การประเมินผลโครงการอาหารกลางวันแบบยัง่ ยืน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพงั งา

ของ

นายไรฮ้ าน กองสิ น
รองผู้อาํ นวยการวิทยาลัย วิทยฐานะชํานาญการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
สถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ สํ านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.2556

คํานํา
การประเมินโครงการอาหารกลางวันแบบยัง่ ยืน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพงั งา

มี

วัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลโครงการอาหารกลางวันแบบยัง่ ยืน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพงั งา และ
เพื่อเปรี ยบเทียบผลการประเมินผลโครงการอาหารกลางวันแบบยัง่ ยืน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพงั งา
ก่อนและหลังการดําเนินการ โดยดําเนินงานโครงการอย่างเป็ นระบบ ตั้งแต่การศึกษาสภาพปั จจุบนั ปั ญหา
และความต้องการ การกําหนดวัตถุประสงค์ การวางแผน กําหนดกิจกรรม การ ปฎิบตั ิงานตามแผน การ
นิเทศติดตามผล และการประเมินผลโครงการ เพื่

อนําผลการประเมินโครงการไปใช้ปรับปรุ งและ

พัฒนาการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันแบบยัง่ ยืน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพงั งา ในปี ต่อ ๆ
ไป ผลจากการประเมินผลโครงการจะ เป็ นข้อมูลสําคัญที่จะช่วยให้การดําเนินงานโครงการมีประสิ ทธิ ภาพ
ยิง่ ขึ้น
ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ให้การสนับสนุนในส่ วนของงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ คณะครู วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพงั งา และผูบ้ ริ หาร หัวหน้าโครงการ ผูท้ ี่
ปฎิบตั ิ ผูเ้ กี่ยวของโรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดพังงา
และจังหวัดภูเก็ตที่เข้าร่ วมโครงการอาหารกลางวันแบบยัง่ ยืน ที่ให้ความร่ วมมือในการดําเนินงานโครงการ
และการประเมินผลโครงการ ทําให้การทํางานบรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา
งานต่อไป และขอขอบคุณ นายอริ ยะ สุ วรรณปากแพรก ผูอ้ าํ นวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพงั งา
นายประทีป แป้ นแก้ว รองผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพงั งา นายคํานวณ แก้วช่วง นาย
กิตติภาส หมึกดํา ครู ชาํ นาญการพิเศษ และนางสาวสุ ธรรม บุญฮก ครู ชาํ นาญการวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพงั งา ที่ให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการครั้งนี้จนสําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี

นายไรฮ้าน กองสิ น
รองผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

(1)
บทคัดย่ อ
ชื่ อเรื่อง การประเมินโครงการอาหารกลางวันแบบยัง่ ยืน
ผู้รับผิดชอบ

นายไรฮ้าน กองสิ น

ระยะเวลาการประเมินผลโครงการ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555
วัตถุประสงค์ ของการประเมินโครงการ
1. เพื่อประเมินผลโครงการอาหารกลางวันแบบยัง่ ยืน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพงั งา
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลการประเมินผลโครงการอาหารกลางวันแบบยัง่ ยืน วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพงั งา ก่อนและหลังการดําเนินโครงการ
สมมติฐานการประเมินผลโครงการ
ผลการประเมินโครงการอาหารกลางวันแบบยัง่ ยืน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพงั งา หลังการ
ดําเนินโครงการสู งกว่าก่อนการดําเนินโครงการ
วิธีดําเนินการประเมินผลโครงการ
การประเมินโครงการอาหารกลางวันแบบยัง่ ยืน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพงั งา ดําเนินการใน
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 ใช้รูปแบบการประเมินผลของสตัฟเฟิ ลบีม
(Stufflebeam’ s CIPP Model) ซึ่ งเป็ นการประเมิน 4 ด้านได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ด้าน
ปัจจัยนําเข้า(Input)

ด้านกระบวนการ (Process)

