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ชื่อผลงาน

บทสรุ ปสาหรับผู้บริหาร
รายงานการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครื อข่ายโรงเรี ยน
บ้านควนอิ นทนิ นงาม อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ปี การศึกษา 2554-2555 มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ
ประเมิ นบริ บ ทหรื อสภาวะแวดล้อมของโครงการ ประเมินปั จจัยนาเข้าของโครงการประเมิ น
กระบวนการดาเนินโครงการ และประเมินผลผลิตของโครงการซึ่ งประกอบด้วย 1) ระดับคุณภาพ
ในการด าเนิ นกิ จ กรรมตามโครงการเพื่ อยกระดับคุ ณภาพการศึ ก ษาโดยใช้ก ลยุท ธ์ ภาคี เครื อข่ า ย
2 ) มาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรี ยนบ้านควนอินทนินงาม และ 3)
ความพึง พอใจของนัก เรี ย น ครู ผูป้ กครองและคณะกรรมการสถานศึ กษาต่ อการดาเนิ นโครงการ
ยกระดับคุ ณภาพการศึกษาโดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครื อข่ายโรงเรี ยนบ้านควนอินทนิ นงาม อาเภอย่านตา
ขาว จังหวัดตรังปี การศึกษา 2554 -2555 ในการประเมินครั้งนี้ ศึกษาจากประชากรครู ปี การศึกษา
2554 และปี การศึกษา 2555 จานวน 4 คน กลุ่มตัวอย่าง นักเรี ยน ปี การศึกษา 2554 จานวน 17 คน
ปี การศึกษา 2555 จานวน 15 คนกลุ่มตัวอย่างผูป้ กครองปี การศึกษา 2554 จานวน 17 คน และ ปี
การศึกษา 2555 จานวน 15 คน และกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี การศึกษา
2554 และ ปี การศึกษา 2555 ปี การศึกษา 7 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินรวมทั้งสิ้ น 6 ฉบับ
ทุกฉบับได้มีการตรวจสอบคุณภาพ ได้ค่าความเชื่อมัน่ แต่ละฉบับอยูร่ ะหว่าง 0.85 -0.98
ผลการประเมินพบว่า
1. ผลการประเมิ น ด้ า นบริ บทหรื อสภาวะแวดล้ อ มของโครงการตามความคิ ด เห็ น
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู โดยภาพรวมทั้ง 2 ปี การศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยรวม
10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวม ทุกประเด็นตัวชี้วดั และทุกกลุ่มที่ประเมิน
2. ผลการประเมิ น ด้า นปั จจัย นาเข้า ของโครงการตามความคิดเห็ นของคณะกรรมการ
สถานศึ กษาขั้นพื้นฐานและครู โดยภาพรวมทั้ง 2 ปี การศึกษาได้คะแนนเฉลี่ ยรวม 10 ผ่านเกณฑ์
ภาพรวมทุกประเด็นตัวชี้วดั และทุกกลุ่มที่ประเมิน

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดาเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของนักเรี ยน ครู และ
ผูป้ กครอง โดยภาพรวมทั้ง 2 ปี การศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมทุกประเด็น
ตัวชี้วดั และทุกกลุ่มที่ประเมิน
4. ผลการประเมินด้านผลผลิต จาแนกเป็ น
4.1 ผลการประเมิ นด้านผลผลิ ต เกี่ ย วกับ ระดับคุ ณ ภาพการดาเนิ น กิ จกรรมตาม
โครงการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนบ้านควนอินทนิ นงาม ตามความคิดเห็นของ
นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 2 ปี การศึกษาได้คะแนนเฉลี่ย
รวม 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวม ทุกประเด็นตัวชี้วดั และทุกกลุ่มที่ประเมิน
4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ ยวกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรี ยนบ้านควนอิ นทนิ นงาม ปี การศึกษา 2554 และปี การศึกษา 2555 ครอบคลุ ม
มาตรฐานด้านผูเ้ รี ยน มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู้
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และมาตรฐานด้านมาตรการส่ งเสริ ม จานวน 15 มาตรฐาน
ทั้ง 2 ปี การศึกษาได้คะแนนเฉลี่ย 4.73 และ 4.88 มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีเยี่ยม ผลการประเมินได้
คะแนนเฉลี่ยรวม 25 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.3 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้กลยุทธ์
ภาคีเครื อข่ายโรงเรี ยนบ้านควนอินทนินงาม อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังปี การศึกษา 2554 -2555
โดยภาพรวม ทั้ง 2 ปี การศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยรวม 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวม ทุกประเด็นตัวชี้ วดั และ
ทุกกลุ่มที่ประเมิน
สรุ ป ผลการประเมิ น โครงการยกระดับ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาโดยใช้ก ลยุท ธ์ ภ าคี เ ครื อ ข่ า ย
โรงเรี ยนบ้านควนอินทนินงาม อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังปี การศึกษา 2554 –2555 ตามประเด็น
ตัวชี้ วดั ค่าน้ าหนัก และเกณฑ์การประเมินพบว่าการประเมินทั้ง 4 ด้าน ตามรู ปบแบบซิ ปป์ (CIPPModel) ค่าน้ าหนัก 100 จาแนกเป็ นด้านบริ บทหรื อสภาวะแวดล้อม 10 % ด้านปั จจัยนาเข้า 10 %
ด้านกระบวนการ 20 % และด้านผลผลิต 60 % ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กาหนดทั้ง 4 ด้าน
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการปะเมินไปใช้
1. โรงเรี ยนที่มีขนาดและบริ บทใกล้เคียงกับโรงเรี ยนบ้านควนอินทนินงามควรนารู ปแบบ
วิธีการและกิจกรรมตามโครงการไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
2. ควรนาผลการประเมินโครงการเสนอหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้แก่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรื อหน่วยงานอื่นๆ ได้รับทราบและเผยแพร่ ผลจากการดาเนินงานของ
โครงการให้ผเู ้ กี่ยวข้องด้านการศึกษาได้รับทราบเพื่อให้การสนับสนุน
3. ผูบ้ ริ หาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษามีความสาคัญยิ่งต่อความสาเร็ จของโครงการ
และควรยกย่องเชิดชูเกียรติ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ชื่อเสี ยงผลงานของบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน ที่

ให้การช่วยเหลือสนับสนุ นโครงการ ด้วยรู ปแบบและวิธีการที่เหมาะสมเพราะจะทาให้มีกาลังใจใน
การทางานและส่ งผลต่อความสาเร็ จของงานในครั้งต่อๆ ไป
ข้ อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่ อไป
1. ควรมีการประเมินโครงการระดับองค์รวมของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการ
ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของซิปป์ (CIPP Model)
2. ควรมีการประเมินโครงการต่าง ๆ ในระดับงานหรื อกลุ่มงานย่อยของโรงเรี ยนทุกโครงการ
โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินอื่นที่เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของข้อมูลและ
สารสนเทศที่ตอ้ งการคาตอบ

