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การประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพ่ือแกปั้ญหาและพฒันาศกัยภาพ
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก : กรณีโรงเรียนวดันิคมประทีป ปีการศึกษา 2555 - 2556ในคร้ังน้ี มี
วตัถุประสงค์เพื่อประเมินดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นปัจจยัน าเขา้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต
ของโครงการ โดยประยุกตใ์ชรู้ปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Mode) มาใชใ้นการประเมิน 
โดยวิธีการประเมินสองลกัษณะ คือ การประเมินโดยใชแ้บบสอบถามตามแบบสอบถามท่ีผูร้ายงาน
ไดส้ร้างข้ึน และการประเมินผลการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง  4 ดา้นตามสภาพจริงและผล
การประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนวดันิคมประทีป 
โดยหน่วยงานตน้สงักดั ใชแ้บบบนัทึกผลการประเมินตามสภาพจริง  

กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการประเมิน ผูร้ายงานไดใ้ชป้ระชากรและกลุ่มตวัอย่างเป็นผูต้อบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ ปีการศึกษา 2555 ทั้งหมด 46 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นประชากรครู 
จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.52 กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 – 6 จ  านวน 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.13 กลุ่มตวัอย่างผูป้กครองนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 – 6 จ  านวน 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.13  และกลุ่มตวัอยา่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ15.22  ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามปีการศึกษา 2556 ทั้งหมด 48 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
เป็นประชากรครูจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25  กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 3 – 6 จ  านวน  19 คน คิดเป็นร้อยละ 39.58  กลุ่มตวัอยา่งผูป้กครองนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  
3 – 6 จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 39.58  และกลุ่มตวัอยา่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14.59  เคร่ืองมือใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย แบบสอบถาม
ท่ีเป็น มาตราส่วน 5 ระดบั แบบบนัทึกผลการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ดา้น ตามสภาพ
จริง และแบบบนัทึกผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนวดันิคมประทีปโดยหน่วยงานตน้
สงักดั โดยใชแ้บบบนัทึกผลการประเมินตามสภาพจริง สถิตท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่า 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการน าเสนอข้อมูลตามสภาพจริงในลกัษณะการ
พรรณนา ผลการประเมินดงัน้ี 



 
 

1. ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพ่ือแก้ปัญหาและพฒันา
ศักยภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก : กรณีโรงเรียนวัดนิคมประทีป ตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและครู ดา้นสภาพแวดลอ้ม ปีการศึกษา 2555 โดยรวมครูมี
ความคิดเห็นดา้นสภาพแวดล้อม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (=4.01, =.62) 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความคิดเห็นดา้นสภาพแวดลอ้ม มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั
มาก ( X =3.83, S.D. = .55) ทุกกลุ่มผ่านเกณฑก์ารประเมิน ปีการศึกษา 2556 โดยรวม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีความคิดเห็นดา้นสภาพแวดลอ้มมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมาก ( X =4.39, S.D.=.51) ครูมีความคิดเห็นดา้นสภาพแวดลอ้มมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั
มาก (=4.34, =.52) ทุกกลุ่มผา่นเกณฑก์ารประเมิน   

2. ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือแกปั้ญหาและพฒันาศกัยภาพ
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก : กรณีโรงเรียนวดันิคมประทีป ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและครูดา้นปัจจยัน าเขา้ ปีการศึกษา 2555 โดยรวมครูมีความคิดเห็นดา้น
ปัจจยัน าเขา้  มีความเหมาะสม อยู่ในระดบัมาก (= 4.07,  = .57) คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  มีความคิดเห็นดา้นปัจจยัน าเขา้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ( X =3.88, S.D. = 
.67) ทุกกลุ่มผา่นเกณฑก์ารประเมิน ปีการศึกษา 2556 โดยรวมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
ความคิดเห็นดา้นปัจจยัน าเขา้มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ( X =4.38, S.D. =.53) ครูมีความ
คิดเห็นดา้นปัจจยัน าเขา้มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (= 4.35,  = .50) ทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

3. ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพ่ือแกปั้ญหาและพฒันาศกัยภาพ
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก : กรณีโรงเรียนวดันิคมประทีป ตามความคิดเห็นของครู ผูป้กครอง
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานดา้นกระบวนการ ปีการศึกษา 2555 โดยรวมครูมีความ
คิดเห็นดา้นกระบวนการมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุด (= 4.11, =.56) 
รองลงมาคือผูป้กครองมีความคิดเห็นดา้นกระบวนการมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.05, 
S.D.=.56) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความคิดเห็นด้านกระบวนการมีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ( X = 3.94, S.D.=.60) ทุกกลุ่มผ่านเกณฑก์ารประเมิน ปี
การศึกษา 2556 โดยรวมครูมีความคิดเห็นดา้นกระบวนการมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด (= 4.44, =.48) รองลงมาคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความคิดเห็นดา้น
กระบวนการมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.28, S.D.=.54) และผูป้กครองมีความคิดเห็น
ดา้นกระบวนการมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ( X = 4.22, S.D.=.51) ทุกกลุ่มผ่าน
เกณฑก์ารประเมิน 



 
 

4. ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพ่ือแกปั้ญหาและพฒันาศกัยภาพ
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก : กรณีโรงเรียนวดันิคมประทีป ปีการศึกษา 2555 – 2556 ในดา้น
ผลผลิตมีรายละเอียดดงัน้ี 

   4.1 ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพ่ือแกปั้ญหาและพฒันา
ศกัยภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเลก็ : กรณีโรงเรียนวดันิคมประทีป ปีการศึกษา 2555 – 2556 ใน
ดา้นผลผลิต ปริมาณและคุณภาพของการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ทรัพยากร    
ดา้นบุคคล ทรัพยากรดา้นการเงิน ทรัพยากรดา้นวสัดุอุปกรณ์ และทรัพยากรดา้นการจดัการ โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

      4.1.1 ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพ่ือแกปั้ญหาและ
พฒันาศกัยภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก : กรณีโรงเรียนวดันิคมประทีป ปีการศึกษา  2555 – 
2556 ในด้านผลผลิต ปริมาณและคุณภาพของการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ด้านบุคคล 
โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรด้านบุคคล ทั้ งแรงงาน ผูท้รงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ
ปราชญ์ชาวบา้น เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ปีการศึกษา 2555 สามารถ
ระดมได ้จ านวน 22 รายการ และปีการศึกษา 2556 สามารถระดมได ้จ านวน 11 รายการ ผ่านเกณฑ์
การประเมิน  

   4.1.2 ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือแกปั้ญหาและ
พฒันาศกัยภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเลก็ : กรณีโรงเรียนวดันิคมประทีป ปีการศึกษา 2555 – 
2556 ในดา้นผลผลิต ปริมาณและคุณภาพของการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ดา้นการเงิน 
โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรดา้นการเงิน ทั้งในส่วนท่ีเป็นเงิน และส่วนท่ีสามารถคิดค านวณ
เป็นเงินได ้เพ่ือใชใ้นการจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นของโรงเรียนปีการศึกษา 
2555 สามารถระดมได ้จ านวน 252,000 บาท (สองแสนหา้หม่ืนสองพนับาทถว้น) และปีการศึกษา 
2556 สามารถระดมได ้จ านวน จ านวน 460,200. บาท (ส่ีแสนหกหม่ืนสองร้อยบาทถว้น) ผ่าน
เกณฑก์ารประเมิน  

  4.1.3 ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือแกปั้ญหาและ
พฒันาศกัยภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก : กรณีโรงเรียนวดันิคมประทีป ปีการศึกษา 2555 – 
2556  ในดา้นผลผลิต คุณภาพของการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ดา้นวสัดุ อุปกรณ์ โรงเรียน
สามารถระดมทรัพยากรดา้นวสัดุ อุปกรณ์ เพ่ือใชใ้นการจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
และจ าเป็นของโรงเรียน ปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556 ไดอ้ย่างต่อเน่ือง ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน  



 
 

  4.1.4 ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพ่ือแกปั้ญหาและ
พฒันาศกัยภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเลก็ : กรณีโรงเรียนวดันิคมประทีป ปีการศึกษา 2555 – 
2556 ในด้านผลผลิต คุณภาพของการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ดา้นการจดัการ โรงเรียน
สามารถระดมทรัพยากรดา้นการจดัการ โดยการเขา้มามีส่วนร่วมของบุคคล องคก์ร และ
หน่วยงานต่างๆ ในการบริหารจดัการสถานศึกษาทั้ง 4 งานไดแ้ก่ งานวิชาการ งานงบประมาณ งาน
บริหารบุคคล และงานบริหารทัว่ไปของโรงเรียน ปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556 อย่าง
ต่อเน่ือง ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

 4.2 สรุปผลการประเมิน การมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ดา้น 
ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผูป้กครอง ปีการศึกษา 2555 
โดยรวมครูมีความคิดเห็นดา้นการมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษามีความเหมาะสม
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุด (=4.04, =.45) รองลงมาคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และผูป้กครองมีความคิดเห็นดา้นการมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษามีความเหมาะสม
อยูใ่นระดบัมาก ( X =3.97, S.D.= .55, X =3.97, S.D.= .68)ตามล าดบั ทุกกลุ่มผ่านเกณฑก์ารประเมิน 
ปีการศึกษา 2556 โดยรวมครูมีความคิดเห็นดา้นการมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุด (=4.39, =.48) รองลงมาคือ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดเห็นดา้นการมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ( X =4.37, S.D.= .49) และผูป้กครองมีความคิดเห็นดา้นการมี
ส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียต ่าสุด
( X =4.21, S.D.= .57) ทุกกลุ่มผา่นเกณฑก์ารประเมิน     

