข เกิ ด ความสนุ ก สนาน และมี ค วามสนใจที่ จะเรี ยนรู ้
ไม่ เกิ ด ความเบื่ อ หน่ า ย ประการที่ 4 ท าให้ ผู ้เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ จ ากการได้ คิ ด เอง ปฏิ บ ัติ เอง
และสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง ขณะเดียวกันนั้นสามารถเข้าร่ วมกิจกรรม และทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
และประการสุ ด ท้า ยท าให้ ผูเ้ รี ย นได้รับ การปลู ก ฝั งให้ รู้ และรั ก ท้อ งถิ่ น ของตน มองเห็ น คุ ณ ค่ า
และตระหนักถึ งปั ญหาในชุ มชนของตนพร้อมที่จะเป็ นสมาชิ กที่ดีของชุ มชน ทั้งในปั จจุ บนั และ
อนาคต การจัดแหล่งการเรี ยนรู ้และสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะช่ วย
สร้างเสริ มให้ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้เป็ นอย่างดี ทั้งนี้ เพราะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจาเป็ น
อย่างยิ่งที่ ผูเ้ รี ยนจะต้องมี แหล่ งค้นคว้า แหล่ งการเรี ยนรู ้ ที่ มี คุ ณภาพ มี สื่ อ และอุ ปกรณ์ ที่ เพี ยงพอ
และใช้การได้ดี และมีสิ่งแวดล้อมที่สามารถเรี ยนรู ้ได้เองตามความสนใจ ดังนั้นการจัดประสบการณ์
การเรี ยนรู ้ โดยอาศัย แหล่ งเรี ย นรู ้ ต่าง ๆ จากลักษณะและสภาพทางภู มิ ศาสตร์ สถานที่ ตัวบุ คคล
สถานประกอบการ ลักษณะอาชี พ หน่ วยงานรั ฐบาล สถานที่ ราชการภู มิปั ญญาท้องถิ่ น ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมต่าง ๆ ของชุ มชน รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
สอดคล้องกับสภาพจริ งในชี วติ โดยใช้แหล่งการเรี ยนรู ้หลากหลายในท้องถิ่น และปั จจัยเกื้อหนุ นให้
เกิ ดการเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ องตลอดชี วิต (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2545) จากสาระสาคัญที่ กาหนดใน
พระราชบัญ ญัติก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2545) ที่ ให้มี การนาภูมิ ปัญญา
ท้ อ งถิ่ น เข้ า มาบู ร ณาการในการจั ด ท าเป็ นหลั ก สู ตรรวมถึ ง ส่ งเสริ มสนั บ สนุ นให้ บุ ค คล
ที่ เกี่ ย วข้อ งในท้อ งถิ่ น ได้เข้า มามี บ ทบาทในการถ่ า ยทอดความรู ้ สู่ ผู ้เรี ย น ดัง นั้ น กระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอนที่ดีน้ นั นอกจากจะมุ่งเสริ มสร้างความเข้มแข็ง และความแข็งแกร่ งทางวิชาการ
แล้ว ยังต้องมีการส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนรู ้จกั รักความเป็ นไทย ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ทั้งนี้ การส่ งเสริ มดังกล่าวสามารถดาเนินการได้หลากหลายวิธีการไม่วา่ จะเป็ นการให้ผรู ้ ู ้หรื อปราชญ์
ชาวบ้า นเข้า มาเผยแพร่ ใ นสถานศึ ก ษา การน าผูเ้ รี ย นออกไปทัศ นศึ ก ษาในสถานที่ จริ ง เป็ นต้น
แต่หากได้มี การพัฒนาสื่ อที่ เป็ นแหล่ งรวมสารสนเทศความรู ้ ต่าง ๆ เกี่ ยวกับท้องถิ่ นจะท าให้เกิ ด
ความสะดวกในการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนสามารถสื บค้นได้ตลอดเวลา และทุกสถานที่ที่มีระบบคอมพิวเตอร์
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ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ.2551 กาหนดว่า “ศูนย์การศึกษา
พิเศษ” เป็ นสถานศึกษาของรัฐที่จดั การศึกษานอกระบบ หรื อตามอัธยาศัยแก่คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิด
หรื อแรกพบความพิ ก ารจนตลอดชี วิต และจัด อบรมแก่ ผูด้ ู แลคนพิ ก าร ครู บุ คลากร และชุ มชน
รวมทั้งการจัดสื่ อ เทคโนโลยี สิ่ งอานวยความสะดวก บริ การ และความช่ วยเหลื ออื่ นใด ตลอดจน
ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่กาหนดในประกาศกระทรวง ดังนั้นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
(ทุ่งทะเลหลวง) สังกัดสานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ ตั้งอยูบ่ า้ นเลขที่ 197 หมู่ที่ 7 ตาบลปากแคว
อาเภอเมืองสุ โขทัย จังหวัดสุ โขทัย สร้างเสร็ จ และเปิ ดทาการเรี ยนการสอนในวันที่ 16 พฤษภาคม
2561 มีพ้นื ที่ท้ งั หมด 5 ไร่ ปั จจุบนั มีอาคารเรี ยน 3 หลัง อาคารประกอบ 2 หลัง ส้วม 1 หลัง แฟลตครู
1 หลัง และแฟลตนักการ 1 หลัง มีการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ 3 รู ปแบบ ได้แก่ 1) รับบริ การ
ที่ ศูน ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจาจัง หวัด สุ โขทัย ในรู ป แบบไป-กลับ 2) รั บ บริ ก ารในหน่ วยบริ ก าร
ที่ต้ งั กระจายอยูใ่ น 9 อาเภอของจังหวัดสุ โขทัย และ 3) รับบริ การตามบ้าน รวมทั้งสิ้ น 383 คน (ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย, 2561)
การปรับปรุ ง พัฒนาภูมิทศั น์ และแหล่งเรี ยนรู ้ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ซึ่ งเป็ นสถานศึก ษาที่ ให้บ าบัดฟื้ นฟู ส มรรถภาพในรู ป แบบการให้บ ริ การช่ วยเหลื อระยะแรกเริ่ ม
ส าหรั บ ผู ้พิ ก ารในจัง หวัด สุ โ ขทัย จากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในจากหน่ ว ยงานต้น สั ง กัด
ปี การศึ ก ษ า 2560 ของศู น ย์ ก ารศึ กษ าพิ เศษ ป ระจ าจั ง ห วัด สุ โขทั ย มี ผล การป ระเมิ น
ด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นส าคัญ อยู่ในระดับคุ ณภาพดี แต่ยงั มี จุดที่
ควรพัฒ นา คื อ การแก้ไขปรั บ ปรุ งหรื อ พัฒ นาการจัด กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ย นรู ้
แหล่ งเรี ย นรู ้ และภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ที่ มี ค วามหลากหลาย ต้อ งสร้ างและพัฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้ ให้ มี
ความเหมาะสม และสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะของผูเ้ รี ยน จากการประชุ มคณะอนุ กรรมการ
ส่ ง เสริ ม การจัด การศึ ก ษาส าหรั บ คนพิ ก ารจัง หวัด สุ โขทัย ครั้ งที่ 1/2561 ได้ รั บ ข้อ เสนอแนะ
จากคณะกรรมการให้ปรับปรุ งพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ และสภาพแวดล้อมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดสุ โขทัยให้มีความหลากหลายตรงตามความต้องการพิเศษของผูเ้ รี ยน และให้เอื้อต่อการจัด
การเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และจากการสัมภาษณ์ความต้องการของผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง และครู
พบว่า มีความต้องการให้มีการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ ให้หลากหลายให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน เพื่อให้เป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้ใกล้ตวั กับผูเ้ รี ยน สามารถตอบสนองและเติมเต็มศักยภาพของผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการ
พิเศษ และใช้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ให้กบั คนในชุ มชนใกล้เคียง ได้เข้าถึ งแหล่งเรี ยนรู ้สามารถใช้บริ การ
แหล่งเรี ยนรู ้ได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย มีการก่อสร้าง
อาคารเรี ยนและอาคารประกอบการต่าง ๆ จึงส่ งผลให้มีแหล่ งเรี ยนรู ้ ที่ใช้พฒั นาทักษะหรื อกระตุน้
พัฒ นาการจานวนจากัด และไม่ เพี ยงพอต่อความต้องการจาเป็ นของผูเ้ รี ยน เพื่ อให้ส อดคล้องกับ
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ผลการประเมิ นคุ ณภาพภายในของสถานศึกษา จากการประชุ มคณะอนุ กรรมการส่ งเสริ มการจัด
การศึกษาสาหรับคนพิการจังหวัดสุ โ ขทัย และความต้องการของผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง และครู ดังนั้น
จึงจัดทาโครงการพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู ้ เพื่ อให้มีความหลากหลาย และมีคุณภาพในการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนการสอน โดยมอบหมายให้กลุ่มบริ หารทัว่ ไป จัดทาโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ให้ บริ หารจัดการโครงการโดยให้ มีการศึกษาสภาพบริ บท
ส ารวจปั จจัย เบื้ องต้นของโครงการ การศึ ก ษาสภาพบริ บ ท สภาพแวดล้อม ความต้องการจาเป็ น
ความสอดคล้ อ งต่ า ง ๆ ของปั จ จัย เบื้ อ งต้น กระบวนการในการด าเนิ น การ เพื่ อ ให้ ต รงตาม
ความต้อ งการตลอดจนหาแนวทางการพัฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้ ล ัก ษณะต่ า ง ๆ เพื่ อให้ เกิ ดประโยชน์
สาหรับผูเ้ รี ยนสู งสุ ด
แนวคิ ดเกี่ ยวกับการประเมินโครงการ เยาวดี รางชัยกุลวิบูลย์ศรี (2546) ได้กล่ าวถึ ง แนวคิด
และโมเดลการประเมิ น แบบซิ ป หรื อ CIPP Model ของสตัฟ เฟิ ลบี ม (Stufflebeam) ว่าเพราะเป็ น
โมเดลที่ ไ ด้รับ การยอมรั บ กัน ทั่วไปในปั จจุ บ ัน ซึ่ งสตัฟ เฟิ ลบี ม ได้ก าหนดประเด็ น การประเมิ น
ออกเป็ น 4 ประเภท ตามอัก ษรภาษาอัง กฤษตัว แรกของ CIPP Model ซึ่ งมี ร ายละเอี ย ดดั ง นี้
1) การประเมิ น สภาวะแวดล้อ ม (Context Evaluation : C) เป็ นการประเมิ น ก่ อ นการด าเนิ น การ
โครงการเพื่อพิจารณาหลักการ และเหตุผลความจาเป็ นที่ตอ้ งดาเนิ นโครงการ ประเด็นปั ญหาและ
ความเหมาะสมของเป้ า หมายโครงการ 2) การประเมิ น ปั จ จัย น าเข้า (Input Evaluation : I ) เป็ น
การประเมินเพื่อพิจารณาถึ งความเป็ นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพี ยงของ
ทรัพยากรที่จะใช้ในการดาเนิ นโครงการ 3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P ) เป็ น
การประเมิ น เพื่ อ หาข้อ บกพร่ อ งของการด าเนิ น โครงการที่ จะใช้ เป็ นข้อ มู ล ในการพัฒ นาแก้ไ ข
ปรับปรุ งให้การดาเนินการช่วงต่อไปให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และเป็ นการตรวจสอบกิจกรรม เวลา
ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ การมีส่วนร่ วมในโครงการ โดยมีการบันทึกไว้เป็ นหลักฐานทุกขั้นตอน
การประเมินกระบวนการนี้ จะเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อการค้นหาจุดเด่นหรื อจุดแข็ง (Strengths)
และจุดด้อย (Weakness) ของนโยบาย / แผนงาน/โครงการ ซึ่ งมักจะไม่สามารถศึกษาได้ภายหลังจาก
สิ้ นสุ ดโครงการแล้ ว 4) การประเมิ น ผลผลิ ต (Product Evaluation : P ) เป็ นการประเมิ น เพื่ อ
เปรี ย บเที ย บผลผลิ ตที่ เกิ ด ขี้ น กับ วัต ถุ ป ระสงค์ข องโครงการหรื อมาตรฐานที่ ก าหนดไว้ รวมทั้ง
การพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรื อปรับเปลี่ยนโครงการ แต่การประเมินผลแบบนี้
มิได้ให้ความสนใจต่อ เรื่ อง ผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ์ (Outcomes) ของนโยบาย / แผนงาน /
โครงการเท่ าที่ ควร นอกจากนี้ ส ตัฟ เฟิ ลบี มได้นาเสนอประเภทของการตัดสิ นใจที่ ส อดคล้องกับ
ประเด็นที่ประเมิ น ดังนี้ 1) การตัดสิ นใจเพื่อการวางแผน (Planning Decisions) เป็ นการตัดสิ นใจที่
ใช้ขอ้ มูลจากการประเมินสภาพแวดล้อมที่ได้นาไปใช้ในการกาหนดจุดประสงค์ของโครงการให้
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สอดคล้องกับแผนการดาเนิ นงาน 2) การตัดสิ นใจเพื่อกาหนดโครงสร้างของโครงการ (Structuring
Decisions) เป็ นการตัดสิ นใจที่ใช้ขอ้ มูลจากปั จจัยนาเข้าที่ได้นาไปใช้ในการกาหนดโครงสร้ างของ
แผนงาน และขั้นตอนของการดาเนิ นการของโครงการ 3) การตัดสิ นใจเพื่อนาโครงการไปปฏิ บตั ิ
(Implementation Decisions) เป็ นการตัดสิ นใจที่ใช้ขอ้ มูลจากการประเมินกระบวนการเพื่อพิจารณา
ควบคุมการดาเนิ นการให้เป็ นไปตามแผนและปรับปรุ งแก้ไขการดาเนิ นการให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ที่สุด 4) การตัดสิ นใจเพื่อทบทวนโครงการ (Recycling Decisions) เช่ น การตัดสิ นใจเพื่อใช้ขอ้ มูล
จากการประเมินผลผลิต (Output) ที่เกิดขึ้นเพื่อพิจารณาการยุติ/ล้มเลิกหรื อขยายโครงการที่จะนาไป
ใช้ในโอกาสต่อไป
จากความเป็ นมา ความสาคัญ สภาพปั จจุบนั และปั ญหาข้างต้น ผูป้ ระเมินในฐานะผูบ้ ริ หาร
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ได้มอบหมายกลุ่ มบริ หารทัว่ ไปดาเนิ นการจัดทา
โครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัยขึ้น โดยมี
ผูบ้ ริ หาร ครู ผูเ้ รี ยน และผูป้ กครอง ร่ วมกันศึกษาวิเคราะห์ ปัญหา ร่ วมกันวางแผนการดาเนิ นการ
ร่ ว มกัน ปฏิ บ ัติ ร่ วมกัน ตรวจสอบ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลเพื่ อ พัฒ นา ปรั บ ปรุ ง ให้ ผู เ้ รี ย นหรื อ
ผูร้ ับบริ การได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู ้อย่างทัว่ ถึงหลากหลาย และมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งผูป้ ระเมิน
ได้นาเอาแนวคิด และโมเดลการประเมินแบบซิ ป หรื อ CIPP Model ของสตัฟเฟิ ลบีม มาใช้สาหรับ
การประเมิ น โครงการในครั้ งนี้ โดยประเมิ น 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นบริ บท ด้ า นปั จจัย เบื้ อ งต้ น
ด้า นกระบวนการ และด้า นผลผลิ ต เพื่ อ ให้ เกิ ด ความมั่น ใจว่า โครงการดัง กล่ า วมี ค วามส าคัญ
สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด สอดคล้องกับความต้องการของครู ผูป้ กครอง และผูเ้ รี ยนที่ มี
ความต้องการจาเป็ นพิ เศษ ผูป้ ระเมิน หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าผลที่ ได้รับ จากการประเมิ นครั้ งนี้ จะเป็ น
สารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ ต่อการปรับปรุ งพัฒนาโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยนให้มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ตลอดจนการนาผลการประเมินไปใช้เป็ นแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ของแหล่งเรี ยนรู ้อื่น ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
สุ โขทัย มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่ อประเมิ นบริ บทของโครงการพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู ้ ส าหรั บผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิ เศษ
ประจาจังหวัดสุ โขทัย
2. เพื่อประเมินปั จจัยเบื้องต้นของโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
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3. เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดสุ โขทัย
4. เพื่อประเมินผลผลิ ตของโครงการพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู ้ สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิ เศษ
ประจาจังหวัดสุ โขทัย

ขอบเขตของการประเมินโครงการ
1. กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ครั้งนี้ ประกอบด้วย
1.1 ผูเ้ รี ยน ได้ม าโดยการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 45 คน เป็ น
กลุ่ มผูเ้ รี ยนพิ การที่ มารับบริ การที่ ศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ที่มีอายุต้ งั แต่ 7 ปี ขึ้ นไป
ทุกประเภทความพิการที่สามารถพูด และสื่ อสารกับผูอ้ ื่นได้
1.2 ผูป้ กครอง ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 45 คน เป็ น
กลุ่มผูป้ กครองที่พาผูเ้ รี ยนพิการมารับบริ การที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
1.3 ครู ได้ ม าโดยการเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 29 คน เป็ น
ข้าราชการครู และพนักงานราชการปฏิบตั ิหน้าที่สอน และได้จดั ทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
สาหรับผูเ้ รี ยนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
1.4 คณะกรรมการสถานศึ กษา ได้ม าโดยการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
จานวน 7 คน เป็ นคณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ทุกคน (ยกเว้น
ผูท้ ี่ปฏิบตั ิหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา และผูแ้ ทนครู )
1.5 ผูท้ รงคุ ณวุฒิ ได้ม าโดยการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 9 คน
เป็ นผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการบริ หารสถานศึกษา มีความรู ้เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ใน
การจัดท าแหล่ งเรี ยนรู ้ มี ค วามรู ้ เกี่ ยวกับ การใช้แหล่ งเรี ยนรู ้ เพื่ อบ าบัดฟื้ นฟู ผูเ้ รี ย นพิ การ หรื อ จบ
การศึ ก ษาสาขาเทคนิ ค การแพทย์ หรื อสาขากายภาพบ าบัด หรื อสาขากิ จกรรมบ าบัด หรื อสาขา
นักจิตวิทยาคลินิก สังกัดสานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ (ภาคผนวก ค)
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2. เนื้อหา
การประเมิ นโครงการพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู ้ สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดสุ โขทัย ครั้ งนี้ ได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิ ป (CIPP Model) ของสตัฟเฟิ ลบี ม
ซึ่ งมีรูปแบบการประเมิน 4 ด้านประกอบด้วย 1) ด้านบริ บท (Context Evaluation : C) 2) ด้านปั จจัย
เบื้องต้น (Input Evaluation : I) 3) ด้านกระบวนการ (Process valuation : P) 4) ด้านผลผลิต(Product
Evaluation : P)
3. ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการประเมิน
3.1 ประเมินด้ านบริบท
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์
3.2 ประเมินด้ านปัจจัยเบื้องต้ น
3.2.1 ความพร้อมด้านบุคลากร
3.2.2 ความพร้อมด้านงบประมาณ
3.2.3 ความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่
3.2.4 ความพร้อมด้านการบริ หารจัดการ
3.3 ประเมินด้ านกระบวนการ
3.3.1 ความเหมาะสมของการวางแผน (Plan)
3.3.2 ความเหมาะสมของการลงมือปฏิบตั ิ (Do)
3.3.3 ความเหมาะสมของการตรวจสอบ (Check)
3.3.4 ความเหมาะสมของการปรับปรุ ง (Action)
3.4 ประเมินด้ านผลผลิต
3.4.1 ปริ มาณของแหล่งเรี ยนรู ้
3.4.2 คุณภาพของผูเ้ รี ยน
3.4.3 คุณภาพของแหล่งเรี ยนรู ้
4. ขอบเขตด้ านระยะเวลา
การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
สุ โขทัย ในครั้งนี้ คือ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. โครงการพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู้ สํ าหรั บผู้เรี ยน ของศู นย์ การศึ กษาพิเศษ ประจํ าจั งหวัดสุ โขทัย
หมายถึง โครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการจาเป็ นสาหรับ
ผู ้เรี ย นที่ มี ค วามต้อ งการจ าเป็ นพิ เศษ ให้ เป็ นแหล่ ง เรี ย นรู ้ ที่ มี ค วามปลอดภัย มี ค วามทนทาน
มีความสวยงาม และความเป็ นประโยชน์ในการใช้บริ การแหล่งเรี ยนรู ้
2. การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การได้มาซึ่ ง
สารสนเทศด้านบริ บท ด้านปั จจัยเบื้ องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิ ต น าไปเที ยบกับเกณฑ์
ที่กาหนดเพื่อตัดสิ นการประเมิน และหาทางเลือกที่เหมาะสมในการดาเนินโครงการ โดยใช้วธิ ี การประเมิน
ตามรู ปแบบซิป (CIPP Model) ของสตัฟเฟิ ลบีม ประเมิน 4 ด้าน ดังต่อไปนี้
2.1 ด้ า นบริ บ ท (Context Evaluation : C) หมายถึ ง การประเมิ น ด้า นบริ บ ทเกี่ ย วกับ
ความสอดคล้อ งของวัต ถุ ป ระสงค์ข องโครงการกับ พระราชบัญญัติ การศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสานักบริ หารงานการศึกษา
พิ เศษ นโยบายของสถานศึ กษา แนวทางการพัฒ นาแหล่ งเรี ยนรู ้ ข องศู นย์ก ารศึก ษาพิ เศษ ประจา
จัง หวัด สุ โ ขทัย ความต้อ งการจ าเป็ นของผูเ้ รี ย นที่ มี ค วามต้อ งการจ าเป็ นพิ เศษ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูป้ กครอง ครู และชุมชน ตลอดจนสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศที่เป็ นที่ต้ งั
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
2.2 ด้ านปั จจั ยเบื้องต้ น (Input Evaluation : I) หมายถึ ง การประเมิ น ความพร้ อมของ
ปั จจัยเบื้ องต้นของโครงการ ได้แก่ 1) บุคลากร 2) งบประมาณ 3) วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ และ
4) การบริ หารจัดการ ก่อนเริ่ มดาเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
2.3 ด้ านกระบวนการ (Process Evaluation : P) หมายถึ ง การประเมิน ความเหมาะสม
ของกระบวนการในการดาเนิ นงานตามโครงการ ได้แก่ การวางแผน (Plan) การลงมือปฏิ บตั ิ (Do)
การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุ ง (Action) ระหว่างการดาเนิ นโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
2.4 ด้ า นผลผลิ ต (Product Evaluation : P) หมายถึ ง การประเมิ น ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ จ าก
การด าเนิ น การตามโครงการ ได้แ ก่ 1) ปริ ม าณของแหล่ ง เรี ย นรู ้ 2) คุ ณ ภาพของผูเ้ รี ย น และ 3)
คุณภาพของแหล่งเรี ยนรู ้ หลังสิ้ นสุ ดโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
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3. แหล่ งเรี ยนรู้ หมายถึ ง สถานที่สาหรับใช้ในการพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนให้แสดง
พฤติ ก รรมที่ ค าดหวัง ต่ า ง ๆ สอดคล้ อ ง และตรงตามความต้อ งการจ าเป็ นส าหรั บ ผู ้เรี ย นที่ มี
ความต้องการจาเป็ นพิเศษ มีความปลอดภัย ทนทาน สวยงาม และสามารถนาใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ จานวน 8 แหล่งเรี ยนรู ้ ได้แก่ 1) สวนกระตุน้ ประสาทสัมผัส 2) สวนพฤกษศาสตร์
3) สวนครัว รั้วกินได้ “ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง” 4) สวนหย่อม 5) ห้องสมุดเคลื่อนที่ มีชีวิต 6) ห้อง
ศูนย์กระจายสื่ อ 7) ศูนย์การเรี ยนรู ้ทกั ษะการดารงชีวติ 8) สนามกีฬาเปตองเพื่อสุ ขภาพ
4. คุณภาพของผู้เรี ยน หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยนที่แสดงพฤติกรรมที่คาดหวังออกมา
จากการใช้บ ริ ก ารแหล่ งเรี ย นรู ้ ท้ งั 8 แหล่ งเรี ย นรู ้ ได้แก่ 1) สวนกระตุ ้น ประสาทสั ม ผัส 2) สวน
พฤกษศาสตร์ 3) สวนครัว รั้วกินได้ “ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง” 4) สวนหย่อม 5) ห้องสมุดเคลื่อนที่
มีชีวติ 6) ห้องศูนย์กระจายสื่ อ 7) ศูนย์การเรี ยนรู ้ทกั ษะการดารงชีวติ 8) สนามกีฬาเปตองเพื่อสุ ขภาพ
ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
5. ผู้ เรี ยน หมายถึ ง ผูเ้ รี ยนพิ การที่ มารั บบริ การที่ ศู นย์การศึ กษาพิ เศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ที่มีอายุต้ งั แต่ 7 ปี ขึ้นไปทุกประเภทความพิการที่สามารถพูด และสื่ อสารกับผูอ้ ื่นได้
6. ผู้ปกครอง หมายถึง บิดามารดา หรื อผูใ้ ห้ความอุปการะเลี้ยงดู ผเู ้ รี ยนพิการ และเป็ นผูท้ ี่พา
ผูเ้ รี ยนพิการที่มารับบริ การในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
7. ผู้ บ ริ ห าร หมายถึ ง ผูอ้ านวยการศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจาจังหวัด สุ โขทัย ซึ่ ง มี ห น้าที่
บริ หารจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
8. ครู หมายถึง เป็ นข้าราชการครู และพนักงานราชการ ปฏิบตั ิหน้าที่สอนใน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดสุ โขทัย
9. คณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่
คอยติ ดตาม พิ จารณาเพื่อให้ความเห็ นชอบ เสนอแนะต่าง ๆ เกี่ ยวกับการบริ หารจัดการศึกษาของศู นย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
การประเมินโครงการครั้งนี้ ผูป้ ระเมินคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากผลการประเมิน ดังนี้
1. เป็ นสารสนเทศในการตัด สิ นใจพัฒ นาโครงการต่ อ ไป หรื อ ใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง
เพื่ อ วางแผนการด าเนิ น โครงการให้ เป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องโครงการ และสอดคล้อ งกับ
ความต้องการจาเป็ นพิเศษของผูเ้ รี ยน
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2. เป็ นสารสนเทศในการก าหนดกิ จกรรมและรู ป แบบของการดาเนิ น โครงการพัฒ นา
แหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ให้มีความเหมาะสมยิง่ ขึ้น
3. เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของครู และผู ท้ ี่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
ส าหรั บ ผูเ้ รี ย น ของศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจาจัง หวัด สุ โขทัย เพื่ อ การใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู ้ ใ ห้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด
4. เป็ นแนวทางสาหรับผูเ้ กี่ ยวข้องกับการจัดการศึกษา นาไปปรับประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒ นา
แหล่งเรี ยนรู ้ในสถานศึกษาอื่น ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การประเมิ น โครงการพัฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้ ส าหรับ ผูเ้ รี ย น ของศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจา
จังหวัดสุ โขทัย ครั้งนี้ ผูป้ ระเมินได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ
2. หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับแหล่งเรี ยนรู ้
3. หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของเด็กที่มีความต้องการจาเป็ นพิเศษ
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
5. กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ

หลักการ แนวคิดเกีย่ วกับการประเมินโครงการ
ความหมายของการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการเป็ นการศึกษาว่าแผนงานหรื อโครงการบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อไม่
ทั้งในระหว่างการปฏิบตั ิงานตามแผน เพื่อส่ งข้อมูลย้อนกลับไปยังโครงการ และภายหลังจากที่ได้
ดาเนินการเสร็ จสิ้ น และการประเมินผลยังมีความครอบคลุมไปถึงการประเมินความเหมาะสมของ
แผนงานและโครงการ เพื่อช่วยในการตัดสิ นใจในการวางแผนและโครงสร้างในขั้นตอนต่อไป
อีกด้วยและการประเมินผลที่ดีประกอบด้วย จุดมุ่งหมายที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1. เพื่อการวางแผนและการกาหนดนโยบาย
2. เพื่อการบริ หารจัดการ
3. เพื่อทดสอบผลการปฏิบตั ิงาน
การประเมินโครงการมีผใู ้ ห้ความหมายและคาจากัดความไว้หลายท่าน ดังนี้
ฉวีวรรณ พันวัน (2552) กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการดาเนินโครงการ เพื่อพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบจุดเด่นและจุดด้อย
ของโครงการนั้นอย่างเป็ นระบบแล้วตัดสิ นใจว่าจะปรับปรุ งแก้ไขโครงการนั้นเพื่อการดาเนิ นต่อไป
หรื อปรับปรุ งแก้ไขโครงการให้ดีข้ ึนหรื อล้มเลิกการดาเนิ นโครงการนั้น
ศิ ริชัย กาญจนวาสี (2552) กล่ าวว่า การประเมิ น เป็ นกระบวนการสร้ างสรรค์ สั งคมที่
สอดคล้องกับ แนวทางประชาธิ ป ไตย โดยมี เป้ าหมายเพื่อพัฒนาและสร้ างประโยชน์ สุขแก่ สังคม
การประเมิ น เกี่ ย วกับ การก าหนดคุ ณ ค่ าของสิ่ ง ที่ ส นใจภายใต้บ ริ บ ทของนั้น ๆ ขึ้ น อยู่ก ับ ระบบ
ความเชื่อและประสบการณ์ของนักประเมินว่าต้องการใช้มาตรการลักษณะใดทาการตัดสิ นคุณค่า
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เชาว์ อินใย (2553) กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการ พิจารณาตัดสิ น
คุ ณ ค าโดยการค้น คว้า เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ต่ า ง ๆ จากชุ ด ของกิ จ กรรมที่ จ ัด ขึ้ น อย่างมี ร ะบบมา
ประกอบการตัดสิ นใจ ตีค่าผลการดาเนิ นการนั้นว่าบรรลุวตั ถุ ประสงค์หรื อไม่ ใช้เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
กระบวนการจัดการ
พศิ น แตงจวง (2554) ได้ส รุ ป ความหมายของการประเมิ นโครงการไว้ว่า การประเมิ น
โครงการเป็ นการสร้างสารสนเทศที่ถูกต้องชัดเจนและเพียงพอแก่ผใู ้ ช้ เพื่อใช้ประกอบ การตัดสิ นใจ
เป็ นการด าเนิ น งานที่ ต้อ งท าควบคู่ ไ ปกับ การด าเนิ น แผนงาน หรื อ โครงสร้ า ง ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ ไ ด้
สารสนเทศที่ทนั เวลาต่อการแก้ไขปรับปรุ งโครงการ อีกทั้งเป็ นการกากับให้มีการดาเนิ นโครงการ
ตามแผนหรื อโครงการที่วางไว้
รอสซี และ ฟรี แมน (Rossi and Freeman, 2004) กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึ ง
การประยุกต์ระเบียบวิธีการวิจยั ทางสังคมศาสตร์มาใช้ในการสารวจประสิ ทธิ ผลของโครงการอย่าง
เป็ นระบบ ซึ่ งการประเมินโครงการจะประกอบด้วย 1) การประยุกต์ใช้วิธีการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
2) การประเมิ นประสิ ท ธิ ผลของโครงการ 3) จะต้องให้สารสนเทศเพื่ อการปรับ ปรุ งกิ จกรรมทาง
สังคมและปรับปรุ งสภาพสังคมแก่ผทู ้ ี่ทาหน้าที่ตดั สิ นใจเกี่ยวกับโครงการ
สตัฟเฟิ ลบี ม และ ชิ งฟิ ลด์ (Stuftlebeam and Shinkfield, 2007) กล่ าวว่า การประเมินเป็ น
วิ ธี ก ารศึ ก ษา หรื อ สื บ ค้น หาคุ ณ ค่ า ของสิ่ งที่ มุ่ ง ประเมิ น อย่ า งเป็ นระบบ การประเมิ น จึ ง เป็ น
กระบวนการที่จดั หานาเสนอสารสนเทศ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการอธิ บาย การตัดสิ นคุณค่า และ
คุณประโยชน์ในการตัดสิ นใจหาทางเลือกที่เหมาะสมในการดาเนินงานโครงการ
สรุ ปได้วา่ การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมู ลของการดาเนิ นโครงการและพิจารณาบ่งชี้ ให้ทราบถึ งจุดเด่ น หรื อจุ ดด้อยของโครงการนั้น
อย่า งมี ระบบแล้ว ตัด สิ น ว่า จะปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขโครงการนั้น เพื่ อ การด าเนิ น งานต่ อ ไป หรื อ จะยุ ติ
การดาเนินงานโครงการนั้นเสี ย
วัตถุประสงค์ และความสาคัญของการประเมินโครงการ
การบริ หารโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นโครงการทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม หรื อการเมือง
การปกครองก็ตาม จะบังเกิ ดผลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด จาเป็ นต้องอาศัยการประเมิ นโครงการ
ที่ เป็ นระบบและมี ค วามเป็ นปรนัย มี นัก วิ ช าการแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ความส าคัญ และ
ประโยชน์ของการประเมินโครงการ ดังนี้
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วัตถุประสงค์ ของการประเมินโครงการ
รัตนะ บัวสนธิ์ (2551) กล่าวไว้วา่ การประเมินโครงการมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อช่วยในการตัดสิ นใจนาโครงการไปใช้ซ่ ึ งเป็ นการศึกษาว่าโครงการ ที่จะจัดทา หรื อ
จัดให้มีข้ ึนนั้นมีความจาเป็ นมากน้อยเพียงใด สอดคล้องกับสภาพปั จจุบนั และปั ญหาทางสังคม หรื อ
ชุมชนหรื อไม่
2. เพื่อช่วยในการตัดสิ นใจปรับปรุ งพัฒนาโครงการ วัตถุประสงค์การประเมินในข้อนี้ จะ
เกิดขึ้นภายหลังจากที่โครงการได้มีการนาไปใช้แล้วระยะหนึ่งเป็ นการประเมินเพื่อพิจารณา เกี่ยวกับ
ปั ญ หาอุ ป สรรคต่ าง ๆ ที่ อาจจะเกิ ดขึ้ น จากการใช้โครงการว่ากิ จกรรมที่ ก าหนดไว้ในโครงการ
สามารถดาเนินไปได้ตามที่กาหนดหรื อไม่
3. เพื่อช่วยในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการว่าจะดาเนินการต่อไปหรื อไม่
พิชิต ฤทธิ์ จรู ญ (2555) ได้กล่าวไว้วา่ การประเมินโครงการมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่ อจัดหาข้อมู ลสารสนเทศส าหรั บ ช่ วยในการตัดสิ น ใจนาโครงการไปปฏิ บ ตั ิ โดย
ประเมิ น ว่ า โครงการที่ จ ัด ท าขึ้ นมี ค วามจ าเป็ นมากน้ อ ยเพี ย งใด หรื อ สมเหตุ ส มผลหรื อ ไม่ มี
ความเป็ นไปได้หรื อคุม้ ค่ากับเงินทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพียงใด
2. เพื่ อ จัด หาข้อ มู ล สารสนเทศส าหรั บ การตัด สิ น ใจเกี่ ย วกับ การปรั บ ปรุ ง โครงการ
ซึ่ งการประเมินเมื่อนาโครงการไปดาเนินการระยะหนึ่งหรื อเป็ นการประเมินในช่วงดาเนินโครงการ
3. เพื่อจัดหาข้อมู ลสารสนเทศสาหรั บช่ วยในการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการดาเนิ นโครงการ
ต่อเนื่ อง หรื อการขยายโครงการและการรับรองโครงการ อาจกล่าวได้วา่ ผลที่ได้รับจากการดาเนิ น
โครงการมีความคุ ม้ ค่ากับทรัพยากรที่ลงทุนไปเพียงใด และก่อให้เกิ ดผลข้างเคียงทั้งทางบวก และ
ทางลบหรื อไม่ อย่างไร
4. เพื่อจัดหาข้อมูลสารสนเทศที่จะใช้ประโยชน์ ในการขอรับการสนับสนุ น การดาเนิ น
โครงการจากแหล่งต่าง ๆ
5. เพื่ อช่ วยให้ เกิ ดความเข้าใจในกระบวนการพื้ น ฐานต่ าง ๆ ซึ่ ง ก็ คื อการได้รับ ความรู ้
ความเข้าใจพื้นฐานอื่นที่นอกเหนือจากความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการที่ทาการประเมิน
6. เพื่อเป็ นการวิเคราะห์ขอ้ ดีและข้อจากัดของโครงการเพื่อเป็ นการตัดสิ นใจใน
การสนับสนุนโครงการ
7. เพื่อการตรวจสอบว่าการดาเนินโครงการบรรลุถึงเป้ าหมายที่วางไว้มากน้อยเพียงใด
สรุ ปได้ว่า การประเมิ นโครงการมีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อแสดงให้เห็ นถึ งเหตุ ผลความจาเป็ น
ในการตัดสิ นใจว่าโครงการมีความสาคัญมากน้อยเพียงใด โดยจะต้องทาการประเมินเพื่อการเตรี ยม
ความพร้ อมในด้า นต่ าง ๆ และวิเคราะห์ ข ้อ มู ล จากการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ที่ จาเป็ น เพื่ อน าไปสู่
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การพิจารณาข้อเท็จจริ งต่าง ๆ ในการตัดสิ นใจว่าข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งใดที่สามารถนาเอาไปใช้ได้
เพื่อพัฒนาปรับปรุ งโครงการให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
ความสาคัญของการประเมินโครงการ
พิสณุ ฟองศรี (2551) ได้กล่าวไว้วา่ การประเมินโครงการมีความสาคัญ ดังนี้
1. เป็ นแนวทางหรื อวิธีการที่ จะนาไปสู่ ปรากฎการณ์ ที่ ตอ้ งการจะให้เกิ ดขึ้ นในอนาคต
อย่างมีระบบ โดยมีการกาหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และกิจกรรมต่าง ๆ ไว้
2. ท าให้การกาหนดลาดับ ชั้นของกิ จกรรมต่าง ๆ ที่ จะต้องทาให้ต่อเนื่ องสอดคล้องกัน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประหยัดทรัพยากรต่าง ๆ และมีประสิ ทธิ ผล
3. ท าให้ เกิ ดการประสานระหว่างผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานหรื อหน่ วยงานในการปฏิ บ ตั ิ ที่ เกี่ ยวข้อง
ํ อนกัน
ไม่ให้กิจกรรมบางอย่างขาดหายไปหรื อซ้าซ้
4. ทาให้เกิ ดการประเมิ นผลอย่างมี ข้ นั ตอน และมี คุ ณภาพที่ ดี ทาให้ได้สารสนเทศ จาก
การประเมินที่เป็ นประโยชน์
มณี รัตน์ รัตนวิชัย (2553) ได้สรุ ปถึ งความสาคัญหรื อคุ ณประโยชน์ของการประเมินผล
โครงการไว้ ดังนี้
1. การประเมิ น จะช่ วยให้ ก ารก าหนดวัตถุ ป ระสงค์และมาตรฐานของการดาเนิ น งาน
มี ค วามชัด เจนขึ้ น กล่ า วคื อ ก่ อ นที่ โ ครงการจะได้รั บ การสนับ สนุ น ให้ น าเข้า ไปใช้ ย่อ มได้รั บ
การตรวจสอบอย่างละเอียดจากผูบ้ ริ หารและผูป้ ระเมิน ส่ วนใดที่ ไม่ชัดเจน เช่ น วัตถุ ประสงค์หรื อ
มาตรฐานในการดาเนิ น งานหากขาดความแน่ น อน ชัดเจนจะต้องได้รับ การปรั บ ปรุ งแก้ไขให้ มี
ความถูกต้องชัดเจนเสี ยก่อน ฉะนั้นจึงกล่าวได้วา่ การประเมินโครงการมีส่วนช่ วยทาให้โครงการมี
ความชัดเจนและสามารถที่จะนาไปปฏิบตั ิได้อย่างได้ผลมากกว่าโครงการที่ไม่ได้รับการประเมินผล
2. การประเมิ นโครงการช่ วยให้ก ารใช้ท รั พ ยากรเป็ นไปอย่างคุ ม้ ค่ าหรื อเกิ ดประโยชน์
เต็มที่ ทั้งนี้ เพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่ วนของโครงการ ข้อมูลใดหรื อปั จจัยใด
ที่เป็ นปั ญหาจะได้รับการปรับปรุ งแก้ไข เพื่อสามารถปฏิ บตั ิ งานหรื อใช้ในการปฏิ บตั ิ งานได้อย่าง
เหมาะสมและคุ ม้ ค่า ทรัพยากรทุกชนิ ดจะได้รับการจัดสรรให้อยูใ่ นจานวนหรื อปริ มาณที่เหมาะสม
เพียงพอแก่การดาเนิ นงาน ทรัพยากรที่มีมากเกินไปก็จะได้รับการตัดทอน และทรัพยากรใดที่ขาดก็
จะได้รั บ การจัด หาเพิ่ ม เติ ม ฉะนั้น การประเมิ น โครงการจึ ง มี ส่ ว นที่ ท าให้ ก ารใช้ท รั พ ยากรของ
โครงการเป็ นไปอย่างคุม้ ค่าและมีประสิ ทธิ ภาพ
3. การประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั ที่กล่าวแล้วว่าโครงการเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของแผน ดังนั้นเมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบ วิเคราะห์ ปรับปรุ ง แก้ไขให้ดาเนิ นการ
ไปด้ว ยดี ย่อ มจะท าให้ แ ผนงานด าเนิ น ต่ อ ไปด้ว ยดี และบรรลุ ถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ที่ ไ ด้ก าหนดไว้
หากโครงการใดโครงการหนึ่ งมีปัญหาในการนาไปปฏิบตั ิยอ่ มกระทบกระเทือนต่อแผนงานทั้งหมด
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โดยส่ ว นรวม ฉะนั้ น ถึ ง อาจกล่ า วได้ว่า การประเมิ น โครงการมี ส่ ว นช่ ว ยให้ แ ผนงานบรรลุ ถึ ง
วัตถุประสงค์และดาเนินงานไปด้วยดีเช่นกัน
4. การประเมินโครงการมีส่วนในการแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ (Impact) ของ
โครงการและทาให้โครงการมีขอ้ ที่จะทาให้เกิดความเสี ยหายลดน้อยลง
5. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยอย่างสาคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน ดังที่กล่าว
มาแล้ว การประเมิ นโครงการเป็ นการตรวจสอบและควบคุ มชนิ ดหนึ่ ง ซึ่ งการดาเนิ นการอย่างมี
ระบบและมี ค วามเป็ นวิ ท ยาศาสตร์ อ ย่า งมาก ทุ ก ส่ ว นของโครงการและปั จ จัย ทุ ก ชนิ ด ที่ ใ ช้ใ น
การด าเนิ น งานจะได้รั บ การวิเคราะห์ อ ย่างละเอี ย ด กล่ าวคื อ ข้อ มู ล น าเข้า (Input) กระบวนการ
(Process) และผลงาน (Output) จะได้รับการตรวจสอบประเมิ นทุ กขั้นตอน ส่ วนใดที่มีปัญหาหรื อ
ไม่มีคุณภาพ จะได้รับการพิจารณาย้อนหลัง (Feedback) เพื่อให้มีการดาเนิ นงานใหม่จนกว่าจะเป็ น
มาตรฐาน หรื อตรงตามเป้ าหมายที่ตอ้ งการ ดังนั้น จึงถื อว่าการประเมินผลเป็ นการควบคุ มคุณภาพ
โครงการ
6. การประเมินโครงการมี ส่วนในการสร้ างขวัญและกาลังใจผูป้ ฏิ บตั ิ งานตามโครงการ
เพราะการประเมินโครงการมิใช่เป็ นการควบคุมบังคับบัญชาหรื อสั่งการ แต่เป็ นการศึกษาวิเคราะห์
เพื่อปรับปรุ งแก้ไข และเสนอแนะวิธีใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิโครงการ อันย่อมจะนามาซึ่ งผลงาน
ที่ ดี เป็ นที่ ย อมรั บ ของผู ้ที่ เกี่ ย วข้อ งทั้ ง ปวง โดยลั ก ษณะเช่ น นี้ ย่ อ มท าให้ ผู ้ป ฏิ บ ั ติ มี ก าลัง ใจมี
ความพึงพอใจและมีความตั้งใจกระตือรื อร้ นที่จะปฏิบตั ิงานต่อไปและมากขึ้น ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า
การประเมินโครงการมีส่วนสาคัญในการสร้างขวัญกาลังใจ และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
7. การประเมินโครงการช่วยในการตัดสิ นใจในการบริ หารโครงการกล่าวคือการประเมิน
โครงการจะท าให้ ผู ้บ ริ ห ารได้ท ราบอุ ป สรรค ข้อ ดี ข้อ เสี ย ความเป็ นไปได้ และแนวทางใน
การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขการด าเนิ น โครงการ โดยข้อ มู ล ดัง กล่ า วจะช่ ว ยให้ ผู ้บ ริ ห ารตัด สิ น ใจว่า จะ
ด าเนิ น โครงการนั้น ต่ อ ไป หรื อ ยุ ติ โครงการนั้น เสี ย นอกจากนั้น ผลของการประเมิ น โครงการ
อาจเป็ นข้อมูลสาคัญในการวางแผนหรื อการกาหนดนโยบายของผูบ้ ริ หาร และฝ่ ายการเมือง
สมหวัง พิ ธิ ย านุ วฒั น์ (2553) กล่ าวไว้ว่า การประเมิ น มี บ ทบาทส าคัญ ในการก าหนด
แผนงานหรื อโครงการ มีบทบาทในการวางแผนและมีบทบาทในการสรุ ป และยืนยันประสิ ทธิ ผล
หรื อ ประสิ ทธิ ภ าพของโครงการ ทั้ง การประเมิ น และการก ากับ งานล้ ว นมี บ ทบาทส าคัญ ต่ อ
การตัดสิ นใจเกี่ยวกับปั จจัยและกิจกรรมเป็ นสาคัญ ทั้งการกากับงานและการประเมินล้วนมีบทบาท
สาคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดความสาเร็ จตามแผนที่กาหนดไว้
จัก รภพ เนวมาตย์ (2560) ได้ ก ล่ า วถึ ง ความส าคัญ ของการประเมิ น โครงการ ไว้ว่ า
การประเมินโครงการอย่างมีระบบสามารถกาหนดวัตถุประสงค์ของการดาเนิ นงานให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้ น ก าหนดการใช้ท รั พ ยากรอย่างคุ ้ม ค่ าและเกิ ดประโยชน์ สู งสุ ดมี ส่ วนส าคัญ ในการควบคุ ม
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คุณภาพของงาน ช่วยในการตัดสิ นใจในการบริ หารโครงการ และคงไว้ซ่ ึ งคุณภาพและมาตรฐานใน
การดาเนินงานตลอดจนความรับผิดชอบของหน่วยงาน
สรุ ปได้วา่ การประเมินโครงการมีความสาคัญ เพื่อใช้เป็ นแนวทางหรื อวิธีการที่จะ นาไปสู่
ปรากฎการณ์ที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีระบบ โดยมีวตั ถุประสงค์ เป้าหมาย และ กิจกรรม
ที่ จ ะต้อ งท าให้ ต่ อ เนื่ อ งสอดคล้ อ งกัน อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประหยัด ทรั พ ยากรต่ า ง ๆ และมี
ประสิ ท ธิ ผล เกิ ดการประสานระหว่างผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานหรื อหน่ วยงานในการปฏิ บ ตั ิ ที่ เกี่ ยวข้องไม่ ให้
กิจกรรมบางอย่างขาดหายไป ทาให้เกิดการประเมินผลอย่างมีข้ นั ตอนและมีคุณภาพ ก่อให้เกิดข้อมูล
สารสนเทศที่เป็ นประโยชน์
รู ปแบบของการประเมินโครงการ
รู ปแบบการประเมิ นโครงการ มี ผูเ้ สนอแนวคิ ดไว้หลายรู ปแบบ ซึ่ งแต่ละแบบมีแนวคิ ด
ทฤษฎี เหตุผล และวิธีการประเมินต่าง ๆ กันออกไป ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ความเหมาะสมของปั ญหาที่จะ
ประเมินพอสรุ ปได้ ดังนี้
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2551) จาแนกการประเมินโครงการ ออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1. การประเมินโครงการก่อนดาเนิ นการ (Preliminary Evaluation) เป็ นการศึกษาประเมิน
ความเป็ นไปได้ (Feasibility Study) ก่อนที่เริ่ มโครงการใด ๆ โดยอาจทาการศึกษาถึงประสิ ทธิ ภาพ
ของปั จจัยนาเข้า ความเหมาะสมของกระบวนการที่คาดว่าจะนามาใช้ในการบริ หารจัดการโครงการ
ปั ญหา อุปสรรค ความเสี่ ยงของโครงการ ตลอดจนผลลัพธ์หรื อ ประสิ ทธิ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ใน
ขณะเดียวกันก็อาจจะศึกษาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในด้าน ต่าง ๆ เช่น
- การประเมินผลกระทบด้านสังคม (Social Impact Assessment)
- การประเมินผลกระทบด้านนิเวศ (Ecological Impact Assessment)
- การประเมินผลกระทบด้านการเมือง (Political Impact Assessment)
- การประเมินผลกระทบด้านเทคโนโลยี (Technological Impact Assessment)
- การประเมินผลกระทบด้านประชากร (Population Impact Assessment)
- การประเมินผลกระทบด้านนโยบาย (Policy Impact Assessment)
- การประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Impact Assessment)
การประเมิ นโครงการก่ อนการดาเนิ นการนี้ มีประโยชน์ส าหรับนักลงทุ นเพื่อ ศึ กษาดู ว่า
ก่ อ นลงมื อ โครงการใด ๆ นั้น จะเกิ ด ความคุ ้ม ค่ าแก่ ก ารลงทุ น (Cost Effectiveness) หรื อ จะเกิ ด
ผลกระทบต่อระบบสิ่ งแวดล้อมทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ประชากร เทคโนโลยี และ ระดับ
นโยบายหรื อไม่ หากได้ทาการศึกษารอบคอบแล้วอาจจะได้ผลการคาดการณ์ ล่วงหน้าว่าจะได้ เกิ ด
ประโยชน์หรื อโทษอย่างไร ปั ญหา อุปสรรค เป็ นอย่างไร เพื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของโครงการจะได้ตดั สิ น
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ล่วงหน้าว่าจะเลิกล้มโครงการหรื อปรับปรุ งองค์ประกอบ และกระบวนการบริ หารจัดการโครงการ
เพียงใดเพื่อให้เกิดผลดี
2. การประเมิ นระหว่างดาเนิ นการโครงการ (Formative Evaluation) เป็ นการประเมินผล
เพื่อการปรับปรุ งเป็ นสาคัญซึ่ งมักจะใช้ประเมินผลระหว่างแผนหรื อระหว่างพัฒนาโครงการ ผลที่ได้
จาก Formative Evaluation นั้นจะช่วยตั้งวัตถุประสงค์ของโครงการให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่แท้จริ ง
นอกจากนั้น Formative Evaluation อาจใช้ในระหว่างดาเนิ นโครงการ จะช่วยตรวจสอบว่า โครงการ
ได้ดาเนิ นไปตามแผนของโครงการอย่างไรอาจเรี ยกชื่ อเฉพาะว่า Implementation Evaluation หรื อ
Formative Evaluation อาจตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการว่าดาเนิ นการได้ผลเพียงไร เรี ยกว่า
Progress Evaluation โดยทัว่ ไปแล้ว Formative Evaluation อาจใช้ประเมินสิ่ งต่อไปนี้
2.1 ทบทวนแผนของโครงการ
2.2 การสร้างแผนของโครงการ
2.3 การพัฒ นาแบบสอบถาม (Questionnaire) หรื อรายการ (Checklists) ส าหรั บ
รวบรวมข้อมูลตามเรื่ องที่ตอ้ งการ
2.4 การคัดเลือกวิธีการวัดผลที่เหมาะสม
2.5 การกาหนดตารางเวลาการประเมินผลให้สอดคล้องกับการดาเนินโครงการ
2.6 การเตรี ยมข้อมู ลที่ จะเป็ นข่าวสารสาหรับการรายงานและข้อเสนอแนะ สาหรับ
การตัดสิ นเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ
2.7 การแนะนาแนวทางปรับปรุ ง การแก้ปัญหา และการเปลี่ ยนแปลงการปฏิ บตั ิของ
โครงการ
3. การประเมิ น เมื่ อสิ้ น สุ ด โครงการหรื อประเมิ น ผลผลิ ต (Summative Evaluation) เป็ น
การประเมินผลรวมสรุ ป มักจะใช้ประเมินหลังสิ้ นสุ ดโครงการ สาหรับโครงการที่มีการดาเนิ นการ
ระยะยาวก็อาจใช้ Summative Evaluation ในการสรุ ปย่อความข้อมูลที่ได้จากระยะต่าง ๆ ที่ช่วยให้มี
การประเมิ นสรุ ปรวมนั้น ส่ วนใหญ่ จะรวบรวมจากผลของ Formative Evaluation เป็ น Summative
Evaluation ซึ่ งผลสรุ ปที่ได้จะนาสู่ การรายงานว่าโครงการได้บรรลุเป้ าหมาย (Goals) หรื อไม่อย่างไร
ตลอดจนการรายงานถึงสถานภาพของโครงการว่าประสบความสาเร็ จหรื อล้มเหลวเพียงไร มีปัญหา
หรื ออุ ป สรรคใดที่ ต้องแก้ไขปรั บ ปรุ งข้อมู ล เหล่ านี้ จะช่ วยให้ผูบ้ ริ ห ารโครงการสามารถนาไปสู่
การตัดสิ นว่าโครงการนั้นควรดาเนินการต่อหรื อยกเลิก
4. การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ การประเมิ น โครงการโดยทั่ว ไปโดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ใน
ประเทศไทยที่ ผ่านมายังจากัดอยู่แต่ เพี ยงการประเมิ นผลผลิ ตโดยมุ่ งที่ จะทราบความส าเร็ จหรื อ
ความล้มเหลวของโครงการเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อประกอบการตัดสิ นใจของผูใ้ ห้บริ การหรื อผูใ้ ห้ทุนใน
การยุ ติ ห รื อ ขยายโครงการ แต่ ใ นปั จ จุ บ ัน นั ก ประเมิ น และผู ้บ ริ ห ารโครงการได้ต ระหนั ก ถึ ง
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ความสาคัญของการประเมินประสิ ทธิ ภาพของโครงการด้วย โดยถือว่าเป็ นประเภทของการประเมิน
ที่จาเป็ นสาหรับโครงการบริ การทัว่ ไปเพราะจะช่ วยเสริ มให้โครงการเหล่ านั้นสามารถดาเนิ นการ
อย่างสอดคล้องกับ สภาวการณ์ ของสั งคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่ เอื้ ออานวยต่ อการพัฒนา
ท้องถิ่น หรื อโครงการที่เป็ นตัวกาหนดเกณฑ์สาคัญสาหรับประกันโครงการขนาดใหญ่ระดับชาติที่
จะไม่ตอ้ งสู ญเสี ยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดไปโดยไม่จาเป็ น การดาเนิ นโครงการบริ การสังคมนั้น
จะไม่มุ่งแต่เพียงความสาเร็ จของโครงการเท่านั้น แต่จะต้องให้คุม้ ค่าในเชิ งของประสิ ทธิ ภาพด้วย
โดยปกติการประเมินประสิ ทธิ ภาพของโครงการมักจะเริ่ มจากคาถามต่าง ๆ กัน เช่น
4.1 ความสาเร็ จของโครงการนั้น ๆเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายแล้วมีความเหมาะสมหรื อไม่
4.2 ผลผลิตของโครงการเกิดจากปั จจัยที่ลงทุนไปใช่หรื อไม่
4.3 โครงการนี้ มีผลผลิตสู งกว่าโครงการอื่น ๆ เมื่อลงทุนเท่ากันหรื อไม่และเพราะเหตุ
ใด การประเมิ นโครงการทั้ง 4 ประเภท คื อ การประเมิ นก่ อนการดาเนิ นการ การประเมิ นระหว่าง
ดาเนินการ การประเมินเมื่อเสร็ จสิ้ นโครงการ และการประเมินหลังเสร็ จสิ้ นโครงการ มีกระบวนการ
ประเมินโครงการตามหลักการดังนี้
1. หลัก การ ความส าคัญ ของการประเมิ น โครงการ เพราะอะไร ท าไมถึ งท าประเมิ น
โครงการ
2. กาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน
3. ออกแบบประเมินจะใช้รูปแบบการประเมินใด เช่ น รู ปแบบของ Tyler เหมาะสาหรับ
เรื่ อง การเรี ย นการสอน รู ป แบบของ Cronbach เน้น การรวบรวมข้อ มู ล เพื่ อ การคิ ด ตัด สิ น ใจ ใน
โครงการทางการศึกษา รู ปแบบของ CIPP เหมาะสาหรับการใช้ขอ้ มูลเพื่อหาข้อยุติ/ ข้อบกพร่ อง ของ
โครงการ
4. การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม แบบสังเกต
5. การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลโดยนาข้อมู ลที่ เก็บ ได้ม าวิเคราะห์ ขอ้ มู ล หาค่าทางสถิ ติโดยอาศัย
โปรแกรมสถิ ติ ส าเร็ จ รู ป เช่ น SPSS for Window โดยหาค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐานหรื อค่าอื่น ๆ
6. การเขียนรายงานการประเมินโครงการ ประกอบด้วย 5 บท คือ
6.1 บทที่ 1 บทนา ประกอบด้วย ภูมิหลัง ความเป็ นมาของโครงการ
6.2 บทที่ 2 เอกสารงานประเมินที่เกี่ยวข้อง
6.3 บทที่ 3 วิธี ดาเนิ น การประเมิ น ประกอบด้วยกลุ่ ม ประชากร การได้ม าซึ่ ง กลุ่ ม
ตัวอย่าง การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
6.4 บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในรู ปแบบของ
ตาราง แผนภูมิ และกราฟ
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6.5 บทที่ 5 สรุ ป อภิ ป รายผลและข้อ เสนอแนะ คื อ บทที่ เป็ นการสรุ ปผลจาก
การวิเคราะห์ขอ้ มูล อภิปรายผลหาเหตุ ผลมาสนับสนุ นและยังมีส่วนที่ยงั ต้องแก้ไข ปรับปรุ ง และ
พัฒนาต่อไปด้วย
รัตนา นครเทพ (2552) รู ปแบบการประเมิน มีดงั นี้
1. แบบการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis Approach) มุ่งถึ งผลที่ได้จากโครงการและ
พยายามหาความเกี่ ยวข้องของรู ปแบบแผนงานที่วางในโครงการกับตัวบ่งชี้ ต่างๆ ข้อมูลต่างๆ ผลที่
เกิดจากโครงการจะต้องวัดได้ในเชิ งปริ มาณ และหาสาเหตุที่เป็ นเรื่ องของเหตุและผลได้ นิ ยมใช้ใน
การวัดผลโครงการทางด้านบริ การสังคม
2. แบบยึด วัตถุ ป ระสงค์เชิ งพฤติ ก รรม หรื อวัตถุ ป ระสงค์เป็ นพื้ นฐาน (The Behavioral
Goal-Based Approach) ถื อ ว่า วัต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการตั้ง ไว้เป็ นเกณฑ์ ค วามแตกต่ า งระหว่า ง
วัตถุประสงค์ที่วางไว้กบั สิ่ งที่โครงการทาได้จริ งคือ ผลของโครงการกับความสาเร็ จของโครงการ คือ
ไม่มีความแตกต่างกัน หรื อแตกต่างกันน้อยมากระหว่างวัตถุประสงค์กบั สิ่ งที่ทาได้จริ ง
3. แบบยึดการตัดสิ นใจเป็ นหลัก (Decision-Making Approach) ให้ความสาคัญและสนใจ
ตรงจุ ดระดับ การตัดสิ น ใจแบบนั้น แบบนี้ โอกาสอะไรน่ าจะเกิ ด ขึ้ น บ้าง จากนั้น ก็ จะเก็ บ ข้อมู ล
ทาการวิเคราะห์ และเสนอผลให้แก่ ผูต้ ดั สิ นใจ ผูป้ ระเมิ นจะต้องสรรหาทางเลื อกให้แก่ ผูต้ ดั สิ นใจ
หลาย ๆ ทาง ซึ่งท้ายที่สุดผูบ้ ริ หารเท่านั้นจะเป็ นผูช้ ้ ีขาดว่าจะใช้ทางเลือกใด
4. แบบอิสระจากวัตถุประสงค์ (Goal Free Approach) เป็ นการประเมินทุกอย่างที่เกิดขึ้น
กับโครงการทั้งหมด และเปรี ยบเทียบความสาคัญของผลเหล่านั้นว่าตรงกับความต้องการหรื อไม่
5. แบบศิ ล ป์ วิ จ ารณ์ (Art Criterion Approach) กระบวนการวิ จ ารณ์ เป็ นแบบอย่ า ง
การประเมินที่ทาโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญมีแบบแผนและหลักเกณฑ์ เกณฑ์เหล่านี้ มีพ้ืนฐานความคิด มีทฤษฎี
ที่เชื่ อถือได้ และมีส่วนเห็นพ้องต้องกันบ้าง แม้วา่ จะไม่เหมือนกันโดยสิ้ นเชิงของผูช้ านาญในศาสตร์
สาขานั้นๆ
6. การตรวจสอบทางวิช าชี พ (The Professional Review Approach) คื อ การประเมิ น ที่
อาศัยกลุ่มของบุคคล ผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ เป็ นผูต้ รวจสอบมาตรฐานและคุ ณค่าของคนใน
อาชีพเดียวกันนัน่ เอง
7. แบบกึ่งกฎหมาย (Quasi-Legal Approach) ได้นากระบวนการซักฟอกและการพิจารณา
คดีของศาล และระบบลูกขุนมาใช้ในวิธีการประเมินปัญหาสาคัญๆ ทางสังคม
8. แบบศึกษาเฉพาะกรณี (The Case-Study Approach) มุ่งสร้ างความเข้าใจให้แก่ผูร้ ับฟั ง
เกี่ ยวกับโครงการอย่างละเอียดทุกๆ ด้าน จึงสนใจประเด็นว่า “บุคคลอื่นที่รู้จกั โครงการมีความเห็น
เกี่ ย วกับ โครงการอย่า งไร” จึ งใช้ท้ งั การสั ง เกตแบบมี ส่ วนร่ วม ศึ ก ษาสภาพแวดล้อ มต่ างๆ ของ
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โครงการในภาพปกติ ต ามธรรมชาติ ในการสั ม ภาษณ์ บุ ค คล ถื อ ว่า เป็ นกระบวนการศึ ก ษาแบบ
เชิงคุณภาพ
สันติ บุญภิรมย์ (2552) กล่าวถึง รู ปแบบการประเมิน โดยแบ่งไว้เป็ น 4 ประการ คือ
1. การประเมิ น บริ บ ทหรื อ สภาวะแวดล้ อ ม (Context Evaluation) เป็ นการประเมิ น
ความต้อ งการหรื อความจาเป็ นเพื่ อจัด ท าโครงการหรื อก าหนดจุ ด มุ่ งหมายของโครงการต่ าง ๆ
การประเมินบริ บททาได้โดยการศึกษาอิ ทธิ พลหรื อแรงกดดันต่างๆ ของสิ่ งภายนอกโครงการว่ามี
หรื อไม่อย่างไร การศึกษานโยบายการศึกษาของประเทศ ปั ญหาของสังคมที่มีผลกระทบต่อโครงการ
หรื ออาจประเมินโครงการเปรี ยบเทียบวัตถุ ประสงค์หรื อจุดมุ่งหมายของโครงการว่าสอดคล้องกับ
ความจาเป็ นและนโยบายหรื อปรัชญาของสถาบันหรื อหน่วยงานนั้นหรื อไม่
2. การประเมินปั จจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) เป็ นการประเมินว่า ปั จจัยที่เราต้องการมี
อะไรบ้าง พอเพียงหรื อไม่ ภายใต้ปัจจัยนี้ มีทางเลื อกใดหรื อโปรแกรมใดที่เราควรดาเนิ นงานเพื่อให้
บรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการ การประเมินปั จจัยเบื้องต้น ได้แก่ บุคลากร เงิน วัสดุ อุปกรณ์ จะช่วย
ให้ผดู ้ าเนิ นโครงการเลือกแผนจัดโปรแกรมได้อย่างเหมาะสม หรื อถ้าประเมินโครงการที่ดาเนิ นไป
แล้ว ผลจากการประเมิ นปั จจัยก็ จะท าให้ได้ค าตอบได้ว่า การดาเนิ นโครงการที่ ท าไปแล้วนั้นได้
ดาเนินไปตามแผนที่เหมาะสมหรื อไม่ ปั จจัยเบื้องต้นที่ใช้พอเพียงหรื อไม่
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็ นการประเมินว่าได้นาโครงการไป
ปฏิบตั ิตามแผนที่ได้กาหนดไว้หรื อไม่ การประเมินกระบวนการทาได้ 2 ลักษณะ คือ มีการประเมิน
ก่อนนาไปปฏิบตั ิจริ ง เป็ นการวิเคราะห์ในเชิงความสัมพันธ์ตามหลักสู ตร เหตุผลระหว่างจุดมุ่งหมาย
กับ แนวปฏิ บ ัติ ซึ่ งอาจได้เสนอให้ ป รั บ ปรุ ง วิธี ก ารปฏิ บ ัติ ไ ด้ ในลัก ษณะที่ ส อง คื อ การประเมิ น
กระบวนการขณะปฏิ บ ัติ อ ยู่โ ดยการสั ง เกตอย่า งมี ส่ ว นร่ ว มจะช่ วยให้ ข ้อ มู ล เป็ นประโยชน์ แ ก่
คณะกรรมการดาเนิ นโครงการเป็ นอย่างมาก การให้ขอ้ ติชมอย่างเหมาะสม และทันท่วงทีจะนาไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ ของโครงการในที่สุด
4. การประเมิ น ผลผลิ ต (Product Evaluation) เป็ นการประเมิ น ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ว่า เป็ นไป
ตามจุดมุ่งหมายของโครงการหรื อไม่ ซึ่ งอาจทาได้ทนั ท่วงทีที่โครงการสิ้ นสุ ด และมีการติดตามผล
การปฏิ บ ัติง านต่ อ มาอี ก ภายหลัง เช่ น 6 เดื อน เป็ นต้น การประเมิ น ผลผลิ ตช่ วยให้ ก ารตัดสิ น ใจ
เกี่ยวกับการรับรอง ล้มเลิก และปรับขยายโครงการถ้าจะกระทาต่อไป
สตัฟเฟิ ลบี ม (Stufflebeam, 2004) ได้เสนอแนวคิ ดเกี่ ยวกับ รู ปแบบการประเมิ น เรี ยกว่า
ซิ ปป์ โมเดล (CIPP Model) เป็ นการประเมินที่เป็ นกระบวนการต่อเนื่ อง โดยมีจุดเน้นที่สาคัญ คือ ใช้
ควบคู่กบั การบริ หารโครงการ เพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจต่อเนื่ องตลอดเวลา วัตถุ ประสงค์
การประเมิ น คื อการให้ส ารสนเทศเพื่ อการตัดสิ น ใจ ค าว่า CIPP เป็ นค าย่อมาจากค าว่า Context ,
Input, Process, และ Product โดยที่ สตัฟเฟิ ลบี มได้ให้ความหมายว่า การประเมินเป็ นกระบวนการ
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ของการบรรยาย การเก็ บ ข้อ มู ล การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ข่ า วสาร เพื่ อ น าข้อ มู ล ไปใช้ป ระโยชน์ ใ น
การตัดสิ นใจ เลือกทางเลือกที่เหมาะสม การประเมินจะต้องเป็ นการดาเนินการเพื่อให้ได้สารสนเทศ
ที่ ส าคั ญ โดยมุ่ ง ประเมิ น ใน 4 ด้ า น คื อ การประเมิ น สภาพแวดล้ อ ม (Context Evaluation)
การประเมิ น กระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมิ น ผลผลิ ต (Product Evaluation)
รู ปแบบการประเมิ นนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ส าคัญเพื่อการพัฒนาและปรั บปรุ ง ไม่ใช่ เพื่ อการตรวจสอบ
แต่ เป็ นการพัฒ นารู ป แบบการประเมิ นที่ ช่ วยในการตัดสิ นใจ (CIPP Model) โดยใช้กระบวนการ
วิเคราะห์ สิ่ งที่ จะประเมิ นอย่างครอบคลุ ม เพื่ อให้ได้ส ารสนเทศที่ เป็ นประโยชน์ในการตัดสิ นใจ
ทางเลื อกต่าง ๆ ของผูบ้ ริ หารที่ เรี ยกว่า รู ปแบบการประเมิ น CIPP (Context Input Process Product
Evaluation Model) ได้มีการปรับปรุ งมาเรื่ อย ๆ จนกระทัง่ สามารถใช้กบั การประเมินโครงการ แผน
บุค ลากร ผลิ ตภัณฑ์ องค์การและระบบต่าง ๆ ได้ สตัฟ เฟิ ลบีม ใช้วิธีการเชิ งระบบการใช้รูปแบบ
การประเมิ น CIPP อย่างถู ก ต้องและก่ อ ประโยชน์ สู งสุ ด ลงมื อประเมิ น ตั้ง แต่ ก่ อนเริ่ ม งาน ขณะ
ดาเนินงานและการประเมินหลังจากสิ้ นสุ ดการดาเนินงานแล้ว
การประเมินแบบ CIPP MODEL นั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลและหรื อสารสนเทศ
เพื่อนาไปใช้ในการตัดสิ นใจหาทางเลือกที่เหมาะสม ในการประเมินแบบ CIPP MODEL โดย C ย่อ
มาจาก Context (บริ บท) I ย่อมาจาก Input (ปั จจัย) P ย่อมาจาก Process (กระบวนการ) และ P ย่อมา
จาก Product (ผลผลิต) ในการประเมินนั้น มุ่งประเมินจากสิ่ งที่ประเมิน 4 ประการด้วยกัน คือ
1. การประเมินบริ บทในการปฏิบตั ิงาน (Context Evaluation) เพื่อช่วยให้การตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับการวางแผนในการกาหนดวัตถุประสงค์
2. การประเมินปั จจัย (Input Evaluation) เป็ นการตัดสิ นใจเกี่ยวกับโครงสร้างเพื่อกาหนด
รู ปแบบของโครงการ
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เพื่อเป็ นการตัดสิ นใจในการประยุกต์ใช้
เพื่อควบคุมการดาเนินการของโครงการ
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เพื่อเป็ นการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับผลสาเร็ จของ
โครงการ ซึ่ งน าไปสู่ ก ารยุ ติ ชะลอ หรื อ ขยายโครงการต่ อ ไป ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งประเภท
การประเมิน ประเภทการตัดสิ นใจ และการนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
การประเมินแบบ CIPP MODEL มีรายละเอียดดังนี้
1. การประเมินบริ บทในการปฏิบตั ิงาน (Context Evaluation) การประเมินสภาวะแวดล้อม
เป็ นรู ปแบบพื้นฐานของการประเมินโดยทัว่ ๆ ไปเป็ นการประเมินเพื่อให้ได้มาซึ่ งเหตุผลเพื่อช่วยใน
การกาหนดวัตถุ ประสงค์ของโครงการ โดยจะเน้นในด้านความสัมพันธ์ ที่เกี่ ยวกับสภาพแวดล้อม
ความต้องการ และเงื่ อ นไขที่ เป็ นจริ ง ต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ สภาพแวดล้อม นอกจากนี้ ยังช่ วยใน
การวินิจฉัยปั ญหา เพื่อให้ได้ขอ้ มูลพื้นฐานที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจ การประเมินสภาวะ
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แวดล้อมนั้นมีลกั ษณะเด่นๆ ที่สาคัญมากมายจัดเป็ นการวิเคราะห์ขนาดใหญ่ เป็ นตัวกาหนดขอบเขต
ของการประเมิน การบรรยายและการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม นอกจากนี้ยงั ช่วยให้ทราบถึงตัวแปร
ที่เกี่ยวข้องและมีความสาคัญสาหรับการบรรลุเป้ าหมาย ทาให้ได้มาซึ่ งการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
โดยอาศัยการวินิจฉัย และการจัดเรี ยงลาดับปั ญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของที่ประชุ มและ
สถานการณ์ วิธีการประเมินสภาวะแวดล้อมมี 2 วิธี คือ
1.1 Contingency Model เป็ นการประเมิ น สภาวะแวดล้ อ ม เพื่ อ หาโอกาส และ
แรงผลัก ดัน จากภายนอกระบบ เพื่ อ ให้ ไ ด้ข ้อ มู ล มาใช้พ ัฒ นาส่ ง เสริ ม โครงการให้ ดี ข้ ึ น โดยใช้
การส ารวจปั ญ หาภายในขอบเขตที่ ก าหนดอย่างกว้างๆ เช่ น การส ารวจงานวิจยั และวรรณคดี ที่
เกี่ ย วข้องการประเมิ น ค่ านิ ย มของชุ ม ชน ข้อ เสนอแนะต่ างๆ แนวโน้ม ของการพัฒ นาเศรษฐกิ จ
เป็ นต้น การสารวจปั ญหาเหล่านี้ ทาให้สามารถที่จะคาดการณ์ เกี่ ยวกับอนาคต ซึ่ งจะมีประโยชน์ใน
การวางแผนโครงการต่อไป คาถามที่ ใช้ในการประเมิ นสภาวะแวดล้อมแบบ Contingency Model
เช่ น ถ้าต้องการให้กาลังแรงงานสอดคล้องกับ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแล้ว ควรจะจัดระบบ
การพัฒนาบุคลากรอย่างไรจึงจะตอบสนองความต้องการนั้น หรื อถ้ามีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
ในเขตนี้แล้ว ระบบการจัดการบุคคลควรจะเป็ นเช่นไร จึงจะสอดคล้องกับการเพิม่ ขึ้นของโรงงาน
1.2 Congruence Model เป็ นการประเมิ นโดยการเปรี ยบเที ยบระหว่างการปฏิ บตั ิ จริ ง
กับวัตถุประสงค์ที่วางไว้ การประเมินแบบนี้ ทาให้เราทราบว่าวัตถุประสงค์ใดบ้างที่สามารถจะบรรลุ
เป้าหมายเป็ นการตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุประสงค์
ดังนั้น จะเห็นว่าการประเมินสภาวะแวดล้อมจะได้มาซึ่ งข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็ น
สาหรับระบบเพื่อประโยชน์สาหรับผูบ้ ริ หาร
2. การประเมิ น ปั จ จัย (Input Evaluation) เป็ นการจัด หาข้อ มู ล เพื่ อ ใช้ ใ นการตัด สิ น
ความเหมาะสมของแผนงานต่างๆ ที่ จดั ขึ้ น โดยดู ว่าข้อมู ลจะมี ส่วนช่ วยให้บรรลุ จุดมุ่งหมายของ
โครงการหรื อไม่ ซึ่ งมักจะประเมินในด้านต่างๆ คือ
2.1 ความสามารถของหน่วยงานหรื อตัวแทนในการจัดโครงการ
2.2 ยุทธวิธีที่ทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ
2.3 การได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ซึ่ งจะช่วยให้โครงการดาเนินไปได้ เช่น
หน่วยงานที่จะช่วยเหลือ เวลา เงินทุน อาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่ องมือ เป็ นต้น
ผลที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น ปั จจัย จะช่ ว ยให้ ไ ด้ ข ้ อ มู ล ที่ จ ะตั ด สิ นใจได้ ว่ า ควรตั้ ง
วัตถุ ป ระสงค์เชิ งปฏิ บ ัติอย่างไร ใช้อตั ราก าลังเท่ าใด วางแผนงานและดาเนิ น การอย่างไร ซึ่ ง จะ
แตกต่างจากการประเมิ นสภาวะแวดล้อมในแง่ที่ว่า การประเมิ นปั จจัยเป็ นการทาเฉพาะกรณี น้ นั ๆ
และวิเคราะห์ภายในโครงการเท่านั้น
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3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เมื่ อแผนการดาเนิ นงานได้รับอนุ มตั ิ
และลงมื อดาเนิ น การ การประเมิ น กระบวนการจาเป็ นต้องได้รับ การเตรี ยมการเพื่ อให้ไ ด้ข้อมู ล
ย้อนกลับไปยังผูร้ ับผิดชอบและผูด้ าเนิ นการทุกลาดับชั้น การประเมินกระบวนการมีวตั ถุ ประสงค์
3 ประการ คือ
3.1 เพื่อหาและทานายข้อบกพร่ องของกระบวนการ หรื อดาเนินตามขั้นตอนที่วางไว้
3.2 เพื่อรวบรวมสารสนเทศสาหรับผูต้ ดั สิ นใจในการวางแผน
3.3 เพื่อเป็ นรายงานสะสมถึงการปฏิบตั ิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
4. การประเมินผลผลิ ต (Product Evaluation) มี จุดมุ่งหมายเพื่ อวัด และแปลความหมาย
ของความสาเร็ จ ไม่เฉพาะเมื่อสิ้ นสุ ดโครงการเท่านั้น แต่ยงั มีความจาเป็ นที่ตอ้ งประเมิน ในระหว่าง
ปฏิ บ ตั ิ ตามโครงการด้วย การประเมิ น ผลผลิ ตจะดู ว่า การก าหนดวัตถุ ป ระสงค์ข องโครงการนั้น
นาไปใช้ได้ห รื อไม่ เกณฑ์ ในการวัดผลที่ สั ม พัน ธ์ ก ับ วัต ถุ ป ระสงค์ข องการท ากิ จกรรมคื ออะไร
เปรี ยบเทียบผลที่ วดั มาได้กบั มาตรฐานสัมบู รณ์ หรื อมาตรฐานที่สัมพันธ์ที่กาหนดไว้ก่อน และทา
การแปลความหมายถึงเหตุของสิ่ งที่เกิดขึ้น โดยอาศัยจากรายงานการประเมินสภาวะแวดล้อม ปั จจัย
และกระบวนการร่ วมด้วย ในการประเมินนั้นจะดาเนิ นการประเมินตามแผนงานที่กาหนดไว้ ทั้งนี้
ก็เพื่อจะได้นาผลจากการประเมินมาปรับปรุ งแก้ไขพัฒนางานให้กา้ วหน้า และในขั้นสุ ดท้ายก็จะเป็ น
การสรุ ปโครงการต่างๆ ที่ได้จดั ทาด้วย
รู ปแบบการประเมินของซิ ปโมเดลแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท เพื่อสนองตอบการตัดสิ นใจ
ของผูบ้ ริ หาร รายละเอียดของการประเมินและการตัดสิ นใจต่าง ๆ ดังนี้
1. การประเมินบริ บท (Context Evaluation) หรื อการประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ
เป็ นการประเมิ นก่อนเริ่ มโครงการ เพื่อหาความต้องการความจาเป็ น โดยประเมิ นสภาพเศรษฐกิ จ
สังคม การเมือง ตลอดจนปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น วิธีการประเมินจะใช้การบรรยาย
และเปรี ยบเทียบปั จจัยนาเข้าที่ได้รับจริ งกับสิ่ งที่คาดหวัง บริ บทสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่คาดหวัง
กับความเป็ นจริ ง รวมทั้งการวิเคราะห์ ส าเหตุ ความไม่ สอดคล้อง ระหว่างความเป็ นจริ ง และสิ่ งที่
คาดหวังดังกล่าวเพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. การประเมิ น ปั จ จัย น าเข้า (Input Evaluation) เป็ นการประเมิ น ความต้อ งการจ าเป็ น
ด้านทรั พ ยากรที่ ใช้ในการดาเนิ นโครงการทั้งปริ มาณและคุ ณภาพ ตลอดจนระบบบริ หารจัดการ
ที่วางแผนเพื่ อวิเคราะห์ และก าหนดทางเลื อกที่ เหมาะสมที่ สุดที่ จะท าให้งานบรรลุ วตั ถุ ประสงค์
ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ วิธีการประเมินใช้การบรรยายและวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยูร่ วมถึงกลยุทธ์
และกระบวนการดาเนิ นงานที่เป็ นไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด การประเมินปั จจัยนาเข้าจะช่วย
ผูบ้ ริ หารในการตัดสิ นใจเลือกกลยุทธ์วธิ ีการดาเนินงาน และวางแผนวิธีการดาเนินโครงการ
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3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็ นการประเมินการดาเนินงาน เพื่อนา
โครงการที่วางไว้ไปสู่ การปฏิบตั ิ เป็ นการประเมินขณะดาเนินโครงการ เพื่อศึกษาว่าอะไรเป็ นจุดแข็ง
จุ ดอ่อน ปั ญ หาและอุ ป สรรคของการดาเนิ นโครงการ อะไรที่ เป็ นปั ญ หาคุ ก คามความส าเร็ จของ
การดาเนิ นโครงการ ส่ วนใดของโครงการต้องปรั บปรุ งแก้ไข คาตอบของค าถามเหล่ านี้ จะท าให้
สามารถกากับดู แล ควบคุมและปรับปรุ งกระบวนการดาเนิ นงานของโครงการได้ สารสนเทศ ที่ได้
จากการประเมิ น กระบวนการจะช่ ว ยให้ ผู บ้ ริ ห ารทราบความก้าวหน้ า จุ ด แข็ ง และจุ ด อ่ อ นของ
โครงการเพื่ อการก ากับ ดู แลการตัดสิ น ใจเกี่ ย วกับ การปรั บ ปรุ งวิธี การดาเนิ นโครงการและเร่ งรั ด
การดาเนินการให้บรรลุวตั ถุประสงค์ภายใต้ทรัพยากรและเวลาที่กาหนดไว้
4. การประเมินผลผลิ ตของโครงการ (Product Evaluation) เป็ นการประเมิ นหลังสิ้ นสุ ด
โครงการ เพื่อหาคาตอบให้ได้วา่ การดาเนินโครงการจะประสบความสาเร็ จตามแผนที่วางไว้หรื อไม่
ผลผลิตเป็ นไปตามวัตถุประสงค์หรื อไม่ คุ ม้ ค่าหรื อไม่ การประเมินหลังสิ้ นสุ ดโครงการจะพิจารณา
ผลลัพ ธ์ผ ลกระทบของโครงการทุ ก ๆ ด้าน ซึ่ งมัก ใช้เทคนิ คการติ ดตามผลหรื อประเมิ น ผลด้วย
การติ ดตามหลังโครงการเสร็ จหรื อศึ กษาย้อนกลับ เพื่อใช้เป็ นสารสนเทศในการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับ
อนาคตของโครงการว่า ควรจะปรั บขยายโครงการหรื อควรหยุดโครงการตามเวลาที่ กาหนด หรื อ
ควรยกฐานะเป็ นโครงการประจา
ประเภทของการตัดสินใจ
ประเภทของการประเมิน
)1การ
)3การประเมิ
การจัดกิจนกรรมตามแผนงาน
สภาพแวดล้อม
)4การติ
ดตามความก้
าวหน้าใน
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ด้านบริ
บท (Context
การดาเนินโครงการ )5แหล่ง
Evaluation)
เรียนรูภ้ ายในและภายนอก
การประเมินปั จจัยหรื อ
วิธีการและกลวิธีใน
วิทยาลัยฯ )6การเปิดโอกาสให้
การดาเนินการ
ทรั้ภพายในวิ
ยากรทยาลัยเข้า
แหล่งเรียนรู
มามีส่ว(Input
นร่วม Evaluation)
)7การเปิดโอกาส
ให้แหล่งเรีนยกระบวนการ
นรู้ภายนอก
นาโครงการสู่การปฏิบตั ิ
การประเมิ
วิทยาลั
ยเข้ามามี
ส่วนร่วม )8
ความก้าวหน้าของโครงการ
(Process
Evaluation)
การเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
จุดอ่อน จุดแข็งของโครงการ
แสดงความคิดเห็น )9มีการ
กากั
บติดตามนประเมิ
ผลการ
การประเมิ
ผลผลิตนหรื
อ
ปรับขยายโครงการ ยุติ
ดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์การนา )10
โครงการ
ข้อเสนอแนะของผู
้เกี่ยวข้องมา
(Product Evaluation)
นโครงการประจ
า
ภาพที่ 1ปรัแสดงรู
นที่ช่วยในการตัยกฐานะเป็
ดสิ นใจของ
Stufflebeam
บปรุงแก้ปไแบบการประเมิ
ขปัญหา
ที่มา : สตัฟเฟิ ลบีมประเภทของการประเมิ
(Stufflebeam, 2004 น)
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จากภาพที่ 1 สรุ ป ได้ว่า รู ป แบบการประเมิ น CIPP นั้ น แสดงให้ เห็ น ว่า การประเมิ น
โครงการเป็ นกระบวนการที่ ต้อ งกระท ากัน อย่า งเป็ นระบบ ซึ่ งการประเมิ น ในแต่ ล ะส่ ว นก็ มี
วัตถุประสงค์การประเมินต่างกันและก่อให้เกิดกิจกรรมสื บเนื่องจากการประเมินต่างกันตามไปด้วย

หลักการ แนวคิดเกีย่ วกับแหล่งเรียนรู้
ความหมายของแหล่ งเรียนรู้
ประเวศ วะสี (2552) อธิ บายความหมายของแหล่งเรี ยนรู ้ ว่าเป็ นแหล่งรวมวิทยาการที่ สังคม
ยอมรับและถือว่าเป็ นสิ่ งสาคัญยิ่งและจาเป็ นสาหรับการเรี ยนรู ้ ศึกษาค้นคว้าของประชาชน ซึ่ งถือว่า
เป็ นเครื่ องหมายของความเจริ ญรุ่ ง เรื องของประเทศชาติ แหล่ ง หรื อ ที่ ร วมอาจเป็ นสถานที่
หรื อ ศู น ย์ร วมที่ ป ระกอบด้ว ยข้อ มู ล ข่ า วสารความรู ้ แ ละกิ จ กรรมที่ มี ก ระบวนการเรี ย นรู ้ ห รื อ
กระบวนการเรี ยนการสอนที่มีรูปแบบแตกต่างจากกระบวนการเรี ยนการสอนที่มีครู เป็ นผูส้ อนเป็ น
การเรี ยนรู ้ที่มีกาหนดเวลาการเรี ยนยืดหยุน่
บุญชัย งามวิทย์โรจน์ และคณะ (2552) อธิ บายความหมายของแหล่งเรี ยนรู ้วา่ เป็ นองค์ความรู ้ที่
พัฒนาขึ้นในบริ บททางกายภาพและวัฒนธรรมทางปฏิบตั ิสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่ งแวดล้อม
ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา (2552) อธิ บ ายความหมายของแหล่ ง เรี ย นรู ้ ว่ า เป็ น
แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ที่สนับสนุ นให้ผูเ้ รี ยนใฝ่ เรี ยนรู ้แสวงหาความรู ้
และเรี ยนรู ้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเองตามอัธ ยาศัย อย่ า งกว้า งขวางและต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ เสริ ม สร้ า งให้ ผู ้เรี ย น
เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้และเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
พยุง ใบแย้ม (2558) อธิ บ ายความหมายของแหล่ งเรี ยนรู ้ ว่าเป็ นสื่ อเชื่ อมโยงการเรี ยนรู ้ เป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย ได้แก่ ภู มิประเทศ ภู มิอากาศ และที่ เป็ นสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
ได้แก่ สภาพสังคม ประชาชน ชาติพนั ธุ์การนับถือศาสนา การตั้งถิ่นฐานบ้านเรื อน ประเพณี ศิลปะ
วัฒนธรรม ตั้งแต่ระดับหมู่บา้ น ระดับตาบล ระดับเทศบาล ระดับอาเภอ และระดับจังหวัดที่ทาให้
ผูเ้ รี ย นเกิ ดความสามารถใช้เป็ นสื่ อ เชื่ อ มโยงความรู ้ ให้ ก ับ ผู ศ้ ึ ก ษา ค้น คว้า เรี ย นรู ้ ไ ด้ด้ว ยตนเอง
ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และศิลปวัฒนธรรม
สรุ ปได้ว่า แหล่ งเรี ยนรู ้ หมายถึ ง สิ่ งที่ มี ชีวิตและไม่ มีชีวิต ได้แก่ บุ คคล สถานที่ สิ่ งของ
ธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม สภาพ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ผเู ้ รี ยนเข้าไปมีปฏิ สัมพันธ์
และเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองโดยตรง และได้ความรู ้ใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าช่วยพัฒนาให้เป็ นคนทันโลก รู ้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนาไปใช้ในชี วิตประจาวันได้อย่างมี ความสุ ขตามอัตภาพของตนเอง
แหล่งเรี ยนรู ้เป็ นสถานที่หรื อศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ เทคโนโลยี
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ความสาคัญของแหล่ งเรียนรู้
แหล่งเรี ยนรู ้ มี ความสาคัญในการช่ วยผูเ้ รี ยนได้สร้างความรู ้ได้ด้วยตนเอง ได้เรี ยนรู ้ จาก
การปฏิบตั ิจริ ง รู ้จกั คิดแบบองค์รวม และได้การเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีที่หลากหลาย เป็ นสถานที่เอื้ออานวยให้
ครู สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการสาหรับผูเ้ รี ยนได้ดงั นี้
1. ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ จากสภาพชี วิตจริ งสามารถนาความรู ้ ที่ ได้ไปใช้ในชี วิตประจาวันได้
ช่ วยให้ เกิ ดการพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิตของตน ครอบครั ว ท้องถิ่ น ชี วิตในท้องถิ่ น ชุ ม ชน ธรรมชาติ
ระบบความสัมพันธ์ผา่ นบุคคล สถานที่ และบริ บททางสังคม
2. เรี ยนในสิ่ งที่มีคุณค่า มีความหมายต่อชีวติ ทาให้เห็นคุณค่า เห็นความสาคัญของสิ่ งที่เรี ยน
3. ผูเ้ รี ยนสามารถเชื่ อมโยงความรู ้ทอ้ งถิ่ นสู่ ความรู ้สากล สิ่ งที่อยู่ใกล้ตวั ไปสู่ สิ่งที่อยู่ไกล
ตัวได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
4. เห็ นความส าคัญของการอนุ รักษ์และพัฒนาภู มิ ปัญ ญาท้องถิ่ น วัฒนธรรม ทรั พ ยากร
และสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง
5. มีส่วนร่ วมในองค์กรท้องถิ่น บุคคล และครอบครัว ในการพัฒนาท้องถิ่น
6. ได้เรี ยนรู ้ จากแหล่ งการเรี ย นรู ้ ที่ หลากหลาย ได้ล งมื อปฏิ บ ัติจริ ง ส่ งผลให้ เกิ ดทัก ษะ
การแสวงหาความรู ้เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
สานักงานเลขาธิ ก ารสภาการศึกษา (2552) กล่ าวว่า การใช้แหล่ งเรี ยนรู ้ ในกระบวนการ
จัดการเรี ย นรู ้ ส าหรั บ ผูเ้ รี ย นท าให้ผูเ้ รี ย นสามารถเรี ย นรู ้ จากสภาพจริ ง การจัด การเรี ย นรู ้ โดยใช้
แหล่งเรี ยนรู ้จะเกี่ ยวข้องกับบุคคล สถานที่ ธรรมชาติ หน่ วยงาน องค์กร สถานประกอบการ ชุ มชน
และสิ่ งแวดล้อมอื่น ๆ ซึ่ งผูเ้ รี ยน ผูส้ อน สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู ้หรื อเรื่ องที่สนใจศึกษาได้จาก
แหล่ งเรี ยนรู ้ ท้ งั ที่ เป็ นธรรมชาติ และที่ ม นุ ษ ย์ส ร้ างขึ้ น ชุ ม ชน และธรรมชาติ นับ ว่าเป็ นขุม ทรั พ ย์
มหาศาลที่เราสามารถค้นพบความรู ้ ทาให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ และสร้ างองค์ความรู ้ ได้ด้วยตนเอง
ได้แก่
1. ผูเ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิจริ ง ค้นคว้าหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
2. ผูเ้ รี ยนได้ฝึกการทางานเป็ นกลุ่ม ร่ วมคิด ร่ วมทาร่ วมแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่ งจะช่ วยให้เกิ ด
การเรี ยนรู ้และทักษะกระบวนการต่าง ๆ
3. ผูเ้ รี ย นได้ฝึ กทัก ษะการสั งเกต การเก็ บ ข้อ มู ล การวิเคราะห์ ข้อมู ล การรู ้ ความหมาย
และ การสรุ ปความคิด แก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
4. ผูเ้ รี ยนได้ประเมินผลการทางานได้ดว้ ยตนเอง
5. ผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และเผยแพร่ ความรู ้ได้
6. ผูส้ อนเป็ นที่ปรึ กษาให้ความรู ้ให้คาแนะนาให้การสนับสนุน
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จิรายุ มี บุ ศ ย์ และคณะ (2553) กล่ าวว่า ผูเ้ รี ย นสามารถได้ศึ ก ษาหาความรู ้ และได้เรี ย นรู ้
อย่างลึ ก ซึ้ ง สามารถน าความรู ้ จากท้อ งถิ่ น ไปพัฒ นากระบวนการเรี ย นรู ้ หรื อ สร้ า งองค์ค วามรู ้
ได้อย่างถูกต้อง
ประสิ ทธิ์ พิทกั ษ์คชวงค์ (2554) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้มีความสาคัญ
ทั้งต่อผูเ้ รี ยน ช่วยให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจความจริ งของชีวิตที่
มีการเปลี่ยนแปลง นักเรี ยนได้ฝึกปฏิ บตั ิหาความรู ้ และสรุ ปความรู ้ ได้อย่างต่อเนื่ อง จนเป็ นผูท้ ี่คิด
เป็ นและเกิดการใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยนอย่างต่อเนื่องทาให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข
สรุ ป ได้ว่า แหล่ ง เรี ย นรู ้ มี ค วามส าคัญ ต่ อ ผู เ้ รี ย น ซึ่ งผูเ้ รี ย นจะได้เรี ย นรู ้ จ ากสภาพชี วิตจริ ง
สามารถนาความรู ้ที่ ได้ไปใช้ในชี วิตประจาวันได้ ช่ วยให้เกิ ดการพัฒนาคุ ณ ภาพชี วิตของตนและ
ครอบครั ว ท้องถิ่ น ชี วิตในท้องถิ่ น ชุ มชน ธรรมชาติระบบความสัมพันธ์ ผ่านบุ คคล สถานที่ และ
บริ บ ททางสั ง คม ผูเ้ รี ย นมองเห็ น คุ ณ ค่ า เห็ นความส าคัญ ต่ อ สิ่ ง ที่ เรี ยน สามารถเชื่ อมโยงความรู ้
ท้องถิ่ นสู่ ความรู ้สากลสิ่ งที่อยู่ใกล้ตวั ไปสู่ สิ่งที่ อยู่ไกลตัวอย่างเป็ นรู ปธรรม ผูเ้ รี ยนเห็ นความสาคัญ
ของการอนุ รักษ์และพัฒนาภู มิปัญญาท้องถิ่ น วัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่ นได้
อย่างต่ อเนื่ อง ผูเ้ รี ยนมี ส่ วนร่ วมในองค์กร และครอบครั ว ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ จากแหล่ งการเรี ยนรู ้ ที่
หลากหลาย ได้ลงมื อปฏิ บตั ิจริ ง ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิ ดทักษะการแสวงหาความรู ้ ค้นคว้าหาความรู ้ ได้
ด้วยตนเอง เป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนได้ฝึกการทางานเป็ นกลุ่มร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ซึ่ งจะช่ วยให้เกิดการเรี ยนรู ้ และเกิ ดทักษะชี วิต ผูเ้ รี ยนได้ฝึกทักษะการสังเกต การเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์ ข ้อมู ล การรู ้ ค วามหมาย และการสรุ ป ความคิ ด แก้ปั ญ หาอย่างเป็ นระบบ ผูเ้ รี ยนได้
ประเมินผลการทางานได้ดว้ ยตนเอง และผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และเผยแพร่
ความรู ้ให้ผอู ้ ื่นรับรู ้ได้
ลักษณะของแหล่ งเรียนรู้
ส านัก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา (2553) ก าหนดลัก ษณะของแหล่ ง เรี ย นรู ้ ที่ ผู เ้ รี ย น
สามารถศึกษาได้ท้ งั ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ไว้ดงั นี้
1. แหล่ งเรี ยนรู ้ ตอบสนองการเรี ยนรู ้ ที่เป็ นกระบวนการ (process of learning) การเรี ยนรู ้
โดยการปฏิบตั ิจริ ง (learning by doing)
2. เป็ นแหล่ งท ากิ จกรรม แหล่ งทัศนศึ กษา แหล่ งฝึ กงาน และแหล่ งประกอบอาชี พ ของ
ผูเ้ รี ยน
3. เป็ นแหล่งสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นโดยตนเอง
4. เป็ นห้องเรี ยนทางธรรมชาติ เป็ นแหล่งศึกษาค้นคว้า วิจยั และฝึ กอบรม
5. เป็ นองค์กรเปิ ด ผูส้ นใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เต็มที่และทัว่ ถึง
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6. สามารถเผยแพร่ ข ้อ มู ล แก่ ผูเ้ รี ย นในเชิ งรุ ก สู่ ทุ ก กลุ่ ม เป้ าหมายอย่างทั่วถึ ง ประหยัด
และสะดวก
7. มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
8. มี สื่ อประเภทต่ า ง ๆ ประกอบด้วย สื่ อสิ่ งพิ ม พ์ และสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
กิจกรรมการเรี ยนการสอนและการพัฒนาอาชีพ
สรุ ปได้ ว่ า ลั ก ษณะของแหล่ ง เรี ยนรู ้ เป็ นแหล่ ง เรี ยนรู ้ ที่ ต อบสนองการเรี ยนรู ้ ที่ เป็ น
กระบวนการ (process of learning) สร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นได้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้โดย
การทากิ จกรรมโดยการปฏิบตั ิจริ ง (learning by doing) เป็ นแหล่ งเพื่อทัศนศึกษา เป็ นแหล่ งฝึ กงาน
และแหล่งประกอบอาชี พของผูเ้ รี ยน เป็ นห้องเรี ยนทางธรรมชาติ เป็ นแหล่งศึกษาค้นคว้า วิจยั และ
ฝึ กอบรม ผู ้ส นใจสามารถเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ได้ เต็ ม ที่ แ ละทั่ว ถึ ง มี ข้อ มู ล แก่ ผู ้เรี ย นในเชิ ง รุ ก สู่ ทุ ก
กลุ่มเป้ าหมายอย่างทัว่ ถึง ประหยัด และสะดวก สามารถเชื่ อมโยงและแลกเปลี่ ยนข้อมูลระหว่างกัน
มีสื่อประเภทต่าง อาทิ สื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อส่ งเสริ มกิจกรรมการเรี ยนการสอนและ
การพัฒนาทักษะต่างๆ
ประเภทของแหล่ งเรียนรู้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552) ได้จาแนกประเภทของแหล่งเรี ยนรู ้
ได้ 2 ประเภท ได้แก่
1. จัดตามลัก ษณะของแหล่ ง เรี ย นรู ้ ดัง นี้ แหล่ งเรี ย นรู ้ ต ามธรรมชาติ เป็ นแหล่ งเรี ย นรู ้
ที่ผูเ้ รี ยนจะหาความรู ้ ได้จากสิ่ งที่ มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ อาทิ แม่น้ า ภู เขา ป่ าไม้ ลาธาร กรวด หิ น
ทราย ชายทะเล เป็ นต้น แหล่ ง เรี ย นรู ้ ที่ ม นุ ษ ย์ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ สื บ ทอดศิ ล ปวัฒ นธรรม ตลอดจน
เทคโนโลยี ท างการศึ ก ษาที่ อ านวยความสะดวกแก่ ม นุ ษ ย์ อาทิ โบราณสถาน พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ห้ อ งสมุ ด ประชาชน สถาบัน ทางการศึ ก ษา สวนสาธารณะ ตลาด อาคาร บ้า นเรื อ น ที่ อ ยู่อ าศัย
สถานประกอบการ เป็ นต้น และบุคคลเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ที่ถ่ายทอดความรู ้ ความสามารถ คุณธรรม
จริ ยธรรม การสื บสาน วัฒนธรรม ปราชญ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่ น ทั้งด้านประกอบอาชี พ ตลอดจน
นักคิด นักประดิษฐ์ และผูม้ ีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
2. จัดตามแหล่งที่ต้ งั ของแหล่งเรี ยนรู ้ ดังนี้ แหล่งเรี ยนรู ้ ในสถานศึกษาเดิ ม มีแหล่งเรี ยนรู ้
หลัก คือ ห้องเรี ยนมีครู อาจารย์ ต่อมามี การพัฒนาเป็ นห้องปฏิ บตั ิการต่าง ๆ ได้แก่ ห้องปฏิ บตั ิการ
วิท ยาศาสตร์ ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารทางภาษา ห้ อ งคอมพิ ว เตอร์ ห้ อ งโสตทัศ นศึ ก ษา ห้ อ งจริ ย ธรรม
ห้องศิลปะ ตลอดจนอาคารสถานที่ และสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยน เช่ น ห้องอาหาร สนาม ห้องน้ า
สวนดอกไม้ สวนสมุ นไพร แหล่งน้ าในโรงเรี ยน เป็ นต้น และแหล่ งเรี ยนรู ้ ในท้องถิ่ น ครอบคลุ ม
ทั้งด้านสถานที่ และบุ คคล ซึ่ งอาจอยู่ในท้องถิ่ นใกล้เคียงโรงเรี ยน ท้องถิ่ นที่ สถานศึ กษาพาผูเ้ รี ยน
ไปเรี ยนรู ้ เช่ น แม่น้ า ภูเขา ชายทะเล สวนสาธารณะ สวนสัตว์ ทุ่งนา สวนผัก สวนผลไม้ วัด ตลาด
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ร้ านอาหาร ห้ องสมุ ด ประชาชน สถานี ตารวจ สถานี อนามัย ดนตรี พ้ื น บ้าน การละเล่ น พื้ น เมื อ ง
แหล่งทอผ้าเทคโนโลยี
แหล่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนมี 2 ประเภท คือ แหล่งการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนและนอกโรงเรี ยน
ซึ่ งเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ที่มีอยูแ่ ล้วตามธรรมชาติ และที่มนุ ษย์สร้างขึ้น
1. แหล่ งการเรียนรู้ ในโรงเรียน
1.1 แหล่งการเรี ยนรู ้ที่มีอยูแ่ ล้วตามธรรมชาติที่มีความหลากหลาย เช่น บรรยากาศ
สิ่ งแวดล้อม ปรากฏการณ์ธรรมชาติ สิ่ งมีชีวติ ฯลฯ
1.2 แหล่งการเรี ยนรู ้ ที่มนุ ษย์สร้ างขึ้น ที่มีมากมาย เช่ น ห้องสมุ ดโรงเรี ยน ห้องสมุด
กลุ่ ม สาระ ห้ อ งสมุ ด เคลื่ อ นที่ ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารต่ า ง ๆ ห้ อ งโสตทัศ นศึ ก ษา ห้ อ งมัล ติ
มี เดี ย เว็ บ ไซ ต์ ห้ อ งอิ น เทอร์ เ น็ ต ห้ อ งเรี ยน สี เขี ย ว ห้ อ งพิ พิ ธภั ณ ฑ์ ห้ อ งเกี ย รติ ย ศ สวน
พฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร สวนวรรณคดี สวนสุ ขภาพ สวนหิ น สวนหย่อม สวนผีเสื้ อ บ่อเลี้ ยง
ปลา เรื อนเพาะชา ต้นไม้พูดได้ ฯลฯ
2. แหล่ งการเรียนรู้ นอกโรงเรี ยน
2.1 แหล่ งการเรี ย นรู ้ ที่ มี อยู่แล้วตามธรรมชาติ เช่ น สภาพแวดล้อม ป่ า ภู เขา แหล่ ง
น้ า ทะเล สัตว์ ฯลฯ
2.2 แหล่งการเรี ยนรู ้ที่มนุ ษย์สร้ างขึ้น เช่ น ชุ มชนวิถีชีวิต อาชี พ ภูมิปัญญา ประเพณี
วัฒนธรรม สถาบัน โบราณสถาน สถานที่สาคัญ และ แหล่งประกอบการ
พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 การจัดการศึกษาแก้ไข
เพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 25 รั ฐต้องส่ งเสริ มการดาเนิ นงาน
และการจัดตั้งแหล่งการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตทุกรู ปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์
สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและ
นั น ทนาการแหล่ ง ข้ อ มู ล และแหล่ ง การเรี ย นรู ้ อื่ น อย่ า งพอเพี ย งและมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ มี ดั ง นี้
1. ห้องสมุด (library) หมายถึง แหล่งรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ความรู ้ต่างๆทั้งที่อยูใ่ นรู ป
ของสิ่ งตีพิมพ์ และไม่ตีพิมพ์ (สารนิ เทศ) เพื่อให้ผูใ้ ช้ห้อ งสมุดได้ใช้ มี การบริ การและจัดอย่างเป็ น
ระบบ เป็ นหมวดหมู่ เพื่ อ สะดวกแก่ ผู ใ้ ช้ใ นการค้น หาวัส ดุ ส ารนิ เทศดัง กล่ า ว บรรณารั ก ษ์ แ ละ
เจ้าหน้าที่ ห้องสมุดจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดาเนิ นงานไม่วา่ จะเป็ นการจัดหาจัดซื้ อ จัดหมวดหมู่
ท าบั ต รรายการ ซ่ อ มหนั ง สื อ เป็ นแหล่ ง รวบรวมสิ่ งพิ ม พ์ แ ละโสตทั ศ นวัส ดุ ท างวิ ช าการ
โดยเฉพาะวิ ช าที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ หน่ วยงาน นั้ นให้ ส มาชิ กของหน่ วยงานได้ ศึ ก ษาความรู ้
เพื่อช่วยปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการทางานของทุกฝ่ าย (ปรี ดี ปลื้มสาราญกิจ, 2554)
2. พิพิธภัณฑ์ (museum) คือ สถาบันที่ ต้ งั ขึ้นเพื่อรวบรวม สงวนรักษา และจัดแสดงวัตถุ
อันมีความสาคัญทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ในการศึกษาและความเพลิดเพลิน ใน
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ที่ น้ ี ให้ ร วมถึ ง หอศิ ล ป์ อนุ ส รณ์ ส ถานทางประวัติ ศ าสตร์ สวนสั ต ว์ สวนพฤกษชาติ วนอุ ท ยาน
สถานที่ เลี้ ยงสั ต ว์น้ า และสถานที่ อื่ น ๆ ที่ จ ัด แสดงสิ่ ง ที่ มี ชี วิ ต พระราชบัญ ญัติ โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553)
3. หอศิ ล ป์ (art galleries) หมายถึ ง สถานที่ ท ากิ จ กรรมด้า นศิ ล ปะ เป็ นสถานที่ รองรั บ
ศิลปิ น นักออกแบบ ผูส้ ร้างภาพยนตร์ ฯลฯ สร้างผลงานความคิดสร้างสรรค์เสนอต่อประชาชน โดย
ผูส้ ร้างและผูเ้ สพมีจุดนัดพบที่หอศิลป์ เป็ นกระบวนการและกลไกทางสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่ วม
ในการสร้ า งวัฒ นธรรมในฐานะผูเ้ สพและเป็ นผูร้ ั บ รู ้ ใ นผลงานศิ ล ปะ ท าให้ไ ด้ม าซึ่ งสติ ปั ญ ญา
มี ค วามคิ ดเห็ นทันกับ สมัยหรื อร่ วมสมัย อาจกล่ าวได้ว่าหอศิ ลป์ เป็ นพื้ นฐานการสร้ างวัฒนธรรม
โดยสมบูรณ์ แบบ เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมี ส่วนร่ วมสร้ าง และประชาชนก็จะมีความเป็ นเจ้าของ
วัฒ นธรรม ส่ ว นที่ จ ะเรี ยกว่ า “หอศิ ล ปวัฒ นธรรม” นั้ น ก็ เป็ นไปได้ เพราะค าว่ า วัฒ นธรรม
ในความเข้าใจของคนหลายคนนั้นมีความเป็ นไทยหรื อไทยประเพณี ถ้าเรานึกว่าหอศิลปนั้นจะเป็ นที่
นัดพบของคนทัว่ ไปก็ตอ้ งเริ่ มจากพื้นฐานคุณค่าที่ มีแต่ด้ งั เดิ ม และทากิ จกรรมที่เกี่ ยวกับทั้งย้อนยุค
และร่ วมสมัย เป็ นกระบวนการวัฒนธรรมที่ มีความต่อเนื่ อง (สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา,
2553)
4. สวนสัตว์ (zoological park) หมายถึ ง สถานที่ รวบรวมพันธุ์ สัตว์ นาสัตว์มาเลี้ ยงอยู่ใน
บริ เวณที่ ควบคุ มดู แลไว้ มี ร้ ัวรอบขอบชิ ด เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ อีกแห่ งหนึ่ งที่เปิ ดบริ การให้ประชาชน
ได้เข้าชมและศึกษาเรี ยนรู ้ เป็ นสถานที่ดึงการสอนจากห้องเรี ยนสู่ ประสบการณ์ จริ ง เป็ นการเรี ยนรู ้
ของชี วิต เป็ นห้ อ งเรี ย นเพื่ อ ชี วิต เป็ นการกระตุ ้น ให้ ผู ใ้ หญ่ ซ่ ึ งไม่ คุ ้น เคยกับ การศึ ก ษาในระบบ
มีโอกาสใช้สวนสัตว์นาไปสู่ การเรี ยนรู ้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ สาหรับผูเ้ รี ยนและผูใ้ หญ่ที่มีความสนใจได้
ศึกษาหาความรู ้ ด้วยตนเอง เป็ นแหล่ งให้บุคคลและครอบครัวมี โอกาสเข้าร่ วมกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
นอกระบบ เป็ นการประสานงานระหว่ า งสวนสั ต ว์ ก ั บ ชุ ม ชนอย่ า งใกล้ ชิ ด เพื่ อ ประโยชน์
ของการพัฒนาการให้บริ การใหม่ ๆ แก่ผูเ้ ข้าชม และเป็ นเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตอย่างอิ สระ (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2553)
5. สวนสาธารณะ (park) หมายถึง สถานที่ที่จดั เพื่อใช้เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจสาหรับ
ประชาชนทุ ก เพศทุ ก วัย โดยไม่ มี ก ารเก็ บ ค่ าบริ ก ารใด ๆ และมี ก ารตกแต่ งพื้ นที่ ไว้อย่างสวยงาม
ประกอบด้วย ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ สระน้ า สนามหญ้า นอกจากนี้ ยงั มีสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่ อสนองความต้องการของประชาชน รวมทั้งมี การจัดกิ จกรรมในสวนสาธารณะ เช่ น กิ จกรรม
ออกก าลังกาย และอื่ น ๆ มี ที่ ต้ งั อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนื อ ภาคตะวัน ออก
ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ และภาคใต้ สวนสาธารณะเป็ นพื้ น ที่ ที่ ส วยงามมี ค วามเป็ นธรรมชาติ
ใช้ พ ัก ผ่ อ น ผ่ อ นคลาย และจัด กิ จ กรรมเดิ น ออกก าลัง กาย นั่ ง พัก ผ่ อ น และศึ ก ษาหาความรู ้
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553)

32

6. สวนพฤกษศาสตร์ (botanical garden) หมายถึง แหล่งเรี ยนรู ้ที่ทาหน้าที่เป็ นศูนย์วชิ าการ
ทางธรรมชาติ ค้นคว้า วิจยั และให้การศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ ของประเทศ เป็ นศูนย์รวมพรรณไม้
ชนิ ดต่าง ๆ เป็ นศูนย์อนุ รักษ์และขยายพันธ์พื ช เป็ นสถาบันการศึกษา และวิจยั ด้านพฤกษศาสตร์
เป็ นศู น ย์ ข ้ อ มู ล ด้ า นพื ช ของประเทศ และเป็ นแหล่ ง สั น ทนาการ ในการปลู ก พรรณ ไม้
ในสวนพฤกษศาสตร์ อาจแยกได้เป็ น 2 แบบใหญ่ คื อ ปลู ก กลางแจ้งตามลักษณะพื้ น ที่ และปลู ก
ในโรงเรื อนหรื อเรื อนกระจก พรรณไม้ที่ ป ลู ก นอกโรงเรื อนอาจเป็ นกลุ่ ม เช่ น กลุ่ ม ไม้ต้น (tree)
ไม้พุ่ม และพรรณไม้ลม้ ลุก กลุ่มพรรณไม้ที่ชอบขึ้นตามลักษณะถิ่นที่อยูอ่ าศัยเฉพาะ เช่น พรรณไม้ที่
ชอบขึ้ น บนหิ น กลุ่ ม หัว และกลุ่ ม พื ช ประเภทใกล้เคี ยงกัน เช่ น สนปรง เป็ นต้น ในต่ างประเทศ
รั ฐบาลและประชาชนให้ ค วามส าคัญ กับ สวนพฤกษศาสตร์ เป็ นอย่างมาก เป็ นทั้งแหล่ ง พัก ผ่อ น
หย่อนใจ ให้ความรู ้ ความเพลิดเพลิน ช่วยเสริ มสร้างสุ ขภาพทั้งกายและใจแก่ประชาชนทุกรุ่ นทุกวัย
เช่ น สวนพฤกษศาสตร์ คิว นับเป็ นสวนพฤกษศาสตร์ ที่สมบูรณ์และมีชื่อเสี ยงของโลก เป็ นตัวอย่าง
ของการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ ได้เป็ นอย่างดี (ก่องกานดา ชยามฤต, 2552)
7. อุท ยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science and Technology Park) อุ ทยานแห่ งชาติ
(National park) หมายถึ ง ที่ดินซึ่ งรวมทั้งพื้นที่ดินทัว่ ไป ภูเขา ห้วย หนอง คลองบึง ลาน้ า ทะเลสาบ
เกาะ และชายฝั่ งที่ได้รับการกาหนดให้เป็ นอุทยานแห่ งชาติ ลักษณะที่ ดินดังกล่ าวเป็ นที่ ที่มีสภาพ
ธรรมชาติที่น่าสนใจ และมิได้อยูใ่ นกรรมสิ ทธิ์ หรื อครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใด
ซึ่ งมิ ใช่ ท บวงการเมื อง ทั้งนี้ ก ารก าหนดดังกล่ าวก็ เพื่ อให้ ค งอยู่ในสภาพเดิ ม เพื่ อสงวนไว้ให้เป็ น
ประโยชน์แก่การศึกษาและความรื่ นรมย์ของประชาชนสื บไป การกาหนดอุทยานแห่ งชาติ ประกาศ
พระราชกฤษฎี ก าซึ่ งมี แ ผนที่ แ สดงแนวเขตบริ เวณ ที่ ก าหนดอุ ท ยานแห่ งชาติ แ นบท้ า ย
พระราชกฤษฎี ก านั้น ด้วย และที่ ดิน ที่ จะก าหนดให้ เป็ นอุ ท ยานแห่ งชาติ ต้องเป็ นที่ ดิ น ที่ มิ ไ ด้อ ยู่
ในกรรมสิ ทธิ์ หรื อครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุ คคลซึ่ งมิ ใช่ ทบวงการเมื อง ภายในเขต
อุทยานแห่ งชาติกฎหมายบัญญัติห้ามไว้หลายประการ เช่น ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองที่ดิน
รวมถึ ง แผ้ว ถางหรื อ เผาป่ า เก็ บ หา น าออกไปท าด้ว ยประการใด ๆ ให้ เป็ นอัน ตรายหรื อ ท าให้
เสื่ อมสภาพ ซึ่ งยางไม้ น้ ามันยาง น้ ามันสน กล้วยไม้ น้ าผึ้ง ครั่ง ถ่ านไม้ เปลื อกไม้ มู ลค้างคาว แร่
หรื อทรัพยากรธรรมชาติ อื่น ๆ นาสัตว์ออกไป หรื อทาด้วยประการใด ๆ ให้เป็ นอันตรายแก่ สัตว์
ทาด้วยประการใด ๆ ให้ เป็ นอันตรายหรื อท าให้เสื่ อมสภาพแก่ ดิ น หิ น กรวด หรื อทราย เก็บหรื อ
ท าด้วยประการใด ๆ ให้ เป็ นอัน ตรายแก่ ดอกไม้ ใบไม้ หรื อผลไม้ น าหรื อ ปล่ อ ยปศุ สั ต ว์เข้า ไป
ปิ ดประกาศ โฆษณา หรื อขีดเขียนในที่ ต่าง ๆ ยิงปื น ทาให้เกิ ดระเบิดซึ่ งวัตถุ ระเบิ ดหรื อจุดดอกไม้
เพลิง เป็ นต้น (พิบูล ไวจิตรกรรม, 2554)
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8. ศูนย์กีฬาและนันทนาการ (Sport and Recreation Standards) เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธ ยาศัย อาทิ ศู น ย์บ ริ ก ารการกี ฬ า” มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
โดยแยกส่ วนของการกีฬาออกจากสานักงานจัดการทรัพย์สิน เนื่องจากมีสภาพในการทางานแตกต่าง
กัน ในส่ ว นของศู น ย์บ ริ ก ารการกี ฬ า มี ภ ารกิ จ ที่ ส าคัญ คื อ การจัด ให้ มี กิ จ กรรมด้ า นการกี ฬ า
และการออกกาลังกายอย่างหลากหลายและทัว่ ถึง รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้บุคลากร นักศึกษา คณาจารย์
และประชาชน มีโอกาสได้ใช้สนามกีฬาอย่างเต็มที่ให้ความร่ วมมือกับการกีฬาของชาติในทุก ๆ ด้าน
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553)
9. ศู น ย์ว ฒ
ั นธรรม เป็ นเครื อ ข่ า ยที่ มี บ ทบาท และส่ ว นร่ ว มในกระบวนการส่ ง เสริ ม
และพัฒ นางานด้านศาสนา และศิ ล ปวัฒ นธรรมของชาติ การปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย ม และจิ ต ส านึ ก ที่ ดี
ของ เยาวชน รวมทั้งการเฝ้ าระวังทางวัฒนธรรมที่ มีผลกระทบต่อการเบี่ ยงเบนพฤติ กรรมของเด็ก
และเยาวชนโดยใช้มิ ติวฒั นธรรม จึ งมี ความส าคัญ อย่างยิ่งที่ ต้องดาเนิ นการอย่างเข้ม แข็ง จริ งจัง
และต่ อ เนื่ อ ง ในปั จ จุ บ ัน การด าเนิ น งานด้ า นวัฒ นธรรมมี ค วามเปลี่ ย นแปลงไปตามสภาวะ
ทางเศรษฐกิ จและสังคมที่ปรับเปลี่ ยนไปจากเดิ ม จึงจาเป็ นต้องมีการพัฒนาส่ งเสริ มและพัฒนางาน
ด้ า นวัฒ นธรรมที่ เหมาะสม สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ปั จจุ บ ั น ขับ เคลื่ อ นงานวัฒ นธรรม
ในการอนุรักษ์และสื บสานอย่างกว้างขวาง และเผยแพร่ วฒั นธรรม (ฉวีรัตน์ เกษตรสุ นทร, 2552)
10. วัด โบสถ์ และมัส ยิด วัด (temple) เป็ นสถานที่ ที่ ส ะท้อนถึ งศรัท ธาในพุ ท ธศาสนา
ซึ่ งมี ค วามหลากหลายและแตกต่ างกัน ไป โดยมี จุด ร่ วมที่ เหมื อ นกัน คื อเป็ นสถานที่ ที่ น ามาซึ่ ง
ความสงบทางใจ เป็ นอาคารศักดิ์ สิทธิ์ สร้ างขึ้นเพื่อนมัสการพระเจ้า เป็ นสถานที่ซ่ ึ งบรรดาสัตบุรุษ
รวมตัวกันปฏิ บ ตั ิ ค ารวกิ จ สาธารณชนมารวมตัวกันถวายนมัส การในฐานะที่ เป็ นประชากรของ
พระเจ้า มัสยิด (mosque) เป็ นสถานที่ที่สะท้อนถึงศรัทธาในศาสนาอิสลามซึ่งมีความหลากหลายและ
แตกต่ า งกั น ไป โดยมี จุ ด ร่ วมที่ เหมื อ นกั น คื อ เป็ นสถานที่ ที่ น ามาซึ่ งความสงบทางใจ
(พิบูล ไวจิตรกรรม, 2554)
11. สถานประกอบการ หมายถึ ง สถานที่ ที่ ป ระกอบกิ จการ กิ จกรรม ทั้ง ในภาคธุ รกิ จ
ที่มุ่งหวังผลกาไร และภาครัฐที่ มุ่งหวังการให้บริ การสาธารณะ มุ่งหวังต้องการประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลในการประกอบการ ซึ่ งในองค์กรประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร ผูป้ ฏิบตั ิการ กระบวนการของ
กิจกรรม เทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรม ประเพณี พฤติกรรมบุคคลและองค์กรในสถานประกอบการ
ประกอบด้วย เทคนิ คในการบริ หารจัดการ เช่ น บริ หารคน บริ หารเงิน บริ หารเครื่ องจักร บริ หาร
การตลาด เทคนิ คในการผลิ ต เช่ น เทคโนโลยีการผลิ ต ประสิ ทธิ ภาพในการผลิ ต เทคนิ คการกาจัด
ความเสี่ ย งและการสู ญ เสี ย การอยู่ร่ ว มกัน ของคน สั ง คมของคน พฤติ ก รรมในสั ง คมปั จ จุ บ ัน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอย่างมาก ส่ งผลให้ประเทศที่ เจริ ญแล้วยิ่งก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ ว
(จุฑาพร รัตนมุสิก และคณะ, 2553)
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12. ตลาด (market) เป็ นสถานที่ จดั กิ จกรรมต่ างๆ ที่ ม นุ ษ ย์ก ระท าขึ้ น เพื่ อตอบสนองต่ อ
ความจาเป็ นและความต้องการให้เป็ นที่พอใจโดยผ่านกระบวนการการแลกเปลี่ยน (Kotler, P., 1997)
ส่ ว นท้อ งถิ่ น (community) เป็ นหน่ ว ยการปกครองระดับ ล่ า งสุ ด ของพื้ น ที่ อี ก ทั้ง ยัง มี ข อบเขต
ทางภูมิศาสตร์ หรื อทางกายภาพที่ แน่ นอน มีประชากรจานวนหนึ่ ง และมีระบบกลไกการปกครอง
ที่ เชื่ อมต่อกับกลไกของรั ฐอื่ น ๆ ตามลาดับชั้น คื อ หมู่บา้ น-ตาบล-อาเภอ-จังหวัด ประเทศ ชุ มชน
ตามความหมายดังกล่ าวนี้ มี ขอ้ จากัดในแง่ มุมความเข้าใจเกี่ ยวกับ ความสัมพันธ์ ท างด้าน “สังคม”
“วัฒนธรรม” และ “ทรัพยากรธรรมชาติ” 2552 (ประเวศ วะสี , 2552)
ประสิ ทธิ์ พิทกั ษ์คชวงค์ (2554) กล่าวว่า ประเภทของแหล่งเรี ยนรู ้ แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ
ประเภทที่มีชีวิต เช่น คน สัตว์ และประเภทที่ไม่มีชีวิต เช่น สถานที่ สิ่ งก่อสร้าง และสิ่ งที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ และมนุษย์สร้างขึ้นที่ส่งผลให้ผทู ้ ี่สนใจได้ศึกษาหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้น้ นั ๆ
สรุ ปได้วา่ ประเภทของแหล่งเรี ยนรู ้ ได้แก่ แหล่งเรี ยนรู ้ตามธรรมชาติซ่ ึ งเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
ภายนอก ผูเ้ รี ยนจะหาความรู ้ได้จากสิ่ งที่มีอยูแ่ ล้วตามธรรมชาติ เช่น แม่น้ า ภูเขา ทะเล เป็ นต้น และ
แหล่งเรี ยนรู ้ที่มนุ ษย์สร้ างขึ้นเพื่อสื บทอดศิลปวัฒนธรรมรวมถึ งเทคโนโลยีทางการศึกษา อาทิเช่ น
โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดประชาชน สวนสัตว์ สวนสาธารณะ เป็ นต้น และแหล่งเรี ยนรู ้ใน
สถานศึกษา ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องสมุด ห้องศิลปะ และสิ่ งแวดล้อมใน
โรงเรี ยน เช่ น สนาม สวนสมุ นไพร สวนพฤกษศาสตร์ สถานศึ กษาและหน่ วยงานควรมี ก ารจัด
กระบวนการเรี ย นรู ้ โดยค านึ ง ถึ ง เนื้ อ หาสาระและกิ จ กรรมให้ ส อดคล้อ งกับ ความสนใจและ
ความถนัดของผู เ้ รี ยนโดยคานึ งตามความแตกต่ างระหว่างบุ ค คล จัดกิ จกรรมให้ ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
จากประสบการณ์ จริ ง ฝึ กปฏิ บ ตั ิ ให้ผูเ้ รี ยนท าได้และคิ ดเป็ นทาเป็ น เกิ ดความรั กในการอ่าน และ
เกิดความใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่อง
การใช้ แหล่ งเรี ยนรู้
พระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พุ ท ธศัก ราช 2542 (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 ในการจัด
การศึกษาของชาติจาเป็ นต้องเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างความเป็ นเอกภาพของชาติ เพียงแต่
ในการนานโยบายไปใช้น้ นั สถานศึกษาต้องประยุกต์ให้สอดคล้องกับสภาพบริ บทที่มีความแตกต่าง
กันทางประวัติความเป็ นมาของท้องถิ่ น ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ชาติพนั ธุ์
และค่านิยมความเชื่อ
การใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถิ่นเพื่อการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในการจัดการศึกษาเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรี ยนรู ้
ว่าด้วยการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ตามมาตรา 4 ให้ความหมายของการศึกษาว่า “เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้
เพื่อความเจริ ญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู ้ การฝึ ก การอบรม การสื บสาน
ทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู ้ อันเกิ ดจาก
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การจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรี ยนรู ้ และปั จจัยเกื้อหนุ นให้บุคคลเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องตลอดชี วิต”
ว่าด้วยหลักการจัดการศึกษา ตามมาตรา 8 ได้ระบุการจัดการศึกษาให้ยึดหลักเป็ นการศึกษาตลอด
ชี วิต ส าหรั บ ประชาชน ให้ สั ง คมมี ส่ วนร่ วมในการจัด การศึ ก ษา และพัฒ นาสาระและกระบวน
การเรี ยนรู ้ให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง ว่าด้วยหลักการมีส่วนร่ วม ตามมาตรา 9 (6) บัญญัติวา่ ให้ยึดหลัก
การมี ส่ วนร่ วมของบุ คคล ครอบครั ว ชุ มชน องค์ก ร ชุ มชน องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น เอกชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
ความส าคัญ ของการจัดการศึ กษาที่ ก่ อให้เกิ ดความยัง่ ยืนของทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
ความสมดุ ล ของสิ่ ง แวดล้อ ม ตามมาตรา 23 บัญ ญัติ ว่า การจัด การศึ ก ษาทั้ง การศึ ก ษาในระบบ
การศึ ก ษานอกระบบ และการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย ต้อ งเน้ น ความส าคัญ ทั้ง ความรู ้ คุ ณ ธรรม
กระบวนการเรี ยนรู ้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ในเรื่ องดังต่อไปนี้
ความรู ้ เรื่ องเกี่ ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัวชุ มชน ชาติ และ
สังคมโลก รวมถึ งความรู ้ เกี่ ยวกับ ประวัติศ าสตร์ ค วามเป็ นมาของสั ง คมไทยและระบบการเมื อง
การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี พ ระมหากษัต ริ ย ์ท รงเป็ นประมุ ข ความรู ้ แ ละทัก ษะ
ด้านวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี รวมทั้ง ความรู ้ ค วามเข้าใจและประสบการณ์ เรื่ อ งการจัด การ
การบ ารุ งรั ก ษาและการใช้ป ระโยชน์ จากทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมอย่างสมดุ ล ยัง่ ยืน
ความรู ้ เกี่ ยวกับ ศาสนา ศิ ลปะ วัฒนธรรม การกี ฬ า ภู มิ ปัญ ญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิ ปัญญา
ว่าด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้ ตามมาตรา 24 บัญญัติว่า การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการดังนี้
1. จัดเนื้ อหาสาระและกิ จกรรมให้ส อดคล้องกับ ความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ย น
โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. ฝึ กทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิ ญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู ้
มาใช้เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
3. จัดกิ จกรรมให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ จริ ง ฝึ กการปฏิ บตั ิ ให้ท าได้ คิดเป็ น
ทาเป็ นเกิดความรักในการอ่าน และเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่อง
4. จัดการเรี ยนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู ้ดา้ นต่าง ๆ อย่างได้สัดส่ วนสมดุ ลกัน
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
5. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู ้ส อนสามารถจัด บรรยากาศสภาพแวดล้อ ม สื่ อ การเรี ย น
และอานวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ และมี ความรอบรู ้ รวมทั้งสามารถ ใช้การวิจยั
เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู ้ไปพร้อมกันจากสื่ อการเรี ยน
การสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ
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6. จัด การเรี ย นรู ้ ให้ เกิ ดขึ้ น ได้ทุ ก เวลา ทุ ก สถานที่ มี ก ารประสานความร่ วมมื อกับ บิ ด า
มารดาผูป้ กครอง และบุคคลในชุ มชนทุกฝ่ ายเพื่อร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพในด้านการใช้
แหล่งเรี ยนรู ้ ในท้องถิ่ น ตามมาตรา 25 บัญญัติวา่ รัฐต้องส่ งเสริ มการดาเนิ นงานและการจัดตั้งแหล่ง
การเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต ทุ ก รู ป แบบ ได้ แ ก่ ห้ อ งสมุ ด ประชาชน พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ หอศิ ล ป์ สวนสั ต ว์
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศู นย์กีฬาและนันทนาการ
แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรี ยนรู ้ อื่นอย่างเพียงพอและมีประสิ ทธิ ภาพ และสอดคล้องกับ มาตรา 27
วรรคสอง บัญญัติว่า ให้คณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐานกาหนดหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็ นไทย ความเป็ นพลเมืองที่ดีของชาติ การดารงชีวิต และการประกอบอาชี พ
ตลอดจนเพื่ อ การศึ ก ษาต่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานมี ห น้ า ที่ จ ัด ท าสาระของหลัก สู ตรตาม
วัตถุ ประสงค์ในวรรคหนึ่ ง ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับ สภาพปั ญหาในชุ มชนและสั งคม ภู มิปัญญาท้องถิ่ น
คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ เพื่ อ เป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข องครอบครั ว ชุ ม ชน สั งคม และประเทศชาติ
และในการจัด การศึ ก ษาต้อ งให้ ชุ ม ชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม สอดคล้ อ งตามมาตรา 29 บัญ ญั ติ ว่ า
ให้สถานศึกษาร่ วมกับบุคคล ครอบครัว ชุ มชน องค์กรชุ มชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น องค์กร
เอกชน องค์ ก รวิ ช าชี พ สถาบั น ศาสนาสถานประกอบการ และสถาบั น สั ง คมอื่ น ส่ งเสริ ม
ความเข้มแข็งของชุ มชนโดยจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ภายในชุ มชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษา
มีการแสวงหา ความรู ้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู ้ จกั เลื อกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ชุ ม ชนให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญ หา และความต้ อ งการ รวมทั้ งหาวิ ธี ก ารสนั บ สนุ น ให้ มี
การแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ในการพัฒ นาระหว่างท้องถิ่ น (พระราชบัญ ญัติ ก ารศึ กษาแห่ งชาติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545) นอกจากดังที่กล่าวแล้วหน่วยงานสาคัญที่มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาโดย
ใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู ้ ต ามมาตรา 38 บัญ ญัติ ว่า ในแต่ ล ะเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาให้ มี ค ณะกรรมการและ
สานักงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษามีอานาจหน้าที่ส่งเสริ มและสนับสนุ น
การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุ มชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชี พ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการและสถาบันสั งคมอื่ นที่ จดั การศึ ก ษาในรู ป แบบที่ หลากหลาย จากการศึ ก ษา
พระราชบัญ ญัติก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พุ ท ธศัก ราช 2542 และที่ แก้ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545
แนวคิดตามนโยบายการกระจายอานาจของการบริ หารการศึกษาตามลาดับ คือ จากการจัดการศึกษา
ส่ วนกลางกระจายให้หน่ วยงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่ งดาเนิ นการบริ หารจัดการศึกษา ต้อง
ให้ความสาคัญกับสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนในท้องถิ่ นเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาในรู ปของคณะกรรมการในการกากับดูแล ส่ งเสริ ม สนับสนุ น
สถานศึกษา องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น รวมทั้ง บุ คคล ครอบครัว หน่ วยงานองค์กรและสถาบัน
เอกชนจะช่ ว ยให้ ส ามารถใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู ้ ใ นท้อ งถิ่ น เพื่ อ การจัด การศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545)
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จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับด้านแหล่งเรี ยนรู ้ตามแนวทางของสานักงานเลขาธิ การสภา
การศึ ก ษา (2553) ได้ ก าหนดความเป็ นแหล่ ง เรี ย นรู ้ เป็ นการพัฒ นาแหล่ ง เรี ยนรู ้ ต ลอดชี วิ ต
ประกอบด้วย คุ ณลักษณะและปั จจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ และเกณฑ์การกาหนดรู ปแบบ
ของแหล่งเรี ยนรู ้ สรุ ปได้ดงั นี้
1. คุณลักษณะและปั จจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ มี 10 ประการ ได้แก่
1.1 ความหลากหลายของทรัพยากรเพื่อการเรี ยนรู ้
1.2 ความเด่นของทรัพยากรในแหล่งเรี ยนรู ้
1.3 ความเหมาะสมของกิจกรรมปฏิบตั ิ
1.4 ความน่าสนใจของทรัพยากรที่มีอยูใ่ นแหล่งเรี ยนรู ้
1.5 ความหลากหลายขององค์ความรู ้ที่มีอยูใ่ นแหล่งเรี ยนรู ้
1.6 ประสิ ทธิ ภาพในการดูแลรักษาแหล่งเรี ยนรู ้
1.7 ความเสมอภาคในการเข้าถึงแหล่งเรี ยนรู ้
1.8 ความพร้อมของวิทยากร
1.9 ความพร้อมของสื่ อ เอกสาร
1.10 ความพร้อมของสื่ อ นิทรรศการ และป้ ายนิเทศ
2. เกณฑ์การกาหนดรู ปแบบของแหล่งเรี ยนรู ้ 9 ประการ ได้แก่
2.1 มีทรัพยากรเพื่อการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2.2 มีสาระการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2.3 มีวตั ถุประสงค์ในการเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ตามมาตรา 25
2.4 การเข้าถึงสะดวกและปลอดภัย
2.5 มีวทิ ยากร/ผูเ้ ชี่ยวชาญ/ผูแ้ นะนา
2.6 มีทรัพยากรที่เด่นและน่าสนใจ มีสาระการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับหลักสู ตร
2.7 มีการปฏิบตั ิกิจกรรมที่กระตุน้ ให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ได้อย่างต่อเนื่ อง
2.8 มีเนื้ อหาสาระวิชาการที่ทางโรงเรี ยน/มหาวิทยาลัยไม่มีหรื อมี แต่เข้าถึ งได้ยาก
2.9 เจ้าของแหล่งเรี ยนรู ้มีความเต็มใจที่จะพัฒนา
สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2553) ได้กาหนดการดาเนิ นการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ สรุ ป
ได้ดงั นี้
1. งานการจัดระเบี ยบ การใช้แหล่ ง เรี ย นรู ้ ในส่ วนของฝ่ ายบริ ห ารวิช าการได้ดาเนิ น การ
ใช้แหล่ ง เรี ย นรู ้ สรุ ป ได้ดังนี้ ระเบี ย บการศึ ก ษาค้น คว้าวิเคราะห์ และวิจยั จากงานแปล บทความ
เอกสารทางวิชาการ ระเบียบประสานงาน นาเสนอ การแลกเปลี่ ยน และเผยแพร่ ผลงานแก่ผูเ้ รี ยน
นั ก ศึ ก ษา และประชาชนทั่ ว ไป ระเบี ย บการหาความรู ้ ค วามคิ ด เห็ น ทางด้ า นวิ ช าการต่ า ง ๆ
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กับผูเ้ ชี่ ยวชาญและนักวิชาการทัว่ ไประดับสากลทั้งด้านการเข้าร่ วมการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์และ
วิจยั การจัดแสดงนิ ท รรศการ ส่ ง บทความทางด้า นวิช าการเพื่ อ จัด พิ ม พ์เผยแพร่ การจัดประชุ ม
อภิ ป ราย สั ม มนา การก าหนดและเสนอแนวมาตรฐานการให้ ค วามคุ ้ม ครองศิ ล ปวัต ถุ ที่ อ ยู่ใ น
ความดูแลเพื่อป้ องกันวัตถุ ของชาติมิให้ชารุ ดเสี ยหายหรื อสู ญหาย การจัดทาศูนย์ขอ้ มูลนามานุ กรม
และทาเนี ยบผลงานที่สาคัญรวมทั้งนามานุ กรมทัว่ โลกในระบบคอมพิวเตอร์ อินเตอร์ เน็ตที่สามารถ
สื่ อ สารและให้ บ ริ ก ารทั้ง ในประเทศและนอกประเทศ และการวางแผนด้านวิช าการ จัด แสดง
นิทรรศการกาหนดผูร้ ับผิดชอบดาเนิ นงานและพัฒนาด้านเทคนิ คการจัดแสดงและติดตั้งนิ ทรรศการ
ทั้งนิทรรศการถาวร และนิทรรศการเคลื่อนที่
2. งานทะเบี ย น ศึ ก ษาวิ เคราะห์ ค ้น คว้า วิจ ัย เพื่ อ ก าหนดแบบแผนและระเบี ย บปฏิ บ ัติ
ในการจัดทาทะเบียนวัตถุให้เป็ นมาตรฐานสากล จาแนกและเก็บรักษาโดยแยกประเภท
3. งานบริ ก ารการศึ ก ษา การบริ ก ารน าชมจัด ท าเอกสารสิ่ ง พิ ม พ์ ต่ า ง ๆ ทางวิ ช าการ
แหล่ ง เรี ย นรู ้ ใ นความครอบครองในรู ป แบบคู่ มื อ น าชมแผ่น พับ ฯลฯ จัด นิ ท รรศการหมุ น เวี ย น
ประสานงานการจัด ประกวดเพื่ อ ร่ ว มสนั บ สนุ น เพื่ อ ให้ เกิ ด กิ จ กรรมเคลื่ อ นไหวจัด กิ จ กรรม
ทางวิชาการเพื่อเสริ มความรู ้ ที่เกี่ ยวข้องแก่ ประชาชนและผูใ้ ช้บ ริ การโดยทัว่ ไป เช่ น การอภิ ปราย
บรรยายเสวนา สาธิ ตฯลฯ จัดกิ จกรรมอบรมความรู ้ แนะนา ให้คาปรึ กษางานแก่ผูเ้ รี ยน นักศึกษา
ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจะฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
4. งานบริ ก ารเอกสารข้อ มู ล และโสตทัศ นู ป กรณ์ ได้แ ก่ จัด สถานที่ บ ริ ห ารงานและ
ให้บ ริ ก ารค้น คว้าข้อมู ล ส าหรับ ผูเ้ รี ย น นัก ศึ ก ษา และประชาชนทัว่ ไป การรวบรวมและผลิ ตสื่ อ
ด้านโสตทัศนู ปกรณ์ เช่ น ภาพยนตร์ ภาพนิ่ ง วีดิทศั น์ และจัดทาศูนย์บริ การข้อมูลโสตทัศนู ปกรณ์
ที่ เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารค้น คว้า และจัด ท าส าเนาแก่ ผู ้เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และประชาชนทั่ว ไป
รับผิดชอบด้านสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ในห้องอเนกประสงค์และพิธีการต่าง ๆ
5. งานบริ การประชาสัมพันธ์ ได้แก่ รวบรวมสถิ ติข่าวสารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
และให้บริ การแก่ประชาชนและหน่ วยงานต่างๆ การดาเนิ นการประชาสัมพันธ์กิจการและกิจกรรม
ต่าง ๆทางสื่ อสารมวลชนประเภทต่าง ๆ สิ่ งพิมพ์ใบปิ ดของหน่ วยงานรัฐและเอกชนอื่น ๆ เพื่อให้
ประชาชน เห็ น ประโยชน์ แ ละความส าคัญ ของแหล่ ง เรี ย นรู ้ การให้ ข ้อ มู ล ข่ า วสารและอ านวย
ความสะดวกแก่ สื่ อมวลชนที่ เข้ามาท าข่ าวประชาสั ม พัน ธ์ กิ จการและกิ จกรรมของแหล่ งเรี ย นรู ้
ส าหรั บ คณะกรรมการอานวยการซึ่ งเป็ นคณะกรรมการระดับ นโยบายโดยก าหนดวาระการเป็ น
กรรมการให้ชดั เจน
สรุ ป ได้ว่า จากการศึ ก ษาการใช้แ หล่ ง เรี ย นรู ้ ผูป้ ระเมิ น สามารถน าไปประยุก ต์ใ ช้ใ น
กระบวนการดาเนิ นโครงการพัฒ นาแหล่ งเรี ยนรู ้ ส าหรั บ ผูเ้ รี ย น ของศู นย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจา
จังหวัดสุ โขทัย ดังนี้
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1. การวางแผน (plan) เป็ นการกาหนดนโยบายการพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้ กาหนดนโยบาย
การพัฒ นาแหล่ งเรี ยนรู ้ โดยท าความเข้าใจนโยบายตามแผนหลัก เพื่ อกาหนดนโยบายการพัฒ นา
และใช้แ หล่ ง เรี ย นรู ้ การจัด ตั้ง คณะกรรมการศึ ก ษาส ารวจแหล่ ง การเรี ย นรู ้ เพื่ อ วิเคราะห์ ส ภาพ
ความพร้อมในการพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้ การจัดทาแผนงานพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้มีบทบาทหน้าที่
สาคัญที่จะเป็ นผูส้ ารวจวิเคราะห์ความพร้อม รวบรวมข้อมูลแล้วจัดทาแผนพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้ให้
สามารถดาเนิ นการได้อย่างเหมาะสม การสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรของสถานศึกษา และชุ มชน
เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสาคัญมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและใช้แหล่งการเรี ยนรู ้โดยให้
มี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ การปรั บ ปรุ ง พัฒ นา และใช้แหล่ งการเรี ย นรู ้ เพื่ อให้ ค รู ผูเ้ รี ย น ผูป้ กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งผูเ้ กี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกันเกิดความร่ วมมือในการสนับสนุ น
ช่วยเหลือเพื่อให้แหล่งการเรี ยนรู ้เกิดประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่า
2. การลงมื อ ปฏิ บ ั ติ (do) เป็ นการจัด ตั้ง คณะผู ้รั บ ผิ ด ชอบแหล่ ง การเรี ยนรู ้ ซึ่ งอาจ
ประกอบด้วย บุคลากรรับผิดชอบการดาเนิ นการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้ตามความพร้อมที่
ได้ดาเนิ นการส ารวจ และวิเคราะห์ ข ้อมู ล ทั้งในสถานศึ ก ษาและชุ ม ชน ก าหนดแหล่ งเรี ย นรู ้ และ
จัดระบบสารสนเทศเกี่ ยวกับแหล่งการเรี ยนรู ้ การสร้างและพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้ ดาเนินการสร้าง
และพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้ ตามสารสนเทศที่มีอยูใ่ ห้มีประสิ ทธิ ภาพ จัดระบบการใช้สาหรับผูเ้ รี ยน
และผูส้ นใจ ผูเ้ รี ยนและผูส้ นใจได้ใช้แหล่งการเรี ยนรู ้อย่างเหมาะสม และคุม้ ค่า มีการรวบรวมข้อมูล
การใช้เพื่อเป็ นข้อมูลกาหนดแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ต่อไป
3. การตรวจสอบ (check) เป็ นการก าหนดให้ มี ผูร้ ั บ ผิ ด ชอบในการนิ เทศ ติ ด ตาม และ
ประเมินการพัฒนาและใช้แหล่งการเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ องและมีประสิ ทธิ ภาพ แก้ไข ปั ญหาอุปสรรค
ในระหว่างการดาเนิ นการ มีการประเมิน ทบทวน ปรับปรุ งกระบวนการดาเนินการให้เกิดการพัฒนา
และใช้แหล่งการเรี ยนรู ้ ตามแผนหลัก และแนวดาเนิ นการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
สุ โ ขทัย ที่ ก าหนดไว้ต ามบริ บ ท มี ก ารก าหนดวิธี ก าร และเครื่ อ งมื อ ประเมิ น ผลการด าเนิ น การ
การสร้าง การพัฒนา และใช้แหล่งการเรี ยนรู ้ วิเคราะห์ผลการประเมินและสรุ ปผลการประเมิน
4. การปรั บ ปรุ งแก้ไข (action) เป็ นการสรุ ป รายงานการพัฒ นาและใช้แหล่ ง การเรี ย นรู ้
ควรรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เริ่ มดาเนินการ ระหว่างดาเนิ นการ และเสร็ จสิ้ นการดาเนิ นการ เพื่อสรุ ปเป็ น
รายงานนาเสนอให้หน่ วยงานต้นสังกัดทุกระดับและผูเ้ กี่ยวข้องทราบ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์
ให้เกิดการใช้แหล่งการเรี ยนรู ้ให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น เป็ นการส่ งเสริ มการพัฒนาต่อยอดต่อไป
บทบาทของผู้ทมี่ ีส่วนเกีย่ วข้ องในการใช้ แหล่ งเรี ยนรู้
บทบาทของผูบ้ ริ หารตามแนวคิดของหลักปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง ซึ่ งเกรี ยงศัก ดิ์
เจริ ญ วงศ์ศ ัก ดิ์ (2550) ; กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2551) ; จัน ทรานี สงวนนาม (2551) ; ส านัก งาน
เลขาธิ การสภาการศึกษา (2552) ; สัมมา รธนิ ธย์ (2553) ; หวน พินธุ พนั ธ์ (2554) ; แนวพระราชดาริ
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โครงการปิ ดทองหลังพระ (2555) ; พระเสมียน นาคินชาติ (2556) ; เฟนวีค (Fenwick, H., 1992) ;
ฮอย และมิ ส เคท (Hoy, Wayne K.and Cecil G, Miskel., 2001) ได้ ก ล่ า วถึ งผู ้ บ ริ ห ารว่ า เป็ น
ผูด้ าเนินการนานโยบายการจัดการศึกษาของชาติ มาส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากร ส่ งเสริ มการมีส่วน
ร่ วม มี เอกภาพ การสั่ งการ ส่ งเสริ ม การจัดการเรี ยนรู ้ ที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นส าคัญ และสร้ างความเป็ น
บุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
บทบาทของครู ผูส้ อนตามแนวคิดของกิ ตติ รั ตนราษี (2550) ; ส านัก งานเลขาธิ ก ารสภา
การศึกษา (2553) ; กระทรวงศึกษาธิ การ (2551) ; วิจารณ์ พานิช (2556) ; บรู นเนอร์ (Bruner. Jerome
S.,1963) ; กานเย (Gagné, Robert M.,1985) ; บิ ก กิ (Bigge,M.L.,1982) ทิ ศ นา แขมมณี , 2551)
สรุ ปสอดคล้องกันได้ดงั นี้ เป็ นผูส้ ร้างความสนใจในการเรี ยนรู ้ กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนระลึกถึงความรู ้เดิม
ที่จาเป็ นในการเรี ยนรู ้ วางแผนในการสร้ างกระบวนทัศน์ในการศึ กษาหาความรู ้ จากแหล่ งเรี ยนรู ้
การฝึ กทัก ษะกระบวนการคิ ด และการเผชิ ญ สถานการณ์ การเสนอบทเรี ย นด้า นเนื้ อ หาสาระ
จุ ด ประสงค์ และกิ จ กรรมให้ ส อดคล้ อ งกับ ความสนใจของผู ้เรี ยนที่ น าไปสู่ การค้น พบและ
การแก้ ปั ญ หา การจัด การเรี ยนรู ้ ต ามสภาพจริ งสั ม พั น ธ์ ก ั บ สิ่ งแวดล้ อ ม สิ่ งที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั บ
ประสบการณ์เดิม และสอดคล้องกับความสนใจ และศักยภาพของผูเ้ รี ยน การกาหนดความคาดหวัง
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ ค้นพบคาตอบที่แม่นยา และการประยุกต์ใช้ สามารถประเมินผลความสาเร็ จ
ในการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ และการอธิบายสรุ ปให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
บทบาทของผูเ้ รี ยน ตามแนวคิดของสานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2553) ; มาสโลว์
(Maslow A.H.,1962) ; เฟอร์ กู สั น (Ferguson, Harl R., 1998) ; จายค็ อ กและคณะ (Jaycox, L. H.,
Reivich, K. J., Gillham, J. & Seligman, E.P., 2001) สรุ ป ได้ส อดคล้อ งกัน ว่า ผูเ้ รี ย นมี บ ทบาทใน
การใช้แหล่ งเรี ยนรู ้ คือ สารวจค้นหาแหล่ งเรี ยนรู ้ อนั เป็ นความต้องการพื้ นฐานตามธรรมชาติ โดย
ค้นหาสิ่ งที่ ส นใจและประสบการณ์ ให้ส อดคล้องกับ บทเรี ยน รู ้ จกั การท างานเป็ นกลุ่ ม ฝึ กทัก ษะ
กระบวนการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง เรี ยนรู ้แนวคิดแปลกใหม่ และมีความก้าวหน้าด้านภูมิปัญญาท้องถิ่ น
ฝึ กปฏิบตั ิจริ ง ค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ได้มีการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ ตรง นาความรู ้ที่ได้ไป
ประยุก ต์ใช้และเผยแพร่ ค วามรู ้ ฝึ กทัก ษะการสั งเกต เก็ บ ข้อมู ล วิเคราะห์ ข้อมู ล การตี ค วามจาก
การศึ ก ษาด้ว ยตนเอง น าภู มิ ปั ญ ญา สภาพแวดล้อ มที่ เอื้ อ อ านวยความสะดวกในการเรี ย นรู ้ ม า
ผสมผสานเข้า กับ แนวคิ ด ของตน ตรวจสอบข้อ มู ล ประสบการณ์ ใ นการรู ้ จ ัก ตนเองตามสภาพ
ความเป็ นจริ ง การดาเนิ นชี วิตในสั งคมโดยการค้นคว้าจากเอกสารเพิ่ม เติ มจากแหล่ งเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ
ประเมินผลความรู ้ สามารถเชื่ อมโยงกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่รู้มาก่อน และสามารถเข้าใจถึงความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในสังคม ทาให้ตนเองสนใจและเรี ยนรู ้ในท้องถิ่นที่ตนเองอาศัยโดยใช้ทรัพยากร
บทบาทของผู ้ป กครอง ตามแนวทางของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2555) ; โบวล์ บ าย
(Bowlby, J., 1988) ; อิ น สวอร์ ท (Ainsworth, S.,1999) ; เจนนี เฟอร์ และคณะ (Jennifer S. Furlong,
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Julia M. Vick, and Mary M. Heiberger., 2008) ; มอริ สัน (Morrison, 2000) มี เหตุ ผลสอดคล้องกัน
สรุ ปได้ว่าการให้การอบรมเลี้ ยงดู โดยการสร้ างความรักความผูกพัน และส่ งเสริ มพัฒนาการด้าน
ร่ า งกายเป็ นการสานสั ม พัน ธ์ ท างอารมณ์ ที่ ม ั่น คงซึ่ งมนุ ษ ย์แสวงหาและต้อ งการไปตลอดชี วิ ต
ผูป้ กครอง ต้องเข้าใจพัฒ นาการและความแตกต่ างรายบุ คคล การสื่ อสารสร้ างความสั ม พันธ์ คื อ
การติ ดต่อสื่ อสารด้วยความรักความอบอุ่น และสื่ อสารความรู ้ สึก ความต้องการภายในของตนได้
การถ่ ายทอดบุ ค ลิ ก ภาพของลู ก พฤติ ก รรมการเลี ย นแบบตามพ่ อแม่ ทางกาย วาจา การแต่ งกาย
ท่ าทาง กิ ริย ามารยาทของพ่ อ แม่ ย่อมถ่ ายทอดไปสู่ ลู ก การใช้ภ าษาพู ด และภาษาท่ าทางนั้น เด็ ก
สามารถเลี ย นแบบพ่ อ แม่ ไ ด้อ ย่า งไม่ มี ผิ ด เพี้ ย น หล่ อ หลอมเป็ นบุ ค ลิ ก ภาพของลู ก ได้ ดัง นั้น ใน
การพัฒนาการเรี ยนรู ้ อิทธิ พลของผูป้ กครองมีผลต่อการพัฒนาการทางการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน การให้
การเสริ มแรงเป็ นการสร้างความมัน่ ใจ เมื่อโตขึ้นเด็กจะพัฒนาไปสู่ ความเป็ นตัวของตัวเอง การปรับ
พฤติกรรมผูเ้ รี ยนในการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น และอาสาสมัครร่ วมกิจกรรมของสถานศึกษา
บทบาทของผูด้ ูแลแหล่งเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของพรรณี สวนเพลง (2552) ; พรรณี เสี่ ยงบุญ
(2554) สรุ ปได้สอดคล้องกันว่า ผูด้ ู แลแหล่งเรี ยนรู ้ จะทาหน้าที่ให้บริ การ ให้ความรู ้ ความเข้าใจแก่
ผูเ้ รี ยน ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย สามารถตอบสนองการเรี ยนรู ้ร่วมกับสถานศึกษา
พัฒ นาการใช้แหล่ ง เรี ย นรู ้ ให้ ผูเ้ รี ย นเกิ ดทัก ษะในการคิ ด วิเคราะห์ แก้ปั ญ หาได้ ด้วยตนเอง จัด
กิจกรรมตามหลักสู ตร ผูเ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิจากสภาพจริ งและมีแรงจูงใจในการหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
และสั่งสมจากภูมิปัญญา ทาหน้าที่องค์กรเปิ ดให้ผูส้ นใจเข้าถึงข้อมูลได้ ทาหน้าที่ขดั เกลาทางสังคม
อบรมถ่ายทอดกระบวนการเรี ยนรู ้อย่างทัว่ ถึง ประหยัด และสะดวก โดยเกิดจากประสบการณ์ และ
การปฏิบตั ิจริ งในวิถีชีวติ อันเป็ นการเรี ยนรู ้ สร้างสรรค์ และปรับปรุ งภูมิปัญญา จัดสื่ อ และอุปกรณ์ที่
ทันสมัยและเพียงพอ
การพัฒนาแหล่ งเรียนรู้ ของศูนย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
จากการศึ ก ษาความหมายของแหล่ งเรี ยนรู ้ ความส าคัญ ของแหล่ ง เรี ย นรู ้ ลัก ษณะของ
แหล่งเรี ยนรู ้ ประเภทของแหล่งเรี ยนรู ้ การใช้แหล่งเรี ยนรู ้ ตลอดจนบทบาทของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้อง
ในการใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู ้ ดัง นั้ น ศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจ าจัง หวัด สุ โขทัย จึ ง ได้น าแนวคิ ด ที่
หลากหลายมาประยุกต์จดั ทาโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน จานวน 8 แหล่ง ดังต่อไปนี้
1. สวนกระตุน้ ประสาทสัมผัส เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่จดั ขึ้น เพื่อใช้เป็ นสถานที่ในการพัฒนา
ความสามารถของผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ โดยการใช้บูรณาการกับแหล่งเรี ยนรู ้อื่นๆ ในการพัฒนาทักษะ
พื้นฐาน ทั้ง 6 ทักษะ และเน้นการพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะกล้ามเนื้ อมัดเล็ก ทักษะกล้ามเนื้ อมัดใหญ่
ที่ แ ข็ง แรง สามารถแสดงพฤติ ก รรมที่ ค าดหวัง ต่ า ง ๆ ได้ชัด เจนขึ้ น เช่ น การเดิ น การกระโดด
การเปรี ย บเที ย บลัก ษณะต่ า ง ๆ ของสิ่ ง ของในสวนกระตุ ้น ประสาท การบอกลัก ษณะของพื้ น
ผิวสัมผัส บอกระดับความสู งต่าของพื้นที่
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2. สวนพฤษศาสตร์ เป็ นแหล่ ง เรี ยนรู ้ ที่ จ ั ด ขึ้ น เพื่ อ ใช้ เป็ นสถานที่ ใ นการพั ฒ นา
ความสามารถของผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ โดยการใช้บูรณาการกับแหล่งเรี ยนรู ้อื่นๆ ในการพัฒนาทักษะ
พื้นฐาน ทั้ง 6 ทักษะ และเน้นทักษะวิชาการให้ผเู ้ รี ยนชี้ บอกชื่อต้นไม้ บอกส่ วนประกอบของต้นไม้
บอกวิธีการดูแลต้นไม้ และใช้สาหรับศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับพันธุ์พืชชนิ ดต่าง ๆ ที่มีในสถานศึกษา
อย่างละเอียด และตามศักยภาพที่ผูเ้ รี ยนพิการจะสามารถเรี ยนรู ้ได้ และเกิ ดคุ ณภาพกับผูเ้ รี ยนหลัง
การใช้บริ การแหล่งเรี ยนรู ้สวนพฤษศาสตร์ ภายในสถานศึกษา
3. สวนครั ว รั้วกิ นได้ “ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง” เป็ นแหล่ งเรี ยนรู ้ ที่จดั ขึ้ น เพื่ อใช้เป็ น
สถานที่ในการพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ โดยการใช้บูรณาการกับแหล่ งเรี ยนรู ้
อื่นๆ ในการพัฒนาทักษะพื้นฐาน ทั้ง 6 ทักษะ และเน้นทักษะวิชาการให้ผเู ้ รี ยนชี้บอกชื่อผักสวนครัว
ชี้บอกชื่ออุปกรณ์การทาสวนครัว สามารถปลูกผักสวนครัวได้ และใช้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับศึกษา
หาความรู ้ ตามศักยภาพที่ ผูเ้ รี ยนพิ การจะสามารถเรี ยนรู ้ ได้ และเกิ ดคุ ณภาพกับ ผูเ้ รี ยนหลังการใช้
บริ การแหล่งเรี ยนรู ้สวนครัว รั้วกินได้ “ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง”
4. สวนหย่อม เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่จดั ขึ้น เพื่อใช้เป็ นสถานที่ในการพัฒนาความสามารถของ
ผูเ้ รี ยนให้มี คุณภาพ โดยการใช้บู รณาการกับ แหล่ งเรี ยนรู ้ อื่นๆ ในการพัฒนาทัก ษะพื้ นฐาน ทั้ง 6
ทักษะ และเน้นใช้เป็ นจุดพักผ่อนหย่อนใจมี บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ทาให้ผูเ้ รี ยนรู ้สึกสดชื่ น
เมื่ อ ได้ม าเรี ย นที่ ส วนหย่อ มของศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจ าจัง หวัด สุ โ ขทัย ผู ้เรี ย นได้ใ กล้ชิ ด
ธรรมชาติใช้ธรรมชาติบาบัด สามารถทากิจกรรมภายในสวนหย่อมของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดสุ โขทัย นอกจากนี้ ยงั ใช้ฝึกทักษะวิชาการเช่น บอกชื่ อสัตว์ต่างๆ ที่เป็ นรู ปปั้ นจาลองเสมือน
จริ งที่ อยู่ภายในสวนหย่อม ตามศักยภาพที่ ผูเ้ รี ยนพิ ก ารจะสามารถเรี ย นรู ้ ได้ และเกิ ดคุ ณ ภาพกับ
ผูเ้ รี ยนหลังการใช้บริ การแหล่งเรี ยนรู ้สวนหย่อมภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
5. ห้องสมุ ดเคลื่ อนที่ มี ชีวิต เป็ นแหล่ งเรี ยนรู ้ ที่ จดั ขึ้ น เพื่ อใช้เป็ นสถานที่ ในการพัฒนา
ความสามารถของผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ โดยการใช้บูรณาการกับแหล่งเรี ยนรู ้อื่นๆ ในการพัฒนาทักษะ
พื้นฐาน ทั้ง 6 ทักษะ และเน้นการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดสุ โขทัย และเป็ นการส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่านให้กบั ผูเ้ รี ยนด้วยบรรยากาศที่มีชีวติ ชีวา มีการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเรี ยนรู ้ ตามศักยภาพของผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนสามารถเลือกอ่านหนังสื อที่ชอบ
ยืมหนังสื อที่ชอบไปให้ผปู ้ กครองอ่านให้ฟัง สามารถเก็บหนังสื อกลับเข้าที่ จึงสามารถใช้เป็ นแหล่ง
เรี ยนรู ้ สาหรับศึกษาหาความรู ้ ตามศักยภาพที่ ผูเ้ รี ยนพิการจะสามารถเรี ยนรู ้ ได้ และเกิ ดคุ ณภาพกับ
ผูเ้ รี ยนหลังการใช้บริ การแหล่งเรี ยนรู ้หอ้ งสมุดเคลื่อนที่มีชีวิต
6. ห้ อ งศู น ย์ก ระจายสื่ อ เป็ นแหล่ ง เรี ยนรู ้ ที่ จ ัด ขึ้ น เพื่ อ ใช้ เป็ นสถานที่ ใ นการพัฒ นา
ความสามารถของผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ โดยการใช้บูรณาการกับแหล่งเรี ยนรู ้อื่นๆ ในการพัฒนาทักษะ
พื้นฐาน ทั้ง 6 ทักษะ และเน้นการสร้ างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ ที่เหมาะสมในการเรี ยนรู ้ ตามศักยภาพ
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ของผูเ้ รี ยนพิการ ให้บริ การกับผูเ้ รี ยนในการเลือกใช้สื่อที่ชอบจากศูนย์กระจายสื่ อ สามารถยืมสื่ อ
ที่ส นใจจากศูนย์ก ระจายสื่ อ ไปฝึ กทักษะตนเองที่ บ้าน ฝึ กทักษะการเก็บ สื่ อกลับเข้าที่ จึงสามารถ
ใช้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับศึกษาหาความรู ้ ตามศักยภาพที่ผเู ้ รี ยนพิการจะสามารถเรี ยนรู ้ ได้ และเกิ ด
คุณภาพกับผูเ้ รี ยนหลังการใช้บริ การแหล่งเรี ยนรู ้หอ้ งศูนย์กระจายสื่ อ
7. ศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ ท ัก ษะการด ารงชี วิต เป็ นแหล่ ง เรี ย นรู ้ ที่ จดั ขึ้ น เพื่ อ ใช้เป็ นสถานที่ ใ น
การพัฒ นาความสามารถของผู ้เรี ย นให้ มี คุ ณ ภาพ โดยการใช้ บู ร ณาการกับ แหล่ ง เรี ย นรู ้ อื่ น ๆ
ในการพัฒนาทักษะพื้นฐาน ทั้ง 6 ทักษะ และเน้นการฝึ กทักษะการช่ วยเหลือตนเองให้กบั ผูเ้ รี ยนให้
สามารถดาเนิ นชี วิตประจาวันได้ ได้แก่ การเรี ยนรู ้ การล้างภาชนะที่ ใส่ อาหารรับประทาน การซัก
เสื้ อผ้า การแต่งกาย การดูแลสุ ขอนามัยของตนเอง การทาปุ๋ ยหมักชี วภาพ การคัดแยกขยะ เป็ นต้น
จึงสามารถใช้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับศึกษาหาความรู ้ตามศักยภาพที่ผเู ้ รี ยนพิการจะสามารถเรี ยนรู ้ได้
และเกิดคุณภาพกับผูเ้ รี ยนหลังการใช้บริ การแหล่งเรี ยนรู ้ศูนย์การเรี ยนรู ้ทกั ษะการดารงชีวิต
8. สนามกี ฬาเปตองเพื่อสุ ขภาพ เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ที่จดั ขึ้น เพื่อใช้เป็ นสถานที่ในการพัฒนา
ความสามารถของผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ โดยการใช้บูรณาการกับแหล่งเรี ยนรู ้อื่นๆ ในการพัฒนาทักษะ
พื้นฐาน ทั้ง 6 ทักษะ และเน้นให้เป็ นที่ออกกาลังกายสาหรับผูเ้ รี ยน ใช้ฝึกทักษะต่างๆ มุ่งเน้นทักษะ
วิชาการที่อยากให้เกิ ดกับผูเ้ รี ยนพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย เช่ น สามารถ
บอกชื่ออุปกรณ์กีฬาเปตอง สามารถเล่นกีฬาเปตอง และรู ้จกั การดูแลอุปกรณ์ กีฬาเปตอง เป็ นต้น จึง
สามารถใช้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ สาหรับศึกษาหาความรู ้ ตามศักยภาพที่ผเู ้ รี ยนพิการจะสามารถเรี ยนรู ้ได้
และเกิดคุณภาพกับผูเ้ รี ยนหลังการใช้บริ การแหล่งเรี ยนรู ้สนามกีฬาเปตองเพื่อสุ ขภาพ