และด้านผลผลิต (Product) โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง

ประกอบด้วยโรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดพังงาและ
จังหวัดภูเก็ตที่เข้าร่ วมโครงการอาหารกลางวันแบบยัง่ ยืนจํานวน 28 โรงเรี ยนจากประชากรซึ่ งเป็ นโรงเรี ยน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ตที่เข้าร่ วม
โครงการอาหารกลางวันแบบยัง่ ยืนจํานวน

30

โรงเรี ยนเครื่ องมือที่ใช้ประเมินผลโครงการคือ แบบ

ประเมินผลโครงการอาหารกลางวันแบบยัง่ ยืนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพงั งาทําการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากกลุ่มตัวอย่างและนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สําหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานใช้ค่าที (t- test)
ผลการประเมินผลโครงการ
ผลการประเมินผลโครงการอาหารกลางวันแบบยัง่ ยืน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพงั งาก่อน

ดําเนินโครงการโดยรวมทุกด้านมีคะแนนผลการดําเนินงานเฉลี่ยอยูใ่ นระดับน้อย และหลังดําเนินโครงการ
มีคะแนนผลการดําเนินงานเฉลี่ยโดยรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก เมื่อเปรี ยบเทียบผลการประเมินโครงการ
ก่อนและหลังดําเนินโครงการ พบว่าผลการประเมินผลโครงการหลังการดําเนินโครงการมีคะแนนผลการ
ดําเนินงานสู งกว่าก่อนการดําเนินโครงการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
โครงการอาหารกลางวันแบบยัง่ ยืน เป็ นโครงการที่เกิดจากความตระหนักของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหา
ภาวะทุพโภชนาการในเด็กเพื่อส่ งเสริ มให้เด็กทุกคนได้รับอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ โดย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพงั งา ได้รับมอบหมายภารกิจ รับผิดชอบดูแล โรงเรี ยนประถมศึกษาที่เข้าร่ วม
โครงการในเขตพื้นที่จงั หวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต โดยให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการในการจัดอบรม
ความรู้ สนับสนุนปั จจัยการผลิตและประสานชุมชน หน่วยงาน หรื อองค์กรในท้องถิ่นให้มีส่วนร่ วมใน
โครงการ โครงการอาหารกลางวัน แบบยัง่ ยืนในโรงเรี ยนประถมศึกษาดําเนินการมาตั้งแต่ปี พ .ศ. 2495 โดย
จัดสรรงบประมาณในลักษณะเป็ นเงินทุนหมุนเวียนให้โรงเรี ยนดําเนินการจัดอาหารกลางวันสําหรับ
นักเรี ยนได้รับประทานเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ โดยบูรณาการเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน ต่อมาในปี พ .ศ. 2530 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้กาํ หนดนโยบายให้
โรงเรี ยนดําเนินโครงการอาหารกลางวันครบทุกโรงเรี ยน ก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2530 เพื่อเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 60 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้คาํ ขวัญ “ฉลอง 60 พรรษามหา
ราชา เด็กประถมศึกษา ไม่หิว โหย”ปี งบประมาณ พ .ศ. 2534 รัฐบาลตราพระราชบัญญัติกองทุน เพื่อ
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรี ยนประถมศึกษา พ .ศ. 2535 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 42 ฉบับ
วันที่ 8 เมษายน 2535) (สํานักนายกรัฐมนตรี , 2535) โดยมีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 9 เมษายน 2535 เป็ นต้นมา
โดยรัฐสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งกองทุนแต่ละปี ไม่นอ้ ยกว่า 500 ล้านบาท ในปี งบประมาณ 2542
รัฐบาลสามารถมีเงินกองทุนครบ 6,000 ล้านบาทต่อมาได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริ หารกองทุนเพื่อ
โครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรี ยนประถมศึกษาขึ้นเพื่อดูแลโครงการฯ โดยใช้ดอกผลของกองทุ นฯ ซึ่ งก็
ยังไม่สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนที่มีภาวะทุพโภชนาการและขาดแคลนได้ท้งั หมด รัฐบาลจึงได้จดั สรร
งบประมาณให้แก่โรงเรี ยน ผ่านทางองค์กรปกครองท้องถิ่นร้อยละ 30 ของนักเรี ยนระดับก่อนประถมศึกษา
ถึงประถมศึกษาปี ที่ 6 ต่อมาปี งบประมาณ พ.ศ. 2542-2543 กระทรวงศึกษาธิ การได้จดั ตั้งโครงการเสริ ม
เพื่อให้นกั เรี ยนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน ภายใต้โครงการอิ่มทุกวัน และได้ดาํ เนินการจนมีมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 19 ตุลาคม 2542 ให้ถือว่าการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนทุกคนได้รับประทานอาหาร
กลางวันอิ่มทุกวัน เป็ นนโยบายสําคัญ ของรัฐบาล และก่อให้เกิดข้อตกลงอันเป็ นกิจกรรม โดยความร่ วมมือ
ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงศึกษาธิ การ ในการผลิตวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหาร
สําหรับส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอิ่มทุกวัน ตลอดจนเกิดการประสานความ
ร่ วมมื อกับ 4 กระทรวงหลัก ซึ่ งได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธ ารณะสุ ข กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ

2
สํานักคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็ นหน่วยงานหนึ่ง ที่ร่วมมือกับสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในการดําเนินโครงการอาหารกลางวันแบบยัง่ ยืน โดยมอบหมายให้วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
วิทยาลัยประมง และวิทยาลัยการอาชีพ จํานวน 48 แห่ง ดูแลโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 75 จังหวัด โดยดําเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ .ศ. 2546 จนถึงปัจจุบนั โดย
สถานศึกษาเหล่านั้นสามารถดูแลโรงเรี ยนในระดับประถมศึกษา จํานวน 1,450 แห่ง เด็กนักเรี ยนจํานวน
180,000 คนซึ่ งการดําเนินโครงการเพื่อให้เด็กทุกคนพ้นจากภาวะทุพโภชนาการต้องดําเนินโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง และการดําเนินโครงการอาจต้องใช้หลายๆรู ปแบบผสมผสานกันให้เกิดความร่ วมมือร่ วมแรง ใน
การสนับสนุนให้เด็กนักเรี ยนมี อาหารรับประทานและเกิดความยัง่ ยืนในการดําเนินโครงการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพงั งา
เป็ นหน่วยงานหนึ่งสังกัดสํานักคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ได้รับมอบหมายให้ ดูแลโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2 จังหวัด
คือ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ตโดยดําเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ .ศ. 2546 จนถึงปัจจุบนั ดูแลโรงเรี ยน
ในระดับประถมศึกษา จํานวน 30 โรงเรี ยน ผูป้ ระเมิน ซึ่ งดํารงตําแหน่งรองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพัฒนา
การศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพงั งา ได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพงั ง า
เป็ นผูร้ ับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันแบบยัง่ ยืน ในฐานะหัวหน้าโครงการ ดังนั้นเพื่อที่จะทราบผลการ
ดําเนินงานของโครงการอาหารกลางวันแบบยัง่ ยืน จึงได้ทาํ การประเมินผลโครงการอาหารกลางวันแบบ
ยัง่ ยืน
โดยทําการประเมินผลการดําเนินการจากโรงเรี ยนประถมศึกษาที่ ขา้ ร่ วมโครงการอาหารกลางวัน
แบบยัง่ ยืน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพงั งา ผลจากการประเมินผลโครงการครั้งนี้จะช่วยให้ผบู ้ ริ หาร
สถานศึกษาและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ได้ขอ้ มูลอันเป็ นประโยชน์ ในการวางแผนปรับปรุ งและพัฒนาการดําเนิน
โครงการอาหารกลางวันแบบยัง่ ยืน ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพงั งาต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการประเมินผลโครงการ
1. เพื่อประเมินผลโครงการอาหารกลางวันแบบยัง่ ยืน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพงั งา
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลการประเมินผลโครงการอาหารกลางวันแบบยัง่ ยืน วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพงั งา ก่อนและหลังการดําเนินการ
สมมติฐานการประเมินผลโครงการ
ผลการประเมินโครงการอาหารกลางวันแบบยัง่ ยืน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพงั งา
หลังการดําเนินโครงการสู งกว่าก่อนการดําเนินโครงการ
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ขอบเขตของการประเมินผลโครงการ
1. รู ปแบบการประเมินผลโครงการ
การประเมินผลโครงการครั้งนี้มุ่งศึกษาความคิดเห็นต่อ ผลการดําเนินการโครงการอาหารกลางวัน
แบบยัง่ ยืน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพงั งา

