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ช่ือผลงาน   รายงานการประเมินโครงการพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียน โรงเรียนวดัคงคาวดี        
(ศรีสุวรรณโณศึกษา) อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา ปีการศึกษา 2563  

ผู้รายงาน   นางสุพรรณี  เจริญมาก 
ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัคงคาวดี (ศรีสุวรรณโณศึกษา) 

ปีทีร่ายงาน  ปีการศึกษา 2563 
 

บทสรุป 
 

 รายงานการประเมินโครงการพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เพื่อ
เสริมสร้างคุณลกัษณะจิตสาธารณะของนักเรียน โรงเรียนวดัคงคาวดี (ศรีสุวรรณโณศึกษา) อ าเภอ
ควนเนียง จงัหวดัสงขลา ปีการศึกษา 2563 ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อ ประเมินดา้นสภาพแวดลอ้ม 
ดา้นปัจจยัน าเขา้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิตของโครงการ โดยประยุกตรู์ปแบบการประเมินแบบ
ซิปป์  (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) มาใช้ในการประเมินคร้ังน้ี  กลุ่มเป้ าหมาย
ประกอบดว้ย ประชากรครู จ  านวน 11 คน กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3-6 จ านวน 104 คน 
กลุ่มตัวอย่างผู ้ปกครองของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  3-6 จ านวน 80 คน และกลุ่มตัวอย่าง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 7 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน มีลกัษะเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating  Scale) รวมทังส้ิน 7 ฉบับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพ              
ของเคร่ืองมือ ไดค้่าความเช่ือมัน่แต่ละฉบบัระหว่าง  .880-983 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่   
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วน เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการ
ประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการพฒันาบรรยากาศ และส่ิงแวดล้อม             
ท่ี เอ้ือต่อการเรียนรู้  เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนวัดคงคาวดี                     
(ศรีสุวรรณโณศึกษา) ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และครู โดยประเมิน 4 ดา้น คือ ดา้นความตอ้งการ/ความจ าเป็น ดา้นความเหมาะสมของวตัถุประสงค์
โครงการ ดา้นความสอดคลอ้งกบันโยบาย  และดา้นความเป็นไปไดข้องโครงการ โดยภาพรวม  พบวา่ 
ทั้งสองกลุ่มท่ีประเมิน มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X  = 4.50, S.D.= .24 และ = 4.59, = .22) 
ไดค้ะแนนรวม 15 คะแนน ผา่นเกณฑภ์าพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน 

2. ผลการประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการพฒันาบรรยากาศ และส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้  เพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนวดัคงคาวดี (ศรีสุวรรณโณ
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ศึกษา) ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของครู โดยประเมิน 5 ด้าน คือ ความพร้อมของบุคลากร 
งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ และสถานท่ี การบริหารจดัการ และหน่วยงานท่ีสนบัสนุนโครงการ  พบวา่  
มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.76, σ.=.36) ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์
ภาพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน 
 3.  ผลการประเมินดา้นกระบวนการของโครงการพฒันาบรรยากาศ และส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  เพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะจิตสาธารณะของนกัเรียนโรงเรียนวดัคงคาวดี (ศรีสุวรรณโณ
ศึกษา) ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครูและผูป้กครอง โดยประเมิน 4 ด้าน คือ            
การวางแผน (P) การด าเนินการจดักิจกรรม (D) การติดตามและประเมินผล (C) และการน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุง/พฒันา (A) ภาพรวม พบว่า ทั้งสามกลุ่มท่ีประเมิน  ปฏิบติัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 20 คะแนน ผา่นเกณฑภ์าพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน  
 4.  ผลการประเมินดา้นผลผลิต   

      4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิต  คุณภาพการพัฒนาบรรยากาศ และส่ิงแวดล้อม         
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนวดัคงคาวดี                 
(ศรีสุวรรณโณศึกษา) ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู ้ปกครอง โดย
ภาพรวม พบว่า ทั้ งสามกลุ่มท่ีประเมิน มีการปฏิบติัอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้คะแนนรวมเฉล่ีย 15 
คะแนน ผา่นเกณฑภ์าพรวม และทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน 

 4.2. ผลการประเมินด้านผลผลิต  คุณภาพของบรรยากาศ และส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้  เพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะจิตสาธารณะของนกัเรียนโรงเรียนวดัคงคาวดี (ศรีสุวรรณโณ
ศึกษา) ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผูป้กครอง โดยภาพรวม พบว่า                
ทั้งสามกลุ่มท่ีประเมิน มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 10 คะแนน ผา่นเกณฑ์
ภาพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน  

 4.3 ผลการประเมินด้านผลผลิต คุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียน           
วดัคงคาวดี (ศรีสุวรรณโณศึกษา) ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของ ครูและผูป้กครอง โดย
ภาพรวม พบว่า ทั้ งสามกลุ่มท่ีประเมิน มีการปฏิบติัอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้คะแนน รวมเฉล่ีย 15 
คะแนน ผา่นเกณฑภ์าพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน   
 4.4 ผลการประเมินด้านผลผลิต  ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการพัฒนา
บรรยากาศ และส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะจิตสาธารณะของนักเรียน
โรงเรียนวดัคงคาวดี (ศรีสุวรรณโณศึกษา) ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู
ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม พบวา่ ทั้งส่ีกลุ่มท่ีประเมิน มีความ
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พึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ได้คะแนนรวมเฉล่ีย 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็น
ตวัช้ีวดัท่ีประเมิน 
 

ข้อเสนอแนะ  
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการประเมินไปใช้    

1. โรงเรียนควรน าผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดท่ีควรพฒันาเพื่อ
ก าหนดรูปแบบและแนวทางในการพฒันารายงานการประเมินโครงการพฒันาบรรยากาศ และ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียน  เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียน ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน   

2. โรงเรียนอ่ืน ๆ ท่ีมีขนาดและบริบทหรือสภาพแวดลอ้มใกล้เคียงกบัโรงเรียนวดัคงคาวดี 
(ศรีสุวรรณโณศึกษา) ควรน ารูปแบบ วิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการไปประยุกต์ใช้ในการ
พฒันาประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ของครู เพราะจะท าให้คุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียน
เกิดการพฒันาไปในทิศทางท่ีดีข้ึน    

3. ควรน าผลการประเมินโครงการเสนอหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา เช่น 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ไดรั้บทราบเพื่อให้การสนบัสนุน และเผยแพร่ 
อยา่งกวา้งขวาง   

ข้อเสนอแนะส าหรับการประเมินโครงการหรือวจัิยคร้ังต่อไป   
1. ควรมีการประเมินโครงการระดบัองคร์วมการจดัการศึกษาของโรงเรียน โดยรูปแบบ

การประเมินแบบซิปป์  (CIPP Model)   
2.  ควรมีการประเมินโครงการต่าง ๆ ในระดับงานหรือกลุ่มงานย่อยของโรงเรียนทุก

โครงการ โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินอ่ืนท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับวตัถุประสงค ์              
ของขอ้มูล  และสารสนเทศท่ีตอ้งการค าตอบ   

3.  ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนกับผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศกัราช 2551 

4. ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู                   
สู่คุณภาพผูเ้รียน 
 5.  ควรศึกษารูปแบบการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดบัประถมศึกษา 

 


