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 การประเมินนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวา
เกณฑมาตรฐาน  ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 1 โดยมีวัตถุประสงค
การประเมินคือ1)เพ่ือประเมินกระบวนการดําเนินงาน ในสภาพที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเกณฑ
มาตรฐาน วาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหรือไม   2)เพ่ือประเมินประสิทธิผลของโครงการ ที่เปน
ผลผลิตดานผูเรียนและครู ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วาเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ
หรือไม การประเมินครั้งน้ีไดใชเครื่องมือในการเก็บขอมูลไดแกแบบประเมินกระบวนการดําเนินงาน  
แบบสัมภาษณ แบบสังเกต แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบศึกษาเอกสาร โดยมีแหลงขอมูล
คือ นักเรียน ครู ผูบริหาร และผูปกครอง ของโรงเรียนบานภูดินหนองตะครองและโรงเรียนอนุบาล
สําโรงทาบ 
 จากการประเมินในดานกระบวนการดําเนินงานของโรงเรียนบานภูดินหนองตะครองพบวา 
1)ดานแผนการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑ คือ มีการจัดทําแผนการดําเนินงานรวมกัน มีเอกสาร
ตรวจสอบไดและมีการบรรจุกิจกรรมที่เกี่ยวของกับโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพไวในแผนปฏิบัติการ 
2553 2) ดานการกําหนดผูรับผิดชอบโครงการเปนไปตามเกณฑ คือมีการกําหนดคณะทํางาน และ
แตงตั้งผูรับผิดชอบโครงการไวในบันทึกประชุมคณะทํางานที่ไดรับการแตงตั้งมีความสามารถและมี
ความรับผิดชอบ 3) ดานการดําเนินงานตามแผนเปนไปตามเกณฑ คือ มีหลักฐานการจัดกิจกรรม
ตามแผนการดําเนินงานเปนภาพและบันทึกการประชุม  มีเอกสารโครงการที่เปนบันทึกผลการจัด
กิจกรรมแตละครั้ง  และจัดทําปฏิทินเปนตารางกําหนดวันเวลา4) ดานวิธีจัดกิจกรรมที่ทําใหบรรลุผล
ตามเปนไปตามเกณฑ คือ มีกิจกรรมการแขงขันทางวิชาการ  และมีกิจกรรมการประกวดโครงงาน  
และมีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรูใหตรงตามตองการของของนักเรียนและครู 5)ดาน
การนิเทศติดตามและประเมินผลเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 3 ใน 4 เกณฑเนื่องจากโรงเรียนไมมี
การประเมินโครงการในระหวางดําเนินการจึงไมเปนไปตามเกณฑ 1 เกณฑ แตจึงเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน 3 เกณฑ คือ ผูบริหารมีการนิเทศติดตามและใหคําปรึกษาอยางใกลชิดในทุกกิจกรรม  มี
สมุดบันทึกกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  และกําลังดําเนินการประเมิน
หลังโครงการเพื่อรายงานผลตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 1โดยสรุปใน
ภาพรวมดานกระบวนการดําเนินงานของโรงเรียนบานภูดินหนองตะครองจึงเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน สอดคลองกับขอมูลจากการสัมภาษณผูปกครองสวนมากที่เห็นวา โรงเรียนมีกิจกรรมที่ดี
และเปนประโยชนตอนักเรียนจากการประเมินดานประสิทธิผลที่เปนผลผลิตดานผูเรียนที่มีพฤติกรรม
ที่ตองการพบวาดานการคิดวิเคราะหมีนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ตองการรอยละ 82.1 เปนผลมาจาก



การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรูของครู  ที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนทําใหเกิดผล
ผลิตดานนักเรียนตามวัตถุประสงคของโครงการดานความคิดริเร่ิมมีจํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรม
ตามตองการ เฉลี่ยรอยละ 76.1 ซึ่งต่ํากวารอยละ 80 ตามเกณฑการประเมิน  ดานการใฝรูใฝเรียน
ผานกระบวนการกลุม  มีจํานวนนักเรียนรอยละ 67.7 ที่มีพฤติกรรมตามตองการ ซึ่งต่ํากวารอยละ 
80 ตามเกณฑการประเมินดานกิจกรรมโครงงาน   มีจํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมตามตองการรอย
ละ 82.1 มากกวารอยละ 80 ตามเกณฑการประเมิน เปนผลจากการสงเสริมกิจกรรมโครงงานของ
โรงเรียน  ดานการใชสื่อเทคโนโลยี   มีจํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมตามตองการรอยละ 67.2  ซึ่งต่ํา
กวารอยละ 80 ตามเกณฑการประเมินโดยสรุปโรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง มีผลผลิตดาน
นักเรียนเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ 2 ดานคือ ดานการคิดวิเคราะหและดานกิจกรรม
โครงงาน  จากการประเมินประสิทธิผลที่เปนผลผลิตดานครู พบวา ครูมากกวารอยละ 80 มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และมีการเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการ
สอน   จัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเราจูงใจ มีวิธีการเสริมแรงใหนักเรียนเกิดการเรียนรู เอา
ใจใสนักเรียนเปนรายบุคคลและแสดงความเมตตาตอนักเรียนอยางทั่วถึงใชสื่อการสอนเพื่อฝกการคิด
การแกปญหา และการคนพบความรูแตดานการจัดกิจกรรมและสถานการณใหนักเรียนไดแสดงออก
และคิดอยางสรางสรรคนั้นยังมีนอย   มีการสงเสริมใหนักเรียนฝกคิดฝกทํา และฝกปรับปรุงดวย
ตนเอง   สงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุมพรอมทั้งสังเกตสวนดีและปรับปรุงสวนดอยของ
นักเรียน   ใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเชื่อมประสบการณกับชีวิตจริง  ครูใชสื่อเทคโนโลยีในการ
สอนที่หลากหลายและมีความชํานาญในการใชสื่อเทคโนโลยี ดังน้ันผลผลิตดานครูจึงเปนไปตาม
เกณฑการประเมิน 
 ผลการประเมินดานกระบวนการดําเนินงานของโรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ พบวา 1)ดาน
แผนการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑ คือ มีคณะทํางานที่รับผิดชอบโครงการเปนผูจัดทําแผน
ดําเนินงาน และบรรจุเปนกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ  2) ดานการกําหนดผูรับผิดชอบเปนไปตาม
เกณฑ คือ มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบโครงการ ทําหนาที่ประสานงาน และจัดกิจกรรมตามแผนงาน 
ผูรับผิดชอบโครงการที่ไดรับแตงตั้งมีความสามารถและเหมาะสม เสียสละเวลา 3)ดานการดําเนินงาน
ตามแผนเปนไปตามเกณฑ คือ มีรองรอยการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับแผนการดําเนินงาน มี
หลักฐานเปน ภาพถาย และบันทึกการประชุม   มีปฎิทินปฏิบัติงานเปนตารางแสดง วัน เวลา 4)ดาน
วิธีจัดกิจกรรมที่ทําใหบรรลุผลตามเปาหมายเปนไปตามเกณฑ คือ มีการกระตุนใหอยากเขารวมโดย
การใหรางวัล และการประกวด 5)ดานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเปนไปตามเกณฑ 3 เกณฑ
จาก 4 เกณฑ  คือ มีการจัดทําเอกสารโครงการ มีการจดบันทึกการนิเทศติดตามโครงการแตไมมีการ
ประเมินผลระหวางโครงการ มีการประเมินหลังโครงการเพื่อเสนอสํานักเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทรเขต 1 แตไมมีการประเมินระหวางดําเนินการ โดยสรุปในภาพรวมดาน
กระบวนการดําเนินงานของโรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ จึงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  สอดคลองกับ
ขอมูลจากการสัมภาษณผูปกครองสวนมากที่เห็นวา  ผูบริหารและคณะครูใหความสําคัญกับโครงการ
ติดตามและเอาใจใสนักเรียนเปนรายบุคคล  จากการประเมินดานประสิทธิผลที่เปนผลผลิตดาน



นักเรียน พบวาดานการคิดวิเคราะหมีนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ตองการโดยเฉลี่ยรอยละ 81.1 ซึ่งสูง
กวารอยละ 80 ตามเกณฑการประเมิน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของครู ผล
ที่ไดจึงปรากฏกับผูเรียนดานความคิดริเริ่มสรางสรรคมีนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ตองการโดยเฉลี่ยรอย
ละ81.7 สูงกวารอยละ 80 ตามเกณฑการประเมินดานการใฝรูใฝเรียนผานกระบวนการกลุมมีนักเรียน
ที่มีพฤติกรรมที่ตองการโดยเฉลี่ยรอยละ83.5 ซึ่งสูงกวารอยละ 80 ตามเกณฑการประเมินประเมิน 
ดานกิจกรรมโครงงานมีนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ตองการโดยเฉลี่ยรอยละ 93.6 ซึ่งมากกวารอยละ 80 
ตามเกณฑการประเมิน ดานการใชสื่อเทคโนโลยีมีนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ตองการโดยเฉลี่ยรอย 
80.5 ซึ่งสูงกวารอยละ 80 ตามเกณฑการประเมิน โดยสรุปโรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบมีผลผลิตดาน
นักเรียนเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการทุกดาน  จากการประเมินประสิทธิผลที่เปนผลผลิต
ดานครู พบวา ครูมากกวารอยละ  94 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ครู
ทุกคนมีการเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการสอน   จัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเราจูงใจ 
มีวิธีการเสริมแรงใหนักเรียนเกิดการเรียนรู เอาใจใสนักเรียนเปนรายบุคคลและแสดงความเมตตาตอ
นักเรียนอยางทั่วถึงใชสื่อการสอนเพื่อฝกการคิดการแกปญหา และการคนพบความรูมีการจัด
กิจกรรมและสถานการณใหนักเรียนไดแสดงออกและคิดอยางสรางสรรค   สงเสริมใหนักเรียนฝกคิด
ฝกทํา และฝกปรับปรุงดวยตนเอง   โดยเฉพาะดานการสงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม
พรอมทั้งสังเกตสวนดีและปรับปรุงสวนดอยของนักเรียน   และใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเชื่อม
ประสบการณกับชีวิตจริง  ใชสื่อเทคโนโลยี ในการสอนมีการสงเสริมอยางจริงจัง ครูมีความชํานาญ
ในการใชสื่อเทคโนโลยี  ในภาพรวมมีจํานวนของครูที่มีพฤติกรรมตามตองการสูงกวาเกณฑการ
ประเมินที่ตั้งไวจากการสอบถามความพึงพอใจของผูมีสวนเก่ียวของ ทั้งครูผูสอน  ผูบริหารและ
ผูปกครองนักเรียน  ตางมีความพึงพอใจตอกระบวนการดําเนินงานและประสิทธิผลที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียนและครูในระดับมาก  และมีความตองการใหมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพนี้ตอไป 
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            This evaluation purposes.Evaluation of efficiency at lower educational standards. 
Area Office of Elementary Surin, 1, with the aim to assess: 1) to evaluate the 
implementation process. Condition compared with the actual standard. It meets standards or 
not. 2) To evaluate the effectiveness of the project. The yield on the students and 
teachers.Both quantitative and qualitative.As to the objectives of the project or not. This 
assessment tool was used to collect data were an operational assessment, observation, 
interview. For satisfaction. And document. The data source is the students, teachers, 
administrators and parents of Ban PhuNongTakhrong soil and Kindergarten Samrongthap.  
            The evaluation of the implementation process of Ban Phudinnongtaklong showed 
that 1) The action plan is in accordance with the plan to work together. Documentation 
review.And packaging-related activities, performance improvement projects in the Action 
Plan 2553 2) Responsible for setting project According to the criteria of the Working 
Group.And responsible for the appointment of the memorandum of the meeting. Working 
group was appointed with the ability and responsibility, 3) The implementation of the plan. 
Be in accordance with the evidence of the activities in operational plans and pictures 
recording the meeting. Project documents are recorded each activity. And the schedule is a 
schedule table 4)How to organize activities to achieve. Be in accordance with the activities 
of academic competition. The activity of the project competition. And development activities 
to meet the learning needs of students and teachers. 5) The supervision, monitoring and 
evaluation in accordance with standard 3 / 4 threshold, because school can not evaluate the 
project in progress is not in accordance with a criteria but it is the standard 3 criteria were 
the administrators are. supervision and consulting closely on all activities. The book records 
the activities related to the development of teaching and learning. And are working to 
evaluate the project back to report to the Area Office Area 1 Elementary Surin summarized 
in an overview of the implementation process of Ban Phudinnongtaklong is the standard 
criteria. Consistent with data from the interviews, most parents said that Schools are good 
and beneficial activities to the students. Evaluation of the effectiveness of the production of 
students with behavior that were needed in critical thinking with students with behavior to 



82.1 percent as a result of the development of teacher learning.Adaptive learning and 
teaching process, causing the student production of the objectives of the project. The 
initiative has the number of students with behavior required an average 76.1 percent which 
is lower than 80 percent of the evaluation criteria. The thirst for knowledge and learning, 
through the process.With 67.7 percent of students with behavioral needs.Which is lower than 
80 percent of the evaluation criteria.The project activities.The number of students with 
behavior by 82.1 percent to more than 80 percent of the evaluation criteria.As a result of the 
activities of the school project.The use of media technology. The number of students with 
behavior by 67.2 percent to 80 percent lower than the evaluation criteria. In summary, Ban 
Phudinnongtaklong Yield of students according to the objectives of the project two aspects 
of critical thinking and project activities. Evaluate the effectiveness of the production of 
teachers found that teachers with more than 80 percent of the teaching and learning 
activities that focus on Learner-Center Education. And preparation of teaching both content 
and teaching methods.Environmental and atmospheric incentive motivation. Is there a way 
to reinforce student learning. Caring for individual students. And show compassion for the 
students thoroughly. Authentic materials to practice thinking, problem solving and the 
discovery of knowledge, but the events and situations for students to express creativity and 
thinking that there are only few. Students are encouraged to practice thinking and practice 
self-improvement. Promote exchange activities and to learn from observing the best and 
improve the student's impairment. Use a variety of learning resources and connect with real 
life experience. Teachers use technology in teaching media and diversity of expertise in 
media technologies. Thus, productivity is based teacher evaluation criteria. 
 Evaluation of the implementation process of the Kindergarten Samrongthap found 
that 1) the action plan is based on the criteria of the Working Group is responsible for the 
preparation of a project implementation plan. And activities contained in the Plan of Action 
2) is responsible for setting criteria are responsible for the appointment of project 
Coordinate. And activities planned. Those responsible for the appointment is appropriate to 
sacrifice time and 3) the implementation of the plan as the basis for signs of activity is 
consistent with the Plan. There is evidence as photographs and records of meetings. 
Working with the calendar is a table showing date, time, 4), how to organize activities to 
achieve the goal. According to the criteria are being encouraged to want to participate by 
providing reward and competition, 5) supervision. Monitoring and evaluation. Three criteria 
as the basis of 4 criteria is a documentation project A record of supervision, however, no 
evaluation of the project. After the project is estimated to offer Office Area Elementary Surin, 



1, but no evaluation in progress.In summary, the overall process operation of the 
Kindergarten Samrongthap.Is the standard criteria.Consistent with data from the interviews, 
most parents to see that Administrators and teachers to focus on projects and track 
individual student attention. Evaluation of the effectiveness of the production of students 
found that students in critical thinking with behavior to an average 81.1 percent which is 
higher than 80 percent of the evaluation criteria. However, due to the development of 
teaching capabilities of teachers. The result is shown to the students. The creative students 
with behavior to an average 81.7 percent.More than 80 percent of the evaluation criteria. 
The thirst for knowledge and learning, through a group of students with behavior to an 
average 83.5 percent which is higher than 80 percent according to the criterion of 
evaluation. The project activities with students with behavior to an average 93.6 percent, 
more than 80 percent of the evaluation criteria. The use of media technology to students 
with behavior on average 80.5 percent which is higher than 80 percent according to the 
assessment criteria. In summary, the productivity Samrongthap Kindergarten students to the 
objectives of the project on all sides. Evaluate the effectiveness of the production of 
teachers found that teachers with more than 94 percent of the teaching and learning 
activities that focus on students is significant. All teachers are preparing to teach both 
content and teaching methods. Environmental and atmospheric incentive motivation. Is there 
a way to reinforce student learning. Caring for individual students. And show compassion for 
the students thoroughly. Authentic materials to practice thinking, problem solving and 
knowledge discovery.The activities and situations for students to express creativity and 
thinking. Encourage students to practice thinking and practice self-improvement. Especially 
the promotion of exchange activities as well as learn from observing the best and improve 
the student's impairment. And a variety of learning resources and connect with real life 
experience. Media technology.The promotion of teaching seriously.Teachers with expertise 
in media technologies.The overall number of teachers to behave according to the criterion of 
the higher setting.For the satisfaction of the stakeholders.The teacher Administrators and 
parents.They are satisfied with the implementation process and efficiency that occur with 
students and teachers at a high level. And the project needs to be added to this 
performance. 
 
 

 
 



ประกาศคุณูปการ 
 
 งานประเมินครั้งนี้สําเร็จลุลวงไดดวยเมตตาและเสียสละเวลาในการใหคําปรึกษาแนะนําสั่ง
สอนของ รองศาสตราจารย ดร.สมสรร  วงษอยูนอย ประธานผูควบคุมปริญญานิพนธ รวมถงึการให
เทคนิควิธใีนการประเมินทําใหผูประเมินมีความรูความเขาใจที่ถูกตองในแนวคิดและวิธีการประเมิน
มากยิ่งขึ้นการประเมินโครงการทางการศึกษาในครั้งน้ีมีความสําคญัอยางยิ่งตอผูประเมิน ในดาน
การเพิ่มประสบการณในการประเมินเพื่อไดนําไปประยกุตใชในงานประเมินคุณภาพภายนอกและงาน
ที่เกี่ยวของกับการประเมินทางการศึกษาที่ผูประเมินตองรับผิดชอบตอไปในภายหนา  และขอกราบ
ขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรชัย มีชาญ  กรรมการควบคมุปริญญานิพนธ ที่ไดกรุณาให
คําแนะนําถึงประเด็นสําคญัในการประเมินครั้งนี้   
 นอกจากนี้ขอกราบขอบพระคุณทานรองศาสตราจารย ดร.โชติ เพชรชื่น ประธานกรรมการ
สอบปากเปลา และ อาจารย ดร.ราชันย บุญธิมา กรรมการสอบปากเปลา ที่กรณุาแนะนําแนวทางที่
ทําใหงานประเมินชิ้นน้ีมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น  และขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิทีก่รุณาสละเวลาเปน
ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือจนไดเครื่องมือที่มีความถูกตองสมบูรณนําไปใชในการเกบ็
ขอมูลไดอยางถูกตองตรงประเด็น  ขอกราบขอบพระคณุคณาจารยสํานักทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยาทุกทาน ที่กรุณาประสิทธิประสาทวิชาความรูใหผูประเมินสามารถนําความรูมาใชไดอยาง
เปนประโยชนสูงสุด 
 ขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยบุรินทร ทองแมน ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการศึกษา สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรนิทรเขต 1  ทานผูอํานวยการ
จิรศักดิ์ หลวงยีผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนบานภูดินหนองตะครองและทานผูอํานวยการสันติ 
บานแยม ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรยีนอนุบาลสําโรงทาบจังหวัดสุรินทร รวมถึงคณะครู 
ผูปกครองและนักเรียนที่กรณุาใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในการประเมินครั้งนี้
โดยเฉพาะคณะครู ที่ชวยเหลือในการเกบ็ขอมูลจนทําใหงานประเมินในครั้งนี้ลุลวงไปไดดวยดี 
 ขอขอบคุณเพ่ือนรวมรุนวิทยาการการประเมินรุน 3 และนองวิทยาการการประเมินรุน 4ทุก
คนที่ใหความชวยเหลือหวงใยดวยดีเสมอมาที่สําคัญย่ิง ขอขอบคุณกําลังใจและความหวงใยจาก
ภรรยาและลูกที่รักที่ทําใหงานประเมินในครั้งนี้ประสบผลสําเร็จดวยด ี   
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 ตามความในมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 กลาวไว
วา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บ
คาใชจาย จึงมีการกําหนดความที่สอดคลองกันในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
หมวดที่ 6 วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษานํามาปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ  
 ความในหมวด 6 ดังกลาวประกอบดวย 5 มาตรา ไดแกมาตราที่ 47 48 49 50 และ 51 
สรุปความวา ใหสถานศึกษาทุกระดับจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวยการ
ประกันคุณภาพภายในที่ดําเนินงานโดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาถือวาเปนสวนหนึ่งของ
การบริหารที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ืองใหมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอตอ
หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ เปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนา
การศึกษาในอนาคต และกําหนดใหมีการประกันคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)ทําหนาที่เปนหนวยงานในการพัฒนาเกณฑการ
ประเมินทําการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑและมาตรฐานที่กําหนดไว ผล
ที่ไดจากการประเมินจะนําเสนอตอหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของ และ
สาธารณชน 
 จากผลการประเมินภายนอกในรอบที่ 2 ระหวางป พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ.2551 พบวามีสถาน 
ศึกษาที่ไมผานการรับรองมาตรฐานจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
คิดเปนรอยละ 22.21 สวนใหญเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก อยูหางไกล ขาดแคลนในดานทรัพยากร
ทางการศึกษา และขาดแคลนอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยเฉพาะจากการประเมินผูเรียน
ในมาตรฐานดานผลสัมฤทธิ์ การคิดวิเคราะห ความสนใจใฝเรียนรู พบวามีสถานศึกษาที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐานดังกลาวนอยกวารอยละ 50ทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สํานัก
ทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.2552: 4)  
 กระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นถึงปญหาซึ่งเปนความจําเปนเรงดวนที่ตองเพ่ิมประสิทธิภาพ
สถานศึกษาใหมีความเขมแข็งยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูทั้งระบบใหทันสมัย มีความ
เขมแข็งทางวิชาการ และมีการบริหารจัดการสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิผล สามารถผานเกณฑ
การรับรองมาตรฐานในรอบตอไปไดในระดับดีขึ้นไป จึงไดมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนผูรับผิดชอบดําเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวา
เกณฑไดรับการสนับสนุนตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 (แผนฟนฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 
SP2) จากรัฐบาล  
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 วัตถุประสงคของโครงการคือ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการของสถาน 
ศึกษาที่มีผลการประเมินต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน เพ่ือยกระดับคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษาให
ผานเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก และเพื่อสงเสริมและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาใหเขมแข็ง โดยมีเปาหมาย คือสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองต่ํากวาเกณฑมาตรฐานจํานวน 7,790 แหง ผูเรียนในสถาน 
ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
จํานวน 1,947.500 คน ครูและผูบริหารในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสองต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน จํานวน 116,850 คน ในป 2553 นี้มีสถานศึกษา
ในโครงการทั่วประเทศ จํานวน 2, 930 โรงเรียน (สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.2552: 8)  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 1(สพทป.สร.1) เปนหนึ่งในสํานังาน
เขตทั่วประเทศที่มีสถานศึกษาขนาดเล็กระดับประถมศึกษาในสังกัด ซึ่งมีผลการประเมินต่ํากวเกณฑ 
มาตรฐานจํานวน 6 โรงเรียน(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต1.2552:ออนไลน) 
โดยมีผลสรุปจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 (2549-2553) ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ผลการประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศึกษาทีต่่ํากวาเกณฑมาตรฐานในสังกัด สพทป.  
     สร.1 
 

ที่ โรงเรียน ผลสรุปในภาพรวม มาตรฐานที่ไมไดรับรองคุณภาพ 
1 บานยางเตี้ย ไมไดมาตรฐาน มาตรฐานที่ 5 
2 บานโชกเหนือ ไดมาตรฐาน มาตรฐานที่ 4 5 และ 6 
3 อนุบาลสําโรงทาบ ไมไดมาตรฐาน มาตรฐานที่ 4 5 9 และ 12 
4 บานผือ ไมไดมาตรฐาน มาตรฐานที่ 10 และ 13 
5 บานภูดินหนองตะครอง ไมไดมาตรฐาน มาตรฐานที่ 3 4 9 11 และ 13 
6 บานโคกกรวด ไมไดมาตรฐาน มาตรฐานที่ 4 5 6 7 8 9 10 11และ13 

 
  ที่มา: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). (2553: 
ออนไลน).  
 ผูประเมินจึงมีความสนใจทําการประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวา
เกณฑ โดยเปนการประเมินกระบวนการดําเนินงานโครงการและประสิทธิผลของโครงการที่เกิดจาก
กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพผูเรียน ครูและผูบริหาร ในโรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบอําเภอสําโรง
ทาบและโรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง อําเภอเขวาสินรินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทรเขต 1 จังหวัดสุรินทร เนื่องจากเปนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่เปดสอน
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ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปที่ 6 เหมือนกัน โรงเรียนอ่ืนในโครงการเปนโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ทั้งน้ีมุงประเมินโครงการในดานการเสริมสรางการเรียนรูตามศักยภาพของผูเรียน และการ
เพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนรู ครูและผูบริหารสถานศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลของโครงการที่เกิดจากการดําเนินการกิจกรรม เพ่ือใหทราบวา
ผลผลิตของโครงการ เปนไปตามความคาดหวังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร
เขต 1 และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือไมโดย โครงการตั้งความคาดหวังไววา
หลังจบโครงการแลว 1).สถานศึกษาที่มีผลการรับรองต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน สามารถผานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกในรอบถัดไป 2)ยกระดับความสามารถผูเรียนดานการคิดวิเคราะห คิดริเร่ิม
สรางสรรค รวมถึงการใฝเรียนรูผานกระบวนการทํางานกลุม(Group Activities) และการทําโครงงาน 
(Project-based Learning) 3)เพ่ิมศักยภาพครูและผูบริหารใหสามารถจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ จัดการเรียนรูแบบคละชั้น (Multi Grade Classroom Learning) ตามบริบทของสถานศึกษา 
สามารถจัดการเรียนรูโดยอาศัยโครงงาน ใชสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ิมประสิทธิภาพการสอน บูรณาการ
การเรียนรูในชั้นเรียนใหเขาถึงการดําเนินชีวิตจริง พัฒนาเครือขายการเรียนรู รวมทั้งใชผลการวิจัย
ในชั้นเรียนเปนฐานการพัฒนาผูเรียน (สํานักทดสอบทางการศึกษา, สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.2552: 21) 
 ผลจากการประเมินครั้งน้ีจะเปนประโยชนตอโรงเรียนบานภูดินหนองตะครองและโรงเรียน
อนุบาลสําโรงทาบ ทําใหโรงเรียนไดทราบถึงประสิทธิผลของโครงการหลังจากไดดําเนินกิจกรรม
มาแลวระยะหนึ่ง สารสนเทศที่ไดสามารถนํามาปรับปรุงการดําเนินการในครั้งตอไป นอกจากนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 1ยังไดทราบปญหาอุปสรรคของการจัด
กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพผูเรียน ครูและผูบริหาร สามารถนําขอมูลที่คนพบนี้ไปปรับปรุงแกไข
การดําเนินงานของโครงการในสถานศึกษาอื่นๆในสังกัด สอดคลองกับที่ เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี 
(2548: 93-95) ไดกลาววาประโยชนที่ไดจากการประเมินชวยใหไดขอมูลซ่ึงเปนสารสนเทศที่มีคุณคา
สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยจะเปนขอมูลชี้นําใหโครงการดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และ ชวยใหทราบถึงผลผลิตของโครงการทั้งในดานที่พึงประสงคและไมพึงประสงคควบคูกัน
ไป ชวยใหไดขอมูลปอนกลับจากผูรับบริการ ทําใหทราบถึงขอจํากัดและปญหาตางๆในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือนํามาปรับปรุงโครงการ ตลอดจนเพื่อกอใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางผูใหและ
ผูรับบริการ หวังเปนอยางยิ่งวาการวิจัยประเมินครั้งน้ีจะเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาเห็นความสําคัญถึงการบริหารงาน
อยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดประสิทธิผล และเปนแนวทางแกหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเพื่อเปนขอมูลสําหรับผูบริหาร
โรงเรียน ในการวางแผนบริหารงานอยางเหมาะสมและไดประสิทธิผลสูงสุดตอไป 
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จุดประสงคของการประเมิน 

 ในการประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑ ของสํานักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 1 ครั้งนี้ผูประเมินไดตั้งจุดประสงคไวดังนี้ 
  1. เพ่ือประเมินกระบวนการดําเนินงาน(Process)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่
ต่ํากวาเกณฑ ในความรับผิดชอบของ สํานักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 1 ที่ดําเนิน
โครงการในโรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง และโรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ วาเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานดานกระบวนการที่ประยุกตมาจากวัตถุประสงคของโครงการหรือไม 
 2. เพ่ือประเมินประสิทธิผลของโครงการ ที่คาดหวังในผลผลิตดานนักเรียน ผลผลิตดานครู
และผูบริหาร ของโรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง และโรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ ทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ วาเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม 
 

ความสําคัญของการประเมิน 
 1. ผลการศึกษาคนควาจะเปนประโยชนกับบุคลากรของโรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง
โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารโรงเรียน ทําใหทราบถึงผลการเพิ่ม
ประสิทธิภาพผูเรียน ครูและผูบริหาร และเทียบผลการประเมินตามมาตรฐานของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา วาเปนไปตามความคาดหวังในดานการเพิ่มระดับคุณภาพ
เพ่ือใหผานการประเมินภายนอกในรอบตอไปหรือไม 
 2. ผลการศึกษาคนควาจะเปนประโยชนตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของผูบริหารใชใน
การวางแผนการดําเนินงานดานการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางตอเน่ือง รวมทั้ง
สนับสนุน และสงเสริมเพ่ือใหเกิดผูเรียนมีคุณภาพตามที่คาดหวัง 
 3.  ผลการศึกษาคนควาจะเปนประโยชนตอครูและผูบริหารสถานศึกษา ใหไดทราบผลการ
พัฒนาตนเองที่เปนผลผลิตจากการดําเนินงานโครงการดังกลาว วาเปนไปตามความคาดหวังของ
โครงการหรือไม สงผลตอผูเรียนไดมากนอยเพียงใด 
 4.  ผลการศึกษาคนควาจะเปนประโยชนตอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทรเขต 1 และหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาปรับปรุง
กระบวนการบริหารทางการศึกษา เปนขอมูลในการรายงานการติดตามผล เพ่ือพัฒนาโรงเรียนใหมี
คุณภาพมาตรฐานอยางตอเน่ืองตอไป 

 
ขอบเขตของการประเมิน 
 การวิจัยครั้งน้ีมุงที่จะประเมินกระบวนการ และประสิทธิผลของของโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน ในการดําเนินงานกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ
ดานผูเรียน ครู และผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง และโรงเรียนอนุบาล
สําโรงทาบ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 1  
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 แหลงขอมูลที่ใชในการประเมิน 
 การประเมินครั้งน้ีใชวิธีการเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลในโรงเรียน ทั้ง 2 แหง ดังน้ีคือ 
โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง อําเภอเขวาสินรินทร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน ครูผูสอน
ระดับประถมศึกษา 6 คน นักเรียนระดับประถมศึกษา 125 คน และผูปกครองนักเรียนประถมศึกษา 
95 คน โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ อําเภอสําโรงทาบ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา 1 คนครูผูสอน
ระดับประถมศึกษา 13 คน นักเรียนระดับประถมศึกษา 225 คน และผูปกครองนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 180 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. แหลงขอมูลที่ใชในการสังเกตแบบไมมีสวนรวม(Non-participant observation) 
จําแนกเปนรายโรงเรียนดังน้ี  
  1.1  โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 จํานวน 
65 คน ครูผูสอน จํานวน 6 คน  
  1.2  โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 จํานวน 125 
คน ครูผูสอน จํานวน 13 คน 
 2. แหลงขอมูลที่ใชในการสัมภาษณแบบมีโครงสราง(Structured Interview) จําแนก
เปนรายโรงเรียนดังนี้ 
  2.1  โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง ไดแก นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 
(ชวงชั้นที่ 2)โดยแบงตามระดับชั้นไดดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 19 คน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 19 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 21 คน ครู จํานวน 6 คน 
ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน และ ผูปกครองนักเรียน จํานวน 30 คน 
  2.2  โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ ไดแก นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 (ชวง
ชั้นที่ 2)โดยแบงตามระดับชั้นไดดังน้ี ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 คน ระดับชั้นประถมศึกษาป
ที่ 5 จํานวน 30 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 37 คน ครู จํานวน 13 คน ผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 1 คน และ ผูปกครองนักเรียน จํานวน 30 คน 
 3. แหลงขอมูลที่ใชในการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง โดยมีจุดประสงคเพ่ือสอบถาม
ในดานกระบวนการดําเนินงานของโครงการ โดยสัมภาษณ ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และ
นักเรียน ของทั้งสองโรงเรียน 
 4. แหลงขอมูลที่ใชในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ จําแนกเปนรายโรงเรียน
ดังนี้  
  4.1  โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง ไดแก ครู จํานวน 6 คน ผูบริหารสถานศึกษา 
จํานวน 1 คน และผูปกครองนักเรียน จํานวน 40 คน  
  4.2  โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ ไดแก ครู จํานวน 13 คน ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 
1 คน และผูปกครองนักเรียน จํานวน 80 คน 
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 ประเด็นการประเมิน 
 1. การประเมินกระบวนการดําเนินงานของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวา
เกณฑ โดยพิจารณาจาก 1) แผนการดําเนินงานของโครงการ 2)การกําหนดผูรับผิดชอบโครงการ 3)
มีการดําเนินงานตามแผนหรือไม 4)มีวิธีจัดกิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมายหรือไม และ 5)ดานการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 2. ประสิทธิผลของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑ โดยพิจารณา
จาก ผลผลิตของโครงการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในดานนักเรียน ครูและผูบริหาร  
 3. ความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของ(Stakeholder) ที่มีตอกระบวนการดําเนินงาน และ
ผลผลิตดานนักเรียนของโครงการ  

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. การประเมินโครงการ (Project Evaluation) หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวม
ขอมูล และวิเคราะหขอมูลหลักฐาน และตัดสิน กระบวนการดําเนินงานและประสิทธิผลของโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน เพ่ือใหเห็นคุณภาพของกระบวนการ
ดําเนินงานและประสิทธิผลของโครงการ โดยอางถึงมาตรฐานการศึกษาของ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ) ในรอบที่ 2 เพ่ือใหเห็นผลที่สอดรับกับความคาดหวัง
ของโครงการ สารสนเทศที่ไดจะนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินโครงการ เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิผลตามเปาหมายของโครงการที่ตั้งไว 
  2. ประสิทธิผลของโครงการ (Effectiveness) หมายถึง ผลผลิตของโครงการที่เกิดจาก
กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพดานนักเรียน ครูและผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย ผลผลิตดาน
นักเรียน และ ผลผลิตดานครูและผูบริหาร 
 3. ผลผลิตดานนักเรียน หมายถึง ผลผลิตในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของนักเรียนที่
เกิดจากกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักเรียนในโครงการ และมีประสิทธิผลเปนไปตาม
ความคาดหวังของโครงการ ดังนี้  
  3.1  ผลผลิตในเชิงคุณภาพ ไดแก นักเรียนมีคุณภาพตามความคาดหวังของโครงการ
กลาวคือ มีความสามารถทางการคิดวิเคราะห คิดริเร่ิมสรางสรรค มีกิจกรรมโครงงาน ใฝรูใฝเรียน มี
ทักษะกระบวนการในการทํางานกลุม และสามารถใชสื่อเทคโนโลยีในการศึกษาคนควาได  
  3.2  ผลผลิตในเชิงปริมาณ ไดแก นักเรียนที่มีคุณภาพตามความคาดหวังของโครงการ
นั้น มีจํานวนตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป  
 4. ผลผลิตดานครู และผูบริหาร หมายถึง ผลผลิตในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของครู
ที่เกิดจากการพัฒนาศักยภาพดวยกิจกรรมของโครงการ ดังนี้ 
  4.1  ผลผลิตในเชิงคุณภาพ ไดแก ครูมีความสามารถตามความคาดหวังของโครงการ 
คือ มีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สามารถจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 
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จัดการสอนดวยกิจกรรมโครงงาน สามารถใชสื่อเทคโนโลยีประกอบการสอน หมายรวมถึงดาน
ผูบริหาร ที่มีสวนในการจัดการใหเกิดกิจกรรมดังกลาว และมีการบริหารจัดการใหเกิดกระบวนการที่
มีคุณภาพและมีความเหมาะสมในการดําเนินงานโครงการ 
  4.2  ผลผลิตเชิงปริมาณไดแก ครูที่มีความสามารถตามความคาดหวังของโครงการมี
จํานวนมากกวา รอยละ 80 สวนใน 
 5. กระบวนการดําเนินงานของโครงการ หมายถึง ความมีขั้นตอนอยางเปนระบบของ
โครงการ มีการวางแผนและดําเนินงานตามแผน มีการกําหนดผูรับผิดชอบ มีวิธีการจัดกิจกรรมที่
กอใหเกิดการบรรลุตามความคาดหวัง มีการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือให
เกิดประสิทธิผลตามความคาดหวังของโครงการ 
  6. เกณฑมาตรฐานดานกระบวนการดําเนินงาน หมายถึง เกณฑที่ใชในการประเมิน
กระบวนการดําเนินงานของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑ โดยนําสภาพจริง
มาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานที่ไดจากการประยุกตใชวัตถุประสงคของโครงการมาเปนเกณฑ 
และมีความสอดคลองกับการประเมินภายนอกในดานความตระหนัก(Awareness)และความพยายาม
(Attempt)ของสถานศึกษา ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
  6.1  เกณฑมาตรฐานดานแผนการดําเนินงาน  ประกอบดวย  1) มีการประชุม
ปรึกษาหารือ จัดทําแผนการดําเนินงานรวมกัน มีเอกสารตรวจสอบได 2) มีการบรรจุกิจกรรมตาม
แผนไวในแผนปฏิบัติการประจําป 
   6.2  เกณฑมาตรฐานดานการกําหนดผูรับผิดชอบโครงการ ประกอบดวย 1) มีการ
แตงตั้งบุคลากรและกําหนดหนาที่รับผิดชอบโครงการไวอยางชัดเจน 2) ผูรับผิดชอบโครงการมีความ
เหมาะสม และมีความรับผิดชอบในหนาที่ 
   6.3  เกณฑมาตรฐานดานการดําเนินงานตามแผน ประกอบดวย 1) มีการจัดกิจกรรม
ตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว 2) มีรองรอยและหลักฐานในการจัดกิจกรรมตามแผน 3)จัดทํา
ปฏิทินปฏิบัติการเพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 
   6.4  เกณฑมาตรฐานดานวิธีจัดกิจกรรมที่ทําใหบรรลุผลตามเปาหมาย ประกอบดวย 1) 
มีการสรางแรงจูงใจใหนักเรียนและบุคลากรอยากเขารวมกิจกรรม 2)มีกิจกรรมที่ตรงตามความ
ตองการของกลุมเปาหมาย 
   6.5  เกณฑมาตรฐานดานการนิเทศติดตาม และประเมินผล ประกอบดวย 1)ผูบริหารมี
ความสนใจและใหความสําคัญในการนิเทศติดตาม 2)มีสมุดนิเทศและมีการบันทึกการนิเทศติดตาม 
3)มีการประเมินผลระหวางโครงการและหลังจบโครงการ 4)รายงานผลการดําเนินงานใหผูเกี่ยวของ
ทราบ  
 7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน หมายถึง 
โครงการ ของกระทรวงศึกษาธิการ เปน 1 ในโครงการการศึกษาไทยเขมแข็ง ระยะที่ 2 (SP2) ใน
ปงบประมาณ 2553 ดําเนินงานโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมอบหมายให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 1 ดําเนินโครงการในโรงเรียนประถมศึกษา
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ขนาดเล็กที่ไมไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) โดยมีโรงเรียนในโครงการของเขตพื้นที่ดังกลาวจํานวน 6
โรงเรียน  
 8. โรงเรียนในโครงการ หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทรเขต 1 ที่ไมไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ และเปนแหลงขอมูลในประเมิน
ครั้งน้ี ไดแก โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง อําเภอเขวาสินรินทร และ โรงเรียนบานอนุบาลสําโรง
ทาบ อําเภอสําโรงทาบ  
 9.  กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพดานผูเรียน ครูและผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง 
กิจกรรมของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑ ที่จัดขึ้นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผูเรียน 
ครู และ ผูบริหาร ซึ่งเปนผลผลิตของโครงการ ใหมีคุณภาพตามที่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
สถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑคาดหวัง 
 10. ผูมีสวนเกี่ยวของ หมายถึง กลุมผูดําเนินการ ผูรับผลประโยชน และผูรับผลกระทบ 
ดังน้ี ผู จัดการศึกษา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผูที่ไดรับ
ผลประโยชนโดยตรง ไดแก นักเรียน ผูปกครองนักเรียน ผูไดรับผลกระทบ ไดแก ชุมชน  

 
กรอบแนวคิดในการประเมิน 
 ในการประเมนิกระบวนการดําเนินงานและประสทิธิผลของโครงการเพิ่มประสิทธภิาพ
สถานศึกษาทีต่่ํากวาเกณฑมาตรฐาน โดยมุงประเมินกระบวนการดําเนินงานและประสิทธิผลของ
โครงการที่เกดิจากกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพผูเรยีน ครูและผูบริหารสถานศกึษา ผูประเมินจึงได
กําหนดกรอบแนวทางการประเมินไวตามตาราง 2 ดังนี้ 
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ตาราง 2 กรอบแนวทางการประเมิน 
 

วัตถุประสงค 
การประเมิน 

ประเด็น/ 
ส่ิงที่มุงประเมิน 

แหลงขอมูล/ 
ผูใหขอมูล 

เครื่องมือ/การ
เก็บรวบรวม

ขอมูล 

การวิเคราะห
ขอมูล 

เกณฑการ
ประเมิน 

1.1 แผนการ
ดําเนินงาน 
 

-แผนปฏิบัติการ
สถานศึกษาป 
2553-2554 

1.2 การกําหนด
ผูรับผิดชอบ 
 

-แฟมสะสมงาน
ครู 
-รายงานการ
ประเมินผล 
โครงการ 

1.3 การดําเนิน 
งานตามแผน 
 

-แนวปฏิบัติหรือ
คูมือการจัด
กิจกรรม 

1.4 วิธีการจัด
กิจกรรมที่
กอใหเกิดการ
บรรลุผลตาม
ความคาดหวัง 

-บันทึกประชุม 
ภาพถาย หรือ 
วีดิทัศน 

1.เพ่ือประเมิน
กระบวนการ 
ของโครงการ
เพ่ิมประสิทธิ 
ภาพสถานศึกษา 

ที่ต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน ใน
การเสริมสราง
การเรียนรูตาม
ศักยภาพของ
ผูเรียน และการ
เพ่ิมศักยภาพ
การจัดการ
เรียนรู ครูและ
ผูบริหาร 

1.5 การนิเทศ 
กํากับ ติดตาม
และประเมินผล
โครงการ 

-บันทึกการ
นิเทศ ติดตาม 

-สัมภาษณ ครู
และผูบริหาร 
-แบบประเมิน
กระบวนการ
ดําเนินงาน 
-แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ของครู  
-แบบศึกษาเอก 
สาร 
 
 
 
 
 
 

-วิเคราะหเน้ือหา 
-กระบวนการ
ดําเนินงานที่
เกิดขึ้นจริง
เปนไปตาม
เกณฑมาตร 
ฐาน 
-ระดับความพึง
พอใจของผูมี
สวนเกี่ยวของ 
-รองรอยการจัด
กิจกรรมที่พบใน
แหลงขอมูล 

-กระบวน 
การดําเนิน 
งานเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน
มากกวารอยละ 
80 
 
-เกณฑการ
ประเมินความพึง
พอใจ 
4.51-5.00 มาก
ที่สุด 
3.51-4.50 มาก 
2.51-3.50 ปาน
กลาง 
1.51-2.50 นอย 
1.00-1.50 นอย
ที่สุด 
 
