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ผู้รายงาน
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รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
ศักยภาพการศึกษาโรงเรี ยนขนาดเล็ก : กรณี โรงเรี ยนวัดนิ คมประทีป ปี การศึกษา
2555 - 2556
นายศักดา วัจนพิสิฐ
2555 - 2556

การประเมินโครงการระดมทรั พยากรทางการศึ กษา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพ
การศึกษาโรงเรี ยนขนาดเล็ก : กรณี โรงเรี ยนวัดนิ คมประที ป ปี การศึ กษา 2555 - 2556ในครั้ งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปั จจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
ของโครงการ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน แบบซิ ปป์ (CIPP Mode) มาใช้ในการประเมิน
โดยวิธีการประเมินสองลักษณะ คือ การประเมินโดยใช้แบบสอบถามตามแบบสอบถามที่ผรู ้ ายงาน
ได้สร้างขึ้น และการประเมินผลการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ด้านตามสภาพจริ งและผล
การประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรี ยนวัดนิ คมประทีป
โดยหน่วยงานต้นสังกัด ใช้แบบบันทึกผลการประเมินตามสภาพจริ ง
กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการประเมิน ผูร้ ายงานได้ใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูต้ อบ
แบบสอบถาม ได้แ ก่ ปี การศึก ษา 2555 ทั้ง หมด 46 คน คิด เป็ นร้อ ยละ 100 เป็ นประชากรครู
จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.52 กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 – 6 จานวน 18 คน
คิดเป็ นร้อยละ 39.13 กลุ่มตัวอย่างผูป้ กครองนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 – 6 จานวน 18 คน
คิดเป็ นร้อยละ 39.13 และกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจานวน 7 คน คิดเป็ น
ร้อยละ15.22 สาหรับผูต้ อบแบบสอบถามปี การศึกษา 2556 ทั้งหมด 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
เป็ นประชากรครู จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.25 กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 – 6 จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.58 กลุ่มตัวอย่างผูป้ กครองนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
3 – 6 จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.58 และกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.59 เครื่ องมือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถาม
ที่เป็ น มาตราส่ วน 5 ระดับ แบบบันทึกผลการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ตามสภาพ
จริ ง และแบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรี ยนวัดนิ คมประทีปโดยหน่ วยงานต้น
สังกัด โดยใช้แบบบันทึกผลการประเมินตามสภาพจริ ง สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่า
ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย และค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการน าเสนอข้อมูลตามสภาพจริ งในลักษณะการ
พรรณนา ผลการประเมินดังนี้

1. ผลการประเมิ น โครงการระดมทรั พยากรทางการศึ กษา เพื่ อ แก้ปั ญ หาและพัฒนา
ศัก ยภาพการศึ ก ษาโรงเรี ย นขนาดเล็ ก : กรณี โ รงเรี ย นวัด นิ ค มประที ป ตามความคิ ด เห็ น ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู ด้านสภาพแวดล้อม ปี การศึกษา 2555 โดยรวมครู มี
ความคิด เห็น ด้า นสภาพแวดล้อ ม มี ค วามเหมาะสมอยู่ ใ นระดับ มาก (=4.01,
=.62)
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นด้านสภาพแวดล้อม มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับ
มาก ( X =3.83, S.D. = .55) ทุก กลุ ่ม ผ่า นเกณฑ์ก ารประเมิน ปี การศึก ษา 2556 โดยรวม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นด้านสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ( X =4.39, S.D.=.51) ครู มีความคิดเห็นด้านสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับ
มาก (=4.34, =.52) ทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน
2. ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพ
การศึกษาโรงเรี ยนขนาดเล็ก : กรณี โรงเรี ยนวัดนิ คมประที ป ตามความคิ ดเห็ นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู ดา้ นปั จจัยนาเข้า ปี การศึกษา 2555 โดยรวมครู มีความคิดเห็นด้าน
ปั จจัยนาเข้า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (= 4.07,  = .57) คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้น พื้ น ฐาน มีความคิดเห็นด้านปั จจัยนาเข้า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X =3.88, S.D. =
.67) ทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน ปี การศึกษา 2556 โดยรวมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ความคิดเห็นด้านปั จจัยนาเข้ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X =4.38, S.D. =.53) ครู มีความ
