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คํานํา
โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ สํานักงานบริ หารงานการศึกษาพิเศษ ได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของการฟืG นฟูสมรรถภาพร่ างกายของนักเรี ยน เพืJอส่ งเสริ มการจัดการศึกษาให้นกั เรี ยน
ได้เรี ยนรู ้เต็มตามศักยภาพ สําหรับนักเรี ยนพิการทางด้านร่ างกาย หรื อการเคลืJอนไหว หรื อสุ ขภาพ
จึงจัดโครงการฟืG นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ระยะ 2
ปี (ปี การศึกษา 2562 - 2563) และเพืJอให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบตั ิงานตามโครงการ ว่า
เป็ นไปตามทีJกาํ หนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย หรื อกฎเกณฑ์หรื อมาตรฐานทีJกาํ หนดไว หรื อเมืJอ
นําโครงการไปปฏิบตั ิแล้ว พบว่าบางโครงการไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ทีJกาํ หนดไว้ควรนําโครงการ
นัGน มาปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขให้ ดี ขG ึ น อย่า งไร จึ ง ได้ป ระเมิ น โครงการนีG โดยใช้แ บบจํา ลอง CIPP มา
ประยุกต์ใช้
การประเมิ นครัG งนีG มีวตั ถุ ประสงค์เพืJ อประเมิ นโครงการฟืG นฟู สมรรถภาพและ
สุ ขอนามัยสําหรั บนักเรี ยนฯ โดยใช้แบบจําลอง CIPP ใน 4 ด้าน คื อ สภาวะบริ บท ปั จจัยนําเข้า
กระบวนการและผลผลิตของโครงการฟืG นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยฯ
โรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชี ยงใหม่ มีความคาดหวังว่า รายงานการประเมินโครงการ
ฟืG นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ โดยแบบจําลอง CIPP
จะเป็ นประโยชน์สําหรั บผูบ้ ริ หาร ครู และผูท้ ีJ เกีJ ยวข้องกับการจัดการศึ กษาพิเศษ ในการจัดทํา
กิจกรรมหรื อแผนงานโครงการในการฟืG นฟูสมรรถภาพนักเรี ยน ในโรงเรี ยนเฉพาะความพิการและ
โรงเรี ยนทัวJ ไป ให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาต่อไป
นางพวงทอง ศรี วลิ ยั

ข

หัวข้ อวิจยั
ผู้จดั ทํา
ปี การศึกษา

การประเมินโครงการฟื0 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสําหรับ
นักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ โดยแบบจําลอง CIPP
นางพวงทอง ศรี วลิ ยั
2562-2563

บทคัดย่ อ
การประเมิ นครั0 งนี0 มีวตั ถุ ประสงค์เพืJอประเมิ นโครงการฟื0 นฟูสมรรถภาพและ
สุ ขอนามัยสําหรับนักเรี ยน โดยใช้แบบจําลอง CIPP แบ่งการประเมินเป็ น 4 ด้าน และเพืJอเสนอแนว
ทางการพัฒนาการดําเนินงานของโครงการฟื0 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสําหรับนักเรี ยน จากการ
สุ่ มกลุ่มตัวอย่าง (Simple Random Sampling) จํานวน 254 คน ทําการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ
ผลการศึกษาการฟื0 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสําหรับนักเรี ยนตามแบบจําลอง
CIPP ทั0ง 4 ด้า น ได้แ ก่ ด้า นทีJ 1 การประเมิ น สภาพแวดล้อ ม พบว่า การฟื0 นฟู ส มรรถภาพและ
สุ ขอนามัยโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีJย 3.62 (𝑥!=3.62, S.D.=0.17) ด้านทีJ 2 การประเมินปั จจัย
นําเข้า พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีJย 4.35 (𝑥!=4.35, S.D.=0.13) ด้านทีJ 3 การประเมิน
กระบวนการ พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีJย 4.40 (𝑥!=4.40, S.D.=0.17) และด้านทีJ 4 การ
ประเมินผลผลิต พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีJย 4.43 (𝑥!=4.43, S.D.=0.19)
จากสภาพปั ญหาบริ บทของผูเ้ รี ยน ซึJ งมี เงืJ อนไขและข้อจํากัด สภาพความพิการ
ความบกพร่ องในการเคลืJ อนไหวและช่ วยเหลื อตนเอง รวมถึ งปั ญหาสุ ขภาพ ทีJ ส่งผลต่อการจัด
การศึกษา และการยกระดับคุณภาพชีวิต รวมถึงเครืJ องช่วยความพิการ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีJทาํ ให้
ผูเ้ รี ยนเข้าถึงประสบการณ์ องค์ความรู ้ ได้ยาก อีกทั0งอัตรากําลังครู บุคลากร เจ้าหน้าทีJ ในการจัด
กระบวนการเรี ยนการสอน ควบคู่กบั การฟื0 นฟูสมรรถภาพ และการบริ บาลทีJไม่เพียงพอ จึงมีแนว
ทางการพัฒนาการดําเนิ นงานทีJมีความจําเป็ นอย่างมากในการฟื0 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยของ
นักเรี ยนทีJตอ้ งอาศัยเครื อข่ายทีJเกีJยวข้องในการพัฒนาผูเ้ รี ยน และต่อยอดให้ประสบความสําเร็ จอย่าง
ยังJ ยืน โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ

คําสําคัญ: แบบจําลอง CIPP ; การฟื0 นฟูสมรรถภาพ ; สุ ขอนามัย
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Abstract
The assessment of the project was to evaluate the rehabilitation and health care
project for student by using the CIPP which consists of 4 factors. They were context, input, process
and product. The sample of the study consisted of students using the quota random sampling, 254
persons.
The research instruments were used for the questionnaires. The statistical techniques
were analyzed by using descriptive statistics. The research results summarized were as follows.
1. The Context, it was found that the rehabilitation and hygiene were at a good level
with an average of 3.62 (𝑥!=3.62, S.D.=0.17)
2. The Input, it was found that the overall was at a good level with an average of 4.35
(𝑥!=4.35, S.D.=0.13)
3. The Process, it was found that the overall was in a good level with an average of
4.40 (𝑥!=4.40, S.D.=0.17)
4. The Product, it was found that the overall was in a good level with an average of
4.43 (𝑥!=4.43, S.D.=0.19)
The problems of study were the context of students which has condition and
restrictions from movement disability and self-care skills which including health problems that affects
education management and promoting the quality of life which including the assistive devices of
persons with disabilities that makes it difficult for students to access to knowledge. Moreover, the
number of teachers, and staff in the teaching and learning process go along with the rehabilitation was
insufficient. Therefore, the school found that it is very necessary to use the school networks that
involved in the development of learners and continue to develop for sustainable success by focusing
on learners.
Keywords: CIPP; Rehabilitation; Health care
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บทที$ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญ
การศึ กษาเป็ นกระบวนการในการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ ให้เป็ นผูท้ ี< มีความรู ้
ความสามารถ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีคุณลักษณะความดีงามตามที<ประเทศชาติตอ้ งการ ดังนัKน
การจัดการศึ กษาจึ งมุ่งเน้นพัฒนาคนของประเทศทุกคนให้มีคุณสมบัติตามที< ตอ้ งการ ให้มนุ ษย์
สามารถดํารงชีพอยูไ่ ด้อย่างมีความสุ ข ดังที<กระทรวงศึกษาธิ การมุ่งมัน< ดําเนิ นงานการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการตาม อนุสญ
ั ญา CRPD (Convention on the Rights of the Persons with Disabilities)
ซึ< งเป็ นกฎหมายสิ ทธิ มนุษยชนระหว่างประเทศที<ส่งเสริ มพิทกั ษ์ และรับรองให้คนพิการได้รับการ
คุม้ ครองสิ ทธิ มนุ ษยชนเสรี ภาพขัKนพืKนฐาน และมีความเสมอภาคอย่างเต็มที< พร้อมทัKงส่ งเสริ มการ
เคารพศัก ดิV ศรี ที< มี ม าแต่ ก าํ เนิ ด ของคนพิ ก าร ประเทศไทยได้ป ฏิ บ ัติ ต ามอนุ สัญ ญาฉบับ นีK อย่า ง
เคร่ งครัดและเห็นอย่างเป็ นรู ปธรรม
ราชกิจจานุ เบกษา (2542, หน้า 4) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช
2542 หมวด 2 สิ ทธิ และหน้าที<ทางการศึกษา มาตรา 10 ระบุวา่ การจัดการศึกษาต้องให้บุคคลมีสิทธิ
และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขัKนพืKนฐานไม่นอ้ ยกว่าสิ บสองปี ที<รัฐบาลต้องจัดให้อย่าง
ทัว< ถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ< งมีความบกพร่ องทาง
ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื< อสารและการเรี ยนรู ้ หรื อมีร่างกายพิการ หรื อทุพพล
ภาพ หรื อบุ คคลซึ< งไม่ สามารถพึ< งตนเองได้ หรื อไม่ มีผูด้ ู แล หรื อด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคล
ดังกล่าว มีสิทธิ และโอกาสได้รับการศึกษาขัKนพืKนฐานเป็ นพิเศษ และราชกิจจานุเบกษา (2551, หน้า
3) มาตรา 5 (1) (2) และ (3) ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พุทธศักราช 2551
กล่าวว่า คนพิการมีสิทธิ ได้รับการศึกษาโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายตัKงแต่แรกเกิด หรื อพบความพิการจน
ตลอดชีวิต พร้อมทัKงได้รับเทคโนโลยี สิ< งอํานวยความสะดวก สื< อ บริ การ และความช่วยเหลืออื<นใด
ทางการศึกษา สามารถเลือกบริ การทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบ และรู ปแบบการศึกษา โดย
คํา นึ ง ถึ ง ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และความต้อ งการจํา เป็ นพิ เ ศษของบุ ค คลนัKน
ความสําคัญดังกล่าวได้กาํ หนดให้รัฐต้องจัดกระบวนการทางการศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายการปฏิรูป
การศึกษาที<มุ่งให้ผูเ้ รี ยนเป็ นคนดี คนเก่ง และมีความสุ ข สํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัKนพืKนฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ จัดการศึกษาสําหรับผูเ้ รี ยน
พิ ก ารในประเภทต่ า ง ๆ ซึ< ง ทุ ก โรงเรี ย นจัด ในรู ป แบบประจํา โดยเปิ ดทํา การสอนตัKง แต่ ร ะดับ
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ประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และบางโรงเรี ยนเปิ ดถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี
หน้าที<ให้ความรู ้ดา้ นวิชาการทัว< ไป และด้านวิชาการ ซึ< งหนึ<งในนัKนคือ โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่
โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดตัKงขึKนภายใต้โครงการใต้ร่มพระ
บารมีสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี เพื<อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุ ณาธิ คุณแห่ งองค์สมเด็จ
พระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี ในศุภมงคลวาระเสด็จพระราชสมภพครบ 100 พรรษา ซึ< งตรงกับ
วันที< 21 ตุ ลาคม 2543 ซึ< งเป็ นโรงเรี ยนสอนเด็กบกพร่ องทางร่ างกาย หรื อการเคลื< อนไหว หรื อ
สุ ขภาพ ภายใต้สังกัดสํานักบริ หารงานการศึ กษาพิ เศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขัKน
พืKนฐาน จัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรการศึกษาขึKนพืKนฐาน ตัKงแต่ระดับเตรี ยมอนุ บาลจนถึง
มัธยมศึ กษาปี ที< 6 นักเรี ยนของโรงเรี ยนเป็ นเด็กที< มีความบกพร่ องทางร่ างกาย หรื อมี ปัญหาทาง
สุ ขภาพ ความพิการทางร่ างกายทําให้นกั เรี ยนมีอุปสรรค และข้อจํากัดด้านการเคลื<อนไหว โดยมี
เอกลักษณ์ ของสถานศึ กษาคื อ ฟืK นฟู คู่การศึ กษา พัฒนาคุ ณภาพชี วิต มุ่ งเน้นให้ผูเ้ รี ยนสามารถ
ดํารงชี วิตได้อย่างอิสระเต็มตามศักยภาพ ในช่ วงเริ< มต้นของการจัดการเรี ยนการสอนยังประสบ
ปั ญหา ในเรื< องของการจะพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างไรจึงจะสามารถยกคุณภาพชีวิตของผูเ้ รี ยนในโรงเรี ยน
เนื<องจากเป็ นโรงเรี ยนแรกของรัฐบาลที<ดูแลนักเรี ยนกลุ่มนีK
กระแสพระราชดํารั สของสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี เมื< อวันที< 11
กุมภาพันธ์ 2508 เมื< อคราที< พระองค์ท่านเสด็จเปิ ดโรงเรี ยนศรี สังวาลย์ จังหวัดนนทบุ รี ซึ< งเป็ น
โรงเรี ยนของมูลนิ ธิอนุ เคราะห์คนพิการในพระราชู ปถัมภ์ของสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราช
ชนนี ทรงดํารัสว่า ... “ การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการต้องมีการฟืK นฟูสมรรถภาพ การฝึ กให้เด็ก
ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์และการฝึ กอาชีพ เพื<อให้คนพิการสามารถมีอาชีพเลีKยงดูตนเองได้”...
พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรามหาภูมิพลอดุ ลยเดชได้มีกระแสพระราชดํารั ส พระราชทานแก่
คณะกรรมการมูลนิ ธิอนุ เคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราช
ชนนี ณ พระตําหนักจิ ตรลดารโหฐาน ในวันศุ กร์ ที< 22 มี นาคม 2557 ว่า “...งานช่ วยผูพ้ ิการนีK มี
ความสําคัญอย่างยิง< เพราะว่าผูพ้ ิการมิได้อยากเป็ นผูพ้ ิการและอยากช่วยตนเองได้ ถ้าเราไม่ช่วยเขา
ให้สามารถที<จะปฏิบตั ิงานอะไรเพื<อชี วิตและมีเศรษฐกิ จของครอบครัวจะทําให้เกิ ดสิ< งที<หนักใน
ครอบครัว หนักแก่ส่วนรวม ฉะนัKนนโยบายที<จะทําคือช่วยเขาให้ช่วยเหลือตนเองได้ เพื<อจะให้เขา
สามารถเป็ นประโยชน์ต่อสังคม...”
เมื<อวันศุกร์ ที< 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2550 สมเด็จพระกนิ ษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรกิจการของโรงเรี ยน
ศรี สังวาลย์เชี ยงใหม่ ทรงมีกระแสพระราชดํารัสไว้เป็ นแนวทาง 5 เรื< องหลัก ได้แก่ ด้านวิชาการ
ด้านการฟืK นฟูสมรรถภาพและการพยาบาล ด้านสังคม อารมณ์ จิตใจ ด้านอาชีพ และด้านบรรยากาศ
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สิ< งแวดล้อม ทางโรงเรี ยนจึ งได้น้อมนํามาใช้จดั ทําเป็ นแนวทางในการจัดการศึ กษา ซึ< งต้องให้
ความสําคัญในการฟืK นฟูสมรรถภาพของผูเ้ รี ยน โดยมีกระบวนการที<สาํ คัญคือ การประเมินแรกรับ
นักเรี ยน การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนพร้อมกับให้บริ การฟืK นฟูสมรรถภาพร่ างกาย จนถึงการ
ส่ งต่อให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกประกอบอาชี พได้จริ ง และวันจันทร์ ที< 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558 เสด็จพระ
ราชดําเนินเปิ ดอาคาร 100 ปี บรมราชชนนีการุ ณย์ และอาคาร 110 ปี นวมินทรบรมราชชนนี รวมทัKง
ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี อีกทัKงพระองค์ท่านได้ทรงติดตามการดําเนิ นงาน ทัKง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
วิชาการ ด้านฟืK นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัย ด้านอาชี พเพื<อการมีงานทํา และด้านอารมณ์ สังคม
เพื<อเอืKอต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน และทรงงานร่ วมกับผูบ้ ริ หาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา
เครื อข่ายที<เกี<ยวข้อง ในการติดตาม โครงการในเรื< องที<พระองค์ท่านเคยดําริ ไว้ เมื<อปี 2550 ทรงเห็น
การพัฒนา เปลี<ยนแปลง ที<เกิดกับผูเ้ รี ยน โรงเรี ยน ตามลําดับ และทรงได้พระราชทานแนวทางการ
พัฒนานักเรี ยน โรงเรี ยน ตามสถานการณ์โลกที<เปลี<ยนไปอย่างรวดเร็ ว เกี<ยวกับประเด็นต่าง ๆ ดังนีK
1. การพัฒนาคนพิการควรได้รับการพัฒนาตัKงแต่เริ< มแรก ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ตามความสนใจ และเหมาะสมตามศักยภาพ
2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรจัดสรรเครื< องคอมพิวเตอร์ ให้เหมาะสมกับ
อัตราการใช้งานของนักเรี ยน โดยอัตราส่ วนเครื< องคอมพิวเตอร์ต่อนักเรี ยน คือ 1 ต่อ 2
3. ด้านการฟืK นฟูสมรรถภาพ โครงการผ่าตัดแก้ไขความพิการ ควรดําเนิ นการ
อย่างต่อเนื<อง และการปรับระดับโต๊ะ เก้าอีK ให้เหมาะสมกับนักเรี ยนแต่ละบุคคล
4. ด้านงานอาชีพ ควรยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เพิ<มมูลค่า
5. ด้านการศึกษาต่อของนักเรี ยน ดังเช่นตัวอย่างของนายณัฐมัย แก้วหล้า ควร
ได้รับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ< งถือว่านายณัฐมัยเป็ นแบบอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจ
ให้แก่นกั เรี ยนคนอื<น ๆ ที<สามารถมีรายได้ระหว่างกําลังศึกษา
โรงเรี ยนศรี สั ง วาลย์เ ชี ย งใหม่ จึ ง ได้จัด ให้ มี โ ครงการฟืK นฟู ส มรรถภาพและ
สุ ขอนามัยสําหรับผูเ้ รี ยน เป็ นการตอบสนองต่อเอกลักษณ์ของโรงเรี ยน คือ ฟืK นฟูคู่การศึกษา พัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยพัฒนาจากงานประจําของโรงเรี ยน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ โดยได้นาํ กลยุทธ์ของสํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ และระดมสมองเพื<อจัด
โครงการ และการมีส่วนร่ วมจากหน่วยงานที<เกี<ยวข้อง เพื<อประกอบกับกลยุทธ์การดําเนิ นงาน โดย
แนวทางทางการดําเนินงานที<สาํ คัญของโรงเรี ยนได้แก่ การบริ การช่วยเหลือ และคัดกรองระยะแรก
รับสําหรับบุคคลที<มีความบกพร่ องทางร่ างกาย หรื อการเคลื<อนไหว หรื อสุ ขภาพ โดยเร็ วที<สุดแก่
บุคคลทันทีที<ได้รับการวินิจฉัย หรื อประเมินคัดกรองว่ามีความพิการหรื อมีความบกพร่ อง ให้ได้รับ
บริ การจากนักวิชาชีพที<หลากหลายทัKงด้านการศึกษา ด้านสุ ขภาพอนามัย การบําบัดรักษา ตลอดจน
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ป้ องกันความพิการที<จะเกิดขึKน จากนัKนส่ งต่อเข้าสู่ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนควบคู่กบั การจัด
การศึกษา ซึ< งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนมีกระบวนการดําเนิ นงานดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างมี
ขัKนตอนพร้อมด้วยวิธีการ และเครื< องมือการทํางานที<ชดั เจน โดยมีครู ที<ปรึ กษา ครู ประจําเรื อนนอน
นักสหวิชาชี พ เจ้าหน้าที< บริ บาล เป็ นบุ คลากรหลักในการดําเนิ นการ และมี การประสานความ
ร่ วมมื ออย่างใกล้ชิดกับครู ที<เกี< ยวข้อง หรื อบุคลากรภายนอก รวมทัKงการสนับสนุ นส่ งเสริ มจาก
โรงเรี ยนซึ< งครู ประจําชัKนต้องดําเนิ นการ 5 ขัKนตอน ได้แก่ การรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล การคัด
กรองนักเรี ยน การส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยน การป้องกันและแก้ปัญหา และการส่ งต่อ
จากการดําเนิ นงานในปี การศึกษา 2562-2563 โรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชี ยงใหม่ ได้มี
การปรับเปลี<ยน พัฒนาแนวทางการดําเนิ นโครงการ ให้เหมาะสมกับสภาพบริ บท สังคม และการ
ปฏิบตั ิ ได้นาํ เสนอ รู ปแบบการดําเนิ นโครงการแก่หน่ วยงานต่าง ๆ ที<เข้ามาศึกษาดูงาน จนได้รับ
การยอมรับ แต่โครงการดังกล่าว เป็ นโครงการใหม่ ยังไม่มีการกําหนดตัวชีKวดั การประเมินผลการ
ดําเนิ นงาน และผลผลิตที<เกิดจากกระบวนการเรี ยนรู ้อย่างมีส่วนร่ วมที<ชดั เจน โดยในการประเมิน
โครงการนัKน สิ< งที<สาํ คัญอย่างยิง< ก็คือ การใช้รูปแบบประเมินที<มีความเหมาะสมโดยจะต้องเลือกให้
สอดคล้องกับความจําเป็ นหรื อความต้องการของวัตถุประสงค์ในการประเมิน ในการวิจยั ครัKงนีK
โรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชี ยงใหม่ ได้ศึกษารู ปแบบการประเมิ นโครงการฝึ กอบรมจากหลากหลาย
รู ปแบบต่ า ง ๆ และได้ต ัด สิ น ใจเลื อ กรู ปแบบการประเมิ น โครงการแบบ CIPP Model ของ
Stufflebeam เพราะว่ารู ปแบบการประเมินแบบ CIPP เป็ นการประเมินทัKงระบบ โดยมองทุกส่ วน
และทุกองค์ประกอบของโครงการและสามารถประเมินข้อมูลที<เกี<ยวข้องกับโครงการได้ครอบคลุม
ทุกด้านทัKงในด้านตัวโครงการ กระบวนการฟืK นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัย การวัดและประเมิน ครู
นักเรี ยน นอกจากนีK รู ปแบบการประเมินโครงการ แบบ CIPP เป็ นรู ปแบบให้แนวปฏิบตั ิในการ
ประเมินอย่างเป็ นขัKนตอนอย่างละเอียด โดยมีการวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างชัดเจน และ
เป็ นระบบว่าต้องใช้ขอ้ มูลอะไรเพื<อการตัดสิ นใจเรื< องใดเกี< ยวกับโครงการ ทําให้ขอ้ มูลที< ได้เป็ น
ประโยชน์และมีคุณภาพตอบสนองวัตถุประสงค์ของการประเมิน
รู ปแบบการประเมิน CIPP เป็ นการนําตัวอักษรตัวแรกของมิติการประเมิน 4 ด้าน
มาประกอบกัน ได้แก่ การประเมินบริ บท (Context) ปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process)และ
ผลผลิ ต (Product) ซึ< งสตัฟ เฟิ ลบี ม พัฒ นานํา เสนอขึK นโดยมี พKื น ฐานมาจากการเรี ยนรู ้ ห รื อ
ประสบการณ์การกระทําการประเมินโครงการทางการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริ กาตัKงแต่กลางปี
1960 โดยต้องการที<จะแก้ไขข้อผิดพลาดหรื อข้อจํากัดของรู ปแบบการประเมินแบบดัKงเดิม อาทิ การ
ออกแบบการทดลองการประเมินอิงวัตถุประสงค์และการทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิVทางการเรี ยน
รู ปแบบหรื อวิธีการประเมิ นแบบดัKงเดิ มมี ขอ้ จํากัด ในการศึกษาหาคําตอบเกี< ยวกับโครงการทาง
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การศึ กษาในสมัยนัKน จึ งทําให้เกิ ดการพัฒนารู ปแบบการประเมิ นใหม่ ๆ เพื<อหาคําตอบเกี< ยวกับ
โครงการทางการศึกษาอย่างรอบด้านหลายแง่มุมมากขึKน ซึ< งรู ปแบบการประเมิน CIPP ก็เป็ นหนึ< ง
ในรู ปแบบการประเมินอื<น ๆ ที<นกั ประเมินในยุคนัKนพัฒนานําเสนอไว้ รู ปแบบการประเมิน CIPP
ปรากฏขึK นเป็ นลายลักษณ์ ชัดเจนในหนังสื อชื< อ Educational Evaluation and Decision-making ซึ< ง
ตี พิ ม พ์ใ นปี 1971 และปรั บ ปรุ ง อี ก ครัK งในปี 2007 ในหนั ง สื อ Evaluation Theory Models and
Applications ตัวอย่างของการวิจยั ประเมินโครงการที<มีแนวคิดจากการประเมินรู ปแบบ CIPP เช่น
การประเมิ นผลโครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ เทศบาลตําบลตะเคี ยนเตีK ย อําเภอบางละมุ ง
จังหวัดชลบุ รี (ณัฐวรรณ แย้มละมัย และ สุ ณี หงษ์วิเศษ, 2561) การประเมิ นโครงการโรงเรี ยน
คุ ณ ธรรมโดยประยุ ก ต์ใ ช้รู ป แบบการประเมิ น ซิ ป (CIPP Model) โรงเรี ย นวัด ห้ ว ยธารทหาร
สํานักงานเขตพืK นที< การศึ กษาประถมศึ กษานครสวรรค์ เขต 3 (ยุพิน รอดประพันธ์ , 2561) การ
ประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ นอ้ ย ประเทศไทย : กรณี ศึกษา สํานักงานเขตพืKนที<การศึกษา
ประถมศึกษาและกาฬสิ นธุ์ เขต 2 (รําไพ แสงนิ กุล, 2559) การประเมินโครงการคืนครู ให้นกั เรี ยน
โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model สังกัดสํานักงานเขตพืKนที<การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 (โสภา แซ่ ลี, 2558) และการวิจยั เรื< องการประเมินผลโครงการป้ องกันการฆ่าตัว
ตายเมืองโกเซียง ไต้หวัน โดยใช้การประเมินรู ปแบบ CIPP (Ho et al., 2011) เป็ นต้น
จากเหตุผลที<กล่าวมาแล้วข้างต้น โรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชียงใหม่จึงสนใจศึกษาวิจยั
โครงการฟืK นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสําหรับนักเรี ยน ตามรู ปแบบ CIPP Model ของสตัฟเฟิ ล
บีม (Stufflebeam) เพื<อต้องการประเมินผลการดําเนินการทัKง 4 ด้าน คือ ด้านบริ บท ด้านปั จจัยนําเข้า
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิ ต รวมถึ งปั ญหา อุ ปสรรค และแนวทางแก้ไข เพื< อนําผลการ
ประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง แนวทางการดํา เนิ น การจัด การเรี ย นการสอนให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผล นักเรี ยนสามารถได้รับการคัดกรองแรกรับ การฟืK นฟูสมรรถภาพ ระบบดูแลช่วยเหลือ
และการส่ งเสริ มทักษะอาชีพอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และปรับปรุ งแนวทางการ
ดําเนินงาน ให้เหมาะสมกับสภาพบริ บท และสังคมของโรงเรี ยนต่อไป
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1.2 คําถามการวิจยั
1.2.1 สภาพบริ บททัว< ไปในการดําเนิ นงานตามโครงการฟืK นฟูสมรรถภาพและ
สุ ขอนามัยสําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ มีความเหมาะสม สอดคล้องหรื อไม่เพียงใด
1.2.2 ปั จจัยนําเข้าในการดําเนิ นงานตามโครงการฟืK นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัย
สําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ มีความเหมาะสม สอดคล้องหรื อไม่เพียงใด
1.2.3 กระบวนการจัด กิ จ กรรมของโครงการฟืK นฟู ส มรรถภาพและสุ ข อนามัย
สําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ มีความเหมาะสม สอดคล้องหรื อไม่เพียงใด
1.2.4 ความสําเร็ จด้านผลผลิตจากการดําเนิ นงานโครงการฟืK นฟูสมรรถภาพและ
สุ ขอนามัยสําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ มีมากน้อยเพียงใด
1.2.5 ปั ญ หา และอุ ป สรรคในการดํา เนิ น งานโครงการฟืK นฟู ส มรรถภาพและ
สุ ขอนามัยสําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ มีอะไรบ้าง และมีมากน้อยเพียงใด
1.3 วัตถุประสงค์ การวิจยั
1.3.1 เพื< อ ประเมิ น โครงการฟืK นฟู ส มรรถภาพและสุ ข อนามัย สํา หรั บ นัก เรี ย น
โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่โดยใช้แบบจําลอง CIPP
1.3.2 เพื<อเสนอแนวทางการพัฒนาการดําเนิ นงานของโครงการฟืK นฟูสมรรถภาพ
และสุ ขอนามัยสําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่
1.4 ขอบเขตการวิจยั
1.4.1 ขอบเขตเนืKอหา
เพื< อประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ง าน โครงการฟืK นฟู สมรรถภาพและสุ ขอนามัย
สําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชียงใหม่ โดยแบบจําลอง CIPP ของสตัฟเฟิ ลบีม โดยใช้กรอบ
แนวคิดตามรู ปแบบการประเมินโครงการ 4 ด้าน คือ ด้านบริ บท ด้านปั จจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ
ด้านผลผลิต และปั ญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ตามกิจกรรมของโครงการทัKง 4 กิจกรรม
ประกอบด้วย
1.4.1.1 กิจกรรมประเมินแรกรับนักเรี ยน
1.4.1.2 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
1.4.1.3 กิจกรรมฟืK นฟูสมรรถภาพและสุ ขภาพมัยสําหรับนักเรี ยน
1.4.1.4 กิจกรรมส่ งเสริ มอาชีพเพื<อการมีงานทํา

7
1.4.2 ขอบเขตประชากร
ประชากร ประกอบด้วย ครู บุคลากร นักเรี ยน(ชัKน ป.1 ถึง ม.6) คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัKนพืKนฐาน และผูป้ กครอง โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ ภาคเรี ยนที< 1 ปี การศึกษา 2562
รวมทัKงสิK น 576 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ประกอบด้ ว ย ครู บุ ค ลากร นั ก เรี ยน(ชัK น ป.1 ถึ ง ม.6)
คณะกรรมการสถานศึกษาขัKนพืKนฐาน และผูป้ กครอง โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ ภาคเรี ยนที< 1 ปี
การศึกษา 2562 จํานวน 390 คน โดยใช้ตารางกําหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี< และมอร์ แกน Krejcie
and Morgan (1970, p. 608-610) จากนัKนใช้การสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
1.4.3 ขอบเขตระยะเวลา
เดือน เมษายน 2562 ถึง มีนาคม 2564
1.5 ประโยชน์ ทไีA ด้ รับ
1.5.1 โรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชียงใหม่นาํ ข้อมูลที<ได้รับ ไปเป็ นข้อมูลพืKนฐานในการ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.5.2 โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่นาํ ความรู ้ที<ได้รับ ไปพัฒนาการดําเนินกิจกรรม
ของโรงเรี ยน ในการฟืK นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง< ขึKน
1.5.3 นักเรี ยนที<มีความบกพร่ องทางด้านร่ างกาย หรื อการเคลื<อนไหว หรื อสุ ขภาพ
ได้รับการฟืK นฟูสมรรถภาพและการดูแลสุ ขอนามัยได้เต็มตามศักยภาพ
1.5.4 ผูเ้ กี< ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชี ยงใหม่ โรงเรี ยน
เฉพาะความพิการ โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืKนที<การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัKนพืKนฐาน และสถานประกอบการ สามารถนําผลการประเมินไปใช้เป็ นแนวทางในการ
กําหนด วางแผน แก้ไข ปรับปรุ ง ส่ งเสริ ม และพัฒนารู ปแบบการฟืK นฟูสมรรถภาพ และสุ ขอนามัย
ของโรงเรี ยนในสังกัดให้เกิดประสิ ทธิ ภาพยิ<งขึKน โดยตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ หาร และ
ครู ผสู ้ อน
1.6 นิยามศัพท์

1.6.1 โครงการฟืK นฟู ส มรรถภาพและสุ ข อนามัย สํ า หรั บ นั ก เรี ยนโรงเรี ยน
ศรี สังวาลย์เชียงใหม่ หมายถึง แผนงาน กิจกรรม ของโรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชียงใหม่ ที<จดั ทําขึKนเพื<อ
พัฒนาผูเ้ รี ยนควบคู่ไปพร้อมกับการศึกษา ประกอบไปด้วยกิ จกรรมย่อย ได้แก่ กิ จกรรมประเมิน
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แรกรับนักเรี ยน กิ จกรรมระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยน กิ จกรรมฟืK นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัย
และกิจกรรมส่ งเสริ มอาชีพเพื<อการมีงานทํา
1.6.2 การประเมินโครงการ หมายถึง การศึกษาเปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั ิงานของ
โครงการกับวัตถุประสงค์ หรื อเป้ าหมายของโครงการที<กาํ หนดไว้ โดยต้องมีการรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างเป็ นระบบ ระเบียบ เพื<อให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศที<มีประสิ ทธิ ภาพ ในการ
ประเมิ นโครงการนีK ผูว้ ิจยั นํารู ปแบบการประเมิ นของสตัฟเฟิ ลบี ม (Stufflebeam) ประกอบด้วย
4 ด้า น คื อ 1) ด้า นบริ บท 2) ด้า นปั จ จัย นํา เข้า 3) ด้า นกระบวนการ และ 4) ด้า นผลผลิ ต มาเป็ น
แนวทางในการประเมินโครงการ
1.6.2.1 ด้านบริ บท (Context) หมายถึง การประเมินความสอดคล้องนโยบาย
ของรั ฐ แผนยุท ธศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ นโยบายระดับ กระทรวง และเขตพืK น ที< ความสอดคล้อ งกับ
นโยบาย ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ความสอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความ
ต้องการ
1.6.2.2 ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) หมายถึง ประเมินความเพียงพอ และเหมาะสม
ของงบประมาณ สิ< ง สนับ สนุ น และเทคโนโลยี บุ ค ลากร แผนงานโครงการ การจัด ระบบการ
ฟืK นฟูสมรรถภาพ และสุ ขอนามัยนักเรี ยน เพื<อให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการ
1.6.2.3 ด้านกระบวนการ (Process) หมายถึง การประเมิน การวางแผน/การ
กําหนดโครงการย่อย ได้แก่ การประเมินแรกรับ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน การฟืK นฟูสมรรถภาพ
และสุ ขอนามัย การส่ งเสริ มอาชี พเพื<อการมีงานทํา การจัดองค์กร การจัดบุคลากร การสั<งการ/การ
มอบหมายงาน และการควบคุม/ ติดตามผล
1.6.2.4 ด้านผลผลิต (Product) หมายถึง การประเมินผลที<ได้รับ (Output) ได้แก่
การมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน ในการดูแลนักเรี ยน ผูป้ กครองพึงพอใจต่อการดําเนินโครงการ และ
ประเมินผลลัพธ์ (Outcome) คือนักเรี ยนสุ ขภาพอนามัยที<พึงประสงค์ และสามารถช่วยเหลือตนเอง
ในการทํากิจวัตรประจําวัน การดํารงชีวติ รวมถึงการประกอบอาชีพ ได้เต็มตามศักยภาพ
1.6.3 การฟืK นฟูสมรรถภาพร่ างกายและสุ ขอนามัย หมายถึ ง การจัดบริ หารด้าน
สุ ขภาพที<ต่อเนื<อง และเชื<อมโยงระหว่างการดูแลในครอบครัว ชุมชน และสถาบัน ซึ< งผูด้ ูแลอาจเป็ น
บุคลากรวิชาชี พทางด้านสุ ขภาพ ครู ผูป้ กครอง ผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยด้วยการบริ หารจัดการ และ
ปฏิ บตั ิ อย่างเป็ นระบบ และต่อเนื< อง โดยเน้นให้สามารถประกอบกิ จวัตรประจําวัน (Activity of
Daily Living: ADL) อยูใ่ นโรงเรี ยนและสังคม ได้อย่างมีคุณภาพชี วิตดีที<สุดเต็มตามศักยภาพ โดย
คํานึงถึงความเป็ นตัวของตัวเอง ความเป็ นอิสระ และศักดิVศรี ความเป็ นมนุษย์
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1.6.4 บุคลากร หมายถึ ง ผูท้ ี< ปฏิ บตั ิ หน้าที< เกี< ยวกับการบริ หารจัดการสถานศึ กษา
และปฏิบตั ิหน้าที<การจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา สนับสนุนหรื อส่ งเสริ มการศึกษา ส่ งเสริ ม
สนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสายวิชาชี พครู และดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในด้านต่าง ๆ
ที<เป็ นประโยชน์กบั สถานศึกษาและตัวผูเ้ รี ยน ทัKงผูม้ ีวิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ และตําแหน่ งทาง
วิชาการ ซึ< งได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู ผูส้ อน เจ้าหน้าที< ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาที<ปฏิบตั ิ
หน้าที<ภายในโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่
1.6.5 งบประมาณ หมายถึง เงินที<ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล เพื<อใช้ในการบริ หารจัด
การศึกษาในแต่ละปี การศึกษา
1.6.6 วัสดุ อุปกรณ์ หมายถึง สิ< งอํานวยความสะดวกในรู ปแบบต่าง ๆ รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เครื< องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ มาเป็ นสื< อในการจัดการ และบริ หารการศึกษา ทัKงนีK เพื<ออํานวย
ความสะดวกสบาย และความคล่องตัวในการทํางานทุก ๆ ด้าน และเพื<อเพิ<มประสิ ทธิ ภาพในการ
ทํางานให้ดียงิ< ขึKน
1.6.7 การบริ หารจัดการ หมายถึง การจัดระบบการบริ หารองค์การ การให้บริ การ
อื<น ๆ เพื<อให้บรรลุตามมาตรฐาน คุณภาพ และเป้ าหมายที<กาํ หนดไว้ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักคือ
การประสานงาน ส่ งเสริ มสนับสนุ น และอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริ การศึ กษาทุก
รู ปแบบ โดยมุ่งให้สถานศึกษามีการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ตลอดจนส่ งเสริ ม
การมี ส่วนร่ วมของผูป้ กครอง องค์กร และชุ มชน เพื<อให้การจัดการศึ กษามี ประสิ ทธิ ภาพ และ
ประสิ ทธิผล
1.6.8 โรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชี ยงใหม่ หมายถึง โรงเรี ยนเฉพาะความพิการสําหรับ
ผูเ้ รี ยนที< มีความบกพร่ องทางร่ างกายหรื อการเคลื< อนไหวหรื อสุ ขภาพ เป็ นการจัดการศึ กษาใน
รู ปแบบเฉพาะประเภทความพิการแต่ละประเภท โดยจัดในทุกระดับตัKงแต่ชK นั เรี ยนเตรี ยมความ
พร้ อมก่ อนประถมศึ กษา และมัธยมศึ กษา มี ทK งั การศึ กษาสายสามัญ และสายอาชี พ มี การจัดทํา
หลักสู ตรเฉพาะประเภทความพิการที<สอดคล้องกับความต้องการจําเป็ นของแต่ละกลุ่ม มีการจัดการ
โปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล การมีบุคลากรที<เชี<ยวชาญ รวมทัKงมีสื<อ เทคโนโลยีสิ<งอํานวยความ
สะดวก และบริ การที<เพียงพอ และมีคุณภาพ
1.6.9 นักเรี ยน หมายถึง นักเรี ยนที<มีความบกพร่ องทางร่ างกายหรื อสุ ขภาพหรื อการ
เคลื<อนไหว ซึ< งกําลังศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชียงใหม่ ที<ได้รับการฟืK นฟูสมรรถภาพร่ างกาย
และสุ ขอนามัย
1.6.10 ผูบ้ ริ หาร หมายถึง ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชียงใหม่ หรื อผูท้ ี<ได้รับ
การแต่งตัKงให้มีหน้าที<บริ หารสถานศึกษาในโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่
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1.6.11 ครู หมายถึง ข้าราชการครู พนักงานราชการ หรื อครู อตั ราจ้าง ที<ทาํ หน้าที<
ปฏิบตั ิการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ในโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่
1.6.12 คณะกรรมการสถานศึกษาขัKนพืKนฐาน หมายถึง ผูท้ ี<ได้รับการคัดเลือกจาก
สถานศึกษาและได้รับการแต่งตัKงจากผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ ตามระเบียบ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่า ด้ว ยคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขัKน พืK น ฐาน พ.ศ.2547 มี ห น้า ที< ร่ ว มกับ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในการบริ หารจัดการสถานศึกษา ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนสถานศึกษาใน
ด้านต่าง ๆ ซึ< งประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูแ้ ทนครู ผูแ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนองค์กรส่ วน
ท้องถิ<น ผูแ้ ทนศิษย์เก่า ผูท้ รงคุณวุฒิ และพระภิกษุ
1.6.13 ผู ป้ กครองนัก เรี ย น หมายถึ ง ผู ท้ ี< เ ป็ นบิ ด า มารดา หรื อ บุ ค คลอื< น ใดที< มี
ความสัมพันธ์กบั เด็ก ให้การอบรมเลีKยงดู ให้การศึกษาและความช่วยเหลือแก่เด็ก

บทที$ 2
วรรณกรรมทีเ$ กีย$ วข้ อง
2.1 แนวคิด และทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ3 กีย3 วข้ อง
การประเมินโครงการฟื/ นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยน
ศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ โดยแบบจําลอง CIPP มีของเขตการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั
ทีNเกีNยวข้องเพืNอใช้เป็ นพื/นฐาน แนะแนวทางการศึกษาตามลําดับ ดังนี/
2.1.1 โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่
2.1.2 การฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ
2.1.3 แผนการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
2.1.4 หลักการแนวคิดเกีNยวกับการประเมินโครงการ
2.1.5 งานวิจยั ทีNเกีNยวข้อง
2.1.1 โรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่
2.1.1.1 ข้อมูลทัวN ไป
ชืNอสถานศึกษา โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ตั/งอยูเ่ ลขทีN 50 หมู่ 10 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-498 145 โทรสาร 053-498 146
E-mail: SWCM16@gmail.com Website: www.swcm.ac.th
สังกัดสํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั/นพื/นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เปิ ดสอนระดับระดับชั/นอนุ บาลปี ทีN 1 ถึงระดับชั/นมัธยมศึกษาปี ทีN 6 และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเกษตรกรรมและคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ และเรี ยนร่ วมในสายสามัญ
และสายอาชีพ
ปัจจุบนั มีหอ้ งเรี ยนทั/งหมด 31 ห้องเรี ยน
ชืNอผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน นางพวงทอง ศรี วลิ ยั
2.1.1.2 สัญลักษณ์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่
1) ความหมาย ตราสัญลักษณ์ประจําโรงเรี ยน
เป็ นเครืN องหมายรู ป พระนามาภิไธยย่อ (สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรม
ราชชนนี ) ส.ว.(สี แดง) ภายใต้ รั ศมี (สี แดง) อยู่เหนื อรู ปสัญลักษณ์ คนพิการใช้ไม้ค/ าํ ยัน และนัNง
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รถเข็น (สี เหลื อง) บรรจุอยู่ภายในเส้นรอบวง รู ปดอกบัว (สี ขาว) เส้นขอบสี น/ าํ เงิ น และมี อกั ษร
ข้อความ โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ อยูด่ า้ นล่าง
2) อักษรย่อ ส.ว.ชม.ขนาดความสู ง 1 ซม.(สี น/ าํ เงิน)
3) ปรัชญาโรงเรี ยน เทิดทูนองค์สมเด็จย่า พึNงพาอย่างอิสระ มานะใฝ่ เรี ยนรู ้
เก่งคู่คุณธรรม
4) สี ประจําโรงเรี ยน
สี แดง หมายถึ ง ชาติ เพืNอปลูกฝั งให้นักเรี ยนมี ความรั กชาติ มี ความ
ภาคภูมิใจในความ เป็ นไทย รู ้จกั อนุ รักษ์ หวงแหน และสื บสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี อนั ดีงาม
ของท้องถิN น และของประเทศไทย เป็ นสี ประจําพระองค์สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี
เพืNอให้นกั เรี ยนระลึกถึง พระมหากรุ ณาธิ คุณทีNพระนามาภิไธยของสมเด็จย่า “ศรี สังวาลย์” เป็ นชืNอ
ของโรงเรี ยนถือเป็ น มหาสิ ริมงคลสู งสุ ด
สี ขาว หมายถึง ศาสนา เป็ นสี แห่ งความบริ สุทธิ\ ด้วยหลักความเชืN อ
ทีNวา่ คนเราเกิดมาทุกคนย่อมมีจิตใจ ทีNบริ สุทธิ\ เหมือนผ้าขาวพร้อมทีNจะได้รับการฟื/ นฟูพฒั นาให้เป็ น
คนดี มีคุณค่า มีคุณธรรม-จริ ยธรรม โดยยึดหลักธรรมคําสอนของศาสนาเป็ นเครืN องยึดเหนีN ยวจิตใจ
ในการประพฤติปฏิบตั ิตนเพืNอความเป็ นสมาชิกทีNดีของครอบครัว เป็ นพลเมืองดีของชุมชน สังคม
และประเทศชาติ
สี เหลื อ ง หมายถึ ง สี แห่ งสติ ปั ญญา โดยยึ ด หลั ก ว่ า ทุ ก คนมี
ความสามารถเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติ และตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เป็ นสี
ประจํา พระองค์พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่หัว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช (รั ช กาลทีN 9) เพืN อ ให้ สํา นึ ก ถึ ง
พระมหากรุ ณาธิ คุณ ทีN ทรงห่ วงใยผูพ้ ิ การ และปลู กฝั งจิ ตสํานึ กทีN ถูกต้องเกีN ยวกับการเมื องการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
5) ต้นไม้ประจําโรงเรี ยน: ต้นราชพฤกษ์
6) เอกลักษณ์ของโรงเรี ยน ฟื/ นฟูคู่การศึกษา พัฒนา (คุณภาพชี วิต) อย่าง
ต่อเนืNอง
7) อัต ลัก ษณ์ ข องโรงเรี ย น พึN ง ตนเอง ดํา รงชี วิ ต อย่า งอิ ส ระ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8) วิสัยทัศน์ พัฒนาแหล่ งเรี ยนรู ้ มุ่ งสู่ คุณภาพชี วิต เพืN อผลสัมฤทธิ\ ทีN ดี
ศักดิ\ศรี และการมีงานทํา น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง
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9) พันธกิจ
1. พัฒนาการจัดการศึ กษา สําหรั บนักเรี ยนทีN มีความบกพร่ องทาง
ร่ า งกายหรื อ การเคลืN อ นไหวหรื อ สุ ข ภาพ ควบคู่ กับ การฟื/ นฟู ท างด้า นร่ า งกาย อารมณ์ สั ง คม
สติ ปั ญ ญา มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และการจัด การศึ ก ษาเพืN อ การมี ง านทํา ดํา เนิ น ชี วิ ต ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่ ง เสริ มคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และพัฒ นาประสิ ทธิ ภ าพการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรเพืNอเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน
3. มุ่งเน้นการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน และส่ งเสริ ม
ประชาสัมพันธ์ พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างต่อเนืNอง
4. พัฒ นาการบริ ห ารจัด การโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ฝ่ ายอย่า ง
โปร่ งใส และคุม้ ค่าให้สามารถจัดการศึกษาได้ตามนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติ
10) เป้าประสงค์
1. นักเรี ยนมีพฒั นาการทางด้านร่ างกาย สังคม อารมณ์ สติปัญญา มี
คุณธรรม จริ ยธรรม และงานอาชีพ เต็มศักยภาพ ดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. โรงเรี ยนมีการบริ หารจัดการศึกษาทีNเป็ นระบบอย่างโปร่ งใสและ
คุม้ ค่า
4. ผูป้ กครอง ชุมชน สถาบัน และองค์กร เข้ามามีส่วนร่ วมตลอดจน
ระดมทรัพยากรเพืNอพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
11) กลยุทธ์สถานศึกษา
1. พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนตามนโยบายของ สพฐ.ทั/งพัฒนาการทางด้าน
ร่ างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีคุณธรรม จริ ยธรรม ปลูกฝั งจิ ตสํานึ กในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์ และส่ งเสริ มงานอาชี พด้วยวิธีการทีNหลากหลาย ดําเนิ นชี วิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม และพัฒนาประสิ ทธิ ภาพบุคลากร ใน
ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ สืN อ เทคโนโลยี สิN งอํานวยความสะดวก บริ การ และความช่วยเหลืออืNนใดทาง
การศึกษา ภาษา และการสืN อสาร เข้าสู่ การเป็ นครู มืออาชีพในศตวรรษทีN 21
3. พัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการจัด การศึ ก ษาโดยเน้ น กระบวนการ
ประชารัฐ มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ พัฒนาระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศของโรงเรี ยนอย่าง
ต่อเนืNอง ให้เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้

14
4. ส่ งเสริ ม และพัฒนาคุ ณภาพการบริ หารจัดการสถานศึ กษาอย่าง
โปร่ งใส และคุม้ ค่า โดยใช้กระบวนการประชารัฐ
2.1.1.3 ประวัติโรงเรี ยน (โดยย่อ)
โรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชี ยงใหม่ ประกาศจัดตั/งเมืNอวันทีN 26 สิ งหาคม 2543
ภายใต้โครงการใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี เพืNอน้อมรําลึกถึงพระมหา
กรุ ณาธิ คุณแห่ งองค์สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี ในศุภมงคลวาระเสด็จพระราชสมภพ
ครบ 100 พรรษา ซึNงตรงกับวันทีN 21 ตุลาคม 2543
วันทีN 16 ตุลาคม 2544 สมเด็จพระพีNนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิ วฒั นา กรมหลวง
นราธิวาสราชนคริ นทร์ ทรงพระกรุ ณาเจิมแผ่นดวงศิลาฤกษ์สร้างโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ และ
กําหนดพิธีวางศิลาฤกษ์ วันทีN 21 ตุลาคม 2544 โดย ท่านผูห้ ญิงสุ มาลี จาติกวนิช เป็ นประธานในพิธี
เป็ นโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ สังกัดสํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั/นพื/นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ ให้บริ การนักเรี ยนทีNมีความบกพร่ องทาง
ร่ างกายหรื อการเคลืNอนไหวหรื อสุ ขภาพ จัดการเรี ยนการสอนแบบสหศึกษา รับทั/งนักเรี ยนประจํา
และไป-กลับ ตั/งแต่ระดับชั/นอนุบาลศึกษา ถึงระดับชั/นมัธยมศึกษาปี ทีN 6 และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพสาขาเกษตรกรรมและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเรี ยนร่ วมในสายสามัญ และสายอาชีพ
โรงเรี ยนเปิ ดดําเนิ นการจัดการเรี ยนการสอน ตั/งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็ น
ต้นมา โดยได้ต/ งั สํานักงานชัวN คราวทีN โรงเรี ยนโสตศึ กษาอนุ สารสุ นทร และสํานักงานของศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 โดยนายประหยัด ทรงคํา เป็ นผูอ้ าํ นวยการศูนย์ในขณะนั/น ซึN งอยู่
ระหว่างทีN กาํ ลังดําเนิ นการก่อสร้ างโรงเรี ยน และมี การจัดการเรี ยนการสอนในระดับชั/นอนุ บาล
ชั/นประถมศึกษาปี ทีN 1 ชั/นประถมศึกษาปี ทีN 3 และชั/นมัธยมศึกษาปี ทีN 1 มีนกั เรี ยนทั/งหมด 40 คน
บริ หารงานโดย นางกัญจนี จันทรรัตน์ เป็ นผูบ้ ริ หารคนแรก และ มีครู ผสู ้ อน 6 คน หลังจากก่อสร้าง
โรงเรี ยนเป็ นทีNเรี ยบร้อยแล้ว จึงได้ยา้ ยทีNทาํ การชัวN คราวของโรงเรี ยนมายังทีNทาํ การปั จจุบนั ตั/งแต่
วันทีN 9 พฤษภาคม 2547 เป็ นต้นมา
ปี การศึ ก ษา 2547 มี ค าํ สัN ง ให้ น ายประหยัด ทรงคํา ผู อ้ าํ นวยการศู น ย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชี ยงใหม่ รักษาราชการในตําแหน่ งผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
ศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ เนืNองจากผูบ้ ริ หารได้ยา้ ยไปดํารงตําแหน่งในสถานศึกษาอืNน
วันทีN 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2548 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั/น
พื/นฐาน สํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ มีคาํ สัNงอนุมตั ิให้ นางพวงทอง ศรี วิลยั ผูอ้ าํ นวยการศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพิจิตร ย้ายมาดํารงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการ โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่
จนถึงปั จจุบนั
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ในวันศุกร์ทีN 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2550 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิ นทอดพระเนตรกิ จการของ
โรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชี ยงใหม่ ทรงมีกระแสพระราชดํารัสไว้เป็ นแนวทางกับโรงเรี ยนศรี สังวาลย์
เชียงใหม่ 5 เรืN องหลัก คือ
1) ด้านวิชาการ ควรจัดกระบวนการเรี ยนการสอนทีNเหมาะสมกับนักเรี ยน
เป็ นรายบุคคลตามศักยภาพ สนับสนุนส่ งเสริ มนักเรี ยนทีNมีความสามารถพิเศษ ให้เขาได้เรี ยนในสิN ง
ทีNเขาต้องการเรี ยน และต้องการเป็ นในอนาคต ทั/งในสายสามัญและสายอาชีพ การส่ งเด็กเรี ยนร่ วม
เป็ นวิธีทีNดีทีNสุด เนืNองจากเด็กจะได้มีทกั ษะชีวติ ทักษะสังคม ทักษะอาชีพอย่างแท้จริ ง
2) ด้านการฟื/ นฟูสมรรถภาพและการพยาบาล นักเรี ยนทีNมีความต้องการ
จําเป็ นพิเศษ ควรจัดบริ การสืN อเทคโนโลยี สิN งอํานวยความสะดวก และความช่ วยเหลืออืNนใดทาง
การศึ กษาเป็ นรายบุ คคล ทั/งเครืN องช่ วยความพิการ กายอุ ปกรณ์ กิ จกรรมบําบัด กายภาพบําบัด
อาชาบําบัด รวมถึงการคัดกรองเพืNอผ่าตัดแก้ไขความพิการอย่างต่อเนืN องเหมาะสม สามารถใช้ชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข มีสัมมาชี พ มีเกี ยรติภูมิแห่ งตน และมีศกั ดิ\ ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ทีN
สมบูรณ์ และเป็ นการยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนพิการได้
3) ด้านสังคม อารมณ์ จิตใจ เมืNอเด็ก ๆ มีสภาพความพิการ ทําให้เขาขาด
ความเชืN อ มันN ในตนเอง เห็ น คุ ณค่ า ของตัว เองตํNา หากมี ค รู บุ ค ลากร ผูบ้ ริ ห าร รวมถึ ง เครื อ ข่ า ย
ทีNเกีNยวข้อง สังคม ชุมชน เข้าใจให้โอกาสจะทําให้เขาสามารถมีพลังใจในการทีNจะพัฒนาตนเองได้
4) ด้านอาชีพ ปลายสุ ดของการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการนันN คือ การมี
ทักษะอาชีพสามารถเลี/ยงตนเองได้ โดยไม่เป็ นภาระต่อครอบครัว ชุมชน สังคมอย่างยังN ยืน
5) ด้านบรรยากาศ สิN งแวดล้อม แหล่งเรี ยนรู ้ ทีNเอื/อให้เด็กพิการ สามารถ
เข้าถึงองค์ความรู ้ ประสบการณ์ ตั/งแต่ระดับต้นนํ/า กลางนํ/า ปลายนํ/าได้อย่างไม่มีอุปสรรค และครู
บุคลากร นักเรี ยน ผูป้ กครอง ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต้องพึงพอใจและมีความสุ ข
ทางโรงเรี ยนจึงได้นอ้ มนํามาใช้จดั ทําเป็ นแนวทางในการจัดการศึกษาซึN ง
ต้องให้ความสําคัญในการฟื/ นฟูสมรรถภาพของผูเ้ รี ยน โดยมีกระบวนการทีNสาํ คัญคือ การประเมิน
แรกรับนักเรี ยน การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนพร้อมกับให้บริ การฟื/ นฟูสมรรถภาพร่ างกาย
จนถึงการส่ งต่อให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกประกอบอาชีพได้จริ ง
และวันจันทร์ทีN 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558 เสด็จพระราชดําเนินเปิ ดอาคาร
100 ปี บรมราชชนนี การุ ณย์ และอาคาร 110 ปี นวมินทรบรมราชชนนี รวมทั/งห้องสมุดเฉลิมราช
กุมารี อีกทั/งพระองค์ท่านได้ทรงติดตามการดําเนิ นงาน ทั/ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านฟื/ นฟู
สมรรถภาพและสุ ขอนามัย ด้านอาชีพเพืNอการมีงานทํา และด้านอารมณ์ สังคม เพืNอเอื/อต่อการเรี ยนรู ้
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ของนักเรี ยน และทรงงานร่ วมกับผูบ้ ริ หาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา เครื อข่ายทีNเกีNยวข้อง
ในการติ ด ตาม โครงการในเรืN องทีN พ ระองค์ท่ า นเคยดํา ริ ไว้ เมืN อ ปี 2550 ทรงเห็ น การพัฒ นา
เปลีN ยนแปลง ทีN เกิ ดกับผูเ้ รี ยน โรงเรี ยน ตามลําดับ และทรงได้พระราชทานแนวทางการพัฒนา
นักเรี ยน โรงเรี ยน ตามสถานการณ์โลกทีNเปลีNยนไปอย่างรวดเร็ ว เกีNยวกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี/
1) การพัฒนาคนพิการควรได้รับการพัฒนาตั/งแต่เริN มแรก ส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ตามความสนใจ และเหมาะสมตามศักยภาพ 2) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรจัดสรรเครืN อง
คอมพิวเตอร์ ให้เหมาะสมกับอัตราการใช้งานของนักเรี ยน โดยอัตราส่ วนเครืN องคอมพิวเตอร์ ต่อ
นักเรี ยน คือ 1: 2 3) ด้านการฟื/ นฟูสมรรถภาพ โครงการผ่าตัดแก้ไขความพิการควรดําเนินการอย่าง
ต่อเนืN อง และการปรับระดับโต๊ะ เก้าอี/ ให้เหมาะสมกับนักเรี ยนแต่ละบุคคล 4) ด้านงานอาชีพ ควร
ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เพิNมมูลค่า 5) ด้านการศึกษาต่อของนักเรี ยน ดังเช่นตัวอย่างของ
นายณัฐมัย แก้วหล้า ควรได้รับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึNงถือว่านายณัฐมัยเป็ นแบบอย่างใน
การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นกั เรี ยนคนอืNน ๆ ทีNสามารถมีรายได้ระหว่างกําลังศึกษา
ความสําเร็ จตามภารกิจของโรงเรี ยนตามโครงการภายใต้ร่มพระบารมีจาก
การประเมินผล ถือว่าประสบความสําเร็ จในระดับหนึN ง แนวทางการทรงงานของทุกพระองค์ทีNมี
ปลายสุ ดของแผนทีNชีวติ ผูเ้ รี ยนต้องดํารงชีวติ อย่างอิสระในสังคม มีเกียรติภูมิในการดํารงชีวติ
2.1.1.4 สถานทีNต/ งั
ทีN ต/ ัง โรงเรี ย นศรี สั ง วาลย์เ ชี ย งใหม่ เลขทีN 50 หมู่ 10 ตํา บลหนองหาร
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณี ย ์ 50290
2.1.1.5 อาณาเขตทีNต/ งั
ทีNต/ งั โรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชียงใหม่ ตั/งอยูเ่ ลขทีN 50 หมู่ 10 ถนนเชียงใหม่พร้าว ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เนื/ อ ทีN จ ํา นวน 24 ไร่ 3 งาน 86 6/10 ตารางวา บนพื/ น ทีN เ ช่ า ของมู ล นิ ธิ
วัดพระเชตุพน โดยโรงเรี ยน ทําสัญญาเช่ารายปี กับมูลนิ ธิของวัด ระยะเวลาเช่า 30 ปี โดยโรงเรี ยน
ใช้พ/ืนทีNจริ งเพียง ประมาณ 15 ไร่ ทีNเหลือเป็ นศูนย์ฝึกอาชีพของโรงเรี ยนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
เนื/ อทีN จํานวน 8 ไร่ 1 งาน 31/10 ตารางวา เป็ นพื/นทีNของมูลนิ ธิสากลเพืNอ
คนพิการสาขาโรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชียงใหม่ จํานวน 2 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา และพื/นทีN 5 ไร่ 1 งาน
82 7/10 ตารางวาเป็ นของกระทรวงการคลัง (โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่)
อาณาเขต ทิศเหนือ
ติดกับโครงการหมู่บา้ นจัดสรรอรสิ ริน
ทิศใต้
ติดกับทีNดินเอกชน
ทิศตะวันออก ติดกับศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด
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6 ฝ่ าย ได้แก่

ทิศตะวันตก ติดกับถนนเชียงใหม่-พร้าว
2.1.1.6 โครงสร้างของโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ จัดการบริ หารจัดการเป็ น
1) ฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ
- งานบริ หารและวางแผนฝ่ ายวิชาการ
- งานการเรี ยนการสอน
- งานบริ หารหลักสู ตรและกลุ่มสาระ
- งานทะเบียนนักเรี ยน
- งานวัดและประเมินผล
- งานแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
- งานห้องสมุด
- งานแนะแนว
- งานคอม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
- งานสืN อ นวัตกรรม
- งานนิเทศการเรี ยนการสอน
- งานแผนงานสารสนเทศและพัสดุฝ่าย
- งานเรี ยนร่ วม
- งานส่ งเสริ มการวิจยั
- งานอาสาสมัคร
- งานส่ งเสริ มอาชีพเพืNอการมีงานทํา
- งานห้องเรี ยนทักษะการดํารงชีวติ
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานสถานศึกษาพอเพียงและสวนพฤกษศาสตร์
- งานธนาคารโรงเรี ยน
2) ฝ่ ายบริ หารงานบุคคล
- งานธุรการสารบรรณ
- งานบุคลากร
- งานคณะกรรมการสถานศึกษา
- งานประชาสัมพันธ์
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3) ฝ่ ายบริ หารงานทัวN ไป
- งานอาหารและโภชนาการ
- งานบํารุ งอาคารสถานทีN
- งานยานพาหนะ
- งานโสตทัศนูปกรณ์
- งานภูมิทศั น์
- งานรักษาความปลอดภัย
- งานซ่อมบํารุ งทัวN ไป
- งานแผนงานและสารสนเทศฝ่ าย
4) ฝ่ ายบริ หารกิจการนักเรี ยน
- งานหอนอน
- งานกิจกรรมนักเรี ยน
- งานส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมนักเรี ยน
- งานพัฒนาระเบียบวินยั
- งานส่ งเสริ มประชาธิปไตย
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
- งานแผนงานและสารสนเทศฝ่ าย
5) ฝ่ ายบริ หารงบประมาณ
- งานแผนงานและสารสนเทศ
- งานควบคุมภายใน
- งานการเงิน-การบัญชี
- งานพัสดุและสิ นทรัพย์
- งานกองทุนสวัสดิการนักเรี ยน
- งานมูลนิธิสากลเพืNอคนพิการ
- งานสวัสดิการครู ส.ว.ชม.
- งานสมาคมผูป้ กครองและครู
6) ฝ่ ายฟื/ นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัย
- งานฟื/ นฟูสมรรถภาพร่ างกาย
- งานพยาบาล
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2.1.1.7 สภาพการณ์นกั เรี ยนในโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่
ประกอบด้วยนักเรี ยนชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ ดังนี/ พื/นราบ 197 คน กะเหรีN ยง 30
คน ม้ง 27 คน ลาหู่ 7 คน อาข่า 19 คน ลีซอ 3 คน ไทใหญ่ 20 คน และเมีNยง 2 คน
โรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชี ยงใหม่ ประกอบด้วยนักเรี ยนทีN มีความบกพร่ อง
อวัยวะต่าง ๆ ดังนี/ สมองพิการ 246 คน ความผิดปกติต/ งั แต่กาํ เนิ ด 34 คน กล้ามเนื/ ออ่อนแรง 7 คน
บาดเจ็บทีNไขสันหลังเนืN องมาจากอุบตั ิเหตุ 4 คน ได้รับบาดเจ็บทีNศีรษะ 3 คน การยึดติดของผิวหนัง
เนืN องจากแผลไฟไหม้ 2 คน แขน/ขาขาด 5 คน ปากแหว่งเพดานโหว่ 1 คน บกพร่ องทางสติปัญญา/
การเรี ยนรู ้ 3 คน
2.1.2 การฟืE นฟูสมรรถภาพคนพิการ
2.1.2.1 ความรู ้ทวัN ไปเกีNยวกับผูพ้ ิการ
1) ความหมายของผูพ้ ิการ
ปิN นปิ นันท์ บัวคลีN (2557, หน้า 1) กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก (WHO)
ได้ให้ความหมายของความพิการ (Disabilities) ไว้ว่าเป็ นการมี ความบกพร่ อง มี ขอ้ จํากัดในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมใด ๆ และการถูกจํากัดในการเข้าไปมีส่วนร่ วม โดยความบกพร่ องนั/นคือการมีปัญหา
ในด้านร่ างกายหรื อการทํางานของร่ างกาย ส่ วนการมีขอ้ จํากัดในการปฏิบตั ิกิจกรรม คือ มีความ
ยากลําบากในการทําหรื อบริ หารจัดการงานหรื อกิจกรรมใด ๆ ขณะทีNการถูกจํากัดในการเข้าไปมี
ส่ วนร่ วม คือ การมีปัญหาหรื ออุปสรรคในการเข้าไปเกีNยวข้องหรื อเข้าร่ วมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวติ
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ พ.ศ.2550
(2551, หน้า 2) ได้ให้ความหมายของคนพิ การไว้ว่าหมายถึ ง บุ คคลซึN งมี ขอ้ จํากัดในการปฏิ บตั ิ
กิจกรรมในชี วิตประจําวันหรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมทางสังคม เนืN องจากมีความบกพร่ องทางการเห็น
การได้ยิน การเคลืNอนไหว การสืN อสาร จิ ตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรี ยนรู ้ หรื อความ
บกพร่ องอืNนใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความจําเป็ นเป็ นพิเศษทีNจะต้องได้รับ
ความช่วยเหลือด้านหนึN งด้านใด เพืNอให้สามารถปฏิบตั ิกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรื อเข้าไปมีส่วน
ร่ วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทัวN ไป
2) การแบ่งประเภทของความพิการ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรืN อง กําหนดประเภทและหลักเกณฑ์
ของคนพิการทางการศึกษา ราชกิจจานุเบกษา (2552, หน้า 45-47) ได้กาํ หนดประเภทความพิการ ไว้
ดังต่อไปนี/
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1. บุคคลทีNมีความบกพร่ องทางการเห็น
บุคคลทีNมีความบกพร่ องทางการเห็น ได้แก่ บุคคลทีNสูญเสี ยการ
เห็นตั/งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงตาบอดสนิท ซึNงแบ่งเป็ น 2 ประเภทดังนี/
1.1 คนตาบอด หมายถึง บุคคลทีNสูญเสี ยการเห็ นมากจนต้องใช้
สืN อสัมผัสและสืN อเสี ยง หากตรวจวัดความชัดของสายตาข้างดีเมืNอแก้ไขแล้วอยูใ่ นระดับ 6 ส่ วน 60
(6/60) หรื อ 20 ส่ วน 200 (20/200) จนถึงไม่สามารถรับรู ้เรืN องแสง
1.2 คนเห็ น เลื อ นราง หมายถึ ง บุ ค คลทีN สู ญ เสี ย การเห็ น แต่ ย งั
สามารถอ่านอักษรตัวพิมพ์ขยายใหญ่ดว้ ยอุปกรณ์เครืN องช่วยความพิการ หรื อเทคโนโลยีสิNงอํานวย
ความสะดวก หากวัดความชัดเจนของสายตาข้างดีเมืNอแก้ไขแล้วอยูใ่ นระดับ 6 ส่ วน 18 (6/18) หรื อ
20 ส่ วน 70 (20/70)
2. บุคคลทีNมีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
ได้แ ก่ บุ ค คลทีN สูญเสี ย การได้ยินตั/ง แต่ ร ะดับหู ตึง น้อ ยจนถึ ง หู
หนวก ซึNงแบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี/
2.1 คนหู หนวก หมายถึ ง บุ คคลทีN สูญเสี ยการได้ยินมากจนไม่
สามารถเข้าใจการพูดผ่านทางการได้ยนิ ไม่วา่ จะใส่ หรื อไม่ใส่ เครืN องช่วยฟัง ซึN งโดยทัวN ไปหากตรวจ
การได้ยนิ จะมีการสู ญเสี ยการได้ยนิ 90 เดซิเบลขึ/นไป
2.2 คนหูตึง หมายถึง บุคคลทีNมีการได้ยนิ เหลืออยูเ่ พียงพอทีNจะได้
ยินการพูดผ่านทางการได้ยิน โดยทัวN ไปจะใส่ เครืN องช่ วยฟั ง ซึN งหากตรวจวัดการได้ยินจะมี การ
สู ญเสี ยการได้ยนิ น้อยกว่า 90 เดซิ เบลลงมาถึง 26 เดซิ เบล
3. บุคคลทีNมีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ได้ แ ก่ บุ ค คลทีN มี ค วามจํา กั ด อย่ า งชั ด เจนในการปฏิ บ ัติ ต น
(Functioning) ในปั จจุบนั ซึN งมีลกั ษณะเฉพาะ คือความสามารถทางสติปัญญาตํNากว่าเกณฑ์เฉลีNยอย่าง
มีนยั สําคัญร่ วมกับความจํากัดของทักษะการปรับตัวอีกอย่างน้อย 2 ทักษะจาก 10 ทักษะ ได้แก่ การ
สืN อความหมาย การดูแลตนเอง การดํารงชีวิตภายในบ้าน ทักษะทางสังคมหรื อการมีปฏิสัมพันธ์กบั
ผู ้อืN น การรู ้ จัก ใช้ ท รั พ ยากรในชุ ม ชน การรู ้ จัก ดู แ ลควบคุ ม ตนเอง การนํ า ความรู ้ ม าใช้ ใ น
ชี วิตประจําวัน การทํางาน การใช้เวลาว่าง การรั กษาสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัย ทั/งนี/ ได้
แสดงอาการดังกล่าวก่อนอายุ 18 ปี
4. บุ คคลทีN มีความบกพร่ องทางร่ างกาย หรื อการเคลืN อนไหว หรื อ
สุ ขภาพ แบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี/
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4.1 บุ ค คลทีN มี ค วามบกพร่ อ งทางร่ า งกายหรื อ การเคลืN อ นไหว
ได้แก่ บุคคลทีNมีอวัยวะไม่สมส่ วนหรื อขาดหายไป กระดูกหรื อกล้ามเนื/ อผิดปกติ มีอุปสรรคในการ
เคลืNอนไหว ซึN งความบกพร่ องดังกล่าวอาจเกิดจากโรคทางระบบประสาท โรคของระบบกล้ามเนื/ อ
และกระดูก การไม่สมประกอบมาแต่กาํ เนิด อุบตั ิเหตุและโรคติดต่อ
4.2 บุคคลทีN มีความบกพร่ องทางสุ ขภาพ ได้แก่ บุคคลทีN มีความ
เจ็บป่ วยเรื/ อรังหรื อมีโรคประจําตัวซึN งจําเป็ นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนืN องและเป็ นอุปสรรคต่อ
การศึกษา ซึNงมีผลทําให้เกิดความจําเป็ นต้องได้รับการศึกษาพิเศษ
5. บุคคลทีNมีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
ได้แก่ บุคคลทีNมีความผิดปกติในการทํางานของสมองบางส่ วน ทีN
แสดงถึงความบกพร่ องในกระบวนการเรี ยนรู ้ทีNอาจเกิดขึ/นเฉพาะความสามารถด้านใดด้านหนึNงหรื อ
หลายด้าน คือการอ่าน การเขียน การคิดคํานวณ ซึN งไม่สามารถเรี ยนรู ้ในด้านทีNบกพร่ องได้ ทั/งทีNมี
ระดับสติปัญญาปกติ
6. บุคคลทีNมีความบกพร่ องทางการพูดและภาษา
ได้แก่ บุ คคลทีN มีความบกพร่ องในการเปล่งเสี ยงพูด เช่ น เสี ยง
ผิดปกติอตั รา ความเร็ วและจังหวะการพูดผิดปกติหรื อบุคคลทีNมีความบกพร่ อง ในเรืN องความเข้าใจ
หรื อการใช้ภาษาพูด การเขียนหรื อระบบสัญลักษณ์อืNนทีN ใช้ในการติดต่อสืN อสาร ซึN งอาจเกีN ยวกับ
รู ปแบบ เนื/อหาและหน้าทีNของภาษา
7. บุคคลทีNมีความบกพร่ องทางพฤติกรรม หรื ออารมณ์
ได้แก่ บุ คคลทีN มีพฤติ กรรมเบีN ยงเบนไปจากปกติ เป็ นอย่างมาก
และปั ญหาทางพฤติกรรมนั/นเป็ นไปอย่างต่อเนืN อง ซึN งเป็ นผลจากความบกพร่ องหรื อความผิดปกติ
ทางจิตใจ หรื อสมองในส่ วนของการรับรู ้อารมณ์ หรื อความคิด เช่น โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า เป็ นต้น
8. บุคคลออทิสติก
ได้แก่ บุ คคลทีN มีความผิดปกติ ของระบบการทํางานของสมอง
บางส่ วน ซึN งส่ งผลต่อความบกพร่ องทางพัฒนาการด้านภาษา ด้านสังคม และการปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม และมีขอ้ จํากัด 12 ด้านพฤติกรรมหรื อมีความสนใจจํากัดเฉพาะเรืN องใดเรืN องหนึN ง โดยความ
ผิดปกติน/ นั ค้นพบได้ก่อนอายุ 30 เดือน
9. บุคคลพิการซ้อน
ได้แก่ บุ คคลทีN มีสภาพความบกพร่ องหรื อความพิการมากกว่า
หนึNงประเภทในบุคคลเดียวกัน
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3) กฎหมายเกีNยวกับสิ ทธิประโยชน์ของคนพิการ
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ พ.ศ.2551
และแก้ไ ขเพิN ม เติ ม (ฉบับ ทีN 2) ราชกิ จ จานุ เ บกษา (2551, หน้า 8-9) กล่ า วว่ า คนพิ ก ารทีN มี บ ัต ร
ประจําตัวคนพิการแล้วสามารถยืนN คําขอใช้สิทธิ ประโยชน์สิNงอํานวยความสะดวกอันเป็ นสาธารณะ
ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลือจากรัฐตามมาตรา 20 ได้แก่
1. การฟื/ นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์
การรักษาการป้ องกันการปรับสภาพและการแก้ไขสภาพความ
พิการซึN งบางครั/งอาจมีการผ่าตัดร่ วมด้วย เช่ น ผูท้ ีNถูกรถยนต์ทบั ขาขาดแพทย์จาํ เป็ นต้องตัดขาทิ/ง
การรักษาขั/นแรกก็เพืNอช่วยชีวิตคนใช้ไว้ก่อน เมืNอแผลหายแล้วคนไข้จาํ เป็ นต้องใช้ขาเทียม อาจจะ
ต้องมีการผ่าตัดตกแต่งแผลใหม่เพืNอช่วยให้มีสภาพทีNเหมาะสมกับการใช้ขาเทียม นอกจากการใช้
อวัยวะเทียม หรื อทีNเรี ยกว่ากายอุปกรณ์แล้ว บางรายอาจต้องใช้เครืN องช่วยอืNน ๆ ตามความเหมาะสม
กับสภาพความพิการของแต่ละประเภท เช่นไม่ค/ าํ ยันสําหรับคนมาพิการ เครืN องช่วยฟั งสําหรับคน
หู ตึง เก้าอี/ลอ้ เลืNอน (wheel chair) สําหรับผูพ้ ิการทีNไม่สามารถเดินได้ และเครืN องช่วยความพิการอืNน
ๆ ตามความเหมาะสมกับสภาพความพิการและสิN งสําคัญทีNสุดในการฟื/ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
อีกประการหนึN ง คือ การป้ องกันสาเหตุความพิการ อย่างไรก็ตาม การฟื/ นฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย์น/ ี จําเป็ นต้องอาศัยวิธีการด้านเวชศาสตร์ ฟ/ื นฟูตามขั/นตอนเช่ น การตรวจวินิจฉัย การให้
คําแนะนําปรึ กษา การให้ยา การศัลยกรรม กายภาพบําบัด อาชาบําบัด จิตบําบัด การแก้ในการพูด
การให้กายอุปกรณ์เทียม และเครืN องช่วยคนพิการ เป็ นต้น
2. การคุม้ ครองสิ ทธิคนพิการทางการศึกษา
การให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและคนพิการให้ได้รับสิ ทธิ\ โอกาส
และการบริ การทางการศึ กษาตามความสามารถ และเหมาะสมกับสภาพความพิการ ในรู ปของ
การศึกษาภาคบังคับ การศึกษาสายอาชีพ การศึกษาสายสามัญอุดมศึกษา ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
โดยเรี ยนในโรงเรี ยนร่ วมกับคนทัวN ไป หรื อการศึกษาพิเศษในโรงเรี ยนเฉพาะทาง เช่ น โรงเรี ยน
สอนคนตาบอด โรงเรี ยนสอนคนหู หนวก โรงเรี ยนสอนตนแขนขาพิการ เป็ นต้น การศึกษาพิเศษนี/
อาจจัดให้แก่เด็กทีNเจ็บป่ วยเรื/ อรัง และต้องเข้ารับการรักษา และฟื/ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์โดย
ใช้ระยะเวลายาวในโรงพยาบาล ตลอดจนจัดการศึกษานอกโรงเรี ยน โดยมีรูปแบบการเรี ยนร่ วมกับ
คนทัวN ไป หรื อขยายจัดเฉพาะคนพิการในหลักสู ตรของการศึกษาขั/นพื/นฐาน หลักสู ตรการศึกษา
นอกโรงเรี ยนสายสามัญ ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย รวมถึงหลักสู ตรการศึกษานอกโรงเรี ยนสายอาชีพ หรื อประกาศนี ยบัตร ตลอดจนการศึกษา
ตามอัธยาศัยอย่างต่อเนืNองตลอดชีวติ โดยจัดให้แก่พิการในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั/ง
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คนพิการทีNขาดโอกาสทางการศึกษาในครอบครัว และชุมชน การฟื/ นฟูสมรรถภาพทางการศึกษา
ดัง กล่ า วนี/ จึ ง เป็ นวิ ธี ก ารทีN จ ะสานต่ อ จากการฟื/ นฟู ส มรรถภาพทางการแพทย์แ ละนํา ไปสู่ ก าร
ฟื/ นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ และสังคมเพืNอให้คนพิการสามารถพึNงพาตนเองได้
3. การส่ งเสริ มอาชีพและคุม้ ครองการมีงานทําของคนพิการ
การให้ ก ารฟื/ นฟู เ พืN อ ช่ ว ยเหลื อ คนพิ ก ารโดยการฝึ กอาชี พ ทีN
เหมาะสมกับสภาพความพิการของแต่ละบุคคล เพืNอให้คนพิการมี ความรู ้ ความสามารถในสาขา
วิ ช าชี พ ใดวิ ช าหนึN ง ให้ สามารถประกอบอาชี พ เลี/ ย งตนเอง และครอบกว่า รวมทั/ง สามารถทํา
ประโยชน์ให้กบั สังคม มีเกียรติ มีศกั ดิ\ศรี มีสิทธิ เสรี ภาพ เช่นเดียวกันคนทัวN ไป เพืNอเป็ นการส่ งเสริ ม
สิ ทธิ และโอกาสของคนพิการ ให้มีอาชี พ มีงานทําตามพระราชบัญญัติการฟื/ นฟูสมรรถภาพคน
พิการ พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิNมเติม พ.ศ 2556 จึงได้กาํ หนดไว้ในมาตรา 17 และมาตรา 20 โดยให้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันN คงของมนุ ษย์ (เดิ มคือ กระทรวงแรงงานและสวัสดิ การ
สังคม) ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการจ้างงานคนพิการและการส่ งเงินเข้ากองทุนฟื/ นฟูสมรรถภาพคน
พิการ สรุ ปความว่าให้นายจ้างหรื อเจ้าของสถานประกอบการของเอกชนรับคนพิการทีNมีความเรา
สามารถเข้าทํางานตามลักษณะของงานในอัตราส่ วนของลูกจ้างปกติ 200 คนขึ/นไปต่อคนพิการ 1
คนโดยจํานวนเศษของทุกสองร้อยคน ถ้าเกินหนึN งร้อยคนต้องรับคนพิการเพิNมอีกหนึN งคน และใน
กรณี ทีNนายจ้างหรื อเจ้าของสถานประกอบการประสงค์จะไม่รับคนพิการเข้าทํางานตามมาตราส่ วน
ทีNกาํ หนด นายจ้างจะขอส่ งเงินเข้ากองทุนฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการเป็ นรายปี ปี ละครึN งหนึN งของ
อัตราค่าจ้างขั/นตํNาทีNใช้บงั คับในท้องทีNทีNสถานประกอบการตั/งอยูค่ ูณด้วย 365 และคูณด้วยจํานวนคน
พิการซึNงนายจ้างจะไม่รับเข้าทํางาน
คนพิ ก ารทีN ไ ม่ ส ามารถเข้า ทํา งานในสถานประกอบการ หรื อ
ประสงค์ทีNจะประกอบอาชีพอิสระโดยเริN มต้นประกอบอาชีพหรื อขยายกิจการ สามารถขอกูเ้ งินได้
จากกองทุนฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการได้โดยไม่เสี ยดอกเบี/ย รายละ 20,000-40,000 บาท โดยปฏิบตั ิ
ตามระเบียบทีNเกีN ยวข้องกับเงิ นกองทุนฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ จะเห็ นได้ว่า จากแนวความคิด
ข้างต้นเกีNยวกับการฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ มิได้มุ่งเน้นเฉพาะทางด้านร่ างกายแต่เพียงอย่างเดียว
แต่ควรให้ความสําคัญทางด้านจิตใจ โดยเฉพาะเจตคติจากชุมชน สังคม และสิN งแวดล้อม ของคน
พิ ก ารทีN มี อิ ท ธิ พ ลอย่า งมากต่ อ การส่ ง ผลความสํา เร็ จ ของการฟื/ นฟู ส มรรถภาพทีN ติ ด เป็ นทางสู่
ความสําเร็ จในชีวิตของคนพิการให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จนสามารถทีNจะใช้ชีวิตร่ วมกันใน
สังคมได้อย่างมีเกียรติและมีศกั ดิ\ศรี ในฐานะเป็ นพลเมืองของประเทศเท่าเทียมกัน
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4. การคุม้ ครองสิ ทธิคนพิการทางสังคมและสวัสดิการ
การให้บริ การช่วยเหลือและชี/แนวทางแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ เพืNอให้
คนพิการและสังคมมีความเข้าใจต่อสภาพปั ญหาของบุคคลพิการ ซึN งอาจมีปัญหาทั/งทางอารมณ์หรื อ
จิตใจ เพืNอให้เกิดการยอมรับสภาพความเป็ นจริ งทีNจะนําไปสู่ การปรับสภาพร่ างกายและจิตใจ เพืNอ
การดํารงชี วิตอยู่อย่างเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม และความเป็ นอยู่ ตลอดจนหาทางสงเคราะห์
ช่วยเหลือในแนวทางต่าง ๆ อาทิ ทางด้านเศรษฐกิจ การรักษาพยาบาล การได้รับอุปกรณ์เทียม หรื อ
เครืN องช่วยแก้ไขความพิการ ปั ญหาครอบครัว การช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาการฝึ กวิชาชี พตาม
แนวถนัด การประกอบอาชี พทีNเหมาะสม และการได้รับเบี/ยยังชี พ สําหรับผูพ้ ิการทีNมีสภาพความ
พิการมากจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง และไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ซึN งปั ญหาทีNสาํ คัญทีNสุด
ของคนพิ ก าร คื อ ปั ญหาทางด้ า นอารมณ์ แ ละจิ ต ใจ ซึN งผู ้ทีN มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในด้ า นการ
ฟื/ นฟูสมรรถภาพทางสังคม คือ นักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา จะต้องดําเนินการประสานงาน
ร่ วมมือกับวิชาชีพฝ่ ายต่าง ๆ ร่ วมกับคนพิการ เพืNอช่วยฟื/ นฟูให้คนพิการสามารถดํารงชีวิตในสังคม
ได้โดยปกติสุข จุดมุ่งหมายสําคัญอีกประการหนึN งของการฟื/ นฟูสมรรถภาพทางสังคมนั/น คือการ
หาทางให้สังคมยอมรับความสามารถของคนพิการ มีทศั นคติทีNดีต่อคนพิการ และให้สิทธิ แก่คน
พิการในการอยูร่ ่ วมกันในสังคมเดียวกัน และให้คนพิการมีโอกาสกระทําความดีอนั เป็ นประโยชน์
ให้กบั สังคม ไม่ดูหมิNนเหยียดหยาม หรื อกล่าวถ้อยคํากระทบกระเทือนล้อเลียนคนพิการ การจัด
สภาพแวดล้อมทีNเอื/ออํานวยการดํารงชีวติ และการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันสําหรับคนพิการ ถือได้วา่
เป็ นทีNสาํ คัญประการหนึN งในด้านการฟื/ นฟูสมรรถภาพทางสังคมให้กบั คนพิการ ซึN งสิN งแวดล้อมทีN
กล่าวมานั/น ได้แก่ อาคารสถานทีNต/ งั ของรัฐบาลและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิงN บริ การสาธารณะด้าน
ต่าง ๆ ทีN มีคนพิการติ ดต่อ และให้บริ การเป็ นประจํา และในสถานทีN ทาํ งานควรดัดแปลง และมี
บริ การพิเศษเฉพาะสําหรับคนพิการเพืNออํานวยความสะดวก เช่น มีทางลาด (ramp) หรื อลิฟต์ให้คน
พิการใช้บนั ได ประตูห้องนํ/าทีN มีไว้บริ การตามท่าอากาศยาน และสถานทีN สาธารณะทัวN ไปสถานี
รถไฟ หน่วยราชการ ธนาคาร ควรมีประตูกว้างและไม่มีธรณี ประตูเพืNอให้เก้าอี/ลอ้ เลืNอนผ่านเข้ามา
ได้ส ะดวก โทรศัพ ท์ส าธารณะ เครืN อ งดืN ม นํ/าเย็น ควรอยู่ ใ นระยะทีN ค นพิ ก ารจะใช้ไ ด้ส ะดวก
ยานพาหนะประเภทต่าง ๆ จะต้องจัดเพืNอให้คนพิการทุกประเภทได้มีโอกาสใช้ได้เช่ นเดี ยวกัน
การจัดสิN งอํานวยความสะดวกจําเป็ นต้องจัดให้เหมาะสมกับสภาพความพิการ เช่ น คนหู หนวก
ถึงแม้ว่าร่ างกายภายนอกปกติทุกประการ แต่มีปัญหาในการสืN อสาร จึงควรได้รับการส่ งเสริ มให้มี
ล่ามภาษามือ เพืNอสามารถในการให้เข้าถึงบริ การด้านต่าง ๆได้ เป็ นต้น
สิN งทีNสาํ คัญทีNสุดของการฟื/ นฟูสมรรถภาพทางสังคม คือ การปรับ
สภาพร่ างกายและจิ ตใจคนพิการ ให้ยอมรับสภาพความเป็ นจริ ง และสิN งทีN จะต้องเผชิ ญต่อไปใน
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สภาพสังคม และสภาพแวดล้อมรอบตัว รวมถึงต้องหาแนวทางให้คนพิการมีความเข้มแข็งอดทน
และพร้ อมทีN จะเผชิ ญกับปั ญหาและอุปสรรคทีN จะต้องพบเมืN อดําเนิ นชี วิตอยู่ในสังคม ทั/งนี/ เพราะ
สังคมประกอบด้วยคนส่ วนใหญ่ ซึN งคนพิการต้องปรับตัวเข้าหาสังคม มิใช่ปรับสังคมทั/งหมดเข้าหา
คนพิการ การจัดบริ การและสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการ ปั จจุบนั ภาครัฐจัดบริ การและสวัสดิการ
สังคมให้แก่ คนพิการในเรืN องต่ าง ๆ ระเบี ยบคณะกรรมการสมรรถภาพคนพิการ ว่าด้วยการจด
ทะเบียนคนพิการ พ.ศ.2537 ราชกิจจานุเบกษา (2537, หน้า 5) คือ กฎหมายและระเบียบทีNเกีNยวข้อง
กับการจดทะเบียนคนพิการ
การจดทะเบี ย นคนพิ ก ารเป็ นการดํา เนิ น งานขั/น แรกเพืN อ เป็ น
แนวทางให้คนพิ การได้รับสิ ทธิ และโอกาสต่ าง ๆ ตามทีN พระราชบัญญัติการฟื/ นฟู สมรรถภาพ
คนพิการ พ.ศ.2534 กําหนดซึNงคนพิการทีNจดทะเบียนแล้วจะได้รับสิ ทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้แก่
- การรั ก ษาพยาบาล เช่ น การตรวจวิ นิ จ ฉั ย การตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการการให้ยา การศัลยกรรม การให้คาํ ปรึ กษา การบําบัดรักษา
- การพัฒ นา เช่ น การศึ ก ษา การฝึ กอาชี พ และแนะนํา การ
ประกอบอาชีพ การสังคมสงเคราะห์ การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสังคม
- การฟื/ นฟู ส มรรถภาพ เช่ น การพยาบาลเวชกรรมฟื/ นฟู
การฟื/ นฟูสมรรถภาพการได้ยนิ และสืN อความหมาย การให้อุปกรณ์ หรื อเครืN องช่วยคนพิการในการ
ฟื/ นฟู
- สิ ทธิ ประโยชน์อืNน ๆ เช่ น ค่าทนายความในหน่ วยงานของรัฐ
และองค์กรเอกชน ค่าจ้างล่ามภาษามือ ค่าจัดสัมมนาโครงการทีNเป็ นประโยชน์ต่อคนพิการ
5. การจัด ให้ มี สิN ง อํา นวยความสะดวก ระเบี ย บคณะกรรมการ
ฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ ว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์หรื อสิN งอํานวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ
พ.ศ.2544 (2544, หน้า 118)
การจัด ทํา สิN ง อํา นวยความสะดวกสํา หรั บ คนพิ ก าร ในอาคาร
สถานทีN รวมถึ ง ยานพาหนะ และบริ การสาธารณะต่ า ง ๆ ซึN งมี ค วามจํา เป็ นต่ อ การดํา เนิ น
ชีวติ ประจําวันของคนพิการ เช่น
- ทางเข้าสู่ อาคาร ควรเป็ นพื/นผิวเรี ยบเสมอกัน หากอยูต่ ่างระดับ
ควรมีทางลาดทีNสามารถขึ/นได้ นอกจากนี/ ควรทาสี หรื อติดเครืN องหมายให้ชดั หากมีพ/ืนทีNต่างระดับ
- ประตู หากจําเป็ นต้องมีธรณี ประตู ให้ขอบทั/งสองด้านมีความ
ลาดเอียง และความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 85 ซม.เพืNอให้สะดวกสําหรับเก้าอี/ลอ้ เป็ นคนพิการ
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- บันได ควรมีความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 150 ซม.ใช้วสั ดุกนั ลืNน และ
ควรมีอกั ษรเบรกบอกชั/นทีNจุดเริN มต้น และจุดสิ/ นสุ ดของราวบันได
- ทางสัญจรสําหรับทางเดินเท้าและทางสาธารณะ ควรมีพ/ืนทีNผิว
ต่างสัมผัสสําหรับคนตาบอด
- รถโดยสาร ควรจะให้ประตูรถมีความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 90 ซม.
และควรจะติดตั/งเครืN องยกเก้าอี/ลอ้ เข็นไว้ดว้ ย รวมทั/งจัดทีNพร้อมอุปกรณ์ล็อกสําหรับเก้าอี/ลอ้ เข็น
ในบริ เ วณใกล้ท างขึ/ น ลง นอกจากนี/ ควรติ ด ตั/ง สั ญ ญาณจอดรถบริ เ วณใกล้เ คี ย งกับ ทีN จัด ทีN นัNง
เก้าอี/ลอ้ เข็น
6. บริ การให้กยู้ มื เงินทุนประกอบอาชีพ
- การให้กูย้ มื เงินกองทุนฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ วัตถุประสงค์
ของการให้กยู้ มื เงินกองทุนฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ คือ เพืNอเป็ นทุนในการประกอบอาชีพของคน
พิการ และเพืNอการขยายกิจการของคนพิการ
- เบี/ยยังชีพ หมายถึง สวัสดิการสําหรับคนพิการรู ปแบบหนึNงเพืNอ
จัดสรรงบประมาณของรัฐบาลใน การสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กบั คนพิการทีNมีสภาพของความพิการ
มาก และอาศัยอยูใ่ นชุมชนหรื อในหมู่บา้ นต่าง ๆ ทัวN ประเทศ ซึN งประสบปั ญหาความเดือดร้อนด้าน
เศรษฐกิ จ และสั ง คม ให้ ส ามารถดํ า รงชี วิ ต อยู่ ใ นครอบครั ว และชุ ม ชนแทนการส่ งเข้ า
สถานสงเคราะห์ โดยพิจารณาเป็ นเงิ นสงเคราะห์ในลักษณะเบี/ ยยังชี พรายเดื อน ๆ ละ 500 บาท
จนกว่าคนพิการนั/นจะพึNงพาตนเองได้หรื อเสี ยชีวติ
7. การปรับสภาพแวดล้อมทีNอยูอ่ าศัยสําหรับคนพิการ
ให้บริ การปรับสภาพแวดล้อมทีNอยูอ่ าศัยสําหรับคนพิการ เพืNอเพิNม
ความสะดวกในการดํารงชี วิตและปฏิบตั ิกิจกรรมในชี วิตประจําวันในทีNอยู่อาศัยของคนพิการเอง
เช่ น การปรับปรุ งห้องนํ/า โดยการประยุกต์ใช้วสั ดุทีNมีในท้องถิNนทีNคนพิการอาศัยอยู่เป็ นหลัก ใน
อัตราเหมาจ่ายรายละไม่เกิน 20,000 บาทตามทีNกฎหมายกําหนด
8. การจัดบริ การล่ามภาษามือ
9. การสนับสนุนผูช้ ่วยคนพิการ
การช่วยเหลือเป็ นเงินสงเคราะห์ครอบครัว หลักเกณฑ์ในการให้
ความช่วยเหลือ ประกอบด้วย
- คนพิ ก ารทีN ป ระสบปั ญ หาทุ ก ข์ย ากเดื อ ดร้ อ น จะได้รั บ การ
ช่วยเหลือเป็ นเงินครั/งละไม่เกิน 2,000 บาทไม่เกิน 3 ครั/ง
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- เด็กพิการทีNอายุต/ งั แต่แรกเกิด ถึง 18 ปี จะได้รับเงินช่วยเหลือเป็ น
ค่าครองชีพครั/งละไม่เกิน 1,000 บาท และไม่เกิน 3 ครั/ง ต่อเด็กพิการ 1 ราย
- คนพิ ก ารทีN ต้อ งการขอความช่ ว ยเหลื อ สามารถติ ด ต่ อ ขอรั บ
ความช่วยเหลือได้โดยนําสมุดประจําตัวคนพิการมายืนN ตามสถานทีNระบุ
2.1.2.2 ความหมายของการฟื/ นฟูสมรรถภาพ
สุ ชญา เฑี ยรแสงทอง (2562, หน้า 140) กล่าวว่า การฟื/ นฟูสมรรถภาพ
(Rehabilitation) หมายถึง กระบวนการ มาตรการ รู ปแบบการให้บริ การ การรักษาใด ๆ ในรู ปแบบ
ของการฟื/ นฟูสมรรถภาพ การฟื/ นฟูทกั ษะ ความสามารถ หรื อความรู ้ ทีNอาจสู ญหายหรื อถูกทําลาย
อันเป็ นผลมาจากการได้รับความพิการหรื อเนืNองมาจากการเปลีNยนแปลงสภาวะของคนคนหนึNง โดย
มุ่งให้คนพิการสามารถเข้าถึง และรักษาระดับการทํางานของร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา จิตวิทยา และ
สังคมให้ได้ดีทีNสุด โดยมี วตั ถุประสงค์เพืNอป้ องกัน ชะลอ ปรั บปรุ งหรื อฟื/ นฟู ชดเชยการสู ญเสี ย
ระบบการทํางานของร่ างกาย และบํารุ งรักษาระบบการทํางานของร่ างกายให้คงทีNในปั จจุบนั ซึN งการ
ฟื/ นฟูสมรรถภาพนั/นจัดว่าเป็ นเครืN องมือทีNสาํ คัญ และจําเป็ นอย่างมากในการส่ งเสริ มคนพิการเพิNม
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน และลดสภาพความพิการ รวมทั/งมีการดํารงชีวิตทีNบรรลุอิสรภาพ และ
การตัด สิ น ใจได้ด้ว ยตนเองอย่า งสู ง สุ ด และให้ ค าํ จํา กัด ความการให้ บ ริ ก ารฟื/ นฟู ส มรรถภาพ
(Rehabilitation service) ไว้วา่ หมายถึงชุดเครืN องมือ กระบวนการ มาตรการ ทีNช่วยให้บุคคลทีNพิการ
หรื อบุคคลทีNมีแนวโน้มว่าจะพิการให้สามารถเข้าถึงวิธีการป้ องกัน ชะลอ ปรับปรุ ง ชดเชย และ
บํารุ งรั กษาประสิ ทธิ ภาพของระบบการทําหน้าทีN ของบุ คคล ตั/งแต่ ระบบร่ างกาย จิ ตใจ อารมณ์
สติปัญญา และสังคมให้ได้ดีทีNสุดตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ประกอบด้วยชุดกิจกรรมหลักของ
การฟื/ นฟูสมรรถภาพสําหรับเด็กสมองพิการ 4 ชุดกิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) กายภาพบําบัด (Physical
Therapy) 2) อรรถบําบัดหรื อการแก้ไขการพูด (Speech and Language Therapy) 3) กิจกรรมบําบัด
(Occupation Therapy) และ 4) การนันทนาการบําบัด (Recreational Therapy) รวมทั/งการบริ การ
ประสานส่ งต่อบริ การเพืNอการเข้าถึงแหล่งสนับสนุ นต่าง ๆ เพืNอให้เด็กสมองพิการมีพฒั นาการทีNดี
ขึ/ น มี ค วามเป็ นอยู่ ทีN ดี สามารถอยู่ ร่ ว มกัน กับ ครอบครั ว บ้า น ชุ ม ชน และสั ง คม ตามบริ บ ท
สภาพแวดล้อมของเขาทีNสอดคล้องกับระดับความสามารถของศักยภาพของแต่ละบุคคลเป็ นสําคัญ
ในประเทศไทย พบว่าเริN มมีการดําเนิ นงานฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการโดย
ชุ มชนมาตั/งแต่ พ.ศ.2526 ในรู ปแบบต่าง ๆ ทั/งภายใต้การทํางานของภาคเอกชนและภาครั ฐ ใน
ภาครัฐพบว่ากระทรวงสาธารณสุ ขเป็ นผูด้ าํ เนินงานในด้านนี/แต่งานบริ การยังเป็ นไปในรู ปแบบของ
การสงเคราะห์ ม ากกว่ า ดั ง การศึ ก ษาของ สุ วิ ท ย์ เพ็ ญ จั น ทร์ วัช รา วราพร และไพจิ ต ร์
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(2540, บทคัดย่อ) เรืN อง ระบบบริ การทางการแพทย์ เพืN อการฟื/ นฟู สมรรถภาพคนพิ การ ดําเนิ น
การศึกษาโดยการทบทวนเอกสารทีNเกีNยวข้องกับระบาดวิทยาของความพิการ ระบบบริ หารจัดการ
และสํารวจชุมชน สอบถามปั ญหาและความต้องการคนพิการประเภทต่าง ๆ ทั/งหมด 40 คนในเขต
จัง หวัด เชี ย งใหม่ แ ละนครราชสี ม า ผลการศึ ก ษาพบว่ า บริ การทางการแพทย์แ ละการฟื/ นฟู
สมรรถภาพคนพิ ก ารในประเทศไทยส่ ว นใหญ่ เป็ นแบบตั/ง รั บ ในโรงพยาบาล และเน้น การ
สงเคราะห์มากกว่าการกระตุน้ คนพิการให้ใช้ศกั ยภาพของตนเอง ในการประกอบกิจกรรมและใน
การฟื/ นฟู ส มรรถภาพควรคํา นึ ง ถึ ง การให้ ก ารฟื/ นฟู ส มรรถภาพ 4 ด้า น ได้แ ก่ ด้า นการแพทย์
การศึกษา อาชีพ และสังคม
ปิN นปิ นั น ท์ บั ว คลีN (2557, หน้ า 14) กล่ า วว่ า ในขณะทีN สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ กรมประชาสงเคราะห์เริN มให้ความสนใจใช้กลยุทธ์การ
ฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน มุ่งเน้นการมีส่วนร่ วมของประชาชน ครอบครัว และชุมชนใน
การดูแลสุ ขภาพของตนเองและครอบครัวอย่างเป็ นองค์รวม และผสมผสานทั/งการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
และการฟื/ นฟูสภาพ
การฟื/ นฟูสมรรถภาพตามพระราชบัญญัติการฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ
พ.ศ.2534 ในมาตรา 4 หมายความว่า การเสริ มสร้างสมรรถภาพ หรื อการเสริ มสร้างความสามารถ
ของคนพิการให้มีสมรรถภาพดี ข/ ึน โดยอาศัยวิธีทางการแพทย์ การศึ กษาทางสังคม และการฝึ ก
อาชีพเพืNอให้คนพิการได้มีโอกาสทํางาน หรื อดํารงชีวติ ในสังคมทัดเทียมคนปกติ
จากความหมายของการฟื/ นฟูสมรรถภาพทีNกล่าวมาข้างต้นสามารถกล่าว
โดยสรุ ปได้ว่า “การฟื/ นฟูสมรรถภาพ” หมายถึง การปรับสภาพร่ างกายจิตใจ สังคมและสติปัญญา
ของคนพิการให้มีสมรรถภาพดี ข/ ึนโดยอาศัยวิธีทางการแพทย์ การศึ กษา การฝึ กอาชี พ และการ
ช่วยเหลือทางสังคมเพืNอให้คนพิการได้มีโอกาสทํางานหรื อดํารงชีวติ ในสังคมได้อย่างปกติ
2.1.2.3 แนวคิด แนวทาง และกระบวนการฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ
1) แนวคิดการฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ
สุ ช ญา เฑี ย รแสงทอง (2562, หน้ า 62-67) ได้ ส รุ ปแนวคิ ด การ
ให้บริ การฟื/ นฟูสมรรถภาพสําหรับคนพิการในระดับสากลไว้วา่ ระบบบริ การด้านสุ ขภาพแห่ งชาติ
แห่ ง สหราชอาณาจัก ร (National Health Service: NHS) เมืN อ กล่ า วถึ ง ระบบบริ ก ารด้า นสุ ข ภาพ
แห่งชาติ (National Health Service: NHS) เป็ นหน่วยงานหลักทีNทาํ หน้าทีNในการให้บริ การด้านระบบ
สุ ขภาพแห่ งชาติระดับสากล ทีNได้รับการยกย่องและเป็ นทีNยอมรับในระดับสากลว่า NHS นั/นเป็ น
ระบบการดูแลสุ ขภาพแห่งชาติทีNดีทีNสุดอันดับหนึNงของโลก
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2) ขอบเขตของการให้บ ริ ก าร ฟื/ นฟู ส มรรถภาพคนพิ ก าร NHS เมืN อ ปี
ค.ศ.2016 (พ.ศ.2559) Suzanne Rastrick (2016, p.87) NHS โดย Suzanne Rastrick หัวหน้าเจ้าหน้าทีN
ให้บริ การทางด้านสุ ขภาพของสหราชอาณาจักร (Chief Allied Health Professions Officer: CAHPO)
แห่ ง NHS ประเทศอังกฤษได้นาํ เสนอขอบเขตของการให้บริ การฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการของ
ระบบ NHS ไว้ 6 ประการ ดังนี/
- เป็ นการพัฒนาทักษะการฟื/ นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ (Habilitation)
เพืNอเอาชนะอุปสรรคทางด้านสุ ขภาพ
- เป็ นการฟื/ นตัวจากอาการป่ วยทีNไม่คาดคิด
- เป็ นการจัด การในระยะยาวโดยต้อ งใช้ร ะยะเวลาในการฟื/ นฟู
สมรรถภาพ ภายใต้เงืNอนไขการจัดการเพืNอสุ ขภาพของตนเอง
- เป็ นการฟื/ นตัวจากอาการบาดเจ็บ
- เป็ นการรั ก ษาโดยใช้ท ัก ษะเฉพาะด้า นภายใต้เ งืN อ นไขการตรวจ
วินิจฉัยและการฟื/ นฟูสมรรถภาพอย่างเป็ นอิสระ
- เป็ นการสนับสนุ นการเข้าถึ งและการได้รับการสนับสนุ นให้เป็ น
ส่ วนหนึNงของระบบการให้บริ การฟื/ นฟูสมรรถภาพ
3) หลักการให้บริ การฟื/ นฟูสมรรถภาพทีNดี NHS (The principles of good
Rehabilitation Services) เมืNอปี ค.ศ.2016 (พ.ศ.2559) Suzanne Rastrick (2016, p. 92) นําเสนอไว้ 10
ประการ ดังนี/
- เพิNมประสิ ทธิ ภาพทางด้านสุ ขภาพร่ างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั/ง
มีการทํางานร่ วมกันอย่างใกล้ชิดกับผูใ้ ห้การสนับสนุ น โดยตระหนักถึงความต้องการจําเป็ นของ
ผูร้ ับบริ การเป็ นสําคัญ
- ให้ความสําคัญกับทีมสหวิชาชีพ และครอบครัวหรื อผูด้ ูแลคนพิการ
เป็ นความสําคัญ
- เป็ นการสร้างความหวัง การสนับสนุ น และสร้างความสมดุล เพืNอ
เพิNมประสิ ทธิผล (Outcome) และมีความเป็ นอิสระ (Freedom)
- ใช้วิธีการตามเป้าหมายเป็ นรายบุคคลทีNได้รับแจ้งโดยหลักฐาน และ
แนวปฏิบตั ิทีNดีทีNสุด
- ต้องมีการประเมิน และระบุความต้องการจําเป็ นของการให้บริ การ
ฟื/ นฟูสมรรถภาพในทุกขั/นตอน ตั/งแต่ข/ นั ตอนเริN มต้น คือ การประเมิน การวางแผน การสนับสนุน
และการป้องกันอย่างต่อเนืNอง เพืNอไปสู่ การให้บริ การทีNมีประสิ ทธิภาพ และมีประสิ ทธิผลสู งสุ ด
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- สนับสนุนการจัดการตนเอง ทั/งทางการศึกษา ข้อมูลสุ ขภาพ สวัสดิ
ภาพ และคุณภาพชีวติ ทีNดี เพืNอให้บรรลุศกั ยภาพสู งสุ ด
- ให้การฟื/ นฟูสมรรถภาพในรู ปแบบทีNหลากหลาย เช่น การออกกําลัง
กาย เทคโนโลยี องค์ความรู ้ ความรู ้ ความเข้าใจ พฤติกรรมบําบัด เพืNอให้ได้ผลลัพธ์ทีNมีประโยชน์
สู งสุ ด
- การให้บริ การฟื/ นฟูสมรรถภาพทีNมีประสิ ทธิ ภาพ (Efficient) และมี
ประสิ ทธิ ผล (Effective) โดยบู รณาการ (Integration) การทํางานร่ วมกันของที มสหวิชาชี พ และ
หลายหน่วยงานร่ วมกัน
- ผูใ้ ห้บริ การฟื/ นฟูสมรรถภาพทีNดีน/ นั ควรมีภาวะผูน้ าํ ทีNดี และมีความ
รับผิดชอบในทุกระดับรวมทั/งมีการสืN อสารทีNมีประสิ ทธิภาพ
- การแบ่ ง ปั นแนวทางปฏิ บั ติ งานทีN ดี ตั ว อย่ า งความสํ า เร็ จ
(good practice) ตั/งแต่การรวบรวมข้อมูลหลักฐาน โดยการประเมินตรวจสอบวิจยั เป็ นต้นเอกสาร
4) เทคนิ คการตรวจสอบรายการการให้บริ การฟื/ นฟูสมรรถภาพทีNดีของ
องค์การอนามัยโลก เมืNอปี ค.ศ.2001 (พ.ศ.2544) WHO (2001, p. 1) นําเสนอ เทคนิ คการตรวจสอบ
รายการการให้ บ ริ การฟื/ นฟู ส มรรถภาพทีN ดี เพืN อ นํา ไปสู่ ก ารให้ บ ริ การฟื/ นฟู ส มรรถภาพทีN
ประสบผลสําเร็ จอย่างสู งสุ ดของไว้ 9 ประการ มีดงั นี/
- หลักการเน้นคนเป็ นศูนย์กลาง
- หลักการให้บริ การโดยคํานึ งถึงความต้องการจําเป็ นเป็ นหลักไม่ใช่
ยึดหลักการวินิจฉัย
- หลักการให้บริ การอย่างมี จุดมุ่ งหมายและมี ประสิ ทธิ ผลทางการ
แพทย์
- ใช้กระบวนการในการดําเนินงานไม่ใช่การดูแลแบบพาสซีฟแคร์
- การทํางานเป็ นทีมสหวิทยาการ (Interdisciplinary Team Working)
- การรับผิดชอบต่อความต้องการจําเป็ นของคนพิการ
- การบู รณาการ (Integration) ทํางานร่ วมกันโดยผูเ้ ชีN ยวชาญเฉพาะ
ทาง (Specialist) และผูใ้ ห้บริ การทัวN ไป (Generalist Services)
- เป็ นผูน้ าํ เพืNอการเปลีNยนแปลง
- การให้ความหวังแก่คนพิการเพืNอการสร้างแรงจูงใจในการฟื/ นฟู
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5) แนวทางในการให้บริ การฟื/ นฟูสมรรถภาพสําหรับคนพิการ
แนวทางในการเสริ มสร้ างคุ ณภาพการให้บริ การฟื/ นฟูสมรรถภาพ
สําหรับคนพิการ เพืNอให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการส่ งเสริ ม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ระดับสากล มีดงั นี/
1. ข้อ บัง คับ มาตรฐานแห่ ง สหประชาชาติ (UN) ในมาตรการ UN
Standard Rule 3 กําหนดว่ารัฐควรให้บริ การด้านการฟื/ นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการเพืNอให้คนพิการ
เข้าถึงการรักษาและการฟื/ นฟูสมรรถภาพทีNได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
2. อนุ สัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยสิ ทธิ ของคนพิการ (CRPD) กรม
ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ (2552, หน้า 83-89) ใน 2 ข้อหลัก ได้แก่
- CRPD ข้อทีN 25 กําหนดการให้บริ การทางด้านสุ ขภาพ (Health)
ว่ารัฐภาคีตอ้ งยอมรับว่าคนพิการมีสิทธิ ในการได้รับบริ การทีNมีมาตรฐานทางสาธารณสุ ขทีNสูงสุ ด
เท่าทีNจะหาได้โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิเพราะเหตุแห่ งความพิการโดยรัฐภาคีจาํ ต้องปฏิบตั ิตาม
แนวทางดังนี/ 1) ควรดําเนิ นตามมาตรการทีN เหมาะสมเพืNอเป็ นการสร้ างหลักประกันให้คนพิการ
สามารถเข้าถึ งบริ การด้านสาธารณสุ ขโดยคํานึ งถึ งเพศสภาพรวมถึ งการฟื/ นฟูสมรรถภาพด้าน
สุ ขภาพเป็ นสําคัญ 2) ควรจัดให้มีบริ การด้านสุ ขภาพโดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายหรื อมีค่าใช้จ่ายในงบทีN
สมควรและเหมาะสมแก่คนพิการทีNจะสามารถจ่ายได้ดว้ ยความสมัครใจ 3) ควรจัดให้มีบริ การด้าน
สุ ขภาพทีNจาํ เป็ นสําหรับคนพิการการให้บริ การวินิจฉัยในระยะแรกเริN ม (Early Identification) และ
การให้บริ การช่วยเหลือในระยะแรกเริN ม (Early Intervention) อย่างเหมาะสม 4) ควรจัดให้มีบริ การ
ด้านสุ ขภาพทีNมีความสอดคล้องและใกล้เคียงบนพื/นฐานของบริ บทการมีส่วนร่ วมของชุมชนทีNคน
พิการอาศัยอยูใ่ ห้มากทีNสุดเท่าทีNจะเป็ นไปได้ 5) ควรกําหนดให้บุคลากรทางการแพทย์ให้การดูแล
รักษาคนพิการด้วยมาตรฐานและคุณภาพในระดับเดียวกันตามหลักการสิ ทธิ มนุ ษยชนโดยเคารพ
หลักการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพเป็ นพื/นฐานพร้อมความยินยอมของคนพิการด้วยความสมัคร
ใจเป็ นสําคัญ
- CRPD ข้อ 26 ได้ก ํา หนดว่ า การให้ บ ริ ก ารด้า นการส่ ง เสริ ม
สมรรถภาพ (Habilitation) และการฟื/ นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation) แก่คนพิการโดยรัฐภาคีจาํ ต้อง
ปฏิ บตั ิ ตามแนวทาง ดังนี/ 1) ควรสนับสนุ นการรวมกลุ่มรู ปแบบเพืNอนช่ วยเพืNอน (Peer Support)
เพืNอให้คนพิการสามารถบรรลุและรักษาความเป็ นอิสระไว้อย่างสู งสุ ดตามความสามารถทั/งทาง
ร่ างกายจิตใจสังคมและการอาชีพและการมีส่วนร่ วมอย่างเต็มทีNในทุกด้านของชีวติ 2) ควรให้บริ การ
ตั/งแต่ในระยะเริN มต้นแรกสุ ดเท่าทีNจะเป็ นไปได้บนพื/นฐานการประเมินความต้องการจําเป็ นและ
จุดแข็งของแต่ละบุคคลโดยทีมสหวิชาชี พ 3) ควรสนับสนุ นการมีส่วนร่ วมของชุ มชนและสังคม
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โดยให้เป็ นไปตามความสมัครใจของคนพิการและจัดไว้ให้ใกล้เคียงกับชุมชนทีNคนพิการอาศัยอยู่
เท่าทีN จะเป็ นไปได้ 4) ควรส่ งเสริ มการฝึ กอบรมเพืNอพัฒนาบุคลากรวิชาชี พผูใ้ ห้บริ การตั/งแต่การ
ฝึ กอบรมหลักสู ตรขั/นต้นและหลักสู ตรต่อเนืN อง 5) ส่ งเสริ มการให้บริ การการให้ความรู ้และการฝึ ก
ทักษะโดยการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีสิNงอํานวยความสะดวกทีNออกแบบสําหรับคนพิการ
6) แนวทางการฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนองค์การอนามัยโลก
(The Community-based Rehabilitation Guidelines WHO: CBR Guidelines WHO) แนวทางการ
ฟื/ นฟู สมรรถภาพคนพิ การโดยชุ มชนหรื อทีN นิยมเรี ยกชืN อย่อว่า CBR Guidelines หรื อ CBR เป็ น
แนวทางระดับสากลทีNองค์การอนามัยโลก (WHO) ริ เริN มขึ/น หลังจากทีNมีการประกาศใช้ปฏิญญา
อัลมา-อตา (Declaration of Alma-Ata) ในปี ค.ศ.1978 (พ.ศ.2521) เพืNอใช้เป็ นยุทธศาสตร์ในประเทศ
ทีNมีรายได้ในระดับตํNาและปานกลาง เพืNอช่วยคนเหลือพิการให้สามารถเข้าถึงบริ การด้านการฟื/ นฟู
สมรรถภาพต่าง ๆ ด้วยหลักการมี ส่วนร่ วมในท้องถิN น แนวคิด CBR ในระดับสากลเริN มต้นเมืN อปี
ค.ศ.1979 (พ.ศ.2522) โดย WHO ได้ริเริN มฝึ กอบรมและทดลองทําโครงการ CBR ในเขตภูมิภาค
เอเชี ยและแปซิ ฟิก และในปี ค.ศ.1981 (พ.ศ.2524) ทีN UN ได้ประกาศให้เป็ นปี คนพิการสากลจึ ง
ส่ งผลให้ประเทศต่าง ๆ ทัวN โลกเริN มตระหนักถึงการฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการมากขึ/น สําหรับ CBR
ในประเทศไทยนั/นเริN มต้นเมืNอปี ค.ศ.1983 (พ.ศ.2526) โดยกระทรวงสาธารณสุ ขได้รับเอานโยบาย
CBR มาเป็ นแนวทางในการฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุ มชนทีN สามารถตอบสนองต่ อความ
ต้องการจําเป็ นของคนพิการได้ ทําให้คนพิการมีส่วนร่ วมและเป็ นส่ วนหนึN งของสังคมได้ตลอดจน
สามารถยกระดับคุณภาพชี วิตของคนพิการได้อย่างแท้จริ ง ซึN งนับได้ว่า CBR ได้รับการยอมรับจน
พัฒนาไปสู่ การเป็ นยุทธศาสตร์ในระดับสากล ทั/งนี/ CBR ได้กาํ หนดกรอบแนวทางในการให้บริ การ
ฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุ มชน หรื อทีNเรี ยกว่า CBR Matrix ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบทีN
สํ า คั ญ ได้ แ ก่ 1) ด้ า นสุ ขภาพ (Health) 2) ด้ า นการศึ ก ษา (Education) 3) ด้ า นความเป็ นอยู่
(Livelihood) 4) ด้า นสั ง คม (Social) และ 5) ด้า นการเสริ ม พลัง (Empowerment) เพืN อ เป็ นกรอบ
แนวทางในการดํา เนิ น การพิ จ ารณาการให้บ ริ ก ารฟื/ นฟู ส มรรถภาพสํา หรั บ คนพิ ก ารได้อ ย่า ง
ครอบคลุมและรอบด้านมากทีNสุด (World Health Organization, 2010)
การฟื/ นฟูสมรรถภาพจําเป็ นอย่างยิNงทีN จะต้องดําเนิ นการให้เป็ นไป
อย่า งต่ อ เนืN อ งในลัก ษณะทีN เ รี ย กว่ า กระบวนฟื/ นฟู ส มรรถภาพ (Rehabilitation Process) ซึN งเริN ม
ดําเนิ นการตั/งแต่ผูป้ ่ วยก้าวเข้ามาในโรงพยาบาล เนืN องจากได้รับอันตรายครั/งแรกจากการเกิดโรค
หรื อ เริN ม มี อ าการทีN ท าํ ให้เ กิ ด การเสืN อ มสลาย หรื อ สู ญ เสี ย ระบบอวัย วะของร่ า งกาย ซึN งมี ค วาม
จํา เป็ นต้อ งให้ ก ารดู แ ลรั ก ษา จนกระทัNง ผู ้ป่ วยกลับ บ้า น และติ ด ตามดู แ ลให้ ไ ด้รั บ การฟื/ นฟู
สมรรถภาพต่อเนืNองตลอดไป หรื อจนกระทังN บุคคลทีNพิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรื อต้องการ

33
ความช่วยเหลืออีกมากบ้างน้อยบ้างตามแต่สภาพความจําเป็ นของแต่ละบุคคล นอกจากนี/ ยงั ต้องมี
การดูแลติดตามผล เพืNอให้เกิดความต่อเนืNองและให้ได้ผลอย่างจริ งจัง
จากแนวคิ ด แนวทาง และกระบวนการฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ
ข้า งต้น สรุ ป ได้ว่ า การฟื/ นฟู ส มรรถภาพคนพิ ก ารนั/น เป็ นสิN ง ทีN สํา คัญ ยิN ง รวมทั/ง แนวคิ ด และ
ประสบการณ์จากนานาประเทศจากอดีตทีNผา่ นมาโดยทัวN ไปมักเข้าใจกันว่า การฟื/ นฟูสมรรถภาพคน
พิการให้ได้รับความสําเร็ จอย่างแท้จริ งนั/นจําเป็ นต้องนําคนพิการเข้ารับบริ การโดยอยู่ประจําใน
สถาบัน เท่ า นั/ น เช่ น โรงพยาบาล โรงเรี ยน หรื อสถานสงเคราะห์ เป็ นต้น แต่ ปั จ จุ บ ัน จาก
ประสบการณ์ ค วามเชืN อ ถื อ ทีN ผ่า นมานั/น ปรากฏว่ า คนพิ ก ารอาจมี ส มรรถภาพทางร่ า งกายทีN มี
ประสิ ทธิ ภาพ สามารถประกอบอาชี พได้โดยไม่ตอ้ งใช้ชีวิตอยู่ในสถาบัน หรื อสถานทีNทีNจดั ไว้ให้
โดยเฉพาะสําหรับคนพิการเท่านั/น แต่ความสุ ขและความสําเร็ จทีNแท้จริ งนั/น คือ ความสามารถอยู่
ร่ วมกับครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยเฉพาะอย่างยิงN คือความสามารถทีNจะใช้ชีวิตในสังคม และ
ในท้องถิNนของตนเองได้อย่างเท่าเทียมกับคนอืNนทัวN ไป
2.1.2.4 กระบวนการฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ
การฟื/ นฟู ส มรรถภาพเป็ นวิ ธี ก ารทีN จ ะต้ อ งอาศัย ความร่ วมมื อ ของ
นักวิชาชีพหลายฝ่ าย รวมทั/งตัวคนพิการครอบครัว และชุมชนทีNมีเป้าหมาย โดยเฉพาะทีNคนพิการแต่
ละราย และจะต้องกระทําอย่างต่อเนืNอง และเหมาะสมกับสภาพความพิการทีNแตกต่างกันไปในแต่ละ
บุคคล โดยลักษณะของกระบวนการฟื/ นฟูสมรรถภาพมีดงั นี/ คือ
1) ต้องการความร่ วมมือและประสานงานของนักวิชาชีพแขนงต่าง ๆ ใน
ที มฟื/ นฟูสมรรถภาพทีN เชีN ยวชาญหลายสาขาทั/งทางการแพทย์ การศึกษา อาชี พ และสังคม ได้แก่
แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด นักแก้ไขการพูด นักสังคมสงเคราะห์ จิตแพทย์
นักจิตวิทยา โภชนาการ นักวิชาการด้านการศึกษา และงานอาชีพ ครู อาจารย์ ครู ฝึกวิชาชีพบุคลากร
ของหน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทีNปฏิบตั ิงานด้านการฟื/ นฟูสมรรถภาพและพัฒนาคนพิการ รวม
ทั/งตัวผูพ้ ิการและครอบครัวร่ วมกันวางแผนช่วยเหลือให้กลับฟื/ นคืนสภาพเดิมให้ได้
2) ผูร้ ั บบริ การและครอบครั วต้องให้ความร่ วมมื อในกระบวนการการ
ฟื/ นฟูสมรรถภาพบุคคลทีNสาํ คัญทีNสุด คือ คนพิการและครอบครัวต้องมีความสนใจกระตือรื อร้น ให้
ความร่ ว มมื อ อย่ า งเต็ ม ทีN ต ลอดเวลาและต้อ งการกํา ลัง ใจ และความอดทน เพราะการฟื/ นฟู
สมรรถภาพในบางกรณี ตอ้ งใช้เวลานานเป็ นเดือนเป็ นปี หรื อตลอดชีวติ
3) เป็ นงานทีNมุ่งสู่ ผบู ้ ริ การและครอบครัวในกระบวนการฟื/ นฟูสมรรถภาพ
นักวิชาชี พทุกฝ่ ายทีNร่วมมือให้การดูแลฟื/ นฟูผูพ้ ิการ มีเป้ าหมายมุ่งไปสู่ จุดเดียวกันคือ ตัวคนพิการ
ทั/งนี/ นกั วิชาชี พหลายสาขาอาจมีแนวคิดแผนการปฏิบตั ิงาน และการปฏิบตั ิงานทีNแตกต่างกันตาม
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แนววิชาชีพ แต่เป้ าหมายคือให้คนพิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างอิสระให้ได้มากทีNสุด เรา
สามารถดํารงชีวติ อยูก่ บั ครอบครัวและสังคมอย่างมีความสุ ขตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
4) ต้องมีเป้าหมายเพืNอสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การ การดําเนินงาน
กระบวนการฟื/ นฟูสมรรถภาพโดยทัวN ไปแล้วมีจุดมุ่งหมาย 5 ประการคือ 1) เพืNอคงไว้ซN ึ งหน้าทีNของ
อวัยวะหรื อส่ วนใดส่ วนหนึNงของร่ างกายทีNยงั ปกติให้มีความสามารถปฏิบตั ิหน้าทีNได้เหมือนเดิมมาก
ทีNสุด และสามารถให้ทดแทนส่ วนทีNสูญเสี ยไปให้ได้มากทีNสุด 2) เพืNอเป็ นการป้องกันอวัยวะส่ วนใด
ส่ วนหนึN งของร่ างกายทีNได้รับบาดเจ็บ และพิการไม่ให้เสืN อมสลายมากยิงN ขึ/น 3) ป้องกันอาการแทรก
ซ้อนทีN อาจเกิ ดขึ/นทั/งทางร่ างกายและจิ ตใจ เช่ น แผลกดทับ ปวดบวม ข้อติ ดแข็ง ความเศร้ าโศก
เสี ยใจ การหมดอาลัยในชีวิต การท้อถอยทีNอาจนําไปสู่ ความพิการทางจิตหรื อพิการซํ/าซ้อน 4) เพืNอ
ช่ วยให้ผูร้ ับบริ การมีความสามารถช่ วยเหลือดูแลตนเอง โดยทีNได้รับการศึกษามีอาชี พมีงานทําทีN
มันN คงให้สามารถดํารงชี วิตในสังคมได้อย่างมีความสุ ข และความสําเร็ จเช่นเดี ยวกับคนทัวN ไปใน
สังคม 5) เป็ นกระบวนการทีNตอ้ งดําเนินการโดยต่อเนืNอง เน้นในจุดต่าง ๆ ตามระยะการเปลีNยนแปลง
ทางด้านสุ ขภาพอนามัย และการเปลีN ยนแปลงสภาพทางด้านร่ างกายจิ ตใจ อารมณ์ สังคม และ
สถานการณ์สิNงแวดล้อมของคนพิการทีNเข้ารับการฟื/ นฟูสมรรถภาพ
2.1.3 แผนการจัดการศึกษาสํ าหรับคนพิการ
กระทรวงศึกษาธิ การ (2559, หน้า 10) การจัดทําแผนการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการ ฉบับทีN 3 (พ.ศ.2560-2564) เกิดขึ/นจากภาคีภาครัฐและองค์กรเอกชน ทีNเกีNยวข้องกับการ
ดําเนิ นงานด้านคนพิการ ร่ วมกันวิเคราะห์ความต้องการทางยุทธศาสตร์ (Needs Assessment) ทั/ง
ด้านนโยบาย ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและสถานการณ์ดา้ นคนพิการ รวมถึงการประเมินศักยภาพทาง
ยุทธศาสตร์ (Gap Analysis) เพืNอทราบถึงสภาพแวดล้อมแนวโน้มการเปลีNยนแปลงต่าง ๆ ทั/งปั จจัย
ภายในและปั จจัยภายนอกด้านคนพิการ เพืNอทราบถึ งจุ ดแข็ง จุ ดอ่อน โอกาส และข้อจํากัดของ
หน่วยงานทีNจดั การศึกษาสําหรับคนพิการทุกระดับ เพืNอการจัดวางทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา
(Strategic Formulation) การกําหนดทิศทาง วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ บนหลักการพื/นฐาน ได้แก่ สาระบัญญัติตาม
กฎหมาย การบริ ห ารจัด การเชิ ง ยุท ธศาสตร์ แ บบบู ร ณาการ (Integrated Strategic Management)
การบริ หารการเปลีN ยนแปลง (Change Management) และการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การแบบมี ส่วนร่ วม
(Participatory Action Research-PAR)
2.1.3.1 ทิศทางการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
เพืNอให้คนพิการได้รับโอกาส และบริ การทางการศึกษาหรับคนพิการอย่าง
ทัวN ถึง มีคุณภาพชี วิต และความเป็ นอยู่ทีNสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอืNนในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
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และประกอบอาชี พ พึNงตนเองได้ โดยการเข้าถึงบริ การทางการศึกษาสําหรับคนพิการทีNมีคุณภาพ
ด้วยรู ปแบบทีNหลากหลายโดยเน้นความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และองค์กร
ภาคี เ ครื อ ข่ า ยทีN เ กีN ย วข้อ งกับ คนพิ ก ารในการจัด บริ ก ารทางการศึ ก ษาหรั บ คนพิ ก ารได้อ ย่า งมี
มาตรฐาน และสนับสนุ นให้องค์กรด้านคนพิการและเครื อข่ายมี บทบาท จึ งกําหนดทิ ศทางการ
พัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ ดังนี/
1) วิสยั ทัศน์ (Vision)
คนพิการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตอย่างมีความสุ ขและมีคุณภาพชี วิตทีNดีดว้ ย
วิถีพอเพียง
2) พันธกิจ (Mission)
พันธกิ จทีN 1 เสริ มสร้ างโอกาสการเข้าถึ งบริ การทางการศึ กษาอย่าง
ทัวN ถึงและเสมอภาค
พันธกิจทีN 2 สร้างคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระบบ
พันธกิจทีN 3 ปรับระบบบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลทีNเป็ นมาตรฐาน
และธรรมาภิบาล
พันธกิ จทีN 4 พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการศึ กษาหรั บคน
พิการ
3) เป้าประสงค์ (Goal)
คนพิ การได้รับโอกาสทางการศึ กษาอย่างมี คุณภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการจําเป็ นของแต่ละบุคคล และมีทกั ษะการดํารงชีวิต สามารถประกอบอาชีพพึNงตนเอง
ได้ อย่างมีศกั ดิ\ศรี ความเป็ นมนุษย์บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ดา้ นสิ ทธิและโอกาสการศึกษา
ยุทธศาสตร์ ทีN 1 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริ การทางการศึกษาและ
การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนืNองตลอดชีวติ
วัตถุประสงค์: เพืNอให้คนพิการได้รับการศึกษาตลอดชีวติ
มาตรการ
1. จัดให้บริ การช่วยเหลือระยะแรกเริN ม
2. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรี ยนรวม
3. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพืNอการมีงานทํา
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4. ส่ งเสริ ม สนับสนุ นการจัดการศึกษาทุกระบบ (การศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย) ด้วยรู ปแบบทีNหลากหลาย
5. ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น การจัด การศึ ก ษาในศู น ย์ก ารเรี ย น
เฉพาะความพิการ
6. ขยายหน่ ว ยบริ การการศึ ก ษาสํ า หรั บ คนพิ ก ารให้
ครอบคลุมพื/นทีNเป้าหมาย
7. เสริ มสร้ า งศัก ยภาพ ความเข้ม แข็ ง ให้ ห น่ ว ยบริ การ
การศึกษา
8. ส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้มีการจัดสภาพแวดล้อมทีNคนพิการ
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
ตัวชี/วดั ความสําเร็ จ
1. ร้อยละของเด็กพิการตั/งแต่แรกเกิ ด ถึง 3 ปี ได้รับบริ การ
ช่วยเหลือระยะแรกเริN ม (Early Intervention: EI)
2. ร้อยละของสถานศึกษาทีNมีความพร้อมในการรองรับการ
จัดการศึกษาแบบเรี ยนรวมอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
3. ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาทีN จัด การศึ ก ษาให้กับ คนพิ ก าร
ได้รับการส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้มีการจัดการศึกษาเพืNอการมีงานทํา
4. ร้ อยละของคนพิการทีNได้รับการฝึ กทักษะอาชี พสามารถ
นําทักษะไปประกอบอาชีพได้หรื อศึกษาต่อด้านอาชีพ
5. ร้อยละของคนพิการทีNเข้าถึงบริ การทางการศึกษา
6. ร้อยละของสถานศึกษาทีNสามารถจัดการศึกษาด้วยรู ปแบบ
ทีNหลากหลาย
7. ร้ อยละของศูนย์การเรี ยนเฉพาะความพิการทีN ได้รับการ
ส่ งเสริ ม สนับสนุน
8. จํานวนหน่วยบริ การการศึกษาทีNเพิNมขึ/น
9. ร้อยละของหน่วยบริ การการศึกษาทีNผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน
10. ร้อยละของหน่วยงานการศึกษาทีNมีการจัดสภาพแวดล้อม
สําหรับคนพิการ (ทางลาด ทีNจอดรถ ห้องนํ/า ป้ายและสัญลักษณ์ และบริ การข้อมูลข่าวสาร)
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2. ประเด็นยุทธศาสตร์ดา้ นคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ ทีN 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพิเศษ
ทุ กระดับ ทุ กระบบ วัตถุ ประสงค์: คนพิ การได้รับการศึ กษาทีN มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ
มาตรการ
1. พัฒนาหลักสู ตรและสืN อการเรี ยนการสอน
2. พัฒ นามาตรฐานและกระบวนการจัด การเรี ยนรู ้ ใ ห้
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสภาพพลวัตของสังคม
3. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง
4. พัฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้ ใ ห้ ค นพิ ก ารสามารถเข้า ถึ ง และใช้
ประโยชน์ได้
5. พัฒนาระบบ นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล
ตัวชี/วดั ความสําเร็ จ
1. ร้อยละของสถานศึกษาทีNจดั การศึกษาให้กบั คนพิการทีNมี
การพัฒนาหลักสู ตร และสืN อการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการจําเป็ นพิเศษของผูเ้ รี ยน
2. ร้อยละของคนพิการทีNมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP: Individualized Education Program)
3. ร้อยละของสถานศึกษาทีNจดั การศึกษาตามมาตรฐานการ
จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
4. ร้อยละของสถานศึกษาทีNนาํ นวัตกรรมการจัดการศึกษามา
ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสภาพพลวัตของสังคม
5. ร้ อยละของสถานศึกษาทีNมีระบบการวัดและประเมินผล
การเรี ยนตามสภาพจริ ง
6. ร้อยละของสถานศึกษาทีNมีการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ทีNเอื/อต่อ
การจัดการเรี ยนรู ้ทีNคนพิการทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
7. ร้ อยละของหน่ วยงาน/สถานศึ กษาทีN มีการพัฒนาระบบ
นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ยุท ธศาสตร์ ทีN 3 พัฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สืN อสารรองรับการจัดการศึกษาระบบดิจิทลั วัตถุประสงค์: เพืNอสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืN อสาร
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การศึกษา