-มีรองรอยการ
จัดกิจกรรม  

2.เพ่ือประเมิน
ประสิทธิผลของ
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

สถานศึกษาที่ต่ํา
กวาเกณฑ
มาตรฐาน ใน
การเสริมสราง
การเรียนรูตาม
ศักยภาพของ
ผูเรียน และการ 

2.1 ความ 

สามารถของ
ผูเรียนในดานคิด
วิเคราะห 
คิดริเร่ิมสราง 
สรรค 
2.2 ความใฝ
เรียนรูผาน 

กระบวนการ 

ทํางานกลุม การ
ทําโครงงาน 

-แฟมสะสมงาน
นักเรียน 
-โครงงาน 
-ชั้นเรียน
หองสมุด 
 

-สัมภาษณ 
ผูปกครองนัก 
เรียน ครูและ
ผูบริหาร 
-สัมภาษณนัก 
เรียน 
-แบบสังเกต
นักเรียน 
-แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ของครูและ 

-การแจกแจง
ความถี่ 
-คาเฉล่ีย 
-จํานวนนักเรียน
ที่มีพฤติกรรมที่
ตองการ 
 

-นักเรียนจํานวน
ตั้งแตรอยละ 80
ขึ้นไปท่ีมี
พฤติกรรม 
ที่ตองการ 
-เกณฑการ
ประเมินความพึง
พอใจ 
4.51-5.00 มาก
ที่สุด 
3.51-4.50 มาก 
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ตาราง 2(ตอ) 
 

วัตถุประสงค 
การประเมิน 

ประเด็น/ 
ส่ิงที่มุงประเมิน 

แหลงขอมูล/ 
ผูใหขอมูล 

เครื่องมือ/การ
เก็บรวบรวม

ขอมูล 

การวิเคราะห
ขอมูล 

เกณฑการ
ประเมิน 

เพ่ิมศักยภาพ
การจัดการ
เรียนรู ครูและ
ผูบริหาร 

การใชส่ือ
เทคโนโลยี 
-ผลผลิตเชิง
ปริมาณ และ
ผลผลิตเชิง
คุณภาพ 
-เปนไปตาม
วัตถุประสงค 
-ความพึงพอใจ
ของผูมีสวน
เกี่ยวของ 

 ผูบริหารที่มีตอ
นักเรียน 
-แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ของผูปกครอง
นักเรียน 
 

 
 

2.51-3.50 ปาน
กลาง 
1.51-2.50 นอย 
1.00-1.50 นอย
ที่สุด 

2.เพ่ือประเมิน
ประสิทธิผลของ
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
สถานศึกษาที่ต่ํา
กวาเกณฑ
มาตรฐาน ใน
การเสริมสราง
การเรียนรูตาม
ศักยภาพของ
ผูเรียน และการ
เพ่ิมศักยภาพ
การจัดการ
เรียนรู ครูและ
ผูบริหาร 

2.3 ครูที่มีความ 

สามารถในการ
จัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปน
สําคัญ จัดการ
เรียนรูแบบคละ
ชั้น จัดกิจกรรม
โครงงาน การใช
ส่ือเทคโนโลยี 
-ผลผลิตเชิง
ปริมาณ และ
ผลผลิตเชิง
คุณภาพ 
-เปนไปตาม
วัตถุประสงค 
 

-แผนจัดการ
เรียนรูแตละกลุม
สาระ 
-บันทึกหลังสอน 
-กิจกรรมการ
เรียนการสอน 
-เอกสารโครง 
งาน 
-บันทึกการเขา
รับการอบรม 
-ครู ผูบริหาร 

-แบบศึกษา
เอกสาร 
-แบบสัมภาษณ 
แบบสังเกต 
 

-จํานวนครูที่
ความสามารถ
ตามประเด็นการ
ประเมิน 

-ครูจํานวนรอย
ละ 80 ขึ้นไปมี
ความ 

สามารถตาม
ประเด็นการ
ประเมิน 
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กระบวนการดําเนินงาน 

ประสิทธิผลของโครงการ 

เกณฑมาตรฐาน 

1) ดานแผนการดําเนินงาน 
2) ดานการกําหนดผูรับผิด 
ชอบโครงการ 
3) ดานการดําเนินงานตาม
แผน 
4) ดานวิธีจัดกิจกรรมใหบรรลุ
ตามเปาหมาย 
5) ดานการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

สภาพจริง 

โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง 
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1) นักเรียนมีความสามารถดานการคิด
วิเคราะห คิดริเร่ิมสรางสรรค มีทักษะในการ
ทํางานกลุม ทักษะในกิจกรรมโครงงาน รูจัก
ใชส่ือเทคโนโลย ี
2) ครูสามารถจัดการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ สามารถจัดกระบวนการเรียนการ
สอน สามารถใชส่ือเทคโนโลย ี
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ิตเ
ชิง
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 1) รอยละของนักเรียนที่เปนไปตามความ
คาดหวัง 
2) รอยละของครูที่เปนไปตามความ
คาดหวัง 

 

โรงเรียนบานอนุบาลสําโรงทาบ 

ความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการประเมิน 
 
 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 ในการประเมินคร้ังนี้ ผูประเมินไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตาม
หัวขอตอไปนี้ 
 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑ 
  1.1 ความเปนมาของโครงการ 
  1.2 วัตถุประสงคของโครงการ 
  1.3 เปาหมายของโครงการ 
  1.4 ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ 
  1.5 การดําเนินโครงการ 
  1.6 กลุมเปาหมายและเกณฑการคัดเลือกกลุมเปาหมาย 
  1.7 ระยะเวลาดําเนินการ 
  1.8 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพผูเรียน ครูและผูบริหารสถานศึกษา 
  1.9 แนวทางการดําเนินงานของโครงการ ในกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพดานผูเรียน 
ครู และผูบริหารสถานศึกษา 
   1.10 ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 2. แนวคิดและรูปแบบการประเมินโครงการ 
  2.1 ความหมายของการประเมินโครงการ 
  2.2 จุดมุงหมายของการประเมินโครงการ 
  2.3 ประเภทของการประเมินโครงการ 
  2.4 รูปแบบการประเมินโครงการ  
 3. การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  3.1 ความเปนมา ความหมาย ความสําคัญของการประเมินคุณภาพภายนอก 
  3.2 มาตรฐาน ตัวชี้วัดและเกณฑที่ใชในการประเมินคุณภาพภายนอก 
  3.3 วิธีการประเมินและการรับรองมาตรฐาน 
 4. บทสรุปสําหรับผูบริหารในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ป 2549 โรงเรียนบาน
ภูดินหนองตะครอง และโรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ 
 5. การเสริมสรางการเรียนรูตามศักยภาพของผูเรียน 
 6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 



1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
 1.1 ความเปนมาของโครงการ 
 จากขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของไทยซึ่งประเมินโดยองคกรภายนอก ใน
ปจจุบันมีหลักฐานยืนยันไดวา คุณภาพการศึกษาทั้งดานผูเรียนและดานการบริหารสถานศึกษามี
หลายสวนที่ตองปรับปรุงและพัฒนาอยางเรงดวน อาทิ  
 ผลการประเมินจากโครงการศึกษาสํารวจความรู และทักษะของนักเรียนกลุมอายุ 15 ป ซึ่ง
เปนวัยจบการศึกษาภาคบังคับ (Program for International Students Assessment: PISA) ใน
ประเทศสมาชิก OECD (องคกรเพื่อความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ) ซึ่งวัดทักษะการอาน 
ความรูทางวิทยาศาสตร และความรูทางคณิตศาสตร พบวา นอกจากเด็กไทยจะไดคะแนนเฉลี่ยจาก
การวัดทั้ง 3 ดานอยูในชวงรั้งทาย จากประเทศที่เขารวมโครงการประเมิน 57 ประเทศ แลว ยังพบวา 
ผลการประเมินมีแนวโนมต่ําลง  
 ผลการประเมินของนักเรียนเม่ือจบชวงชั้น ป.3 โดยสํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ป.6, ม.3 และ ม.6 จากการทดสอบระดับชาติ O-NET 
(Ordinary National Education Test) โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 
ในชวงปการศึกษา 2549-2552 พบวา คะแนนเฉลี่ยของแตละวิชาเกือบทั้งหมดไมถึงรอยละ 50 
ยกเวนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น ป.6 (ปการศึกษา 2551) และวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้น 
ม.6 ที่เกินรอยละ 50 แตก็เกินเพียงเล็กนอย วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษเปน
วิชาที่ตองเรงยกระดับอยางเรงดวน และเม่ือพิจารณาแนวโนมของผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ทั้ง 5 วิชา จําแนกเปนรายวิชาในทุกระดับชั้น พบวา อยูในภาวะคงที่ มีเพิ่มขึ้นบางก็เพียงเล็กนอย  
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553) โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
การประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองตั้งแต พ.ศ. 
2549 จนถึง ปพ.ศ. 2551 จากวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา มีสถานศึกษาที่ไมผานการรับรองมาตรฐาน
ทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4,322 แหงจากสถานศึกษาที่เขารับการประเมิน
จํานวน 20,373 แหง คิดเปนรอยละ 22.21 และมีแนวโนมวาจะเพิ่มขึ้น เน่ืองจากสถานศึกษาที่จะรับ
การประเมินขณะนี้เปนสถานศึกษาที่มีขนาดเล็ก อยูหางไกล มีความขาดแคลนดานทรัพยากรที่
จําเปนและสื่ออุปกรณที่ทันสมัยที่จะชวยลดภาระงานที่ไมเกี่ยวของกับการสอนใหครูได ในจํานวน
สถานศึกษาที่ไมผานการรับรองนี้ พบวา ดานผูเรียน มาตรฐานที่ 4 การคิดวิเคราะห มาตรฐานที่ 5 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมาตรฐานที่ 6 การใฝเรียนรู ดานครูมาตรฐานที่ 9 การสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ และมาตรฐานที่12 สถานศึกษาดานการสงเสริมการจัดการเรียนรู มาตรฐานที่ 13การ
พัฒนาหลักสูตร มีคุณภาพระดับดีขึ้นไปไมถึงรอยละ50 ของจํานวนสถานศึกษาทั้งหมด 
  กระทรวงศึกษาธิการไดมอบหมายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอ
งบประมาณ ป 2553-2555 ตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 (แผนฟนฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2: 
2553-2555) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาใหมีความเขมแข็ง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
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และการเรียนรูทั้งระบบใหทันสมัย มีความเขมแข็งทางวิชาการ และบริหารจัดการสถานศึกษาได
อยางมีประสิทธิผล สามารถผานเกณฑการรับรองมาตรฐานในรอบถัดไปไดในระดับดีขึ้นไป 
  
 1.2 วัตถุประสงคของโครงการ  
 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินต่ํา
กวาเกณฑมาตรฐาน  
 2. เพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษาใหผานเกณฑมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายนอก  
 3. เพื่อสงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหเขมแข็ง  
  
 1.3 เปาหมายของโครงการ 
 ภายในป พ.ศ.2553 ถึง พ.ศ.2555 โครงการไดตั้งเปาหมายไวดังนี้ 
 1. สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ต่ํา
กวาเกณฑมาตรฐาน จํานวน 7,790 แหง  
 2. ผูเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสองต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน จํานวน 1,947,500 คน  
 3. ครูและผูบริหารในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสองต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน จํานวน 116,850 คน 
  
 1.4 ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ 
 1. ผูเรียนทุกคนไดรับการชวยเหลือดานปจจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาการเรียนรูพอเพียง และ
ไดรับโอกาสในการสงเสริมเพื่อการเรียนรูตามความสนใจและความถนัด สงผลใหผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกตามมาตรฐานที่ 4 5 และ 6 อยูระดับดีขึ้นไปในรอบถัดไป  
 2. ครูผูสอนทุกคนมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนเพียงพอ มีหนวยการเรียนรูบูรณาการ
ที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาขนาดเล็ก ใชเทคนิคการจัดการเรียนรูที่อาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกส
เสริม ใชโครงงานและกิจกรรมกลุม เพื่อแกปญหาการสอนที่ตนไมชํานาญ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การสอน พัฒนาวิชาชีพจากงานวิจัยในชั้นเรียน สงผลใหผลการประเมินคุณภาพภายนอกตาม
มาตรฐานที่ 9 อยูในระดับดีขึ้นไปในรอบถัดไป 
 3. ผูบริหารสถานศึกษาทุกแหงบริหารจัดการโดยมีภาวะผูนํา สนับสนุนสงเสริมการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและการพัฒนาหลักสูตร ชุมชนและเขตพื้นที่การศึกษาเขามามีสวนรวม 
มีระบบงานที่บริหารจัดการโดยใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน และมีระบบการประกัน
คุณภาพที่เขมแข็ง สงผลใหผลการประเมินคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานที่ 12 และ 13 อยูใน
ระดับดีขึ้นไปในรอบถัดไป 
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 4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการสงเสริมและรวมพัฒนาสถานศึกษาทุกแหง โดย
มีเครือขายการบริหารจัดการคุณภาพที่เปนระบบ ชวยเหลือเกื้อกูลกันและกัน มีการนิเทศติดตามโดย
อาศัยเทคนิคชี้แนะพาทํา (Coaching & Counseling) ใหสถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการติดตามและประเมินคุณภาพผูเรียนและสถานศึกษา รวมถึงพัฒนาองค
ความรูอยางตอเน่ือง 
  
 1.5 การดําเนินงานโครงการ 
 แนวทางการจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพของครูและผูบริหารและเพิ่มคุณภาพการเรียนรู
ของผูเรียนน้ัน มีดังตอไปนี้  
 1.  การดําเนินการพัฒนา เปนการดําเนินการรวมกันระหวางผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษา 
ศึกษานิเทศก และผูบริหารสถานศึกษาเพื่อใหสามารถกําหนดแผนพัฒนาที่เปนระบบ มีการพิจารณา
ทรัพยากรที่ใชรวมกัน และดําเนินการรวมกันภายในเขตพื้นที่การศึกษา  
 2.  การกําหนดเปาหมายที่แสดงในแผน เน่ืองจากโครงการนี้เปนโครงการที่มีระยะเวลาใน
การดําเนินงาน 3 ป (พ.ศ. 2553- 2555) แตตองการใหเกิดการดําเนินงานที่มีผลยั่งยืน สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษารวมทั้งสถานศึกษาจะกําหนดเปาหมายในการพัฒนาเพื่อใหสามารถบรรลุตาม
เปาหมายโดยตั้งอยูบนความเปนไปไดในการพัฒนาของแตละสถานศึกษา โดยเฉพาะเปาหมายดาน
คุณภาพผูเรียนน้ัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษากําหนดเปาหมายไว คือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยของผูเรียนในแตละกลุมสาระควรเพิ่มขึ้นรอยละ 2.5 ของผลการประเมินระดับชาติ
ตอป และตองผานเกณฑมาตรฐานที่ 5 ภายในปการศึกษา 2555  
 3.  การใชทรัพยากรที่จําเปนรวมกัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจะ
รวมกันศึกษาความเปนไปไดในการที่จะใชทรัพยากรรวมกันตามความเหมาะสม เพื่อใหงบประมาณ
ที่ลงทุนไปคุมคา เชน บริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กในรูปของกลุมโรงเรียนโดยใหสถานศึกษา
ที่มีความพรอมสูงเปนศูนยกลาง ใชการเรียนทางไกลผานดาวเทียม เชิญผูรูในชุมชนมาสอนผานสื่อ 
วีดิทัศนเพื่อใหสอนพรอมกันไดหลายแหง เปนตน 
  
 1.6 กลุมเปาหมายและเกณฑการคัดเลือกกลุมเปาหมาย 
 เกณฑการคัดเลือกกลุมเปาหมาย 
 พิจารณาสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง ที่ต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานทุกแหงเปนกลุมเปาหมายในการดําเนินงาน เรียงตามปที่ไดรับการประเมินและตามลําดับ
คาเฉลี่ยผลการประเมินจากมากไปหานอย ดังแสดงในตาราง 3 
 
 
 



 16 

 
 
ตาราง 3 กลุมเปาหมายของโครงการ 
 

 
  ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2552,กรกฎาคม). คูมือการดําเนินงาน
ตาม แผนปฏบิัติการไทยเขมแข็ง 2555 (แผนฟนฟูเศรษฐกิจ ระยะที ่2: 2553 –2555). 3/1:9  
  
 1.7 ระยะเวลาดําเนินการ เร่ิมดําเนินงานตั้งแต 
  เดือนตุลาคม 2552 ถึง เดือนกันยายน 2555  
  
 1.8 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพดานผูเรียน ครู และผูบริหารสถานศึกษา  
  1. เสริมสรางการเรียนรูตามศักยภาพผูเรียน  
 2. เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรูของครูและผูบริหารสถานศึกษา  
  3. จางอาสาสมัครชุมชนชวยสอน  
 4. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูเพิ่มเติมตามความจําเปน  
  
 1.9 แนวทางการดําเนินงานของโครงการ ในกิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพดาน
ผูเรียน ครู และผูบริหารสถานศึกษา  
 กิจกรรมที่ 1 การเสริมสรางการเรียนรูตามศักยภาพผูเรียน 
 1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาดําเนินการชวยเหลือผูเรียนที่ขาด
ปจจัยพื้นฐาน เชนผูเรียนที่มีฐานะยากจน ผูเรียนที่มีความบกพรองดานการเรียนรู (Learning 
Disability) ครอบครัวแตกแยก ผูเรียนที่ขาดเรียนเพราะมีความจําเปนทางบาน เปนอันดับแรก  
 2. การจัดศูนยการพัฒนาเด็กที่มีปญหาทางการเรียน การใหทุนเรียน การชวยเหลือ
ครอบครัวของผูเรียนตามความเหมาะสม  
 3. มีการตรวจสอบประเมินความกาวหนาของผูเรียนรอบดาน เพื่อคัดกรองและชวยเหลือ
อยางเปนระบบ  
 4. สงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน เชน การเขาคายพัฒนา
ตาง ๆ การแขงขันประกวดโครงงาน กิจกรรมชุมนุมตามกลุมสาระ การพานักเรียนไปศึกษาจาก
แหลงเรียนรู ฯลฯ  
  

สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทีต่่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 2553 2554 2555 
รวม 7,790 แหง 2,930 2,430 2,430 
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 กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู ครู และผูบริหารสถานศึกษา 
 1. สํานักงานเขตฯและสถานศึกษารวมกันพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการ
เรียนรู ใหกับครูและผูบริหาร ดังนี้ 
  - เทคนิคการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
  - การจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น  
  - การใชสื่ออิเลกทรอนิกสเสริมการจัดการเรียนรู  
  - การจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนตน  
     ฯลฯ     
 2.  ศึกษานิเทศก (Coaching & Counseling) ครู ภาคเรียนละ 2-3 ครั้ง 
 3. สัมมนาแลกเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรูของครูและผูบริหารสถานศึกษา 
 4. สรุปผลการปฏิบัติ 
   
 กิจกรรมที่ 3 การจางอาสาสมัครชุมชนชวยสอน  
 1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธหาบุคคลที่มีความรูความสามารถตามที่
สถานศึกษาขาดแคลนมาชวยสอน (เนนความมีจิตอาสา)  
  2. สถานศึกษาดําเนินการจัดจางเปนในสวนของเนื้อหาที่ขาดแคลนครูเฉพาะทางตาม
ระยะเวลาที่กําหนดในแตละหนวยการเรียนรูของแตละกลุมสาระการเรียนรู  
 3. วางแผนรวมกับสถานศึกษา (โดยเฉพาะครู) จัดตารางการสอน 
 4. สรุปผล 
 
 กิจกรรมที่ 4.การจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูเพิ่มเติมตามความจําเปน  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสํารวจความตองการจําเปนเกี่ยวกับอุปกรณเสริม สื่ออิเล็ก 
ทรอนิคส เพื่อใหการใชคอมพิวเตอรคุมคาสมบูรณ และสอดคลองตามที่สถานศึกษาตองการรวบรวม
ขอมูลสงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิเคราะหและจัดสรรงบประมาณตามความจําเปนและเหมาะสม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานรวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาติดตามผลการใชคอมพิวเตอรและอุปกรณเสริมเพื่อ
การจัดการเรียนรู ควบคูกับผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานวิชาการ สรุปผลการดําเนินงานการ
ดําเนินงานโครงการ ในดานกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพผูเรียน ครูและผูบริหารสถานศึกษา 
กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ ดังตาราง 4 
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ตาราง 4 ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมเสริมประสิทธิภาพดานผูเรียน ครูและผูบริหารสถานศึกษา 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1) เสริมสรางการเรียนรูตามศักยภาพผูเรียน 
 
 
 
 

1) สถานศึกษาทุกแหงมีฐานขอมูลนักเรียนรายบุคคลดานผล
การเรียน ความถนัด ความสนใจ  

2) สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางการเรียนรูไวอยาง
หลากหลายตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจของ
ผูเรียน  

3) ผูเรียนทุกคนไดรับการเสริมสรางความสามารถดานการคิด
วิเคราะห คิดริเร่ิมสรางสรรค และการใฝเรียนรูผาน
กระบวนการทํางานกลุม การทําโครงงานและการใชส่ือ
เทคโนโลยี 

2) เพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนรูของครูและ
ผูบริหารสถานศึกษา 

1) ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ การจัดการเรียนรูแบบคละชั้นและการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงาน และการใชส่ือเทคโนโลยีเพ่ือชวย
พัฒนาศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน 

2) ครูทุกคนทําวิจัยในชั้นเรียนและนําผลการวิจัยไปพัฒนา
ผูเรียน 

3) ผูบริหารกําหนดนโยบายและแผนการเพิ่มศักยภาพผูเรียนที่
สามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลที่ชัดเจน 

3) จางอาสาสมัครชุมชนชวยสอน 
 

1) สถานศึกษาทุกแหงมีอาสาสมัครชุมชนชวยสอนในเนื้อหาที่
ขาดแคลนครูเฉพาะทางอยางนอย 1 รายวิชาตอภาคเรียน 

2) ผูเรียนมากกวารอยละ 80 มีความรูความเขาใจในเนื้อหาที่
สอนโดยอาสาสมัครชุมชนเพิ่มขึ้น 

4) จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู
เพ่ิมเติมตามความจําเปน 

 

1) สถานศึกษาทุกแหงไดรับส่ืออิเลคทรอนิกสและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนรูที่สอดคลองกับความตองการ/จําเปน 

2) สถานศึกษาทุกแหงนําสื่ออิเลคทรอนิกสและเทคโนโลยีไป
เสริมการจัดการเรียนรูอยางคุมคา 

 
  ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2552,กรกฎาคม). คูมือการ
ดําเนินงานตาม แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 (แผนฟนฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2: 2553 – 2555). 
3/1:13-14. 
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 1.10 ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. สถานศึกษาที่ไมผานการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ.2549-
2553) จํานวนประมาณ 8,000 แหง สามารถผานการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบ
ถัดไป 
 2. ยกระดับความสามารถผูเรียนดานการคิดวิเคราะห คิดริเร่ิมสรางสรรค และการใฝเรียนรู
ผานกระบวนการทํางานกลุม ( Group Activities) และการทําโครงงาน (Project-based Learning)  
 3. เพิ่มศักยภาพครูและผูบริหารใหสามารถจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดการ
เรียนรูแบบคละชั้น (Multi Grade Classroom Learning) ตามบริบทของสถานศึกษา สามารถจัดการ
เรียนรูโดยอาศัยโครงงาน ใชสื่ออิเล็กทรอนิกสเพิ่มประสิทธิภาพการสอน บูรณาการการเรียนรูในชั้น
เรียนใหเขาถึงการดําเนินชีวิตจริง พัฒนาเครือขายการเรียนรู รวมทั้งใชผลการวิจัยในชั้นเรียนเปน
ฐานการพัฒนาผูเรียน 

 
2.แนวคิดและรูปแบบการประเมินโครงการ 
 ความหมายของการประเมินโครงการ 
 ความหมายของการประเมินโครงการนั้นมีนักวิชาการประเมินและนักการศึกษาหลายทาน
ไดใหความหมายไว ดังนี้  
 การประเมินโครงการหมายถึง การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือการใชเทคนิคการ
วิจัยทางสังคมศาสตรเพื่อหาขอมูลที่เปนจริงและเชื่อถือไดเกี่ยวกับโครงการ เพื่อการตัดสินใจวา 
โครงการดังกลาวดีหรือไมดีอยางไร (สุวิมล ติรกานันท. 2548: 1; อางอิงจาก: ซัสแมน.2510.) เพื่อให
ทราบถึงจุดเดนหรือจุดดอยของโครงการนั้นอยางมีระบบแลวตัดสินใจวาจะปรับปรุงแกไขโครงการ
นั้นเพื่อการดําเนินงานตอไปหรือจะยุติการดําเนินงานโครงการนั้นเสีย (ประชุม รอดประเสริฐ. 2539: 
2) เปนการคนหาวาผลของกิจกรรมที่วางไวในโครงการประสบผลสําเร็จตรงตามจุดประสงคหรือ
ความมุงหมายของโครงการหรือไม (สุวิมล ติรกานันท. 2548: 1; อางอิงจาก: ซัสแมน. 2510)  
 การประเมินโครงการโดยทั่วไปเปนการวิเคราะหสถานภาพปจจุบันของโครงการบางครั้งจะ
ดําเนินการเมื่อโครงการมีการดําเนินการ และบางครั้งจะประเมินตั้งแตโครงการยังอยูในขั้นตอนของ
การวางแผน แลวแตระยะใดจะมีความเหมาะสมกับเปาหมายในการประเมิน (เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ. 
2541:3) อีกทั้งยังเปนกระบวนการที่กอใหเกิดสารสนเทศเพื่อนําเสนอผูบริหารพิจารณาทางเลือกที่
เหมาะสมที่สุด การประเมินผลโครงการประกอบดวย กระบวนการ 4 ขั้นตอน ดังภาพประกอบ 1 
(สมหวัง พิธิยานุวัฒน. 2549: 157) 
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ภาพประกอบ 2 กระบวนการประเมินโครงการ 
 
  ที่มา: สมหวัง พิธิยานุวัฒน. (2549). รวมบทความทางการประเมินโครงการ ชุดรวม
บทความเลมที่ 4. หนา 157.  
 
 ความหมายของการประเมินโครงการ ตามแนวคิดของนักปรัชญาการประเมิน(สงบ 
ลักษณะ. 2531: 83) ตางใหนิยามไวดังน้ี แนวคิดของสคริฟเวน (Michael S.Scriven n.d. สเตค
(Robert E.Stake) และโปรวัส(Maicolm Provus) นิยามไววา การประเมินโครงการ หมายถึง
กระบวนการรวบรวมขอมูลใหไดมาซึ่งการตัดสินความมีคุณคา(Values) ของการดําเนินงานและผลที่
ไดรับ แนวคิดของทายเลอร(Ralph W.Tyler n.d.) เมทเฟสเซลแลละไมเคิล(Metfessel ie Michael) 
แฮมมอนด (Robert L.Hammond) และ ครอนบาค(Lee J.Cronbach) นิยามไววา การประเมิน
โครงการ หมายถึงการดําเนินการใหไดมาซึ่งการตัดสินประสิทธิผลที่เกิดขึ้น(Effectiveness) วา การ
ดําเนินงานทําใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการไดมากหรือนอยเพียงใด และแนวคิดของ สตรัฟเฟล
บีม(Daniel L. Stufflebeam) อัลคิน(Marvin C.Alkin) และกูบา(Egon Guba) นิยามการประเมิน
โครงการไววา กระบวนการที่กําหนดรวบรวม และใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ
(Decision Making)  
 ลักษณะสําคัญของการประเมินโครงการ(สุวิมล ติรกานันท. 2548: 2) มีดังนี้ 
 1. การจัดเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการดําเนินงานตามโครงการในทุกรูปแบบ และทุก
ขั้นตอน 
 2. มีการเก็บรวบรวมขอมูลมาทําการวิเคราะห 
 3. มีการใชขอมูลน้ันเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ 
 4. สารสนเทศที่ไดจากขอมูล สามารถนํามาใชในการปรับปรุง แกไขการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพ 
 โดยสรุปการประเมินโครงการ หมายถึงการดําเนินการอยางเปนระบบในการเก็บขอมูลและ
วิเคราะหขอมูลตามสภาพความเปนจริง เพื่อทราบถึงประสิทธิผล และประสิทธิภาพของโครงการทีถ่กู
ประเมิน โดยทําการประเมินไดตั้งแตกอนการดําเนินการโครงการ ระหวางการดําเนินการโครงการ 

1.การวางแผนประเมินโครงการ 

กระบวนการประเมินโครงการ 4.การรายงาน 

และเผยแพรผลการประเมิน 
2.การดําเนินการ 
ประเมินโครงการ 

3.การลงขอสรุป 

และขอเสนอแนะ 
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และหลังการดําเนินการโครงการ เพื่อใหไดสารสนเทศที่เปนขอเท็จจริงของโครงการ ใหผูบริหาร
นํามาใชเพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจดําเนินโครงการตอไป หรือปรับปรุงแกไขกระบวนการ และ
อื่นๆ ที่พบวา เปนจุดดอยของโครงการ หรือลมเลิกโครงการ 
  
 จุดมุงหมายของการประเมินโครงการ 
 การประเมินโครงการมีสวนชวยใหผูบริหารโครงการไดตระหนักถึงคุณภาพของโครงการที่
กําหนดขึ้น สามารถตัดสินใจในการดําเนินการการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงการใหมีความ
ถูกตองเหมาะสมสงผลใหโครงการนั้นดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุถึงเปาประสงคที่กําหนด
ไวทุกประการ 
 การประเมินโครงการมีความมุงหมายและมีความสําคัญตามความคิดเห็นของนักวิชาการ
การประเมิน ดังตอไปนี้ 
 ประชุม รอดประเสริฐ (2539: ออนไลน) ไดกลาวสรุปถึงความมุงหมายของการประเมิน
โครงการจากแนวคิดของนักปรัชญาการประเมินไวดังนี้  
 1. การประเมินจะชวยทําใหการกําหนดวัตถุประสงคและมาตรฐานของการดําเนินงานมี
ความชัดเจนขึ้น กลาวคือกอนที่โครงการจะไดรับการสนับสนุนใหนําไปใชยอมจะไดรับการตรวจสอบ
อยางละเอียดจากผูบริหารและผูประเมิน สวนใดที่ไมชัดเจนเชนวัตถุประสงคหรือมาตรฐานในการ
ดําเนินงานหากขาดความแนนอนแจมชัด จะตองไดรับการปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตองชัดเจน
เสียกอน ฉะนั้นจึงกลาวไดวาการประเมินโครงการมีสวนชวยทําใหโครงการมีความชัดเจนและ
สามารถที่จะนําไปปฏิบัติอยางไดผล มากกวาโครงการที่ไมไดรับการประเมิน 
 2. การประเมินโครงการชวยใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางคุมคาหรือเกิด 
ประโยชนเต็มที่ ทั้งน้ีเพราะการประเมินโครงการจะตองวิเคราะหทุกสวนของโครงการ ขอมูลใดหรือ
ปจจัยใดที่เปนปญหาจะไดรับการจัดสรรใหอยูในจํานวนหรือปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอแกการ
ดําเนินงาน ทรัพยากรที่ไมจําเปนหรือมีมากเกินไปจะไดรับการตัดทอน และทรัพยากรใดที่ขาดก็จะ
ไดรับการจัดหาเพิ่มเติม ฉะนั้นการประเมินโครงการจึงมีสวนที่ทําใหการใชทรัพยากรของโครงการ
เปนไปอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ 
 3. การประเมินโครงการชวยใหแผนงานบรรลุวัตถุประสงค เม่ือโครงการไดรับการ
ตรวจสอบวิเคราะหปรับปรุงแกไขใหดําเนินการไปดวยดี ยอมจะทําใหแผนงานดําเนินไปดวยดีและ
บรรลุถึงวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว หากโครงการใดโครงการหนึ่งมีปญหาในการนําไปปฏิบัติ ยอม
กระทบกระเทือนตอแผนงานทั้งหมดโดยสวนรวม ฉะน้ันจึงอาจกลาวไดเชนเดียวกันวาหากการ
ประเมินโครงการมีสวนชวยใหโครงการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ยอมหมายถึงการประเมิน
โครงการมีสวนชวยใหแผนงานบรรลุถึงวัตถุประสงคและดําเนินงานไปดวยดีเชนเดียวกัน 
 4. การประเมินโครงการมีสวนชวยในการแกปญหาอันเกิดจากผลกระทบของโครงการและ
ทําใหโครงการมีขอที่ทําใหเกิดความเสียหายลดนอยลง  
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 5. การประเมินโครงการมีสวนชวยอยางสําคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน โดยการ
ประเมินโครงการเปนการตรวจสอบและควบคุมชนิดหนึ่งซ่ึงดําเนินงานอยางมีระบบและมีความเปน
วิทยาศาสตรอยางมาก ทุกอยางของโครงการและปจจัยทุกชนิดที่ใชในการดําเนินงานจะไดรับการ
วิเคราะหอยางละเอียดกลาวคือทั้งขอมูลนําเขา (Inputs) กระบวนการ (Process) และผลงาน 
(Outputs) จะไดรับการตรวจสอบประเมินผลทุกขั้นตอนสวนใดที่เปนปญหาหรือไมมีคุณภาพจะไดรับ
การพิจารณายอนกลับ (feedback) เพื่อใหมีการดําเนินงานใหมจนกวาจะเปนไปมาตรฐานหรือ
เปาหมายที่ตองการ ดังนั้น จึงถือไดวาการประเมินผลเปนการควบคุมคุณภาพของโครงการ 
 6. การประเมินโครงการมีสวนในการสรางขวัญและกําลังใจใหผูปฏิบัติตามโครงการ เพราะ
การประเมินโครงการมิใชเปนการควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการ แตเปนการศึกษาวิเคราะหเพื่อการ
ปรับปรุงแกไขและเสนอแนะวิธีการใหม ๆ เพื่อใชในการปฏิบัติโครงการ อันยอมจะนํามาซึ่งผลงานที่
ดีเปนที่ยอมรับของผูเกี่ยวของทั้งปวง โดยลักษณะเชนน้ียอมทําใหผูปฏิบัติมีกําลังใจ มีความพึงพอใจ 
และมีความตั้งใจกระตือรือรนที่จะปฏิบัติงานตอไป 
 ประโยชนของการประเมินโครงการจะชวยใหการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการมีความ
ชัดเจน ชวยในการจัดหาขอมูลเกี่ยวกับความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินโครงการ 
ชวยใหไดขอมูลที่บงบอกถึงประสิทธิภาพของการดําเนินงานโครงการวาเปนอยางไรคุมกับการลงทุน
หรือไม เปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานโครงการ เพราะการประเมินโครงการดวยตนเอง จะทําให
ผูปฏิบัติงานไดทราบผลการดําเนินงาน จุดเดน จุดดอย และนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนา
โครงการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น(ยิ่ง แกวมณี. 2548:16; อางอิงจาก สมคิด พรมจุย. 2542: 30) 
 ความมุงหมายตามเหตุผล ของการประเมินโครงการ (Rossi and Freeman.1982: 15) มีดังตอไปนี้  
 1.  เพื่อพิจารณาถึงคุณคาและการคาดคะเนคุณประโยชนของโครงการ  
  2.  เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการ  
  3.  เพื่อเปนการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขการดําเนินโครงการ  
  4.  เพื่อเปนการวิเคราะหขอดีขอเสียหรือขอจํากัดของโครงการ เพื่อการตัดสินใจในการ 
สนับสนุนโครงการ  
  5.  เพื่อการตรวจสอบวาการดําเนินโครงการบรรลุถึงเปาหมายมากนอยเพียงใด  
 โดยสรุป การประเมินโครงการมีจุดมุงหมาย เพื่อการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการให
ชัดเจน เพื่อชวยในการวางแผนโครงการ ใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคาเพิ่มในสวนที่ขาดและลดใน
สวนที่เกิน เพื่อใชในการตรวจสอบคุณภาพของงาน ใชในการบอกถึงสภาพปญหาผลกระทบที่เกิด
จากโครงการ เพื่อวินิจฉัยวา โครงการมีความสําเร็จหรือลมเหลวอยางไร และยังเปนการสราง
แรงจูงใจใหกับผูปฏิบัติงานในโครงการ 
  
 ประเภทของการประเมินโครงการ 
 การประเมินโครงการมักมีการแบงประเภทที่แตกตางกันไปตามเกณฑ โดยมักจะจําแนก
ดวยเกณฑความอยากรูของผูประเมินที่มีตอลักษณะ หรือสถานภาพบางประการของโครงการ
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ตามลําดับเวลาในการบริหารโครงการ และเกณฑวัตถุประสงค หรือความตองการในการประเมิน
มากกวาการใชเกณฑอื่นๆ ประเภทของการประเมินโครงการ โดยใชเกณฑลําดับเวลาการบริหาร
โครงการ แบงเปน 3 ระยะ (เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ. 2541: 9) ดังนี้ 
 1. การประเมินกอนเร่ิมโครงการ เปนการประเมินเบื้องตนที่จําเปนสําหรับการวางแผน
โครงการที่มีประสิทธิภาพ เปนการวางแผนโครงการจากขอมูล ขอเท็จจริง เปนการประเมินเพื่อ
ศึกษาปญหาและความตองการของสังคม หรือชุมชน ซึ่งเปนแหลงเปาหมายในการนําโครงการไป
ปฏิบัติ ซึ่งรูจักกันในหมูนักประเมินวา เปนการประเมินความตองการจําเปน (need assessment) 
 2. การประเมินกระบวนการขณะดําเนินการโครงการ เปนการประเมินการใช
ทรัพยากรของโครงการตามที่ไดออกแบบ การปฏิบัติโครงการกับกลุมเปาหมายของโครงการวา การ
ใชทรัพยากรตามแบบ มีขีดความสามารถในการสรางผลผลิตตามแผนที่วางไวหรือไม  
 3. การประเมินผลผลิตเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบวา 
โครงการกอใหเกิดผลหรือเปลี่ยนแปลงตามที่ตองการหรือไม ทั้งที่เปนผลโดยตรงตอกลุมเปาหมาย 
ตลอดจนผลกกระทบที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม หรือชุมชนที่กลุมเปาหมายมีสวนเกี่ยวของ 
การประเมินผลผลิตนอกจากจะศึกษาถึงผลโดยตรงที่คาดหวัง ยังตองพิจารณาถึงผลที่ไมคาดหวัง 
ประกอบดวยผลที่เปนทางบวกและทางลบตอสังคม ดังน้ันการประเมินผลผลิตจึงเปนการประเมินถึง
ความสําเร็จ หรือลมเหลวของโครงการ โดยพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจริงเม่ือสิ้นสุดโครงการเทียบกับ
ผลที่คาดหวังไวในวัตถุประสงคของโครงการ และเปนการศึกษาถึงผลกระทบ(impact) ซึ่งหมายถึง
ความสําเร็จของโครงการกอใหเกิดผลที่ตามมาในบริบทของสังคมที่กลุมเปาหมายเกี่ยวของ มีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงคหรือไม ตลอดจนผลอื่นๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่กําหนดไว
ในวัตถุประสงคของโครงการที่เรียกวา ผลขางเคียง(side effect) ทั้งที่เปนผลบวก และผลลบตอการ
บงชี้ถึงความสําเร็จของโครงการการประเมินเม่ือสิ้นสุดโครงการนี้  
 สอดคลองกับที่อรทัย ศักดิ์สูง( 2553: ออนไลน) ไดแบงประเภทการประเมินโครงการไว 4 
ประเภท คือ ประเมินกอนดําเนินโครงการ (Ex-ante’ Evaluation) ประเมินระหวางดําเนินโครงการ 
(Formative Evaluation) ประเมินเสร็จสิ้นโครงการ (Summative Evaluation) ประเมินหลังเสร็จสิ้น
โครงการ (Follow – up) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 การประเมินกอนดําเนินการ จุดมุงหมายจะวิเคราะหขอมูลกอน คือ สํารวจความตองการ 
(Need Assessment) และศึกษาหาความเปนไปได (Feasibility) คือ พิจารณาสภาพความพรอมใน
การดําเนินโครงการ 
 ประเมินระหวางดําเนินการเพื่อศึกษาหาความกาวหนาของโครงการ เพื่อทราบปญหา
อุปสรรคแตละชวง และนําขอมูลมาปรับปรุง 
 การประเมินเสร็จสิ้นโครงการ เพื่อดูวาบรรลุวัตถุประสงคเปาหมายมากนอยเพียงใด เนน
ผลที่เกิดจากโครงการ 
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 การประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ คือ การติดตามงานเปนขั้นสุดทายของการประเมิน
โครงการ ดูสภาพความสําเร็จ ความลมเหลวของโครงการ ผลที่เกิดจากโครงการ 
 นอกจากนี้ยังไดแสดงตารางจําแนกประเภทโครงการที่เหมาะสมกับประเภทของการ
ประเมินไว ดังแสดงในตาราง 5 
 
ตาราง 5 สรุปประเภทการประเมินโครงการ 
 

ประเภทดําเนินการ โครงการที่เหมาะสม โครงการที่ไมเหมาะสม 

กอนดําเนินการ 
โครงการสําคัญ งบประมาณ
มากความเสี่ยงสูง 

โครงการนโยบาย 
โครงการเรงดวน 

ระหวางดําเนินงาน 
ระยะเวลานานพอสมควร 
(2 สัปดาห/1 เดือน) 

ระยะเวลาสั้น (3 วัน) 

เสร็จสิ้นดําเนินงาน ระยะเวลาสั้น วัดทักษะ/เจตคติ 
หลังเสร็จสิ้นโครงการ วัดทักษะ/เจตคติ ระยะเวลาสั้น 

   
 ที่มา: อรทัย ศักดิ์สูง. (2553): ออนไลน. 
  
