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คาํนาํ 

การประเมินโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนื  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีงังา  มี

วตัถุประสงคเ์พื่อประเมินผลโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนื  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีงังา  และ

เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินผลโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนื  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีงังา  

ก่อนและหลงัการดาํเนินการ  โดยดาํเนินงานโครงการอยา่งเป็นระบบ  ตั้งแต่การศึกษาสภาพปัจจุบนั  ปัญหา

และความตอ้งการ  การกาํหนดวตัถุประสงค์   การวางแผน  กาํหนดกิจกรรม  การ ปฎิบติังานตามแผน  การ

นิเทศติดตามผล   และการประเมินผลโครงการ  เพื่ อนาํผลการประเมินโครงการไปใชป้รับปรุงและ

พฒันาการดาํเนินงานโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนื  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีงังา  ในปีต่อ ๆ 

ไป  ผลจากการประเมินผลโครงการจะ เป็นขอ้มูลสาํคญัท่ีจะช่วยใหก้ารดาํเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพ

ยิง่ข้ึน 

ขอขอบคุณสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ท่ีใหก้ารสนบัสนุนในส่วนของงบประมาณใน

การดาํเนินงานโครงการ  คณะครูวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีงังา  และผูบ้ริหาร  หวัหนา้โครงการ  ผูท่ี้

ปฎิบติั  ผูเ้ก่ียวของโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัพงังา

และจงัหวดัภูเก็ตท่ีเขา้ร่วมโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนื  ท่ีใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินงานโครงการ

และการประเมินผลโครงการ  ทาํใหก้ารทาํงานบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา

งานต่อไป  และขอขอบคุณ  นายอริยะ  สุวรรณปากแพรก  ผูอ้าํนวยการ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีงังา  

นายประทีป  แป้นแกว้  รองผูอ้าํนวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีงังา  นายคาํนวณ  แกว้ช่วง  นาย

กิตติภาส  หมึกดาํ  ครูชาํนาญการพิเศษ  และนางสาวสุธรรม  บุญฮก  ครูชาํนาญการวทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยพีงังา  ท่ีใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการประเมินผลโครงการคร้ังน้ีจนสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

 

       นายไรฮา้น  กองสิน 

รองผูอ้าํนวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีกระบ่ี 

 

 



(1) 

บทคัดย่อ 

ช่ือเร่ือง   การประเมินโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนื   

ผู้รับผดิชอบ นายไรฮา้น  กองสิน 

ระยะเวลาการประเมินผลโครงการ  วนัท่ี  1  ตุลาคม  2554  ถึงวนัท่ี  31  มีนาคม  2555 

วตัถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 

1. เพื่อประเมินผลโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนื  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีงังา 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินผลโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนื  วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยพีงังา  ก่อนและหลงัการดาํเนินโครงการ 

สมมติฐานการประเมินผลโครงการ 

 ผลการประเมินโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนื  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีงังา  หลงัการ

ดาํเนินโครงการสูงกวา่ก่อนการดาํเนินโครงการ  

วธีิดําเนินการประเมินผลโครงการ 

 การประเมินโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนื  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีงังา  ดาํเนินการใน

ระหวา่งวนัท่ี   1  ตุลาคม  2554  ถึงวนัท่ี  31  มีนาคม  2555  ใชรู้ปแบบการประเมินผลของสตฟัเฟิลบีม  

(Stufflebeam’ s  CIPP  Model)  ซ่ึงเป็นการประเมิน  4  ดา้นไดแ้ก่  ดา้นสภาวะแวดลอ้ม  (Context) ดา้น

ปัจจยันาํเขา้(Input)    ดา้นกระบวนการ  (Process)   และดา้นผลผลิต  (Product)  โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง  

ประกอบดว้ยโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัพงังาและ

จงัหวดัภูเก็ตท่ีเขา้ร่วมโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนืจาํนวน 28  โรงเรียนจากประชากรซ่ึงเป็นโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดัพงังา และจงัหวดัภูเก็ตท่ีเขา้ร่วม

โครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนืจาํนวน  30  โรงเรียนเคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินผลโครงการคือ  แบบ

ประเมินผลโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยืนวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีงังาทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล



จากกลุ่มตวัอยา่งและนาํมาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ  ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

สาํหรับสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานใชค้่าที (t- test) 

ผลการประเมินผลโครงการ 

 ผลการประเมินผลโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนื  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีงังาก่อน