มาตรการ
1. ปรั บ โครงสร้ า งพื/ น ฐานด้า นเทคโนโลยี ใ นหน่ ว ยงาน

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเชิ งภู มิศาสตร์ มิติสัมพันธ์ (3D
GIS: Multilayer Data Warehouse) ด้านการศึกษาสําหรับคนพิการให้เชืNอมโยงกันได้
3. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพัฒ นาระบบการให้ บ ริ การ
เทคโนโลยี สิN งอํานวยความสะดวก สืN อ บริ การ และความช่วยเหลืออืNนใดทางการศึกษาทีNสอดคล้อง
กับความต้องการจําเป็ นพิเศษของคนพิการ เพืNอการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
4. พัฒนาและส่ งเสริ มการนําระบบเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้ใน
การบริ หารจัดการการให้บริ การ และการเรี ยนรู ้
ตัวชี/วดั ความสําเร็ จ
1. ร้ อยละของหน่ วยงานทีN มีระบบฐานข้อมูลคนพิการและ
ระบบบริ หารจัดการข้อมูลด้านการศึกษาทีNเชืNอมโยงกับหน่วยงานทีNเกีNยวข้อง
2. ร้อยละของหน่ วยงานทีNมีระบบสารสนเทศเชิ งภูมิศาสตร์
มิติสมั พันธ์ (3D GIS: Multilayer Data Warehouse) ด้านการศึกษาสําหรับคนพิการ
3. ร้ อ ยละของหน่ ว ยงานทีN มี ร ะบบบริ ห ารจัด การในการ
ให้บริ การเทคโนโลยี สิN งอํานวยความสะดวก สืN อ บริ การ และความช่วยเหลืออืNนใดทางการศึกษา
สําหรับคนพิการมีความคล่องตัวและมีประสิ ทธิภาพ
4. ร้ อยละของคนพิการได้รับบริ การเทคโนโลยีสิNงอํานวย
ความสะดวก สืN อ บริ การ และความช่ วยเหลื ออืN นใดทางการศึ กษาทีN สอดคล้องกับความต้องการ
จําเป็ นพิเศษ
5. ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันมีการพัฒนาและส่ งเสริ ม
การนําระบบดิจิทลั มาใช้ในการบริ หารจัดการ การให้บริ การ และการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ทีN 4 ส่ งเสริ ม สนับสนุน การวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
และองค์ความรู ้ ทีNมุ่งยกระดับมาตรฐานการจัดการศึ กษาหรั บคนพิการ วัตถุประสงค์: เพืNอสร้ าง
นวัตกรรม องค์ความรู ้และองค์กรแห่งนวัตกรรม
มาตรการ
1. สนับสนุ นและพัฒนาองค์ความรู ้และงานวิจยั นวัตกรรม
เทคโนโลยี สิN งอํานวยความสะดวกในทุกมิติทีNเกีNยวข้องกับรู ปแบบการจัดทําแผนทีNชีวิต เพืNอพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสําหรับคนพิการ
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2. ประสาน ส่ งเสริ ม สนับสนุ น ทุนการวิจยั เพืNอการจัดการ
เรี ยนรู ้ การบริ หารจัดการ และองค์ความรู ้อืNน ๆ ตามความต้องการของหน่วยงาน
3. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การสร้ า งองค์ก รแห่ ง การเรี ยนรู ้
(Learning Organization) ในหน่ ว ยงาน และหน่ ว ยบริ ก ารการศึ ก ษา เพืN อ รองรั บ การเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพบุคลากรและองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovation Organization)
ตัวชี/วดั ความสําเร็ จ
1. จํานวนของงานวิจยั และนวัตกรรม เทคโนโลยี สิN งอํานวย
ความสะดวก สืN อ บริ การและความช่วยเหลืออืNนใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ ทีNมีการนําไปใช้
ประโยชน์
2. มีงานวิจยั แบบแผนทีNชีวติ ของคนพิการ
3. จํานวนทุนวิจยั ทีNได้รับการสนับสนุน
4. ร้อยละของบุคลากรทีNผา่ นการประเมินตามหลักสู ตร
5. ร้อยละของหน่วยงานทีNผา่ นการประเมินตามมาตรฐาน
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ดา้ นครู และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ ทีN 5 เร่ งผลิต พัฒนาและจัดระบบบริ หารงานบุคคล
ของข้าราชการครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ วัตถุประสงค์: มีระบบ
บริ หารงานบุคคลของข้าราชการครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึ กษาทีN มีมาตรฐานและเป็ น
ธรรมบนหลักการบริ หารจัดการเชิงสมรรถนะ
มาตรการ
1. จัดทําแผนอัตรากําลัง และจัดให้มีครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาอืNน ทีNมีความรู ้ความสามารถตามกรอบอัตรากําลัง
2. วางแผนและผลิ ต ครู ให้มี ค วามรู ้ แ ละทัก ษะในการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการตามนโยบาย และแผนอัตรากําลัง
3. พัฒนาผูบ้ ริ หาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็ นผูน้ าํ การเปลีNยนแปลง (Translational Leader) และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. พัฒนาระบบบริ หารงานบุคคลตามมาตรฐานโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล
5. ส่ ง เสริ มความก้า วหน้ า และสร้ า งแรงจู ง ใจให้ กับ ครู
คณาจารย์ ผูบ้ ริ หาร และบุคลากรทางการศึกษาทีNจดั การศึกษาสําหรับคนพิการ
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การศึกษาสําหรับคนพิการ
นักสหวิชาชีพตามแผนอัตรากําลัง
การศึกษาสําหรับคนพิการ
พื/นฐานในหลักสู ตรการผลิตครู

ตัวชี/วดั ความสําเร็ จ
1. มี แ ผนอัต รากํา ลัง ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทีN จัด
2. ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาทีN มี ค รู การศึ ก ษาพิ เ ศษและ
3. มี แ ผนการผลิ ต ครู ให้ มี ค วามรู ้ แ ละทัก ษะในการจัด
4. มีรายวิชาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการเป็ นวิชาบังคับ

5. ร้อยละของสถานศึกษาทีNมีบุคลากรสนับสนุ นการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให้กบั คนพิการในสถานศึกษา
6. ร้ อยละของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาทีN ได้รับการพัฒนาผูน้ าํ
การเปลีNยนแปลงและมีสมรรถนะทีNสอดคล้องกับบริ บทความเปลีNยนแปลงและความต้องการในการ
จัดการศึกษาตามแผนการพัฒนาและคุณภาพตามเกณฑ์ทีNกาํ หนด
7. ร้ อยละของครู คณาจารย์และบุ คลากรทางการศึ กษา ทีN
ได้รั บ การพัฒ นาสมรรถนะการปฏิ บ ตั ิ ง านตามแผนการพัฒ นาครู แ ละบุ ค ลากร (HRD: Human
Resource Development Plan) และแผนการพัฒนาระดับบุคคล (IDP: Individual Development Plan)
8. ร้ อ ยละของหน่ ว ยงานทีN มี ก ารพัฒ นาระบบบริ ห ารงาน
บุคคลตามมาตรฐานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
9. ร้อยละของครู คณาจารย์ ผูบ้ ริ หาร และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้เลืNอนวิทยฐานะหรื อตําแหน่งทีNสูงขึ/น
10. ร้อยละของครู คณาจารย์ ผูบ้ ริ หาร และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติและอืNน ๆ ตามความเหมาะสม
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ดา้ นประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการศึกษาหรับ
คนพิการ
ยุทธศาสตร์ ทีN 6 พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้ สู่ความเป็ นเลิ ศ
วัตถุประสงค์: เพืNอจัดให้มีหอ้ งเรี ยนพิเศษสําหรับคนพิการในสถานศึกษาเฉพาะทางและสถานศึกษา
ทีNจดั การเรี ยนรวมอย่างมีประสิ ทธิภาพตามมาตรฐาน
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เฉพาะทาง

ผูเ้ กีNยวข้องกับการจัดการเรี ยนรวม
ห้องเรี ยนพิเศษ
ร่ วมในการจัดห้องเรี ยนพิเศษ
ห้องเรี ยนพิเศษอย่างเป็ นระบบ

ทาง
ร่ วม

มาตรการ
1. จัด ห้ อ งเรี ยนอัจ ฉริ ยะ (Gifted Room) ในสถานศึ ก ษา
2. ยกมาตรฐานการจัดการศึกษาเรี ยนรวม
2.1 จัดห้องเรี ยนพิเศษให้คนพิการในสถานศึกษา
2.2 พัฒนามาตรฐานการจัดการเรี ยนรวม
2.3 พัฒ นาความรู ้ ทั ก ษะ ประสบการณ์ และเจตคติ
2.4 พัฒนาอาคาร สถานทีN สิN งแวดล้อมของสถานศึกษาทีNจดั
2.5 ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้องค์กรภาครัฐและเอกชนมีส่วน
2.6 จัด ให้ มี ก ารนิ เ ทศ ติ ด ตาม การจัด การเรี ย นรวมใน
ตัวชี/วดั ความสําเร็ จ
1. มีหอ้ งเรี ยนอัจฉริ ยะ (Gifted Room) ในสถานศึกษาเฉพาะ
2. จํานวนสถานศึกษาทีNจดั ห้องเรี ยนพิเศษให้เด็กพิการเรี ยน

3. ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาทีN จัด ห้ อ งเรี ยนพิ เ ศษมี ผ ลการ
ประเมินสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานการจัดการเรี ยนร่ วม
4. ร้ อยละของสํานักงานเขตพื/นทีN การศึ กษาทีN มีการบริ หาร
จัดการเรี ยนรวมอย่างเป็ นระบบ
5. ร้อยละของผูบ้ ริ หารและบุคลากรทางการศึกษาทีNเกีNยวข้อง
ผูอ้ าํ นวยการเขตพื/นทีNการศึกษา ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มส่ งเสริ มการจัด
การศึกษา ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มนิ เทศติดตาม ระดับสํานักงานเขตพื/นทีNการศึกษาทีNผ่านการพัฒนาด้าน
การจัดการเรี ยนรวม
6. ร้อยละของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทีNจดั ห้องเรี ยนพิเศษผ่าน
การพัฒนาด้านการจัดการเรี ยนรวม
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7. ร้ อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาทีNจดั ห้องเรี ยน
พิเศษผ่านการพัฒนาด้านการจัดการเรี ยนรวม
8. ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาทีN จัด ห้อ งเรี ย นพิ เ ศษได้รั บ การ
สนับสนุนการพัฒนาอาคารสถานทีNและสิN งแวดล้อม
9. ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาทีN จัด ห้อ งเรี ย นพิ เ ศษได้รั บ การ
สนับสนุน จากองค์กรภาครัฐและเอกชน
10. ร้ อยละของสถานศึ กษาทีN จดั ห้องเรี ยนพิเศษได้รับการ
นิเทศอย่างเป็ นระบบและต่อเนืNอง
ยุทธศาสตร์ ทีN 7: พัฒนาระบบงบประมาณ และทรัพยากรทางการ
ศึ กษาสําหรั บคนพิการ วัตถุ ประสงค์: เพืNอสร้ างระบบการสนับสนุ นทรั พยากร และการจัดสรร
งบประมาณการศึกษาทีNเพียงพอและเหมาะสมกับบริ บทและความต้องการจําเป็ น
มาตรการ
1. จัดระบบสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาสําหรับคนพิการ
ทุกช่วงวัย ในทุกระดับทุกระบบการศึกษา ให้เหมาะสมกับบริ บทและสภาพการจัดการศึกษา
2. ระดมทรั พ ยากรเพืN อ สร้ า งความมัNน คงให้ กับ กองทุ น
ส่ งเสริ มและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ
3. วิ จั ย และพั ฒ นาระบบการจั ด สรรทรั พยากรและ
งบประมาณเพืNอการศึกษา
ตัวชี/วดั ความสําเร็ จ
1. ร้ อ ยละของคนพิ ก ารทีN ไ ด้ รั บ สนั บ สนุ น เงิ น อุ ด หนุ น
การศึกษาสําหรับคนพิการในทุกระดับ ทุกระบบการศึกษาให้เหมาะสมกับบริ บทและความต้องการ
จําเป็ นพิเศษ
2. ร้ อ ยละของคนพิ ก ารทีN ไ ด้รั บ สนับ สนุ น งบเงิ น อุ ด หนุ น
สําหรับสิN งอํานวยความสะดวก สืN อ บริ การและความช่วยเหลืออืNนใดทางการศึกษา ในทุกระดับ ทุก
ระบบการศึกษาให้ตรงกับความต้องการจําเป็ นพิเศษ
3. ร้ อยละของคนพิการทีN ได้รับสนับสนุ น สิN งอํานวยความ
สะดวก และสืN อทางการศึกษา (บัญชี ก) ในทุกระดับ ทุกระบบการศึกษาให้ตรงกับความต้องการ
จําเป็ นพิเศษ
4. กองทุนส่ งเสริ มและพัฒนาการศึ กษาสําหรั บคนพิการมี
เงินเพิNมทุนหมุนเวียนใช้ตามวัตถุประสงค์
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5. มีแผนการระดมทรัพยากรสนับสนุนกองทุนส่ งเสริ มและ
พัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการจากบุคคล องค์กรภายนอก
6. มีการนําผลการวิจยั มาใช้ในการพัฒนาระบบการจัดสรร
ทรัพยากรและงบประมาณเพืNอการศึกษาสําหรับคนพิการ
ยุท ธศาสตร์ ทีN 8 พัฒ นาระบบบริ ห ารจัด การแบบองค์ร วมเชิ ง
บูรณาการโดยการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน วัตถุประสงค์: เพืNอเพิNมประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการ
แบบองค์รวมเชิงบูรณาการโดยการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน
มาตรการ
1. พัฒนาระบบการบริ หารจัดการศึกษาตามศาสตร์ พระราชา
และหลักธรรมาภิบาลทีNมุ่งเน้นการบริ หารจัดการเชิ งยุทธศาสตร์ แบบบูรณาการ (A-F-P-P: AreaFunction-Participation-People) สู่ การเป็ นสถานศึกษาแห่งความสุ ข (Happiness School)
2. ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น การปฏิ บ ัติ ง านเกีN ย วกับ การศึ ก ษา
สําหรับคนพิการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
3. พัฒนาภาคีเครื อข่าย (Education Partnership) เพืNอเปิ ดเวที
ให้ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
4. จัด และพัฒ นาระบบการขับ เคลืN อ นยุท ธศาสตร์ (SDS:
Strategic Driven System) สนับสนุ นข้อมูลการตัดสิ นใจ การเฝ้ าระวัง (Educational Warning Sign
System) การกํากับ ติดตาม และรายงานผลตามยุทธศาสตร์ผา่ นระบบดิจิทลั
ตัวชี/วดั ความสําเร็ จ
1. ร้ อ ยละของหน่ ว ยงาน สถานศึ ก ษา สถาบัน ทีN มี ก ารนํา
ศาสตร์ พ ระราชาและหลัก ธรรมาภิ บ าลมาใช้ใ นการบริ ห ารจัด การสู่ ก ารเป็ นสถานศึ ก ษาแห่ ง
ความสุ ข
2. ร้ อยละของสถานศึ กษาทีN มีระบบการบริ หารจัดการเชิ ง
ยุทธศาสตร์แบบบูรณาการโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
3. ร้อยละของหน่วยงานสถานศึกษา สถาบัน ทีNมีการส่ งเสริ ม
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานเกีNยวกับการศึกษาสําหรับคนพิการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
4. ร้ อ ยละของหน่ ว ยงาน สถานศึ ก ษา สถาบัน ทีN มี ก าร
ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
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5. ร้ อ ยละของหน่ ว ยงานทีN มี ก ารใช้ร ะบบการขับ เคลืN อ น
ยุทธศาสตร์ (SDS: Strategic Driven System) สนับสนุนการตัดสิ นใจ การกํากับ ติดตาม และรายงาน
ผลตามยุทธศาสตร์ผา่ นระบบดิจิทลั
2.1.4 หลักการแนวคิดเกีย3 วกับการประเมินโครงการ
สําหรับทฤษฎีและแนวคิดเกีNยวกับการประเมินโครงการ มีนกั วิชาการหลาย
ท่าน ได้ให้ความหมายไว้ และผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมและนํามาเสนอโดยสังเขป ดังนี/
2.1.4.1 ความหมายของการประเมินโครงการ
ส่ ว นความหมายของการประเมิ น โครงการนั/ น ผู ้วิ จัย ได้ศึ ก ษาจาก
นักวิชาการทีNได้ให้ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี/
Stufflebeam (1990, p. 159) กล่ า วว่ า การประเมิ น โครงการ หมายถึ ง
กระบวนการบรรยาย เก็บรวบรวมข้อมูลกับเป้ าหมาย การวางแผน การดําเนิ นการ และผลกระทบ
เพืNอนําไปเป็ นแนวทางการตัดสิ นใจ เพืNอสร้างความน่าเชืNอถือ และเพืNอส่ งเสริ มให้เกิดความเข้าใจใน
สถานการณ์ของโครงการ
Alkin (1987, p. 15) กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการ
กําหนดขอบเขตการตัดสิ นใจ การเลือกข้อมูลทีNเหมาะสม การเก็บรวบรวมข้อมูลตลอดจนการเขียน
รายงานสรุ ป เพืNอให้ผมู ้ ีอาํ นาจในการตัดสิ นใจได้ใช้เป็ นแนวทางในการเลือกวิธีการปฏิบตั ิ
วิทวัฒน์ บูระพันธ์ (2562, หน้า 9) การประเมินโครงการ หมายถึง การเก็บ
รวบรวมข้อมู ล วิเคราะห์ เกีN ยวกับโครงการทีN เป็ นระบบ เพืN อให้ได้ขอ้ มู ลสารสนเทศทีN สามารถ
นําไปใช้ในการพิจารณาการดําเนิ นงานของโครงการในครั/งต่อไป และการประเมินโครงการนั/น
ต้องมี วตั ถุ ประสงค์ทีNสอดคล้องกับแผนอย่างชัดเจน เพืNอนําไปใช้ในการตัดสิ นใจเกีN ยวกับการ
ดําเนิ นงานของโครงการว่าจะดําเนิ นงานต่อไปหรื อปรั บปรุ ง เปลีN ยนแปลงเพืNอประสิ ทธิ ผลและ
ประสิ ทธิภาพของโครงการนั/น ๆ
สุ มาลัย บุญรักษา (2562, หน้า 25) กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลทีNเกีNยวข้องกับกิจกรรม กลุ่มกิจกรรม และความสัมพันธ์ระหว่าง
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบระเบียบ เพืNอให้ได้สารสนเทศทีNเชืN อถือได้ในการพิจารณาปรับปรุ ง
แก้ไขในส่ วนทีNเป็ นจุดอ่อน และส่ งเสริ มในส่ วนทีNเป็ นจุดเด่น ทั/งให้ขอ้ มูลทีNเป็ นประโยชน์สาํ หรับ
ผูเ้ กีNยวข้องในการจะตัดสิ นใจเกีNยวกับผลการจัดกิจกรรม
ยุวดี คําเงิ น (2561, หน้า 19) การประเมินโครงการ เป็ นกระบวนการใน
การตัดสิ นคุณค่าของการบริ หารจัดการโครงการ โดยการรวบรวม และวิเคราะห์ขอ้ มูลของก่อน
ดําเนินโครงการ ระหว่างดําเนินโครงการ และหลังการดําเนินโครงการ เพืNอให้ทราบว่าโครงการนั/น
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บรรลุผลตามเป้าหมายทีNกาํ หนดหรื อไม่เพียงใด มีปัญหาหรื ออุปสรรคอย่างไร เพืNอเป็ นข้อมูลในการ
ปรับปรุ งโครงการ และแนวทางในการพัฒนาโครงการต่อไป
นฤมล เอกธรรมสุ ทธิ\ (2559, หน้า 39) กล่ าวว่า การประเมิ นโครงการ
หมายถึงกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลของการดําเนิ นโครงการอย่างเป็ นระบบ เพืNอให้
ได้สารสนเทศทีNสาํ คัญว่าโครงการนั/นบรรลุผลตามเป้ าหมายทีNกาํ หนดหรื อไม่เพียงใด มีปัญหาหรื อ
อุปสรรคอย่างไร เพืNอช่วยให้ได้ขอ้ มูลหรื อสารสนเทศในการปรับปรุ งพัฒนาโครงการ
ทัศน์พล เรื องศิริ (2559, หน้า 10) ได้กล่าวว่า การประเมินโครงการ เป็ น
กระบวนการในการตัดสิ นคุณค่าของการบริ หารจัดการโครงการ โดยการรวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูลของการดําเนินโครงการ เพืNอให้ทราบว่าโครงการนั/นบรรลุผล ตามเป้าหมายทีNกาํ หนดหรื อไม่
เพียงใด มีปัญหาหรื ออุปสรรคอย่างไร เพืNอจะได้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งโครงการ
บุญตา แซ่ เล็ก (2557, หน้า 30) กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง
กระบวนการตรวจสอบ วิเคราะห์ขอ้ มูล ของการดําเนิ นโครงการนั/นอย่าง เป็ นระบบแล้วตัดสิ นใจ
ว่าจะปรับปรุ งแก้ไขโครงการนั/น เพืNอทีNจะดําเนินโครงการต่อไป หรื อยุติโครงการ
พจนานุ ก รมฉบับ ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน (2525, หน้ า 502) กล่ า วว่ า การ
ประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรื อการใช้วิธีการวิจยั เพืNอหาข้อมูลทีNเป็ น
จริ งและมีความเชืNอถือได้ของโครงการแล้วพิจารณาตัดสิ นว่าโครงการนั/นถึงวัตถุประสงค์หรื อไม่
และด้วยคุณภาพของความสําเร็ จนั/นเป็ นเช่นใด
จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุ ปได้วา่ การประเมินโครงการ หมายถึง
กระบวนการตรวจสอบ วิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างเป็ นระบบของการดําเนินงานโครงการนั/น ๆ เพืNอนํามา
พิจารณาปรับปรุ งแก้ไข และพัฒนาโครงการ

ความไว้ ดังนี/

2.1.4.2 ความมุ่งหมายและความสําคัญของการประเมินโครงการ
ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการได้มีนกั วิชาการแต่ละท่านได้ให้

วิทวัฒน์ บูระพันธ์ (2562, หน้า 10) การประเมินโครงการมีความมุ่งหมาย
เพืNอการหาประสิ ทธิ\ ภาพของโครงการ วิเคราะห์ขอ้ มูล และข้อเท็จจริ ง เพืNอการนําไปสู่ ตดั สิ นใจ
ตลอดจนการสรุ ปผลของโครงการ ตามวัตถุประสงค์ทีNกาํ หนดไว้หรื อไม่
สุ มาลัย บุญรักษา (2562, หน้า 27) ความสําคัญของการประเมินโครงการ
ได้วา่ การประเมินโครงการอย่างมีระบบสามารถทําให้เราตรวจสอบว่างานได้ดาํ เนินการไปอย่างไร
เป็ นการป้ องกันความผิดพลาดของงาน และเพิNมประสิ ทธิ ภาพของงาน ทําให้การดําเนิ นงานสําเร็ จ
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ตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายทีNวางไว้ ซึN งส่ งผลต่อการควบคุมคุณภาพของงาน การตัดสิ นใจต่อ
โครงการ ความรับผิดชอบและคงไว้ในส่ วนทีNมีคุณภาพและมาตรฐาน เป็ นเครืN องยืนยันให้เห็นว่า
การประเมิ น โครงการเป็ นกิ จ กรรมทีN สํ า คัญ อัน จะขาดไม่ ไ ด้เ พราะการประเมิ น โครงการมี
ความสําคัญอย่างยิงN ต่อการบริ หารโครงการ
จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุ ปได้ว่า ความมุ่งหมายและความสําคัญ
ของการประเมินโครงการ การประเมินโครงการเป็ นกิจกรรมทีNมีความสําคัญอย่างยิงN ในการบริ หาร
โครงการ การประเมินโครงการเป็ นกระบวนการทีNให้ขอ้ มูลย้อนกลับ ซึN งสามารถนํามาใช้ในการ
ปรับปรุ งการดําเนิ นงานของโครงการให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิงN ขึ/น ทําให้ทราบข้อบกพร่ อง จุดเด่น
จุดด้อยของโครงการ และทราบว่าโครงการได้บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้ าหมายเพียงใด และช่ วยให้
ข้อมูลทีNจาํ เป็ นสําหรับการนําไปใช้ในการตัดสิ นใจเกีN ยวกับการดําเนิ นโครงการได้ท/ งั ในปั จจุบนั
และในอนาคต
2.1.4.3 วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ
สํา ราญ มี แ จ้ง และสมหวัง พิ ธิ ย านุ ว ฒ
ั น์ (2556, หน้า 10-11) กล่ า วว่ า
วัตถุประสงค์ของการประเมินทัวN ไป มีดงั นี/ 1) เพืNอช่วยปรับปรุ งพัฒนาคน พัฒนางานหรื อโครงการ
ต่าง ๆ 2) เพืNอตัดสิ นใจผลเกีNยวกับระดับผลสัมฤทธิ\ ของการปฏิบตั ิงานหรื อโครงการต่าง ๆ 3) เพืNอ
ช่ วยให้ผูบ้ ริ หารตัดสิ นใจเกีN ยวกับการบริ หารบุคคล โครงการหรื ออนาคตของโครงการได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 4) เพืNอกระตุน้ ทุกฝ่ ายทีNเกีNยวข้องให้ปฏิบตั ิหน้าทีNอย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามวิธีการ
ประเมินแนวใหม่ วัตถุประสงค์เฉพาะในการประเมินโครงการหรื องานจะได้มาจากการผสมผสาน
ข้อมู ลจาก 2 แหล่ ง คื อ จากผูบ้ ริ หารระดับสู งทีN ตอ้ งใช้ผลการประเมิ นเป็ นฐานในการตัดสิ นใจ
ตลอดจนผูบ้ งั คับบัญชา หรื อผูเ้ กีNยวข้องกับโครงการหรื องานนั/น ๆ และจากวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการหรื องานนั/น ๆ
จากทีNกล่าวมาสรุ ปได้ว่า การประเมินโครงการมีวตั ถุประสงค์สาํ คัญ คือ
เพืNอช่วยปรับปรุ ง การบริ หารงานหรื อโครงการ ตลอดจนการดําเนิ นงานต่าง ๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ด และเพืNอช่วยให้ผบู ้ ริ หารหรื อผูร้ ับผิดชอบโครงการตัดสิ นใจเกีNยวกับโครงการหรื อกิจกรรมทีN
รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
2.1.4.4 ประเภทของการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการ แบ่งออกได้หลายประเภท ตามแต่จะใช้เกณฑ์ใด
เป็ นหลักในการแบ่ง ผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาแนวคิดของนักวิชาการหลาย ๆ ท่านทีNได้กล่าวถึง ประเภท
ของการประเมินโครงการไว้ ดังนี/
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William (1985, p. 5) แบ่ ง ประเภทของการประเมิ น ผลโครงการเป็ น 2
ประเภท คือ 1) การประเมินผลย่อย (Formative evaluation) เป็ นการประเมินทีNกระทําระหว่างดําเนิน
โครงการ โดยมี การตรวจสอบและเก็บข้อมู ลเป็ นระยะ ๆ ตลอดโครงการ ทั/งนี/ มีเป้ าหมายเพืNอ
ปรั บ ปรุ ง โครงการทีN ก ํา ลัง ดํา เนิ น อยู่ 2) การประเมิ น ผลรวม (Summative evaluation) เป็ นการ
ประเมินเมืNอการดําเนิ นโครงการ สิ/ นสุ ดลงแล้วมีเป้ าหมาย เพืNอตรวจสอบผลทีNเกิดจากโครงการว่า
บรรลุตามจุดมุ่งหมายของโครงการเพียงใด หรื อเกิดผลกระทบใดบ้าง
Tyler (1996, p. 914) ได้เ สนอว่ า การแบ่ ง ประเภทของการประเมิ น ผล
โครงการต้อ งยึ ด หลัก วงจรของการมี ป ระโยชน์ ใ นทางปฏิ บ ัติ ม าก เพราะได้แ สดงให้ เ ห็ น
กระบวนการของการประเมินทีNสัมพันธ์สอดคล้องกับประเภทของการประเมินผลโครงการ โดย
อาศัยวงจรของโครงการเป็ นเกณฑ์ในการแบ่งจําแนก
ยุวดี คําเงิ น (2562, หน้า 23) กล่าวว่า ประเภทของการประเมินนั/น แบ่ง
ออกเป็ นประเภทได้ โดยยึด เกณฑ์ทีN ก าํ หนดของการประเมิ น เป็ นหลัก ดัง นี/ แบ่ ง ตามยึด หลัก
ประมาณค่า แบ่งตามลําดับเวลาทีNประเมิน แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน แบ่งตามสิN งทีNถูก
ประเมิน แบ่งตามโมเดลการประเมิน และแบ่งตามความแท้จริ งของการประเมิน
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2556, หน้า 96-103) กล่าวว่า ประเภทของการ
ประเมินโครงการการประเมินโครงการบริ การสังคมนั/น สามารถจําแนกประเภทของการประเมิน
โดยทัวN ไป ได้เป็ น 4 ประเภทคือ 1) การประเมินความต้องการทีNจาํ เป็ น 2) การประเมินกระบวนการ
3) การประเมินผลผลิตและ 4) การประเมินประสิ ทธิภาพ
1) การประเมินความต้องการทีNจาํ เป็ น
Stufflebeam (1984, p. 1) แนวคิดของการประเมินความต้องการ
ทีNจาํ เป็ น (Need Assessment) ได้เริN มต้นทีNประเทศสหรัฐอเมริ กา ในช่วงกลางทศวรรษทีN 1960 โดย
โครงการต่าง ๆ เหล่านั/นมักถูกเรี ยกร้องให้ระบุวธิ ีการวัดและประเมินความต้องการของโครงการไว้
ในเป้ าหมายด้วย ทั/งนี/ เพืNอประสิ ทธิ ภาพของการวางแผนโครงการ ซึN งต่อมาได้กลายเป็ นเกณฑ์
พื/นฐานสําหรับการพิจารณาอนุมตั ิ เพืNอให้การสนับสนุนโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิงN โครงการต่างๆ
ทางการศึกษา เช่น โครงการทีNเกีNยวกับการส่ งเสริ มวิชาการ โครงการพัฒนาจิตใจและอารมณ์ของ
เด็กนักเรี ยน และโครงการฝึ กอบรมทางการอาชีวศึกษา เป็ นต้น โครงการทั/งหลายเหล่านี/ต่างก็ได้ทาํ
การประเมินให้กว้างขวางมากยิNงขึ/น ทั/งในระดับท้องถิNน ระดับภาค และระดับชาติ หลังจากช่ วง
ปลายปี ค.ศ.1970 ได้มีการเน้นในเรืN องของการวางแผนโครงการ และการประเมิน เพืNอให้เป็ นไปตาม
ขั/นตอนทีNตอ้ งจัดดําเนิ นการร่ วมกันอย่างใกล้ชิด และในช่ วงนี/ ได้วารสารทีNชืNอว่า Evaluation and
Program Planning ซึN งเน้นหนักการประเมินโครงการด้านสุ ขภาพอนามัย ก็ได้เน้นเกีNยวกับหลักการ
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และแนวปฏิบตั ิในการให้การสนับสนุนในเรืN องดังกล่าวรวมทั/งการเปลีNยนแปลงแผนของโครงการ
ด้วย ในการวัดและประเมิ นความต้องการทีN จาํ เป็ นนั/น ก่อนดําเนิ นโครงการใด ๆ ก็จะต้องมี การ
วางแผนของโครงการนั/น ๆ ไว้ล่วงหน้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพืNอให้สามารถตอบคําถามต่าง ๆ ได้
ตรงตามความต้องการทีNแท้จริ ง ในปั จจุบนั นักประเมินได้ให้ความสนใจเกีNยวกับการวางแผนเพืNอ
การประเมิ น และเชืN อว่า การวางแผนโครงการจาเป็ นต้องจัดให้เป็ นส่ วนหนึN งของกระบวนการ
ประเมิน โดยให้การวางแผนโครงการเป็ นขั/นตอนหนึNงของการประเมินนั/น ๆ ก่อนนําโครงการไปสู่
ขั/นปฏิบตั ิทาํ ให้นกั วางแผนทีNดีตอ้ งมีขอ้ มูลสารสนเทศเกีNยวกับความต้องการทีNจาํ เป็ นอย่างถูกต้อง
โดยอาศัยเทคนิ คซึN งสามารถวัดและประเมิ นความต้องการทีN เหมาะสมได้ในเชิ งปริ มาณรวมทั/ง
เทคนิคอืNน ๆ ทีNเอื/อต่อการประเมินความต้องการได้เช่นการใช้ขอ้ มูลจากกระเบียนสะสมทีNมีอยู่ หรื อ
การสังเคราะห์สารสนเทศทีNมีอยู่ เป็ นต้น
2) การประเมินกระบวนการ
แนวคิ ดหลักของการประเมิ นกระบวนการก็คือ เมืN อโครงการ
ได้รับการพัฒนาและเริN มดําเนินการแล้ว นักประเมินต้องย้อนกลับไปทบทวนเอกสารทีNเกีNยวข้องกับ
โครงการอีกครั/ ง เพืNอตรวจสอบว่าโครงการนั/น ๆ ได้ปฏิ บตั ิ ไปตามทุกขั/นตอนทีN ได้ออกแบบไว้
หรื อไม่ และจัดกิจกรรม เพืNอให้บริ การต่อกลุ่มเป้ าหมายตรงตามทีNกาํ หนดไว้ในโครงการหรื อไม่
การประเมินกระบวนการของโครงการเช่นนี/ ถา้ จะกล่าวอีกนัยหนึN งก็คือ เป็ นการตรวจสอบความ
พยายามของโครงการว่า ได้ดาํ เนิ นการไปอย่างครบถ้วน และตรงตามแผนทีN วางไว้ทุกขั/นตอน
หรื อไม่ ตามปกติแล้วข้อมูลและสารสนเทศทีNจาํ เป็ นสําหรับการประเมินโครงการมักจะถูกรวบรวม
ไว้โดยตัวแทนของหน่ วยงาน และมักจะไม่มีอยู่ในรู ปแบบทีNใช้ประโยชน์ได้โดยตรง เช่น ข้อมูล
เกีNยวกับผูร้ ับบริ การ ก็มกั จะประเมินกฎอยูใ่ นใบสมัคร ซึN งไม่มีรายละเอียดเท่าทีNควรเกีNยวกับการเข้า
รับบริ การจากโครงการ ในทางกลับกันมักจะเป็ นเพียงบันทึกสั/น ๆ ของเจ้าหน้าทีNให้บริ การเท่านั/น
ด้วยเหตุน/ ี การทีNจดั ข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบทีNเรี ยกใช้ได้น/ นั ซึN งต้องเสี ยเวลาและค่าใช้จ่ายด้วย ซึN งนัก
ประเมินกระบวนการควรตระหนักในเรืN องนี/ และควรมีความพยายามทีNจะออกแบบการเก็บข้อมูลทีN
จําเป็ นต่าง ๆ อย่างมีระบบ ทั/งนี/เพืNอช่วยอํานวยความสะดวกในด้านการรวบรวมข้อมูล และการสรุ ป
ข้อมูลข่าวสารทีNเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิโครงการให้มากทีNสุด ถึงแม้วา่ การประเมินกระบวนการ
มิได้บ่งชี/ถึงความสําเร็ จของโครงการแต่ก็มีความสําคัญต่อผูร้ ับผิดชอบโครงการในส่ วนทีNเกีNยวกับ
เงิ นทุ นทีN จะนํามาสนับสนุ นโครงการหรื อนํามาใช้เพืNอขยายโครงการ ซึN งจําเป็ นจะต้องมี ขอ้ มู ล
เบื/ องต้นจากการประเมิ นดังกล่าว เพืNอจะได้ทราบว่าโครงการนั/น ๆ มี แผนงานทีN สามารถนําไป
ปฏิบตั ิได้จริ งเพียงใด และน่าจะประสบผลสําเร็ จหรื อไม่ เพราะได้เคยให้บริ การกับกลุ่มเป้ าหมายทีN
วางไว้ก่อนแล้วเป็ นต้น นอกจากนั/นเมืNอมีการประเมินกระบวนการของโครงการแล้ว สิN งสําคัญก็คือ
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เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผูอ้ าํ นวยการ โครงการสามารถจะปรับการดําเนิ นงานให้เป็ นไปในทิศทางทีN
นําไปสู่ ความสําเร็ จของโครงการได้อย่างสมเหตุสมผลด้วย
3) การประเมินผลผลิต
เท่าทีN ผ่านมานักประเมิ นมักจะเม้นการประเมิ นผลสัมฤทธิ\ ของ
โครงการจากการประเมินผลผลิตโดยตรงของโครงการนั/น ๆ ซึN งความจริ งแล้วเป็ นการยากทีNจะระบุ
เหตุ ซึN งมักจะหมายถึง ปั จจัยนําเข้าในระหว่างการดําเนิ นโครงการกับผลทีNเกิดตามมาของโครงการ
ตัวอย่างเช่น เมืNอมีการจัดโครงการพัฒนานิ สัยการอ่านสําหรับเยาวชนท้องถิNน ปรากฏว่ามีคาํ ถามทีN
น่าสนใจ คือ
1. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการจะมีนิสัยรักการอ่านมากกว่าผูไ้ ม่ได้เข้าร่ วม
โครงการหรื อไม่
2. มีหลักฐานหรื อไม่ ทีNแสดงว่าผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีความสนใจ
ในการอ่านมากขึ/น คําถามข้างต้นเป็ นคําถามทีNดีและมีเหตุผล แต่ก็ยากทีNจะชี/ ชดั ลงไปในการตอบ
คําถามทีNเกีNยวกับผลผลิตของโครงการโดยตรง ทีNเป็ นเช่นนี/ ก็เพราะว่าอาจจะมีอิทธิ พลจากตัวแปร
อืN น ๆ เข้ามาเกีN ยวข้อง ได้เช่ น สภาพแวดล้อมของผูร้ ั บบริ การ ดังนั/น การประเมิ นผลผลิ ตของ
โครงการทีN สํา คัญ ก็คือ นัก ประเมิ น จะต้อ งแสดงแนวทางในการวัด ผลสํา เร็ จ ของโครงการให้
น่าเชืNอถือ มีการวัดทีNแม่นยํา มีผลการวัดทีNตรงกับความเป็ นจริ ง และมีความคงทีNดว้ ย สําหรับวิธีการ
วัดนั/น อาจต้องใช้การออกแบบตามวิธีวิจยั ทีNซับซ้อน คล้ายกับการออกแบบโครงการการวิจยั เชิ ง
ทดลอง ส่ วนการกําหนดความสําเร็ จของโครงการ ยังมี ความเห็ นแตกต่ างกันตามกลุ่ มของผูท้ ีN
เกีNยวข้อง เช่น หน่วยงานทีNสนับสนุนเป็ นทุนบุคลากรของโครงการ และผูร้ ับบริ การ ซึN งแต่ละกลุ่มมี
ระดับของการยอมรับความสําเร็ จทีNต่างกันไป ดังนั/น นักประเมินจึงต้องหาตัวบ่งชี/ทีNสามารถเป็ นทีN
ยอมรับของทุกกลุ่ม และมีความเป็ นไปได้สาํ หรับการประเมินผลผลิตด้วย
4) การประเมินประสิ ทธิภาพ
มุ่ ง เน้ น พิ จ ารณาจากการใช้ ท รั พ ยากร ในการดํา เนิ น งาน
เปรี ย บเที ย บกับ ผลของงานทีN ไ ด้รั บ ซึN งทรั พ ยากรในการดํา เนิ น งานของโครงการ ได้แ ก่ เงิ น
งบประมาณของโครงการ เวลาในการดําเนิ นงาน จํานวนบุ คลากร ตลอดจนวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ทีNใช้
ประกอบการดําเนิ นงาน โดยให้ความสําคัญของงบประมาณเป็ นสําคัญ โดยอาศัยแนวความคิ ด
ทางด้า นเศรษฐศาสตร์ ทีN ว่ า ด้ว ยเรืN อ งการวิ เ คราะห์ ต่ อ ค่ า ใช้จ่ า ยตอบแทน และ การวิ เ คราะห์
ผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายมาใช้ในการประเมินประสิ ทธิภาพของโครงการ
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จากทีN ก ล่ า วมาสรุ ป ได้ว่ า ประเภทของการประเมิ น ผลโครงการ
สามารถแบ่งได้หลายรู ปแบบขึ/นอยู่กบั วัตถุประสงค์ของผูป้ ระเมิน ซึN งสรุ ปได้คือ 1) แบ่งโดยยึด
หลักของวัตถุประสงค์ 2) แบ่งตามลําดับเวลาการบริ หารโครงการ 3) แบ่งตามรู ปแบบการประเมิน
4) แบ่ ง ตามการออกแบบการประเมิ น และ 5) แบ่ ง ตามความแท้จ ริ ง ของการประเมิ น โดยการ
ประเมินผลให้สมั พันธ์กบั กระบวนการประเมิน
2.1.4.5 การวัดและการประเมินโครงการ
1) ความหมายของการวัดและการประเมินโครงการ
William (1985, p. 5) (1985, p.11) ได้ก ล่ า วถึ ง การวัด และการประเมิ น
โครงการว่า หมายถึง กระบวนการเบื/องต้นทีNกาํ หนดช่องว่างระหว่าง การสังเกต และผลลัพธ์ของ
ความต้องการในอนาคต โดยเรี ยงลําดับความต้องการก่อนหลังกระบวนการประเมินความต้องการ
จําแนกช่ องว่างต่าง ๆ เพืNอทีN จะได้ทราบรายละเอี ยดของความต้องการ และ William (1985, p. 5)
(1985, p.137-159) ได้กล่าวถึง วิธีการวัดและการประเมินโครงการ สามารถทําได้ 2 วิธี คือ 1) การ
ประเมินความต้องการภายนอกเป็ นการมองความต้องการจากจุดต่าง ๆ ภายนอกของการกระทําของ
องค์การเพืNอใช้ศึกษา 2) การประเมิ นความต้องการภายในเป็ นการมองความต้องการจากภายใน
องค์การเอง
Tyler (1996, p. 914) ได้กล่าวถึงการวัดและการประเมินความโครงการว่า
หมายถึงกระบวนการตัดสิ นว่าสิN งทีNเกิดขึ/นจริ งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรมทีNกาํ หนดไว้
หรื อไม่เป็ นการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างผลทีNได้กบั วัตถุประสงค์ทีNกาํ หนดไว้ก่อนทีNจะ
จัดการเรี ยนการสอนนั/น และมีวธิ ีการวัดและการประเมินโครงการ ขั/นตอนดังนี/
1. มี ก ารกํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์เ ชิ ง พฤติ ก รรมด้ว ยข้อ ความชัด เจน
เฉพาะเจาะจงโดยบอกถึงพฤติกรรมทีNตอ้ งการวัดในภายหลังด้วย
2. ระบุเนื/อหาสําหรับผูเ้ รี ยนรู ้เพืNอให้บรรลุตามความมุ่งหมายทีNต/ งั ไว้
3. เลือกวิธีการเรี ยนการสอนทีNเหมาะสมกับเนื/อหา
4. ประเมินโครงการโดยการตัดสิ นด้วยการวัดผลทางการศึกษา
จากแนวคิดของนักวิชาการสรุ ปได้ว่า การวัดและการประเมินโครงการ
หมายถึง กระบวนการตัดสิ นว่าสิN งทีNเกิดขึ/นจริ งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรมทีNกาํ หนดไว้
หรื อไม่เป็ นการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างผลทีNได้กบั วัตถุประสงค์ทีNกาํ หนดไว้ ซึN งต้องใช้
กระบวนการในการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ขอ้ มูลของการดําเนินงาน และพิจารณาบ่งชี/ให้ทราบ
ถึงจุดเด่น หรื อจุดด้อยของงานนั/นอย่างมีระบบ แล้วตัดสิ นใจว่าจะปรับปรุ งแก้ไขงานนั/นเพืNอการ
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ดําเนิ นงานต่อไปหรื อยุติการดําเนิ นงานนั/นเสี ย ส่ วนวิธีการวัดและการประเมินโครงการ มีข/ นั ตอน
ดังนี/
1. มีการวางแผนจัดทําโครงการอย่างเป็ นระบบ
2. มีคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิโครงการ
3. แบ่งกลุ่มการเก็บข้อมูลความต้องการ เช่น กลุ่มตัวแทนประชาชน
คือ กลุ่มผูเ้ รี ยน กลุ่มผูศ้ ึกษาโดยกําหนดสัดส่ วนแต่ละกลุ่มให้เหมาะสมหรื อเท่ากัน
4. กําหนดกิจกรรมให้สมาชิ กในกลุ่มได้ร่วมกันดําเนิ นการอย่างเป็ น
รู ปธรรม
5. มีการเก็บข้อมูลทีNเป็ นปัจจุบนั
6. ร่ วมกันวิเคราะห์ความช่วยเหลือการอุดหนุนในสภาพปั จจุบนั และ
ความต้องการในอนาคต
7. กําหนดความช่วยเหลือการสนับสนุ นในสภาพปั จจุบนั และความ
ต้องการในอนาคต
8. อภิปรายข้อสรุ ปร่ วมกันในกลุ่มทีNศึกษาด้วยกันและบันทึกข้อสรุ ป
9. พยายามให้ความคิดเห็นในกลุ่มไปในทิศทางเดี ยวกันและใช้การ
เก็บข้อมูลจากสิN งรอบตัวเพืNอนํามาแก้ไข
10. เรี ยงลําดับความต้องการอีกครั/ง
11. ถ้าข้อมูลใดมี ความเห็ นไม่ตรงกันให้ยอ้ นกลับไปเริN มทีN ขอ้ 9-11
อีกครั/ง
12. เขียนรายงานการเรี ยงลําดับผูท้ ีNมีสิทธิก่อนหลัง
13. เลือกความต้องการทีNศึกษาตามมติของกลุ่ม
14. ดําเนินการตามกระบวนการประเมินโครงการ
15. พิจารณาความต้องการใหม่ ๆ ทีNอาจมีข/ ึนในระหว่างทําโครงการ
16. ต้องทําให้กลุ่มมีความรู ้สึกร่ วมรับผิดชอบต่อการกระทําและเกิด
ความภาคภูมิใจ
2.1.4.6 รู ปแบบของการประเมินโครงการ
รู ป แบบการประเมิ น มี ห ลายประเภท ซึN ง แต่ ล ะรู ป แบบจะแตกต่ า งกัน
ออกไปตามความเหมาะสมของโครงการทีN จะประเมิ น ซึN งนักประเมิ นจะเป็ นผูเ้ ลื อก พิ จารณา
รู ปแบบตามความต้องการ เพืNอให้ได้ผลการประเมินตามจุดประสงค์ทีNต/ งั ไว้ นอกจากนี/ ยงั ขึ/นอยูก่ บั
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ความรู ้ ความสามรถ และความเข้าใจเกีN ยวกับการใช้รูปแบบต่ าง ๆ ของผูป้ ระเมิ นด้วย โดยมี ผู ้
กล่าวถึงรู ปแบบการประเมินโครงการไว้หลายท่าน ดังนี/
1) รู ปแบบการประเมินของ ไทเลอร์ (Tyler)
Tyler (1967, p. 57) เป็ นผูน้ าํ ทีNสาํ คัญในการประเมินโครงการ ได้ให้
ความหมายของการประเมินว่า การประเมิน คือ การเปรี ยบเทียบพฤติกรรมทีNเกิดขึ/นกับจุดมุ่งหมาย
เชิ งพฤติกรรมทีNกาํ หนดไว้ โดยมีความเชืN อว่า จุดมุ่งหมายทีNต/ งั ไว้อย่างชัดเจน รัดกุม และจําเพาะ
เจาะจงแล้ว จะเป็ นแนวทางช่ วยในการประเมิ นได้เป็ นอย่างดี ในภายหลัง เขาได้เสนอแนวคิ ด
เกีN ยวกับการประเมิ น โดยเสนอเป็ นกรอบความคิด ครั/ งแรกในปี ค.ศ.1943 โดยเน้นการกําหนด
วัตถุประสงค์ของโครงการให้อยูใ่ นรู ปของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม แล้วประเมินความสําเร็ จของ
วัตถุประสงค์เหล่านั/น แนวคิดลักษณะนี/ เรี ยกว่า แบบจําลองทีNยึดความสําเร็ จของจุดมุ่งหมายเป็ น
หลักไทเลอร์ มีความเห็นว่าจุดมุ่งหมายของการประเมินเพืNอตัดสิ นว่าจุดมุ่งหมายของการศึกษาทีNต/ งั
ไว้ในรู ปของจุดมุ่งหมายเชิ งพฤติกรรมนั/นประสบผลสําเร็ จหรื อไม่ มีส่วนใดบ้างทีNตอ้ งปรับปรุ ง
แก้ไข และถื อว่า การประเมิ นโครงการเป็ นส่ วนหนึN งของการเรี ยนการสอน ลํา ดับขั/นของการ
ประเมินการเรี ยนการสอน เป็ น 4 ขั/นตอน ดังนี/
ขั/นทีN 1 ต้องมีการระบุ หรื อกําหนดวัตถุประสงค์ให้ชดั เจนลงไปว่า
เมืNอสิ/ นสุ ดการจัดการเรี ยนการสอนแล้วผูเ้ รี ยนควรเกิดพฤติกรรมใด หรื อสามารถกระทําสิN งใดได้
บ้าง ลักษณะของวัตถุประสงค์ทีNชดั เจนหรื อทีNเรี ยกว่าวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ขั/นทีN 2 ต้องระบุต่อไปว่า จากวัตถุประสงค์ทีNกาํ หนดไว้ดงั กล่าวนั/นมี
เนื/ อหาใดบ้างทีNผูเ้ รี ยนจะต้องเรี ยนรู ้ หรื อมีสาระใดบ้างทีNเมืNอผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้แล้วจะก่อให้เกิด
การเปลีNยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ทีNระบุไว้ในขั/นตอนทีN 1
ขั/นทีN 3 หารู ปแบบและวิธีการจัดการเรี ยนการสอนทีN เหมาะสมกับ
เนื/อหาซึNงผูเ้ รี ยนจะต้องเรี ยนรู ้ตามทีNระบุไว้ในขั/นตอนทีN 2
ขั/นทีN 4 หามาตรการในการตรวจสอบหลังจากสิ/ นสุ ดการจัดการเรี ยน
การสอนว่าผูเ้ รี ยนได้เกิ ดการเรี ยนรู ้ และบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ตามทีN กาํ หนดไว้ในข้อใดบ้างและมี
วัตถุประสงค์ขอ้ ใดบ้างทีNผเู ้ รี ยนยังไม่เกิดการเรี ยนรู ้
ต่อมาไทเลอร์ ได้สร้างวงจรของวัตถุประสงค์ในการจัดการเรี ยนการ
สอนและการประเมินผลขึ/น ซึNงเขียนเป็ นรู ปแบบพื/นฐานได้ ดังแผนภาพทีN 2.1
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วัตถุประสงค์
การจัดการเรี ยนการสอน

แผนภาพที3 2.1 วงจรการประเมินของไทเลอร์

การประเมินผลผูเ้ รี ยน

จากรู ปแบบดังกล่าว จะเห็นว่า หัวลูกศรจะชี/ไปยังทั/งสองทิศทางของ
ทุ ก องค์ป ระกอบมี ค วามหมายว่ า ในการจัด การเรี ย นการสอนนั/น ตามทัศ นะของไทเลอร์ แ ล้ว
องค์ประกอบทั/ง 3 คือ วัตถุประสงค์ การจัดการเรี ยนการสอน และการประเมินผลผูเ้ รี ยนจะต้อง
ดําเนินการให้ประสานสัมพันธ์กนั ไปเสมอ
โดยสรุ ป การประเมิ นของไทเลอร์ เป็ นการเปรี ยบเที ยบสิN งทีN ผูเ้ รี ยน
สามารถกระทําได้จริ งหลังจากทีNได้จดั การเรี ยนการสอนแล้วกับวัตถุประสงค์เชิ งพฤติกรรมซึN งได้
กํา หนดขึ/ น ไว้ก่ อ นทีN จ ะจัด การเรี ย นการสอนนั/น ๆ โดยโมเดลการประเมิ น เป็ นรู ป แบบทีN ยึ ด
จุดมุ่งหมายเป็ นหลักในการดําเนิ นงานของโครงการ และการตรวจสอบผลผลิตของโครงการว่าได้
เป็ นไปตรงตามจุดมุ่งหมายทีNต/ งั ไว้หรื อไม่
2) รู ปแบบการประเมินของอัลคิน (Alkin)
Alkin (1969, p. 102) ได้เ สนอรู ป แบบการประเมิ น ทีN เ รี ย กว่ า CSE
(Center for the Study of Evaluation Approach) จุ ด เน้ น คื อ การประเมิ น เพืN อ การตัด สิ น ใจ การ
ประเมินจะประกอบด้วยการจัดหา และวิเคราะห์ขอ้ มูล เพืNอทีNจะนําไปใช้ในการตัดสิ นใจ โดยจําเป็ น
จะต้องประเมินในเรืN องต่าง ๆ 5 ด้าน ดังนี/
1. การประเมิ น ระบบ (System Assessment) เป็ นการอธิ บ ายหรื อ
พรรณนาสภาพของระบบเพืN อเปรี ยบเที ยบสภาพทีN เ ป็ นจริ ง กับความคาดหวังทีN จะเกิ ดขึ/ น การ
ประเมิ นระบบจะช่ วยให้เราสามารถกําหนดขอบเขต และวัตถุประสงค์ทีNเหมาะสม สิN งทีN จะต้อง
ศึกษาได้แก่ ความต้องการของประชาชน ชุมชนและสังคมทีNมีต่อสภาพการณ์ปัจจุบนั สําหรับการ
ประเมินระบบแต่ละส่ วนจําเป็ นต้องใช้เทคนิควิธีการต่างกัน
2. การประเมิ นการวางแผนโครงการ (Program Planning) เป็ นการ
ประเมิ น ก่ อ นทีN จ ะมี ก ารดํา เนิ น โครงการ เพืN อ หาข้อ มู ล ข่ า วสารมาใช้ใ นการตัด สิ น ใจพิ จ ารณา
ทางเลื อกทีN เ หมาะสมของโครงการ นักประเมิ นต้องหาข้อมู ลทีN แสดงความคาดหวังทีN จะบรรลุ
เป้ าหมาย พร้อมกับประเมินผลทีNจะได้รับจากการใช้วิธีการดําเนิ นงานต่าง ๆ ด้วย เพืNอให้สามารถ
เห็นข้อเปรี ยบเทียบในการหาทางเลือกทีNเหมาะสม โดยใช้วิธีการทีNแตกต่างกันออกไปตามลักษณะ
ของปัญหา โดยทัวN ไปจะใช้การประเมินจากเกณฑ์ภายนอก และจากเกณฑ์ภายใน

54
3. การประเมิ น การนํา ไปใช้ เ พืN อ การดํา เนิ น โครงการ (Program
Implementation) เป็ นการประเมินขณะทีNโครงการกําลังดําเนิ นงาน เพืNอตรวจสอบดูว่า การดําเนิ น
โครงการนั/นเป็ นไปตามขั/นตอนต่าง ๆ ทีNได้วางแผนไว้หรื อไม่ ผลทีNเกิดขึ/นมีความสอดคล้องกับสิN ง
ทีNวางแผนไว้ หรื อคาดหวังไว้เพียงไร
4. การประเมินเพืNอปรับปรุ งโครงการ (Program Improvement) เป็ น
การประเมิ น เพืNอหาข้อมูลทีN นาํ มาใช้ในการดําเนิ นโครงการให้บรรลุจุดมุ่งหมาย และมี ผลทีN ไม่
คาดคิดมาก่อนเกิดขึ/นบ้างหรื อไม่ ดังนั/นนักประเมินจึงมีบทบาทสําคัญในการทีNจะหาข้อมูลเกีNยวกับ
ความสําเร็ จหรื อความล้มเหลวในทุก ๆ ด้านของโครงการ ตลอดจนผลกระทบของโครงการทีNมีต่อ
โครงการอืNนเพืNอนํามาใช้ในการปรับปรุ งโครงการต่อไป
5. การประเมิ น เพืN อ การยอมรั บ โครงการ (Program Certification)
ขั/นตอนนี/ นักประเมิ นต้องหาข้อมูลข่าวสารรายงานต่อผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจ เพืNอใช้ขอ้ มูลในการ
พิจารณาตัดสิ นคุณค่าของโครงการ และศักยภาพในการสรุ ปอ้างอิงไปสู่ สถานการณ์อืNน ๆ หรื อ
นําไปใช้กบั โครงการในสถานการณ์อืNน ๆ ได้กว้างขวางเพียงใด ในขั/นนี/ ขอ้ มูลทีNได้จากนักประเมิน
จะทําให้ผูบ้ ริ หารได้ตดั สิ นใจว่า ควรจะดําเนิ นกับโครงการในลักษณะใด อาจจะยกเลิก ปรับปรุ ง
ใหม่ หรื อ อาจจะขยายโครงการต่ อ ไปอี ก เป็ นต้น สรุ ป รู ป แบบการประเมิ น ของอัล คิ น ได้ดัง
แผนภาพดังนี/
การประเมิน
การประเมิน
ระบบ

การประเมิน
วางแผน
โครงการ

การประเมิน
การนําไปใช้

การประเมิน
เพืNอการ
ปรับปรุ ง

การประเมิน
เพืNอการ
ยอมรับ
โครงการ

แผนภาพที3 2.2 รู ปแบบการประเมินโครงการของอัลคิน
3) รู ปแบบการประเมินของสเตค (Stake)
Stake (1978, p. 5-8) ได้พฒั นารู ปแบบการประเมินโดยใช้แนวคิดของ
ครอนบาค และสคริ ฟเว่น เป็ นพื/นฐานในการปฏิบตั ิ รู ปแบบการประเมินของสเตคถือได้ว่าเป็ น
รู ปแบบหนึN งทีNนกั ประเมินนํามาประยุกต์ได้อย่างกว้างขวางในการประเมินโครงการ จุดมุ่งหมาย
ของการประเมินมี 2 ประการคือ เพืNอต้องการได้ขอ้ มูลต่าง ๆ ทีNนาํ มาบรรยายเกีNยวกับโครงการนั/น
และเพืN อ ต้อ งการได้ข ้อ มู ล ต่ า ง ๆ ทีN ส ามารถนํา มาใช้ใ นการตัด สิ น คุ ณ ค่ า ของโครงการวิ ธี ก าร
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ประเมินสเตค ได้เสนอโครงสร้างของรู ปแบบการประเมินเคาน์ทิแนนซ์ (Countenance Model) ซึN ง
ตามโครงสร้ างของรู ปแบบนี/ ได้จาํ แนกข้อมูลการประเมินออกเป็ น 2 ส่ วน คือ เมตริ กซ์บรรยาย
(Description Matric) และเมตริ กซ์ ก ารตัด สิ น คุ ณ ค่ า (Judgement Matric) และได้ เ สนอว่ า ก่ อ น
บรรยาย หรื อตัดสิ นคุณค่าของโครงการใด ๆ นักประเมินควรทําการวิเคราะห์หลักการและเหตุผล
ของโครงการนั/น ๆ ด้วย การประเมิ นโครงการตามแนวคิดของสเตค ผูป้ ระเมิ นจะต้องรวบรวม
ข้อมูลทีN แท้จริ งให้ได้ เนืN องจากแหล่งข้อมูลมีมากมาย และวิธีการเก็บข้อมูลก็มีหลายวิธี ข้อมูลทีN
ต้องการคือข้อมูลทีNนาํ มาใช้เพืNอการอธิ บาย และการตัดสิ นใจ ตามรู ปแบบการประเมินนี/ ได้จาํ แนก
สิN งทีNตอ้ งพิจารณาในการประเมินออกเป็ น 3 ส่ วน คือ
1. สิN งนําหรื อปั จจัยเบื/ องต้น (Antecedents) หมายถึ ง สภาพเงืN อนไข
หรื อปัจจัยต่าง ๆ ในการดําเนินโครงการ
2. กระบวนการหรื อ การปฏิ บ ัติ (Transaction) หมายถึ ง กิ จ กรรม
ดําเนิ นตามกิจกรรมทีNปฏิบตั ิ พฤติกรรมระหว่างบุคคล ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู กบั อาจารย์ นักเรี ยน
กับนักเรี ยน เป็ นต้น
3. ผลลัพธ์หรื อผลการดําเนิ นงาน (Outcome) หมายถึ ง ผลผลิ ตทีN ได้
จากโครงการในการเก็บข้อมูลผูป้ ระเมินต้องบันทึกข้อมูลทั/งสามชนิดนี/ แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ
3.1 ความคาดหวังหรื อแผนงาน (Intents) หมายถึง สิN งทีNคาดหวัง
จําแนกเป็ นความคาดหวังเกีNยวกับปัจจัยเบื/องต้น การปฏิบตั ิ และผลการดําเนินงานโครงการ
3.2 สิN งทีNเกิดขึ/นจริ ง (Observations) หมายถึง สภาพทีNเกิดขึ/นจริ ง
ซึNงจําแนกเป็ นสภาพการณ์ทีNเกิดขึ/นจริ งเกีNยวกับปัจจัยเบื/องต้น การปฏิบตั ิและผลการดําเนินงาน
3.3 มาตรฐาน (Standards) หมายถึ ง แนวทางการดํา เนิ น งาน
คุณลักษณะทีNควรจะมี ควรจะทําหรื อควรจะได้รับ เกีN ยวกับปั จจัยเบื/องต้น การปฏิบตั ิและผลการ
ดําเนินงาน
3.4 การตัด สิ น ใจ (Judgment) หมายถึ ง ผลการพิ จ ารณาการ
ตัดสิ นใจ เป็ นการพิจารณาสรุ ปเกีN ยวกับปั จจัยเบื/ องต้น การปฏิ บตั ิ และผลการดําเนิ นงานในการ
ประเมิน ผูป้ ระเมินต้องพิจารณาข้อมูลเพืNอการบรรยายก่อน คือ ต้องมีการศึกษาความสอดคล้อง
ระหว่างความคาดหวัง กับสิN งเกิดขึ/นจริ ง และความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยเบื/องต้น การปฏิบตั ิและ
ผลลัพธ์ เมืNอได้ผลอย่างไรแล้วจึงเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานทีNกาํ หนดไว้และมาตรฐานทีNคาดว่าจะให้
เกิ ด ขึ/ น แล้ว ตัด สิ น ใจ สเตคเสนอวิ ธี ก ารประเมิ น ในรู ป ของเมตริ ก ซ์ (Matric) สองประการคื อ
เมตริ กซ์การบรรยาย และเมตริ กซ์การตัดสิ นใจ
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6) รู ปแบบการประเมินของเคิร์กแพทริ ค (Kirkpatrick)
แนวทางการประเมินผลการฝึ กอบรมตามแนวคิดของเคิร์ก แพทริ ค
ในทัศนคติ ของสมคิด พรหมจุย้ (2554, หน้า 22) ได้เสนอแนวคิดเกีN ยวกับ การฝึ กอบรมและการ
ประเมินผลการฝึ กอบรมว่า “การฝึ กอบรมนั/นเป็ นการช่วยเหลือบุคลากรให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในการฝึ กอบรมใด ๆ ควรจะจัดให้มีการประเมินผลการฝึ กอบรม ซึN งถือเป็ น
สิN งจําเป็ นทีNจะช่ วยให้รู้ว่า การจัดโปรแกรมการฝึ กอบรมมีประสิ ทธิ ผลเพียงใด การฝึ กอบรมเป็ น
กิจกรรมปกติทีNเกิดขึ/นในทุกองค์กร เป็ นกิจกรรมทีNจดั ขึ/นมาเพืNอการพัฒนาบุคลากรในหน่ วยงาน
โดยมุ่งหวังให้ผผู ้ า่ นการอบรมได้มีการปรับปรุ งเปลีNยนแปลงแนวทางการทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ/น เคิร์กแพทริ คเห็นว่าการประเมินผลการฝึ กอบรมจะทําให้ได้ความรู ้อย่างน้อย 3 ประการ คือ
1) การฝึ กอบรมนั/น ได้ใ ห้อ ะไร หรื อ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ หน่ ว ยงานในลัก ษณะใดบ้า ง 2) ควรยุติ
โครงการชัวN คราวก่อน หรื อควรดําเนินการต่อไป 3) ควรปรับปรุ งหรื อพัฒนาโปรแกรมฝึ กอบรมใน
ส่ วนใดบ้างอย่างไร
แนวทางในการประเมินผลโครงการฝึ กอบรม เคิร์กแพทริ ค เสนอว่า
ควรดําเนินการประเมินใน 4 ลักษณะ คือ
1. ประเมิ นปฏิ กิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) เป็ นการ
ตรวจสอบ ความรู ้สึก หรื อความพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรม
2. ประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ (Learning Evaluation) เป็ นการ
ตรวจสอบผลการเรี ย นรู ้ โดยควรตรวจสอบให้ค รอบคลุ ม ทั/ง ด้า นความรู ้ (Knowledge) ทัก ษะ
(Skills) และเจตคติ (Attitude)
3. ประเมิ น พฤติ ก รรมทีN เ ปลีN ย นไปหลัง การอบรม (Behavior
Evaluation) เป็ นการตรวจสอบว่ า ผูผ้ ่า นการอบรมได้ป รั บ เปลีN ย นพฤติ ก รรมเป็ นไปตามความ
คาดหวังของโครงการหรื อไม่
4. ประเมิ นผลลัพธ์ทีNเกิ ดขึ/ นต่ อหน่ วยงาน (Results Evaluation)
เป็ นการตรวจสอบว่า ผลจากการอบรมได้เกิ ดผลดี ต่อองค์กร หรื อเกิ ดผลกระทบต่ อองค์กรใน
ลักษณะใดบ้าง คุณภาพขององค์กรดีข/ ึน หรื อมีคุณภาพขึ/นหรื อไม่
7) รู ปแบบการประเมินของครอนบาค
Cronbach (1987, p. 414-417) ได้แบ่ งรู ปแบบของการประเมิ น โดย
เน้นในเรืN องประเมินเพืNอปรับปรุ งหลักสู ตรการเรี ยนการสอน โดยเห็นว่าการประเมินโดยใช้แบบ
สอบวัด ผลสัม ฤทธิ\ ของผูเ้ รี ย นยัง ไม่ เ หมาะสมเพี ย งพอทีN จ ะนํา ผลการประเมิ น นั/น ไปปรั บ ปรุ ง
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หลัก สู ต ร รู ป แบบการประเมิ น ของครอนบาคจึ ง เหมาะทีN จ ะนํา มาใช้ใ นการประเมิ น โครงการ
ประเภทฝึ กอบรม ซึN งได้กาํ หนดแนวทางดังนี/
1. จุดมุ่งหมายของการประเมิน 3 ประการ คือ
1.1 เพืNอปรับปรุ งหลักสู ตรการประเมินโครงการ จะนําไปสู่ การ
ตัดสิ นใจว่าวัสดุการเรี ยนการสอนของโครงการฝึ กอบรมทีNใช้อยู่น่าพอใจหรื อไม่ มีส่วนใดทีNตอ้ ง
แก้ไข
1.2 เพืNอตัดสิ นใจเกีNยวกับตัวบุคคล การประเมินจะทําให้ทราบถึง
ความต้องการผูเ้ ข้ารับการอบรมเพืNอนํามาใช้ประกอบในการวางแผนการสอน การคัดเลือกและการ
จัดกลุ่มผูเ้ รี ยนตลอดจนการให้ขอ้ มูลเกีNยวกับจุดเด่นและจุดด้อยของผูเ้ รี ยน
1.3 เพืNอจัดระบบในการบริ หารงานงานฝึ กอบรมการประเมิน จะ
ทําให้ทราบว่าระบบการบริ หารงานของฝ่ ายฝึ กอบรมดีแล้วหรื อยัง วิทยากร หรื อผูส้ อนแต่ละคนมี
ประสิ ทธิภาพหรื อไม่
2. วิธีการประเมินมี 4 ขั/นตอน คือ
2.1 การศึกษากระบวนการ (process study) เป็ นการศึกษาเกีNยวกับ
เหตุการณ์ทีNเกิดขึ/นในห้องบรรยาย หรื อห้องฝึ กอบรมทีNทาํ ให้ความสามารถ และทัศนคติของผูเ้ ข้ารับ
การฝึ กอบรมเปลีN ย นแปลงไปโดยมี จุ ด มุ่ ง หมายเพืN อ นํา ข้อ มู ล ทีN ไ ด้รั บ มาใช้ใ นการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการเรี ยนการสอนหรื อกระบวนการฝึ กอบรมนันN เอง
2.2 การติดตามผล (follow-up study) เป็ นการเฝ้าสังเกตผลผลิตทีN
เกิ ดขึ/นจากการดําเนิ นงานตามระบบ และหลักสู ตรฝึ กอบรม ซึN งเป็ นวิธีการทีNใช้เวลานาน ผลการ
ติดตามจึงมีคุณค่าน้อยทีNจะนํามาใช้ในการปรับปรุ งหลักสู ตร ในการติดตามผลควรจะมีการศึกษา
เปรี ยบเทียบกับสิN งทีNเป็ นข้อมูลพื/นฐานบางอย่าง มิฉะนั/นจะไม่สามารถทราบได้วา่ ความสําเร็ จทีNเกิด
ขึ/นกับผูท้ ีNผา่ นการฝึ กอบรมเป็ นความสําเร็ จอันเกิดจากการผ่านกระบวนการตามหลักสู ตร ฝึ กอบรม
ทีNจะประเมินจริ งหรื อไม่ เพราะผูท้ ีNไม่ผา่ นการฝึ กอบรมอาจจะประสบความสําเร็ จในเรืN องเดียวกันได้
เช่นกัน
2.3 การวัด ทัศ นคติ (attitude measurement) ทัศ นคติ ห มายถึ ง
ความเชืNอทีNมีความหมายมากกว่าการยอมรับหรื อไม่ยอมรับในเรืN องใดเรืN องหนึN ง ทัศนคติทีNมีต่องาน
พัฒนาชุมชนหมายความรวมถึงความคิดเกีNยวกับเรืN องราวต่าง ๆ ทีNนกั พัฒนาชุมชนหรื อผูน้ าํ ท้องถิNน
ทําขึ/น กิจกรรมการฝึ กอบรมด้านอาชี พจะเป็ นส่ วนหนึN งทีNทาํ ให้ชาวบ้านเกิดทัศนคติต่องานพัฒนา
ชุมชน ถ้าชาวบ้านมีทศั นคติทีNดีต่องานพัฒนาชุมชน ผลทีNตามมาก็คือผูร้ ับการอบรมอยากเข้าร่ วมใน
กิจกรรมการฝึ กอบรมแม้วา่ จะไม่ตอ้ งการเรี ยนรู ้เรืN องอาชีพนั/นจริ งจัง
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2.4 การวัด ความสามารถทัNว ไป (proficiency measurement) มี
เทคนิคการวัดหลายวิธี นอกจากการใช้แบบข้อสอบมาตรฐานแล้วยังอาจใช้การจัดคําถามทีNแตกต่าง
กันให้ผเู ้ รี ยนตอบหรื อใช้แบบสอบอัตนัยและคําถามปลายเปิ ดในการวัดความสามารถเฉพาะเรืN องได้
หรื อถ้าต้องการวัดความสามารถในการแก้ปัญหา ก็อาจใช้วิธีการสังเกตจากการทํางานเป็ นกลุ่มใน
การวัดความสามารถทัวN ไป ครอนบาคเห็ นว่าคะแนนแต่ละข้อมีความสําคัญมากกว่าคะแนนรวม
เนืN องจากคะแนนรวมให้ขอ้ มู ลน้อยมากว่าจะต้องปรั บปรุ งหลักสู ตรอย่างไร ด้วยเหตุ น/ ี การใช้
คะแนนของแต่ละข้อจะมี ประโยชน์มากกว่า จึ งสามารถวัดได้เป็ นระยะไม่จาํ เป็ นต้องรอให้จบ
หลักสู ตรก่อน นอกจากนี/ ถา้ ต้องการทราบว่าหลักสู ตรบรรลุตามวัตถุประสงค์หรื อไม่ จะต้องสร้าง
ข้อสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรแล้วนําไปสอบ
8) รู ปแบบการประเมินของสตัฟเฟิ ลบีม (Stufflebeam)
Stufflebeam (1990, p. 159) ได้เ สนอแนวคิ ด เกีN ย วกับ รู ป แบบการ
ประเมิ นเรี ยกว่า ซิ ปโมเดล (CIPP Model) เป็ นการประเมิ นทีN เป็ นกระบวนการต่อเนืN อง โดยมี จุด
มุ่ งเน้นทีN สําคัญคื อ ใช้ควบคู่ กับการบริ หารโครงการ เพืN อหาข้อมู ลประกอบการตัดสิ นใจอย่าง
ต่อเนืN องตลอดเวลา วัตถุประสงค์ของการประเมิน คือการให้สารสนเทศเพืNอการตัดสิ นใจ ดังนั/นจึง
จําเป็ นอย่างยิNงทีNจะต้องมีรายละเอียดทีNเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจ คําว่า CIPP เป็ นคําทีNยอ่ มาก
จาก Context Input Process และ Product สตัฟ เฟิ ลบี ม ได้ใ ห้ ค วามหมายว่ า การประเมิ น เป็ น
กระบวนการของการบรรยาย การเก็บ ข้อ มู ล การวิ เ คราะห์ ข อ้ มู ล ข่ า วสาร เพืN อ นํา ข้อ มู ล ไปใช้
ประโยชน์ในการตัดสิ นใจ เลือกทางเลือกทีN เหมาะสม ซึN งในการประเมินเพืNอให้ได้สารสนเทศทีN
สําคัญมุ่ง ประเมิน 4 ด้าน คือ
1. การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C) เป็ นการ
ประเมินความต้องการความจําเป็ นเพืNอจัดทําโครงการหรื อจัดลําดับความสําคัญของโครงการและ
การกําหนดจุดมุ่งหมายของโครงการต่าง ๆ การประเมินสภาพแวดล้อมทําได้โดยการศึกษาอิทธิ พล
หรื อแรงกดดันต่าง ๆ ของสิN งภายนอกโครงการว่ามีต่อโครงการหรื อไม่อย่างไรหรื ออาจจะประเมิน
โครงการโดยการเปรี ยบเทียบวัตถุประสงค์ หรื อจุดมุ่งหมายของโครงการว่าสอดคล้องกับความ
จําเป็ นนโยบายหรื อปรัชญาของสถาบันหรื อไม่
2. การประเมินปั จจัยนําเข้า (Input Evaluation: I) เป็ นการประเมิน
ว่าปั จจัยทีNตอ้ งการมีอะไรบ้าง พอเพียงหรื อไม่ ภายใต้ปัจจัยนี/ มีโปรแกรมหรื อทางเลือกใดทีNควร
ดําเนิ นการเพืNอให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการหรื อถ้าประเมินโครงการทีNดาํ เนิ นไว้ ผลจากการ
ประเมินปั จจัยก็จะให้คาํ ตอบว่าการดําเนิ นโครงการทีNทาํ ไปนั/นได้ดาํ เนิ นไปตามแผนทีNเหมาะสม
หรื อไม่
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3. การประเมิ น กระบวนการ (Process Evaluation: P) เป็ นการ
ประเมินว่าได้นาํ โครงการไปปฏิบตั ิตามแผนทีNกาํ หนดหรื อไม่ การประเมินกระบวนการทําได้ 2
ลักษณะคือมีการประเมินก่อนนําไปปฏิบตั ิจริ ง และประเมินกระบวนการขณะปฏิบตั ิอยู่ โดยการ
สังเกตอย่างมี ส่วนร่ วมจะช่ วยให้ขอ้ มูลทีN เป็ นประโยชน์อนั จะนําไปสู่ การปรั บปรุ งกระบวนการ
ดําเนินโครงการได้อย่างเหมาะสม
4. การประเมิ นผลผลิ ต (Product Evaluation: P) เป็ นการ
ประเมินผลลัพธ์ทีNได้ว่าเป็ นไปตามจุดมุ่งหมายของโครงการหรื อไม่ ซึN งอาจทําได้ทนั ทีทีNโครงการ
สิ/ นสุ ดลง การประเมินผลผลิตช่ วยในการตัดสิ นใจเกีN ยวกับการรับรอง การล้มเลิก หรื อการปรับ
ขยายโครงการถ้าจะทําต่อไป ซึNงสรุ ปให้อยูด่ งั แผนภาพทีN 2.3
การประเมินผล (Evaluation)