 ประเภทของการประเมินอาจจําแนกไดเปน 4 ประเภท โดยอาศัยเกณฑ เชน ใชเวลา 
วัตถุประสงค วิธีการ และ รูปแบบการประเมิน (อนุรักษ ปญญานุวัฒน. 2553: ออนไลน) ดังนี้  
 1. การประเมินโครงการกอนดําเนินการ (Preliminary Evaluation) เปนการศึกษาความ
เปนไปได (Feasibility Study) กอนที่เร่ิมดําเนินโครงการใด ๆ โดยอาจทําการศึกษาถึงประสิทธิภาพ
ของปจจัยปอน ความเหมาะสมของกระบวนการที่คาดวาจะนํามาใชในการบริหารจัดการโครงการ 
ปญหา อุปสรรค ความเสี่ยงของโครงการ ตลอดจนผลลัพธ หรือประสิทธิผลที่คาดวาจะไดรับ ใน
ขณะเดียวกันก็อาจจะศึกษาผลกระทบที่คาดวานาจะเกิดขึ้นในดานตาง ๆ เชน 
   - การประเมินผลกระทบดานสังคม (Social Impact Assessment –SIA) 
   - การประเมินผลกระทบดานนิเวศ (Ecological Impact Assessment – EIA) 
   - การประเมินผลกระทบดานการเมือง (Political Impact Assessment – PIA) 
   - การประเมินผลกระทบดานเทคโนโลยี (Technological Impact Assessment - TIA) 
   - การประเมินผลกระทบดานประชากร (Population Impact Assessment – PIA) 
   - การประเมินผลกระทบดานนโยบาย (Policy Impact Assessment – POIA) 
   - การประเมินผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ (Economic Impact Assessment) 
  การประเมินโครงการกอนดําเนินการนี้มีประโยชนสําหรับนักลงทุน เพื่อศึกษาดูวากอน
ลงมือโครงการใด ๆ นั้น จะเกิดความคุมคาแกการลงทุน (Cost effectiveness) หรือจะเกิดผลกระทบ
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ตอระบบสิ่งแวดลอมทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ประชากร เทคโนโลยี และระดับนโยบาย
หรือไม หากไดทําการศึกษารอบคอบแลว อาจจะไดผลคาดการณลวงหนาวา จะไดเกิดประโยชนหรือ
โทษอยางไร ปญหา อุปสรรค เปนอยางไร เพื่อผูเปนเจาของโครงการจะได ตัดสินลวงหนาวาจะเลิก
ลมโครงการหรือปรับปรุงองคประกอบ และกระบวนการบริหารจัดการโครงการเพียงใด เพือ่ใหเกดิผล
ดี 
 2. การประเมินผลระหวางดําเนินโครงการ อาจจะจําแนกเปนในหวงเวลาเริ่มตนโครงการ 
(Inception Study) และระหวางดําเนินโครงการที่ผานพนชวงแรกไปแลว (Formative Evaluation) 
ผลที่ไดจากการประเมินดังกลาวนี้จะชวยปรับปรุงทั้งปจจัยปอน กระบวนการบริหารจัดการ และ
แมแตวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการใหเปนไปตามความเหมาะสมใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีชื่อเรียกการประเมินแบบน้ีอีก เชน การประเมินความกาวหนา (Progress Evaluation) 
และการประเมินการดําเนินการ (Implementation Evaluation) เปนตน  
 3. การประเมินผลรวมสรุป (Summative Evaluation) มักใชหลังสิ้นสุดโครงการใหม ๆ 
เพื่อคนหาประสิทธิผลของการดําเนินโครงการวาบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวหรือไม อยางไร 
หรือทบทวนกระบวนการบริหารจัดการวา ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวประการใด การประเมนิผล
ประเภทรวมสรุปนี้ อาจมองในมิติของโครงการระยะยาว ออกเปน ชวงโครงการ (Phase) ซึ่งการ
ประเมินลักษณะนี้ก็มองไดเปน 2 ประเภท คือ เปนทั้งการประเมินรวมสรุปของแตละชวงโครงการ 
(Summative evaluation of each phase) หรืออาจจะมองการประเมินของแตละชวงโครงการเปน
การประเมินระหวางดําเนินการ (Formative) ของโครงการระยะยาวทั้งหมดก็ได ซึ่งขึ้นอยูกับมุมมอง
ของผูอานหรือเจาของโครงการ  
 4. การประเมินผลกระทบของโครงการ เปนการตรวจสอบผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานในแตละโครงการ และภาพรวมของผลกระทบทั้งหลาย ๆ ชนิด เชน ผลกระทบดานสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง ระบบนิเวศ หรือสิ่งแวดลอม เทคโนโลยี ประชากร และดานนโยบาย ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับเปาหมายของการประเมินผลกระทบนั้นวา ตองการเนนดานใดเปนสําคัญ แตอยางไรก็ตาม 
ผูรับผิดชอบโครงการจําเปนตองศึกษาดูวา ในเชิงนิติศาสตรแลว จะตองมีการประเมินผลกระทบดาน
ใดบาง 
 
 รูปแบบการประเมิน 
 วิธีการประเมินการสนับสนุน (Countenance of Education Evaluation) 
 รูปแบบการประเมิน Countenance of Education Evaluation หรือ “วิธีการประเมินการ
สนับสนุน” ซึ่งรูปแบบน้ีเปนแนวคิดที่ โรเบิรต อี สเตค (Robert E. Stake) ไดเสนอไวในป พ.ศ.2510 
ตามแนวคิดของสเตคการประเมินโครงการตองมีการบรรยายเกี่ยวกับโครงการอยางละเอียด เพื่อให
ครอบคลุมสารสนเทศที่จะตอบสนองรูปแบบการประเมินโครงการอยางมีระบบ โดยการบรรยายและ
ตัดสินคุณคาเกี่ยวกับโครงการตามหลักการของโครงการอยางมีระบบ สเตคไดสรางแบบจําลองทาง
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ความคิดเกี่ยวกับการประเมิน( (เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี 2548: 39; อางอิงจาก: วอรเทิรน และ 
แซนเดอร. 2526:113) ดังมีโครงสรางตามภาพประกอบ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพประกอบ 3 รูปแบบวธิกีารประเมินการสนับสนุน 
  
 ที่มา: เยาวดี รางชัยกุล วบิลูยศรี. (2548).การประเมินโครงการแนวคดิและแนวปฏบิัติ. 
หนา 39. 
    
 ในการประเมนิโครงการสิ่งที่นักประเมินตองใหความสาํคัญกับขอมูล 2 สวนคือ ขอมูลการ
บรรยาย กับขอมูลทีเ่ปนการตัดสินใจ ขอมูลทั้งสองเปนสิ่งสําคัญและจําเปนมาก เปนพื้นฐานของการ
ประเมิน (รตันะ บวัสนธ. 2545: 3)  
 ขอมูลการบรรยาย หมายถึงสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ ไมวาสิ่งน้ันจะเกิดขึ้น
โดยตรงหรือทางออมก็ตาม ซึ่งนักประเมินตองพยายามรวบรวมใหครอบคลุมรอบดานแลวนําเสนอ
(รัตนะ บัวสนธ. 2545: 3) กลาวคือในภาคการบรรยายนี้ผูประเมินจะตองหาขอมูลที่เกี่ยวของกับ
โครงการใหไดมากที่สุด (ขนิษฐา วิทยาอนุมาศ. 2544: ออนไลน) 
 ขอมูลการตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับขอมูลในประเด็นตางๆ ของโครงการที่
เกิดขึ้น(รัตนะ บัวสนธ. 2545: 4) โดยเปนการตัดสินวา โครงการประสบความสําเร็จหรือไมเพียงใด ผู
ประเมินตองพยายามศึกษาดูวา มาตรฐานใดบางที่เหมาะสมในการที่จะนํามาเปรียบเทียบเพื่อชวยใน
การตัดสินใจ (ขนิษฐา วิทยาอนุมาศ. 2544: ออนไลน)   
  
 ขอมูลการบรรยาย (Description Matrix) 
 สเตคไดแบงขอมูลเกี่ยวกับการบรรยายโครงการ (Description Matrix) ออกเปน 2 ใหญๆ 
คือ 
 1.  ความคาดหวัง (Intents) เปนขอมูลที่เกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังหรือเปาหมาย เปนสวนที่
กลาวถึงความคาดหวัง เปนความตองการของโครงการวาตองการที่จะใหอะไรเกิดขึ้นบาง เปนการ
กําหนดจุดมุงหมาย เปนสิ่งที่เราคาดวานาจะเกิดถานําโครงการไปใช โดยคาดหวังวาในประเด็น

การตัดสินคุณคา(Judgment) การบรรยาย(Description) 

ความคาดหวัง
(Intent) 

ส่ิงที่สังเกตได
(Observation) 

มาตรฐาน
(Standard) 

การตัดสิน
(Judgment) 

สิ่งนํา  (Antecedence) 

กระบวนการ(Transactions) 

ผลผลิต  (Outcomes) 
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ตางๆ จะมีอะไรบาง (รัตนะ บัวสนธ. 2545: 4) อยางไรก็ดีการประเมินทางการศึกษาไมควรจะสนใจ
เปาหมายหรือคาดหวังเฉพาะในแงพฤติกรรมของผูเรียนเพียงอยางเดียว ตองคํานึงถึงองคประกอบ
อื่นๆดวย (ขนิษฐา วิทยาอนุมาศ. 2544: ออนไลน)ความคาดหวังแบงออกเปน 3 ดาน คือ 
  1.1  สวนนําที่คาดหวัง (Intended Antecedents) เปนการคาดหวังเกี่ยวกับปจจัย
เบื้องตน หรือสิ่งที่มีอยูกอนหรือสิ่งนํา เปนการกลาวถึงสิ่งที่เปนปจจัยเบื้องตนที่จะใชในการ
ดําเนินงานโครงการ หรือหมายถึงเปาหมายหรือแผนที่ผูประเมินคาดหวังวาจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับ
เง่ือนไขตางๆที่มีมากอน (รัตนะ บัวสนธ. 2545: 5) เชน 
   - ความคาดหวังเกี่ยวกับฐานะของนักเรียนกอนนําโครงการมาใช เชน ความถนัด
ทางการเรียน ความสนใจ ประสบการณที่มีมากอน ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมองครอบครัวของ
นักเรียน เปนตน 
   - การวางแผนสําหรับสิ่งแวดลอมทางบานของนักเรียนที่อยูหางจากโรงเรียน  
   - ความคาดหวังของครอบครัวที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
  1.2 กระบวนการที่คาดหวัง (Intended Transactions) เปนการคาดหวังเกี่ยวกับ
กระบวนการหรือการปฏิบัติ ไดแก การพิจารณาถึงปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นในโครงการ เชน ปฏิสัมพันธ
ระหวางครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน (อรทัย ศักดิ์สูง. 2553: ออนไลน). 
  1.3  ผลผลิตที่คาดหวัง (Intended Outcomes) เปนการคาดหวังเกี่ยวกับผลผลิตที่จะ
เกิดขึ้น ไดแก การกลาวถึงผลผลิตที่จะไดจากโครงการ ซึ่งอาจจะเปนความรูความสามารถผลสัมฤทธิ์ 
ทัศนคติ ซึ่งอาจจะอยูในรูปที่สังเกตเห็นได หรือสามารถสอบวัดได ถึงแมวาจะตองใชเวลากวาจะเห็น
ผล ที่เกิดขึ้น 
 2.  สิ่งที่สังเกตได (Observation) เปนขอมูลที่เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ๆ หรือสิ่งที่ไดจาก
การสังเกตหรือการสอบวัด จากความเปนจริงอันไดแก ขอมูลตาง ๆ เชน แบบตรวจสอบรายการ การ
สัมภาษณและแบบทดสอบตาง ๆ ขอมูลที่เกี่ยวกับการตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ๆ จะตอง เก็บ
รวบรวมใน 3 ดาน เชนเดียวกับขอมูลที่เกี่ยวกับความคาดหวัง กลาวคือจะตองเก็บขอมูล ที่เกี่ยวกับ 
  2.1  สวนนําที่สังเกตได (Observed Antecedents) เปนสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ๆ ในดานปจจัย
เบื้องตน หรือสิ่งที่มีอยูกอน (อรทัย ศักดิ์สูง. 2553: ออนไลน). และเปนขอมูลที่ไดจากการใชเครือ่งมือ
ตางๆไปเก็บรวบรวมมานําเสนอ(รัตนะ บัวสนธ. 2545: 6) 
  2.2  กระบวนการที่สังเกตได (Observed Transactions) เปนสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในดาน
กระบวนการ (อรทัย ศักดิ์สูง. 2553: ออนไลน).หรือหมายถึงขอมูลที่ผูประเมินใชเครื่องมือเก็บ
รวบรวมเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น เปนขอมูลที่ผูประเมินไปเก็บโดยใชเครื่องมือตางๆ
วิธีการตางๆไปเก็บ เกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ (รัตนะ บัวสนธ. 2545: 6)  
  2.3  ผลผลิตที่สังเกตได(Observed Outcomes) เปนสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ๆ ในดานผลผลิต 
กอนที่จะมีการเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ เพื่อการบรรจุไวในตารางขอมูลที่เกี่ยวกับ การประเมิน
โครงการ ผูประเมินจําเปนที่จะตองมีการศึกษาขอมูลพื้นฐานที่เรียกวา ขอมูลพื้นฐาน (Baseline 
Data) หรือหลักการ (Rationale) ซึ่งเปนเรื่องที่กลาวถึงหลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผลจะ
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ทําหนาที่เปนพื้นฐานปรัชญา และเปรียบเสมือนจุดมุงหมายเบื้องตนของโครงการ(อรทัย ศักดิ์สูง. 
2553: ออนไลน). นอกจากนี้ยังหมายถึงขอมูลตางๆเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นไมวาจะเปน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติ ผลยอนกลับดานการจัดการเรียนการสอนของครู  (รัตนะ บัวสนธ. 
2545: 6) 
  
 ความสัมพันธ และความสอดคลอง (Congruence and Congruence) 
 การพิจารณาหรือการประเมินผล ขอมูลเหลานั้น โดยมีวิธีดําเนินการ 2 วิธี คือ 
 1. Contingency เปนความสอดคลองเชิงเหตุผล (ขนิษฐา วิทยาอนุมาศ. 2544: ออนไลน) 
จะพิจารณาความสัมพันธในแนวตั้ง (Logical Contingency ) ซึ่งเปนการพิจารณาทางดาน
ความสัมพันธเชิงเหตุผล พิจารณาความสัมพันธของสิ่งที่คาดหวังจะใหเกิดขึ้นทั้ง 3 ดาน คือ สวนนํา 
กระบวนการและผลผลิตวาเปนเหตุเปนผลหรือมีความเหมาะสมเพียงใด โดยใชหลักการ ทฤษฎี และ
การวิจัยเขามาชวย จะเห็นไดวาการตรวจสอบความสัมพันธนี้ กระทําขึ้นเม่ือเรายังไมมีขอมูล ที่ได
จากการปฏิบัติโครงการจริง นั่นคือทํากอนที่จะไดเริ่มดําเนินงานของโครงการนั่นเอง  
 2. Congruence เปนความสอดคลองที่เกิดขึ้นจริง หรือเปนความสอดคลองในเชิงประจักษ 
พิจารณาความสัมพันธในแนวนอน( Empirical Congruence) การดูความสัมพันธของขอมูลจริง เปน
การพิจารณาการตรวจสอบความสัมพันธของสวนนํา กระบวนการและผลผลิต เม่ือโครงการไดทําไป
แลวและไดมีขอมูลจริงเกิดขึ้นแลว จะตองใชการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวม  
 3.  การประเมินผลโดยการพิจารณาความสอดคลองระหวางสิ่งที่คาดหวังจะใหเกิดขึ้นกับสิ่ง
ที่เกิดขึ้นจริง ดําเนินการไดตอเม่ือนักประเมินไดกําหนดสิ่งที่คาดหวังในดานตาง ๆ 3 ดาน ที่ถือวา
เปนจุดมุงหมายของโครงการไวแลว หลังจากที่โครงการไดดําเนินไปแลว จึงเก็บรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้ง 3 ดานนี้ จากนั้นนําเอาขอมูลทั้ง 2 สวนมาพิจารณา
เปรียบเทียบวา มีความสอดคลองกันมากนอยเพียงใด เพื่อดูวาสิ่งที่ตั้งใจจะใหเกิดขึ้นจริง นั้นเกิดขึ้น
จริงหรือไม หรือเปนไปตามที่คาดหวังไวหรือไม ในการประเมินความสัมพันธและความสอดคลอง กับ
ขอมูลทั้ง 6 ดานในสวนการบรรยายขางตน สามารถแสดงไดดังภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4 แสดงถึงกระบวนการตรวจสอบขอมูลการบรรยาย 

  
 ที่มา:  Robert E Stake.  (1967): online. 
 
 
 มาตรฐานและการตัดสิน (Standard and Judgments)  
 การตัดสินคุณคาสวนตางๆ ตองมีเกณฑมาตรฐานสวนนํา มาตรฐาน กระบวนการ และ
มาตรฐานผลผลิตกอน เม่ือมีเกณฑแลวสามารถนํามาเปรียบเทียบเพื่อตัดสินคุณคาได (รัตนะ บัว
สนธ. 2545: 8) เกณฑในการนํามาเปรียบเทียบเพื่อการตัดสินคุณคา มี 2 ประเภทคือ 1)เกณฑ
สัมบูรณ (Absolute Standard) เปนเกณฑที่เราตั้งไว อาจจะเกิดขึ้นกอนโดยมีความเปนอิสระจาก
พฤติกรรมของกลุม 2)เกณฑสัมพัทธ (Relative Standard) เปนเกณฑที่ไดมาจากพฤติกรรมของกลุม 
(ขนิษฐา วิทยาอนุมาศ. 2544: ออนไลน) การเปรียบเทียบเกณฑเพื่อการตัดสินคุณคาแสดงไดดัง
ภาพประกอบ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลการบรรยาย 
(Descriptive Data) 

สวนนําที่คาดหวัง 
(Intended Antecedents) 

กระบวนการที่สังเกตได   
(Observed Transactions) 

สวนนําที่สังเกตได 
(Observed Antecedents) 

ผลผลิตที่คาดหวัง   
(Intended Outcomes) 

กระบวนการที่คาดหวัง   
(Intended Transactions) 

ผลผลิตที่สังเกตได   
(Observed Outcomes) 

ความสอดคลอง 
(Congruence) 

ความสัมพันธเชิงตรรกะ 
(Logical Contingency) 

ความสัมพันธเชิงประจักษ 
(Empirical Contingency 

ความสอดคลอง 
(Congruence) 

ความสอดคลอง 
(Congruence) 

ความสัมพันธเชิงตรรกะ 
(Logical Contingency) 

ความสัมพันธเชิงประจักษ 
(Empirical Contingency) 
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ภาพประกอบ 5 แสดงกระบวนการตัดสนิคุณคาของโครงการทางการศึกษา 
  
 ที่มา: รัตนะ บวัสนธ. (2543). การประเมนิโครงการโดยวิธีการของสเตค. หนา 8. 
 
 จากภาพประกอบ 5 แสดงใหเห็นขอมูลการบรรยายของโครงการที่ตองการประเมิน (B) 
เปนชุดของมาตรฐานสัมบูรณของสวนนํา กระบวนการและผลผลิต(C) เปนของโครงการอื่นที่มี
คุณลักษณะคลายกับโครงการที่ตองการประเมิน และชุดของมาตรฐานสัมพัทธ (D) เปนการตัดสิน
คุณคาของโครงการที่มีแบบจาก (E) โดยใชการเปรียบเทียบขอมูลการบรรยายของโครงการกับชุด
ของมาตรฐานสัมบูรณและจาก (F) โดยการเปรียบเทียบขอมูลการบรรยายของโครงการดวยขอมูล
การบรรยายของโครงการอื่นหรือเรียกวาชุดของมาตรฐานสัมพัทธ (รัตนะ บัวสนธ. 2543: 10)  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนนํา 
(Antecedents) 

กระบวนการ  
(Transactions) 

ผลผลิต 
(Outcomes) 

สวนนํา 
(Antecedents) 

กระบวนการ
(Transactions) 

ผลผลิต 
(Outcomes) 

(A) ความคาดหวัง ส่ิงที่สังเกตได 

สวนนํา 
(Antecedence) 

กระบวนการ  
(Transactions) 

ผลผลิต
(Outcomes)

(B) 
การเปรียบเทียบสัมบูรณ 

การเปรียบเทียบสัมพันธ 

ความคาดหวัง ส่ิงที่สังเกตได) 

(ชุดของมาตรฐานสัมพัทธ) 

สวนนํา 
(Antecedence) 

กระบวนการ  
(Transactions) 

ผลผลิต 
(Outcomes) 

การตัดสินคุณคา 

(D) 
(E) 

(F) สวนนํา 
(Antecedents) 

กระบวนการ  
(Transactions) 

ผลผลิต 
(Outcomes) 

สวนนํา 
(Antecedents) 

กระบวนการ
(Transactions) 

ผลผลิต 
(Outcomes) 
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 หลักการและเหตุผล(Rationale) 
 เปนการบอกใหเห็นถึงความคาดหวังที่จะประเมิน ซึ่งผูประเมินสามารถที่จะรูเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการปฏิบัติการ นอกจากนั้นในหลักการและเหตุผลบอกใหรูวา กลุมอางอิงที่เราควรไปเก็บ
รวบรวมขอมูลมีใครบาง (รัตนะ บัวสนธ. 2543: 10) ดังภาพประกอบ 6 

 
 

ภาพประกอบ 6 แสดงขอมูลที่ผูประเมินตองรวบรวมในการประเมินโครงการ 
  
 ที่มา: รัตนะ บวัสนธ. (2543).  การประเมินโครงการโดยวิธีการของสเตค.  หนา 9. 
 
 ขอดีสําหรับรูปแบบของการประเมินของสเตค คือ เสนอวิธีการประเมินเปนระบบ เพื่อ
จัดเตรียมขอมูลเชิงบรรยาย และตัดสินคุณคา มีมาตรฐานในการประเมินปรากฏชัดเจน แตมีขอจํากัด
คือ เซลลบางเซลลของเมตริกมีความคาบเกี่ยวกัน และความแตกตางระหวางเซลลไมชัดเจน ซึ่ง
อาจจะทําใหเกิดความขัดแยงภายในโครงการได 
 
 รูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP Model ของสตัฟเฟลบีม 
  รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) เปนการประเมินภาพรวมของโครงการ ตั้งแต
บริบท ปจจัยปอน กระบวนการ และผลผลิต (Context, Input, Process and product) โดยจะใช
วิธีการสรางเกณฑและประสิทธิภาพของโครงการ ทั้งภาพรวมหรือรายปจจัยเปนสําคัญ ซึ่งพออธิบาย
ไดดังภาพประกอบ 7 
 
 

การตัดสินคณคา(Judgment) การบรรยาย(Description) 

ความคาดหวงั
(Intent) 

สิ่งที่สังเกตได
(Observation) 

สิ่งนํา  (Antecedence) 

กระบวนการ(Transactions) 

ผลผลิต  (Outcomes)

มาตรฐาน
(Standard) 

การตัดสิน
(Judgment) 

หลักการ
และ

เหตุผล 
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ภาพประกอบ 7 รูปแบบการประเมินแบบCIPP 
 
 1. การประเมินดานบริบท หรือประเมินเนื้อความ (context Evaluation ) เปนการศึกษา
ปจจัยพื้นฐานที่นําไปสูการพัฒนาเปาหมายของโครงการ ไดแก บริบทของสภาพแวดลอม นโยบาย 
วิสัยทัศน ปญหา แหลงทุน สภาพความผันผวนทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจน
แนวโนมการกอตัวของปญหาที่อาจจะเปนอุปสรรคตอการดําเนินโครงการ เปนตน 
  2. การประเมินปจจัยปอน (Input Evaluation) เพื่อคนหาประสิทธิภาพขององคประกอบ
ที่นํามาเปนปจจัยปอน ซึ่งในดานการทองเที่ยวอาจจะจําแนกเปนบุคคล สิ่งอํานวยความสะดวก 
เครื่องมือ อุปกรณ ครุภัณฑ ศักยภาพการบริหารงาน ซึ่งแตละปจจัยก็ยังจําแนกยอยออกไปอีก เชน 
บุคคล อาจพิจารณาเปน เพศ อายุ มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ความพึงพอใจ ความ
คาดหวัง ทัศนคติ ศักยภาพ ความสามารถ ประสบการณ ความรู คุณวุฒิทางการศึกษา ถิ่นที่อยูและ
ลักษณะกระบวนการกลุม เปนตน 
  3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการศึกษาตอจากการประเมิน
บริบทและปจจัยปอนวา กระบวนการเปนไปตามแผนที่วางไว เปนการศึกษาคนหาขอบกพรอง 
จุดออน หรือจุดแข็งของกระบวนการบริหารจัดการโครงการที่จะนําโครงการบรรลุวัตถุประสงคที่วาง
ไววามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด 
  4. การประเมินผลิตผล (Product Evaluation) เปนการตรวจสอบประสิทธิผลของ
โครงการ โดยเฉพาะความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับผลลัพธที่ไดแลวนําเกณฑที่กําหนดไวไป

การประเมินสภาวะ
แวดลอม 

การประเมินปจจัย
เบื้องตน/ตวัปอน 

การประเมิน
กระบวนการ 

การประเมินผลผลิต 
(Product  
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ตัดสิน เกณฑมาตรฐานนั้นอาจจะกําหนดขึ้นเองหรืออาศัยเกณฑที่บุคคลหรือหนวยงานอื่นกําหนดไว
ก็ได ซึ่งในที่นี้ผูวิจัยจะกลาวในตอนตอไป 
 
 รูปแบบการประเมินโครงการแบบ Tyler’s Goal Attainment Model  
 ป ค.ศ. 1930 R.W. Tyler เปนนักประเมินรุนแรก ๆ ที่เริ่มตนบุกเบิกแนวความคิดเห็น
เกี่ยวกับการประเมินโครงการ เขามีความเห็นวา “การประเมินคือการเปรียบเทียบพฤติกรรมเฉพาะ
อยาง (performance) กับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมที่วางไว” โดยมีความเชื่อวา จุดมุงหมายที่ตั้งไว
อยางชัดเจน รัดกุมและจําเพาะเจาะจงแลว จะเปนแนวทางชวยในการประเมินไดเปนอยางดีใน
ภายหลัง จากคําจํากัดความของการประเมินดังกลาวแลวน้ีจะเห็นไดวา มีแนวความคิดเห็นวา 
โครงการจะประสบผลสําเร็จหรือไม ดูไดจากผลผลิตของโครงการวาตรงตามจุดมุงหมายที่ตั้งไวแต
แรกหรือไมเทานั้น แนวความคิดในลักษณะดังกลาวนี้เรียกวา “แบบจําลองที่ยึดความสําเร็จของ
จุดมุงหมายเปนหลัก (Goal Attainment Model or Objective) เรียกวา Tyler’s Goal Attainment 
Model  
  ซึ่งตอมาป 1950 ไดมีรูปแบบ มาใชเปนกระบวนการตัดสินการบรรลุวัตถุประสงคของสิ่งที่
ทําการประเมิน (R.W. Tyler.1950) เรียกวา “Triple Ps Model” ดังน้ี 
  P - Philosophy & Purpose -ปรัชญา/จุดมุงหมาย 
  P - Process -กระบวนการ 
 P - Product -ผลผลิต 
  ในการประยุกตใชในการประเมินโครงการทางการศึกษาไดโดยการประเมินความสัมพันธ
ของทั้ง 3 วา ปรัชญา/จุดมุงหมายของโครงการมีความสัมพันธกับกระบวนการและผลผลิตหรือไม ถา
ประเมินเปนสวน ๆ ก็จะประเมินในดานประสิทธิภาพของปรัชญา/จุดมุงหมายและกระบวนการ
ประเมินประสิทธิผลของผลผลิตวาตรงกับปรัชญา/จุดมุงหมายหรือไม มีประสิทธิภาพเพียงใด เปนตน 
 
 

3. การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3.1 ความเปนมา ความหมาย และความสําคัญของการประเมินคุณภาพภายนอก 
 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เรียกโดยยอ
วา สมศ.เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษา 
เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวทาง
การจัดการศึกษาตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ การประเมินคุณภาพ
ภายนอกเปนการประเมินการจัดการศึกษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยหนวยงาน
หรือบุคคลภายนอกสถานศึกษา เพื่อมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
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สถานศึกษาใหดียิ่งขึ้น ซึ่งตองเริ่มตนจากการที่สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในเพื่อวางแผน
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพของตนเอง ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพมีการตรวจติดตามคุณภาพ และมี
ระบบประเมินตนเองกอน ตอจากนั้นจึงรับการประเมินภายนอกโดย สมศ. ซึ่งจะดําเนินการโดย
พิจารณาและตรวจสอบจากผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา การประเมินคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกจึงควรสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพราะตางก็
มุงสูมาตรฐานหรือคุณภาพที่คาดหวังใหเกิดขึ้นกับผูเรียนโดยสถานศึกษาทุกแหงจะตองไดรับการ
ประเมินอยางนอย 1 ครั้งในทุกระยะ 5 ป ทั้งน้ี การประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก สําหรับ
สถานศึกษาทุกแหงจะตองดําเนินการภายใน 6 ป นับตั้งแตวันที่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช การ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 2 เร่ิมในป พ.ศ. 2549ตองแลวเสร็จ ในป พ.ศ. 2553 
 ความหมายของการประเมินคุณภาพภายนอก 
 การประเมินคุณภาพภายนอก คือ การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยผูประเมิน
ภายนอกที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) หรือ สมศ. ผูประเมินภายนอกจะตองมีความเปนอิสระ และเปนกลางไมมีผลประโยชนทับ
ซอนกับการประเมินคุณภาพภายนอก อันจะนําไปสูการเขาถึงคุณภาพการศึกษาดวยความเปนกลาง 
และสรางสรรคพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางแทจริง 
   
 ความสําคัญของการประเมินคุณภาพภายนอก 
  การประเมินคุณภาพภายนอก มีความสําคัญตอสถานศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชน ดังตอไปนี้ 
  1. เปนการสงเสริมใหสถานศึกษาพัฒนาเขาสูเกณฑมาตรฐานและพัฒนาตนเองใหเต็มตาม
ศักยภาพอยางตอเน่ือง 
  2. เพิ่มความมั่นใจและคุมครองประโยชนใหผูรับบริการทาง การศึกษาใหม่ันใจได วา
สถานศึกษาจัดการศึกษามุงสูคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่เนนใหผูเรียนเปนคนดี มี
ความสามารถ และมีความสุขเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 
 3. สถานศึกษาและหนวยงานที่กํากับดูแล เชน คณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตน
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของและชุมชนทองถิ่นมีขอมูลที่จะชวย
ตัดสินใจในการวางแผน และดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ใหเปนไปใน
ทิศทางที่ตองการและบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด 
  4. หนวยงานที่เกี่ยวของในระดับนโยบายมีขอมูลสําคัญในภาพรวมเกี่ยวกับคุณภาพและ
มาตรฐานของสถานศึกษาทุกระดับทุกสังกัด เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายทางการ
ศึกษาและการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
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 วัตถุประสงคของการประเมินคุณภาพภายนอก 
 1)  เพื่อตรวจสอบ ยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานของสถานศึกษาและประเมิน 
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด 
 2)  เพื่อใหไดขอมูลซ่ึงจะชวยสะทอนใหเห็นจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาของ 
สถานศึกษา สาเหตุของปญหาและเงื่อนไขของความสําเร็จ 
 3)  เพื่อชวยเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษาและ
หนวยงานตนสังกัด 
 4) เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพภายในอยางตอเน่ือง 
 5) เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 
 
 3.2 มาตรฐานการศึกษา ตัวบงชี ้และเกณฑที่ใชในการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษา
ประถมศึกษา รอบที่สอง (พ.ศ. 2549-2553) นั้น มีมาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑสําหรับใชในการ
พิจารณา (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2549: 66) โดยมีมาตรฐานที่
เกี่ยวของในงานวิจัยนี้ ดังตาราง 6  
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ตาราง 6 แสดงมาตรฐานการศึกษาสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง พ.ศ. 2549-2553  
 

มาตรฐานที่ ตัวบงช้ี เกณฑ 
เกณฑการพิจารณา

ระดับตัวบงช้ี 

มาตรฐานที่ 4 ผูเรียน
มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห  
คิดสังเคราะห  
มีวิจารณญาณ 

มีความคิดสรางสรรค 
คิดไตรตรองและ 
มีวิสัยทัศน  
มี 3 ตัวบงชี้ คือ 
 

4.1 ผูเรยีนมีทักษะการ
คิดวิเคราะห คิด
สังเคราะห สรุป
ความคิดอยางเปน
ระบบและมีการคดิ
แบบองครวม 
 

4.1.1รอยละของผูเรยีนที่สามารถจําแนก
แจกแจงองคประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ
เรื่องใดเรือ่งหนึ่งอยางถูกตอง 
4.1.2รอยละของผูเรยีนที่สามารถจัดลําดับ
ขอมูลไดอยางถูกตอและเหมาะสม 
4.1.3 รอยละของผูเรยีนที่สามารถ
เปรียบเทยีบขอมลูระหวางหมวดหมูได
อยางถูกตอง 
4.1.4รอยละของผูเรยีนที่สามารถจัดกลุม
ความคิดตามวัตถุประสงคที่กําหนดได
ถูกตองเชน การพูดหนาชั้นตามที่กําหนด 
เปนตน 
4.1.5 รอยละของผูเรียนที่สามารถ
ตรวจสอบความถูกตองตามหลักเกณฑได
อยางตรงประเด็น เชน การตรวจคํา
บรรยายภาพตามหลักเกณฑที่กําหนดให 
เปนตน 
4.1.6 รอยละของผูเรียนที่สามารถสรุปสาระ
และ เชื่ อมโยง เ พ่ือนํ ามาวางแผนงาน
โครงการไดเชน การเขียนโครงการ หรือ 
รายงาน เปนตน 
4.1.7 รอยละของผูเรียนที่สามารถสรุป
เหตุผลเชิงตรรกะ และสรางสิ่งใหมได เชน 
การเขียนเรียงความ เขียนเรื่องสั้นได เปน
ตน 
4.1.5 รอยละของผูเรยีนที่สามารถ
ตรวจสอบความถกูตองตามหลัก 
เกณฑไดอยางตรงประเด็น เชน การตรวจ
ความถูกตองของภาพตามเกณฑที่
กําหนดให 

-ปรับปรุง ผูเรยีนตํ่า
กวารอยละ 50มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณา 
-พอใช ผูเรียนต้ังแต
รอยละ 50-74 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณา 
-ดี ผูเรียนต้ังแตรอย
ละ75 -89 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณา 
-ดีมาก ผูเรียนต้ังแต
รอยละ90 ข้ึนไปมี
คุณลักษณะตาเกณฑ 
การพิจารณา 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

มาตรฐานที่ ตัวบงช้ี เกณฑ 
เกณฑการ

พิจารณาระดับตัว
บงช้ี 

มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมี
ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห  
คิดสังเคราะห  
มีวิจารณญาณ 

มีความคิดสรางสรรค 
คิดไตรตรองและ 
มีวิสัยทัศน  
มี 3 ตัวบงชี้ คือ 
 

4.1 ผูเรยีนมีทักษะ
การคิดวิเคราะห คิด
สังเคราะห สรุป
ความคิดอยางเปน
ระบบและมีการคดิ
แบบองครวม 
 
 
 
 
4.2 ผูเรียนมีทักษะ
ก า ร คิ ด อ ย า ง มี
วิจารณญาณ และคิด
ไตรตรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 ผูเรียนมีทักษะ
กา รคิ ด ส ร า ง ส ร รค 
และจินตนาการ 
 
 

4.1.6 รอยละของผูเรียนที่สามารถสรุป
สาระและเชื่อมโยงเพื่อนํามาวางแผนงาน
โครงการไดเชน การเขียนโครงการ หรือ 
รายงาน เปนตน 
4.1.7 รอยละของผูเรียนที่สามารถสรุป
เหตุผลเชิงตรรกะ และสรางสิ่งใหมได เชน 
การเขียนเรียงความ เขียนเรื่องสั้นได เปน
ตน 
4.2.1 รอยละของผูเรียนที่สามารถวิจารณ
สิ่งที่ไดเรียนรู โดยผานการไตรตรองอยาง
มีเหตุผล 
4.2.2 รอยละของผูเรียนที่สามารถ
เ ช่ือมโยงความสัมพันธระหวางขอมูล
ความคิดตางๆ ไดอยางถูกตองมีเหตุผล 
4.2.3 รอยละของผูเรียนที่สามารถประเมิน
ความน า เชื่ อถือของข อมู ลและ เลื อก
ความคิดหรือทางเลือกที่เหมาะสม 
4.3.1 รอยละของผูเรียนที่สามารถรวบรวม
ความรูความคิดเดิมแลวสรางเปนความรู
ใหมตามความคิดของตนเองไดอยางมี
หลักเกณฑ 
4.3.2 รอยละของผูเรียนที่สามารถคิดนอก
กรอบได 
4.3.3 รอยละของผูเรียนที่มีผลงานเขียน/
งานศิลปะ/งานสรางสรรค 
4.3.4 รอยละของผูเรียนที่สามารถพัฒนา
และริเริ่มสิ่งใหม 
4.3.5 รอยละของผูเรียนที่สามารถ
คาดการณและกําหนดเปาหมายในอนาคต
ไดอยางมีเหตุผล 
 
 

-ปรับปรุง ผูเรยีนตํ่า
กวารอยละ 50มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณา 
-พอใช ผูเรียนต้ังแต
รอยละ 50-74 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณา 
-ดี ผูเรียนต้ังแตรอยละ
75 -89 มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑการ
พิจารณา 
-ดีมาก ผูเรียนต้ังแต
รอยละ90 ข้ึนไปมี
คุณลักษณะตาเกณฑ 
การพิจารณา 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

มาตรฐานที่ ตัวบงช้ี เกณฑ 
เกณฑการพิจารณา

ระดับตัวบงช้ี 

มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมี
ความรูและทักษะที่
จําเปนตามหลักสูตรมี 
8 ตัวบงชี้ คือ 

5.1 กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย 
5.2 กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร 
5.3 กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร 
5.4 กลุมสาระการ
เ รี ยนรู สั งคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
5.5 กลุมสาระการ
เรียนรูสุขศึกษาและ
พลศึกษา 
5.6 กลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ 
5.7 กลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
5.8 กลุมสาระการ
เรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

5.1.1-5.8.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลการ
ทดสอบรวบยอดระดับชาติ ระดับดี ใน
ระดับช้ันป.3 
5.1.2-5.8.2รอยละของผูเรียนที่มีผลการ
ทดสอบรวบยอดระดับชาติ ระดับดี ใน
ระดับช้ันป.6 
5.1.3-5.8.3 รอยละของผูเรียนที่มีผลการ
ทดสอบรวบยอดระดับชาติ ระดับดี ใน
ระดับช้ันม.3 
5.1.4-5.8.4 รอยละของผูเรียนที่มีผลการ
ทดสอบรวบยอดระดับชาติ ระดับดี ใน
ระดับช้ันม.6 
 

-ปรับปรุง ผูเรยีนต่ํา
กวารอยละ 50มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณา 
-พอใช ผูเรียนต้ังแต
รอยละ 50-74 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณา 
-ดี ผูเรียนต้ังแตรอยละ
75 -89 มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑการ
พิจารณา 
-ดีมาก ผูเรียนต้ังแต
รอยละ90 ข้ึนไปมี
คุณลักษณะตาเกณฑ 
การพิจารณา 
 

มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเองรัก
การเรียนรู และพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง มี 
3 ตัวบงชี้ 
 

6.1 ผูเรียนมีนิสัยรัก
การอาน สนใจ
แสวงหาความรูจาก
แหลงตาง ๆ รอบตัว 
 

6.1.1 รอยละของผูเรียนที่อานหนังสือนอก
หลักสูตร อยางนอยเดือนละ ๑ เลม 
6.1.2 รอยละของผูเรียนที่อานวารสารและ
หนังสือพิมพเปนประจํา 
6.1.3 รอยละของผูเรียนที่สามารถสรุป
ประเด็นและจดบันทึกขอมูล ความรูที่ได
จากการอานอยูเสมอ  
6.1.4 รอยละของผูเรียนที่สามารถตั้ง
คําถามเพื่อคนควาความรูเพ่ิมเติมจากการ
อานได  
6.1.5 รอยละของผูเรียนที่แสวงหาขอมูล
จากแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งภายใน 
ภายนอกโรงเรียน 

-ปรับปรุง ผูเรยีนตํ่า
กวารอยละ 50มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณา 
-พอใช ผูเรียนต้ังแต
รอยละ 50-74 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณา 
-ดี ผูเรียนต้ังแตรอยละ
75 -89 มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑการ
พิจารณา 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

มาตรฐานที่ ตัวบงช้ี เกณฑ 
เกณฑการพิจารณา

ระดับตัวบงช้ี 
6.1 ผูเรียนมีนิสัยรัก
การอาน สนใจ
แสวงหาความรูจาก
แหลงตาง ๆ รอบตัว 
 

 -ดีมาก ผูเรียนต้ังแตรอย
ละ90 ข้ึนไปมี
คุณลักษณะตามเกณฑ
การพิจารณา 

มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเองรัก
การเรียนรู และพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง มี 
3 ตัวบงชี้ 
 

6.2 ผูเรียนใฝรู ใฝ
เรียน สนุกกับการ
เรียนรู และพัฒนา
ตนเองอยูเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3 ผูเรียนสามารถใช
หองสมุด ใชแหลง
เรียนรู และส่ือตาง ๆ 
ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภายนอกสถานศึกษา 
 

6.2.1 รอยละของผูเรียนที่สามารถ
สังเคราะห/วิเคราะหและสรุปความรู/
ประสบการณไดอยางมีเหตุผล 
6.2.2 รอยละของผู เรียนที่มี
ความสามารถในการจดบันทึกความรู 
และประสบการณไดอยางเปนระบบ 
6.2.3 รอยละของผูเรียนที่รูจักตนเองและ
สามารถบอกจุดเดน จุดดอยของตนเอง
ได 
6.2.4 รอยละของผูเรียนที่มีวิธีการพัฒนา
ตนอยางสรางสรรค และเปนรูปธรรม 
6.2.5 รอยละของผูเรียนที่สามารถใชผล
การประเมินมาพัฒนาตนเอง และ
สามารถบอกผลงานการพัฒนาตนเองได 
6.3.1 รอยละของผูเรียนที่รูจักคนควาหา
หนังสือในหองสมุดและใชหองสมุดไมตํ่า
กวาสัปดาหละ ๓ ครั้ง 
6.3.2 รอยละของผูเรียนที่มีโอกาสเขาถึง
แหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน 
6.3.3 รอยละของผูเรียนที่สามารถ
คนคว าหาความรู จากอิน เตอร เน็ ต 
(Internet) หรือสื่อเทคโนโลยี ตางๆ ได 

 

มาตรฐานที่ 9 ครูมี
ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ
และเนนผูเรียนเปน
สําคัญ มี 8 ตัวบงชี้  

9.1 ครูในกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทยมี
ประสิทธภิาพการสอน
และเนนผูเรยีนเปน
สําคัญ 
 

เกณฑการพิจารณา ตัวบงช้ีที่ 9.1-9.8 
1) ครูมีความรูความเขาใจรูเปาหมาย
ของการจัดการศกึษา และหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2) ครูมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรยีน
และเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 

ปรับปรุง ครูตํ่ากวารอย
ละ 50ที่มีคุณลักษณะ
ครบตามเกณฑการ
พิจารณาทั้ง 7 ขอ 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

มาตรฐานที่ ตัวบงช้ี เกณฑ 
เกณฑการพิจารณาระดับตัว

บงช้ี 
9.2 ครูในกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตรมี
ประสิทธภิาพการสอนและ
เนนผูเรยีนเปนสาํคัญ 
9.3 ครูในกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตรมี
ประสิทธภิาพการสอนและ
เนนผูเรยีนเปนสาํคัญ 
9.4 ครูในกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมมี
ประสิทธภิาพการสอนและ
เนนผูเรยีนเปนสาํคัญ 
9.5 ครูในกลุมสาระการ
เรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
มีประสิทธิภาพการสอนและ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
9.6 ครูในกลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ มีประสิทธิภาพ
การสอนและเนนผูเรียนเปน
สาํคัญ 
9.7 ครูในกลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีมีประสิทธิภาพ
การสอนและเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 
9.8 ครูในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศมี
ประสิทธภิาพการสอนและ
เนนผูเรยีนเปนสาํคัญ 

3) ครูมีความสามารถในการ
จัดประสบการณที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ 
4) ครูมีความสามารถในการ
ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น ก า ร
พัฒนาการเรียนรูของตนเอง
และผูเรียน 
5) ครูมีการประเมินผลการ
เรียนการสอนที่สอดคลองกับ
สภาพการ เ รี ยน รู ที่ จั ด ให
ผูเรียนและอิงพัฒนาการของ
ผูเรียน 
6) ครูมีการนําผลการประเมิน
มาปรับเปล่ียนการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเต็ม
ตามศักยภาพ 
7) ครูมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อ
และการเรียนรูของผูเรียนและ
นําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 
 

พอใช ครูต้ังแตรอยละ 50-
74ที่มคีุณลักษณะครบตาม
เกณฑการพิจารณาทั้ง 7 ขอ 
ดี ครูต้ังแตรอยละ 75-89ที่มี
คุณลักษณะครบตามเกณฑ
การพิจารณาทั้ง 7 ขอ 
ดีมาก ครูต้ังแตรอยละ 90ข้ึน
ไปที่มีคณุลักษณะครบตาม
เกณฑการพิจารณาทั้ง 7ขอ 
 

มาตรฐานที่ 9 ครูมี
ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ
และเนนผูเรียนเปน
สําคัญ มี 8 ตัวบงชี้ คือ 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

มาตรฐานที่ ตัวบงช้ี เกณฑ 
เกณฑการพิจารณาระดับตัว

บงช้ี 

มาตรฐานที่ 12 
สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมและการเรียน
การสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญม ี3 

ตัวบงชี้ คือ 
 

12.1 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดลอมและการ
บริการที่สงเสรมิใหผูเรยีน
พัฒนาตามธรรมชาติเต็ม
ศักยภาพ 
 