หลักการ แนวคิดเกีย่ วกับการเรียนรู้ ของเด็กทีม่ คี วามต้ องการจาเป็ นพิเศษ
ความหมายของการเรียนรู้
การเรี ยนรู ้ เป็ นคาที่มีความหมายค่อนข้างกว้างขวาง การเรี ยนรู ้ มิได้มีความหมายเพียงแค่
การเรี ย นรู ้ ภายในสถานศึ ก ษาเท่ านั้น แต่ อาจมี ค วามครอบคลุ ม ไปถึ งการเรี ย นรู ้ ที่ เกิ ดขึ้ น ภายใน
ชีวิตประจาวันที่นอกเหนื อจากการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน เช่น เรี ยนรู ้ถึงวิธีการรับประทานอาหาร
เรี ย นรู ้ ถึ ง วิ ธี ก ารที่ จ ะปรั บ ตัว ให้ เข้า กับ เพื่ อ น เรี ย นรู ้ ที่ จ ะให้ ค นอื่ น มารั ก ตัว เอง เป็ นต้น ดัง นั้ น
การเรี ยนรู ้จึงมี ความหมายถึ ง กระบวนการเปลี่ ยนแปลงทางพฤติกรรมในลักษณะที่ ค่อนข้างถาวร
พฤติ ก รรมที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงจะเป็ นพฤติ ก รรมที่ เกิ ด ขึ้ น อัน เป็ นผลมาจาก ประสบการณ์ ห รื อ
การฝึ กฝน
คาว่า “คงทนถาวร” นั้น หมายถึ ง พฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรแตกต่างไปจาก
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบชัว่ คราว ลักษณะของพฤติกรรมที่มีการเปลี่ ยนแปลงอย่าง ชัว่ คราว
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นั้น เกิ ดจากความเหนื่ อยล้า ความมึ นเมา หรื ออาจมี ก ารเปลี่ ยนแปลงเนื่ องจากการรั บ รู ้ ก็ได้ค าว่า
“ผลของประสบการณ์ ห รื อ การฝึ กฝน” นั้น หมายความว่า พฤติ ก รรมที่ เปลี่ ยนแปลงนั้น มิ ได้มี
การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการเจริ ญเติบโตของร่ างกาย โรคภัยไข้เจ็บ แต่เป็ นการเรี ยนรู ้ที่มาจาก
ประสบการณ์ ซึ่ งบางครั้ งอาจเกิ ด ขึ้ น อย่างบังเอิ ญ และน าไปสู่ ก ารฝึ กฝนที่ มี ระเบี ย บแบบแผน
พฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่ งจัดว่าเป็ นพฤติกรรมที่มีผลจากการเรี ยนรู ้น้ นั อาจเป็ น การปรับปรุ ง
หรื อส่ งเสริ ม ให้ ดีข้ ึ น ก็ ไ ด้ ในทางตรงกัน ข้าม อาจเป็ นพฤติ ก รรมที่ ไม่ เป็ นทางการส่ งเสริ ม ไม่ มี
ประสิ ท ธิ ภาพ หรื ออาจมี ก ารเปลี่ ยนแปลงในลัก ษณะที่ เป็ นภัยต่ อสั งคมก็ ได้ ฉะนั้น ในเรื่ องของ
การเรี ยนรู ้จึงเป็ นกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะค่อนข้างแน่นอน ต้องอาศัย ความเข้าใจ
แม่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ แต่สามารถอธิ บายได้อย่างมีเหตุผล อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์ (2553)
บุคคลส่ วนใหญ่มกั มีการแสดงออกมาเป็ นคาพูด ซึ่ งการใช้ภาษาพูดนี้เป็ นกระบวนการรับรู ้
ที่สะดวกที่สุด แม้แต่ลกั ษณะท่าทางการแสดงออก สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นเป็ นพฤติกรรมทางสังคมที่ตอ้ งมี
การเรี ยนรู ้ท้ งั สิ้ น ดังนั้น
สุ รางค์ โค้วตระกุล (2550) ได้ให้ความหมายของการเรี ยนรู ้วา่ หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
พฤติ ก รรมซึ่ งเป็ นผลมาจากประสบการณ์ ที่ ค นเรามี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ก ั บ สิ่ งแวดล้ อ มหรื อจาก
การฝึ กหัด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงความรู ้ของผูเ้ รี ยน
อุบ ลรัตน์ เพ็งสถิ ต ย์ (2553) กล่ าวว่า การเรี ยนรู ้ คื อการเปลี่ ยนแปลงพฤติ ก รรมที่ ไม่เกิ ด
ขึ้นมาก่อนแล้วก่อให้เกิ ดพฤติกรรมที่ พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในเวลาเดี ยวกัน ซึ่ งต้องอาศัย
ระยะเวลาเพื่อให้เกิดพฤติกรรมเหล่านั้นทั้งสิ้ นรวมไปถึง อายุของตัวบุคคลด้วย
สิ ริอร วิชชาวุธ (2554) ได้กล่าวว่าการเรี ยนรู ้มีองค์ประกอบ 3 อย่างคือ 1) มนุษย์ตอ้ งเกิด
การเปลี่ยนแปลงจากไม่รู้ เป็ นรู ้ ทาไม่ได้ เป็ นได้ ไม่เคยทา เป็ นทา 2) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
นั้นเป็ นไปอย่างถาวร และ 3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น เกิดจากประสบการณ์การฝึ กฝนและ
การฝึ กหัด
ฮิลการ์ ด และ เบาเวอร์ (Hilgard, 1981) อธิ บาว่า การเรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม อันเป็ นผลมาจากประสบการณ์และการฝึ ก ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ที่ เกิ ด จากการตอบสนองตามสั ญ ชาตญาณ ฤทธิ์ ของยา หรื อสารเคมี หรื อปฏิ ก ริ ย าสะท้อ นตาม
ธรรมชาติของมนุษย์
สกินเนอร์ (Skinner, 1990) เป็ นผูท้ ี่นิยาม การเรี ยนรู ้วา่ คือ การเปลี่ยน แปลงพฤติกรรมที่
เป็ นผลอันเกิดจากการตอบสนองต่อสิ่ งเร้า
สรุ ปได้วา่ การเรี ยนรู ้ คือ การเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลและประสบการณ์ที่ได้รับอย่างถาวร
และคงทน
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการเรียนรู้
อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์ (2553) ได้เสนอปั จจัยที่ส่งผลต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนนั้นจะเกิดขึ้นได้
นั้นล้วนมีอิทธิ พลมาจากปั จจัยหลายๆด้านดังจะแสดงให้เห็นดังต่อไปนี้
1. ปั จจัยที่ได้รับอิทธิ พลมาจากร่ างกายที่มีผลต่อการเรี ยนรู ้ของบุคคลขึ้นอยูก่ บั
1.1 กลไกของร่ างกายได้รับอิทธิ พลจากพันธุ กรรม
1.2 อวัยวะของร่ างกาย
2. ปั จจัยที่เกิดจากความต้องการที่มีผลต่อการเรี ยนรู ้ของบุคคลประกอบด้วย
2.1 ความต้องการทางร่ างกาย
2.2 ความต้องการทางด้านจิตใจ
3. ปั จ จัย ที่ เกิ ด จากสั ญ ชาตญาณเป็ นสิ่ ง ที่ ติ ด ตัว มาตั้ง แต่ ก าเนิ ด จะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ร่ างกายมี
ความพร้อมและควรนาเอาวิธีการเรี ยนรู ้ไปใช้กบั สัญชาตญาณที่เกิดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุด สัญชาตญาณประกอบด้วย
3.1 ลักษณะการต่อสู ้
3.2 การตอบโต้
3.3 ความรู ้สึกอยากรู ้อยากเห็นความรัก
3.4 ความรู ้สึกน้อยใจ
3.5 ความเป็ นพ่อแม่
3.6 การรู ้จกั ป้ องกันสิ ทธิ ของตนเอง
4. ปั จจัยที่เกิดจากสิ่ งแวดล้อม
4.1 สั่งแวดล้อมที่มีผลต่อพัฒนาการในครรภ์
4.2 สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อพัฒนาการในสมอง
4.3 สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อบุคลิกภาพ
สรุ ปได้วา่ ปั จจัยที่จะมีผลต่อการเรี ยนรู ้น้ นั ประกอบด้วย 2 ปั จจัยใหญ่ๆได้แก่ ปั จจัยภายนอก
ได้แก่ ร่ างกายของบุคคลที่มีผลต่อการเรี ยนรู ้ นอกจากปั จจัยภายนอกแล้วยังมีอีกหนึ่งปั จจัยคือ ปั จจัย
ภายในที่มีผลอย่างมากที่ส่งผลต่อการเรี ยนรู ้ในทุกๆด้านซึ่ งปั จจัยที่วา่ นี้มีมาแต่กาเนิด ถ้าขาดปั จจัยใด
ปั จจัยหนึ่งความสมบูรณ์ของการเรี ยนรู ้อาจจะขาดหายไปก็เป็ นได้
ธรรมชาติและพัฒนาการของผู้เรียน
ความหมายของพัฒนาการ “พัฒนาการ” หมายถึง ลาดับของการเปลี่ยนแปลง (Sequence of
Change) หรื อ กระบวนการของการเปลี่ยนแปลง (Process of Change) ที่ต่อเนื่ องกันไปในระยะเวลา
หนึ่งๆ ตั้งแต่ เริ่ มปฏิสนธิ ไปจนตลอดชีวติ การเปลี่ยนแปลงที่กล่าวมานี้มีได้ 2 ทางคือ
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1. การเปลี่ ย นแปลงในทางบวก (Positive) หรื อ ทาง เพิ่ ม ขึ้ น เรี ย กว่ า “การงอกงาม”
(Growth) เช่นน้ าหนักที่เพิ่มขึ้น ส่ วนสู งที่เพิ่มขึ้น มีความสามรถมากขึ้น เป็ นต้น
2. การเปลี่ ย นแปลงในทางลบ (Negative) หรื อ ทางลดลง ได้ แ ก่ “ความเสื่ อม”
(Deterioration) ที่เกิดขึ้น เช่น การหลุดไปของฟั นน้ านม ซึ่ งลักษณะดังกล่าวเป็ นการเปลี่ยนแปลง ที่
ไม่ อ าจกลับ ไปสู่ รูป แบบเดิ ม ได้อี ก นั้น คื อ ฟั น น้ า นมไม่ มี วนั ที่ จะงอกขึ้ น มาใหม่ ไ ด้อี ก เป็ นต้น
กระบวนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ มีระบบระเบียบที่สลับซับซ้อน สัมพันธ์เกี่ยวเนื่ องกันในทุกๆ ส่ วน
ที่ประกอบเป็ นพฤติกรรมมนุ ษย์ ซึ่ งเรี ยกว่าบุคลิกภาพ (Personality) สรุ ปความหมายของการเรี ยนรู ้
ได้วา่ เป็ นกระบวนการที่ก่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจใน เรื่ องราวที่จะได้ประสบพบเจอไม่วา่ จะเป็ น
ทางตรงหรื อทางอ้อมก็ตามและไม่จากัดว่าจะเป็ นสถานที่ ใดที่หนึ่งเพราะสามารถเรี ยนรู ้ได้ทุกที่และ
ตลอดเวลา
ทฤษฏีการเรียนรู้
ประเภทของทฤษฏีการเรี ยนรู ้สามารถจาแนกออกได้เป็ นหลายแนวความคิด ซึ่ ง ประกอบด้วย
3 แนวความคิดใหญ่ๆ ดังนี้
แนวความคิดที่ 1 เรื่ องเกี่ยวกับทฤษฏีความสัมพันธ์เชื่อมโยง (Association Theory)
ทฤษฏี ความสัมพันธ์เชื่ อมโยงเป็ นทฤษฏี ที่มีขอบข่ายกว้างขวางมาก มีจุดเน้นที่สาคัญ
ประการหนึ่ งคือ การที่จะเกิดการเรี ยนรู ้ได้น้ นั จะต้องมีสิ่งเร้ามาเป็ นตัวเร้าและสิ่ งเร้าจะเป็ นเครื่ องช่วย
ให้เกิ ดพฤติ กรรม การตอบสนองขึ้นมา ทฤษฏี ความสัมพันธ์เชื่ อมโยงสามารถจาแนกออกได้เป็ น
3 แนวทางคือ
1.1 หลักการวางเงื่อนไข (Confectioning) หลักการวางเงื่อนไขเป็ นการเรี ยนรู ้ ที่นาเอา
สิ่ งเร้ า 2 สิ่ ง มาสั ม พัน ธ์ ก ัน เชื่ อมโยงกัน จนเป็ นเงื่ อนไขที่ ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ การวางเงื่ อนไขมี
2 แบบ คือ การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิ ค และการวางเงื่อนไขแบบการกระทา
1.2 หลัก การเชื่ อ มโยง (Connectionism) หมายถึ ง การเชื่ อ มโยงระหว่า งสิ่ ง เร้ า และ
การ ตอบสนอง โดยมีขอ้ ต่อหรื อตัวเชื่อมโยงมาเป็ นเต้าเร้าทาให้เกิดพฤติกรรมที่เข้มแข็ง
1.3 หลัก ของพฤติ ก รรม (Behaviorism) แนวความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมเป็ น
แนวความคิดที่รู้จกั กันในวงการจิตวิทยา ทฤษฏี น้ ี มีความเชื่ อว่า พฤติกรรมของบุคคลมาจากสิ่ งเร้ า
และการตอบสนอง นักพฤติกรรมศาสตร์ ได้ให้ความสนใจในพฤติกรรมที่สามารถสังเกตเห็นได้
แนวความคิดที่ 2 เรื่ องจิตวิทยาทฤษฏีเกสตัลท์ (Gestalt psychology)
ทฤษฏีสนามสามารถ จาแนกได้เป็ น 2 แนวคิดย่อย ๆ คือ
2.1 ทฤษฏี เกสตัล ท์ (Gestalt psychology) ทฤษฏี น้ ี ถื อ ว่ า ระดั บ ปั ญญาจะมี ผ ลต่ อ
การเรี ยนรู ้
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2.2 ทฤษฏี โครงสร้ างสัณ ฐาน (Topological Theory) ทฤษฏี น้ ี ถือว่าการเรี ยนรู ้ ใด ๆ ก็
ตามจะขึ้นอยูก่ บั การรับรู ้แต่ละบุคคลเป็ นสาคัญ
แนวความคิดที่ 3 หลักการของจิตวิทยาที่มีจุดมุ่งหมาย (Purposive Psychology)
แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ หลั ก การของจิ ต วิ ท ยาที่ มี จุ ด มุ่ ง หมาย สามารถจ าแนกได้
2 แนวความคิด คือ
3.1 หลักการเรี ยนรู ้แบบมีจุดหมาย (Purposive) ทฤษฏี น้ ี มีความหมายเชื่ อว่าการเรี ยนรู ้
ทุกอย่างเกิดขึ้นได้จะต้องมีจุดหมายของการเรี ยน และการตั้งจุดมุ่งหมายในการเรี ยนนี้ จะมีส่วนช่วย
ให้การเรี ยนรู ้ประสบผลสาเร็ จมากที่สุด
3.2 จิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis Psychology) ทฤษฏี น้ ี เป็ นทฤษฏี ที่แยกมาจากทฤษฏี
การเรี ยนรู ้ แบบมี จุดมุ่ งหมาย จุ ด มุ่ งหมายของทฤษฏี น้ ี เชื่ อว่าพฤติ ก รรมต่ างๆที่ เกิ ดขึ้ น จะเป็ นผล
เนื่องมาจากจิตใต้สานึกเป็ นสาคัญ
ทฤษฏีการวางเงื่อนไขจัดว่าเป็ นทฤษฏีที่อยูใ่ นกลุ่มความสัมพันธ์เชื่อมโยง (Association
Theory)
การวางเงื่ อนไขเป็ นเรื่ องที่ เกิ ดขึ้ น ได้บ่ อยครั้ งมากในชี วิตประจาวัน ของมนุ ษ ย์ เช่ น
ความ กลัวเปลวไฟ เพราะได้รับ ประสบการณ์ จากการถู ก ไฟลวก แม้แต่ ก ารเห็ นแสงไฟก็จะเกิ ด
ความรู ้สึก กลัวขึ้นมา หรื อเด็กกลัวสุ นขั ทุกชนิดเพราะเคยถูกสุ นขั กัดมาก่อนทฤษฏีการวางเงื่อนไขนี้
สามารถจาแนกออกได้เป็ น 2 ทฤษฏีคือ
กลุ่มที่ 1 ทฤษฏีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิ ค (Classical Conditioning)
การวางเงื่อนไข แบบนี้ มีลกั ษณะที่สาคัญ คือ ผูเ้ รี ยนมิได้มีความพร้อมที่จะกระทาหรื อ
เรี ยนรู ้ แต่ถูกสิ่ งเร้ ามากระตุน้ ให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ โดยอาศัยปฏิ กิริยาสะท้อนตามธรรมชาติที่เกิ ดขึ้ น
ภายในตัวของแต่ละบุคคล เช่น น้ าลายไหล เข่ากระตุก เป็ นต้น ซึ่งเป็ นหลักการของพาฟลอฟ หรื อถ้า
ตามหลักการของวัตสัน เชื่อว่า ปฏิกิริยานี้ติดตัวมาแต่กาเนิด คือ ความรัก โกรธ กลัว เป็ นต้น
กลุ่ ม ที่ 2 ทฤษฏี ก ารวางเงื่ อ นไขแบบการกระท า (Operant Conditioning) การวาง
เงื่อนไขแบบนี้ มีลกั ษณะที่สาคัญคือ ผูเ้ รี ยนเป็ นผูพ้ ร้อมที่จะลงมือกระทา หรื อเรี ยนรู ้ในสิ่ งนั้นๆ เมื่อ
ผูเ้ รี ยนเห็นสิ่ งเร้ามากระตุน้ และผูเ้ รี ยนมีความพร้อมที่จะเรี ยนมักจะเกิดการเรี ยนรู ้โดยทันที
การที่ ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ม ากหรื อน้อยเพี ยงใดนั้น ขึ้ นอยู่กบั วิธีการให้สิ่งเสริ มแรง
นั้นเอง (อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์, 2553)
1. ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ แ บบการวางเงื่ อ นไขแบบคลาสสิ ค (Classic Conditioning
Theory) ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ แบบการวางเงื่ อนไขแบบคลาสสิ คนั้น ผูร้ ิ เริ่ มตั้งทฤษฎี น้ ี เป็ นคนแรก คื อ
พาฟลอฟ (Pavlov) ต่อมาภายหลังวัตสัน (Watson) ได้นาเอาแนวคิดของพาฟลอฟไปดัดแปลงแก้ไข
ให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น ซึ่ งจะขอนาเสนอแยกเป็ นรายบุคคลดังนี้
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1.1 พาฟลอฟ (Pavlov) พาฟลอฟ (Ivan Petrovich Pavlov) เป็ นนักวิทยาศาสตร์
ชาวรัสเซี ยที่มีชื่อเสี ยง ซึ่ งมีชีวิต อยู่ระหว่าง ปี ค.ศ. 1849 – 1936 และถึ งแก่ กรรมเมื่ ออายุป ระมาณ
87 ปี พาฟลอฟเป็ นนักวิทยาศาสตร์สนใจศึกษาระบบหมุนเวียนโลหิตและระบบหัวใจ และได้ หันไป
สนใจศึกษาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร จนทาให้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรี รวิทยา ในปี ค.ศ. 1904
จากการวิจยั เรื่ อง สรี รวิทยาของการย่อยอาหาร ต่อมาพาฟลอฟได้หันมาสนใจเกี่ ยวกับด้านจิตเวช
(Psychiatry) และได้ ใช้ เวลาในช่ วงบั้ นปลายของชี วิ ต ในการสั งเกตความเป็ นไปในโรงพยาบาล
โรคจิต และพยายามนาการสังเกตเข้ามา เกี่ ยวข้องกับ การทดลองสุ นัขในห้องปฏิ บตั ิ การจนได้รับ
ชื่ อเสี ยงโด่ งดัง และได้ชื่อว่าเป็ นผูต้ ้ งั ทฤษฎี การวางเงื่ อนไขแบบคลาสสิ คขึ้ นในการวิจยั เกี่ ยวกับ
การย่อยอาหารของสุ นขั พาฟลอฟสังเกตว่า สุ นขั มี น้ าลายไหลออกมา เมื่อเห็นผูท้ ดลองนาอาหารมา
ให้ พาฟลอฟจึงสนใจในพฤติกรรมน้ าลายไหลของ สุ นขั ก่อนที่ได้รับอาหารมาก และได้ทาการศึกษา
เรื่ องนี้ อย่ า งมี ร ะเบี ย บและการท าการวิ จ ั ย เรื่ องนี้ อย่ างละเอี ย ด ซึ่ งการทดลองของพาฟลอฟ
เป็ นตัวอย่างที่ ดีของการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ มา ศึกษาพฤติกรรม เพราะเป็ นการทดลองที่ใช้
การควบคุมที่ดีมาก ทาให้พาฟลอฟได้คน้ พบหลักการที่ เรี ยกว่า Classic Conditioning ซึ่ ง การทดลอง
ดังกล่าวอธิ บายได้ดงั นี้ พาฟลอฟได้ทาการทดลองโดย การสั่นกระดิ่ งและให้ผงเนื้ อแก่สุนขั โดยทา
ซ้ าควบคู่กนั หลายครั้ง และในที่สุดหยุดให้อาหารเพียงแต่ สั่นกระดิ่ง ก็ปรากฏว่าสุ นขั ก็ยงั คงมีน้ าลาย
ไหลได้ปรากฏการณ์ เช่ นนี้ เรี ยกว่า พฤติกรรมของสุ นขั ถูกวางเงื่อนไข หรื อการเรี ยนรู ้แบบการวาง
เงื่อนไขแบบคลาสสิ ค พาฟลอฟเชื่ อว่า การเรี ยนรู ้ ของสิ่ งมีชีวิตเกิ ดจากการวางเงื่ อนไข (Conditioning)
คือ การตอบสนองหรื อการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นนั้น ๆ ต้องมีเงื่อนไขหรื อมีการสร้างสถานการณ์ให้เกิดขึ้น
เช่ น สุ นัข ได้ยิน เสี ย งกระดิ่ งแล้วน้ าลายไหล เป็ นต้น โดยเสี ย งกระดิ่ งคื อสิ่ งเร้ าที่ ต้องการให้ เกิ ด
การเรี ยนรู ้ จากการวางเงื่ อนไข ซึ่ งเรี ยกว่า “สิ่ งเร้ าที่ วางเงื่ อนไข (Conditioned stimulus) และปฏิบตั ิ
กิริยา การเกิดน้ าลายไหลของสุ นขั เรี ยกว่า “การตอบสนองที่ถูกวางเงื่อนไข (Conditioned response)
ซึ่ งเป็ น พฤติกรรมที่แสดงถึงการเรี ยนรู ้จากการวางเงื่อนไขทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิ กของ
พาฟลอฟ นอกจากจะเป็ นการเรี ยนรู ้ที่เกิดจาก การวางเงื่อนไขหรื อมีการสร้างสถานการณ์ข้ ึนมาแล้ว
ยังหมายถึงการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่าง สิ่ งเร้ากับปฏิกิริยาตอบสนองอย่างฉับพลัน หรื อปฏิกิริยา
สะท้อน (Reflex) ซึ่งพาฟลอฟได้ อธิ บายเรื่ องราวการวางเงื่อนไขในแง่ของสิ่ งเร้า (Stimulus - S) และ
การตอบสนอง (Response - R) ว่า อินทรี ยม์ ีการเชื่ อมโยงสิ่ งเร้าบางอย่างกับการตอบสนองบางอย่าง
มาตั้งแต่แรกเกิด แล้ว พัฒนาขึ้นเรื่ อย ๆ เมื่อเติบโตขึ้นตามธรรมชาติโดยสิ่ งเร้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
เรี ยกว่ า สิ่ งเร้ า ที่ ไม่ ไ ด้ ว างเงื่ อ นไข (Unconditioned stimulus = UCS) หมายถึ ง สิ่ งเร้ า ที่ มี อ ยู่ ใ น
ธรรมชาติและเมื่อ นามาใช้คู่กบั สิ่ งเร้าที่วางเงื่อนไขแล้วทาให้เกิดการเรี ยนรู ้หรื อตอบสนองจากการ
วางเงื่อนไขได้และ การตอบสนองที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเรี ยกว่า การตอบสนองที่ไม่ได้วางเงื่อนไข
(Unconditioned response = UCR) ซึ่ งหมายถึ ง การตอบสนองตามธรรมชาติ ที่ ไม่ ตอ้ งมี ก ารบังคับ
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เช่ น การเคาะเอ็น ที่ ส ะบ้าหัวเข่ าท าให้เกิ ดการกระตุ กขึ้ นนั้น เป็ นปฏิ กิ ริยาสะท้อนโดยธรรมชาติ
(Reflex) สมมุ ติว่าเรา สร้ างการเชื่ อมโยงบางอย่างขึ้ นในระบบประสาท เช่ น สั่นกระดิ่ งทุ กครั้งที่ มี
การเคาะหัวเข่า จากนั้น เข่าจะกระตุกเมื่อได้ยนิ เสี ยงกระดิ่งโดยไม่ตอ้ งเคาะหัวเข่า เป็ นต้น (อุบลรัตน์
เพ็งสถิตย์, 2553)
1.2 วัตสัน (Watson) จอห์น บีวตั สัน (John B. Watson) เป็ นนักจิตวิทยาชาวอเมริ กนั
มีช่วงชี วิตอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1878 – 1958 รวมอายุได้ 90 ปี วัตสันได้นาเอาทฤษฎี ของพาฟลอฟมา
เป็ นหลักสาคัญในการ อธิ บายเรื่ องการเรี ยน ผลงานของวัตสันได้รับความนิ ยมแพร่ หลายจนได้รับ
การยกย่อ งว่า เป็ น “บิ ด าของจิ ต วิท ยาพฤติ ก รรมนิ ย ม” ทฤษฎี ข องเขามี ล ัก ษณะในการอธิ บ าย
เรื่ องการเกิดอารมณ์ จากการวางเงื่อนไข (Conditioned emotion) วัตสัน ได้ทาการทดลองโดยให้เด็ก
คนหนึ่ งเล่ น กับ หนู ข าว และขณะที่ เด็ ก ก าลัง จะจับ หนู ข าว ก็ ท าเสี ยงดัง จนเด็ ก ตกใจร้ อ งไห้
หลังจากนั้นเด็ก จะกลัวและร้ องไห้เมื่ อเห็ นหนู ขาว ต่อมาทดลองให้นาหนู ข าวมาให้เด็กดู โดยแม่
จะกอดเด็กไว้จากนั้นเด็กก็จะค่อย ๆ หายกลัวหนู ขาว จากการทดลองดังกล่าว วัตสันสรุ ปเป็ นทฤษฎี
การเรี ยนรู ้ดงั นี้
1.2.1 พฤติกรรมเป็ นสิ่ งที่สามารถควบคุมให้เกิดขึ้นได้โดยการควบคุมสิ่ งเร้า
ที่วางเงื่อนไข ให้สัมพันธ์กบั สิ่ งเร้าตามธรรมชาติและการเรี ยนรู ้จะคงทนถาวรหากมีการให้สิ่งเร้าที่
สัมพันธ์กนั นั้น ควบคู่กนั ไปอย่างสม่าเสมอ
1.2.2 เมื่อสามารถทาให้เกิดพฤติกรรมใด ๆ ได้ก็สามารถลดพฤติกรรมนั้นให้
หายไปได้ ลักษณะของทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิ ค
1) การตอบสนองเกิดจากสิ่ งเร้า หรื อสิ่ งเร้าเป็ นตัวดึงการตอบสนองมา
2) การตอบสนองเกิดขึ้นโดยไม่ได้ต้ งั ใจ หรื อไม่ได้จงใจ
3) ให้ตวั เสริ มแรงก่ อน แล้วผูเ้ รี ยนจึงจะตอบสนอง เช่ น ให้ผงเนื้ อก่ อนจึงจะ
มีน้ าลายไหล
4) รางวัลหรื อตัวเสริ มแรงไม่มีความจาเป็ นต่อการวางเงื่อนไข
5) ไม่ตอ้ งทาอะไรกับผูเ้ รี ยน เพียงแต่คอยจนกระทัง่ มีสิ่งเร้ามากระตุน้ จึงจะ
เกิดพฤติกรรม
6) เกี่ ยวข้องกับปฏิกิริยาสะท้อนและอารมณ์ ซ่ ึ งมีระบบประสาทอัตโนมัติ
เข้าไป เกี่ยวข้องในแง่ของความแตกต่างระหว่างบุคคล (อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์, 2553)
สรุ ปได้ว่าการตอบสนองหรื อการเรี ยนรู ้ที่เกิ ดขึ้นนั้น ๆ ต้องมี เงื่ อนไขหรื อมีการสร้ าง
สถานการณ์ให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะได้รับการตอบสนองจากสิ่ งที่ตอ้ งการ
2. ทฤษฏี ก ารวางเงื่ อนไขแบบการกระท า Burrhus Skinner นัก จิ ตวิท ยาชาวอเมริ ก ัน
เป็ นผูค้ ิ ดทฤษฎี ก ารวางเงื่ อ นไขแบบการกระท า (Operant Conditioning theory หรื อ Instrumental
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Conditioning หรื อ Type-R. Conditioning) เขามีความคิดว่าทฤษฎี การวางเงื่ อนไขแบบคลาสสิ คนั้น
จากัดอยูก่ บั พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นเป็ น จานวนน้อยของมนุ ษย์ พฤติกรรมส่ วนใหญ่แล้วมนุษย์
จะเป็ นผูล้ งมือปฏิ บตั ิเอง ไม่ใช่ เกิ ดจากการจับคู่ระหว่างสิ่ งเร้ าใหม่กบั สิ่ งเร้าเก่าตามการอธิ บายของ
Pavlov Skinner ได้อธิ บายคาว่า" พฤติกรรม” การเสริ มแรง (Reinforcement) หมายถึง สิ่ งเร้ าใดที่ทา
ให้พฤติกรรมการเรี ยนรู ้เกิดขึ้นแล้วมี แนวโน้มจะเกิดขึ้นอีก มีความคงทนถาวร เช่น การกดคานและ
จิ ก แป้ น สี ข องนกพิ ร าบได้ถู ก ต้อ ง ต้อ งการทุ ก ครั้ งเมื่ อ หิ ว หรื อ ต้อ งการในการทดลอง Skinner
ตัวเสริ มแรง แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะคือ
2.1 ตัวเสริ มแรงทางบวก (Positive Reinforcement) หมายถึ งสิ่ งเร้ าใดเมื่ อนามาใช้
แล้วทาให้ อัตราการตอบสนองมากขึ้น เช่น คาชมเชย รางวัล อาหาร เป็ นต้น
2.2 ตัวเสริ มแรงทางลบ (Negasitive Reinforcement) หมายถึ งสิ่ งเร้ า ทฤษฏีการวาง
เงื่ อ นไขแบบการกระท าทฤษฎี ก ารวางเงื่ อ นไขด้ว ยการกระท า (Operant Conditioning Theory)
เกิดขึ้นโดยมี
แนวความคิดของสกินเนอร์ (D.F. Skinner) ในสมัยของสกิ นเนอร์ ปี 1950 สหรัฐอเมริ กา
ได้เกิดวิกฤติการการขาดแคลนครู ที่มีประสิ ทธิ ภาพเขาจึงได้คิดเครื่ องมือช่วยสอนขึ้นมาเพื่อปรับปรุ ง
ให้ระบบการศึกษามีประสิ ทธิ ภาพ เครื่ องมือที่คิดขึ้นมาสาเร็ จเรี ยกว่าบทเรี ยนสาเร็ จรู ปหรื อการสอน
แบ บโป รแกรม (Program Instruction or Program Learning) และเครื่ องมื อช่ วยใน การส อน
(Teaching Machine) เป็ นที่นิยมแพร่ หลายจนถึ งปั จจุบนั หลักการเรี ยนรู ้ ทฤษฎี สกิ นเนอร์ (Skinner)
กับ ทฤษฏี ก ารวางเงื่ อ นไขแบบการกระท า (Operant Conditioning) โดยจากแนวความคิ ด ที่ ว่ า
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งพฤติ ก รรมกับ สิ่ ง แวดล้อ ม ซึ่ งเป็ นสิ่ ง ก่ อ ให้ เกิ ด พฤติ ก รรม และผลของ
การกระทาของพฤติกรรมนั้นโดยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม นั้น ทฤษฏีน้ ีเน้นการกระทาของผูท้ ี่เรี ยนรู ้
มากกว่าสิ่ งที่ผสู ้ อนกาหนดขึ้น Burrhus Skinner เขามีความคิดว่าทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิ ค
นั้น จากัดอยู่กบั พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นเป็ นจานวนน้อยของมนุ ษย์ พฤติกรรมส่ วนใหญ่แล้ว
มนุษย์จะเป็ นผูล้ ง มือปฏิบตั ิเอง ไม่ใช่เกิดจากการจับคู่ระหว่างสิ่ งเร้าใหม่กบั สิ่ งเร้าเก่าตามการอธิ บาย
ของ Pavlov Skinnerได้อธิ บายคาว่า " พฤติกรรม " ว่าประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ตัว คือ สิ่ งที่ก่อให้เกิ ด
ขึ้นก่อน (Antecedent) ,พฤติกรรม(Behavior) ,ผลที่ได้รับ(Consequence) ซึ่ งเขาเรี ยกย่อๆ ว่า A-B-C
ซึ่ งทั้ง 3 จะดาเนิ นต่อเนื่ องไป ผลที่ได้รับจะกลับกลายเป็ นสิ่ งที่ก่อให้เกิดขึ้นก่อนอันนาไปสู่ การเกิ ด
พฤติกรรมและนาไปสู่ ผลที่ได้รับตามลาดับ (อุบลรัตน์ เพ็งสถิ ต, 2553) สรุ ปได้ว่า สิ่ งเร้าใดที่ทาให้
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้เกิดขึ้นแล้วมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอีก มีความ คงทนถาวรเพราะเนื่ องจากได้เรี ยนรู ้
และปฏิบตั ิมาแล้วทาให้มีความทรงจาที่ได้กระทามาแล้ว
ทฤษฎี สั ม พัน ธ์ เชื่ อ มโยงของธอร์ น ไดค์ (Esward L.Thorndike) (Connectionism Theory
หรื อ Bond Theory หรื อ S - R Theory)ธอร์ น ไดค์ (Thorndike) ซึ่ งได้ก ล่ า วว่าการเรี ย นรู ้ คื อ การที่
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ผูเ้ รี ยนสามารถสร้ าง ความสัมพันธ์เชื่ อมโยง (Bond) ระหว่างสิ่ งเร้ าและการตอบสนองและได้รับ
ความพึงพอใจจะทาให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ธอร์ นไดน์เป็ นผูต้ ้ งั ทฤษฎี น้ ี จากการศึ กษาลักษณะการเรี ยนรู ้
ของสัตว์ (แมวเป็ นส่ วนใหญ่) ในการเปิ ดหี บกลเป็ นระยะเวลานานและได้ขอ้ สรุ ปว่า การเรี ยนรู ้เกิ ด
จากการลองผิดลองถู กโดยเชื่ อ ว่าการเรี ยนรู ้ เกิ ดจากการที่ มองเห็ นความต่ อเนื่ องของปั ญหา หรื อ
มองเห็ นการเชื่ อมโยง หรื อเกี่ยวข้องระหว่างสิ่ งเร้ากับการตอบสนองการเรี ยนรู ้ แบบลองผิดลองถู ก
ผู เ้ รี ย นต้อ งอาศัย เวลาหรื อ จ านวนครั้ งของการลองผิ ด ลองถู ก มากเพี ย งพอ จึ ง จะน าสู่ เป้ า หมาย
ที่ตอ้ งการได้สาเร็ จซึ่งมีหลักการ
สรุ ปได้วา่ กฎการเรี ยนรู ้จากการทดลองเกี่ ยวกับการเรี ยนรู ้แบบลองผิดลองถูก ธอร์ นไดน์
ได้เสนอกฎการเรี ยนรู ้ที่สาคัญ 3 กฎ คือ
1. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) เป็ นกฎที่กล่าวถึง 3 สภาพการณ์ คือ
1.1 การกระทาที่เกิ ดขึ้นจากความพร้ อมของร่ างกาย ถ้าได้กระทาย่อมจะก่อให้เกิ ด
ความ พอใจเมื่ อร่ างกายเกิ ดความพร้ อมที่ จะกระท าสิ่ งใดถ้าไม่ ได้ก ระท าย่อมก่ อให้ เกิ ดความไม่
พึงพอใจ หรื อความราคาญใจ
1.2 เมื่ อ ร่ า งกายไม่ พ ร้ อ มที่ จ ะกระท าสิ่ ง ใดแล้ว ถ้า ถู ก บัง คับ ให้ ก ระท าย่อ มจะ
ก่อให้เกิด ความไม่พึงพอใจหรื อราคาญใจ
2. กฎแห่ ง การฝึ กหั ด (Law of Exercise) การสร้ า งความเชื่ อ มโยงระหว่า งสิ่ ง เร้ ากับ
การตอบสนองด้ว ยการฝึ กจะท าให้ เกิ ด ความ แน่ น แฟ้ น และมั่น คง แต่ ถ้า การฝึ กหั ด ปฏิ บ ัติ ไ ม่
ต่อเนื่องกัน หรื อการไม่ได้นาไปใช้จะทาให้เกิดการลืมได้
ความหมายของกฎแห่งการฝึ กอาจสรุ ปได้ดงั นี้
1. การเชื่ อ มโยง หรื อ ข้อต่ อจะกระชับ มั่น คงยิ่ง ขึ้ น ถ้า มี ก ารใช้และจะเสื่ อ มลงหรื อ
อ่อนลง (Weakness of Connection) เมื่อไม่ได้ใช้
2. สิ่ งใดมี การกระทาซ้ า ๆ หรื อมี การฝึ กเสมอ ๆ ผูฝ้ ึ กย่อมกระทาสิ่ งนั้นได้ดี สิ่ งใดที่
ไม่ได้ ทานาน ๆ ย่อมทาสิ่ งนั้นไม่ได้เหมือนเดิม
3. พฤติ กรรมใด ๆ ได้มีการกระทาต่อเนื่ องกันอยู่ย่อมมีผลให้การกระทานั้นสมบู รณ์
ยิง่ ขึ้นถ้าพฤติกรรมใดไม่มีโอกาสได้ใช้หรื อเว้นว่างไป หรื อไม่ได้กระทาซ้ า ๆ บ่อย ๆ พฤติกรรมนั้น
ก็มีแนวโน้มที่จะถูกลืม หรื อแม้จะไม่ลืมก็ไม่อาจทาให้ถูกต้องสมบูรณ์ข้ ึนได้
3. กฎแห่ ง ผล หรื อ กฎแห่ ง ผลตอบสนอง (Law of Effect) กฎนี้ กล่ า วว่า เมื่ อ การเชื่ อ มโยง
ระหว่างสิ่ งเร้ากับการตอบสนองถูกกระทาขึ้น และติดตามด้วย สภาพการณ์ที่ทาให้เกิดความพึงพอใจ
แล้วความเข้มแข็งของการเชื่อมโยงก็จะแน่นแฟ้นขึ้น แต่ถา้ การเชื่อมโยงนี้ถูกติดตามด้วยสภาพการณ์
ที่ ท าให้เกิ ดความราคาญใจแล้วการเชื่ อมโยงจะคลาย ความแน่ นแฟ้ นลง ดังนั้นสภาพที่ ทาให้เกิ ด
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ความพึงพอใจจึงเป็ นที่มนุ ษย์หรื อสัตว์ไม่พยายามหลีกเลี่ยงจะพยายามรักษาสถานภาพนั้นไว้ หรื อ
ทาให้เกิดขึ้นมาใหม่ แต่สภาพใดที่ทาให้เกิดความราคาญใจ เขาจะพยายามหาทางหลีกเลี่ยง ไม่อยาก
ได้และต้องการให้สถานภาพนั้นสิ้ นสุ ดโดยเร็ ว
สรุ ปเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ ได้ดงั ต่อไปนี้
1. จากกฎแห่ งความพร้ อม ในปั จจุบนั ความพร้อม หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความเจริ ญพร้อม
ทั้งทางกายใจ มี การปรั บ ตัวเตรี ยมพร้ อมมี ความตั้งใจ ความสนใจ และมี ท ศั นคติ อนั จะก่ อให้เกิ ด
การกระทาขึ้น ภาวะที่สมบูรณ์ คือ การมีวฒ
ุ ิภาวะ ดังนั้นก่อนที่ผสู ้ อนจะสอนจะต้องสารวจและศึกษา
ความพร้อมของผูเ้ รี ยน เตรี ยมผูเ้ รี ยนให้พร้อมก่ อนให้การศึกษาจัดบทเรี ยนสนองต่อความต้องการ
ของผูเ้ รี ยนสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผูเ้ รี ยน
2. จากกฎแห่งการฝึ กหัด หลักการสาคัญของการฝึ กมีดงั นี้
2.1 การฝึ กให้กระทาซ้ าสิ่ งเดี ยวกันในสถานการณ์ ที่ต่างกัน การกระทาซ้ าซาก
ในสิ่ งเดี ยวกัน เหมื อน ๆ กันจะท าให้ เกิ ดความเหนื่ อยอ่ อน รู ้ สึ กขุ่น เคื อง และอารมณ์ เสี ย ดังนั้น
ในการฝึ ก เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งควรจะต้องทาแบบฝึ กหลาย ๆ แบบ
2.2 ระยะเวลาของการฝึ กขึ้นอยูก่ บั ความยากง่ายของงาน และสาหรับการฝึ กงาน
ทักษะการฝึ กที่มีการพักสลับกันไป ผูเ้ รี ยนจะได้มีเวลาวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ผลของการฝึ ก ก่อนที่
จะลงมือฝึ กต่อไป ส่ วนงานที่เป็ นงานสร้างสรรค์ การฝึ กติดต่อกันไปโดยไม่หยุดจะมีผลดีกว่า เพราะ
จะทาให้ความคิดต่อเนื่องกันไป
2.3 ทุ ก ครั้ งที่ ผู เ้ รี ย นตอบสนองได้ถู ก ต้อ ง จะต้อ งให้ ร างวัล หรื อ ให้ สิ่ ง ที่ ท า
ความพอใจแก่ผเู ้ รี ยน การฝึ กจะมีผลสมบูรณ์ หากผูก้ ระทานั้นรู ้วตั ถุประสงค์และมองเห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของสิ่ งที่กระทานั้นด้วย พร้อมทั้งมีความสนใจและตั้งใจอีกด้วยดังนั้นก่อนการฝึ กจะต้อง
สร้างความอยากที่ จะฝึ กเพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถฝึ กซ้ า ๆ ฝึ กหลายๆ ครั้ ง หรื อสามารถเรี ยนเกิ นขี ด
(Over Learning) ได้ โดยไม่เหนื่อยหน่าย
3. จากกฎแห่ งผลตอบสนองธอร์ นไดน์ โดยอธิ บายความสาคัญของกฎแห่ งผลได้โดย
เชื่ อ มโยงรางวัล กับ ความส าเร็ จ การลงโทษกับ ความล้ม เหลว แนวโน้ ม ของพฤติ ก รรมมนุ ษ ย์
มีดงั ต่อไปนี้
3.1 คนจะเรี ยนได้ดี ถ้าผลตอบสนองของการเรี ยนนั้นท าให้ผูเ้ รี ยนพอใจ และ
คนเราจะเรี ยนเลวลงถ้าผลการเรี ยนนั้นทาให้ผเู ้ รี ยนราคาญใจ รางวัลและความสาเร็ จจะช่วยส่ งเสริ ม
การแสดง พฤติ ก รรมมากขึ้ นและขจัดสิ่ งรบกวนออกไปแต่ ก ารท าโทษและความล้ม เหลวจะลด
การกระทานั้นลง ถ้าจะให้เรี ยนรู ้บางอย่าง จะต้องมีรางวัลให้เมื่อผูเ้ รี ยนแสดงพฤติกรรมที่ตอ้ งการ
3.2 ถ้าต้องการจะให้พฤติก รรมบางอย่างหายไป เมื่ อผูเ้ รี ยนแสดงพฤติ กรรมนั้น
จะต้อ งมี ก ารท าโทษการเรี ย นรู ้ ข้ ึ นอยู่ ก ับ ผลของพฤติ ก รรมถ้ า แสดงพฤติ ก รรมแล้ ว น ามาซึ่ ง
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ความพึงพอใจ พฤติกรรมอันนั้นจะถู กเก็บไว้แต่ถา้ ทาแล้วนามาซึ่ งความไม่พึงพอใจ พฤติกรรมอัน
นั้ นจะถู ก ขจั ด ทิ้ ง ไป (อุ บ ลรั ต น์ เพ็ ง สถิ ต , 2553) สรุ ปได้ คื อ ทฤษฏี น้ ี คื อ คนจะเรี ยนได้ ดี
ถ้าผลตอบสนองของการเรี ยนนั้นทาให้ผเู ้ รี ยนพอใจ และคนเราจะเรี ยนเลวลงถ้าผลการเรี ยนนั้นทา
ให้ผเู ้ รี ยนราคาญใจ โดยการฝึ กกระทาซ้ าๆจะทาให้ เกิดความชานาญในสิ่ งที่ได้กระทาลงไปอาจเป็ น
พฤติกรรมที่คงทนถาวรก็เป็ นได้