สภาวะแวดล้อม
(Context)

ปัจจัยนําเข้า
(Input)

กระบวนการ
(Process)

ผลผลิต
(Product)

เพืNอตัดสิ นใจ
ความเหมาะสม
ของ
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
โครงการ

เพืNอตัดสิ นใจ
เกีNยวกับปัจจัย
เบื/องต้นในการ
ดําเนินงานตาม
โครงการ

เพืNอตัดสิ นใจ
เกีNยวกับการ
ดําเนินงานตาม
โครงการ

เพืNอตัดสิ นใจ
เกีNยวกับผลการ
ดําเนินงานของ
โครงการ

แผนภาพที3 2.3 โครงสร้ างการประเมินของรู ปแบบจําลองซิปป์ (CIPP model)
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จากองค์ประกอบของการประเมินรู ปแบบซิ ปป์ จะพบได้ว่าประเภท
ของการประเมินมีความสัมพันธ์กบั ประเด็นการตัดสิ นใจทุกขั/นตอนดังภาพทีN 2.4
ตัดสิ นใจเกีNยวกับการวางแผนในการ
กําหนดวัตถุประสงค์
(Planning decisions)
¯
ตัดสิ นใจเกีNยวกับโครงสร้างเพืNอเลือก
แผนการจัดโครงการทีNเหมาะสมทีNสุด
(Structuring decisions)
¯
ตัดสิ นใจนําโครงการทีNวางไว้ไปปฏิบตั ิ
พร้อมกับการปรับปรุ งโครงการถ้าจําเป็ น
(Implementing decisions)
¯
ตัดสิ นใจ ปรับปรุ ง ปรับขยาย หรื อควร
เลิกล้มโครงการ
(Recycling decisions)

¬

¬

การประเมินภาวะ
แวดล้อม
(Context evaluation)
¯
การประเมินปัจจัยนําเข้า
(Input evaluation)
¯

¬

การประเมินกระบวนการ
(Process evaluation)
¯

¬

การประเมินผลผลิต
(Product evaluation)

แผนภาพที3 2.4 ความสั มพันธ์ ระหว่ างการตัดสิ นใจในแบบจําลองชิปป์ กับประเภทของการประเมิน
จากทีN กล่าวมานี/ พอสรุ ปได้ว่ารู ปแบบของการประเมิ นโครงการจะ
เป็ นกรอบแนวคิดในการประเมิน ซึN งมีนกั วิชาการหลายคนได้คิดรู ปการประเมินโครงการ ในหลาย
ลักษณะและนํามาปรับประยุกต์ใช้กบั ประเทศ ซึNงพอสรุ ปเป็ นแนวทางของเหตุผลได้ดงั นี/
1. เหตุผลของโครงการ เพืNอให้ผูท้ ีNเกีNยวข้องกับโครงการยอมรับ
ว่าโครงการมีความสมเหตุสมผลเหมาะสมทีNจะนําไปดําเนิ นการ เพืNอให้เกิ ดผลตามเป้ าหมายของ
โครงการ
2. การกํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ เพืN อ ระบุ ถึ ง สิN ง ทีN
ต้องการจะให้เกิดขึ/นจากโครงการ
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3. ความต้องการของโครงการ เพืNอให้ทราบถึงความจําเป็ น หรื อ
ความต้องการของผูท้ ีNมีส่วนได้ส่วนเสี ยต่อโครงการ หรื อจัดลําดับความสําคัญของโครงการและ
กําหนดจุดมุ่งหมายของโครงการ
4. ความเหมาะสมของโครงการ เพืNอตัดสิ นใจว่าวัตถุประสงค์ทีN
เหมาะสมของโครงการควรเป็ นอย่างไร
5. ความเป็ นไปได้ของโครงการ เพืNอให้ทราบถึงโอกาสในการ
จัดทําโครงการ
6. ความคาดหวัง ของโครงการ เพืN อ ต้ อ งการทีN จ ะดู ว่ า การ
ดําเนิ นงานของโครงการในปั จจุบนั เปรี ยบเทียบกับความคาดหวังทีNอาจเกิดขึ/นบรรลุวตั ถุประสงค์
มากน้อยเพียงใด
7. การบรรยายและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโครงการ เพืNอ
พิจารณาความสัมพันธ์ของสิN งทีNคาดหวังว่าจะเกิดขึ/นใน 3 ด้าน คือ สิN งทีNมีมาก่อน การปฏิบตั ิ และผล
ทีNคาดว่าจะได้รับ
8. ความสอดคล้องทีN ปรากฏ เป็ นการตรวจสอบเพืNอดู ว่าบรรลุ
เป้าหมายหรื อไม่
9. ความจํา เป็ น เพืN อ เป็ นการเปรี ยบเที ย บวัต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ
จุดมุ่งหมายของโครงการว่าสอดคล้องกับความจําเป็ น นโยบาย หรื อปรัชญาของสถาบันหรื อไม่
10. ความต้องการจําเป็ นและปั ญหา เพืN อวินิจฉัยปั ญหาภายใต้
ความต้องการนั/น ๆ และนําไปแก้ไขโดยวิเคราะห์ปัญหา
11. ความคาดหวังกับความเป็ นจริ ง เพืNอตัดสิ นใจว่าวัตถุประสงค์
ทีNเหมาะสมของโครงการควรเป็ นอะไร และนําไปพัฒนาเป็ นวัตถุประสงค์
12. ความเป็ นมาเพืNอแสดงถึงปั ญหาความจําเป็ นหรื อความเป็ นไป
ทีNจะต้องมีโครงการในการปฏิบตั ิงานขึ/น โดยให้ผูบ้ ริ หารหรื อผูท้ ีNมีหน้าทีNอนุ มตั ิโครงการให้การ
สนับสนุนและอนุมตั ิให้โครงการทีNนาํ เสนอให้ดาํ เนินการได้
ผูว้ ิจยั ได้พิจารณาเปรี ยบเที ยบข้อดี ข้อเสี ย จุ ดเด่ นและจุ ดด้อยของ
รู ปแบบการประเมินโครงการแล้วเห็นว่ารู ปแบบการประเมินโครงการของสตัฟเฟลบีม มีจุดเด่น
หลายประการทีNมีความเหมาะสมทีNจะนํามาประยุกต์ใช้กบั การประเมินโครงการ หรื อกิจกรรมโดย
เป็ นรู ปแบบทีNช่วยในการประเมินได้ครอบคลุมองค์ประกอบของโครงการทุกด้าน เพืNอนําข้อมูลและ
สารสนเทศเสนอให้ผบู ้ ริ หารโครงการประกอบการตัดสิ นใจได้ทุกระยะ โดยเริN มประเมินบริ บทหรื อ
สภาพแวดล้อม เพืNอพัฒนาจุดมุ่งหมายของโครงการประเมินปั จจัยเบื/องต้น เพืNอตัดสิ นใจวางแผน
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ประเมินกระบวนการ เพืNอตัดสิ นใจ กํากับ ติดตาม แผนงาน หรื อปรับปรุ งแผนงาน เพืNอให้ผลผลิต
เพืNอทําการตัดสิ นใจปรับปรุ งขยายงานหรื อเลิกล้มโครงการต่อไป
2.1.4.7 ประโยชน์ของการประเมินโครงการ
ในการศึกษาวิจยั ในครั/งนี/ ผูว้ ิจยั ถือว่าการประเมินโครงการเป็ นส่ วนหนึN ง
ของการบริ หารจัดการ และการบริ หารเป็ นสิN งทีN สําคัญ และมี ความสําคัญและมี ความจําเป็ นต่ อ
ความสําเร็ จของโครงการ จึงได้ศึกษาแนวคิดของนักวิชาการหลาย ๆ ท่านทีNได้กล่าวถึงประโยชน์
ของการประเมินโครงการไว้ ดังนี/
ยุวดี คําเงิน (2561, หน้า 21) ประโยชน์ของการประเมินโครงการ คือ ทํา
ให้ผูป้ ระเมิ น หรื อผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจทราบว่า โครงการทีN กาํ ลังดําเนิ นการอยู่น/ ันมี ปัญหาหรื อ
อุปสรรคมากน้อยเพียงใด ซึN งจะเป็ นข้อมูลทีNจะนําไปใช้ในการปรับปรุ ง และพัฒนาโครงการให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ/น นอกจากนี/ การประเมินโครงการยังช่วยสร้างแรงจูงใจในการดําเนิ นงานให้ผู ้
ปฏิ บ ัติ โ ครงการได้ตืN น ตัว ในการปฏิ บ ัติ โ ครงการ และเป็ นสารสนเทศทีN สํา คัญ ต่ อ การจัด สรร
งบประมาณของผูบ้ ริ หาร หรื อหน่ วยงานทีNรับผิดชอบ ซึN งจะทําให้การบริ หารงบประมาณเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
วิทวัฒน์ บูระพันธ์ (2562,หน้า 12) ประเมินโครงการมีประโยชน์ในการ
กําหนดวัตถุประสงค์ และมาตรฐานของการดําเนิ นงานมีความชัดเจนทําให้องค์กรได้รับประโยชน์
เต็มทีN ทําให้แผนงานบรรลุวตั ถุประสงค์ เพราะโครงการเป็ นส่ วนหนึNงของแผน ดังนั/นเมืNอโครงการ
ได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรุ งแก้ไขเพืNอให้ดาํ เนินการไปด้วยดีช่วยการแก้ปัญหาอันเกิดจาก
ผลกระทบ (Impact) ของโครงการ และทําให้โครงการมีขอ้ ทีNทาํ ให้ความเสี ยหายน้อยลงทําให้การ
ควบคุมคุณภาพของงาน เพราะการประเมินโครงการเป็ นการตรวจและควบคุมชนิดหนึNง ช่วยในการ
สร้างขวัญและกําลังใจให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานตามโครงการ ทําให้การวางแผนหรื อการกําหนดนโยบายของ
ผูบ้ ริ หารและฝ่ ายการเมืองเป็ นสารสนเทศช่วยการตัดสิ นใจในการบริ หารโครงการต่อไป
สุ มาลัย บุ ญรั กษา (2562, หน้า 34) การประเมิ นโครงการ มี ประโยชน์
หลายประการ เป็ นเครืN อ งมื อ ทีN ใ ช้ใ นการประเมิ น ผล ซึN ง ไม่ เ พี ย งแต่ ช/ ี ใ ห้เ ห็ น ผลสํา เร็ จ ของการ
ดําเนิ นงาน ทีNเกิดขึ/นตามทีNคาดการณ์ล่วงหน้าไว้เท่านั/น แต่บ่งชี/ให้เห็นผลกระทบของโครงการทีNมี
ต่อบุคคล และชุมชนทีNเกีNยวข้อง นอกจากนี/ การประเมินโครงการมีประโยชน์อย่างยิNงต่อผูบ้ ริ หาร
โครงการทีNจะบริ หารให้ดาํ เนิ นงานเป็ นไปอย่างต่อเนืN อง หลีกเลีNยง และขจัดปั ญหาทีNเกิดขึ/น ขยาย
หรื อปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับความต้องการของบริ บทหรื ออาจจะระงับโครงการถ้าจําเป็ น
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2.1.5 งานวิจยั ทีเ3 กีย3 วข้ อง
2.1.5.1 ในประเทศ
ศศิ ธร ศิ วภัทรพงค์ (2557, บทคัดย่อ) ศึ กษาถึ งกระบวนการสร้ างเสริ ม
คุณภาพชี วิตของผูพ้ ิการในองค์การบริ หารส่ วนตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ ซึN ง
ได้รับการยอมรั บว่าเป็ นตําบลสุ ขภาวะ กลุ่มตัวอย่างทีN ใช้ คือ เจ้าหน้าทีN ผูป้ ฏิ บตั ิ งานจากองค์การ
บริ หารส่ วนตําบล จํานวน 2 คน เจ้าหน้าทีNผปู ้ ฏิบตั ิงานจากโรงพยาบาลชุมชนดอนแก้ว จํานวน 2 คน
อาสาสมัคร จํานวน 1 คน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย คือ ผูพ้ ิการจํานวน 5 คน ทั/งนี/ ได้มาโดยวิธีการ
เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง เครืN องมือทีNใช้ คือ แบบสังเกตแบบมีส่วนร่ วม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยวิธีการวิเคราะห์เนื/ อหา และใช้การนําเสนอแบบพรรณนา ผลการศึกษา
พบว่า องค์การบริ หารส่ วนตําบลดอนแก้ว มีกระบวนการสร้างเสริ มคุณภาพชีวิตของผูพ้ ิการภายใน
ตําบลอย่างเป็ นระบบ โดยเริN มจากมีการกําหนดข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตําบลดอนแก้ว เรืN อง
การส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตําบลดอนแก้ว เพืNอวางกรอบนโยบายโดยยึดหลักการ
ให้บริ การสาธารณสุ ขอย่างทัวN ถึงแก่ผูพ้ ิการและผูท้ ุพพลภาพ จากนั/นมีการวางแผนการปฏิบตั ิงาน
เพืN อ ตอบสนองนโยบาย คื อ ลงเยีN ย มบ้า นผู พ้ ิ ก าร จัด ตั/ง ศู น ย์ฟ/ื นฟู ส มรรถภาพคนพิ ก าร ปรั บ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพในชุมชน และสถานทีNราชการสําคัญ ปรับสภาพบ้านผูพ้ ิการ ส่ งเสริ ม
อาชี พแก่ผูพ้ ิการ จัดกิ จกรรมวันคนพิการของตําบลขึ/น นอกจากนี/ ทางองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ดอนแก้ว มี ก ารจัด วางบุ ค ลากรได้อ ย่า งเหมาะสมกับ แผนการปฏิ บ ัติ ง าน อี ก ทั/ง ผูบ้ ริ ห ารและ
ผูป้ ฏิบตั ิงานภายในชุมชน มีทศั นคติการดําเนิ นงานไปในทิศทางเดียวกัน จึงทําให้ระบบการทํางาน
ภายในองค์การบริ หารส่ วนตําบลดอนแก้วมีความคล่องตัว และสามารถปฏิบตั ิงานได้บรรลุตาม
นโยบายทีNต/ งั ไว้ ทําให้ผูพ้ ิการได้รับการช่วยเหลือขั/นพื/นฐานจากทางอบต.ดอนแก้ว คือ เจ้าหน้าทีN
ออกเยีNยมบ้านเมืNอผูพ้ ิการถูกส่ งตัวจากโรงพยาบาลสู่ ชุมชน ประสานงานเพืNอทําบัตรคนพิการให้
ผูพ้ ิการในชุ มชน ได้รับการบําบัดฟื/ นฟูจากผูเ้ ชีN ยวชาญทางการแพทย์ท/ งั ทีNโรงพยาบาลชุ มชนและ
ทีN บา้ น ได้รับอุปกรณ์ เสริ มและอุปกรณ์ ช่วยทีN จาํ เป็ นได้รับคําแนะนําด้านสุ ขภาพ ซึN งถื อเป็ นการ
ช่วยเหลือฟื/ นฟูท/ งั ทางด้านร่ ายกายและจิตใจ ส่ งผลให้คุณภาพชีวิตของผูพ้ ิการในชุมชนดอนแก้วดี
ขึ/นตามลําดับ

ปิN นปิ นันท์ บัวคลีN (2557, บทคัดย่อ) ศึกษาบริ การฟื/ นฟูสมรรถภาพทีNตรง
กับความต้องการของคนพิการสามารถส่ งเสริ มการมีคุณภาพชีวติ ทีNดีต่อผูร้ ับบริ การได้มาก คนพิการ
ทางการเคลืN อนไหวและร่ างกายมี จาํ นวนมากขึ/ นในประเทศไทย คัดเลื อกกลุ่ มตัวอย่างโดยวิธี
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เฉพาะเจาะจงได้จาํ นวน 91 คน เครืN องมือทีNใช้ในการศึกษาคือ แบบบันทึกข้อมูลส่ วนบุคคลของคน
พิการ และแบบสอบถามความต้องการการฟื/ นฟู สมรรถภาพคนพิ การทางการเคลืN อนไหวและ
ร่ า งกาย เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ สถิ ติ ทีN ใ ช้คื อ ค่ า เฉลีN ย ความถีN แ ละร้ อ ยละ ผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความต้องการการฟื/ นฟูสมรรถภาพในทั/ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการแพทย์
ด้านสังคม ด้านอาชีพ ด้านการปรับสภาพแวดล้อมทีNอยูอ่ าศัย และด้านการศึกษา ซึN งมีความมากน้อย
ของความต้องการต่อบริ การเหล่านี/ แตกต่างกันบ้าง โดยพบว่าความต้องการของกลุ่มตัวอย่างทีNมาก
ทีNสุด คือด้านการปรับสภาพแวดล้อมทีNอยูอ่ าศัยในเรืN องของการมีงบประมาณจากรัฐบาล เพืNอช่วยใน
การปรับปรุ งสภาพบ้านสู งถึงร้อยละ 95.6 รองลงมาคือ ความต้องการด้านสังคมในเรืN องการเข้าถึง
บริ การข้อมูลข่าวสารทีNเกีNยวข้องกับคนพิการจากภาครัฐ โดยพบร้อยละ 93.4 ด้านความต้องการด้าน
การแพทย์คนพิการต้องการการฟื/ นฟูสมรรถภาพ โดยเฉพาะในเรืN องการฟื/ นฟูสมรรถภาพโดย
ครอบครัว และชุมชน และการเยีNยมบ้านโดยบุคลากรสาธารณสุ ข ร้อยละ 92.3 ด้านความต้องการ
การฟื/ นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพนั/น คนพิการต้องการมากทีNสุดในเรืN องของการได้รับคําแนะนําหรื อ
คําปรึ กษาเกีN ยวกับการประกอบอาชี พทีN เหมาะสมจากบุ คลากรภาครั ฐ คิ ดเป็ นร้ อยละ 65.9 ด้าน
การศึกษานั/น จะพบว่าเป็ นด้านทีNผพู ้ ิการต้องการน้อยทีNสุด เมืNอเทียบกับ 4 ด้านทีNกล่าวมาโดยเรืN องทีN
ผูพ้ ิการต้องการมากทีNสุดในด้านการศึกษา คือการได้รับการศึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายคิดเป็ นเพียง
ร้อยละ 40.7 ผลทีNได้จากการศึกษานี/จะเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อผูส้ ร้างนโยบาย หรื อบุคลากรด้าน
การแพทย์ ในการนําไปปรั บปรุ งหรื อพัฒนาระบบการให้บริ การการฟื/ นฟูสมรรถภาพในพื/นทีN
ตําบลแม่แฝก อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่หรื อทีNอืNน ๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
คนพิการได้ตรงตามความเป็ นจริ งมากยิงN ขึ/น
พนมวัลณ์ แก้วหี ด (2557, บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั เรืN อง การประเมินผล
โครงการตํา บลต้ น แบบการดู แ ลผู ้สู ง อายุ ร ะยะยาว ตํา บลท่ า ขึ/ น อํา เภอท่ า ศาลา จั ง หวัด
นครศรี ธรรมราช โดยใช้แบบจําลอง CIPP ด้วยการประเมินด้านบริ บท ปั จจัยนําเข้า กระบวนการ
ดําเนินการ และผลผลิต กลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคลากรสุ ขภาพ บุคลากรท้องถิNน ผูน้ าํ ชุมชน อาสาสมัคร
ดูแลผูส้ ู งอายุ (อผส.) อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงทีN
มีส่วนเกีNยวข้องกับโครงการ จํานวน 73 คน สําหรับ กลุ่มผูส้ ู งอายุสุ่มตัวอย่างแบบโควตา ได้จาํ นวน
344 คน ผลการศึ กษาพบว่า 1) ด้านบริ บทโดยรวมมี ความเหมาะสมมาก มี ค่าเฉลีN ย 4.00 (ร้ อยละ
80.00) สาระนโยบายระดับ ชาติ ก ารในดู แ ลผู ้สู ง อายุ ร ะยะยาวมี ค วามชัด เจนสอดคล้อ งกับ
สภาพการณ์ปัจจุบนั ของผูส้ ู งอายุในชุมชน การถ่ายทอดและชี/แจงนโยบายระดับจังหวัด อําเภอ ของ
หน่วยงานสาธารณสุ ขและท้องถิNนยังไม่ชดั เจน และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิNนยังไม่มีการกําหนด
นโยบาย 2) ปั จจัยนําเข้าด้านงบประมาณมีความเหมาะสมระดับปานกลาง มีค่าเฉลีNย 3.00 (ร้อยละ
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60.00) แต่ขาดการสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ คู่มือการดําเนินงาน บุคลากรมีความเหมาะสมระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลีNย 2.88 (ร้อยละ 57.60) และขาดบุคลากรเฉพาะทาง อัตราส่ วน อผส.กับผูส้ ู งอายุ
ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ มีการจัดทําแผนงานโครงการโดยการมีส่วนร่ วมแต่ขาดความต่อเนืN องของ
วิธีการดําเนิ นงานโดยเฉพาะผูส้ ู งอายุทีNมีภาวะพึNงพิง ผูน้ าํ องค์กรแต่ละภาคส่ วนมีการกระตุน้ และ
สนับสนุ นการดําเนิ นงาน มี ค่าเฉลีN ย 4.00 (ร้ อยละ 80.00) 3) ด้านกระบวนการการวางแผน และ
ดําเนิ นงานสอดคล้องกับสภาพปั ญหาผูส้ ู งอายุในระดับมาก มีค่าเฉลีNย 3.83 (ร้ อยละ 76.60) มีการ
จัดทําฐานข้อมูลทีNเป็ นปั จจุบนั แต่ขาดการออกแบบระบบบริ การตามระดับการพึNงพิงของผูส้ ู งอายุ
ขาดการแลกเปลีNยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเครื อข่ายชุมชน การแต่งตั/งคณะกรรมการดําเนิ นงานยัง
ไม่ครอบคลุมจากทุกภาคส่ วนและยังไม่มีการจัดทําแผนการควบคุมกํากับ ติดตามประเมินผล 4)
ด้านผลผลิตการมีส่วนร่ วมของแต่ละภาคส่ วนอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีNย 3.15 (ร้อยละ 63.00)
ภาพรวมความพึงพอใจของโครงการอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีNย 3.53 (ร้อยละ 70.60) ผูส้ ู งอายุ
พึงพอใจการดู แลช่ วยเหลื อจากครอบครั ว และอผส/อสม.ในระดับมากมี ค่าเฉลีN ย 4.07 (ร้ อยละ
81.40) ด้านผูส้ ู งอายุผ่านมาตรฐานสุ ขภาพทีN พึงประสงค์ร้อยละ 20.91 และไม่ ผ่านเกณฑ์ตาํ บล
ต้นแบบการดูแลผูส้ ู งอายุระยะยาว ข้อเสนอแนะหน่ วยงานสาธารณสุ ข ภาครัฐควรมีบทบาทเป็ น
ผูส้ นับสนุนด้านความรู ้ วางแผนอัตรากําลัง ติดตามควบคุมกํากับคุณภาพ และการบริ หารโครงการ
ให้ผ่านเกณฑ์ สําหรับหน่ วยงานท้องถิNนควรมีนโยบายและระบบบริ หารทรัพยากร บูรณาการภาคี
เครื อข่ายและเชืNอมโยงระบบบริ การทีNตอบสนอง สอดคล้องกับสภาพปั ญหาและวิถีชีวติ ของผูส้ ู งอายุ
ตามบริ บทชุมชน
ทิพเนตร มีประหยัด (2554 , บทคัดย่อ) ศึกษาเปรี ยบเทียบ และแนวทาง
การแก้ไขปั ญหา การดําเนิ นงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ในโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์
และราชประชานุ เคราะห์ กลุ่ม 2 สังกัดสํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั/นพื/นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ กลุ่มตัวอย่างทีNใช้ในการศึกษาวิจยั ในครั/งนี/ ได้แก่ ครู ทีN
ปรึ กษาในโรงเรี ยนศึ กษาสงเคราะห์ และราชประชานุ เคราะห์ จํานวน 118 คน ได้จากการสุ่ ม
ตัว อย่า งแบบแบ่ ง ชั/น (Stratified and Random Sampling) เครืN อ งมื อ ทีN ใ ช้ใ นการรวบรวมข้อ มู ล มี
ลักษณะเป็ นแบบสอบถามปั ญหาการดําเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ในปั ญหาการ
ดําเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน มีมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติทีNใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลีNย (𝑥̅ ) ความเบีNยงเบนมาตรฐาน (SD) และการวิเคราะห์ค่าที (ttest Independent) ผลการวิจยั พบว่า 1) ปั ญหาการดําเนิ นงานตามระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยนใน
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์และราชประชานุ เคราะห์ กลุ่ม 2 โดยรวม และรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก
2) ผลการเปรี ยบเที ยบปั ญหาการดําเนิ นงานตามระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยน ในโรงเรี ยนศึกษา

66
สงเคราะห์และราชประชานุ เคราะห์ กลุ่ม 2 จําแนกตามระดับชั/นโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ และประสบการณ์การทํางานโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีN
ระดับ .05 3) แนวทางการแก้ปัญหาการดําเนิ นงานของระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยน ในโรงเรี ยน
ศึกษาสงเคราะห์และราชประชานุเคราะห์ ครู ทีNปรึ กษาได้เสนอแนวคิดว่า โรงเรี ยนควรจัดเวลาและ
ความสะดวกให้ครู ในการเยีNยมบ้านนักเรี ยน กําหนดเกณฑ์การแบ่ งกลุ่ มนักเรี ยนให้มีตวั บ่ งชี/ ทีN
ชัดเจน ครู ทีNปรึ กษาควรให้ความสําคัญในการจัดกิจกรรมก่อนเรี ยน (Home Room) และควรกําหนด
พัฒนาครู ทีNปรึ กษาให้มีความรู ้ ทักษะ ตลอดทั/งเทคนิคในการให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั เรี ยน
บุญสิ ตา วงศรี (2560 , บทคัดย่อ) ศึกษาสภาพการดําเนินงานการให้บริ การ
ช่ วยเหลื อระยะแรกเริN มสําหรั บเด็กพิการของศูนย์การศึ กษาพิเศษ ในเขตภาคเหนื อ สังกัดสํานัก
บริ หารงานการศึ กษาพิ เ ศษ กลุ่ ม ตัว อย่า งในการศึ ก ษา ได้แ ก่ ผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อน ของศู นย์
การศึกษาพิเศษ ในเขตภาคเหนื อ สํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จากการสุ่ มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับฉลาก ได้แก่ กลุ่มเครื อข่ายส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพศูนย์การศึกษา
พิเศษ กลุ่มเครื อข่ายทีN 8 แบ่งเป็ นผูบ้ ริ หาร จํานวน 14 คน ครู ผสู ้ อน 169 คน รวมทั/งหมดจํานวน 183
คน เครืN องมือทีNใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติทีNใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลีNย ส่ วนเบีNยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดี ยว (One way ANOVA) ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพการดําเนิ นงานการให้บริ การช่ วยเหลือ
ระยะแรกเริN มสําหรับเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ มีการดําเนินงานตามกระบวนการให้บริ การ
ช่วยเหลือระยะแรกเริN ม 7 กระบวนการ อยูใ่ นระดับมาก เมืNอพิจารณารายด้าน พบว่า การปฏิบตั ิสูง
ทีNสุด ได้แก่ การประเมินความสามารถพื/นฐาน รองลงมา คือ การคัดกรองประเภทความพิการทาง
การศึกษาและการส่ งต่อ การประเมินความก้าวหน้า การจัดทําแผน การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
การให้บริ การด้วยกิจกรรมทีNเหมาะสม การเก็บรวบรวมข้อมูลทัวN ไปของเด็กพิการ และข้อทีNมีการ
ปฏิบตั ิตNาํ ทีNสุด ได้แก่ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการส่ งต่อ 2) ผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อน มีความ
คิดเห็ นจากสภาพการดําเนิ นงานการให้บริ การช่ วยเหลือระยะแรกเริN มสําหรับเด็กพิการของศูนย์
การศึ ก ษาพิ เ ศษ ไม่ แ ตกต่ า งกัน 3)ผูบ้ ริ ห ารและครู ผูส้ อนทีN จ าํ แนกเป็ นเพศ อายุ วุฒิ ก ารศึ ก ษา
ประสบการณ์การทํางาน โดยรวมพบว่า มีสภาพการดําเนินงานการให้บริ การช่วยเหลือระยะแรกเริN ม
สําหรับเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษไม่แตกต่างกันทุกด้าน
ทองสุ ข เทศดนตรี (2557, บทคัด ย่ อ ) ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
หลักสู ตรฝึ กอบรมฯ ตามรู ปแบบ CIPP มีดงั นี/ การประเมินสภาวะแวดล้อมจากผูเ้ ชีN ยวชาญพบว่า
หัวข้อเรืN องในการฝึ กอบรมทั/ง 12 หัวข้อเรืN อง กับวัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรมมีความสอดคล้องสู ง
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และมีความเหมาะสมในระดับมากทีNสุด การประเมินปั จจัยเบื/องต้นหลักสู ตรมีความเหมาะสมอยูใ่ น
ระดับมากทีN สุด และมี ความสอดคล้องสู งทุกรายการ ผลการนําหลักสู ตรฝึ กอบรมไปทดลองใช้
พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ\ ด้านทฤษฎีเท่ากับ 81.27/80.95 และคะแนนของผลสัมฤทธิ\ ด้านปฏิบตั ิมีค่า
ร้อยละ 78.69 การประเมินกระบวนการพบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ\ ของหลักสู ตรฝึ กอบรมด้านทฤษฎี
เท่ากับ 82.47/81.43และคะแนนของผลสัมฤทธิ\ ด้านปฏิบตั ิเท่ากับร้อยละ 79.86 ซึN งสู งกว่าเกณฑ์ทีN
กํา หนดไว้ท/ งั ด้า นทฤษฎี แ ละด้า นปฏิ บ ตั ิ น อกจากนี/ ผูเ้ ข้า รั บ การฝึ กอบรมมี ค วามเห็ น ว่า การจัด
ฝึ กอบรมในภาพรวมมีความเหมาะสมมากทีNสุด และการประเมินผลผลิตพบว่าผูบ้ งั คับบัญชาของ
สถานศึกษาเป้ าหมายมีความคิดเห็นต่อการนําความรู ้และทักษะทีNได้จากการเข้ารับการฝึ กอบรมไป
ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนของครู ผูส้ อนทีN ผ่านการอบรมในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากทีNสุด นักเรี ยนจ่าทหารเรื อทีNได้รับการสอนจากครู ผูส้ อนทีNผ่านการฝึ กอบรมส่ วนใหญ่มี
ความเห็นว่ารู ปแบบมีความเหมาะสมในระดับมากทีNสุด
ณพสร สวัสดิบุญญา (2553, หน้า 149-152) ได้ศึกษารู ปแบบการฝึ กอบรม
หัวหน้าแผนกวิชาเพืNอพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานในการจัดการเรี ยน
การสอน ผลการวิจยั พบว่า 1) การประเมินสภาวะแวดล้อม รู ปแบบการฝึ กอบรมหัวหน้าแผนกวิชา
เพืN อ พัฒ นาหลัก สู ต รฝึ กอบรมการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ นฐานในการจัด การเรี ย นการสอน
ประกอบด้วยหลักสู ตรฝึ กอบรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิจาํ นวน
11 หัวข้อเรืN อง ได้แก่ หลักการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน การวิเคราะห์คาํ อธิ บายรายวิชา
การเขียนโครงการสอน การเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม การสร้างใบเนื/อหา การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน 7 ขั/นตอน (Seven Ex’PBL Model) การจัดสืN อและแหล่งเรี ยนรู ้ การ
ประเมินผลการเรี ยนการสอนการวางแผนการสอน การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้และเทคนิ คการ
เป็ นวิทยากรฝึ กอบรมสําหรั บการฝึ กอบรมใช้เวลา 3 วันโดยมี วิทยากรบรรยายประกอบสืN อการ
ฝึ กอบรม 2) การประเมิ น ปั จ จัย เบื/ อ งต้น จากการประเมิ น ความสอดคล้อ งของ หลัก สู ต รโดย
ผูเ้ ชีN ย วชาญพบว่า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งอยู่ใ นระดับ สู ง ทั/ง สามรายการ คื อ การประเมิ น ความ
สอดคล้องของหลักสู ตรฝึ กอบรมเท่ากับ .80 ความสอดคล้องหัวข้อเนื/อหาหลักสู ตรกับวัตถุประสงค์
เชิ งพฤติ กรรม เท่ากับ .84 และความสอดคล้องของแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์เชิ งพฤติ กรรม
เท่ากับ .80 ด้านความเหมาะสมของแบบสอบถาม พบว่า ผลการประเมินรายการของแบบประเมิน
การนําหลักสู ตรฝึ กอบรมไปใช้ฝึกอบรมมีความเหมาะสมระดับมากทีNสุด ผลการประเมินรายการ
แบบประเมิ นผลโครงการอบรมหลักสู ตรฝึ กอบรมมี ความเหมาะสมระดับมาก ผลการประเมิ น
รายการแบบประเมิ นความพึงพอใจของผูบ้ งั คับบัญชาต่อหัวหน้าแผนกวิชาในการจัดโครงการ
ฝึ กอบรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานในการจัดการเรี ยนการสอนมีความเหมาะสมระดับมาก
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ทีNสุด ผลการประเมินรายการแบบประเมินความพึงพอใจของครู ผสู ้ อนในการจัดโครงการฝึ กอบรม
การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานในการจัดการเรี ยนการสอนมีความเหมาะสมระดับมาก และจาก
การนําหลักสู ตรไปทดลองใช้ พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของหลักสู ตรฝึ กอบรม มีค่าเท่ากับ 83.53/83.79
คะแนนภาคปฏิบตั ิ มีค่าร้อยละ 89.15 ค่าความเชืNอมันN ของแบบทดสอบมีค่า 0.78 3) การประเมินด้าน
กระบวนการ จากการนํา หลัก สู ต รไปใช้ฝึ กอบรมพบว่ า หลัก สู ต รฝึ กอบรม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
83.21/83.58 คะแนนภาคปฏิบตั ิ มีค่าร้อยละ 89.69 4.การประเมินด้านผลผลิต จากการติดตามผลผู ้
เข้า รั บ การฝึ กอบรม จํา นวน 6 คน ไปจัด ฝึ กอบรมครู ใ น 6 แผนกวิช า ได้ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของ
หลักสู ตรฝึ กอบรม 85.33/85.78 คะแนนภาคปฏิ บตั ิ มี ค่าร้ อยละ 89.26 ผลการวิเคราะห์ ความพึง
พอใจของผูบ้ งั คับบัญชาและครู ผสู ้ อนต่อโครงการฝึ กอบรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานในการ
จัดการเรี ยนการสอนพบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากทีNสุด และระดับมาก ตามลําดับ
สุ รางค์ บุญยะพงศ์ไชย (2554, หน้า 209-212) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสู ตร
ฝึ กอบรมในการจัดทําแผนพัฒนาครู ช่างอุ ตสาหกรรม ผลการวิจยั พบว่า 1.การประเมิ นบริ บท
ผูเ้ ชีNยวชาญประเมินว่า ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมมีจาํ นวนโดยเฉลีNย 20 คนต่อรุ่ นระยะเวลาของการฝึ กอบรม 3
วัน มีความเหมาะสมโดยมีหวั ข้อการฝึ กอบรม ได้แก่ 1) การสร้างเครืN องมือ หาความต้องการจําเป็ น
2) ขั/นตอนการหาความต้องการจําเป็ น 3) การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 4) การวางแผนระยะยาว 5)
การวางแผนระยะกลาง 6) การวางแผนปฏิ บตั ิ การ 7) การเขียนโครงการ 8) การพัฒนาหลักสู ตร
ฝึ กอบรม 2.การประเมินปั จจัยนําเข้า ผูเ้ ชีNยวชาญประเมินว่า หัวข้อการฝึ กอบรมกับวัตถุประสงค์การ
ฝึ กอบรม และแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม มีค่าดัชนี ความสอดคล้องอยูใ่ นระดับสู ง
ส่ วนประสิ ทธิ ภาพหลักสู ตรฝึ กอบรมในขั/นการทดลองใช้ พบว่าคะแนนภาคทฤษฎีมีคะแนนเฉลีNย
ในการทําแบบฝึ กหัดและจากการทดสอบ ร้อยละ 87.42/85.56 ตามลําดับและคะแนนภาคปฏิบตั ิ มี
ค่าเฉลีNยร้อยละ 84.37 ซึN งสู งกว่าเกณฑ์ทีNต/ งั ไว้ ส่ วนความพึงพอใจของผูเ้ ข้าฝึ กอบรมทีNมีต่อหลักสู ตร
ฝึ กอบรม อยู่ในระดับสู ง และแบบทดสอบมีค่าความเชืN อมันN อยู่ระหว่าง 0.82-0.99 3.การประเมิน
กระบวนการประสิ ทธิ ภาพของหลักสู ตรฝึ กอบรมในขั/นตอนการนําไปใช้จริ งพบว่า ประสิ ทธิ ภาพ
หลักสู ตรฝึ กอบรมภาคทฤษฎี มี คะแนนเฉลีN ยในการทําแบบฝึ กหัดและใบแบบทดสอบ ร้ อยละ
86.93/85.69 ตามลําดับ และภาคปฏิบตั ิ มีคะแนนเฉลีNยร้อยละ 85.48 ซึN งสู งกว่าเกณฑ์ทีNต/ งั ไว้ส่วนผล
การประเมินความพึงพอใจการนําหลักสู ตรฝึ กอบรมในการจัดทําแผนพัฒนาครู ช่างอุตสาหกรรมไป
ใช้ฝึกอบรม โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากมีค่าเฉลีNยเท่ากับ 3.86 4.การประเมินผลผลิต
ในการติดตามผลเพืNอประเมินประสิ ทธิ ผลผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมซึN งผูเ้ ข้าอบรมนําความรู ้ทีNได้รับไป
จัดทําแผนพัฒนาครู ช่างอุตสาหกรรม จากการติดตามกลุ่มเป้ าหมายจํานวน 20 คน 5 สถานศึกษา
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาครู ช่างอุตสาหกรรมซึN งได้แก่ แผนระยะยาว แผนระยะกลาง แผนปฏิบตั ิ
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การ ปรากฏผล คือ การวิเคราะห์ประสิ ทธิผลการจัดทําแผนพัฒนาครู ช่างอุตสาหกรรม มีค่าโดยเฉลีNย
เท่ ากับร้ อยละ 90.03 แสดงว่าประสิ ทธิ ภาพของการจัดทําแผนพัฒนาครู ช่างอุ ตสาหกรรม และ
ประสิ ทธิ ผลจากการติดตามผลการอบรมสู งกว่าเกณฑ์คะแนนภาคปฏิบตั ิ ส่ วนผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูบ้ ริ หารและครู ผูม้ ีหน้าทีNหรื อผูท้ ีNได้รับมอบหมายให้ทาํ หน้าทีNรับผิดชอบการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเกีN ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาครู ช่างอุตสาหกรรม ในสถานศึกษาโดยภาพรวมมี
ความพึงพอใจในระดับมากมีค่าเฉลีNยเท่ากับ 4.32
กาญจนา อิNมจีน (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการประเมินโครงการส่ งเสริ ม
คุ ณธรรมจริ ยธรรม โรงเรี ยนบางบ่ อวิทยาคม จังหวัดสมุ ทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื/นทีN
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู ผูส้ อน และนักเรี ยน จํานวน 334 คน
เครืN องมื อทีN ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามเกีN ยวกับการดําเนิ นโครงการส่ งเสริ ม
คุณธรรมจริ ยธรรม เป็ นการประเมินด้านบริ บท ด้านปั จจัย ด้านกระบวนการดําเนิ นงาน และด้าน
ผลผลิต ผลการวิจยั พบว่า 1) ด้านบริ บท ผลการประเมินโครงการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม มีความ
สอดคล้องของวัตถุประสงค์กบั นโยบายและเป้ าหมาย โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีNสุด 2) ด้านปั จจัย
เบื/ องต้น ผลการประเมิ นโครงการส่ ง เสริ มคุ ณธรรม จริ ย ธรรม มี ความพร้ อม ความเหมาะสม
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก 3) ด้านกระบวนการดําเนินงาน ผลการประเมินโครงการส่ งเสริ ม คุณธรรม
จริ ยธรรม มีความเหมาะสมของการดําเนิ นงานของโครงการ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีNสุด 4) ด้าน
ผลผลิต ผลการประเมินโครงการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม มีประสิ ทธิ ผลของการดําเนินงานทีNเกิด
ขึ/นกับนักเรี ยน โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีNสุด
ประมวล ฝอฝน (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการประเมินโครงการพัฒนา
จิ ต สาธารณะของนัก เรี ย นชั/น มัธ ยมศึ ก ษาปี ทีN 1-3 โรงเรี ย นวัด บางนาในสํา นัก งานเขตบางนา
กรุ งเทพมหานคร กลุ่ ม ตัว อย่ า งทีN ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั/ งนี/ ประกอบด้ว ย ผู ้บ ริ หาร ครู ผู ้ส อน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั/นพื/นฐาน นักเรี ยนชั/นมัธยมศึกษาปี ทีN 1-3 และผูป้ กครอง รวมจํานวน
ทั/งสิ/ น 566 คน ผลการประเมิ นโครงการสรุ ปได้ดงั นี/ 1) ด้านปั จจัยพื/นฐานสภาวะแวดล้อมของ
โครงการ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมืNอพิจารณารายด้าน พบว่ามากทีNสุด ได้แก่ ด้านความพร้อม
และทรัพยากร และด้านความต้องการจําเป็ นของโครงการ ส่ วนด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ และ
ความเป็ นเป็ นไปได้ของโครงการ อยู่ในระดับมาก 2) ด้านกระบวนการปฏิ บตั ิ ระหว่างดําเนิ น
โครงการ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมืNอพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความเหมาะสมอยูใ่ น
ระดับมาก 3) ด้านผลผลิตของโครงการ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก พิจารณารายประเด็น พบว่า
ประเด็นทีN มีค่าเฉลีNยสู งทีN สุด ได้แก่ การบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ มี ผลการประเมิ นอยู่ใน
ระดับมากทีNสุด รองลงมา คือ ความพึงพอใจของผูท้ ีNเกีNยวข้องทีNมีต่อโครงการ มีผลประเมิน อยูใ่ น
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ระดับมาก และข้อทีNมีค่าเฉลีNยตํNาสุ ด ได้แก่ ผลการประเมินกิจกรรมตามโครงการ มีผลการประเมิน
อยูใ่ นระดับมาก
เพี ย งเพ็ญ เสนไสย (2556, บทคัด ย่อ ) ได้ศึ ก ษาการประเมิ น โครงการ
พัฒนาจิตสาธารณะของนักเรี ยนโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม โรงเรี ยนวัดประชาระบือธรรม สํานักงานเขต
ดุสิต กรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างทีNใช้ในการศึกษาครั/งนี/ ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยนชั/น
ประถมศึกษาปี ทีN 4-6 ผูป้ กครองนักเรี ยนชั/นประถมศึกษาปี ทีN 4-6 รวมจํานวนทั/งสิ/ น 566 คน ผล
สรุ ปได้ว่า 1) ด้านบริ บท (Context) ผลการประเมิน ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ทีN สุด 2) ด้านปั จจัยนําเข้า (Input) ผลการประเมิ น ในภาพรวมมี ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
3) ด้านกระบวนการ (Process) ผลการประเมิน ในภาพรวมมีระดับปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก 4. ด้าน
ผลผลิต (Product) ผลการประเมินพบว่า ด้านการบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ ในภาพรวมมี
ระดับปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก ผลการประเมินความพึงพอใจ ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
มาก และผลการดําเนิ นงานของกิจกรรมตามโครงการ ทั/ง 7 กิจกรรม ในภาพรวมมีระดับปฏิบตั ิอยู่
ในระดับมาก
2.1.5.2 ต่างประเทศ
Howell & Martin (1998, p. 433-441) ได้ ป ระเมิ น ผลรู ปแบบของการ
บริ การสุ ขภาพในโรงเรี ยน เพืNอเปรี ยบเที ยบความจําเป็ นระหว่างนโยบายของรั ฐเวอร์ จิเนี ยกับ
นโยบายอืNน ๆ ของผูบ้ ริ หารสุ ขภาพในโรงเรี ยน ข้อเสนอแนะของผูป้ ระกอบอาชีพนี/ และเครืN องมือ
ในโรงเรี ยนของท้องถิNนโดยใช้แบบสอบถามเกีNยวกับนโยบายการจัดโครงการสุ ขภาพในโรงเรี ยน
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็ นอาจารย์ใหญ่ และอาจารย์สุขศึกษาจากโรงเรี ยน 74 แห่ง ในรัฐเวอร์จิเนีย นํา
ข้อมูลมาคํานวณหาค่าร้อยละ พบว่า ลักษณะสําคัญและโครงสร้างของความเข้าใจโครงการบริ หาร
สุ ขภาพในโรงเรี ยน ควรได้เรี ยนเกีNยวกับการบริ หารสุ ขภาพในโรงเรี ยนควรมีการให้ความรู ้เกีNยวกับ
โครงการสุ ขภาพแก่ครู ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน พยาบาลประจําโรงเรี ยน แพทย์ เจ้าหน้าทีNสาธารณสุ ข
และหน่วยงานทีNเกีNยวข้อง
Marbury (1999, p. 1851-A) ศึกษาเรืN อง การประเมินโครงการเรี ยนรู ้ดว้ ย
การรั บ ใช้สั ง คมโดยใช้รู ป แบบการประเมิ น ซิ ป ป์ โมเดล (CIPP) วัต ถุ ป ระสงค์เ พืN อ ให้ผูม้ ี ส่ ว น
เกีN ยวข้องได้ทราบผลของโครงการ เนืN องจากโรงเรี ยนทีNผูว้ ิจยั ศึกษาได้ริเริN มในการบูรณาการการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยการรับใช้สังคมเข้าไปในวิชาภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา ซึN งนักเรี ยนจะต้องใช้เวลาทีN
เป็ นการบูรณาการทั/ง 2 วิชานี/ สัปดาห์ละหนึN งวันในการปฏิ บตั ิ กิจกรรมการรั บใช้สังคม ผลการ
ประเมิ น พบว่า องค์ป ระกอบทีN สํา คัญ ของการเรี ย นรู ้ ด้ว ยการรั บ ใช้สั ง คม เป็ นเรืN อ งสํา คัญ ต่ อ
ประสิ ทธิ ผลของโครงการ โครงการทีNมีประสิ ทธิ ผลต้องคํานึงถึงรู ปแบบของโครงการผลประโยชน์
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ของนักเรี ยน และผลประโยชน์ต่อชุ มชนโดยในแต่ ละองค์ประกอบ มี องค์ประกอบย่อยหลาย
ประการ มีขอ้ เสนอแนะเพิNมเติม คือ นักเรี ยนทํากิจกรรมการรับใช้สงั คมในโรงเรี ยนน้อยเกินไปและ
โครงการไม่มีความต่อเนืNอง
2.2 กรอบแนวคิดการประเมิน
การประเมิ นโครงการในครั/ งนี/ เป็ นการประเมิ นโครงการฟื/ นฟูสมรรถภาพและ
สุ ขอนามัยสําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชียงใหม่ โดยใช้แบบจําลอง CIPP ของสตัฟเฟิ ลบีม
(Stufflebeam, 1971) ซึNงมีกรอบแนวคิดในการประเมินดังภาพทีN 2.5
การประเมิน
การประเมิน
ด้านบริ บท " ด้านปัจจัยนําเข้า "
(Context)
(Input)
-ความสอดคล้อง
กับนโยบาย
-ความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์
ของโครงการ
-ความสอดคล้อง
กับสภาพปัญหา
และความ
ต้องการ

<

-ผูเ้ รี ยนและ
บริ บทของผูเ้ รี ยน
-บุคลากร/ครู
-งบประมาณ
-สิN งสนับสนุน
เทคโนโลยีต่าง ๆ
-แผนงาน

การประเมิน
ด้านกระบวนการ
(Process)

"

-การวางแผน/การ
กําหนดโครงการย่อย
ได้แก่ การประเมินแรก
รับ ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน การ
ฟื/ นฟูสมรรถภาพและ
สุ ขอนามัย การส่ งเสริ ม
อาชีพเพืNอการมีงานทํา
-การจัดองค์กร
-การจัดบุคลากร
-การสังN การ/การ
มอบหมายงาน
-การควบคุม ติดตามผล

การประเมินผลย้อนกลับ (Feedback)
ปัญหาและอุปสรรค
แผนภาพที3 2.5 กรอบแนวคิดในการประเมินโครงการ

การประเมิน
ด้านผลผลิต
(Product)
ผลที%เกิดขึน, (output)
-ความพึงพอใจของผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสี ย
-นักเรี ยนได้รับการ
ฟื/ นฟูสมรรถภาพ
และดูแล
สุ ขอนามัย
ผลลัพธ์ ที%เกิดขึน,
(outcome)
-การมีส่วนร่ วม
-ความพึงพอใจ

8
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จากแผนภาพทีN 2.5 แสดงกรอบแนวคิดในการประเมินโครงการ โดยการประเมิน
ทั/ง 4 ด้า น ได้แ ก่ ด้า นบริ บ ท ด้า นปั จ จัย นํา เข้า ด้า นกระบวนการ และด้า นผลผลิ ต และมี ก าร
ประเมิ น ผลย้อ นกลับ (Feedback) ทํา ให้ท ราบถึ ง ผลการดํา เนิ น งานของแต่ ล ะด้า น ปั ญ หา และ
อุปสรรค รวมถึงผลกระทบของโครงการฟื/ นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยฯ

บทที$ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั โครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยน
ศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี3
3.1 วิธีวจิ ยั
การประเมินโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี
สังวาลย์เชียงใหม่
3.1.1 รู ปแบบการประเมินโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสําหรับนักเรี ยน
โรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชียงใหม่ ในครั3งนี3 โดยใช้ แบบจําลองซิ ปป์ (CIPP Model) ประเมินผลใน 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านบริ บท ด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
3.1.2. กรอบแนวคิดในการประเมิน
กรอบแนวคิดในการประเมินโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสําหรับ
นักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ สรุ ปได้ดงั แสดงใน ตารางทีP 3.1
ตารางที- 3.1 แสดงกรอบแนวคิดในการประเมินโครงการฟื> นฟู สมรรถภาพและสุ ขอนามัยสํ าหรั บ
นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่
วัตถุประสงค์
ประเด็น
แหล่ งข้ อมูลที@ เครื@ องมือทีใ@ ช้ การวิเคราะห์ เกณฑ์ การ
การประเมิน
การประเมิน
ใช้ ในการ ในการประเมิน
ข้ อมูล
ประเมิน
โครงการ
ประเมิน
1. เพื$อประเมินบริ บท
ของโครงการฟื5 นฟู
สมรรถภาพและ
สุ ขอนามัยสําหรับ
นักเรี ยนโรงเรี ยนศรี
สังวาลย์

ความเหมาะสม - ครู (56)
แบบสอบถาม
ด้านบริ บทของ - บุคลากร
โครงการ
ทางการศึกษา (29
คน)
- คณะกรรมการ
สถานศึกษา (13
คน)
-ผูป้ กครอง (146
คน)

1. ค่าเฉลี$ย
2. ส่ วน
เบี$ยงเบน
มาตรฐาน

เกณฑ์การตัดสิ น
พิจารณาจากข้อ
คําถามที$มี
ค่าเฉลี$ยตั5งแต่
3.51 ขึ5นไปและ
ส่ วน

74
ตารางที- 3.1 (ต่ อ)
วัตถุประสงค์
แหล่ งข้ อมูลที- เครื- องมือทีใ- ช้
ประเด็น
การวิเคราะห์ เกณฑ์ การ
การประเมิน
ใช้ ในการ
ในการ
การประเมิน
ข้ อมูล
ประเมิน
โครงการ
ประเมิน
ประเมิน
เชียงใหม่
เบีPยงเบน
มาตรฐานมีค่า
ไม่เกิน 1
แสดงว่ามี
ความ
เหมาะสม
2. เพืPอประเมิน
ความ
- ครู (56 คน) แบบสอบถาม 1. ค่าเฉลีPย เกณฑ์การ
ปัจจัยนําเข้าของ เหมาะสม
- บุคลากร
2. ส่ วน
ตัดสิ น
โครงการฟื3 นฟู
ด้านปัจจัย
ทางการศึกษา
เบีPยงเบน
พิจารณาจาก
สมรรถภาพและ นําเข้าทีPใช้ใน (29 คน)
มาตรฐาน ข้อคําถามทีPมี
สุ ขอนามัยสําหรับ การดําเนิน -คณะกรรม
ค่าเฉลีPยตั3งแต่
นักเรี ยนโรงเรี ยน โครงการ
การสถาน
3.51 ขึ3นไป
ศรี สงั วาลย์
ศึกษา(13 คน)
และส่ วน
เชียงใหม่
เบีPยงเบน
มาตรฐานมีค่า
ไม่เกิน 1
แสดงว่ามี
ความ
เหมาะสม
3. เพืPอประเมิน
ความ
- ครู (56 คน) แบบสอบถาม 1. ค่าเฉลีPย เกณฑ์การ
กระบวนการของ เหมาะสม
- บุคลากร
2. ส่ วน
ตัดสิ น
โครงการฟื3 นฟู
ด้าน
ทางการศึกษา
เบีPยงเบน
พิจารณาจาก
สมรรถภาพและ กระบวนการ (29 คน)
มาตรฐาน ข้อคําถามทีPมี
สุ ขอนามัยสําหรับ การดําเนิน
ค่าเฉลีPยตั3งแต่
นักเรี ยนโรงเรี ยน โครงการ
3.51 ขึ3นไป
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ตารางที- 3.1 (ต่ อ)
วัตถุประสงค์
แหล่ งข้ อมูลที- เครื- องมือทีใ- ช้
ประเด็น
การวิเคราะห์ เกณฑ์ การ
การประเมิน
ใช้ ในการ
ในการ
การประเมิน
ข้ อมูล
ประเมิน
โครงการ
ประเมิน
ประเมิน
ศรี สงั วาลย์
และส่ วน
เชียงใหม่
เบีPยงเบน
มาตรฐานมีค่า
ไม่เกิน 1
แสดงว่ามี
ความ
เหมาะสม
4. เพืPอประเมิน
4.1 การมี
- ครู (56 คน) แบบสอบถาม 1. ค่าเฉลีPย เกณฑ์การ
ผลผลิตของ
ส่ วนร่ วม
- บุคลากร
2. ส่ วน
ตัดสิ น
โครงการฟื3 นฟู
4.2 ความพึง ทางการศึกษา
เบีPยงเบน
พิจารณาจาก
สมรรถภาพและ พอใจ
(29 คน)
มาตรฐาน ข้อคําถามทีPมี
สุ ขอนามัยสําหรับ
- นักเรี ยน
ค่าเฉลีPยตั3งแต่
นักเรี ยนโรงเรี ยน
(146 คน)
3.51 ขึ3นไป
ศรี สงั วาลย์
-คณะกรรม
และส่ วน
เชียงใหม่
การสถาน
เบีPยงเบน
ศึกษาขั3น
มาตรฐานมีค่า
พื3นฐาน(13
ไม่เกิน 1
คน)
แสดงว่ามี
- ผูป้ กครอง
ความ
(146)
เหมาะสม
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3.2 การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.2.1 ประชากร
ประชากรทีP ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั3 งนี3 ประกอบด้ ว ย 5 กลุ่ ม ด้ ว ยกั น โดยมี
ความสัมพันธ์กบั การดําเนิ นโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยนักเรี ยน ในปี การศึกษา 2562
จํานวน 576 คน ได้แก่
3.2.1.1 ครู โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ จํานวน 64 คน
3.2.1.2 บุคลากรทางการศึกษาโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ จํานวน 31 คน
3.2.1.3 นักเรี ยนชั3นประถมศึกษาปี ทีP 1 ถึงมัธยมศึกษาปี ทีP 6 จํานวน 233 คน
3.2.1.4 คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 15 คน
3.2.1.4 ผูป้ กครองนักเรี ยน จํานวน 233 คน
3.2.2 กลุ่มตัวอย่างทีPใช้ในการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างทีPใช้ในการศึกษาครั3งนี3 ได้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูป้ กครอง
นักเรี ยน และนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ จํานวน 390 คน โดยใช้ตารางกําหนดกลุ่มตัวอย่าง
ของเครจซีP แ ละมอร์ แ กน Krejcie and Morgan. (1970, p. 608-610) จากนั3น ใช้ก ารสุ่ ม ตัว อย่า งง่ า ย
(Simple Random Sampling)
ตารางที- 3.2 รายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยใช้ตาราง
ประชากร
สถานภาพ
ครู

จํานวน/คน
64

บุคลากร

31

นักเรี ยน(ชั5น ป.1 ถึง ม.6)