12.1.1 สถานศึกษามี
สภาพแวดลอมทีเ่อื้อตอการ
เรียนรู มีอาคารสถานที่
เหมาะสม 
12.1.2 สถานศึกษามีการ
สงเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผูเรียน 
12.1.3 สถานศึกษามีการ
ใหบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อตอ
การเรียนรูดวยตนเองและการ
เรียนรูแบบมีสวนรวม 
12.1.4 สถานศึกษามีหองเรียน 
หองปฏิบัติการ หองสมุด พ้ืนที่
สีเขียว และส่ิงอํานวยความ
สะดวกเพียงพอ12.1.5 
สถานศึกษามีการจัดและใช
แหลงเรียนรูทั้งในและนอก
สถานที ่

ปรับปรุง สถานศกึษามี
คุณลักษณะตามเกณฑการ
พิจารณา0,1,2 ขอ คิดเปนรอย
ละ 0.00,20.00,40.00 
พอใช สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑการ
พิจารณา 3 ขอ คดิเปนรอยละ 
60.00 
ดี สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑการ
พิจารณา 4 ขอ คดิเปน รอยละ 
80.00 
 ดีมาก สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑการ
พิจารณา5ขอ คิดเปนรอยละ 
100.00 
 

 12.2 สถานศึกษามีการจัด
กระบวนการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.2.1 สถานศึกษามีการจัด
ประสบ 
การณการเรยีนรูที่เหมาะสม
กับผูเรยีน 
12.2.2 สถานศึกษามีรายวิชา/
กิ จก ร รมที่ ห ล ากหลาย ให
ผู เรียนเลือกเรียนตามความ
สนใจ 
12.2.3 สถานศึกษามีการ
สงเสริมและพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู และส่ือ
อุปกรณการเรียนที่เอื้อตอการ
เรียนรู 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

มาตรฐานที่ ตัวบงช้ี เกณฑ 
เกณฑการพิจารณาระดับตัว

บงช้ี 

มาตรฐานที่ 12 
สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมและการเรียน
การสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญม ี3 

ตัวบงชี้ คือ 
 

12.3 สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมสงเสริมคุณภาพ
ผูเรียนอยางหลากหลาย 

12.2.4 สถานศึกษามีการ
จัดระบบการบันทึก การ
รายงานผล และการสงตอ
ขอมูลของผูเรียน 
12.2.5 สถานศึกษามีระบบ
การนิเทศการเรยีนการสอน
และนําผลไปปรับปรุงการสอน
อยูเสมอ 
12.2.6 สถานศึกษามีการนํา
แหลงการเรียนรูและภมูิปญญา
ทองถิน่มาใชในการเรียนการ
สอน 
12.3.1 สถานศึกษามีการจัด
และพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรยีนที่เขมแข็งและ
ทั่วถึง 
12.3.2 สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมสงเสรมิ ตอบสนอง
ความสามารถทางวิชาการและ
ความคิดสรางสรรคของผูเรียน 
12.3.3 สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมสงเสรมิแลตอบสนอง
ความสามารถพิเศษ และความ
ถนัดของผูเรยีนใหเต็มตาม
ศักยภาพ 

 

 12.3 สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมสงเสริมคุณภาพ
ผูเรียนอยางหลากหลาย 
 
 

12.3.5 สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมสงเสรมิดานศิลปะ 
ดนตรี/นาฏศิลป และกีฬา/
นันทนาการ 
12.3.6 สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมสืบสานและสรางสรรค 
วัฒนธรรม ประเพณี และภมูิ
ปญญาไทย 

ปรับปรุง สถานศกึษามี
คุณลักษณะตามเกณฑการ
พิจารณา0,1,2 ขอ คิดเปนรอย
ละ 0.00,20.00,40.00 
พอใช สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑการ
พิจารณา 3 ขอ คดิเปนรอยละ 
60.00 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

มาตรฐานที่ ตัวบงช้ี เกณฑ 
เกณฑการพิจารณาระดับตัว

บงช้ี 

มาตรฐานที่ 12 
สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมและการเรียน
การสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญม ี3 

ตัวบงชี้ คือ 
 

12.3 สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมสงเสรมิคุณภาพ
ผูเรยีนอยางหลากหลาย 

12.3.7 สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมที่สงเสรมิความเปน
ประชาธิปไตย 
 

ดี สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑการ
พิจารณา 4 ขอ คดิเปน รอยละ 
80.00 
 ดีมาก สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑการ
พิจารณา5ขอ คิดเปนรอยละ 
100.00 

มาตรฐานที่ 13 
สถานศึกษามีหลักสูตร 
ที่เหมาะสมกับผูเรียน
และทองถ่ินมีส่ือการ
เรียนการสอนที่เอ้ือตอ
การเรียนรู มี 2 ตัวบงชี้ 
 

13.1 สถานศึกษามี
หลักสูตรและเนื้อหาสาระ
การเรียนรูระดับสากล 
ระดับชาติ และระดับ
ทองถิน่ที่เหมาะสม 
สอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลางและความ
ตองการของผูเรยีนและ
ทองถิน่ 
 

13.1.1 สถานศึกษามีสาระการ
เรียนรูที่บรูณาการการเรยีนรู
ระดับสากล ระดบั 
ชาติ และระดับทองถิ่นอยาง
เหมาะสม 
13.1.2 สถานศึกษามีสาระการ
เรียนรูทีเ่หมาะสมกับทองถิ่น 
ที่เปนมาตรฐานสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางครอบ 
คลุมกับความตองการของ
ผูเรยีน ชุมชน และสังคม 
13.1.3 สถานศึกษามีการนํา
สาระการเรยีนรูทีเ่หมาะสมกับ
ทองถิน่ไปใชอยางเปนระบบ 
และมีข้ันตอนการดําเนินงานที่
ถูกตอง 
13.1.4 สถานศึกษามีสื่อภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่เหมาะสมและ
เอื้อตอการเรียนรู 

ปรับปรุง สถานศกึษามี
คุณลักษณะตามเกณฑการ
พิจารณา0,1,2 ขอ คิดเปนรอย
ละ 0.00,20.00,40.00 
พอใช สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑการ
พิจารณา 3 ขอ คดิเปนรอยละ 
60.00    
ดี สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑการ
พิจารณา 4 ขอ คดิเปนรอยละ 
80.00 
ดีมาก สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑการ
พิจารณา 5 ขอ คดิเปนรอยละ 
100.00 
 

  
 ที่มา: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน). (2549). 
หลักเกณฑ และวธิีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรอบที่
สอง. 
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 3.3 วิธีการประเมินและการรับรองมาตรฐาน 
 วิธีการและเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่สองมีการ
พิจารณาจากการประเมินแบบอิงเกณฑ และการประเมินอิงสถานศึกษา โดยการประเมินแบบอิง
เกณฑจะพิจารณาตามมาตรฐานและตัวบงชี้ เปน 4 ระดับ คือ ปรับปรุง พอใช ดี และดีมาก สวนการ
ประเมินอิงสถานศึกษาจะพิจารณาจากพัฒนาการของคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและ
การบรรลุมาตรฐานหรือเปาหมายตามแผนของสถานศึกษา เม่ือไดผลการประเมินทั้งแบบอิงเกณฑ
และอิงสถานศึกษาแลวนํามาหาคาเฉลี่ยเทียบกับเกณฑการพิจารณาระดับคุณภาพจะทําใหสามารถ
ตัดสินการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดทั้งในระดับมาตรฐานและในภาพรวม 
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา.  2549: 93 – 97) 
 1.  การประเมินอิงเกณฑ ใหพิจารณาตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณา ที่ สม
ศ. กําหนด โดยจะมีการสรุปผลการประเมินทั้งในระดับตัวบงชี้ และระดับมาตรฐาน มีการประเมิน 2 
ระดับ คือ การประเมินในระดับตัวบงชี้ และการประเมินในระดับมาตรฐาน ซึ่งมีวิธีการประเมินดังนี้ 
  1.1  การประเมินระดับตัวบงชี้ การประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี้ ใหพิจารณาจากคา
รอยละ/รอยละเฉลี่ยของเกณฑการพิจารณาในแตละตัวบงชี้เทียบกับเกณฑการประเมินระดับตัวบงชี้ 
  1.2  การประเมินระดับมาตรฐาน การประเมินคุณภาพในระดับมาตรฐาน ใหประเมินจาก
คารอยละเฉลี่ยของตัวบงชี้ในแตละมาตรฐานเทียบกับเกณฑการประเมินระดับมาตรฐาน 
 2. การประเมินอิงสถานศึกษาใหพิจารณาจากการที่สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะ
ของ สมศ. และพัฒนาการของคุณภาพสถานศึกษา ตลอดจนมีผลการดําเนินงานบรรลุมาตรฐาน/
เปาหมายตามแผนของสถานศึกษา รวมทั้งการมีความตระหนักในความสําคัญและความพยายามใน
การพัฒนาสูมาตรฐานของสถานศึกษา ซึ่งมีวิธีการประเมิน ดังนี้ 
  2.1  มิติในการพิจารณา พัฒนาการของคุณภาพการศึกษาและ การบรรลุมาตรฐาน/
เปาหมายตามแผนของสถานศึกษา  
  2.2  วิธีการพิจารณา ไดใหความหมายของพัฒนาการ และ การบรรลุมาตรฐาน/
เปาหมายตามแผนของสถานศึกษา ดังนี้ 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา หมายถึง การที่สถานศึกษาไดดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของ สมศ. และผลการประเมินในรอบที่สอง(เฉพาะผลการประเมินแบบอิงเกณฑ) สูง
กวาผลประเมินรอบแรก หรือ มีผลประเมินทั้งในรอบแรกและรอบที่สองไมต่ํากวาระดับดี (ดี-ดี) 
  ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา หมายถึง การที่สถานศึกษาไมไดดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของ สมศ. และผลการประเมินในรอบที่สอง(เฉพาะผลการประเมินแบบอิงเกณฑ) ต่ํา
กวาผลประเมินรอบแรก หรือ ผลประเมินในรอบแรกและรอบที่สองที่ต่ํากวาระดับดี และไมแตกตาง
กัน ((พอใช – พอใช ) หรือ (ปรับปรุง – ปรับปรุง)) 
  บรรลุมาตรฐานหรือเปาหมายตามแผน หมายถึง สถานศึกษามีความสําเร็จในการปฏบิตัิ
สามารถบรรลุมาตรฐานหรือเปาหมายของแผนพัฒนาตามที่สถานศึกษาไดตั้งไวในการพัฒนาผูเรียน 
หรือครู หรือคุณภาพการจัดการศึกษาในแตละมาตรฐาน โดยนําผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
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แรกไปใชวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมีหลักฐานแสดงความตระหนักใน
ความสําคัญ และความพยายามในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสูมาตรฐานของสถานศึกษาอยางเดนชัด 
  ไมบรรลุมาตรฐานหรือเปาหมายตามแผน หมายถึง สถานศึกษายังไมประสบความ 
สําเร็จในการปฏิบัติ ไมสามารถบรรลุมาตรฐานหรือเปาหมายของแผนพัฒนาตามที่สถานศึกษาไดตั้ง
ไวในการพัฒนาผูเรียน หรือครู หรือคุณภาพการจัดการศึกษาในแตละมาตรฐานโดยไมคํานึงถึงความ
ตระหนักในความสําคัญ และความพยายามในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสูมาตรฐานของสถานศึกษา 
 3.  การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในระดับมาตรฐานจะเฉลี่ยผล
ประเมินระดับมาตรฐานแบบอิงเกณฑ และแบบอิงสถานศึกษา ถาได คาเฉลี่ยของผลประเมิน 2.75 
จากระบบ 4 คะแนน แสดงวา สถานศึกษามีผลการจัดการศึกษาในมาตรฐานนั้น ๆ ไดมาตรฐาน
คุณภาพ และไดรับการรับรองคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานนั้น ๆ ของสถานศึกษา 
 4.  การรับรองมาตรฐานของสถานศึกษา ในภาพรวมในการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
ของสถานศึกษาตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ 
  สถานศึกษาตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
  4.1 สถานศึกษามีคาเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพภายนอกไมต่ํากวาระดับดี 
  4.2 สถานศึกษามีคาเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีขึ้นไปไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของ
มาตรฐานที่ประเมิน กลาวคือ ไดระดับดีขึ้นไป ไมต่ํากวา 11 มาตรฐานใน 14 มาตรฐาน 
  4.3  สถานศึกษาไมมีผลประเมินคุณภาพภายนอกของมาตรฐานอยูในระดับปรับปรุง 
  
 

4. บทสรุปสําหรับผูบริหารในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ป 2549 
 ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สองนั้น เม่ือคณะผูประเมินภายนอกทําการตรวจ
เยี่ยมเก็บขอมูลจนครบถวนแลว ตองจัดทํารางรายงานใหโรงเรียนที่รับการประเมินตอบรับราง
รายงานนั้นแลวจัดสงใหกับ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการ
มหาชน) เพื่อตรวจสอบความถูกตองของรายงาน แกไข เม่ือผานขั้นตอนจนเปนรายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอกฉบับสมบูรณแลว สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน)จะดําเนินการเผยแพรรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกฉบับน้ันเฉพาะสวนที่
เปนบทสรุปสําหรับผูบริหาร โดยบทสรุปสําหรับผูบริหารของโรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง และ
โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบที่เขาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑ ในครั้งนี้มี
ดังนี้   
 
 โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง 
 โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง ตั้งอยูหมูที่ 7 ตําบลบานแร อําเภอเขวาสินรินทร จังหวัด
สุรินทร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
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สอง จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)หรือ สมศ. เม่ือ
วันที่ 7-9 สิงหาคม 2549 มีผลการประเมินระดับการศึกษาประถมศึกษา การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง มีผลการประเมินดังตาราง 7 
 
ตาราง 7 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ของโรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง 
 
 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน: 

ประถมและมัธยมศึกษา 
คาเฉล่ีย 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 

คา 
เฉล่ีย 

ระดับ
คุณภาพ 

ดานผูเรียน       
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมที่พึงประสงค 

3.32 ดี 4.00 ดีมาก 3.18 ได 

มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี 

3.09 ดี 4.00 ดีมาก 3.14 ได 

มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

2.95 ดี 4.00 ดีมาก 2.44 ไมได 

มาตรฐานที่4 ผูเรียนมีความ 

สามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 
มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิด
ไตรตรองและมีวิสัยทัศน 

2.84 ดี 4.00 ดีมาก 1.87 ไมได 

มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่
จําเปนตามหลักสูตร 
 

2.75 ดี 3.00 ดี 2.88 ได 

มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู 
และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

2.96 ดี 4.00 ดีมาก 3.48 ได 

มาตรฐานที่7 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน 
รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

2.96 ดี 4.00 ดีมาก 3.48 ได 
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ตาราง 7(ตอ) 
 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน: 

ประถมและมัธยมศึกษา คาเฉล่ี
ย 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 

คา 
เฉล่ีย 

ระดับ
คุณภาพ 

ดานครู       

มาตรฐานที่ 8ครูมีคุณวุฒ/ิความรู ความ 

สามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครู
เพียงพอ 

3.33 ดี 3.00 ดี 3.17 ได 

มาตรฐานที่9 ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2.42 พอใช 1 ปรับปรุง 1.71 ไมได 

ดานผูบริหาร       
มาตรฐานที่ 10 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมี
ความสามารถในการบริหารจัดการ 

3.17 ดี 3.00 ดี 3.09 ได 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองคกร 
/โครงสรางและการบริหารงานอยางเปน
ระบบ ครบวงจร ใหบรรลุเปาหมาย
การศึกษา 

2.54 พอใช 1.00 ปรับปรุง 1.77 ไมได 

มาตรฐานที่12 สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

3.32 ดี 3.00 ดี 3.16 ได 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตร
เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน มีส่ือการ
เรียนการสอนที่เอ้ือตอการเรียนรู 

2.70 พอใช 1.00 ปรับปรุง 1.85 ไมได 

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริม
ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษา 

3.20 ดี 3.00 ดี 3.10 ได 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไมสมควรรับรอง
มาตรฐานการศึกษา 

 
 ที่มา: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). (2553): 
ออนไลน. 
 
 จากตาราง 7 ผลการประเมนิภายนอกของโรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง สรุปไดวา 
โรงเรียนบานภูดินหนองตะครองไมไดมาตรฐานคุณภาพ สมศ กลาวคือ มีผลเฉลี่ยทั้ง 14 มาตรฐาน



 48 

เทากับ 2.95 มีมาตรฐานทีอ่ยูในระดบัปรับปรุง 3 มาตรฐาน และมีมาตรฐานทีไ่ดมาตรฐานคุณภาพ
เพียง 9 มาตรฐาน จากที่กําหนดไววา ตองไดมาตรฐานคุณภาพ 11 มาตรฐานขึ้นไปจึงจะไดรับการ
รับรอง 
 
 โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ 
 โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ ตั้งอยูหมูที่ 11 ตําบลสําโรงทาบ อําเภอสําโรงทาบ จังหวัด
สุรินทร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สอง จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)หรือ สมศ. เม่ือ
วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2549 มีผลการประเมินระดับการศึกษาประถมศึกษา ดังนี้ 
 การจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ มีผลการประเมินดังตาราง 8 
 
 
ตาราง 8 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ของโรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ 
 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน: 

ประถมและมัธยมศึกษา 
คาเฉล่ีย 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 

คา 
เฉล่ีย 

ระดับ
คุณภาพ 

ดานผูเรียน       
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 

และคานิยมที่พึงประสงค 
3.01 ดี 3.00 ดี 3.01 ได 

มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี 

3.60 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.80 ได 

มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

3.01 ดี 3.00 ดี 3.01 ได 

มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ 
มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมี
วิสัยทัศน 

2.60 พอใช 2.00 พอใช 2.30 ไมได 

มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่
จําเปนตามหลักสูตร 

3.27 ดี 3.00 ดี 3.14 ได 

มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวง 

หาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

2.56 พอใช 2.00 พอใช 2.27 ไมได 

มาตรฐานที่ 7 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน 

 รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

3.13 ดี 4.00 ดีมาก 3.57 ได 
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ตาราง 8  (ตอ) 
 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน: 

ประถมและมัธยมศึกษา 
คาเฉล่ีย 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 

คา 
เฉล่ีย 

ระดับ
คุณภาพ 

ดานครู       
มาตรฐานที่ 8 ครูมีคุณวุฒ/ิความรู ความ 

สามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครู
เพียงพอ 

3.55 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.78 ได 

มาตรฐานที่ 9ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2.54 พอใช 1.00 ปรับปรุง 1.77 ไมได 

ดานผูบริหาร       

มาตรฐานที่ 10 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมี
ความสามารถในการบริหารจัดการ 

3.28 ดี 3.00 ดี 3.14 ได 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองคกร 
/โครงสรางและการบริหารงานอยางเปน
ระบบ ครบวงจร ใหบรรลุเปาหมาย
การศึกษา 

3.10 ดี 3.00 ดี 3.05 ได 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

2.64 พอใช 2.00 พอใช 2.32 ไมได 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตร
เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน มีส่ือการ
เรียนการสอนที่เอ้ือตอการเรียนรู 

3.10 ดี 3.00 ดี 3.05 ได 

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริม
ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษา 

3.27 ดี 3.00 ดี 3.14 ได 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไมสมควรรับรอง
มาตรฐานการศึกษา 

 
  ที่มา: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). (2553): 
ออนไลน.  
   
 จากตาราง 8 บทสรุปสําหรับผูบริหารของโรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ สรุปไดวาโรงเรียน
อนุบาลสําโรงทาบ มีผลเฉลี่ยทั้ง 14 มาตรฐานเทากับ 2.96 แตมีมาตรฐานที่มีคุณภาพระดับปรับปรุง 
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1 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 9 และมีเพียง 10 มาตรฐานที่ไดมาตรฐานคุณภาพ จากที่กําหนดไววา 
ตองไดมาตรฐานคุณภาพ 11 มาตรฐานขึ้นไป ผลการจัดการศึกษาจึงไมไดรับการรับรองคุณภาพ 
  
 ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
 หลังจากการประเมินภายนอกทุกครั้ง คณะผูประเมินภายนอกจะจัดทําขอเสนอแนะเมื่อ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบความถูกตองแลว จะจัดสง
รายงานฉบับสมบูรณใหกับโรงเรียนที่ถูกประเมินเพื่อนําไปเปนขอมูลในการพัฒนาตอไป ผูประเมิน
ไดศึกษาขอเสนอแนะดังกลาวเพื่อนําไปเปนขอมูลประกอบการประเมิน โดยมีดังนี้ 
   
 โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง 
 1. ดานผูเรียน ควรไดรับการฝกทักษะดานการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะหและคิดสรางสรรค 
มีที่ทักษะจําเปนตามหลักสูตร ทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ือง มีการฝกทักษะชีวิตและฝกประสบการณจริง โดยการจัดทําโครงงาน 
 2. ดานครู ควรทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห 
คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดไตรตรอง มีวิจารณญาณและมีวิสัยทัศน ควรทําการพัฒนาผูเรียน
ตามความแตกตางระหวางบุคคล ใหสอดคลองกับพัฒนาการดานสมอง ครูควรเตรียมความพรอม 
การปรับปรุงและพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง ควรพัฒนากิจกรรมที่ดําเนินการมุงความเปนทองถิ่น ใหมีมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น 
และครูควรสนใจพัฒนาตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ใชเทคโนโลยีและสื่อที่เหมาะสมให
มากขึ้น 
 3. ดานผูบริหาร ผูบริหารควรใชมาตรการพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการสอน
ควบคูไปกับมาตรการนิเทศติดตามและกํากับการทํางานอยูเสมอและตอเน่ือง ควรทําวิจัยและ
ประเมินผลการบริหารในรูปแบบที่โรงเรียนดําเนินการ แบบเครือขายCEO ควรแสดงบทบาทผูนํา
ทางวิชาการ ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ กําหนด
มาตรฐานคุณภาพผูเรียน ใหสอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน รวมทั้งประสานขอความรวมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและทองถิ่นใหเขามา
เปนแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดประสบการณการเรียนรูใหมากขึ้น จัดใหมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อสรางความมั่นใจแกผูเกี่ยวของวา ผูเรียนทุกคนจะไดรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา โดยผูบริหารตองเปนผูนําในการผดุงระบบประกันคุณภาพ ทัง้
ประสานขอรับการสนับสนุนแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นใหเขามาจัดกิจกรรมการเรียนรู จัด
ประสบการณ ประเพณี วัฒนธรรมและการละเลนพื้นบานที่เสริมเอกลักษณทองถิ่นใหมากยิ่งขึ้น 
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 โรงเรียนอนบุาลสําโรงทาบ 
 1. ดานผูเรียน ควรจัดกจิกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห 
 2. ดานครู ควรสงเสริมพฒันาครูใหมีความรูความสามารถและทักษะการจัดการเรียนการ
สอน สาระภาษาอังกฤษ การงานอาชพีและเทคโนโลย ีคณิตศาสตร และศลิปะ 
 3. ควรจัดระบบการนิเทศ ติดตาม และดําเนินการอยางตอเน่ือง เปนระบบมีการประเมินผล
และรายงานผลใหแกผูเกี่ยวของรับทราบ 
 
 การสรุปผลการประเมินภายนอก 
 จากตารางในสวนของผลการประเมินอิงเกณฑมาจากการประเมินตามเกณฑการพิจารณา 
จากนั้นนําผลการประเมินของแตละเกณฑมาเฉลี่ยเปนในระดับตัวบงชี้โดยใหระดับคุณภาพตาม
เกณฑการพิจารณาที่ตั้งไว และนําผลการประเมินจากระดับตัวบงชี้มาเฉลี่ยรวมเปนระดับมาตรฐาน
โดยแปลงผลเปนระบบ 4 คะแนนแลวนํามาเทียบเปนระดับคุณภาพ(สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.). 2549: 91) ดังตาราง 9 
 
ตาราง 9 แสดงเกณฑการประเมินระดับมาตรฐานของ สมศ. 
 

คารอยละ/รอยละเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
คารอยละเฉลี่ยของตัวบงชี้ต่ํากวาหรือเทากับ 1.74 ปรับปรุง 
คารอยละเฉลี่ยของตัวบงชี้ตั้งแต 1.75 - 2.74 พอใช 
คารอยละเฉลี่ยของตัวบงชี้ตั้งแต 2.75 – 3.49 ดี 
คารอยละเฉลี่ยของตัวบงชี้ตั้งแต 3.50 – 4.00 ดีมาก 

 
  ที่มา: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). (2553. 

92) หลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรอบที่
สอง(2549-2553) 
 

  ในการประเมินอิงสถานศึกษาพิจารณาจากพัฒนาการของคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา และการบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายของสถานศึกษา โดยมีมิติการพิจารณาดังตาราง 10 
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ตาราง10 แสดงมิติการพิจารณา ในการประเมินอิงสถานศึกษา ของ สมศ. 
 

บรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผนของสถานศึกษา พฒันาการของ 

คุณภาพการศกึษา บรรล ุ ไมบรรล ุ

ดี(3) 
มีความตระหนักและความพยายามอยางเดนชัด 

มี ดีมาก(4) 
พอใช(2) 

ไมมีความตระหนัก/ความพยายาม 

ไมมี พอใช(2) ปรับปรุง(1) 

 

  ที่มา: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). (2553. 

92) หลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรอบที่
สอง(2549-2553) 
 

 ผลการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มาจากคาเฉลี่ยรวมของคาเฉลี่ย
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑและผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา ถาคาเฉลี่ยรวมมากกวาหรือ
เทากับ 2.75 จากระบบ 4 คะแนน ถือวาสถานศึกษานั้นไดรับการรับรองคุณภาพ นอกจากนี้ยังมี
ขอพิจารณาที่สําคัญคือสถานศึกษาที่จะไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน จะตองไมมีมาตรฐานใดที่
ไดคุณภาพในระดับปรับปรุง 

 โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง มีคาเฉลี่ยรวมเพียง 2.96และมีมาตรฐานที่ไมไดรับการ
รับรองอยู 4 มาตรฐาน คอื มาตรฐานที ่4 มาตรฐานที3่ มาตรฐานที1่1และมาตรฐานที่ 13 และ
โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบมีผลการประเมินรวมเฉลี่ย 2.95 มีมาตรฐานไมไดรับการรับรองอยู 4 
มาตรฐานคอื มาตรฐานที ่4 มาตรฐานที ่6 มาตรฐานที ่9 และมาตรฐานที่ 12 ผูประเมินจึงตองการจะ
ประเมินโครงการเพิ่มประสทิธิภาพสถานศึกษาทีต่่ํากวาเกณฑ ในโรงเรียนสองแหงนี้ เพื่อทราบถึง
กระบวนการและผลผลติของโครงการ โดยทําการประเมินกระบวนการเพือ่ใหทราบวา สถานศึกษามี
การดําเนินการเปนไปตามระบบคุณภาพหรือไม กลาวคือ มีการวางแผน มีกําหนดผูรับผิดชอบ มีการ
ดําเนินการตามแผน มีวิธีการจัดกิจกรรม และมีการติดตามประเมินผลหรือไมอยางไร และการ
ประเมินประสทิธิผลเพื่อตองการทราบวา ผลผลิตในเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพของ เปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการ และเปนไปตามเปาหมายของการประเมนิครั้งนี้หรือไม 
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5. การเสริมสรางการเรียนรูตามศักยภาพของผูเรียน 
 ความตามมาตราที่ 22 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 กลาววาการจัด
การศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็ม ศักยภาพ มีใหความ หมายของศักยภาพไวในทัศนะตางๆ กัน ดังน้ี (สมจิต สวธนไพบูลย. 
2553: ออนไลน; อางอิงจาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2542: 12) 

 ศักยภาพ (Potentiality) หมายถึง ภาวะแฝง อํานาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยูในสิ่งตางๆ 
อาจทําใหพัฒนาหรือปรากฏเปนสิ่งที่ประจักษได พลังความสามารถที่มีติดตัวอยูในบุคคลอาจเปน
ความถนัด สติปญญา หรือความสามารถพิเศษก็ได (พจนานุกรมศัพทการศึกษา. 2540: 195) 
นอกจากนี้ยังหมายถึง ผลการเรียนรูที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนผสมผสานกับ
คุณสมบัติ และคุณลักษณะที่ตกตะกอนติดตัวนอกจากความรูในเน้ือหาวิชาหรือผลสัมฤทธิ์ทาง การ
เรียน ซึ่งทักษะ และคุณลักษณะพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในสังคมยุคโลกาภิวัฒน 3 
องคประกอบหลักรวมกัน 9 ดาน(กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ. 2543: 3) ดังนี้ 
 1.  ทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการเรียนรูในอนาคต ประกอบดวย 3 ดาน คือ ทักษะการ  
 2.  ทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการทํางาน ประกอบดวย 3 ดาน คือ ทักษะการจัดการ การ
ทํางานรวมกับผูอื่นได ความขยัน อดทน ประหยัด และอดออม 
 3.  ทักษะพื้นฐานที่จําเปนในการอยูรวมกันในสังคม ประกอบดวย 3 ดาน คือ การควบคุม
ตนเองได ความรับผิดชอบ และความมีวินัยในตนเอง การชวยเหลือผูอื่น เสียสละ มุงม่ัน และพัฒนา 
 ศักยภาพ (Potentiality) เปนพลังที่สรางสมอยูในสมองของมนุษย เกิดขึ้นโดยการกระตุน
จากสิ่งแวดลอม สะสม พัฒนา เชื่อมโยงเสนใยประสาทเปนประสบการณแหงการเรียนรู ศักยภาพ
ของมนุษยจะแสดงออกในลักษณะความสามารถ ซึ่งจะมีมากนอยขึ้นอยูกับการกระตุนจาก
สิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ ไดแก กระบวนการจัดการเรียนการสอน บทบาทของผูสอนสูยุทธศาสตร
การสอนที่ผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก การกระตุน และสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง พัฒนาและ
สงเสริมศักยภาพของผูเรียนใหเต็มตามขีดความสามารถอยางเปนไปตาม ธรรมชาติ การที่จะพัฒนา
ผูเรียนใหเต็มตามขีดความสามารถไดนั้น มีปจจัยที่เกื้อหนุนหลายดาน และโดยเฉพาะอยางยิ่งผูสอน
จะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสมองของ มนุษยซึ่งเปนขุมพลังแหงการเรียนรู(สมจิต สวธน
ไพบูลย. 2553:ออนไลน)  
 ดังนั้นการเสริมสรางการเรียนรูตามศักยภาพของผูเรียน หมายถึง การพัฒนาเพิ่มพูน
ความรูความเขาใจ ทักษะและความสามารถในการเรียนรูของผูเรียนอยางเต็มขีดความสามารถดวย
การสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง กิจกรรมการเสริมสรางการเรียนรูตามศักยภาพของผูเรียนใน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานนี้ มุงที่การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
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 การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนศูนยกลาง หรือเนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนการ
จัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนตัวตั้ง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับผูเรียนและประโยชนสูงสุด
ที่ผูเรียนควรไดรับ และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการ
เรียนรู ไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูอยางตื่นตัวและไดใชกระบวนการเรียนรูตางๆอันจะนํา
ผูเรียนไปสูการเกิดการเรียนรูที่แทจริง(ทิศนา แขมณี. 2550: 120) หลักการที่สําคัญของการการ
จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ (สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน. 2553: ออนไลน) มีดังนี้ 
  1.  ความตองการหรือความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ 
  2.  เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนมากที่สุด 
 3.  เนนใหผูเรียนสามารถสรางสรางองคความรูไดดวยตนเอง หมายความวาใหสามารถ
เรียนรูจากประสบการณในสภาพความเปนจริง สามารถวิจัยเชิงปฏิบัติการ และสืบคนหาความรูดวย
ตนเอง 
  4. เปนการพึ่งพาตนเอง เพื่อใหเกิดทักษะที่จะนําสิ่งที่เรียนรูไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน 
และสามารถเขาใจวิธีการเรียนรูของตนได คือรูวิธีคิดของตนเองและพรอมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดอยาง
เหมาะสม ไมเนนที่การจดจําเพียงเนื้อหา 
 5. เนนการประเมินตนเอง เดิมผูสอนเปนผูประเมิน การเปดโอกาสใหผูเรียนประเมินตนเอง
อยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง จะชวยใหผูเรียนเขาใจตนเองไดชัดเจนขึ้น รูจุดเดนจดุดอยและพรอมทีจ่ะ
ปรับปรุงหรือพัฒนาตนเองใหเหมาะสมยิ่งขึ้น การประเมินในสวนน้ีเปนการประเมินตามสภาพจริง
และใชแฟมสะสมผลงานชวย 
  6. เนนความรวมมือ ซึง่เปนทักษะที่สําคัญในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
  7. เนนรูปแบบการเรียนรู ซึ่งอาจจัดไดทั้งในรูปเปนกลุมหรือเปนรายบุคคล 
 ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของหลักสูตร ครูและนักเรียนควรรวมกันดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ โดยมีเด็กเปนศูนยกลางของความสนใจ นั่นคือเปนกิจกรรมของเด็กโดยเด็กและเพื่อ
เด็ก ครูเปนผูดําเนินการใหกิจกรรมเปนไปในแนวทางตามที่แผนการสอนและคูมือเสนอแนะไว เด็ก
เปนผูปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ มากที่สุด ไมวาจะเปนการสอนโดยวิธีใด ๆ ก็ตามครูเปนเพียงผูควบคุม
และแนะนําเพื่อใหกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอนตามแนวทางของหลักสูตรประถมศึกษา มีหลักการและวิธีการเปนแนวทางปฏิบัติ 
(อางอิงจาก สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2541: 114-115) ดังนี้ 
 1. กระบวนการเรียนมีความสําคัญเทากับเนื้อหา 
 2. นักเรียนเปนผูแสดง ครูเปนผูกํากับการแสดง 
 3. นักเรียนคนหาความรู สรุป และตัดสินใจดวยตนเอง 
 4. ปฏิบัติควบคูไปกับทฤษฎี 
 5. ใชวิธีการหลายอยาง 
 6. เนนกระบวนการกลุม 
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 ยุทธศาสตรการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มี 5 ขอดวยกัน (สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน. 
2553: ออนไลน) ดังนี้ 
 1. การเรียนแบบรวมมือ เปนวิธีการเรียนที่ใหนักเรียนทํางานดวยกันเปนกลุมเลก็ ๆ เพือ่ให
เกิดผลการเรียนรูทั้งดานความรู และทางดานจิตใจ ชวยใหนักเรียนเห็นคุณคาในความแตกตาง
ระหวางบุคคลของเพื่อนๆ เคารพความคิดเห็นและความสามารถของผูอื่นที่แตกตางจากตนตลอดจน
รูจักชวยเหลือและสนับสนุนเพื่อน ๆ 
 2. การเรียนแบบประสบการณ เปนการเรียนรูจากประสบการณ หรือการเรียนรูจากการได
ลงมือปฏิบัติจริง โดยผูเรียนไดมีโอกาสรับประสบการณ แลวไดรับการกระตุนใหสะทอนสิ่งตางๆ ที่ได
จากประสบการณออกมาเพื่อพัฒนาทักษะใหมๆ เจตคติใหมๆหรือวิธีการคิดใหม ๆ 
 3. การเรียนแบบอภิปญญา เปนการเรียนที่ใหผูเรียนคิดโดยเปนการคิดที่รูตัววาคิดอะไร มีวิธีคิด
อยางไร สามารถตรวจสอบความคิดของตนได และสามารถปรับเปลี่ยนกลวิธีการคิดของตนไดดวย 
 4. การเรียนแบบสงเสริมความคิดสรางสรรค เปนการเรียนโดยสงเสริมใหผูเรียนมีความคิด
สรางสรรค เชน ใหผูเรียนระดมสมอง ใหผูเรียนคิดออกแบบในวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพ ให
ผูเรียนคิดเขียนภาพในวิชาศิลปะ เปนตน 
 5. การเรียนแบบทําโครงงาน เปนการเรียนโดยใหผูเรียนศึกษาคนควาเรื่องที่ตนเองสนใจ 
และทําเปนโครงงาน (Project) อาจทําเปน รายงาน ภาคนิพนธ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร ก็ได 
  
 การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
 การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เปนกระบวนการแสวงหาความรู หรือการคนควาหาคาํตอบ
ในสิ่งที่ผูเรียนอยากรูหรือสงสัยดวยวิธีการตางๆ เปนวิธีการเรียนรูที่ผูเรียนไดเลือกศึกษาตามความ
สนใจของตนเองหรือของกลุมเปนการตัดสินใจรวมกัน จนไดชิ้นงานที่สามารถนําผลการศึกษาไป
ใชไดในชีวิตจริง การเรียนรูแบบโครงงาน เปนการเรียนรูที่ใชเทคนิคหลากหลายรูปแบบนํามา
ผสมผสานกันไดแก กระบวนการกลุม การฝกคิด การแกปญหา การเนนกระบวนการ การสอนแบบ
ปริศนาความคิด และการสอนแบบรวมกันคิด เพื่อใหผูเรียนเรียนรูเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งจากความสนใจ 
อยากรู อยากเรียนของผูเรียนเอง โดยใชกระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร ผูเรียนจะเปนผูลง
มือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เพื่อคนหาคําตอบดวยตนเอง เปนการเรียนที่มุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณตรงกับแหลงความรูเบื้อง สามารถสรุปความรูไดดวยตนเอง การเรียนรูแบบโครงงาน
เปนการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับหลักการพัฒนาการคิดของ บลูม (Bloom) (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ. 2550: 1- 2) ดังนี้ 
 1. ความรูความจํา 
 2. ความเขาใจ 
 3. การนําไปใช 
 4. การวิเคราะห 
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 5. การสังเคราะห 
 6. การประเมินคา 
 การเรียนรูจากโครงงานจัดเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการเรียนรู
ดวยตนเอง (Instruction Emphasizing Learning Process) ซึ่งหมายถึง การจัดสภาพการเรียนการ
สอนที่ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเลือกหัวขอ เน้ือหา วิธีการ และสื่อการเรียนการสอนไดตาม
ความสนใจ โดยมีผูสอนชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดความใฝรู ชวยพัฒนาทักษะในการเรียนรูดวย
ตนเองและชวยใหคําปรึกษาแนะนําตามความเหมาะสมเกี่ยวกับการหาแหลงความรู วิธีการศึกษา
คนควาหาความรู การวิเคราะหและสรุปขอความรู (ทิศนา แขมณี. 2550: 145-146) โดยการเรียนรู
ดวยตนเองนี้ยังเปนการเรียนรูแบบเนนทักษะกระบวนการ 
 กระบวนการ หมายถึงแนวทางการดําเนินงานเรื่องใดเรื่องหน่ึงอยางมีขั้นตอน ซึ่งวางไว
อยางเปนลําดับตั้งแตตนจนจบแลวเสร็จตามจุดประสงคที่กําหนดไว ขั้นตอนดังกลาวชวยใหการ
ดําเนินการมีประสิทธิภาพนําไปสูความสําเร็จตามจุดประสงคและเปาหมายได โดยใชเวลาและ
ทรัพยากรนอยที่สุด (วัลลภ กันทรัพย 2534: 12) หรือ หมายถึงการดําเนินงานเปนขั้นตอนนําไปสูผล
ที่ตองการ (สงบ ลักษณะ 2534:4) ในการใชหลักสูตรฉบับปรับปรุง กลาวถึงกระบวนการ 2 แง คือ 
 1.  จัดกิจกรรมใหเปนกระบวนการ หมายถึง การมีขั้นตอนตาง ๆ ใหเด็กไดแสดงออกหรือ
ปฏิบัติ โดยใชรางกาย ความคิด การพูด ในการเรียน เพื่อใหเกิดผลลัพธ คือ ไดความรูหลังจากทํา
กิจกรรม 
 2. พัฒนาเด็กใหเกิดความสามารถเชิงกระบวนการ หมายถึง การปลูกฝงใหเด็กมี
ความสามารถในการปฏิบัติเปนขั้นตอนติดตัวไปใชในชีวิตจริง 
 นอกจากนี้หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา (2535: 11) ไดให ความหมายวา ทักษะ
กระบวนการหมายถึงกระบวนการปฏิบัติหรือกระบวนการทํางานที่ครบขั้นตอน ตั้งแตเริ่มตนจน
สิ้นสุดการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนที่นาพอใจมี
ดังนี้ 1) กระบวนการสรางความคิดรวบยอด 2) กระบวนการสรางความตระหนัก3) กระบวนการสราง
คานิยม 4) กระบวนการเรียน ความรู ความเขาใจ 5) กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 6) 
กระบวนการปฏิบัติ 7)กระบวนการวิทยาศาสตร 8) กระบวนการแกปญหา 9).กระบวนการสืบสวน
สอบสวน 10) กระบวนการทางคณิตศาสตร 11) กระบวนการทางภาษา 12) ทักษะกระบวนการ 9 
ขั้น 13) กระบวนการกลุม 
 การจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนการนํากระบวนการตางๆมาใชในการทํากิจกรรม 
โดยเฉพาะกระบวนการกลุม กระบวนการแกปญหา กระบวนการวิทยาศาสตรและ กระบวนการ
ปฏิบัติซึ่งนํามาบูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ที่แบงออกเปน 3 ระยะ 
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 2550: 4) คือ 
 ระยะที่ 1 การเริ่มตนโครงงาน เปนระยะที่ผูสอนตองสังเกต/สรางความสนใจ ใหเกิดขึ้นใน
ตัวผูเรียน เลือกเรื่องที่จะศึกษารวมกัน 
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 ระยะที่ 2 การพัฒนาโครงงาน เปนขั้นที่ผูเรียนกําหนดหัวขอคําถาม หรือประเด็นปญหา 
แลวตังสมมุติฐานเพื่อ 
 ระยะที่ 3 ขั้นสรุป เปนระยะที่ผูสอน และผูเรียนแบงปนประสบการณ การทํางานและแสดง
ใหเห็นถึงความสําเร็จมีกิจกรรมที่ผูเรียนดําเนินการ ดังนี้ 
 1. ผูเรียนเขียนรายงานเปนรูปแบบงานวิจัยเล็กๆ 
 2. ผูเรียน นําเสนอผลงาน (แสดงเปนแผงโครงงาน) ใหผูที่สนใจไดรับรู สรุปและนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน  
 กลาวไดวา การจัดการเรียนการสอน เปนกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้นเพื่อใหผูเรียนเกิด
คุณภาพในดานทักษะการเรียนรู สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห อยางเปนขั้นตอน โดยครูผูสอนจะตองวิเคราะหภารกิจในการสอน วาจะจัดการเรียนรู
อยางไร ผูเรียนจึงจะเขาใจความหมายของสิ่งที่จะเรียนรูและโครงสรางของความรู ประกอบดวย
ขอมูลขอเท็จจริง หลักการกฎเกณฑไปจนถึงทฤษฎี อยางมีลําดับขั้นตอนซึ่งจะชวยใหผูเรียนมีหลัก
ในการเรียนรู อยางไรก็ตาม สถานศึกษาจะตองกําหนดจุดประสงคการเรียนรูและผลการเรียนรู 
ตลอดจนสาระใหสอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตร เพื่อใหเกิดประสิทธิผลกับผูเรียนมากที่สุด 

