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บทคัดย่อ

การประเมินโครงการสถานศึกษาพอเพียงวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ปีการศึกษา 
2562 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการสถานศึกษาพอเพียงวิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษกอุดรธานี 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการสถานศึกษาพอเพียงวิทยาลัยเท
คนคิกาญจนาภเิษกอุดรธานี 3) เพือ่ประเมนิดา้นกระบวนการในการดำาเนนิงานของโครงการสถานศึกษา
พอเพยีงวทิยาลยัเทคนคิกาญจนาภเิษกอุดรธาน ี4) เพือ่ประเมนิดา้นผลผลติของโครงการสถานศกึษาพอ
เพยีงวิทยาลยัเทคนคิกาญจนาภิเษกอดุรธาน ีโดยประยกุตใ์ชร้ปูแบบการประเมนิแบบซปิ (CIPP Model) 
ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, D.L.) โดยมีขอบเขตเนื้อหาในการประเมินโครงการ 4 ด้าน ประกอบ
ด้วย ด้านบริบท (Context) ปัจจัยเบื้องต้น (Input) กระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product) 
ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ บุคลากรฝ่ายบริหารและสายผู้สอน ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนา
ภิเษกอุดรธานี จำานวน 65 คน ผู้เรียน จำานวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นแบบสอบถาม
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า 

1. ผลประเมินด้านบริบทของโครงการสถานศึกษาพอเพียงวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดร
ธานี ปีการศึกษา 2562 ในภาพรวม ด้านบริบทของโครงการมีความเหมาะสมมาก ( =4.36) ข้อที่มี
ความเหมาะสมสูงสดุ คอื โครงการมคีวามสอดคลอ้งกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธกิาร ระดบัเหมาะสม 
มากที่สุด ( =4.58) ข้อที่มีความเหมาะสมต่ำาสุด คือ โครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของ
สถานศึกษา เหมาะสมมาก ( =4.00)

2. ผลการประเมนิดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ทีใ่ชใ้นการดำาเนนิโครงการสถานศกึษาพอเพียงวทิยาลยัเท
คนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ปีการศึกษา 2562 พบว่าการประเมินด้านปัจจัย เบื้องต้นภาพรวมมีความ
เหมาะสมมาก ( =4.43) ข้อที่มีความเหมาะสมสูงสุด คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินโครงการ 
ระดับเหมาะสมมากที่สุด ( =4.62) ข้อที่มีความเหมาะสมต่ำาสุด คือ มีการประสานและการสนับสนุน
จากหน่วยงานอื่น ระดับเหมาะสมมาก ( =4.18)

1	 รองผู้อํานวยการสถานศึกษา	วิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
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3. ผลการประเมินดา้นกระบวนการในการดำาเนนิงานของโครงการสถานศกึษาพอเพยีงวทิยาลยั
เทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี มีความเหมาะสมมาก ( =4.47) ข้อที่มีความเหมาะสมสูงสุด คือ มีการ
ประชุมชี้แจงก่อนดำาเนินกิจกรรมทุกครั้ง ระดับเหมาะสมมากที่สุด ( =4.62) ข้อที่มีความเหมาะสม 
ต่ำาสุด คือ มีการนิเทศติดตามการดำาเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ( =4.26)

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการสถานศึกษาพอเพียงวิทยาลัยเทคนิคกาญจนา 
ภิเษกอุดรธานี 

4.1 ดา้นการบรหิารจดัการโครงการ มคีวามเหมาะสมมาก ( =4.46) ขอ้ท่ีมีความเหมาะสมสงูสดุ 
คอื ผูเ้รยีนนำาหลกัเศรษฐกิจพอเพียงประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจำาวนั ระดบัเหมาะสมมากทีส่ดุ ( =4.60) ขอ้
ทีม่คีวามเหมาะสมต่ำาสุด คือ ระบบงานสารสนเทศเปน็ปจัจุบนั สะดวกในการใช ้เหมาะสมมาก ( =4.29) 

4.2 ด้านความพึงพอใจผู้บริหาร ครู และผู้เรียน มีความพึงพอใจในการดำาเนินโครงการสถาน
ศึกษาพอเพียง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ในระดับที่มาก 

คำ�สำ�คัญ: สถานศึกษาพอเพียง, การประเมินแบบซิป (CIPP Model) 

Abstract

The assessment of sufficiency educational institution project, Kanchanaphisek Udon 
Thani Technical College in academic year 2019, the objectives were: 1) To assess the 
context of the sufficiency educational institution project of Kanchanaphisek Udon Thani 
Technical College, 2) To assess the primary factors of the sufficiency educational institution 
project of Kanchanaphisek Udon Thani Technical College, 3) To assess the operational  
process for sufficiency educational institution project of Kanchanaphisek Udon Thani  
Technical College. and 4) To assess the productivity for sufficiency educational institution 
project of Kanchanaphisek Udon Thani Technical College by applying the CIPP model of 
Stufflebeam (Stufflebeam, D.L.) with the scope of the project assessment in 4 aspects  
including context, input, process, and product. The population for an assessment included 
65 administration personnel and instructors, and 60 students of Kanchanaphisek Udon Thani 
Technical College. The tool used a 5 rating scale questionnaire. The statistical tools used for 
the data analysis including percentage, mean and standard deviation.

This research’s findings revealed that

1. The assessment of the context of sufficiency educational institution project of  
Kanchanaphisek Udon Thani Technical College in academic year 2019 for overall the context 
of the project was high appropriate level at ( =4.36). The most appropriate item that was 
consistent with the policy of the Ministry of Education. The most appropriate level was at  
( =4.58) level. The lowest appropriate level which was in accordance with the needs of the 
educational institution in high appropriate level at ( =4.00).
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2. The assessment results of the primary factors used in the implementation of the 
sufficiency educational institution project of Kanchanaphisek Udon Thani Technical College 
in academic year 2019 found that the overall assessment of the primary factors was high 
appropriate level at ( =4.43). The most appropriate item was the appointment of the project 
committee with very high appropriate level at ( =4.62). The lowest appropriate item was 
coordination and support from other organizations in high appropriate level at ( =4.18).

3. The assessment results of the operational process of the sufficiency educational 
institution project of Kanchanaphisek Udon Thani Technical College was a high appropriate 
level at ( =4.47). The most appropriate item was a clarification meeting before every activity. 
The most appropriate level was at ( =4.62). The lowest appropriate level was the continuous 
monitoring of the project implementation ( =4.26).

4. The assessment results of product of the sufficiency educational institution project, 
Kanchanaphisek Udon Thani Technical College were as follows:

4.1 The Project management was high appropriate level at ( =4.46). The most  
appropriate was the students leading the sufficiency economy principles in daily life. The 
most appropriate level was at ( =4.60). The most appropriate was the current information 
system and the convenience of use in a high appropriate level at ( =4.29). 

4.2 The satisfaction of the administrators, teachers and learners were satisfied in the 
implementation of the sufficiency educational institution project of Kanchanaphisek Udon 
Thani Technical College in a high level.

Keywords: sufficiency educational institution, CIPP model

บทนำา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560–2564) ทีจ่ดัทำาขึน้ในชว่ง
เวลาของการปฏริปูประเทศ ทา่มกลางสถานการณ์
โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกัน
ใกล้ชิดกันมากขึ้น จึงได้น้อมนำาหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำาทางในการ
พัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
9–12 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคม
ไทยสามารถยืนหยัดอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง เกดิภมูคิุม้กนั 
และมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งอยา่งเหมาะสม 

ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุล และ
ยั่งยืน ประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาท่ีต้องเผชิญกับ
สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี
พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วและสง่ผลกระทบอยา่งรุนแรง
มากขึน้กวา่ชว่งทีผ่า่นมา เชน่การเปลีย่นแปลงของ
บริบทเศรษฐกิจ และสังคมโลก จากการปฏิบัติ
ดิจิทัล (Digital Revolution) สู่อุตสาหกรรม 4.0 
โครงสรา้งของประชากรเปลีย่นแปลงเขา้สูสั่งคมผูส้งู
วัย วาระการพฒันาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 มุง่
พฒันาระบบการศกึษาทีม่คีณุภาพ มคีวามเทา่เทยีม 
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ทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบ
ยัง่ยืน การบริหารจดัการหนว่ยงานภาครฐัทีมุ่ง่ขจดั
การทุจริตคอรัปชั่นด้วยหลักธรรมาภิบาล ดังน้ัน 
สำานกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการจงึได้จดัทำาแผน
พฒันาการศกึษา ฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึง่มี  
วิสยัทศัน ์“การบรหิารจัดการมปีระสิทธภิาพ ผูเ้รยีน
ไดร้บัการเรยีนรูต้ลอดชีวติท่ีมคุีณภาพ โดยยึดหลกั
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” เป้าประสงค์รวม 
คอื (1) ระบบการบรหิารจดัการมปีระสิทธภิาพ (2) 
ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตทีม่คีณุภาพอยา่งทัว่ถงึและเทา่เทยีม ตวั
ชี้วัดเป้าประสงค์รวม คือ (1) คะแนนของผลการ
ประเมนิการปฏบิตัริาชการตามคำารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(2) ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของการดำาเนินงานของหน่วยงาน  
(3) ร้อยละของกำาลังแรงงานทีส่ำาเรจ็การศกึษาระดบั
มัธยมศกึษาตอนต้นข้ึนไป (4) ร้อยละทีเ่พิม่ขึน้ของ
คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) (5) ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของ 
ผูเ้รยีนทีม่คีณุธรรม จรยิธรรม ความเปน็พลเมอืงไทย
และพลโลก จดุมุง่หมายในการจัดการศึกษา คือเป็น
เครือ่งมอืกลไกในการพฒันาทรพัยากร มนษุยใ์หม้ี
ความเปน็พลเมอืง (เป็นคนดี มีวนัิย เป็นพลเมืองท่ี
ดแีละมคีณุภาพของสงัคม ประเทศและของโลก) มี
ทกัษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน ที่ตอบสนองความต้องการของตลาด
แรงงานและ การพัฒนาประเทศ (สามารถเรียนรู้
ได้ตามความถนัดความสนใจ) และดำารงในสังคม
อยา่งมคีวามสขุ (มงีานทำา มอีาชพี มรีายไดร้วมทัง้ 
สามารถปรับตัวและดำารงชีวิตในสังคมได้อย่างรู้ 
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ และสังคม 
พหวุฒันธรรมทีเ่ปน็พลวตัในโลกศตวรรษที ่21 ดว้ย
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง)การเปล่ียนแปลง
ของบรบิทเศรษฐกจิ และสงัคมโลก จากการปฏบิตัิ
ดิจิทัล (Digital Revolution) สู่อุตสาหกรรม 4.0 

โครงสรา้งของประชากรเปลีย่นแปลงเขา้สูสั่งคมผูส้งู
วัย วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 
มุ่งพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความเท่า
เทียม ทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
แบบยั่งยืน การบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐที่
มุ่งขจัดการทุจริตคอรัปชั่นด้วยหลักธรรมาภิบาล 