233

คณะกรรมการสถานศึกษา

15

ผูป้ กครอง

233
รวม

576

กลุ่มตัวอย่ าง
จํานวน/คน
การกําหนด/วิธีได้ มา
56
ตาราง Krejecie & Morgan /สุ่ มอย่างง่ายด้วย
การจับสลาก
29
ตาราง Krejecie & Morgan /สุ่ มอย่างง่ายด้วย
การจับสลาก
146
ตาราง Krejecie & Morgan /สุ่ มอย่างง่ายด้วย
การจับสลาก
13
เลือกแบบเจาะจงเฉพาะผูท้ ี$ไม่มีคุณสมบัติเป็ น
ผูบ้ ริ หารและครู
146
ตาราง Krejecie & Morgan /สุ่ มอย่างง่ายด้วย
การจับสลาก
390
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3.3 การกําหนดตัวแปรทีจ- ะศึกษา
ตัวแปรทีPศึกษา โครงการนําร่ องการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยฯ ผูว้ ิจยั ได้ใช้
กรอบแนวคิ ด ตามรู ป แบบการประเมิ น โครงการ 4 ด้า น คื อ ด้า นบริ บ ท ด้า นปั จ จัย นํา เข้า ด้า น
กระบวนการ และด้านผลผลิต รวมถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
3.4 การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพของเครื- องมือ
3.4.1 เครืP อ งมื อ ทีP ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล คื อ แบบสอบถามการประเมิ น
โครงการฟื3 นฟู สมรรถภาพและสุ ขอนามัยสําหรั บนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สังวาลย์เ ชี ยงใหม่ ซึP งเป็ น
แบบสอบถาม ประเภทคําถามปลายปิ ด และคําถามปลายเปิ ด โดยคําถามปลายปิ ดมีลกั ษณะเป็ นตัวเลข
มาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ฉบับ ดังนี3
ฉบับทีP 1 การประเมิ นโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสําหรั บนักเรี ยน
โรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชียงใหม่ ด้านบริ บทของโครงการ(Context) สําหรับ ครู บุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้ กครอง ประเด็นคําถามเกีPยวกับ ความสอดคล้องของโครงการต่อ
นโยบายในแต่ละระดับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความต้องการของผูป้ กครอง/ นักเรี ยน
ฉบับทีP 2 การประเมิ นโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสําหรั บนักเรี ยน
โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ ด้านปัจจัยนําเข้าทีPใช้ในการดําเนินโครงการ(Input) สําหรับ ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ประเด็นคําถามเกีPยวกับ ความเหมาะสมและเพียงพอของ
ทรัพยากร ศักยภาพของทีมงาน แผนงานแบบองค์รวม ภาวะผูน้ าํ วิสัยทัศน์และการสร้างทีมงาน และ
ความร่ วมมือ
ฉบับทีP 3 การประเมิ นโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสําหรั บนักเรี ยน
โรงเรี ย นศรี สัง วาลย์เ ชี ย งใหม่ ด้า นกระบวนการการดํา เนิ น โครงการ(Process) สํา หรั บ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ประเด็นคําถามเกีPยวกับ การดําเนินงานในส่ วนด้านการวางแผน การจัดองค์กร
การจัดบุคลากร การสังP การ/ การมอบหมายงาน และการควบคุมติดตามประเมินผล
ฉบับทีP 4 การประเมิ นโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสําหรั บนักเรี ยน
โรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชียงใหม่ ด้านผลผลิตของโครงการ(Product) สําหรับ ครู บุคลากรทางการศึกษา
นักเรี ยน คณะกรรมการสถานศึกษาขั3นพื3นฐาน และผูป้ กครอง ประเด็นคําถามเกีPยวกับ การมีส่วนร่ วม
และความพึPงพอใจของผูท้ ีPเกีPยวข้อง
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ของผูต้ อบ

3.4.2 ลักษณะของแบบสอบถามมีลกั ษณะดังนี3
ตอนทีP 1 แบบสอบถามเป็ นแบบสํารวจรายการ (Check List) เกีPยวกับสถานภาพ

ตอนทีP 2 แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิ
เคิร์ท Likert (1961, p. 670) มี 5 ระดับ ดังนี3
5 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีPสุด
4 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
3 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
2 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
1 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยทีPสุด
3.4.3 การสร้างเครืP องมือในการใช้ประเมิน
ในการสร้ า งเครืP อ งมื อ ทีP ใ ช้ใ นการประเมิ น โครงการฟื3 นฟู ส มรรถภาพและ
สุ ขอนามัยสําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ ดังนี3
3.4.3.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ทีP เกีP ยวข้องกับ การประเมินโครงการ
ฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ รู ปแบบ/วิธีการประเมิน
โครงการ
3.4.3.2 กําหนดรู ปแบบการประเมินโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัย
สํ า หรั บ นั ก เรี ยนโรงเรี ยนศรี สั ง วาลย์เ ชี ย งใหม่ โดยใช้ รู ปแบบการประเมิ น ของสตัฟ เฟิ ลบี ม
(Stufflebeam) ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านบริ บท (Context) ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) ด้านกระบวนการ
(Process) และด้านผลผลิต (Product)
3.4.3.3 วิเคราะห์ขอ้ รายการคําถามในแบบสอบถามทีPสอดคล้องกับรู ปแบบการ
ประเมินของ สตัฟเฟิ ลบีม (Stufflebeam)
3.4.3.4 สร้ างแบบสอบถามให้ครอบคลุ มขอบข่ายของการประเมิ นโครงการ
ฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสําหรั บนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชี ยงใหม่ แบ่งเป็ น 2 ส่ วนคือ
ส่ วนทีP 1 ข้อมูลพื3นฐานของผูต้ อบแบบประเมิ นโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสําหรั บ
นักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่โดยใช้แบบจําลอง CIPP และส่ วนทีP 2 คือ ข้อเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการดําเนิ นงานของโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี
สังวาลย์เชียงใหม่
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3.4.3.5 นําแบบสอบถามทีPสร้างขึ3นเสนอผูเ้ ชีPยวชาญ จํานวน 5 คน เพืPอหาคุณภาพ
ของเครืP องมือ ได้ดาํ เนินการตามขั3นตอนดังนี3
1) ตรวจสอบความเทีP ยงตรงเชิ งโครงสร้ าง (construct validity) และความ
ตรงตามเนื3 อ หา (content validity) ของแบบสอบถาม จัด ทํา เครืP อ งมื อ โดยผูท้ รงคุ ณ วุฒิ พิ จ ารณา
ตรวจสอบ เพืPอให้ได้แบบสอบถามทีPมีความถูกต้องสมบูรณ์ โดยผูเ้ ชีPยวชาญ จํานวน 5 คน ดังนี3
1. ดร.พิกลุ เลียวศิริพงษ์
อาจารย์สาขาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ดร.อัมไพ อุตตาธรรม
ข้าราชการบํานาญ อดีตผูอ้ าํ นวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัดพะเยา
3. นางณภัทร สิ งห์สี
ข้าราชการบํานาญ อดีตครู ชาํ นาญการพิเศษ โรงเรี ยนกาวิละอนุกลู
4. นายอัมริ นทร์ พันธุ์วไิ ล
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดลําพูน
5. นางสาวบัวเรี ยม พรมจีน
ครู ชาํ นาญการพิเศษ โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่
2) ปรั บ ปรุ ง เครืP องมื อ ทีP ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ให้ ส อดคล้อ งกับ
ข้อคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ ทีPได้ให้ขอ้ เสนอแนะของผูเ้ ชีPยวชาญ และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
โดยคัดเลือกข้อคําถามทีPมีค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ตั3งแต่ 0.50 ขึ3นไปไว้ และบางข้อปรับปรุ ง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีPยวชาญโดยดําเนินการได้ผลดังนี3
ฉบับทีP 1 ค่าความเชืPอมันP เท่ากับ 1.00
ฉบับทีP 2 ค่าความเชืPอมันP เท่ากับ 1.00
ฉบับทีP 3 ค่าความเชืPอมันP เท่ากับ 1.00
ฉบับทีP 4 ค่าความเชืPอมันP เท่ากับ 1.00
3) นําแบบสอบถามทีPปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้ (Try out) เพืPอหาค่าความ
เทีPยง (Reliability) กับบุคลากรด้านสุ ขภาพ ครู และบุคลากร โรงเรี ยนสําหรับคนพิการทางร่ างกายและ
การเคลืPอนไหวของจังหวัดนครศรี ธรรมราช ทีPมีบริ บทคล้ายกับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง หัวหน้า
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หน่ วยงานทีP เกีP ยวข้อง ผูท้ ีP มีส่วนได้ส่วนเสี ยในการดูแลนักเรี ยน ผูป้ กครองนักเรี ยน และนักเรี ยนทีP
ไม่ได้ทาํ การเก็บข้อมูล จํานวน 30 คน แล้วหาความเทีPยงของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ\
อัลฟ่ า (Coefficient Alpha) ของครอนบาค Cronbach (1987, p. 202-204) ซึP งได้ค่าความเทีPยงดังนี3
ฉบับทีP 1 ค่าความเชืPอมันP เท่ากับ 0.925
ฉบับทีP 2 ค่าความเชืPอมันP เท่ากับ 0.925
ฉบับทีP 3 ค่าความเชืPอมันP เท่ากับ 0.925
ฉบับทีP 4 ค่าความเชืPอมันP เท่ากับ 0.901
3.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัย โดยใช้
แบบสอบถาม ดําเนินการตามขั3นตอน โดยแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี3
ระยะทีP 1 การเก็บข้อมู ลก่ อนดําเนิ นโครงการผูป้ ระเมิ นประชุ มครู และบุ คลากร
ทางการศึ ก ษา ก่ อ นเปิ ดภาคเรี ยนปี การศึ ก ษา 2562 เพืP อ ชี3 แจงและขอความอนุ เ คราะห์ ต อบ
แบบสอบถามของโครงการ จากนั3นดําเนิ นการเก็บข้อมูลด้านบริ บทจาก ครู บุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึ กษา และผูป้ กครอง ด้านปั จจัยนําเข้าจาก ครู บุ คลากรทางการศึ กษา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา ด้านกระบวนการจากครู และบุคลากรทางการศึกษาผลการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้ขอ้ มูลครบ และตอบสมบูรณ์ทุกฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100
ระยะทีP 2 การเก็บข้อมูลหลังเสร็ จสิ3 นโครงการผูป้ ระเมินประชุมครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผูป้ กครอง และนักเรี ยน หลังปิ ดภาคเรี ยน ปี การศึกษา 2564 เพืPอชี3แจงและขอความอนุเคราะห์
ตอบแบบสอบถามของโครงการ จากนั3นดําเนิ นการเก็บข้อมูลด้านผลผลิ ตจากครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรี ยน คณะกรรมการสถานศึกษาขั3นพื3นฐาน และผูป้ กครอง เพืPอประเมิ นด้านผลผลิตของ
โครงการในส่ วนทีPเกีPยวกับ 1) ด้านการมีส่วนร่ วม 2) ด้านความพึงพอใจ ผูป้ ระเมินเก็บข้อมูลครบ และ
ข้อมูลสมบูรณ์ทุกฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100
3.6 การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ใี- ช้
3.6.1 ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลการประเมินโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัย
สําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ ดําเนินการดังนี3
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3.6.1.1 นํ า แบบสอบถามการประเมิ น ด้ า นบริ บท ด้ า นปั จ จัย นํ า เข้า ด้ า น
กระบวนการ และด้า นผลผลิ ต ของโครงการตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ค วามถู ก ต้อ งในการตอบ
แบบสอบถาม แล้วนํามาตรวจสอบฉบับทีPสมบูรณ์ และถูกต้องเพืPอนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.6.1.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าเฉลีPย และส่ วนเบีPยงเบนมาตรฐานในการ
แปลความหมายของค่าเฉลีPยกําหนดเกณฑ์ มีข3 นั ตอนดําเนิ นการดังนี3 บุญชม ศรี สะอาด (2554, หน้า
121-127)
1) หาค่ าความถีP (frequency) และร้ อยละ (percentage) ของข้อมู ลเกีP ยวกับ
สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
2) หาค่าเฉลีPย (mean) และส่ วนเบีPยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของ
คะแนนจากการตอบแบบสอบถามทีP วดั ความคิ ดเห็ นของการประเมิ นคุ ณภาพและประสิ ทธิ ภาพ
โครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่
3.6.1.3 แปลความหมายของค่าเฉลีPย โดยยึดเกณฑ์ดงั นี3
ค่าเฉลีPยตั3งแต่ 4.50 - 5.00 หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีPสุด
ค่าเฉลีPยตั3งแต่ 3.50 - 4.49 หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลีPยตั3งแต่ 2.50 - 3.49 หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลีPยตั3งแต่ 1.50 - 2.49 หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลีPยตั3งแต่ 1.00 - 1.49 หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยทีPสุด
3.6.1.4 เกณฑ์ในการตัดสิ นผลการประเมิน ค่าเฉลีPยระดับมากขึ3นไป (3.51 ขึ3น
ไป) และส่ วนเบีPยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1 แสดงว่ามีความเหมาะสม
3.6.2 สถิติทีPใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.6.2.1 การหาค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งระหว่ า งข้อ คํา ถามกับ เนื3 อ หา หรื อ
ลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรม โดยนําเครืP องมือทีPสร้างขึ3นไปให้ผูท้ รงคุณวุฒิในเนื3 อหา จํานวน 3 คน
ให้แต่ละคนพิจารณาลงความคิดเห็นและให้คะแนน ดังนี3
+1 เมืPอแน่ใจว่าข้อคําถามนั3นเป็ นตัวแทนคําบรรยายเกีPยวกับการประเมินคุณภาพ
และประสิ ทธิผลของโครงการ
0 เมืP อ ไม่ แ น่ ใ จว่า ข้อ คํา ถามนั3น เป็ นตัว แทนคํา บรรยายเกีP ย วกับ การประเมิ น
คุณภาพและประสิ ทธิผลของโครงการ
-1 เมืP อ แน่ ใ จว่า ข้อ คํา ถามนั3น ไม่ เ ป็ นตัว แทนคํา บรรยายเกีP ย วกับ การประเมิ น
คุณภาพและประสิ ทธิผลของโครงการ แล้วนําคะแนนมาแทนค่าในสู ตร
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เมืPอ IOCหมายถึง ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับเนื3อหาหรื อลักษณะพฤติกรรม
R หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชีPยวชาญเนื3อหาทั3งหมด
N หมายถึง จํานวนผูเ้ ชีPยวชาญ
3.6.2.2 ค่าร้อยละ (Percentage)
เมืPอ p หมายถึง ค่าคะแนนเฉลีPย
f หมายถึง ความถีP
n หมายถึง จํานวนผูต้ อบแบบสอบถามทั3งหมด
3.6.2.3 ค่าเฉลีPย ( )
เมืPอ

หมายถึง ค่าเฉลีPย
หมายถึง ผลรวมของข้อมูลทั3งหมด
n หมายถึง จํานวนข้อมูล
3.6.2.4 ส่ วนเบีPยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
S.D.

=

เมืPอ S.D. หมายถึง ส่ วนเบีPยงเบนมาตรฐาน
x หมายถึง คะแนนแต่ละในกลุ่มตัวอย่าง
n-1 หมายถึง จํานวนตัวแปรอิสระ
n หมายถึง ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
หมายถึง ผลรวมของคะแนนทั3งหมดยกกําลังสอง
หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกําลังสอง
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3.6.2.5 สู ตรของเครซีPและมอร์แกน Krejcie and Morgan (1970, p. 608-610)

เมืPอ n
N
e
x2
p

หมายถึง ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
หมายถึง ขนาดของประชากร
หมายถึง ระดับความคลาดเคลืPอนของการสุ่ มตัวอย่างทีPยอมรับได้
หมายถึง ค่าไคสแควร์ทีP df เท่ากับ 1 และระดับความเชืPอมันP 95% (x2-3.841)
หมายถึง สัดส่ วนของลักษณะทีPสนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบให้กาํ หนด p = 0.5)

3.6.2.6 สถิติในการหาค่าความเชืPอมัน (Reliability)
ค่าสัมประสิ ทธิ\สมั พันธ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) สู ตรทีPใช้ในการคํานวณ

มีดงั นี3

เมืPอ

หมายถึง ค่าสัมประสิ ทธิ\ความเชืPอมันP ของแบบทดสอบ
n หมายถึง จํานวนข้อของแบบทดสอบ
หมายถึง ความแปรปรวนของแบบทดสอบรายข้อ
หมายถึง ความแปรปรวนของแบบทดสอบทั3งฉบับ

บทที$ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลตามลําดับวัตถุประสงค์
การนําเสนอผลการประเมิ นโครงการฟื4 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสําหรั บ
นักเรี ยน โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ ซึI งผูว้ จิ ยั จัดทําได้ลาํ ดับการนําเสนอ ดังนี4
ส่ วนทีI 1 ผลการประเมิ นโครงการฟื4 นฟู สมรรถภาพและสุ ขอนามัยสําหรั บ
นักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่โดยใช้แบบจําลอง CIPP แบ่งออกเป็ น 5 ตอน ตามจุดมุ่งหมาย
ของการประเมินโครงการ คือ
ตอนทีI 1 ผลการประเมินด้านบริ บทของโครงการฟื4 นฟูสมรรถภาพและ
สุ ขอนามัยสําหรับนักเรี ยน โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่
ตอนทีI 2 ผลการประเมินด้านปั จจัยนําเข้าของโครงการฟื4 นฟูสมรรถภาพ
และสุ ขอนามัยสําหรับนักเรี ยน โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่
ตอนทีI 3 ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการฟื4 นฟูสมรรถภาพ
และสุ ขอนามัยสําหรับนักเรี ยน โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่
ตอนทีI 4 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการฟื4 นฟูสมรรถภาพและ
สุ ขอนามัยสําหรับนักเรี ยน โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่
4.1 การประเมินการมีส่วนร่ วมของชุมชน หน่ วยบริ การสุ ขภาพ
กับสถานศึกษา จากผูป้ กครอง และนักเรี ยน ทีIมีต่อโครงการฟื4 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสําหรับ
นักเรี ยน โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่
4.2 การประเมิ นความพึงพอใจของชุ มชน จากผูป้ กครอง และ
นักเรี ยน ทีI มีต่อโครงการฟื4 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสําหรั บนักเรี ยน โรงเรี ยนศรี สังวาลย์
เชียงใหม่
ตอนทีI 5 ผลการประเมิ น ภาพรวม ทั4 ง 4 ด้ า น ของโครงการฟื4 นฟู
สมรรถภาพและสุ ขอนามัยสําหรับนักเรี ยน โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่
ส่ วนทีI 2 ผลการเสนอแนวทางการพัฒนาการดําเนิ นงานของโครงการฟื4 นฟู
สมรรถภาพและสุ ขอนามัยสําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่
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ตอนที? 1 ผลการประเมินด้ านบริบทของโครงการฟืC นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสํ าหรับนักเรียน
โรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่
ตารางที? 4.1 แสดงค่ าเฉลี?ย ส่ วนเบี? ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมด้ านบริ บทของ
โครงการฟืC นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัย ตามความคิดเห็นของ ครู บุคลากรทางการศึ กษา และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัCนพืนC ฐาน และผู้ปกครอง
เกณฑ์
ค่ าเฉลีย? ส่ วนเบี?ยงเบน ระดับ
ผลการ
ด้ านบริบทหรื อสภาพแวดล้ อม
มาตรฐาน
ความ
การ
("𝒙)
ประเมิน
(S.D.)
เหมาะสม ประเมิน
1. โครงการสอดคล้องกับการจัด
3.89
0.32
มาก
𝑥̅ >3.51 เหมาะสม
การศึกษาสําหรับนักเรี ยนพิการ
และนโยบายระดับชาติ
2. โครงการนี4เหมาะสมและ
3.52
0.67
มาก
𝑥̅ >3.51 เหมาะสม
สอดคล้องกับบริ บททางสังคม
3. แผนการดําเนินงาน เป็ นลาย
3.54
0.81
มาก
𝑥̅ >3.51 เหมาะสม
ลักษณ์อกั ษร นําไปสู่ การ
ปฏิบตั ิงานได้จริ ง
4. หัวหน้าฝ่ ายแผนการดําเนินงาน
3.55
0.59
มาก
𝑥̅ >3.51 เหมาะสม
มาปรับใช้ได้ อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับบริ บทของ
สถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ มี
3.62
0.68
มาก
𝑥̅ >3.51 เหมาะสม
ความชัดเจน นําไปสู่ การปฏิบตั ิได้
จริ ง
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.78
0.47
มาก
𝑥̅ >3.51 เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการ และ
สภาพการณ์ของนักเรี ยน
7. โครงการสอดคล้องกับสภาพ
3.66
0.72
มาก
𝑥̅ >3.51 เหมาะสม
ความต้องการและสามารถส่ งเสริ ม
คุณภาพชีวติ นักเรี ยน
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ตารางทีI 4.1 (ต่อ)
ด้ านบริบทหรื อสภาพแวดล้ อม
8. โครงการนี4เหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริ บททางสังคม
โครงการสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์และนโยบายของสํานัก
บริ หารงานการศึกษาพิเศษ
9. โครงการสอดคล้องกับนโยบาย
การดําเนินงานของโรงเรี ยนศรี
สังวาลย์เชียงใหม่
10. โครงการเอื4อต่อการพัฒนา
ระบบดูแลนักเรี ยนอย่างต่อเนืIอง
ค่ าเฉลีย? รวม

ค่ าเฉลีย?
("𝒙)
3.55

ส่ วนเบี?ยงเบน ระดับ
เกณฑ์
ผลการ
มาตรฐาน
ความ
การ
ประเมิน
(S.D.)
เหมาะสม ประเมิน
0.87
มาก
𝑥̅ >3.51 เหมาะสม

3.58

0.77

มาก

𝑥̅ >3.51 เหมาะสม

3.53

0.85

มาก

𝑥̅ >3.51 เหมาะสม

3.62

0.17

มาก

𝑥̅ >3.51 เหมาะสม

จากตารางทีI 4.1 พบว่า ผลการประเมินด้านบริ บทหรื อสภาพแวดล้อมของโครงการ
ตามความคิดเห็ นของครู และบุคลากรทางการศึ กษา ในภาพรวมเห็ นว่า มี ความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก เมืIอพิจารณาผลการประเมินในแต่ละเรืI อง พบว่า มีค่าเฉลีIยสู งสุ ดอันดับแรก คือประเด็น
โครงการสอดคล้องกับการจัดการศึ กษาสําหรั บนักเรี ยนพิการและนโยบายระดับชาติ (𝑥̅ =3.89,
S.D.=0.32) รองลงมาคื อประเด็นวัตถุ ประสงค์ของโครงการ สอดคล้องกับความต้องการ และ
สภาพการณ์ ของนักเรี ยน (𝑥!=3.78, S.D.=0.47) และประเด็นโครงการสอดคล้องกับสภาพความ
ต้องการและสามารถส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตนักเรี ยน (𝑥!=3.66, S.D.=0.72) ตามลําดับ และส่ วนผลการ
ประเมิ น ทีI มี ผ ลน้อ ยทีI สุ ด คื อ ประเด็ น โครงการนี4 เหมาะสมและสอดคล้อ งกับ บริ บ ททางสั ง คม
(𝑥!=3.52, S.D.=0.67) รองลงมา คือประเด็นโครงการ เอื4 อต่อการ พัฒนาระบบดู แลนักเรี ยนอย่าง
ต่อเนืI อง (𝑥!=3.53, S.D.=0.85) และประเด็นแผนการดําเนิ นงาน เป็ นลายลักษณ์อกั ษร นําไปสู่ การ
ปฏิบตั ิงานได้จริ ง (𝑥!=3.54, S.D.=0.81) ตามลําดับ
กล่าวโดยสรุ ป ด้านบริ บทของโครงการฟื4 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสําหรับ
นักเรี ยน โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั4น
พื4นฐาน เห็นว่ามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับ มาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรืI อง
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ตอนที? 2 ผลการประเมินด้ านปั จจัยนําเข้ าของโครงการฟืC นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสํ าหรั บ
นักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่
ตารางที? 4.2 แสดงค่ าเฉลีย? ส่ วนเบี?ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมด้ านปัจจัยนําเข้ าของ
โครงการฟืC นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัย ตามความคิดเห็นของครู บุคลากรทางการศึ กษา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ส่ วนเบี?ยงเบน ระดับ
เกณฑ์
ค่ าเฉลีย?
ผลการ
ด้ านปัจจัยนําเข้ า
มาตรฐาน
ความ
การ
(𝒙! )
ประเมิน
(S.D.)
เหมาะสม ประเมิน
1. มีบุคลากรปฏิบตั ิงานใน
3.52
0.77
มาก
𝑥̅ >3.51 เหมาะสม
โครงการเพียงพอ
2. บุคลากรมีศกั ยภาพ มีทกั ษะใน
4.81
0.39
มากทีIสุด 𝑥̅ >3.51 เหมาะสม
การปฏิบตั ิงานตามโครงการ
3. บุคลากรได้รับการพัฒนา
4.44
0.54
มาก
𝑥̅ >3.51 เหมาะสม
สมรรถนะ องค์ความรู ้ ในการ
ปฏิบตั ิงานโครงการอย่างต่อเนืIอง
4. มีทีมสหวิชาชีพ ประสานความ
4.75
0.43
มากทีIสุด 𝑥̅ >3.51 เหมาะสม
ร่ วมมือเพืIอดําเนินงานตาม
โครงการ
5. งบประมาณในการบริ หาร
4.03
0.68
มาก
𝑥̅ >3.51 เหมาะสม
จัดการ การดูแลนักเรี ยนมีความ
เหมาะสม
6. มีสืIอและอุปกรณ์ การดูแลฟื4 นฟู 4.26
0.85
มาก
𝑥̅ >3.51 เหมาะสม
สมรรถภาพและสุ ขอนามัย ทีI
ทันสมัยและเพียงพอ
7. มีฐานข้อมูลของนักเรี ยน
4.43
0.75
มาก
𝑥̅ >3.51 เหมาะสม
8. มีแผนงานโครงการดูแล
4.53
0.71
มากทีIสุด 𝑥̅ >3.51 เหมาะสม
นักเรี ยนครอบคลุม 4 มิติ ด้านกาย
จิต สังคม และปั ญญา
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ตารางทีI 4.2 (ต่อ)
ด้ านปัจจัยนําเข้ า
9. แผนงาน/ โครงการในการ
ดําเนินงาน ได้มาจากผูท้ ีIมีส่วน
เกีIยวข้องกับการดูแลนักเรี ยน
10. แผนงาน/โครงการสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์โครงการ
11. ผูน้ าํ มีการวางแผนและกําหนด
เป้าหมายในการดูแลนักเรี ยน
12. ผูน้ าํ มีกลยุทธ์การประสานงาน
สร้างทีมงานและเครื อข่ายในการ
ดูแลนักเรี ยน
ค่ าเฉลีย? รวม

ค่ าเฉลีย?
(𝒙! )
4.46

ส่ วนเบี?ยงเบน ระดับ
เกณฑ์
ผลการ
มาตรฐาน
ความ
การ
ประเมิน
(S.D.)
เหมาะสม ประเมิน
0.69
มาก
𝑥̅ >3.51 เหมาะสม

4.34

0.79

มาก

𝑥̅ >3.51 เหมาะสม

4.28

0.85

มาก

𝑥̅ >3.51 เหมาะสม

4.38

0.77

มาก

𝑥̅ >3.51 เหมาะสม

4.35

0.13

มาก

𝑥̅ >3.51 เหมาะสม

จากตารางทีI 4.2 พบว่า ผลการประเมินด้านปั จจัยนําเข้าของโครงการ ตามความ
คิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวมเห็นว่า มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก เมืIอ
พิจารณาผลการประเมิ นในแต่ละเรืI อง พบว่า มี ค่าเฉลีI ยสู งสุ ดอันดับแรก คื อประเด็นบุคลากรมี
ศัก ยภาพ มี ท ัก ษะในการปฏิ บ ัติ ง านตามโครงการ (𝑥!=4.81, S.D.=0.39) รองลงมาคื อ ประเด็น มี
ที ม สหวิ ช าชี พ ประสานความร่ ว มมื อ เพืI อ ดํา เนิ น งานตามโครงการ ( 𝑥!=4.75, S.D.=0.43) และ
ประเด็นมีแผนงานโครงการดูแลนักเรี ยนครอบคลุม 4 มิติ ด้านกาย จิต สังคมและปั ญญา (𝑥!=4.53,
S.D.=0.71) ตามลําดับ ส่ วนประเด็นทีIมีผลการประเมินน้อยทีIสุด คือประเด็นมีบุคลากรปฏิบตั ิงาน
ในโครงการเพียงพอ (𝑥!=3.52, S.D.=0.77) รองลงมาคือประเด็นงบประมาณในการบริ หารจัดการ
การดู แลนักเรี ยนมี ความเหมาะสม (𝑥!=4.03, S.D.=0.68) และประเด็นมี สืIอและอุปกรณ์ การดู แล
ฟื4 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยทีIทนั สมัยและเพียงพอ (𝑥!=4.26, S.D.=0.85) ตามลําดับ
กล่ าวโดยสรุ ป ด้านปั จจัยนําเข้าของโครงการฟื4 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัย
สําหรั บนักเรี ยน โรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชี ยงใหม่ ครู บุ คลากรทางการศึ กษา และคณะกรรมการ
สถานศึกษา เห็นว่ามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับ มาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรืI อง
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ตอนที? 3 ผลการประเมินด้ านกระบวนการของโครงการฟืC นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสํ าหรั บ
นักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่
ตารางที? 4.3 แสดงค่ าเฉลีย? ส่ วนเบี?ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมด้ านกระบวนการของ
โครงการฟืC นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสํ าหรับนักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่ ตามความ
คิดเห็นของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ส่ วนเบี?ยงเบน ระดับ
เกณฑ์
ค่ าเฉลีย?
ผลการ
ด้ านกระบวนการ
มาตรฐาน
ความ
การ
(𝒙! )
ประเมิน
(S.D.)
เหมาะสม ประเมิน
1. จัดทําแผนปฏิบตั ิงาน จากผูม้ ี
4.84
0.37
มากทีIสุด 𝑥!>3.51 เหมาะสม
ส่ วนเกีIยวข้อง
!>3.51 เหมาะสม
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทีI
4.33
0.74
มาก
𝑥
ปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนืIอง
!>3.51 เหมาะสม
3. มีการประสานงานและร่ วมมือ
4.36
0.90
มาก
𝑥
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และ
ชุมชน เป็ นอย่างดี
4. จัดทําหน่วยดูแลฉุกเฉิ นสําหรับ
4.79
0.40
มากทีIสุด 𝑥!>3.51 เหมาะสม
ดูแลนักเรี ยน อย่างต่อเนืIอง
!>3.51 เหมาะสม
5. บุคลากรทีIรับผิดชอบงานดูแล
3.52
0.77
มาก
𝑥
นักเรี ยนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนืIอง
6. กําหนดหน่วยงาน/ทีมงาน
4.55
0.74
มากทีIสุด 𝑥!>3.51 เหมาะสม
ผูร้ ับผิดชอบระบบข้อมูล
!>3.51 เหมาะสม
7. จัดทําคําสังI คณะทํางานดูแล
4.01
0.89
มาก
𝑥
นักเรี ยนจากภาคีเครื อข่ายทุกภาค
ส่ วน
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ตารางทีI 4.3 (ต่อ)
ด้ านกระบวนการ
8. คําสังI กําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานชัดเจนและเหมาะสม
กับบทบาท
9. มีแผนการติดตาม ประเมินผล
การดําเนินงาน
10. จัดทํารายงานการดูแลนักเรี ยน
อย่างต่อเนืIอง สมํIาเสมอ
11. มีทีมงาน ติดตามเยียI มนักเรี ยน
12. จัดทําเวทีแลกเปลีIยนเรี ยนรู ้
ร่ วมกันของเครื อข่ายในการดูแล
นักเรี ยน
13. จัดทํานโยบายการดูแลนักเรี ยน
ในสถานศึกษาและทีIบา้ นชัดเจน
14. ดูแลนักเรี ยนทีIบา้ น Home
Health Care โดยทีมสหสาขา
วิชาชีพ อย่างต่อเนืIอง
15. จัดบริ การส่ งเสริ มทันตสุ ขภาพ
แก่นกั เรี ยนทุกกลุ่ม
16. พัฒนาศักยภาพการดูแล
นักเรี ยนแก่ครอบครัว/ชุมชน แบบ
มีส่วนร่ วม
17. มีระบบส่ งต่อและติดตาม
นักเรี ยนไปยังเครื อข่ายบริ การ ใน
การดูแลต่อเนืIองทีIบา้ น

ค่ าเฉลีย?
(𝒙! )
4.36

ส่ วนเบี?ยงเบน ระดับ
เกณฑ์
ผลการ
มาตรฐาน
ความ
การ
ประเมิน
(S.D.)
เหมาะสม ประเมิน
!>3.51 เหมาะสม
0.76
มาก
𝑥

4.59

0.67

มากทีIสุด 𝑥!>3.51 เหมาะสม

4.61

0.64

มากทีIสุด 𝑥!>3.51 เหมาะสม

4.20
4.48

0.93
0.74

มาก
มาก

!>3.51 เหมาะสม
𝑥

4.39

0.75

มาก

!>3.51 เหมาะสม
𝑥

4.70

0.58

มากทีIสุด 𝑥!>3.51 เหมาะสม

4.80

0.40

มากทีIสุด 𝑥!>3.51 เหมาะสม

4.39

0.77

มาก

!>3.51 เหมาะสม
𝑥

3.74

0.85

มาก

!>3.51 เหมาะสม
𝑥

!>3.51 เหมาะสม
𝑥
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ตารางทีI 4.3 (ต่อ)
ด้ านกระบวนการ

ค่ าเฉลีย?
(𝒙! )

ส่ วนเบี?ยงเบน ระดับ
เกณฑ์
ผลการ
มาตรฐาน
ความ
การ
ประเมิน
(S.D.)
เหมาะสม ประเมิน
!>3.51 เหมาะสม
0.88
มาก
𝑥

18. โรงเรี ยนกําหนดเป้าหมาย กล
4.26
ยุทธ์และแผนปฏิบตั ิงานครอบคลุม
4 มิติ
!>3.51 เหมาะสม
19. มีการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
4.24
0.79
มาก
𝑥
แวดล้อมทีIเอื4อต่อการใช้บริ การใน
หน่วยงานและในชุมชน
20. วิเคราะห์และแลกเปลีIยนข้อมูล 4.80
0.40
มากทีIสุด 𝑥!>3.51 เหมาะสม
นักเรี ยนร่ วมกันระหว่างหน่วย
บริ การสุ ขภาพกับสถานศึกษา
! >3.51 เหมาะสม
ค่ าเฉลีย? รวม
4.40
0.17
มาก
𝒙
จากตารางทีI 4.3 พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ ตามความ
คิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวมเห็นว่า มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก เมืIอ
พิ จ ารณาผลการประเมิ น ในแต่ ล ะเรืI อ ง พบว่ า มี ค่ า เฉลีI ย สู ง สุ ด อัน ดับ แรก คื อ ประเด็ น จัด ทํา
แผนปฏิ บตั ิ งาน จากผูม้ ี ส่วนเกีI ยวข้อง (𝑥!=4.84, S.D.=0.37) รองลงมาคื อประเด็นวิเคราะห์ และ
แลกเปลีIยนข้อมูลนักเรี ยนร่ วมกันระหว่างหน่วยบริ การสุ ขภาพกับสถานศึกษา (𝑥!=4.80, S.D.=0.40)
และประเด็นจัดบริ การส่ งเสริ มทันตสุ ขภาพแก่ นักเรี ยนทุกกลุ่ม (𝑥!=4.80, S.D.=0.40) ตามลําดับ
ส่ วนประเด็นทีI มีค่าเฉลีI ยน้อยทีI สุด คื อประเด็นบุคลากรทีI รับผิดชอบงานดู แลนักเรี ยนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนืI อง (𝑥!=3.52, S.D.=0.77) รองลงมาคือประเด็นมีระบบส่ งต่อและติดตาม
นักเรี ยนไปยังเครื อข่ายบริ การ ในการดูแลต่อเนืI องทีIบา้ น (𝑥!=3.74, S.D.=0.85) และประเด็นจัดทํา
คําสัIงคณะทํางานดูแลนักเรี ยนจากภาคีเครื อข่ายทุกภาคส่ วน (𝑥!=4.01, S.D.=0.89) ตามลําดับ กล่าว
โดยสรุ ป ด้านกระบวนการของโครงการฟื4 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสําหรับนักเรี ยน โรงเรี ยน
ศรี สังวาลย์เชี ยงใหม่ ของครู และบุคลากรทางการศึกษา เห็นว่ามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับ มาก
และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรืI อง
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ตอนที? 4 ผลการประเมินด้ านผลผลิตของโครงการฟืC นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสํ าหรับนักเรียน
โรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่ ของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน
ตารางที? 4.4 แสดงค่ าเฉลี?ย ส่ วนเบี?ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมด้ านผลผลิตของ
โครงการฟืC นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสํ าหรับนักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่ ตามความ
คิดเห็นของ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง
ส่ วนเบี?ยงเบน ระดับ
เกณฑ์
ค่ าเฉลีย?
ผลการ
ด้ านผลผลิต
มาตรฐาน
ความ
การ
(𝒙! )
ประเมิน
(S.D.)
เหมาะสม ประเมิน
1. ด้านการมีส่วนร่ วม
1.1 ชุมชนร่ วมกับสถานศึกษา
4.82
0.40
มากทีIสุด 𝑥!>3.51 เหมาะสม
หน่วยบริ การสุ ขภาพ วิเคราะห์
ค้นหาปัญหาและการดูแลนักเรี ยน
!>3.51 เหมาะสม
1.2 ชุมชนร่ วมกับสถานศึกษา
4.27
0.74
มาก
𝑥
หน่วยบริ การสุ ขภาพ วาง
นโยบาย/แผนงานดูแลนักเรี ยน
อย่างต่อเนืIอง
1.3 ชุมชนร่ วมกับสถานศึกษา
4.80
0.40
มากทีIสุด 𝑥!>3.51 เหมาะสม
หน่วยบริ การสุ ขภาพ ร่ วม
ดําเนินงานดูแลนักเรี ยนอย่าง
ต่อเนืIอง
!>3.51 เหมาะสม
1.4 ชุมชนร่ วมกับสถานศึกษา
4.19
0.91
มาก
𝑥
หน่วยบริ การสุ ขภาพ ร่ วมติดตาม
ประเมินผลการดูแลนักเรี ยนอย่าง
ต่อเนืIอง
2. ด้านความพึงพอใจ
2.1 ความพึงพอใจต่อการดูแล
4.60
0.71
มากทีIสุด 𝑥!>3.51 เหมาะสม
สุ ขภาพและช่วยเหลือนักเรี ยนใน
ชุมชน
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ตารางทีI 4.4 (ต่อ)
ด้ านผลผลิต

ค่ าเฉลีย?
(𝒙! )

ส่ วนเบี?ยงเบน ระดับ
เกณฑ์
ผลการ
มาตรฐาน
ความ
การ
ประเมิน
(S.D.)
เหมาะสม ประเมิน
!>3.51 เหมาะสม
0.80
มาก
𝑥

2.2 ความพึงพอใจต่อทักษะ
4.24
ความรู ้ สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในครอบครัว ตนเองได้
!>3.51 เหมาะสม
2.3 ความพึงพอใจต่อการสร้าง
3.70
0.70
มาก
𝑥
ขวัญและกําลังใจการดูแลนักเรี ยน
ในชุมชน
2.4 ความพึงพอใจต่อการมีส่วน
4.80
0.40
มากทีIสุด 𝑥!>3.51 เหมาะสม
ร่ วมของชุมชน หน่วยบริ การ
สุ ขภาพ ในการดูแลนักเรี ยน
! >3.51 เหมาะสม
ค่ าเฉลีย? รวม
4.43
0.19
มาก
𝒙
จากตารางทีI 4.5 พบว่า ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ตามความคิดเห็น
ของครู และบุคลากรทางการศึกษา ผูป้ กครอง และนักเรี ยน ในภาพรวมเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก เมืI อพิจารณาผลการประเมิ นในแต่ละเรืI อง พบว่า ด้านผลผลิ ต ด้านการมี ส่วนร่ วม
ค่าเฉลีIยสู งสุ ดอันดับแรก คือ ประเด็นชุ มชนร่ วมกับสถานศึกษา หน่ วยบริ การสุ ขภาพ วิเคราะห์
ค้น หาปั ญ หาและการดู แ ลนัก เรี ย น ( 𝑥!=4.82, S.D.=0.40) รองลงมา คื อ ประเด็ น ชุ ม ชนร่ ว มกับ
สถานศึกษา หน่ วยบริ การสุ ขภาพ ร่ วมดําเนิ นงานดูแลนักเรี ยนอย่างต่อเนืI อง (𝑥!=4.80, S.D.=0.40)
ค่ า เฉลีI ย น้อ ยทีI สุ ด คื อ ประเด็ น ชุ ม ชนร่ ว มกับ สถานศึ ก ษา หน่ ว ยบริ ก ารสุ ข ภาพ ร่ ว มติ ด ตาม
ประเมิ นผลการดู แลนักเรี ยนอย่างต่อเนืI อง (𝑥!=4.19, S.D.=0.91) และด้านความพึงพอใจ ค่าเฉลีI ย
สู งสุ ดอันดับแรก คือประเด็นความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่ วมของชุมชน หน่ วยบริ การสุ ขภาพ ใน
การดูแลนักเรี ยน (𝑥!=4.80, S.D.=0.40) รองลงมา คือความพึงพอใจต่อการดูแลสุ ขภาพและช่วยเหลือ
นักเรี ยนในชุ มชน (𝑥!=4.60, S.D.=0.71) ค่าเฉลีIยน้อยทีIสุด คือประเด็นความพึงพอใจต่อการสร้ าง
ขวัญและกําลังใจการดูแลนักเรี ยนในชุมชน (𝑥!=3.70, S.D.=0.70) ตามลําดับ และโดยรวมทางด้าน
ผลผลิต ประเด็นชุ มชนร่ วมกับสถานศึกษา หน่ วยบริ การสุ ขภาพ วิเคราะห์ ค้นหาปั ญหาและการ
ดูแลนักเรี ยนมีค่าเฉลีIยสู งสุ ด คือ 4.82 ค่าส่ วนเบีIยงเบนมาตรฐาน คือ 0.40 และเมืIอจําแนกเป็ นรายข้อ
พบว่า ทุกข้ออยูใ่ นระดับมากขึ4นไป
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กล่าวโดยสรุ ป ด้านผลผลิตของโครงการฟื4 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสําหรับ
นักเรี ยน โรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชี ยงใหม่ ของครู บุ คลากรทางการศึ กษา นักเรี ยน คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผูป้ กครอง เห็นว่ามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับ มาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุก
เรืI อง
ตอนที? 5 ผลการประเมินภาพรวม ทัCง 4 ด้ าน ของโครงการฟืC นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสํ าหรับ
นักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่
ตารางที? 4.5 แสดงค่ าเฉลีย? และส่ วนเบี?ยงเบนมาตรฐาน ของการประเมินโครงการฟืC นฟูสมรรถภาพ
และสุ ขอนามัยสํ าหรับนักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่ ภาพรวม 4 ด้ าน
ค่ าเฉลีย?
ส่ วนเบี?ยงเบน
ผลการ
ที?
ภาพรวมทัCง 4 ด้ าน
(𝒙! )
มาตรฐาน (S.D.)
ประเมิน
1
ด้านบริ บทหรื อ
3.62
0.17
มาก
สภาพแวดล้อม
2
ด้านปัจจัยนําเข้า
4.35
0.13
มาก
3
ด้านกระบวนการ
4.40
0.17
มาก
4
ด้านผลผลิต
4.43
0.19
มาก
รวม
4.20
0.02
มาก
จากตารางทีI 4.5 พบว่า การประเมิ นโครงการนําร่ องฟื4 นฟูสมรรถภาพนักเรี ยนและ
สุ ขอนามัย พบว่า ความคิดเห็นเกีIยวกับโครงการในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑥!=4.20, S.D.=0.02)
โดยในด้านกระบวนการมีค่าเฉลีIยสู งทีIสุด (𝑥!=4.40, S.D.=0.17) และด้านบริ บทหรื อสภาพแวดล้อม
มีค่าเฉลีIยน้อยทีIสุด (𝑥!=3.62, S.D.=0.17)
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ส่ วนที? 2 แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของโครงการฟืC นฟูสมรรถภาพและ
สุ ขอนามัยสํ าหรับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่
ผู ้วิ จัย ได้ ท ํา การรวบรวมข้อ เสนอแนะจากผลการประเมิ น โครงการฟื4 นฟู
สมรรถภาพและสุ ขอนามัยสําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชียงใหม่ทาํ การสรุ ป และวิเคราะห์
ผลเพืI อเสนอแนวทางการพัฒนาการดําเนิ นงานของโครงการฟื4 นฟู สมรรถภาพและสุ ขอนามัย
สําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ สามารถสรุ ปได้ ดังนี4\
1. ด้านบริ บทสภาพแวดล้อม
1.1 โครงการมีความสอดคล้องกับการจัดการศึกษาสําหรับนักเรี ยนพิการ
และนโยบายระดับชาติ แต่ควรให้มีการจัดทําโครงการแนะแนวหรื อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการ
สร้ า งอาชี พ ให้มี ค วามหลากหลายเพิI ม มากขึ4 น เพืI อ ส่ ง เสริ ม การสร้ า งอาชี พ หลัง จากการฟื4 นฟู
สมรรถภาพและสุ ขอนามัยให้แก่นกั เรี ยนรวมทั4งผูป้ กครองหรื อผูด้ ูแลเพิIมเติมด้วย
2. ด้านปัจจัยนําเข้า
2.1 ควรจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์/เครืI องมือทีIช่วยอํานวยความสะดวก
เพืIอช่วยในการฟื4 นฟูสมรรถภาพนักเรี ยนเพิIมมากขึ4น
2.2 ควรมีการพัฒนาศักยภาพและความรู ้เพืIอพัฒนาขีดความสามารถใน
การฟื4 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสําหรับนักเรี ยน ของแต่ละหน่วยงาน/ภาคส่ วนทีIเกีIยวข้องเพืIอ
เตรี ยมพร้อมต่อการรองรับสถานการณ์ สภาพปั ญหาและสภาพความพิการของนักเรี ยนทีIมีความ
แตกต่างกัน
2.3 ควรเพิIมสืI อและอุปกรณ์ การดู แลฟื4 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัย
ทีIทนั สมัยและเพียงพอต่อการการฟื4 นฟูสมรรถภาพนักเรี ยนเพิIมมากขึ4น
2.4 ควรจัด ทํา แผนหรื อ กิ จ กรรมทีI เ อื4 อ หรื อ ขอรั บ การสนับ สนุ น จาก
หน่วยงานอืIนเพิIมเติม
3. ด้านกระบวนการ
3.1 ควรมี ก ารพัฒ นาแนวทางและมี ก ารจัด กิ จ กรรมเกีI ย วกับ การสร้ า ง
ความรู ้ความเข้าใจจากการดําเนิ นโครงการให้แก่ผูด้ ูแลและผูป้ กครองของนักเรี ยนด้วย เพืIอให้เกิด
การฟื4 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัย เช่ น การดูแลแผลกดทับ การดูแลสายสวนปั สสาวะ การทํา
กายภาพ บําบัด กิจกรรมบําบัด รวมทั4งด้านสุ ขภาพจิตสําหรับนักเรี ยนได้ ในช่วงปิ ดภาคการศึกษา
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3.2 ควรมี ก ารจัด ที ม สหวิ ช าชี พ เข้า เตรี ย มเยีI ย มบ้า นนัก เรี ย น เพืI อ ให้
คําแนะนําด้านการบริ การสุ ขภาพแก่ผดู ้ ูแลและผูป้ กครองให้ครอบคลุมนักเรี ยนทั4งหมด โดยเฉพาะ
นักเรี ยนกลุ่มทีIตอ้ งการผูด้ ูแลอย่างใกล้ชิด
3.3 ควรมีการจัดทําเวทีแลกเปลีIยนเรี ยนรู ้ร่วมกันของเครื อข่ายในการดูแล
นักเรี ยนร่ วมกับผูป้ กครองและชุมชนมากขึ4น
4. ด้านผลผลิต
4.1 ควรจัด ให้มี ก ารดํา เนิ น โครงการต่ อ ไป เพืI อ ฟื4 นฟู ส มรรถภาพและ
สุ ขอนามัยสําหรับนักเรี ยนได้อย่างต่อเนืIอง
4.2 ควรมีการเสริ มสร้างภาคีเครื อข่ายทั4งภาครัฐและภาคเอกชนเพืIอช่วย
ในการช่วยพัฒนาและจัดทําแผนแบบบูรณาการเพืIอให้เกิดประสิ ทธิภาพและเป็ นระบบ สามารถเป็ น
โครงการต้นแบบได้ต่อไป

บทที$ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การสรุ ปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัย
สําหรั บนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชี ยงใหม่ โดยใช้แบบจําลอง CIPP ผูว้ ิจยั สรุ ปผลการประเมิ น
ตามลําดับดังนี8
ส่ ว นทีL 1 ผลการประเมิ น โครงการฟื8 นฟู ส มรรถภาพและสุ ข อนามัย สํา หรั บ
นักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชียงใหม่โดยใช้แบบจําลอง CIPP แบ่งออกเป็ น 5 ตอน ตามจุดมุ่งหมาย
ของการประเมินโครงการ คือ
ส่ ว นทีL 2 ผลการเสนอแนวทางการพัฒ นาการดํา เนิ น งานของโครงการฟื8 นฟู
สมรรถภาพและสุ ขอนามัยสําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่
5.1 สรุปผลการวิจยั
ส่ วนทีL 1 ผลการประเมินโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสําหรับนักเรี ยน
โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่โดยใช้แบบจําลอง CIPP
ตอนทีL 1 ผลการประเมิ น ด้า นบริ บทของโครงการฟื8 นฟู ส มรรถภาพและ
สุ ขอนามัยสําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่
พบว่า ด้านบริ บทหรื อสภาพแวดล้อม มีค่าเฉลีLยสู งสุ ดอันดับแรก คือประเด็น
โครงการสอดคล้องกับการจัดการศึกษาสําหรับนักเรี ยนพิการและนโยบายระดับชาติ รองลงมาคือ
ประเด็นวัตถุประสงค์ของโครงการ สอดคล้องกับความต้องการและสภาพการณ์ของนักเรี ยน และ
ประเด็ น โครงการสอดคล้อ งกับ สภาพความต้อ งการและสามารถส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต นัก เรี ย น
ตามลําดับ และส่ วนผลการประเมินทีLมีผลน้อยทีLสุดคือประเด็นโครงการเหมาะสมสอดคล้องกับบริ บท
สังคมรองลงมา คือประเด็นโครงการเอื8อต่อการพัฒนาระบบดูแลนักเรี ยนอย่างต่อเนืL อง และประเด็น
แผนการดําเนินงาน เป็ นลายลักษณ์อกั ษร นําไปสู่ การปฏิบตั ิงานได้จริ ง ตามลําดับ
กล่าวโดยสรุ ป ด้านบริ บทของโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัย
สําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เห็นว่าความเหมาะสมอยู่
ในระดับ มาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรืL อง
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ตอนทีL 2 ผลการประเมิ น ด้า นปั จ จัย นํา เข้า ของโครงการฟื8 นฟู ส มรรถภาพและ
สุ ขอนามัยสําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่
พบว่ า ด้า นปั จ จัย นํา เข้า มี ค่ า เฉลีL ย สู ง สุ ด อัน ดับ แรก คื อ ประเด็ น บุ ค ลากรมี
ศักยภาพ มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานตามโครงการ รองลงมาคือประเด็นมีทีมสหวิชาชีพ ประสานความ
ร่ วมมือเพืLอดําเนิ นงานตามโครงการ และประเด็นมีแผนงานโครงการดูแลนักเรี ยนครอบคลุม 4 มิติ
ด้านกาย จิ ต สังคมและปั ญญา ตามลําดับ ส่ วนประเด็นทีL มีผลการประเมินน้อยทีL สุด คือประเด็นมี
บุ คลากรปฏิ บตั ิ งานในโครงการเพี ยงพอ รองลงมาคื อประเด็นงบประมาณในการบริ หารจัดการ
โครงการมีความเพียงพอ และประเด็นมีสืLอและอุปกรณ์ การดูแลฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัย ทีL
ทันสมัยและเพียงพอ ตามลําดับ
กล่าวโดยสรุ ป ด้านปั จจัยนําเข้าของโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัย
สําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เห็นว่าความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรืL อง
ตอนทีL 3 ผลการประเมิ น ด้า นกระบวนการของโครงการฟื8 นฟู ส มรรถภาพและ
สุ ขอนามัยสําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่
พบว่า มีค่าเฉลีLยสู งสุ ดอันดับแรก คือประเด็นจัดทําแผนปฏิบตั ิงาน จากผูม้ ีส่วน
เกีLยวข้อง รองลงมาคือประเด็นวิเคราะห์และแลกเปลีLยนข้อมูลนักเรี ยนร่ วมกันระหว่างหน่ วยบริ การ
สุ ขภาพกับสถานศึกษา และประเด็นจัดบริ การส่ งเสริ มทันตสุ ขภาพแก่นกั เรี ยนทุกกลุ่ม ตามลําดับ
ส่ วนประเด็นทีLมีค่าเฉลีLยน้อยทีLสุด คือประเด็นบุคลากรทีLรับผิดชอบงานดูแลนักเรี ยนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนืL อง รองลงมาคือประเด็นมีระบบส่ งต่อและติดตาม นักเรี ยนไปยังเครื อข่ายบริ การ
ในการดูแลต่อเนืL องทีLบา้ น และประเด็นจัดทําคําสัLงคณะทํางานดูแลนักเรี ยนจากภาคีเครื อข่ายทุกภาค
ส่ วน
กล่าวโดยสรุ ป ด้านกระบวนการของโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัย
สําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เห็นว่าความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรืL อง
ตอนทีL 4 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัย
สําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่
4.1 ด้านการมีส่วนร่ วมของชุมชน หน่วยบริ การสุ ขภาพ กับสถานศึกษา ค่าเฉลีLย
สู งสุ ดอันดับแรก คือประเด็นชุมชนร่ วมกับสถานศึกษา หน่วยบริ การสุ ขภาพ วิเคราะห์ ค้นหาปั ญหา
และการดู แลนักเรี ยน รองลงมา คื อประเด็นชุ มชนร่ วมกับสถานศึ กษา หน่ วยบริ การสุ ขภาพ ร่ วม
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ดําเนิ นงานดูแลนักเรี ยนอย่างต่อเนืL อง ค่าเฉลีLยน้อยทีLสุด คือประเด็นชุมชนร่ วมกับสถานศึกษา หน่วย
บริ การสุ ขภาพ ร่ วมติดตาม ประเมินผลการดูแลนักเรี ยนอย่างต่อเนืLอง
กล่ า วโดยสรุ ป ด้า นผลผลิ ต ของโครงการฟื8 นฟู ส มรรถภาพและสุ ข อนามัย
สําหรั บนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชี ยงใหม่ การมี ส่วนร่ วมของชุ มชน หน่ วยบริ การสุ ขภาพ กับ
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรี ยน เห็นว่าความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก และ
ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรืL อง
4.2 การประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน ค่ า เฉลีL ย สู ง สุ ด
อันดับแรก คือประเด็นความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่ วมของชุมชน หน่ วยบริ การสุ ขภาพ ในการดูแล
นักเรี ยน รองลงมา คือความพึงพอใจต่อการดูแลสุ ขภาพและช่วยเหลือนักเรี ยนในชุมชน ค่าเฉลีLยน้อย
ทีLสุด คือประเด็นความพึงพอใจต่อการสร้างขวัญและกําลังใจการดูแลนักเรี ยนในชุมชน และโดยรวม
ทางด้านผลผลิต ประเด็นชุมชนร่ วมกับสถานศึกษา หน่วยบริ การสุ ขภาพ วิเคราะห์ ค้นหาปั ญหาและ
การดูแลนักเรี ยนมีค่าเฉลีLยสู งสุ ด และเมืLอจําแนกเป็ นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยูใ่ นระดับดีข8 ึนไป
กล่าวโดยสรุ ป ด้านผลผลิตของโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัย
สําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ การประเมินความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่ วมของชุมชน
หน่ วยบริ การสุ ขภาพ ครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรี ยน เห็นว่าความเหมาะสมอยูใ่ นระดับ
มาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรืL อง
ตอนทีL 5 ในด้านภาพรวมของโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสําหรับ
นักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่
พบว่า การประเมินโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพนักเรี ยนและสุ ขอนามัย พบว่า
ความคิดเห็นเกีLยวกับโครงการในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยในด้านกระบวนการมีค่าเฉลีLยสู งทีLสุด
และด้านบริ บทหรื อสภาพแวดล้อมมีค่าเฉลีLยน้อยทีLสุด
กล่าวโดยสรุ ป ด้านภาพรวมของโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัย
สําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชี ยงใหม่ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผูป้ กครองและนักเรี ยน
เห็นว่าความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรืL อง
ส่ ว นทีL 2 ผลการเสนอแนวทางการพัฒ นาการดํา เนิ น งานของโครงการฟื8 นฟู
สมรรถภาพและสุ ขอนามัยสําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่
แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัย
สําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ สามารถสรุ ปได้ ดังนี8
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1. ด้า นบริ บทสภาพแวดล้อม พบว่า โครงการมี ค วามสอดคล้องกับการจัด
การศึกษาสําหรับนักเรี ยนพิการและนโยบายระดับชาติ แต่ควรให้มีการจัดทําโครงการแนะแนวหรื อ
สอดคล้องกับกิจกรรมการสร้างอาชี พให้มีความหลากหลายเพิLมมากขึ8น เพืLอส่ งเสริ มการสร้างอาชี พ
หลังจากการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยให้แก่นกั เรี ยนรวมทั8งผูป้ กครองหรื อผูด้ ูแลเพิLมเติมด้วย
2. ด้านปั จจัยนําเข้า พบว่า ควรจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์/เครืL องมือ สืL อและ
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีในการดูแลฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยทีLทนั สมัยและเพียงพอต่อการการ
ฟื8 นฟูสมรรถภาพนักเรี ยนเพิLมมากขึ8 น ควรมี การพัฒนาศักยภาพ ของแต่ ละหน่ วยงาน/ภาคส่ วนทีL
เกีLยวข้องเพืLอเตรี ยมพร้อมต่อการรองรับสถานการณ์ สภาพปั ญหาและสภาพความพิการของนักเรี ยนทีL
มี ความแตกต่ างกัน และจัดทําแผนหรื อกิ จกรรมทีL เอื8 อหรื อขอรั บการสนับสนุ นจากหน่ วยงานอืL น
เพิLมเติม
3. ด้านกระบวนการ พบว่า ควรมี การพัฒนาแนวทางและมี การจัดกิ จกรรม
เกีLยวกับการสร้างความรู ้ความเข้าใจจากการดําเนิ นโครงการให้แก่ผูด้ ูแลและผูป้ กครองของนักเรี ยน
ด้วย เพืLอให้เกิดการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัย ควรมีการจัดทีมสหวิชาชี พเข้าเตรี ยมเยีLยมบ้าน
นักเรี ยน เพืLอให้คาํ แนะนําด้านการบริ การสุ ขภาพแก่ ผูด้ ู แลและผูป้ กครองให้ครอบคลุ มนักเรี ยน
ทั8งหมด โดยเฉพาะนักเรี ยนกลุ่มทีL ตอ้ งการผูด้ ู แลอย่างใกล้ชิด และควรมี การจัดทําเวที แลกเปลีL ยน
เรี ยนรู ้ร่วมกันของเครื อข่ายในการดูแลนักเรี ยนร่ วมกับผูป้ กครองและชุมชนมากขึ8น
4. ด้านผลผลิ ต พบว่า ควรจัดให้มีการดําเนิ นโครงการต่อไป และควรมี การ
เสริ มสร้างภาคีเครื อข่ายทั8งภาครัฐและภาคเอกชนเพืLอช่วยในการช่วยพัฒนาและจัดทําแผนแบบบูรณา
การเพืLอให้เกิดประสิ ทธิภาพและเป็ นระบบ สามารถเป็ นโครงการต้นแบบได้ต่อไป
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5.2 อภิปรายผล
5.2.1 ด้า นบริ บ ท (Context) พบว่ า การประเมิ น ด้า นบริ บ ทของโครงการมี ค วาม
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก มี คะแนนเฉลีL ย 3.62 ประเด็นโครงการสอดคล้องกับการจัดการศึ กษา
สําหรับนักเรี ยนพิการและนโยบายระดับชาติ มีค่าเฉลีLยสู งสุ ด เนืLองจากการดําเนินโครงการทีLเกีLยวข้อง
กับการประเมินแรกรับ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน การฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัย รวมไปถึง
การมี อาชี พเพืLอการมี งานทํา มี การดําเนิ นงานในเชิ งประเด็นต่างๆ การนํานโยบายไปสู่ การปฏิ บตั ิ
วัตถุประสงค์ของโครงการ และความสอดคล้องกับสภาพบริ บทและความต้องการของนักเรี ยน มี
โครงสร้ า งสถานศึ ก ษาทีL เ อื8 อ ต่ อ การปฏิ บ ัติ มี ง านฟื8 นฟู ส มรรถภาพและงานสุ ข อนามัย เป็ นสิL ง ทีL
สนับสนุ นให้การขับเคลืL อนโครงการให้สามารถดําเนิ นไปได้ตามวัตถุประสงค์ ซึL งสอดคล้องกับ
Stufflebeam (1971) ทีL กล่าวว่า การดําเนิ นโครงการต่ างๆ สิL งแรกทีL ควรคํานึ งถึ ง คื อ ความต้องการ
จําเป็ นเพืLอจัดทําโครงการหรื อจัดลําดับความสําคัญของโครงการ เช่น นโยบายของรัฐ แล้วจึงกําหนด
จุ ดมุ่งหมายของโครงการต่างๆ สอดคล้องกับ ภูคาํ มี ชัย (2556, น72) ทีL กล่าวว่า การจัดการศึ กษา
สําหรั บคนพิการ ควรจัดสนองต่อความต้องการของนักเรี ยนแต่ละคนได้ ซึL งโรงเรี ยนเฉพาะความ
พิ ก าร ควรเน้น การจัด การศึ ก ษาทีL นัก เรี ย นสามารถดํา เนิ น ชี วิ ต อิ ส ระหลัง การสํา เร็ จ การศึ ก ษา
สอดคล้องกับ ศศิธร ศิวภัทรพงค์ (2557, บทคัดย่อ) ศึกษาถึงกระบวนการสร้างเสริ มคุณภาพชีวติ ของผู ้
พิการในองค์การบริ หารส่ วนตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ กระบวนการสร้างเสริ ม
คุณภาพชี วิตของผูพ้ ิการภายในตําบลอย่างเป็ นระบบ โดยเริL มจากมี การกําหนดข้อบัญญัติองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลดอนแก้ว เรืL อง การส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตําบลดอนแก้ว เพืLอวาง
กรอบนโยบายโดยยึดหลักการให้บริ การสาธารณสุ ขอย่างทัวL ถึงแก่ผพู ้ ิการและผูท้ ุพพลภาพ จากนั8นมี
การวางแผนการปฏิบตั ิงานเพืLอตอบสนองนโยบาย คือ ลงเยียL มบ้านผูพ้ ิการ จัดตั8งศูนย์ฟ8ื นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ ปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพในชุมชน
5.2.2 ด้านปั จจัยนําเข้า (Input) พบว่า การประเมิ นด้านปั จจัยนําเข้า ของโครงการ
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก มีคะแนนเฉลีLย 4.32 ประเด็นบุคลากรมีศกั ยภาพ มีทกั ษะใน
การปฏิบตั ิงานตามโครงการมีค่าเฉลีLยสู งทีLสุด เนืL องจากโครงการมีบุคลากรนักวิชาชี พทีLมีศกั ยภาพ
และมีความสามารถร่ วมมือกันในการดําเนิ นงาน ด้านการฟื8 นฟูสมรรถภาพ ด้านงานบริ บาล ด้านการ
จัดการศึกษาสําหรับผูเ้ รี ยนทีLมีความต้องการจําเป็ นพิเศษ และมีการประสานความร่ วมมือเครื อข่ายทีL
เกีLยวข้องในการดูแลนักเรี ยน เช่น โรงพยาบาลใกล้เคียง มหาวิทยาลัย หน่ วยงานการศึกษาทีLผลิตนัก
วิชาชีพ รวมทั8งหน่วยงานท้องถิLน การวางแผนและส่ งต่อนักเรี ยนเพืLอฝึ กประสบการณ์ทางวิชาชีพใน
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สถานประกอบการต่าง ๆ สอดคล้องกับ Gearheat and Weishahn (1980, p 303) ทีLกล่าวว่า การส่ งเสริ ม
ศักยภาพเด็กพิการอย่างเต็มศักยภาพนั8นปั จจัยทีLสาํ คัญ คือ ความสามารถของครู และครู การศึกษาพิเศษ
สอดคล้องกับแนวคิด ภัทรกร วงศ์สกุล (2555, หน้า 102) ทีL ว่าหากบุคลากรมี ความรู ้ ความเข้าใจทีL
ถูกต้อง จะทําให้เกิดทัศนคติทีLดี และการปฏิบตั ิทีLดีตามมา
5.2.3 ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า การประเมินด้านกระบวนการ ภาพรวมมี
ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีLย 4.41 ประเด็นทีLมีค่าเฉลีLยสู งสุ ดอันดับแรก คือ ประเด็นจัดทํา
แผนปฏิบตั ิงาน จากผูม้ ีส่วนเกีLยวข้อง เนืL องจากในแต่ละโครงการย่อยของโครงการจะมีส่วนร่ วมใน
การวางแผนโครงการ ไม่วา่ จะเป็ นสถานศึกษาในสังกัดสํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ โรงพยาบาล
มหาราชนครเชี ยงใหม่ โรงพยาบาลสันทราย คณะเทคนิ คการแพทย์ ตัวแทนสถานประกอบการ
ปั\ มนํ8ามัน ทีLเข้ามาหาแนวทางในการพัฒนาการศึกษา และยกระดับคุณภาพชีวติ สําหรับคนพิการ ตั8งแต่
การประเมินแรกรับ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ควบคู่กบั งานฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัย
จนถึงกระบวนการส่ งต่อนักเรี ยนไปฝึ กงานยังสถานประกอบการต่าง ๆ สอดคล้องกับการศึกษาของ
นิ ชนันท์ สุ วรรณกูฏ (2554, หน้า 74-75) ทีL พบว่า ปั จจัยทีLเอื8อต่อระบบการดูแลผูส้ ู งอายุ คือ การจัดทํา
แผนการดูแลผูส้ ู งอายุอย่างมีส่วนร่ วมทําให้ทุกฝ่ ายได้มีโอกาสร่ วมแสดงความคิดเห็น สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ พรทิ พย์ สี หบัณฑ์ (2556, หน้า 57)ทีL พบว่า การทํางานทีL ประสบผลสําเร็ จต้องจัดให้
เหมาะสมกับความถนัด ความสนใจของผูเ้ รี ยนนั8น สิL งสําคัญ คือ การใช้สืLอการสอนอาชี พ และการ
ให้บริ การทีLเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
5.2.4 ด้านผลผลิต (Product) พบว่า การประเมินด้านผลผลิต มีความเหมาะสมอยูใ่ น
ระดับมาก มี ค่าเฉลีLย 4.43 ด้านการมี ส่วนร่ วม ค่าเฉลีLยสู งสุ ดอันดับแรก คือ ประเด็นชุ มชนร่ วมกับ
สถานศึกษา หน่ วยบริ การสุ ขภาพ วิเคราะห์ ค้นหาปั ญหาและการดูแลนักเรี ยน ด้านความพึงพอใจ
ค่าเฉลีLยสู งสุ ดอันดับแรก คือ ประเด็นความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่ วมของชุมชน หน่วยบริ การสุ ขภาพ
ในการดูแลนักเรี ยน เนืL องจากทางสถานศึกษาได้มีการส่ งต่อนักเรี ยนไปยังหน่วยงานต่างๆ ตามความ
เหมาะสม และยังมีการส่ งเสริ มให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามาค้นหาปั ญหาของนักเรี ยน ร่ วมถึงการวางแผน
แก้ไขปั ญหาร่ วมกันอย่างเป็ นระบบ ตามความเฉพาะและความถนัดของหน่ วยงานทีLเข้ามาช่วยเหลือ
สอดคล้องกับ ฉลาด จันทรสมบัติ (2554, หน้า 175-189) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่ วม คือ การ
เปิ ดโอกาสให้ผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยเข้า มาร่ วมดํา เนิ นกิ จกรรมตั8งแต่ การศึ กษาปั ญหา การวางแผน
ดําเนิ นการ การตัดสิ นใจ การแก้ปัญหา และการประเมินร่ วมกัน เพืLอขับเคลืLอนให้กิจกรรมนั8นดําเนิ น
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ไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ Goldsmith and Eggers (2004, p. 71-85) ทีLกล่าวถึง
สมาชิกเครื อข่าย ไว้ในทุกขั8นตอนของการปฏิบตั ิงานการบริ หารงานภาครัฐในรู ปแบบเครื อข่าย
5.2.5 ด้านภาพรวมของโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสําหรั บนักเรี ยน
โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ พบว่า ในภาพรวมของโครงการนั8นอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีLย 4.20 และ
ในด้านผลผลิตมีค่าเฉลีLยสู งทีLสุด 4.43 เนืLองจากการมีส่วนร่ วมทีLเข้มแข็งทั8งการวางแผน การดําเนินการ
การตัดสิ นใจ การแก้ปัญหา และการประเมินผล ของชุมชน หน่ วยบริ การสุ ขภาพ เครื อข่ายเป็ นส่ วน
หนึLงของการขับเคลืLอนโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัย
สําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชี ยงใหม่น8 นั ยังต้องใช้ความต้องการจําเป็ นในการจัดการศึกษา
พิเศษ สืL อ สิL งอํานวยความสะดวก บริ การฟื8 นฟูสมรรถภาพตามความพิการของแต่ละบุคคล จําเป็ นต้อง
จัด การศึ ก ษาตามแผนการจัด การศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล (Individualized Education Program : IEP)
แผนการสอนเฉพาะบุ คคล (Individual Implementation Plan : IIP) แผนการเปลีL ยนผ่าน (Individual
Transition Plan: ITP) เป็ นการเปลีLยนผ่านชั8นเรี ยนในแต่ละระดับและเตรี ยมพื8นฐานงานอาชี พ ตาม
ความต้องการจําเป็ นของผูเ้ รี ยนแต่ละบุคคล สภาพความพิการของผูเ้ รี ยนทีLมีความหลากหลายทางด้าน
ร่ างกาย บริ การด้านการแพทย์ ควบคู่กบั การจัดการศึกษารวมถึงการปฏิบตั ิตนในการดูแลสุ ขภาพดํารง
ตนในชี วิตประจํา วัน การให้บริ การฟื8 นฟู สมรรถภาพควบคู่ ไปกับการจัดการเรี ยนการสอน การ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ นองค์รวมเพืLอเพิLมศักยภาพความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน การ
พัฒ นาทัก ษะการทํา งานอาชี พ พื8 น ฐานเพืL อ ต่ อ ยอดการประกอบอาชี พ ด้ว ยการใช้สืL อ นวัต กรรม
เทคโนโลยีทีLเอื8 อต่อการเรี ยนรู ้ การปฏิ บตั ิ งาน การจัดเสริ มสร้ างสภาพแวดล้อมทีL เอื8 อต่อผูเ้ รี ยนให้
สามารถปฏิ บ ัติ ง านได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้อ งกับ ชุ ม ศัก ดิ] อิ น ทร์ รั ก ษ์ (2544) กล่ า วว่ า
กระบวนการวางแผนงานในโรงเรี ยนจะเป็ นกระบวนการทีLมีความต่อเนืL องกันตั8งแต่ลาํ ดับขั8นตอน
กิ จ กรรม รวมทั8ง บทบาทหน้า ทีL และความสั ม พัน ธ์ ข องผู เ้ กีL ย วข้อ งทุ ก ฝ่ าย ทั8ง ในรู ป หน่ ว ยงาน
รั บผิดชอบการวางแผน งานในโรงเรี ยน คณะกรรมการวางแผนและบุ คลากรทีL เกีL ยวข้องกับการ
ดําเนินการวางแผนในแต่ละขั8นตอนอย่างเหมาะสมชัดเจน
5.2.6 แนวทางการพัฒนาการดําเนิ นงานของโครงการฟื8 นฟู สมรรถภาพและ
สุ ขอนามัยสําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ มีการมุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาศักยภาพและ
ความรู ้เพืLอพัฒนาขีดความสามารถในการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสําหรับนักเรี ยน ของแต่ละ
หน่ วยงาน/ภาคส่ วนทีLเกีL ยวข้องเพืLอเตรี ยมพร้ อมต่อการรองรับสถานการณ์ สภาพปั ญหาและสภาพ
ความพิการของนักเรี ยนทีLมีความแตกต่างกัน การจัดทําหลักสู ตรความรู ้จากการดําเนินโครงการให้แก่
นักเรี ยนในทุกระดับชั8นด้วย เพืLอให้สามารถช่วยเหลือตนเองด้านสุ ขอนามัย และสามารถช่วยเหลือ