ดาํเนินโครงการโดยรวมทุกดา้นมีคะแนนผลการดาํเนินงานเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย  และหลงัดาํเนินโครงการ

มีคะแนนผลการดาํเนินงานเฉล่ียโดยรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการ

ก่อนและหลงัดาํเนินโครงการ  พบวา่ผลการประเมินผลโครงการหลงัการดาํเนินโครงการมีคะแนนผลการ

ดาํเนินงานสูงกวา่ก่อนการดาํเนินโครงการ  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่ 1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 โครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนื เป็นโครงการท่ีเกิดจากความตระหนกัของรัฐบาลท่ีมุ่งแกปั้ญหา

ภาวะทุพโภชนาการในเด็กเพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กทุกคนไดรั้บอาหารอยา่งถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการ โดย

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีงังา ไดรั้บมอบหมายภารกิจรับผดิชอบดูแล โรงเรียนประถมศึกษาท่ีเขา้ร่วม

โครงการในเขตพื้นท่ีจงัหวดัพงังาและจงัหวดัภูเก็ต  โดยใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นวชิาการในการจดัอบรม

ความรู้ สนบัสนุนปัจจยัการผลิตและประสานชุมชน หน่วยงาน หรือองคก์รในทอ้งถ่ินใหมี้ส่วนร่วมใน

โครงการ โครงการอาหารกลางวนั แบบยัง่ยนืในโรงเรียนประถมศึกษาดาํเนินการมาตั้งแต่ปี พ .ศ. 2495 โดย

จดัสรรงบประมาณในลกัษณะเป็นเงินทุนหมุนเวยีนใหโ้รงเรียนดาํเนินการจดัอาหารกลางวนัสาํหรับ

นกัเรียนไดรั้บประทานเพื่อแกปั้ญหาภาวะทุพโภชนาการ  โดยบูรณาการเขา้กบัการจดักิจกรรมการเรียนการ

สอน ต่อมาในปี พ .ศ. 2530 สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติไดก้าํหนดนโยบายให้

โรงเรียนดาํเนินโครงการอาหารกลางวนัครบทุกโรงเรียน  ก่อนวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2530 เพื่อเฉลิมฉลอง

ครบรอบ 60 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช ภายใตค้าํขวญั “ฉลอง 60 พรรษามหา

ราชา  เด็กประถมศึกษา ไม่หิว โหย”ปีงบประมาณ พ .ศ. 2534 รัฐบาลตราพระราชบญัญติักองทุน เพื่อ

โครงการอาหารกลางวนัในโรงเรียนประถมศึกษา พ .ศ. 2535 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 109 ตอนท่ี 42 ฉบบั

วนัท่ี 8 เมษายน 2535) (สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2535) โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 9 เมษายน 2535 เป็นตน้มา 

โดยรัฐสนบัสนุนงบประมาณในการจดัตั้งกองทุนแต่ละปีไม่นอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท ในปีงบประมาณ 2542 

รัฐบาลสามารถมีเงินกองทุนครบ 6,000 ลา้นบาทต่อมาไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อ

โครงการอาหารกลางวนั  ในโรงเรียนประถมศึกษาข้ึนเพื่อดูแลโครงการฯ โดยใชด้อกผลของกองทุ นฯ ซ่ึงก็

ยงัไม่สามารถดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการและขาดแคลนไดท้ั้งหมด  รัฐบาลจึงไดจ้ดัสรร

งบประมาณใหแ้ก่โรงเรียน ผา่นทางองคก์รปกครองทอ้งถ่ินร้อยละ 30 ของนกัเรียนระดบัก่อนประถมศึกษา

ถึงประถมศึกษาปีท่ี 6  ต่อมาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2542-2543 กระทรวงศึกษาธิการไดจ้ดัตั้งโครงการเสริม

เพื่อใหน้กัเรียนทุกคนไดรั้บประทานอาหารกลางวนั  ภายใตโ้ครงการอ่ิมทุกวนั และไดด้าํเนินการจนมีมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือ วนัท่ี 19 ตุลาคม  2542 ใหถื้อวา่การส่งเสริมใหน้กัเรียนทุกคนไดรั้บประทานอาหาร

กลางวนัอ่ิมทุกวนั  เป็นนโยบายสาํคญั ของรัฐบาล และก่อใหเ้กิดขอ้ตกลงอนัเป็นกิจกรรม  โดยความร่วมมือ