ปี งบประมาณ

2554 ใช้รูปแบบการประเมินผล

ของสตัฟเฟิ ลบีม (Stufflebeam’ s CIPP Model) ซึ่ งเป็ นการประเมิน 4 ด้านได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม
(Context) ด้านปั จจัยนําเข้า(Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product)
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย โรงเรี ยนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตที่เข้าร่ วมโครงการ
อาหารกลางวันแบบยัง่ ยืน จํานวน 30 โรงเรี ยนกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการเทียบตารางของ
เครจซี่ และ มอร์ แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 608 ) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 28 โรงเรี ยน
3. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ ข้อมูลพื้นฐาน สถานภาพผูต้ อบแบบสอบถามของโรงเรี ยน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตที่เข้าร่ วม
โครงการอาหารกลางวันแบบยัง่ ยืน ได้แก่
3.1.1 สถานภาพผูต้ อบแบบสอบถาม
1) ผูบ้ ริ หาร
2) ครู หวั หน้าโครงการ
3) อื่นๆ (ระบุ)
3.1.2 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่จงั หวัด
1) พังงา
2) ภูเก็ต
3.1.3 ประเภทโรงเรี ยน
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1) ต้นแบบ
2) ปกติ
3) ขยาย
4) เครื อข่าย
3.2 ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นต่อการดําเนิน โครงการอาหารกลางวันแบบยัง่ ยืน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพงั งา ปี งบประมาณ 2554ภายใต้องค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่
3.2.1 สภาวะแวดล้อม
3.2.2 ปั จจัย
3.2.3 กระบวนการ
3.2.4 ผลผลิต
ระยะเวลาการประเมินผลโครงการ
ดําเนินการในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ได้ทราบถึงผลสําเร็ จและผลการปฏิบตั ิงานตามโครงการอาหารกลางวันแบบยัง่ ยืน วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพงั งา
2. ได้ขอ้ มูลสําคัญในการวางแผนการดําเนินการและพัฒนาโครงการอาหารกลางวันแบบยัง่ ยืน
วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีพงั งา อย่างต่อเนื่อง
นิยามศัพท์
1. โครงการอาหารกลางวันแบบยัง่ ยืน หมายถึง วิถีการดําเนินงานจัดการองค์ความรู ้ดา้ น
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เกษตรกรรมที่บูรณาการร่ วมกันระหว่าง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและ

พอเพียงตามความจําเป็ นพื้นฐานแก่คุณภาพชีวติ ที่ดีของนักเรี ยนและผูบ้ ริ โภค

2. โรงเรี ยนขยาย หมายถึง โรงเรี ยนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีความพร้อม

ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรี ยนโครงการอาหารกลางวันแบบ

ยัง่ ยืนจากวิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้รับการคัดเลือก ให้ดาํ เนิน
โครงการอาหารกลางวันแบบยัง่ ยืนเพิ่มเติม
3. โรงเรี ยนเครื อข่าย หมายถึง โรงเรี ยนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน ที่โรงเรี ยนต้นแบบ หรื อโรงเรี ยนยัง่ ยืน คัดเลือกเข้าร่ วมโครงการอาหารกลางวันแบบยัง่ ยืน
โดยโรงเรี ยนต้นแบบ หรื อโรงเรี ยนยัง่ ยืน ทําหน้าที่เป็ นพี่เลี้ยงดูแล ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ และ