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจัยภายในประเทศ
สุ ภ ัฒ แสงจัน ทร์ (2550) ได้ป ระเมิ น โครงการพัฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้สู่คุณภาพผูเ้ รี ยนโรงเรี ยนวัดโลกา 1) ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ภาพรวม
มี ค วามเหมาะสมอยู่ ใ นระดั บ มาก ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายการ พบว่ า
วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของ สถานศึกษามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด ส่ วนรายการอื่น ๆ มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับ มากทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน 2) ด้าน
ปั จจัย นาเข้า พบว่า ภาพรวมมี ค วามเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก และผ่านเกณฑ์ การประเมิ น เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายการ พบว่า ความพร้ อมในด้านการบริ หารจัดการสถานศึกษาที่ เอื้ อ ต่อการดาเนิ น
โครงการมี ค วามเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก ส่ วนรายการอื่ น ๆ มี ค วามเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก
ทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน 3) ด้านกระบวนการ พบว่า ภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับ
มาก และผ่า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น เมื่ อ พิ จารณาเป็ นรายการ พบว่า การวางแผน การด าเนิ น การ
การติดตามประเมินผล และการนาผลการประเมินมาปรับปรุ งพัฒนามีความเหมาะสมในระดับมาก
ผ่า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ทุ ก รายการ 4) ด้า นผลผลิ ต พบว่า ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของผูเ้ รี ย น
ชั้น ประถมศึ ก ษาที่ 1-6 มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ โดยเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 70.72 เกิ น เป้ า ที่ โ รงเรี ย นก าหนด และ
ผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 และ ป.6 มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าระดับเฉลี่ยของเขตพื้นที่การศึกษา
สงขลา เขต 1 ทุกกลุ่มสาระทักษะการแสวงหาความรู ้ ดว้ ยตนเองจากแหล่งเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน พบว่า
อยู่ในระดับ ดี ร้ อยละ 83.46 ผ่านเกณฑ์ก ารประเมิ นพฤติ กรรมการสอนโดยส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ย นใช้
แหล่งเรี ยนรู ้ พบว่า อยู่ในระดับดี ร้อยละ 89.28 ผ่านเกณฑ์การประเมิน การประเมินความพึงพอใจ
ภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า
ผูบ้ ริ หารมีความสามารถในการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนรายการ
อื่น ๆ มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทุกรายการ และผ่านเกณฑ์การประเมิน
รั ส ริ น ทร์ ภัท รพรไพศาล (2557) ได้ ท าวิ จ ัย เรื่ อง การบริ ห ารจัด การแหล่ ง เรี ยนรู ้ ข อง
สถานศึกษาระดับปฐมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า 1) แหล่ง
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เรี ยนรู ้ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย พื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 1 ส่ วนใหญ่ได้นาหลักการ
วงจรคุณภาพ PDCA มาประยุกต์ใช้ในการบริ หารจัดการแหล่งเรี ยนรู ้ 2) การบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ของ
สถานศึกษาระดับปฐมวัย พื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 1 พบว่า ระดับการปฏิบตั ิตามวงจร
คุ ณ ภาพ PDCA โดยภาพรวม มี ร ะดั บ การปฏิ บ ั ติ ก ารอยู่ ใ นระดั บ ปฏิ บ ั ติ ม าก โดยด้ า นที่ มี
การปฏิบตั ิงานที่ดีที่สุด คือ ด้านการวางแผน รองลงมา ได้แก่ ด้านการพัฒนา ด้านการทบทวน และ
ด้านปฏิ บตั ิ งาน ตามลาดับ โดยทุ กด้านมี ระดับการปฏิ บตั ิ การอยู่ในระดับมากเหมื อนกัน 3) ระดับ
การปฏิบตั ิงานด้านการวางแผนงาน (P) มีระดับการปฏิ บตั ิงานอยูใ่ นระดับปฏิ บตั ิมาก โดยประเด็น
ที่มีการปฏิบตั ิงานมากที่สุด คือ การกาหนดแผนงานงบประมาณตลอดปี การศึกษา และประเด็นที่มี
การปฏิ บ ตั ิ งานน้อยที่ สุ ด คื อ ประเด็ นจัดท าคู่ มื อการใช้แหล่ งเรี ยนรู ้ อย่างถู กต้องชัดเจน 4) ระดับ
การปฏิบตั ิงานด้านการปฏิบตั ิงาน (D) มีระดับการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับปฏิบตั ิมาก โดยประเด็นที่มี
การปฏิ บ ัติงานมากที่ สุ ด คือ การประชุ มบุ คลากรให้เข้าใจวัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายในทิ ศทาง
เดี ยวกัน และประเด็นที่มีการปฏิบตั ิงานน้อยที่สุด คือ ประเด็นจัดทา Flow Chart เพื่อแสดงขั้นตอน
การบริ หารจัดการแหล่งเรี ยนรู ้ 5) ระดับการปฏิบตั ิงานด้านการทบทวน (C) มีระดับการปฏิบตั ิงานอยู่
ในระดับ ปฏิ บ ัติม าก โดยประเด็ น ที่ มี ก ารปฏิ บ ัติ งานมากที่ สุ ด คื อ ทบทวนการจัด ประสบการณ์
การเรี ยนรู ้ ผ่านกิ จกรรมในแหล่ งเรี ยนรู ้ ที่ หลากหลายให้สอดคล้องกับ พัฒนาการเด็กปฐมวัย และ
ประเด็นที่มีการปฏิ บตั ิงานน้อยที่สุด คือ ประเด็นทบทวนคู่มือการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ให้มีความถู กต้อง
ชัดเจน 6) ระดับการปฏิบตั ิงานด้านการพัฒนา (A) มีระดับการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับปฏิบตั ิมาก โดย
ประเด็ น ที่ มี ก ารปฏิ บ ัติ ง านมากที่ สุ ด 2 ประเด็ น คื อ สร้ า งบรรยากาศภายในโรงเรี ย นให้ เป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย และสร้างแนวทางพัฒนาการบริ หารจัดการแหล่ง
เรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยประเด็นที่มีการปฏิ บตั ิงานน้อยที่สุด คือ ประเด็น
ระบบสารสนเทศที่ ทนั สมัยเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 7) แนวทาง
พัฒนาการบริ หารจัดการแหล่งเรี ยนรู ้ของสถานศึกษาระดับปฐมวัยพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานคร
เขต 1 ตามวงจรคุณภาพ PDCA อันดับแรกจาแนกรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน คือ พัฒนาคู่มือ
การใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู ้ ใ ห้ มี ค วามถู ก ต้อ งชั ด เจน และสามารถน าคู่ มื อ ไปใช้ ใ นการปฏิ บ ัติ ง านได้
ด้านการปฏิ บ ัติง าน คื อ จัดท า Flow Chart แสดงขั้น ตอนการบริ ห ารจัด การแหล่ ง เรี ย นรู ้ เพื่ อ เป็ น
การประชาสัมพันธ์ สร้ างความรู ้ ความเข้าใจในวิธีการปฏิ บตั ิงานแก่ผูป้ กครอง หรื อผูม้ ารับบริ การ
ด้านการทบทวน คื อ ทบทวนประสิ ท ธิ ภาพของคู่มื อการใช้แหล่ งเรี ยนรู ้ ให้มี ความถู กต้องชัดเจน
หากพบจุ ด บกพร่ อ งควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาใหม่ และด้านการพัฒ นา คื อ พัฒ นาระบบ
สารสนเทศให้ทนั สมัยต่อการเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
น้ าทิ พย์ ม่วงปลอด (2557) ที่ได้ทาการประเมินโครงการพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู ้ เพื่ อเสริ มสร้ าง
คุ ณ ลัก ษณะใฝ่ รู ้ ใ ฝ่ เรี ยนของนั ก เรี ยนโรงเรี ยนบ้ า นหั ว ถนน ปี การศึ ก ษา 2557 พบว่ า 1) ผล
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การประเมิ น ด้า นสภาพแวดล้ อ ม (Context) ของโครงการพัฒ นาแหล่ ง เรี ยนรู ้ เพื่ อ เสริ มสร้ า ง
คุณลักษณะใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน ของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านหัวถนน ปี การศึกษา 2557 ตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู โดยประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านความต้องการจาเป็ นใน
การดาเนิ นโครงการ ด้านความเหมาะสมของวัตถุ ประสงค์ ด้านความสอดคล้องกับ นโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด และด้านความเป็ นไปได้ของโครงการภาพรวมทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมิน อยูใ่ นระดับ
มากที่ สุด ผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุ กประเด็นตัวชี้ วดั 2) ผลการประเมินด้านปั จจัยนาเข้า (Input)
ของโครงการพัฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ลัก ษณะใฝ่ รู ้ ใ ฝ่ เรี ย นของนั ก เรี ย นโรงเรี ย น
บ้านหัวถนน ปี การศึกษา 2557 ตามความคิดเห็นของครู โดยประเมิน 5 ด้าน คือ ความพร้อมของ
บุคลากร ด้านความเพียงพอของงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และอาคารสถานที่ ด้านการบริ หาร
จัด การ และด้ า นหน่ ว ยงานที่ ส นั บ สนุ นโครงการ โดยภาพรวม พบว่ า ปี การศึ ก ษา 2557
มีความเหมาะสม อยูใ่ นระดับมาก ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วดั 3) ผลการประเมินด้าน
กระบวนการ (Process) ของโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้างคุณลักษณะใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยนของ
นั ก เรี ยนโรงเรี ยนบ้ า นหั ว ถนน ปี การศึ ก ษา 2557 ตามความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ยน ครู และ
ผูป้ กครอง โดยประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการดาเนินการจัดกิจกรรมด้านการติดตาม
ประเมินผล และด้านการนาผลไปปรับปรุ งพัฒนาโดยภาพรวมทั้ง 3 กลุ่มที่ ประเมิน อยู่ในระดับ
มากที่ สุ ด ผ่านเกณฑ์ ภาพรวม และทุ ก ประเด็ น ตัวชี้ วดั 4) ผลการประเมิ น ด้านผลผลิ ต (คุ ณ ภาพ
การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้) ของโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้างคุณลักษณะใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยนของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านหัวถนน ปี การศึกษา 2557 ตามความคิดเห็ นของนักเรี ยน ครู และผูป้ กครอง
โดยภาพรวม ทั้ง 3 กลุ่มที่ประเมิน อยูใ่ นระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วดั
พยุ ง ใบแย้ม (2558) ได้ ท าวิ จ ัย เรื่ อ ง การพัฒ นารู ป แบบการใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู ้ ใ นท้อ งถิ่ น
ที่ เหมาะสมเพื่ อ การจัด การศึ ก ษาในระดับ ประถมศึ ก ษา พบว่า 1) องค์ป ระกอบของความเป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้มีความเกี่ยวข้องประสานสัมพันธ์กนั จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และ
ศึ ก ษาข้อ มู ล ภาคสนาม พบว่ า มี 6 องค์ ป ระกอบคื อ AISPSS การบริ ห ารจัด การศึ ก ษาโดยใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม (A=administrator)การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้
(I=instructional) คุ ณภาพผูเ้ รี ยนจากการใช้แหล่ งเรี ยนรู ้ (S=student) การมี ส่วนร่ วมของผูป้ กครอง
(P=parental) การนิ เทศการศึ กษาจากการใช้แหล่ งเรี ยนรู ้ (S=supervisors) และการให้บริ การแหล่ ง
เรี ยนรู ้ (S=service) 2) รู ปแบบการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ ในท้องถิ่ น ศึกษาจากการประเมินโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ
และการวิ พ ากษ์ ส นทนากลุ่ ม ประกอบด้ ว ย 7 ขั้น ตอน PAISLDA ดัง นี้ ขั้น ที่ 1 การวางแผน
(P=planning) ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ (A=analysis) ขั้นที่ 3 การจัดการเรี ยนรู ้ (I=instructional) ขั้นที่ 4
การให้บริ การ (S=service) ขั้นที่ 5 การเชื่ อมโยงความรู ้ สู่สากล (L=linked to global) ขั้นที่ 6 พัฒนา
แหล่งเรี ยนรู ้ (D=development) ขั้นที่ 7 ประเมินผลและเผยแพร่ (A=asses and spreads) และเงื่อนไข
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สาคัญ(C=conditions) ในการใช้รูปแบบประกอบด้วย บุคคล หน่วยงาน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา และส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
3) ประสิ ทธิ ภาพของการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ เพื่อการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาทาการประเมิน
3 ขั้น ตอน ขั้น ตอนที่ 1 การออกแบบและพัฒ นาประเมิ น โดยผูเ้ ชี่ ย วชาญมี ป ระสิ ท ธิ ภาพที่ ระดับ
มากที่ สุด ขั้นตอนที่ 2 โดยการสนทนากลุ่ มประเมินโดยผูท้ รงคุ ณวุฒิ มีประสิ ทธิ ภาพที่ระดับมาก
ที่ สุ ด ขั้น ตอนที่ 3 การทดลอง (try out) ประเมิ น โดยบุ คลากรในสถานศึ ก ษาระดับประถมศึ ก ษา
มีประสิ ทธิภาพที่ระดับมากที่สุด
พรรณี เสี่ ย งบุ ญ (2554) ได้ ท าวิ จ ัย เรื่ อ ง การพัฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้ ใ นสถานศึ ก ษาเพื่ อ จัด
การเรี ย นรู ้ ที่ เน้ น ผู ้เรี ย นเป็ นส าคัญ พบว่า การพัฒ นาการด าเนิ น งานเพื่ อ พัฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้ ใ น
สถานศึ ก ษาเพื่ อ จัด การเรี ย นรู ้ ที่ เน้ น ผู ้เรี ย นเป็ นส าคัญ โรงเรี ย นบ้า นหนองบัว คู อ าเภอนาดู น
ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามหาสารคาม เขต 2 ผู ้วิจ ัย และผู ้ร่ ว มวิ จ ัย มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ
ดาเนิ นการตามแผนดาเนิ นการพัฒนา เกิ ดแหล่งเรี ยนรู ้ที่เอื้อต่อการเรี ยนการสอนเพิ่มขึ้น 4 ฐาน คือ
ฐานห้องสมุด ฐานห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ฐานสวนป่ านานาพันธุ์ และฐานสวนเกษตรพอเพียง
และมี บ รรยากาศการเรี ย นรู ้ ดี ข้ ึ น เป็ นที่ ชื่ น ชมของผู ม้ าเยี่ย มชมครู นัก เรี ย นได้ใ ช้ป ระโยชน์ จาก
แหล่งเรี ยนรู ้ อย่างคุม้ ค่า รู ้จกั แสวงหาความรู ้ ดว้ ยตนเองตามความสนใจ จากการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
ในสถานศึ ก ษาเพื่ อ จัด การเรี ย นรู ้ ที่ เน้ น ผู เ้ รี ย นเป็ นส าคัญ กลุ่ ม ตัว อย่า งมี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น ต่ อ
สภาพและการพัฒ นาแหล่ ง เรี ยนรู ้ ในสถานศึ ก ษาโดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก มี ค่ าเฉลี่ ย 4.16 ระดับ
ความพึ งพอใจต่ อการพัฒ นา และการใช้แหล่ งเรี ยนรู ้ ของนัก เรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1 - 6 โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.56
ชนมงคล นอนา (2559) ได้ป ระเมิ น โครงการพัฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้ ที่ เอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู ้ ข อง
นักเรี ยนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนบ้านแม่อมกิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 พบว่า 1) ด้านสภาวะแวดล้อม ผลการประเมิน โครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
ที่ เอื้ อต่ อ การเรี ยนรู ้ ข องนัก เรี ยน โดยใช้ก ระบวนการมี ส่ วนร่ วมของโรงเรี ยนบ้านแม่ อมกิ สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ด้านปั จจัยนาเข้า
ผลการประเมิ น โครงการพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู ้ ที่ เอื้ อต่ อการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน โดยใช้ก ระบวนการ
มีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนบ้านแม่อมกิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) ด้านกระบวนการ ผลการประเมิน โครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ ที่เอื้ อ
ต่อการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนบ้านแม่อมกิ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 4) ด้าน
ผลผลิ ต ผลการประเมิ น โครงการพัฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้ ที่ เอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู ้ ข องนั ก เรี ย น โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนบ้านแม่อมกิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
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เขต 2 ด้านผลผลิ ตโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก 5) ผลการเปรี ยบเที ยบผลการประเมิ น โครงการ
พัฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้ ที่ เอื้ อ ต่ อการเรี ย นรู ้ ข องนัก เรี ย น โดยใช้ก ระบวนการมี ส่ วนร่ วมของโรงเรี ยน
บ้านแม่อมกิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ก่อนและหลังดาเนิ นโครงการ
ปรากฏว่ า มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 ทุ ก ด้ า น 6) ผลการประเมิ น
ความพึงพอใจของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนบ้านแม่อมกิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ ในระดับมาก
เนาวลักษณ์ มุ่งดาเนิ นกิจ (2559) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
ที่เอื้ อต่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง โรงเรี ยนท่าข้าม
พิทยาคม จังหวัดชลบุรี พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับ มากที่สุดในทุกด้าน
เรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านบริ บท ด้านปั จจัย ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ และ
ด้านกระบวนการ โดยจาแนกออกเป็ นรายด้าน ดังนี้ 1) ด้านบริ บท พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากที่สุด พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด เรี ยงลาดับจากข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 3 อันดับ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการของครู
นักเรี ยน กรรมการสถานศึกษา และผูป้ กครอง วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของ
โรงเรี ยน สภาพแวดล้อมโดยทัว่ ไปเหมาะสมสาหรับจัดทาแหล่งเรี ยนรู ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ยง และวัตถุ ป ระสงค์ข องโครงการสอดคล้องกับ จุ ดมุ่งหมายของหลักสู ตรการจัดการศึก ษา
ตามลาดับ 2) ด้านปั จจัย โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้อ
มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด เรี ยงลาดับจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 3 อันดับ ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ และทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ และการปฏิบตั ิ
กิ จกรรมของโครงการ บุคลากรผูร้ ับผิดชอบ และทุ กฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องมีความพึงพอใจ และพร้อมให้
ความร่ วมมื อดาเนิ นโครงการ และความเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณที่ ได้ รับ การสนับสนุ น
จัดสรร ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุ นโครงการ
ตามล าดับ 3) ด้านกระบวนการโดยภาพรวม มี ค่ าเฉลี่ ย อยู่ในระดับ มากที่ สุ ด พิ จารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด เรี ยงลาดับจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 3 อันดับ ได้แก่
มีการแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบงานชัดเจน ผูบ้ ริ หารให้การสนับสนุ น และให้ขวัญกาลังใจแก่ผรู ้ ับผิดชอบ
โครงการสม่าเสมอ และการมี ส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ ยวข้องในการประเมินผล ปรับปรุ งพัฒนาโครงการ
ตามลาดับ 4) ด้านผลผลิ ต พบว่า โดยภาพรวมมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับ มากที่สุ ด พิ จารณาเป็ นรายข้อ
พบว่าทุ ก ข้อที่ มี ค่าเฉลี่ ย อยู่ในระดับ มากที่ สุ ด เรี ยงล าดับ จากข้อที่ มี ค่าเฉลี่ ย มากไปน้อย 3 อัน ดับ
ได้แก่ สภาพแวดล้อม ภูมิทศั น์ของโรงเรี ยนมีบรรยากาศร่ มรื่ น สะอาด สวยงาม ส่ งเสริ ม และเอื้อต่อ
การจัดการเรี ยนการสอน ความพึ งพอใจในผลส าเร็ จของโครงการ และมี แหล่ งเรี ยนรู ้ ที่ เพี ย งพอ
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สาหรับการจัดกิ จกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ตามลาดับ 5) ด้านผลกระทบ พบว่า
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ มากที่สุดทุกข้อ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด เรี ยงลาดับจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 3 อันดับ ได้แก่ ชุมชนไดรับการยกย่องเป็ น
หมู่ บ ้านต้น แบบเศรษฐกิ จพอเพี ย งโรงเรี ยนได้รับ การสนับ สนุ น จากชุ ม ชนเป็ นอย่างดี และครู มี
ความสุ ขกั บ การจัด กิ จ กรรมตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งโรงเรี ยน และชุ ม ชนมี
ความร่ วมมือร่ วมใจ และมีความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน
ธงไทย บุตรที (2561) ได้ทาการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ที่บูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพี ย งในโรงเรี ยนห้ วยปลาไหล ปี การศึ ก ษา 2561 โรงเรี ย นห้วยปลาไหล ตาบล
คันโช้ง อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุ โลก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุ โลก
เขต 3 ผลการประเมิน พบว่า 1) การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ ที่บูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพียงในโรงเรี ยนห้วยปลาไหล ผลการประเมินโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
2) การประเมิ น โครงการพัฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้ ที่ บู ร ณาการหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งใน
โรงเรี ยนห้ ว ยปลาไหล ด้ า นสภาวะแวดล้ อ ม (Context evaluation) ผลการประเมิ น พบว่ า มี
ความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด 3) การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ที่บูรณาการหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งในโรงเรี ย นห้ วยปลาไหล ด้า นปั จจัย น าเข้า (Input evaluation) ผล
การประเมิน พบว่า มีความเพียงพอ เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 4) การประเมินโครงการพัฒนา
แหล่ ง เรี ย นรู ้ ที่ บู ร ณาการหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในโรงเรี ย นห้ ว ยปลาไหล ด้ า น
กระบวนการ (Process evaluation) ผลการประเมิ น พบว่า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด
5) การประเมิ น โครงการพัฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้ ที่ บู ร ณาการหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งใน
โรงเรี ยนห้วยปลาไหล ด้านผลผลิต (Product evaluation) ผลการประเมินพบว่า มีประสิ ทธิ ผล อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด
มหาหิ งค์ สาคร (2560) ได้ทาวิจยั เรื่ อง การบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ ของสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4 พบว่า ปั ญหาการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ภาพรวม
มีการดาเนิ นงานในระดับปานกลาง และแนวทางการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ได้แก่ 1) ต้องจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
แหล่งเรี ยนรู ้ให้เป็ นระบบ 2) ต้องบูรณาการการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐานพุทธศักราช 2551 3) ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการนิ เทศ
ติ ดตามการใช้แหล่ งเรี ยนรู ้ 4) ต้องน าผลการประเมิ นการใช้แหล่ งเรี ยนรู ้ ไ ปปรั บ ปรุ ง และพัฒ นา
อย่างต่อเนื่อง
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อับ ดุ ลอาซี ร์ ยาหมาย (2561) ได้ทาการประเมิ นโครงการพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู ้ เพื่อเสริ มสร้ าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นใฝ่ เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านตันหยงละไน้ ปี การศึกษา 2561
พบว่า 1) ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
เพื่อเสริ มสร้างคุณลักษณะด้านใฝ่ เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านตันหยงละไน้ ปี การศึกษา 2561
ตามความคิดเห็ นของครู และคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน โดยประเมิ น 4 ด้าน คือ ด้าน
ความต้ อ งการจ าเป็ นในการด าเนิ นโครงการ ด้ า นความเหมาะสมข องวัต ถุ ป ระสงค์ ด้ า น
ความสอดคล้องกับ นโยบายของหน่ วยงานต้นสั งกัด และด้านความเป็ นไปได้ของโครงการก่ อน
ดาเนิ นโครงการ โดยภาพรวมทั้ง 2 กลุ่ มที่ ป ระเมิ น ผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุ กประเด็นตัวชี้ วดั มี
ค่ า เฉลี่ ย สู งกว่ า เกณฑ์ ที่ ก าหนด และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายกลุ่ ม ที่ ป ระเมิ น พบว่ า กลุ่ ม ครู มี
ความเหมาะสมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด และกลุ่ ม คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่ สุ ด 2) ผลการประเมิ นด้านปั จจัยน าเข้า (Input Evaluation) ของ
โครงการพัฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ลัก ษณะด้า นใฝ่ เรี ย นรู ้ ข องนั ก เรี ย นโรงเรี ย น
บ้า นตัน หยงละไน้ ปี การศึ ก ษา 2561 ตามความคิ ด เห็ น ของครู โดยประเมิ น 4 ด้า น คื อ ด้า น
ความพร้อมของบุคลากร ด้านความเพียงพอของงบประมาณ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และอาคารสถานที่
และด้านการบริ หารจัดการ โดยภาพรวมพบว่า ผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วดั มีค่าเฉลี่ย
สู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนด และมีความเหมาะสม อยูใ่ นระดับมาก 3) ผลการประเมินด้านกระบวนการ
(Process Evaluation) ของโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ เพื่อเสริ มสร้ างคุณลักษณะด้านใฝ่ เรี ยนรู ้ของ
นัก เรี ย นโรงเรี ย นบ้า นตัน หยงละไน้ ปี การศึ ก ษา 2561 ตามความคิ ด เห็ น ของนัก เรี ย น ครู แ ละ
ผูป้ กครอง โดยประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผนการดาเนิ นงาน ด้านการดาเนิ นการจัดกิ จกรรม
ด้านการติ ดตามและประเมิ น ผล และด้านการน าผลไปปรับ ปรุ งพัฒ นา โดยภาพรวมทั้ง 3 กลุ่ ม
ที่ประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้ วดั มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนด และ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายกลุ่มที่ประเมิน พบว่า กลุ่มนักเรี ยน มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด กลุ่ม
ครู มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด และกลุ่มผูป้ กครอง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
4) ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นใฝ่ เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านตันหยงละไน้ ปี การศึกษา 2561
หลังเสร็ จสิ้ นโครงการ โดยภาพรวม ผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุ กประเด็นตัวชี้ วดั มีค่าเฉลี่ ยสู งกว่า
เกณฑ์ที่กาหนด ดังนี้ 4.1) ด้านคุ ณภาพการพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู ้ โดยการสอบถามนักเรี ยน ครู และ
ผูป้ กครองทั้ง 3 กลุ่ มที่ประเมินผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุ กประเด็นตัวชี้ วดั มี ค่าเฉลี่ ยสู งกว่าเกณฑ์
ที่กาหนด และเมื่ อพิจารณาเป็ นรายกลุ่ มที่ ประเมิ น พบว่า กลุ่ มนักเรี ยน มี ระดับความคิดเห็ นอยู่ใน
ระดับ มากที่ สุ ด กลุ่ ม ครู มี ระดับ ความคิ ดเห็ น อยู่ในระดับ มากที่ สุ ด และกลุ่ ม ผูป้ กครอง มี ระดับ
ความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับมากที่ สุด 4.2) ด้านพฤติกรรมการสอนของครู โดยส่ งเสริ มให้นักเรี ยนใช้
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แหล่ งเรี ยนรู ้ ท้ งั ในโรงเรี ยน และในท้องถิ่ น โดยการสอบถามนักเรี ยนและครู ทั้ง 2 กลุ่ มผูป้ ระเมิ น
ผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้ วดั มีค่าเฉลี่ ยสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนด และเมื่อพิจารณาเป็ น
รายกลุ่ ม ที่ ป ระเมิ น พบว่า กลุ่ ม นัก เรี ย น มี ระดับ ความคิ ด เห็ น อยู่ในระดับ มากที่ สุ ด และกลุ่ ม ครู
มี ระดับ ความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับมากที่สุ ด 4.3) ด้านคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่ เรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านตันหยงละไน้ ปี การศึกษา 2561โดยการสอบถามนักเรี ยน ครู และผูป้ กครอง
โดยภาพรวม พบว่า ทั้ง 3 กลุ่มที่ประเมินผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วดั มีค่าเฉลี่ยสู งกว่า
เกณฑ์ที่กาหนด และเมื่อพิจารณาเป็ นรายกลุ่มที่ประเมิน พบว่า กลุ่มนักเรี ยน มีระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับ มากที่ สุ ด กลุ่ ม ครู มี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น อยู่ใ นระดับ มาก และกลุ่ ม ผู ป้ กครอง มี ร ะดับ
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก 4.4) ด้านความพึงพอใจของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง และคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานที่ มี ต่อการดาเนิ นโครงการพัฒ นาแหล่ งเรี ยนรู ้ เพื่ อเสริ ม สร้ างคุ ณ ลัก ษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ นใฝ่ เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านตันหยงละไน้ ปี การศึกษา 2561 โดยการสอบถาม
นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 4 กลุ่ มที่ ประเมินผ่านเกณฑ์
ภาพรวม และทุ กประเด็นตัวชี้ วดั ประเมิ น มี ค่ าเฉลี่ ยสู งกว่าเกณฑ์ที่ กาหนด และเมื่ อพิ จารณาเป็ น
รายกลุ่ ม ที่ ป ระเมิ น พบว่ า กลุ่ ม นั ก เรี ยน มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจมากที่ สุ ด กลุ่ ม ครู มี ร ะดั บ
ความพึงพอใจมากที่ สุด กลุ่ มผูป้ กครอง มี ระดับ ความพึ งพอใจมากที่ สุ ด และกลุ่ มคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด สรุ ปภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ผลการประเมินสู ง
กว่าเกณฑ์ที่กาหนด และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ
งานวิจัยต่ างประเทศ
เชฟเวอร์ (Shaver, Jame.P., 1999)ได้ ศึ ก ษาการใช้ แ หล่ ง ความรู ้ ใ นชุ ม ชนเพื่ อ ประกอบ
การเรี ยนการสอนวิชาสั งคมศึ กษา พบว่า ชุ มชนเป็ นแหล่ งทรัพ ยากรที่ มีคุณค่าในการสอนการใช้
แหล่ งความรู ้ ในชุ ม ชนมาประกอบการเรี ยนการสอนเป็ นการดึ งดู ดความสนใจของผูเ้ รี ยนช่ วยให้
การเรี ยนได้ผลดี ได้เรี ยนจากของจริ ง มีความเข้าใจเนื้ อหาวิชามากขึ้นช่วยให้หลักสู ตรมีความหมาย
และมี ป ระสิ ท ธิ ภาพดี ข้ ึ น ผูเ้ รี ยนได้รับ ประสบการณ์ มากกว่าการเรี ยนในห้องเรี ยน ความร่ วมมื อ
ระหว่างโรงเรี ยนกับชุ มชนในโครงการต่าง ๆ ที่ จดั ให้มีและการที่ผูเ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในโครงการ
เหล่ านั้น ท าให้ ผูเ้ รี ย นมี ค วามรั บ ผิด ชอบต่ อตัวเองและสั งคมอยู่ในระดับสู ง เด็ก ผูเ้ รี ย นมี โอกาส
ฝึ กทักษะต่าง ๆ กล้าแสดงออกและมีความเป็ นผูน้ า
โรบิ น สั น (Robinson, Michal., 2002) ได้ ท าวิ จ ัย เรื่ อง ความเชื่ อ มโยงระหว่ า งการศึ ก ษา
และการพัฒนาชุ มชนที่ ยงั่ ยืนที่ มลรัฐนิ วฟอร์ ดแลน์ ประเทศแคนาดา โดยใช้ประชาชน ผูป้ กครอง
ผูเ้ รี ย น ผูน้ าในชุ ม ชน ผูน้ าองค์ก รส่ วนท้องถิ่ น เป็ นกลุ่ ม ตัวอย่าง พบว่า ในการจัด การศึ ก ษาควร
เปิ ดโอกาสให้ทอ้ งถิ่ น ปราชญ์ทอ้ งถิ่ น ภูมิปัญญาท้องถิ่ น ผูม้ ีความรู ้ในท้องถิ่ นที่มีอยู่ในชุ มชนใกล้
สถานศึ ก ษาเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจัด การศึ ก ษา โดยระดมความคิ ด และร่ ว มกัน วางแผนใน
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การจัดการศึกษาเพื่อที่จะได้แก้ไขปั ญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพ
ความเป็ นจริ งในแต่ละชุมชน
จากการศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง พบว่า การประเมินโครงการเป็ น
กระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลของการดาเนินโครงการ ซึ่งมีความสาคัญมากจะ
ช่ วยในการพิจารณาให้ทราบถึ งจุดเด่น หรื อจุดด้อยของโครงการนั้นๆ ซึ่ งการประเมิน โครงการมี
หลากหลายรู ป แบบ ที่ น่าสนใจ คื อ การประเมิ น แบบ CIPP Model ตามแนวคิ ดของสตัฟ เฟิ ลบี ม
ที่ ส ามารถน ามาประยุก ต์ใช้ใ นการประเมิ นโครงการพัฒ นาแหล่ งเรี ยนรู ้ ส าหรับผูเ้ รี ยน ของศู น ย์
การศึ ก ษาพิ เศษ ประจาจัง หวัดสุ โขทัย ได้ เนื่ องจากแหล่ งเรี ย นรู ้ น้ ัน มี ค วามส าคัญ ต่ อการพัฒ นา
คุณภาพผูเ้ รี ยน โดย ผูเ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู ้จากสถานที่จริ ง ลงมือปฏิบตั ิจริ งจากแหล่งเรี ยนรู ้ประเภทต่าง ๆ
ทาให้สามารถฝึ กทักษะ หรื อพัฒนาการต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนได้ โดยเฉพาะมีความจาเป็ นมากสาหรับ
ผูเ้ รี ย นที่ มี ค วามต้อ งการจาเป็ นพิ เศษที่ มี ธ รรมชาติ ข องร่ า งกาย และพัฒ นาการของการเรี ย นรู ้ ที่
แตกต่างจากเด็กปกติทวั่ ไป ดังนั้นจึงจาเป็ นอย่างยิ่งต้องมีการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
สาหรับผูเ้ รี ยนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย

กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ
การประเมิ นโครงการครั้ งนี้ ได้กาหนดกรอบแนวคิ ด โดยประยุกต์ใช้ตามรู ป แบบ CIPP
Model ของสตัฟ เฟิ ลบีม (Stufflebeam, 2004)ในการประเมิ นโครงการพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู ้ ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย รายละเอียด ดังแผนภาพที่ 2
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กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ
ด้ าน
บริบท

ด้ าน
กระบวนการ

ด้ าน
ปัจจัยเบื้องต้ น

1. สภาพแวดล้อมและ
ความต้องการจาเป็ น
ของโครงการ
2. ความสอดคล้อง
และความเหมาะสม
ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ

1. ความพร้อม
ด้านบุคลากร
2. ความพร้อม
ด้านงบประมาณ
3. ความพร้อม
ด้านวัสดุ อุปกรณ์
และสถานที่
4. ความพร้อม
ด้านการบริ หารจัดการ

1. การวางแผน (Plan)
2. การลงมือปฏิบตั ิ (Do)
3. การตรวจสอบ (Check)
4. การปรับปรุ ง (Action)

ด้ าน
ผลผลิต
1. ปริ มาณของ
แหล่งเรี ยนรู ้
2. คุณภาพของ
ผูเ้ รี ยน
3. คุณภาพของ
แหล่งเรี ยนรู ้

ข้ อมูลสารสนเทศเพื่อแก้ ไข/ปรับปรุง
เขียนรายงาน

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรประเมิน
การประเมิ น โครงการพัฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้ ส าหรับ ผูเ้ รี ย น ของศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจา
จังหวัดสุ โขทัย ครั้งนี้ ผูป้ ระเมินดาเนินการประเมิน ดังต่อไปนี้
1. รู ปแบบการประเมิน
2. วิธีดาเนินการประเมิน
2.1 กลุ่มเป้ าหมาย/แหล่งข้อมูล/ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการประเมิน
2.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.4 การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล

รู ปแบบกำรประเมิน
การประเมิ น โครงการพัฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้ ส าหรับ ผูเ้ รี ย น ของศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจา
จังหวัดสุ โขทัย โดยใช้รูป แบบการประเมิ น CIPP MODEL ของสตัฟ เฟิ ลบี ม (Stufflebeam, 2004)
ดังนี้
ประเด็นกำรประเมิน
ประเมินบริบท
(Context Evaluation)
ประเมินปัจจัยเบื้องต้ น
(Input Evaluation)

ตัวชี้วดั ทีใ่ ช้ ในกำรประเมิน
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ความพร้อมของบุคลากร
2. ความพร้อมของงบประมาณ
3. ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่
4. ความพร้อมของการบริ หารจัดการ

ประเมินกระบวนกำร
(Process Evaluation)

1. ความเหมาะสมของการวางแผน (Plan)
2. ความเหมาะสมของการลงมือปฏิบตั ิ (Do)
3. ความเหมาะสมของการตรวจสอบ (Check)
4. ความเหมาะสมของการปรับปรุ ง (Action)

ประเมินผลผลิต
(Product Evaluation)

1. ปริ มาณของแหล่งเรี ยนรู้
2. คุณภาพของผูเ้ รี ยน
3. คุณภาพของแหล่งเรี ยนรู้

แผนภำพที่ 3 รู ปแบบการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย

ตำรำงที่ 1 แสดงกรอบแนวทางการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
วัตถุประสงค์
ของกำรประเมิน
1. เพื่อประเมิน
ด้านบริ บท
ของโครงการ

ประเด็น
ทีม่ ่ งุ ศึกษำ
ความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์
ของโครงการ

วิธีกำรเก็บ
รวบรวมข้ อมูล
สอบถาม

กลุ่มเป้ำหมำย/
เครื่ องมือทีใ่ ช้
แหล่ งข้ อมูล/ผู้ให้
ในกำรเก็บรวม
ข้ อมูลในกำรประเมิน
รวมข้ อมูล
ครู จานวน 29 คน
แบบสอบถาม
ความสอดคล้อง

2. เพื่อประเมิน
ความพร้อมของ
สอบถาม
ด้านปั จจัยเบื้องต้น บุคลากร งบประมาณ
ของโครงการ
วัสดุ อุปกรณ์ และ
สถานที่ และ
การบริ หารจัดการ

ครู จานวน 29 คน

แบบสอบถาม
ความพร้อม

3. เพื่อประเมิน
ด้านกระบวนการ
ของโครงการ

ครู จานวน 29 คน

แบบสอบถาม
ความเหมาะสม

ความเหมาะสมของ
กระบวนการ
การดาเนินงานตาม
โครงการ

สอบถาม

กำรวิเครำะห์
ข้ อมูล
วิเคราะห์โดยใช้สถิติ
พื้นฐานหาร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตรวจสอบความพร้อม
ของปัจจัยเบื้องต้น
โดยใช้สถิติพ้นื ฐาน
หาร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
วิเคราะห์โดยใช้สถิติ
พื้นฐานหาร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลทีไ่ ด้ จำก
กำรประเมิน
ระดับความความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์ของโครงการ

ระดับความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้น
ของโครงการ ได้แก่ บุคลากร
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และ
สถานที่ และการบริ หารจัดการ

ระดับความเหมาะสมของกระบวนการ
การดาเนินงานตามโครงการ ได้แก่
การวางแผน การลงมือปฏิบตั ิ การ
ตรวจสอบ และการปรับปรุ ง
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ตำรำงที่ 1 (ต่อ)
วัตถุประสงค์
ของกำรประเมิน
4. เพื่อประเมิน
ด้านผลผลิต
ของโครงการ

ประเด็น
ทีม่ ่ งุ ศึกษำ
4.1 ปริ มาณของ
แหล่งเรี ยนรู ้

วิธีกำรเก็บ
รวบรวมข้ อมูล

กลุ่มเป้ำหมำย/
เครื่ องมือทีใ่ ช้
แหล่ งข้ อมูล/ผู้ให้
ในกำรเก็บรวม
ข้ อมูลในกำรประเมิน
รวมข้ อมูล
ตรวจสอบรายการ แหล่งเรี ยนรู ้ 8 แหล่ง แบบตรวจสอบ
รายการ

4.2 คุณภาพของ
ผูเ้ รี ยน

ประเมิน
ความสามารถ
ของผูเ้ รี ยน

4.3 คุณภาพของ
แหล่งเรี ยนรู ้

ประเมินระดับ
คุณภาพของ
แหล่งเรี ยนรู ้

ครู จานวน 29 คน
แบบประเมิน
ผูป้ กครอง จานวน 45 ความสามารถของ
คน
ผูเ้ รี ยนก่อน-หลัง
การใช้บริ การ
แหล่งเรี ยนรู ้
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ประเด็น
จานวน 9 คน
การประเมิน
ระดับคุณภาพ
ของแหล่งเรี ยนรู ้
โดยผูท้ รงคุณวุฒิ

กำรวิเครำะห์
ข้ อมูล

ผลทีไ่ ด้ จำก
กำรประเมิน

การแจงนับรายการ
ที่ตรวจสอบ

จานวนของแหล่งเรี ยนรู ้

การเปรี ยบเทียบ
คะแนนความสามารถ
ก่อน-หลัง วิเคราะห์
โดยใช้สถิติพ้นื ฐาน

ระดับความสามารถของผูเ้ รี ยน
หลังใช้บริ การแหล่งเรี ยนรู ้

วิเคราะห์โดยใช้สถิติ
พื้นฐาน หาค่าความถี่
และร้อยละ

ระดับคุณภาพของแหล่งเรี ยนรู ้
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วิธีกำรประเมินโครงกำร
รายละเอียดของวิธีดาเนินการประเมินแต่ละด้าน มีดงั ต่อไปนี้
1. ด้ ำนบริบท
ผู ้ป ระเมิ น ด าเนิ น การประเมิ น ความสอดคล้อ งของวัต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการตาม
รายละเอียด ดังนี้
1.1 กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ ครู ซึ่ งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน
29 คน เป็ นข้าราชการครู และพนักงานราชการปฏิบตั ิหน้าที่สอนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
สุ โขทัย (ภาคผนวก ข)
1.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่ งมีวธิ ี ในการสร้างเครื่ องมือ ดังนี้
1.2.1 ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมที่เกี่ ยวกับการสร้ างแบบสอบถามความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์ของโครงการ
1.2.2 กาหนดประเด็นในการสร้างแบบสอบถามความสอดคล้องของวัตถุประสงค์
ของโครงการ มี 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับ ข้อมู ล ทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มี
ลัก ษณะเป็ นแบบเลื อ กตอบ หรื อ ตรวจสอบรายการ (Check list) โดยถามเกี่ ย วกับ เพศ อายุ และ
ตาแหน่งของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับ ความสอดคล้อ งของวัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
โครงการพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู ้ ส าหรับผูเ้ รี ยน มี ลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale)
มี 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) (บุญชม ศรี สะอาด, 2556) โดยกาหนด
การให้ ค ะแนนระดับ ความสอดคล้อ งของวัต ถุ ป ระสงค์ข องโครงการของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม ดังนี้
5 หมายถึง มีความสอดคล้อง ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความสอดคล้อง ในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความสอดคล้อง ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความสอดคล้อง ในระดับ น้อย
1 หมายถึง มีความสอดคล้อง ในระดับ น้อยที่สุด
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โดยใช้เกณฑ์การประเมินและแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดับความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์ มีดงั นี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2556)
4.51 – 5.00 หมายถึง มีความสอดคล้อง อยูใ่ นระดับ มากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง มีความสอดคล้อง อยูใ่ นระดับ มาก
2.51 – 3.50 หมายถึง มีความสอดคล้อง อยูใ่ นระดับ ปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง มีความสอดคล้อง อยูใ่ นระดับ น้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง มีความสอดคล้อง อยูใ่ นระดับ น้อยที่สุด
เกณฑ์การประเมิน พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ต้องมีระดับ 3.51ขึ้นไป จึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
1.2.3 นาแบบสอบถามเสนอให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา
(Content Validity) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 คน (ภาคผนวก ก) แล้วนาผลการตรวจสอบความตรง
เชิ งเนื้ อหามาวิเคราะห์ความสอดคล้องด้วยการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item –Objective
Congruence: IOC) ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่า มีค่าดัชนี ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60-1.00
จากนั้นผูป้ ระเมินนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์
1.2.4 นาแบบสอบถามความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการที่ปรับปรุ งไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับ ครู ศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจ าจังหวัด สุ โขทัย จ านวน 30 คน (ที่ ไ ม่ ใ ช่
กลุ่ ม เป้ า หมาย) เพื่ อ หาค่ า ความเชื่ อ มั่น (Reliability) โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา (Alpha
Coefficient ) ตามวิธีการของ Cronbach (1970) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ .75
1.2.5 น าแบบสอบถามความสอดคล้อ งของวัต ถุ ป ระสงค์ข องโครงการไปเก็ บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้ าหมายต่อไป
1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูป้ ระเมินแจกแบบสอบถามความสอดคล้องของวัตถุประสงค์
ของโครงการ กับ ครู กลุ่มเป้ าหมาย จานวน 29 คน เพื่อสอบถามความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ก่อนดาเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน ซึ่ งได้รับแบบสอบถามกลับคืน จานวน
29 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100
1.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและนาเสนอข้อมูล วิเคราะห์โดยใช้สถิติพ้ืนฐานหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นาเสนอข้อมูลระดับความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการ
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2. ด้ ำนปัจจัยเบื้องต้ น
ผูป้ ระเมินดาเนินการตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
2..1 กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ ครู ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 29
คน เป็ นข้าราชการครู และพนักงานราชการปฏิ บตั ิหน้าที่สอนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
สุ โขทัย (ภาคผนวก ข)
2.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความพร้อมของปัจจัย
เบื้องต้น ซึ่ งมีวธิ ี ในการสร้างเครื่ องมือ ดังนี้
2.2.1 ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมที่เกี่ ยวกับการสร้ างแบบสอบถามความพร้อมของ
ปั จจัยเบื้องต้น
2.2.2 กาหนดประเด็นในการสร้างแบบสอบถามความพร้อมของปั จจัยเบื้องต้น ซึ่งมี
2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับ ข้อมู ล ทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มี
ลัก ษณะเป็ นแบบเลื อ กตอบ หรื อ ตรวจสอบรายการ (Check list) โดยถามเกี่ ย วกับ เพศ อายุ และ
ตาแหน่งของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความพร้อมของปั จจัยเบื้องต้น ได้แก่ ด้านบุคลากร
ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ และด้านการบริ หารจัดการโครงการ ก่ อนดาเนิ น
โครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5
ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) (บุญชม ศรี สะอาด, 2556)
การให้ค ะแนนระดับ ความพร้ อมของปั จจัยเบื้ องต้นของผูต้ อบแบบสอบถาม
ดังนี้
5 หมายถึง มีความพร้อม ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความพร้อม ในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความพร้อม ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความพร้อม ในระดับ น้อย
1 หมายถึง มีความพร้อม ในระดับ น้อยที่สุด
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โดยใช้ เกณฑ์ ก ารประเมิ น และการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ ย ระดั บ
ความพร้อมของปั จจัยเบื้องต้น ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2556)
4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพร้อม อยูใ่ นระดับ มากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพร้อม อยูใ่ นระดับ มาก
2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพร้อม อยูใ่ นระดับ ปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพร้อม อยูใ่ นระดับ น้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพร้อม อยูใ่ นระดับ น้อยที่สุด
เกณฑ์การประเมิน พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนความพร้อมของปัจจัย
เบื้องต้น ต้องมีระดับ 3.51 ขึ้นไป จึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
2.2.3 น าแบบสอบถามความพร้ อ มของปั จ จัย เบื้ อ งต้น เสนอให้ ผูเ้ ชี่ ย วชาญเพื่ อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน (ภาคผนวก ก)
แล้ว น าผลการตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หามาวิ เคราะห์ ค วามสอดคล้อ งด้ว ยการหาค่ า ดัช นี
ความสอดคล้อ ง (Index of Item –Objective Congruence: IOC) ตามความคิ ด เห็ น ของผูเ้ ชี่ ย วชาญ
พบว่า มีค่าดัชนี ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60-1.00 จากนั้นผูป้ ระเมินนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไข
ให้สมบูรณ์
2.2.4 นาแบบสอบถามความพร้อมของปั จจัยเบื้องต้นที่ปรับปรุ งไปทดลองใช้ (Try
Out) กับครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย จานวน 30 คน (ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้ าหมาย) เพื่อหา
ค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient ) ตามวิธีการของ
Cronbach (1970) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ .89
2.2.5 นาแบบสอบถามความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้นไปเก็บรวบรวมข้อมูล
2.3 การเก็ บรวบรวมข้อมู ล ผูป้ ระเมิ นท าการแจกแบบสอบถามความพร้ อมของปั จจัย
เบื้องต้น กับ กลุ่มเป้ าหมาย จานวน 29 คน สอบถามความพร้อมของปั จจัยเบื้องต้น ได้แก่ ด้านบุคลากร
ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ และด้านการบริ หารจัดการโครงการ ก่ อนดาเนิ น
โครงการพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู ้ สาหรับผูเ้ รี ยน ซึ่ งได้รับแบบสอบถามกลับคืน จานวน 29 ฉบับ คิดเป็ น
ร้อยละ 100
2.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล และนาเสนอข้อมูล วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติพ้ืนฐานหาร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นาเสนอข้อมูลระดับความพร้อมของปั จจัยเบื้องต้นของโครงการ
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3. ด้ ำนกระบวนกำร
ผูป้ ระเมินดาเนินการประเมิน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ ครู ซึ่ งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน
29 คน เป็ นข้าราชการครู และพนักงานราชการปฏิบตั ิหน้าที่สอนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
สุ โขทัย (ภาคผนวก ข)
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความเหมาะสมของ
กระบวนการ ซึ่งมีวธิ ีในการสร้างเครื่ องมือ ดังนี้
3.2.1 ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมที่ เกี่ ยวกับการสร้ างแบบสอบถามความเหมาะสม
ของกระบวนการดาเนินงานตามโครงการ
3.2.2 กาหนดประเด็นในการสร้างแบบสอบถามความเหมาะสมของกระบวนการ
ดาเนินงานตามโครงการ ซึ่งมี 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ้ต อบแบบสอบถาม
มีล ักษณะเป็ นแบบเลื อกตอบ หรื อตรวจสอบรายการ (Check list) โดยถามเกี่ ยวกับ เพศ อายุ และ
ตาแหน่งของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความเหมาะสมของกระบวนการในการดาเนิ นงาน
ตามโครงการ ได้ แ ก่ การวางแผน (Plan) การลงมื อ ปฏิ บ ัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) และ
การปรั บ ปรุ ง (Action) ระหว่างการดาเนิ น โครงการพัฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้ ส าหรับผูเ้ รี ยน มี ล ักษณะ
เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) (บุญชม ศรี สะอาด,
2556)
การให้ค ะแนนระดับ ความเหมาะสมของกระบวนการในการดาเนิ น งานตาม
โครงการของผูต้ อบแบบสอบถาม ดังนี้
5 หมายถึง มีความเหมาะสม ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความเหมาะสม ในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความเหมาะสม ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความเหมาะสม ในระดับ น้อย
1 หมายถึง มีความเหมาะสม ในระดับ น้อยที่สุด
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โดยใช้เกณฑ์ ก ารประเมิ น และแปลความหมายค่ า เฉลี่ ย ความเหมาะสมของ
กระบวนการในการดาเนินงานตามโครงการ ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2556)
4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสม อยูใ่ นระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสม อยูใ่ นระดับ มาก
2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสม อยูใ่ นระดับ ปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสม อยูใ่ นระดับ น้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสม อยูใ่ นระดับ น้อยที่สุด
เกณฑ์ ก ารประเมิ น พิ จ ารณาจากค่ าเฉลี่ ย ระดับ คะแนนความเหมาะสมของ
กระบวนการในการด าเนิ น งานตามโครงการ ซึ่ งต้อ งมี ร ะดับ 3.51 ขึ้ น ไป จึ ง ถื อ ว่ า ผ่ า นเกณฑ์
การประเมิน
3.2.3 น าแบบสอบถามความเหมาะสมของกระบวนการในการด าเนิ น งานตาม
โครงการเสนอให้ ผู ้เชี่ ย วชาญเพื่ อ ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) โดย
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 คน (ภาคผนวก ก) แล้วนาผลการตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหามาวิเคราะห์
ความสอดคล้องด้วยการหาค่ าดัช นี ค วามสอดคล้อง (Index of Item –Objective Congruence: IOC)
ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ พบว่า มีค่าดัชนี ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60-1.00 จากนั้นผูป้ ระเมิน
นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์
3.2.4 น าแบบสอบถามความเหมาะสมของกระบวนการในการด าเนิ น งานตาม
โครงการ ที่ ป รั บ ปรุ ง ไปทดลองใช้ (Try Out) กับ ครู ศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจาจัง หวัด สุ โขทัย
จ านวน 30 คน(ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม เป้ าหมาย) เพื่ อ หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยการหาค่ า
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient ) ตามวิธีการของ Cronbach (1970) ได้ค่าความเชื่ อมัน่ ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ .90
3.2.5 น าแบบสอบถามความเหมาะสมของกระบวนการในการด าเนิ น งานตาม
โครงการไปเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 การเก็ บรวบรวมข้อมู ล ผูป้ ระเมิ นท าการแจกแบบสอบถามความเหมาะสมของ
กระบวนการในการดาเนินงานตามโครงการ กับกลุ่มเป้ าหมาย จานวน 29 คน สอบถามเกี่ยวกับระดับ
ความเหมาะสมของกระบวนการในการดาเนินงานตามโครงการ ได้แก่ การวางแผน (Plan) การลงมือ
ปฏิบตั ิ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุ ง (Action) ระหว่างการดาเนิ นโครงการพัฒนา
แหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยนซึ่งได้รับแบบสอบถามกลับคืน 29 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100
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3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการนาเสนอข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติพ้ืนฐานหา
ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นาเสนอข้อมูลระดับความเหมาะสมของกระบวนการใน
การดาเนินงานตามโครงการ
4. ด้ ำนผลผลิต
ผูป้ ระเมินดาเนินการประเมิน ตามรายละเอียดหัวข้อ 4.1-4.3 ดังต่อไปนี้
4.1 ประเมินปริมำณของแหล่ งเรียนรู้
4.1.1 แหล่ ง ข้อ มู ล ได้แ ก่ แหล่ ง เรี ย นรู ้ ที่ พ ัฒ นา จานวน 8 จุ ด หรื อ 8 กิ จกรรม ที่ ใ ช้
สาหรับการเรี ยนรู ้ ปฏิบตั ิและฝึ กทักษะต่าง ๆสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการจาเป็ นพิเศษภายในศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
4.1.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบตรวจสอบรายการ
4.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจงนับรายการที่ตรวจสอบเป็ นจานวนแหล่งเรี ยนรู ้ ที่
ได้รับการพัฒนาสาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
4.1.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและนาเสนอข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้วธิ ี การแจงนับรายการที่
ตรวจสอบ นาเสนอข้อมูลจานวนของแหล่งเรี ยนรู ้ที่ได้รับการพัฒนา
4.2 ประเมินคุณภำพของผู้เรียน
4.2.1 แหล่ งข้อมู ล ได้แก่ ผูป้ กครอง และครู ได้มาโดยการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ดังนี้ 1) ผูป้ กครอง จานวน 45 คน เป็ นกลุ่ มผูป้ กครองที่ พาผูเ้ รี ยนพิ การมารั บบริ การที่ ศูนย์
การศึ กษาพิ เศษ ประจ าจังหวัดสุ โขทัย 2) ครู จานวน 29 คน(Purposive Sampling) ข้าราชการครู และ
พนักงานราชการปฏิบตั ิหน้าที่สอน และได้จดั ทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สาหรับผูเ้ รี ยน
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
4.2.2 เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความสามารถของ
ผูเ้ รี ยนก่อน-หลัง การใช้บริ การแหล่งเรี ยนรู ้ ซึ่ งมีวธิ ี ในการสร้างเครื่ องมือ ดังนี้
1) ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมที่ เกี่ ยวกับ การสร้ างแบบประเมิน ความสามารถของ
ผูเ้ รี ยนก่อน-หลัง การใช้บริ การแหล่งเรี ยนรู ้
2) กาหนดประเด็น ในการสร้ างแบบประเมิ นความสามารถของผูเ้ รี ยนก่ อน-หลัง
การใช้บริ การแหล่งเรี ยนรู ้ มี 2 ตอนดังนี้
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ตอนที่ 1 เกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ้เรี ย น มี ล ัก ษณะเป็ นแบบเลื อ กตอบ หรื อ
ตรวจสอบรายการ (Check list) โดยถามเกี่ยวกับเพศ อายุ และประเภทความพิการของผูเ้ รี ยน
ตอนที่ 2 ประเมิ น เกี่ ยวกับความสามารถของผูเ้ รี ยนก่ อน-หลังจากการใช้บ ริ ก าร
แหล่งเรี ยนรู ้ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
สุ โขทัย มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert)
(บุญชม ศรี สะอาด, 2556)
เกณฑ์การประเมินระดับความสามารถของผูเ้ รี ยน (สมพร หวานเสร็ จ, 2559) มีดงั นี้
5 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้ดว้ ยตนเองและเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้
4 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้ดว้ ยตนเอง
3 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่น
บ้างเล็กน้อย
2 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะ จากผูอ้ ื่น
1 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้โดยมีผอู ้ ื่นพาทา
โดยใช้เกณฑ์การประเมินและแปลความหมายค่าร้อยละของความสามารถของผูเ้ รี ยน
ดังนี้ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย, 2562)
ร้อยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
ร้อยละ 70 – 79 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับดี
ร้อยละ 60 – 69 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับปานกลาง
ร้อยละ 50 – 59 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับพอใช้
ต่ากว่าร้อยละ 49 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับปรับปรุ ง
เกณฑ์การประเมิน พิจารณาจากร้อยละของระดับความสามารถของผูเ้ รี ยน ซึ่ง
ต้องมีคะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
3) นาแบบประเมิ นความสามารถของผูเ้ รี ย น ก่ อน-หลัง จากการใช้บ ริ การแหล่ ง
เรี ยนรู ้เสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้อหา (Content Validity) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
จ านวน 5 คน (ภาคผนวก ก) แล้ ว น าผลการตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อหามาวิ เคราะห์
ความสอดคล้องด้วยการหาค่ าดัช นี ค วามสอดคล้อง (Index of Item –Objective Congruence: IOC)
ตามความคิ ด เห็ น ของผู ้เชี่ ย วชาญ พบว่ า มี ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง 1.00 จากนั้ น ผู ้ป ระเมิ น น า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์ นาแบบประเมินไปเก็บรวบรวมข้อมูล
4) นาแบบประเมิ นความสามารถของผูเ้ รี ย น ก่ อน-หลัง จากการใช้บ ริ การแหล่ ง
เรี ย นรู ้ ที่ ป รั บ ปรุ งไปทดลองใช้ (Try Out) จ านวน 30 คน (ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย) เพื่ อ หาค่ า
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ความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบประเมิ นความสามารถของผูเ้ รี ยน ก่อน-หลังจากการใช้บริ การ
แหล่ ง เรี ย นรู ้ โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient ) ตามวิธี ก ารของ Cronbach
(1970) ได้ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบประเมินความสามารถของผูเ้ รี ยน ก่ อน-หลัง จากการใช้บริ การ
แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ฉบับ .71
4.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูป้ กครองและครู ร่วมกันประเมินความสามารถของผูเ้ รี ยนก่อน
การใช้บริ การแหล่ งเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนใช้บริ การแหล่ งเรี ยนรู ้ ตามตารางการใช้บริ การแหล่ งเรี ยนรู ้ ของ
ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และครู ทาการบันทึกผลการใช้บริ การแหล่งเรี ยนรู ้รายบุคคลลงในแบบบันทึกผล
การใช้บริ การแหล่งเรี ยนรู ้ของแต่ละแหล่งเรี ยนรู ้โดยแยกออกตามประเภทความพิการ จากนั้นผูป้ กครอง
และครู ร่วมกันประเมินความสามารถของผูเ้ รี ยนหลังการใช้บริ การแหล่งเรี ยนรู ้ โดยใช้แบบประเมิน
ความสามารถของผูเ้ รี ยนก่อน-หลังจากการใช้บริ การแหล่งเรี ยนรู ้ ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
ส าหรั บ ผูเ้ รี ย น ของศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจาจังหวัด สุ โขทัย กับ กลุ่ ม เป้ าหมาย แล้วน าผลมา
เปรี ยบเทียบระหว่างก่อน-หลังการใช้บริ การแหล่งเรี ยนรู ้ ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
4.2.4 การวิ เคราะห์ ข ้ อ มู ล และการน าเสนอข้ อ มู ล วิ เคราะห์ โ ดยใช้ ส ถิ ติ พ้ื น ฐาน
การเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถของผูเ้ รี ยนก่อน-หลังการใช้บริ การแหล่งเรี ยนเรี ยนรู ้ นาเสนอ
ข้อมูลระดับความสามารถของผูเ้ รี ยนก่อน-หลัง การใช้บริ การแหล่งเรี ยนรู ้
4.3 ประเมินคุณภำพของแหล่ งเรียนรู้
4.3.1 กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 9 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เป็ นผูท้ ี่มีความเชี่ ยวชาญ มีประสบการณ์ในการบริ หารสถานศึกษา มีความรู ้
เกี่ ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดทาแหล่งเรี ยนรู ้ มีความรู ้ เกี่ ยวกับการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ เพื่อบาบัดฟื้ นฟู
ผู ้เรี ย นพิ ก าร หรื อ จบการศึ ก ษาสาขาเทคนิ ค การแพทย์ หรื อ สาขากายภาพบ าบัด หรื อ สาขา
กิจกรรมบาบัด หรื อสาขานักจิตวิทยาคลินิก สังกัดสานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ (ภาคผนวก ค)
4.3.2 เครื่ องมือที่ใช้ ได้แก่ ประเด็นการประเมินระดับคุณภาพของแหล่งเรี ยนรู ้โดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่ งมีข้ นั ตอน การสร้างเครื่ องมือ ดังนี้
1) ศึ ก ษาเอกสาร วรรณกรรมที่ เกี่ ย วกับ การสร้ างประเด็น การประเมิ น ระดับ
คุณภาพของแหล่งเรี ยนรู ้โดยผูท้ รงคุณวุฒิ
2) กาหนดประเด็นการประเมินระดับคุณภาพของแหล่งเรี ยนรู ้โดยผูท้ รงคุณวุฒิ
3) นาประเด็นการประเมินระดับคุณภาพของแหล่งเรี ยนรู ้โดยผูท้ รงคุณวุฒิเสนอ
ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่ อตรวจสอบความเที่ ยงตรง เชิ งเนื้ อหา (Content Validity) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 คน
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(ภาคผนวก ก) นาผลการตรวจสอบ ความตรงเชิ งเนื้ อหามาวิเคราะห์ ความสอดคล้องด้วยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Item Objective Congruence Index : IOC) ตามความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ พบว่า มี ค่ า
ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60-1.00 จากนั้น ผูป้ ระเมินนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์แล้ว
นาไปเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้เกณฑ์การประเมินและการแปลความหมายระดับคุณภาพของแหล่งเรี ยนรู ้ จาก
ประเด็น การประเมิ นระดับ คุ ณ ภาพของแหล่ งเรี ยนรู ้ โดยผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ดังนี้ (ศูนย์การศึ กษาพิ เศษ
ประจาจังหวัดสุ โขทัย, 2562)
ร้อยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง คุณภาพของแหล่งเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
ร้อยละ 70 – 79 หมายถึง คุณภาพของแหล่งเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับดี
ร้อยละ 60 – 69 หมายถึง คุณภาพของแหล่งเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับปานกลาง
ร้อยละ 50 – 59 หมายถึง คุณภาพของแหล่งเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับพอใช้
ต่ากว่าร้อยละ 49 หมายถึง คุณภาพของแหล่งเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับปรับปรุ ง
เกณฑ์การประเมิ น พิจารณาค่าร้ อยละตามความคิดเห็ นของผูท้ รงคุ ณวุฒิ ซึ่ งต้องมี ค่า
ร้อยละเฉลี่ย 70 ขึ้นไป จึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
3) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูป้ ระเมินทาหนังสื อขอความอนุ เคราะห์ถึงผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อ
เรี ยนเชิ ญเข้าร่ วมการประชุ มผูท้ รงคุ ณวุฒิ พร้ อมแนบประเด็นการประเมิ นระดับคุ ณ ภาพของแหล่ ง
เรี ยนรู ้ จัดประชุมในวันพุธ ที่ 28 สิ งหาคม 2562 ณ ห้องประชุ มเล็ก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
สุ โขทัย และผูป้ ระเมินได้ประสานงาน เพื่อแจ้ง และยืนยันเข้าร่ วมการประชุมอีกครั้ง
4) การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้วธิ ี การวิเคราะห์เนื้อหา และใช้สถิติพ้นื ฐานหาร้อยละ และสรุ ป
ตามประเด็นของการประเมิ นระดับคุ ณภาพของแหล่ งเรี ยนรู ้ โดยผูท้ รงคุ ณวุฒิ นาเสนอข้อมูลระดับ
คุณภาพของแหล่งเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้นในด้านความปลอดภัย ความทนทาน ความสวยงาม และความเป็ น
ประโยชน์