ระหวา่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กบักระทรวงศึกษาธิการ  ในการผลิตวตัถุดิบเพื่อประกอบอาหาร  

สาํหรับส่งเสริมใหน้กัเรียนทุกคนไดรั้บประทานอาหารกลางวนัอ่ิมทุกวนั  ตลอดจนเกิดการประสานความ

ร่วมมือกบั 4 กระทรวงหลกั ซ่ึงไดแ้ก่ กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงสาธ ารณะสุข กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ 



2 

       สาํนกัคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหน่ึง ท่ีร่วมมือกบัสาํนกัคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานในการดาํเนินโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนื โดยมอบหมายใหว้ทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ี

วทิยาลยัประมง และวทิยาลยัการอาชีพ จาํนวน  48 แห่ง ดูแลโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน จาํนวน 75 จงัหวดั โดยดาํเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ .ศ. 2546 จนถึงปัจจุบนั โดย

สถานศึกษาเหล่านั้นสามารถดูแลโรงเรียนในระดบัประถมศึกษา จาํนวน 1,450 แห่ง เด็กนกัเรียนจาํนวน 

180,000 คนซ่ึงการดาํเนินโครงการเพื่อใหเ้ด็กทุกคนพน้จากภาวะทุพโภชนาการตอ้งดาํเนินโครงการอยา่ง

ต่อเน่ือง และการดาํเนินโครงการอาจตอ้งใชห้ลายๆรูปแบบผสมผสานกนัใหเ้กิดความร่วมมือร่วมแรง  ใน

การสนบัสนุนใหเ้ด็กนกัเรียนมีอาหารรับประทานและเกิดความย ัง่ยนืในการดาํเนินโครงการ  

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีงังา  เป็นหน่วยงานหน่ึงสังกดัสาํนกัคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ไดรั้บมอบหมายให ้ดูแลโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาํนวน 2 จงัหวดั 

คือ  จงัหวดัพงังา  และจงัหวดัภูเก็ตโดยดาํเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ .ศ. 2546 จนถึงปัจจุบนั  ดูแลโรงเรียน

ในระดบัประถมศึกษา จาํนวน  30 โรงเรียน  ผูป้ระเมิน  ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันา

การศึกษา  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีงังา  ไดรั้บมอบหมายจากวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีงัง า  

เป็นผูรั้บผดิชอบโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนื  ในฐานะหวัหนา้โครงการ  ดงันั้นเพื่อท่ีจะทราบผลการ

ดาํเนินงานของโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนื  จึงไดท้าํการประเมินผลโครงการอาหารกลางวนัแบบ

ยัง่ยนื    โดยทาํการประเมินผลการดาํเนินการจากโรงเรียนประถมศึกษาท่ีขา้ร่วมโครงการอาหารกลางวนั

แบบยัง่ยนื  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีงังา  ผลจากการประเมินผลโครงการคร้ังน้ีจะช่วยใหผู้บ้ริหาร

สถานศึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดข้อ้มูลอนัเป็นประโยชน์ ในการวางแผนปรับปรุงและพฒันาการดาํเนิน

โครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนื    ของวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีงังาต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการประเมินผลโครงการ 

1.  เพื่อประเมินผลโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนื  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีงังา   

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินผลโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนื  วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยพีงังา  ก่อนและหลงัการดาํเนินการ 

สมมติฐานการประเมินผลโครงการ 

ผลการประเมินโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนื  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีงังา  

หลงัการดาํเนินโครงการสูงกวา่ก่อนการดาํเนินโครงการ  
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ขอบเขตของการประเมินผลโครงการ 

1. รูปแบบการประเมินผลโครงการ 

การประเมินผลโครงการคร้ังน้ีมุ่งศึกษาความคิดเห็นต่อ ผลการดาํเนินการโครงการอาหารกลางวนั

แบบยัง่ยนื  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีงังา  ปีงบประมาณ  2554 ใชรู้ปแบบการประเมินผล

ของสตฟัเฟิลบีม  (Stufflebeam’ s  CIPP  Model)  ซ่ึงเป็นการประเมิน  4  ดา้นไดแ้ก่  ดา้นสภาวะแวดลอ้ม  

(Context) ดา้นปัจจยันาํเขา้(Input)    ดา้นกระบวนการ  (Process)   และดา้นผลผลิต  (Product)   

2.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย โรงเรียนประถมศึกษา 

สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัพงังาและจงัหวดัภูเก็ตท่ีเขา้ร่วมโครงการ