 
6. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 จากการศึกษาเอกสารมีงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
 สายยูร ปลั่งกลาง (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาถึงกระบวนการบริหารโรงเรียนของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย โดยศึกษาเปรียบเทียบ
กระบวนการบริหารโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของขาราชการครู
ในกระบวนการบริหารโรงเรียน 5 ดาน คือการวางแผน การตัดสินใจ การประสานงาน การ
ติดตอสื่อสาร และการควบคุม กํากับ นิเทศและประเมินผล จําแนกตามตําแหนงขาราชการครูและ
และขนาดโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร
โรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมากทุกดาน โดยมีความเห็นเรียงลําดับสูงไปหาต่ํา คือ การ
ประสานงาน การติดตอสื่อสาร การตัดสินใจ การวางแผนและการควบคุม กํากับ นิเทศ และ
ประเมินผล ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารโรงเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีกระบวนการบริหารโรงเรียนที่แตกตางกันจํานวน 3 
ดาน คือ การวางแผน การติดตอสื่อสาร และการควบคุม กํากับ นิเทศและประเมินผล ขาราชการครูที่
อยูในโรงเรียนที่มีขนาดตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 พบวา 
กระบวนการบริหารโรงเรียนที่แตกตางกันมี 4 ดาน คือ การประสานงาน การติดตอสื่อสาร การ
ควบคุม กํากับ นิเทศและประเมินผล 
 เกษร มาลา (2548: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรูตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรูของครูแกนนําปฏิรูปการเรียนรู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาอุบลราชธานี เพื่อสรางตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินสําหรับประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรูตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรูของครูแกนนําปฏิรูปการเรียนรู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี และเพื่อประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูตามแนวทางปฏิรูปการ
จัดการเรียนรูของครูแกนนําปฏิรูปการเรียนรู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี โดย
ประยุกตใชรูปแบบการประเมินตามรูปแบบจําลองของ CIPP ผลการวิจัยพบวา 
 1. ไดตัวชี้วัดสําหรับการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูตามแนวทางปฏิรูปการ
เรียนรูของครูแกนนําปฏิรูปการเรียนรู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี ในดานการ
จัดการเรียนรูและดานผลการจัดการเรียนรู 33 ตัวชี้วัด ดังน้ี 1) รูหลักการและจุดหมายของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน 2) สามารถวิเคราะหหลักสูตรและจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 3) 
สามารถผลิตและใชสื่อเทคโนโลยี 4) ใชแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนรู 5) วัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง 6) รักในอาชีพครู 7) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 8) พัฒนา ตนเองอยูเสมอ 9) 
จัดทําแผนการเรียนรูไดสอดคลองกับหลักสูตรและครบองคประกอบของแผน 10) การมีสวนรวม
ระหวางครูกับนักเรียนในการจัดทําแผนการเรียนรู 11)มีกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกคิดปฏิบัติจริงและ
แสวงหาความรูทั้งรายบุคคลและรายกลุม 12) จัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข 13) 
จัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากการคิดและปฏิบัติจริงของผูเรียน 14) จัดการเรียนรูใหผูเรียนได
เรียนรูรวมกับบุคคลอื่น 15) จัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูแบบองครวม 16) จัดการเรียนรูให
ผูเรียนไดเรียนรูจากกระบวนการเรียนรูของตนเอง 17) ผลิตและใชสื่อในการจัดการเรียนรูอยาง
หลากหลาย 18) ใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนในการจัดการเรียนรู 19) สรางเครื่องมือวัด
และประเมินผลไดสอดคลองกับจุดประสงค 20) ใชเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ 21) นําผล
การวัดและประเมินไปพัฒนางาน 22) ผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนการเรียนรูของชั้นเรียน 23) 
ผูเรียนแสวงหาความรูและคําตอบโดยปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง 24) ผูเรียนคิด ตัดสินใจ และสรุป
ความรูจากการศึกษาคนควา 25) ผูเรียนสามารถสรางผลงานจากการคิด วิเคราะห และปฏิบัติจริง 
26) ผูเรียนมีทักษะในการทํางานที่มีลักษณะสรางสรรคและสามารถแกปญหาได 27) ผูเรียนสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและทํางานกลุมไดเปนอยางดี 28) ผูเรียนสามารถแนะนํา ชวยเหลือเพื่อนในการ
จัดการเรียนรู 29) ผูเรียนกลาแสดงออกดวยความมั่นใจ 30) ผูเรียนกระตือรือรนและ เอาใจใสในการ
จัดการเรียนรู 31) ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 32) ผูเรียนรักความเปน
ไทย นิยมไทยและอนุรักษวัฒนธรรมไทย และ 33) ผูเรียนมีสุขภาพกาย จิตที่ดี และไดกําหนด
คาเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป เปนเกณฑในการผานการประเมิน  
 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรูของครูแกน
นําปฏิรูปการเรียนรู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี พบวา ครูแกนนําปฏิรูปการ
เรียนรูจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพอยูในระดับมากและมีการปฏิบัติอยูในระดับมากทั้งดานการจัดการ
เรียนรูและดานผลการจัดการเรียนรู และผานเกณฑการประเมิน ทุกรายการประเมินยกเวนรายการ
ประเมินยอยเร่ืองการผลิตสื่อเทคโนโลยีและใชในการจัดการเรียนรู ที่มีการปฏิบัติอยูในระดับปาน
กลางและไมผานเกณฑการประเมิน 
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 สมศักดิ์ รอบคอบ (2550: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองประสิทธิภาพการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 โดย 
มีวัตถุประสงคเพื่อ   
 1.  ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1  
 2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานตามขนาดและที่ตั้งของ
สถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1  
  3. ศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่เหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการวิจัย 
พบวา  
  3.1 ประสิทธิภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยประสิทธิภาพดานการบริหารตนเองอยูในลําดับสูงสุด 
รองลงมาไดแก ดานการกระจายอํานาจ ดานการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหแกประชาชน ดานการ
มีสวนรวม และดานการตรวจสอบและถวงดุลตามลําดับ  
  3.2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ที่มี
ขนาดและที่ตั้งของสถานศึกษาตางกัน มีประสิทธิภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไมแตกตาง
กัน 3. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ควรพัฒนาผูบริหาร
สถานศึกษา ครูผูสอน และกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม ปรับปรุงระบบ 
การวางแผน การสรางทีมงาน การมอบหมายงาน การระดมทรัพยากรทางการศึกษา การตัดสินใจ 
การประเมินผล การประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบภายใน การประชาสัมพันธ และใหมีการ
แตงตั้งที่ปรึกษากฎหมาย สรางเครือขายการบริหารเพื่อชวยเหลือในดานการบริหารงบประมาณ 
 ถวิล พันธนอย (2552: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาครูดานการจัดกระบวนการ
เรียนรูแบบบูรณาการโรงเรียนบานหนองผืออําเภออุบลรัตน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน 
เขต 4 โดยมีวัตถุประสงคคือ เพื่อศึกษาปญหาและพัฒนาครูโรงเรียนบานหนองผือ ใหมี
ความสามารถจัดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ และเพื่อศึกษาผลการพัฒนาครูโรงเรียนบาน
หนองผือ ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ กลุมเปาหมาย ผลการวิจัยพบวา 
 1.  ปญหาการจัดกระบวนการเรียนรูของโรงเรียนบานหนองผือ คือการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูและวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูที่ไมสอดคลองกับหลักการปฏิรูปการศึกษา ครูไมมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 2.  ดําเนินการพัฒนาครู โดยใชการอบรมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศโดยการสังเกตการณ
สอนในชั้นเรียนไดผลการพัฒนาคือ 
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 ผลการพัฒนาความสามารถดานการจัดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการวงรอบที่ 1 พบวา
กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบูรณาการในระดับดี ไดแนวทางในการจัด
กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ เพื่อนาไปใชกับนักเรียนไดจริงแตการเขียนแผนการจัด
กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการพบวา กลุมเปาหมาย 2 คน ครูประจําชั้นชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
และครูประจํา ชั้นชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สามารถเขียนแผนการจัดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ
ยอซ่ึงยังดําเนินการไดดีพอใชแตยังไมสมบูรณ สวนครูประจา ชั้นชั้นประถมศึกษาปที่ 4 สามารถ
เขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการไดในระดับตองปรับปรุง  
 หลังการปฏิบัติการในวงรอบที่ 2 พบวาครูกลุมเปาหมายสามารถเขียนแผนการจัดการ
เรียนรูไดคนละ 1 หนวยการเรียนกลุมเปาหมายสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมการ เรียนรูแบบบูรณา
การไดในระดับดี มีการเตรียมแผนการเรียนรูไวลวงหนา ในระดับ ดี จัดกิจกรรมการเรียนรูตามลําดับ
จากงายไปหายาก ในระดับ ดี จัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับแผนการเรียนไดในระดับดี กระตุน
ใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมอยางทั่วถึงในระดับดี ใชเทคนิควิธีการสอนที่กระตุนความคิดจิตนาการใน
ระดับดี สงเสริมใหผูเรียนคนพบวิธีการเรียนรูดวยตัวเองในระดับ ดีเชื่อมโยงประสบการณเขากับชีวิต
จริงของนักเรียนในระดับ ดี กิจกรรมบูรณาการเนนการปฏิบัติในสรางปฏิสัมพันธระหวางครูกับ
นักเรียนในระดับดี จัดบรรยายและสิ่งแวดลอมที่แจมใสเปนมิตรในระดับดี ใชสื่อการเรียนรูสอดคลอง
กับกิจกรรมการเรียนรูในระดับดี ใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายในระดับดี และใหนักเรียนมีสวนรวมใน
การประเมินตนเอง ในระดับดี 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการประเมิน 

 
 การประเมินครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อประเมินกระบวนการและประสิทธิผลของโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน โดยคัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษา ที่สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสุรินทรเขต 1 ในโครงการเพื่อทําการประเมินจํานวน 2 โรงเรียน 
ไดแก โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง และโรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ ทั้งน้ีผูประเมินได
ทําการศึกษาแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของ รูปแบบการประเมิน และศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนา
ผูเรียน ครู และผูบริหารเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ งานวิจัยที่แสดงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ผูเรียน ครูและผูบริหารสถานศึกษา ในการดําเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวา
เกณฑในครั้งนี้ ควรมีการประเมินผลโครงการในดานกระบวนการดําเนินงานของโครงการในโรงเรียน 
กระบวนการจัดกิจกรรมของโครงการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพผูเรียน ครูและผูบริหาร และมีประสิทธิผล
ที่เปนไปตามที่คาดหวังของโครงการอยางไร ทั้งน้ีเพ่ือนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
โครงการนี้ตอไป 
 ในการประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานนี้ มีขั้นตอน
ดังนี้ 
 1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. กระบวนการประเมิน 
 3. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5. การวิเคราะหขอมูล 
 

1. การกําหนดแหลงขอมูล 
 แหลงขอมูลที่ใชในการประเมินครั้งน้ีไดมาจาก โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสองต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน จึงตองเขารวมโครงการ โดยสํานักงานเขตประถมศึกษา
สุรินทรเขต 1 มีโรงเรียนในโครงการระดับประถมศึกษา จํานวน 6 โรงเรียน ผูประเมินไดเลือกทําการ
ประเมินใน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง และโรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ ซึ่งเปน
โรงเรียนที่เปดสอนในระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมปที่ 6 เหมือนกัน ตางจากโรงเรียนอ่ืนที่เปน
โรงเรียนขายโอกาสทางการศึกษาดังตาราง 11 
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ตาราง 11 แสดงจํานวนกลุมประชากรโรงเรียนบานภูดินหนองตะครองและโรงเรียนอนุบาลสําโรง
ทาบ  

 

กลุมประชากร โรงเรียนบานภูดิน
หนองตะครอง 

โรงเรียนอนุบาล
สําโรงทาบ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 23 33 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 17 25 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 18 42 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 24 39 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 20 39 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 21 47 
ครูผูสอน 6 13 
ผูบริหารสถานศึกษา 1 1 
ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษา 95 180 

รวม 225 419 

  
 แหลงขอมูลที่ใชในการประเมิน มีดังนี้ 
 1. การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant observation) ไดแก  
  1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง จํานวน 
65 คน 
  1.2  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ จํานวน 125 
คน  
  1.3  ครูผูสอนในโรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง จํานวน 6 คน  
  1.4  ครูผูสอนในโรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ จํานวน 13 คน  
 2. การสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) ไดแก 
  2.1 ครูผูสอนในโรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง จํานวน 6 คน 
  2.2 ครูผูสอนในโรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ จํานวน 13 คน 
  2.3 ผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง จํานวน 1 คน  
  2.4 ผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ จํานวน 1 คน  
  2.5 ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมปที่ 1 - 6 โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง การ
เลือกแบบเจาะจง(Purposive sampling) ระดับชั้นละ 5 คน รวมเปน 30 คน 
  2.6 ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมปที่ 1 - 6 โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ จากการ
เลือกแบบเจาะจง(Purposive sampling) ระดับชั้นละ 5 คน รวมเปน 30 คน 
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 3. การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง โดยมีจุดประสงคเพ่ือสอบถามในดานกระบวนการ
ดําเนินงานของโครงการ โดยสัมภาษณนักเรียน ผูบริหาร และครู 
 4. การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ไดแก 
  4.1 ครูโรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง จํานวน 6 คน  
  4.2 ครู โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ จํานวน 13 คน  
  4.3 ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมปที่ 1 - 6 โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง 
จํานวน 40 คน 
  4.4 ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมปที่ 1 - 6 โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ จํานวน 80 
คน 
  

2.เคร่ืองมือที่ใชในการประเมิน 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลในครั้งนี้ประกอบดวย 
 1. แบบประเมินกระบวนการดําเนินการ เปนแบบประเมินที่สรางขึ้นเพ่ือประเมินความ
เปนไปตามเกณฑของกระบวนการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง โดยเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน
กระบวนการที่สรางขึ้น โดยประยุกตใชวัตถุประสงคของโครงการกับแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกในดานความตระหนัก(Awareness) และความพยายาม(Attempt) ของสถานศึกษา เกณฑ
ดังกลาวไดรับการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญแลว มีวิธีการประเมินโดยการนําขอมูลจากการเก็บขอมูล
ดวยวิธีสํารวจเอกสารและสัมภาษณ มาพิจารณาแลว เปรียบเทียบกับเกณฑแตละเกณฑ ดังตัวอยาง
ตอไปน้ี 
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แบบประเมินกระบวนการดําเนินงาน 
ของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 

โรงเรียน...................................................... 
 พิจารณาเปรียบเทียบขอมูลแลวหากเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ใหกาเครื่องหมาย  ใน
ชองหากไมเปนไปตามเกณฑให กาเครื่องหมาย  ในชองที่ไมเปนไปตามเกณฑ 

ผลการประเมนิ 
เกณฑมาตรฐาน สภาพที่เปนจริง เปนไป 

ตามเกณฑ 
ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

คะแนน 

ดานแผนการดําเนินงาน 
 1.มีการประชุมปรึกษาหารือ 
ในการจัดทําแผนการดําเนิน 
งาน 

    

 2.มีการบรรจุกิจกรรมตาม
แผนไวในแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2553 

    

รวมคะแนน  
 

 การสรุปผลการประเมิน ทําไดโดยรวมคะแนนที่ได แลวคิดเปนรอยละ หากมากกวารอยละ 
80 ขึ้นไป ประเมินวา กระบวนการดําเนนิงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 2. แบบสังเกต เปนการเฝาดูสิ่งที่เกิดขึ้นอยางใสใจและมีระเบียบวิธี เพ่ือวิเคราะหหรือหา
ความสัมพันธของสิ่งที่เกิดขึ้นน้ันกับสิ่งอ่ืน (สุภางค จันทวานิช, 2549: 45) ในงานวิจัยนี้ ใชวิธีสังเกต
แบบไมมีสวนรวม(Non-participant observation) โดยสังเกตในดาน พฤติกรรมการเรียนและการสอน 
คําถาม-คําตอบของนักเรียน สังเกตวิธีการสอนกิจกรรมการเรียนรูและสื่อที่ครูใช พฤติกรรมการเรียน
ของผูเรียน ความกระตือรือรนในการเรียน การทํางาน ผลงาน คําถาม คําตอบที่แสดงความรูความ
เขาใจเรื่องตางๆ ตามตัวบงชี้และเกณฑตามกรอบการประเมิน โดยบันทึกการสังเกตในแบบสังเกต
แบบประมาณคา (Rating Scale) ที่กําหนดระดับของพฤติกรรมออกเปน 4 ระดับ (ถนัด บุญชัยและ 
นิรันดร ตั้งธีระบัณฑิตกุล. 2552:4) ไดแก 
  ระดับ 3 หมายถึง มีการแสดงพฤติกรรมในระดับดีมาก (กําหนดใหจํานวนนักเรียนที่
แสดงพฤติกรรมที่คาดหวังไว เปน 3 ใน 4 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดที่สังเกต) 
  ระดับ 2 หมายถึง มีการแสดงพฤติกรรมในระดับดี (กําหนดใหจํานวนนักเรียนที่แสดง
พฤติกรรมทีค่าดหวังไว เปน มีมากกวาครึ่งหนึ่งแตนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดที่
สังเกต) 
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  ระดับ 1 หมายถึง มีการแสดงพฤติกรรมในระดับพอใช ( กําหนดใหจํานวนนักเรียนที่
แสดงพฤติกรรมที่คาดหวังไว เปนตั้งแตมากกวา 1 ใน 4 ถึง นอยกวาครึ่งหนึ่ง ของจํานวนนักเรียน
ทั้งหมดที่สังเกต) 
  ระดับ 0 หมายถึง ปรับปรุง ( กําหนดใหจํานวนนักเรียนที่แสดงพฤติกรรมทีค่าดหวัง
ไว เปนตั้งแต 1 ใน 4 ลงมา ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดที่สังเกต ) 
  การเก็บขอมูลโดยใชแบบสังเกตซึ่งแบงออกเปน 2 ชุด คือ 1)แบบสังเกตผูเรียน และ 2)
แบบสังเกตครผููสอน ดังตัวอยางในแบบสังเกตผูเรียนตอไปน้ี  
 

แบบสงัเกตผูเรียน ดานประสิทธิผล ของ 
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 

โรงเรียน....................................................... 
 
 ทําเครื่องหมาย  ในชองระดับพฤติกรรมที่พบ โดยใชเกณฑดังนี้  
 n = จํานวนกลุมตัวอยาง f = จํานวนที่เปนไปตามคาดหวัง 
 3=ดีมาก (ถา n=100 f= 75 ขึ้นไป) 2=ดี (ถา n=100 f= 50-74)  
 1=พอใช (ถา n=100 f= 49-26 )  0=ปรับปรุง (ถา n=100 f= 0-25)  
 

ระดับพฤติกรรม 
ขอที่ พฤติกรรม 

3 2 1 0 
ดานการคิดวิเคราะห  

1 นักเรียนสามารถตอบคําถามหรือถามเกี่ยวกับความสําคัญ
ของสิ่งตางๆที่เรียนได 

    

2 นักเรียนสามารถบอกจุดเดนจุดดอยของสิ่งที่เรียนมาได     
3 ในระหวางกิจกรรมการเรียน นักเรียนสามารถจําแนก

องคประกอบของสิ่งที่เรียนไดอยางถูกตอง 
    

ดานการคิดริเริ่มสรางสรรค 
4 ในระหวางกิจกรรมการเรียนนักเรียนสามารถแสดงความ

คิดเห็นที่แปลกใหม 
    

5 นักเรียนสามารถสรางผลงานศิลปะหรืองานเขียนหรือชิ้นงาน
หรือกิจกรรมสรางสรรคได 

    

 
 การแปลความหมาย 
 3=ดีมาก 2=ดี 1=พอใช 0=ปรับปรุง  
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แบบสงัเกตครูผูสอน ดานผลผลิต ของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน 

 โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ  โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง 
 

  ในชองจํานวนครูที่สังเกต แตละชองหมายถึงครูแตละคน ที่เปนแหลงขอมูลในการสังเกต 
ใหทําเครื่องหมาย ในชองตรงกับแถวที่เปนพฤติกรรมที่สังเกต หากพบวา ครูมีพฤติกรรมนั้น  
 

จํานวนครูที่สังเกต ขอท่ี พฤติกรรมที่สังเกต 

1 2 3 4 

1 มีการจัดกิจกรรมการสอนตามแนวการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ 

    
รอยละ 

2 กระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

 ครูเตรียมการสอนทั้งเนื้อหา และวิธีการ  
 ครูจัดส่ิงแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเราจูงใจและเสริมแรง
ใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  

 ครูเอาใจใสนักเรียนเปนรายบุคคล และแสดงความเมตตาตอ
นักเรียนอยางทั่วถึง  

 ครูจัดกิจกรรมและสถานการณใหนักเรียนไดแสดงออกและคิด
อยางสรางสรรค  

 ครูสงเสริมใหนักเรียนฝกคิด ฝกทํา และฝกปรับปรุงดวย
ตนเอง  

 ครูสงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุมพรอมทั้งสังเกต
สวนดีและปรับปรุงสวนดอยของนักเรียน  

 ครูใชส่ือการสอนเพื่อฝกการคิด การแกปญหา และการคนพบ
ความรู  

 ครูใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเชื่อมประสบการณกับ
ชีวิตจริง  

     

3 
4 

ใชสื่อเทคโนโลยี ในการสอน 
มีความชํานาญในการใชสื่อเทคโนโลยี 
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 3. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) เปนการสนทนากันอยางมี
จุดมุงหมายระหวางผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณ ตามวัตถุประสงคที่ผูสัมภาษณกําหนดไวลวงหนา 
เปนการสัมภาษณที่มีการวางแผน จัดเตรียมชุดคําถาม และวิธีการสัมภาษณอยางเปนระบบและมี
ขั้นตอนลวงหนา มีการดําเนินงานภายใตมาตรฐานเดียวกัน โดยแบงเปน แบบสัมภาษณดาน
กระบวนการ และแบบสัมภาษณดานประสิทธิผล ในแบบสัมภาษณทั้ง 2 แบบ แบงออกเปน 2 ตอน 
คือ 
  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูถูกสัมภาษณ 
  ตอนที่ 2 ประเด็นที่ตองการเก็บขอมูล ในดานกระบวนการและประสิทธิผลของโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
  ตัวอยางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง(Structured Interview) มีดังนี้ 
   

แบบสัมภาษณ ครูผูสอน 
เก่ียวกับ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 

 
 โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ  โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูถูกสัมภาษณ 
1.1 ตําแหนงและ วิทยฐานะ   
 ครูชํานาญการ  ครูชํานาญการพิเศษ  

  ครูเชี่ยวชาญ  ครูเชี่ยวชาญพิเศษ  
 1.2 อายุ........ ป เพศ    
  ชาย    หญิง   
 1.3 วุฒิการศึกษาสูงสุด .............................สาขา............................................  
 1.4 ประสบการณการสอนในเรียนแหงนี้ เปนเวลา ................ ป 
 
ตอนที่ 2 ประเด็นที่ตองการเก็บขอมูล  
 2.1 การเขารวมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน ทําใหมี
การเปลี่ยนแปลงอยางไรในดานการเรียนการสอน 
……………………………………………………………………………………………………….……. 
 2.2 สําหรับตัวทานเองมีการพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอน อยางไรที่เปนผลมาจาก
โครงการดังกลาว 
……………………………………………………………………………………………………….……. 
 2.3 ทานคิดวา ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีความยั่งยืนหรือไม อยางไร 
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 4. แบบสอบถามความพึงพอใจ     
 

ตัวอยางแบบสอบถาม 
ผูปกครองนักเรียน เก่ียวกับความพึงพอใจในกระบวนการดําเนินงาน และความพึงพอใจใน

ผลผลิตของโครงการ ดังตัวอยางเชนแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครอง 
ตอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 

 
 โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ  โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง 

 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 1. สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม   
    อาชีพ ......................................................  
 2. เพศ ชาย หญิง อายุ............ ป 
 3. จํานวนบุตร......... คน ศึกษาอยูใน 
   โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง 
   ระดับชั้น ป.1-3 จํานวน .............. คน 
   ระดับชั้น ป.4-6 จํานวน .............. คน 
 4. วุฒิการศึกษาสูงสุดของผูใหสัมภาษณ ……………………สาขา..................................... 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่วกับความพงึพอใจของผูปกครองตอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
 สถานศึกษาทีต่่ํากวาเกณฑ 
คําชี้แจง ใหพิจารณาขอความตอไปน้ีแลวทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ทานเห็นวาตรงกับความพึง 
  พอใจ    
    

ระดับความพงึพอใจ 
ประเด็น มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

1.ผูบริหาร หรือครู มีการแจงใหทราบเกีย่วกับโครงการ 
ดังกลาวในการประชุมผูปกครอง หรือการปฐมนิเทศ 

     

2.การเปลี่ยนแปลงของผลการเรียนของนักเรียนหลังจาก 
มีการดําเนินโครงการ 

     

3.ความเอาใจใสในการเรียนของนักเรียนในปการศึกษาที่
ผานมา (2553) 

     

4.ความเอาใจใสของครูที่มีตอนักเรียน การติดตาม
นักเรียนของครู ในปการศึกษาที่ผานมา (2553) 

     

 
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิม่เติม 
 เกณฑการประเมินความพึงพอใจ 
  4.51-5.00   มากที่สุด 
  3.51-4.50   มาก 
  2.51-3.50   ปานกลาง 
  1.51-2.50   นอย 
  1.00-1.50   นอยที่สุด  
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แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูสอน 
ตอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 

 
 โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ  โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง 

 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 1.  สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม   
    ระดับชั้นทีท่ําการสอน ......................................................  
 2. ตําแหนง................................ วิทยฐานะ ......................................... 
 3. เพศ ชาย หญิง อายุ............ ป 
 4. ประสบการณการสอนในโรงเรียนน้ี  ต่ํากวา 5 ป  5 ปขึ้นไป  
 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่วกับความพงึพอใจของครูผูสอนตอโครงการเพิ่มประสทิธิภาพ 
 สถานศึกษาทีต่่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
คําชี้แจง ใหพิจารณาขอความตอไปน้ีแลวทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ทานเห็นวาตรงกับความพึง 
  พอใจ       
 

ระดับความพงึพอใจ 
ประเด็น มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

1.ผูบริหาร หรือผูรับผิดชอบโครงการ มีการแจงใหทราบ
ถึงการดําเนินการโครงการ ในการประชุมประจําเดือนทุก
ครั้ง 

     

2.โครงการมีการวางแผนงานในการเพิ่มศกัยภาพ 
ผูเรียน 

     

 
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิม่เติม 

 การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการประเมิน 
 1.ข้ันตอนในการสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  1.1 ศึกษาคนควาเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวขอกับการ
ประเมิน และการพัฒนาเครื่องมือ เพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนด กรอบแนวคิด และแนวทางใน
การสรางเครื่องมือใหตรงและครอบคลุมวัตถุประสงคของการประเมิน 
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  1.2 สรางแบบบันทึกการศึกษาเอกสาร แบบสังเกต แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ
ตามโครงสรางและรายละเอียดที่กําหนดขึ้น โดยกําหนดหัวขอที่จะถามและเขียนหัวขอตาง ๆ ที่
ตองการใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและประเด็นการประเมินไดเครื่องมือดังตอไปน้ี  
    1.2.1 แบบประเมินกระบวนการดําเนินงาน 
   1.2.2 แบบสังเกตนักเรียน  
   1.2.3 แบบสังเกตครูผูสอน 
   1.2.4 แบบสัมภาษณผูปกครองนักเรียน 
   1.2.5 แบบสัมภาษณครูผูสอน 
   1.2.6 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูตอโครงการ 
   1.2.7 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองตอโครงการ 
   1.2.8 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูและผูบริหารตอผลผลิตของโครงการ 
  นําเสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธเพ่ือตรวจสอบความตรงของเนื้อหา 
(Content Validity) และภาษาที่ใช 
  1.3 นําเครื่องมือทั้งหมด ที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ
แลว มาแกไขปรับปรุงใหครบถวนตามนิยามศัพทที่ไดกําหนดไว 
  1.4 นําเครื่องมือที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบความตรงของ
เน้ือหา (Content Validity) และความชัดเจนในการสื่อ 
  1.5 นําเครื่องมือที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญแลว มาหาคาดัชนีความสอดคลอง 
IOC (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540: 117) มีคาระหวาง 0.60 – 1.00 
  1.6 นําเครื่องมือมาดําเนินการแกไขปรับปรุง  
  1.7 นําเครื่องมือที่ดําเนินการแกไขปรับปรุงแลวเสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญา
นิพนธอีกครั้ง และนําไปทดลองใช (Try Out) กับโรงเรียนบานสกร็อม จํานวนคน 20 คน เพ่ือ
ตรวจสอบความชัดเจนของภาษาและระยะเวลาการเก็บขอมูล 
  1.8 นําแบบสอบถามที่นําไปทดลองใชมาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) 
ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) สูตรของครอนบาค
(Cronbach. 1970: 161) ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับดังน้ี แบบสอบถามความพึง
พอใจของครู และผูบริหารตอพฤติกรรมของนักเรียน 0.94 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูตอ
โครงการ 0.91  
  1.9 ตรวจสอบความสมบูรณถูกตองของเครื่องมือ แลวนําเสนอคณะกรรมการควบคุม 
ปริญญานิพนธตรวจสอบกอนเก็บขอมูลตอไป 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูประเมินดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้น ดังนี้ 
 1.  ผูประเมินติดตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือขอหนังสือรับรอง
และแนะนําตัวไปเสนอตอผูอํานวยการโรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง และผูอํานวยการโรงเรียน
อนุบาลสําโรงทาบ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 1 เพ่ือขอความอนุเคราะห
ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 2.  ผูประเมินไปขอขอมูลเบื้องตนจาก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร
เขต 1 จากน้ันเดินทางไปที่โรงเรียนแนะนําตัวตอ ผูอํานวยการโรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง และ
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบดวยตนเอง เพื่อขอความอนุเคราะหในการสังเกตนักเรียน
สังเกตครูผูสอน แจกแบบสอบถาม สัมภาษณ ศึกษาเอกสาร และนัดวันรับแบบสอบถาม โดยขอผลัด
วันสงหนังสือแนะนําตัวและหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล เปนวันที่ 21 มีนาคม 2554 
 3.  ผูประเมินดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง ตามวัน เวลา ที่นัดหมาย ในระหวางวันที่ 1 
มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2550 โดยดําเนินการดังนี้ 
  3.1 โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง แจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง โดยแบงเปน 
ผูปกครองนักเรียน 100 ชุด ครู 12 ชุด สัมภาษณ ผูปกครอง 30 คน ผูบริหาร 1 คน ครู 6 คน 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 50 คน ทําการสังเกตนักเรียน และครูในหองเรียน  
  3.2 โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ แจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง โดยแบง 
เปน ผูปกครองนักเรียน 100 ชุด ครู 26 ชุด สัมภาษณ ผูปกครอง 30 คน ผูบริหาร 1 คน ครู 13 คน 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 90 คน ทําการสังเกตนักเรียน และครูในหองเรียน  
 4.  ผูประเมินไดรับแบบสอบถาม กลับคืนมา จํานวน 200 ฉบับ ไดแบบสัมภาษณ 
ผูปกครอง จํานวน 60 ฉบับ แบบสัมภาษณครูจํานวน 19 ฉบับ ผูบริหาร 2 ฉบับ แบบสังเกตนักเรียน 
จํานวน 6 ฉบับ แบบสังเกตครู 2 ฉบับ และแบบศึกษาเอกสาร จํานวน 2 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
 5.  ผูประเมินนําแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และแบบสํารวจเอกสาร มาตรวจสอบความ
สมบูรณ จากนั้นนําขอมูลจากการสัมภาษณ สังเกต และตรวจสอบเอกสาร มาพิจารณาความ
สอดคลองแบบสามเสา สรุปลงแบบประเมินกระบวนการดําเนินงานวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หรือไม  
 
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 ผูประเมินไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 1. การจัดกระทําขอมูล โดยนําแบบบันทึกการสังเกต แบบบันทึกการสัมภาษณ แบบ
บันทึกการศึกษาเอกสาร และแบบสอบถาม ที่ผานการตรวจสอบความสมบูรณ มาจัดระเบียบขอมูล
ลงรหัส และวิเคราะหขอมูลตามเกณฑที่ตั้งไว นําแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป 
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 2. การวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้ 
  2.1  สถิติขั้นพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ(Percentage) คาเฉลี่ย(Mean) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
  2.2  สถิติวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ ไดแกหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดย
การหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) สูตรของครอนบาค (Cronbach. 1970: 161) 
 3.  เกณฑในการใหคะแนนและแปลผลขอมูล 
  3.1 การวิเคราะหขอมูลการประมาณคาหรือระดับความคิดเห็น หาคาเฉลี่ย ( X ) และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (บุญชม, 2545: 80) 
 
 
  
 
 
  3.2  เกณฑในการใหคะแนนแบบสอบถามความพึงพอใจ แบบมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ ไดกําหนดน้ําหนักคะแนน ดังนี้ 
   ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
   ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
   ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
   ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอย 
   ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด 
  3.3 การแปลผลการวิเคราะหขอมูล โดยพิจารณาคาเฉลี่ยเทียบกับเกณฑการแปลผลดังนี้ 
   4.51-5.00 หมายถึงมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
   3.51-4.50 หมายถึงมีความพึงพอใจในระดับมาก 
   2.51-3.50 หมายถึงมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
   1.51-2.50 หมายถึงมีความพึงพอใจในระดับนอย 
   1.00-1.50 หมายถึงมีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด  
 

แผนการสรุปผลและการนําเสนอขอมูล 
 การนําเสนอผลจะเสนอตามลําดับความมุงหมายของการวิจัย คือ 
 1. นําเสนอคาสถิติพ้ืนฐาน เพ่ือสรุปกระบวนการดําเนินงาน และผลผลิตของโครงการ เปน
รายโรงเรียน 
 2.  สรุปผลการประเมินโดยพิจารณาความสอดคลองของขอมูลและสิ่งที่คนพบ เปรียบ 
เทียบกับเปาหมายโครงการ และความสอดคลองกันในแบบสามเสา 
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บทที่ 4 
ผลการประเมิน 

  
 การประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 1 ผูประเมินขอเสนอผลการประเมินตามประเด็นการ
ประเมิน ของโรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง และโรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ ตามลําดับดังตอไปน้ี 
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลประกอบการประเมิน และการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล 
ไดกําหนดใชสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 X   แทน คาคะแนนเฉลี่ย (Mean)  
 S.D.  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 

กระบวนการประเมิน 

 1. การประเมินกระบวนการดําเนินงาน 
  1.1 วิธีการประเมิน ตรวจสอบกระบวนการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง โดยเปรียบเทียบ
วาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหรือไม โดยใชวิธีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ การสัมภาษณผูที่
เกี่ยวของกับโครงการ และการใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 
  1.2 เครื่องมือ   
   1.2.1 แบบประเมินกระบวนการดําเนินงาน 
   1.2.2 แบบศึกษาเอกสาร 
   1.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจตอโครงการ ของครูผูสอน 
   1.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจตอโครงการ ของผูปกครอง 
   1.2.5 การสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางครูผูสอน และผูบริหาร 
  1.3 การวิเคราะหขอมูล  
   1.3.1 สรุปความคิดเห็นที่ไดจากการสัมภาษณ และศึกษาเอกสารเปนความเรียง
บันทึกลงในแบบประเมินกระบวนการดําเนินงานในชองสภาพจริง 
   1.3.2 พิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน ใหคะแนนในแตละเกณฑ รวมและ
สรุปคะแนนเปนรอยละ         
  1.4 เกณฑการประเมิน สรางเกณฑมาตรฐานกระบวนการดําเนินงานในดานแผนการ
ดําเนินงาน การกําหนดผูรับผิดชอบโครงการ การดําเนินงานตามแผน วิธีจัดกิจกรรมใหบรรลุผล และ
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพ่ือสรางเปนแบบประเมินกระบวนการดําเนินงานสําหรับพิจารณา
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เปรียบเทียบกับสภาพจริง หากกระบวนการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
มากกวารอยละ 80 แสดงวา กระบวนการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว 
 2. การประเมินประสิทธิผลของโครงการ 
  วิธีการประเมนิ วัตถุประสงคเพ่ือทราบวาผลผลติของโครงการ (Project Outputs) ที่
ไดรับจริงเปนไปตามแผน ที่วางไวหรือไม เพราะอะไร พิจารณาโดยใชขอมูลจาก การสัมภาษณ การ
สังเกตกิจกรรมการเรียนการสอน และความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ  
  2.1 เครื่องมือ   
   2.1.1 แบบสังเกตนักเรียน 2.2 แบบสังเกตครูผูสอน 
   2.1.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของครู และผูบริหาร     
   2.1.3 แบบสัมภาษณนักเรียน 2.5 แบบสัมภาษณครูผูสอน 
  2.2 การวิเคราะหขอมูล  
   2.2.1 สรุปผลที่ไดจากการสังเกต ตามเกณฑการประเมิน 
   2.2.2 สรุปความคิดเห็นที่ไดจากการสัมภาษณ เปนความเรียง 
   2.2.3 สรุปคะแนนที่ไดจากแบบสอบถามทั้งหมด ตามเกณฑการประเมิน  
  2.3 เกณฑการประเมิน  
   2.3.1 จากแบบสังเกต พิจารณาจากจํานวนนักเรียนและครูผูสอน ที่มีระดับ
พฤติกรรมในระดับ 3 มากกวารอยละ 80 ขึ้นไป  
   2.3.2 จากแบบสอบถามความพึงพอใจ พิจารณาจากรอยละของจํานวนผูตอบ
แบบสอบถามที่มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป      
   2.3.3 เปรียบเทียบผลผลิตจริง คิดเปนรอยละของผลผลิตตามแผน 

 
การเสนอผลการประเมิน 

 โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง 
 1. สภาพทั่วไป 
  โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง ตั้งอยูหมูที่ 7 ตําบลบานแร อําเภอเขวาสินรินร จังหวัด
สุรินทร สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปดสอนตั้งแตชั้นอนุบาลปที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา หรือ สมศ.เม่ือวันที่ 3-5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2546 ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สองเมื่อวันที่ 7- 9 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ปจจุบันมีนายวีรศักดิ์ หลวงยี ทําหนาที่ผูอํานวยการ
สถานศึกษาและจากการผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบสอง โรงเรียนบานภูดินหนอง
ตะครองไมไดรับการรับรองมาตรฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 1 จึง
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คัดเลือกใหเปนโรงเรียนที่ต่ํากวาเกณฑ และเขารวมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวา
เกณฑ 
  จากการประเมินโครงการดังกลาวในดานกระบวนการดาํเนินงาน และประสิทธิผลที่
เกิดขึ้นในโรงเรียนน้ีตามความคาดหวังของโครงการ มีผลการประเมนิดังนี้  
 
 2. กระบวนการดําเนินงานของโรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง 
  ผลการประเมินพิจารณาจากสภาพที่เปนจริงในดานกระบวนการดําเนินงานของ
โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง ที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน โดยไดขอมูลจากการศึกษาเอกสาร
และการสัมภาษณ ครู และผูบริหาร 
 
ตาราง 12 ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํา

กวาเกณฑ ในโรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง 
 

ผลการประเมนิ 
เกณฑมาตรฐาน สภาพที่เปนจริง เปนไปตาม

เกณฑ 
ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

คะแนน 

ดานแผนการดําเนินงาน 
 1.มีการประชุมปรึกษาหารือ 
ในการจัดทําแผนการดําเนิน 
งาน 

 
ผูบริหารและครูผูสอน ประชุม
ปรึกษาหารือ จัดทําแผนการ
ดําเนินงานรวมกัน มีเอกสาร
ตรวจสอบได 
 

 
 

  
1 
 
 

 2.มีการบรรจุกิจกรรมตาม
แผนไวในแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2553 
 

มีการบรรจุกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพไว
ในแผนปฏิบตักิาร 2553  

  1 

รวมคะแนน 2 
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ตาราง 12 (ตอ) 
 

ผลการประเมนิ 
เกณฑมาตรฐาน สภาพที่เปนจริง เปนไปตาม

เกณฑ 
ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

คะแนน 

ดานการกําหนดผูรับผิด 
ชอบโครงการ 
1.มีการแตงตั้งบุคลากรและ
กํ าหนดหน าที่ รั บผิ ดชอบ
โครงการฯไวอยางชัดเจน 

 
 
มีการกําหนดคณะทํางาน และ
แตงตั้งผูรับผดิชอบโครงการไวใน
บันทึกประชุม 

 
 
 

  
 
1 
 
 

2.ผูรับผิดชอบโครงการมี
ความเหมาะสม และมีความ
รับผิดชอบในหนาที่ 

คณะทํางานมีความสามารถ และ
รับผิดชอบสูง มาทํางานแมเปน
วันหยุด 

  1 

รวมคะแนน 2 
ดานการดําเนินงานตามแผน 
1.มีการจัดกิจกรรมตามแผน 
การดําเนินงานที่กําหนดไว 

 
 
มีหลักฐานการจัดกิจกรรมตาม
แผนการดําเนินงานเปน ภาพและ
บันทึกการประชุม 

 
 
 

 
 
 

 
 
1 
 

2.มีรองรอย และหลักฐานใน
การจัดกิจกรรมตามแผน 

มีเอกสารโครงการ ที่เปนบนัทึก
ผลการจัดกิจกรรมแตละครัง้ 

  1 

3 . จัดทํ าปฏิทินปฏิบัติการ 
เพ่ือควบคุมการดําเนินงานให
เปนไปตามแผน 

จัดทําปฏิทินเปนตารางกําหนด
วัน เวลาในการปฏิบัติงานไวใน
หองผูบริหาร 

  1 

รวม 3 
ดานวิธี จัดกิจกรรมที่ทําให
บรรลุผลตามเปาหมาย 

 
 

   

1.มีการสรางแรงจูงใจให
นักเรียนและบคุลากรอยาก
รวมกิจกรรม 

,มีกิจกรรมการแขงขันทางวชิา 
การ มีการประกวดโครงงาน 

  1 
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ตาราง 12 (ตอ) 
 

ผลการประเมนิ 
เกณฑมาตรฐาน สภาพที่เปนจริง เปนไปตาม

เกณฑ 
ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

คะแนน 

2.มีกิจกรรมที่ตรงตามความ
ตองการของกลุมเปาหมาย 

มีการประชุมหารือกันในการจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคร ู
นักเรียนรวมกจิกรรม รอยละ 80 

  1 

รวมคะแนน 2 
ดานการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 
1.ผูบริหารมีความสนใจและ
ใหความสําคัญในการนิเทศ 
ติดตาม 

 
 
ผูบริหารติดตามและใหคําปรึกษา
อยางใกลชิดในทุกกิจกรรม 

 
 
 

  
 
1 
 
 

2 . มี สมุ ดนิ เ ทศและมี ก า ร
บันทึกการนิเทศ ติดตาม 

มีสมุดนิเทศ ที่บันทึกสวนใหญจะ
เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

  1 
 
 