 4.3 ผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนวดันิคมประทีปโดยหน่วยงานตน้
สงักดัตามมาตรฐานดา้นผูเ้รียนมาตรฐานท่ี 1 – 8 ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ประถมศึกษา 
ทั้งหมด 8 มาตรฐาน  ปีการศึกษา 2555 มีผลการประเมินคุณภาพระดบัดีมาก 3 มาตรฐาน ไดแ้ก่
มาตรฐานท่ี 1 (เฉล่ียร้อยละ 90.69) มาตรฐานท่ี 2 (เฉล่ียร้อยละ 90.49) และมาตรฐานท่ี 8 (เฉล่ียร้อยละ 
90.46) ผลการประเมินคุณภาพระดบัดี 5 มาตรฐาน ไดแ้ก่ มาตรฐานท่ี 3 (เฉล่ียร้อยละ 89.14) 
มาตรฐานท่ี 4, 5 (เฉล่ียร้อยละ 88.16) มาตรฐานท่ี 7 (เฉล่ียร้อยละ 87.51) และมาตรฐานท่ี 6 (เฉล่ีย
ร้อยละ 85.13) ทุกมาตรฐานผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2556 มีผลการประเมินคุณภาพ
ระดบัดีมาก 7 มาตรฐาน ไดแ้ก่ มาตรฐานท่ี 2 (เฉล่ียร้อยละ 98.00) มาตรฐานท่ี 1 (เฉล่ียร้อยละ 93.54) 
มาตรฐานท่ี 8 (เฉล่ียร้อยละ 93.33) มาตรฐานท่ี 7 (เฉล่ียร้อยละ 92.28) มาตรฐานท่ี 3 (เฉล่ียร้อยละ 
91.73) และมาตรฐานท่ี 4, 5 (เฉล่ียร้อยละ 90.63) ผลการประเมินคุณภาพระดบัดี 1 มาตรฐาน ไดแ้ก่
มาตรฐานท่ี 6 (เฉล่ียร้อยละ 86.64) ทุกมาตรฐานผา่นเกณฑก์ารประเมิน   



 
 

  4.4 ผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนวดันิคมประทีปโดยหน่วยงานตน้
สังกดัตามมาตรฐานดา้นครู มาตรฐานท่ี 9 – 10 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ประถมศึกษา 
ทั้งหมด 2 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2555 มีผลการประเมินระดบัคุณภาพระดบัดีทั้ง 2 มาตรฐาน ไดแ้ก่
มาตรฐานท่ี 9 (เฉล่ียร้อยละ 89.51) และมาตรฐานท่ี 10 (เฉล่ียร้อยละ 81.80) ทุกมาตรฐานผ่านเกณฑ์
การประเมิน ปีการศึกษา 2556 มีผลการประเมินระดบัคุณภาพระดบัดีมาก 1 มาตรฐาน ไดแ้ก่ 
มาตรฐานท่ี 9 (เฉลี่ยร้อยละ 91.57) ผลการประเมินระดบัคุณภาพระดบัดี 1 มาตรฐาน ไดแ้ก่ 
มาตรฐานท่ี 10 (เฉล่ียร้อยละ 83.02) ทุกมาตรฐานผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

 4.5 ผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนวดันิคมประทีปโดยหน่วยงานตน้
สังกดัตามมาตรฐานดา้นการบริหารและการจดัการศึกษา มาตรฐานท่ี 11 – 16 มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน : ประถมศึกษา ทั้งหมด 6 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2555 ผลการประเมินระดบัคุณภาพระดบัดีมาก 3 
มาตรฐาน ไดแ้ก่ มาตรฐานท่ี 11 (เฉล่ียร้อยละ 90.37) มาตรฐานท่ี 12 (เฉล่ียร้อยละ 90.36) และ
มาตรฐานท่ี 13 (เฉล่ียร้อยละ 90.08) ผลการประเมินระดบัคุณภาพระดบัดี 3 มาตรฐาน ไดแ้ก่ 
มาตรฐานท่ี 15 (เฉล่ียร้อยละ 89.15) มาตรฐานท่ี 14 (เฉล่ียร้อยละ 87.91)และมาตรฐานท่ี 16 (เฉล่ียร้อย
ละ 86.48) ทุกมาตรฐานผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2556 มีผลการประเมินระดบัคุณภาพ
ระดบัดีมาก ทุกมาตรฐาน ไดแ้ก่ มาตรฐานท่ี 11 (เฉล่ียร้อยละ 92.99) มาตรฐานท่ี 12 (เฉล่ียร้อยละ 
92.29) มาตรฐานท่ี 16 (เฉล่ีย ร้อยละ 92.26) มาตรฐานท่ี 15 (เฉล่ียร้อยละ 91.97) มาตรฐานท่ี 14 (เฉล่ียร้อย
ละ 91.84) และมาตรฐานท่ี 13 (เฉล่ียร้อยละ 91.64) ทุกมาตรฐานผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