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การประเมิ นโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
สุ โขทัย ในครั้งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมินด้านบริ บท ประเมินด้านปั จจัยเบื้องต้น ประเมิ น
ด้ า นกระบวนการ และประเมิ น ด้า นผลผลิ ต ผู ้ป ระเมิ น ขอน าเสนอผลการป ร ะ เมิ น ที ่ ไ ด้ จ าก
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้

ผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู้ สาหรั บผู้เรี ยน ของศู นย์ การศึ กษาพิเศษ ประจา
จังหวัดสุ โขทัย
ผูป้ ระเมิน ขอนาเสนอผลการประเมินโครงการ ตามวัตถุ ประสงค์ของการประเมินโครงการพัฒนา
แหล่ งเรี ยนรู ้ ส าหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ทั้ง 4 ด้าน ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้

1. ผลการประเมินด้ านบริบท
ผลการประเมินด้านบริ บท นาเสนอตามรายละเอียด ดังนี้
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ ของโครงการ
ผลการประเมินที่ได้จากการตอบแบบสอบถามระดับความสอดคล้องของวัตถุประสงค์
ของโครงการ ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ทั่ว ไป ได้ แ ก่ เพศ อายุ และต าแหน่ ง ของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล ปรากฏผลดังตารางที่ 2-4 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2 จานวน และค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน (คน)
6
23
29

ร้ อยละ
21
79
100

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู ต้ อบแบบสอบถาม ส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จ านวน 23 คน
คิดเป็ นร้อยละ 21 และเพศชาย จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 79
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ตารางที่ 3 จานวน และค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามอายุ
อายุ
20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)
8
12
9
29

ร้ อยละ
28
41
31
100

จากตารางที่ 3 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 31–40 ปี จานวน
12 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 41 รองลงมา คื อ อายุ 41 ปี ขึ้ น ไป จ านวน 9 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 31 และ
มีจานวนน้อยที่สุด คือ อายุระหว่าง 20 – 30 ปี จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 28
ตารางที่ 4 จานวน และค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามตาแหน่ง
ตาแหน่ ง
ครู
พนักงานราชการ
รวม

จานวน (คน)
23
6
29

ร้ อยละ
79
21
100

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู ้ต อบแบบสอบถาม ส่ ว นใหญ่ ต าแหน่ ง ครู จ านวน 23 คน
คิดเป็ นร้อยละ 79 และตาแหน่งพนักงานราชการ จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 21
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลจาก
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ปรากฏผลดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการ
รายการ
1. วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
2. วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2562
3. วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสานัก
บริ หารงานการศึกษาพิเศษ ปี 2562

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

ความหมาย





4.93

0.26

มากที่สุด

4.86

0.44

มากที่สุด

4.83

0.47

มากที่สุด
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ตารางที่ 5 (ต่ อ)
รายการ
4. วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของ
สถานศึกษา ปี 2562
5. วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
แหล่งเรี ยนรู ้ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
สุโขทัย
6. วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการจาเป็ นของผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการ
จาเป็ นพิเศษ
7. วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของคณะกรรมการสถานศึกษา
8. วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการ
ของผูป้ กครอง และครู
9. วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน
10. วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมภูมิประเทศ ภูมิอากาศที่เป็ นที่ต้งั ของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุโขทัย
ค่ าเฉลีย่ รวม

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

ความหมาย





4.76

0.58

มากที่สุด

4.79

0.56

มากที่สุด

4.86

0.44

มากที่สุด

4.69

0.66

มากที่สุด

4.66

0.61

มากที่สุด

4.72

0.53

มากที่สุด

4.86

0.44
0.51

มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

4.80

จากตารางที่ 5 พบว่า ความสอดคล้องของวัตถุ ป ระสงค์ของโครงการพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู ้
สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ภาพรวม มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( = 4.80) และเมื่อพิจารณาแยกเป็ นรายการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.66–4.93)
รายการที่ มี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด ได้แก่ ข้อ 1 วัตถุ ป ระสงค์ข องโครงการสอดคล้องกับ พระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.93) รายการที่ มีค่าเฉลี่ ยรองลงมา ได้แก่
ข้อ 2 วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี 2562 ข้อ 6 วัตถุ ประสงค์ของโครงการมี ความสอดคล้องกับความต้องการจาเป็ นของผูเ้ รี ยนที่ มี
ความต้ อ งการจ าเป็ นพิ เศษ และข้ อ 10 วัต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้อมภูมิประเทศ ภูมิอากาศที่เป็ นที่ต้ งั ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย อยูใ่ น

79

ระดับมากที่สุด ( = 4.86) และรายการที่มีค่าเฉลี่ ยต่ าที่สุด ได้แก่ ข้อ 8 วัตถุประสงค์ของโครงการ
สอดคล้องกับความต้องการของผูป้ กครอง และครู อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.66) ซึ่ งปรากฏว่า ทุก
รายการผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กาหนดไว้

2. ผลการประเมินด้ านปัจจัยเบื้องต้ น
ผลการประเมินที่ได้จากการตอบแบบสอบถามความพร้อมของปั จจัยเบื้องต้น ได้แก่ ด้าน
บุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ และด้านการบริ หารจัดการ ก่อนดาเนิ น
โครงการพัฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้ ส าหรั บ ผู เ้ รี ย น ของศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจ าจัง หวัด สุ โ ขทัย มี
รายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ทั่ว ไป ได้ แ ก่ เพศ อายุ และต าแหน่ ง ของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล ปรากฏผลดังตารางที่ 6-8 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 6 จานวน และค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน (คน)
6
23
29

ร้ อยละ
21
79
100

จากตารางที่ 6 พบว่า ผู ต้ อบแบบสอบถาม ส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จ านวน 23 คน
คิดเป็ นร้อยละ 21 และเพศชาย มีจานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 79
ตารางที่ 7 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามอายุ
อายุ
20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)
8
12
9
29

ร้ อยละ
28
41
31
100

จากตารางที่ 7 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 31–40 ปี จานวน
12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41 รองลงมา คือ อายุ 41 ปี ขึ้ นไป จานวน 9 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 31 และอายุ
ระหว่าง 20 – 30 ปี จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 28
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ตารางที่ 8 จานวน และค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามตาแหน่ง
ตาแหน่ ง
ครู
พนักงานราชการ
รวม

จานวน (คน)
23
6
29

ร้ อยละ
79
21
100

จากตารางที่ 8 พบว่า ผู ้ต อบแบบสอบถาม ส่ ว นใหญ่ ต าแหน่ ง ครู จ านวน 23 คน
คิดเป็ นร้อยละ 79 และตาแหน่งพนักงานราชการ จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 21
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ปรากฏผล
ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ
รายการ
ด้ านบุคลากร
1) ผูร้ ับผิดชอบโครงการมีความพร้อมในการดาเนิน
โครงการ และมีความรู ้ในการดาเนินโครงการ
2) ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการพร้อมที่จะให้ความร่ วมมือในการทา
กิจกรรมการดาเนินโครงการ
3) ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพร้อมและมีความเข้าใจใน
โครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุโขทัย
ค่ าเฉลีย่ รวม
ด้ านงบประมาณ
4) งบประมาณมีความพร้อมได้รับจัดสรรอย่างเพียงพอใน
การดาเนินการตามโครงการ
5) งบประมาณมีความพร้อมสามารถเบิกจ่ายได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบ
6) งบประมาณมีความพร้อมที่จะเอื้ออานวยความสะดวก
ต่อการดาเนินการตาม โครงการ
ค่ าเฉลีย่ รวม

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล



ความหมาย

4.86

0.44

มากที่สุด

4.79

0.56

มากที่สุด

4.83
4.83

0.47
0.49

มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

4.69

0.66

มากที่สุด

4.72

0.65

มากที่สุด

4.79

0.56

มากที่สุด

4.74

0.62

มากทีส่ ุ ด
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ตารางที่ 9 (ต่ อ)
รายการ
ด้ านวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่
7) วัสดุ อุปกรณ์มีความพร้อมสาหรับการดาเนินการ
ตามโครงการ
8) สภาพภายในอาคารมีความพร้อมสาหรับการดาเนินการ
ตามโครงการ
9) สภาพภายนอกอาคารมีความพร้อมสาหรับ
การดาเนินการตามโครงการ
10) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้และเทคโนโลยีมี
ความพร้อมทันสมัย
11) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ และเทคโนโลยี มี
ความพร้อมกับการจัดกิจกรรมตามโครงการ
ค่ าเฉลีย่ รวม
ด้ านการบริหารจัดการ
12) มีคาสัง่ ที่มีความพร้อมในการมอบหมายผูร้ ับผิดชอบ
งานต่าง ๆ ในการดาเนินการตามโครงการ
13) มีการ แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความพร้อมสาหรับ
การดาเนินการตามโครงการ
14) ประสานงานด้านต่าง ๆ มีความพร้อมสาหรับ
การดาเนินงานตามโครงการ
ค่ าเฉลีย่ รวม
ค่ าเฉลีย่ รวมทั้งหมด

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล



ความหมาย

4.62

0.73

มากที่สุด

4.66

0.61

มากที่สุด

4.72

0.53

มากที่สุด

4.86

0.44

มากที่สุด

4.69
4.71

0.66
0.60

มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

4.79

0.49

มากที่สุด

4.72

0.59

มากที่สุด

4.79
4.77
4.75

0.56
0.54
0.57

มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด
มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 9 พบว่า ความพร้ อมของปั จจัยเบื้องต้นของโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ภาพรวมมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด( = 4.75) และเมื่อพิจารณาแยกเป็ นแต่ละด้าน มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.71-4.83)
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ ด้านบุคลากร อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.83) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา
ได้แก่ ด้านการบริ ห ารจัดการ อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ( = 4.77) และด้านที่ มี ค่ าเฉลี่ ย ต่ าที่ สุ ด คื อ
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.71) ) ซึ่ งปรากฏว่า ทุกรายการผ่านเกณฑ์
การประเมินตามที่กาหนดไว้
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3. ผลการประเมินด้ านกระบวนการ
ผลการประเมิ น ได้จากการตอบแบบสอบถามความเหมาะสมของกระบวนการ ซึ่ ง
สอบถามครู เกี่ ยวกับความเหมาะสมของการปฏิบตั ิตามกระบวนการของการดาเนินโครงการ ได้แก่
การวางแผน (Plan) การลงมื อปฏิ บตั ิ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุ ง (Action) ใน
ระหว่างการดาเนิ นโครงการพัฒนา แหล่ งเรี ยนรู ้ สาหรับ ผูเ้ รี ยน ของศู นย์การศึ กษาพิ เศษ ประจา
จังหวัดสุ โขทัย ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิ เคราะห์ ข ้ อ มู ล ทั่ ว ไป ได้ แ ก่ เพศ อายุ และต าแหน่ ง ของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล ปรากฏผลดังตารางที่ 10-12 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 10 จานวน และค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน (คน)
6
23
29

ร้ อยละ
21
79
100

จากตารางที่ 10 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มีจานวน 23 คน
คิดเป็ นร้อยละ 21 และเพศชาย มีจานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 79
ตารางที่ 11 จานวน และค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามอายุ
อายุ
20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)
8
12
9
29

ร้ อยละ
28
41
31
100

จากตารางที่ 11 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 31–40 ปี จานวน
12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41 รองลงมา คือ อายุ 41 ปี ขึ้ นไป จานวน 9 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31 และอายุ
ระหว่าง 20 – 30 ปี จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 28
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ตารางที่ 12 จานวน และค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามตาแหน่ง
ตาแหน่ ง
ครู
พนักงานราชการ
รวม

จานวน (คน)
23
6
29

ร้ อยละ
79
21
100

จากตารางที่ 12 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่ ตาแหน่ ง ครู จ านวน 23 คน
คิดเป็ นร้อยละ 79 และตาแหน่งพนักงานราชการ จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 21
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความเหมาะสมของกระบวนการการ ปรากฏผล
ดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของกระบวนการ
รายการ
การวางแผน (Plan)
1) มีการประชุมปรึ กษาหารื อร่ วมกันเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินการ
โครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
2) มีการวางแผนเตรี ยมความพร้อมด้านปัจจัยเบื้องต้นในการดาเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
3) มีการกาหนดปฏิทินการดาเนินการตามโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
ค่ าเฉลีย่ รวม
การลงมือปฏิบัติ (Do)
4) มีการพัฒนาและใช้แหล่งเรี ยนรู ้สวนกระตุน้ ประสาทสัมผัส
โดยการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน ผูป้ กครองและครู
5) มีการพัฒนาและใช้แหล่งเรี ยนรู ้สวนพฤกษศาสตร์ โดยการมี
ส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง และครู
6) มีการพัฒนาและใช้แหล่งเรี ยนรู ้ สวนครัวรั้วกินได้ “ตามรอยพ่อ
อย่างพอเพียง” โดยการมีส่วนร่ วมของ ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครองและครู
7) มีการพัฒนาและใช้แหล่งเรี ยนรู ้สวนหย่อม โดยการมีส่วนร่ วมของ
ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครองและครู
8) มีการพัฒนาและใช้แหล่งเรี ยนรู ้หอ้ งสมุดเคลื่อนที่ มีชีวติ
โดยการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง และครู

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล



ความหมาย

4.79

0.56

มากที่สุด
มากที่สุด

4.79

0.56

4.90
4.83

0.41
0.51

มากที่สุด
มากที่สุด

4.69

0.66

มากที่สุด

4.72

0.65

มากที่สุด

4.79

0.56

มากที่สุด

4.62

0.73

มากที่สุด

4.86

0.44

มากที่สุด
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ตารางที่ 13 (ต่ อ)
รายการ
9) มีการพัฒนาและใช้แหล่งเรี ยนรู ้หอ้ งศูนย์กระจายสื่ อโดยการมี
ส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง และครู
10) มีการพัฒนาและใช้แหล่งเรี ยนรู ้ศูนย์การเรี ยนรู ้ทกั ษะการดารงชีวติ
โดยการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน ผูป้ กครองและครู
11) มีการพัฒนาและใช้แหล่งเรี ยนรู ้สนามกีฬาเปตอง เพื่อสุขภาพ โดย
การมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง และครู
ค่ าเฉลีย่ รวม
การตรวจสอบ (Check)
12) มีคณะกรรมการนิเทศ กากับติดตาม และประเมินผลการดาเนิน
โครงการอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
13) มีการประเมินผลการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้เป็ นระยะและต่อเนื่อง
14) มีการประเมินผลพัฒนาการของผูเ้ รี ยนก่อน-หลังการใช้บริ การ
แหล่งเรี ยนรู ้ทุกแหล่งเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้นตามโครงการ
ค่ าเฉลีย่ รวม
การปรับปรุง (Action)
15) ให้ขอ้ เสนอแนะอย่างต่อเนื่องระหว่างดาเนินโครงการ
เมื่อเกิด ปั ญหาหรื อมีอปุ สรรค เพื่อปรับปรุ งและพัฒนา
16) ยกย่องชมเชยผูร้ ับผิดชอบโครงการที่มีผลการดาเนินโครงการที่ดี
ค่ าเฉลีย่ รวม
ค่ าเฉลีย่ รวมทั้งหมด

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล



ความหมาย

4.79

0.56

มากที่สุด

4.83

0.47

มากที่สุด

4.69
4.75

0.66
0.59

มากที่สุด
มากที่สุด

4.79
4.72

0.49
0.59

มากที่สุด
มากที่สุด

4.86
4.79

0.44
0.51

มากที่สุด
มากที่สุด

4.79
4.90
4.84
4.78

0.56
0.41
0.49
0.55

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 13 พบว่า ความเหมาะสมของกระบวนการ ภาพรวม อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด
( = 4.78) และเมื่ อ แยกพิ จารณาแต่ ล ะขั้นตอนของกระบวนการ มี ค่ าเฉลี่ ยอยู่ในระดับ มากที่ สุ ด
( = 4.75–4.84 ) ขั้นตอนที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด ได้แก่ ขั้นการปรับปรุ ง (Action) อยู่ในระดับมากที่สุด
( = 4.84) ขั้นตอนที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ ขั้นวางแผน (Plan) อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.83)
และขั้นตอนที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ได้แก่ ขั้นลงมือปฏิบตั ิ (Do) ( = 4.75) ซึ่ งปรากฏว่า ทุกรายการผ่าน
เกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
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4. ผลการประเมินด้ านผลผลิต
ผลการประเมินด้านผลผลิต ผูป้ ระเมินนาเสนอตามรายละเอียดในหัวข้อ 4.1-4.3 ดังนี้
4.1 ปริมาณของแหล่ งเรียนรู้
ตารางที่ 14 สรุ ปภาพรวมจานวนของแหล่งเรี ยนรู ้จากการนับรายการจากแบบตรวจสอบรายการ
รายการ
1. สวนกระตุน้ ประสาทสัมผัส
2. สวนพฤษศาสตร์
3. สวนครั้ว รั้วกินได้”ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง”
4. สวนหย่อม
5. ห้องสมุดเคลื่อนที่ มีชีวติ
6. ห้องศูนย์กระจายสื่ อ
7. ศูนย์การเรี ยนรู ้ทกั ษะการดารงชีวติ
8. สนามกีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ
รวม

จานวนแหล่ งเรียนรู้
คิดเป็ นร้ อยละ
ทีพ่ ฒ
ั นา
1
100
1
100
1
100
1
100
1
100
1
100
1
100
1
100
8
100

จากตารางที่ 14 พบว่า ศูนย์การศึก ษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย จานวนแหล่ งเรี ยนรู ้ มี
ทั้งหมด 8 แหล่งเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ในโครงการ คิดเป็ นร้อยละ 100 มีความสอดคล้อง
กับความต้องการจาเป็ นสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการจาเป็ นพิเศษ จึงถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่กาหนดไว้
4.2 คุณภาพของผู้เรี ยน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบประเมินความสามารถของผูเ้ รี ยนก่อน-หลัง การใช้บริ การ
แหล่งเรี ยนรู ้ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิ เคราะห์ ข้อ มู ล พื้ น ฐานของผู เ้ รี ย น ได้แ ก่ เพศ อายุ และประเภท
ความพิการ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลปรากฏผลดังตารางที่ 15-17 ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 15 จานวนและค่าร้อยละของผูเ้ รี ยนจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน (คน)
31
14
45

ร้ อยละ
69
31
100

จากตารางที่ 15 พบว่า ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 69 และ
เพศหญิง มีจานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 31
ตารางที่ 16 จานวน และค่าร้อยละของผูเ้ รี ยนจาแนกตามอายุ
อายุ
7 – 12 ปี
13 – 18 ปี
รวม

จานวน (คน)
13
32
45

ร้ อยละ
29
71
100

จากตารางที่ 16 พบว่า ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่ มี อายุอยู่ระหว่าง13–18 ปี จานวน 32 คน คิ ดเป็ น
ร้อยละ 71 และอายุระหว่าง 7–12 ปี จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 29
ตารางที่ 17 จานวน และค่าร้อยละของผูเ้ รี ยนจาแนกตามประเภทความพิการ
ประเภทความพิการ
ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางร่ างกาย หรื อการเคลื่อนไหว หรื อสุขภาพ
ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางการพูดและภาษา
ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางพฤติกรรม หรื ออารมณ์
ผูเ้ รี ยนที่เป็ นบุคคลออทิสติก
รวม

จานวน (คน)
30
2
5
6
2
45

ร้ อยละ
67
4
11
14
4
100

จากตารางที่ 17 พบว่า ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่ เป็ นผูเ้ รี ยนที่ มีความบกพร่ องทางสติ ปัญญา
จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 67 รองลงมา คือ ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางพฤติกรรมหรื ออารมณ์
จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 14 และมีจานวนน้อยที่สุด คือ ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางร่ างกายหรื อ
การเคลื่ อ นไหวหรื อ สุ ข ภาพ จ านวน 2 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 4 และบุ ค คลออทิ ส ติ ก จ านวน 2 คน
คิดเป็ นร้อยละ 4

87

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความสามารถของผูเ้ รี ยน ก่อน-หลังการใช้บริ การแหล่ง
เรี ยนรู ้ ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการประเมินของผูป้ กครองและครู ปรากฏผลดังตาราง ที่ 18-19
ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความสามารถของผูเ้ รี ยน ก่อน-หลังการใช้บริ การแหล่งเรี ยนรู ้
ความสามารถของผู้เรียน
จากการใช้ บริการแหล่ งเรียนรู้
1. สวนกระตุน้ ประสาทสัมผัส
2. สวนพฤกษศาสตร์
3. สวนครัวรั้วกินได้ “ตามรอยพ่อ
อย่างพอเพียง”
4. สวนหย่อม
5. ห้องสมุดเคลื่อนที่ มีชีวติ
6. ศูนย์กระจายสื่ อ
7. ศูนย์การเรี ยนรู ้ทกั ษะการดารงชีวติ
8. สนามกีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ

สรุปผลการประเมิน
(คะแนน)
ก่ อน
หลัง
35
47
14
27
17
20
20
17
28
25

รวมเฉลีย่ ทั้งหมด

38
29
28
33
46
33

12
13

พัฒนาการ
ของผู้เรียน
(ร้ อยละ)
80
81

21
9
8
16
18
8

91
90
80
89
82
80

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

84

ดีเยีย่ ม

ผลต่ าง

ระดับ
คุณภาพ
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

จากตารางที่ 18 ภาพรวม พบว่า ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับคุณภาพดีเยี่ยม คิดเป็ น
ร้อยละ 84 และเมื่อแยกพิจารณาความสามารถของผูเ้ รี ยนจากการใช้บ ริ การในแต่ละแหล่ งเรี ยนรู ้
อยู่ในระดับคุ ณภาพดี เยี่ยม ซึ่ งความสามารถของผูเ้ รี ยนจากการใช้บริ การแหล่งเรี ยนรู ้ ที่มีค่าร้ อยละ
มากที่สุด คือ สวนครัวรั้วกินได้ “ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง” อยูใ่ นระดับคุณภาพดีเยีย่ ม คิดเป็ นร้อยละ 91
รองลงมา สวนหย่อม อยูใ่ นระดับคุณภาพดีเยีย่ ม คิดเป็ นร้อยละ 90 และต่าที่สุดมี 3 รายการ คือ สวน
กระตุน้ ประสาทสัมผัส ห้องสมุดเคลื่อนที่ มีชีวิต สนามกี ฬาเปตองเพื่อสุ ขภาพ อยู่ในระดับคุ ณภาพ
ดีเยีย่ ม คิดเป็ นร้อยละ 80 ซึ่ งปรากฏว่าทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
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ตารางที่ 19 ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถของผูเ้ รี ยนก่อน–หลังการใช้บริ การแหล่งเรี ยนรู ้

ความสามารถของผู้เรียน
จากการใช้ บริการแหล่ งเรียนรู้
1. สวนกระตุน้ ประสาทสัมผัส
2. สวนพฤกษศาสตร์
3. สวนครัวรั้วกินได้ “
ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง”
4. สวนหย่อม
5. ห้องสมุดเคลื่อนที่ มีชีวติ
6. ศูนย์กระจายสื่ อ
7. ศูนย์การเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การดารงชีวติ
8. สนามกีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ
ค่ าเฉลีย่

อันดับที่
ของความ
แตกต่ าง
(R)
4
5

อันดับทีต่ าม
เครื่ องหมาย
บวก ลบ
(+)
(-)
4
5
-

ก่ อน หลัง
(X) (Y)
70
94
47
90

ก่ อน
(X)
35
14

หลัง
(Y)
47
27

ผลต่ าง
ของ
คะแนน
(d)
+ 12
+ 13

17
20
20
17

38
29
28
33

+ 21
+9
+8
+ 16

8
3
1.5
7

8
3
1.5
7

-

43
67
67
49

95
97
93
94

32
25
23

46
33
35

+ 14
+8

6
1.5

6
1.5
36

-

64
71
60

92
94
94

คะแนน

รวม

ร้ อยละ

อาณาเขตวิกฤต
กาหนด = .05 N = 8 ค่าวิกฤต T = 1.860 อาณาเขตวิกฤต T 1.860
คานวณค่ าสถิติ
จาก T คานวณ = 36
การสรุ ปผล
ค่ า T ค านวณ (36) มากกว่า T ในตาราง (1.860) ไม่ ต กในอาณาเขตวิ ก ฤต สรุ ป ว่ า
ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถของผูเ้ รี ยนหลังการใช้บริ การแหล่งเรี ยนรู ้สูง กว่าก่อนการใช้บริ การ
แหล่งเรี ยนรู ้ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
สุ โขทัย
จากตารางที่ 19 ภาพรวม พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถของผูเ้ รี ยนหลังการใช้
บริ การแหล่งเรี ยนรู ้สู ง กว่า ก่อนการใช้บริ การแหล่งเรี ยนรู ้ ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ สาหรับ
ผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย มี ค่าคะแนนเฉลี่ ย เท่ากับ 35 คะแนน คิดเป็ น
ร้อยละ 94
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4.3 คุณภาพของแหล่ งเรียนรู้
ผลได้จากการประเมิ นคุ ณภาพของแหล่ งเรี ยนรู ้ โดยผูท้ รงคุ ณวุฒิ จานวน 9 คน ข้อมู ล
มี 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ความปลอดภัย 2) ความทนทาน 3) ความสวยงาม และ 4) ความเป็ นประโยชน์
สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้ดงั ตารางที่ 20
ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพของแหล่งเรี ยนรู ้ โดยผูท้ รงคุณวุฒิ
คุณภาพของแหล่ งเรียนรู้ (ร้ อยละ)
แหล่ งเรียนรู้
1. สวนกระตุน้ ประสาทสัมผัส
2. สวนพฤกษศาสตร์
3. สวนครัว รั้วกินได้ “ตามรอยพ่อ
อย่างพอเพียง”
4. สวนหย่อม
5. ห้องสมุดเคลื่อนที่ มีชีวติ
6. ห้องศูนย์กระจายสื่ อ
7. ศูนย์การเรี ยนรู ้ทกั ษะการดารงชีวติ
8. สนามกีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ
ร้ อยละเฉลีย่
ร้ อยละเฉลีย่ รวม

ความปลอดภัย ความทนทาน

ความสวยงาม ความเป็ นประโยชน์

100
100

88.89
100

100
100

88.89
88.89

100
100
88.89
88.89
100
100
97.22

100
88.89
88.89
88.89
100
100
94.45

100
100
88.89
88.89
88.89
88.89
94.45

100
88.89
88.89
88.89
100
100
93.06

94.80

ตารางที่ 20 คุ ณ ภาพของแหล่ ง เรี ย นรู ้ ท้ งั 8 แหล่ ง ภาพรวม พบว่า อยู่ใ นระดับ ดี เยี่ย ม
คิดเป็ นร้อยละ 94.80 เมื่อแยกพิจารณาคุ ณภาพของแหล่งเรี ยนรู ้ แต่ละด้าน มีค่าร้ อยละเฉลี่ ยสู งที่สุด
คือ ด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับดี เยี่ยม คิดเป็ นร้อยละ 97.22 ค่าร้อยละเฉลี่ ยรองลงมา คือ ด้าน
ความทนทาน และความสวยงาม อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม คิดเป็ นร้อยละ 94.45 และค่าร้อยละเฉลี่ยต่าที่สุด
คือ ด้านความเป็ นประโยชน์ อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม คิดเป็ นร้อยละ 93.06

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การประเมินโครงการพัฒนาแหล่ ง เรี ยนรู ้ สาหรั บ ผู ้เ รี ยน ของศู น ย์ การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดสุ โขทัยในครั้งนี้ ผูป้ ระเมินได้ดาเนินการสรุ ปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้

วัตถุประสงค์ ของการประเมินโครงการ
1. เพื่ อประเมิ นบริ บทของโครงการพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู ้ ส าหรั บผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิ เศษ
ประจาจังหวัดสุ โขทัย
2. เพื่อประเมินปั จจัยเบื้องต้นของโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
3. เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดสุ โขทัย
4. เพื่อประเมิ นผลผลิ ตของโครงการพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู ้ สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิ เศษ
ประจาจังหวัดสุ โขทัย

วิธีดาเนินการประเมินโครงการ
การประเมิ น โครงการพัฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้ ส าหรั บ ผู เ้ รี ย น ของศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจา
จังหวัดสุ โขทัย ครั้ งนี้ ผูป้ ระเมิ นได้ดาเนิ นการประเมินซึ่ ง ก าหนดกรอบแนวคิ ด และประยุกต์ใช้
รู ป แบบการประเมิ น ซิ ป โมเดล (CIPP Model) ของสตัฟ เฟิ ลบี ม โดยมี ข อบเขตด้า นเนื้ อ หาของ
การประเมินโครงการ 4 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้ านบริ บ ท โดยการสอบถามครู ได้ม าโดยการเลื อกแบบเจาะจง จานวน 29 คน ใช้
แบบสอบถามความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การวิเคราะห์
สถิติพ้นื ฐานหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ด้ านปัจจัยเบื้องต้ น โดยการสอบถามครู ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จานวน 29 คน
ใช้แบบสอบถามความพร้อมของปั จจัยเบื้องต้นของโครงการ ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ
ด้านวัสดุ สื่ อ และสถานที่ และด้านการบริ หารจัดการ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติพ้ืนฐานหาร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ด้ านกระบวนการ โดยการสอบถามครู ได้มาโดยการเลื อกแบบเจาะจง จานวน 29 คน
ใช้แบบสอบถามความเหมาะสมของกระบวนการของการดาเนิ นโครงการ ได้แก่ การวางแผน (Plan)
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การลงมือปฏิบตั ิ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุ ง (Action) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ
พื้นฐานหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. ด้ า นผลผลิ ต โดยการตรวจสอบรายการ ใช้ก ารนับ รายการที่ ต รวจสอบตามแบบ
ตรวจสอบรายการหาจานวนของแหล่งเรี ยนรู ้ ที่ได้พฒั นาขึ้น การประเมินความสามารถของผูเ้ รี ยน
ก่ อน-หลังการใช้บ ริ ก ารแหล่ งเรี ยนรู ้ ใช้แบบประเมิ นความสามารถของผูเ้ รี ยน ก่ อน-หลังการใช้
บริ การแหล่ ง เรี ยนรู ้ ห าระดับ ความสามารถของผู ้เรี ย นกับ กลุ่ ม เป้ า หมาย จ านวน 45 คน ซึ่ ง
แหล่งข้อมูลได้จากผูป้ กครอง จานวน 45 คน และครู จานวน 29 คน เป็ นผูป้ ระเมินร่ วมกัน แล้วนามา
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐานเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถก่อน-หลังการใช้บริ การแหล่ง
เรี ยนรู ้ และตรวจสอบคุ ณภาพของแหล่ งเรี ยนรู ้ โดยผูท้ รงคุณวุฒิ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
จานวน 9 คน ใช้ประเด็นการตรวจสอบคุ ณภาพของแหล่ งเรี ยนรู ้ โดยผูท้ รงคุณวุฒิหาคุณภาพของ
แหล่ งเรี ยนรู ้ ตามประเด็นที่ กาหนดให้ ได้แก่ 1) ความปลอดภัย 2) ความทนทาน 3) ความสวยงาม
และ (4) ความเป็ นประโยชน์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพ้นื ฐานหาความถี่ และร้อยละ

สรุปผลการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
สุ โขทัย ภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. ผลการประเมิ นด้ านบริ บท (Context Evaluation) ความสอดคล้องกับ วัตถุ ป ระสงค์ของ
โครงการพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู ้ ส าหรับผูเ้ รี ยน ของศู นย์การศึกษาพิ เศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ภาพรวม
พบว่า มีความสอดคล้อง อยูใ่ นระดับมากที่สุด ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ
2. ผลการประเมิ น ด้ า นปัจจัยเบื้องต้ น (Input Evaluation) ความพร้อมของปั จจัยเพบื้
องต้นของโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ภาพรวม พบว่า มี ค วามพร้ อมของปั จจัยเบื้ องต้น ได้แก่ ด้านบุ ค ลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัส ดุ
อุปกรณ์ และสถานที่ และด้านการบริ หารจัดการ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
ทุกด้าน
3. ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ด้ า นกระบวนการ (Process Evaluation) ความเหมาะสมของ
กระบวนการของโครงการพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู ้ สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
สุ โขทัย ได้แก่ การวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบตั ิ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุ ง
(Action) ภาพรวม พบว่า มี ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่ สุด ถื อว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิ นทุ ก
ขั้นตอน
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4. ผลการประเมิ น ด้ านผลผลิต (Product Evaluation) ผลผลิ ต ของโครงการพัฒ นาแหล่ ง
เรี ยนรู ้ส าหรับ ผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ได้แก่ 1) ปริ มาณของแหล่ ง
เรี ยนรู ้ มีจานวน 8 แหล่ง ภาพรวม มีปริ มาณตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ คิดเป็ นร้อยละ 100 2) คุณภาพ
ของผู ้เรี ย น ภาพรวม ผู ้เรี ย นมี พ ัฒ นาการหลัง จากการใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู ้ อยู่ใ นระดับ ดี เยี่ ย ม และ
3) คุณภาพของแหล่งเรี ยนรู ้ ภาพรวม อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ

การอภิปรายผล
การประเมิ น โครงการพัฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้ ส าหรับ ผูเ้ รี ย น ของศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจา
จัง หวัด สุ โขทัย สรุ ป ภาพรวม พบว่า ทุ ก ด้านอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด และผ่านเกณฑ์ ก ารประเมิ น
ทุกรายการสอดคล้องกับผลการประเมินโครงการของเนาวลักษณ์ มุ่งดาเนิ นกิจ (2559) ที่ได้ประเมิน
โครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งโรงเรี ย นท่ า ข้า มพิ ท ยาคม จังหวัด ชลบุ รี พบว่า ภาพรวมทุ ก ด้านมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ
มากที่สุด โดยเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านบริ บท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านผลผลิต
และด้ า นกระบวนการ ที่ผลเป็ นเช่นนี้เนื่องมาจากผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และผูร้ ับผิดชอบโครงการ
ตลอดจนผูท้ ี่มีส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุกคนได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู ้ สาหรับผูเ้ รี ยน
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ทุ ก คนร่ วมกันวางแผน ร่ วมกันกาหนดวิธีการดาเนิน
โครงการ ร่ วมกัน ลงมื อ ปฏิ บ ัติ ร่ วมกัน ตรวจสอบ และร่ วมกัน ปรั บ ปรุ งแก้ไ ข ท าให้ ก ารดาเนิ น
โครงการดาเนิ นการไปอย่างเป็ นระบบ มีความต่อเนื่ องเกิ ดผลผลิ ตหรื อผลลัพธ์ที่ มีประสิ ทธิ ภาพ
เป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ที่ กาหนด ผูป้ ระเมินขออภิปรายผลแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้
1. ด้ านบริบท ผลการประเมินภาพรวม พบว่า มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับน้ าทิพย์ ม่วงปลอด (2557) ที่ได้ทาการประเมินโครงการพัฒนา
แหล่ ง เรี ยนรู ้ เ พื่ อ เสริ มสร้ า งคุ ณ ลั ก ษณ ะใฝ่ รู ้ ใ ฝ่ เรี ยนของนั ก เรี ยนโรงเรี ยนบ้ า นหั ว ถนน
ปี การศึ ก ษา 2557 ภาพรวม พบว่า อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด เช่ น เดี ย วกับ ธงไทย บุ ตรที (2561) ที่ ไ ด้
ประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรี ยนห้วย
ปลาไหล ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนห้วยปลาไหล ตาบลคันโช้ง อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุ โลก
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุ โลก เขต 3 ผลการประเมินด้านบริ บท พบว่า
อยู่ในระดับ มากที่ สุ ด ที่ ผลเป็ นเช่ น นี้ เนื่ องจากการดาเนิ น งานการประเมิ น โครงการในครั้ งนี้ ได้
ทาการศึ ก ษาข้อ มู ล สภาพแวดล้อ มทั่วไปของศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ข้อมู ล
ความต้อ งการจ าเป็ นจากผู ้เกี่ ย วข้อ งก่ อ นด าเนิ น งานตามโครงการ น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าก าหนด
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วัตถุ ป ระสงค์ข องโครงการ วิเคราะห์ หาความสอดคล้องของวัตถุ ประสงค์ของโครงการเพื่ อ ให้มี
ความสอดคล้อ งและเหมาะสมตามพระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 นโยบายของ
ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน นโยบายของส านั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เศษ
นโยบายของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ตรงกับความต้องการพิเศษของผูเ้ รี ยนที่มี
ความพิการประเภทต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อให้ผูร้ ับผิดชอบในการดาเนิ นโครงการสามารถปฏิบตั ิงาน
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการให้สาเร็ จตามกาหนดในทุกกิจกรรมต่อไป
2. ด้ านปั จ จัยเบื้อ งต้ น ผลการประเมิ น ภาพรวม พบว่า มี ค วามพร้ อมของปั จจัยเบื้ องต้นใน
การดาเนิ นโครงการ อยู่ในระดับมากที่ สุด สอดคล้องกับเนาวลักษณ์ มุ่งดาเนิ นกิ จ (2559) ที่ได้ทา
การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรี ยนท่าข้ามพิทยาคม จังหวัดชลบุรี ที่มีผลการประเมินด้านปั จจัยเบื้องต้น
อยูใ่ นระดับมากที่สุด สอดคล้องกับธงไทย บุตรที (2561) ที่ได้ประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ที่
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงในโรงเรี ยนห้วยปลาไหล ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยน
ห้วยปลาไหล ตาบลคันโช้ง อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุ โลก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาพิษณุ โลก เขต 3 ที่มีผลการประเมินด้านปั จจัยเบื้องต้น อยูใ่ นระดับมากที่สุด ที่ผลเป็ น
เช่นนี้ เนื่องจากการดาเนินโครงการครั้งนี้ มีการเตรี ยมความพร้อมในเรื่ องของปั จจัยเบื้องต้นเป็ นอย่าง
ดี โดยเฉพาะความพร้อมของบุคลากร ได้แก่ ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และครู
ซึ่ งก่อนดาเนิ นโครงการได้จดั ให้มีการระดมความคิดเห็น จัดประชุม ปรึ กษา หารื อ วางแผนร่ วมกัน
สร้างความเข้าใจให้ตรงกัน เพราะถือว่าบุคลากรทุกคนเป็ นกุญแจสาคัญที่ จะช่ วยขับเคลื่อนให้การ
ดาเนิ น การต่ าง ๆ ของโครงการบรรลุ ความส าเร็ จ ตามวัตถุ ประสงค์ของโครงการ และส่ ง ผลต่ อ
บริ หารจัดการเรื่ องอื่น ๆ ด้วยความพร้ อ มของงบประมาณ ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอจาก
สานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ ที่สะดวก ทันสมัย ต่อ
การดาเนินโครงการเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รับประโยชน์สูงสุ ดในการใช้บริ การแหล่งเรี ยนรู ้ที่พฒั นามากขึ้น
3. ด้ านกระบวนการ ผลการประเมินภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมของกระบวนการ อยูใ่ น
ระดับ มากที่ สุ ด สอดคล้องกับ สุ ภฒ
ั แสงจันทร์ (2550) ที่ ได้ประเมิ นโครงการพัฒ นาแหล่ งเรี ยนรู ้
สาหรับผูเ้ รี ยนเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้สู่คุณภาพผูเ้ รี ยนของโรงเรี ยนวัดโลกา
ที่มีผลการประเมินด้านกระบวนการ อยูใ่ นระดับมากที่สุด สอดคล้องกับน้ าทิพย์ ม่วงปลอด (2557)
ที่ได้ทาการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้างคุณลักษณะใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยนของนักเรี ยน
โรงเรี ยนบ้านหัวถนน ปี การศึกษา 2557 ที่มีผลการประเมินด้านกระบวนการ อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ที่ผลเป็ นเช่ นนี้ เนื่ องจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ตั้งแต่ทุกคนที่ มีส่วนเกี่ ยวข้อง
ร่ วมกันปฏิ บ ตั ิ เพื่ อให้การดาเนิ นโครงการเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อย ร่ วมกันวางแผนการดาเนิ น
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โครงการเป็ นอย่างดี ช่วยกันกาหนดและหาวิธีการขับเคลื่อนโครงการร่ วมกัน เปิ ดโอกาสให้ทุกคน
แสดงความคิ ด เห็ น ลงมื อ ปฏิ บ ัติ พ ัฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้ ร่ว มกัน แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการติ ด ตามและ
ตรวจสอบการดาเนินโครงการทุกระยะ รายงานผล และให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้
ได้แหล่งเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของกระบวนการทางานที่มีคุณภาพตามวงจร
ของเดมมิ่ ง PDCA ซึ่ งเป็ นกระบวนการทางานเชิ งคุ ณ ภาพที่มี การควบคุ ม ติดตาม และตรวจสอบ
คุ ณ ภาพการท างานอย่างเป็ นระบบ และมี ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพของงานทุ ก ขั้น ตอนอย่างต่ อเนื่ อ ง
หมุนเวียนกันไปเหมือนวงล้อ ซึ่ งจะทาให้การดาเนินงานประสบผลสาเร็ จ อย่ า งมี คุ ณ ภาพ
4. ด้ านผลผลิต ผลการประเมิน ภาพรวม พบว่า 1) ด้านปริ มาณของแหล่ งเรี ยนรู ้ มี จานวน 8
แหล่ งเป็ นไปตามเป้ าหมายที่ กาหนดไว้ในโครงการ ที่ เป็ นเช่ นนี้ เนื่ องจากการดาเนิ นการโครงการ
พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ได้มีการวางแผน
การดาเนินการโครงการที่ดี สารวจสภาพแวดล้อม และความต้องการจาเป็ นของโครงการ แล้ว ลงมือ
ปฏิ บ ตั ิ ตามที่ วางแผนไว้อย่างมี ระบบ มี ข้ นั ตอนชัดเจน มี ก ารตรวจสอบระหว่างดาเนิ นโครงการ
ทุกระยะ หากมีปัญหา และอุปสรรคจะรี บ ปรับปรุ งแก้ไขก่ อนเสร็ จสิ้ นโครงการ จึงทาให้ได้แหล่ ง
เรี ยนรู ้ท้ งั 8 แหล่งได้แก่ สวนกระตุน้ ประสาทสัมผัส สวนพฤกษศาสตร์ สวนครัว รั้วกินได้ “ตามรอย
พ่อ อย่างพอเพียง” สวนหย่อม ห้องสมุดเคลื่อนที่ มีชีวิต ห้องศูนย์กระจายสื่ อ ศูนย์การเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การดารงชี วิต และสนามกี ฬาเปตองเพื่อสุ ขภาพ 2) คุณภาพของผูเ้ รี ยน ภาพรวม พบว่า อยูใ่ นระดับ
ดีเยี่ยม ที่เป็ นเช่ นนี้ เนื่ องจากผูเ้ รี ยนได้เข้าใช้บริ การแหล่งเรี ยนรู ้ อย่างทัว่ ถึ งในการพัฒนาทักษะและ
ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่องตรงกับความต้องการจาเป็ นพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
เพรสซี่ โรบิ น สั น และเฮอร์ ร็ อ ค (Pressey, S.L.& Robinson, F.P.& Horrocks, J.E., 1959) กล่ า วว่า
การเรี ยนรู ้เป็ นเรื่ องของบุคคลที่พยายามปรับพฤติกรรมของตนเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
เพื่อให้ตนเองสามารถแสดงพฤติกรรมไปสู่ เป้ าหมายที่ ตอ้ งการ เช่ นเดี ยวกับครอนบาช (Cronbach,
L.J.,1970) กล่าวว่า การเรี ยนรู ้เป็ นการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมที่ได้รับผลจากประสบการณ์ ต่าง ๆ
นอกจากนี้ กิ่ งแก้ว อารี รักษ์ (2548) กล่ าวว่า แหล่ งเรี ยนรู ้ มี ความสาคัญในการช่ วยผูเ้ รี ยนได้สร้าง
ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง ได้เรี ยนรู ้จากการปฏิ บตั ิจริ ง รู ้จกั คิดแบบองค์รวม และได้การเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีที่
หลากหลาย เป็ นสถานที่เอื้ออานวยให้ครู สามารถจัดกิ จกรรการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการสาหรับผูเ้ รี ยน
และสานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2553) กล่าวว่า การใช้แหล่งเรี ยนรู ้ ในกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยนจะทาให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการเรี ยนรู ้จากสภาพจริ ง ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการ
เรี ยนรู ้ และสร้างองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง และ 3) คุ ณภาพของแหล่งเรี ยนรู ้ ภาพรวม พบว่า อยู่ใน
ระดับดี เยี่ยม สอดคล้องกับน้ าทิพย์ ม่วงปลอด (2557) ที่ ได้ท าการประเมิ นโครงการพัฒนาแหล่ ง
เรี ยนรู ้ เพื่อเสริ มสร้างคุณลักษณะใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยนของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านหัวถนน ปี การศึ กษา 2557

95

ด้านคุ ณภาพการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ของโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้างคุ ณลักษณะใฝ่ รู ้
ใฝ่ เรี ยนของนัก เรี ยนโรงเรี ยนบ้านหัวถนน ปี การศึ ก ษา 2557 ผลการประเมิ นด้านผลผลิ ต อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ที่เป็ นเช่นนี้ เนื่องจากการดาเนิ นโครงการพัฒนา แหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยนครั้งนี้ ได้
ศึ ก ษาสภาพแวดล้อ มและความต้อ งการจ าเป็ นของโครงการ วิ เคราะห์ ค วามสอดคล้อ ง ของ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ศึกษาความพร้อมของปั จจัยเบื้องต้นอย่างรอบด้าน มีการจัดกระบวนการ
ในการดาเนิ นโครงการที่เหมาะสมเป็ นรู ปธรรม มีระบบชัดเจน จึงทาให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวทางของสานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2553) ที่ได้กาหนดว่า แหล่ งเรี ยนรู ้
ต้องมี ความหลากหลายของทรัพยากรเพื่อการเรี ยนรู ้ มี ความเด่ นของทรัพ ยากรในแหล่ งเรี ยนรู ้ มี
ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีความน่าสนใจของทรัพยากรที่มีอยูใ่ นแหล่งเรี ยนรู ้ มี
ความหลากหลายขององค์ความรู ้ที่มีอยูใ่ นแหล่งเรี ยนรู ้

