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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 เกณฑเน่ืองจากโรงเรียนไมมี
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 ซ่ึงต่ํากวารอยละ 80 ตามเกณฑการประเมิน  ดานการใฝรูใฝเรียน
ผานกระบวนการกลุม  มีจํานวนนักเรียนรอยละ 67.7 ที่มีพฤติกรรมตามตองการ ซ่ึงต่ํากวารอยละ 
80 ตามเกณฑการประเมินดานกิจกรรมโครงงาน   มีจํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมตามตองการรอย
ละ 82.1 มากกวารอยละ 80 ตามเกณฑการประเมิน เปนผลจากการสงเสริมกิจกรรมโครงงานของ
โรงเรียน  ดานการใชสื่อเทคโนโลยี   มีจํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมตามตองการรอยละ 67.2  ซ่ึงต่ํา
กวารอยละ 80 ตามเกณฑการประเมินโดยสรุปโรงเรียนบานภูดินหนองตะครอง มีผลผลิตดาน
นักเรียนเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ 2 ดานคือ ดานการคิดวิเคราะหและดานกิจกรรม
โครงงาน  จากการประเมินประสิทธิผลที่เปนผลผลิตดานครู พบวา ครูมากกวารอยละ 80 มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และมีการเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการ
สอน   จัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเราจูงใจ มีวิธีการเสริมแรงใหนักเรียนเกิดการเรียนรู เอา
ใจใสนักเรียนเปนรายบุคคลและแสดงความเมตตาตอนักเรียนอยางทั่วถึงใชสื่อการสอนเพื่อฝกการคิด
การแกปญหา และการคนพบความรูแตดานการจัดกิจกรรมและสถานการณใหนักเรียนไดแสดงออก
และคิดอยางสรางสรรคน้ันยังมีนอย   มีการสงเสริมใหนักเรียนฝกคิดฝกทํา และฝกปรับปรุงดวย
ตนเอง   สงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุมพรอมทั้งสังเกตสวนดีและปรับปรุงสวนดอยของ
นักเรียน   ใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเชื่อมประสบการณกับชีวิตจริง  ครูใชสื่อเทคโนโลยีในการ
สอนที่หลากหลายและมีความชํานาญในการใชสื่อเทคโนโลยี ดังนั้นผลผลิตดานครูจึงเปนไปตาม
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 ซ่ึงสูง
กวารอยละ 80 ตามเกณฑการประเมิน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของครู ผล
ที่ไดจึงปรากฏกับผูเรียนดานความคิดริเริ่มสรางสรรคมีนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ตองการโดยเฉลี่ยรอย
ละ81.7 สูงกวารอยละ 80 ตามเกณฑการประเมินดานการใฝรูใฝเรียนผานกระบวนการกลุมมีนักเรียน
ที่มีพฤติกรรมที่ตองการโดยเฉลี่ยรอยละ83.5 ซ่ึงสูงกวารอยละ 80 ตามเกณฑการประเมินประเมิน 
ดานกิจกรรมโครงงานมีนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ตองการโดยเฉลี่ยรอยละ 93.6 ซ่ึงมากกวารอยละ 80 
ตามเกณฑการประเมิน ดานการใชสื่อเทคโนโลยีมีนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ตองการโดยเฉลี่ยรอย 
80.5 ซ่ึงสูงกวารอยละ 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