อาหารกลางวนัแบบยัง่ยนื  จาํนวน  30   โรงเรียนกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยการเทียบตารางของ  

เครจซ่ี  และ  มอร์แกน (Krejcie  and  Morgan.  1970  :  608  )  ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง  28  โรงเรียน 

3.  ตวัแปรท่ีศึกษา 

ตวัแปรอิสระ  คือ  ขอ้มูลพื้นฐาน  สถานภาพผูต้อบแบบสอบถามของโรงเรียน 

ประถมศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัพงังาและจงัหวดัภูเก็ตท่ีเขา้ร่วม

โครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนื  ไดแ้ก่ 

3.1.1 สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 

1)  ผูบ้ริหาร 

2) ครูหวัหนา้โครงการ 

3) อ่ืนๆ (ระบุ) 

3.1.2 สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นท่ีจงัหวดั 

1)  พงังา 

2) ภูเก็ต 

3.1.3 ประเภทโรงเรียน 
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1)  ตน้แบบ 

2) ปกติ 

3) ขยาย 

4) เครือข่าย 

3.2 ตวัแปรตาม  คือ  ความคิดเห็นต่อการดาํเนินโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยืน 

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีงังา  ปีงบประมาณ  2554ภายใตอ้งคป์ระกอบ  4  ดา้น  ไดแ้ก่ 

3.2.1 สภาวะแวดลอ้ม 

3.2.2 ปัจจยั 

3.2.3 กระบวนการ 

3.2.4 ผลผลิต 

ระยะเวลาการประเมินผลโครงการ 

 ดาํเนินการในระหวา่งวนัท่ี   1  ตุลาคม  2554  ถึงวนัท่ี  30  กนัยายน  2555 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ไดท้ราบถึงผลสาํเร็จและผลการปฏิบติังานตามโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนื  วทิยาลยั  

เกษตรและเทคโนโลยพีงังา 

2. ไดข้อ้มูลสาํคญัในการวางแผนการดาํเนินการและพฒันาโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนื  

วทิยาลยั เกษตรและเทคโนโลยพีงังา  อยา่งต่อเน่ือง 

นิยามศัพท์  

1.  โครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนื    หมายถึง  วถีิการดาํเนินงานจดัการองคค์วามรู้ดา้น 
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เกษตรกรรมท่ีบูรณาการร่วมกนัระหวา่ง  สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)  และสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)  เพื่อพฒันาขีดความสามารถในการผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพและ

พอเพียงตามความจาํเป็นพื้นฐานแก่คุณภาพชีวติท่ีดีของนกัเรียนและผูบ้ริโภค  

 

 

2.  โรงเรียนขยาย  หมายถึง  โรงเรียนประถมศึกษาในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา   

ขั้นพื้นฐานท่ีมีความพร้อม  ผา่นการประเมินตามเกณฑม์าตรฐานโรงเรียนโครงการอาหารกลางวนัแบบ

ยัง่ยนืจากวทิยาลยัในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และไดรั้บการคดัเลือก  ใหด้าํเนิน

โครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนืเพิ่มเติม   

3. โรงเรียนเครือข่าย  หมายถึง  โรงเรียนประถมศึกษาในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ึนพื้นฐาน  ท่ีโรงเรียนตน้แบบ  หรือโรงเรียนย ัง่ยนื  คดัเลือกเขา้ร่วมโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนื   

โดยโรงเรียนตน้แบบ  หรือโรงเรียนย ัง่ยนื  ทาํหนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียงดูแล  ใหก้ารสนบัสนุนดา้นวชิาการ และ /

หรือวสัดุอุปกรณ์ในการดาํเนินโครงการฯ  พื้นฐา นตามท่ีมาตรฐานโรงเรียนโครงการอาหารกลางวนัแบบ

ยัง่ยนืกาํหนด 

4. โรงเรียนปกติ  หมายถึง  โรงเรียนประถมศึกษาในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

พื้นฐานท่ีดาํเนินโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนืมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  1  ปี  ถูกจดัลาํดบัเป็นโรงเรียนขยาย

หรือโรงเรียนเครือข่าย  มีผลงานดี  ไดรั้บการคดัเลือกใหน้าํเสนอผลงานในกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ระดบัหน่วย  ผา่นการประเมินตามเกณฑม์าตรฐานโรงเรียนโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนืจากวทิยาลยั  

ในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ใหเ้ล่ือนระดบัขั้นเป็นโรงเรียนปกติ  หรือปรับจาก

โรงเรียนตน้แบบท่ีผลการดาํเนินงานไม่ผา่นตามเกณฑม์าตรฐานโรงเรียนโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนื  

จากวทิยาลยัในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

5. โรงเรียนตน้แบบ  หมายถึง  โรงเรียนประถมศึกษาในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา 
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ขั้นพื้นฐานท่ีเขา้ร่วมโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนืมาแกลว้ไม่นอ้ยกวา่  2  ปี  และจดัอยูใ่นลาํดบัชั้น

โรงเรียนปกติ  มีผลการดาํเนินงานดีเด่น  ไดรั้บการคดัเลือกใหน้าํเสนอผลการดาํเนินงานในกิจกรรมการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งในระดบัหน่วย  และระดบัภาคผา่นการประเมินตามเกณฑม์ าตรฐานโรงเรียนโครงการ

อาหารกลางวนัแบบยัง่ยนืจากวทิยาลยัในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (มีผลการประเมินเฉล่ีย

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80)  ใหเ้ล่ือนระดบัเป็นโรงเรียนตน้แบบ  พฒันาเป็นแหล่งเรียนรู้  และถ่ายทอด

เทคโนโลยใีหแ้ก่  ครู  นกัเรียนในชุมชน 

 

 

6. โรงเรียนพฒันาใหย้ ัง่ยนื  หมายถึง  โรงเรียนประถมศึกษาในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเขา้ร่วมโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนื  มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  3  ปี  จดัลาํดบัอยูใ่น

ระดบัชั้น  โรงเรียนตอ้นแบบ  มีโรงเรียนเครือข่ายท่ีอยูใ่นการดูแลไม่นอ้ยกวา่  1  โรงเรียน  มีผลงานยอด

เยีย่ม  ถูกคดัเลือกใหเ้ป็นตวัแทน นาํเสนอผลการดาํเนินกิจกรรม/โครงการ ในกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้  ทั้ง

ในระดบัหน่วย  ระดบัภาค  และระดบัชาติ  ผา่นการประเมินตามเกณฑม์าตรฐานโรงเรียนโครงการอาหาร

กลางวนัแบบยัง่ยนื  จาก  วทิยาลยัในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการกา รอาชีวศึกษา  (มีผลการประเมินเฉล่ีย

มากวา่ร้อยละ  80  ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่  3  ปี)  ใหเ้ล่ือนระดบัเป็นโรงเรียนย ัง่ยนื  เพื่อใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้  

ศึกษาดูงาน  ฝึกอบรม  และถ่ายทอดเทคโนโลย ี ใหแ้ก่ครู  นกัเรียน  นกัศึกษา  ผูป้กครอง  และกลุ่มองคก์ร  

หน่วยงานเครือข่ายในชุมชน 

7.  การประเมินผลโครงการ  หมายถึง  กระบวนการวดัท่ีมีการรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล  

อยา่งเป็นระบบ  โดยการนาํรูปแบบการประเมินของของสตฟัเฟิลบีม  (Stufflebeam’ s  CIPP  Model)  ซ่ึง

เป็นการประเมิน  4  ดา้นไดแ้ก่  ดา้นสภาวะแวดลอ้ม  (Context)ประกอบดว้ยหลกัการ  วตัถุประสงค ์ 

เป้าหมายของโครงการ  และการเตรียมการดาํเนินโครงการ   ดา้นปัจจยันาํเขา้(Input)  ประกอบดว้ย  

บุคลากร  วสัดุอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  และงบประมาณ  ดา้นกระบวนการ  (Process)  ประกอบดว้ยการ

ดาํเนินงาน  กิจกรรมการดาํเนินงานตามโครงการ  การนิเทศติดตาม  การประเมินผล  และดา้นผลผลิต   
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(Product)  หมายถึงผลการดาํเนินงานโครงการ  และคุณภาพของนกัเรียนโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการอาหาร

กลางวนัแบบยัง่ยนื  วทิยาลยั เกษตรและเทคโนโลยพีงังา 

8.  ผลการประเมินผลโครงการ  หมายถึง  ผลท่ีเกิดจากการดาํเนินโครงการ  ดา้นต่างๆ  ดงัน้ี 

3.1  ดา้นสภาวะแวดลอ้ม 

3.2  ดา้นปัจจยั 

3.3  ดา้นกระบวนการ 

3.4  ดา้นผลผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


