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รายงานการประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาโดยใชก้ลยุทธ์ภาคีเครือข่ายโรงเรียน
บา้นควนอินทนินงาม อ าเภอย่านตาขาว จงัหวดัตรัง ปีการศึกษา 2554-2555  มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อมของโครงการ  ประเมินปัจจยัน าเข้าของโครงการประเมิน
กระบวนการด าเนินโครงการ  และประเมินผลผลิตของโครงการซ่ึงประกอบดว้ย   1) ระดบัคุณภาพ
ในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครือข่าย           
2 ) มาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบา้นควนอินทนินงาม และ   3) 
ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผูป้กครองและคณะกรรมการสถานศึกษาต่อการด าเนินโครงการ
ยกระดบัคุณภาพการศึกษาโดยใชก้ลยุทธ์ภาคีเครือข่ายโรงเรียนบา้นควนอินทนินงาม  อ าเภอยา่นตา
ขาว  จงัหวดัตรังปีการศึกษา 2554 -2555  ในการประเมินคร้ังน้ี ศึกษาจากประชากรครู ปีการศึกษา  
2554 และปีการศึกษา 2555  จ านวน 4  คน กลุ่มตวัอยา่ง นกัเรียน   ปีการศึกษา  2554  จ านวน  17  คน  
ปีการศึกษา 2555  จ านวน 15 คนกลุ่มตวัอยา่งผูป้กครองปีการศึกษา  2554  จ านวน 17  คน และ  ปี
การศึกษา 2555  จ านวน 15 คน  และกลุ่มตวัอยา่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  
2554  และ   ปีการศึกษา 2555  ปีการศึกษา  7   คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินรวมทั้งส้ิน 6 ฉบบั
ทุกฉบบัไดมี้การตรวจสอบคุณภาพ ไดค้่าความเช่ือมัน่แต่ละฉบบัอยูร่ะหวา่ง 0.85 -0.98  

 

ผลการประเมินพบว่า 
 1. ผลการประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อมของโครงการตามความคิดเห็น             
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู โดยภาพรวมทั้ง 2  ปีการศึกษา ไดค้ะแนนเฉล่ียรวม  
10  ผา่นเกณฑภ์าพรวม ทุกประเด็นตวัช้ีวดัและทุกกลุ่มท่ีประเมิน 

 2. ผลการประเมินด้านปัจจยัน าเขา้ของโครงการตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู โดยภาพรวมทั้ง 2 ปีการศึกษาได้คะแนนเฉล่ียรวม 10 ผ่านเกณฑ์

ภาพรวมทุกประเด็นตวัช้ีวดัและทุกกลุ่มท่ีประเมิน 



 3. ผลการประเมินดา้นกระบวนการด าเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของนกัเรียน ครู และ
ผูป้กครอง โดยภาพรวมทั้ง 2  ปีการศึกษา ไดค้ะแนนเฉล่ียรวม  20  ผา่นเกณฑ์ภาพรวมทุกประเด็น
ตวัช้ีวดัและทุกกลุ่มท่ีประเมิน 
 4. ผลการประเมินดา้นผลผลิต จ าแนกเป็น 

            4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิตเก่ียวกับระดับคุณภาพการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบา้นควนอินทนินงาม  ตามความคิดเห็นของ
นกัเรียน ครู ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 2 ปีการศึกษาไดค้ะแนนเฉล่ีย
รวม  20  ผา่นเกณฑภ์าพรวม ทุกประเด็นตวัช้ีวดัและทุกกลุ่มท่ีประเมิน 
       4.2 ผลการประเมินดา้นผลผลิตเก่ียวกบัมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนบา้นควนอินทนินงาม ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555  ครอบคลุม
มาตรฐานดา้นผูเ้รียน มาตรฐานด้านการจดัการศึกษา  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา และมาตรฐานดา้นมาตรการส่งเสริม  จ านวน 15  มาตรฐาน 
ทั้ง 2  ปีการศึกษาไดค้ะแนนเฉล่ีย 4.73  และ 4.88 มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีเยี่ยม  ผลการประเมินได้
คะแนนเฉล่ียรวม  25   คะแนน ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
       4.3 ผลการประเมินดา้นผลผลิตเก่ียวกบัความพึงพอใจของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการด าเนินโครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาโดยใชก้ลยุทธ์
ภาคีเครือข่ายโรงเรียนบา้นควนอินทนินงาม  อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรังปีการศึกษา 2554 -2555  
โดยภาพรวม ทั้ง 2  ปีการศึกษาไดค้ะแนนเฉล่ียรวม 20  ผา่นเกณฑ์ภาพรวม ทุกประเด็นตวัช้ีวดัและ
ทุกกลุ่มท่ีประเมิน 
 สรุปผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครือข่าย
โรงเรียนบา้นควนอินทนินงาม  อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรังปีการศึกษา 2554 –2555 ตามประเด็น
ตวัช้ีวดั ค่าน ้ าหนกั และเกณฑ์การประเมินพบวา่การประเมินทั้ง  4  ดา้น ตามรูปบแบบซิปป์(CIPP-
Model) ค่าน ้ าหนกั 100  จ าแนกเป็นดา้นบริบทหรือสภาวะแวดลอ้ม 10 %  ดา้นปัจจยัน าเขา้ 10 %        
ดา้นกระบวนการ 20 %  และดา้นผลผลิต  60 %   ผลการประเมินผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดทั้ง  4   ดา้น 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการปะเมินไปใช้ 
 1. โรงเรียนท่ีมีขนาดและบริบทใกลเ้คียงกบัโรงเรียนบา้นควนอินทนินงามควรน ารูปแบบ 
วธีิการและกิจกรรมตามโครงการไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสม 
 2. ควรน าผลการประเมินโครงการเสนอหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา ไดแ้ก่ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ไดรั้บทราบและเผยแพร่ผลจากการด าเนินงานของ
โครงการใหผู้เ้ก่ียวขอ้งดา้นการศึกษาไดรั้บทราบเพื่อใหก้ารสนบัสนุน 
  3. ผูบ้ริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษามีความส าคญัยิ่งต่อความส าเร็จของโครงการ
และควรยกยอ่งเชิดชูเกียรติ ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ช่ือเสียงผลงานของบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน ท่ี



ให้การช่วยเหลือสนบัสนุนโครงการ ดว้ยรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมเพราะจะท าให้มีก าลงัใจใน
การท างานและส่งผลต่อความส าเร็จของงานในคร้ังต่อๆ ไป 

ข้อเสนอแนะในการประเมินคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการประเมินโครงการระดบัองคร์วมของการจดัการศึกษาของสถานศึกษา โดยการ  

ประยกุตใ์ชรู้ปแบบการประเมินของซิปป์ (CIPP Model) 
2. ควรมีการประเมินโครงการต่าง  ๆในระดบังานหรือกลุ่มงานยอ่ยของโรงเรียนทุกโครงการ  

โดยการประยกุตใ์ชรู้ปแบบการประเมินอ่ืนท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องขอ้มูลและ
สารสนเทศท่ีตอ้งการค าตอบ 

 
 


