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บทคัดย่อ
รำยงำนกำรประเมินโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โรงเรียนบ้ำนถำวรวัฒนำ สำนักงำน
เขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำแพงเพชร เขต 2 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมิน
ควำมเหมำะสมด้ำนสภำพแวดล้ อม (C : Context) ของโครงกำร 2) เพื่ อประเมิน ควำมเหมำะสม
ด้ ำ นปั จ จั ย เบื้ อ งต้ น (I : Input) ของโครงกำร 3) เพื่ อ ประเมิ น ควำมเหมำะสมด้ ำ นกระบวนกำร
ดำเนิน งำน (P : Process) ของโครงกำร 4) เพื่อประเมินด้ำนผลผลิต (P : Product) ของโครงกำร
และ 5) เพื่อศึกษำผลสืบเนื่องจำกกำรดำเนินโครงกำร โดยใช้รูปแบบกำรประเมินโครงกำรแบบซิป
(CIPP Model : CIPP) กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ข้ำรำชกำรครู จำนวน 15 คน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนและผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 60 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4–6 จำนวน 40 คน
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1–3 จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 135 คน ซึ่งได้มำโดยกำรสุ่ม
อย่ำงง่ำยด้วยวิธีเฉพำะเลือกแบบเจำะจง เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ
5 ระดั บ (Rating Scale) จ ำนวน 9 ฉบั บ คื อ แบบประเมิ น ด้ ำ นสภำพแวดล้ อ ม (C : Context)
แบบประเมิ น ด้ ำ นปั จ จั ย (I : Input) แบบประเมิ น ด้ ำ นกระบวนกำรด ำเนิ น งำน (P : Process)
แบบประเมินด้ำนผลผลิต (P : Product) และ แบบสรุปผลกำรดำเนินกิจกรรมจำนวน 12 กิจกรรม
กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนและเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย ซึ่งผลกำร
ประเมินโครงกำรกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สรุปได้ ดังนี้
1. ผลกำรประเมิ น ควำมเหมำะสมด้ ำ นสภำพแวดล้ อ ม (C : Context) ของโครงกำร
โดยภำพรวมมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก
2. ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมด้ำนปัจจัยเบื้องต้น (I : Input) ของโครงกำร โดยภำพรวม
มีควำมเหมำะสมหรือควำมเพียงพออยู่ในระดับมำก
3. ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมด้ำนกระบวนกำรดำเนินงำน (P : Process) ของโครงกำร
โดยภำพรวม มีระดับกำรปฏิบัติอยู่ในระดับมำก
4. ผลกำรประเมินด้ำนผลผลิตของโครงกำร พบว่ำ
4.1 ประสิทธิภำพกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของครู (กำรวำงแผนกำรสอน) โดยภำพ
รวมมีผลกำรดำเนินกำรอยู่ในระดับมำก
4.2 ประสิทธิภำพกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของครู (กำรจัดกำรเรียนรู้) โดยภำพรวม
มีผลกำรดำเนินกำรอยู่ในระดับมำก
4.3 ผลกำรประเมินพฤติกรรมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน โดยภำพรวมมีผลกำรดำเนินกำร
อยู่ในระดับมำก
4.4 ผลกำรประเมินคุณลักษณะของผู้เรียน (ด้ำนเป็นคนเก่ง) โดยภำพรวมมีผลกำร
ดำเนินกำรอยู่ในระดับมำก

4.5 ผลกำรประเมินคุณลักษณะของผู้เรียน (ด้ำนกำรเป็นคนดี) โดยภำพรวมมีผลกำร
ดำเนินกำรอยู่ในระดับมำก
4.6 ผลกำรประเมินคุณลักษณะของผู้เรียน (กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข)
โดยภำพรวมมีผลกำรดำเนินกำรอยู่ในระดับมำกที่สุด
4.7 ผลกำรประเมินกิจกรรมตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียน จำนวน
12 กิจกรรม โดยภำพรวมมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำก
5. ผลสืบเนื่องจำกกำรดำเนินโครงกำร
5.1 ผลที่ปรำกฏต่อนักเรียน ผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
O-net ในปีกำรศึกษำ 2563 สูงกว่ำ ปีกำรศึกษำ 2562 เท่ำกับ 6.96 เปอร์เซ็นต์ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรี ย นเฉลี่ ย ของนั ก เรี ย นปี ก ำรศึ ก ษำ 2563 กั บ ปี ก ำรศึ ก ษำ 2562 ต่ ำ งกั น อย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ
ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งหมำยถึงคุณภำพของผู้เรียนกำรเป็นคนดี ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
ค่ำนิยมที่เหมำะสม และนักเรียนมีทักษะชีวิตสำมำรถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขมีผลกำร
ประเมินสูงขึ้นกว่ำก่อนดำเนินโครงกำร จำนวนรำงวัลที่นักเรียนได้รับรวมทั้งสิ้น 8 รำงวัล
5.2 ผลที่ปรำกฏต่อครู ครูมีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกำรสอน และจัดกำรเรียน
กำรสอนนักเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พร้อมกับ ได้รับกำรพัฒ นำตนเอง
อย่ำงสม่ำเสมอ จำนวนรำงวัลที่ข้ำรำชกำรครูได้รับรวมทั้งสิ้น 6 รำงวัล
5.2 ผลที่ปรำกฏต่อผู้ บริห ำรและโรงเรียนผู้บริห ำรมีภ ำวะผู้นำและมีควำมสำมำรถ
ในกำรบริห ำรจั ดกำร สถำนศึกษำมีกำรจัดองค์กร โครงสร้ำงและกำรบริห ำรงำนอย่ำงเป็นระบบ
ครบวงจรให้บรรลุเป้ำหมำยกำรศึกษำ สูงขึ้นกว่ำก่อนดำเนินโครงกำร จำนวนรำงวัลที่โรงเรียนได้รับ
รวมทั้งสิ้น 8 รำงวัล