 4.6 ผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนวดันิคมประทีปโดยหน่วยงานตน้
สังกดั ตามมาตรฐานดา้นการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานท่ี 17 – 18 มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน : ประถมศึกษา ทั้งหมด 2 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2555 ผลการประเมินระดบัคุณภาพระดบัดีทุก
มาตรฐาน ไดแ้ก่ มาตรฐานท่ี 17 (เฉล่ียร้อยละ 86.53) และมาตรฐานท่ี 18 (เฉล่ียร้อยละ 85.38) ทุก
มาตรฐานผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2556 ผลการประเมินระดบัคุณภาพระดบัดีทุก
มาตรฐาน ไดแ้ก่มาตรฐานท่ี 18 (เฉล่ียร้อยละ 88.73) และมาตรฐานท่ี 17 (เฉล่ียร้อยละ 87.93) ทุก
มาตรฐานผา่นเกณฑก์ารประเมิน                    

 4.7 ผลการประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน ผูป้กครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีมีต่อการด าเนินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือแกปั้ญหาและ
พฒันาศกัยภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก : กรณีโรงเรียนวดันิคมประทีป ปีการศึกษา 2555 
โดยรวมทุกกลุ่มมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( X , = 3.99, S.D.,=.47) และเม่ือพิจารณาแต่
ละกลุ่มพบว่าครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด (= 4.02, =.46, X = 4.02, S.D.=.53) ตามล าดบั รองลงมาคือ ผูป้กครอง มีความ



 
 

พึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ( X =3.97, S.D.= .44) และนกัเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด (X =3.95, S.D.=.46) ทุกกลุ่มผา่นเกณฑก์ารประเมิน ปีการศึกษา 2556 โดยรวมทุกกลุ่มมี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( X ,= 4.34, S.D. ,=.46) และเม่ือพิจารณาแต่ละกลุ่มพบว่าครูมี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุด (= 4.41, =.51) รองลงมาคือ ผูป้กครอง มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ( X =4.37, S.D.= .47) และนกัเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด             ( X =4.25, S.D.=.47) ทุกกลุ่มผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

  
ข้อเสนอแนะในการน าผลการประเมินไปใช้ 

ข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน 
1. ควรน าผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์ หาจุดเด่น จุดท่ีควรพฒันา เพื่อก าหนด

รูปแบบและแนวทางในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพ่ือแกปั้ญหาและพฒันาคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนขนาดเลก็ 

2. โรงเรียนอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนขนาดเล็กควรน ารูปแบบ วิธีการและกิจกรรม
ต่างๆ ในโครงการไปประยุกตใ์ชใ้นการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา 
ใหส้อดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียน 

3. ควรน าผลการประเมินไปใช ้เพื่อวางแผนพฒันาการระดมทรัพยากรทางการศึกษา  
เพ่ือการแกปั้ญหาและพฒันาคุณภาพทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

4. ผูบ้ริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษามีความส าคญัยิ่งต่อความส าเร็จของโครงการ
และควรยกยอ่งเชิดชูเกียรติ ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ช่ือเสียงผลงานของบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน 
ท่ีใหก้ารช่วยเหลือสนบัสนุนโครงการ ดว้ยรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานทางการศึกษา 
1. หน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน  ๆควรน ารูปแบบและแนวทางการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

เพื่อแกปั้ญหาและพฒันาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก : กรณีโรงเรียนวดันิคม
ประทีป ไปประยุกต์ใชใ้ห้เหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนขนาด
เลก็ 

2. ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษา          ขั้นพื้นฐาน ควรก าหนดเป็นนโยบายที่ชดัเจนให้โรงเรียนต่างๆ ไดด้  าเนินการ
ระดมทรัพยากร  ทางการศึกษาอย่างต่อเน่ืองโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือ
พฒันาคุณภาพการศึกษา และควรก ากบัติดตามประเมินผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนกบัคุณภาพผูเ้รียน



 
 

และคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งประกาศยกยอ่งเชิดชูเกียรติ แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ยรูปแบบและวิธีการ
ท่ีเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะในการประเมินหรือวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการประเมินโครงการระดบัองค์รวมของการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

โดยการประยกุตใ์ชรู้ปแบบการประเมินของซิปป์ (CIPP Model) 
2. ควรมีการประเมินโครงการต่างๆ ในระดบังานหรือกลุ่มงานยอ่ยของโรงเรียนทุกโครงการ

โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินอ่ืนท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งวตัถุประสงค์ของขอ้มูลและ
สารสนเทศท่ีตอ้งการตอบ 