คิดเห็นด้านปั จจัยนาเข้ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (= 4.35,  = .50) ทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์
การประเมิน
3. ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพ
การศึกษาโรงเรี ยนขนาดเล็ก : กรณี โรงเรี ยนวัดนิ คมประทีป ตามความคิ ดเห็นของครู ผูป้ กครอง
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านกระบวนการ ปี การศึ กษา 2555 โดยรวมครู มีความ
คิ ดเห็ นด้านกระบวนการมี ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (= 4.11, =.56)
รองลงมาคือผูป้ กครองมีความคิดเห็นด้านกระบวนการมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.05,
S.D.=.56) และคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานมี ค วามคิ ด เห็ น ด้า นกระบวนการมี ค วาม
เหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด ( X = 3.94, S.D.=.60) ทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน ปี
การศึกษา 2556 โดยรวมครู มีความคิดเห็นด้านกระบวนการมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
สู งสุ ด (= 4.44, =.48) รองลงมาคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นด้าน
กระบวนการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.28, S.D.=.54) และผูป้ กครองมีความคิดเห็น
ด้านกระบวนการมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด ( X = 4.22, S.D.=.51) ทุกกลุ่มผ่าน
เกณฑ์การประเมิน

4. ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพ
การศึกษาโรงเรี ยนขนาดเล็ก : กรณี โรงเรี ยนวัดนิ คมประทีป ปี การศึกษา 2555 – 2556 ในด้าน
ผลผลิตมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
ศักยภาพการศึกษาโรงเรี ยนขนาดเล็ก : กรณี โรงเรี ยนวัดนิ คมประทีป ปี การศึกษา 2555 – 2556 ใน
ด้านผลผลิต ปริ มาณและคุณภาพของการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากร
ด้านบุคคล ทรัพยากรด้านการเงิน ทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรด้านการจัดการ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
4.1.1 ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาศักยภาพการศึกษาโรงเรี ยนขนาดเล็ก : กรณี โรงเรี ยนวัดนิ คมประทีป ปี การศึกษา 2555 –
2556 ในด้า นผลผลิ ต ปริ ม าณและคุ ณ ภาพของการระดมทรั พ ยากรทางการศึ ก ษา ด้า นบุ ค คล
โรงเรี ย นสามารถระดมทรั พยากรด้า นบุ ค คล ทั้งแรงงาน ผูท้ รงคุ ณวุฒิ ภูมิ ปั ญญาท้อ งถิ่ น และ
ปราชญ์ชาวบ้าน เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาได้อย่างต่อเนื่ อง ปี การศึกษา 2555 สามารถ
ระดมได้ จานวน 22 รายการ และปี การศึกษา 2556 สามารถระดมได้ จานวน 11 รายการ ผ่านเกณฑ์
การประเมิน
4.1.2 ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาศักยภาพการศึกษาโรงเรี ยนขนาดเล็ก : กรณี โรงเรี ยนวัดนิ คมประทีป ปี การศึกษา 2555 –
2556 ในด้า นผลผลิ ต ปริ มาณและคุ ณภาพของการระดมทรั พยากรทางการศึ กษา ด้า นการเงิ น
โรงเรี ยนสามารถระดมทรัพยากรด้านการเงิน ทั้งในส่ วนที่เป็ นเงิน และส่ วนที่สามารถคิดคานวณ
เป็ นเงินได้ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการจาเป็ นของโรงเรี ยนปี การศึกษา
2555 สามารถระดมได้ จานวน 252,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) และปี การศึกษา
2556 สามารถระดมได้ จานวน จ านวน 460,200. บาท (สี่ แสนหกหมื่ นสองร้ อยบาทถ้วน) ผ่า น
เกณฑ์การประเมิน
4.1.3 ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาศักยภาพการศึกษาโรงเรี ยนขนาดเล็ก : กรณี โรงเรี ยนวัดนิ คมประที ป ปี การศึกษา 2555 –
2556 ในด้านผลผลิต คุณภาพของการระดมทรั พยากรทางการศึกษา ด้านวัสดุ อุปกรณ์ โรงเรี ยน
สามารถระดมทรัพยากรด้านวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ
และจาเป็ นของโรงเรี ยน ปี การศึกษา 2555 และปี การศึกษา 2556 ได้อย่างต่อเนื่ อง ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน

4.1.4 ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาศักยภาพการศึกษาโรงเรี ยนขนาดเล็ก : กรณี โรงเรี ยนวัดนิ คมประทีป ปี การศึกษา 2555 –
2556 ในด้ านผลผลิต คุ ณภาพของการระดมทรั พยากรทางการศึ กษา ด้า นการจัดการ โรงเรี ย น
สามารถระดมทรัพ ยากรด้า นการจัด การ โดยการเข้า มามีส่ ว นร่ ว มของบุค คล องค์ก ร และ
หน่วยงานต่างๆ ในการบริ หารจัดการสถานศึกษาทั้ง 4 งานได้แก่ งานวิชาการ งานงบประมาณ งาน
บริ หารบุคคล และงานบริ หารทัว่ ไปของโรงเรี ยน ปี การศึ กษา 2555 และปี การศึกษา 2556 อย่าง
ต่อเนื่อง ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.2 สรุ ปผลการประเมิน การมีส่วนร่ วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ด้าน