ดังน้ัน สำานักงาน ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
จงึไดจ้ดัทำาแผนพฒันาการศึกษา ฉบบัที ่12 (พ.ศ. 
2560-2564) ซึ่งมี วิสัยทัศน์ “การบริหารจัดการ
มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอ
เพียง” เป้าประสงค์รวม คือ (1) ระบบการบริหาร
จดัการมปีระสทิธภิาพ (2) ผูเ้รยีนไดร้บัโอกาสทาง 
การศกึษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติทีม่คีณุภาพอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม คือ 
(1) คะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ตามคำารับรองการปฏิบัติราชการของสำานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2) ร้อยละของคะแนน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการ
ดำาเนินงานของหน่วยงาน (3) ร้อยละของ กำาลัง
แรงงานทีส่ำาเรจ็การศกึษาระดับมธัยมศกึษาตอนตน้ 
ขึ้นไป (4) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผล
การ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
(O-NET) (5) ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก จุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา คือเป็น
เครือ่งมอืกลไกในการพฒันาทรพัยากร มนษุยใ์ห้มี
ความเป็นพลเมือง (เป็นคนดี มีวินัย เป็นพลเมือง
ทีด่แีละมคีณุภาพของสงัคม ประเทศและของโลก) 
มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะใน
การปฏบิตังิานทีต่อบสนองความตอ้งการของตลาด
แรงงานและ การพฒันาประเทศ (สามารถเรยีนรูไ้ด้
ตามความถนดัความสนใจ) และดำารงในสงัคมอยา่ง
มคีวามสุข (มงีานทำามอีาชพีมรีายไดร้วมทัง้สามารถ
ปรบัตวัและดำารงชวีติในสงัคมไดอ้ยา่งรูเ้ทา่ทนัการ
เปลีย่นแปลงของเศรษฐกิจ และสงัคมพหุวฒันธรรม
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ทีเ่ปน็พลวตัในโลกศตวรรษที ่21 ด้วยหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพียง) หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีงทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัพระราชทาน
ไว้เพ่ือเปน็แนวทาง การดำาเนินชีวติทีเ่น้นการพึง่พา
ตนเอง และสามารถนาไปประยกุตใ์ชก้บัการพฒันา
และการบริหารจัดการในภาคส่วนต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน และประชาชนทั่วไป นำาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นแนวทางและวธิี
การตา่งๆ แตกตา่งกนัไปตามบริบทของแตล่ะหน่วย
งาน แตล่ะพืน้ทีใ่นลกัษณะทีต่า่งคนตา่งทำาขาดการ 
บูรณาการในการปฏบิตั ิการแลกเปลีย่นขอ้มลูหรอื
การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งกนั ดงันัน้ สำานักงาน
ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี (สปน.)จึงได้จัดทำา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง (พ.ศ.2557-2560) ขึ้น เพ่ือเป็นการ 
บรูณาการการทำางานของหนว่ยงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ให้
เปน็ไปตามกรอบทศิทางเดยีวกนั และสามารถเปน็
เคร่ืองมือในการดำาเนินงานให้สอดคล้องกับแนว
พระราชดำาริ นโยบายชาติและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างมั่นคง
และยัง่ยนื โดยได้มมีตกิำาหนดประเดน็ยุทธศาสตร์
ออกเป็นด้านต่างๆ รวม 7 ประเด็น ซึ่งกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพหลักในการรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในภาคการศกึษาและ
สถานศกึษา และไดป้ระกาศนโยบายการขบัเคลือ่น
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา ไป
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 เพื่อให้องค์กรหลัก 
หน่วยงาน และสถานศึกษา ดำาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 5 ด้าน คือ 

1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 

3. การขยายผลและเสริมสร้างความ 
เข้มแข็งของเครือข่าย 

4. การเผยแพรป่ระชาสมัพนัธแ์ละสง่เสรมิ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

5. การบริหารจัดการและการติดตาม
ประเมินผล 

กระทรวงศกึษาธกิาร ในฐานะทีเ่ปน็หนว่ยงาน 
หลกัในการจดัการศกึษาเพือ่พฒันาคน ของประเทศ 
ได้มุ่งเน้นความสำาคัญกับการพัฒนาคนซึ่งเป็น
ศนูย์กลางของการพฒันาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ จึงได้น้อมนำาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการศึกษา โดยบรรจุไว้ใน
หลักสูตรการศึกษา ในทุกระดับ มุ่งพัฒนาสถาน
ศึกษาในการน้อมนำาหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยมีขอบข่ายการขับเคลื่อนสู่สถาน
ศึกษา 4 ด้าน คือ