104
เพืLอนร่ วมชั8นได้ รวมทั8งผูด้ ูแลและผูป้ กครองเพืLอให้เกิดการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัย ในช่วง
ปิ ดภาคการศึ กษาซึL งพักอาศัยอยู่ทีLบา้ น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Howell & Martin (1998, p. 433441) ได้ประเมินผลรู ปแบบของการบริ การสุ ขภาพในโรงเรี ยน พบว่า ลักษณะสําคัญและโครงสร้าง
ของความเข้าใจโครงการบริ หารสุ ขภาพในโรงเรี ยน ควรได้เรี ยนเกีL ยวกับการบริ หารสุ ขภาพใน
โรงเรี ย นควรมี ก ารให้ความรู ้ เ กีL ย วกับโครงการสุ ขภาพแก่ ครู ผูบ้ ริ หารโรงเรี ย น พยาบาลประจํา
โรงเรี ยน แพทย์ เจ้าหน้าทีLสาธารณสุ ข และหน่วยงานทีLเกีLยวข้อง และสอดคล้องกับ Marbury (1999, p.
1851-A) ศึกษาเรืL อง การประเมินโครงการเรี ยนรู ้ดว้ ยการรับใช้สังคมโดยใช้รูปแบบการประเมินซิ ปป์
โมเดล (CIPP) พบว่า องค์ประกอบทีL สําคัญของการเรี ยนรู ้ ดว้ ยการรั บใช้สังคมเป็ นเรืL องสําคัญต่ อ
ประสิ ทธิผลของโครงการ
5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ประโยชน์
จากผลการวิจยั การประเมินโครงการฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัย สําหรับ
นักเรี ยน โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ โดยแบบจําลอง CIPP ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะสถานศึกษาและ
หน่วยงานทีLเกีLยวข้อง ควรให้การสนับสนุนทรัพยากรทางการบริ หาร ได้แก่
5.3.1.1 ทรัพยากรทางบุคลากรให้เป็ นไปตามอัตรากําลัง และให้โรงเรี ยนมีส่วน
ในการคัดเลือกบุคลากรทีLมีสมรรถนะเหมาะสมกับบริ บทของสถานศึกษา
5.3.1.2 งบประมาณในการจัดสรรควรยึดความต้องการจําเป็ นของผูเ้ รี ยนแต่ละ
คนโดยใช้หลัก Activity Base Costing
5.3.1.3 สร้างเครื อข่ายความร่ วมมืออย่างหลากหลายในการวางแผน ปฏิบตั ิ และ
ปรับแผนอย่างเป็ นระบบ โดยยึดความต้องการจําเป็ นของนักเรี ยน
5.3.1.4 สร้ า งเครื อ ข่ า ยผูป้ กครองฟื8 นฟู ส มรรถภาพให้แ ก่ นัก เรี ย นในทุ ก ด้า น
ซึL งต้องตระหนักรู ้และเข้ามามีส่วนร่ วม โดยการจัดการด้านผูป้ กครองศึกษา (Parents Education) และ
สร้างเวทีการมีส่วนร่ วมอย่างเป็ นระบบและต่อเนืLอง
5.3.1.5 เนืL องจากนักเรี ยนมีขอ้ กําจัดในการศึกษาควรส่ งเสริ มรู ปแบบการศึกษา
ตามอัธยาศัย ให้นกั เรี ยนสามารถเลือกเรี ยนได้ความสนใจ และเรี ยนรู ้ได้ตลอดชีวติ
5.3.1.6 มี แ ผนการกํา กับ ติ ด ตาม เสริ ม สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว น
มาร่ วมบูรณาการขับเคลืLอนภารกิจในการเสริ มสร้างศักยภาพนักเรี ยนให้เต็มตามศักยภาพแห่งตน
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5.3.1.7 ในการเสริ มสร้างสมรรถนะนักเรี ยนพิการ ให้พฒั นาได้เต็มตามศักยภาพ
IEBN ของโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ ควรเพิLม Student: S เนืLองจากมีความต้องการจําเป็ นต้องได้รับ
บริ การด้านการแพทย์ดูแลควบคู่กบั การจัดการศึกษาเพืLอเพิLมศักยภาพความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละ
คน
5.3.2 ข้อเสนอแนะเพืLอการวิจยั ครั8งต่อไป
จากการประเมิ น โครงการฟื8 นฟู ส มรรถภาพและสุ ข อนามัย สํา หรั บ นัก เรี ย น
สามารถนําไปสู่ ขอ้ เสนอแนะเพืLอการค้นคว้าต่อไปดังนี8
5.3.2.1 ควรมีการศึกษาวิจยั เพืLอค้นหารู ปแบบหรื อปั จจัยสู่ ความสําเร็ จของการ
ฟื8 นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยของนักเรี ยน
5.3.2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จัย เพืL อ ค้น หารู ป แบบการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย ผ่ า น
เครื อข่าย Digital เพืLอลดความเหลืL อมลํ8าในการศึ กษาของนักเรี ยนทีL หลุ ดหล่ นจากระบบ และเพิLม
โอกาสทางการศึกษา
5.3.2.3 ควรมีการศึกษารู ปแบบการเรี ยนรู ้ทีLมีความสุ ข โดยน้อมนํากระแสพระ
ราชดํารัสล้นเกล้ารัชกาลทีL 9 มาประยุกต์ใช้
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.
หนังสื อขอความอนุเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพเครื: องมือ
หนังสื อขอความอนุเคราะห์ ทาํ การทดลองเครื: องมือ (Try out)
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๔/ว๑๔๖

โรงเรียนศรีสังวาลย;เชียงใหม@
๕๐ ม.๑๐ ต.หนองหาร อ.สันทราย
จ.เชียงใหม@ ๕๐๒๙๐
๗ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง

ขอความอนุเคราะห;ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

เรียน
สิ่งที่ส@งมาดQวย

๑. เครื่องมือการประเมินโครงการฟUVนฟูสมรรถภาพและสุขอนามัยสำหรับนักเรียน
โรงเรียนศรีสังวาลย;เชียงใหม@ จำนวน ๒ ชุด
๒. แบบตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาของแบบสอบถาม จำนวน ๒ ชุด

ดQวยขQาพเจQา นางพวงทอง ศรีวิลัย ผูQอำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย;เชียงใหม@ ไดQทำการวิจัย
เรื่ อ ง การประเมิ น โครงการฟUV น ฟู ส มรรถภาพและสุ ข อนามั ย สำหรั บ นั ก เรี ย นโรงเรี ย น
ศรีสั งวาลย; เชี ย งใหม@ โดยมี วัต ถุ ป ระสงค; ๑) เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพปa จจุ บั น และความตQ อ งการของครู
นักเรียน บุคลากร ผูQปกครอง ๒) เพื่อประเมินโครงการฟUVนฟูสมรรถภาพและสุขอนามัยฯ ซึ่งเห็นว@า
ท@ านเปe นผูQมีความรูQในเรื่องดังกล@าวเปe นอย@างยิ่ง จึงขอความอนุ เคราะห; ท@านในการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัยดังสิ่งที่ส@งมาดQวย ๒ และขอความอนุเคราะห;ส@งกลับภายใน
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหQความอนุเคราะห;และหวังเปeนอย@างยิ่งว@าคงจะไดQรับความ
อนุเคราะห;ดQวยดี และขอขอบคุณเปeนอย@างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

ฝhายบริหารงานวิชาการ
โทรศัพท; : ๐-๕๓๔๙-๘๑๔๔ ถึง ๕
โทรสาร : ๐-๕๓๔๙-๘๑๔๖

(นางพวงทอง ศรีวิลัย)
ผูQอำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย;เชียงใหม@
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๔/๒๐๘

โรงเรียนศรีสังวาลย;เชียงใหม@
๕๐ ม.๑๐ ต.หนองหาร อ.สันทราย
จ.เชียงใหม@ ๕๐๒๙๐
๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง

ขอความอนุเคราะห;ทำการทดลองเครื่องมือ (Try out)

เรียน ผูQอำนวยการโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร@างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัด
นครศรีธรรมราช
สิ่งที่ส@งมาดQวย ๑. แบบสอบถามการประเมินโครงการฟUVนฟูสมรรถภาพและสุขอนามัย
สำหรับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย;เชียงใหม@ จำนวน ๓๐ ชุด
ดQวยขQาพเจQา นางพวงทอง ศรีวิลัย ผูQอำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย;เชียงใหม@ ไดQทำการวิจัย
เรื่ อ ง การประเมิ น โครงการฟUV น ฟู ส มรรถภาพและสุ ข อนามั ย สำหรั บ นั ก เรี ย นโรงเรี ย น
ศรีสั งวาลย; เชี ย งใหม@ โดยมี วัต ถุ ป ระสงค; ๑) เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพปa จจุ บั น และความตQ อ งการของครู
นักเรียน บุคลากร ผูQปกครอง ๒) เพื่อประเมินโครงการการฟUVนฟูสมรรถภาพและสุขอนามัยฯ ในการนี้
มีความประสงค;จะขอทำการทดลองเครื่องมือ (Try out) เพื่อการวิจัยจากกลุ@มตัวอย@างในหน@วยงาน
ของท@าน ไดQแก@ ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูQปกครองนักเรียน และนักเรียน รวม ๓๐ ท@าน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหQความอนุเคราะห; และขอขอบคุณเปeนอย@างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

ฝhายบริหารงานวิชาการ
โทรศัพท; : ๐-๕๓๔๙-๘๑๔๔ ถึง ๕
โทรสาร : ๐-๕๓๔๙-๘๑๔๖

(นางพวงทอง ศรีวิลัย)
ผูQอำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย;เชียงใหม@

ภาคผนวก ข.
เครื, องมือทีใ, ช้ ในการวิจยั
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แบบสอบถาม ฉบับที, 1
สํ าหรับ ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง
การประเมินโครงการฟืD นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสํ าหรับนักเรียน
โรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่ ด้ านบริบทของโครงการ
******************************************************************************
คําชีDแจง 1. โปรดใส่ เครื+ องหมาย ü ใน [ ] และเขียนข้อความตามสภาพความเป็ นจริ ง
2. ผูต้ อบแบบสอบถามฉบับนีF คือ ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้ปกครอง ในโรงเรี ยนเฉพาะความพิการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัFนพืFนฐาน
3. แบบสอบถามนีFแบ่งออกเป็ น 2 ตอน
ตอนที, 1 ข้อมูลทัว+ ไป
1.1 ข้อมูลทัว+ ไปของโรงเรี ยน (ตอบเฉพาะผูบ้ ริ หาร)
1.2 ข้อมูลทัว+ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที, 2 ข้อมูลเกี+ยวกับการดําเนินงานโครงการฟืF นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัย
สําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ ด้ านบริบทของโครงการ
แบบสอบถามนีF เป็ นการรวบรวมข้อมูลเพื+อนําผลสู่ การวางแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ให้มีประสิ ทธิภาพยิง+ ขึFน ขอให้ท่านตอบคําถามทุกข้อตามความเป็ นจริ งทุก
ประการ
ผูว้ จิ ยั
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ตอนที, 1 ข้ อมูลทัว, ไป
1.1 ข้ อมูลพืนD ฐานของโรงเรียน (ข้ อ 1.1 ตอบเฉพาะผู้บริหารโรงเรียน)
1) ประเภทความพิการ
1. [ ] ความบกพร่ องทางการได้ยนิ
2. [ ] ความบกพร่ องทางการเห็น
3. [ ] ความบกพร่ องทางสติปัญญา
4. [ ] ความบกพร่ องทางด้านร่ างกาย
2) พืFนที+โรงเรี ยน………………..ไร่ ………..……..
งาน………………...ตารางวา
3) จํานวนนักเรี ยน จํานวน…………..คน
4) จํานวนบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการ……………………….คน
พนักงานราชการ…………………….คน
ครู อตั ราจ้าง……………………..คน
5) วิสยั ทัศน์
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
1.2 ข้ อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1) เพศ
1. [ ] ชาย
2. [ ] หญิง
2) สถานภาพ
1. [ ] โสด
2. [ ] สมรส
3. [ ] หม้าย
4. [ ] อื+น ๆ
3) ประเภทของผูต้ อบแบบสอบถาม
1. [ ] ครู
2. [ ] บุคลากรทางการศึกษา
3. [ ] คณะกรรมการสถานศึกษา
4. [ ] ผูป้ กครอง
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4) อายุ

1. [ ] น้อยกว่า 20 ปี
2. [ ] 20 - 29 ปี
3. [ ] 30 – 39 ปี
4. [ ] 40 - 49 ปี
5. [ ] 50 ปี ขึFนไป
5) วุฒิการศึกษา
1. [ ] ประถมศึกษา
2. [ ] มัธยมศึกษา
3. [ ] ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
4. [ ] ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
5. [ ] ปริ ญญาโท
6. [ ] ปริ ญญาเอก
7. [ ] อื+นๆ
6) ประสบการณ์การทํางาน
1. [ ] น้อยกว่า 1 ปี
2. [ ] 1 – 5 ปี
3. [ ] 6 – 10 ปี
4. [ ] 11 – 15 ปี
5. [ ] 16 – 20 ปี
6. [ ] 21 ปี ขึFนไป
7) ประสบการณ์การมีส่วนร่ วมในการดําเนินงานในโรงเรี ยน
1. [ ] น้อยกว่า 3 ปี
2. [ ] 3 - 5 ปี
3. [ ] 6 - 8 ปี
4. [ ] 9 ปี ขึFนไป
8) ประสบการณ์เข้าร่ วมประชุม อบรม สัมมนา เกี+ยวกับฟืF นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยใน
โรงเรี ยน
1. [ ] น้อยกว่า 20 ชัว+ โมงต่อปี
2. [ ] 20 ชัว+ โมงต่อปี ขึFนไป
3. [ ] ไม่เคยเข้าร่ วมประชุม
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ตอนที, 2 แบบสอบถามเกี+ยวกับการดําเนินงานโครงการฟืF นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัย
สําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ ด้ านบริบทของโครงการ
คําชีDแจง เป็ นแบบสอบถามเกี+ยวกับระดับความคิดเห็น มีเกณฑ์ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ
ดังนีF
5 หมายถึง มีความคิดเห็น ในระดับมากที+สุด
4 หมายถึง มีความคิดเห็น ในระดับมาก
3 หมายถึง มีความคิดเห็น ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความคิดเห็น ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความคิดเห็น ในระดับน้อยที+สุด
โปรดอ่านรายละเอียดแต่ละข้อแล้วพิจารณาถึงคุณภาพและประสิ ทธิภาพการจัด
การศึกษา ในด้านต่าง ๆ ต่อไปนีF มากน้อยเพียงใด แล้วทําเครื+ องหมาย ü ลงในช่องระดับ
ความคิดเห็นแต่ละข้อ
ระดับความเหมาะสม
หรื อความสอดคล้ อง
รายการ
ข้ อ
ที,
1
2
3
4
5
ด้ านบริบทหรื อสภาพแวดล้ อม
โครงการสอดคล้องกับการจัดการศึกษาสําหรับ
1
นักเรี ยนพิการและนโยบายระดับชาติ
โครงการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และ
2
นโยบายของสํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ
แผนการดําเนินงาน เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3
นําไปสู่ การปฏิบตั ิงานได้จริ ง
หัวหน้าฝ่ ายแผนการดําเนินงานมาปรับใช้ได้
4 อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริ บทของ
สถานศึกษา
วัตถุประสงค์ของโครงการ มีความชัดเจน
5
นําไปสู่ การปฏิบตั ิได้จริ ง
วัตถุประสงค์ของโครงการ สอดคล้องกับความ
6
ต้องการและสภาพการณ์ของนักเรี ยน
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ข้ อ
ที,

รายการ
1

ระดับความเหมาะสม
หรื อความสอดคล้ อง
2
3
4

5

ด้ านบริบทหรื อสภาพแวดล้ อม
โครงการสอดคล้องกับสภาพความต้องการและ
7
สามารถส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ นักเรี ยน
โครงการนีFเหมาะสมและสอดคล้องกับบริ บท
8
ทางสังคม
โครงการสอดคล้องกับนโยบายการดําเนินงาน
9
ของโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่
โครงการ เอืFอต่อการ พัฒนาระบบดูแลนักเรี ยน
10
อย่างต่อเนื+อง
ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบสอบถาม ฉบับที, 2
สํ าหรับ ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา
การประเมินโครงการฟืD นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสํ าหรับนักเรียน
โรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่ ด้ านปัจจัยนําเข้ าทีใ, ช้ ในการดําเนินโครงการ
******************************************************************************
คําชีDแจง 1. โปรดใส่ เครื+ องหมาย ü ใน [ ] และเขียนข้อความตามสภาพความเป็ นจริ ง
2. ผูต้ อบแบบสอบถามฉบับนีF คือ ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการ
สถานศึกษา ในโรงเรี ยนเฉพาะความพิการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัFนพืFนฐาน
3. แบบสอบถามนีFแบ่งออกเป็ น 2 ตอน
ตอนที, 1 ข้อมูลทัว+ ไป
1.1 ข้อมูลทัว+ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที, 2 ข้อมูลเกี+ยวกับการดําเนินงานโครงการฟืF นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัย
สําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ ด้ านปัจจัยนําเข้ าทีใ, ช้ ในการดําเนินโครงการ
แบบสอบถามนีF เป็ นการรวบรวมข้อมูลเพื+อนําผลสู่ การวางแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ให้มีประสิ ทธิภาพยิง+ ขึFน ขอให้ท่านตอบคําถามทุกข้อตามความเป็ นจริ งทุก
ประการ
ผูว้ จิ ยั
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ตอนที, 1 ข้ อมูลทัว, ไป
1.1 ข้ อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1) เพศ
1. [ ] ชาย
2. [ ] หญิง
2) สถานภาพ
1. [ ] โสด
2. [ ] สมรส
3. [ ] หม้าย
4. [ ] อื+น ๆ
3) ประเภทของผูต้ อบแบบสอบถาม
1. [ ] ครู
2. [ ] บุคลากรทางการศึกษา
3. [ ] คณะกรรมการสถานศึกษา
4) อายุ
1. [ ] น้อยกว่า 20 ปี
2. [ ] 20 - 29 ปี
3. [ ] 30 – 39 ปี
4. [ ] 40 - 49 ปี
5. [ ] 50 ปี ขึFนไป
5) วุฒิการศึกษา
1. [ ] ประถมศึกษา
2. [ ] มัธยมศึกษา
3. [ ] ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
4. [ ] ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
5. [ ] ปริ ญญาโท
6. [ ] ปริ ญญาเอก
7. [ ] อื+นๆ
6) ประสบการณ์การทํางาน
1. [ ] น้อยกว่า 1 ปี
2. [ ] 1 – 5 ปี
3. [ ] 6 – 10 ปี
4. [ ] 11 – 15 ปี
5. [ ] 16 – 20 ปี
6. [ ] 21 ปี ขึFนไป
7) ประสบการณ์การมีส่วนร่ วมในการดําเนินงานในโรงเรี ยน
1. [ ] น้อยกว่า 3 ปี
2. [ ] 3 - 5 ปี
3. [ ] 6 - 8 ปี
4. [ ] 9 ปี ขึFนไป
8) ประสบการณ์เข้าร่ วมประชุม อบรม สัมมนา เกี+ยวกับฟืF นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยใน
โรงเรี ยน
1. [ ] น้อยกว่า 20 ชัว+ โมงต่อปี
3. [ ] ไม่เคยเข้าร่ วมประชุม
2. [ ] 20 ชัว+ โมงต่อปี ขึFนไป

126
ตอนที, 2 แบบสอบถามเกี+ยวกับการดําเนินงานโครงการฟืF นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัย
สําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ ด้ านปัจจัยนําเข้ าทีใ, ช้ ในการดําเนินโครงการ
คําชีDแจง เป็ นแบบสอบถามเกี+ยวกับระดับความคิดเห็น มีเกณฑ์ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ
ดังนีF
5 หมายถึง มีความคิดเห็น ในระดับมากที+สุด
4 หมายถึง มีความคิดเห็น ในระดับมาก
3 หมายถึง มีความคิดเห็น ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความคิดเห็น ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความคิดเห็น ในระดับน้อยที+สุด
โปรดอ่านรายละเอียดแต่ละข้อแล้วพิจารณาถึงคุณภาพและประสิ ทธิภาพการจัด
การศึกษา ในด้านต่าง ๆ ต่อไปนีF มากน้อยเพียงใด แล้วทําเครื+ องหมาย ü ลงในช่องระดับ
ความคิดเห็นแต่ละข้อ

ข้ อ
ที,
1
2
3
4
5
6
7

รายการ
ด้ านปัจจัยนําเข้ า
มีบุคลากรปฏิบตั ิงานในโครงการเพียงพอ
บุคลากรมีศกั ยภาพ มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงาน
ตามโครงการ
บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ องค์ความรู ้
ในการปฏิบตั ิงานโครงการอย่างต่อเนื+อง
มีทีมสหวิชาชีพ ประสานความร่ วมมือเพื+อ
ดําเนินงานตามโครงการ
งบประมาณในการบริ หารจัดการ การดูแล
นักเรี ยนมีความเหมาะสม
มีสื+อและอุปกรณ์ การดูแลฟืF นฟูสมรรถภาพ
และสุ ขอนามัย ที+ทนั สมัยและเพียงพอ
มีฐานข้อมูลของนักเรี ยน

ระดับความเหมาะสมหรื อความ
สอดคล้ อง
1
2
3
4
5
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ข้ อ
ที,

รายการ

ระดับความเหมาะสมหรื อความ
สอดคล้ อง
1
2
3
4
5

ด้ านปัจจัยนําเข้ า
มีแผนงานโครงการดูแลนักเรี ยนครอบคลุม 4
8
มิติ ด้านกาย จิต สังคมและปั ญญา
แผนงาน/โครงการในการดําเนินงาน ได้มาจาก
9
ผูท้ ี+มีส่วนเกี+ยวข้องกับการดูแลนักเรี ยน
แผนงาน/โครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
10
โครงการ
ผูน้ าํ มีการวางแผนและกําหนดเป้าหมายในการ
11
ดูแลนักเรี ยน
ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบสอบถาม ฉบับที, 3
สํ าหรับ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
การประเมินโครงการฟืD นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสํ าหรับนักเรียน
โรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่ ด้ านกระบวนการการดําเนินโครงการ
******************************************************************************
คําชีDแจง 1. โปรดใส่ เครื+ องหมาย ü ใน [ ] และเขียนข้อความตามสภาพความเป็ นจริ ง
2. ผูต้ อบแบบสอบถามฉบับนีF คือ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรี ยนเฉพาะความ
พิการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัFนพืFนฐาน
3. แบบสอบถามนีFแบ่งออกเป็ น 2 ตอน
ตอนที, 1 ข้อมูลทัว+ ไป
1.1 ข้อมูลทัว+ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที, 2 ข้อมูลเกี+ยวกับการดําเนินงานโครงการฟืF นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัย
สําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ ด้ านกระบวนการการดําเนินโครงการ
แบบสอบถามนีF เป็ นการรวบรวมข้อมูลเพื+อนําผลสู่ การวางแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ให้มีประสิ ทธิภาพยิง+ ขึFน ขอให้ท่านตอบคําถามทุกข้อตามความเป็ นจริ งทุก
ประการ
ผูว้ จิ ยั
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ตอนที, 1 ข้ อมูลทัว, ไป
1.1 ข้ อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1) เพศ
1. [ ] ชาย
2. [ ] หญิง
2) สถานภาพ
1. [ ] โสด
2. [ ] สมรส
3. [ ] หม้าย
4. [ ] อื+น ๆ
3) ประเภทของผูต้ อบแบบสอบถาม
1. [ ] ครู
2. [ ] บุคลากรทางการศึกษา
4) อายุ
1. [ ] น้อยกว่า 20 ปี
2. [ ] 20 - 29 ปี
3. [ ] 30 – 39 ปี
4. [ ] 40 - 49 ปี
5. [ ] 50 ปี ขึFนไป
5) วุฒิการศึกษา
1. [ ] ประถมศึกษา
2. [ ] มัธยมศึกษา
3. [ ] ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
4. [ ] ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
5. [ ] ปริ ญญาโท
6. [ ] ปริ ญญาเอก
7. [ ] อื+นๆ
6) ประสบการณ์การทํางาน
1. [ ] น้อยกว่า 1 ปี
2. [ ] 1 – 5 ปี
3. [ ] 6 – 10 ปี
4. [ ] 11 – 15 ปี
5. [ ] 16 – 20 ปี
6. [ ] 21 ปี ขึFนไป
7) ประสบการณ์การมีส่วนร่ วมในการดําเนินงานในโรงเรี ยน
1. [ ] น้อยกว่า 3 ปี
2. [ ] 3 - 5 ปี
3. [ ] 6 - 8 ปี
4. [ ] 9 ปี ขึFนไป
8) ประสบการณ์เข้าร่ วมประชุม อบรม สัมมนา เกี+ยวกับฟืF นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยใน
โรงเรี ยน
1. [ ] น้อยกว่า 20 ชัว+ โมงต่อปี
3. [ ] ไม่เคยเข้าร่ วมประชุม
2. [ ] 20 ชัว+ โมงต่อปี ขึFนไป
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ตอนที, 2 แบบสอบถามเกี+ยวกับการดําเนินงานโครงการฟืF นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัย
สําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ ด้ านปัจจัยนําเข้ าทีใ, ช้ ในการดําเนินโครงการ
คําชีDแจง เป็ นแบบสอบถามเกี+ยวกับระดับความคิดเห็น มีเกณฑ์ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ
ดังนีF
5 หมายถึง มีความคิดเห็น ในระดับมากที+สุด
4 หมายถึง มีความคิดเห็น ในระดับมาก
3 หมายถึง มีความคิดเห็น ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความคิดเห็น ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความคิดเห็น ในระดับน้อยที+สุด
โปรดอ่านรายละเอียดแต่ละข้อแล้วพิจารณาถึงคุณภาพและประสิ ทธิภาพการจัด
การศึกษา ในด้านต่าง ๆ ต่อไปนีF มากน้อยเพียงใด แล้วทําเครื+ องหมาย ü ลงในช่องระดับ
ความคิดเห็นแต่ละข้อ

ข้ อ
ที,
1
2
3
4
5
6
7

รายการ
ด้ านกระบวนการ
จัดทําแผนปฏิบตั ิงาน จากผูม้ ีส่วนเกี+ยวข้อง
พัฒนาศักยภาพบุคลากรที+ปฏิบตั ิงานอย่าง
ต่อเนื+อง
มีการประสานงานและร่ วมมือระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ และชุมชน เป็ นอย่างดี
จัดทําหน่วยดูแลฉุกเฉิ นสําหรับดูแลนักเรี ยน
อย่างต่อเนื+อง
บุคลากรที+รับผิดชอบงานดูแลนักเรี ยนได้รับ
การพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื+อง
กําหนดหน่วยงาน/ทีมงานผูร้ ับผิดชอบระบบ
ข้อมูล
จัดทําคําสัง+ คณะทํางานดูแลนักเรี ยนจากภาคี
เครื อข่ายทุกภาคส่ วน

ระดับความเหมาะสมหรื อความ
สอดคล้ อง
1
2
3
4
5
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ข้ อ
ที,
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รายการ
ด้ านกระบวนการ
คําสัง+ กําหนดแนวทางการดําเนินงานชัดเจน
และเหมาะสมกับบทบาท
มีแผนการติดตาม ประเมินผล การดําเนินงาน
จัดทํารายงานการดูแลนักเรี ยน อย่างต่อเนื+อง
สมํ+าเสมอ
มีทีมงาน ติดตามเยีย+ มนักเรี ยน
จัดทําเวทีแลกเปลี+ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันของ
เครื อข่ายในการดูแลนักเรี ยน
จัดทํานโยบายการดูแลนักเรี ยนในสถานศึกษา
และที+บา้ นชัดเจน
ดูแลนักเรี ยนที+บา้ น Home Health Care โดย
ทีมสหสาขาวิชาชีพ อย่างต่อเนื+อง
จัดบริ การส่ งเสริ มทันตสุ ขภาพแก่นกั เรี ยนทุก
กลุ่ม
พัฒนาศักยภาพการดูแลนักเรี ยนแก่ครอบครัว/
ชุมชน แบบมีส่วนร่ วม
มีระบบส่ งต่อและติดตาม นักเรี ยนไปยัง
เครื อข่ายบริ การ ในการดูแลต่อเนื+องที+บา้ น
โรงเรี ยนกําหนดเป้าหมาย กลยุทธ์และ
แผนปฏิบตั ิงานครอบคลุม 4 มิติ
มีการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมแวดล้อมที+เอืFอต่อ
การใช้บริ การในหน่วยงานและในชุมชน
วิเคราะห์และแลกเปลี+ยนข้อมูลนักเรี ยนร่ วมกัน
ระหว่างหน่วยบริ การสุ ขภาพกับสถานศึกษา

ระดับความเหมาะสมหรื อความ
สอดคล้ อง
1
2
3
4
5
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ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบสอบถาม ฉบับที, 4
สํ าหรับ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขัDนพืนD ฐาน และผู้ปกครอง
การประเมินโครงการฟืD นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสํ าหรับนักเรียน
โรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่ ด้ านผลผลิตของโครงการ
******************************************************************************
คําชีDแจง 1. โปรดใส่ เครื+ องหมาย ü ใน [ ] และเขียนข้อความตามสภาพความเป็ นจริ ง
2. ผูต้ อบแบบสอบถามฉบับนีF คือ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัDนพืนD ฐาน และผู้ปกครอง ในโรงเรี ยนเฉพาะความพิการ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัFนพืFนฐาน
3. แบบสอบถามนีFแบ่งออกเป็ น 2 ตอน
ตอนที, 1 ข้อมูลทัว+ ไป
1.1 ข้อมูลทัว+ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที, 2 ข้อมูลเกี+ยวกับการดําเนินงานโครงการฟืF นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัย
สําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ ด้ านผลผลิตของโครงการ
แบบสอบถามนีF เป็ นการรวบรวมข้อมูลเพื+อนําผลสู่ การวางแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ให้มีประสิ ทธิภาพยิง+ ขึFน ขอให้ท่านตอบคําถามทุกข้อตามความเป็ นจริ งทุก
ประการ
ผูว้ จิ ยั
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ตอนที, 1 ข้ อมูลทัว, ไป
1.1 ข้ อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1) เพศ
1. [ ] ชาย
2. [ ] หญิง
2) สถานภาพ
1. [ ] โสด
2. [ ] สมรส
4. [ ] อื+น ๆ
3) ประเภทของผูต้ อบแบบสอบถาม
1. [ ] ครู
3. [ ] คณะกรรมการสถานศึกษา
5. [ ] นักเรี ยน

3. [ ] หม้าย

2. [ ] บุคลากรทางการศึกษา
4. [ ] ผูป้ กครอง

ตอนที, 2 แบบสอบถามเกี+ยวกับการดําเนินงานโครงการฟืF นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัย
สําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ ด้ านผลผลิตของโครงการ
คําชีDแจง เป็ นแบบสอบถามเกี+ยวกับระดับความคิดเห็น มีเกณฑ์ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ
ดังนีF
5 หมายถึง มีความคิดเห็น ในระดับมากที+สุด
4 หมายถึง มีความคิดเห็น ในระดับมาก
3 หมายถึง มีความคิดเห็น ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความคิดเห็น ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความคิดเห็น ในระดับน้อยที+สุด
โปรดอ่านรายละเอียดแต่ละข้อแล้วพิจารณาถึงคุณภาพและประสิ ทธิภาพการจัด
การศึกษา ในด้านต่าง ๆ ต่อไปนีF มากน้อยเพียงใด แล้วทําเครื+ องหมาย ü ลงในช่องระดับ
ความคิดเห็นแต่ละข้อ
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ข้ อ
ที,

รายการ
1

ระดับความเหมาะสม
หรื อความสอดคล้ อง
2
3
4

5

ด้ านผลผลิต
1. ด้านการมีส่วนร่ วม
ชุมชนร่ วมกับสถานศึกษา หน่วยบริ การสุ ขภาพ
1.1
วิเคราะห์ ค้นหาปัญหาและการดูแลนักเรี ยน
ชุมชนร่ วมกับสถานศึกษา หน่วยบริ การสุ ขภาพ
1.2
วางนโยบาย/แผนงานดูแลนักเรี ยนอย่างต่อเนื+อง
ชุมชนร่ วมกับสถานศึกษา หน่วยบริ การสุ ขภาพ
1.3
ร่ วมดําเนินงานดูแลนักเรี ยนอย่างต่อเนื+อง
ชุมชนร่ วมกับสถานศึกษา หน่วยบริ การสุ ขภาพ
1.4 ร่ วมติดตาม ประเมินผลการดูแลนักเรี ยนอย่าง
ต่อเนื+อง
2. ด้านความพึงพอใจ
ความพึงพอใจต่อการดูแลสุ ขภาพและช่วยเหลือ
2.1
นักเรี ยนในชุมชน
ความพึงพอใจต่อทักษะ ความรู ้ สามารถ
2.2
นําไปใช้ประโยชน์ในครอบครัว ตนเองได้
ความพึงพอใจต่อการสร้างขวัญและกําลังใจการ
2.3
ดูแลนักเรี ยนในชุมชน
ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่ วมของชุมชน
2.4
หน่วยบริ การสุ ขภาพ ในการดูแลนักเรี ยน
ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ภาคผนวก ค.
รายชื, อผู้เชี,ยวชาญตรวจคุณภาพของเครื, องมือ
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รายนามผู้เชี,ยวชาญ
รายนามผูเ้ ชี,ยวชาญที,ให้คาํ ปรึ กษา พิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบแบบสอบถาม
ตรวจสอบความตรงเชิงเนืGอหา ของแบบสอบถามมีรายนามต่อไปนีG
1.

2

3

4

5

ชื,อ - สกุล
ตําแหน่ง
สถานที,ทาํ งาน
ชื,อ - สกุล
ตําแหน่ง
สถานที,ทาํ งาน
ชื,อ - สกุล
ตําแหน่ง
สถานที,ทาํ งาน
ชื,อ - สกุล
ตําแหน่ง
สถานที,ทาํ งาน
ชื,อ - สกุล
ตําแหน่ง
สถานที,ทาํ งาน

ดร.พิกลุ เลียวศิริพงค์
อาจารย์สาขาการศึกษาพิเศษ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.อัมไพ อุตตาธรรม
ข้าราชการบํานาญอดีตผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา
นางณภัทร สิ งห์สี
ข้าราชการบํานาญอดีตครู ชาํ นาญการพิเศษ
โรงเรี ยนกาวิละอนุกลู
นายอัมริ นทร์ พันธุ์วไิ ล
ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดลําพูน
นางสาวบัวเรี ยม พรหมจีน
ครู ชาํ นาญการพิเศษ
โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่

ภาคผนวก ง.
ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื6 องมือ
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ตารางแสดงผลการพิจารณาความเหมาะของ แบบสอบถาม ฉบับที= 1 2 และ 3 ในการประเมิน
โครงการนําร่ องการฟืF นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสํ าหรับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่
คนที=
ความ
ด้ าน
σ
µ
เหมาะสม
1 2 3 4 5
ด้านบริ บทหรื อสภาพแวดล้อม
1. โครงการฯสอดคล้องกับการจัด
5 5 4 5 4 4.6 0.55 มากทีDสุด
การศึกษาสําหรับนักเรี ยนพิการและ
นโยบายระดับชาติ
2. โครงการฯสอดคล้องกับแผน
5 4 4 5 4 4.4 0.55
มาก
ยุทธศาสตร์และนโยบายของสํานัก
บริ หารงานการศึกษาพิเศษ
3. แผนการดําเนินงาน เป็ นลายลักษณ์
4 4 5 4 5 4.4 0.55
มาก
อักษร นําไปสู่ การปฏิบตั ิงานได้จริ ง
4. หัวหน้าฝ่ ายแผนการดําเนินงานมาปรับ 4 5 4 5 5 4.6 0.55 มากทีDสุด
ใช้ได้ อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริ บท
ของสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ มีความ
4 4 4 5 5 4.4 0.55
มาก
ชัดเจน นําไปสู่ การปฏิบตั ิได้จริ ง
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ สอดคล้อง 5 5 5 5 5 5 0.00 มากทีDสุด
กับความ ต้องการและสภาพการณ์ของ
นักเรี ยน
7. โครงการสอดคล้องกับสภาพความ
4 5 5 4 5 4.6 0.55 มากทีDสุด
ต้องการและสามารถส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ
นักเรี ยน
8. โครงการนีTเหมาะสมและสอดคล้องกับ 5 4 4 4 5 4.4 0.55
มาก
บริ บททางสังคม
9. โครงการฯสอดคล้องกับนโยบายการ
4 4 4 5 5 4.4 0.55
มาก
ดําเนินงาน ของโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์
เชียงใหม่
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ด้ าน

1
10. โครงการ เอืTอต่อการ พัฒนาระบบดูแล 4
นักเรี ยนอย่างต่อเนืDอง
ด้านปัจจัยนําเข้า
1.มีบุคลากรปฏิบตั ิงานในโครงการ
5
เพียงพอ
2.บุคลากรมีศกั ยภาพ มีทกั ษะในการ
5
ปฏิบตั ิงานตามโครงการ
3.บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ องค์ 5
ความรู ้ ในการปฏิบตั ิงานโครงการอย่าง
ต่อเนืDอง
4. มีทีมสหวิชาชีพ ประสานความร่ วมมือ 4
เพืDอดําเนินงานตามโครงการ
5. งบประมาณในการบริ หารจัดการ การ
4
ดูแลนักเรี ยนมีความเหมาะสม
6. มีสืDอและอุปกรณ์ การดูแลฟืT นฟู
4
สมรรถภาพและสุ ขอนามัย ทีDทนั สมัยและ
เพียงพอ
7. มีฐานข้อมูลของนักเรี ยน
4
8. มีแผนงานโครงการดูแลนักเรี ยน
5
ครอบคลุม 4 มิติ ด้านกาย จิต สังคมและ
ปัญญา
9. แผนงาน/โครงการในการดําเนินงาน
5
ได้มาจากผูท้ ีDมีส่วนเกีDยวข้องกับการดูแล
นักเรี ยน
10. แผนงาน/โครงการสอดคล้องกับ
5
วัตถุประสงค์โครงการ
11. ผูน้ าํ มีการวางแผนและกําหนด
4
เป้าหมายในการดูแลนักเรี ยน

คนที=
2 3 4
4 5 4

5
5

4.4

ความ
เหมาะสม
0.55
มาก

5

5

5

5

5

0.00 มากทีDสุด

4

4

5

5

4.6

0.55 มากทีDสุด

4

4

5

5

4.6

0.55 มากทีDสุด

4

5

5

5

4.6

0.55 มากทีDสุด

4

4

5

5

4.4

0.55

มาก

4

5

4

5

4.4

0.55

มาก

5
4

5
4

4
5

5
5

4.6
4.6

0.55 มากทีDสุด
0.55 มากทีDสุด

5

5

5

5

5

0.00 มากทีDสุด

4

4

4

5

4.4

0.55 มากทีDสุด

4

4

5

5

4.4

0.55

µ

σ

มาก
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12. ผูน้ าํ มีกลยุทธ์การประสานงาน สร้าง
ทีมงานและเครื อข่ายในการดูแลนักเรี ยน
ด้านกระบวนการ
1. จัดทําแผนปฏิบตั ิงาน จากผูม้ ีส่วน
เกีDยวข้อง
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทีDปฏิบตั ิงาน
อย่างต่อเนืDอง
3. มีการประสานงานและร่ วมมือระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ และชุมชน เป็ นอย่างดี
4. จัดทําหน่วยดูแลฉุกเฉิ นสําหรับดูแล
นักเรี ยน อย่างต่อเนืDอง
5. บุคลากรทีDรับผิดชอบงานดูแลนักเรี ยน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนืDอง
6. กําหนดหน่วยงาน/ทีมงานผูร้ ับผิดชอบ
ระบบข้อมูล
7. จัดทําคําสังD คณะทํางานดูแลนักเรี ยนจาก
ภาคีเครื อข่ายทุกภาคส่ วน
8. คําสังD กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ชัดเจนและเหมาะสมกับบทบาท
9. มีแผนการติดตาม ประเมินผล การ
ดําเนินงาน
10. จัดทํารายงานการดูแลนักเรี ยน อย่าง
ต่อเนืDอง สมํDาเสมอ
11. มีทีมงาน ติดตามเยียD มนักเรี ยน
12. จัดทําเวทีแลกเปลีDยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ของเครื อข่ายในการดูแลนักเรี ยน
13. จัดทํานโยบายการดูแลนักเรี ยนใน
สถานศึกษาและทีDบา้ นชัดเจน

1
4

คนที=
2 3 4
5 4 4

5
5

4.4

ความ
เหมาะสม
0.55
มาก

4

4

5

5

5

4.6

0.55 มากทีDสุด

4

4

4

5

5

4.4

0.55

มาก

5

4

4

4

5

4.4

0.55

มาก

5

4

5

4

5

4.6

0.55 มากทีDสุด

5

5

5

5

5

5

0.00 มากทีDสุด

4

4

5

4

5

4.4

0.55

มาก

4

4

5

4

5

4.4

0.55

มาก

4

5

4

4

5

4.4

0.55

มาก

4

5

4

5

5

4.6

0.55 มากทีDสุด

5

5

5

5

5

5

0.00 มากทีDสุด

4
4

4
4

5
5

4
5

5
5

4.4
4.6

0.55
มาก
0.55 มากทีDสุด

4

4

5

4

5

4.4

0.55

µ

σ

มาก
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1
14. ดูแลนักเรี ยนทีDบา้ น Home Health Care 5
โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ อย่างต่อเนืDอง
15. จัดบริ การส่ งเสริ มทันตสุ ขภาพแก่
4
นักเรี ยนทุกกลุ่ม
16. พัฒนาศักยภาพการดูแลนักเรี ยนแก่
5
ครอบครัว/ชุมชน แบบมีส่วนร่ วม
17. มีระบบส่ งต่อและติดตาม นักเรี ยนไป 4
ยังเครื อข่ายบริ การ ในการดูแลต่อเนืDองทีD
บ้าน
18. โรงเรี ยนกําหนดเป้าหมาย กลยุทธ์และ 4
แผนปฏิบตั ิงานครอบคลุม 4 มิติ
19. มีการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมแวดล้อม 4
ทีDเอืTอต่อการใช้บริ การในหน่วยงานและใน
ชุมชน
20. วิเคราะห์และแลกเปลีDยนข้อมูล
5
นักเรี ยนร่ วมกันระหว่างหน่วยบริ การ
สุ ขภาพกับสถานศึกษา
รวม

คนที=
2 3 4
4 4 4

5
5

4.4

ความ
เหมาะสม
0.55
มาก

4

4

5

5

4.4

0.55

5

5

5

5

5

0.00 มากทีDสุด

4

4

5

5

4.4

0.55

มาก

4

5

4

5

4.4

0.55

มาก

5

4

4

5

4.4

0.55

มาก

4

4

5

5

4.6

0.55 มากทีDสุด

4.55

มากทีส= ุ ด

µ

σ

มาก
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ตารางแสดงผลการพิจารณาความเหมาะสมของ แบบสอบถาม ฉบับที= 4 ในการประเมินโครงการนํา
ร่ องการฟืF นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสํ าหรับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่
คนที=
ความ
ด้ านผลผลิต
σ
µ
เหมาะสม
1 2 3 4 5
1. ด้านการมีส่วนร่ วม
1.1 ชุมชนร่ วมกับสถานศึกษา หน่วย
5 5 4 5 4 4.6 0.55 มากทีDสุด
บริ การสุ ขภาพ วิเคราะห์ ค้นหาปัญหาและ
การดูแลนักเรี ยน
1.2 ชุมชนร่ วมกับสถานศึกษา หน่วย
5 4 4 5 4 4.4 0.55
มาก
บริ การสุ ขภาพ วางนโยบาย/แผนงานดูแล
นักเรี ยนอย่างต่อเนืDอง
1.3 ชุมชนร่ วมกับสถานศึกษา หน่วย
5 5 5 5 5 5 0.00 มากทีDสุด
บริ การสุ ขภาพ ร่ วมดําเนินงานดูแล
นักเรี ยนอย่างต่อเนืDอง
1.4 ชุมชนร่ วมกับสถานศึกษา หน่วย
4 5 4 5 5 4.6 0.55 มากทีDสุด
บริ การสุ ขภาพ ร่ วมติดตาม ประเมินผล
การดูแลนักเรี ยนอย่างต่อเนืDอง
2. ด้านความพึงพอใจ
2.1 ความพึงพอใจต่อการดูแลสุ ขภาพและ 5 5 5 5 5 5 0.00 มากทีDสุด
ช่วยเหลือนักเรี ยนในชุมชน
2.2 ความพึงพอใจต่อทักษะ ความรู ้
5 4 4 5 5 4.6 0.55 มากทีDสุด
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในครอบครัว
ตนเองได้
2.3 ความพึงพอใจต่อการสร้างขวัญและ
5 5 5 5 5 5 0.00 มากทีDสุด
กําลังใจการดูแลนักเรี ยนในชุมชน
2.4 ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่ วมของ
4 4 5 5 5 4.6 0.55 มากทีDสุด
ชุมชน หน่วยบริ การสุ ขภาพ ในการดูแล
นักเรี ยน
รวม
4.73
มากทีDสุด
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ตารางแสดงดัชนีความสอดคล้ องระหว่ างข้ อคําถามของ แบบสอบถาม ฉบับที= 1 2 และ 3 ในการ
ประเมินโครงการนําร่ องการฟืF นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสํ าหรับนักเรียน
โรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่
คนที=
รายการประเมิน
IOC แปลผล
1 2 3 4 5
ด้านบริ บทหรื อสภาพแวดล้อม
1. โครงการฯสอดคล้องกับการจัดการศึกษา
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
สําหรับนักเรี ยนพิการและนโยบายระดับชาติ
2. โครงการฯสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
นโยบายของสํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ
3. แผนการดําเนินงาน เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
นําไปสู่ การปฏิบตั ิงานได้จริ ง
4. หัวหน้าฝ่ ายแผนการดําเนินงานมาปรับใช้ได้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริ บทของ
สถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ มีความชัดเจน
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
นําไปสู่ การปฏิบตั ิได้จริ ง
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ สอดคล้องกับ
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
ความ ต้องการและสภาพการณ์ของนักเรี ยน
7. โครงการสอดคล้องกับสภาพความต้องการ
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
และสามารถส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ นักเรี ยน
8. โครงการนีTเหมาะสมและสอดคล้องกับบริ บท +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
ทางสังคม
9. โครงการฯสอดคล้องกับนโยบายการ
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
ดําเนินงาน ของโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่
10. โครงการ เอืTอต่อการ พัฒนาระบบดูแล
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
นักเรี ยนอย่างต่อเนืDอง
ด้านปัจจัยนําเข้า
1.มีบุคลากรปฏิบตั ิงานในโครงการเพียงพอ
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
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รายการประเมิน
2.บุคลากรมีศกั ยภาพ มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงาน
ตามโครงการ
3.บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ องค์
ความรู ้ ในการปฏิบตั ิงานโครงการอย่างต่อเนืDอง
4. มีทีมสหวิชาชีพ ประสานความร่ วมมือเพืDอ
ดําเนินงานตามโครงการ
5. งบประมาณในการบริ หารจัดการ การดูแล
นักเรี ยนมีความเหมาะสม
6. มีสืDอและอุปกรณ์ การดูแลฟืT นฟูสมรรถภาพ
และสุ ขอนามัย ทีDทนั สมัยและเพียงพอ
7. มีฐานข้อมูลของนักเรี ยน
8. มีแผนงานโครงการดูแลนักเรี ยนครอบคลุม 4
มิติ ด้านกาย จิต สังคมและปั ญญา
9. แผนงาน/โครงการในการดําเนินงาน ได้มา
จากผูท้ ีDมีส่วนเกีDยวข้องกับการดูแลนักเรี ยน
10. แผนงาน/โครงการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์โครงการ
11. ผูน้ าํ มีการวางแผนและกําหนดเป้าหมายใน
การดูแลนักเรี ยน
12. ผูน้ าํ มีกลยุทธ์การประสานงาน สร้างทีมงาน
และเครื อข่ายในการดูแลนักเรี ยน
ด้านกระบวนการ
1. จัดทําแผนปฏิบตั ิงาน จากผูม้ ีส่วนเกีDยวข้อง
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทีDปฏิบตั ิงานอย่าง
ต่อเนืDอง
3. มีการประสานงานและร่ วมมือระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ และชุมชน เป็ นอย่างดี

คนที=
IOC แปลผล
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
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รายการประเมิน
4. จัดทําหน่วยดูแลฉุกเฉิ นสําหรับดูแลนักเรี ยน
อย่างต่อเนืDอง
5. บุคลากรทีDรับผิดชอบงานดูแลนักเรี ยนได้รับ
การพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนืDอง
6. กําหนดหน่วยงาน/ทีมงานผูร้ ับผิดชอบระบบ
ข้อมูล
7. จัดทําคําสังD คณะทํางานดูแลนักเรี ยนจากภาคี
เครื อข่ายทุกภาคส่ วน
8. คําสังD กําหนดแนวทางการดําเนินงานชัดเจน
และเหมาะสมกับบทบาท
9. มีแผนการติดตาม ประเมินผล การดําเนินงาน
10. จัดทํารายงานการดูแลนักเรี ยน อย่างต่อเนืDอง
สมํDาเสมอ
11. มีทีมงาน ติดตามเยียD มนักเรี ยน
12. จัดทําเวทีแลกเปลีDยนเรี ยนรู ้ร่วมกันของ
เครื อข่ายในการดูแลนักเรี ยน
13. จัดทํานโยบายการดูแลนักเรี ยนใน
สถานศึกษาและทีDบา้ นชัดเจน
14. ดูแลนักเรี ยนทีDบา้ น Home Health Care โดย
ทีมสหสาขาวิชาชีพ อย่างต่อเนืDอง
15. จัดบริ การส่ งเสริ มทันตสุ ขภาพแก่นกั เรี ยนทุก
กลุ่ม
16. พัฒนาศักยภาพการดูแลนักเรี ยนแก่
ครอบครัว/ชุมชน แบบมีส่วนร่ วม
17. มีระบบส่ งต่อและติดตาม นักเรี ยนไปยัง
เครื อข่ายบริ การ ในการดูแลต่อเนืDองทีDบา้ น
18. โรงเรี ยนกําหนดเป้าหมาย กลยุทธ์และ
แผนปฏิบตั ิงานครอบคลุม 4 มิติ

คนที=
IOC แปลผล
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
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รายการประเมิน
19. มีการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมแวดล้อมทีDเอืTอ
ต่อการใช้บริ การในหน่วยงานและในชุมชน
20. วิเคราะห์และแลกเปลีDยนข้อมูลนักเรี ยน
ร่ วมกันระหว่างหน่วยบริ การสุ ขภาพกับ
สถานศึกษา
รวม

คนที=
IOC แปลผล
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง

1.00
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ตารางแสดงดัชนีความสอดคล้ องระหว่ างข้ อคําถามของ แบบสอบถาม ฉบับที= 4 ในการประเมิน
โครงการนําร่ องการฟืF นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสํ าหรับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่
คนที=
รายการประเมิน
IOC แปลผล
1 2 3 4 5
ด้านผลผลิต
1. ด้านการมีส่วนร่ วม
1.1 ชุมชนร่ วมกับสถานศึกษา หน่วยบริ การ
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
สุ ขภาพ วิเคราะห์ ค้นหาปั ญหาและการดูแล
นักเรี ยน
1.2 ชุมชนร่ วมกับสถานศึกษา หน่วยบริ การ
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
สุ ขภาพ วางนโยบาย/แผนงานดูแลนักเรี ยนอย่าง
ต่อเนืDอง
1.3 ชุมชนร่ วมกับสถานศึกษา หน่วยบริ การ
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
สุ ขภาพ ร่ วมดําเนินงานดูแลนักเรี ยนอย่าง
ต่อเนืDอง
1.4 ชุมชนร่ วมกับสถานศึกษา หน่วยบริ การ
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
สุ ขภาพ ร่ วมติดตาม ประเมินผลการดูแลนักเรี ยน
อย่างต่อเนืDอง
2. ด้านความพึงพอใจ
2.1 ความพึงพอใจต่อการดูแลสุ ขภาพและ
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
ช่วยเหลือนักเรี ยนในชุมชน
2.2 ความพึงพอใจต่อทักษะ ความรู ้ สามารถ
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
นําไปใช้ประโยชน์ในครอบครัว ตนเองได้
2.3 ความพึงพอใจต่อการสร้างขวัญและกําลังใจ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
การดูแลนักเรี ยนในชุมชน
2.4 ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่ วมของชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
หน่วยบริ การสุ ขภาพ ในการดูแลนักเรี ยน
1.00
รวม
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ตารางแสดงค่ าความเชื= อมัน= ของแบบสอบถาม ฉบับที= 1 2 และ 3 ในการประเมินโครงการนําร่ อง
การฟืF นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสํ าหรับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
%
Cases
Valid
30
100.0
Excludeda
0
.0
Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in
the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
N of Items
Alpha
.925
41
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item_C_01
item_C_02
item_C_03
item_C_04
item_C_05
item_C_06
item_C_07
item_C_08
item_C_09
item_C_10
item_i_01
item_i_02
item_i_03
item_i_04
item_i_05
item_i_06
item_i_07
item_i_08
item_i_09
item_i_10
item_i_11
item_P_01
item_P_02
item_P_03
item_P_04
item_P_05

Item-Total Statistics
Scale Mean if Scale Variance Corrected
Item Deleted if Item Deleted Item-Total
Correlation
180.97
99.344
.583
181.10
99.955
.498
181.13
101.292
.366
180.97
99.344
.583
181.07
100.823
.412
181.20
100.855
.418
181.03
99.275
.573
180.97
99.344
.583
181.20
100.717
.432
181.07
100.823
.412
181.00
101.517
.350
181.20
100.855
.418
181.03
99.275
.573
181.13
102.809
.215
181.03
99.275
.573
181.00
101.517
.350
181.10
99.955
.498
181.07
100.823
.412
181.03
99.275
.573
181.07
100.823
.412
180.97
99.344
.583
181.10
99.955
.498
181.13
101.292
.366
180.97
99.344
.583
181.07
100.823
.412
181.20
100.855
.418

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
.922
.923
.924
.922
.923
.923
.922
.922
.923
.923
.924
.923
.922
.925
.922
.924
.923
.923
.922
.923
.922
.923
.924
.922
.923
.923
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item_P_06
item_P_07
item_P_08
item_P_09
item_P_10
item_P_11
item_P_12
item_P_13
item_P_14
item_P_15
item_P_16
item_P_17
item_P_18
item_P_19
item_P_20

181.03
180.97
181.20
181.07
181.00
181.20
181.03
181.13
181.03
181.00
181.10
181.07
181.03
181.07
181.27

99.275
99.344
100.717
100.823
101.517
100.855
99.275
102.809
99.275
101.517
99.955
100.823
99.275
100.823
100.547

.573
.583
.432
.412
.350
.418
.573
.215
.573
.350
.498
.412
.573
.412
.469

.922
.922
.923
.923
.924
.923
.922
.925
.922
.924
.923
.923
.922
.923
.923
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ตารางแสดงค่ าความเชื= อมัน= ของแบบสอบถาม ฉบับที= 4 ในการประเมินโครงการนําร่ องการฟืF นฟู
สมรรถภาพและสุ ขอนามัยสํ าหรับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
%
Cases
Valid
30
100.0
Excludeda
0
.0
Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in
the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
N of Items
Alpha
.901
8
Item-Total Statistics
Scale Mean if Scale Variance
Item Deleted if Item Deleted
item_pp_01
item_pp_02
item_pp_03
item_pp_04
item_pp_05
item_pp_06
item_pp_07
item_pp_08

32.13
32.20
32.13
32.07
32.03
32.23
32.20
32.13

6.809
7.545
7.016
7.306
7.275
7.495
7.545
6.809

Corrected
Item-Total
Correlation
.865
.539
.773
.683
.721
.557
.539
.865

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
.872
.903
.881
.890
.886
.901
.903
.872

ภาคผนวก จ
โครงการฟื. นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสํ าหรับนักเรียน
โรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่
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โครงการ
ฟื. นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสํ าหรับนักเรียน
โรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่
ระยะ 2 ปี (ปี การศึกษา 2562-2563)

โรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่
สํ านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั.นพืน. ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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คํานํา
การจัดการศึกษาในโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ เป็ นกิจกรรมที=มุ่งเน้นให้นกั เรี ยน
มีวินยั สร้างลักษณะนิ สัย ทัศนคติ รู ้จดั คิด ลงมือปฏิบตั ิ รู ้จกั การแก้ปัญหา สามารถพึ=งพาตนเองได้
ตลอดจนเป็ นกระบวนการเสริ มสร้างค่านิยม ในการรู ้จกั ทํางานเพื=อเลีOยงชีพ ดํารงชีวิตได้อย่างอิสระ
โดยเริ= มต้นจากการศึกษาควบคู่ไปกับการฟืO นฟูสมรรถภาพ ดังเอกลักษณ์ของโรงเรี ยนคือ ฟืO นฟูคู่
การศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวติ สอดแทรกคุณธรรมจากการปฏิบตั ิจริ งจากผ่านโครงการต่างๆ จนเกิด
เป็ นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองต่อนโยบายทางการศึกษา และการจัดการศึกษาเพื=อให้
เด็กและเยาวชนของประเทศให้ได้รับการศึกษาที=มีคุณภาพ มิใช่มุ่งที=ผลสัมฤทธิX ทางการเรี ยน แต่
เพียงอย่างเดียว แต่ยงั รวมถึงคุณภาพในมิติ “คุณภาพชีวติ ที=ดี”
การจัดทําโครงการฟืO นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี
สังวาลย์เชียงใหม่ ระยะ 2 ปี (ปี การศึกษา 2562-2563) มีวตั ถุประสงค์สาํ คัญ เพื=อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กพิการ และพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการจัดการศึ กษา ให้เหมาะสมกับความต้องการจําเป็ นของ
นักเรี ยนแต่ละบุคคล พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาสําหรับนักเรี ยน ให้สามารถจัด
กิจกรรมการเรี ยนควบคู่ไปกับการฟืO นฟูสมรรถภาพของนักเรี ยน โดยมีการดําเนิ นการบนพืOนฐาน
การมีส่วนร่ วม โดยมีโครงการย่อยที=สําคัญคือ โครงการประเมินแรกรับนักเรี ยน โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โครงการฟืO นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยนักเรี ยน โครงการส่ งเสริ มอาชีพ
เพื=อการมีงานทํา และโครงการ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานของโครงการ
โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ ขอขอบคุณคณะผูด้ าํ เนินการ ผูท้ รงคุณวุฒิ หน่วยงาน
ทัOงภาครั ฐ องค์กรภาคเอกชน และผูม้ ี ส่วนร่ วม ในการจัดทําโครงการนีO จนเสร็ จสมบู รณ์ และ
คาดหวังว่าทุกภาคส่ วน จะนําโครงการนีOไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับผูเ้ รี ยน
พิการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและบรรลุเป้าประสงค์ต่อไป
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ส่ วนทีN 1
บริบทการจัดการศึกษา
การศึ กษาเป็ นกระบวนการในการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ ให้เป็ นผูท้ ี= มีความรู ้
ความสามารถ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีคุณลักษณะความดีงามตามที=ประเทศชาติตอ้ งการ ดังนัOน
การจัดการศึ กษาจึ งมุ่ งเน้นพัฒนาคนของประเทศทุ กคนให้มีคุณสมบัติตามที= ตอ้ งการให้มนุ ษย์
สามารถดํารงชีพอยูไ่ ด้อย่างมีความสุ ข ดังที=กระทรวงศึกษาธิ การมุ่งมัน= ดําเนิ นงานการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการตามอนุ สัญญา CRPD (Convention on the Rights of the Persons with Disabilities)
ซึ= งเป็ นกฎหมายสิ ทธิ มนุษยชนระหว่างประเทศที=ส่งเสริ ม พิทกั ษ์ และรับรองให้คนพิการได้รับการ
คุม้ ครองสิ ทธิ มนุ ษยชนเสรี ภาพขัOนพืOนฐาน และมีความเสมอภาคอย่างเต็มที= พร้อมทัOงส่ งเสริ มการ
เคารพศัก ดิX ศรี ที= มี ม าแต่ ก าํ เนิ ด ของคนพิ ก าร ประเทศไทยได้ป ฏิ บ ัติ ต ามอนุ สัญ ญาฉบับ นีO อย่า ง
เคร่ ง ครั ด และเห็ น อย่า งเป็ นรู ป ธรรม โดยมี ก ฎหมายที= ส อดคล้อ ง อาทิ เ ช่ น รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ส่ วนที= 8 สิ ทธิ และเสรี ภาพในการศึ กษา มาตรา 49 ระบุว่า
บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่นอ้ ยกว่าสิ บสองปี ที=รัฐจะต้องจัดให้อย่างทัว= ถึงและ
มีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผูย้ ากไร้ ผูพ้ ิการหรื อทุพพลภาพ หรื อผูอ้ ยูใ่ นสภาวะยากลําบาก ต้อง
ได้รับสิ ทธิตามวรรคหนึ=ง และการสนับสนุนจากรัฐเพื=อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื=น
การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรื อเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง และการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ย่อมได้รับความคุม้ ครองและส่ งเสริ มที=เหมาะสมจากรัฐ
พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 2 สิ ทธิ และหน้าที=
ทางการศึกษา มาตรา 10 ระบุวา่ การจัดการศึกษาต้องให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึ กษาขัOนพืOนฐานไม่ น้อยกว่า 12 ปี ที= รัฐบาลต้องจัดให้อย่างทัว= ถึ ง และมี คุณภาพโดยไม่ เก็บ
ค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ= งมีความบกพร่ องทางร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์
สังคม การสื= อสารและการเรี ยนรู ้ หรื อมีร่างกายพิการ หรื อทุพพลภาพ หรื อบุคคลซึ= งไม่สามารถ
พึ=งตนเองได้ หรื อไม่มีผูด้ ูแล หรื อด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าว มีสิทธิ และโอกาสได้รับ
การศึกษาขัOนพืOนฐานเป็ นพิเศษ และมาตรา 5 (1) (2) และ (3) ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ พุทธศักราช 2551 กล่าวว่า คนพิการมีสิทธิ ได้รับการศึกษาโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
ตัOงแต่แรกเกิดหรื อพบความพิการจนตลอดชีวิต พร้อมทัOงได้รับเทคโนโลยี สิ= งอํานวยความสะดวก
สื= อ บริ การ และความช่วยเหลืออื=นใดทางการศึกษา สามารถเลือกบริ การทางการศึกษา สถานศึกษา
ระบบและรู ปแบบการศึกษา โดยคํานึ งถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และความต้องการ
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จําเป็ นพิเศษของบุคคลนัOน ความสําคัญดังกล่าวไดกําหนดให้รัฐต้องจัดกระบวนการทางการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาที=มุ่งให้ผเู ้ รี ยนเป็ นคนดี คนเก่ง และมีความสุ ข
Bachman, Tobias, Master, Scavron & Tierney (2008, p. 197–204) การศึ กษาจะมี
ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิง= ผูพ้ ิการ เห็นได้จากผูท้ ี=มีความจํากัด
ทางเคลื= อ นไหวมี โ อกาสเสี= ย งต่ อ การเกิ ด ภาวะแทรกซ้อ นหลัง ความพิ ก าร Ehrlich-Jonese et al.
(2010, p. 272-281) ทางด้านร่ างกาย เช่น ข้อติด ข้อแข็ง การบาดเจ็บของข้อและอาการปวด Bahm
and Forchuk, (2008, p. 63-70) และแผลกดทับ เกิดภาวะแทรกซ้อนทางด้านจิตใจ เช่น ความเครี ยด
หงุดหงิด แยกตัวจากสังคม Brenes, Penninx, Judd, Rockwell, Sewell and Wetherell (2008, p. 158163) และอาจส่ งผลทําให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ ปราณี ประไพวัชรพันธ์ (2551, หน้า 177) อ้อมใจ แก้ว
ประหลาด (2551, หน้า 124) คนพิการทางกายหรื อการเคลื=อนไหวมีปัญหาทัOงทางกายและทางจิตใจ
รู ้ สึกเป็ นภาระและต้องพึ=งพาผูอ้ ื= นมากขึO น เกิ ดความท้อแท้ ไม่ เห็ นคุ ณค่าในตนเอง การรั บรู ้ ใน
คุ ณ ภาพชี วิ ต ตนเองลดลง Naylor, Knoble, Robinson, Bowles and Maislin (2007, p. 255-266) มี
ภาวะสุ ขภาพที=แย่ลงและมีคุณภาพชี วิตที=เลวลงด้วย ซึ= งการจัดการศึกษานัOน มีกระบวนการเริ= มต้น
ตัOงแต่การให้ความรู ้ความเข้าใจเกี=ยวกับการป้องกันความบกพร่ องที=จะเกิดขึOนและการดูแลบําบัดผูท้ ี=
มีความพิการตัOงแต่กาํ เนิด ซึ= งเกี=ยวข้องกับครอบครัว และงานที=อยูใ่ นความรับผิดชอบของกระทรวง
สาธารณสุ ข และได้รวมถึงกระบวนการเตรี ยมความพร้อมก่อนส่ งผูพ้ ิการไปเข้าสู่ ระบบการศึกษา
เพื=อให้ได้รับการศึกษา ความรู ้พOืนฐานที=เพียงพอที=จะศึกษาต่อ หรื อมีทกั ษะพืOนฐานเพียงพอในการ
ประกอบสัมมาอาชีพ เลีOยงตนเองได้ในภายหน้า โดยไม่เป็ นภาระของบุคคลในสังคมต่อไปอีก โดย
สําหรั บสํานักบริ หารงานการศึ กษาพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขัOนพืOนฐาน
กระทรวงศึกษาธิ การ มีโรงเรี ยนในสังกัด 48 โรงเรี ยน ซึ= งทุกโรงเรี ยนจัดในรู ปแบบประจํา โดยเปิ ด
ทําการสอนตัOงแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และบางโรงเรี ยนเปิ ดถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนมีหน้าที=ให้ความรู ้ดา้ นวิชาการทัว= ไป และด้านวิชาการเฉพาะสําหรับ
เด็กพิการ
โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดตัOงขึOนภายใต้โครงการใต้ร่มพระ
บารมีสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี เพื=อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุ ณาธิ คุณแห่ งองค์สมเด็จ
พระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี ในศุภมงคลวาระเสด็จพระราชสมภพครบ 100 พรรษา ซึ= งตรงกับ
วันที= 21 ตุ ลาคม 2543 ซึ= งเป็ นโรงเรี ยนสอนเด็กบกพร่ องทางร่ างกาย หรื อการเคลื= อนไหว หรื อ
สุ ขภาพ ภายใต้สังกัดสํานักบริ หารงานการศึ กษาพิ เศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขัOน
พืOนฐาน จัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรการศึกษาขึOนพืOนฐาน ตัOงแต่ระดับเตรี ยมอนุ บาลจนถึง
มัธยมศึ กษาปี ที= 6 นักเรี ยนของโรงเรี ยนเป็ นเด็กที= มีความบกพร่ องทางร่ างกาย หรื อมี ปัญหาทาง
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สุ ขภาพ ความพิการทางร่ างกายทําให้นกั เรี ยนมีอุปสรรคและข้อจํากัดด้านการเคลื=อนไหว โดยมี
เอกลัก ษณ์ ข องสถานศึ ก ษาคื อ ฟืO นฟู คู่ ก ารศึ ก ษาพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต มุ่ ง เน้น ให้ผูเ้ รี ย นสามารถ
ดํารงชี วิตได้อย่างอิสระเต็มตามศักยภาพ ในช่ วงเริ= มต้นของการจัดการเรี ยนการสอนยังประสบ
ปั ญหาในเรื= องของการจะพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างไรจึงจะสามารถยกคุณภาพชีวิตของผูเ้ รี ยนในโรงเรี ยน
เนื=องจากเป็ นโรงเรี ยนแรกของรัฐบาลที=ดูแลนักเรี ยนกลุ่มนีO
ตามกระแสพระราชดํารัสของสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี เมื=อวันที= 11
กุมภาพันธ์ 2508 เมื= อคราวที= พระองค์ท่านเสด็จเปิ ดโรงเรี ยนศรี สังวาลย์ จังหวัดนนทบุรี ซึ= งเป็ น
โรงเรี ยนของมูลนิ ธิอนุ เคราะห์คนพิการในพระราชู ปถัมภ์ของสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราช
ชนนี ทรงดํารัสว่าการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการต้องมีการฟืO นฟูสมรรถภาพ การฝึ กให้เด็กใช้
เวลาว่า งให้เ ป็ นประโยชน์ แ ละการฝึ กอาชี พ เพื= อ ให้ค นพิ ก ารสามารถมี อ าชี พ เลีO ย งดู ต นเองได้
พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรามหาภูมิพลอดุ ลยเดชได้มีกระแสพระราชดํารั ส พระราชทานแก่
คณะกรรมการมูลนิ ธิอนุ เคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราช
ชนนี ณ พระตํา หนัก จิ ต รลดารโหฐาน ในวัน ศุ ก ร์ ที= 22 มี น าคม 2557 ว่า “งานช่ ว ยผูพ้ ิ ก ารนีO มี
ความสําคัญอย่างยิง= เพราะว่าผูพ้ ิการมิได้อยากเป็ นผูพ้ ิการและอยากช่วยตนเองได้ ถ้าเราไม่ช่วยเขา
ให้สามารถที=จะปฏิบตั ิงานอะไรเพื=อชี วิตและมีเศรษฐกิ จของครอบครัวจะทําให้เกิ ดสิ= งที=หนักใน
ครอบครัว หนักแก่ส่วนรวม ฉะนัOนนโยบายที=จะทําคือช่วยเขาให้ช่วยเหลือตนเองได้ เพื=อจะให้เขา
สามารถเป็ นประโยชน์ต่อสังคม”
โรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตัOงอยูเ่ ลขที= 50 หมู่ 10 ตําบลหนอง
หาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชี ยงใหม่ โทรศัพท์ 053 – 498145 โทรสาร 053 – 498146 E-mail :
SWCM16@gmail.com Website : www.swcm.ac.th สั ง กั ด สํ า นั ก บริ หารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัOนพืOนฐาน กระทรวงศึกษาการ โดยเปิ ดสอนระดับชัOนอนุบาลปี
ที= 1 ถึ ง ระดับ ชัOน มัธ ยมศึ ก ษาปี ที= 6 และระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ สาขาเกษตรกรรมและ
คอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ และเรี ย นร่ ว มในสายสามัญ และสายอาชี พ ปั จ จุ บ ัน มี ห้อ งเรี ย นทัOง หมด 31
ห้องเรี ยน โดยนางพวงทอง ศรี วลิ ยั เป็ นผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
โครงสร้ างของโรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชี ยงใหม่ จัดการบริ หารจัดการเป็ น 5 ฝ่ าย
ได้แก่
1. ฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ
- งานบริ หารและวางแผนฝ่ ายวิชาการ
- งานการเรี ยนการสอน
- งานบริ หารหลักสู ตรและกลุ่มสาระฯ
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- งานทะเบียนนักเรี ยน
- งานวัดและประเมินผล
- งานแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
- งานห้องสมุด
- งานแนะแนว
- งานคอมฯ เทคโนโลยีและสารสนเทศ
- งานสื= อ นวัตกรรมฯ
- งานนิเทศการเรี ยนการสอน
- งานแผนงานสารสนเทศและพัสดุฝ่าย
- งานเรี ยนร่ วม
- งานส่ งเสริ มการวิจยั
- งานอาสาสมัคร
- งานส่ งเสริ มอาชีพเพื=อการมีงานทํา
- งานห้องเรี ยนทักษะการดํารงชีวติ
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานสถานศึกษาพอเพียงและสวนพฤกษศาสตร์
- งานธนาคารโรงเรี ยน
- งานฟืO นฟูสมรรถภาพร่ างการ
2. ฝ่ ายบริ หารงานบุคคล
- งานธุรการสารบรรณ
- งานบุคลากร
- งานคณะกรรมการสถานศึกษา
- งานประชาสัมพันธ์
3. ฝ่ ายบริ หารงานทัว= ไป
- งานอาหารและโภชนาการ
- งานบํารุ งอาคารสถานที=
- งานยานพาหนะ
- งานโสตทัศนูปกรณ์
- งานภูมิทศั น์
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- งานรักษาความปลอดภัย
- งานซ่อมบํารุ งทัว= ไป
- งานแผนงานและสารสนเทศฝ่ าย
4) ฝ่ ายบริ หารกิจการนักเรี ยน
- งานหอนอน
- งานกิจกรรมนักเรี ยน
- งานส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมนักเรี ยน
- งานพัฒนาระเบียบวินยั
- งานส่ งเสริ มประชาธิปไตย
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
- งานแผนงานและสารสนเทศฝ่ าย
- งานพยาบาล
5. ฝ่ ายบริ หารงบประมาณ
- งานแผนงานและสารสนเทศ
- งานควบคุมภายใน
- งานการเงิน-การบัญชี
- งานพัสดุและสิ นทรัพย์
- งานกองทุนสวัสดิการนักเรี ยน
- งานมูลนิธิสากลเพื=อคนพิการ
- งานสวัสดิการครู ส.ว.ชม.
-งานสมาคมผูป้ กครองและครู
ในวันศุกร์ ที= 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2550 สมเด็จพระกนิ ษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรกิจการของโรงเรี ยน
ศรี สังวาลย์เชี ยงใหม่ ทรงมีกระแสพระราชดํารัสไว้เป็ นแนวทาง 5 เรื= องหลัก ได้แก่ ด้านวิชาการ
ด้านการฟืO นฟูสมรรถภาพและการพยาบาล ด้านสังคม อารมณ์ จิตใจ ด้านอาชีพ และด้านบรรยากาศ
สิ= งแวดล้อม ทางโรงเรี ยนจึ งได้น้อมนํามาใช้จดั ทําเป็ นแนวทางในการจัดการศึ กษาซึ= งต้องให้
ความสําคัญในการฟืO นฟูสมรรถภาพของผูเ้ รี ยน โดยมีกระบวนการที=สาํ คัญคือ การประเมินแรกรับ
นักเรี ยน การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนพร้อมกับให้บริ การฟืO นฟูสมรรถภาพร่ างกาย จนถึงการ
ส่ งต่อให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกประกอบอาชี พได้จริ ง และวันจันทร์ ที= 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558 เสด็จพระ
ราชดําเนิ นเปิ ดอาคาร 100 ปี บรมราชชนนี การุ ณย์ และอาคาร 110 ปี นวมิ นทราบรมราชชนนี
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รวมทัOงห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี อีกทัOงพระองค์ท่านได้ทรงติดตามการดําเนิ นงาน ทัOง 4 ด้าน ได้แก่
ด้านวิชาการ ด้านฟืO นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัย ด้านอาชี พเพื=อการมี งานทํา และด้านอารมณ์
สังคม เพื=อเอืO อต่อการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน และทรงงานร่ วมกับผูบ้ ริ หาร คณะครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา เครื อข่ายที=เกี=ยวข้อง ในการติดตาม โครงการในเรื= องที=พระองค์ท่านเคยดําริ ไว้ เมื=อปี
2550 ทรงเห็นการพัฒนาเปลี=ยนแปลง ที=เกิดกับผูเ้ รี ยน และโรงเรี ยน ตามลําดับ
ความสําเร็ จตามภารกิ จของโรงเรี ยนตามโครงการภายใต้ร่มพระบารมี จากการ
ประเมินผล ถือว่าประสบความสําเร็ จในระดับหนึ= ง แนวทางการทรงงานของทุกพระองค์ที=มีปลาย
สุ ดของแผนที=ชีวติ ผูเ้ รี ยนต้องดํารงชีวติ อย่างอิสระในสังคม มีเกียรติภูมิในการดํารงชีวติ
โดยทางโรงเรี ยนได้มีการบริ การช่วยเหลือ และคัดกรองระยะแรกรับสําหรับบุคคล
ที=มีความบกพร่ องทางร่ างกาย หรื อการเคลื=อนไหว หรื อสุ ขภาพ โดยเร็ วที=สุดแก่บุคคลทันทีที=ได้รับ
การวินิจฉัยหรื อประเมิ นคัดกรองว่ามี ความพิการหรื อมี ความบกพร่ อง ให้ได้รับบริ การจากนัก
วิชาชีพที=หลากหลายทัOงด้านการศึกษา ด้านสุ ขภาพอนามัย การบําบัดรักษา ตลอดจนป้ องกันความ
พิการที=จะเกิดขึOน จากนัOนส่ งต่อเข้าสู่ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนควบคู่กบั การจัดการศึกษา ซึ= ง
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนมีกระบวนการดําเนิ นงานดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างมีขO นั ตอนพร้อม
ด้วยวิธีการและเครื= องมือการทํางานที=ชดั เจน โดยมีครู ที=ปรึ กษา ครู ประจําเรื อนนอน นักสหวิชาชีพ
เจ้าหน้าที=บริ บาล เป็ นบุคลากรหลักในการดําเนิ นการ และมีการประสานความร่ วมมืออย่างใกล้ชิด
กับครู ที=เกี=ยวข้องหรื อบุคลากรภายนอก รวมทัOงการสนับสนุนส่ งเสริ มจากโรงเรี ยนซึ= งครู ประจําชัOน
ต้องดําเนิ นการ 5 ขัOนตอน ได้แก่ การรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล การคัดกรองนักเรี ยน การส่ งเสริ ม
และพัฒนานักเรี ยน การป้องกันและแก้ปัญหา และการส่ งต่อ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560, บทคัดย่อ) การส่ งต่อไปยังห้องเรี ยน หอ
นอน ระบบเรี ยนร่ วม จนถึงระดับอุดมศึกษา และงานฟืO นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัย ซึ= งสอดคล้อง
กับ กล่าวว่า การพัฒนาสถานศึกษาแบบเรี ยนรวมซึ= งยึดหลักการของการจัดการศึกษาสําหรับความ
ทัว= ถึงและเท่าเทียมของประเทศไทย ซึ= งมีประเทศที=ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพสู งระดับโลก อัน
ได้แก่ ประเทศแคนาดา เดนมาร์ ก เอสโตเนีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ฮ่องกงและมาเก๊า) โดย
ประเทศเหล่านีOรับรู ้และเชื=อมัน= ว่าสถานศึกษาแบบเรี ยนรวมเป็ นยุทธศาสตร์สาํ คัญของสังคมพหุเชืOอ
ชาติ เป็ นกลไกการขับเคลื=อนสําหรับการสร้าง และรักษาลักษณะร่ วมทางสังคมที=ก่อให้เกิดความ
ทัว= ถึงและเท่าเทียมของการจัดการเรี ยนรวม นอกจากนีOการพัฒนาและฟืO นฟูสมรรถภาพของผูเ้ รี ยนที=
มี ความต้องการจําเป็ นพิเศษเป็ นสิ= งที= สําคัญอี กประการหนึ= งเช่ นกัน เป็ นการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
พัฒ นาการเต็ ม ตามศัก ยภาพ สามารถดํา รงชี วิ ต ได้ โ ดยอิ ส ระ สอดคล้อ งกับ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิ การที=ให้คนพิการและมีสิทธิ ได้รับสิ= งอํานวยความสะดวก สื= อ บริ การ และความ
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ช่ วยเหลื ออื= นใดทางการศึ กษา ตามความจําเป็ นของคนพิการแต่ละบุคคล การฟืO นฟูสมรรถภาพ
นักเรี ยนจึงจําเป็ นต้องมีหลายด้านตามสภาพความบกพร่ องของนักเรี ยนแต่ละบุคคลซึ= งการบําบัด
ฟืO นฟูต่าง ๆ ได้แก่ กายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัด ธาราบําบัด อาชาบําบัด หรื อส่ งต่อไปยังหน่วยงาน
ที= เกี= ยวข้อง เช่ น การผ่าตัดแก้ไขความพิการ ซึ= งการฟืO นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยนัOนจะทําไป
พร้อมๆ กับการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน จนผูเ้ รี ยนพร้อมที=จะเปลี=ยนผ่านไปสู่ การศึกษาในระดับที=
สู งขึOน หรื อการประกอบอาชีพตามศักยภาพตอบสนองต่อนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรี ยนศรี
สั ง วาลย์เ ชี ย งใหม่ ไ ด้เ น้น การจัด การศึ ก ษาเพื= อ การมี ง านทํา ใน 5 กลุ่ ม อาชี พ คื อ เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม พาณิ ชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการบริ การ มีวตั ถุประสงค์สาํ คัญเพื=อพัฒนา
คุ ณภาพชี วิตเด็กพิการให้มีประสบการณ์ ด้านการประกอบอาชี พที= สอดคล้องกับความต้องการ
ภายใต้การมีส่วนร่ วมของเครื อข่ายผูป้ ระกอบการที=เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาให้แก่ผเู ้ รี ยน
ของโรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชี ยงใหม่ จะเห็ นได้ว่าหากผูเ้ รี ยนได้รับการฟืO นฟูสมรรถภาพ การดู แล
ช่วยเหลือ และกระบวนการจัดการศึกษาที=เหมาะสมจะทําให้ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาอย่างเต็มศักยภาพใน
ทุกๆ ด้าน ช่วยลดอัตรานักเรี ยนออกกลางคัน ซึ= งพบว่านักเรี ยนที=มีความบกพร่ องทางร่ างกาย หรื อ
การเคลื=อนไหว หรื อสุ ขภาพมีอตั ราการออกกลางคันมากที=สุดของนักเรี ยนโรงเรี ยนเฉพาะความ
พิการ เนื= องจากนักเรี ยนมีปัญหาในการเรี ยน เช่น มีสุขภาพไม่ดี เจ็บป่ วยเรืO อรัง มีอุปสรรคในการ
เดิ นทาง ไม่มีเครื= องอํานวยความสะดวกใช้ในชี วิตประจําวัน และผูป้ กครองบางส่ วนยากจนไม่มี
ค่าใช้จ่ายเพียงพอ
สภาพการณ์นกั เรี ยนในโรงเรี ยนศรี สังวาลเชียงใหม่นO นั ประกอบด้วยนักเรี ยนชาติ
พันธ์ต่างๆ ดังนีO พืOนราบ 197 คน กะเหลี=ยง 30 คน ม้ง 27 คน ลาหู่ 7 คน อาข่า 19 คน ลีซอ 3 คน ไท
ใหญ่ 20 คน และเมี=ยง 2 คน
โรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชี ยงใหม่ ประกอบด้วยนักเรี ยน ที= มีความบกพร่ องอวัยวะ
ต่างๆ ดังนีO สมองพิการ 246 คนความผิดปกติตO งั แต่กาํ เนิด 34 คน กล้ามเนืOออ่อนแรง 7 คน บาดเจ็บที=
ไขสันหลังเนื= องมาจากอุบตั ิเหตุ 4 คน ได้รับบาดเจ็บที=ศีรษะ 3 คน การยึดติดของผิวหนังเนื= องจาก
แผลไฟไหม้ 2 คน แขน/ขาขาด 5 คน ปากแหว่งเพดานโหว่ 1 คน บกพร่ องทางสติปัญญา/การเรี ยนรู ้
3 คน
โรงเรี ยนศรี สั ง วาลย์เ ชี ย งใหม่ จึ ง ได้จัด ให้ มี โ ครงการฟืO นฟู ส มรรถภาพและ
สุ ขอนามัยสําหรับผูเ้ รี ยน เป็ นการตอบสนองต่อเอกลักษณ์ของโรงเรี ยน คือ ฟืO นฟูคู่การศึกษา พัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยพัฒนาจากงานประจําของโรงเรี ยน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ โดยได้นาํ กลยุทธ์ของสํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ และระดมสมองเพื=อจัด
โครงการ และการมีส่วนร่ วมจากหน่วยงานที=เกี=ยวข้องเพื=อประกอบกับกลยุทธ์การดําเนิ นงาน ในปี
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การศึ ก ษา 2562-2563 ขึO น จนเป็ นที= ย อมรั บ และได้ต้อ นรั บ คณะที= ต้อ งการมาศึ ก ษาดู ง านจาก
หน่ วยงานอื= นๆ และมี การปรั บเปลี= ยน พัฒนา ให้เหมาะสมกับสภาพบริ บทและสังคม และการ
ปฏิบตั ิ
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ส่ วนทีN 2
ทิศทางการจัดการศึกษา
โรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชี ยงใหม่ สังกัดสํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขัOนพืOนฐาน ได้กาํ หนดทิ ศทางการศึ กษา ตราสัญลักษณ์ เอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์สถานศึกษาในการพัฒนาการดําเนินงาน ดังนีO
สั ญลักษณ์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์

ความหมาย ตราสัญลักษณ์ประจําโรงเรี ยน
เป็ นเครื= องหมายรู ป พระนามาภิไธยย่อ (สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี) ส.ว. (สี แดง) ภายใต้
รัศมี (สี แดง) อยูเ่ หนื อรู ปสัญลักษณ์ คนพิการใช้ไม้คO าํ ยัน และนัง= รถเข็น (สี เหลือง) บรรจุอยูภ่ ายใน
เส้นรอบวง รู ปดอกบัว (สี ขาว) เส้นขอบสี นO าํ เงิน และมีอกั ษรข้อความ โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่
อยูด่ า้ นล่าง
อักษรย่อ ส.ว.ชม. ขนาดความสู ง 1 ซม. (สี นO าํ เงิน)
ปรั ชญาโรงเรี ยน เทิ ดทู นองค์สมเด็จย่า พึ=งพาอย่างอิ สระ มานะใฝ่ เรี ยนรู ้ เก่ งคู่
คุณธรรม
สี ประจําโรงเรี ยน
สี แดง หมายถึง ชาติ เพื=อปลูกฝังให้นกั เรี ยนมีความรักชาติ มีความภาคภูมิใจ
ในความ เป็ นไทยรู ้จกั อนุรักษ์ หวงแหน และสื บสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี อนั ดีงามของท้องถิ=น
และของประเทศไทย เป็ นสี ประจําพระองค์สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี เพื=อให้นกั เรี ยน
ระลึกถึง พระมหากรุ ณาธิ คุณที=พระนามาภิไธยของสมเด็จย่า “ศรี สังวาลย์” เป็ นชื=อของโรงเรี ยนถือ
เป็ น มหาสิ ริมงคลสู งสุ ด
สี ขาว หมายถึง ศาสนา เป็ นสี แห่ งความบริ สุทธิX ด้วยหลักความเชื=อที=วา่ คนเรา
เกิ ดมาทุกคนย่อมมีจิตใจ ที=บริ สุทธิX เหมือนผ้าขาวพร้ อมที=จะได้รับการฟืO นฟูพฒั นาให้เป็ นคนดี มี
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คุณค่า มีคุณธรรม – จริ ยธรรม โดยยึดหลักธรรมคําสอนของศาสนาเป็ นเครื= องยึดเหนี=ยวจิตใจในการ
ประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตนเพื=อความเป็ นสมาชิ กที= ดีของครอบครั ว เป็ นพลเมื องดี ของชุ มชน สังคมและ
ประเทศชาติ
สี เหลือง หมายถึง สี แห่งสติปัญญา โดยยึดหลักว่าทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้
และพัฒ นาตนเองได้ต ามธรรมชาติ แ ละตามศัก ยภาพของแต่ ล ะบุ ค คล เป็ นสี ป ระจํา พระองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที= 9) เพื=อให้สาํ นึ กถึงพระมหากรุ ณาธิ คุณ ที=
ทรงห่ ว งใย ผู พ้ ิ ก ารและปลู ก ฝั ง จิ ต สํ า นึ ก ที= ถู ก ต้อ งเกี= ย วกับ การเมื อ งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
ต้นไม้ประจําโรงเรี ยน : ต้นราชพฤกษ์
เอกลักษณ์ ของโรงเรียน
ฟืO นฟูคู่การศึกษา พัฒนา (คุณภาพชีวติ ) อย่างต่อเนื=อง
อัตลักษณ์ ของโรงเรียน
พึ=งตนเอง ดํารงชีวติ อย่างอิสระ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์
พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ มุ่งสู่ คุณภาพชีวิต เพื=อผลสัมฤทธิX ที=ดี ศักดิXศรี และการมีงานทํา
น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ

1. พัฒนาการจัดการศึกษา สําหรับนักเรี ยนที=มีความบกพร่ องทางร่ างกาย หรื อการ
เคลื=อนไหว หรื อสุ ขภาพ ควบคู่กบั การฟืO นฟูทางด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีคุณธรรม
จริ ยธรรม และการจัดการศึกษาเพื=อการมีงานทํา ดําเนินชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ัติ ง านของ
บุคลากรเพื=อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน
3. มุ่ ง เน้ น การจั ด การศึ ก ษาโดยการมี ส่ วนร่ วมของชุ ม ชน และส่ งเสริ ม
ประชาสัมพันธ์ พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างต่อเนื=อง
4. พัฒนาการบริ หารจัดการโดยการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ ายอย่างโปร่ งใส และคุม้ ค่า
ให้สามารถจัดการศึกษาได้ตามนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติ

166
เป้ าประสงค์

1. นักเรี ย นมี พฒ
ั นาการทางด้า นร่ า งกาย สัง คม อารมณ์ สติ ปัญญา มี คุณธรรม
จริ ยธรรม และงานอาชีพ เต็มศักยภาพ ดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. โรงเรี ยนมีการบริ หารจัดการศึกษาที=เป็ นระบบอย่างโปร่ งใสและคุม้ ค่า
4. ผู ้ป กครอง ชุ ม ชน สถาบัน และองค์ ก ร เข้า มามี ส่ ว นร่ ว มตลอดจนระดม
ทรัพยากรเพื=อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ สถานศึกษา
1. พัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยนตามนโยบายของ สพฐ. ทัOงพัฒนาการทางด้านร่ างกาย
อารมณ์ สั ง คม สติ ปั ญ ญา มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ปลู ก ฝั ง จิ ต สํ า นึ ก ในสถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์ และส่ งเสริ มงานอาชี พด้วยวิธีการที=หลากหลาย ดําเนิ นชี วิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่ งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรม และพัฒนาประสิ ทธิ ภาพ บุ คลากร ในด้านการ
จัด การเรี ย นรู ้ สื= อ เทคโนโลยี สิ= ง อํา นวยความสะดวก บริ ก าร และความช่ ว ยเหลื อ อื= น ใดทาง
การศึกษา ภาษา และการสื= อสาร เข้าสู่ การเป็ นครู มืออาชีพในศตวรรษที= 21
3. พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการจัดการศึ กษาโดยเน้นกระบวนการประชารั ฐ มี การ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ พัฒนาระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศของโรงเรี ยนอย่างต่อเนื=อง ให้เป็ น
สังคมแห่งการเรี ยนรู ้
4. ส่ งเสริ ม และพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการสถานศึ กษาอย่างโปร่ งใสและ
คุม้ ค่า โดยใช้กระบวนการประชารัฐ

167

ส่ วนทีN 3
เป้ าหมายการพัฒนา
วัตถุประสงค์
1. เพื=อให้ผเู ้ รี ยนได้รับการประเมินแรกรับ
2. เพื=อให้งานกิจการนักเรี ยนมีการให้บริ การที=เหมาะสม
3. เพื=อให้นกั เรี ยนได้รับการฟืO นฟูสมรรถภาพและอนามัย
4. เพื=อให้นกั เรี ยนได้ฝึกทักษะการประกอบอาชีพได้เต็มตามศักยภาพ
เป้ าหมาย

1. ด้านปริ มาณ
- นักเรี ยนได้รับการประเมินตามศักยภาพ ความสามารถพืOนฐาน ร้อยละ 70
- นักเรี ยนได้รับการฟืO นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัย ร้อยละ 70
- นักเรี ยนได้รับการดูแลช่ วยเหลือตามขัOนตอนของงานระบบดูแลช่ วยเหลือ
นักเรี ยนร้อยละ 70
- นักเรี ยนได้เข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มอาชีพเพื=อการมีงานทํา ร้อยละ 70
2. ด้านคุณภาพ
- นักเรี ยนผ่านการประเมินตามศักยภาพ ความสามารถพืOนฐาน ร้อยละ 70
- นักเรี ยน มีพฒั นาการทางด้านร่ างกายที=ดีขO ึน หรื อคงที= ร้อยละ 70
- นักเรี ยนได้รับการดูแลช่วยเหลือผ่านงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอย่าง
ครอบคลุมทุกด้าน ร้อยละ 70
- นักเรี ยนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของการทํางาน ตัดสิ นใจเลือกงาน
หรื ออาชีพที=ตนเองถนัด ปฏิบตั ิตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 70
ระยะเวลาดําเนินการ
ปี การศึกษา 2562-2563
กรอบการพัฒนา
การจัดทําโครงการฟืO นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยสําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี
สังวาลย์เชี ยงใหม่ ระยะ 2 ปี (ปี การศึกษา 2562-2563) ดําเนิ นการบนพืOนฐานการมีส่วนร่ วม โดยมี
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กิ จกรรมย่อยที=สําคัญคือ กิ จกรรมประเมินแรกรับนักเรี ยน กิ จกรรมระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยน
กิ จกรรมฟืO นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยนักเรี ยน กิ จกรรมส่ งเสริ มอาชี พเพื=อการมี งานทํา และ
กิ จกรรมติ ดตาม ประเมิ นผล การดําเนิ นงานของโครงการทัOงนีO มีวตั ถุประสงค์สําคัญ เพื=อพัฒนา
คุณภาพชี วิตเด็กพิการ และพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการจัดการศึ กษา ให้เหมาะสมกับความต้องการ
จําเป็ นของนักเรี ยนแต่ละบุคคล พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาสําหรับนักเรี ยน ให้
สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนควบคู่ไปกับการฟืO นฟูสมรรถภาพของนักเรี ยน
กิจกรรมประเมินแรกรับนักเรียน
รายละเอียด

ปี การศึกษา
2562
2563
ประเมินแรกรับนักเรี ยน โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่

1. ชื=อกิจกรรม
2. หน่วยงานที=
รับผิดชอบ
ฝ่ ายบริ หารวิชาการ
กิจกรรม
3. ผูร้ ับผิดชอบ
น.ส.ณัฐณิ ชา กองจันทร์
น.ส.ณัฐณิ ชา กองจันทร์
กิจกรรม
4. หลักการและ โรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชียงใหม่ โดยงานทะเบียนนักเรี ยน ฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ
เหตุผล
จึงได้จดั ทําโครงการพัฒนาระบบรับนักเรี ยน และงานสํามะโนประชากร เพื=อ
ดําเนินกิจกรรมเกี=ยวกับการรับนักเรี ยน และติดตามนักเรี ยนที=อยูใ่ นวัยการศึกษา
ภาคบังคับให้เข้าในสถานศึ กษา เพื=อให้ประชาชน ผูป้ กครอง นักเรี ยน ทราบ
กําหนดการรับเด็กเข้าเรี ยนอย่างทัว= ถึง และดําเนิ นการจัดเก็บข้อมูลประชากร
เพื= อ จัด ทํา ฐานข้อ มู ล นั ก เรี ยนเข้า ศึ ก ษาต่ อ ในระดับ ชัOน อนุ บ าล ระดับ ชัOน
ประถมศึ ก ษาปี ที= 1 ระดั บ ชัO นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที= 1 และระดั บ ชัO นระดั บ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชัOนปี ที= 1 และวางแผนการรับนักเรี ยนเข้าเรี ยนต่อในปี
การศึกษา 2562 ให้สอดคล้องเหมาะสมกับนโยบายของแผนการรับนักเรี ยนของ
กระทรวง, สพฐ., สศศ. และตามบริ บทของโรงเรี ยนที=สามารถรับนักเรี ยนได้
ด้วยความถูกต้องตามระเบียบการรับนักเรี ยน
5. วัตถุประสงค์ เพื=อประเมินแรกรับนักเรี ยนที=มาสมัครเข้าเรี ยนใหม่ในโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์
และเป้าหมาย เชียงใหม่เข้าศึกษาต่อระดับชัOนอนุบาล ระดับชัOนประถมศึกษาปี ที= 1 ระดับชัOน
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ปี การศึกษา

รายละเอียด

2562
2563
มัธยมศึกษาปี ที= 1 และระดับชัOนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัOนปี ที= 1 และ
วางแผนการรับนักเรี ยนเข้าเรี ยนต่อในปี การศึกษาต่อไป
6. วิธีดาํ เนินการ กิจกรรมที= 1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที= 1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ใน
ในการรับสมัครนักเรี ยนเข้าใหม่
การรับสมัครนักเรี ยนเข้าใหม่
กิจกรรมที= 2 กิจกรรมการรับสมัคร กิจกรรมที= 2 กิจกรรมการรับสมัคร
นักเรี ยน
นักเรี ยน
กิจกรรมที= 3 กิจกรรมการประเมินแรก กิจกรรมที= 3 กิจกรรมการประเมินแรก
รับสมัครนักเรี ยนใหม่
รับสมัครนักเรี ยนใหม่
กิจกรรมที= 4 กิจกรรมการจัดเข้าชัOน กิจกรรมที= 4 กิจกรรมการจัดเข้าชัOนเรี ยน
เรี ยนสําหรับนักเรี ยนใหม่ตาม
สําหรับนักเรี ยนใหม่ตามความสามารถ
ความสามารถของนักเรี ยนใหม่
ของนักเรี ยนใหม่
7. ระยะเวลาใน
ปี การศึกษา 2562
ปี การศึกษา 2563
การดําเนิน
กิจกรรม
8. งบประมาณ
1,500
2,000
และทรัพยากรที=
ต้องใช้
กิจกรรมระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
รายละเอียด

ปี การศึกษา
2562

2563

1. ชื=อกิจกรรม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
2. หน่วยงานที=
รับผิดชอบ
ฝ่ ายบริ หารงานกิจการนักเรี ยน
กิจกรรม
3. ผูร้ ับผิดชอบ น.ส.สุ ภานันท์ พรหมเสน
น.ส.ณัฐณิ ชา กองจันทร์
กิจกรรม
นายณัฐพงษ์ ปู่ ดี
นายปิ ยเชษฐ์ โกย
น.ส.สุ ภานันท์ พรหมเสน
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ปี การศึกษา
2562

2563
ว่าที=ร้อยตรี สุภฤกษ์ สิ งห์โต
4. หลักการและ การพัฒนานักเรี ยนให้เป็ นบุ คคลที= มีคุณภาพทัOงด้านร่ างกาย จิ ตใจ สติ ปัญญา
เหตุผล
ความสามารถ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีวิถีชีวิตที=เป็ นสุ ขตามที=สังคมคาดหวัง
สู่ ความเป็ นพลเมืองดี โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา นอกจากจะดําเนินการ
ด้วยการส่ งเสริ มสนับสนุนนักเรี ยนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ปัญหา
ต่างๆ ที=เกิดกับนักเรี ยนก็เป็ นสิ= งสําคัญ เนื= องจากสภาพทางสังคมที=เปลี=ยนแปลง
ไปอย่า งรวดเร็ ว ในทุ ก ด้า น ทัOง ด้า นการสื= อ สารเทคโนโลยี ปั ญ หาเศรษฐกิ จ
ปั ญหาการแพร่ ระบาดของสารเสพติด ปั ญหาครอบครัว ปั ญหาการแข่งขันทุก
รู ปแบบ ล้วนก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครี ยด การปรับตัวไม่
เหมาะสมที=เป็ นผลเสี ยต่อสุ ขภาพกายของทุกคนที=เกี=ยวข้อง ด้วยความตระหนัก
ถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรี ยนให้มีความสมบูรณ์พร้อม
ทัOงด้านทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวติ ตลอดจนมีทกั ษะในการดํารงชีวติ
อย่างเป็ นสุ ข สร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ซึ= งการดําเนินชีวติ ประจําวันของ
นักเรี ยนนัOน ทางโรงเรี ยนได้ใช้แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการดํา เนิ น ชี วิ ต ตามแนวทางสายกลางและไม่ ป ระมาท คํา นึ ง ถึ ง ความ
พอประมาณความมี เหตุผลการสร้ างภูมิคุม้ กันในตัวเอง มี ความรู ้ เกี= ยวกับการ
ดู แ ลสุ ข ภาพช่ อ งปาก เพศศึ ก ษา สุ ข อนามัย ของตนเอง ซึ= งได้นํา ไปใช้ใ น
ชีวติ ประจําวันได้อย่างเหมาะสมและมีความสุ ข
5. วัตถุประสงค์ 1 นักเรี ยนมีทกั ษะ ความรู ้ ความเข้าใจในการดูแลสุ ขอนามัยร่ างกาย และ
และเป้าหมาย สุ ขอนามัยในช่องปากของตนเอง และผูอ้ ื=น
2. นักเรี ยนได้รับการติดตามเยีย= มบ้าน
3. นักเรี ยนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างรอบด้าน
4. ส่ งเสริ มสนับสนุนการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวติ
5. เพื=อให้โรงเรี ยน และเครื อข่ายได้มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาสําหรับ
นักเรี ยนห่างไกล
6. ส่ งเสริ มและสร้างภูมิคุม้ กันให้แก่นกั เรี ยนในการรู ้จกั ป้องกันยาเสพติด
7. นักเรี ยนความรู ้ ความเข้าใจ เกี=ยวกับเพศศึกษา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และอนามัยเจริ ญพันธ์
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2562
6. วิธีดาํ เนินการ กิจกรรมที= 1 กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวติ
(อบรมนักเรี ยนแกนนํา โรงเรี ยนร่ วม
พัฒนาการศึกษาเศรษฐกิจและสังคม)
- กิจกรรมการดูแลสุ ขภาพช่องปาก
- กิจกรรมอบรม เรื= อง เพศศึกษา
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และอนามัย
เจริ ญพันธ์
กิจกรรมที= 2 กิจกรรมลูกเสื อต้านภัยยา
เสพติด- - จัดกิจกรรมลูกเสื อต้านภัยยา
เสพติด
7. ระยะเวลาใน
การดําเนิน
กิจกรรม
8. งบประมาณ
และทรัพยากรที=
ต้องใช้

2563
กิจกรรมที= 1 กิจกรรมลูกเสื อต้านภัยยา
เสพติด
- จัดกิจกรรมลูกเสื อต้านภัยยาเสพติด
กิจกรรมที= 2 กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวติ (อบรมนักเรี ยนแกนนํา โรงเรี ยน
ร่ วมพัฒนาการศึกษาเศรษฐกิจและ
สังคม)
- กิจกรรมการดูแลสุ ขภาพช่องปาก
- กิจกรรมอบรม เรื= อง เพศศึกษา
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และอนามัย
เจริ ญพันธ์

ปี การศึกษา 2562

ปี การศึกษา 2563

60,000

13,360

กิจกรรมฟืN นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยนักเรียน
รายละเอียด
1. ชื=อกิจกรรม

ปี การศึกษา
2562
2563
ฟืO นฟูสมรรถภาพทางด้านร่ างกาย สําหรับนักเรี ยนที=มีความบกพร่ องทางด้าน
ร่ างกาย หรื อการเคลื=อนไหว หรื อสุ ขภาพ

2. หน่วยงานที=
รับผิดชอบ
กิจกรรม
3. ผูร้ ับผิดชอบ นางมณิ ชญา ยอดมูลดี
กิจกรรม
น.ส.พรธิดา ถิระวัฒน์

ฝ่ ายบริ หารวิชาการ
นางมณิ ชญา ยอดมูลดี
น.ส.พรธิดา ถิระวัฒน์
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ปี การศึกษา

2562
2563
น.ส.วันทนา อุดม
น.ส.วันทนา อุดม
น.ส.โสภนา พรมเมือง
น.ส.โสภนา พรมเมือง
นายวิทวัส ชุมภู
นายวิทวัส ชุมภู
นายพงศ์ชยั เชยโต
นายพงศ์ชยั เชยโต
4. หลักการและ งานฟืO นฟูสมรรถภาพโรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชี ยงใหม่ มี หน้าที= ให้บริ หารบําบัด
เหตุผล
ฟืO นฟู เตรี ยมความพร้อม แก้ไขปัญหา เพื=อให้นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดีขO ึน โดย
ใช้กระบวนการทางกายภาพบําบัด กิ จกรรมบําบัด และการฟืO นฟูอื=นใด ที= จะ
สามารถพัฒนาความสามารถทางร่ างกายและการเคลื=อนไหว การฝึ กการยืนการ
เดินที=ถูกต้องการเพิ=มความแข็งแรงของกล้ามเนืO อ การฝึ กการทรงตัว การฝึ กการ
ประสานสั ม พัน ธ์ อาชาบํา บัด ธาราบํา บัด เป็ นต้น นอกจากนีO งานฟืO นฟู
สมรรถภาพยัง ประสานความร่ วมมื อ จากหน่ ว ยงานต่ า งๆ เช่ น ภาควิ ช า
กายภาพบํ า บั ด และภาควิ ช ากิ จ กรรมบํ า บั ด คณะเทคนิ คการแพทย์
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ยงใหม่ ภาควิ ช าออร์ โธปิ ดิ กส์ คณะแพทย์ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนคริ นทร์ กองพันสัตว์ต่าง
(ค่ า ยตากสิ น ) มู ล นิ ธิ ข าเที ย มแห่ ง ประเทศไทยในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ ฯลฯ
เพื=อให้นกั เรี ยนได้รับบริ การที=ดีที=สุดและคงไว้ซ= ึ งความสามารถทางร่ างกาย ลด
ข้อจํากัด และพัฒนาศักยภาพสู งสุ ด
5. วัตถุประสงค์ 1. นักเรี ยนมีพฒั นาการด้านร่ างกายดีขO ึนหรื อคงที=
และเป้าหมาย 2. นักเรี ยนมีพฒั นาการด้านอารมณ์ สังคม ดีขO ึน
3. นักเรี ยนมีเครื= องช่วยความพิการ/รถเข็น ที=เหมาะสมกับสภาพร่ างกาย
4. เครื= องช่วยความพิการ/รถเข็น ได้รับการซ่อมบํารุ งให้พร้อมใช้งาน
5. ป้องกันการเกิดแผลกดทับของนักเรี ยน
6. วิธีดาํ เนินการ กิจกรรมฟืO นฟูสมรรถภาพร่ างกายนักเรี ยน
กิจกรรมอาชาบําบัด
กิจกรรมธาราบําบัด
กิจกรรมผ่าตัดแก้ไขความพิการ
กิจกรรมจัดทํา/จัดหารถเข็น กายอุปกรณ์ เครื= องช่วยความพิการและซ่อมบํารุ ง/
ดัดแปลง
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7. ระยะเวลาใน
การดําเนิน
กิจกรรม
8. งบประมาณ
และทรัพยากรที=
ต้องใช้

ปี การศึกษา
2562
2563
กิจกรรมป้องกันและลดอัตราการเกิดแผลกดทับ
กิจกรรมงานยืนเรี ยนในห้องเรี ยน
กิจกรรมพัฒนาระบบงานฟืO นฟูสมรรถภาพนักเรี ยน
กิจกรรมประสานความร่ วมมือการฟืO นฟูสมรรถภาพนักเรี ยน
กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร
ปี การศึกษา 2562

ปี การศึกษา 2563

1,144,000

117,000

กิจกรรมส่ งเสริมอาชีพเพืPอการมีงานทํา
รายละเอียด

ปี การศึกษา
2562

2563

1. ชื=อกิจกรรม
ส่ งเสริ มอาชีพเพื=อการมีงานทํา
2. หน่วยงานที=
รับผิดชอบ
ฝ่ ายบริ หารวิชาการ
กิจกรรม
3. ผูร้ ับผิดชอบ
นางธัญลักษณ์ หนองต้นดู่
นางธัญลักษณ์ หนองต้นดู่
กิจกรรม
นายเสถียรพงษ์ อาศนะ
นายเสถียรพงษ์ อาศนะ
4. หลักการและ โรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชี ยงใหม่เป็ นโรงเรี ยนที= จดั การศึ กษาสําหรั บนักเรี ยนที= มี
เหตุผล
ความบกพร่ อ งทางร่ า งกาย หรื อ การเคลื= อ นไหวหรื อ สุ ข ภาพ สั ง กัด สํา นัก
บริ หารงานการศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาตัOงแต่ อนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ประเภทอยู่ประจําและ ไป – กลับ ซึ= งลักษณะความพิการของนักเรี ยนมี
หลายลักษณะเช่ น เกร็ ง เคลื=อนไหวลําบาก กล้ามเนืO ออ่อนแรง อัมพาตครึ= งตัว
หรื อ อัมพาตครึ= งท่อน การพูสื=อสารไม่ชดั เจน และมีความพิการซ้อน เช่น พิการ
ซ้อนด้านสติปัญญา เรี ยนรู ้ชา้ โรงเรี ยนมีความจําเป็ นต้องจัดการเรี ยนการสอน
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ปี การศึกษา

2562
2563
ควบคู่ ไปกับการฟืO นฟูสมรรถภาพ ด้านร่ างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ทาง
โรงเรี ยนจึงได้จดั การเรี ยนการสอนงานอาชี พเพื=อการมีงานทําใน 5 กลุ่มอาชี พ
คือเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรม ความคิดสร้างสรรค์และการบริ การ โดย
ครู ผสู ้ อนจะออกแบบกิกรรมการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมสําหรับนักเรี ยนแต่ละคน
5. วัตถุประสงค์ 1 นักเรี ยนตระหนัก และเห็นคุณค่าของการทํางาน
และเป้าหมาย 2. นักเรี ยนมีทกั ษะในการทํางาน
3. นักเรี ยนปฏิบตั ิตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. นักเรี ยนตัดสิ นใจเลือกงานหรื ออาชีพที=ตนเองสนใจ
6. วิธีดาํ เนินการ กิจกรรมที= 1 จัดกิจกรรมงานอาชีพที= กิจกรรมที= 1 อบรมผูส้ อนงานสถาน
หลากหลายเพิ=มมากขึOนและสอดคล้อง ประกอบการเพื=อนํานักเรี ยนไปฝึ กงาน
กับอาชีพหลักของโรงเรี ยน
สถานประกอบการจริ ง
กิจกรรมที= 2 จัดแสดงนิทรรศการ
กิจกรรมที= 2 การเรี ยนการสอนอาชีพ 8
ผลงานสิ นค้าอาชีพนักเรี ยน
อาชีพหลัก
กิจกรรมที= 3 เปิ ดบ้านอาชีพ
7. ระยะเวลาใน
การดําเนิน
ปี การศึกษา 2562
ปี การศึกษา 2563
กิจกรรม
8. งบประมาณ
และทรัพยากรที=
141,700
80,000
ต้องใช้
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ส่ วนทีN 4
รายละเอียดโครงการ
เพื=อการบรรลุเป้าหมายตามกรอบการพัฒนาระยะ 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) จึงกําหนด
รายละเอียดโครงการ จํานวน 5 กิจกรรม ดังนีO
กิจกรรมประเมินแรกรับนักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่ ปี การศึกษา 2562-2563
ฝ่ าย
กลุ่มบริ หารวิชาการ
หมวด /งาน
งานทะเบียนนักเรี ยน
ลักษณะโครงการ
กิจกรรมต่อเนื=อง
ระยะเวลาดําเนินงาน ปี การศึกษา 2562-2563
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
กลยุทธ์ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทวั= ถึงครอบคลุมผูเ้ รี ยนให้ได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และลดความเสี= ยงจากการออกกลางคันโดยระบบดู แล
ช่วยเหลือนักเรี ยนที=เข้มแข็ง
กลยุทธ์ 5 พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการศึกษาตามแนวทางการ
กระจายอํานาจทางการศึ กษา หลักธรรมาภิ บ าล เน้นการมี ส่วนร่ วมจากทุ กภาคส่ วนและความ
ร่ วมมือกับองค์กรส่ วนท้องถิ=น เพื=อส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดการศึกษา
สนองกลยุทธ์ สศศ.
ข้อ 1. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทวั= ถึง ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนตามศักยภาพ
ข้อ 6. ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมการจัดการศึกษาของทุกภาคส่ วน
สนองกลยุทธ์ องค์ กร ข้อ 1. พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนรอบด้าน ทัOงพัฒนาการด้านร่ างกาย อารมณ์
สังคม สติปัญญา และงานอาชีพ
ข้อ 3. พัฒนาประสิ ทธิภาพการจัดการศึกษาโดยเน้นการศึกษาโดยเน้นการ
มีส่วนร่ วมของชุมชน มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลการดําเนินงานของโรงเรี ยนอย่างต่อเนื=อง
สนองมาตรฐาน สมศ. มาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านผูเ้ รี ยน
มาตรฐานที= 1 คุณภาพผูเ้ รี ยน
มาตรฐานที= 3 ผูเ้ รี ยนมี ทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ ด้วยตนเองรั กการ
เรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื=อง
ผู้รับผิดชอบโครงการนางสาวณัฐณิ ชา กองจันทร์
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1. หลักการและเหตุผล
นโยบายการจัด การศึ ก ษาตามหลัก สู ต รการศึ ก ษาขัOน พืO น ฐาน มุ่ ง ส่ ง เสริ ม ให้
โรงเรี ยนจัดการศึกษาให้กบั นักเรี ยนได้มีโอกาสเข้าเรี ยน และจบการศึกษาภาคบังคับทุกคนโรงเรี ยน
ศรี สังวาลย์เชี ยงใหม่ได้จดั การศึ กษาในระดับตัOงแต่ อนุ บาล ไปจนถึ ง มัธยมศึ กษาปี ที= 3 ซึ= งเป็ น
การศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยดําเนินการรับนักเรี ยนเข้าเรี ยน
ทุกปี การศึกษาตามนโยบายการรับนักเรี ยนของกระทรวงศึกษาธิ การ ซึ= งในการดําเนิ นงานมีการ
ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผูป้ กครองนักเรี ยน สถานศึกษา ท้องถิ=น ประชาชน รับทราบการส่ งเด็กเข้า
เรี ยนในสถานศึกษา โดยทัว= กัน
โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ โดยงานทะเบียนนักเรี ยน ฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ จึง
ได้จดั ทําโครงการพัฒนาระบบรับนักเรี ยน เพื=อดําเนิ นกิจกรรมเกี=ยวกับการรับนักเรี ยน และติดตาม
นักเรี ยนที=อยูใ่ นวัยการศึกษาภาคบังคับให้เข้าในสถานศึกษา เพื=อให้ประชาชน ผูป้ กครอง นักเรี ยน
ทราบกําหนดการรั บเด็กเข้าเรี ยนอย่างทัว= ถึ ง และดําเนิ นการจัดเก็บข้อมู ลประชากร เพื=อจัดทํา
ฐานข้อ มู ล นัก เรี ย นเข้า ศึ ก ษาต่ อ ในระดับ ชัOน อนุ บ าล ระดับ ชัOน ประถมศึ ก ษาปี ที= 1 ระดับ ชัOน
มัธยมศึกษาปี ที= 1 และระดับชัOนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชัOนปี ที= 1 และวางแผนการรับนักเรี ยน
เข้าเรี ยนต่อในปี การศึกษาต่อไป ให้สอดคล้องเหมาะสมกับนโยบายของแผนการรับนักเรี ยนของ
กระทรวง, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัOนพืOนฐาน, สํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ และ
ตามบริ บทของโรงเรี ยนที=สามารถรับนักเรี ยนได้ ด้วยความถูกต้องตามระเบียบการรับนักเรี ยน
จากผลการดํา เนิ น งานกิ จ กรรมประเมิ น แรกรั บ นัก เรี ย นโรงเรี ย นศรี สั ง วาลย์
เชียงใหม่ ปี การศึกษาที=ผา่ นมา พบว่า 1. เด็กนักเรี ยนที=มาสมัครเข้าเรี ยนใหม่มีความแตกต่างกันตาม
ความสามารถพืOนฐานของแต่ละคน จึงได้จดั กิจกรรมการประเมินความสามารถพืOนฐานทุกด้าน ใน
การแรกรับสมัครนักเรี ยนที=จะเข้าเรี ยนในสถานศึกษา โดยนักสหวิชาชี พ (นักกายภาพบําบัด, นัก
กิ จกรรมบําบัด) เพื=อให้โครงการนีO มีความเข้มแข็ง/ยัง= ยืน จึ งได้จดั กิ จกรรมการประเมิ นแรกรั บ
นักเรี ยนใหม่และประเมินทุกด้านประเมินตามความสามารถของนักเรี ยนเพื=อจะได้จดั เข้าชัOนเรี ยน 2.
การประเมินความสามารถพืOนฐานยังไม่คอบคุมทุกด้าน จึงได้จดั กิจกรรมการประเมินเพื=อทราบถึง
พัฒนาการความสามารถพืOนฐานของนักเรี ยนที=จะมาเข้าเรี ยนในระบบโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่
2. วัตถุประสงค์

1. เพื=อรับนักเรี ยนเข้าศึกษาต่อระดับชัOนอนุบาล
2. เพื=อรับนักเรี ยนเข้าศึกษาต่อระดับชัOนประถมศึกษาปี ที= 1
3. เพื=อรับนักเรี ยนเข้าศึกษาต่อระดับชัOนมัธยมศึกษาปี ที= 1
4. เพื=อรับนักเรี ยนเข้าศึกษาต่อระดับชัOนประกาศนียบัตรวิชาชีพชัOนปี ที= 1
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5. เพื=อประเมิ นแรกรั บนักเรี ยนที= มาสมัครเข้าเรี ยนใหม่ ในโรงเรี ยนศรี สังวาลย์
เชียงใหม่เข้าศึกษาต่อระดับชัOนอนุบาล ระดับชัOนประถมศึกษาปี ที= 1 ระดับชัOนมัธยมศึกษาปี ที= 1 และ
ระดับชัOนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชัOนปี ที= 1 และวางแผนการรั บนักเรี ยนเข้าเรี ยนต่ อในปี
การศึกษาถัดไป
3. เป้ าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริ มาณ
1) นักเรี ยนสมัครเข้าเรี ยนระดับชัOนอนุบาล
2) นักเรี ยนสมัครเข้าศึกษา ระดับชัOนประถมศึกษาปี ที= 1
3) นักเรี ยนสมัครเข้าศึกษา ระดับชัOนมัธยมศึกษาปี ที= 1
4) นักเรี ยนสมัครเข้าศึกษา ระดับชัOนประกาศนียบัตรวิชาชีพชัOนปี ที= 1
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1) นักเรี ยนผ่านการประเมินตามศักยภาพความสามารถพืOนฐานของแต่ละคน
ร้ อยละ 80 ในระดับชัOนอนุ บาล, ระดับชัOนประถมศึ กษาปี ที= 1, ระดับชัOนมัธยมศึ กษาปี ที= 1, และ
ระดับชัOนประกาศนียบัตรวิชาชีพชัOนปี ที= 1
2) ผูป้ กครอง มีความพึงพอใจโครงการประเมินแรกรับนักเรี ยน ร้อยละ 80
4. กิจกรรมและขัNนตอนการดําเนินงาน
ขัOนวางแผน (PLAN)
1 ศึกษาสภาพปั ญหาและผลการดําเนินงานจาก
ปี ที=ผา่ นมา
2 จัดทําแผนและขออนุมตั ิโครงการ
3 ประชุ ม ผูม้ ี ส่ ว นเกี= ย วข้อ งเพื= อ ชีO แ จงและทํา
ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม
4 แต่งตัOงคณะกรรมการดําเนินงาน
5 กําหนดปฏิทินการดําเนินงาน
ขัOนปฏิบตั ิตามแผน (DO)
1 ดําเนินงานตามแผนโครงการดังนีO
ดําเนินกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน
- กิ จ กรรมประชาสัม พันธ์ ใ นการรั บสมัค ร
นักเรี ยนเข้าใหม่

ระยะเวลา
ผูร้ ับผิดชอบ
เดือน
งานทะเบียนนักเรี ยน
กุมภาพันธ์ของ
แต่ละปี
การศึกษา

ระยะเวลา
เดือน
พฤษภาคมของ
แต่ละปี
การศึกษา

ผูร้ ับผิดชอบ
งานทะเบียนนักเรี ยน
ร่ วมกับงานฟืO นฟู
สมรรถภาพนักเรี ยน
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- กิจกรรมการรับสมัครนักเรี ยน
- กิจกรรมการประเมินแรกรับสมัครนักเรี ยน
ใหม่
- กิจกรรมการจัดเข้าชัOนเรี ยนสําหรับนักเรี ยน
ใหม่ตามความสามารถของนักเรี ยนใหม่
ขัOนตรวจสอบการปฏิบตั ิตามแผน (CHECK)
1 การนิ เทศ กํากับติดตาม การดําเนิ นงานและ
ประเมินผลการดําเนิ นโครงการประเมินแรก
รับนักเรี ยน โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่
2 ประเมินผลการดําเนิ นโครงการประเมินแรก
รับนักเรี ยน โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่
3 รายงานผลการดําเนิ นงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา
และสาธารณชน
ขัOนปรับปรุ งแก้ไข (ACT)
1 นําผลการประเมินมาแจ้งผูเ้ กี=ยวข้อง และใช้
เป็ นข้อมูลในการจัดกิ จกรรมในปี การศึกษา
2562

ระยะเวลา
ตลอดปี
การศึกษา
2562-2563

ผูร้ ับผิดชอบ
นางสาวณัฐณิ ชา กองจันทร์

ระยะเวลา
แต่ละสิO นปี
การศึกษา

ผูร้ ับผิดชอบ
นางสาวณัฐณิ ชา กองจันทร์

5. สถานทีดP าํ เนินโครงการ
โรงเรี ยนศรี สงั วาลเชียงใหม่
6. งบประมาณ

ทีP

6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน จํานวน 3,500 บาท
6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
เงินงบประมาณ
รายการ
ตอบ
แทน

ปี การศึกษา 2562
1 - กิจกรรมประชาสัมพันธ์ใน
การรับสมัครนักเรี ยนเข้าใหม่

ใช้ สอย

วัสดุ

รวม

1,500

1,500

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

1,500
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ทีP

รายการ

เงินงบประมาณ
ตอบ
แทน

ใช้ สอย

วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

- กิจกรรมการรับสมัคร
นักเรี ยน
- กิจกรรมการประเมินแรกรับ
สมัครนักเรี ยนใหม่
- กิจกรรมการจัดเข้าชัOนเรี ยน
สําหรับนักเรี ยนใหม่ตาม
ความสามารถของนักเรี ยนใหม่
ปี การศึกษา 2563
1 - กิจกรรมประชาสัมพันธ์ใน
การรับสมัครนักเรี ยนเข้าใหม่
- กิจกรรมการรับสมัคร
นักเรี ยน
- กิจกรรมการประเมินแรกรับ
2,000 2,000
2,000
สมัครนักเรี ยนใหม่
- กิจกรรมการจัดเข้าชัOนเรี ยน
สําหรับนักเรี ยนใหม่ตาม
ความสามารถของนักเรี ยนใหม่
รวม
3,500 3,500
3,500
7. การประเมินผล
ตัวบ่งชีOความสําเร็ จ
วิธีการประเมิน
เครื= องมือที=ใช้
ด้านปริ มาณ
1. นักเรี ยนสมัครเข้าเรี ยนระดับชัOนอนุบาล
ตรวจสอบ
- แบบตรวจสอบ
2. นักเรี ยนสมัครเข้าศึกษา ระดับชัOนประถมศึกษาปี ที= 1
รายการเอกสาร รายการเอกสารการ
3. นักเรี ยนสมัครเข้าศึกษา ระดับชัOนมัธยมศึกษาปี ที= 1
การสมัครเรี ยน สมัครเรี ยน
4. นักเรี ยนสมัครเข้าศึกษา ระดับชัOนประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัOนปี ที= 1
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ตัวบ่งชีOความสําเร็ จ

วิธีการประเมิน

เครื= องมือที=ใช้

ด้านคุณภาพ
1. นักเรี ยนผ่านการประเมินตามศักยภาพความสามารถพืOนฐาน
ของแต่ละคน ร้อยละ 80 ในระดับชัOนอนุบาล, ระดับชัOน
ประถมศึกษาปี ที= 1, ระดับชัOนมัธยมศึกษาปี ที= 1 และระดับชัOน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัOนปี ที= 1
2. ผูป้ กครอง มีความพึงพอใจโครงการประเมินแรกรับ
นักเรี ยน ร้อยละ 80

- การประเมิน
สมรรถ
ความสามารถ
พืOนฐาน
- การสังเกต
- การสอบถาม

- แบบประเมิน
ทางด้านร่ างกาย
และการ
เคลื=อนไหว
- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม

8. ผลทีคP าดว่ าจะได้ รับ ผลพลอยได้
นักเรี ยนที= สมัครเข้าเรี ยนโรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชี ยงใหม่ ทุกคน มี การประเมิ นความสามารถ
พืOนฐานก่อนเข้ารับการศึกษาตามระดับชัOน
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กิจกรรมระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียน ปี การศึกษา 2562-2563
ฝ่ าย
บริ หารกิจการนักเรี ยน
หมวด /งาน
ฝ่ ายบริ หารกิจการนักเรี ยน
ลักษณะโครงการ
กิจกรรมต่อเนื=อง
ระยะเวลาดําเนินงาน ปี การศึกษา 2562-2563
ยุทธศาสตร์ โรงเรียน กลยุทธ์ดา้ นสิ ทธิและโอกาส
- ขยายโอกาสทางการศึ กษามี การจัดการศึ กษาที= หลากหลายตลอด
ชีวติ โดยใช้ระบบดิจิตอล
- ขยายโอกาสทางการศึ กษามี การจัดการศึ กษาตามอัธยาศัยโดยใช้
ครอบครัวศึกษา
ยุทธศาสตร์ ด้านการประกันคุณภาพผู้เรียน
ข้อ 1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีทกั ษะชีวติ
ยุทธศาสตร์ ด้านประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการ
ข้อ 12. เสริ มสร้างและพัฒนาภาคีเครื อข่าย พัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
ยุทธศาสตร์ และจุดเน้ นสํ านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อ 1 การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการศึกษาเพื=อคนพิการและ
ผูด้ อ้ ยโอกาส
ข้อ 5.การประสานเครื อข่ายการทํางานระหว่างหน่ วยงานทัOงภายในและ
ภายนอกประเทศ รวมทัOงการระดมทรั พยากรในการพัฒนาการจัดการศึ กษาเพื= อคนพิ การและ
ผูด้ อ้ ยโอกาส
มาตรฐานการศึกษา
ด้านคุณภาพผูเ้ รี ยนผูเ้ รี ยน
มาตรฐานที= 2 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที=พึงประสงค์
ตัวบ่งชีOที= 2.1
ด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที= 10 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรมจริ ยธรรมและค่านิ ยมที=พึงประสงค์
ตัวบ่งชีO 10.6
มาตรฐานที= 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริ การที=
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาเต็มศักยภาพ ตัวบ่งชีO 11.4
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ปี การศึกษา 2562 : นางสาวสุ ภานันท์ พรหมเสน/ นายณัฐพงษ์ ปู่ ดี
ปี การศึกษา 2563 : นางสาวณัฐณิ ชา กองจันทร์/ นายปิ ยเชษฐ์ โกย
/ นางสาวสุ ภานันท์ พรหมเสน/ ว่าที=ร้อยตรี สุภฤกษ์ สิ งโต
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒ นานัก เรี ย นให้เ ป็ นบุ ค คลที มี คุ ณ ภาพทัOง ด้า นร่ า งกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา
ความสามารถ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีวิถีชีวิตที=เป็ นสุ ขตามที=สงั คมคาดหวังสู่ ความเป็ นพลเมือง
ดี โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา นอกจากจะดําเนิ นการด้วยการส่ งเสริ ม สนับสนุ นนักเรี ยน
แล้ว การป้องกันและ การช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆ ที=เกิดกับนักเรี ยนก็เป็ นสิ= งสําคัญ เนื=องจากสภาพ
ทางสังคมที=เปลี=ยนแปลงไป อย่างรวดเร็ วในทุกด้าน ทัOงด้านการสื= อสาร เทคโนโลยี ปั ญหาเศรษฐกิจ
ปั ญ หาการแพร่ ร ะบาดของสารเสพติ ด ปั ญ หาครอบครั ว ปั ญ หาการแข่ ง ขัน ทุ ก รู ป แบบ ล้ว น
ก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครี ยด การปรับตัวไม่เหมาะสมที=เป็ นผลเสี ยต่อสุ ขภาพ
กายของทุ ก คนที= เ กี= ย วข้อ ง ด้ว ยความตระหนัก ถึ ง ความสํา คัญ ของการพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
นัก เรี ย นให้มี ค วามสมบู ร ณ์ พ ร้ อ มทัOง ด้า น ร่ า งกาย สติ ปั ญ ญา ความรู ้ ความสามารถ คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม ตลอดจนมีทกั ษะในการดํารงชีวิตอย่างเป็ นสุ ขซึ= งการดําเนิ นชีวิตประจําวันของนักเรี ยน
นัOนทางโรงเรี ยนได้ใช้แนวคิ ดตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาใช้ในการดําเนิ นชี วิตตาม
แนวทางสายกลางและไม่ประมาทคํานึ งถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้ กันใน
ตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู ้และคุณธรรมเป็ นพืOนฐานในการดํารงชีวิต ที=สาํ คัญต้องมี สติปัญญาและ
ความเพียร ซึ=งจะนําไปสู่ ความสุ ขในการดําเนินชีวติ ที=แท้จริ ง
จากผลการดําเนิ นงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนพบว่า 1) นักเรี ยนจิต
อาสา และบุคลากรที=ดูแลนักเรี ยนยังขาดความรู ้ความเข้าใจในการดูแลนักเรี ยนพิการอย่างถูกต้อง 2)
การติดตามเยี=ยมบ้านนักเรี ยนยังไม่สามารถดําเนิ นการได้อย่างทัว= ถึงด้วยนักเรี ยนมีภูมิลาํ เนาอยูใ่ น
พืOนที=ห่างไกล 3) นักเรี ยนยังขาดทักษะชีวติ หลายด้านที=ควรได้รับการส่ งเสริ มและพัฒนา รวมทัOงการ
อบรมบุคลากรในการดูแลนักเรี ยนอย่างหลากหลาย และเพื=อให้โครงการนีO เข้มแข็งและยัง= ยืน จึงได้
จัดกิ จกรรมส่ งเสริ มงานระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยน 1) กิ จกรรมอบรมให้ความรู ้ กบั นักเรี ยนจิ ต
อาสาและนักเรี ยนแกนนํา รวมทัOงบุคลากรที=ดูแลนักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในการดูแลนักเรี ยน
พิการได้อย่างถูกต้อง 2)กิจกรรมเยี=ยมบ้านนักเรี ยนตามเขตพืOนที=ในภูมิลาํ เนาของครู ผสู ้ อน บ้านครู
บ้านนักเรี ยน 3) กิจกรรมเสริ มสร้างทักษะชีวติ และค่ายพัฒนาระเบียบวินยั เพื=อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
ทักษะชีวติ ในการดํารงชีวติ ประจําวัน
.
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2. วัตถุประสงค์

