ก
ชื่อเรื่อง

ผู้รายงาน
ปี ทีร่ ายงาน

รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยน
โรงเรี ยนสุ ขสาราญราษฎร์ รังสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ปี การศึกษา 2557
นายณัฏฐวัฒน์ คลายทุกข์ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุ ขสาราญราษฎร์รังสรรค์
ปี การศึกษา 2557

บทสรุป
การประเมิ น โครงการขับเคลื่ อ นคุ ณ ภาพระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย น โรงเรี ย น
สุ ขสาราญราษฎร์ รังสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ปี การศึกษา 2557
ในครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม ประเมินปั จจัยนาเข้า ประเมินกระบวนการ
ดาเนิ น งานและประเมิ น ผลผลิ ต ของโครงการ โดยประยุก ต์ใ ช้รู ปแบบการประเมิ นแบบซิ ป ป์
(CIPP Model) มาใช้ในการประเมิน โดยมีวิธีการประเมิน คือ การประเมินโดยใช้แบบสอบถามที่
ผูป้ ระเมินได้สร้างขึ้น
กลุ่ มเป้ าหมายที่ ใช้ในการประเมิ นครั้ งนี้ เป็ นผูเ้ กี่ ยวข้องในการจัดการศึ กษา โรงเรี ยน
สุ ขสาราญราษฎร์ รังสรรค์ ปี การศึกษา 2557 จานวน 229 คน ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยน
จานวน 103 คน กลุ่มตัวอย่างครู จานวน 16 คน กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จานวน 7 คน และกลุ่มตัวอย่างผูป้ กครอง จานวน 103 คน
เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถามที่มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วน
ประมาณค่ า (Rating Scale) 5 ระดับ และมี ข้อ ค าถามปลายเปิ ดจ านวน 4 ฉบับ ทุ ก ฉบับ
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ โดยมีค่าความเชื่ อมัน่ ระหว่าง 0.90-0.97 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรม SPSS for
Windows Version 16.5 ผลการประเมินพบว่า
1. ผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยนโรงเรี ยน
สุ ข ส าราญราษฎร์ รัง สรรค์ ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษามัธยมศึ ก ษา เขต 14 ปี การศึ กษา 2557
ด้านสภาพแวดล้อม ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จาแนกตามประเด็น
ตัวชี้ วดั ค่ า น้ า หนัก และเกณฑ์ป ระเมิ น โดยภาพรวมและทุ ก ประเด็ นตัวชี้ วดั ที่ ป ระเมิ นพบว่า
มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.47, S.D. = 0.59) อยูใ่ นระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายตัว ชี้ วัด พบว่า ตัว ชี้ วัด ความเป็ นไปได้ข องโครงการมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด

ข
( X = 4.79, S.D. = 0.44) อยูใ่ นระดับมากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย 2 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมา
ได้แก่ ตัวชี้ วดั ความสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด ( X = 4.57, S.D. = 0.64) อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ได้คะแนนเฉลี่ย 2 ผ่านเกณฑ์การประเมินและตัวชี้ วดั ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด
( X = 4.29, S.D. = 0.69) อยูใ่ นระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 4 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
2. ผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยนโรงเรี ยน
สุ ขสาราญราษฎร์ รังสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ปี การศึกษา 2557
ด้านปั จจัยนาเข้า ตามความคิดเห็ นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จาแนกตาม
ประเด็นตัวชี้วดั ค่าน้ าหนักและเกณฑ์ประเมิน โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้ วดั ที่ประเมินพบว่า
มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.31, S.D. = 0.67) อยูใ่ นระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และ
เมื่ อ พิ จารณาเป็ นรายตัว ชี้ วดั พบว่า ตัวชี้ วัด หน่ วยงานที่ ส นับ สนุ นโครงการ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด
( X = 4.53, S.D. = 0.51) อยูใ่ นระดับมากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย 2 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมา
ได้แก่ ตัวชี้ วดั การบริ หารจัดการ ( X = 4.44, S.D. = 0.61) อยูใ่ นระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 2 ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน และตัวชี้ วดั ความพร้อมของบุคลากร มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด ( X = 4.09, S.D. = 0.82)
อยูใ่ นระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 2 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
3. ผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลื อนักเรี ยนโรงเรี ยน
สุ ขสาราญราษฎร์ รังสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 14 ปี การศึกษา 2557
ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของครู และผูป้ กครอง จาแนกตามประเด็นตัวชี้ วดั ค่าน้ าหนัก
และเกณฑ์ประเมิน โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้ วดั ที่ประเมินพบว่า มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.47, S.D. = 0.56)
อยูใ่ นระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 40 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็ นรายตัวชี้ วดั
พบว่าตัวชี้ วดั ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( X = 4.68, S.D. = 0.47)
อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ได้ค ะแนนเฉลี่ ย 4 ผ่า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น รองลงมาได้แ ก่ ตัว ชี้ วัด การ
ดาเนิ นงานตามกิจกรรมของโครงการ ( X = 4.48, S.D. = 0.56) อยูใ่ นระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 24
ผ่านเกณฑ์การประเมิน และตัวชี้ วดั การประเมินผลเพื่อพัฒนาและปรับปรุ งแก้ไข มี ค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด
( X = 4.34, S.D. = 0.63) อยูใ่ นระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 4 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4. ผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลื อนักเรี ยนโรงเรี ยน
สุ ขสาราญราษฎร์ รังสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 14 ปี การศึกษา 2557
ด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของนักเรี ยน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูป้ กครอง
จาแนกตามประเด็นตัวชี้ วดั ค่าน้ าหนักและเกณฑ์ประเมิ น โดยภาพรวมและทุ กประเด็นตัวชี้ วดั
ที่ประเมินพบว่า มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.56, S.D. = 0.65) อยูใ่ นระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 40
ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็ นรายตัวชี้ วดั พบว่า ตัวชี้ วดั ความพึงพอใจของนักเรี ยน ครู
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ผูป้ กครองและชุมชนในการดาเนิ นงานโครงการ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( X = 4.69, S.D. = 0.53) อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมาได้แก่ ตัวชี้ วดั คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักเรี ยน ( X = 4.64, S.D. = 0.59) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน และตัวชี้วดั ผูป้ กครองและชุมชนมีความรู ้ เข้าใจ และมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานโครงการ
มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด ( X = 4.41, S.D. = 0.76) อยูใ่ นระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
สรุ ปผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนโรงเรี ยน
สุ ขสาราญราษฎร์ รังสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 14 ปี การศึกษา 2557
ทั้ง 4 ด้าน18 ตัวชี้วดั คะแนนเต็ม 100 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ การประเมินพบว่า สู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
ทั้ง 18 ตัวชี้ วดั ได้คะแนนรวมเฉลี่ ย 100 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการประเมินไปใช้
1. ด้านสภาพแวดล้อม จากผลการประเมินพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มี ค วามเห็ นเฉลี่ ย โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก ดัง นั้น ในการจัดท าโครงการโรงเรี ย นควรชี้ แจงให้
ผูเ้ กี่ยวข้องเข้าใจในวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายของโครงการให้ชดั เจน
2. ด้านปั จจัยนาเข้า จากผลการประเมินพบว่า ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีความเห็นเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรสร้างขวัญกาลังใจให้กบั บุคลากร
ซึ่งผูป้ ฏิบตั ิงานในสถานศึกษา ทุกคนต้องการขวัญกาลังใจ เช่น การแสดงความสนใจ ยกย่องชมเชย
ประกาศเกียรติคุณ การให้วุฒิบตั ร การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเป็ นกรณี พิเศษ การส่ งเสริ ม ยกย่อง
ให้เป็ นวิทยากรตลอดจนให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การดาเนิ นงานให้แพร่ หลายเพื่อนามาซึ่ ง
การชื่นชมร่ วมกัน
3. ด้านปั จจัยนาเข้า จากผลการประเมินพบว่า ครู และผูป้ กครองมีความเห็นเฉลี่ยโดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก โรงเรี ยนควรสร้างความตระหนักให้ความสาคัญกับการกากับ ติดตาม ประเมินผล
การประชุ มปรึ กษาหารื อคณะกรรมการต่างๆ ร่ วมกันโดยกาหนดระยะเวลาที่เหมาะสม การกาหนด
การวางแผนกากับ ติดตามและประเมินผล การกากับ ติดตามการดาเนิ นงานของครู ที่ปรึ กษาและ
ผูร้ ับผิดชอบในทุกภาระงานอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
4. ด้านผลผลิต จากผลการประเมินพบว่า นักเรี ยน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และผูป้ กครองมี ค วามเห็ น เฉลี่ ย โดยรวมอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด โรงเรี ย นควรมี การจัดกิ จกรรมที่
หลากหลายเพื่อให้ผปู ้ กครองและชุ มชนมีความรู ้ เข้าใจและมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานโครงการ เช่ น
การประชุม อบรม สัมมนา จัดกิจกรรมให้ความรู ้ กิจกรรมถอดประสบการณ์จากการปฏิบตั ิจริ ง ส่ งเสริ ม
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การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และประเมินผลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและเผยแพร่ สู่ชุมชน
ข้ อเสนอแนะแนวทางในการประเมิน/วิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โดยประยุกต์
ทฤษฎีการประเมินอื่นๆ มาใช้ในการประเมินโครงการ เช่น การประเมินโดยยึดวัตถุประสงค์ เป็ นต้น
2. ควรมีการวิจยั และพัฒนารู ปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน

