บทคัดย่ อ
ชื่ อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การจัดการเรี ยนรู ้ ของครู สู่ คุณภาพผูเ้ รี ยน
ผู้รายงาน : ว่าที่ ร.ต. จิรพงศ์ นารนุกุล
รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนอนุ บาลปากพะยูน
ปี ที่รายงาน : ปี การศึกษา 2559
บทสรุ ป
รายงานการประเมิน โครงการพัฒ นาแหล่ง เรี ย นรู ้เ พื่อ เพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจัด การ
เรี ยนรู้ของครู สู่คุณภาพผูเ้ รี ยนโดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครื อข่าย โรงเรี ยนอนุ บาลปากพะยูน ปี การศึกษา
2559 มีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ ประเมินด้า นสภาพแวดล้อม ด้า นปั จจัย นํา เข้า ด้า นกระบวนการ และ
ผลผลิ ตของโครงการ กลุ่ม เป้ าหมายที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยประชากรครู จาํ นวน 30 คน
กลุ ่ม ตัวอย่า งนัก เรี ย นจํา นวน 207 คน กลุ ่ม ตัวอย่า งผูป้ กครองจํา นวน 207 คน และกลุ ่ม ตัว อย่า ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 13 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินมี 2 ลักษณะคือ
แบบสอบถามที่มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 6 ฉบับ และแบบบันทึกผล
การประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้ รี ยน จํานวน 1 ฉบับ รวม
ทั้งสิ้ น 7 ฉบับ มีการตรวจสอบคุ ณภาพของเครื่ องมือทุกฉบับได้ค่าความเชื่ อมัน่ ระหว่าง .815 -.952
ผลการประเมินพบว่ า
1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมการดําเนิ นโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการจัด การเรี ย นรู ้ ข องครู สู่ คุณ ภาพผูเ้ รี ย นโดยใช้ก ลยุท ธ์ภ าคีเ ครื อ ข่า ย โรงเรี ย น
อนุ บ าลปากพะยูน ปี การศึก ษา 2559 ตามความคิดเห็ นของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน
และครู จํา แนกตามประเด็น ตัว ชี้ ว ดั ค่า นํ้า หนัก และเกณฑ์ก ารประเมิน โดยรวม ทั้ง สองกลุ ่ม ที่
ประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้ วดั มีค่าเฉลี่ยสู งกว่า เกณฑ์ที่กาํ หนด ได้คะแนนเฉลี่ยผ่า น
เกณฑ์การประเมิน
2. ผลการประเมินปั จจัยนําเข้าของโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การจัดการเรี ย นรู ้ข องครู สู่คุณ ภาพผูเ้ รี ย นโดยใช้กลยุท ธ์ภาคีเครื อข่า ย โรงเรี ยนอนุ บาลปากพะยูน
ปี การศึก ษา 2559 ตามความคิดเห็นของครู จํา แนกตามประเด็นตัวชี้ วดั ค่านํ้าหนักและเกณฑ์การ
ประเมิน โดยรวมและทุกประเด็นตัวชี้ วดั มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดและได้คะแนนเฉลี่ยผ่าน
เกณฑ์การประเมิน

3. ผลการประเมิน ด้า นกระบวนการดํา เนิ น โครงการพัฒ นาแหล่ง เรี ย นรู ้เ พื ่อ เพิ ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการจัด การเรี ย นรู ้ ข องครู สู่ คุณ ภาพผูเ้ รี ย นโดยใช้ก ลยุท ธ์ภ าคีเ ครื อ ข่า ย โรงเรี ย น
อนุ บาลปากพะยูน ปี การศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของนักเรี ยน ครู และผูป้ กครอง จําแนกตาม
ประเด็น ตัว ชี้ ว ดั ค่า นํ้า หนัก และเกณฑ์ก ารประเมิน โดยภาพรวมทั้ง สามกลุ่ม ที่ป ระเมิน และทุก
ประเด็นตัวชี้ วดั มีค่าเฉลี่ ยสู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด ได้คะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์การประเมิน
4. ผลการประเมินด้านผลผลิต จําแนกเป็ น
4.1 ผลการประเมิน คุณ ภาพการพัฒ นาแหล่ง เรี ย นรู ้เ พื่อ เพิ ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
จัด การเรี ย นรู ้ ข องครู สู่ คุ ณ ภาพผูเ้ รี ย น โดยใช้ก ลยุท ธ์ภ าคีเ ครื อ ข่า ย โรงเรี ย นอนุ บ าลปากพะยูน
ปี การศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของนักเรี ยน ครู และผูป้ กครอง จําแนกตามประเด็นตัวชี้ วดั ค่า
นํ้าหนักและเกณฑ์การประเมิน โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด
ได้คะแนนเฉลี่ ยผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.2 ผลการประเมิน การส่ ง เสริ ม การใช้แ หล่ง เรี ย นรู ้ใ นโรงเรี ย นและชุ ม ชน
/ ท้อ งถิ่ น ของครู เ พื่อ เพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจัด การเรี ย นรู ้สู่ คุณ ภาพผูเ้ รี ย นโดยใช้ก ลยุท ธ์ภ าคี
เครื อ ข่า ย โรงเรี ย นอนุ บ าลปากพะยูน ปี การศึก ษา 2559 ตามความคิด เห็ น ของนัก เรี ย นและ
ผูป้ กครอง จํา แนกตามประเด็นตัวชี้ วดั ค่า นํ้า หนัก และเกณฑ์การประเมิน โดยรวมทั้ง สองกลุ่ม ที่
ประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้ วดั มีค่าเฉลี่ยสู งกว่า เกณฑ์ที่กาํ หนด ได้คะแนนเฉลี่ยผ่า น
เกณฑ์การประเมิน
4.3 ผลการประเมินคุณภาพผูเ้ รี ย นตามมาตรฐานการศึก ษาขั้นพื้ นฐานเพื่อ การ
ประกันคุ ณ ภาพภายในของสถานศึก ษา มาตรฐานคุณ ภาพผูเ้ รี ย น โรงเรี ย นอนุ บ าลปากพะยูน ปี
การศึกษา 2559 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี เยี่ยม ได้ค่าร้อยละสู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด ได้คะแนน
เฉลี่ยผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง และคณะกรรมการ
สถานศึก ษาขั้นพื้ น ฐานที่มีต่อการดํา เนิ น โครงการพัฒ นาแหล่ง เรี ย นรู ้เพื่อเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
จัด การเรี ย นรู ้ ข องครู สู่ คุ ณ ภาพผูเ้ รี ย น โดยใช้ก ลยุท ธ์ภ าคีเ ครื อ ข่า ย โรงเรี ย นอนุ บ าลปากพะยูน
ปี การศึก ษา 2559 ตามความคิด เห็ น ของนัก เรี ย น ครู ผูป้ กครองและกรรมการสถานศึก ษาขั้น
พื้นฐาน จําแนกตามประเด็นตัวชี้ วดั ค่านํ้าหนักและเกณฑ์การประเมิน โดยรวมทั้งสี่ กลุ่มมีความพึง
พอใจต่อการดําเนิ นโครงการทั้ง ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้ วดั มีค่า เฉลี่ยสู งกว่า เกณฑ์ที่กาํ หนด
ได้คะแนนเฉลี่ ยผ่านเกณฑ์

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการประเมินไปใช้
1. โรงเรี ยนควรชี้ แจงทําความเข้าใจให้กบั ผูท้ ี่เกี่ ยวข้องทุกฝ่ าย รวมทั้งประชาสัมพันธ์
การดําเนิ นงานของโครงการอย่างต่อเนื่ อง
2. โรงเรี ยนควรนําผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาเพื่อ
กําหนดแนวทางในการพัฒนาโครงการให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
3. ควรนํา ผลการประเมิน โครงการเสนอหน่ วยงานที่เ กี่ ย วข้องกับ การจัดการศึก ษา
ได้แก่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรื อหน่ วยงานอื่นๆได้รับทราบและเผยแพร่ ผลการดําเนิ นงาน
ของโครงการให้ผเู ้ กี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อให้การสนับสนุ น
ข้ อเสนอแนะสํ าหรั บการประเมินในครั้ งต่ อไป
1. ควรมีการประเมินโครงการทุกโครงการที่โรงเรี ยนได้ดาํ เนิ นการ แต่ท้ งั นี้ โรงเรี ย น
จะพิจ ารณาเลื อกใช้รูป แบบการประเมินใดควรขึ้ น อยู่ก บั วัต ถุป ระสงค์หรื อเป้ าหมายว่า ต้อ งการ
ทราบข้อมูลหรื อสารสนเทศใด จะได้เลือกใช้รูปแบบการประเมินที่เหมาะสม
2. การประเมินโครงการระดับงานหรื อระดับฝ่ ายย่อยๆควรใช้รูปแบบการประเมินโดย
ยึดวัตถุ ประสงค์เป็ นหลักในการประเมิน

