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Abstract 
  Assessment of the organization member development promotion project. Future 
Farmers of Thailand (FFT) Buriram Unit. The assessor analyzed the data and presented the 
results of the data analysis from questionnaires, interviews and reports, which were assessed 
using the (CIPP Model) with the objectives. 

1) To assess the context of the organization member development promotion 
project. Future Farmers of Thailand (FFT) Buriram Unit. 

2) To assess the preliminary factors of the organization member development 
promotion project. Future Farmers of Thailand (FFT) Buriram Unit. 

3) To assess the process of the organization member development promotion 
project. Future Farmers of Thailand (FFT) Buriram Unit. 

4) To assess the productivity of the organization member development promotion 
project. Future Farmers of Thailand (FFT) Buriram Unit. 

The research instruments were the project context assessment using questionnaires, 
6 copies, collected from a sample group of 413 people, and 2 interviews with 17 people. 
Statistics were used for data analysis using percentage, mean and standard flat deviation. 
 The results of the evaluation of the organization member development promotion project. 
Future Farmers of Thailand Organization (FFT) Buriram Unit. Can be summarized as follows:  
 1. Contextual assessment results from the overall questionnaire, the average 
was at the highest level. 
 2. Preliminary factor assessment results Overall, the suitability average was at 
a high level. 
 3. Process assessment results from the overall questionnaire, the process of 
the operating results were averaged at the highest level.  
 4. Product evaluation results of the project. 
 4.1 The opinions of the college administrators and teachers towards the 
organization member development promotion project. Future Farmers of Thailand (FFT) 
Buriram Unit. Overall, the average was at the highest level.  
 4.2 Quality and professional excellence leadership work with others and be 
a good citizen under a democratic regime with the king as head of state overall, the average 
was at the highest level. 
 
 



 4.3 Satisfaction of learners towards the project to promote  
the organization member development promotion project. Future Farmers of Thailand (FFT) 
Buriram Unit was at the highest level. 
 4.4 Summary of results of academic seminars, contests, performances and 
professional skills competitions Regional and National Academic Conferences, Future  
Farmers of Thailand Organization (FFT) Buriram unit, academic year 2018, region level 155 
points (1st place), national level 73 points (3rd place) and academic year 2019, regional level 
160 points (1st place), national level 95 points (2nd place) Pass the specified assessment 
criteria. 
  4.5 The number of the organization member development promotion 
project. Future Farmers of Thailand (FFT) Buriram Unit, a total of 17 projects. 
   4.6 Number of award shield and certificates in doing activities of the Future 
Farmers of Thailand Organization (FFT.) Buriram Unit, academic year 2019, northeastern 
regional level. The results of the skill competition, a total of 27 prizes, and in the activities 
of the Future Farmers of Thailand Organization (FFT) at the national level, Buriram unit, 
Academic Year 2019, a total of 30 awards 
  4.7 The results of the interview can be concluded that is a suitable project 
and beneficial to learners for quality and professional excellence leadership. Be able to 
work with others and be a good citizen under a democratic regime with the king as head of 
state happy to live in society and able to instill morals, ethics and desirable qualities to 
learners or members of the Future Farmers of Thailand Organization (FFT) 
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ชื่อเรื่อง  : การประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง 
 ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 (อกท.) หน่วยบุรีรัมย์ 

ชื่อผู้ประเมิน  : นายวิทยา พลศรี 
ปีท่ีประเมิน    ปีการศึกษา 2564 
 

บทคัดย่อ 
 

 การประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) หน่วยบุรีรัมย์  ผู้ประเมินได้วิเคราะห์
ข้อมูลและเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบรายงาน ซ่ึงเป็น เป็นการ
ประเมินผลโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือประเมินบริบทของ
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) หน่วยบุรีรัมย์ 2) เพ่ือประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) หน่วยบุรีรัมย์ 3) เพ่ือประเมินกระบวนการของโครงการส่งเสริม
การพัฒนาสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) หน่วยบุรีรัมย์ 4) เพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิก
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อกท.) หน่วยบุรีรัมย์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การประเมินด้านบริบทของโครงการโดยใช้
แบบสอบถาม จ านวน 6 ฉบับ เก็บจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 413 คน และแบบสัมภาษณ์จ านวน 2 ฉบับ 
จ านวน 17 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน  
 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) หน่วยบุรีรัมย์ สรุปได้ดังนี้ 

1. ผลการประเมินด้านบริบท จากแบบสอบถามโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ จากแบบสอบถามโดยภาพรวมกระบวนการในการ  

ด าเนินงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ 

4.1 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ ครูผู้สอนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการ 
พัฒนาสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) หน่วยบุรีรัมย์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  

4.2 ด้านคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ มีความเป็นผู้น า ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ได้และเป็นพลเมืองดี ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  

4.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การ 
เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อกท.) หน่วยบุรีรัมย์ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  

4.4 สรุปผลคะแนนการสัมมนาทางวิชาการ การประกวด การแสดงและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 



การประชุมวิชาการระดับภาค และระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ของหน่วยบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2561 ระดับภาค 
155 คะแนน (อันดับที่) ระดับชาติ 73 คะแนน (อันดับที่ 3) และปีการศึกษา 2562 ระดับภาค 160 คะแนน 
(อันดับที่ 1) ระดับชาติ 95 คะแนน (อันดับที่ 2 ) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้  

4.5 จ านวนโครงการที่จัดกิจกรรมตามแผนการพัฒนากิจกรรมของสมาชิกองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)  หน่วย
บุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ  

4.6 จ านวนโล่รางวัลและเกียรติบัตร ในการด าเนินกิจกรรมขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)  หน่วยบุรีรัมย์ ปี
การศึกษา 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการแข่งขันทักษะ รวมทั้งสิ้น 27 รางวัล และในการ
ด าเนินกิจกรรมขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ในระดับชาติ หน่วยบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 30 
รางวัล  

4.7 ผลจากการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า เป็นโครงการที่มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ ต่อผู้เรียน 
ให้มีคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ มีความเป็นผู้น า ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้และเป็นพลเมืองดี ตาม
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความสุขในการด ารงชีวิตใน
สังคม และสามารถปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียนหรือสมาชิกองค์การ
เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อกท.)  
 ค ำส ำคัญ : บริบท, การประเมินโครงการ 

 
 