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการประเมินไปใช้
1. ผลจากการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดสุ โขทัย ด้านบริ บท เกี่ ยวกับความเหมาะสมตามวัตถุ ประสงค์ของโครงการ พบว่า มี
ค่ าเฉลี่ ย ต่ าที่ สุ ด ดังนั้น ก่ อนเริ่ ม ดาเนิ นการจัดท าโครงการควรจะตั้งวัตถุ ป ระสงค์ให้ ค รอบคลุ ม
รอบด้าน และสอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด
2. ผลจากการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดสุ โขทัย ด้านปั จจัยเบื้องต้น พบว่า ความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ มีค่าเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับต่าที่สุด ดังนั้น ผูร้ ับผิดชอบโครงการที่ได้รับมอบหมาย ควรประชุม หารื อกับคณะทางาน
เพื่อวางแผนร่ วมกันจัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ ให้มีความพร้ อมมากขึ้ น โดยการใช้คาสั่ง
มอบหมายผูร้ ับผิดชอบในการเตรี ยมแต่ละจุดให้ชดั เจน
3. ผลจากการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
สุ โขทัย ด้านกระบวนการ พบว่า การลงมือปฏิบตั ิ มีค่าเฉลี่ ยอยูใ่ นระดับต่าที่สุด ดังนั้น ผูร้ ับผิดชอบ
โครงการต้องมอบหมาย โดยการแบ่ งคณะทางานในจุดที่ จะพัฒนาเป็ นแหล่ งเรี ยนรู ้ โดยพิ จารณา
ความยากง่ า ยของแหล่ ง เรี ย นรู ้ ที่ พ ัฒ นาให้ ทุ ก คนได้มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมพัฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้
อย่างทัว่ ถึง
4. ผลจากการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
สุ โขทัย ด้านผลผลิ ต พบว่า มีจานวนแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ดังนั้น จึงต้องอาศัยผูท้ ี่มีความรู ้ และ
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ความรู ้ เฉพาะด้านมาช่ วยออกแบบ หรื อตกแต่ งบริ เวณแหล่ งเรี ย นรู ้ ให้มี ความปลอดภัย มี ความ
ทนทาน มีความสวยงาม และมีความเป็ นประโยชน์ มากขึ้น และควรมีคาสั่งแต่งตั้งผูด้ ูแลบารุ งรักษา
แหล่งเรี ยนรู ้ให้สามารถใช้งานได้ยาวนานที่สุด
ข้ อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่ อไป
1. ควรประเมิ นโครงการลักษณะนี้ ในทุ ก ๆ 3-5 ปี เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สอดคล้องตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สภาพของสังคม และภาวะเศรษฐกิ จ เพื่อใช้
เป็ นแนวทางในการดาเนินงานโครงการให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลต่อไป
2. ควรประเมินโครงการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ดว้ ย เพื่อใช้
เป็ นสารสนเทศในการพัฒนาการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ให้เอื้อต่อโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ควรศึกษาพฤติ กรรมในการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง ครู และชุ มชนอย่าง
ต่อเนื่ อง เพื่อนาไปใช้เป็ นสารสนเทศ ปรั บปรุ งแนวทางการพัฒนาแหล่งเรี ยนเรี ยนรู ้ ให้เหมาะสม
สอดคล้องตามความต้องการของผูใ้ ช้ต่อไป
4. ควรมีการประเมินโครงการเชิงสาเหตุ เพื่อให้ทราบว่าสาเหตุหรื อปั จจัยใดที่มีอิทธิ พลต่อ
ความสาเร็ จหรื อผลผลิตของโครงการ ซึ่ งจะทาให้เห็นแนวทางในการนามาปรับปรุ งพัฒนาโครงการ
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลต่อไป
5. ควรมี ก ารประเมิ น โครงการพัฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้ โ ดยใช้ รู ป แบบอื่ น ๆ เพื่ อ ใช้ เป็ น
สารสนเทศในการพัฒนาการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ต่อไป
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ภาคผนวก
การประเมินโครงการพัฒนาแหล่ งเรียนรู้ สาหรับผู้เรี ยน
ของศู นย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช

รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน
โครงการ
รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิที่เข้าร่ วมประชุมการประเมินด้านผลผลิต
ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ
หนังสื อเชิญและหนังสื อขอความอนุเคราะห์
โครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดสุ โขทัย และคาสัง่ คณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
ภาพกิจกรรมตลอดระยะเวลาในการประเมินโครงการด้านต่างๆ
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ภาคผนวก ก
รายชื่ อผู้เชี่ยวชาญทีต่ รวจสอบคุณภาพ
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการประเมินโครงการ
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รายชื่ อผู้เชี่ยวชาญ
ทีต่ รวจสอบเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการประเมินโครงการ
รศ.ดร.มนสิ ช สิ ทธิสมบูรณ์
รศ.ดร.ภาณุวฒั น์ ภักดีวงศ์
นายศักดา เรื องเดช
ดร.เฉลิม ฟักอ่อน

ดร.สุ รางค์ วิสุทธิสระ

ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรี ยนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก
ผูท้ รงคุณวุฒิ
อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1
ผูท้ รงคุณวุฒิ
อดีตผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุ โลก
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ภาคผนวก ข
รายชื่ อผู้ทรงคุณวุฒิทเี่ ข้ าร่ วมประชุมเพื่อประเมินคุณภาพของแหล่งเรียนรู้
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รายชื่ อผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 9 คน
ทีเ่ ข้ าร่ วมประชุมเพื่อประเมินคุณภาพของแหล่งเรียนรู้
วันพุธ ที่ 28 เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00น.
ห้ องประชุมภูมสิ ุ โข (ทุ่งทะเลหลวง) อาเภอเมือง จังหวัดสุ โขทัย
***************************************
รศ.ดร.มนสิ ช สิ ทธิสมบูรณ์
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผช.ดร.อนุชา ภูมิสิทธิพร
ประธานหลักสู ตรสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
(ระดับปริ ญญาเอก) คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ดร.วุฒิศกั ดิ์ เหล็กคา
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์
ดร.อนงค์ พืชสิ งห์
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
นายประจวบ ลังกาวงศ์
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
นายศักดา เรื องเดช
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรี ยนพิษณุ โลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก
นางสุ รัญจิต วรรณนวล
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดลาปาง
ดร.สุ รางค์ วิสุทธิสระ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
อดีตผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุ โลก
ดร.วิชุดา โชคภูเขียว
รองผูอ้ านวยการชานาญการพิเศษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9

109

ภาคผนวก ค
ผลการวิเคราะห์ ความสอดคล้อง
ด้ วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index of Item-Objective Congruence : IOC)
ตามความคิดเห็นของผู้ เชี่ ยวชาญ
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แบบสอบถามความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ ของโครงการ
ข้ อที่
1. วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
2. วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้อง
กับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2562
3. วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้อง
กับนโยบายของสานักบริ หารงาน
การศึกษาพิเศษ ปี 2562
4. วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้อง
กับนโยบายของสถานศึกษา ปี 2562
5. วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
สุโขทัย
6. วัตถุประสงค์ของโครงการมี
ความสอดคล้องกับความต้องการจาเป็ น
ของผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการจาเป็ นพิเศษ
7. วัตถุประสงค์ของโครงการมี
ความสอดคล้องกับความต้องการ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
8. วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้อง
กับความต้องการของผูป้ กครอง และครู
9. วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน
10. วัตถุประสงค์ของโครงการมี
ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศที่เป็ นที่ต้ งั ของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุโขทัย
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ผลการวิเคราะห์ ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ ของโครงการ
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mean
กลุ่มสู ง
2.41
4.58
4.32
2.37
3.48
4.52
4.61
3.22
2.24
4.42

Mean
กลุ่มตา่
2.12
4.39
4.23
2.12
2.21
4.43
4.26
2.32
2.17
4.35

S
กลุ่มสู ง
2.33
4.48
4.39
2.33
2.36
4.52
4.42
2.32
2.30
4.44

S
กลุ่มตา่
2.08
4.29
4.06
2.08
2.05
4.33
4.09
2.07
2.03
4.25

กลุ่มสู ง/ตา่ ค่ าจาแนก t
(25%)
8
34.51
8
89.55
8
51.92
8
34.51
8
28.24
8
89.03
8
51.69
8
35.51
8
31.12
8
90.74

หมายเหตุ

สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสอบถามความสอดคล้ องของวัตถุประสงค์ ของโครงการ
1. จานวนข้อของแบบสอบถาม
10
2. จานวนผูต้ อบ (ฉบับ)
30
3. ความแปรปรวนรายข้อ (Si)
0.50
4. ความแปรปรวนทั้งฉบับ (St)
0.53
5. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
0.51
6. คะแนนเฉลี่ยทั้งกลุ่ม (Mean)
4.53
7. ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ (Coefficient Alpha)
0.75
Sakorn Saengphueng [sksakorn@yahoo.com] The Supervisory Unit ,Educ.Region 8,
Chiang Mai.T.053-219267

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ผลการวิเคราะห์ ความสอดคล้อง
ด้ วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index of Item-Objective Congruence : IOC)
แบบสอบถามความพร้ อมของปัจจัยเบื้องต้ น
ข้ อที่
ด้ านบุคลากร
1) ผูร้ ับผิดชอบโครงการมีความพร้อมใน
การดาเนินโครงการ และมีความรู ้ใน
การดาเนินโครงการ
2) ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการพร้อมที่จะให้ความ
ร่ วมมือในการทากิจกรรมการดาเนิน
โครงการ
3) ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพร้อมและ
มีความเข้าใจในโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดสุโขทัย
ด้ านงบประมาณ
4) งบประมาณมีความพร้อมได้รับจัดสรรอย่าง
เพียงพอในการดาเนินการตามโครงการ
5) งบประมาณมีความพร้อมสามารถเบิกจ่าย
ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ
6) งบประมาณมีความพร้อมที่จะเอื้ออานวย
ความสะดวกต่อการดาเนินการตาม
โครงการ
ด้ านวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่
7) วัสดุ อุปกรณ์มีความพร้อมสาหรับ
การดาเนินการตามโครงการ
8) สภาพภายในอาคารมีความพร้อมสาหรับ
การดาเนินการตามโครงการ
9) สภาพภายนอกอาคารมีความพร้อมสาหรับ
การดาเนินการตามโครงการ
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ข้ อที่
10) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้
และเทคโนโลยีมีความพร้อมทันสมัย
11) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้
และเทคโนโลยี มีความพร้อมกับ
การจัดกิจกรรมตามโครงการ
ด้ านการบริหารจัดการ
12) มีคาสัง่ ที่มีความพร้อมใน
การมอบหมายผูร้ ับผิดชอบงานต่าง ๆ
ในการดาเนินการตามโครงการ
13) มีการ แต่งตั้งคณะกรรมการที่มี
ความพร้อมสาหรับการดาเนินการ
ตามโครงการ
14) ประสานงานด้านต่าง ๆ มีความพร้อม
สาหรับการดาเนินงานตามโครงการ
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ผลการวิเคราะห์ ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามความพร้ อมของปัจจัยเบื้องต้ น
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Mean
กลุ่มสู ง
2.31
4.43
4.39
2.22
4.28
4.51
4.64
2.21
2.79
4.65
4.38
2.34
4.51
2.91

Mean
กลุ่มตา่
2.21
4.39
4.23
2.21
4.26
4.43
4.26
2.20
2.17
4.35
4.23
2.21
4.42
2.21

S
กลุ่มสู ง
2.33
4.48
4.39
2.33
4.42
4.52
4.42
2.32
2.30
4.44
4.39
2.33
4.51
2.33

S
กลุ่มตา่
2.08
4.29
4.06
2.08
4.09
4.33
4.09
2.07
2.03
4.25
4.06
2.08
4.32
2.08

กลุ่มสู ง/ตา่ ค่ าจาแนก t
(25%)
8
34.51
8
89.55
8
51.92
8
34.51
8
51.69
8
89.03
8
51.69
8
35.51
8
31.12
8
90.74
8
51.92
8
34.51
8
89.10
8
34.51

สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสอบถามความพร้ อมของปัจจัยเบื้องต้ น
1. จานวนข้อของแบบสอบถาม
14
2. จานวนผูต้ อบ (ฉบับ)
30
3. ความแปรปรวนรายข้อ (Si)
0. 64
4. ความแปรปรวนทั้งฉบับ (St)
0.81
5. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
0.69
6. คะแนนเฉลี่ยทั้งกลุ่ม (Mean)
4.24
7. ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ (Coefficient Alpha)
0.89
Sakorn Saengphueng [sksakorn@yahoo.com] The Supervisory Unit ,Educ.Region 8,
Chiang Mai.T.053-219267

หมายเหตุ
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ผลการวิเคราะห์ ความสอดคล้อง
ด้ วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index of Item-Objective Congruence : IOC)
แบบสอบถามความเหมาะสมของกระบวนการ
รายการ
การวางแผน (Plan)
1) มีการประชุมปรึ กษาหารื อร่ วมกัน
เกี่ยวกับแนวทางการดาเนินการ
โครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
2) มีการวางแผนเตรี ยมความพร้อมด้าน
ปั จจัยเบื้องต้นในการดาเนินงานตาม
โครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
3) มีการกาหนดปฏิทินการดาเนินการ
ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
การลงมือปฏิบัติ (Do)
4) มีการพัฒนาและใช้แหล่งเรี ยนรู ้
สวนกระตุน้ ประสาทสัมผัส
โดยการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน
ผูป้ กครองและครู
5) มีการพัฒนาและใช้แหล่งเรี ยนรู ้
สวนพฤกษศาสตร์ โดยการมี
ส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง
และครู
6) มีการพัฒนาและใช้แหล่งเรี ยนรู ้
สวนครัวรั้วกินได้ “ตามรอยพ่อ อย่าง
พอเพียง” โดยการมีส่วนร่ วมของ
ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครองและครู
7) มีการพัฒนาและใช้แหล่งเรี ยนรู ้
สวนหย่อม โดยการมีส่วนร่ วมของ
ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครองและครู
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รายการ
8) มีการพัฒนาและใช้แหล่งเรี ยนรู ้หอ้ ง
สมุดเคลื่อนที่ มีชีวติ โดยการมีส่วน
ร่ วมของผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง และครู
9) มีการพัฒนาและใช้แหล่งเรี ยนรู ้
ห้องศูนย์กระจายสื่ อโดยการมีส่วน
ร่ วมของผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง และครู
10) มีการพัฒนาและใช้แหล่งเรี ยนรู ้
ศูนย์การเรี ยนรู ้ทกั ษะการดารงชีวติ
โดยการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน
ผูป้ กครองและครู
11) มีการพัฒนาและใช้แหล่งเรี ยนรู ้
สนามกีฬาเปตอง เพื่อสุขภาพ โดย
การมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง
และครู
การตรวจสอบ (Check)
12) มีคณะกรรมการนิเทศ กากับติดตาม
และประเมินผลการดาเนินโครงการ
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
13) มีการประเมินผลการพัฒนา
แหล่งเรี ยนรู ้เป็ นระยะและต่อเนื่อง
14)มีการประเมินผลพัฒนาการของ
ผูเ้ รี ยนก่อน-หลังการใช้บริ การ
แหล่งเรี ยนรู ้ทุกแหล่งเรี ยนรู ้
ที่พฒั นาขึ้นตามโครงการ
การปรับปรุง (Action)
15) ให้ขอ้ เสนอแนะอย่างต่อเนื่อง
ระหว่างดาเนินโครงการเมื่อ
เกิด ปั ญหาหรื อมีอปุ สรรค
เพื่อปรับปรุ งและพัฒนา
16) ยกย่องชมเชยผูร้ ับผิดชอบโครงการ
ที่มีผลการดาเนินโครงการที่ดี

1

2

ผู้เชี่ยวชาญ
3

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

0

0

+1

3

0.6

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

0

0

+1

3

0.6

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

0

0

+1

3

0.6

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

4

5

SUM
(N)

IOC

117

ผลการวิเคราะห์ ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามความเหมาะสมของกระบวนการ
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Mean
กลุ่มสู ง
2.23
4.41
4.35
2.27
4.31
4.58
4.37
2.64
2.39
4.54
476
2.61
4.58
2.82
2.96
2.36

Mean
กลุ่มตา่
2.21
4.39
4.23
2.21
4.26
4.43
4.26
2.20
2.17
4.35
4.23
2.21
4.42
2.21
2.21
2.20

S
กลุ่มสู ง
2.33
4.48
4.39
2.33
4.42
4.52
4.42
2.32
2.30
4.44
4.39
2.33
4.51
2.33
2.33
2.32

S
กลุ่มตา่
2.08
4.27
4.06
2.08
4.09
4.33
4.09
2.07
2.03
4.25
4.06
2.08
4.32
2.08
2.08
2.07

กลุ่มสู ง/ตา่ ค่ าจาแนก t
(25%)
8
34.51
8
89.55
8
51.92
8
34.51
8
51.69
8
89.03
8
51.69
8
35.51
8
31.12
8
90.74
8
51.92
8
34.51
8
89.10
8
34.51
8
34.51
8
35.51

สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสอบถามความเหมาะสมของกระบวนการ
1. จานวนข้อของแบบสอบถาม
16
2. จานวนผูต้ อบ (ฉบับ)
30
3. ความแปรปรวนรายข้อ (Si)
0.64
4. ความแปรปรวนทั้งฉบับ (St)
0.49
5. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
0.81
6. คะแนนเฉลี่ยทั้งกลุ่ม (Mean)
3.63
7. ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ (Coefficient Alpha)
0.90
Sakorn Saengphueng [sksakorn@yahoo.com] The Supervisory Unit ,Educ.Region 8,
Chiang Mai.T.053-219267

หมายเหตุ
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ผลการวิเคราะห์ ความสอดคล้อง
ด้ วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index of Item-Objective Congruence : IOC)
ด้ านผลผลิต
แบบประเมินความสามารถของผู้เรียนก่อน-หลัง การใช้ บริการแหล่งเรียนรู้
ผู้เชี่ ยวชาญ
SUM
(N)
1
2
3
4
5
ความสามารถของผู้เรียนหลังจากใช้ บริการแหล่ งเรียนรู้ สวนกระตุ้นประสาทสั มผัส
1) สามารถยืนโดยอิสระด้วยขา
ทั้งสองข้างได้
+1
+1
+1
+1
+1
5
2) สามารถเดินบนเส้นทางที่
กาหนดได้
+1
+1
+1
+1
+1
5
3) สามารถเดินขึ้น – ลง พื้นที่
ต่างระดับได้
+1
+1
+1
+1
+1
5
4) สามารถกระโดดสองขาได้
+1
+1
+1
+1
+1
5
5) สามารถกระโดดจากที่สูงลงสู่
ที่ต่าได้
+1
+1
+1
+1
+1
5
6) รู ้จกั สภาพผิวสัมผัส ร้อน-เย็น
+1
+1
+1
+1
+1
5
7) สามารถเปรี ยบเทียบขนาดของ
วัตถุที่มีความสั้น – ยาว
เล็ก – ใหญ่ กว้าง – แคบได้
+1
+1
+1
+1
+1
5
8) สามารถเปรี ยบเทียบระยะทาง
ใกล้-ไกลได้
+1
+1
+1
+1
+1
5
9) สามารถเปรี ยบเทียบ
ความสู ง – ต่า ได้
+1
+1
+1
+1
+1
5
10) สามารถเปรี ยบเทียบลักษณะ
ของพื้นผิวสัมผัสได้
+1
+1
+1
+1
+1
5
ความสามารถของผู้เรียนหลังจากใช้ บริการแหล่ งเรียนรู้ สวนพฤกศาสตร์
11) ชี้บอกชื่อของต้นไม้
+1
+1
+1
+1
+1
5
รายการ

IOC

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
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รายการ

1
+1

ผู้เชี่ ยวชาญ
2
3
4
+1
+1
+1

5
+1

SUM
(N)
5

IOC
1

12) ชี้บอกส่ วนประกอบของต้นไม้
13) สามารถบอกวิธีการดูแล และ
รดน้ าต้นไม้
+1
+1
+1
+1
+1
5
1
14) สามารถบอกขั้นตอน หรื อ
วิธีการดูแลต้นไม้
+1
+1
+1
+1
+1
5
1
15) มีความรับผิดชอบในการดูแล
ต้นไม้
+1
+1
+1
+1
+1
5
1
16) ชี้บอกกลิ่น สี และลักษณะของ
ดอกไม้
+1
+1
+1
+1
+1
5
1
ความสามารถของผู้เรียนหลังจากใช้ บริการแหล่ งเรียนรู้ สวนครัว รั้วกินได้ ตามรอยพ่ ออย่ างพอเพียง
17) สามารถเตรี ยมพื้นที่ และเตรี ยม
ดินสาหรับปลูกได้
+1
+1
+1
+1
+1
5
1
18) สามารถจัดหาพันธุ์ผกั ที่จะใช้
ในการปลูกได้
+1
+1
+1
+1
+1
5
1
19) บอกขั้นตอนวิธีการปลูกผัก
สวนครัว
+1
+1
+1
+1
+1
5
1
20) สามารถปลูกผักสวนครัวได้
+1
+1
+1
+1
+1
5
1
21) สามารถใช้อุปกรณ์การปลูกผัก
สวนครัวได้อย่างถูกต้อง
+1
+1
+1
+1
+1
5
1
22) สามารถดูแลแปลงผักของ
ตนเองได้
+1
+1
+1
+1
+1
5
1
23) สามารถเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ
เข้าที่หลังจากใช้งานแล้ว
+1
+1
+1
+1
+1
5
1
24) สามารถจาแนกผัก และผลไม้ ได้ +1
+1
+1
+1
+1
5
1
ความสามารถของผู้เรียนหลังจากใช้ บริการแหล่ งเรียนรู้ สวนหย่ อม
25) สามารถเล่นโดยใช้จินตนาการ
กับสิ่ งของที่อยูใ่ นสวนหย่อม
+1
+1
+1
+1
+1
5
1
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รายการ

1

ผู้เชี่ ยวชาญ
2
3
4

5

26) สามารถเล่นอย่างอิสระ และ
เป็ นกลุ่มอย่างมีความสุ ข
+1
+1
+1
+1
+1
27) สามารถรับรู ้ และแสดงออก
ทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม
+1
+1
+1
+1
+1
28) มีความเสี ยสละ เช่น แบ่งปั นให้
เพื่อนๆ เล่น กับสิ่ งของที่เล่น
บริ เวณสวนหย่อม
+1
+1
+1
+1
+1
29) สามารถบอกสิ่ งของจาลอง
ต่าง ๆ อยูใ่ นสวนหย่อมได้
+1
+1
+1
+1
+1
30) สามารถปฎิบตั ิตามกฎกติกา
การใช้สวนหย่อม เป็ นต้น
+1
+1
+1
+1
+1
ความสามารถของผู้เรียนหลังจากใช้ บริการแหล่ งเรียนรู้ ห้ องสมุดเคลื่อนที่ มีชีวติ
31) สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้
+1
+1
+1
+1
+1
32) สามารถปฎิบตั ิตามกฎกติกา
ของการใช้ห้องสมุดเคลื่อนที่มีชีวติ
+1
+1
+1
+1
+1
33) สามารถเลือกหนังสื อที่ตนเอง
ชอบได้
+1
+1
+1
+1
+1
34) สามารถหยิบหนังสื อที่ตนเอง
ชอบได้
+1
+1
+1
+1
+1
35) สามารถเก็บหนังสื อที่ตนเอง
อ่านเสร็ จเข้าที่ได้
+1
+1
+1
+1
+1
36) สามารถบอกขั้นตอนใน
การยืมหนังสื อ
+1
+1
+1
+1
+1
ความสามารถของผู้เรียนหลังจากใช้ บริการแหล่ งเรียนรู้ ศู นย์ กระจายสื่ อ
37) ชี้บอกพยัญชนะไทย
+1
+1
+1
+1
+1
38) ชี้บอกสระในภาษาไทย
+1
+1
+1
+1
+1
39) ชี้บอกวรรณยุกต์ในภาษาไทย
+1
+1
+1
+1
+1

SUM
(N)

IOC

5

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5
5
5

1
1
1
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ผู้เชี่ ยวชาญ
SUM
(N) IOC
1
2
3
4
5
40) อ่านออกเสี ยงพยัญชนะได้
+1
+1
+1
+1
+1
5
1
41) อ่านออกเสี ยงสระได้
+1
+1
+1
+1
+1
5
1
42) อ่านออกเสี ยงวรรณยุกต์ได้
+1
+1
+1
+1
+1
5
1
43) เขียนพยัญชนะไทยได้
+1
+1
+1
+1
+1
5
1
ความสามารถของผู้เรียนหลังจากใช้ บริการแหล่ งเรียนรู้ ศู นย์ การเรียนรู้ ทกั ษะการดารงชี วติ
44) สามารถหุงข้าวได้
+1
+1
+1
+1
+1
5
1
45) สามารถแต่งกายได้
+1
+1
+1
+1
+1
5
1
46) สามารถซักเสื้ อผ้าได้
+1
+1
+1
+1
+1
5
1
47) สามารถทาความสะอาดหลัง
ขับถ่ายได้
+1
+1
+1
+1
+1
5
1
48) สามารถดูแลสุ ขอนามัยของ
ตนเองได้
+1
+1
+1
+1
+1
5
1
49) สามารถเก็บสิ่ งของต่าง ๆ เข้าที่ได้ +1
+1
+1
+1
+1
5
1
50) สามารถกวาดบ้านได้
+1
+1
+1
+1
+1
5
1
51) สามารถถูบา้ นได้
+1
+1
+1
+1
+1
5
1
52) สามารถปูที่นอนได้
+1
+1
+1
+1
+1
5
1
53) สามารถเก็บที่นอนได้
+1
+1
+1
+1
+1
5
1
ความสามารถของผู้เรียนหลังจากใช้ บริการแหล่ งเรียนรู้ สนามเปตองเพื่อสุ ขภาพ
54) สามารถเล่นกีฬาเปตองได้
+1
+1
+1
+1
+1
5
1
55) สามารถเล่นตามกติกาได้
+1
+1
+1
+1
+1
5
1
56) สามารถเล่นอิสระได้
+1
+1
+1
+1
+1
5
1
57) สามารถเล่นกับเพื่อนหนึ่งต่อ
หนึ่งได้
+1
+1
+1
+1
+1
5
1
58) สามารถเล่นกับเพื่อนเป็ นกลุ่ม
2 – 3 คน
+1
+1
+1
+1
+1
5
1
59) สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่าง
เหมาะสม
+1
+1
+1
+1
+1
5
1
รายการ
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รายการ
60) สามารถปฏิบตั ิตามกติกาหรื อ
มารยาทของกีฬาเปตองได้

1

ผู้เชี่ ยวชาญ
2
3
4

+1

+1

+1

+1

5

SUM
(N)

IOC

+1

5

1
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ผลการวิเคราะห์ ค่าความเชื่ อมั่นของแบบประเมินความสามารถของผู้เรียน
ก่อน-หลัง การใช้ บริการแหล่ งเรียนรู้
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Mean
กลุ่มสู ง
2.10
2.00
1.87
2.32
2.17
2.13
2.49
2.47
2.36
4.52
4.84
3.49
2.64
2.56
4.01
4.59
3.65
3.54
3.20
3.50
2.95
2.78
2.53
3.10
3.05
2.63
3.20
3.00
4.50

Mean
กลุ่มตา่
1.80
1.90
1.73
2.03
2.06
2.00
2.03
2.16
2.10
4.23
3.96
2.20
1.90
2.00
2.10
4.13
1..90
1.90
2..10
2.00
2.00
2.10
2.03
2.03
2.10
1.90
2.00
2.10
4.33

S
กลุ่มสู ง
2.10
2.17
2.03
2.35
2.35
2.39
2.34
2.37
2.45
2.42
4.55
4.25
2.48
2.43
2.34
2.06
2.43
2.34
2.30
2.20
2.42
2.42
2.37
2.35
2.42
2.23
2.33
2.42
4.45

S
กลุ่มตา่
1.50
1.63
1.44
1.72
1.72
1.74
1.66
1.70
1.89
1.78
3.91
3.68
1.92
1.77
1.66
1.48
1.77
1.66
1.63
1.60
1.78
1.78
1.70
1.72
1.78
1.57
1.67
1.78
3.81

กลุ่มสู ง/ตา่ ค่ าจาแนก t
(25%)
.236
12.25
.120
14.62
.030
12.10
-.330
13.10
.128
13.10
-.491
13.04
-.067
12.04
-.100
12.52
-.162
15.89
.408
13.61
.170
27.01
.318
28.40
.163
15.83
.167
13.00
.035
12.04
.364
12.50
-.123
13.00
.251
12.04
.056
12.10
.297
12.96
.088
13.61
.228
13.61
-.259
12.52
.017
13.10
.408
13.61
.567
11.76
.030
12.58
.408
13.61
.009
26.31

หมายเหตุ
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ข้ อที่
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Mean
กลุ่มสู ง
2.20
2.50
3.00
3.10
3.35
2.47
2.38
3.62
3.23
4.10
2.13
2.36
3.32
3.31
2.43
2.32
2.48
2.14
3.10
2.21
2.34
3.15
3.10
4.10
2.10
3.00
3.14
2.5
3.5
2.98
2.34

Mean
กลุ่มตา่
1.90
1.90
2.10
2.00
2.00
1.76
1.90
2.00
2.10
3.96
1.90
1.90
2.10
2.00
2.00
1.76
1.90
2.00
2.10
1.76
1.90
2.00
2.1
3.80
1.90
2.00
2.10
1.90
2.00
2.10
2.10

S
กลุ่มสู ง
2.20
2.23
2.42
2.60
2.60
2.61
2.61
2.61
2.62
2.62
2.63
2.63
2.64
2.64
2.64
2.65
2.65
2.66
2.66
2.67
2.67
2.67
2.68
2.68
2.69
2.69
2.70
2.70
2.70
2.71
2.71

S
กลุ่มตา่
1.60
1.57
1.78
1.95
1.95
1.95
1.95
1.96
1.96
1.96
1.97
1.97
1.97
1.98
1.98
1.98
1.99
1.99
1.99
1.99
2.00
2.00
2.00
2.01
2.01
2.01
2.02
2.02
2.02
2.03
2.03

กลุ่มสู ง/ตา่ ค่ าจาแนก t
(25%)
.199
12.96
.171
11.76
.161
13.61
-.124
13.90
0.44
13.90
0.10
11.27
0.57
11.76
0.03
12.58
0.41
13.61
0.26
26.87
0.20
12.96
0.17
11.76
0.16
13.61
-0.12
13.90
0.44
13.90
0.10
11.27
0.57
11.76
0.03
12.58
0.41
13.61
0.10
11.27
0.57
11.76
0.03
12.58
0.41
13.61
0.41
13.61
-0.14
28.37
0.41
13.61
-0.11
27.35
0.57
11.76
0.03
12.58
0.41
13.61
0.41
13.61

หมายเหตุ
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลแบบประเมินความสามารถของผู้เรียนก่ อน-หลัง การใช้ บริการ
แหล่ งเรียนรู้
1. จานวนข้อของแบบสอบถาม
60
2. จานวนผูต้ อบ (ฉบับ)
30
3. ความแปรปรวนรายข้อ (Si)
0.5
4. ความแปรปรวนทั้งฉบับ (St)
0.43
5. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
0.19
6. คะแนนเฉลี่ยทั้งกลุ่ม (Mean)
2.20
7. ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ (Coefficient Alpha)
0.71
Sakorn Saengphueng [sksakorn@yahoo.com] The Supervisory Unit ,Educ.Region 8,
Chiang Mai.T.053-219267
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ผลการวิเคราะห์ ความสอดคล้อง
ด้ วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index of Item-Objective Congruence : IOC)
ประเด็นการประเมินคุณภาพของแหล่งเรียนรู้โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเด็นการสนทนา
1. แหล่งเรี ยนรู ้แต่ละแหล่ง
มีความปลอดภัย
2. แหล่งเรี ยนรู ้แต่ละแหล่ง
มีความทนทาน
3. แหล่งเรี ยนรู ้แต่ละแหล่ง
มีความสวยงาม
4. แหล่งเรี ยนรู ้แต่ละแหล่ง
มีความเป็ นประโยชน์

ผู้เชี่ยวชาญ
3
4

5

SUM
(N)

IOC

1

2

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1
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ภาคผนวก ง
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการประเมินโครงการ
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เครื่ องมือสาหรับการประเมิน (ก่อนดาเนินโครงการ)
ด้ านบริบท และด้ านปัจจัยเบื้องต้ น
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แบบสอบถามความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ ของโครงการ
ตามโครงการพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู้ สาหรับผู้เรียนของศูนย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีจานวน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ลักษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการ ก่อน
ดาเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
สุ โขทัย ลักษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
2. ผูต้ อบแบบสอบถาม คือ ครู
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ✓ลงใน ( ) ตามสถานภาพที่เป็ นจริ ง
1. เพศ ( ) ชาย

( ) หญิง

2. อายุ ( ) 20 – 30 ปี ( ) 31 – 40 ปี ( ) 41 ปี ขึ้นไป
3. ตาแหน่ง ( ) ครู ( ) พนักงานราชการ
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนา
แหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ✓ลงในรายการที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน โดยตัวเลข
ในหัวตารางมีความหมาย ดังนี้
5 หมายถึง มีความสอดคล้อง ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความสอดคล้อง ในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความสอดคล้อง ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความสอดคล้อง ในระดับ น้อย
1 หมายถึง มีความสอดคล้อง ในระดับ น้อยที่สุด
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ที่
1
2

3

4
5

6

7

8
9
10

รายการ
วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้อง
กับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2562
วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้อง
กับนโยบายของสานักบริ หารงาน
การศึกษาพิเศษ ปี 2562
วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้อง
กับนโยบายของสถานศึกษา ปี 2562
วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
สุโขทัย
วัตถุประสงค์ของโครงการมี
ความสอดคล้องกับความต้องการจาเป็ น
ของผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการจาเป็ นพิเศษ
วัตถุประสงค์ของโครงการมี
ความสอดคล้องกับความต้องการ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้อง
กับความต้องการของผูป้ กครอง และครู
วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน
วัตถุประสงค์ของโครงการมี
ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศที่เป็ นที่ต้ งั ของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุโขทัย

5

ระดับความสอดคล้อง
4
3
2

1
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แบบสอบถามความพร้ อมของปัจจัยเบื้องต้ น
ตามโครงการพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู้ สาหรับผู้เรียน
ของศู นย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ปี การศึกษา 2562
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีจานวน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ลักษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของปั จจัยเบื้องต้นก่อนดาเนินโครงการ
พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ลักษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
2. ผูต้ อบแบบสอบถาม คือ ครู
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ✓ลงใน ( ) ตามสถานภาพที่เป็ นจริ ง
1. เพศ

( ) ชาย

( ) หญิง

2. อายุ

( ) 20 – 30 ปี

( ) 31 – 40 ปี

3. ตาแหน่ง ( ) ครู

( ) 41 ปี ขึ้นไป

( ) พนักงานราชการ

ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของปั จจัยเบื้องต้นก่อนดาเนินโครงการพัฒนา
แหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ✓ลงในรายการที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านโดยตัวเลข
ในหัวตารางมีความหมาย ดังนี้
5 หมายถึง มีความพร้อม ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความพร้อม ในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความพร้อม ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความพร้อม ในระดับ น้อย
1 หมายถึง มีความพร้อม ในระดับ น้อยที่สุด
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ที่

รายการ

ด้ านบุคลากร
1 ผูร้ ับผิดชอบโครงการมีความพร้อมใน
การดาเนินโครงการ และมีความรู ้ใน
การดาเนินโครงการ
2 ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการพร้อมที่จะให้ความ
ร่ วมมือในการทากิจกรรมการดาเนิน
โครงการ
3
ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพร้อมและ
มีความเข้าใจในโครงการพัฒนาแหล่ง
เรี ยนรู ้ สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุโขทัย
ด้ านงบประมาณ
4 งบประมาณมีความพร้อมได้รับจัดสรร
อย่างเพียงพอในการดาเนินการตาม
โครงการ
5 งบประมาณมีความพร้อมสามารถ
เบิกจ่ายได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ
6 งบประมาณมีความพร้อมที่จะ
เอื้ออานวยความสะดวกต่อการ
ดาเนินการตาม โครงการ
ด้ านวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่
7 วัสดุ อุปกรณ์มีความพร้อมสาหรับ
การดาเนินการตามโครงการ
8 สภาพภายในอาคารมีความพร้อม
สาหรับการดาเนินการตามโครงการ
9 สภาพภายนอกอาคารมีความพร้อม
สาหรับการดาเนินการตามโครงการ
10 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้
และเทคโนโลยีมีความพร้อมทันสมัย
11 วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี มีความ
พร้อมกับการจัดกิจกรรมตามโครงการ

5

ระดับความพร้ อม
4
3
2

1
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ที่

รายการ

ด้ านการบริหารจัดการ
12 มีคาสัง่ ที่มีความพร้อมใน
การมอบหมายผูร้ ับผิดชอบงานต่าง ๆ
ในการดาเนินการตามโครงการ
13 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มี
ความพร้อมสาหรับการดาเนินการ
ตามโครงการ
14 ประสานงานด้านต่าง ๆ มีความพร้อม
สาหรับการดาเนินงานตามโครงการ

5

ระดับความพร้ อม
4
3
2

1
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เครื่ องมือสาหรับประเมิน (ระหว่างดาเนินการโครงการ)
ด้ านกระบวนการ
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แบบสอบถามความเหมาะสมของกระบวนการ
ตามโครงการพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู้ สาหรับผู้เรียนของศูนย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีจานวน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ลักษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการระหว่างการดาเนิน
โครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ลักษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
2. ผูต้ อบแบบสอบถาม คือ ครู
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ✓ลงใน ( ) ตามสถานภาพที่เป็ นจริ ง
1. เพศ

( ) ชาย

( ) หญิง

2. อายุ

( ) 20 – 30 ปี

( ) 31 – 40 ปี

3. ตาแหน่ง ( ) ครู

( ) 41 ปี ขึ้นไป

( ) พนักงานราชการ

ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั ิตามกระบวนการระหว่างการ
ดาเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
สุ โขทัย
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ✓ลงในรายการที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านโดยตัวเลข
มีความหมาย ดังนี้
5 หมายถึง มีความเหมาะสม ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความเหมาะสม ในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความเหมาะสม ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความเหมาะสม ในระดับ น้อย
1 หมายถึง มีความเหมาะสม ในระดับ น้อยที่สุด
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ที่

รายการ

การวางแผน (Plan)
1 มีการประชุมปรึ กษาหารื อร่ วมกัน
เกี่ยวกับแนวทางการดาเนินการโครงการ
พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
2 มีการวางแผนเตรี ยมความพร้อมด้าน
ปั จจัยเบื้องต้นในการดาเนินงานตาม
โครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
3 มีการกาหนดปฏิทินการดาเนินการตาม
โครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
การลงมือปฏิบัติ (Do)
4 มีการพัฒนาและใช้แหล่งเรี ยนรู ้
สวนกระตุน้ ประสาทสัมผัส โดย
การมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง
และครู
5 มีการพัฒนาและใช้แหล่งเรี ยนรู ้
สวนพฤกษศาสตร์ โดยการมีส่วนร่ วม
ของผูเ้ รี ยน ผูป้ กครองและครู
6 มีการพัฒนาและใช้แหล่งเรี ยนรู ้
สวนครัวรั้วกินได้ “ตามรอยพ่ออย่าง
พอเพียง” โดยการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน
ผูป้ กครองและครู
7 มีการพัฒนาและใช้แหล่งเรี ยนรู ้
สวนหย่อม โดยการมีส่วนร่ วมของ
ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครองและครู
8 มีการพัฒนาและใช้แหล่งเรี ยนรู ้
ห้องสมุดเคลื่อนที่ มีชีวติ โดยการมีส่วน
ร่ วมของผูเ้ รี ยน ผูป้ กครองและครู
9 มีการพัฒนาและใช้แหล่งเรี ยนรู ้หอ้ ง
ศูนย์กระจายสื่ อโดยการมีส่วนร่ วมของ
ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครองและครู

5

ระดับความเหมาะสม
4
3
2

1
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ที่
10

รายการ

มีการพัฒนาและใช้แหล่งเรี ยนรู ้
ศูนย์การเรี ยนรู ้ทกั ษะการดารงชีวติ โดย
การมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง
และครู
11 มีการพัฒนาและใช้แหล่งเรี ยนรู ้
สนามกีฬาเปตอง เพื่อสุขภาพ โดย
การมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง
และครู
การตรวจสอบ (Check)
12 มีคณะกรรมการนิเทศ กากับติดตาม
และประเมินผลการดาเนินโครงการ
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
13 มีการประเมินผลการพัฒนา
แหล่งเรี ยนรู ้ประเมินเป็ นระยะ
และต่อเนื่อง
14 มีการประเมินผลพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
ก่อน-หลังการใช้บริ การแหล่งเรี ยนรู ้ทุก
แหล่งเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้นตามโครงการ
การปรับปรุง (Action)
15 ให้ขอ้ เสนอแนะอย่างต่อเนื่อง
ระหว่างดาเนินโครงการเมื่อเกิด ปั ญหา
หรื อมีอุปสรรคเพื่อปรับปรุ งและพัฒนา
16 ยกย่องชมเชยผูร้ ับผิดชอบโครงการ
ที่มีผลการดาเนินโครงการที่ดี

5

ระดับความเหมาะสม
4
3
2

1
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เครื่ องมือสาหรับการประเมิน (หลังสิ้นสุ ดโครงการ)
ด้ านผลผลิต
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แบบตรวจสอบรายการปริมาณของแหล่งเรียนรู้
ตามโครงการพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู้ สาหรับผู้เรียน ของศู นย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
***************************************************

คาชี้แจง ให้ทาเครื่ องหมาย ✓ ลงในตารางแสดงผลของการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้ใน
โครงการพัฒนาแหล่ งเรียนรู้ สาหรับผู้เรียน ของศูนย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย

ที่

แหล่ งเรียนรู้

1 สวนกระตุน้ ประสาทสัมผัส
2 สวนพฤกษศาสตร์
3 สวนครัว รั้วกินได้
“ตามรอยพ่อ
อย่างพอเพียง”
4 สวนหย่อม
5 ห้องสมุดเคลื่อนที่ มีชีวิต
6 ห้องศูนย์กระจายสื่ อ
7 ศูนย์การเรี ยนรู ้ ทักษะ
การดารงชีวติ
8 สนามกีฬาเปตอง
เพื่อสุ ขภาพ
ปริมาณของแหล่ งเรียนรู้

การพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู้
ดาเนินการ
อยู่ระหว่ าง
เสร็จเรียบร้ อยสมบรู ณ์
ดาเนินการ

ยังไม่ ได้
ดาเนินการ
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แบบประเมินความสามารถของผู้เรี ยน ก่ อน – หลัง
การใช้ บริการแหล่ งเรี ยนรู้ ตามโครงการพัฒนาแหล่ งเรียนรู้ สาหรับผู้เรี ยน
ของศู นย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ชื่ อ....................................................................................................................................................
วันทีป่ ระเมินก่อนการพัฒนา..........................อายุ.........................ปี ................เดือน………………
วันทีป่ ระเมินก่อนการพัฒนา..........................อายุ.........................ปี ................เดือน………………
ประเภทความพิการ........................................................................................................................
ลักษณะความพิการ........................................................................................................................
เกณฑ์ ระดับความสามารถของผู้เรียน
5 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้ดว้ ยตนเองและเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้
4 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้ดว้ ยตนเอง
3 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่นบ้างเล็กน้อย
2 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะ จากผูอ้ ื่น
1 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้โดยมีผอู ้ ื่นพาทา
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พฤติกรรมทีค่ าดหวัง

1. สวนกระตุ้นประสาทสั มผัส
1) สามารถยืนโดยอิสระด้วย
ขาทั้งสองข้างได้
2) สามารถเดินบนเส้นทางที่
กาหนดได้
3) สามารถเดินขึ้น – ลง พื้นที่
ต่างระดับได้
4) สามารถกระโดดสองขาได้
5) สามารถกระโดดจากที่สูง
ลงสู่ ที่ต่าได้
6) รู ้จกั สภาพผิวสัมผัส
ร้อน-เย็น
7) สามารถเปรี ยบเทียบขนาด
ของวัตถุที่มีความสั้น – ยาว
เล็ก – ใหญ่ กว้าง – แคบได้
8) สามารถเปรี ยบเทียบ
ระยะทางใกล้-ไกลได้
9) สามารถเปรี ยบเทียบ
ความสู ง – ต่า ได้
10) สามารถเปรี ยบเทียบ
ลักษณะของพื้นผิว
สัมผัสได้
รวม

ระดับ
ความสามารถ
ก่อน

คะแนน
ระดับ
คะแนน
ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
ก่อนใช้
หลัง
หลังใช้
บริการ
บริการ
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
แหล่ งเรียนรู้
แหล่ งเรียนรู้
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ระดับ
ความสามารถ
ก่อน

คะแนน
ระดับ
คะแนน
ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
พฤติกรรมทีค่ าดหวัง
ก่อนใช้
หลัง
หลังใช้
บริการ
บริการ
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
แหล่ งเรียนรู้
แหล่ งเรียนรู้
2. สวนพฤกษศาสตร์ ภายในสถานศึกษา
11) ชี้บอกชื่อของต้นไม้ ได้
อย่างน้อย 3 ชนิดขึ้นไป
12) ชี้บอกส่ วนประกอบของ
ต้นไม้
13) สามารถบอกวิธีการดูแล
และรดน้ าต้นไม้
14) สามารถบอกขั้นตอน หรื อ
วิธีการดูแลต้นไม้
15) มีความรับผิดชอบใน
การดูแลต้นไม้
16) ชี้บอกกลิ่น สี และลักษณะ
ของดอกไม้
รวม
3. สวนครัวรั้วกินได้ “ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง”
17) สามารถเตรี ยมพื้นที่ และ
เตรี ยมดินสาหรับปลูกได้
18) สามารถจัดหาพันธุ์ผกั ที่
จะใช้ในการปลูกได้
19) บอกขั้นตอนวิธีการ
ปลูกผักสวนครัว
20) สามารถปลูกผักสวนครัวได้
21) สามารถใช้อุปกรณ์
การปลูกผักสวนครัวได้
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พฤติกรรมทีค่ าดหวัง

ระดับ
ความสามารถ
ก่อน

คะแนน
ระดับ
คะแนน
ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
ก่อนใช้
หลัง
หลังใช้
บริการ
บริการ
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
แหล่ งเรียนรู้
แหล่ งเรียนรู้

22) สามารถดูแลแปลงผักของ

ตนเองได้
23) สามารถเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ
เข้าที่หลังจากใช้งานแล้ว
24) สามารถจาแนกผัก และ
ผลไม้ ได้
รวม
4. สวนหย่ อมภายในศู นย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
25) สามารถเล่นโดยใช้
จินตนาการกับสิ่ งของที่อยู่
ในสวนหย่อม
26) สามารถเล่นอย่างอิสระ
และเป็ นกลุ่มอย่างมี
ความสุ ข
27) สามารถรับรู ้ และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้
อย่างเหมาะสม
28) มีความเสี ยสละ เช่น
แบ่งปั นให้เพื่อนๆ เล่น
กับสิ่ งของที่เล่นบริ เวณ
สวนหย่อม
29) สามารถบอกสิ่ งของ
จาลองต่าง ๆ อยูใ่ น
สวนหย่อมได้
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พฤติกรรมทีค่ าดหวัง

30) สามารถปฎิบตั ิตามกฎ

กติกา การใช้สวนหย่อม
เป็ นต้น
รวม
5. ห้ องสมุดเคลื่อนที่ มีชีวติ
31) สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้
32) สามารถปฎิบตั ิตามกฎ
กติกาของการใช้หอ้ งสมุด
เคลื่อนที่ มีชีวติ
33) สามารถเลือกหนังสื อ
ที่ตนเองชอบได้
34) สามารถหยิบหนังสื อที่
ตนเองชอบได้
35) สามารถเก็บหนังสื อที่
ตนเองอ่านเสร็ จเข้าที่ได้
36) สามารถบอกขั้นตอนใน
การยืมหนังสื อ
รวม
6. ศูนย์ กระจายสื่ อ
37) ชี้บอกพยัญชนะไทย
38) ชี้บอกสระในภาษาไทย
39) ชี้บอกวรรณยุกต์ในภาษาไทย
40) อ่านออกเสี ยงพยัญชนะได้
41) อ่านออกเสี ยงสระได้

ระดับ
ความสามารถ
ก่อน

คะแนน
ระดับ
คะแนน
ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
ก่อนใช้
หลัง
หลังใช้
บริการ
บริการ
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
แหล่ งเรียนรู้
แหล่ งเรียนรู้
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ระดับ
ความสามารถ
ก่อน

คะแนน
ระดับ
คะแนน
ความสามารถ ความสามารถ
ความสามารถ
ก่อนใช้
หลัง
หลังใช้ บริการ
บริการ
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 แหล่ งเรียนรู้
แหล่ งเรียนรู้

42) อ่านออกเสี ยงคาที่

ผสมวรรณยุกต์ได้
43) เขียนพยัญชนะไทยได้
รวม
7. ศูนย์ การเรี ยนรู้ ทกั ษะการดารงชี วติ
44) สามารถหุ งข้าวได้
45) สามารถแต่งกายได้
46) สามารถซักเสื้ อผ้าได้
47) สามารถทาความสะอาด
หลังขับถ่ายได้
48) สามารถดูแลสุ ขอนามัย
ของตนเองได้
49) สามารถเก็บสิ่ งของต่าง ๆ
เข้าที่ได้
50) สามารถกวาดบ้านได้
51) สามารถถูบา้ นได้
52) สามารถปูที่นอนได้
53) สามารถเก็บที่นอนได้
รวม
8. สนามกีฬาเปตองเพื่อสุ ขภาพ
54) สามารถเล่นกีฬาเปตองได้
55) สามารถเล่นอิสระได้
56) ชี้บอกอุปกรณ์กีฬา
เปตองได้
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ระดับ
ความสามารถ
ก่อน

คะแนน
ระดับ
คะแนน
ความสามารถ ความสามารถ
ความสามารถ
ก่อนใช้
หลัง
หลังใช้ บริการ
บริการ
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 แหล่ งเรียนรู้
แหล่ งเรียนรู้

57) สามารถเล่นกับเพื่อนหนึ่ง

ต่อหนึ่งได้
58) สามารถเล่นกับเพื่อน
เป็ นกลุ่ม 2 – 3 คน
59) สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้
อย่างเหมาะสม
60) สามารถปฏิบตั ิตามกติกา
หรื อมารยาทของกีฬาเ
ปตองได้
รวม
รวมทั้งสิ้น
ลงชื่อ........................................................ครู /ผูป้ กครอง
(.......................................................)
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แบบสรุ ปผลการประเมินความสามารถของผู้เรียน ก่ อน – หลัง
การใช้ บริการแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาแหล่ งเรียนรู้ สาหรับผู้เรี ยน
ของศู นย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย

แหล่ งเรียนรู้

สรุ ปผลการประเมิน (คะแนน)
ก่อนการใช้
หลังการใช้
บริการ
บริการแหล่ง
แหล่ งเรียนรู้
เรียนรู้

1. สวนกระตุน้ ประสาทสัมผัส
2. สวนพฤกษศาสตร์ ภายใน
สถานศึกษา
3. สวนครัวรั้วกินได้ “ตามรอยพ่อ
อย่างพอเพียง”
4. สวนหย่อมภายในศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
สุ โขทัย
5. ห้องสมุดเคลื่อนที่ มีชีวิต
6. ศูนย์กระจายสื่ อ
7. ศูนย์การเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การดารงชีวติ
8. สนามกีฬาเปตองเพื่อสุ ขภาพ
ความก้าวหน้ าพัฒนาการของผู้เรียน โดยเฉลี่ย

ผลต่ าง

พัฒนาการ
ของผู้เรียน
(ร้ อยละ)
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(ตัวอย่ าง)ตารางบันทึกการใช้ บริการแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สาหรับผู้เรียน ศู นย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ชื่ อแหล่ งเรียนรู้ ……………………………………………………………………......…………
ชื่ อ-สกุล นักเรี ยน..............................................................................................ประเภทความพิการ..................................................................................................
ครั้งที่
วัน เดือน ปี
พฤติกรรมทีค่ าดหวัง
พฤติกรรมทีพ่ บ
ครู ผ้ รู ับผิดชอบ
1 2 3 4 5 6 7 8
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แบบบันทึกผลการใช้ แหล่ งเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สาหรับผู้เรียน ศู นย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ชื่ อแหล่ งเรียนรู้ …………………………………………………………………......…………
ประเภทความพิการ..................................................................................................
ชื่ อ-สกุล นักเรียน

พฤติกรรมทีค่ าดหวัง

จานวน
ครั้งทีใ่ ช้

พฤติกรรมของนักเรียน
ก่อนใช้
หลังใช้

พัฒนาการ
ของนักเรียน
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ประเด็นการประเมินคุณภาพของแหล่งเรียนรู้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามโครงการพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู้ สาหรับผู้เรียน ของศู นย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ในการประชุ ม วันที่ 28 เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้ องประชุ มภูมิสุโข (ทุ่งทะเลหลวง) ศูนย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ✓ลงในตารางตามความที่เป็ นจริ งที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
แหล่ งเรียนรู้

ความปลอดภัย
ปลอดภัย

ไม่
ปลอดภัย

ความทนทาน
ทนทาน

ไม่
ทนทาน

ความสวยงาม
สวยงาม

ไม่
สวยงาม

ความเป็ นประโยชน์
มี
ประโยชน์

ไม่ มี
ประโยชน์

1. สวนกระตุน้ ประสาท
สัมผัส
2. สวนพฤกษศาสตร์
3. สวนครัว รั้วกินได้
ตามรอยพ่อ อย่าง
พอเพียง”
4. สวนหย่อม
5. ห้องสมุดเคลื่อนที่ มีชีวติ
6. ห้องศูนย์กระจายสื่ อ
7. ศูนย์การเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การดารงชีวติ
8. สนามกีฬาเปตอง
เพื่อสุขภาพ

ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(.............................................)
ผูท้ รงคุณวุฒิ
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ภาคผนวก จ
- หนังสื อขอความอนุเคราะห์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
- หนังสื อเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุม
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ที่ ศธ 04007.740/ว 683

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
197 หมู่ 7 ตาบลปากแคว อาเภอเมือง
จังหวัดสุ โขทัย 64000
1 ธันวาคม 2561

เรื่ อง

เรี ยนเชิญเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ และตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือในการประเมินโครงการ

เรี ยน

.....................................................................................................................................