1. ด้านการบริหารจัดการ 

2. ด้านวิชาการ 

3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4. ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) เปน็หนว่ยงานในสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร 
ภารกิจหลักในการจัดการอาชีวศึกษา ที่มีบทบาท
หน้าที่ในการบ่มเพาะเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ 
ประสบการณใ์นการประกอบอาชพีอยา่งมคุีณภาพ
ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด
แรงงาน ประกอบอาชีพอิสระสอดคล้องกับการ
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ ซึง่มสีถาน
ศกึษาในสงักดักระจายทัว่ประเทศ ไดต้ระหนกัและ
เหน็ความสำาคญัอยา่งยิง่ในการพฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิ
กระบวนการคิด ปลูกฝังการดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้กำาหนดเป็น 
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จุดเน้นทีส่ำาคญั ในยทุธศาสตรท์ี ่1 ยกระดบัคณุภาพ
ผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้นการพัฒนา 
ผู้เรียนให้เป็นคนด ีคนเกง่ มสีมรรถนะอาชีพเทียบ
เท่ามาตรฐานที่กำาหนดโดยการปลูกฝังคุณธรรม 
ความสำานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประเด็น
สำาคัญอีกประการ คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้
กำาหนดวิสัยทัศน์ของแผนที่แสดงให้เห็นถึงความ
จาเป็นที่จะต้องร่วมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มัง่คัง่ ยัง่ยนื เปน็ประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันา
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” นอกจาก
นีย้ทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณยทุธศาสตรท์ี ่
1 ยทุธศาสตรด์า้นความมัน่คงและการตา่งประเทศ 
ทีม่แีผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งความมัน่คงของ
สถาบนัหลกัของชาต ิเสริมสรา้งจิตสำานกึให้ประชาชน 
ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณและจงรักภักดีต่อ
สถาบนัพระมหากษตัรยิน์อ้มนำาแนวพระราชดารไิป
ปฏบิติัใหเ้ป็นรูปธรรม และดำาเนนิชวีติอยา่งพอเพียง 
(สำานกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา, 2559)

วทิยาลยัเทคนคิกาญจนาภิเษกอดุรธาน ีโดย
ฝา่ยพฒันากจิการนกัเรยีนนกัศกึษา ไดร้บันโยบาย 
จากสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน
การขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาพอเพียง สู่
สถานศึกษา และนักเรียนนักศึกษา สู่การปฏิบัติ 
โดยการน้อมนำาศาสตร์พระราชา มาเป็นแนวทาง
ในการปลูกฝังการดำาเนินชีวิต สู่บทเรียน และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการ
ดำาเนินโครงการสถานศึกษาพอเพียงโดยน้อมนำา
ศาสตรพ์ระราชาสูส่ถานศกึษา เพือ่เปน็การสง่เสรมิ
สนบัสนุนและพัฒนาตามแนวทางในการขับเคลือ่น
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจให้บังเกิดประสิทธิผล
ในเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของสถานศึกษาตั้ง
แต่ปีพ.ศ.2559 และดำาเนินมาอย่างต่อเนื่อง ใน
ปี 2561- 2562 ทางวิทยาลัยได้ดำาเนินโครงการ

สถานศึกษาพอเพียงอย่างเป็นระบบ และประเมิน
โครงการสถานศกึษาพอเพยีงเพือ่สรปุและขยายผล
ให้เป็นประโยชน์ต่อไป

วัตถุประสงค์การประเมินโครงการ

1. เพื่อประเมินบริบท (Context  
Evaluation) ของโครงการสถานศึกษาพอเพียง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

2. ประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input  
Evaluation) ของโครงการวทิยาลยัเทคนคิกาญจนา
ภิเษกอุดรธานี

3. เพื่อประเมินกระบวนการ (Process 
Evaluation) ของโครงการวทิยาลยัเทคนคิ กาญจนา
ภิเษกอุดรธานี

4. เพื่อประเมินผลผลผลิต (Product 
Evaluation) โครงการวิทยาลัยเทคนิค กาญจนา
ภิเษกอุดรธานี 

วิธีดำาเนินการ

ประช�กร

ประชากรทีใ่ชใ้นการศึกษาครัง้น้ี คือบคุลากร
ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี กลุ่ม
งานบริหารและผู้สอน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร 
จำานวนจำานวน 10 คน ฝ่ายวิชาการจำานวน 34 
คน ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำานวน 14 คน 
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร จำานวน 7 คน และนักเรียน
นักศึกษา จำานวน 60 คน 

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

1. แบบสอบถามประเมินโครงการ 4 ด้าน 
คอืดา้นบรบิท ดา้นปจัจัยเบ้ืองต้น ด้านกระบวนการ 
และด้านผลผลิต

2. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
ดำาเนินโครงการ
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ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ขัน้ตอนที ่1 เกบ็รวบรวมขอ้มลูกอ่นดำาเนนิ
โครงการ โดยผู้ประเมินได้จัดประชุมผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก 
อุดรธานี โดยช้ีแจงการดำาเนินโครงการ และเก็บ
รวบรวมข้อมลูดว้ยตนเอง เพือ่ประเมนิความเหมาะสม 
ด้านบริบทของโครงการ และด้านปัจจัยเบื้องต้น
ที่ใช้ในการดำาเนินโครงการ เป้าหมายในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง
ดำาเนนิโครงการ โดยผูป้ระเมนิไดจ้ดัประชมุผู้บรหิาร 
ครู และบุคลากร พร้อมชี้แจงการดำาเนินโครงการ 
และเกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง เพือ่ประเมนิความ
เหมาะสมด้านกระบวนการในการดำาเนินโครงการ 
เป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อ 
เสร็จสิ้นโครงการ โดยผู้ประเมินได้จากบุคลากร
วทิยาลยัเทคนคิกาญจนาภเิษกอุดรธานี และช้ีแจง
ผลการดำาเนินโครงการ และเก็บรวบรวมข้อมูล 
ดว้ยตนเอง เพือ่ประเมิน ดา้นผลผลติของโครงการ  
เป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดำาเนินการดังนี้

ตอนที่ 1 ด้านสถานภาพ วิเคราะห์โดย
หาค่าความถี่ และค่าร้อยละ นำาเสนอแบบตาราง
ประกอบความเรียง

ตอนที่ 2 ประเมินโครงการ ด้านบริบท 
(Context Evaluation) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input  
Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process  
Evaluation) และด้านผลผลิต (Product  
Evaluation) วิเคราะห์ผลการประเมิน โดยใช้ค่า
เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน นำาเสนอแบบตาราง
ประกอบความเรียง

ผลก�รประเมิน

1. ผลประเมินด้านบริบทของโครงการ 
เป็นการประเมินด้านนโยบาย และการมีส่วนร่วม 
ภาพรวมผลการประเมนิ มคีวามเหมาะสมระดบัมาก 

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น 
เปน็การประเมนิดา้นการวางแผน ความพรอ้มการ
ดำาเนินงาน งบประมาณ และจัดข้อมูลสารสนเทศ 
ภาพรวมผลการประเมนิมคีวามเหมาะสมระดบัมาก 

3. ผลการประเมนิดา้นกระบวนการ เป็นการ
ประเมินด้านการดำาเนินงานตามแผนของทุกฝ่าย 
ไดแ้ก ่ฝา่ยบรหิาร ฝา่ยวชิาการ ฝา่ยกิจการนกัเรยีน
นกัศกึษา และฝา่ยพฒันาบคุลากร ภาพรวมผลการ
ประเมินมีความเหมาะสมระดับมาก 

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต 

4.1 ด้านการบรหิารจัดการโครงการ เป็นการ
ประเมนิดา้นผลสมัฤทธิข์องโครงการทีส่ง่ผลตอ่การ
ปฏบิติังานของทกุฝา่ยของวทิยาลยัเทคนคิกาญจนา
ภิเษกอุดรธานี ภาพรวมผลการประเมินมีความ
เหมาะสมระดับมาก 

4.2 ด้านความพึงพอใจผู้บริหาร ครู และ
นักเรียนนักศึกษา มีความ พึงพอใจในการดำาเนิน
โครงการสถานศึกษาพอเพียง วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษกอุดรธานี ในระดับที่มาก

โดยสรุปการดำาเนินโครงการสถานศึกษา
พอเพียง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  
ทุกด้านตามรูปแบบการประเมินของซิป (CIPP  
Model) ได้แก่ ด้านบริบท (Context Evaluation)  
ด้านปัจจัยเบ้ืองต้น (Input Evaluation) ด้าน
กระบวนการ (Process Evaluation) และดา้นผลผลิต 
(Product Evaluation) บรรลุตามวัตถุประสงค์  
สง่ผลตอ่การพฒันาสถานศึกษา บคุลากรมคีวามรู ้
ความเข้าใจและน้อมนำาแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอ
เพียงมาใช้ในการดำาเนินงาน ส่งผลให้สถานศึกษา
ไดรั้บยกยอ่งใหเ้ปน็ “สถานศกึษาแบบอยา่งการจดั
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กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ สถาน
ศึกษาพอเพียง” ประจำาปี 2562 จากกระทรวง
ศึกษาธิการ