3.มีการประเมินผลระหวาง
โครงการและหลังจบโครงการ 

ไมไดประเมินผลระหวาง
ดําเนินการ 

  0 

4.รายงานผลการดําเนินงาน
ใหผูเกี่ยวของทราบ 

อยูในระหวางการประเมินหลังจบ
โครงการเพื่อเสนอ สพทป.สร.1  

  1 

รวมคะแนน 3 
รวมทุกเกณฑมาตรฐาน 12 

คิดเปนรอยละ 92.3 

  
 จากตาราง 12 การประเมินกระบวนการดําเนินงานของโรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง 
แบงเปน 5 ดาน ตอไปน้ี 
 1.  ดานแผนการดําเนินงาน มีเกณฑดังน้ี 1) มีการประชุมปรึกษาหารือในการจัดทํา
แผนการดําเนินงาน และ 2) มีการบรรจุกิจกรรมตามแผนไวในแผนปฏิบัติการประจําป 2553 จาก
การประเมินดวยวิธีศึกษาเอกสารและวิธีการสัมภาษณ พบวา ผูบริหารและครูผูสอน ประชุม
ปรึกษาหารือจัดทําแผนการดําเนินงานรวมกัน มีเอกสารตรวจสอบได และมีการบรรจุกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพไวในแผนปฏิบัติการ 2553 ดังน้ันกระบวนการดําเนินงานใน
ดานแผนการดําเนินงาน ของโรงเรียนบานภูดินหนองตะครองจึงเปนไปตามเกณฑ  
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 2. ดานการกําหนดผูรับผิดชอบโครงการ มีเกณฑดังน้ีคือ 1) มีการแตงตั้งบุคลากรและ
กําหนดหนาที่รับผิดชอบโครงการไวอยางชัดเจน และ 2) ผูรับผิดชอบโครงการมีความเหมาะสม และ
มีความรับผิดชอบในหนาที่ จากการประเมินดวยวิธีศึกษาเอกสารและวิธีการสัมภาษณ พบวา มีการ
กําหนดคณะทํางาน และแตงตั้งผูรับผิดชอบโครงการไวในบันทึกประชุม คณะทํางานที่ไดรับการ
แตงตั้งมีความสามารถ และรับผิดชอบสูง มาทํางานแมเปนวันหยุด ดังนั้นกระบวนการดําเนินงาน
ดานการกําหนดผูรับผิดชอบโครงการของโรงเรียนบานภูดินหนองตะครองจึงเปนไปตามเกณฑ  
 3. ดานการดําเนินงานตามแผน มีเกณฑดังน้ี 1)มีการจัดกิจกรรมตามแผนการ
ดําเนินงานที่กําหนดไว 2)มีรองรอย และหลักฐานในการจัดกิจกรรมตามแผน และ 3)จัดทําปฏิทิน
ปฏิบัติการ เพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน จากการประเมินดวยวิธีศึกษาเอกสารและ
วิธีการสัมภาษณ พบวา มีหลักฐานการจัดกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานเปน ภาพและบันทึกการ
ประชุม มีเอกสารโครงการที่เปนบันทึกผลการจัดกิจกรรมแตละครั้ง และจัดทําปฏิทินเปนตาราง
กําหนดวัน เวลาในการปฏิบัติงานไวในหองผูบริหาร ดังน้ันกระบวนการดําเนินงานดานการ
ดําเนินงานตามแผนของโรงเรียนบานภูดินหนองตะครองจึงเปนไปตามเกณฑ  
 4. ดานวิธีจัดกิจกรรมที่ทําใหบรรลุผลตามเปาหมาย มีเกณฑดังน้ี 1) มีการสราง
แรงจูงใจใหนักเรียน และบุคลากรอยากรวมกิจกรรม และ 2) มีกิจกรรมที่ตรงตามความตองการของ
กลุมเปาหมาย จากการประเมินดวยวิธีศึกษาเอกสารและวิธีการสัมภาษณ พบวา โรงเรียนบานภูดิน
หนองตะครองมีกิจกรรมการแขงขันทางวิชาการ และมีกิจกรรมการประกวดโครงงาน มีการประชุม
หารือกันในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู และการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักเรียนรวม
กิจกรรมใหตรงตามตองการของครูและนักเรียน ทําใหมีผูเขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้นมากกวารอยละ 80 
ดังนั้นกระบวนการดําเนินงานดานวิธีจัดกิจกรรมที่ทําใหบรรลุผลตามเปาหมายของโรงเรียนบานภูดิน
หนองตะครองจึงเปนไปตามเกณฑ  
 5. ดานการนิเทศ ติดตามและประเมินผล มีเกณฑดังน้ี 1) ผูบริหารมีความสนใจและให
ความสําคัญในการนิเทศ ติดตาม 2.มีสมุดนิเทศและมีการบันทึกการนิเทศ ติดตาม 3.มีการ
ประเมินผลระหวางโครงการและหลังจบโครงการ และ4.รายงานผลการดําเนินงานใหผูเกี่ยวของทราบ 
จากการประเมินดวยวิธีศึกษาเอกสารและวิธีการสัมภาษณ พบวา ผูบริหารมีการติดตามและให
คําปรึกษาอยางใกลชิดในทุกกิจกรรม มีสมุดนิเทศที่สวนใหญจะบันทึกเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน แตในเกณฑดานการประเมินผลน้ัน โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง
ไมไดมีการประเมินโครงการในระหวางดําเนินการ จึงไมเปนไปตามเกณฑในดานการประเมินผล
ระหวางโครงการและหลังโครงการ และในเกณฑดานการรายงานผล ขณะนี้โรงเรียนบานภูดินหนอง
ตะครองไดดําเนินการประเมินหลังจบโครงการ และอยูในระหวางการประเมินหลังจบโครงการเพื่อ
เสนอ สพทป.สร.1 ดังน้ันกระบวนการดําเนินงานดานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลของโรงเรียน
บานภูดินหนองตะครองจึงเปนไปตามเกณฑ 3 เกณฑจาก 4 เกณฑ  



 80 

 จากการสัมภาษณผูปกครองเกี่ยวกับโครงการ ผูปกครองสวนมากเห็นวา ผูบริหารและคณะ
ครูใหความสําคัญกับโครงการ มีการติดตามสอบถามจากผูปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมผูเรียนที่บาน 
แจงขาวความเคลื่อนไหวและผลที่เกิดกับนักเรียนใหทราบเสมอ ผลของสัมภาษณเม่ือนํามา
เปรียบเทียบกับผลการประเมินกระบวนการดําเนินงาน อยูในระดับมากทั้ง 2 วิธี  
 สรุปในภาพรวมกระบวนการดําเนินงานของโรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง เปนไปตาม
เกณฑจํานวน 12 เกณฑ ไมเปนไปตามเกณฑจํานวน 1 เกณฑ เม่ือคิดเปนรอยละได 92.3 ซึ่ง
มากกวารอยละ 80 ตามเกณฑการประเมินที่ตั้งไวในครั้งน้ี ดังน้ันกระบวนการดําเนินงานของ
โรงเรียนบานภูดินหนองตะครองจึงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  
  
 ประสิทธิผลของโครงการ ในโรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง 
 ผลผลิตดานนักเรียน จากการสังเกตนักเรียน ในระหวางกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
เจาะจงเลือกทําการสังเกตแบบไมมีสวนรวม ในหองเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 โดย n= 
จํานวนนักเรียนทั้งหมด , f = จํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมตามที่ตองการ จัดกลุมรายการพฤติกรรม
ตามผลที่คาดหวังของโครงการ โดย ดานการคิดวิเคราะห (ขอ 1-ขอ 3) , ดานความคิดริเร่ิม
สรางสรรค(ขอ4-ขอ5),การใฝรูใฝเรียนผานกระบวนการกลุม(ขอ6-ขอ8),กิจกรรมโครงงาน(ขอ9-ขอ
12) และการใชสื่อเทคโนโลยี (ขอ 13-ขอ15) เสนอผลการสังเกตในรูปตาราง ดังตาราง 13 
 
ตาราง 13 แสดงจํานวนนักเรียนที่มีพฤตกิรรมตามที่ตองการ โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง 
 

ประถมศึกษา 
ปที่ 4 
n = 24 

ประถมศึกษา 
ปที่ 5 
n = 20 

ประถมศึกษา 
ปที่ 6 
n = 21 

รวม 
n = 65 พฤติกรรมที่ตองการ 

f รอยละ f รอยละ f รอยละ f รอยละ 
1.นักเรียนสามารถตอบคําถาม
หรือถามเกี่ยวกับความสําคัญ
ของสิ่งตางๆที่เรียนได 

18 75 15 75 18 85.7 51 78.5 

2.นักเรียนสามารถบอกจุดเดน
จุดดอยของสิ่งที่เรียนมาได 

18 75 15 75 18 85.7 51 78.5 

3.ในระหวางกิจกรรมการเรียน 
นักเรียนสามารถจําแนก
องคประกอบของสิ่งของและ
สิ่งมีชีวิตไดอยางถูกตอง 

20 83.3 18 90 20 95.2 58 89.2 

รอยละเฉลี่ยของนักเรียนดานการคิด
วิเคราะห 

77.8  80  88.9  82.1 
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ตาราง 13 แสดงจํานวนนักเรียนที่มีพฤตกิรรมตามที่ตองการ โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง 
 

ประถมศึกษา 
ปที่ 4 
n = 24 

ประถมศึกษา 
ปที่ 5 
n = 20 

ประถมศึกษา 
ปที่ 6 
n = 21 

รวม 
n = 65 พฤติกรรมที่ตองการ 

f รอยละ f รอยละ f รอยละ f รอยละ 
4.ในระหวางกิจกรรมการเรียน
นักเรียนสามารถแสดงความ
คิดเห็นที่แปลกใหม 

15 62.5 12 60 12 57.1 39 60 

5.นักเรียนสามารถสรางผลงาน
ศิลปะหรืองานเขียนหรือชิ้นงาน
หรือกิจกรรมสรางสรรคได 

20 83.3 18 90 18 85.7 56 86.2 

รอยละเฉลี่ยของนักเรียนดานความคิด
ริเริ่มสรางสรรค 

74.5  76.7  77.2  76.1 

6.นักเรียนมีสวนรวม 
กระตือรือรน ในการทํากิจกรรม
ในหองเรียนรวมกับเพื่อน 

18 75 18 90 20 95.2 56 86.2 

7.นักเรียนสามารถชวยกัน
อภิปรายและสรุปหัวขอที่ครู
มอบหมายให 

12 50 10 50 15 71.4 37 56.9 

8.นักเรียนสามารถคิดและ
วางแผนในการทํากิจกรรม
รวมกัน 

12 50 12 60 15 71.4 39 60 

9.นักเรียนสามารถบอกขั้นตอน
การทําโครงงานไดอยางถูกตอง 

20 83.3 18 90 20 95.2 58 89.2 

รอยละเฉลี่ยของนักเรียนดานการใฝรูใฝ
เรียนผานกระบวนการกลุม 

58.3  66.7  79.4  67.7 

10.นักเรียนมผีลงานโครงงาน 20 83.3 18 90 18 85.7 56 86.2 
11.นักเรียนสรปุจุดเดน จุดดอย
ของโครงงานของนักเรียนได 

18 75 15 75 18 85.7 51 78.5 

12.นักเรียนสามารถนําเสนอผล
การศึกษาคนควาได  

18 75 15 75 20 95.2 53 81.5 

รอยละเฉลี่ยดานกิจกรรมโครงงาน 77.8  80  88.9  82.1 
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ตาราง 13 แสดงจํานวนนักเรียนที่มีพฤตกิรรมตามที่ตองการ โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง 
 

ประถมศึกษา 
ปที่ 4 
n = 24 

ประถมศึกษา 
ปที่ 5 
n = 20 

ประถมศึกษา 
ปที่ 6 
n = 21 

รวม 
n = 65 พฤติกรรมที่ตองการ 

f รอยละ f รอยละ f รอยละ f รอยละ 
13.นักเรียนใชอินเตอรเนทและ
คอมพิวเตอร เปนทุกอยางใน
การศึกษาคนควา 

10 41.7 10 50 15 71.4 35 53.8 

14.นักเรียนใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อ
เสริมสรางศักยภาพทางปญญา 

18 75 15 75 12 57.1 45 69.2 

15.นักเรียนใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อ
ความสะดวก รวดเร็วในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ 

10 41.7 12 60 15 71.4 51 78.5 

รอยละเฉลี่ยดานการการใชสื่อ
เทคโนโลยี 

52.8  61.7  66.7  67.2 

 
 
 จากตาราง 13 เปนผลจากการสังเกตกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน โดยมุงสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ที่แสดงออกในระหวางกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยคาดหวังจํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมตามที่ตองการไวรอยละ 80 ตามเกณฑการประเมิน (เทียบ
กับเกณฑการประเมินภายนอกรอบที่ 2 ไดในระดับ ดี) แบงพฤติกรรมที่ตองการสังเกตเปน 5 ดาน มี
ผลการสังเกตดังตอไปน้ี 
 1. ดานการคิดวิเคราะห จากการสังเกตพฤติกรรมที่ตองการดานการคิดวิเคราะห ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 65 คน พบวา นักเรียนจํานวนรอยละ 78.5 สามารถ
ตอบคําถามหรือถามเกี่ยวกับความสําคัญของสิ่งตางๆที่เรียนได นักเรียนจํานวนรอยละ 78.5 
สามารถบอกจุดเดนจุดดอยของสิ่งที่เรียนมาได และในระหวางกิจกรรมการเรียน นักเรียนจํานวนรอย
ละ 89.2 สามารถจําแนกองคประกอบของสิ่งของและสิ่งมีชีวิตไดอยางถูกตอง ผลการประเมินดวยวิธี
สังเกตในดานการคิดวิเคราะหของนักเรียน มีผลเฉลี่ยโดยรวมรอยละ 82.1 ซึ่งสูงกวารอยละ 80 ตาม
เกณฑการประเมิน ดังน้ันดานการคิดวิเคราะหจึงมีจํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ตองการตามที่
คาดหวัง 
 2. ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค จากการสังเกตพฤติกรรมที่ตองการดานความคิดริเร่ิม
สรางสรรค ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 65 คน พบวา ในระหวางกิจกรรมการ
เรียนนักเรียนจํานวนรอยละ 60 สามารถแสดงความคิดเห็นที่แปลกใหม นักเรียนจํานวนรอยละ 86.2 



 83 

สามารถสรางผลงานศิลปะหรืองานเขียนหรือชิ้นงานหรือกิจกรรมสรางสรรคไดผลการประเมินดวยวิธี
สังเกตในดานความคิดริเร่ิมสรางสรรคของนักเรียน มีผลเฉลี่ยโดยรวมรอยละ 76.1 ซึ่งต่ํากวารอยละ 
80 ตามเกณฑการประเมิน ดังน้ันดานความคิดริเริ่มสรางสรรคจึงมีจํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่
ตองการไมเปนไปตามที่คาดหวัง 
 3. ดานการใฝรูใฝเรียนผานกระบวนการกลุม จากการสังเกตพฤติกรรมที่ตองการดาน
การใฝรูใฝเรียนผานกระบวนการกลุม ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 65 คน 
พบวา นักเรียนจํานวนรอยละ 89.2 มีสวนรวม กระตือรือรน ในการทํากิจกรรมในหองเรียนรวมกับ
เพ่ือน นักเรียนจํานวนรอยละ 56.9 สามารถชวยกันอภิปรายและสรุปหัวขอที่ครูมอบหมายให 
นักเรียนจํานวนรอยละ 60 สามารถคิดและวางแผนในการทํากิจกรรมรวมกันผลการประเมินดวยวิธี
สังเกตในดานการการใฝรูใฝเรียนผานกระบวนการกลุมของนักเรียน มีผลเฉลี่ยโดยรวมรอยละ 67.7 
ซึ่งต่ํากวารอยละ 80 ตามเกณฑการประเมินประเมิน ดังนั้นดานการใฝรูใฝเรียนผานกระบวนการกลุม
จึงมีจํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ตองการไมเปนไปตามที่คาดหวัง 
 4. ดานกิจกรรมโครงงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ตองการดานกิจกรรมโครงงาน ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 65 คน พบวา นักเรียนจํานวนรอยละ 89.2 สามารถ
บอกขั้นตอนการทําโครงงานไดอยางถูกตอง นักเรียนจํานวนรอยละ 86.2 มีผลงานโครงงาน นักเรียน
จํานวนรอยละ 78.5 สรุปจุดเดน จุดดอยของโครงงานของนักเรียนได นักเรียนจํานวนรอยละ 81.5
สามารถนําเสนอผลการศึกษาคนควาได ผลการประเมินดวยวิธีสังเกตในดานกิจกรรมโครงงานของ
นักเรียน มีผลเฉลี่ยโดยรวมรอยละ 82.1 ซึ่งมากกวารอยละ 80 ตามเกณฑการประเมิน ดังน้ันดาน
กิจกรรมโครงงาน จึงมีจํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ตองการตามที่คาดหวัง 
 5. ดานการใชสื่อเทคโนโลยี จากการสังเกตพฤติกรรมที่ตองการดานการใชสื่อเทคโนโลยี
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 65 คน พบวา นักเรียนจํานวนรอยละ 53.8ใช
อินเตอรเนทและคอมพิวเตอรเปนทุกอยางในการศึกษาคนควา นักเรียนจํานวนรอยละ 69.2 ใชสื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสรางศักยภาพทางปญญา นักเรียนจํานวนรอยละ 78.5 ใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
ความสะดวก รวดเร็วในการทํากิจกรรมตาง ๆผลการประเมินดวยวิธีสังเกตในดานการใชสื่อ
เทคโนโลยีของนักเรียน มีผลเฉลี่ยโดยรวมรอยละ 67.2 ซึ่งต่ํากวารอยละ 80 ตามเกณฑการประเมิน 
ดังนั้นดานการใชสื่อเทคโนโลยี จึงมีจํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ตองการไมเปนไปตามที่คาดหวัง  
 
 ผลผลิตดานครูผูสอน จากการสังเกตครูผูสอน ในระหวางกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
ทําการสังเกตแบบไมมีสวนรวมกับครูผูสอนระดับประถมศึกษาทุกคน จากกิจกรรมการเรียนการสอน
ในหองเรียน หรือในหองพิเศษ โดย n = จํานวนครูทั้งหมด , f =จํานวนครูที่มีพฤติกรรมที่ตองการ 
,n1-n6 = ครูคนที่ 1- คนที่ 6 โดยเสนอผลในรูปตาราง ดังตาราง 14  
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ตาราง 14 แสดงผลจากการสังเกตกิจกรรมการเรียนการสอนของครู โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง  
 

n = 6 
พฤติกรรมที่ตองการ 

n1 n2 n3 n4 n5 n6 
f รอยละ 

1.มีการจัดกิจกรรมการสอนตามแนวการจัด
กิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

      5 83.33 

2.กระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน         
   2.1 ครูเตรียมการสอนทั้งเนื้อหา และวิธีการ        6 100 
   2.2 ครูจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเรา
จูงใจและเสริมแรงใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  

      6 100 

   2.3 ครูเอาใจใสนักเรียนเปนรายบุคคล และ
แสดงความเมตตาตอนักเรียนอยางทั่วถึง  

      6 100 

   2.4 ครูจัดกิจกรรมและสถานการณใหนักเรียน
ไดแสดงออกและคิดอยางสรางสรรค  

      4 66.67 

   2.5 ครูสงเสริมใหนักเรียนฝกคิด ฝกทํา และ
ฝกปรับปรุงดวยตนเอง  

      4 66.67 

   2.6 ครูสงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก
กลุมพรอมทั้งสงัเกตสวนดีและปรับปรุงสวนดอย
ของนักเรียน 

      4 66.67 

   2.7 ครูใชสื่อการสอนเพื่อฝกการคิด การ
แกปญหา และการคนพบความรู  

      6 100 

   2.8 ครูใชแหลงเรียนรูทีห่ลากหลายและเชื่อม
ประสบการณกับชีวิตจริง 

      4 66.67 

3.ใชสื่อเทคโนโลยี ในการสอน และมีความ
ชํานาญในการใชสื่อเทคโนโลยี 

      4 66.67 

รอยละของจํานวนครูที่มีพฤติกรรมที่ตองการ 81.67 

 
 จากการสังเกตกิจกรรมการสอนของครูในโรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง โดยทําการ
สังเกตครูผูสอนที่สอนในระดับประถมศึกษาจํานวน 6 คน ดังแสดงในตาราง 14 แบงตามพฤติกรรมที่
ตองการใหเกิด มีผลจากการสังเกตดังนี้ 
 1. การจัดกิจกรรมการสอนตามแนวการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จากการสังเกต
พบวา มีครูจํานวน 5 ใน 6 คน ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คิดเปน 
รอยละ 83.33 ซึ่งมากกวารอยละ 80 ตามเกณฑการประเมินที่ตั้งไวในครั้งน้ี ดังน้ันจํานวนครูที่มี
พฤติกรรมที่ตองการเปนไปตามความคาดหวัง 
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 2. ครูทุกคนมีการเตรียมการสอนทั้งเน้ือหาและวิธีการสอน จัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่
ปลุกเราจูงใจ มีวิธีการเสริมแรงใหนักเรียนเกิดการเรียนรู เอาใจใสนักเรียนเปนรายบุคคล และแสดง
ความเมตตาตอนักเรียนอยางทั่วถึง ใชสื่อการสอนเพื่อฝกการคิด การแกปญหา และการคนพบ
ความรูแตมีครูเพียงรอยละ 66.67 ที่มีการจัดกิจกรรมและสถานการณใหนักเรียนไดแสดงออกและคิด
อยางสรางสรรค สงเสริมใหนักเรียนฝกคิด ฝกทํา และฝกปรับปรุงดวยตนเอง สงเสริมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุมพรอมทั้งสังเกตสวนดีและปรับปรุงสวนดอยของนักเรียน ใชแหลงเรียนรูที่
หลากหลายและเชื่อมประสบการณกับชีวิตจริง ใชสื่อเทคโนโลยี ในการสอน และมีความชํานาญใน
การใชสื่อเทคโนโลยี ในภาพรวมมีจํานวนของครูที่มีพฤติกรรมตามตองการคิดเปนรอยละ 81.67 สูง
กวาเกณฑการประเมินที่ตั้งไว ดังนั้นจํานวนครูที่มีพฤติกรรมที่ตองการเปนไปตามความคาดหวัง 
  จากการสัมภาษณครูผูสอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดานการเรียนการสอนหลังจากเขา
รวมโครงการความเปลี่ยนแปลง ครูสวนใหญสวนใหญมีความคิดเห็นวา ไดเปลี่ยนบทบาทจากครูเปน
ศูนยกลางมาเปนใหนักเรียนเปนศูนยกลาง และไดปรับวิธีการเรียนการสอนโดยใชสื่อตางๆมากขึ้น 
ประโยชนที่ครูไดรับเปนการพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยนําความรูที่ไดมาพัฒนาตนเอง หา
วิธีการสอนที่ดีขึ้น และครูสวนใหญเห็นวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะมีความยั่งยืนไดก็ตอเม่ือมีการ
ดําเนินการอยางตอเนื่องทั้งในสวนของโรงเรียน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นอกจากนี้ครูทุก
คนมีความเห็นวา ควรใหมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพตอไป ผลของสัมภาษณเม่ือนํามาเปรียบเทียบ
กับผลการสังเกตมีความสอดคลองกันคือ อยูในระดับมาก และสูงกวาเกณฑการประเมิน ดังน้ัน
ผลผลิตดานครูจึงเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ  
 

 โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ 
 สภาพทั่วไป 
 โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ ตั้งอยูที่บานโดด หมูที่ 1 ตําบลสําโรงทาบ อําเภอสําโรงทาบ 
จังหวัดสุรินทร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 1 สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปดสอนตั้งแตชั้นอนุบาลปที่ 1 – ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ.เม่ือวันที่ 8-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ไดรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสองเมื่อวันที่ 3-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ปจจุบันมีนายสันติ บานแยม ทํา
หนาที่ผูอํานวยการสถานศึกษาและจากการผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบสอง โรงเรียน
อนุบาลสําโรงทาบไมไดรับการรับรองมาตรฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร
เขต 1 จึงคัดเลือกใหเปนโรงเรียนที่ต่ํากวาเกณฑ และเขารวมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษา
ที่ต่ํากวาเกณฑ 
 จากการประเมินโครงการดังกลาวในดานกระบวนการดาํเนินงาน และประสิทธิผลที่เกิดขึ้น
ในโรงเรียนน้ีตามความคาดหวังของโครงการ มีผลการประเมินดังนี้  



 86 

 กระบวนการดําเนินงานของโรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ 
 ผลการประเมินพิจารณาจากสภาพที่เปนจริงในดานกระบวนการดําเนินงานของโรงเรียน
อนุบาลสําโรงทาบ ที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน โดยไดขอมูลจากการศึกษาเอกสารและการ
สัมภาษณ ครู และผูบริหาร 
 
ตาราง 15 ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํา

กวาเกณฑ ในโรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ 
 

ผลการประเมนิ 
เกณฑมาตรฐาน สภาพที่เปนจริง เปนไปตาม

เกณฑ 
เปนไปตาม
เกณฑ 

เปนไปตาม
เกณฑ 

ดานแผนการดําเนินงาน 
 1.มีการประชุมปรึกษาหารือ 
ในการจัดทําแผนการดําเนิน 
งาน 

 
มีคณะทํางานที่รับผิดชอบ
โครงการเปนผูจัดทําแผน
ดําเนินงาน 

 
 

  
1 
 
 

 2.มีการบรรจุกิจกรรมตาม
แผนไวในแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2553 

บรรจุเปนกิจกรรมในแผนปฏิบัติ
การป 2553 

  1 

รวมคะแนน 2 
ดานการกําหนดผูรับผิด 
ชอบโครงการ 
1.มีการแตงตั้งบุคลากรและ
กํ าหนดหน าที่ รั บผิ ดชอบ
โครงการฯไวอยางชัดเจน 

 
 
มีผูรับผิดชอบโครงการ ทําหนาที่
ประสานงาน และจัดกิจกรรมตาม
แผนงาน 

 
 
 

 
 
 

 
 
1 
 
 

2.ผูรับผิดชอบโครงการมี
ความเหมาะสม และมีความ
รับผิดชอบในหนาที่  

ผูรับผิดชอบโครงการมีความ 
สามารถและเหมาะสม และเสีย 
สละเวลาสวนตัว 

  1 

รวมคะแนน 2 
ดานการดําเนินงาน 
1.มีการจัดกิจกรรมตามแผน 
การดําเนินงานที่กําหนดไว 

 
มีรองรอยการจัดกิจกรรมที่
สอดคลองกับแผนการดําเนินงาน 

 
 
 

 
 
 

 
 
1 
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ตาราง 15 (ตอ) 
 

ผลการประเมนิ 
เกณฑมาตรฐาน สภาพที่เปนจริง เปนไปตาม

เกณฑ 
เปนไปตาม
เกณฑ 

เปนไปตาม
เกณฑ 

2.มีรองรอย และหลักฐานใน
การจัดกิจกรรมตามแผน 

มีรองรอยหลักฐานเปน ภาพถาย 
และบันทึกการประชุม 

  1 

3.จัดทําปฏิทินปฏิบัติการ 
เพ่ือควบคุมการดําเนินงานให
เปนไปตามแผน 

มีตาราง วัน เวลา แสดงในปาย
นิเทศบริเวณหองผูบริหาร 

  1 

รวมคะแนน 3 
ดานวิธีจัดกิจกรรมที่ทําให
บรรลุผลตามเปาหมาย 

 
 

   

1.มีการสรางแรงจูงใจให
นักเรียน อยากเขารวม
กิจกรรม 

มีกิจกรรมที่กระตุนใหอยากเขา
รวม เชน การจัดแขงขันโครงงาน 
การสงเขาแขงขันในระดับจังหวัด 

  1 

2.มีกิจกรรมที่ตรงตามความ
ตองการของกลุมเปาหมาย 

ครูทุกคนเขารวมกิจกรรมเสริม
ศักยภาพดวยความสมัครใจ 
นักเรียนรวมกจิกรรมมากกวา
รอยละ 80 

  1 

รวมคะแนน 2 
ดานการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 
1.ผูบริหารมีความสนใจและ
ใหความสําคญัในการนิเทศ 
ติดตาม 

 
 
ผูบริหารมอบหมายใหครูที่
รับผิดชอบโครงการเปนผูตดิตาม 
เปนสวนใหญ 

 
 
 

 
 
 

 
 
1 
 
 

2.มีสมุดนิเทศและมีการ
บันทึกการนิเทศ ติดตาม 

จัดทําเปนเอกสารโครงการ มีการ
จดบันทึกการนิเทศติดตาม
โครงการ 

  1 
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ตาราง 15 (ตอ) 
 

ผลการประเมนิ 
เกณฑมาตรฐาน สภาพที่เปนจริง เปนไปตาม

เกณฑ 
เปนไปตาม
เกณฑ 

เปนไปตาม
เกณฑ 

3.มีการประเมินผลระหวาง
โครงการและหลังจบโครงการ 

ไมมีการประเมินผลระหวาง
โครงการ 

  0 

4.รายงานผลการดําเนินงาน
ใหผูเกี่ยวของทราบ 

กําลังประเมินผลหลังจบโครงการ 
เพ่ือเสนอ สพทป.สร.1 

  1 
 

รวมคะแนน 3 
รวมทุกเกณฑมาตรฐาน 12 

คิดเปนรอยละ 92.3 

 
 จากตาราง 15 การประเมินกระบวนการดําเนินงานของโรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ แบงเปน 
5 ดาน ตอไปน้ี 
 1. ดานแผนการดําเนินงาน มีเกณฑดังน้ี 1) มีการประชุมปรึกษาหารือในการจัดทํา
แผนการดําเนินงาน และ 2) มีการบรรจุกิจกรรมตามแผนไวในแผนปฏิบัติการประจําป 2553 จาก
การประเมินดวยวิธีศึกษาเอกสารและวิธีการสัมภาษณ พบวา มีคณะทํางานที่รับผิดชอบโครงการเปน
ผูจัดทําแผนดําเนินงาน และบรรจุเปนกิจกรรมในแผนปฏิบัติการป 2553 ดังน้ันกระบวนการ
ดําเนินงานในดานแผนการดําเนินงาน ของโรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบจึงเปนไปตามเกณฑ  
 2. ดานการกําหนดผูรับผิดชอบโครงการ มีเกณฑดังน้ีคือ 1) มีการแตงตั้งบุคลากรและ
กําหนดหนาที่รับผิดชอบโครงการไวอยางชัดเจน และ 2) ผูรับผิดชอบโครงการมีความเหมาะสม และ
มีความรับผิดชอบในหนาที่ จากการประเมินดวยวิธีศึกษาเอกสารและวิธีการสัมภาษณพบวา มีการ
แตงตั้งผูรับผิดชอบโครงการ ทําหนาที่ประสานงาน และจัดกิจกรรมตามแผนงาน ผูรับผิดชอบ
โครงการที่ไดรับแตงตั้งมีความสามารถและเหมาะสม เสียสละเวลาสวนตัว ดังนั้นกระบวนการ
ดําเนินงานดานการกําหนดผูรับผิดชอบโครงการของโรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบจึงเปนไปตามเกณฑ  
 3. ดานการดําเนินงานตามแผน มีเกณฑดังนี้ 1)มีการจัดกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานที่
กําหนดไว 2)มีรองรอย และหลักฐานในการจัดกิจกรรมตามแผน และ 3)จัดทําปฏิทินปฏิบัติการ เพ่ือ
ควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน จากการประเมินดวยวิธีศึกษาเอกสารและวิธีการสัมภาษณ 
พบวา มีรองรอยการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับแผนการดําเนินงาน มีหลักฐานเปน ภาพถาย และ
บันทึกการประชุม มีปฎิทินปฏิบัติงาน เปนตารางแสดง วัน เวลา แสดงในปายนิเทศบริเวณหอง
ผูบริหาร ดังน้ันกระบวนการดําเนินงานดานการดําเนินงานตามแผนของโรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ
จึงเปนไปตามเกณฑ  



 89 

 4. ดานวิธีจัดกิจกรรมที่ทําใหบรรลุผลตามเปาหมาย มีเกณฑดังน้ี 1) มีการสรางแรงจูงใจ
ใหนักเรียน และบุคลากรอยากรวมกิจกรรม และ 2) มีกิจกรรมที่ตรงตามความตองการของ
กลุมเปาหมาย จากการประเมินดวยวิธีศึกษาเอกสารและวิธีการสัมภาษณ พบวา มีกิจกรรมที่กระตุน
ใหอยากเขารวม เชน การจัดแขงขันโครงงาน การสงเขาแขงขันในระดับจังหวัด ในกิจกรรมเพิ่ม
ศักยภาพครู ครูทุกคนเขารวมกิจกรรมดวยความสมัครใจ ดังนั้นกระบวนการดําเนินงานดานวิธีจัด
กิจกรรมที่ทําใหบรรลุผลตามเปาหมายของโรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบจึงเปนไปตามเกณฑ  
 5. ดานการนิเทศ ติดตามและประเมินผล มีเกณฑดังน้ี 1) ผูบริหารมีความสนใจและให
ความสําคัญในการนิเทศ ติดตาม 2.มีสมุดนิเทศและมีการบันทึกการนิเทศ ติดตาม 3.มีการ
ประเมินผลระหวางโครงการและหลังจบโครงการ และ4.รายงานผลการดําเนินงานใหผูเกี่ยวของทราบ 
จากการประเมินดวยวิธีศึกษาเอกสารและวิธีการสัมภาษณ พบวา ผูบริหารมอบหมายใหครูที่
รับผิดชอบโครงการเปนผูติดตามเปนสวนใหญ มีการจัดทําเอกสารโครงการ มีการจดบันทึกการ
นิเทศติดตามโครงการแตไมมีการประเมินผลระหวางโครงการ ขณะทําการประเมินโครงการ โรงเรียน
อนุบาลสําโรงทาบกําลังประเมินผลหลังจบโครงการ เพ่ือเสนอ สพทป.สร.1 ดังน้ันกระบวนการ
ดําเนินงานดานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลของโรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบจึงเปนไปตามเกณฑ 
3 เกณฑจาก 4 เกณฑ  
 จากการสัมภาษณผูปกครองเกี่ยวกับโครงการ ผูปกครองสวนมากเห็นวา ผูบริหารและคณะ
ครูใหความสําคัญกับโครงการ มีการเยี่ยมบาน พูดคุยสอบถามผูปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมผูเรียนที่
บาน ใหผูปกครองชวยแจงพฤติกรรมที่ควรแกไขของนักเรียน และโรงเรียนขาวความเคลื่อนไหวและ
ผลที่เกิดกับนักเรียนใหทราบเสมอ ผลของสัมภาษณเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับผลการประเมิน
กระบวนการดําเนินงาน อยูในระดับมากทั้ง 2 วิธี  
 สรุปในภาพรวมกระบวนการดําเนินงานของโรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ เปนไปตามเกณฑ
จํานวน 12 เกณฑ ไมเปนไปตามเกณฑจํานวน 1 เกณฑ เม่ือคิดเปนรอยละได 92.3 ซึงมากกวารอย
ละ 80 ตามเกณฑการประเมินที่ตั้งไวในครั้งน้ี ดังน้ันกระบวนการดําเนินงานของโรงเรียนอนุบาล
สําโรงทาบจึงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 
 ประสิทธิผลของโครงการ ในโรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ 
 1.  ผลผลิตดานนักเรียน จากการสังเกตนักเรียน ในระหวางกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยเจาะจงเลือกทําการสังเกตแบบไมมีสวนรวม ในหองเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 โดย 
n= จํานวนนักเรียนทั้งหมด , f = จํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมตามที่ตองการ จัดกลุมรายการ
พฤติกรรมตามผลที่คาดหวังของโครงการ โดย ดานการคิดวิเคราะห (ขอ 1-ขอ 3) , ดานความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค(ขอ4-ขอ5),การใฝรูใฝเรียนผานกระบวนการกลุม(ขอ6-ขอ8),กิจกรรมโครงงาน(ขอ9-
ขอ12) และการใชสื่อเทคโนโลยี (ขอ 13-ขอ15) เสนอผลการสังเกตในรูปตาราง ดังตาราง 16 
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ตาราง 16 แสดงจํานวนนักเรียนที่มีพฤตกิรรมตามที่ตองการ โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ 
 

 
 
 
 
 
 

ประถมศึกษา 
ปที่ 4 
n = 39 

ประถมศึกษา 
ปที่ 5 
n = 39 

ประถมศึกษา 
ปที่ 6 
n = 47 

รวม 
n = 125 

พฤติกรรมที่ตองการ 

f 
รอย
ละ 

f 
รอย
ละ 

f 
รอย
ละ 

f 
รอย
ละ 

1.นักเรียนสามารถตอบคําถาม
หรือถามเกี่ยวกับความสําคัญของ
สิ่งตางๆที่เรียนได 

30 76.92 35 89.7 39 83 104 83.2 

2.นักเรียนสามารถบอกจุดเดนจุด
ดอยของสิ่งที่เรยีนมาได 

32 82.05 30 76.9 35 74.5 97 77.6 

3.ในระหวางกิจกรรมการเรียน 
นักเรียนสามารถจําแนก
องคประกอบของสิ่งของและ
สิ่งมีชีวิตไดอยางถูกตอง 

32 82.05 32 82.1 39 83 103 82.4 

รอยละเฉลี่ยของนักเรียนดานการคิด
วิเคราะห 

80.34  82.9  80.1  81.1 

4.ในระหวางกิจกรรมการเรียน
นักเรียนสามารถแสดงความ
คิดเห็นที่แปลกใหม 

30 76.92 35 89.7 35 74.5 100 80 

5.นักเรียนสามารถสรางผลงาน
ศิลปะหรืองานเขียนหรือชิ้นงาน
หรือกิจกรรมสรางสรรคได 

31 79.49 32 82.1 42 89.4 105 84 

รอยละเฉลี่ยของนักเรียนดานความคิดริเริม่ 78.92  84.9  81.3  81.7 

6.นักเรียนมีสวนรวม กระตือรอืรน 
ในการทํากิจกรรมในหองเรียน
รวมกับเพื่อน 

35 89.74 35 89.7 40 85.1 110 88 
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ตาราง 16 (ตอ) 
 

 
 จากตาราง 16 เปนผลจากการสังเกตกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน โดยมุงสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ที่แสดงออกในระหวางกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยคาดหวังจํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมตามที่ตองการไวรอยละ 80 ตามเกณฑการประเมิน (เทียบ

ประถมศึกษา 
ปที่ 4 
n = 39 

ประถมศึกษา 
ปที่ 5 
n = 39 

ประถมศึกษา 
ปที่ 6 
n = 47 

รวม 
n = 125 

พฤติกรรมที่ตองการ 

f 
รอย
ละ 

f 
รอย
ละ 

f 
รอย
ละ 

f 
รอย
ละ 

7.นักเรียนสามารถชวยกันอภิปราย
และสรุปหัวขอที่ครูมอบหมายให 

30 79.92 35 89.7 35 74.5 100 80 

8.นักเรียนสามารถคิดและวางแผน
ในการทํากิจกรรมรวมกัน 

35 89.74 30 76.9 38 80.9 103 82.4 

รอยละเฉลี่ยของนักเรียนดานการใฝรูใฝ
เรียนผานกระบวนการกลุม 

85.47  85.5  80.1  83.5 

9.นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการ
ทําโครงงานไดอยางถูกตอง 

35 89.74 37 94.9 45 95.7 117 93.6 

10.นักเรียนมผีลงานโครงงาน 39 100 39 100 47 100 125 100 

11.นักเรียนสรปุจุดเดน จุดดอย
ของโครงงานของนักเรียนได 

38 97.44 37 97.9 40 85.1 115 92 

12.นักเรียนสามารถนําเสนอผล
การศึกษาคนควาได  

35 89.74 37 97.9 40 85.1 112 89.6 

รอยละเฉลี่ยดานกิจกรรมโครงงาน 95.73  96.6  90.1  93.6 

13.นักเรียนใชอินเตอรเนทและ
คอมพิวเตอร เปนทุกอยางใน
การศึกษาคนควา 

32 82.05 32 82.1 38 80.9 102 81.6 

14.นักเรียนใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อ
เสริมสรางศักยภาพทางปญญา 

30 76.92 30 76.9 38 80.9 98 78.4 

15.นักเรียนใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อ
ความสะดวก รวดเร็วในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ 

32 82.05 32 82.1 38 80.9 102 81.6 

รอยละเฉลี่ยดานการการใชสื่อเทคโนโลยี 80.34  80.3  80.1  80.5 
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กับเกณฑการประเมินภายนอกรอบที่ 2 ไดในระดับ ดี) แบงพฤติกรรมที่ตองการสังเกตเปน 5 ดาน มี
ผลการสังเกตดังตอไปน้ี 
 1. ดานการคิดวิเคราะห จากการสังเกตพฤติกรรมที่ตองการดานการคิดวิเคราะห ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 125 คน พบวา นักเรียนจํานวนรอยละ 83.2 สามารถ
ตอบคําถามหรือถามเกี่ยวกับความสําคัญของสิ่งตางๆที่เรียนได นักเรียนจํานวนรอยละ 77.6 
สามารถบอกจุดเดนจุดดอยของสิ่งที่เรียนมาได และในระหวางกิจกรรมการเรียน นักเรียนจํานวนรอย
ละ 82.4 สามารถจําแนกองคประกอบของสิ่งของและสิ่งมีชีวิตไดอยางถูกตอง ผลการประเมินดวยวิธี
สังเกตในดานการคิดวิเคราะหของนักเรียน มีผลเฉลี่ยโดยรวมรอยละ 81.1 ซึ่งสูงกวารอยละ 80 ตาม
เกณฑการประเมิน ดังน้ันดานการคิดวิเคราะหจึงมีจํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ตองการตามที่
คาดหวัง 
 2. ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค จากการสังเกตพฤติกรรมที่ตองการดานความคิดริเร่ิม
สรางสรรค ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 125 คน พบวา ในระหวางกิจกรรม
การเรียนนักเรียนจํานวนรอยละ 80 สามารถแสดงความคิดเห็นที่แปลกใหม นักเรียนจํานวนรอยละ 
84 สามารถสรางผลงานศิลปะหรืองานเขียนหรือชิ้นงานหรือกิจกรรมสรางสรรคไดผลการประเมิน
ดวยวิธีสังเกตในดานความคิดริเร่ิมสรางสรรคของนักเรียน มีผลเฉลี่ยโดยรวมรอยละ 81.7 ซึ่งสูงกวา
รอยละ 80 ตามเกณฑการประเมิน ดังน้ันดานความคิดริเร่ิมสรางสรรคจึงมีจํานวนนักเรียนที่มี
พฤติกรรมที่ตองการเปนไปตามที่คาดหวัง 
 3. ดานการใฝรูใฝเรียนผานกระบวนการกลุม จากการสังเกตพฤติกรรมที่ตองการดาน
การใฝรูใฝเรียนผานกระบวนการกลุม ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 125 คน 
พบวา นักเรียนจํานวนรอยละ 88 มีสวนรวม กระตือรือรน ในการทํากิจกรรมในหองเรียนรวมกับ
เพ่ือน นักเรียนจํานวนรอยละ 80 สามารถชวยกันอภิปรายและสรุปหัวขอที่ครูมอบหมายให นักเรียน
จํานวนรอยละ 82.4 สามารถคิดและวางแผนในการทํากิจกรรมรวมกันผลการประเมินดวยวิธีสังเกต
ในดานการการใฝรูใฝเรียนผานกระบวนการกลุมของนักเรียน มีผลเฉลี่ยโดยรวมรอยละ 83.5 ซึ่งสูง
กวารอยละ 80 ตามเกณฑการประเมินประเมิน ดังน้ันดานการใฝรูใฝเรียนผานกระบวนการกลุมจึงมี
จํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ตองการเปนไปตามที่คาดหวัง 
 4. ดานกิจกรรมโครงงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ตองการดานกิจกรรมโครงงาน ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 125 คน พบวา นักเรียนจํานวนรอยละ 93.6 สามารถ
บอกขั้นตอนการทําโครงงานไดอยางถูกตอง นักเรียนจํานวนรอยละ 100 มีผลงานโครงงาน นักเรียน
จํานวนรอยละ 92 สรุปจุดเดน จุดดอยของโครงงานของนักเรียนได นักเรียนจํานวนรอยละ 89.6 
สามารถนําเสนอผลการศึกษาคนควาได ผลการประเมินดวยวิธีสังเกตในดานกิจกรรมโครงงานของ
นักเรียน มีผลเฉลี่ยโดยรวมรอยละ 93.6 ซึ่งมากกวารอยละ 80 ตามเกณฑการประเมิน ดังน้ันดาน
กิจกรรมโครงงาน จึงมีจํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ตองการตามที่คาดหวัง 
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 5. ดานการใชสื่อเทคโนโลยี จากการสังเกตพฤติกรรมที่ตองการดานการใชสื่อเทคโนโลยี
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 125 คน พบวา นักเรียนจํานวนรอยละ 81.6 ใช
อินเตอรเนทและคอมพิวเตอรเปนทุกอยางในการศึกษาคนควา นักเรียนจํานวนรอยละ 78.4 ใชสื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสรางศักยภาพทางปญญา นักเรียนจํานวนรอยละ 81.6 ใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
ความสะดวก รวดเร็วในการทํากิจกรรมตาง ๆผลการประเมินดวยวิธีสังเกตในดานการใชสื่อ
เทคโนโลยีของนักเรียน มีผลเฉลี่ยโดยรวมรอยละ 80.5 ซึ่งต่ํากวารอยละ 80 ตามเกณฑการประเมิน 
ดังนั้นดานการใชสื่อเทคโนโลยี จึงมีจํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ตองการเปนไปตามที่คาดหวัง 
 
