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1. ความสาคัญของผลงาน
การอ่า นและการรู้ หนัง สื อ (Reading & Literacy) เป็ น ทัก ษะที่ จ าเป็ น อย่า งยิ่ ง ส าหรั บ การเรี ย นรู้ และ
การพัฒนาชีวิตสู่ความสาเร็ จ การอ่า นอย่างคล่องแคล่วและเข้ าใจความหมายจะนามาซึ่งความรู้ และส่งเสริ มให้
เกิดการคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ แยกแยะและประยุกต์ใช้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อชีวิต พร้ อมทัง้ สามารถ
ถ่ายทอดสื่อสารให้ ผ้ ูอื่นทราบและเข้ าใจได้ ซึ่งเป็ นทักษะสาคัญของศตวรรษที่ 21 หากผู้เรี ยนบกพร่ องหรื อขาด
ความสามารถในการอ่าน การเรี ยนรู้ไม่อาจก้ าวหน้ าได้ และจะประสบความยากลาบากในการดารงชีวิต จึงเป็ น
หน้ าที่ของโรงเรี ยนที่ต้องพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง โดยพิจารณาว่า การ
อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ เป็ นพื ้นฐานที่สาคัญสูงสุดอันดับแรก ๆ ของการพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้เรี ยน และทุกภาคส่วนควรร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรี ยน
ให้ เป็ นประชากรที่มีคณ
ุ ภาพในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน ได้ ทาการส ารวจข้ อ มูลเบือ้ งต้ นจากสานักงานเขตพื น้ ที่
การศึกษาทัว่ ประเทศ พบว่า นักเรี ยนมีปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จานวนมาก จึงประกาศนโยบายปี 2558
เป็ นปี แห่งการปลอดนักเรี ยนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่ความเป็ นพลเมืองที่สมบูรณ์
พร้ อม สามารถดารงตนในสังคมอย่างปกติสขุ และมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดให้ แก่สถานศึกษาคือ
ประกาศนโยบายให้ ครูและผู้เกี่ยวข้ องรับทราบและต้ องดาเนินการทุกวิธี เพื่อให้ นกั เรี ยนทุกคนอ่านเขียนได้ ตาม
มาตรฐานหลักสูตร โดยเฉพาะนักเรี ยนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ปรับระบบบริ หารจัดการให้ ครู ทุกคนมี ส่วนร่ วม
รับผิดชอบแก้ ไขปั ญหาการอ่านการเขียนของนักเรี ยน มีแผนซ่อมเสริ มนักเรี ยนทุกคนที่มีปัญหาและซ่อมเสริ มให้
แล้ วเสร็ จภายในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 ประสานผู้ปกครองให้ รับทราบปั ญหาและมีส่วนร่วมเอาใจใส่
ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ ชิด กากับ ติดตาม นิเทศ ช่วยเหลือครู แก้ ไขปั ญหาการอ่านการเขียนของนักเรี ยน และ
รายงานความก้ าวหน้ าการดาเนินงานต่อสานักงานเขตพื น้ ที่การศึกษาอย่างต่อเนื่องตามที่กาหนด (ประกาศ
นโยบาย สพฐ., 2558)
ผลจากการทดสอบการอ่านออกเสียง การอ่านในใจของนักเรี ยนในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 และ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนจากภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2557 ของนักเรี ยนโรงเรี ยนประชารัฐ วิทยาเสริ ม จานวน 506 คน พบว่า มีนกั เรี ยนที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ (การอ่าน) อ่านไม่คล่อง ไม่สามารถ
จับใจความสาคัญจากการอ่านได้ จานวน 60 คน นักเรี ยนที่อา่ นไม่ได้ จานวน 9 คน โดยปั ญหาที่พบเกี่ยวกับการ
อ่านและการเขียนไม่ถูกต้ องอาจมีหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากความบกพร่องทางด้ านสติปัญญาทาให้ เรี ยนช้ า มี
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สมาธิสนั ้ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของครูไม่สามารถตอบสนองให้ นกั เรี ยนเกิดความรู้ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเกิดด้ วยสาเหตุใดก็ ตามผู้รายงานเห็นว่านักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางการอ่านและการเขียน
จาเป็ นต้ องได้ รับการแก้ ไข เพราะทักษะการอ่านและการเขียนเป็ นทักษะเบื ้องต้ นที่จะนาไปสู่การอ่านการเขียน
ประเภทต่าง ๆ เช่น ข่าว บทความ สารคดี หนังสือทางวิชาการ ฯลฯ อันจะส่งผลให้ นกั เรี ยนสามารถคิดวิเ คราะห์
และเขียนจากเรื่ องที่อา่ นได้ อย่างสร้ างสรรค์
ดังนัน้ เพื่อเป็ นการแก้ ปัญหาการอ่านดังกล่าว กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย โรงเรี ยนประชารัฐวิทยาเสริ ม
จึง ได้ จัด ท าโครงการพัฒ นาทัก ษะการอ่า นส าหรับ นัก เรี ย นที่ อ่านไม่ ค ล่ อ ง ในปี การศึก ษา 2558 ขึน้ และได้
ดาเนินการพัฒ นาคุณ ภาพของนักเรี ยนกลุ่ม ที่ มี ปัญ หา โดยการมี ส่วนร่ วมของผู้เกี่ ยวข้ องทุกฝ่ าย ทัง้ ผู้บริ หาร
ครูผ้ สู อน ผู้ปกครอง และนักเรี ยน ซึ่งผลการพัฒนานักเรี ยน พบว่า มีนกั เรี ยนที่อ่านไม่คล่อง จานวน 38 คน จาก
การพัฒนานักเรี ยนที่มีปัญหาด้ านการอ่านและเขียน จานวน 69 คน ใน ปี การศึกษา 2557 โดยนักเรี ยนที่เข้ ารับ
การพัฒนา สามารถที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 จานวน 26 คน และมีนกั เรี ยนไม่
ผ่านเกณฑ์ จานวน 12 คน ผู้รายงานจึงได้ ดาเนินการพัฒ นานักเรี ยนดังกล่าวต่อในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2558 พบว่า นักเรี ยนที่เข้ ารับการพัฒ นา ทัง้ หมด 12 คน ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน 10 คน ไม่ผ่านเกณฑ์
จานวน 2 คน และผลสรุปจากการรายงานโครงการ พบว่า โครงการมีจุดเด่น คือ เป็ นโครงการที่ดาเนินงานเพื่อ
พัฒนามาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรี ยน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนที่อ่านไม่คล่องได้ รับการพัฒนาทักษะการอ่าน โดยครูมีการ