ตามความคิ ดเห็ นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูป้ กครอง ปี การศึ กษา 2555
โดยรวมครู มีความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่ วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษามีความเหมาะสม
อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด (=4.04, =.45) รองลงมาคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และผูป้ กครองมีความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่ วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษามีความเหมาะสม
อยูใ่ นระดับมาก ( X =3.97, S.D.= .55, X =3.97, S.D.= .68)ตามลาดับ ทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน
ปี การศึกษา 2556 โดยรวมครู มีความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่ วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (=4.39, =.48) รองลงมาคือ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิ ดเห็ นด้านการมีส่วนร่ วมในการระดมทรั พยากรทางการศึกษา
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X =4.37, S.D.= .49) และผูป้ กครองมีความคิดเห็นด้านการมี
ส่ วนร่ วมในการระดมทรั พยากรทางการศึ กษามี ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด
( X =4.21, S.D.= .57) ทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.3 ผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรี ยนวัดนิ คมประที ป โดยหน่ วยงานต้น
สังกัดตามมาตรฐานด้านผูเ้ รี ยนมาตรฐานที่ 1 – 8 ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา
ทั้งหมด 8 มาตรฐาน ปี การศึกษา 2555 มีผลการประเมินคุณภาพระดับดีมาก 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 (เฉลี่ยร้อยละ 90.69) มาตรฐานที่ 2 (เฉลี่ยร้อยละ 90.49) และมาตรฐานที่ 8 (เฉลี่ยร้อยละ
90.46) ผลการประเมินคุณภาพระดับดี 5 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 3 (เฉลี่ยร้อยละ 89.14)
มาตรฐานที่ 4, 5 (เฉลี่ยร้อยละ 88.16) มาตรฐานที่ 7 (เฉลี่ยร้อยละ 87.51) และมาตรฐานที่ 6 (เฉลี่ย
ร้อยละ 85.13) ทุกมาตรฐานผ่านเกณฑ์การประเมิน ปี การศึ กษา 2556 มีผลการประเมินคุณภาพ
ระดับดีมาก 7 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 2 (เฉลี่ยร้อยละ 98.00) มาตรฐานที่ 1 (เฉลี่ยร้อยละ 93.54)
มาตรฐานที่ 8 (เฉลี่ยร้อยละ 93.33) มาตรฐานที่ 7 (เฉลี่ยร้อยละ 92.28) มาตรฐานที่ 3 (เฉลี่ยร้อยละ
91.73) และมาตรฐานที่ 4, 5 (เฉลี่ยร้อยละ 90.63) ผลการประเมินคุณภาพระดับดี 1 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 6 (เฉลี่ยร้อยละ 86.64) ทุกมาตรฐานผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.4 ผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรี ยนวัดนิ คมประที ป โดยหน่ วยงานต้น
สังกัดตามมาตรฐานด้านครู มาตรฐานที่ 9 – 10 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา
ทั้งหมด 2 มาตรฐาน ปี การศึกษา 2555 มีผลการประเมินระดับคุณภาพระดับดีท้ งั 2 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 9 (เฉลี่ยร้อยละ 89.51) และมาตรฐานที่ 10 (เฉลี่ยร้อยละ 81.80) ทุกมาตรฐานผ่านเกณฑ์
การประเมิน ปี การศึกษา 2556 มีผลการประเมินระดับคุณภาพระดับดี มาก 1 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 9 (เฉลี่ย ร้อยละ 91.57) ผลการประเมินระดับคุณภาพระดับดี 1 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 10 (เฉลี่ยร้อยละ 83.02) ทุกมาตรฐานผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.5 ผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรี ยนวัดนิ คมประที ป โดยหน่ วยงานต้น
สังกัดตามมาตรฐานด้านการบริ หารและการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 11 – 16 มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน : ประถมศึกษา ทั้งหมด 6 มาตรฐาน ปี การศึกษา 2555 ผลการประเมินระดับคุณภาพระดับดีมาก 3
มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 11 (เฉลี่ยร้ อยละ 90.37) มาตรฐานที่ 12 (เฉลี่ยร้ อยละ 90.36) และ
มาตรฐานที่ 13 (เฉลี่ยร้อยละ 90.08) ผลการประเมินระดับคุณภาพระดับดี 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 15 (เฉลี่ยร้อยละ 89.15) มาตรฐานที่ 14 (เฉลี่ยร้อยละ 87.91)และมาตรฐานที่ 16 (เฉลี่ยร้อย
ละ 86.48) ทุกมาตรฐานผ่านเกณฑ์การประเมิน ปี การศึ กษา 2556 มีผลการประเมินระดับคุณภาพ
ระดับดีมาก ทุกมาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 11 (เฉลี่ยร้อยละ 92.99) มาตรฐานที่ 12 (เฉลี่ยร้อยละ
92.29) มาตรฐานที่ 16 (เฉลี่ย ร้อยละ 92.26) มาตรฐานที่ 15 (เฉลี่ยร้อยละ 91.97) มาตรฐานที่ 14 (เฉลี่ยร้อย
ละ 91.84) และมาตรฐานที่ 13 (เฉลี่ยร้อยละ 91.64) ทุกมาตรฐานผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.6 ผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรี ยนวัดนิ คมประที ป โดยหน่ วยงานต้น