 ผลผลิตดานครูผูสอน จากการสังเกตครูผูสอน ในระหวางกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
ทําการสังเกตแบบไมมีสวนรวมกับครูผูสอนระดับประถมศึกษาทุกคน จากกิจกรรมการเรียนการสอน
ในหองเรียน หรือในหองพิเศษ โดย n = จํานวนครูทั้งหมด , f =จํานวนครูที่มีพฤติกรรมที่ตองการ 
,n1-n10= ครูคนที่ 1-คนที่ 10 โดยเสนอผลในรูปตาราง ดังตาราง 17 
  
ตาราง 17 แสดงผลจากการสังเกตกิจกรรมการเรียนการสอนของครู โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ 
 

n = 10 
พฤติกรรมที่ตองการ n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10 f รอยละ 

1.มีการจัดกิจกรรมการสอนตาม
แนวการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรยีน
เปนสําคัญ 

          10 100 

2.กระบวนการเรียนการสอนในชั้น
เรียน 

            

 2.1 ครูเตรียมการสอนทั้งเนือ้หา 
และวิธีการ  

          10 100 

 2.2 ครูจัดสิ่งแวดลอมและ
บรรยากาศที่ปลุกเราจูงใจและ
เสริมแรงใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  

          10 100 
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ตาราง 17 (ตอ) 
 

n = 10 
พฤติกรรมที่ตองการ n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10 f รอยละ 

 2.3 ครูเอาใจใสนักเรียนเปน
รายบุคคล และแสดงความเมตตา
ตอนักเรียนอยางทั่วถึง  

          10 100 

 2.4 ครูจัดกิจกรรมและ
สถานการณใหนักเรียนได
แสดงออกและคิดอยางสรางสรรค  

          8 80 

 2.5 ครูสงเสรมิใหนักเรียนฝกคิด 
ฝกทํา และฝกปรับปรุงดวยตนเอง  

          10 100 

 2.6 ครูสงเสรมิกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุมพรอม
ทั้งสังเกตสวนดีและปรับปรุงสวน
ดอยของนักเรยีน 

          8 80 

 2.7 ครูใชสื่อการสอนเพื่อฝกการ
คิด การแกปญหา และการคนพบ
ความรู  

          10 100 

 2.8 ครูใชแหลงเรียนรูที่
หลากหลายและเชื่อมประสบการณ
กับชีวิตจริง 

          9 90 

3.ใชสื่อเทคโนโลยี ในการสอน 
และมีความชํานาญในการใชสื่อ
เทคโนโลย ี

          9 90 

จํานวนรอยละของครูที่มีพฤติกรรมที่ตองการ 94 

 
 จากตาราง 17 แสดงถึงผลจากการสังเกตกิจกรรมการสอนของครูในโรงเรียนอนุบาลสําโรง
ทาบ จํานวน 10 คน พบวา ครูทุกคนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครู
ทุกคนมีการเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการสอน จัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเราจูงใจ มี
วิธีการเสริมแรงใหนักเรียนเกิดการเรียนรู เอาใจใสนักเรียนเปนรายบุคคล และแสดงความเมตตาตอ
นักเรียนอยางทั่วถึง ใชสื่อการสอนเพื่อฝกการคิด การแกปญหา และการคนพบความรู มีการจัด
กิจกรรมและสถานการณใหนักเรียนไดแสดงออกและคิดอยางสรางสรรค สงเสริมใหนักเรียนฝกคิด 
ฝกทํา และฝกปรับปรุงดวยตนเอง สงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุมพรอมทั้งสังเกตสวนดี
และปรับปรุงสวนดอยของนักเรียน ใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเชื่อมประสบการณกับชีวิตจริง 
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ใชสื่อเทคโนโลยี ในการสอน และมีความชํานาญในการใชสื่อเทคโนโลยี ในภาพรวมมีจํานวนของครูที่
มีพฤติกรรมตามตองการคิดเปนรอยละ 94 สูงกวาเกณฑการประเมินที่ตั้งไว 
 จากการสัมภาษณครูผูสอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดานการเรียนการสอนหลังจากเขารวม
โครงการ ครูสวนใหญมีความคิดเห็นวา ไดปรับวิธีการเรียนการสอนโดยใชสื่อตางๆมากขึ้น 
ประโยชนที่ครูไดรับเปนการพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยนําความรูที่ไดมาพัฒนาตนเอง ใชวิธีการ
สอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหนักเรียนไดฝกปฎิบัติมากขึ้นใชสื่อการเรียนการสอนอิเลคทรอนิกส
มากขึ้น และครูสวนใหญเห็นวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะมีความยั่งยืนไดก็ตอเม่ือมีการดําเนินการ
อยางตอเน่ืองทั้งในสวนของโรงเรียน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นอกจากนี้ครูทุกคนมีความ 
เห็นวา ควรใหมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพตอไป ผลของสัมภาษณเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับผลการ
สังเกตมีความสอดคลองกันคือ อยูในระดับมาก และสูงกวาเกณฑการประเมิน ดังน้ันผลผลิตดานครู
จึงเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ  
 

ความพึงพอใจของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงการ 
 ในการประเมนิโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑในครั้งนี้ ผูประเมินได
ประเมินความพึงพอใจของผูที่มีสวนเกี่ยวของ โดยประเมินทั้งในดานกระบวนการดําเนินงานและ
ประสิทธผิลเนนเฉพาะในดานนักเรียน ดังผลการประเมนิที่จะเสนอดังตอไปน้ี  
 โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง 
    
ตาราง 18 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของครู ที่มีตอกระบวนการ

ดําเนินงานของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑ ในโรงเรียนบานภูดินหนอง
ตะครอง 

 

รายการ X  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.ผูบริหาร หรือผูรับผิดชอบโครงการ มีการแจงใหทราบถึง
การดําเนินการโครงการ ในการประชุมประจําเดือนทุกครั้ง 

4.00 0.89 มาก 

2.โครงการมีการวางแผนงานในการเพิ่มศกัยภาพ 
ผูเรียน 

3.83 0.75 มาก 

3.ผูบริหารมีการกําหนดผูรับผิดชอบโครงการและผูรับผิดชอบ
ในแตละกิจกรรม 

4.50 0.55 มาก 

4.ความถี่ในการนิเทศและเปนที่ปรึกษาใหกับผูรับผิดชอบ
โครงการและครูผูสอน ของผูบริหาร 

3.83 0.75 มาก 
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ตาราง 18 (ตอ) 
 

รายการ X  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

5.ผูบริหารและผูรับผิดชอบโครงการมีการติดตามผลการ
ดําเนินการอยางตอเน่ือง 

4.33 0.52 มาก 

6.ผูบริหารมีการปรับเปลี่ยนนโยบายในการเพิ่มศักยภาพ
ผูเรียนตามความเหมาะสมของบริบทของโรงเรียน 

3.83 0.75 มาก 

7.ผูบริหารใหความสําคัญตอนโยบายและแผนในการพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนตามโครงการ 

4.67 0.52 มากที่สุด 

รวม 4.21 0.67 มาก 

 
 จากการสอบถามความพึงพอใจของครูจํานวน 6 คนที่เปนผูปฏิบัติงานในโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑ ในโรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง ดังแสดงในตาราง 18 
พบวา ครูผูสอนมีความพึงพอใจในระดับมากตอผูบริหารหรือผูรับผิดชอบโครงการ ที่มีการแจงให
ทราบถึงการดําเนินการโครงการ ในการประชุมประจําเดือนทุกครั้ง มีคาเฉลี่ย 4.00 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.89 รวมถึงในดานการวางแผนงานในการเพิ่มศักยภาพผูเรียนของโครงการครูผูสอนมี
ความพึงพอใจในระดับมากเชนกัน มีคาเฉลี่ย 3.83 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 และจากการที่
ผูบริหารมีการกําหนดผูรับผิดชอบโครงการและผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรม ทําใหครูผูสอนมีความ
พึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.50 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 ในดานความถี่ในการนิเทศและ
เปนที่ปรึกษาใหกับผูรับผิดชอบโครงการและครูผูสอนของผูบริหาร ครูผูสอนมีความพึงพอใจในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ย 3.83 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 นอกจากนี้ยังมีความพึงพอใจในระดับมาก ในดาน
การติดตามผลการดําเนินการอยางตอเน่ืองของผูบริหารและผูรับผิดชอบโครงการ มีคาเฉลี่ย 4.33 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 ครูผูสอนมีความพึงพอใจระดับมากจากการที่ผูบริหารมีการปรับเปลี่ยน
นโยบายในการเพิ่มศักยภาพผูเรียนตามความเหมาะสมของบริบทของโรงเรียน มีคาเฉลี่ย 3.83 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 และมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ในการที่ผูบริหารใหความสําคัญตอ
นโยบายและแผนในการพัฒนาศักยภาพผูเรียนตามโครงการ มีคาเฉลี่ย 4.67 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.52 โดยรวมครูผูสอนมีความพึงพอใจในกระบวนการดําเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
สถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑ ในโรงเรียนบานภูดินหนองตะครองอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.20 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 
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ตาราง 19 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอกระบวนการ 
    ดําเนินงานของโครงการเพิ่มประสิทธภิาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑ ในโรงเรียนบานภูดินหนอง  
    ตะครอง 
 

รายการ X  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.ผูบริหารหรือครูมีการแจงใหทราบเกี่ยวกับโครงการดังกลาว
ในการประชุมผูปกครองหรือการปฐมนิเทศ 

4.13 0.61 มาก 

2.การเปลี่ยนแปลงของผลการเรียนของนักเรียนหลังจากมีการ
ดําเนินการโครงการ 

3.45 0.60 ปานกลาง 

3.ความเอาใจใสในการเรียนของนักเรียนในปการศึกษาที่ผาน
มา (2553) 

3.63 0.90 มาก 

4.ความเอาใจใสของครูที่มีตอนักเรียน การติดตามนักเรียนของ
ครู ในปการศกึษาที่ผานมา (2553) 

3.78 0.42 มาก 

5.การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเรียนรูของนักเรียนที่บาน 
เชน การใชคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษาคนควา การอาน 
การศึกษาหาความรูจากสื่ออ่ืนๆ 

3.40 0.74 ปานกลาง 

6.ผูบริหารใหความสําคัญตอการพัฒนานักเรียน โดยแจงให
ทราบถึงผลการดําเนินงานในการพัฒนานักเรียน (การพบปะ
พูดคุย จดหมาย หรือประชุมชี้แจง) 

4.28 0.75 มาก 

7.โครงการนี้มีสวนชวยในการพัฒนานักเรียน และควรมีตอไป 4.43 0.68 มาก 
รวม 3.87 0.67 มาก 

 
 จากตาราง 19 ผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเปนผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานภูดิน
หนองตะครองจํานวน 40 คน พบวา ผูปกครองมีความพึงพอใจระดับมากในการที่ผูบริหารหรือครูมี
การแจงใหทราบเกี่ยวกับโครงการดังกลาวในการประชุมผูปกครองหรือการปฐมนิเทศ มีคาเฉลี่ย 
4.13 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 และจากการเปลี่ยนแปลงของผลการเรียนของนักเรียนหลังจากมี
การดําเนินการโครงการ ทําใหผูปกครองมีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.45 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.60 ผูปกครองมีความพึงพอใจในระดับมาก ในความเอาใจใสตอการเรียนของนักเรียนใน
ปการศึกษาที่ผานมา (2553) มีคาเฉลี่ย 3.45 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 และมีความพึงพอใจใน
ความเอาใจใสของครูที่มีตอนักเรียน จากการติดตามนักเรียนของครู ในปการศึกษาที่ผานมา 
(2553)ผูปกครองมีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.78 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 และพึง
พอใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเรียนรูของนักเรียนที่บาน เชน การใชคอมพิวเตอรเพ่ือ
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การศึกษาคนควา การอาน การศึกษาหาความรูจากสื่ออ่ืนๆในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.40 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 ผูปกครองมีความพึงใจในการที่ผูบริหารใหความสําคัญตอการพัฒนา
นักเรียน โดยแจงใหทราบถึงผลการดําเนินงานในการพัฒนานักเรียนดวยการพบปะพูดคุย มี
จดหมายแจงเปนระยะ รวมถึงมีการประชุมชี้แจง ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.28 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.75 จากการสอบถามความตองการใหมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑ 
โดยรวมผูปกครองมีความพึงพอใจตอโครงการในระดับมาก และเห็นวาโครงการนี้มีสวนชวยในการ
พัฒนานักเรียน และควรมีตอไป มีคาเฉลี่ย 4.43 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 โดยรวมผูปกครองมี
ความพึงพอใจในการดําเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑ ในโรงเรียน
บานภูดินหนองตะครองอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.87 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 
  
ตาราง 20 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของครูและผูบริหาร ตอพฤติกรรม  
     ของนักเรียนที่เปนผลจากการเขารวมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑ ใน 
     โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง 
 

รายการ X  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.การเปลี่ยนแปลงในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4.33 0.52 มาก 
2.นักเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชนในการศึกษาคนควา 4.33 0.52 มาก 
3.ความเอาใจใสในดานการเรียน เชน เขาหองสมุด ใชแหลงเรียนรู
ทั้งในและนอกโรงเรียน 

4.00 0.89 มาก 

4.นักเรียนมีความสามารถในการจําแนกแยกประเภทสิ่งที่ไดเรียนรู
มา 

4.67 0.52 มากที่สุด 

5.นักเรียนมีไหวพริบในการตอบคําถาม และในการสนทนากับผูอ่ืน 4.00 0.89 มาก 
7.นักเรียนมีความสามารถในการบอกขอดีขอเสียของสิ่งที่ไดเรียนรู
มา หรือสิ่งที่ไดพบเห็น 

3.33 0.52 ปานกลาง 

8.นักเรียนมีเหตุผลในการตัดสินใจเร่ืองตางๆ 4.33 0.52 มาก 
9.นักเรียนมีความสามารถในการชวยเหลือตนเองและแกปญหาดวย
ตนเอง 

3.50 0.55 ปานกลาง 

10.นักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน ในลักษณะกลุม 4.33 0.52 มาก 
11.ความสามารถในการบอกจุดเดนจุดดอยของนักเรียนเอง 3.67 0.82 มาก 
12.นักเรียนมีความสามารถในการพัฒนาตนเองดานการเรียน 4.33 0.52 มาก 

รวม 4.04 0.63 มาก 
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 จากตาราง 20 จากการสอบถามความพึงพอใจของครูและผูบริหาร ตอพฤติกรรมของ
นักเรียนที่เปนผลจากการเขารวมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑ ในโรงเรียน
บานภูดินหนองตะครอง พบวา ครูและผูบริหารมีความพึงพอใจในระดับมากในการเปลี่ยนแปลงใน
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคาเฉลี่ย 4.33 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 การใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนในการศึกษาคนควาของนักเรียนมีคาเฉลี่ย 4.33 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 และความเอา
ใจใสในดานการเรียน เชน เขาหองสมุด ใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน มีคาเฉลี่ย 4.00 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดในดานความสามารถในการจําแนกแยก
ประเภทสิ่งที่ไดเรียนรูมามีคาเฉลี่ย 4.67 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 ในดานไหวพริบของนักเรียนใน
การตอบคําถาม และในการสนทนากับผูอ่ืนครูและผูบริหารมีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 
4.00 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ไดรับรูของนักเรียนมีคาเฉลี่ย 
3.67 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 ดานความสามารถในการบอกขอดีขอเสียของสิ่งที่ไดเรียนรูมา หรือ
สิ่งที่ไดพบเห็นของนักเรียนครูและผูบริหารมีความพึงพอใจระดับปานกลางมีคาเฉลี่ย 3.33 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 และมีความพึงพอใจระดับมากในดานความมีเหตุผลในการตัดสินใจเรื่อง
ตางๆของนักเรียน มีคาเฉลี่ย 4.33 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 แตดานความสามารถในการ
ชวยเหลือตนเองและแกปญหาดวยตนเองของนักเรียนครูและผูบริหารมีความพึงพอใจระดับปาน
กลางมีคาเฉลี่ย 3.50 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 และมีความพึงพอใจระดับมาก จากการที่นักเรียน
สามารถทํางานรวมกับผู อ่ืน ในลักษณะกลุมมีคาเฉลี่ย 4.33 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 
ความสามารถในการบอกจุดเดนจุดดอยของนักเรียนเองมีคาเฉลี่ย 3.67 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 
และพึงพอใจระดับมากจากที่นักเรียนมีความสามารถในการพัฒนาตนเองดานการเรียนมีคาเฉลี่ย 
4.33 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 โดยภาพรวมครูและผูบริหารมีความพึงพอใจระดับมากตอ
ประสิทธิผลของโครงการที่เกิดกับนักเรียน เปนคาเฉลี่ยรวม 4.04 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63  
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 โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ  
  
ตาราง 21 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของครู ที่มีตอกระบวนการ 
     ดําเนินงานของโครงการเพิ่มประสิทธภิาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑ ในโรงเรียนอนุบาล 
     สําโรงทาบ 
 

รายการ X  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.ผูบริหาร หรือผูรับผิดชอบโครงการ มีการแจงใหทราบถึง
การดําเนินการโครงการ ในการประชุมประจําเดือนทุกครั้ง 

4.50 0.52 มาก 

2.โครงการมีการวางแผนงานในการเพิ่มศกัยภาพผูเรียน 3.50 0.52 ปานกลาง 
3.ผูบริหารมีการกําหนดผูรับผิดชอบโครงการและผูรับผิดชอบ
ในแตละกิจกรรม 

4.50 0.52 มาก 

4.ความถี่ในการนิเทศและเปนที่ปรึกษาใหกับผูรับผิดชอบ
โครงการและครูผูสอน ของผูบริหาร 

4.25 0.45 มาก 

5.ผูบริหารและผูรับผิดชอบโครงการมีการติดตามผลการ
ดําเนินการอยางตอเน่ือง 

4.08 0.67 มาก 

6.ผูบริหารมีการปรับเปลี่ยนนโยบายในการเพิ่มศักยภาพ
ผูเรียนตามความเหมาะสมของบริบทของโรงเรียน 

4.42 0.51 มาก 

7.ผูบริหารใหความสําคัญตอนโยบายและแผนในการพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนตามโครงการ 

4.33 0.49 มาก 

รวม 4.23 0.62 มาก 

 
 จากการสอบถามความพึงพอใจของครูจํานวน 13 คนที่เปนผูปฏิบัติงานในโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑ ในโรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ ดังแสดงในตาราง 21 พบวา 
ครูผูสอนมีความพึงพอใจในระดับมากตอผูบริหารหรือผูรับผิดชอบโครงการ ที่มีการแจงใหทราบถึง
การดําเนินการโครงการ ในการประชุมประจําเดือนทุกครั้ง มีคาเฉลี่ย 4.50 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.52 แตในดานการวางแผนงานในการเพิ่มศักยภาพผูเรียนของโครงการครูผูสอนมีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.50 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 และจากการที่ผูบริหารมีการกําหนด
ผูรับผิดชอบโครงการและผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรม ทําใหครูผูสอนมีความพึงพอใจในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย 4.50 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 ดานความถี่ในการนิเทศและเปนที่ปรึกษาใหกับ
ผูรับผิดชอบโครงการและครูผูสอนของผูบริหาร ครูผูสอนมีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 
4.25 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 และมีความพึงพอใจในระดับมากดานการติดตามผลการดําเนินการ
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อยางตอเนื่องของผูบริหารและผูรับผิดชอบโครงการ มีคาเฉลี่ย 4.08 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 
ครูผูสอนมีความพึงพอใจระดับมากจากการที่ผูบริหารมีการปรับเปลี่ยนนโยบายในการเพิ่มศักยภาพ
ผูเรียนตามความเหมาะสมของบริบทของโรงเรียน มีคาเฉลี่ย 4.42 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 และ
พึงพอใจระดับมากจากการที่ผูบริหารใหความสําคัญตอนโยบายและแผนในการพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนตามโครงการ มีคาเฉลี่ย 4.33 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 โดยรวมครูผูสอนมีความพึงพอใจ
ในกระบวนการดําเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑ ในโรงเรียนอนุบาล
สําโรงทาบอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.23 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 
 
ตาราง 22 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของผูปกครอง ที่มีตอกระบวน 
    การดําเนินงานของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาทีต่่ํากวาเกณฑ ในโรงเรียนอนุบาล  
    สําโรงทาบ 
 

รายการ X  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.ผูบริหารหรือครูมีการแจงใหทราบเกี่ยวกับโครงการดังกลาว
ในการประชุมผูปกครองหรือการปฐมนิเทศ 

4.18 0.52 มาก 

2.การเปลี่ยนแปลงของผลการเรียนของนักเรียนหลังจากมีการ
ดําเนินการโครงการ 

3.63 0.51 มาก 

3.ความเอาใจใสในการเรียนของนักเรียนในปการศึกษาที่ผาน
มา (2553) 

3.86 0.86 มาก 

4.ความเอาใจใสของครูที่มีตอนักเรียน การติดตามนักเรียนของ
ครู ในปการศึกษาที่ผานมา (2553) 

3.86 0.35 มาก 

5.การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเรียนรูของนักเรียนที่บาน 
เชน การใชคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษาคนควา การอาน 
การศึกษาหาความรูจากสื่ออ่ืนๆ 

3.60 0.65 มาก 

6.ผูบริหารใหความสําคัญตอการพัฒนานักเรียน โดยแจงให
ทราบถึงผลการดําเนินงานในการพัฒนานักเรียน (การพบปะ
พูดคุย จดหมาย หรือประชุมชี้แจง) 

4.24 0.56 มาก 

7.โครงการนี้มีสวนชวยในการพัฒนานักเรียน และควรมีตอไป 4.48 0.57 มาก 
รวม 3.98 0.56 มาก 

 
 จากตาราง 22 ผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเปนผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
สําโรงทาบจํานวน 80 คน พบวา ผูปกครองมีความพึงพอใจระดับมากในการที่ผูบริหารหรือครูมีการ
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แจงใหทราบเกี่ยวกับโครงการดังกลาวในการประชุมผูปกครองหรือการปฐมนิเทศ มีคาเฉลี่ย 4.18 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 และจากการเปลี่ยนแปลงของผลการเรียนของนักเรียนหลังจากมีการ
ดําเนินการโครงการ ทําใหผูปกครองมีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.63 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.51 ผูปกครองมีความพึงพอใจในระดับมาก ในความเอาใจใสตอการเรียนของนักเรียนใน
ปการศึกษาที่ผานมา (2553) มีคาเฉลี่ย 3.86 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 และมีความพึงพอใจใน
ความเอาใจใสของครูที่มีตอนักเรียน จากการติดตามนักเรียนของครู ในปการศึกษาที่ผานมา 
(2553)ผูปกครองมีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.86 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 และพึง
พอใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเรียนรูของนักเรียนที่บาน เชน การใชคอมพิวเตอรเพ่ือ
การศึกษาคนควา การอาน การศึกษาหาความรูจากสื่ออ่ืนๆในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.60 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 ผูปกครองมีความพึงใจในการที่ผูบริหารใหความสําคัญตอการพัฒนา
นักเรียน โดยแจงใหทราบถึงผลการดําเนินงานในการพัฒนานักเรียนดวยการพบปะพูดคุย มี
จดหมายแจงเปนระยะ รวมถึงมีการประชุมชี้แจง ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.24 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.56 จากการสอบถามความตองการใหมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑ 
โดยรวมผูปกครองมีความพึงพอใจตอโครงการในระดับมาก และเห็นวาโครงการนี้มีสวนชวยในการ
พัฒนานักเรียน และควรมีตอไป มีคาเฉลี่ย 4.48 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 โดยรวมผูปกครองมี
ความพึงพอใจในการดําเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑ ในโรงเรียน
อนุบาลสําโรงทาบอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.98 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 
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ตาราง 23 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของครูและผูบริหาร ตอพฤติกรรม  
     ของนักเรียนที่เปนผลจากการเขารวมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑ ใน  
     โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ 
 

รายการ X  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.การเปลี่ยนแปลงในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.62 0.51 มาก 
2.นักเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชนในการศึกษาคนควา 4.08 0.64 มาก 
3.ความเอาใจใสในดานการเรียน เชน เขาหองสมุด ใชแหลง
เรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน 

3.69 0.48 มาก 

4.นักเรียนมีความสามารถในการจําแนกแยกประเภทสิ่งที่ได
เรียนรูมา 

4.00 0.71 มาก 

5.นักเรียนมีไหวพริบในการตอบคําถาม และในการสนทนากับ
ผูอ่ืน 

3.77 0.60 มาก 

6.นักเรียนมีการแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ไดรับรู 4.08 0.64 มาก 
7.นักเรียนมีความสามารถในการบอกขอดีขอเสียของสิ่งที่ได
เรียนรูมา หรือสิ่งที่ไดพบเห็น 

3.92 0.76 มาก 

8.นักเรียนมีเหตุผลในการตัดสินใจเร่ืองตางๆ 3.92 0.76 มาก 
9.นักเรียนมีความสามารถในการชวยเหลือตนเองและ
แกปญหาดวยตนเอง 

3.92 0.76 มาก 

10.นักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน ในลักษณะกลุม 4.08 0.64 มาก 
11.ความสามารถในการบอกจุดเดนจุดดอยของนักเรียนเอง 3.77 0.60 มาก 
12.นักเรียนมีความสามารถในการพัฒนาตนเองดานการเรียน 3.69 0.63 มาก 

รวม 3.87 0.64 มาก 

 
 จากตาราง 23 จากการสอบถามความพึงพอใจของครูและผูบริหาร ตอพฤติกรรมของ
นักเรียนที่เปนผลจากการเขารวมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑ ในโรงเรียน
อนุบาลสําโรงทาบ พบวา ครูและผูบริหารมีความพึงพอใจในระดับมากในการเปลี่ยนแปลงในดาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคาเฉลี่ย 3.62 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 การใชเวลาวางใหเปนประโยชน
ในการศึกษาคนควาของนักเรียนมีคาเฉลี่ย 4.08 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 และความเอาใจใสใน
ดานการเรียน เชน เขาหองสมุด ใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน มีคาเฉลี่ย 3.69 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.48 มีความพึงพอใจระดับมากดานความสามารถในการจําแนกแยกประเภทสิ่งที่ไดเรียนรู
มาของนักเรียนมีคาเฉลี่ย 4.00 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 ในดานไหวพริบของนักเรียนในการตอบ
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คําถาม และในการสนทนากับผูอ่ืนครูและผูบริหารมีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.77 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ไดรับรูของนักเรียนมีคาเฉลี่ย 4.08 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 ดานความสามารถในการบอกขอดีขอเสียของสิ่งที่ไดเรียนรูมาหรือสิ่งที่ได
พบเห็นของนักเรียน ครูและผูบริหารมีความพึงพอใจระดับมากมีคาเฉลี่ย 3.33 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.52 รวมถึงดานความมีเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องตางๆของนักเรียน มีคาเฉลี่ย 3.92 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.76 ดานความสามารถในการชวยเหลือตนเองและแกปญหาดวยตนเองของนักเรียน ครู
และผูบริหารมีความพึงพอใจระดับมากมีคาเฉลี่ย 3.92 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 และดาน
ความสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน ในลักษณะกลุมมีคาเฉลี่ย 4.08 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 ดาน
ความสามารถในการบอกจุดเดนจุดดอยของนักเรียนเองมีคาเฉลี่ย 3.77 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 
และพึงพอใจระดับมากจากที่นักเรียนมีความสามารถในการพัฒนาตนเองดานการเรียนมีคาเฉลี่ย 
3.69 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 โดยภาพรวมครูและผูบริหารมีความพึงพอใจระดับมากตอ
ประสิทธิผลของโครงการที่เกิดกับนักเรียน เปนคาเฉลี่ยรวม 3.87 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64  
 

ผลการประเมินในภาพรวม  
 โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง มีผลการประเมินในภาพรวมแตละดานดังน้ี ดาน
กระบวนการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐานรอยละ 92.3 เปนไปตามเกณฑการประเมิน คือ 
สภาพจริงเปนไปตามเกณฑมาตรฐานมากกวารอยละ 80 ดานประสิทธิผลของโครงการจากการ
สังเกตพฤติกรรมที่ตองการในผูเรียนแบงเปน 5 ดานคือ 1) ดานการคิดวิเคราะหมีจํานวนนักเรียนที่มี
พฤติกรรมที่ตองการรอยละ 82.1 เปนไปตามเกณฑการประเมินคือมากกวารอยละ 80 2) ดาน
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีจํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ตองการรอยละ 76.1 ไมเปนไปตามเกณฑ
การประเมินเพราะต่ํากวารอยละ 80 3) ดานการใฝรูใฝเรียนผานกระบวนการกลุม มีจํานวนนักเรียน
ที่มีพฤติกรรมที่ตองการรอยละ 67.7 ไมเปนไปตามเกณฑการประเมินเพราะต่ํากวารอยละ 80 4) 
ดานกิจกรรมโครงงาน มีจํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ตองการรอยละ 82.1 เปนไปตามเกณฑการ
ประเมินคือมากกวารอยละ 80 และดานการใชสื่อเทคโนโลยี มีจํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่
ตองการรอยละ 67.2 ไมเปนไปตามเกณฑการประเมินเพราะต่ํากวารอยละ 80 ดานครูผูสอนมีครูที่มี
พฤติกรรมที่ตองการจํานวนรอยละ 81.67 เปนไปตามเกณฑการประเมินเพราะมากกวารอยละ 80 
จากการสอบถามความพึงพอใจของผูเกี่ยวของทั้งในดานกระบวนการและประสิทธิผลในภาพรวม 
พบวา ผูมีสวนเกี่ยวของ อาทิ ครูผูสอน ผูบริหาร และผูปกครอง มีความพึงพอใจในกระบวนการ
ดําเนินงาน และประสิทธิผลที่เกิดขึ้นในระดับมาก  
 โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ มีผลการประเมินในภาพรวมแตละดานดังน้ี ดานกระบวนการ
ดําเนินงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐานรอยละ 92.3 เปนไปตามเกณฑการประเมิน คือ สภาพจริง
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานมากกวารอยละ 80 ดานประสิทธิผลของโครงการจากการสังเกต
พฤติกรรมที่ตองการในผูเรียนแบงเปน 5 ดานคือ 1) ดานการคิดวิเคราะหมีจํานวนนักเรียนที่มี
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พฤติกรรมที่ตองการรอยละ 81.1 เปนไปตามเกณฑการประเมินคือมากกวารอยละ 80 2) ดาน
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีจํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ตองการรอยละ 81.7 เปนไปตามเกณฑ
การประเมินคือมากกวารอยละ 80 3) ดานการใฝรูใฝเรียนผานกระบวนการกลุม มีจํานวนนักเรียนที่มี
พฤติกรรมที่ตองการรอยละ 83.5 เปนไปตามเกณฑการประเมินคือมากกวารอยละ 80 4) ดาน
กิจกรรมโครงงาน มีจํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ตองการรอยละ 93.6 เปนไปตามเกณฑการ
ประเมินคือมากกวารอยละ 80 และ 5)ดานการใชสื่อเทคโนโลยี มีจํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่
ตองการรอยละ 80.5 เปนไปตามเกณฑการประเมินคือมากกวารอยละ 80 ดานครูผูสอนมีครูที่มี
พฤติกรรมที่ตองการจํานวนรอยละ 94 เปนไปตามเกณฑการประเมินเพราะมากกวารอยละ 80 จาก
การสอบถามความพึงพอใจของผูเกี่ยวของทั้งในดานกระบวนการและประสิทธิผลในภาพรวม พบวา 
ผูมีสวนเกี่ยวของ อาทิ ครูผูสอน ผูบริหาร และผูปกครอง มีความพึงพอใจในกระบวนการดําเนินงาน 
และประสิทธิผลที่เกิดขึ้นในระดับมาก  
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑ ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 1 ที่ดําเนินการในโรงเรียนประถมศึกษาในโครงการ ไดแก 
โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ และโรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ ตามแผนงบประมาณของโครงการไทย
เขมแข็ง โดยโครงการทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ คัดเลือกโรงเรียนที่มีผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรอบที่ 2 
ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน หรือไมไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 1 มีโรงเรียนที่อยูในเง่ือนไขตองเขาโครงการจํานวน 9 โรงเรียน 
โดยปจจุบันโรงเรียนมัธยม 2 โรงเรียนในโครงการไดยายไปอยูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทรแลว คงเหลือโรงเรียนประถมศึกษาจํานวน 6 โรงเรียน ผูประเมินไดเลือกประเมิน
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งในที่นี้มีโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่เปดสอนในระดับชั้น
อนุบาล-ประถมศึกษาปที่ 6 คือโรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ และโรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ โรงเรียนที่
เหลือเปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
 

 จุดประสงคของการประเมิน 

 ในการประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑ ของสํานักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 1 ครั้งนี้ผูประเมินไดตั้งจุดประสงคไวดังนี้ 
 1. เพ่ือประเมินกระบวนการดําเนินงาน(Process)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่
ต่ํากวาเกณฑ ในความรับผิดชอบของ สํานักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 1 ที่ดําเนิน
โครงการในโรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง และโรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ วาเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานดานกระบวนการที่ประยุกตมาจากวัตถุประสงคของโครงการหรือไม 
 2. เพ่ือประเมินประสิทธิผลของโครงการ ที่คาดหวังในผลผลิตดานนักเรียน ผลผลิตดานครู
และผูบริหาร ของโรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง และโรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ ทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ วาเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม 
 

ประเด็นการประเมิน 
 1. การประเมินกระบวนการดําเนินงานของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวา
เกณฑ โดยพิจารณาจาก 1) แผนการดําเนินงานของโครงการ 2)การกําหนดผูรับผิดชอบโครงการ 3)
มีการดําเนินงานตามแผนหรือไม 4)มีวิธีจัดกิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมายหรือไม และ 5)ดานการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
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 2. ประสิทธิผลของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑ โดยพิจารณา
จาก ผลผลิตของโครงการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในดานนักเรียน ครูและผูบริหาร  
 3. ความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของ(Stakeholder) ที่มีตอกระบวนการดําเนินงาน และ
ผลผลิตดานนักเรียนของโครงการ  
 

วิธีดําเนินการประเมิน 
 1. แหลงขอมูลกลุมเปาหมายที่ใชศึกษาเพื่อทําการประเมินในครั้งน้ีไดแกนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ จํานวน 225 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียน
บานภูดินหนองตะครอง จํานวน 123 คน ครูผูสอนในโรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ จํานวน 13 คน 
ครูผูสอนในโรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง จํานวน 6 คน ผูบริหารโรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ และ
ผูบริหารโรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง ผูปกครองนักเรียนทั้งสองโรงเรียน เลือกกลุมตัวอยางในแต
ละโรงเรียนไดดังนี้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 (ชวงชั้นที่ 2)โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ 
จํานวน 125 คน โดยแบงตามระดับชั้นไดดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4จํานวน 39 คน ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 จํานวน 39 คน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 47 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 
6 (ชวงชั้นที่ 2)โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง โดยแบงตามระดับชั้นไดดังน้ี ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
จํานวน 24 คน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 20 คน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 21 คนครูผูสอน
ในโรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ จํานวน 13 คน โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง จํานวน 6 คน
ผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ จํานวน 1 คน โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง
จํานวน 1 คน ผูปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ 80 คน ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบาน
ภูดินหนองตะครอง 40 คน  
 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมี ฉบับ ประกอบดวย แบบประเมินกระบวนการ
ดําเนินงาน แบบสัมภาษณ แบบสังเกตครู แบบสังเกตผูเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของครู 
และแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครอง 
  3. การเก็บรวบรวมขอมูลไดติดตอโรงเรียนที่จะทําการประเมินไวเปนการภายในแลว 
จากนั้นจึงขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อขอความอนุเคราะหจาก
ตนสังกัดโรงเรียนที่ประเมิน คือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 1 และหนังสือขอ
เขาเก็บขอมูลในโรงเรียน จากนั้นสงหนังสือขอความอนุเคราะหยังผูอํานวยการโรงเรียนแตละ
โรงเรียนเพื่อดําเนินการเก็บรวมรวมขอมูลดวยตนเอง เน่ืองจากระยะเวลาใกลวันสอบปลายภาคของ
โรงเรียนแลว แตหนังสือจากทางมหาวิทยาลัยยังไมแลวเสร็จ จึงไดขออนุญาตและประสานงานกับ
โรงเรียนทั้งสองแหงขอเขาเก็บขอมูลการสังเกตและการสัมภาษณ กอนในระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ 
2554- มีนาคม 2554 จากนั้นเมือหนังสือมาถึงจึงนําสงใหทางโรงเรียน ในวันที่ 19 มีนาคม 2554 
พรอมแจกแบบสอบถาม โดยนัดรับกลับในวันที่ 30 มีนาคม 2554 ซึ่งไดรับแบบสอบถามกลับมาคืน
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คิดเปนรอยละ 90 ของแบบสอบถามที่แจกไปนํามาตรวจสอบความสมบูรณแลว สามารถนํามา
วิเคราะหไดทุกฉบับ 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลดําเนินการตามแนวทางดังตอไปน้ี 
 1.  ใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหาสําหรับขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสัมภาษณ 
 2. เปรียบเทียบสภาพที่เกิดขึ้นจริงกับเกณฑมาตรฐานจากแบบประเมินกระบวนการ
ดําเนินงาน ตรวจสอบความเปนไปตามเกณฑ สรุปเปนคะแนนดังน้ี หากเปนไปตามเกณฑเทากับ 1 
คะแนน หากไมเปนไปตามเกณฑเทากับ 0 คะแนน รวมคะแนนแลวคิดเปนรอยละเปรียบเทียบกับ
เกณฑการประเมิน 
 3.  นาํแบบสอบถามความพึงพอใจ มาจัดทําทะเบียนขอมูลลงรหัส และวิเคราะหขอมูล โดย
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  
 

สรุปและอภิปรายผลการประเมิน 
 ผลการประเมนิโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑ ของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 1 โดยประเมินในโรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง และ
โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ สรุปไดดังน้ี 
 โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง 
 ดานกระบวนการดําเนินงาน 
 กระบวนการดาํเนินงานของโรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง จากแหลงขอมูลในการ
ประเมินที่ไดจากการเก็บขอมูลโดยการศึกษาเอกสารทีเ่กี่ยวของกับโครงการ และการสัมภาษณผูมี
สวนเกี่ยวของ แบงตามเกณฑที่ใชประเมินดังนี้  
 1. ดานแผนดําเนินงาน พบวา ผูบริหารและครูผูสอน ประชุมปรึกษาหารือจัดทําแผนการ
ดําเนินงานรวมกัน มีเอกสารตรวจสอบได และมีการบรรจุกิจกรรมที่เกี่ยวของกับโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพไวในแผนปฏิบัติการ 2553 ดังนั้นกระบวนการดําเนินงานในดานแผนการดําเนินงาน 
ของโรงเรียนบานภูดินหนองตะครองจึงเปนไปตามเกณฑ 
 2. ดานการกําหนดผูรับผิดชอบโครงการ พบวา มีการกําหนดคณะทํางาน และแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบโครงการไวในบันทึกประชุม คณะทํางานที่ไดรับการแตงตั้งมีความสามารถ และ
รับผิดชอบสูง มาทํางานแมเปนวันหยุด ดังนั้นกระบวนการดําเนินงานดานการกําหนดผูรับผิดชอบ
โครงการของโรงเรียนบานภูดินหนองตะครองจึงเปนไปตามเกณฑ  
 3. ดานการดําเนินงานตามแผน พบวา มีหลักฐานการจัดกิจกรรมตามแผนการ
ดําเนินงานเปน ภาพและบันทึกการประชุม มีเอกสารโครงการที่เปนบันทึกผลการจัดกิจกรรมแตละ
ครั้ง และจัดทําปฏิทินเปนตารางกําหนดวัน เวลาในการปฏิบัติงานไวในหองผูบริหาร ดังนั้น
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กระบวนการดําเนินงานดานการดําเนินงานตามแผนของโรงเรียนบานภูดินหนองตะครองจึงเปนไป
ตามเกณฑ  
 4. ดานวิธีจัดกิจกรรมที่ทําใหบรรลุผลตามเปาหมาย พบวา โรงเรียนบานภูดินหนอง
ตะครองมีกิจกรรมการแขงขันทางวิชาการ และมีกิจกรรมการประกวดโครงงาน มีการประชุมหารือกัน
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู และการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักเรียนรวมกิจกรรมให
ตรงตามตองการของครูและนักเรียน ทําใหมีผูเขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้นมากกวารอยละ 80 ดังน้ัน
กระบวนการดําเนินงานดานวิธีจัดกิจกรรมที่ทําใหบรรลุผลตามเปาหมายของโรงเรียนบานภูดินหนอง
ตะครองจึงเปนไปตามเกณฑ  
 5. ดานการนิเทศติดตาม และประเมินผล พบวา ผูบริหารมีการติดตามและให
คําปรึกษาอยางใกลชิดในทุกกิจกรรม มีสมุดนิเทศที่สวนใหญจะบันทึกเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน แตในเกณฑดานการประเมินผลน้ัน โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง
ไมไดมีการประเมินโครงการในระหวางดําเนินการ จึงไมเปนไปตามเกณฑในดานการประเมินผล
ระหวางโครงการและหลังโครงการ และในเกณฑดานการรายงานผล ขณะนี้โรงเรียนบานภูดินหนอง
ตะครองไดดําเนินการประเมินหลังจบโครงการ และอยูในระหวางการประเมินหลังจบโครงการเพื่อ
เสนอ สพทป.สร.1 ดังน้ันกระบวนการดําเนินงานดานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลของโรงเรียน
บานภูดินหนองตะครองจึงเปนไปตามเกณฑ 3 เกณฑจาก 4 เกณฑ  
 สรุปไดวา โรงเรียนบานภูดินหนองตะครองมีกระบวนการดําเนินงานที่ดี สอดคลองกับการ
ประเมินกระบวนการที่เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน เปนไปตามเกณฑจํานวน 12 เกณฑ ไม
เปนไปตามเกณฑจํานวน 1 เกณฑ เม่ือคิดเปนรอยละได 92.3 ซึ่งมากกวารอยละ 80 ตามเกณฑการ
ประเมิน ดังน้ันกระบวนการดําเนินงานของโรงเรียนบานภูดินหนองตะครองจึงเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน  
 