วิเคราะห์ ผ้ ูเรี ยนเป็ นรายบุคคลและใช้ ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่ อพัฒ นาศักยภาพของผู้เรี ยน
ออกแบบและจัดการเรี ยนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่ างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา มีการวัดและ
ประเมินผลที่ม่งุ เน้ น การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนด้ วยวิธีการที่หลากหลาย จุดที่ควรพัฒนา คือ ควรเน้ นให้ มี
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน และมีข้อเสนอแนะ คือ ควรจัดทาโครงการพัฒนาทักษะการอ่านคล่อง
เขียนคล่องสามารถสื่อสารได้ ให้ สอดคล้ องกับ “ปี 2558 เป็ นปี ปลอดนักเรี ยนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ” โดยมีความ
ต้ องการช่วยเหลือจากสถานศึกษาหรื อหน่วยงานอื่น คือ สถานศึกษาควรสนับสนุนให้ ดาเนินงานโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง และจากผลการดาเนินงานโครงการดังกล่าว ทางโรงเรี ยนได้ เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนานักเรี ยนที่
มีปัญ หาใน การอ่านและการเขียนให้ สามารถอ่านออก เขียนได้ จึงได้ มีการอนุมัติโครงการให้ ครู กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ ภาษาไทย ดาเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องในปี การศึกษา 2558 และมีผลการพัฒนานักเรี ยนที่มีปัญหา
การอ่านและการเขียนที่ดีขึ ้น
ในปี การศึกษา 2557-2558 ที่ผ่านมาจะเห็นได้ วา่ นักเรี ยนที่มีปัญหาได้ รับการแก้ ไขและพัฒนาให้ ดีขึ ้นเป็ นที่
น่าพอใจ ผู้รายงานในฐานะครู ผ้ ูสอนจึงได้ ดาเนินการพัฒ นาทักษะการอ่านและการเขียน ในปี การศึกษา 2559
ต่อเนื่องไปอีก ซึ่งในการประเมิน พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรี ยนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
และ 4 ที่เข้ าเรี ยนใหม่ ปรากฏว่า มี นักเรี ยนที่มีปัญหาด้ านการอ่านและการเขียน จานวน 8 คน ซึ่งเมื่อรวมกับ
นักเรี ยนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากปี การศึกษา 2558 จานวน 2 คน พบว่า มีจานวนนักเรี ยน ที่มีปัญหาด้ าน
การอ่านและการเขียน จานวนทังสิ
้ ้น 10 คน
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เพื่อให้ การดาเนินโครงการพัฒ นาทักษะการอ่านและการเขียนเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง สาหรับนักเรี ยนที่ มี
ปัญหาการอ่านและ การเขียนของโรงเรี ยนประชารัฐวิทยาเสริม ผู้รายงานในฐานะหัวหน้ างานพัฒนาการเรี ยนการ
สอนและครูผ้ สู อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย จึงมีความสนใจที่จะทาการประเมินโครงการขึ ้น โดยได้ ศึกษา
และด าเนิ น การตามรู ป แบบการประเมิ น ของ D.L.Stufflebeam ที่ เรี ย กว่า CIPP Model ซึ่ ง แบ่ ง การประเมิ น
ออกเป็ น 4 ด้ าน ได้ แก่ การประเมิ นสภาวะแวดล้ อม (Context Evaluation) การประเมิ นปั จจัยเบือ้ งต้ น (Input
Evaluation) การประเมิ นกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมิ นผลผลิต (Product Evaluation)
เพื่ อให้ ทราบข้ อมูลการดาเนิน การแต่ละขัน้ ตอน ตลอดจนจุดเด่น จุดด้ อย ความคิดเห็นของผู้เกี่ ยวข้ องต่อการ
ดาเนิน การว่ามี ค วามรู้ ความเข้ าใจ ความตระหนัก เกี่ ยวกับ การพัฒ นาทัก ษะการอ่านและการเขีย น สาหรั บ
นักเรี ยนที่มี ปัญ หาการอ่านและการเขียน และเพื่ อให้ ได้ ข้อมูลของโครงการที่ จะเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ ง
พัฒนาโครงการต่าง ๆ ของโรงเรี ยนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อประเมินสภาวะแวดล้ อม (Context Evaluation) ของโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
สาหรับนักเรี ยนที่มีปัญหาการอ่านและการเขียน โรงเรี ยนประชารัฐวิทยาเสริม
2.2 เพื่ อ ประเมิ น ปั จ จัย เบื อ้ งต้ น (Input Evaluation) ของโครงการพัฒ นาทัก ษะการอ่านและการเขี ย น
สาหรับนักเรี ยนที่มีปัญหาการอ่านและการเขียน โรงเรี ยนประชารัฐวิทยาเสริม
2.3 เพื่ อประเมิ นกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการพัฒ นาทักษะการอ่านและการเขี ยน
สาหรับนักเรี ยนที่มีปัญหาการอ่านและการเขียน โรงเรี ยนประชารัฐวิทยาเสริม
2.4 เพื่อประเมินผลผลิต ( Product Evaluation) ของโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและ การเขียน สาหรับ
นักเรี ยนที่มีปัญหาการอ่านและการเขียน โรงเรี ยนประชารัฐวิทยาเสริม
3. กระบวนการและนวัตกรรมที่เป็ น Best Practice
3.1 การเตรียมการ
การเตรี ยมการโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน สาหรับนักเรี ยนที่มีปัญหาการอ่านและ การ
เขียน โรงเรี ยนประชารัฐวิทยาเสริม ดาเนินตามขันตอน
้
ดังนี ้
1) ผู้บริ หารประชุมชี ้แจงคณะครูเพื่อวิเคราะห์ และอภิปรายให้ เห็นความสาคัญและความจาเป็ นของ
โครงการให้ ครูทกุ คนทราบ
2) แต่งตังคณะกรรมการ
้
และผู้รับผิดชอบ จัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ
3) จัดทาปฏิทิน และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมในโครงการ
4) ดาเนินงานตามปฏิทินการปฏิบตั งิ าน และนิเทศติดตามการปฏิบตั งิ านเป็ นระยะ เพื่อนาผลการนิเทศ
เข้ าในวาระการประชุมประจาเดือนเพื่ อพัฒนากิจกรรมตลอดปี การศึกษา ซึ่งได้ กาหนดรายละเอียดในการดาเนิน
กิจกรรม ดังตารางต่อไปนี ้
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ตารางที่ 1 แสดงกิจกรรมที่โรงเรี ยนวางแผนดาเนินการตลอดปี การศึกษา
ที่
1
2
3
4
5

6
7

กิจกรรม
กิจกรรมจัดทาแบบฝึ กการอ่านและการ
เขียนและจัดหาวัสดุอปุ กรณ์
กิจกรรมคัดกรองนักเรี ยนที่มีปัญหาด้ าน
การอ่านและการเขียน
กิจกรรมจัดทาปฏิทินดาเนินงาน
กิจกรรมดาเนินการพัฒนาทักษะการอ่าน
และการเขียน
กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
- เพื่อเตรี ยมสื่อ วัสดุอปุ กรณ์ให้ เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อคัดกรองนักเรี ยนที่มีปัญหาด้ านการอ่านและการเขียน

- เพื่อวางแผนการดาเนินงานให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนแก่นกั เรี ยนที่มี
ปัญหา
- เพื่อให้ คาแนะนา และหาแนวทางปรับปรุง แก้ ไข พัฒนา
ร่วมกันหากเกิดปัญหาและอุปสรรคใน
การดาเนินงาน
- เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานให้ เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
กิ จ กรรมประเมิ น ผลการอ่ า นและการ - เพื่อศึกษาพัฒนาการของนักเรี ยนกลุม่ เป้าหมาย
เขียน
กิจกรรมประเมิน สรุป รายงานโครงการ - เพื่อทราบผลการดาเนินกิจกรรมของโครงการ
5) การประเมินผลการดาเนินโครงการ

3.2 กระบวนการและนวัตกรรมที่เป็ นเลิศ
รู ปแบบที่ ใช้ ในการประเมิ นโครงการพัฒ นาทักษะการอ่านและการเขียน ส าหรับนักเรี ยนที่มี ปัญ หา
การอ่านและการเขียน โรงเรี ยนประชารัฐวิทยาเสริ ม ผู้ประเมินใช้ รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิ ลบีม (Stuffle
Beam) ที่ เรี ยกว่า CIPP Model (Context – Input – Process – Product Model) เพื่ อ หาจุด เด่น จุด ด้ อ ย และ
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เพื่อนาผลการประเมินเป็ นข้ อมูลในการตัดสินใจว่าจะดาเนินโครงการต่อไปอย่างไร หรื อ
ปรับปรุงแก้ ไข พัฒนาในส่วนใดการประเมินโครงการนี ้ ผู้ประเมินได้ กาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน ประเด็น
การประเมิน แหล่งข้ อมูล วิธีการประเมิน เครื่ องมือที่ใช้ ในการประเมิน และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังแสดงในตาราง
ต่อไปนี ้
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ตารางที่ 2 รายละเอียดของการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน สาหรับนักเรี ยนที่มีปัญหา
การอ่านและการเขียน โรงเรี ยนประชารัฐวิทยาเสริม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมิน
ด้ านสภาวะแวดล้ อม
ของโครงการ
2. เพื่อประเมิน
ด้ านปัจจัยเบื ้องต้ น
ของโครงการ
3. เพื่อประเมิน
ด้ านกระบวนการ
ดาเนินโครงการ
4. เพื่อประเมิน
ผลผลิตโครงการ

ประเด็น
ความเหมาะสมของ
สภาวะแวดล้ อม
โครงการ
ความเหมาะสมของ
ปัจจัยในการดาเนิน
โครงการ
ความเหมาะสม
ของกระบวนการ
ดาเนินโครงการ
พัฒนาการและ
ความสามารถ
ด้ านทักษะการอ่าน
และการเขียนของ
นักเรี ยน
ความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้ องต่อการจัด
กิจกรรมในโครงการ

แหล่ งข้ อมูล ประเมิน
- ครู
ประเมิน
ระดับความ
เหมาะสม
- ครู
ประเมิน
ระดับความ
เหมาะสม
- ครู
ประเมิน
ระดับความ
เหมาะสม
- ครู
ประเมิน
- นักเรี ยน
ทักษะ
การอ่านและ
การเขียน

เครื่องมือ
แบบสอบถาม
ฉบับที่ 1

สถิตทิ ่ ีใช้
(X )
(S.D.)

แบบสอบถาม
ฉบับที่ 2

(X )
(S.D.)

แบบสอบถาม
ฉบับที่ 3

(X )
(S.D.)

แบบประเมิน
ทักษะการอ่าน
และการเขียน

%
S.D.

- ครู
ประเมิน
- กรรมการ ระดับความ
สถานศึกษา พึงพอใจ
– ผู้ปกครอง
- นักเรี ยน

แบบสอบถาม
ฉบับที่ 4

(X )
(S.D.)

X

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้รายงานได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยใช้ เครื่ องมือ ได้ แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น จานวน
4 ฉบับ ส่วนแบบประเมินทักษะการอ่านและเขียน ได้ ม อบหมายให้ คณะกรรมการวิชาการ เป็ นผู้เก็บรวบรวม
ข้ อมูล ทังนี
้ ้ได้ เก็บข้ อมูลตามช่วงระยะเวลา ดังนี ้
1) การประเมินก่อนเริ่มดาเนินโครงการ ทาการประเมินใน 2 ส่วน คือ
(1) การประเมิ น สภาพแวดล้ อม (Context Evaluation) โดยใช้ แบบสอบถามฉบับ ที่ 1
แบบสอบถามความเหมาะสมของสภาวะแวดล้ อมของโครงการ เก็บข้ อมูล ระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2559
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(2) การประเมิ น ด้ านปั จจั ย น าเข้ า (Input Evaluation) โดยใช้ แบบสอบถามฉบั บ ที่ 2
แบบสอบถามความเหมาะสมด้ านปั จจัยเบื ้องต้ นในการดาเนินการของโครงการ เก็บข้ อมูล ระหว่างวันที่ 16 - 23
มิถนุ ายน 2559
2) การประเมินขณะดาเนินโครงการ เป็ นการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) โดยใช้
แบบสอบถามฉบับที่ 3 แบบสอบถามความเหมาะสมด้ านกระบวนการดาเนินการของโครงการ เก็บข้ อมูล ระหว่าง
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 - 10 มีนาคม 2560
3) การประเมินหลังสิ ้นสุดโครงการ เป็ นการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) โดยใช้
(1) แบบทดสอบทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อทดสอบพัฒนาการและความสามารถด้ าน
ทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรี ยน เก็บข้ อมูล ระหว่างวันที่ 6 - 13 มีนาคม 2560
(2) แบบสอบถามฉบับ ที่ 4 แบบสอบถามความพึง พอใจต่อการจัดกิ จ กรรมโครงการ เก็ บ
ข้ อมูล ภายใน 7 วัน หลังเสร็จสิ ้นการจัดกิจกรรม
รายละเอียดการดาเนินการประเมินโครงการสามารถ แสดงได้ ดงั ภาพต่อไปนี ้
ขันตอนการประเมิ
้
น

สาระที่ประเมิน

ประเมินสภาวะแวดล้ อม
(Context Evaluation)

- หลักการเหตุผล
- วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เป้าหมายของโครงการ
- การเตรี ยมการภายในโครงการ

ประเมินปั จจัยเบือ้ งต้ น
(Input Evaluation)

- บุคลากร
- งบประมาณ
- วัสดุอปุ กรณ์
- การบริหารจัดการ

ประเมินกระบวนการดาเนินการ
(Process Evaluation)

ประเมินผลผลิต
(Output Evaluation)

- กระบวนการดาเนินโครงการ
- กิจกรรมในการดาเนินโครงการ
- การนิเทศ กากับติดตาม
- การประเมินผล
- พัฒ นาการและความสามารถด้ านทักษะ
การอ่านและการเขียนของนักเรี ยน
- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้ องต่อโครงการ
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3.3 ผลการปฏิบัติ ผลการพัฒนาหรือผลการใช้ นวัตกรรมที่เป็ น Best Practice
การประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน สาหรับนักเรี ยนที่มีปัญหาการอ่านและ การ
เขียน โรงเรี ยนประชารัฐวิทยาเสริ ม กล่าวได้ ว่า การดาเนินโครงการนันประสบความส
้
าเร็ จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ซึ่งผลดังกล่าวข้ างต้ นถื อว่าเป็ นผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานที่เป็ นตัวชี ้วัดที่ชดั เจนถึงความสาเร็ จของ
การพัฒนา มีประเด็นที่นา่ สนใจ ผู้ประเมินขออภิปรายผล ดังนี ้
1) ผลการประเมินด้ านสภาวะแวดล้ อมของโครงการ
ผลการประเมินด้ านสภาวะแวดล้ อมของโครงการ ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า มีผลการประเมินระดับมากที่สดุ จานวน 12 รายการ นอกนันจ
้ านวน 3 รายการอยู่
ในระดับมาก จากการประเมินทัง้ หมด 15 รายการ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และมากที่สุด ทังนี
้ ้อาจเป็ น
เพราะการดาเนินโครงการครัง้ นี ้ ได้ มีการเตรี ยมการไว้ ล่วงหน้ าโดยการมีส่วนร่ วมของคณะครู ทุกคนได้ ประเมิน
ตนเองก่อนการจัดทาโครงการนี ้ เป็ นการสารวจความต้ องการในการพัฒนา เพื่อผู้บริ หารจะได้ นามาวางแผนการ
พัฒ นาได้ ตรงตามความต้ องการ ผลจากการสารวจนี ้ทาให้ ครู เห็นความสาคัญและความจาเป็ นใน การจัดให้ มี
โครงการนี ้ ซึ่งสอดคล้ องกับ แนวคิด ของ สมคิด พรมจุ้ย ( 2544 : 29) ที่กล่าวว่า การหาแนวทางเลือกหลาย ๆ
ทางเพื่อ วิเคราะห์หาทางเลือกที่ดีที่สุด มีประสิทธิภาพที่สุดหรื อให้ เกิดผลดีกว่าวิธีการที่เคยใช้ อยู่เดิม สามารถ
ขจัดสาเหตุ ที่เป็ นต้ นตอของปั ญหาได้ อย่างแท้ จริ ง นอกจากนี ้ยังเป็ นไปตามหลักการประเมินโครงการแบบ CIPP
ขัน้ C (Context) การประเมินสภาวะแวดล้ อม เป็ นการประเมินเพื่อตอบคาถามว่าทาไมต้ องทาโครงการ เมื่อผล
การประเมินอยูใ่ นระดับมากและมากที่สดุ แสดงว่า โครงการสมควรที่โรงเรี ยนจะจัดให้ มีขึ ้น
2) ผลการประเมินด้ านปั จจัยเบือ้ งต้ น
ผลการประเมินด้ านปั จจัยเบื ้องต้ น 4 ด้ าน คือ ด้ านบุคลากร ด้ านงบประมาณ ด้ านวัสดุอปุ กรณ์ และ
ด้ านบริ หารจัดการ ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ปั จจัยด้ านวัสดุ
อุปกรณ์ และปั จจัยด้ านบริ หารจัดการและ มี ค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด และ ปั จจัยด้ านงบประมาณ และปั จจัย
ด้ านบุคลากร มีคา่ เฉลี่ยในระดับมาก เหตุที่ผลการประเมินเป็ นเช่นนี ้อาจเป็ นเพราะผู้รับผิดชอบโครงการในฐานะ
ครูผ้ สู อน ได้ พิจารณาการเตรี ยมความพร้ อมและประเมินความต้ องการจาเป็ นก่อนการดาเนินโครงการในด้ านต่าง
ๆ ตามแนวคิดของ เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2544 : 59) ที่กล่าวว่า การประเมินตัวป้อนเข้ าหรื อประเมินปั จจัย
เบือ้ งต้ น เป็ น การประเมิ นเพื่ อพิ จ ารณาถึ งคามเหมาะสม ความเพี ยงพอของทรัพ ยากรที่ จ ะใช้ ในการดาเนิ น
โครงการ ตลอดจนเทคโนโลยีและแผนของการดาเนินงาน และเมื่อพิจารณากิจกรรมในโครงการ การพัฒนาครู
ด้ านการจัดการเรี ยนรู้มีความสาคัญยิ่งที่โรงเรี ยนจะต้ องจัดให้ มีขึ ้น เพื่อให้ ครูได้ รับความรู้ในสิ่งที่จาเป็ นต่อวิชาชีพ
สามารถนาความรู้ที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมโครงการใช้ เป็ นเครื่ องมือในการปฏิบตั ิงาน โดยเฉพาะด้ านการจัด การ
เรี ย นรู้ แก่ นัก เรี ย น ตามนัย แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ ส ภาครู แ ละบุค ลากรทางการศึก ษา พ.ศ.2546 (ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2549) ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ กฤตย์ ไชยวงศ์ และ
คณะ (2544 : 117-119) ศึกษาเรื่ องการประเมินโครงการพัฒนาครูแกนนาโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการศึกษาพบว่า พบว่าความพร้ อมของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ ความ

8
เพี ย งพอของวัส ดุอุป กรณ์ ในการด าเนิ น โครงการ ความเหมาะสมของเอกสารประกอบโครงการ และความ
เหมาะสมของระยะเวลาในการดาเนินโครงการอยูใ่ นระดับปานกลาง
3) ผลการประเมินด้ านกระบวนการ
ผลการประเมินด้ านกระบวนการดาเนินโครงการในภาพรวมมี ความเหมาะสมในระดับมาก เมื่ อ
พิจ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า มี ผ ลการประเมิ น ระดับ มากที่ สุด จ านวน 1 รายการ และมาก 14 รายการ จาก
การประเมินทังหมด
้
15 รายการ พบว่า ข้ อที่มีคา่ เฉลี่ยมากกว่าข้ ออื่น ๆ คือ ข้ อมูลสารสนเทศพื ้นฐานยืนยันการ
ริ เริ่ ม โครงการชัดเจน เป็ นเหตุเป็ นผลน่าเชื่อถื อ รองลงมาคือ มี การนิเทศ กากับ ติดตามและประเมิ นผลการ
ดาเนินงานแต่ล ะกิ จ กรรมตามล าดับ ส่วนสถานที่ ครุ ภัณ ฑ์ สื่ อ วัสดุอุปกรณ์ ในการดาเนิ นกิ จกรรมมี ความ
เหมาะสม มีคา่ เฉลี่ยน้ อยกว่าข้ ออื่น ๆ ผลการประเมินนี ้สอดคล้ องและคล้ ายคลึงกับของ พัชราภรณ์ - ริ ปฤุ ทธิชยั
(2548) ได้ ทาการประเมินโครงการการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่เน้ นการปฏิบตั จิ ริงของโรงเรี ยน
วัดบ้ านโป่ ง “สามัคคีคณ
ุ ูปถัมภ์ ” จังหวัดราชบุรี ผลการประเมินด้ านกระบวนการ พบว่ า ผลการปฏิบตั ิงานตาม
โครงการอยู่ในเกณฑ์ “มาก” ในด้ านการจัดการอบรม ด้ านการศึกษาดูงาน ด้ านการนิเทศภายใน ซึ่งสอดคล้ อง
กับเกณฑ์ประเมินที่กาหนด
4) ผลการประเมินผลผลิตโครงการ
4.1) พัฒนาการและความสามารถด้ านทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรี ยน
พัฒนาการและความสามารถด้ านทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนที่มี
ปัญหาด้ านการอ่านและการเขียน จานวน 10 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการและความสามารถด้ าน การ
อ่านและการเขียน จานวน 9 คน คิดเป็ นร้ อยละ 90 ของนักเรี ยนทังหมด
้
กล่าวโดยสรุป ผลการพัฒนานักเรี ยนที่มี
ปั ญหาด้ านการอ่านและการเขียน นักเรี ยนมีพฒ
ั นาการที่ดีขึ ้น ร้ อยละ 90 ของนักเรี ยนทังหมด
้
4.2) ความพึงพอใจของผู้เกี่ ยวข้ องต่อการจัดกิจกรรมในโครงการ สรุ ปความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมในโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน สาหรับนักเรี ยนที่มีปัญหาการอ่านและการเขียน โรงเรี ยน
ประชารัฐวิทยาเสริม ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า มีผลการประเมิน
ระดับ มากที่ สุด จ านวน 1 รายการ นอกนัน้ จ านวน 14 รายการอยู่ในระดับ มาก ซึ่งข้ อที่ มี ค่าเฉลี่ ยมากที่ สุด ที่
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม รองลงมาคือ สื่อ วัสดุอปุ กรณ์ประกอบกิจกรรม และข้ อที่มีคา่ เฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือ วิธี
ดาเนินกิจกรรม
ผลการดาเนินการประเมิ นโครงการตามรู ปแบบการประเมิ นของสตัฟ เฟิ ลบี ม CIPP Model ในการ
ประเมินดังกล่าวข้ างต้ น สอดคล้ องกับนักวิชาการหลายท่าน ได้ แก่ กมล อรุณโชคสมศักดิ์ (2544) ได้ ทาการศึกษา
เรื่ อง การประเมินโครงการพัฒ นาบุคลากรเพื่ อปฏิรูปกระบวนการเรี ยนรู้ สู่พระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 ของสานักงานการประถมศึกษาอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ สอดคล้ องกับ กฤตย์ ไชยวงศ์ และคณะ
(2544) ศึกษาเรื่ อง การประเมินโครงการพัฒนาครูแกนนาโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สั งกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
อุตรดิตถ์ อี กทัง้ ยังสอดคล้ องกับไกรสิทธิ์ ปุรณวัฒ นกุล (2549) ได้ ศึกษาการประเมินโครงการการพัฒ นาการ
เรี ยนการสอนโดยใช้ กระบวนการวิจยั ในชันเรี
้ ยนของโรงเรี ยนวัดห้ วยปลาดุก สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาราชบุรี
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เขต 1 โดยใช้ หลักการประเมินตามรู ป แบบซิปป์ (CIPP Model) นอกจากนีย้ งั สอดคล้ องกับ บุญเลิศ วงศ์ยะรา
(2549) ศึกษาเรื่ อง การประเมินโครงการการวิจยั ในชันเรี
้ ยนเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนบ้ านรางสี
หมอก สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยใช้ หลักการประเมินตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) และ
สอดคล้ องกับ กาญจนา ปรี เปรม (2550) ที่ศกึ ษาเรื่ อง การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรด้ านการจัดการเรี ยน
การสอนโดยบูรณาการแผนการจัด การเรี ย นรู้ ในโรงเรี ยนบ้ านแก่ง กอก สัง กัด ส านัก งานเขตพื น้ ที่ การศึก ษา
อุบลราชธานี เขต 3
4. บทเรียนที่ได้ รับ (Lesson Learned)
1) ผลจากการประเมินโครงการทาให้ ได้ ข้อสนเทศ เพื่อเป็ นแนวทางการพัฒนาปรับปรุงโครงการพัฒนา
ทักษะการอ่านและการเขียน สาหรับนักเรี ยนที่มีปัญหาการอ่านและการเขียน โรงเรี ยนประชารัฐวิทยาเสริม
2) ได้ แนวทางการพัฒนาคุณภาพของนักเรี ยน โดยเฉพาะนักเรี ยนที่มีปัญหาหรื อมีความบกพร่องด้ าน
การอ่านและการเขียนให้ มีประสิทธิภาพ
3) โรงเรี ยนได้ ดาเนินกิจกรรมในโครงการที่เป็ นความร่วมมือของทุกภาคส่วน แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
การจัดการศึกษาอย่างแท้ จริง
4) นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสูงขึ ้น เนื่องจากนักเรี ยนได้ รับการพัฒนาตนเอง ให้ สามารถอ่าน
ออก เขียนได้ ซงึ่ เป็ นพื ้นฐานสาคัญในการศึกษา และแสวงหาความรู้
5) ผู้บริ หาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรี ยน ผู้ปกครองนักเรี ยนและชุมชน มีความรู้ความเข้ าใจ
ในหลักการพัฒนานักเรี ยนร่วมกัน
- ข้ อเสนอแนะ
1) ควรมีการกาหนดนโยบายด้ านการพัฒนานักเรี ยนแต่ละกลุ่มเป้าหมายไว้ อย่างชัดเจน
2) ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานการพัฒ นานักเรี ยนอย่างเพียงพอ การปฏิรูปการศึกษา ตาม
นโยบายปรับการเรี ยนเปลี่ยนการสอนจะประสบผลสาเร็จได้ ต้ องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ ายที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง
กับการจัดการศึกษา โดยเฉพาะด้ านงบประมาณ ดังนัน้ โรงเรี ยนควรกาหนดยุทธศาสตร์ ในระดมทุน ทรัพยากร
อย่างเหมาะสม โดยอาศัยการมีส่วนร่ วมของชุมชนและท้ องถิ่น และสร้ างจิตสานึกและความรู้ สึกของการเป็ น
เจ้ าของโรงเรี ยนอย่างแท้ จริง
3) การประเมินผลการจัดงานเกี่ยวกับการปฏิรูปกระบวนการเรี ยนรู้ ควรนาผลไปวิเคราะห์ ปรับปรุง และ
พัฒนางานให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
4) ควรมีการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีให้ เพียงพอต่อความต้ องการ
5) ควรทาการศึกษาเกี่ ยวกับการประเมิ นโครงการพัฒ นานักเรี ยนด้ านอื่ น ๆ และศึกษารู ปแบบการ
บริ หารจัดการ โดยการพัฒนานักเรี ยนและชุมชนเป็ นฐานในการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรี ยนรู้
ปัญหาและอุปสรรคที่สง่ ผลกระทบต่อการเรี ยนการสอน
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5. ปั จจัยความสาเร็จ
1) การให้ ความร่ วมมื อจากผู้มี ส่วนเกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ ผู้บริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นัก เรี ยน
ผู้ปกครองนักเรี ยนและชุมชน
2) รูปแบบการประเมินที่ความเหมาะสม ชัดเจน และน่าเชื่อถือ
3) การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ เหมาะสมกับความต้ องการ
4) การเตรี ยมสื่อ วัสดุอปุ กรณ์ และความพร้ อมของผู้รับผิดชอบโครงการ
5) มีการนิเทศ ติดตาม การดาเนินงานตามปฏิทินอย่างสม่าเสมอ
6. การเผยแพร่ /การได้ รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้ รับ
6.1 การเผยแพร่
1. การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ เอกสารการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ รายงานการประเมินโครงการพัฒ นา
ทักษะการอ่านและการเขียน สาหรับนักเรี ยนที่มีปัญหาการอ่านและการเขียน โรงเรี ยนประชารัฐวิทยาเสริ ม ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของโรงเรี ยน (http://www.pwskk.ac.th)
2. การนาแบบฝึ กการอ่านและการเขียนไปเผยแพร่ แก่ครูภาษาไทยในโรงเรี ยนเขตพื ้นที่บริ การ รวมทัง้
บุคคลทัว่ ไปที่มีความสนใจในแบบฝึ ก
6.2 การได้ รับการยอมรับ
1. ครูประจาชันที
้ ่มีนกั เรี ยนที่มีปัญหาการอ่านและการเขียนนานาแบบฝึ กการอ่านและการเขียนไปใช้
พัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรี ยนที่รับผิดชอบ
2. โรงเรี ยนในเขตพืน้ ที่บริ การให้ การยอมรับในการนาแบบฝึ กการอ่านและการเขียนไปใช้ พัฒ นาการ
อ่านและการเขียนของนักเรี ยนในโรงเรี ยนของตนเอง
6.3 รางวัลที่ได้ รับ -
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ภาคผนวก
ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานพัฒนาทักษะการอ่ านและการเขียน
สาหรับนักเรียนที่มีปัญหาการอ่ านและการเขียน
ปี การศึกษา
2/2557
1/2558
2/2558
1/2559

จานวนนักเรียน
ที่เข้ าร่วมพัฒนา (คน)
69
38
12
10

จานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน (คน)
31
26
10
9

ร้ อยละของนักเรียนที่ผ่าน

หมายเหตุ

44.93
68.42
83.33
90.00

ไม่ผ่าน 38
ไม่ผ่าน 12
ไม่ผ่าน 2
ไม่ผ่าน 1

ตารางแสดงผลการประเมินด้ านสภาวะแวดล้ อมของโครงการ
ข้ อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

รายการประเมิน
โครงการนี ้มีความสอดคล้ องกับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
โครงการสอดคล้ องกับภารกิจหลักด้ านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการนี ้จัดทาขึ ้นเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
โครงการนี ้ตอบสนองความต้ องการของนักเรียนและชุมชน
โครงการนี ้มีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจน
โครงการมีเป้าหมายที่ชดั เจน
วัตถุประสงค์ของโครงการมีความเหมาะสม
เพื่อส่งเสริมให้ นกั เรียนได้ พฒ
ั นาตนเองตามศักยภาพ
เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้สาหรับนักเรียนที่มีปัญหา
ด้ านการอ่านและการเขียน
เพื่อส่งเสริมให้ ครูผ้ สู อนจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้ องกับหลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรมในโครงการมีแผนการดาเนินงานชัดเจน
ระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงการมีความเหมาะสม
โครงการนี ้มีความเป็ นไปได้ ที่จะประสบผลสาเร็จ
การดาเนินโครงการนี ้มีความคุ้มค่ากับงบประมาณ
โครงการนี ้สามารถวัดและประเมินผลได้ อย่างชัดเจน
ค่ าเฉลี่ยโดยรวม

ครู N = 36
(S.D.)
(X )

แปลผล

4.61
4.67
4.69
4.56
4.56
4.64
4.67
4.69

0.49
0.48
0.47
0.50
0.50
0.49
0.48
0.47

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.61

0.49

มากที่สดุ

4.58
4.42
4.50
4.61
4.67
4.50
4.60

0.50
0.50
0.51
0.49
0.48
0.51
0.42

มากที่สดุ
มาก
มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มาก
มากที่สดุ

ครู
N = 36
(S.D.)
(X )

แปลผล

ตารางแสดงผลการประเมินด้ านปั จจัยเบือ้ งต้ นของโครงการ
ข้ อที่

รายการประเมิน

ปั จจัยด้ านบุคลากร
1. จานวนบุคลากรที่รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสม
2. บุคลากรที่รับผิดชอบมีความรู้ความสามารถตรงตามกิจกรรมที่ได้ รับมอบหมาย
3. บุคลากรมีความพร้ อมในการปฏิบตั ิงาน
4. บุคลากรในโรงเรียนให้ ความร่วมมือในการดาเนินงานโครงการ
สรุปปั จจัยด้ านบุคลากร
ปั จจัยด้ านงบประมาณ
5. ความเหมาะสมและเพียงพอของงบประมาณที่ได้ รับ

4.06

0.63

มาก

4.67
4.08
4.42
4.31

0.48
0.55
0.55
0.35

มากที่สดุ
มาก
มาก
มาก

4.19

0.67

มาก
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6. ระบบการเบิกจ่ายงบประมาณมีความชัดเจน
7. การจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสม
สรุปปั จจัยด้ านงบประมาณ
ปั จจัยด้ านวัสดุอปุ กรณ์
8. วัสดุอุปกรณ์ ท่ ีนามาใช้ ในโครงการมีความเหมาะสม
9. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ท่ใี ช้ ในการปฏิบัติกิจกรรมมีจานวนเพียงพอ และเหมาะสม
10. การเบิกจ่าย วัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ ในการปฏิบตั ิกิจกรรมมีความคล่องตัว
สรุ ปปั จจัยด้ านวัสดุอุปกรณ์
ปั จจัยด้ านบริหารจัดการ
11. ผู้บริหารโรงเรียนมีความมุง่ มัน่ ในความสาเร็จของโครงการ
12. มีแผน/ปฏิทินในการนิเทศ ควบคุม กากับและติดตามผลการดาเนินงาน
13. มีการกาหนดภาระงานแก่ผ้ รู ับผิดชอบกิจกรรมอย่างชัดเจน
14. บุคลากรทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วมในการดาเนินงานโครงการ
15. การประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้ องมีความเหมาะสม
สรุ ปปั จจัยด้ านบริหารจัดการ
สรุ ปโดยรวม

4.64
4.50
4.44

0.49
0.51
0.41

มากที่สดุ
มาก
มาก

4.36

0.54

มาก

4.61
4.61
4.53

0.49
0.49
0.39

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สุด

4.47

0.51

มาก

4.50
4.61
4.50
4.58
4.53
4.45

0.51
0.49
0.51
0.50
0.35
0.32

มาก
มากที่สดุ
มาก
มากที่สดุ
มากที่สุด
มาก

ตารางแสดงผลการประเมินด้ านกระบวนการดาเนินโครงการ
ข้ อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

รายการประเมิน
การเตรียมการก่อนดาเนินงานมีความเหมาะสม
มีข้อมูลสารสนเทศพื ้นฐานยืนยันการริเริ่มโครงการชัดเจน เป็ นเหตุเป็ นผลน่าเชื่อถือ
การได้ รับความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียน และหน่วยงานภายนอก
วิธีดาเนินการของแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
การดาเนินงานแต่ละกิจกรรมเป็ นไปตามเป้าหมายและกาหนดเวลา
การปฏิบตั ิงานในกิจกรรมมีขอบเขตชัดเจนแน่นอน
มีการประชุมติดตามงาน รายงานผลการปฏิบตั ิงานเป็ นระยะ และต่อเนื่อง
ผู้บริหารมีสว่ นร่วมในการดาเนินงานโครงการทุกระยะ
ผู้บริหารให้ ความสนใจ และช่วยเหลือดาเนินการแก้ ไขปั ญหาอุปสรรคร่วมกับครู
ระยะเวลาดาเนินการมีความเหมาะสมกับกิจกรรม
การดาเนินงานในกิจกรรมเป็ นไปตามทฤษฎี หรือหลักการที่เหมาะสม
การจัดสรรงบประมาณที่ใช้ ดาเนินการในกิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอ
สถานที่ ครุภณ
ั ฑ์ สื่อ วัสดุอปุ กรณ์ ในการดาเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม
มีการประสานงานของแต่ละฝ่ ายให้ การดาเนินกิจกรรมเป็ นไปด้ วยความราบรื่น
มีการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
ค่ าเฉลี่ยโดยรวม

ครู
N = 36
(S.D.)
(X )
4.19
0.58
4.61
0.49
4.06
0.53
4.19
0.62
4.19
0.71
4.14
0.68
4.17
0.56
4.14
0.64
4.33
0.63
4.22
0.64
4.11
0.57
4.36
0.54
4.06
0.67
4.17
0.56
4.42
0.60
4.22
0.27

แปลผล
มาก
มากที่สดุ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางแสดงพัฒนาการและความสามารถด้ านทักษะการอ่ านและการเขียนของนักเรียน (ผลผลิตของ
โครงการ)
จานวนนักเรียน (คน)
10
คิดเป็ นร้ อยละ

ผ่ านเกณฑ์ การประเมิน (คน)
9
90

ไม่ ผ่านเกณฑ์ การประเมิน (คน)
1
10
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ตารางแสดงความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้ องต่ อการจัดกิจกรรมโครงการ
ข้ อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายการประเมิน
สถานที่สาหรับจัดกิจกรรม
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
วิธีดาเนินกิจกรรม
สื่อ วัสดุอปุ กรณ์ประกอบกิจกรรม
เอกสารประกอบกิจกรรมมีความเหมาะสม
กิจกรรมสอดคล้ องกับความสนใจและความต้ องการของของนักเรียน
การมีสว่ นร่วมของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
ครูมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานด้ านการจัด
การเรียนรู้สงู ขึ ้น
การวัดประเมินผลมีเครื่องมือที่เหมาะสม
การดาเนินงานด้ านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาเร็จตามวัตถุประสงค์และ
กาหนดเวลา
ค่ าเฉลี่ยโดยรวม

ผู้เกี่ยวข้ อง
N = 71
(S.D.)
(X )

แปลผล

4.07
4.61
3.85
4.18
4.07
4.07
3.99

0.59
0.49
0.50
0.64
0.66
0.70
0.55

มาก
มากที่สดุ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.01

0.62

มาก

4.04

0.69

มาก

4.10

0.68

มาก

4.10

0.28

มาก
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