สังกัด ตามมาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ มาตรฐานที่ 17 – 18 มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน : ประถมศึกษา ทั้งหมด 2 มาตรฐาน ปี การศึกษา 2555 ผลการประเมินระดับคุณภาพระดับดีทุก
มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 17 (เฉลี่ยร้อยละ 86.53) และมาตรฐานที่ 18 (เฉลี่ยร้อยละ 85.38) ทุก
มาตรฐานผ่านเกณฑ์การประเมิ น ปี การศึ กษา 2556 ผลการประเมิ นระดับคุ ณภาพระดับดี ทุ ก
มาตรฐาน ได้แก่มาตรฐานที่ 18 (เฉลี่ยร้ อยละ 88.73) และมาตรฐานที่ 17 (เฉลี่ยร้ อยละ 87.93) ทุ ก
มาตรฐานผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.7 ผลการประเมินความพึงพอใจของครู นักเรี ยน ผูป้ กครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการดาเนิ นโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาศักยภาพการศึกษาโรงเรี ยนขนาดเล็ก : กรณี โ รงเรี ยนวัดนิ คมประที ป ปี การศึ กษา 2555
โดยรวมทุกกลุ่มมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ( X , = 3.99, S.D.,=.47) และเมื่อพิจารณาแต่
ละกลุ่ ม พบว่ า ครู แ ละคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้น พื้ น ฐานมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ใ นระดับ มากมี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (= 4.02, =.46, X = 4.02, S.D.=.53) ตามลาดับ รองลงมาคือ ผูป้ กครอง มีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X =3.97, S.D.= .44) และนักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุ ด ( X =3.95, S.D.=.46) ทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน ปี การศึกษา 2556 โดยรวมทุกกลุ่มมี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ( X ,= 4.34, S.D. ,=.46) และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มพบว่าครู มี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (= 4.41, =.51) รองลงมาคือ ผูป้ กครอง มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X =4.37, S.D.= .47) และนักเรี ยนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุ ด
( X =4.25, S.D.=.47) ทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการประเมินไปใช้
ข้อเสนอแนะต่ อโรงเรียน
1. ควรนาผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์ หาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา เพื่อกาหนด
รู ปแบบและแนวทางในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก
2. โรงเรี ยนอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรี ยนขนาดเล็กควรนารู ปแบบ วิธีการและกิจกรรม
ต่างๆ ในโครงการไปประยุกต์ใช้ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับบริ บทของโรงเรี ยน
3. ควรนาผลการประเมินไปใช้ เพื่อวางแผนพัฒนาการระดมทรั พยากรทางการศึกษา
เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ
4. ผูบ้ ริ หาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษามีความสาคัญยิ่งต่อความสาเร็ จของโครงการ
และควรยกย่องเชิดชูเกียรติ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ชื่อเสี ยงผลงานของบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน
ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนโครงการ ด้วยรู ปแบบและวิธีการที่เหมาะสม
ข้อเสนอแนะต่ อหน่ วยงานทางการศึกษา
1. หน่วยงานทางการศึกษาอื่นๆ ควรนารู ปแบบและแนวทางการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
เพื่อ แก้ปั ญ หาและพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในโรงเรี ย นขนาดเล็ก : กรณี โ รงเรี ย นวัด นิ ค ม
ประที ป ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริ บทของโรงเรี ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรี ยนขนาด
เล็ก
2. สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้น พื้นฐาน ควรกาหนดเป็ นนโยบายที่ชดั เจนให้โรงเรี ยนต่างๆ ได้ดาเนิ นการ
ระดมทรัพยากร ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่ องโดยเน้นการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และควรกากับติดตามประเมินผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นกับคุณภาพผูเ้ รี ยน

และคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องด้วยรู ปแบบและวิธีการ
ที่เหมาะสม
ข้อเสนอแนะในการประเมินหรือวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการประเมิน โครงการระดับ องค์ร วมของการจัด การศึก ษาของสถานศึกษา
โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของซิปป์ (CIPP Model)
2. ควรมีการประเมินโครงการต่างๆ ในระดับงานหรื อกลุ่มงานย่อยของโรงเรี ยนทุกโครงการ
โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิ นอื่ นที่ เหมาะสมและสอดคล้องวัตถุประสงค์ของข้อมูลและ
สารสนเทศที่ตอ้ งการตอบ