 ดานประสิทธิผล 
 ผลผลิตดานนักเรียน เสนอผลการประเมินแบงตามพฤติกรรมที่ตองการ ดังนี้ 
 1. ดานการคิดวิเคราะห พบวา นักเรียนสามารถตอบคําถามหรือถามเกี่ยวกับ
ความสําคัญของสิ่งตางๆที่เรียนได บอกจุดเดนจุดดอยของสิ่งที่เรียนมาได และในระหวางกิจกรรม
การเรียน สามารถจําแนกองคประกอบของสิ่งของและสิ่งมีชีวิตไดอยางถูกตอง โดยผลการประเมิน 
ในดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนเฉลี่ยโดยรวมมีนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ตองการรอยละ 82.1 ซึ่ง
สูงกวารอยละ 80 ตามเกณฑการประเมิน ทั้งน้ีเปนผลมาจากการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู
ของครู ที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนทําใหเกิดผลผลิตดานนักเรียนตามวัตถุประสงคของ
โครงการ 
 2. ดานความคิดริเริ่ม พบวา ในระหวางกิจกรรมการเรียนนักเรียนยังขาดการสามารถ
แสดงความคิดเห็นที่แปลกใหม แตสามารถสรางผลงานศิลปะหรืองานเขียนหรือชิ้นงานหรือกิจกรรม
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สรางสรรคได ถึงแมโรงเรียนบานภูดินหนองตะครองไดมีวิธีจัดกิจกรรมที่ทําใหบรรลุเปาหมาย โดย
จัดสงเสริมกิจกรรมดานศิลปะ มีการประกวด และการเสนอผลงานในปายนิเทศ แตนักเรียนสวนหนึ่ง
ยังขาดความกลาในการเสนอความคิดเห็นที่แปลกใหม ทําใหในดานนี้มีจํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรม
ตามตองการ เฉลี่ยโดยรวมรอยละ 76.1 ซึ่งต่ํากวารอยละ 80 ตามเกณฑการประเมินแลวไมเปนไป
ตามวัตถุประสงคของโครงการ 
 3. ดานการใฝรูใฝเรียนผานกระบวนการกลุม พบวา นักเรียนมีสวนรวม กระตือรือรน 
ในการทํากิจกรรมในหองเรียนรวมกับเพ่ือน แตในดานความสามารถในการชวยกันอภิปรายและสรุป
หัวขอที่ครูมอบหมายให และความสามารถในการคิดและวางแผนในการทํากิจกรรมรวมกันยังตองมี
การสงเสริมเพ่ิมขึ้น เฉลี่ยแลวมีจํานวนนักเรียนรอยละ 67.7 ที่มีพฤติกรรมตามตองการ ซึ่งต่ํากวา
รอยละ 80 ตามเกณฑการประเมิน ดังน้ันดานการใฝรูใฝเรียนผานกระบวนการกลุมจึงมีจํานวน
นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ตองการไมเปนไปตามที่คาดหวัง 
 4. ดานกิจกรรมโครงงาน พบวา นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการทําโครงงานไดอยาง
ถูกตอง มีผลงานโครงงาน สรุปจุดเดน จุดดอยของโครงงานของนักเรียนได สามารถนําเสนอผล
การศึกษาคนควาได เฉลี่ยแลวมีจํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมตามตองการรอยละ 82.1 ซึ่งมากกวา
รอยละ 80 ตามเกณฑการประเมิน ดังน้ันดานกิจกรรมโครงงาน จึงมีจํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่
ตองการตามที่คาดหวัง 
 5. ดานการใชสื่อเทคโนโลยี พบวา มีนักเรียนจํานวนนอยที่ ใช อินเตอรเนทและ
คอมพิวเตอรเปนทุกอยางในการศึกษาคนควา หรือรูจักใชใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสรางศักยภาพ
ทางปญญา แตสวนใหญใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการทํากิจกรรมตางๆ เฉลี่ยแลว
มีจํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมตามตองการรอยละ 67.2 ซึ่งต่ํากวารอยละ 80 ตามเกณฑการ
ประเมิน ดังน้ันดานการใชสื่อเทคโนโลยี จึงมีจํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ตองการไมเปนไปตามที่
คาดหวัง  
 
 ผลผลิตดานครู 
 พบวา ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีการเตรียมการ
สอนทั้งเนื้อหาและวิธีการสอน จัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเราจูงใจ มีวิธีการเสริมแรงให
นักเรียนเกิดการเรียนรู เอาใจใสนักเรียนเปนรายบุคคล และแสดงความเมตตาตอนักเรียนอยางทั่วถึง 
ใชสื่อการสอนเพื่อฝกการคิด การแกปญหา และการคนพบความรูแตดานการจัดกิจกรรมและ
สถานการณใหนักเรียนไดแสดงออกและคิดอยางสรางสรรคนั้นยังมีนอย มีการสงเสริมใหนักเรียนฝก
คิด ฝกทํา และฝกปรับปรุงดวยตนเอง สงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุมพรอมทั้งสังเกต
สวนดีและปรับปรุงสวนดอยของนักเรียน ใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเชื่อมประสบการณกับชีวิต
จริง ครูใชสื่อเทคโนโลยีในการสอนที่หลากหลายและมีความชํานาญในการใชสื่อเทคโนโลยี ใน
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ภาพรวมมีจํานวนของครูที่มีพฤติกรรมตามตองการคิดเปนรอยละ 81.67 สูงกวาเกณฑการประเมิน
ที่ตั้งไว 
 ความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของ  
 จากการสอบถามความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของ ทั้งครูผูสอน ผูบริหารและผูปกครอง
นักเรียน ตางมีความพึงพอใจตอกระบวนการดําเนินงานและประสิทธิผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและครู
ในระดับมาก และมีความตองการใหมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพนี้ตอไป 
 
 การปฏิบัติตามขอเสนอแนะของคณะผูประเมินภายนอก 
 ขอเสนอแนะจากการประเมินภายนอก 
 1. ดานผูเรียน ควรไดรับการฝกทักษะดานการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะหและคิดสรางสรรค 
มีที่ทักษะจําเปนตามหลักสูตร ทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ือง มีการฝกทักษะชีวิตและฝกประสบการณจริง โดยการจัดทําโครงงาน 
 2. ดานครู ควรทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห 
คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดไตรตรอง มีวิจารณญาณและมีวิสัยทัศน ควรทําการพัฒนาผูเรียน
ตามความแตกตางระหวางบุคคล ใหสอดคลองกับพัฒนาการดานสมอง ครูควรเตรียมความพรอม 
การปรับปรุงและพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ือง ควรพัฒนากิจกรรมที่ดําเนินการมุงความเปนทองถิ่น ใหมีมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น 
และครูควรสนใจพัฒนาตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ใชเทคโนโลยีและสื่อที่เหมาะสมให
มากขึ้น 
  
 การนําขอเสนอแนะมาใชในการพัฒนา 
 โรงเรียนบานภูดินหนองตะครองไดนําขอเสนอแนะของการประเมินภายนอกมาใชในการ
พัฒนา ในแตละดานดังนี้ 
 1. ดานผูเรียน โรงเรียนบานภูดินหนองตะครองไดจัดกิจกรรมเนนการฝกทักษะดานการคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะหและคิดสรางสรรค โดยหวังผลในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองดวยกิจกรรมการทัศนศึกษา การศึกษา 
นอกสถานที่ ฝกฝนใหนักเรียนรักการเรียนรูและรูจักพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องโดยการติดตามให
คําปรึกษาเปนรายกรณี สงเสริมกิจกรรมโครงงานโดยแทรกในกลุมสาระวิชาตางๆ 
 2. ดานครูผูสอน ครูมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 
คิดสรางสรรค คิดไตรตรอง มีวิจารณญาณและมีวิสัยทัศน มีการศึกษาผูเรียนตามความแตกตาง
ระหวางบุคคลในรูปแบบ case study มีการพัฒนาศักยภาพครูตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
โรงเรียนจึงนําขอแนะนําจากการประเมินมาเปนหัวขอในการพัฒนา ทําใหครูมีการพัฒนาตนเองดาน
กิจกรรมการสอนมากขึ้น ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
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 โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ 
 ดานประบวนการดําเนินงาน 
 กระบวนการดําเนินงานของโรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ จากแหลงขอมูลในการประเมินที่ได
จากการเก็บขอมูลโดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับโครงการ และการสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของ 
แบงตามเกณฑที่ใชประเมินดังนี้ 
 1.  ดานแผนการดําเนินงาน พบวา มีคณะทํางานที่รับผิดชอบโครงการเปนผูจัดทําแผน
ดําเนินงาน และบรรจุเปนกิจกรรมในแผนปฏิบัติการป 2553 ดังนั้นกระบวนการดําเนินงานในดาน
แผนการดําเนินงานจึงเปนไปตามเกณฑ  
 2. ดานการกําหนดผูรับผิดชอบ พบวา มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบโครงการ ทําหนาที่
ประสานงาน และจัดกิจกรรมตามแผนงาน ผูรับผิดชอบโครงการที่ไดรับแตงตั้งมีความสามารถและ
เหมาะสม เสียสละเวลาสวนตัว ดังน้ันกระบวนการดําเนินงานดานการกําหนดผูรับผิดชอบโครงการ
จึงเปนไปตามเกณฑ  
 3. ดานการดําเนินงานตามแผน พบวา มีรองรอยการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับ
แผนการดําเนินงาน มีหลักฐานเปน ภาพถาย และบันทึกการประชุม มีปฎิทินปฏิบัติงาน เปนตาราง
แสดง วัน เวลา แสดงในปายนิเทศบริเวณหองผูบริหาร ดังนั้นกระบวนการดําเนินงานดานการ
ดําเนินงานตามแผนจึงเปนไปตามเกณฑ  
 4. ดานวิธีจัดกิจกรรมที่ทําใหบรรลุผลตาม พบวา มีกิจกรรมที่กระตุนใหอยากเขารวม 
เชน การจัดแขงขันโครงงาน การสงเขาแขงขันในระดับจังหวัด ในกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพครู ครูทุกคน
เขารวมกิจกรรมดวยความสมัครใจ ดังน้ันกระบวนการดําเนินงานดานวิธีจัดกิจกรรมที่ทําใหบรรลุผล
ตามเปาหมายจึงเปนไปตามเกณฑ  
 5. ดานการนิเทศ ติดตามและประเมินผล พบวา ผูบริหารมอบหมายใหครูที่รับผิดชอบ
โครงการเปนผูนิเทศ ติดตามเปนสวนใหญ มีการจัดทําเอกสารโครงการ มีการจดบันทึกการนิเทศ
ติดตามโครงการแตไมมีการประเมินผลระหวางโครงการ ขณะทําการประเมินโครงการ โรงเรียน
อนุบาลสําโรงทาบกําลังประเมินผลหลังจบโครงการ เพ่ือเสนอ สพทป.สร.1 ดังน้ันกระบวนการ
ดําเนินงานดานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจึงเปนไปตามเกณฑ 3 เกณฑจาก 4 เกณฑ  
 สรุปในภาพรวมกระบวนการดําเนินงานของโรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ เปนไปตามเกณฑ
จํานวน 12 เกณฑ ไมเปนไปตามเกณฑจํานวน 1 เกณฑ เม่ือคิดเปนรอยละได 92.3 ซึงมากกวารอย
ละ 80 ตามเกณฑการประเมินที่ตั้งไวในครั้งน้ี ดังน้ันกระบวนการดําเนินงานของโรงเรียนอนุบาล
สําโรงทาบจึงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
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 ดานประสิทธิผล 
 ผลผลิตดานนักเรียน 
 1. ดานการคิดวิเคราะห พบวา นักเรียนสวนมากสามารถตอบคําถามหรือถามเกี่ยวกับ
ความสําคัญของสิ่งตางๆที่เรียนได สามารถบอกจุดเดนจุดดอยของสิ่งที่เรียนมาได และในระหวาง
กิจกรรมการเรียน สามารถจําแนกองคประกอบของสิ่งของและสิ่งมีชีวิตไดอยางถูกตอง ทั้งน้ีเปนผล
มาจากการปรับเปลี่ยนวิธีสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เนื่องมาจากการพัฒนาศักยภาพดาน
การสอนของครู ผลที่ไดจึงปรากฏกับผูเรียน โดยผลการประเมิน ในดานการคิดวิเคราะหของนักเรียน
เฉลี่ยโดยรวมมีนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ตองการรอยละ 81.1 ซึ่งสูงกวารอยละ 80 ตามเกณฑการ
ประเมิน ดังนั้นดานการคิดวิเคราะหจึงมีจํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ตองการตามที่คาดหวัง 
 2. ดานความคิดริเริ่ม พบวา ในระหวางกิจกรรมการเรียนนักเรียนสวนมากสามารถแสดง
ความคิดเห็นที่แปลก สามารถสรางผลงานศิลปะหรืองานเขียนหรือชิ้นงานหรือกิจกรรมสรางสรรคได 
โดยผลการประเมิน ในดานความคิดริเริ่มสรางสรรคของนักเรียนเฉลี่ยโดยรวมมีนักเรียนที่มี
พฤติกรรมที่ตองการรอยละ 81.7 ซึ่งสูงกวารอยละ 80 ตามเกณฑการประเมิน ดังน้ันดานความคิด
ริเร่ิมสรางสรรคจึงมีจํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ตองการเปนไปตามที่คาดหวัง 
 3. ดานการใฝรูใฝเรียนผานกระบวนการกลุม พบวา นักเรียนมีสวนรวม กระตือรือรน 
ในการทํากิจกรรมในหองเรียนรวมกับเพ่ือน สามารถชวยกันอภิปรายและสรุปหัวขอที่ครูมอบหมาย
ให สามารถคิดและวางแผนในการทํากิจกรรมรวมกัน โดยผลการประเมินในดานการการใฝรูใฝเรียน
ผานกระบวนการกลุมของนักเรียนเฉลี่ยโดยรวมมีนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ตองการรอยละ 83.5 ซึ่งสูง
กวารอยละ 80 ตามเกณฑการประเมินประเมิน ดังน้ันดานการใฝรูใฝเรียนผานกระบวนการกลุมจึงมี
จํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ตองการเปนไปตามที่คาดหวัง 
 4. ดานกิจกรรม พบวา นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการทําโครงงานไดอยางถูกตอง 
นักเรียนทุกคนมีผลงานโครงงานเนื่องจากโรงเรียนใหการสงเสริมโดยจัดเปนกิจกรรมที่ตองปฏิบัติทุก
คนในชั่วโมงเรียน นอกจากนี้ยังสามารถสรุปจุดเดน จุดดอยของโครงงานของได สามารถนําเสนอผล
การศึกษาคนควาได โดยผลการประเมินในดานกิจกรรมโครงงานของนักเรียนเฉลี่ยโดยรวมมี
นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ตองการรอยละ 93.6 ซึ่งมากกวารอยละ 80 ตามเกณฑการประเมิน ดังน้ัน
ดานกิจกรรมโครงงาน จึงมีจํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ตองการตามที่คาดหวัง 
 5. ดานการใชสื่อเทคโนโลยี พบวา นักเรียนใชอินเตอรเนทและคอมพิวเตอรเปนทุกอยาง
ในการศึกษาคนควา ใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสรางศักยภาพทางปญญา ใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือความ
สะดวก รวดเร็วในการทํากิจกรรมตาง ๆ โดยผลการประเมินในดานการใชสื่อเทคโนโลยีของเฉลี่ย
โดยรวมมีนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ตองการรอยละ 80.5 ซึ่งสูงกวารอยละ 80 ตามเกณฑการประเมิน 
ดังนั้นดานการใชสื่อเทคโนโลยี จึงมีจํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ตองการเปนไปตามที่คาดหวัง 
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 ผลผลิตดานครู 
 พบวา ครูทุกคนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูทุกคนมีการ
เตรียมการสอนทั้งเน้ือหาและวิธีการสอน จัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเราจูงใจ มีวิธีการ
เสริมแรงใหนักเรียนเกิดการเรียนรู เอาใจใสนักเรียนเปนรายบุคคล และแสดงความเมตตาตอนักเรียน
อยางทั่วถึง ใชสื่อการสอนเพื่อฝกการคิด การแกปญหา และการคนพบความรู มีการจัดกิจกรรมและ
สถานการณใหนักเรียนไดแสดงออกและคิดอยางสรางสรรค สงเสริมใหนักเรียนฝกคิด ฝกทํา และฝก
ปรับปรุงดวยตนเอง สงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุมพรอมทั้งสังเกตสวนดีและปรับปรุง
สวนดอยของนักเรียน ใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเชื่อมประสบการณกับชีวิตจริง ใชสื่อ
เทคโนโลยี ในการสอน และมีความชํานาญในการใชสื่อเทคโนโลยี ในภาพรวมมีจํานวนของครูที่มี
พฤติกรรมตามตองการคิดเปนรอยละ 94 สูงกวาเกณฑการประเมินที่ตั้งไว 
  
 ความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของ  
 จากการสอบถามความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของ ทั้งครูผูสอน ผูบริหารและผูปกครอง
นักเรียน ตางมีความพึงพอใจตอกระบวนการดําเนินงานและประสิทธิผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและครู
ในระดับมาก และมีความตองการใหมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพนี้ตอไป 
  
 การปฏิบัติตามขอเสนอแนะของคณะผูประเมินภายนอก 
 ขอเสนอแนะจากการประเมินภายนอก 
 1. ดานผูเรียน ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห 
 2. ดานครู ควรสงเสริมพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถและทักษะการจัดการเรียนการ
สอน สาระภาษาอังกฤษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณิตศาสตร และศิลปะ 
 3. ควรจัดระบบการนิเทศ ติดตาม และดําเนินการอยางตอเน่ือง เปนระบบมีการประเมินผล
และรายงานผลใหแกผูเกี่ยวของรับทราบ    
  
 การนําขอเสนอแนะมาใชในการพัฒนา 
 โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบไดนําขอเสนอแนะของการประเมินภายนอกมาใชในการพัฒนา 
ในแตละดานดังนี้ 
 1. ดานผูเรียน โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบนําขอเสนอแนะมาใชในการพัฒนาผูเรียน เนนใน
ดานกิจกรรมสงเสริมความคิดวิเคราะห มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค โดยจัดกิจกรรมสอดคลองกับ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ทําใหเกิดผลตอนักเรียนในดานความคิดวิเคราะห คิดริเริ่มสรางสรรค มี
ความใฝเรียนรูในระดับที่ดีขึ้น  
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 2. ดานครู โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบจัดกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพดานการจัดการเรียนรูใหครู
ทุกกลุมสาระ ตามขอเสนอแนะจากการประเมินภายนอก และเปนกิจกรรมในโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพดวย ทําใหครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในระดับดีขึ้น 

 
อภิปรายผล 
 การประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑ ในโรงเรียน 2 แหง คือ 
โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง และโรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ ในปงบประมาณ 2553-54 โดยมีผล
ที่เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการเปนสวนใหญ กลาวคือ ในการประเมินภายนอกรอบที่สามที่
กําลังจะถึงนี้ โรงเรียนทั้งสองแหงจะผานการรับรองมาตรฐานเนื่องจากเปนผลของการเขารวม
โครงการ ทําใหศักยภาพดานการจัดการเรียนรูของครูและผูบริหาร สงเสริมใหศักยภาพดานการ
เรียนรูของนักเรียนมีคุณภาพดีขึ้นทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
 การประเมินโครงการในครั้งน้ี เนนการประเมินดานกระบวนการดําเนินการของทั้งสอง
โรงเรียน และประสิทธิผลที่เกิดจากการเขาโครงการ ซึ่งเปนความเปลี่ยนแปลงดานครูและนักเรียน 
จากผลการประเมินโรงเรียนบานภูดินหนองตะครองและโรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ ปจจัยที่ทําใหทั้ง
สองแหงประสบผลสําเร็จมีกระบวนการดําเนินงานที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน คือ ความเอาใจใส
และใหความสําคัญกับโครงการของผูบริหาร ที่นํามาเปนกลยุทธสําคัญในพัฒนาโรงเรียน โดยคณะครู
มีความพรอมและสมัครใจเขารวมพัฒนาตนเองในโครงการนี้ นอกจากนี้ยังไดรับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการพิเศษจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการกํากับดูแลของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุรินทรเขต 1 ผูรับผิดชอบติดตามโครงการใน
ระดับเขตพื้นที่ คือ ศึกษานิเทศกเขตพื้นที่ซึ่งแบงความรับผิดชอบเปนรายโรงเรียน ปจจุบันโรงเรียน
ยังคงดําเนินกิจกรรมในโครงการนี้ตอในปการศึกษา 2554 – 2555 ถึงแมวาในรอบงบประมาณหนา
งบประมาณสวนนี้จะถูกจัดสรรใหกับโรงเรียนที่ต่ํากวาเกณฑในกลุมตอไปตามแผนการดําเนินงาน
โครงการ ทั้งน้ีเนื่องมาจากประโยชนที่ไดรับจากโครงการเปนสวนสําคัญในการตัดสินใจนําเขาเปน
โครงการปกติโดยใชงบประมาณปกติมาดําเนินการ นอกจากการสนับสนุนของตนสังกัด ผูมีสวนได
สวนเสีย ทั้งผูนําชุมชน และผูปกครอง ตางใหความสนใจและสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ถึง
อยางไรก็ตามหากโรงเรียนมีการประเมินระหวางดําเนินการหรือประเมินความกาวหนาของโครงการ 
จะทําใหสามารถปรับใหเกิดความเหมาะสมทั้งในดานปจจัยนําเขา วัตถุประสงคและการดําเนินงาน 
ทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  
 ดานประสิทธิผลของโครงการ โรงเรียนบานภูดินหนองตะครองและโรงเรียนอนุบาลสําโรง
ทาบ มีผลผลิตที่ตางกัน โดยเฉพาะในดานนักเรียนที่มีความสามารถดานคิดริเริ่มสรางสรรค การใช
กระบวนการกลุม ที่โรงเรียนบานภูดินหนองตะครองยังไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว แต
โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบมีจํานวนนักเรียนเปนไปตามวัตถุประสงค เนื่องมาจากความแตกตางใน
ดานบริบทโดยโรงเรียนบานภูดินหนองตะครองตั้งอยูนอกชุมชนเมือง มีบุคลากรนอยกวา เปน
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โรงเรียนขนาดเล็กกวา และมีความเจริญดานสื่อเทคโนโลยีนอยกวา แตโรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบอยู
ในชุมชนเมือง ไดรับการสนับสนุนหลายดาน เปนโรงเรียนหน่ึงอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน ในปจจุบัน 
อยางไรก็ตามบุคลากรทั้งสองแหงมีความตั้งใจและใหความสําคัญกับโครงการนี้ พัฒนาตามบริบท 
และตามกําลังของตน จนปรากฏผลตามที่ไดประเมินมา 
         

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะโครงการ 
  1.1  ควรมีการดําเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑใน
ปงบประมาณตอไป โดยอาจเสนอใหบรรจุเปน โครงการปกติ เพราะปจจุบันที่กําลังดําเนินการอยูเปน
โครงการพิเศษในโครงการไทยเขมแข็ง  
  1.2  ในดานกระบวนการดําเนินงานของแตละโรงเรียนที่เขารวมโครงการ สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ควรกํากับ ติดตาม โดยใหมีการประเมินทั้งกอน ระหวาง และหลัง
โครงการ เพ่ือใชขอมูลในการปรับปรุงการดําเนินงานทั้งในระหวางที่ทําอยู และปรับใชในโครงการ
รอบตอไป 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับโรงเรียนในโครงการ 
  2.1 ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมในโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ โดยใหมีการประชุมวางแผน ใหคณะกรรมการสถานศึกษารวมในการตัดสินใจดวย 
และจัดทําแผนการดําเนินงานบรรจุไวในแผนปฏิบัติการ เพ่ือเปนคูมือในการกํากับติดตามผลในภาย
หนา 
  2.2  ควรกําหนดผูรับผิดชอบโครงการ ที่สามารถสละเวลาไดเต็มที และไมมีภาระงานอื่น
ในโรงเรียน ใหผูรับผิดชอบโครงการ ติดตามความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพ่ือปรับกระบวนการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  2.3  โรงเรียนควรจัดทําบันทึกความเคลื่อนไหวของโครงการ สําหรับเปนรองรอย
หลักฐาน และใชเปนสารสนเทศ ในกรณีที่ตองเปลี่ยนผูรับผิดชอบ ทําใหสามารถดําเนินการได
ตอเน่ือง 
  2.4  ควรกําหนดใหผูปกครองนักเรียนมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมของโครงการ 
จะทําใหโรงเรียนไดขอมูลเพ่ือนําพัฒนาศักยภาพของผูเรียนอีกทางหนึ่ง 
 3. ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินในครั้งตอไป 
  3.1  ใชรูปแบบการประเมินที่ตางออกไป เพ่ือนําผลมาเปรียบเทียบกับการประเมินใน
ครั้งนี้ วามีความสอดคลองกันหรือไมอยางไร 
  3.2  หากตองใชผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเปรียบเทียบผลควรใชผลการทดสอบ
ระดับชาติ ปกอนหนาที่จะประเมิน และควรศึกษาถึงระยะเวลาในการสอบและประกาศผลสอบของป
ที่ประเมิน  
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  3.3  การประเมินดวยวิธีสังเกต หากทําในกลุมตัวอยางจํานวนมาก ควรใชวิธีคาดคะเน
ปริมาณ หรือกําหนดเกณฑเปนระดับพฤติกรรมที่แสดงออกวา กลุมน้ีมีการแสดงพฤติกรรมมากนอย
เพียงไร 
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ภาคผนวก ก 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
หนังสือขอความอนุเคราะหเพื่อการวจิัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

123 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 
 1.ชื่อ-สกุล   นายบุรินทร  ทองแมน 
   ตําแหนง   ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 
   สังกัด   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต1  
 
 2.ชื่อ-สกุล   ผศ.ดร.นิคม  ลนขุนทศ 
    ตําแหนง   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    สังกัด   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
 
 3.ชื่อ-สกุล   นายเจษฏา  เสาทอง 
    ตําแหนง   ผูอํานวยการสถานศึกษาชาํนาญการพิเศษ 
    สังกัด   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต1 
 
 4.ชื่อ-สกุล   อาจารยสมกิจ กิจพูนวงศ 
    ตําแหนง   รองผูอํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
     สังกัด   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 5.ชื่อ-สกุล   อาจารยมานิดา  ชอบธรรม 
    ตําแหนง   อาจารยประจําสํานักทดสอบทางการศึกษาและจติวทิยา 
    สังกัด   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข 
 

เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 
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แบบประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงาน 
ของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน 

โรงเรียน...................................................... 
ผลการประเมนิ 

เกณฑมาตรฐาน สภาพที่เปนจริง เปนไปตาม
เกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

คะแนน 

ดานแผนการดําเนินงาน 
  1.มีการประชุมปรึกษาหารือ 
ในการจัดทําแผนการดําเนิน 
งาน 

    

 2.มีการบรรจุกิจกรรมตาม
แผนไวในแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2553 

    

รวมคะแนน  
ดานการกําหนดผูรับผิด 
ชอบโครงการ 
1.มีการแตงตั้งบุคลากรและ
กํ าหนดหน าที่ รั บผิ ดชอบ
โครงการฯไวอยางชัดเจน 

    

2.ผูรับผิดชอบโครงการมี
ความเหมาะสม  และมีความ
รับผิดชอบในหนาที่  

    

รวมคะแนน  
ดานการดําเนินงาน 
1.มีการจัดกิจกรรมตามแผน 
การดําเนินงานที่กําหนดไว 

    

2.มีรองรอย และหลักฐานใน
การจัดกิจกรรมตามแผน 

    

3.จัดทําปฏิทินปฏิบัติการ 
เพ่ือควบคุมการดําเนินงานให
เปนไปตามแผน 

    

รวมคะแนน  
ตาราง 15 (ตอ) 
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ผลการประเมนิ 
เกณฑมาตรฐาน สภาพที่เปนจริง เปนไปตาม

เกณฑ 
ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

คะแนน 

ดานวิธีจัดกิจกรรมที่ทําให
บรรลุผลตามเปาหมาย 

 
 

   

1.มีการสรางแรงจูงใจให
นักเรียน  อยากเขารวม
กิจกรรม 

    

2.มีกิจกรรมที่ตรงตามความ
ตองการของกลุมเปาหมาย 

    

รวมคะแนน  
ดานการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 
1.ผูบริหารมีความสนใจและ
ใหความสําคญัในการนิเทศ 
ติดตาม 

    

2.มีสมุดบันทึกการนิเทศ 
ติดตาม 

    

3.มีการประเมินผลระหวาง
และหลังโครงการ 

    

4.รายงานผลการดําเนินงาน
ใหผูเกี่ยวของทราบ 

    

รวมคะแนน  
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แบบศึกษาเอกสารดานกระบวนการ  ของ 
 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 

 โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ   โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง 
ทําเครื่องหมาย ลงในชองสิ่งที่คนพบตามความเปนจริง 

ส่ิงที่คนพบ 
ที่ กิจกรรม เอกสาร ประเด็นที่มุงประเมิน 

มี ไมม ี

1 การเสริมสรางการ
เรียนรูตามศักยภาพ
ของผูเรียน 
 

• แผนปฏิบัติการสถานศึกษาป 
2553-2554 

• แฟมสะสมงานครู 
• รายงานการประเมินผล
โครงการ 

• แนวปฏิบัติหรือคูมือการจัด
กิจกรรม 

• บันทึกการนิเทศติดตาม 

• รายงานการประเมินโครงการ 

• แผนการดําเนินงาน 

• การกําหนดผูรับผิดชอบ 

• การดําเนินงานตามแผน 

• วิธีการจัดกิจกรรมที่กอใหเกิด
การบรรลุผลตามคาดหวัง 

• การนิเทศ กํากับ ติดตามและ
ประเมินผล 

 
 

  

2 การเพิ่มศักยภาพการ
จัดการเรียนรูครู และ
ผูบริหาร 
 
 

• แผนปฏิบัติการสถานศึกษาป 
2553-2554 

• แฟมสะสมงานครู 
• รายงานการประเมินผล
โครงการ 

• แนวปฏิบัติหรือคูมือการจัด
กิจกรรม 

• บันทึกการนิเทศติดตาม 

• รายงานการประเมินโครงการ 

• แผนการดําเนินงาน 

• การกําหนดผูรับผิดชอบ 

• การดําเนินงานตามแผน 

• วิธีการจัดกิจกรรมที่กอใหเกิด
การบรรลุผลตามคาดหวัง 

• การนิเทศ กํากับ ติดตามและ
ประเมินผล 

 
 

  

3 การเพิ่มศักยภาพการ
จัดการเรียนรูครู และ
ผูบริหาร 
 

• แผนปฏิบัติการสถานศึกษาป 
2553-2554 

• แฟมสะสมงานครู 
• รายงานการประเมินผล
โครงการ 

• แนวปฏิบัติหรือคูมือการจัด
กิจกรรม 

• บันทึกการนิเทศติดตาม 

• รายงานการประเมินโครงการ 

• แผนการดําเนินงาน 

• การกําหนดผูรับผิดชอบ 

• การดําเนินงานตามแผน 

• วิธีการจัดกิจกรรมที่กอใหเกิด
การบรรลุผลตามคาดหวัง 

• การนิเทศ กํากับ ติดตามและ
ประเมินผล 
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ส่ิงที่คนพบ 
ที่ กิจกรรม เอกสาร ประเด็นที่มุงประเมิน 

มี ไมม ี

4 การจัดหาสื่อและ
เทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรูเพ่ิมเติม 
 

• แผนปฏิบัติการสถานศึกษาป 
2553-2554 

• แฟมสะสมงานครู 
• รายงานการประเมินผล
โครงการ 

• แนวปฏิบัติหรือคูมือการจัด
กิจกรรม 

• บันทึกการนิเทศติดตาม 

• รายงานการประเมินโครงการ 

• แผนการดําเนินงาน 

• การกําหนดผูรับผิดชอบ 

• การดําเนินงานตามแผน 

• วิธีการจัดกิจกรรมที่กอใหเกิด
การบรรลุผลตามคาดหวัง 

• การนิเทศ กํากับ ติดตามและ
ประเมินผล 

 
 

  

 สรุปแปลความหมายเปนคะแนน  มี= 1   ไมม=ี0   

 
เกณฑการใหคะแนน 
 มี  ให  1  คะแนน    ไมมี  ให   0 คะแนน 
เกณฑการแปลความหมาย 
 4 ขึ้นไป ในแตละกิจกรรม แปลวา มีกระบวนการดําเนนิงาน 
 ต่ํากวา 4 ในแตละกิจกรรม  แปลวา ไมมีกระบวนการดําเนินงาน 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูสอน 
ตอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 

 โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ   โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง 
 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม   
      ระดับชั้นทีท่ําการสอน  ......................................................   
 2.ตําแหนง................................ วิทยฐานะ ......................................... 
 3.เพศ  ชาย  หญิง    อายุ............ ป 
 4.ประสบการณการสอนในโรงเรียนน้ี   ต่ํากวา 5 ป    5 ปขึ้นไป   
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูผูสอนตอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
สถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
คําชี้แจง ใหพิจารณาขอความตอไปน้ีแลวทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ทานเห็นวาตรงกับความพึง 
               พอใจ       

ระดับความพงึพอใจ 
ประเด็น มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

1.ผูบริหาร  หรือผูรับผิดชอบโครงการ มีการแจงใหทราบ
ถึงการดําเนินการโครงการ ในการประชุมประจําเดือนทุก
ครั้ง 

     

2.โครงการมีการวางแผนงานในการเพิ่มศกัยภาพ 
ผูเรียน 

     

3.ผูบริหารมีการกําหนดผูรับผิดชอบโครงการและ
ผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรม 

     

4.ความถี่ในการนิเทศและเปนที่ปรึกษาใหกับ
ผูรับผิดชอบโครงการและครูผูสอน  ของผูบริหาร 

     

5.ผูบริหารและผูรับผิดชอบโครงการมีการติดตามผลการ
ดําเนินการอยางตอเน่ือง 

     

6.ผูบริหารมีการปรับเปลีย่นนโยบายในการเพิ่มศักยภาพ
ผูเรียนตามความเหมาะสมของบริบทของโรงเรียน 

     

7.ผูบริหารใหความสําคัญตอนโยบายและแผนในการ
พัฒนาศักยภาพผูเรียนตามโครงการ 

     

สรุปผล      
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ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะเพิม่เติม 
.......................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................  
   
 
เกณฑการประเมินความพึงพอใจ 
    4.51-5.00   มากที่สุด 
    3.51-4.50   มาก 
    2.51-3.50   ปานกลาง 
    1.51-2.50   นอย 

1.00-1.50   นอยที่สุด   
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แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาดานนักเรียน 
ที่เปนผลจาก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑ 

 โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ   โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม   
 ผูบริหารสถานศึกษา    ครูผูสอน  ระดับชั้น.............................   

 2.ตําแหนง....................  วิทยฐานะ ................................. 
    

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูและผูบริหารสถานศึกษาดานนักเรียนที่
เปนผลจาก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑ 
คําชี้แจง ใหพิจารณาขอความตอไปน้ีแลวทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ทานเห็นวาตรงกับความพึง 
               พอใจ       

ระดับความพงึพอใจ 
ประเด็น มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

1.นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

     

2.นักเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชน ในการศึกษา 
คนควา 

     

3.ความเอาใจใสในดานการเรียน  เชน การเขาหองสมุด 
การใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน 

     

4.นักเรียนมีความสามารถในการจําแนกแยกประเภทสิ่ง
ตางๆ 

     

5.นักเรียนมีไหวพริบในการตอบคําถาม และในการ
สนทนากับผูอ่ืน 

     

6.นักเรียนมีการแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ไดรับรู      
7.นักเรียนความสามารถในการบอกขอดีขอเสียของสิ่งที่
ไดเรียนรูมา หรือสิ่งที่ไดพบเห็น 

     

8.นักเรียนมีเหตุผลในการตัดสินใจในเรือ่งตางๆ      
9.นักเรียนมีความสามารถในการชวยเหลอืตนเองและ
แกปญหาดวยตนเอง 

     

10.นักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน ในลักษณะกลุม      
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ระดับความพงึพอใจ 
ประเด็น มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

11.ความสามารถในการบอกจุดเดนจุดดอยของนักเรียน
เอง 
12.นักเรียนมีความสามารถในการพัฒนาตนเองดานการ
เรียน 

     

 
ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะเพิม่เติม 

.......................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................  
   
เกณฑการประเมินความพึงพอใจ 
    4.51-5.00   มากที่สุด 
    3.51-4.50   มาก 
    2.51-3.50   ปานกลาง 
    1.51-2.50   นอย 

1.00-1.50   นอยที่สุด   
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครอง 
ตอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 

 โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ   โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง 
 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม   
      อาชีพ  ......................................................   
 2.เพศ  ชาย  หญิง    อายุ............ ป 

3. จํานวนบุตร......... คน  ศึกษาอยูใน 
     โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง 
     ระดับชั้น ป.1-3  จํานวน .............. คน 
     ระดับชั้น ป.4-6  จํานวน .............. คน 
4. วุฒิการศึกษาสูงสุดของผูใหสัมภาษณ  ……………………สาขา...................................... 

 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครองตอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
สถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
คําชี้แจง ใหพิจารณาขอความตอไปน้ีแลวทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ทานเห็นวาตรงกับความพึง 
               พอใจ       

ระดับความพงึพอใจ 
ประเด็น มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

1.ผูบริหาร  หรือครู มีการแจงใหทราบเกีย่วกับโครงการ 
ดังกลาวในการประชุมผูปกครอง หรือการปฐมนิเทศ 

     

2.การเปลี่ยนแปลงของผลการเรียนของนักเรียนหลังจาก 
มีการดําเนินโครงการ 

     

3.ความเอาใจใสในการเรียนของนักเรียนในปการศึกษาที่
ผานมา (2553) 

     

4.ความเอาใจใสของครูที่มีตอนักเรียน การติดตาม
นักเรียนของครู ในปการศึกษาที่ผานมา (2553) 

     

5.การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเรียนรูของนักเรียนที่
บาน เชน การใชคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษาคนควา  การ
อาน  การศึกษาหาความรูจากสื่ออ่ืนๆ   
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ระดับความพงึพอใจ 
ประเด็น มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

6.ผูบริหารใหความสําคัญตอการพัฒนานักเรียน โดยแจง
ใหทราบถึงผลการดําเนินงานในการพัฒนานักเรียน (การ
พบปะพูดคุย จดหมาย หรือประชุมชี้แจง) 
7.โครงการนี้มีสวนชวยในการพัฒนานักเรียน และควรมี
การดําเนินการตอไป 

     

สรุปผล      
 
 
ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะเพิม่เติม 

.......................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
  
  เกณฑการประเมินความพึงพอใจ 
    4.51-5.00   มากที่สุด 
    3.51-4.50   มาก 
    2.51-3.50   ปานกลาง 
    1.51-2.50   นอย 

1.00-1.50   นอยที่สุด   
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แบบสังเกตครผููสอน ดานผลผลติ ของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาทีต่่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
 โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ   โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง 

จํานวนครูที่สังเกต ....... คน 
ขอที่ พฤติกรรม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 มีการจัดกิจกรรมการสอนตามแนวการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

               รอยละ 

2 กระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

 ครูเตรียมการสอนทั้งเนื้อหา และวิธีการ  
 ครูจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเราจูงใจและเสริมแรง
ใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  

 ครูเอาใจใสนักเรียนเปนรายบุคคล และแสดงความเมตตาตอ
นักเรียนอยางทั่วถึง  

 ครูจัดกิจกรรมและสถานการณใหนักเรียนไดแสดงออกและ
คิดอยางสรางสรรค  

 ครูสงเสริมใหนักเรียนฝกคิด ฝกทํา และฝกปรับปรุงดวย
ตนเอง  

 ครูสงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุมพรอมทั้ง
สังเกตสวนดีและปรับปรุงสวนดอยของนักเรียน  

 ครูใชสื่อการสอนเพื่อฝกการคิด การแกปญหา และการ
คนพบความรู  

 ครูใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเชื่อมประสบการณกับ
ชีวิตจริง  

                

3 
4 

ใชสื่อเทคโนโลยี ในการสอน 
มีความชํานาญในการใชสื่อเทคโนโลยี 

                138 
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แบบสังเกตผูเรียน ดานประสิทธิผล ของ 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
 โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ   โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง 

 
จํานวนกลุมตวัอยางที่ทําการสังเกต: นักเรียน           

จํานวน/ระดับพฤติกรรม 
นักเรียนระดับชั้น 

จํานวน
(n) 

3 = 3/4ขึ้นไป 2 = มากกวา1/2 
– นอยกวา 3/4 

1 = นอยกวา 
1/2 – 1/3 

0= 1/3 ลงมา 

ประถมศึกษาปที่...... .......... ...................... ...................... ...................... ...................... 

ทําเครื่องหมาย  ในชองระดับพฤติกรรม 
ระดับพฤติกรรม 

ขอที่ พฤติกรรม 
3 2 1 0 

ดานการคิดวิเคราะห  
1 นักเรียนสามารถตอบคําถามหรือถามเกี่ยวกับความสาํคัญ

ของสิ่งตางๆที่เรียนได 
    

2 นักเรียนสามารถบอกจุดเดนจุดดอยของสิ่งที่เรียนมาได     
3 ในระหวางกิจกรรมการเรียน นักเรียนสามารถจําแนก

องคประกอบของสิ่งของและสื่งมีชีวติไดอยางถูกตอง 
    

ดานการคิดริเริ่มสรางสรรค 
4 ในระหวางกิจกรรมการเรียนนักเรียนสามารถแสดงความ

คิดเห็นที่แปลกใหม 
    

5 นักเรียนสามารถสรางผลงานศิลปะหรืองานเขียนหรือชิ้นงาน
หรือกิจกรรมสรางสรรคได 

    

ดานใฝรูใฝเรียนผานกระบวนการกลุม 

6 นักเรียนมีสวนรวม กระตือรือรน ในการทํากิจกรรมใน
หองเรียนรวมกับเพ่ือน 

    

7 นักเรียนสามารถชวยกันอภิปรายและสรุปหัวขอที่ครู
มอบหมายให 

    

8 นักเรียนสามารถคิดและวางแผนในการทาํกิจกรรมรวมกัน     
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 (ตอ) 
 

ระดับพฤติกรรม 
ขอที่ พฤติกรรม 

3 2 1 0 
ดานการทําโครงงาน 

9 นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการทําโครงงานไดอยางถูกตอง     
10 นักเรียนมีผลงานโครงงาน     
11 นักเรียนสรุปจุดเดน จุดดอยของโครงงานของนักเรียนได     
12 นักเรียนสามารถนําเสนอผลการศึกษาคนควาได     

ดานการใชสื่อเทคโนโลย ี
13 นักเรียนใชอินเตอรเนทและคอมพิวเตอร   เปนทุกอยางใน

การศึกษาคนควา 
    

14 นักเรียนใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสรางศักยภาพทางปญญา     
15 นักเรียนใชสื่อเทคโนโลยี  เพ่ือความสะดวก รวดเรว็ในการทํา

กิจกรรมตาง ๆ 
    

 
 เกณฑการแปลความหมายระดับคะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง  มีการแสดงพฤตกิรรมตั้งแต 3/4  
   ระดับ 2 หมายถึง  มีการแสดงพฤตกิรรมมากกวา1/2 ขึ้นไปแตไมเกิน 3/4   
   ระดับ 1 หมายถึง  มีการแสดงพฤตกิรรม 1/3 ลงมา    
   ระดับ 0 หมายถึง  ไมมีการแสดงพฤติกรรมนั้นเลย  
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แบบสัมภาษณ ผูปกครองนักเรียน 
เก่ียวกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 

 โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ   โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง 
 
ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูถูกสัมภาษณ 

1.1 อาชีพ............ .....................             
 1.2 อายุ........ ป       เพศ ชาย   หญิง   

1.3 จํานวนบุตร......... คน  ศึกษาอยูใน 
     โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ โรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง 
     ระดับชั้น ป.1-3  จํานวน .............. คน 
     ระดับชั้น ป.4-6  จํานวน .............. คน 
1.4 วุฒิการศกึษาสูงสุดของผูใหสัมภาษณ  …………………สาขา...................................... 

 
ตอนที่ 2 ประเด็นที่ตองการเก็บขอมูล  
  2.1 ทานทราบหรือไมวา โรงเรียนมีโครงการเพิ่มประสทิธิภาพสถานศึกษาทีต่่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน และทราบไดอยางไร  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 2.2 ทานรูสึกอยางไรกับโครงการดังกลาว และมีแนวคดิอยางไรกับโครงการนี้  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

2.3 .เม่ือมีโครงการดังกลาว ทําใหนักเรียนในปกครองของทานมีการเปลี่ยนแปลงในดานใด 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

โรงเรียนมีการแจงผลการดําเนินงานของโครงการใหทราบหรือไม อยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

อยากใหโรงเรียนมีการปรับปรุงอยางไรบางเกี่ยวกับโครงการดังกลาว 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

การแปลความหมาย   สรุปเปนความเรยีง 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 143 

ประวัติยอผูวิจัย 
 
 
ชื่อ   ชื่อสกุล           นายคณาวุฒิ  จันทมงคล 
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สถานที่เกิด            จังหวัดสุรินทร 
สถานที่อยูปจจุบัน     67 หมู 10 ถนนสุรินทร-ปราสาท ตําบลเฉนียง  อําเภอเมือง 
        จังหวัดสุรินทร 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน  ผูประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ประวตัิการศึกษา 
        พ.ศ. 2531           ครุศาสตรบัณฑิต เอกวชิาภาษาอังกฤษ 
           จาก  สหวิทยาลัยรัตนโกสนิทร  ราชภัฎสวนสุนันทา 
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