1 นักเรี ยนมีทกั ษะ ความรู ้ ความเข้าใจในการดูแลสุ ขอนามัยร่ างกาย และสุ ขอนามัย
ในช่องปากของตนเอง และผูอ้ ื=น
2. นักเรี ยนได้รับการติดตามเยีย= มบ้าน
3. นักเรี ยนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างรอบด้าน
4. ส่ งเสริ มสนับสนุนการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวติ
5. เพื=อให้โรงเรี ยน และเครื อข่ายได้มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาสําหรับนักเรี ยน
ห่างไกล
6. ส่ งเสริ มและสร้างภูมิคุม้ กันให้แก่นกั เรี ยนในการรู ้จกั ป้องกันยาเสพติด
7. นักเรี ยนความรู ้ ความเข้าใจ เกี=ยวกับเพศศึกษา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ
อนามัยเจริ ญพันธ์
3. เป้ าหมาย

นักเรี ยน

เป้าหมายเชิงปริ มาณ
1. นักเรี ยน ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามขัOนตอนของงานระบบดูแลช่วยเหลือ

2. นักเรี ยนแกนนําจิตอาสา มีความรู ้ความเข้าใจสามารถช่วยเหลืองานอนามัย
โรงเรี ยนและดูแลการเจ็บป่ วยของเพื=อนๆเบืOองต้นได้
3. โรงเรี ยนมีเครื อข่าย ในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชี ยงใหม่ ได้รับการดู แลช่ วยเหลื อผ่านงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างครอบคลุมทุกด้าน คิดเป็ นร้อยละ 90
2. นักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ร้อยละ 80 ได้รับการติดตามเยีย= มบ้าน
อย่างทัว= ถึงและมีวธิ ีการที=หลากหลาย
3. นั ก เรี ยนแกนนํา จิ ต อาสาร้ อ ยละ 80 มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจในการดู แ ล
ช่ วยเหลือเพื=อนๆและน้องๆในการปฐมพยาบาล หรื อการช่ วยเหลือตนเองในชี วิตประจําวัน เช่ น
การอาบนํOา การแต่งกายได้อย่างถูกต้อง
4. นัก เรี ย นร้ อ ยละ85 เรี ย นรู ้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข มี ท ัก ษะในการดํา เนิ น ชี วิ ต
สามารถดํารงตนอยูใ่ นสังคมได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
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4. กิจกรรมและขัNนตอนการดําเนินงาน
ขัOนเตรี ยมงาน (PLAN)
1 ศึกษาสภาพปั ญหาและผลการดําเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนจากปี ที=ผา่ นมา
2 จัดทําแผนและขออนุมตั ิโครงการ
3 ประชุมผูม้ ีส่วนเกี=ยวข้องเพื=อชีOแจง
ความสําคัญและความจําเป็ นในการจัด
กิจกรรม
4 แต่งตัOงคณะกรรมการดําเนินงาน
5 กําหนดปฏิทินการดําเนินงาน
ขัOนดําเนินการ (DO)
1 ปี การศึกษา 2562
กิจกรรมที= 1 กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวติ
(อบรมนักเรี ยนแกนนํา โรงเรี ยนร่ วมพัฒนา
การศึกษาเศรษฐกิจและสังคม)
กิจกรรมการดูแลสุ ขภาพช่องปาก
กิจกรรมอบรมเรื= องเพศศึกษา โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์และอนามัยเจริ ญพันธ์
กิจกรรมที= 2 กิจกรรมลูกเสื อต้านภัยยาเสพ
ติด
จัดกิจกรรมลูกเสื อต้านภัยยาเสพติด
ขัOนดําเนินการ (DO)
2 ปี การศึกษา 2563
กิจกรรมที= 1 กิจกรรมลูกเสื อต้านภัยยาเสพ
ติด จัดกิจกรรมลูกเสื อต้านภัยยาเสพติด
กิจกรรมที= 2 กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวติ
อบรมนักเรี ยนแกนนํา โรงเรี ยนร่ วมพัฒนา
การศึกษาเศรษฐกิจและสังคม
กิจกรรมการดูแลสุ ขภาพช่องปาก

ระยะเวลา

ผูร้ ับผิดชอบ

นางสาวณัฐณิ ชา กองจันทร์
นายปิ ยเชษฐ์ โกย
นางสาวสุ ภ านั น ท์ พรหม
เดือนกรกฎาคม
เสน
ว่าที=ร้อยตรี สุภฤกษ์ สิ งห์โต

ระยะเวลา
เดือนมิถุนายน

ผูร้ ับผิดชอบ
นางสาวสุ ภานันท์ พรหม
เสน
นายณัฐพงษ์ ปู่ ดี

ระยะเวลา
เดือนมิถุนายน

ผูร้ ับผิดชอบ
นางสาวณัฐณิ ชา กองจันทร์
นายปิ ยเชษฐ์ โกย
นางสาวสุ ภ านั น ท์ พรหม
เสน
ว่าที=ร้อยตรี สุภฤกษ์ สิ งห์โต
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กิจกรรมอบรมเรื= องเพศศึกษา โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์และอนามัยเจริ ญพันธ์
ขัOนตรวจสอบ (CHECK)
1 ประเมินผลและรายงานทุกกิจกรรมเป็ น
รู ปเล่ม
2 หลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณที=หลังจาก
เสร็ จสิO นการจัดกิจกรรมที=ตรงเวลา
3 สอบถามความพึงพอใจผูม้ ีส่วนเกี=ยวข้อง
ขัOนรายงาน (ACTION)
1 -สรุ ป/ประเมินผล/รายงานการดําเนิน
โครงการ
-นําผลการประเมินมาแจ้งผูเ้ กี=ยวข้อง และ
ใช้เป็ นข้อมูลในการจัดกิจกรรมใน ปี
การศึกษา 2563

ระยะเวลา
ผูร้ ับผิดชอบ
สิO นปี การศึกษา นางสาวณัฐณิ ชา กองจันทร์
นายปิ ยเชษฐ์ โกย
นางสาวสุ ภานันท์ พรหม
เสน
นายณัฐพงษ์ ปู่ ดี
ระยะเวลา
ผูร้ ับผิดชอบ
นางสาวณัฐณิ ชา กองจันทร์
นายปิ ยเชษฐ์ โกย
สิO นปี การศึกษา นางสาวสุ ภ านั น ท์ พรหม
เสน
ว่าที=ร้อยตรี สุภฤกษ์ สิ งห์โต

5. สถานทีดP าํ เนินโครงการ
โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่
6. รายละเอียดการใช้ งบประมาณ
6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน รวมระยะ 2 ปี จํานวน 101,360 บาท
6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินนอก
ที=
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
รวม
งบประมาณ
ปี การศึกษา 2562
1 กิจกรรมเยีย= มบ้าน
50,000 50,000
สานสัมพันธ์เครื อข่าย
และผูป้ กครอง
2 กิจกรรมอบรม
30,000 30,000
พยาบาลน้อยจิตอาสา
และพี=เลีOยงผูด้ ูแล
นักเรี ยนพิการ

รวม
50,000

30,000
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ที=

กิจกรรม/รายการ

กิจกรรมบูรณาการ
ค่ายทักษะชีวติ และ
พัฒนาระเบียบวินยั
นักเรี ยน
ปี การศึกษา 2563
1 กิจกรรมที= 1 กิจกรรม
ลูกเสื อต้านภัยยาเสพ
ติด
กิจกรรมที= 2 กิจกรรม
พัฒนาทักษะชีวติ
(อบรมนักเรี ยนแกน
นํา โรงเรี ยนร่ วม
พัฒนาการศึกษา
เศรษฐกิจและสังคม)

เงินงบประมาณ
ตอบแทน

ใช้สอย

3

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

วัสดุ

รวม

8,000

8,000

8,000

13,360

13,360

2,160
11,200

รวม
7. การประเมินผล
ตัวชีOวดั ผลสําเร็ จ
1. ร้อยละ 100 ของนักเรี ยนที=ได้รับการดูแลช่วยเหลือผ่าน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างครอบคลุมทุกด้าน
2. ร้อยละ 100 ของนักเรี ยนแกนนําจิตอาสา มีความรู ้ความ
เข้าใจเกี=ยวกับ การดูแลสุ ขภาพเบืOองต้น และได้รับการ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ส่ งเสริ มสุ ขอนามัย การฟืO นฟูสมรรถภาพ
และฝึ กทักษะการดํารงชีวติ ตามความเหมาะสม
3. ร้อยละ 100 นักเรี ยนเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข มีทกั ษะใน
การดําเนินชีวติ สามารถดํารงตนอยูใ่ นสังคมได้อย่าง
เหมาะสมตามศักยภาพ

วิธีการประเมิน
การสํารวจความ
พึงพอใจ
-การสํารวจความ
พึงพอใจ
-การสังเกต

101,360

เครื= องมือที=ใช้
แบบบันทึกข้อมูล
รายบุคคล
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

-การสํารวจความ แบบประเมิน
พึงพอใจ
ความพึงพอใจ
-การสังเกต
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ตัวชีOวดั ผลสําเร็ จ
4. ร้อยละ 80 นักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ ได้รับ
การติดตามเยีย= มบ้านอย่างทัว= ถึงโดยใช้วธิ ีการที=หลากหลาย

วิธีการประเมิน เครื= องมือที=ใช้
-การสํารวจความ
พึงพอใจ

8. ผลทีคP าดว่ าจะได้ รับ
8.1 บุ ค ลากรครู ทุ ก คน และผูท้ ี= เ กี= ย วข้อ ง เข้า ใจหลัก การดํา เนิ น งานระบบดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรี ยน สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
8.2 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู ผูป้ กครอง มี ส่วนร่ วมในการส่ งเสริ ม พัฒนา ป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหา เพื=อให้นกั เรี ยนได้พฒั นาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทกั ษะ
ชีวติ ที=ดี ในการดํารงชีวติ อย่างมีความสุ ขภายใต้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
8.3 นักเรี ยนแกนนําจิตอาสา มีจาํ นวนเพิ=มมากขึOน สามารถช่วยเหลือครู ในการปฐม
พยาบาลเบืOองต้น การจัดทําโครงการรักษ์โลกรักโรงเรี ยนให้มีความสะอาด ฯลฯ
8.4 โรงเรี ยนมีการติดตามเยีย= มบ้านนักเรี ยนในพืOนที=ห่างไกล โดยใช้รูปแบบวิธีการ
ที=หลากหลายเน้นการมีส่วนร่ วมของเครื อข่ายในด้านการจัดการศึกษา
8.5 โรงเรี ยน มี เครื อข่ ายที= ส่งเสริ มและสนับสนุ นการจัดการศึ กษาหลากหลาย
รู ปแบบ และมีการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื=อง
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โครงการฟืN นฟูสมรรถภาพทางด้ านร่ างกายสํ าหรับนักเรียนทีPมีความบกพร่ องทางด้ านร่ างกายหรื อ
การเคลืPอนไหวหรื อสุ ขภาพ ปี การศึกษา 2562-2563
ฝ่ าย
บริ หารงานวิชาการ
หมวด /งาน
งานฟืO นฟูสมรรถภาพนักเรี ยน
ลักษณะโครงการ
กิจกรรมต่อเนื=อง
ระยะเวลาดําเนินงาน ปี การศึกษา 2562-2563
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
ข้อที= 3
สนองยุทธศาสตร์ สศศ. ข้อที= 1,2
สนองกลยุทธ์ องค์ กร ข้อที= 1,3
สนองมาตรฐาน สมศ. มาตรฐานที= 1, 10, 11, 13
ตัวบ่งชีOที= 1.1, 1.2, 10.3, 10.6, 11.1, 11.2 ,11.4, 13.1, 13.2
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ปี การศึกษา 2562 :
นางมณิ ชญา ยอดมูลดี, นางสาวพรธิดา ถิระวัฒน์, นางสาววันทนา อุดม,
นางสาวโสภนา พรมเมือง, นายวิทวัส ชุมภู, นายพงศ์ชยั เชยโต
ปี การศึกษา 2563 :
นางมณิ ชญา ยอดมูลดี, นางสาวพรธิดา ถิระวัฒน์, นางสาววันทนา อุดม,
นางสาวโสภนา พรมเมือง, นายวิทวัส ชุมภู, นายพงศ์ชยั เชยโต
1. หลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที= 8 ( พ.ศ.2540-2544 ) ส่ วนที= 2 เรื= อง
การพัฒนาศักยภาพของคนไทย บทที= 6 เรื= องการพัฒนาประชากรกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส ซึ= งนับว่าเป็ น
ครัOงแรกที=รัฐบาลไทยได้กาํ หนดนโยบายในการพัฒนากลุ่มประชากรดังกล่าวอย่างเป็ นรู ปธรรม
ชัดเจน จากนัOนได้มีพระราชบัญญัติฟOื นฟูสมรรถภาพคนพิการ ปี พ.ศ. 2534 ขึO น เนื= องจากสภาพ
ความพิการเป็ นอุปสรรคในการดํารงชี วิต การประกอบอาชี พ และการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของ
สังคม งานบําบัดฟืO นฟูเป็ นงานหนึ=งที=ตอ้ งให้บริ การด้านการส่ งเสริ ม และกระตุน้ พัฒนาการของเด็ก
ทัOงทางด้านร่ างกาย สติปัญญา ซึ= งเป็ นพืOนฐานของทักษะด้านการเรี ยน เตรี ยมความพร้ อมให้เด็ก
ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่เป็ นภาระต่อครอบครัว และคนรอบข้าง โดยพระราชบัญญัติดงั กล่าวเน้นยํOาที=
จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูพ้ ิการขึOน 3 วิธี คือ การให้การศึกษา ทักษะทางสังคม และการฝึ กอาชีพ
ในส่ วนของการพัฒนาคุณภาพผูพ้ ิการด้านการศึกษานัOนจัดว่าเป็ นสิ= งจําเป็ นมากเพราะการศึกษาจะ
ทําให้มนุษย์พฒั นาศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที= ปี พุทธศักราช 2540 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ได้รับรองสิ ทธิ ความเสมอภาคทางการศึกษาขัOนพืOนฐานของบุคคลไว้อย่างชัดเจน โดยระบุวา่ "
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บุคคลย่อมมีสิทธิ เสมอภาคกันในการรับการศึกษาขัOนพืOนฐาน ไม่นอ้ ยกว่า 12 ปี ที=รัฐจะต้องจัดให้
อย่างทัว= ถึงมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ" ทําให้ผพู ้ ิการมีโอกาสได้รับบริ การทางการศึกษามาก
ขึOน ด้วยความตระหนักว่ายังมี เด็กหลายคนซึ= งมี ความจํากัดหรื อความพิการที= ไม่ได้รับการศึ กษา
เนื= องจากเหตุแห่ งความพิการนัOน และนอกจากจะเป็ นการขัดต่อสิ ทธิ ขO นั พืOนฐานตามรัฐธรรมนู ญ
แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แล้วยังส่ งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรอีก
ด้วย พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวดสิ ทธิ และหน้าที= ทางการศึ กษา
มาตรา 10 วรรค 2 ระบุ "การจัด การศึ ก ษาสํา หรั บ บุ ค คลที= มี ค วามบกพร่ อ งทางร่ า งกาย จิ ต ใจ
สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื= อสารและการเรี ยนรู ้หรื อมีร่างกายพิการทุพพลภาพ หรื อบุคคลซึ= งไม่
สามารถพึ=งตนเองได้หรื อไม่มีผดู ้ ูแลหรื อด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับการศึกษา
ขัOนพืOนฐาน เป็ นพิเศษ โดยมี การบําบัดฟืO นฟูควบคู่กบั การศึ กษา สร้ างโอกาสแก่ คนพิการในการ
พัฒ นาศัก ยภาพของตัว เอง มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมต่ า งๆของสั ง คม กระทรวงศึ ก ษาได้ส นอง
พระราชบัญญัติ ดังกล่าวโดยให้ ปี 2542 เป็ นปี การศึกษาเพื=อคนพิการ ประกาศนโยบายว่า "คนพิการ
ทุกคนที=อยากเรี ยนต้องได้เรี ยน" ในปี 2543 มีนโยบาย "คนพิการทุกคนต้องได้เรี ยนโดยได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ เพื=อพัฒนาตนเองและสังคม"
โรงเรี ย นศรี สั ง วาลย์เ ชี ย งใหม่ สํ า นัก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ สํ า นัก งาน
การศึกษาขัOนพืOนฐาน มีหน้าที=จดั การศึกษาให้กบั ผูท้ ี=มีความบกพร่ องทางร่ ายกายหรื อการเคลื=อนไหว
หรื อสุ ขภาพคนพิการ และกลุ่มออทิ สติ ก ซึ= งการจัดการเรี ยนการสอนจะเกิ ดผลแก่ผูเ้ รี ยนอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ เมื=อลดข้อจํากัดหรื ออุปสรรคของการเรี ยนรู ้ให้นอ้ ยลง เช่น ความไม่พร้อมด้านระบบ
การเคลื=อนไหว ความลําบากในการควบคุมการเคลื=อนไหว มีการรับรู ้ ที=ผดิ ปกติ การรับรู ้ชา้ เป็ นต้น
ข้อจํากัด ดังกล่าวควรได้รับการแก้ไข เพื=อให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ได้ดีขO ึน งานฟืO นฟูสมรรถภาพ มีหน้าที=
ให้บริ การบําบัดฟืO นฟู เตรี ยมความพร้อม แก้ไขปั ญหา และส่ งเสริ มพัฒนาการให้นกั เรี ยนสามารถ
เรี ยนรู ้ร่วมกับเพื=อนในชัOนเรี ยนได้อย่างราบรื= น โดยใช้วิธีการทางกายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัดและ
การฟืO นฟู อื= น ใด อัน จะก่ อ ให้เ กิ ด การพัฒ นาความสามารถทางร่ า งกายและการเคลื= อ นไหวของ
นักเรี ยน อาทิ เช่น การเคลื=อนไหวข้อต่อ การยืดกล้ามเนืOอเพื=อป้องกันภาวะข้อติดและการหดสัOนของ
กล้ามเนืO อ การกระตุน้ การลงนํOาหนักที=ถูกต้อง การฝึ กทักษะการควบคุมการเคลื=อนไหว การฝึ กการ
ยืนการเดิ นที=ถูกต้อง การเพิ=มความแข็งแรงของกล้ามเนืO อ การฝึ กการทรงตัว การฝึ กการประสาน
สัมพันธ์ อาชาบําบัด ธาราบําบัด เป็ นต้น นอกจากนีO งานฟืO นฟูสรรถภาพยังได้ มีการประสานความ
ร่ วมมื อการฟืO นฟูสมรรถภาพนักเรี ยน ร่ วมกับหลายหน่ วยงาน อาทิ เช่ น ภาควิชากายภาพบําบัด
ภาควิชากิจกรรมบําบัด คณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ภาควิชาออร์ โธปิ ดิกส์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถาบันพัฒนาการเด็กราชนคริ นทร์, กองพันสัตว์ต่าง ค่ายตาก
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สิ น อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่, มูลนิธิขาเทียมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็ นต้น ทัOงนีOเพื=อให้
นักเรี ยนได้รับประโยชน์สูงสุ ดในด้านการพัฒนาและคงไว้ซ= ึ งความสามารถทางร่ างกาย ลดข้อจํากัด
อันเป็ นสิ= งที=นกั เรี ยนที=มีความบกพร่ องทางร่ างกายหรื อการเคลื=อนไหวหรื อสุ ขภาพเหล่านีOควรได้รับ
จากผลการประเมินโครงการฟืO นฟูสมรรถภาพทางด้านร่ างกายสําหรับนักเรี ยนที=มี
ความบกพร่ องทางด้านร่ างกายหรื อการเคลื=อนไหวหรื อสุ ขภาพ ปี 2561 ที=ผา่ นมา พบว่า (1) ขาดการ
ดูแล รักษา ซ่อมบํารุ งจากช่างผูม้ ีรู้ความชํานาญเรื= องระบบสระธาราบําบัดโดยเฉพาะอย่างสมํ=าเสมอ
และไม่ มีเจ้าหน้าที= ของโรงเรี ยนดู แลรั กษาสระธาราบําบัดโดยตรง (2) ขาดแคลนบุ คลากรด้าน
วิชาชี พกายภาพบําบัด กิ จกรรมบําบัดที= เ รี ยนจบมาโดยตรงในการให้บริ การฟืO นฟู สมรรถภาพ
นักเรี ยนเพราะนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชี ยงใหม่จาํ เป็ นต้องได้รับการบําบัดฟืO นฟูสมรรถภาพ
ทางร่ างกายทุกคน ซึ= งปั จจุบนั มีเพียงนักกายภาพบําบัด 2 คน นักกิ จกรรมบําบัด 1 คนเท่านัOน ไม่
เพียงพอต่อจํานวนนักเรี ยนที=มีจาํ นวนมากถึง 299 คน แต่เพื=อให้โครงการนีO ความเข้มแข็งยัง= ยืน จึง
ได้จดั กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบําบัดฟืO นฟู มาเสริ มโครงการนีO งานฟืO นฟูสมรรถภาพ
นักเรี ยน โรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชี ยงใหม่ จึ งได้จดั ทําโครงการฟืO นฟูสมรรถภาพทางด้านร่ างกาย
สําหรับนักเรี ยนที=มีความบกพร่ องทางด้านร่ างกายหรื อการเคลื=อนไหวหรื อสุ ขภาพขึOน
2. วัตถุประสงค์

1. เพื= อพัฒนาและส่ งเสริ มสมรรถภาพร่ างกายแก่ นักเรี ยนของโรงเรี ยนศรี
สังวาลย์เชี ยงใหม่ให้เป็ นผูท้ ี= มีศกั ยภาพในการช่ วยเหลือตนเอง ลดอุปสรรคในการเรี ยนและการ
ดํารงชีวติ ประจําวัน เพื=อเข้าสู่ สงั คมได้โดยไม่เป็ นภาระแก่ผอู ้ ื=น
2. เพื= อให้นักเรี ย นได้รั บ รถเข็น และอุ ปกรณ์ ช่ว ยผูพ้ ิ การอื= นใด ตามความ
จําเป็ นและตามสิ ทธิของแต่ละบุคคล
3. เพื=อสร้างเครื อข่ายในการฟืO นฟูสมรรถภาพนักเรี ยนที=มีความบกพร่ องทาง
ร่ างกายหรื อการเคลื=อนไหวหรื อสุ ขภาพ
3. เป้ าหมาย

เป้าหมายเชิงปริ มาณ
1 นักเรี ยนร้อยละ 80 ได้รับการบําบัด ฟืO นฟู และพัฒนาด้านสมรรถภาพร่ างกาย
ตามความต้องการและศักยภาพของแต่ละบุคคล ตลอดจนได้รับคําแนะนําในการปฏิบตั ิตวั ในการ
ออกกําลังกายเพื=อเพิ=มความแข็งแรง การใช้รถเข็นและอุปกรณ์ เครื= องช่ วยคนพิการ และป้ องกัน
ภาวะแทรกซ้อนที=อาจเกิดขึOนได้

191
2 นัก เรี ย นร้ อ ยละ 90 ที= เ ข้า ร่ ว มกิ จ กรรมอาชาบํา บัด มี พ ฒ
ั นาการทางด้า น
ร่ างกาย/อารมณ์/สังคมดีขO ึน
3 นัก เรี ย นร้ อ ยละ 90 ที= เ ข้า ร่ ว มกิ จ กรรมธาราบํา บัด มี พ ฒ
ั นาการทางด้า น
ร่ างกาย/อารมณ์/สังคม ดีขO ึน
4 ร้อยละ 90 ของนักเรี ยนที=เข้ารับการผ่าตัดแก้ไขความพิการ ได้รับการบําบัด
ฟืO นฟู และพัฒนาด้านสมรรถภาพร่ างกายตามความต้องการและศักยภาพของแต่ละบุคคล ตลอดจน
ได้รับคําแนะนําในการปฏิ บตั ิ ตวั ในการออกกําลังกายเพื=อเพิ=มความแข็งแรง การใช้รถเข็นและ
อุปกรณ์เครื= องช่วยคนพิการ และป้องกันภาวะแทรกซ้อนที=อาจเกิดขึOนได้
5 นักเรี ย นร้ อยละ 90 มี ร ถเข็น/อุ ปกรณ์ เ ครื= องช่ วยคนพิ การที= เ หมาะสมกับ
สภาพความพิการของแต่ละบุคคล
6 นักเรี ยนร้ อยละ 90 ได้รับการซ่ อมบํารุ งรถเข็นและอุปกรณ์ เครื= องช่ วยคน
พิการที=เหมาะสมและสมํ=าเสมอ
7 นักเรี ยนร้อยละ 95 ไม่เกิดแผลกดทับ
8 นักเรี ยนร้อยละ 90 ที=เข้าร่ วมกิจกรรมยืนเรี ยนในห้องเรี ยนไม่เกิดภาวะข้อยึด
ติด
9 ผูท้ ี=เกี=ยวข้องมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุ งห้องกายภาพบําบัด
และห้องแหล่งเรี ยนรู ้งานฟืO นฟูสมรรถภาพนักเรี ยน ร้อยละ 80
10 ผูท้ ี= เกี= ยวข้องมีความพึงพอใจต่อกิ จกรรมประสานความร่ วมมือการฟืO นฟู
สมรรถภาพนักเรี ยนร้อยละ 90
11 ผูท้ ี= เกี= ยวข้องมี ความพึงพอใจต่ อกิ จกรรมพัฒนาบุ คลากรด้านการบําบัด
ฟืO นฟูร้อยละ 80
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นั ก เรี ยนมี พ ัฒ นาการทางร่ า งกายที= ดี ขO ึ น มี ศ ัก ยภาพในเคลื= อ นไหว การ
ช่วยเหลือตนเองที=ดีขO ึน พึ=งพิงผูอ้ ื=นน้อยลงและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ข้อติด/กล้ามเนืO อหดสัOน
แผลกดทับ เป็ นต้น และนักเรี ยนมีรถเข็นหรื ออุปกรณ์เครื= องช่วยคนพิการที=เหมาะสมกับสภาพความ
พิการของตนเอง
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4. กิจกรรมและขัNนตอนการดําเนินงาน
ขัNนวางแผน (PLAN)
1 ศึกษานโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัOนพืOนฐาน และสํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ ใน
ส่ วนที=เกี=ยวข้องกับโครงการ
2 ศึกษาผลการดําเนินงานโครงการนีOในรอบปี ที=ผา่ นมา
เพื=อนํามาแก้ไข ปรับปรุ งและพัฒนา
3 ศึกษาบริ บทของสถานศึกษา ไม่วา่ จะเป็ นด้านสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง ของชุมชน ผูป้ กครอง นักเรี ยน
และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
4 จัดทําโครงการเสนอต่อฝ่ ายบริ หาร
ขัNนปฏิบัตติ ามแผน (DO)
1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพื=อชีOแจงโครงการ
และมอบหมายภาระงานตามศักยภาพและ
ความสามารถ
2 ดําเนินงานตามโครงการฯ โดยมีกิจกรรมที=พฒั นา
ตามวัตถุประสงค์ในภาพรวม ดังนีO
- เขียนโครงการเสนอผูบ้ ริ หารเพื=อขออนุมตั ิ
- แต่งตัOงคณะกรรมการดําเนินงาน
- ประชุมชีOแจงรายละเอียด
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที=เกี=ยวข้อง
- ดําเนินกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน
1) กิจกรรมฟืO นฟูสมรรถภาพร่ างกายนักเรี ยน
ขัNนปฏิบัตติ ามแผน (DO)
2) กิจกรรมอาชาบําบัด
3) กิจกรรมธาราบําบัด
4) กิจกรรมผ่าตัดแก้ไขความพิการ
5) กิจกรรมจัดทํา/ จัดหารถเข็น กายอุปกรณ์
เครื= องช่วยคนพิการและซ่อมบํารุ ง-ดัดแปลง
6) กิจกรรมป้องกันและลดอัตราการเกิดแผลกดทับ

ระยะเวลา
เมษายน

ผู้รับผิดชอบ
งานฟืO นฟู
สมรรถภาพนักเรี ยน

ระยะเวลา
เมษายน

ผู้รับผิดชอบ
งานฟืO นฟู
สมรรถภาพนักเรี ยน

ตลอดปี
การศึกษา

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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7) กิจกรรมงานยืนเรี ยนในห้องเรี ยน
8) กิจกรรมพัฒนาระบบงานฟืO นฟูสมรรถภาพ
นักเรี ยน
9) กิจกรรมประสานความร่ วมมือการฟืO นฟู
สมรรถภาพนักเรี ยน
10) กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร
ขัNนตรวจสอบการปฏิบัตติ ามแผน (CHECK)
1 ผูบ้ ริ หาร หรื อ คณะกรรมการประเมินผล นิเทศ
ติดตามการดําเนินงาน และคอยอํานวยความสะดวก
ในการดําเนินกิจกรรมของผูท้ ี=เกี=ยวข้องให้เป็ นไปด้วย
ความเรี ยบร้อยและตามภาระงานที=โครงการกําหนด
ขัNนปรับปรุงแก้ ไข (ACT)
1 สรุ ปประเมินโครงการฯ รายกิจกรรมและภาพรวม
ของโครงการ
2 จัดทํารายงานโครงการฯ เป็ นรู ปเล่ม นําเสนอต่อ
ผูบ้ ริ หาร

ระยะเวลา
ตลอดปี
การศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
งานฟืO นฟู
สมรรถภาพนักเรี ยน

ระยะเวลา
มีนาคม

ผู้รับผิดชอบ
งานฟืO นฟู
สมรรถภาพนักเรี ยน

5. สถานทีดP าํ เนินโครงการ
โรงเรี ยนศรี สงั วาลเชียงใหม่
6. งบประมาณ

6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน รวมระยะ 2 ปี จํานวน 1,261,000 บาท
ปี การศึกษา 2562 : 1,144,000 บาท
ปี การศึกษา 2563 : 117,000 บาท
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6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
เงินงบประมาณ
ที=
รายการ
ตอบ ใช้
วัสดุ
แทน สอย
ปี การศึกษา 2562
1 กิจกรรมฟืO นฟู
5,000
สมรรถภาพร่ างกาย
นักเรี ยน
2 กิจกรรมอาชาบําบัด
4,000
3 กิจกรรมธาราบําบัด
3,000
4 กิจกรรมผ่าตัดแก้ไข
2,000
ความพิการ
5 กิจกรรมจัดทํา/
8,000
จัดหารถเข็น กาย
อุปกรณ์ เครื= องช่วย
คนพิการและซ่อม
บํารุ ง-ดัดแปลง
6 กิจกรรมป้องกันและ
3,000
ลดอัตราการเกิดแผล
กดทับ
7 กิจกรรมงานยืนเรี ยน
3,000
ในห้องเรี ยน
8 กิจกรรมพัฒนา
ระบบงานฟืO นฟู
4,000
สมรรถภาพนักเรี ยน
9 กิจกรรมประสาน
2,000
ความร่ วมมือการ
ฟืO นฟูสมรรถภาพ
นักเรี ยน

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม
(บาท)

5,000

5,000

4,000
3,000
2,000

5,000
1,103,000
2,000

1,103,000

8,000

8,000

3,000

3,000

3,000

3,000

4,000

4,000

2,000

2,000
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ที=

รายการ

10 กิจกรรมอบรม
พัฒนาบุคลากร
ปี การศึกษา 2563
1 กิจกรรมฟืO นฟู
สมรรถภาพร่ างกาย
นักเรี ยน
2 กิจกรรมอาชาบําบัด
3 กิจกรรมธาราบําบัด
4 กิจกรรมผ่าตัดแก้ไข
ความพิการ
5 กิจกรรมจัดทํา/จัดหา
รถเข็น กายอุปกรณ์
เครื= องช่วยคนพิการ
และซ่อมบํารุ งดัดแปลง
6 กิจกรรมพัฒนาห้อง
ฟืO นฟูสมรรถภาพ
นักเรี ยน
7 กิจกรรมอบรม
พัฒนาบุคลากร
รวม

ตอบ
แทน

เงินงบประมาณ
ใช้
วัสดุ
สอย

4,000 -

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม
(บาท)

6,000

10,000

-

10,000

-

-

5,000

5,000

-

5,000

-

4,000
-

1,000
4,000

5,000
4,000

40,000

5,000
44,000

-

-

2,000

2,000

-

2,000

-

-

12,000

12,000

25,000

37,000

-

-

6,000

6,000

-

6,000

5,000 -

5,000

10,000

10,000

22,000

7. การประเมินผล
ตัวบ่ งชีNความสํ าเร็จ
ด้ านปริมาณ
1. นักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ ร้อยละ
100 ได้รับการบําบัด ฟืO นฟู และพัฒนาด้าน

1,261,,000
วิธีการประเมิน

เครืP องมือทีใP ช้
- แบบประเมินทาง
กายภาพบําบัด
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สมรรถภาพร่ างกายตามความต้องการและศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล ตลอดจนได้รับคําแนะนําในการ
ปฏิบตั ิตวั ในการออกกําลังกายเพื=อเพิ=มความ
แข็งแรง การใช้รถเข็นและอุปกรณ์เครื= องช่วยคน
พิการ และป้องกันภาวะแทรกซ้อนที=อาจเกิดขึOนได้
2. นักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ ร้อยละ 90
ที=เข้าร่ วมกิจกรรมอาชาบําบัด มีพฒั นาการทางด้าน
ร่ างกาย/อารมณ์/สังคมดีขO ึน

วิธีการประเมิน
เครืP องมือทีใP ช้
- ประเมิน
- แบบประเมินทาง
สมรรถภาพทาง กิจกรรมบําบัด
ร่ างกายนักเรี ยน

3. .นักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ ร้อยละ
90 ที=เข้าร่ วมกิจกรรมธาราบําบัด มีพฒั นาการ
ทางด้านร่ างกาย/อารมณ์/สังคมดีขO ึน
4. นักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ ร้อยละ 90
ที=เข้ารับการผ่าตัดแก้ไขความพิการได้รับการบําบัด
ฟืO นฟู และพัฒนาด้านสมรรถภาพร่ างกายตามความ
ต้องการและศักยภาพของแต่ละบุคคล ตลอดจน
ได้รับคําแนะนําในการปฏิบตั ิตวั ในการออกกําลัง
กายเพื=อเพิ=มความแข็งแรง การใช้รถเข็นและ
อุปกรณ์เครื= องช่วยคนพิการ และป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนที=อาจเกิดขึOนได้
5. นักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ ร้อยละ 80
มีรถเข็น/ อุปกรณ์เครื= องช่วยคนพิการที=เหมาะสม
กับสภาพความพิการของตนเอง

- การทดสอบ
- การสังเกต

- การสํารวจ

-แบบสํารวจรถเข็น/
อุปกรณ์เครื= องช่วยคน
พิการ

6. .นักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ ร้อยละ
80ได้รับการซ่อมบํารุ งรถเข็นและอุปกรณ์
เครื= องช่วยคนพิการที=เหมาะสมและสมํ=าเสมอ
7. .นักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ ร้อยละ
80 ไม่เกิดแผลกดทับ

- การสํารวจ

- แบบบันทึกการซ่อม
บํารุ งรถเข็นและอุปกรณ์
เครื= องช่วยคนพิการ
-แบบสังเกต การเกิดแผล
กดทับของนักเรี ยน

- การทดสอบ
- การสังเกต

- การทดสอบ
- การสังเกต

- การสังเกต

-แบบประเมิน GMFM
-แบบประเมิน VFIM
- แบบสังเกตพฤติกรรม
ทางด้านอารมณ์ สังคม
-แบบประเมิน GMFM
-แบบประเมิน VFIM
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบทดสอบความรู ้
ความเข้าใจ
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วิธีการประเมิน

8. นักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ ร้อยละ 90
ที=เข้าร่ วมกิจกรรมยืนเรี ยนในห้องเรี ยนไม่เกิดภาวะ
ข้อยึดติด
9. ผูท้ ี=เกี=ยวข้อง ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมพัฒนาระบบงานฟืO นฟูสมรรถภาพนักเรี ยน
อยูใ่ นระดับดีขO ึนไป

- การประเมิน
ช่วงการ
เคลื=อนไหว
- ประเมินความ
พึงพอใจ

10.ผูท้ ี=เกี=ยวข้อง ร้อยละ 90 ความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมประสานความร่ วมมือการฟืO นฟู
สมรรถภาพนักเรี ยนอยูใ่ นระดับดีขO ึนไป

- ประเมินความ
พึงพอใจ

11.ผูท้ ี=เกี=ยวข้อง ร้อยละ 90 ความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรด้านบําบัดฟืO นฟู อยู่
ในระดับดีขO ึนไป

- ประเมินความ
พึงพอใจ

ด้ านคุณภาพ
นักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่มีพฒั นาการ
ทางร่ างกายที=ดีขO ึน มีศกั ยภาพในเคลื=อนไหว การ
ช่วยเหลือตนเองที=ดีขO ึน พึ=งพิงผูอ้ ื=นน้อยลงและไม่
เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ข้อติด/ กล้ามเนืOอหดสัOน
แผลกดทับ เป็ นต้น และนักเรี ยนมีรถเข็นหรื อ
อุปกรณ์เครื= องช่วยคนพิการที=เหมาะสมกับสภาพ
ความพิการของตนเอง

- ประเมิน
สมรรถภาพทาง
ร่ างกายนักเรี ยน
- การสํารวจ

เครืP องมือทีใP ช้
โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์
เชียงใหม่
-แบบประเมินช่วงการ
เคลื=อนไหว
-แบบประเมินความพึง
พอใจต่อกิจกรรมพัฒนา
ระบบงานฟืO นฟู
สมรรถภาพนักเรี ยน
-แบบประเมินความพึง
พอใจต่อกิจกรรม
ประสานความร่ วมมือการ
ฟืO นฟูสมรรถภาพ
-แบบประเมินความพึง
พอใจต่อกิจกรรมอบรม
พัฒนาบุคลากรด้านบําบัด
ฟืO นฟู
- แบบประเมินทาง
กายภาพบําบัด
- แบบประเมินทาง
กิจกรรมบําบัด
- แบบสํารวจรถเข็นและ
อุปกรณ์เครื= องช่วยคน
พิการ

8. ผลทีคP าดว่ าจะได้ รับ
นัก เรี ย นมี พ ฒ
ั นาการทางด้า นร่ า งกายที= ดี ขO ึ น ไม่ เ กิ ด ภาวะแทรกซ้อ นอัน ไม่ พึ ง
ประสงค์ ตลอดจนมีรถเข็นและเครื= องช่วยเดินที=เหมาะกับสภาพความพิการของตนเอง
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9. หน่ วยงานทีเP กียP วข้ อง
- ภาควิชาออร์โธปิ ดิกศ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ภาควิชาเวชศาสตร์ฟOื นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ภาควิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ภาควิชากิจกรรมบําบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- สถาบันพัฒนาการเด็กราชนคริ นทร์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
- กองพันสัตว์ต่าง ค่ายตากสิ น กรมการสัตว์ทหารบก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
- มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
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กิจกรรมส่ งเสริมอาชีพเพืPอการมีงานทํา ปี การศึกษา 2562-2563
ฝ่ าย
บริ หารงานวิชาการ
หมวด /งาน
อาชีพเพื=อการมีงานทํา
ลักษณะโครงการ
กิจกรรมต่อเนื=อง
ระยะเวลาดําเนินงาน ปี การศึกษา 2562-2563
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
ข้อ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสู ตรและ
ส่ งเสริ มความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื=อเป็ นเครื= องมือการเรี ยนรู ้
ข้อ 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทวั= ถึงครอบคลุมผูเ้ รี ยนได้รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ข้อ 5. พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่ วมจาก
ทุกภาคส่ วน
สนองกลยุทธ์ สศศ.
ข้อ 1. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทวั= ถึง ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนตามศักยภาพ
ข้อ 6 ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมการจัดการศึกษาของทุกภาคส่ วน
สนองกลยุทธ์ องค์ กร ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนรอบด้าน ทัOงพัฒนาการด้านร่ างกาย อารมณ์
สังคม สติปัญญา และงานอาชีพ
ข้อ 3 พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการจัดการศึกษาโดยเน้นการศึกษาโดยเน้นการ
มีส่วนร่ วมของ ชุมชน มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลการดําเนินงานของโรงเรี ยนอย่างต่อเนื=อง
สนองมาตรฐาน สมศ. มาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านผูเ้ รี ยน
มาตรฐานที= 3 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองรัก
การเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื=อง
มาตรฐานที= 5 ผูเ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะที=จาํ เป็ นตามหลักสู ตร
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ปี การศึกษา 2562 : นางธัญลักษณ์ ต้นหนองดู่/ นายเสฐียรพงษ์ อาศนะ
ปี การศึกษา 2563 : นางธัญลักษณ์ ต้นหนองดู่/ นายเสฐียรพงษ์ อาศนะ
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชี ยงใหม่มีการจัดการเรี ยนการสอนด้านอาชี พโดยส่ งเสริ ม
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้นกั เรี ยนได้เลือกงานอาชีพตามความสนใจคือ งานเกษตร
จะมีโครงการปลูกผักไฮโดรโพนิ กส์,การปลูกพืชผักสวนครัว ,โครงการเลีOยงปลาในกระชัง,การ
เพาะเห็ด ตลอดจนการนําพืชผลทางการเกษตรออกจําหน่ายภายในโรงเรี ยน และจําหน่ายในชุมชน
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รอบๆโรงเรี ยน งานคหกรรม ให้นกั เรี ยนได้รู้จกั ขัOนตอนการทําขนมและเครื= องดื=ม อาหารตามสั=ง
การทําผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ และการจัดจําหน่ายภายในและภายนอกโรงเรี ยน งานประดิษฐ์ มุ่งเน้น
ภูมิปัญญาท้องถิ=น เช่น การทําตุงล้านนา,ต้องลายล้านนา,การทําดอกไม้ไหวซึ= งเป็ นเครื= องประดับ
ล้านนา และการทําของชําร่ วยต่างๆจําหน่ายให้กบั ร้านค้าเครื อข่ายในชุมชน ซึ= งงานอาชีพที=นกั เรี ยน
ได้ฝึกจะมีการนําออกสาธิ ตตามงานต่างๆที=ได้รับเชิญ โรงเรี ยนจัดให้มีการเรี ยนการสอนโครงงาน
อาชี พในทุกช่ วงชัOน เพื=อเตรี ยมพืOนฐาน และพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิ ดทักษะ และมีเจตคติที=ดีต่ออาชี พ
สุ จริ ต อีกทัOงครู มีการสอน และจัดโครงการที=ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสได้ฝึกการทํางานเป็ นลําดับ
ขัOนตอน และการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื=น นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการนําเสนอ และจําหน่ายผลงานอาชีพ
ทัOงภายในและภายนอกสถานศึ กษา ได้เข้าร่ วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิ ลปหัตถกรรม
ระดับภาคและระดับประเทศ ทําให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดทักษะการทํางาน มี รายได้เป็ นของตนเอง มี ความ
ภาคภูมิใจ และอยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
จากผลการประเมินและสรุ ปผลการดําเนิ นงานการปี การศึกษา 2561 พบว่า 1. มี
ความแตกต่างด้านศักยภาพของนักเรี ยนแต่ละคนในการทํางาน ทําให้ไม่สามารถทํากิ จกรรมได้
บรรลุตามเป้าหมาย ดังนัOน งานส่ งเสริ มอาชีพเพื=อการมีงานทํา จึงได้จดั กิจกรรม 1) แบ่งกลุ่มนักเรี ยน
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ในแต่ละอาชีพเพื=อให้สามารถทํากิจกรรมได้สาํ เร็ จตามเป้าหมาย โดย
ฝึ กทักษะความชํานาญในทํางานอาชีพหลักในโรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชียงใหม่ กลุ่มงานเกษตรกรรม
คหกรรม อุตสาหกรรม ความคิดสร้างสรรค์และการบริ การ โดยมีนกั เรี ยนกลุ่มสนใจในแต่ละอาชีพ
ฝึ กทํางาน จํานวน 9 อาชีพ แต่เพื=อให้โครงการนีO มีความเข้มแข็ง/ยัง= ยืน จึงได้จดั กิจกรรม1)ส่ งเสริ ม
อาชี พเพื=อการมีงานทํา ทุกวันพฤหัสบดี โดยฝึ กทักษะอาชี พแก่นกั เรี ยนทุกคนตามความเหมาะสม
แต่ละช่วงชัOนให้หลากหลายเพิ=มมากขึOนรองรับ
2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื=อให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการพึ=งพาตนเองและทํางานร่ วมกับผูอ้ ื=นได้
2.2 เพื=อให้นกั เรี ยนมีความรู ้และทักษะในการทํางาน มุ่งมัน= ทํางานจนสําเร็ จและ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง
2.3 เพื=อให้นกั เรี ยนมีคุณธรรมจริ ยธรรม คุณลักษณะที=พึงประสงค์ที=จาํ เป็ นต่อการ
ทํางานและมีเจตคติที=ดีต่ออาชีพสุ จริ ต
2.4 เพื=อให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิตนตามแนวคิดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง
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3. เป้ าหมาย

ร้อยละ 80

เป้าหมายเชิงปริ มาณ
1. นักเรี ยนร่ วมโครงการ ทุกระดับชัOน ร่ วมโครงการ ร้อยละ 80
2. คณะผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากร ร่ วมโครงการ ร้อยละ 80
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ร้อยละ
1. นักเรี ยนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของการทํางาน ร้อยละ 80
2. นักเรี ยน สามารถตัดสิ นใจเลือกงานหรื ออาชี พที=ตนเองถนัดและสนใจได้
3. นักเรี ยน มีทกั ษะในการทํางาน มุ่งมัน= ทํางานจนสําเร็ จ ร้อยละ 80
4. นักเรี ยนปฏิบตั ิตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 80

4. กิจกรรมและขัNนตอนการดําเนินงาน
ขัOนวางแผน (PLAN)
1 ศึกษาสภาพปัญหาและผลการดําเนินงานจากปี ที=
ผ่านมา
2 จัดทําแผนและขออนุมตั ิโครงการ
3 ประชุมผูม้ ีส่วนเกี=ยวข้อง
4 แต่งตัOงคณะกรรมการดําเนินงาน
5 กําหนดปฏิทินการดําเนินงาน
ขัOนปฏิบตั ิตามแผน (DO)
1. ดําเนินงานตามแผนโครงการดังนีO
ขัOนปฏิบตั ิตามแผน (DO)

ระยะเวลา ผูร้ ับผิดชอบ
เมษายน นางธัญลักษณ์ ต้นหนองดู่
นายเสฐียรพงษ์ อาศนะ

ระยะเวลา ผูร้ ับผิดชอบ
คณะครู งานอาชีพ
ระยะเวลา ผูร้ ับผิดชอบ

กิจกรรมที= 1 ) ฝึ กทักษะความชํานาญในทํางาน
ตลอดปี
อาชีพหลักในโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ กลุ่ม การศึกษา
งานเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรม ความคิด
สร้างสรรค์และการบริ การ โดยมีนกั เรี ยนกลุ่ม
สนใจในแต่ละอาชีพฝึ กทํางาน จํานวน 9 อาชีพ
ได้แก่
อาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษ (Hydroponicce)
อาชีพการเลีOยงปลาในกระชัง

นายคมสัตน์ ใหม่พรหม
นางสาวธนะรัชต์ ศรี เสมอ
นายเสฐียรพงษ์ อาศนะ
ว่าที= ร.ต.ประสิ ทธิX
ศักดิXเจริ ญชัยกุล
นางธัญลักษณ์ ต้นหนองดู่
นางสาวบัวเรี ยม พรมจีน
นายเจษฎา ชนะเดช
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อาชีพช่างทองหลวง
อาชีพกาแฟและเครื= องดื=ม
อาชีพการพิมพ์ภาพลงบนแก้วมัค
อาชีพนํOาดื=มเด็กดี
อาชีพซ่อมโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์
อาชีพร้านค้าสวัสดิการโรงเรี ยน
อาชีพคัวย้องล้านนา
กิจกรรมที= 2) ส่ งเสริ มอาชีพเพื=อการมีงานทํา ฝึ ก
ทักษะอาชีพแก่นกั เรี ยนทุกคนตามความเหมาะสม
แต่ละช่วงชัOน ให้หลากหลายเพิ=มมากขึOน
ขัOนตรวจสอบการปฏิบตั ิตามแผน (CHECK)
1 การนิเทศ กํากับติดตาม การดําเนินงานและ
ประเมินผลการดําเนินโครงการส่ งเสริ มอาชีพเพื=อ
การมีงานทํา
2 ประเมินผลการดําเนินโครงการส่ งเสริ มอาชีพเพื=อ
การมีงานทํา
3 รายงานผลการดําเนินงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาและ
สาธารณชน
ขัOนปรับปรุ งแก้ไข (ACT)
1 นําผลการประเมินมาแจ้งผูเ้ กี=ยวข้อง และใช้เป็ น
ข้อมูลในการจัดกิจกรรมในปี การศึกษา 2559

นายสื บศักดิX จอมธรรม
ทุกวัน
พฤหัสบดี

ครู งานอาชีพทุกคน

ระยะเวลา ผูร้ ับผิดชอบ
ตลอดปี
นางธัญลักษณ์ ต้นหนองดู่
การศึกษา

ระยะเวลา ผูร้ ับผิดชอบ
สิO นปี
นางธัญลักษณ์ ต้นหนองดู่
การศึกษา

5. สถานทีดP าํ เนินโครงการ
โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่
6. งบประมาณ
6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน รวมระยะ 2 ปี จํานวน 82,000 บาท
ปี การศึกษา 2562 : 2,000 บาท
ปี การศึกษา 2563 : 80,000 บาท
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6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินนอก
ที=
รายการ
รวม
ตอบ
ใช้สอย วัสดุ
รวม งบประมาณ
แทน
ปี การศึกษา 2562
1 กิจกรรมที= 1 ) ฝึ กทักษะ
ความชํานาญในทํางาน
อาชีพหลักในโรงเรี ยนศรี
สังวาลย์เชียงใหม่
2 กิจกรรมที= 2) ส่ งเสริ ม
อาชีพเพื=อการมีงานทํา ทุก 2,000 2,000
2,000
วันพฤหัสบดี
ปี การศึกษา 2563
1 กิจกรรม การเรี ยนการ
สอนนักเรี ยน 8 อาชีพ
หลัก
2 กิจกรรม อบรมผูส้ อนงาน
60,000
60,000
60,000
สถานประกอบการเพื=อนํา
นักเรี ยนไปฝึ กงานสถาน
ประกอบการจริ ง Job
Coach
3 กิจกรรม เปิ ดบ้านอาชีพ
20,000
20,000
20,000
รวม
82,000
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7.การประเมินผล
ตัวบ่งชีOความสําเร็ จ
ด้านปริ มาณ
1.นักเรี ยนจํานวน 299 คน เข้าร่ วมโครงการส่ งเสริ มอาชีพ
เพื=อการมีงาน
ด้านคุณภาพ
1. นักเรี ยนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของการทํางาน
ร้อยละ 80
2. นักเรี ยนสามารถตัดสิ นใจเลือกงานหรื ออาชีพที=ตนเอง
ถนัดและสนใจได้ ร้อยละ 80
3. นักเรี ยน มีทกั ษะในการทํางาน มุ่งมัน= ทํางานจนสําเร็ จ
ร้อยละ 80
4. นักเรี ยนปฏิบตั ิตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ร้อยละ 80
5.นักเรี ยนครู ผปู ้ กครอง มีความพึงพอใจโครงการอาชีพเพื=อ
การมีงานทํา ร้อยละ 80

วิธีการประเมิน เครื= องมือที=ใช้
การสังเกต
แบบสังเกต
การสอบถาม แบบสอบถาม
การสังเกต
การสอบถาม

แบบสังเกต
แบบสอบถาม

8. ผลทีคP าดว่ าจะได้ รับ
นักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชี ยงใหม่ทุกคน มีทกั ษะในการประกอบอาชี พตาม
ความถนัดและความสนใจ สามารถนําไปประกอบอาชีพในอนาคตได้
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ส่ วนทีN 5
การบริหารโครงการสู่ การปฏิบัติ
การนําโครงการไปสู่ การปฏิ บตั ิ เกี= ยวข้องกับหลายภาคส่ วน องค์กรและบุ คคล
หลากหลาย จําเป็ นต้องสร้างปั จจัยแห่ งความสําเร็ จ กลไกบริ หารแผน การติดตามและประเมินผล
แผนอย่างเป็ นระบบ ดังนีO
1. ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จ
ปัจจัยที=เป็ นเงื=อนไขความสําเร็ จ (Key Success Factor) ที=ตอ้ งเสริ มสร้างความพร้อม
เชิงยุทธศาสตร์รองรับการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการสู่ สมั ฤทธิXผล ประกอบด้วย
1.1 การนํ า องค์ ก ร สรรหาและพัฒ นาผู ้บ ริ หารองค์ ก รให้ เ ป็ นผู ้นํ า การ
เปลี=ยนแปลง (Transformational Leadership) เพื=อการนาองค์กรที=มุ่งเน้นสร้างค่านิ ยมร่ วม (Shared
Value) และเป็ นต้นแบบ (Modeling) ธรรมาภิบาล และวัฒนธรรมเชิงคุณภาพ
1.2 องค์กรสมรรถนะสู ง เสริ มสร้ างหน่ วยงานให้เป็ นองค์กรสมรรถนะสู ง
(HPO : High Performance Organization) ที=มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ บริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลโดย
ยึ ด สมรรถนะเป็ นฐาน (Competency-based Human Resource Management) และองค์ ก รแห่ ง
นวัตกรรม (Innovation Organization)
1.3 เครื อข่ายการมีส่วนร่ วม สร้างและขยายภาคีเครื อข่ายการจัดการศึกษาให้
กว้างขวาง เข้มแข็ง ทัOงภาครัฐ องค์กร พัฒนาเอกชน (NGOs) ประชาชน และครอบครัว บนหลักการ
“A-F-P-P” (Area-Function-Participation-People) ในฐานะหุ ้ น ส่ ว นบริ หารจัด การ (Partnership
Networking)
1.4 ผูป้ กครองศึกษา (Parents Education) ครอบครัวเป็ นหน่ วยสําคัญต่อการ
พัฒนาสมรรถนะและยกระดับคุณภาพชี วิตคนพิการ ซึ= งต้องตระหนักรู ้ และเข้ามามีส่วนร่ วมการ
ฟืO นฟูและพัฒนาการในทุกด้าน โดยการจัดการด้านผูป้ กครองศึกษา (Parents Education) และสร้าง
เวทีการมีส่วนร่ วมอย่างเป็ นระบบและต่อเนื=อง
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2. กลไกการบริหารแผนสู่ การปฏิบัติ
เพื=อสร้างความเชื=อมโยงบูรณาการทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ การปฏิบตั ิที=
มุ่งเน้นการมี ส่วนร่ วมของทุ กภาคส่ วนบนหลักการ A-F-P-P จึ งกําหนดกลไกบริ หารแผนสู่ การ
ปฏิบตั ิ ดังนีO
2.1 การสื= อสารสาธารณะ การสื= อสารทิ ศทางและยุทธศาสตร์ การพัฒนาต่อ
สาธารณะผ่านช่องทางการสื= อสารที=หลากหลาย เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย จะสร้างการรับรู ้ ยอมรับและ
ร่ วมขับเคลื=อนแผนสู่ การปฏิบตั ิ
2.2 ประกาศระเบียบวาระ (Agenda to be…) การประกาศระเบียบวาระว่าด้วย
การศึ ก ษาสาหรั บ คนพิ ก าร จะสร้ า งกระแสความตระหนัก ร่ ว มและเป็ นสั ญ ญาประชาคมต่ อ
สาธารณะ ส่ งผลให้เกิ ดพลังการขับเคลื= อนสู่ ความสําเร็ จในลักษณะ “ร่ วมกันทํางานใหญ่ เพื= อ
เป้าหมายเดียวกัน” “Hollywood Model”
2.3 จัด ทํา บัน ทึ ก ความเข้า ใจ (MOU: Memorandum of Understanding) การ
จัดทําบันทึ กความเข้าใจเป็ นเครื= องมื อเปิ ดเวที การประสานยุทธศาสตร์ และการมี ส่วนร่ วม หรื อ
ประชารัฐ ตามบทบาทภารกิจองค์กรในฐานะเจ้าภาพหลัก (Ownership) เจ้าภาพร่ วม(Partnership)
หรื อผูส้ นับสนุน (Supporter) เพื=อเสริ มสร้างพลังการขับเคลื=อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบตั ิ
2.4 จัดทําแผนปฏิบตั ิการ หน่ วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ=น องค์กร
พัฒนาเอกชน NGOs และชุ มชน จัดทําแผนปฏิบตั ิการตามภารกิ จและบทบาทที=ได้รับมอบหมาย
ตามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) โดยหน่วยงานกลางจะนา
แผนปฏิบตั ิการดังกล่าวสังเคราะห์เป็ น “แผนปฏิบตั ิการร่ วม” เพื=อการกํากับ ติดตาม ประเมิน และ
รายงานผล
2.5 การเสริ มสร้ า งพลัง ขับเคลื= อน การเสริ มสร้ า งแรงจู ง ใจ (Incentive) ทัOง
หน่วยงานผูป้ ฏิบตั ิงานและคนพิการที=ประสบ ผลสําเร็ จ มีผลงานที=เป็ นเลิศ (Best Practices)
2.6 การติดตามและประเมินผล หน่วยงานกลางจะติดตามและประเมินผลการ
ขับเคลื= อนแผนอย่างเป็ นระบบ พร้ อมนําผลการดําเนิ นงานเป็ นข้อมูลย้อนกลับเพื=อปรั บแผนให้
เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์
2.7 การรายงานผล การรายงานผลการดําเนิ นงานตามแผน โดยการสื= อสาร
ภายในองค์กร ภาคีเครื อข่ายและสาธารณะอย่างเป็ นระบบ เพื=อการเพิ=มประสิ ทธิ ภาพการบริ หาร
แผน และการรายงานผลต่อสาธารณะ (Public Report) จะเป็ นการสร้างแรงกระตุน้ การมีส่วนร่ วม
และการตรวจสอบสาธารณะ (Public Audit)
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3. การประเมินผลโครงการ
การประเมินผลการดําเนิ นงานตามแผนอย่างเป็ นระบบ โดยจะประเมินทัOงก่อน
ดํา เนิ น การ (Pre-Evaluation) ระหว่า งดํา เนิ น การ (Formative Evaluation) และสิO น สุ ด ดํา เนิ น การ
(Summative Evaluation) โดยกําหนด ตัวชีOวดั ความสําเร็ จ และค่าเป้าหมาย ดังนีO
กิจกรรมประเมินแรกรับนักเรี ยน กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน กิจกรรม
ฟืO นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยนักเรี ยน และกิจกรรมส่ งเสริ มอาชีพเพื=อการมีงานทํา
3.1 กิจกรรมประเมินแรกรับนักเรี ยน
ทีP
ตัวชีNวดั ความสํ าเร็จ
1 นักเรี ยนผ่านการประเมินตามศักยภาพความสามารถพืOนฐานของแต่ละ
คน ในระดับชัOนอนุบาล, ระดับชัOนประถมศึกษาปี ที= 1, ระดับชัOน
มัธยมศึกษาปี ที= 1, และระดับชัOนประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ที= 1
2 ผูป้ กครอง มีความพึงพอใจกิจกรรมประเมินแรกรับนักเรี ยน
ทีP
1
2
3

4
5

6

3.2 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ตัวชีNวดั ความสํ าเร็จ
นักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ ได้รับการดูแลช่วยเหลือผ่านงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างครอบคลุมทุกด้าน
นักเรี ยนโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่ ได้รับการติดตามเยีย= มบ้านอย่าง
ทัว= ถึงและมีวธิ ีการที=หลากหลาย
นักเรี ยนแกนนําจิตอาสา มีความรู ้ความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือ
เพื=อนๆและน้องๆในการปฐมพยาบาล หรื อการช่วยเหลือตนเองใน
ชีวติ ประจําวัน เช่น การอาบนํOา การแต่งกายได้อย่างถูกต้อง
นักเรี ยนเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข มีทกั ษะในการดําเนินชีวติ สามารถดํารง
ตนอยูใ่ นสังคมได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์เชียงใหม่มีเครื อข่ายและผูเ้ กี=ยวมีส่วนร่ วมในการวาง
แผนการจัดการศึกษาที=เหมาะสมกับนักเรี ยน ที=ไม่สามารถมาเข้าเรี ยน
ต่อเนื=องได้
นักเรี ยนแกนนํามีความรู ้ความเข้าใจในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจาก
โรคต่างๆรวมทัOงสามารถเป็ นแกนนําในการดูแลผูอ้ ื=นได้

ค่ าเป้ าหมาย
ร้อยละ 80

ร้อยละ 80
ค่ าเป้ าหมาย
ร้อยละ 90
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ร้อยละ85
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85
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ทีP
ตัวชีNวดั ความสํ าเร็จ
7 นักเรี ยนมีทกั ษะชีวติ รู ้จกั ป้องกันตนเองจากยาเสพติด มีระเบียบวินยั มี
คุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที=พึงประสงค์
8 นักเรี ยน มีทกั ษะชีวติ มีความรู ้ความเข้าใจเกี=ยวกับยาเสพติด และวิธี
ป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด สามารถนําความรู ้ไปใช้ใน
ชีวติ ประจําวันและสามารถนําความรู ้ที=ได้รับไปถ่ายทอดให้บุคคลอื=นได้
ได้อย่างถูกต้อง
9 นักเรี ยนแกนนํามีทศั นคติและความคิดเชิงบวก และมีจิตสาธารณะใน
การดําเนินชีวติ ประจําวันสามารถนําความรู ้ที=ได้รับจากกิจกรรมไป
ประยุกต์ใช้ในโรงเรี ยน และในชีวติ ประจําวันได้
10 นักเรี ยน มีความรู ้ความเข้าใจเกี=ยวกับเพศศึกษา โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และอนามัยเจริ ญพันธ์และนําความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
ได้อย่างถูกต้อง
11 นักเรี ยนแกนนํา มีความรู ้เกี=ยวกับอนามัยในช่องปาก การดูแลสุ ขภาพ
ช่องปากที=ถูกวิธี
ทีP
1

2
3
4

3.3 กิจกรรมฟืO นฟูสมรรถภาพและสุ ขอนามัยนักเรี ยน
ตัวชีNวดั ความสํ าเร็จ
นักเรี ยน ได้รับการบําบัด ฟืO นฟู และพัฒนาด้านสมรรถภาพร่ างกายตาม
ความต้องการและศักยภาพของแต่ละบุคคล ตลอดจนได้รับคําแนะนํา
ในการปฏิบตั ิตวั ในการออกกําลังกายเพื=อเพิ=มความแข็งแรง การใช้
รถเข็นและอุปกรณ์เครื= องช่วยคนพิการ และป้องกันภาวะแทรกซ้อนที=
อาจเกิดขึOนได้
นักเรี ยน ที=เข้าร่ วมกิจกรรมอาชาบําบัด มีพฒั นาการทางด้านร่ างกาย/
อารมณ์/สังคมดีขO ึน
นักเรี ยน ที=เข้าร่ วมกิจกรรมธาราบําบัด มีพฒั นาการทางด้านร่ างกาย/
อารมณ์/สังคม ดีขO ึน
นักเรี ยนที=เข้ารับการผ่าตัดแก้ไขความพิการ ได้รับการบําบัด ฟืO นฟู และ
พัฒนาด้านสมรรถภาพร่ างกายตามความต้องการและศักยภาพของแต่ละ
บุคคล ตลอดจนได้รับคําแนะนําในการปฏิบตั ิตวั ในการออกกําลังกาย
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ทีP

5
6
7
8
9
10
11

ทีP
1
2
3
4
5

ตัวชีNวดั ความสํ าเร็จ
เพื=อเพิ=มความแข็งแรง การใช้รถเข็นและอุปกรณ์เครื= องช่วยคนพิการ
และป้องกันภาวะแทรกซ้อนที=อาจเกิดขึOนได้
นักเรี ยน มีรถเข็น/อุปกรณ์เครื= องช่วยคนพิการที=เหมาะสมกับสภาพ
ความพิการของแต่ละบุคคล
นักเรี ยน ได้รับการซ่อมบํารุ งรถเข็นและอุปกรณ์เครื= องช่วยคนพิการที=
เหมาะสมและสมํ=าเสมอ
นักเรี ยน ไม่เกิดแผลกดทับ
นักเรี ยน ที=เข้าร่ วมกิจกรรมยืนเรี ยนในห้องเรี ยนไม่เกิดภาวะข้อยึดติด
ผูท้ ี=เกี=ยวข้องมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุ งห้อง
กายภาพบําบัดและห้องแหล่งเรี ยนรู ้งานฟืO นฟูสมรรถภาพนักเรี ยน
ผูท้ ี=เกี=ยวข้องมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมประสานความร่ วมมือการฟืO นฟู
สมรรถภาพนักเรี ยน
ผูท้ ี=เกี=ยวข้องมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการบําบัด
ฟืO นฟู
3.4 กิจกรรมส่ งเสริ มอาชีพเพื=อการมีงานทํา
ตัวชีNวดั ความสํ าเร็จ
นักเรี ยนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของการทํางาน
นักเรี ยนสามารถตัดสิ นใจเลือกงานหรื ออาชีพที=ตนเองถนัดและสนใจ
ได้
นักเรี ยน มีทกั ษะในการทํางาน มุ่งมัน= ทํางานจนสําเร็ จ
นักเรี ยนปฏิบตั ิตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นักเรี ยนครู ผปู ้ กครอง มีความพึงพอใจโครงการอาชีพเพื=อการมีงานทํา
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