/

หรื อวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินโครงการฯ พื้นฐา นตามที่มาตรฐานโรงเรี ยนโครงการอาหารกลางวันแบบ
ยัง่ ยืนกําหนด
4. โรงเรี ยนปกติ หมายถึง โรงเรี ยนประถมศึกษาในสั งกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ดาํ เนินโครงการอาหารกลางวันแบบยัง่ ยืนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ถูกจัดลําดับเป็ นโรงเรี ยนขยาย
หรื อโรงเรี ยนเครื อข่าย มีผลงานดี ได้รับการคัดเลือกให้นาํ เสนอผลงานในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ระดับหน่วย ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรี ยนโครงการอาหารกลางวันแบบยัง่ ยืนจากวิทยาลัย
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เลื่อนระดับขั้นเป็ นโรงเรี ยนปกติ หรื อปรับจาก
โรงเรี ยนต้นแบบที่ผลการดําเนินงานไม่ผา่ นตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรี ยนโครงการอาหารกลางวันแบบยัง่ ยืน
จากวิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5. โรงเรี ยนต้นแบบ หมายถึง โรงเรี ยนประถมศึกษาในสัง กัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
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ขั้นพื้นฐานที่เข้าร่ วมโครงการอาหารกลางวันแบบยัง่ ยืนมาแกล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี และจัดอยูใ่ นลําดับชั้น
โรงเรี ยนปกติ มีผลการดําเนินงานดีเด่น ได้รับการคัดเลือกให้นาํ เสนอผลการดําเนินงานในกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ท้ งั ในระดับหน่วย และระดับภาคผ่านการประเมินตามเกณฑ์ม าตรฐานโรงเรี ยนโครงการ
อาหารกลางวันแบบยัง่ ยืนจากวิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (มีผลการประเมินเฉลี่ย
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80)

ให้เลื่อนระดับเป็ นโรงเรี ยนต้นแบบ พัฒนาเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ และถ่ายทอด

เทคโนโลยีให้แก่ ครู นักเรี ยนในชุมชน

6. โรงเรี ยนพัฒนาให้ยงั่ ยืน หมายถึง โรงเรี ยนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้าร่ วมโครงการอาหารกลางวันแบบยัง่ ยืน มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี จัดลําดับอยูใ่ น
ระดับชั้น โรงเรี ยนต้อนแบบ มีโรงเรี ยนเครื อข่ายที่อยูใ่ นการดูแลไม่นอ้ ยกว่า

1 โรงเรี ยน มีผลงานยอด

เยีย่ ม ถูกคัดเลือกให้เป็ นตัวแทน นําเสนอผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ทั้ง
ในระดับหน่วย ระดับภาค และระดับชาติ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรี ยนโครงการอาหาร
กลางวันแบบยัง่ ยืน จาก วิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการกา รอาชีวศึกษา (มีผลการประเมินเฉลี่ย
มากว่าร้อยละ 80 ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี ) ให้เลื่อนระดับเป็ นโรงเรี ยนยัง่ ยืน เพื่อใช้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
ศึกษาดูงาน ฝึ กอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้แก่ครู นักเรี ยน นักศึกษา ผูป้ กครอง และกลุ่มองค์กร
หน่วยงานเครื อข่ายในชุมชน
7. การประเมินผลโครงการ หมายถึง กระบวนการวัดที่มีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
อย่างเป็ นระบบ โดยการนํารู ปแบบการประเมินของของสตัฟเฟิ ลบีม (Stufflebeam’ s CIPP Model) ซึ่ง
เป็ นการประเมิน 4 ด้านได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม

(Context)ประกอบด้วยหลักการ วัตถุประสงค์

เป้ าหมายของโครงการ และการเตรี ยมการดําเนินโครงการ
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือ และงบประมาณ

ด้านปั จจัยนําเข้า(Input)

ประกอบด้วย

ด้านกระบวนการ (Process) ประกอบด้วยการ

ดําเนินงาน กิจกรรมการดําเนินงานตามโครงการ การนิเ ทศติดตาม การประเมินผล และด้านผลผลิต

7
(Product) หมายถึงผลการดําเนินงานโครงการ และคุณภาพของนักเรี ยนโรงเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการอาหาร
กลางวันแบบยัง่ ยืน วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีพงั งา
8. ผลการประเมินผลโครงการ หมายถึง ผลที่เกิดจากการดําเนินโครงการ ด้านต่างๆ ดังนี้
3.1 ด้านสภาวะแวดล้อม
3.2 ด้านปั จจัย
3.3 ด้านกระบวนการ
3.4 ด้านผลผลิต