อภิปรายผล

 การดำาเนินโครงการสถานศกึษาพอเพยีง
ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก บรรลุตาม
วตัถุประสงค์ และผลการประเมนิมคีวามเหมาะสม 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน นำามาอภิปราย ดังนี้

1. ด้านบริบทของโครงการ ผู้ประเมินได้
กำาหนดการประเมินที่สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธกิาร และสำานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และสมนึก แพทย์พิทักษ์ (2561) 
ที่กล่าวถึง ลักษณะสถานศึกษาพอเพียง ที่ดำาเนิน
การขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงควรมี
ลักษณะ ความพร้อมด้านการบริหารจัดการ ด้าน
หลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน ดา้นการจดั
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน และดา้นการพฒันาบคุลากร 

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น เป็นการประเมิน
ด้านการวางแผน ความพร้อมการดำาเนินงาน งบ
ประมาณ และจดัขอ้มลูสารสนเทศ ผู้ประเมนิรว่มกบั
บคุลากรทกุฝา่ยของวทิยาลัยเทคนคิกาญจนาภเิษก 
อุดรธานี ได้มีการสำารวจ และเตรียมความพร้อม
ในด้านดังกล่าวสอดคล้องตามข้อกำาหนดของการ
ประเมินสถานศึกษาพอเพียงของสำานักงานคณะ
กรรมการการอาชวีศกึษา (สำานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา, 2559)

3. ดา้นกระบวนการ เปน็การประเมนิดา้น
การดำาเนินงานตามแผนของทุกฝ่าย ได้แก่ ฝ่าย
บริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
และฝ่ายพัฒนาบุคลากร ผู้ประเมินได้ดำาเนินงาน
โดยยดึหลกัวงจรของโครงการ (Project Cycle) ใน
การดำาเนินโครงการ สอดคล้องกับ พิสณุ ฟองศรี  
(2551) พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2557) มหาวิทยาลัย
สโุขทยัธรรมาธิราช (2558) ซึง่ไดส้รปุและนำามาใช้

เปน็แนวดำาเนนิโครงการของวทิยาลัยเทคนิคกาญจนา
ภเิษกอดุรธาน ี5 ขัน้ตอน คอื การกำาหนดโครงการ 
การเตรียมโครงการประเมินและอนุมัติโครงการ 
การนำาโครงการไปปฏบิตั ิและการประเมินโครงการ

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต 

4.1 ด้านการบรหิารจัดการโครงการ เป็นการ
ประเมนิดา้นผลสมัฤทธิข์องโครงการทีส่ง่ผลตอ่การ
ปฏบิติังานของทกุฝา่ยของวทิยาลยัเทคนคิกาญจนา
ภเิษกอดุรธาน ีดา้นผลผลติ จากการดำาเนนิงานใน
ดา้นบรบิท ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ และดา้นกระบวนการ 
ทีม่คีวามพรอ้ม มปีระสทิธภิาพ สง่ผลตอ่ด้านผลผลติ
ท่ีบรรลุตามวัตถุประสงคข์องโครงการ สอดล้องกบั 
วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (2557) ที่สรุปไว้ว่า การ
ดำาเนนิโครงการใดๆ กต็าม จะประสบความสำาเรจ็
อยา่งมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ องคป์ระกอบ
สำาคัญ คือ องค์ประกอบพื้นฐานเชิงระบบ 3 องค์
ประกอบ คือ 1) การวางแผน (Paining) เป็นการ
คิดล่วงหน้าว่าจะทำาอะไร ทำาอย่างไรและใครเป็น
ผู้กระทำา เพ่ือกำาหนดความเป็นไปที่พึงประสงค์
ของโครงการในอนาคตในรูปของจุดหมาย (Goal) 
วตัถปุระสงค ์(Objective) เปา้หมาย (Target) และ 
วิธีการหรือกิจกรรม (Activity) 2) การดำาเนินงาน 
(Implementation) โดยการจัดสรรทรพัยากรและจดั
กิจกรรมตามแผนต่างๆ ที่กำาหนดไว้ และ 3) การ
ติดตาม กำากับ และการประเมินผล (Evaluation) 
ซึ่งจะมีบทบาทสำาคัญต่อการตัดสินคุณค่าของการ
พัฒนาโครงการ และช่วยให้ทราบว่าแผนที่วางไว้
เมื่อนำาไปสู่การปฏิบัติแล้ว สามารถทำาได้ตามแผน
หรือไม่ มีปัญหา อุปสรรคด้านใดบ้าง ดำาเนินการ
ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์เพียงใด ผลที่เกิดเป็น
อย่างไร และควรต้องพัฒนาปรับปรุงอย่างไร เพื่อ
ให้บรรลุผลตามต้องการ 

4.2 ด้านความพึงพอใจผู้บริหาร ครู และ
นักเรยีนนักศกึษา จากการประเมินอยูใ่นระดบัมาก
ทั้งนี้โครงการสถานศึกษาพอเพียง เป็นโครงการที่
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นอ้มนำาหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาท
สมเด็จพระเจา้อยูห่วั รชักาลที ่9 มใีชใ้นการดำาเนนิ
งาน โดยยึดหลกั ความพอประมาณ ความมเีหตผุล 
และ การมภูีมิคุม้กันท่ีด ีซึง่แนวคดิดงักลา่วสง่ผลตอ่
ผลสัมฤทธิข์องการปฏบิตังิานทกุฝา่ย สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของวิลัยกุล บุญช่วยสุข (2559) ประเมิน
โครงการเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีงในโรงเรยีน: กรณี
ศึกษาโรงเรียนเลิศปัญญา สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการประเมิน 
พบวา่ ดา้นปจัจยันำาเขา้ดา้นผลผลติ ผา่นการประเมนิ
ในระดับมาก และด้านผลผลิตการประเมินความ
พึงพอใจของผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง
อยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

1. ขอ้เสนอแนะในก�รนำ�ผลวจัิยไปใช้

1.1 ด้านบริบท เป็นด้านนโยบาย มีความ
สำาคัญในการดำาเนินโครงการซึ่งในระหว่างการ
ดำาเนินโครงการอาจมีการปรับเปลี่ยนฝ่ายบริหาร 
หรือบุคลากรที่เก่ียวข้อง ควรมีการประชุมชี้แจง

ทำาความเข้าใจ เพื่อให้การดำาเนินงานมีความ 
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น เป็นการเตรียม
ความพร้อมเพื่อให้การดำาเนินโครงการดำาเนินการ
อยา่งมปีระสทิธภิาพ นอกจากการวางแผนในดา้น
ต่างๆ แล้ว ควรมีการประสานและการสนับสนุน
จากหน่วยงานอื่นในการสนับสนุนโครงการ

1.3 ด้านกระบวนการ สิ่งสำาคัญ คือการ
นเิทศตดิตาม และประเมนิระหวา่งดำาเนนิโครงการ 
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงทุกระยะ

1.4 ด้านผลผลติ ควรมีการส่งเสริม สนับสนุน
ต่อยอดให้เป็นผลที่คงทน นำาไปประยุกต์ใช้ในการ
ทำางานและดำารงชีวิต 

2. ขอ้เสนอแนะในก�รทำ�วจิยัครัง้ต่อไป

ควรมกีารประเมนิผลทีเ่กดิตอ่หนว่ยงานที่
เกีย่วขอ้งหรอืชมุชน ทีม่สีว่นเกีย่วกบัการสนบัสนนุ 
ในด้านต่างๆ ของโครงการ เช่น งบประมาณ สื่อ 
และแหลง่เรยีนรู ้หรอืมีสว่นไดร้บัผลจากโครงการเชน่ 
การปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา เป็นต้น 
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