สิ่ งที่ส่งมาด้วย เครื่ องมือที่ใช้ จานวน 1 ชุด
ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ได้จดั โครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับ
ผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย และจัดให้มีการประเมินโครงการในทุกด้าน
จึ ง ใคร่ ข อความอนุ เคราะห์ ท่ า นเป็ นผู ้เชี่ ย วชาญ และช่ ว ยตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ น
การประเมินโครงการ ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสื อนี้ และขอความอนุ เคราะห์ท่านส่ งเครื่ องมือ
ที่ตรวจสอบแล้วกลับมาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย จักเป็ นพระคุณยิง่
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นางพัทธยา ชนะพันธ์)
ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
งานธุรการ
โทรศัพท์ และ โทรสาร 0 5564 5297
โทรศัพท์เคลื่อนที่
08 6448 2865
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สาเนาหนังสื อตามรายชื่อแนบ
1. รศ.ดร.มนสิ ช สิ ทธิสมบูรณ์
2. รศ.ดร.ภาณุวฒั น์ ภักดีวงศ์
3. นายศักดา เรื องเดช
4. ดร.เฉลิม ฟักอ่อน

5. ดร.สุ รางค์ วิสุทธิสระ

ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
โรงเรี ยนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก
ผูท้ รงคุณวุฒิ
อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาพูน เขต 1
ผูท้ รงคุณวุฒิ
อดีตผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7
จังหวัดพิษณุ โลก
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ที่ ศธ 04007.740/ว 302

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
197 หมู่ 7 ตาบลปากแคว อาเภอเมือง
จังหวัดสุ โขทัย 64000
14 สิ งหาคม 2561

เรื่ อง เรี ยนเชิญท่านเข้าร่ วมประชุมเพื่อประเมินโครงการด้านผลผลิต
เรี ยน ..............................................................................................................................................
ด้ ว ยศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ ประจ าจัง หวัด สุ โขทั ย ได้ ด าเนิ นการโครงการพั ฒ นา
แหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย เรี ยบร้อยแล้ว เพื่อเป็ นการ
ประเมิ น โครงการด้านผลผลิ ต จึ ง ใคร่ ข อเรี ย นเชิ ญ ท่ านผูท้ รงคุ ณ วุฒิ เข้าร่ วมประชุ มเพื่ อประเมิ น
คุณภาพของแหล่งเรี ยนรู ้ ในวันพุธ ที่ 28 สิ งหาคม 2562 ณ ห้องประชุมภูมิสุโข (ทุ่งทะเลหลวง) ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย อาเภอเมือง จังหวัดสุ โขทัย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นางพัทธยา ชนะพันธ์)
ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
งานธุรการ
โทรศัพท์ และ โทรสาร 0 5564 5297
โทรศัพท์เคลื่อนที่
08 6448 2865
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สาเนาหนังสื อตามรายชื่อแนบ
1. รศ.ดร.มนสิ ช สิ ทธิสมบูรณ์

2. ผช.ดร.อนุชา ภูมิสิทธิพร

3. ดร.วุฒิศกั ดิ์ เหล็กคา
4. ดร.สุ รางค์ วิสุทธิสระ

5. ดร.อนงค์ พืชสิ งห์
6. นายประจวบ ลังกาวงศ์
7. นายศักดา เรื องเดช
8. นางสุ รัญจิต วรรณนวล
9. ดร.วิชุดา โชคภูเขียว

ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานหลักสู ตรสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
(ระดับปริ ญญาเอก) คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
อดีตผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุ โลก
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรี ยนพิษณุ โลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดลาปาง
รองผูอ้ านวยการชานาญการพิเศษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น
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ภาคผนวก ฉ
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สาหรับผู้เรียน ของศู นย์ การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดสุ โขทัย
- คาสั่งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของศู นย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
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โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สาหรับผู้เรียน
ของศู นย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินงาน

: พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดสุ โขทัย
: กลุ่มบริ หารทัว่ ไป ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
: ผูบ้ ริ หาร และคณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
: 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

หลักการและเหตุผล
การจัดการศึ ก ษาส าหรั บ เด็ก พิ ก ารได้ดาเนิ น การโดยความร่ วมมื อของทุ ก ภาคส่ วนทั้ง
ภาครั ฐ และภาคเอกชนในหลากหลายรู ป แบบ ทั้ง การจัด การศึ ก ษาในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 กาหนดว่า
บุคคลย่อมมีสิทธิ เสมอกันในการรับการศึกษา และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่ แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ และ
โอกาสเสมอกัน ในการรับการศึ กษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่ รัฐต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึ งและมี
คุ ณภาพ โดยไม่ เก็บค่าใช้จ่ายจากการจัดการศึก ษาให้บุคคลซึ่ งมี ความบกพร่ องทางร่ างกาย จิ ตใจ
สติปัญญา อารมณ์ สังคม และบกพร่ องในการสื่ อสาร และเรี ยนรู ้ หรื อผูม้ ีร่างกายพิการ หรื อทุพพล
ภาพ หรื อบุคคล ซึ่ งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ ไม่มีผดู ้ ู แลหรื อด้อยโอกาส ซึ่ งรัฐบาลต้องจัดให้บุคคล
ดังกล่าว มีสิทธิ และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นพิเศษ ให้บุคคลดังกล่าวได้รับสิ่ งอานวย
ความสะดวก สื่ อ บริ ก าร และความช่ วยเหลื อ อื่ น ใดทางการศึ ก ษา ตามหลัก เกณฑ์ และวิธี ก ารที่
กาหนดในกฎกระทรวง เพื่ อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุ ณภาพชี วิตคนพิ การแห่ งชาติ ฉบับที่ 5
พ.ศ. 2560 – 2564 รวมทั้งกฎหมายและปฏิ ญญาต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องเพื่อให้คนพิการได้รับบริ การทาง
การศึกษาตรงตามความต้องการจาเป็ นพิเศษเฉพาะบุคคล และสามารถดารงชีวติ อิสระ (Independent
Living: IL) ได้ในทุ กบริ บทของสั งคมภายใต้นโยบายสังคมไทยไม่ท อดทิ้ งกัน (สานักบริ หารงาน
การศึกษาพิเศษ, 2562) ดังนั้นหน้าที่ของรัฐบาลจึงต้องปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อคนพิการให้เห็นว่า
ความพิ ก ารเป็ นเพี ย งความแตกต่ า งไม่ ใ ช่ ค วามเสี ยเปรี ยบ และคนพิ ก ารสามารถพัฒ นาได้
(อุดม เพชรสังหาร, 2546) เด็กพิการคือ เด็กที่ไม่สามารถพัฒนาความสามารถได้เต็มตามศักยภาพที่มี
อยูไ่ ด้ ด้วยวิธีการปกติตามธรรมชาติ ไม่วา่ จะเป็ นการเลี้ยงดูตามปกติ หรื อการเรี ยนการสอนตามปกติ
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ทัว่ ไป เนื่ องจากข้อจากัดบางประการที่ มี อยู่ในตัวเด็ ก ทั้งทางด้านร่ างกาย สติ ปัญ ญา พฤติ ก รรม
อารมณ์ หรื อสัมพันธภาพทางสังคม ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องมีวธิ ี การพิเศษ จัดหา ผลิตสื่ อเพิ่มเติม จัดและ
พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ให้หลากหลายและสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะทุกๆ ด้านของเด็กพิการ ให้เด็ก
พิ ก ารได้เรี ย นรู ้ ต ามธรรมชาติ เป็ นการกระตุ ้น และส่ ง เสริ ม พัฒ นาการเด็ ก อย่ า งเต็ ม ที่ และเต็ ม
ความสามารถ เมื่อเด็กพิการถึงวัยที่ควรได้รับการบริ การทางการศึกษา ผูป้ กครอง ควรได้ทราบถึ ง
สิ ทธิ ต่างๆ กระบวนการและวิธีการพัฒนาที่ เป็ นประโยชน์ ในการเข้ารับบริ การในศูนย์การศึกษา
พิ เศษอย่างถู ก ต้อ ง การกระตุ ้น ให้ เด็ ก พิ ก ารพยายามช่ ว ยเหลื อ ตนเองให้ ม ากที่ สุ ด จะท าให้ เด็ ก
พึ่งตนเองและปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ ว
แหล่ งการเรี ย นรู ้ มี ค วามส าคัญ ต่ อการจัดการศึ ก ษา พระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 ได้ ก าหนดไว้ว่ า รั ฐ ต้ อ งส่ งเสริ มการด าเนิ น งานและการจัด ตั้ ง แหล่ ง การเรี ยนรู ้
ตลอดชี วิตทุ ก รู ป แบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิ พิ ธภัณ ฑ์ หอศิ ลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ
สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศูนย์การกี ฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมู ล
และแหล่งการเรี ยนรู ้อื่นอย่างเพียงพอและมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้รัฐยังได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์
ในการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เพื่ อ ให้ ค นในสั ง คมได้มี ก ารพัฒ นาเป็ นสั ง คมแห่ ง ภู มิ ปั ญ ญา
และการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตว่า 1) มุ่งพัฒนาชี วิตให้เป็ นมนุ ษย์ที่มีความสมบู รณ์ ท้ งั ทางร่ างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชี วิต สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
ได้อย่างมีความสุ ข และ 2) มุ่งพัฒนาสังคมไทยให้เป็ นสังคมที่เข้มแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ด้าน คือ
เป็ นสั ง คมคุ ณ ภาพ สั ง คมแห่ ง ภู มิ ปั ญ ญาและการเรี ย นรู ้ สั งคมสมานฉัน ท์แ ละเอื้ อ อาทรต่ อ กัน
ในส่ ว นของสั ง คมแห่ ง ภู มิ ปั ญ ญาและการเรี ย นรู ้ จะสร้ างโอกาสให้ ค นไทยทุ ก คนมี ก ารเรี ย นรู ้
ตลอดชี วิ ต ปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงให้ ก้า วทัน กับ โลกยุ ค ข้อ มู ล ข่ า วสารและวิ ท ยาการสมัย ใหม่
มีการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ให้ทุกองค์กรและทุกส่ วนในสังคมมีความใฝ่ รู ้และพร้อมที่จะเรี ยนรู ้
อยู่ เสมอ มุ่ ง ให้ บุ ค คล ครอบครั ว ชุ ม ชน และองค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น องค์ ก รชุ ม ชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่ น ซึ่งสนับสนุน
หรื อจัดการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน เป็ นส่ วนหนึ่ งของแหล่ งการเรี ย นรู ้ เพื่ อพัฒ นาสั งคมให้ เป็ นสั งคม
แห่ ง ภู มิ ปั ญ ญาและการเรี ย นรู ้ ด้ว ยเหตุ น้ ี สถานศึ ก ษายุ ค ใหม่ จึ ง ต้อ งเชื่ อ มโยงกับ สถาบัน ต่ าง ๆ
ภายในชุ ม ชน เพื่ อ ใช้ ใ นการศึ ก ษาค้ น คว้า หาค าตอบให้ ก ั บ ผู ้เรี ยน เพื่ อ ความสมบู ร ณ์ ของ
การจัด การศึ ก ษาตามความคาดหวัง ของสั ง คมในยุค ปั จ จุ บ ั น โดยยึด หลัก การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต
ที่เน้นผูเ้ รี ยนทุกคน มีความสามารถในการเรี ยนรู ้และพัฒ นาตนเองได้ วางเป้ าหมายในการสร้างให้
คนไทยเป็ นคนเก่ง คนดี มีความสุ ข เป็ นทรัพยากรบุคคลที่สามารถพัฒนาประเทศให้เจริ ญก้าวหน้า
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ได้อ ย่า งยัง่ ยื น (รุ่ ง แก้ว แดง, 2543) ซึ่ งส่ ง ผลดี ต่ อ การจัด การศึ ก ษาโดยภาพรวม สอดคล้อ งกับ
พระราชบัญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตรา 27
ก าหนดให้ ก ารจัด ท าหลัก สู ต รสถานศึ ก ษามี ค วามสอดคล้อ งกับ สภาพปั ญ หาในชุ ม ชน สั ง คม
และภูมิปัญญา ท้องถิ่ น นอกจากนี้ มาตรา 29 กาหนดให้มีความร่ วมมือกับบุคคล ครอบครัว ชุ มชน
องค์กรชุ มชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น องค์กรเอกชน สถาบันศาสนา และสถานประกอบการ
รวมทั้งมีการนาความรู ้ ข้อมูล ข่าวสาร ภูมิปัญญา และวิทยาการต่าง ๆ มาใช้ในการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุ น
ให้มีก ารแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ การพัฒนาระหว่างชุ ม ชน (ส านักงานคณะกรรมการการศึ กษา
แห่ งชาติ, 2545) ดาริ บุญชู (2548) ได้กล่าวถึ ง ความสาคัญของแหล่งการเรี ยนรู ้ไว้ 5 ประการ ได้แก่
ประการแรก เป็ นแหล่งที่รวมขององค์ความรู ้อนั หลากหลาย พร้อมที่จะให้ผเู ้ รี ยนเข้าไปศึกษาค้นคว้า
ด้ว ยกระบวนการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ แ ตกต่ า งกัน ของแต่ ล ะบุ ค คลและเป็ นการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้
ตลอดชี วิต ประการที่ 2 เป็ นแหล่ งเชื่ อมโยงให้ส ถานศึ กษาและชุ มชนมี ค วามสั มพันธ์ ใกล้ชิ ดกัน
ทาให้คนในชุ มชนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาแก่บุตรหลานของตน ประการที่ 3 เป็ นแหล่งข้อมูล
ที่ ท าให้ ผู เ้ รี ย นเกิ ดการเรี ย นรู ้ อย่างมี ค วามสุ ข เกิ ด ความสนุ ก สนานและมี ค วามสนใจที่ จะเรี ยนรู ้
ไม่ เกิ ด ความเบื่ อ หน่ า ย ประการที่ 4 ท าให้ ผู ้เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ จ ากการได้ คิ ด เอง ปฏิ บ ัติ เอง
และสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง ขณะเดียวกันนั้นสามารถเข้าร่ วมกิจกรรมและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
และประการสุ ด ท้า ย ท าให้ ผูเ้ รี ย นได้รับ การปลู ก ฝั งให้ รู้และรั ก ท้อ งถิ่ น ของตน มองเห็ น คุ ณ ค่ า
และตระหนักถึ งปั ญหาในชุ มชนของตน พร้อมที่ จะเป็ นสมาชิ กที่ดีของชุ มชน ทั้งในปั จจุบ นั และ
อนาคต การจัดแหล่งการเรี ยนรู ้และสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เป็ นสิ่ งสาคัญที่จะช่วย
สร้างเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้เป็ นอย่างดี ทั้งนี้ เพราะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจาเป็ น
อย่างยิ่ง ที่ ผูเ้ รี ยนจะต้องมี แหล่ งค้น คว้า แหล่ งการเรี ย นรู ้ ที่ มี คุ ณ ภาพ มี สื่ อและอุ ป กรณ์ ที่ เพี ย งพอ
และใช้การได้ดีและมีสิ่งแวดล้อมที่สามารถเรี ยนรู ้ได้เองตามความสนใจ ดังนั้นการจัดประสบการณ์
การเรี ยนรู ้ โดยอาศัย แหล่ งเรี ย นรู ้ ต่าง ๆ จากลักษณะและสภาพทางภู มิ ศาสตร์ สถานที่ ตัวบุ คคล
สถานประกอบการ ลั ก ษณะอาชี พ หน่ ว ยงานรั ฐ บาล สถานที่ ร าชการภู มิ ปั ญญาท้ อ งถิ่ น
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยว
ที่สาคัญ สอดคล้องกับสภาพจริ งในชี วิตโดยใช้แหล่ งการเรี ยนรู ้ หลากหลายในท้องถิ่ นและปั จจัย
เกื้ อหนุ นให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ องตลอดชี วิต (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2545) จากสาระสาคัญ
ที่กาหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) ที่ให้มีการนา
ภู มิปัญญาท้องถิ่ นเข้ามาบู รณาการในการจัดท าเป็ นหลักสู ตร รวมถึ งส่ งเสริ มสนับสนุ นให้บุคคล

160

ที่ เกี่ ย วข้อ งในท้อ งถิ่ น ได้เข้า มามี บ ทบาทในการถ่ า ยทอดความรู ้ สู่ ผู ้เรี ย น ดัง นั้ น กระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอนที่ดีน้ นั นอกจากจะมุ่งเสริ มสร้างความเข้มแข็งและความแข็งแกร่ งทางวิชาการ
แล้ว ยังต้องมีการส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนรู ้จกั รักความเป็ นไทย ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ทั้งนี้ การส่ ง เสริ ม ดัง กล่ าวสามารถด าเนิ น การได้ห ลากหลายวิธี ก าร ไม่ ว่า จะเป็ นการให้ ผู ร้ ู ้ ห รื อ
ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาเผยแพร่ ในสถานศึกษา การนาผูเ้ รี ยนออกไปทัศนศึกษาในสถานที่จริ ง เป็ นต้น
แต่ หากได้มี ก ารพัฒ นาสื่ อที่ เป็ นแหล่ งรวมสารสนเทศความรู ้ ต่างๆ เกี่ ยวกับ ท้องถิ่ นจะท าให้เกิ ด
ความสะดวกในการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนสามารถสื บค้นได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ที่มีระบบคอมพิวเตอร์
ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ.2551 กาหนดว่า “ศูนย์การศึกษา
พิเศษ” เป็ นสถานศึกษาของรัฐที่จดั การศึกษานอกระบบ หรื อตามอัธยาศัยแก่คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิด
หรื อแรกพบความพิการจนตลอดชีวติ และจัดอบรมแก่ผดู ้ ูแลคนพิการ ครู บุคลากรและชุมชน รวมทั้ง
การจัดสื่ อ เทคโนโลยี สิ่ งอานวยความสะดวก บริ การ และความช่ วยเหลื ออื่ นใด ตลอดจนปฏิ บตั ิ
หน้าที่ อื่น ตามที่ ก าหนดในประกาศกระทรวง ดัง นั้น ศู น ย์ก ารศึก ษาพิ เศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
(ทุ่งทะเลหลวง) สังกัดสานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ ตั้งอยูบ่ า้ นเลขที่ 197 หมู่ที่ 7 ตาบลปากแคว
อาเภอเมืองสุ โขทัย จังหวัดสุ โขทัย สร้างเสร็ จและเปิ ดทาการเรี ยนการสอนในวันที่ 16 พฤษภาคม
2561 มีพ้นื ที่ท้ งั หมด 5 ไร่ ปั จจุบนั มีอาคารเรี ยน 3 หลัง อาคารประกอบ 2 หลัง ส้วม 1 หลัง แฟลตครู
1 หลัง และแฟลตนักการ 1 หลัง มีการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ 3 รู ปแบบ ได้แก่ 1) รับบริ การ
ที่ ศูน ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจาจัง หวัด สุ โขทัย ในรู ป แบบไป-กลับ 2) รั บ บริ ก ารในหน่ วยบริ ก าร
ที่ ต้ งั กระจายอยู่ใ น 9 อ าเภอของจังหวัด สุ โ ขทัย และ 3) รั บ บริ ก ารตามบ้าน รวมทั้งสิ้ น 383 คน
(ข้อมูลสารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย, 2561)
ศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย เดิ มตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ 5 บ้านท่ าพระ ตาบล
ปากแคว อาเภอเมือง จังหวัดสุ โขทัย เนื่ องจากทางจังหวัดสุ โขทัยโดยผูว้ ่าราชการจังหวัดสุ โขทัย มี
นโยบายให้ส่วนราชการของจังหวัดสุ โขทัย มี ศูนย์กลางการให้บริ การประชาชนรวมกันที่ บริ เวณ
ทุ่งทะเลหลวง จึงจัดสรรที่ดินว่างเปล่าให้แต่ละหน่วยงาน ๆ ละ 5 ไร่ ดังนั้นในปี 2559 ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย จึง ของบประมาณจากต้นสังกัด และดาเนิ นการเริ่ มก่อสร้างสร้างอาคาร
เรี ยน อาคารประกอบการต่างๆ แห่ งใหม่ต้ งั ที่เลขที่ 197 หมู่ 7 บ้านกล้วย ตาบลปากแคว อาเภอเมือง
จังหวัดสุ โขทัย และจากการย้ายสถานที่ ต้ งั แห่ งใหม่แต่ยงั ไม่มีแหล่งเรี ยนรู ้ ใดๆ ที่ จะมาใช้สาหรับ
บริ ก ารผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง และครู ในการบาบัดฟื้ นฟู ศ กั ยภาพหรื อพัฒ นาการของผูเ้ รี ยนเลย จึงได้
ทาการศึกษาสภาพแวดล้อมทัว่ ไป และสารวจความต้องการของผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้อง พบว่า ควรมี
การสร้างหรื อพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู ้ ข้ ึน ได้แก่ สวนกระตุน้ ประสาทสัมผัสเพื่อ ใช้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ใน
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การฝึ กพัฒนาการด้านการยืน การเดิน การกระโดด การสัมผัส กับพื้นผิวสัมผัส และการเปรี ยบเทียบ
สิ่ งของ เช่น ขนาด ใกล้-ไกล ก้วาง-แคบ สั้น-ยาว สู ง-ต่า เป็ นต้น สวนพฤกษศาสตร์เพื่อใช้เป็ นแหล่ง
เรี ยนรู ้ในการบอกชื่ อต้นไม้ ส่ วนประกอบของต้นไม้ วิธีการดูแลรักษา บอกสี กลิ่น และลักษณะของ
ดอกไม้และต้นไม้ เป็ นต้น สวนครัวรั้วกิ นได้ “ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง” เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ใน
การฝึ กปฏิบตั ิในการนาไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวัน เช่น การเตรี ยมพื้นที่ เตรี ยมดินสาหรับปลูก
การจัดหาพันธุ์ผกั การจาแนกพันธุ์ผกั การปลู ก ตลอดจนการใช้ การดู แลอุปกรณ์ ในการปลูกต่าง ๆ
สวนหย่อมเพื่อใช้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ในการให้ผเู ้ รี ยนฝึ กการจินตนาการกับสิ่ งของที่เล่นในสวนหย่อม
รู ้ จกั การเล่ นกับเพื่ อน การเสี ยสละ การมี น้ าใจ ฝึ กให้สามารถบอกชื่ อสิ่ งของจาลองต่าง ๆที่ อยู่ใน
สวนหย่อม ฝึ กการปฏิ บตั ิตามกฏ กติกาในการเล่นของเล่นในสวนหย่อม เป็ นต้น ห้องสมุดเคลื่อนที่
มีชีวิต เพื่อใช้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ในการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น รู ้จกั กฎกติกาในการใช้ห้องสมุดที่เป็ นของส่ วน
ร่ วม รู ้จกั เลือกหนังสื อที่ตวั เองชอบ การยืม การคืน การเก็บหนังสื อ เป็ นต้น ห้องศูนย์กระจายสื่ อ เพื่อ
ใช้เป็ นแหล่ งเรี ยนรู ้ ในการฝึ กทัก ษะวิช าการ ได้แก่ พยัญ ชนะไทย สระภาษาไทย วรรณยุก ต์ใ น
ภาษาไทย การอ่านออกเสี ยงพยัญชนะไทย การอ่านออกเสี ยงสระ ตลอดจนการเขียนพยัญชนะไทย
ศู นย์การเรี ยนรู ้ ท กั ษะการดารงชี วิต เพื่ อ ใช้เป็ นแหล่ งเรี ยนรู ้ ในการฝึ กทักษะการดารงชี วิต ทักษะ
การช่ ว ยเหลื อ ตนเอง ได้แ ก่ การหุ ง ข้า ว การแต่ ง กาย การท าความสะอาด การขับ ถ่ าย การดู แ ล
สุ ขอนามัยตนเอง การรับผิดชอบงานบ้าน เป็ นต้น และสนามกีฬาเปตองเพื่อสุ ขภาพ เพื่อใช้เป็ นแหล่ง
เรี ยนรู ้ในการฝึ กทักษะการเล่นกีฬาเปตอง รู ้จกั ชื่ออุปกรณ์ของกีฬาเปตอง มีน้ าใจเป็ นนักกีฬา รู ้จกั กฎ
กติกาต่างๆ เป็ นต้น นอกจากนี้ จากการศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายในจากหน่ วยงานต้นสังกัด
ปี การศึกษา 2560 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย พบว่า ด้านกระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ อยูใ่ นระดับดี แต่จุดที่ควรพัฒนา คือ ปรับปรุ งหรื อพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย
และจากการประชุมคณะอนุกรรมการส่ งเสริ มการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการจังหวัดสุ โขทัย ครั้งที่
1/2561 ได้เสนอแนะให้สร้างหรื อพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ จัดสภาพแวดล้อมภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดสุ โขทัย ให้มีความหลากหลายตรงตามความต้องการพิเศษของผูเ้ รี ยน และให้เอื้อต่อ
การจัด การเรี ย นรู ้ ที่ เน้ น ผู ้เรี ย นเป็ นส าคัญ เพื่ อ ให้ เป็ นแหล่ ง เรี ย นรู ้ ใ กล้ต ัว กับ ผู ้เรี ย น สามารถ
ตอบสนองและเติมเต็มศักยภาพของผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษ และใช้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ให้กบั คน
ในชุ มชนใกล้เคียง ได้เข้าถึ งแหล่ งเรี ยนรู ้ สามารถใช้บ ริ การแหล่ งเรี ยนรู ้ ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น
จึงจัดทาโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
เพื่ อให้มี ความหลากหลาย และมี คุณ ภาพในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน โดยมอบหมายให้

162

กลุ่ มบริ หารทัว่ ไป เป็ นผูร้ ับ ผิดชอบโครงการพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู ้ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดสุ โขทัย ให้บริ หารจัดการโครงการโดยให้ มีการประเมินความสอดคล้องของวัตถุ ประสงค์
ของโครงการ ประเมิ นความพร้อมของปั จจัยเบื้ องต้นของโครงการ ประเมินความเหมาะสมของ
กระบวนการของโครงการ ตลอดจนประเมิ น ผลผลิ ตของโครงการเพื่ อให้โครงการดัง กล่ าวเกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดสาหรับผูเ้ รี ยนต่อไป
วัตถุประสงค์ ของโครงการ
1. เพื่ อ พั ฒ นาแหล่ ง เรี ยนรู ้ ภ ายในศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจ าจัง หวัด สุ โขทั ย ให้ มี
ความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการจาเป็ นสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการจาเป็ นพิเศษ
2. เพื่ อ พั ฒ นาแหล่ ง เรี ยนรู ้ ภ ายในศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจ าจัง หวัด สุ โขทั ย ให้ มี
ความปลอดภัย มีความทนทาน มีความสวยงาม และมีความเป็ นประโยชน์
เป้ าหมายของโครงการ
ด้ านปริมาณ จานวน 8 แหล่ง (8 กิจกรรม) ดังนี้
1. สวนกระตุน้ ประสาทสัมผัส
2. สวนพฤกษศาสตร์
3. สวนครัว รั้วกินได้ “ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง”
4. สวนหย่อม
5. ห้องสมุดเคลื่อนที่ มีชีวติ
6. ห้องศูนย์กระจายสื่ อ
7. ศูนย์การเรี ยนรู ้ทกั ษะการดารงชีวติ
8. สนามกีฬาเปตองเพื่อสุ ขภาพ
ด้ านคุณภาพ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย มี แหล่งเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็ น
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการจาเป็ นพิเศษ เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่มีความปลอดภัย ความทนทาน ความ
สวยงาม และความเป็ นไปใช้ประโยชน์
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ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. วางแผน ศึกษาสภาพแวดล้อม และความต้องการจาเป็ นสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการ
จาเป็ นพิเศษ กาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ จัดทาคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการพร้อมประเมิน
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการหาแนวทางร่ วมกันในการดาเนินงานโครงการ
2. สารวจปั จจัยเบื้องต้นก่อนดาเนินโครงการ พร้อมประเมินความพร้อมของปั จจัยเบื้องต้น
3. ลงมือปฏิบตั ิตามกระบวนการดาเนินของโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
3.1 การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ ทั้งหมด 8 จุด ได้แก่
3.1.1 สวนกระตุน้ ประสาทสัมผัส
3.1.2 สวนพฤกษศาสตร์
3.1.3 สวนครัว รั้วกินได้ “ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง”
3..1.4 สวนหย่อม
3.1.5 ห้องสมุดเคลื่อนที่มีชีวติ
3.1.6 ห้องศูนย์กระจายสื่ อ
3.1.7 ศูนย์การเรี ยนรู ้ทกั ษะการดารงชีวติ
3.1.8 สนามกีฬาเปตองเพื่อสุ ขภาพ
3.2 การใช้บ ริ การแหล่ งเรี ย นรู ้ ผูป้ กครองและครู ร่วมกันประเมิ นความสามารถของ
ผูเ้ รี ยนก่อน-หลังการใช้บริ การแหล่งเรี ยนรู ้ ท้ งั 8 จุด ใช้บริ การแหล่งเรี ยนรู ้ ตามตารางหรื อปฏิ ทินที่
กาหนดให้ พร้อมบันทึกผล
3.3 ประเมินกระบวนการดาเนินการโครงการ
4. กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลผลิตของโครงการ
5. ปรับ ปรุ งแก้ไข และสรุ ป รายงานผลการดาเนิ นโครงการพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู ้ ส าหรับ
ผูเ้ รี ยนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
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ปฏิทนิ การดาเนินโครงการ
กิจกรรม
1. วางแผน ศึกษาสภาพแวดล้อม และความต้องการ
จาเป็ นสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการจาเป็ นพิเศษ
กาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ จัดทาคาสัง่
แต่งตั้งคณะกรรมการ พร้อมประเมินความ
สอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการหา
แนวทางร่ วมกันในการดาเนินงานโครงการ
2. สารวจปั จจัยเบื้องต้นก่อนดาเนินโครงการพร้อม
ประเมินความพร้อมของปั จจัยเบื้องต้น
3. ลงมือปฏิบตั ิตามแผนที่กาหนดไว้
3.1 ขั้นตอนการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
3.1.1 สวนกระตุน้ ประสาทสัมผัส
3.1.2 สวนพฤกษศาสตร์
3.1.3 สวนครัว รั้วกินได้ “ตามรอยพ่อ
อย่างพอเพียง”
3.1.4 สวนหย่อม
3.1.5 ห้องสมุดเคลื่อนที่ มีชีวติ
3.1.6 ห้องศูนย์กระจายสื่ อ
3.1.7 ศูนย์การเรี ยนรู ้ทกั ษะการดารงชีวติ
3.1.8 สนามกีฬาเปตอง เพื่อสุขภาพ
3.2 ขั้นตอนการใช้แหล่งเรี ยนรู ้
3.2.1 ผูป้ กครองและครู ร่ วมกันประเมิน
ความสามารถของผูเ้ รี ยนก่อนการใช้
บริ การแหล่งเรี ยนรู ้
3.2.2 ผูเ้ รี ยนใช้บริ การแหล่งเรี ยนรู ้ตามตาราง
การใช้บริ การแหล่งเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
เป็ นรายบุคคล
3.2.3 ครู บนั ทึกผลการใช้บริ การแหล่งเรี ยนรู ้
3.2.4 ผูป้ กครองและครู ร่ วมกันประเมิน
ความสามารถของผูเ้ รี ยน หลังการใช้
บริ การแหล่งเรี ยนรู ้
3.3 ประเมินกระบวนการดาเนินงาน

งบประมาณ
-

ระยะเวลา
ตุลาคม
2561
ถึง
มกราคม
2562

ผู้รับผิดชอบ
ผูบ้ ริ หาร
หัวหน้ากลุ่มบริ หารทัว่ ไป
และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

กุมภาพันธ์
ถึง
เมษายน
2562

ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
และคณะกรรมการ

พฤษภาคม
2562
สิ งหาคม
2562

ผูป้ กครองและครู

-

320,000
30,000
3,000
70,268
10,000
100,000
30,000
11,000
-

-

-
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กิจกรรม
4. กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลผลิต
ของโครงการ
5. ปรับปรุ งแก้ไข และรายงานสรุ ปผล
โครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุโขทัย

งบประมาณ
5,000

ระยะเวลา
สิ งหาคม
2562
กันยายน
2562

ผู้รับผิดชอบ
ผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มบริ หารทัว่ ไป
และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

ทรัพยากรทีต่ ้ องการ
1. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ ผูบ้ ริ หาร คณะครู ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
2. งบประมาณ งบอุดหนุนอื่น (เงินอุดหนุนรายหัว)
30,000
งบสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารและคณะครู (บริ จาค)
80,000
งบสนับสนุนจากผูป้ กครอง (บริ จาค)
49,268
งบสนับสนุนจากเงินงบประมาณ
320,000
งบสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
100,000
รวม
579,268
3. วัสดุอุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ กระจายสื่ อจากงบประมาณ
1
สื่ อวัสดุ สื่ อสารนิเทศ และสื่ อเทคโนโลยี
งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริ หารส่ วนตาบลปากแคว
จัดซื้ อสื่ อการเรี ยนการสอนสื่ อเทคโนโลยีอื่นใดทางการศึกษา
50,000
สื่ อที่บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษผลิตขึ้นเองสนับสนุน
จากองค์การบริ หารส่ วนตาบลปากแคว จัดซื้ อสื่ อการเรี ยนการสอน 50,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
ห้อง

บาท
บาท

การประเมินโครงการ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ปริ มาณแหล่งเรี ยนรู ้
2. คุณภาพของผูเ้ รี ยน

วิธีประเมิน
ตรวจสอบรายการ
ความสามารถของผูเ้ รี ยน

3. คุณภาพของแหล่งเรี ยนรู ้

ตรวจสอบคุณภาพของ
แหล่งเรี ยนรู ้

เครื่ องมือ/เกณฑ์ การประเมิน
แบบตรวจสอบรายการ
แบบประเมินความสามารถของผูเ้ รี ยนก่อนหลัง การใช้บริ การแหล่งเรี ยนรู ้
ประเด็นการตรวจสอบคุณภาพของแหล่ง
เรี ยนรู ้ โดยผูท้ รงคุณวุฒิ
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ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. มี แ หล่ ง เรี ยนรู ้ ภ ายในศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจ าจัง หวัด สุ โขทั ย จ านวน 8 แหล่ ง
สอดคล้องและตรงตามความต้องการจาเป็ นสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการจาเป็ นพิเศษ
2. ผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการที่ดีข้ ึนหลังจากการใช้บริ การแหล่งเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้น
3. มีแหล่งเรี ยนรู ้มีความปลอดภัย มีความทนทาน มีความสวยงาม และมีความเป็ นประโยชน์
ต่อการจัดการเรี ยนรู ้ และฝึ กทักษะของผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. แหล่ งเรี ยนรู ้ ที่ป ลอดภัย สามารถต่อยอดสร้ างความเป็ นเลิ ศ และสร้ างความมัน่ ใจกับ ครู
บุคลากรทางการศึกษา ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุ มชน หน่ วยงานอื่นๆ ยอมรับ
ในการบริ ห ารจัด การแหล่ ง เรี ย นรู ้ และมี ร างวัล ที่ เกิ ด จากการพัฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้ ค รั้ งนี้ ต่ อ ไป
ตามลาดับ
ผูเ้ สนอโครงการ

(นายอานนท์ เขียวแก้ว)
ครู ปฏิบตั ิหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มบริ หารทัว่ ไป
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ

(นางพัทธยา ชนะพันธ์)
ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
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คาสั่งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ที่ 3 / 2562
เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ศูน ย์ก ารศึ ก ษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ได้จดั ท าโครงการพัฒนาแหล่ ง เรี ย นรู ้ สาหรับ
ผูเ้ รี ย น ของศูน ย์ก ารศึก ษาพิเศษ ประจาจัง หวัด สุ โ ขทัย ปี การศึก ษา 2562 ขึ้ น เพื่อ พัฒ นาแหล่ ง
เรี ย นรู ้ สาหรับ ผูเ้ รี ยน ของศูนย์ก ารศึก ษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ให้มีความหลากหลายตรง
ตามความต้อ งการของผู ท้ ี่ มี ส่ วนเกี่ ย วข้อ ง และเพื่อ พัฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้ ใ ห้มี คุ ณ ภาพ มี ค วามถู ก
ต้อ งตรงตามความต้อ งการจาเป็ นพิเศษของผู เ้ รี ย น มีค วามเหมาะสมทนทานและปลอดภัย มี
ความเป็ นไปได้และสวยงามและสามารถนาใช้ประโยชน์ได้ ดัง นั้น เพื่อให้ก ารดาเนิ น งานตาม
โครงการ ส าเร็ จลุ ล่ วงตามวัตถุ ป ระสงค์ และเกิ ดประโยชน์ต่อ ผูเ้ รี ย น จึ ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการ
ดาเนิ น การตามโครงการพัฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้ ส าหรั บ ผู เ้ รี ย นของศู น ย์ก ารศึก ษาพิเศษ ประจา
จังหวัดสุ โขทัย ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการนิเทศ ติดตามโครงการ ประกอบด้วย
1.1 นางพัทธยา ชนะพันธ์
ผูอ้ านวยการ ประธานกรรมการ
1.2 นางทวีพร ช่วยเพล
ครู
รองประธานกรรมการ
1.3 นางสาวชนิดา แก้วนาค
ครู
กรรมการ
1.4 นายอานนท์ เขียวแก้ว
ครู
กรรมการ
1.5 นายจินตวัฒน์ จันทร์ นอ้ ย
ครู
กรรมการ
1.6 นายวิทวัส หาหอม
ครู
กรรมการ
1.7 นางวงเดือน พรมวิชยั
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ในการติดตาม กากับ นิเทศงาน ให้คาแนะนาปรึ กษา ให้เป็ นไปตามแผนที่ได้
กาหนดไว้ จนโครงการแล้วเสร็ จ
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2. คณะกรรมการปฏิบตั ิงานการจัดทาแหล่งเรี ยนรู ้ 8 แหล่งของโครงการ ประกอบด้วย
2.1 ผูร้ ับผิดชอบ “สวนกระตุน้ ประสาทสัมผัส”
1) นางสาวขวัญดาว บัวบุญ
ครู ผชู ้ ่วย
หัวหน้า
2) นางสาวพิรัชพร สู งปานเขา
ครู ผชู ้ ่วย
ผูช้ ่วย
3) นางสาวนันธิกา ยากูล
ครู ผชู ้ ่วย
ผูช้ ่วย
4) นายพัชรพล ปุกฆะ
ครู ผชู ้ ่วย
ผูช้ ่วย
5) นางสาวอรณี ทาอินต๊ะ
ครู ผชู ้ ่วย
ผูช้ ่วย
6) นายธัณนพชมฒ์ ริ นรา
ครู ผชู ้ ่วย
เลขานุการ
2.2 ผูร้ ับผิดชอบกิจกรรม “สวนพฤกษศาสตร์ ”
1) นางสาวอรณี ทาอินต๊ะ
2) นายธัณนพชมฒ์ ริ นรา
3) นางสาวช่อทิพย์ มงคลธวัช
4) นางพัชรพล ปุกฆะ
5) นางสาวสุ จิตรา เสมอกัน

ครู ผชู ้ ่วย
ครู ผชู ้ ่วย
ครู ผชู ้ ่วย
ครู ผชู ้ ่วย
ครู ผชู ้ ่วย

หัวหน้า
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย
เลขานุการ

2.3 ผูร้ ับผิดชอบ สวนครัว รั้วกินได้ “ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง”
1) นายพัชรพล ปุกฆะ
ครู ผชู ้ ่วย
2) นางทวีพร
ช่วยเพล
ครู
3) นางสาวสุ จิตรา เสมอกัน
ครู ผชู ้ ่วย
4) นางสาวปิ ยวรรณ ดวงเงิน
พนักงานฯ
5) นางสาวนรี รัตน์ บางเฟื่ อง
พนักงานฯ
6) นางสาวจันทิมา ทองอุไร
พนักงานฯ
7) นายจินตวัฒน์ จันทร์นอ้ ย
ครู

หัวหน้า
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย
เลขานุการ

2.4 ผูร้ ับผิดชอบ “สวนหย่อม”
1) นางสาวพรทิพา สุ ธงษา
2) นายอานนท์ เขียวแก้ว
3) นางสุ พตั รา
จันทร์นอ้ ย
4) นางสาวปราณี ย ์ รักเมืองไพร

หัวหน้า
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย

ครู ผชู ้ ่วย
ครู
ครู
ครู ผชู ้ ่วย
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5) นางวัชราภรณ์ ปะสะจัน
6) นางสาวจันทร์จิรา เลิศแตง
2.5 ผูร้ ับผิดชอบ “ห้องสมุดเคลื่อนที่ มีชีวติ ”
1) นางจุฑารัตน์ เรื องเดช
2) นางสาวอังคณา เสถียรดี
3) นายอรรถพล ทะนันไชย
4) นางสาวกัลยา เรื อนรักเรา
5) นางสาวนันธิกา ยากูล
6) นายวชิรวิทย์ ธิปะตะ
2.6 ผูร้ ับผิดชอบ “ห้องศูนย์กระจายสื่ อ”
1) นางจุฑารัตน์ เรื องเดช
2) นางสาวชนิดา แก้วนาค
3) นางวงเดือน พรมวิชยั
4) นายอรรถพล ทะนันไชย
5) นางสาวกัลยา เรื อนรักเรา
6) นางสาวอังคณา สิ นสนิท

ครู ผชู ้ ่วย
พนักงานฯ

ผูช้ ่วย
เลขานุการ

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู ผชู ้ ่วย
พนักงานฯ

หัวหน้า
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย
เลขานุการ

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
พนักงานฯ

หัวหน้า
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย
เลขานุการ

2.7 ผูร้ ับผิดชอบ “ศูนย์การเรี ยนรู ้ทกั ษะการดารงชีวติ ”
1) นางสาวช่อทิพย์ มงคลธวัช
ครู ผชู ้ ่วย
2) นายอานนท์ เขียวแก้ว
ครู
3) นางสาวพิรัชพร สู งปานเขา
ครู ผชู ้ ่วย
4) นางสาวปราณี ย ์ รักเมืองไพร
ครู ผชู ้ ่วย
5) นางสาวจันจิรา น่วมนวล
ครู ผชู ้ ่วย
6) นางสาววัชราภรณ์ ปะสะจัน
ครู ผชู ้ ่วย

หัวหน้า
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย
เลขานุการ

2.8 ผูร้ ับผิดชอบ “สนามกีฬาเปตอง เพื่อสุ ขภาพ”
1) นายวิทวัส
หาหอม
2) นางชลธิชา โอกาศ
3) นางสาวสาวิตรี ยาภิรมย์
4) ว่าที่ ร.ต.หญิง สาวิตรี ท่าดี

หัวหน้า
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย

ครู
ครู ผชู ้ ่วย
ครู ผชู ้ ่วย
พนักงานฯ
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5) นางสาวระพีพรรณ บัวผัน
พนักงานฯ
ผูช้ ่วย
6) นางสาวภัทรมน แจ่มทุ่ง
ธุรการ
ผูช้ ่วย
7) นางสาวตะวันฉาย วงษ์ดวง
ครู
เลขานุการ
มีหน้าที่ ปฏิบตั ิงานตาม ที่ได้รับมอบหมาย การรายงานผลการปฏิบตั ิงาน ปั ญหา
ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบตั ิงาน ตั้งแต่เริ่ มดาเนินโครงการ จนกระทัง่ เสร็ จสิ้ นโครงการคณะทางาน
แต่ละแหล่งเรี ยนรู ้
3. คณะกรรมการประเมินโครงการ ประกอบด้วย
3.1 นางพัทธยา ชนะพันธ์
ผูอ้ านวยการ ประธานกรรมการ
3.2 นางทวีพร ช่วยเพล
ครู
รองประธานกรรมการ
3.3 นางสาวชนิดา แก้วนาค
ครู
กรรมการ
3.4 นายอานนท์ เขียวแก้ว
ครู
กรรมการ
3.5 นายจินตวัฒน์ จันทร์ นอ้ ย
ครู
กรรมการ
3.6 นายวิทวัส หาหอม
ครู
กรรมการ
3.7 นางวงเดือน พรมวิชยั
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ในการประเมินผลโครงการ ทุก ขั้นตอนตามที่ กาหนดไว้ในโครงการจนเสร็ จสิ้ น
โครงการ
ขอให้ ก รรมการที่ ไ ด้รับ การแต่ งตั้ง ตามค าสั่ ง นี้ ปฏิ บ ตั ิ ห น้าด้วยความตั้งใจวิริย ะอุ ส าหะ
เพื่อให้ผลงานสาเร็ จลุล่วง และมีประสิ ทธิ ภาพตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
สัง่ ณ วันที่ 14 มกราคม 2562

ลงชื่อ
(นางพัทธยา ชนะพันธ์)
ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
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ภาคผนวก ช
ภาพกิจกรรมตลอดระยะเวลาในการประเมินโครงการด้ านต่ างๆ
ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สาหรับผู้เรียน
ของศู นย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
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การพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู้ ที่ 1
“สวนกระตุ้นประสาทสั มผัส”
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

หลังดาเนินการ

“สวนกระตุ้นประสาทสั มผัส” เกิดจากความร่ วมมือของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีการวางแผน
ร่ วมกันในการดาเนินงาน ตลอดจนมีการนิเทศ กากับและติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่ อง ทุกระยะ
ก่อนดาเนิ นการ ระหว่างดาเนิ นการ และสิ้ นสุ ดการดาเนิ นการ ได้สวนกระตุน้ ประสาทสัมผัส มีพ้ืนที่
ประมาณ 400 ตารางเมตร ปริ มาณครบตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
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การพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู้ ที่ 2
“สวนพฤกษศาสตร์ ”
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

หลังดาเนินการ

“สวนพฤกษศาสตร์ ” เกิ ด จากความร่ วมมือของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีการวางแผน ลงมือ
ปลู ก ต้น ไม้ช่ วยกัน ตรวจสอบร่ วมกัน ในการดาเนิ น งานอย่า งต่ อเนื่ อง ทุ ก ระยะก่ อนด าเนิ น การ
ระหว่างดาเนิ น การ และสิ้ น สุ ดการดาเนิ น การ ได้ส วนพฤกษศาสตร์ ภ ายในสถานศึ ก ษา มี พ้ื น ที่
ประมาณ 5 ไร่ ปริ มาณครบตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
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การพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู้ ที่ 3
สวนครัว รั้วกินได้ “ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง”
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

หลังดาเนินการ

สวนครัว รั้วกินได้ “ตามรอยพ่ อ อย่ างพอเพียง” เกิดจากความร่ วมมือของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้มีการวางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ร่วมกันในการดาเนิ นงาน ตลอดจนตรวจสอบอย่างต่อเนื่ อง ทุกระยะ
ก่อนดาเนินการ ระหว่างดาเนิ นการ และสิ้ นสุ ด มีพ้นื ที่ประมาณ 1 งาน ปริ มาณครบตามวัตถุประสงค์
ที่ต้ งั ไว้

175

การพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู้ ที่ 4
“สวนหย่อม”
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

หลังดาเนินการ

“สวนหย่ อม ” เกิดจากความร่ วมมือของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้อง ได้มีการวางแผน ลงมือปฏิบตั ิร่วมกัน
ในการดาเนินงาน ตลอดจนมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่ อง ทุกระยะก่อนดาเนิ นการ ระหว่างดาเนิ นการ
และสิ้ นสุ ดการดาเนินการ มีพ้นื ที่ประมาณ 1 งาน ปริ มาณเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้

176

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ที่ 5
“ห้ องสมุดเคลื่อนที่ มีชีวติ ”
ก่อนดาเนินการ

ระหว่ างดาเนินการ

หลังดาเนินการ

ห้ องสมุดเคลื่อนที่ มีชีวิต เกิ ดจากความร่ วมมือของผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้อง ได้มีการวางแผน ลงมือ
ปฏิ บ ตั ิ ร่วมกันใน การดาเนิ นงาน ตลอดจนมี การตรวจสอบอย่างต่ อเนื่ อง ทุ ก ระยะก่ อนดาเนิ นการ
ระหว่างดาเนินการ และสิ้ นสุ ดการดาเนินการ
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การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ที่ 6
“ห้ องศู นย์ กระจายสื่ อ”
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

หลังดาเนินการ

ห้ องศู นย์ กระจายสื่ อ เกิ ดจากความร่ วมมื อของผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้อง ได้มีการวางแผน ลงมื อ
ปฏิ บตั ิร่วมกันใน การดาเนิ นงาน ตลอดจนมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่ อง ทุ กระยะก่อนดาเนิ นการ
ระหว่างดาเนินการ และสิ้ นสุ ดการดาเนินการ
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การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ที่ 7
“ศู นย์ การเรียนรู้ ทกั ษะการดารงชีวติ ”
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

หลังดาเนินการ

ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ทั ก ษะการด ารงชี วิ ต เกิ ดจากความร่ วมมื อของผู ้ที่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้อง ได้ มี
การวางแผน ลงมือปฏิ บตั ิร่วมกันใน การดาเนิ นงาน ตลอดจนมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่ อง ทุกระยะ
ก่อนดาเนินการ ระหว่างดาเนินการ และสิ้ นสุ ดการดาเนินการ
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การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ที่ 8
“สนามกีฬาเปตอง เพื่อสุ ขภาพ”
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

หลังดาเนินการ

สนามกีฬาเปตอง เพื่ อสุ ขภาพ เกิ ดจากความร่ วมมือของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้อง ได้มีการวางแผน
ลงมือปฏิบตั ิร่วมกันใน การดาเนินงาน ตลอดจนมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่ อง ทุกระยะก่อนดาเนินการ
ระหว่างดาเนินการ และสิ้ นสุ ดการดาเนินการ
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การศึกษาสภาพแวดล้ อมและความต้ องการจาเป็ นของผู้มีส่วนเกีย่ วข้ อง
เพื่อเป็ นข้ อมูลในการพัฒนาแหล่ งเรียนรู้ สาหรับผู้เรี ยน
ของศู นย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย

ในวันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562 ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม และ
ความต้องการจาเป็ นของโครงการพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู ้ สาหรั บ ผูเ้ รี ยน ของศู นย์การศึ กษาพิ เศษ
ประจาจังหวัดสุ โขทัย ณ ห้องประชุ มเล็ก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
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ภาพกิจกรรมการประชุ มผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบคุณภาพของแหล่ งเรี ยนรู้
ตามโครงการพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู้ สาหรับผู้เรียน ของศูนย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
วันที่ 28 เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้ องประชุ มภูมิสุโข ทะเลหลวง ศู นย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย

วัน พุ ธ ที่ 28 สิ งหาคม 2562 ประชุ มผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ หาระดั บ คุ ณ ภาพของแหล่ ง เรี ยนรู ้
ณ ห้องประชุมภูมิสุโข (ทะเลหลวง) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
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ประวัติผ้ รู ายงานผลการประเมินโครงการ
ชื่ อ – สกุล :
วัน เดือน ปี เกิด :
ทีอ่ ยู่ :
การศึกษา :

การรับราชการ :

ผลงานวิชาการ :

พัทธยา ชนะพันธ์
29 ธันวาคม 2512
บ้านเลขที่ 140 หมู่ที่ 2 ตาบลคอนสาร อาเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณี ย ์ 36180
- พ.ศ. 2534 ปริ ญญาตรี ครุ ศาสตร์ บณ
ั ฑิต (ค.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2)
สาขาวิชา เคมี วิทยาลัยครู เพชรบูรณ์
- พ.ศ. 2550 ปริ ญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
สาขาวิชา หลักสู ตรและการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร
- พ.ศ. 2556 ปริ ญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชา การบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- พ.ศ. 2536 บรรจุครั้งแรกตาแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3
โรงเรี ยนภูหลวงวิทยา จังหวัดเลย
- พ.ศ. 2550 ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครู ชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนคอนสารวิทยาคม สังกัด สานักงานเขตพื้นที่มธั ยมศึกษา เขต 30
- พ.ศ. 2557 ตาแหน่ง รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 52
จังหวัดเลย
- พ.ศ. 2558 ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านทุ่งชมพู อาเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น สังกัด สานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาขอนแก่น เขต5
- พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั ดารงตาแหน่ง ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดสุ โขทัย
1. การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI) เรื่ อง ระบบนิเวศ
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
2. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสังคม (STS) เรื่ อง สารชีวโมเลกุล สาหรับนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 4
3. รู ปแบบภาวะผูน้ าทางการเรี ยนการสอนของผูบ้ ริ หาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
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4. รู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
5. การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย

