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บทคัดย่อ 
 

  การประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนวัดคลองนาพง ปีการศึกษา 2562 มวัีตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือประเมินด้านสภาพแวดล้อม 
ของโครงการ (Context Evaluation) 2) ประเมินด้านปัจจัยนําเข้าของโครงการ (Input Evaluation)          
3) ประเมินด้านกระบวนการดําเนินงานของโครงการ (Process Evaluation) และ 4) ประเมิน             
ด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ 
(CIPP Model) มาใช้ในการประเมิน โดยใช้วิธีการประเมินสามลักษณะ คอื การประเมินโดยใช้
แบบสอบถามที่ผู้รายงานได้สร้างขึ้น การประเมินผลการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ด้าน    
และการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนตาม    
สภาพจริง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งน้ี ประกอบด้วย ครู จํานวน 6 คน บุคลากรทาง    
การศึกษา จํานวน 2 คน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 จํานวน 27 คน ผู้ปกครองนักเรียน  
จํานวน 63 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 8 คน คณะกรรมการศิษย์เก่า
โรงเรียนวัดคลองนาพง จํานวน 25 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 131 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
จํานวน 6 ฉบับ ทุกฉบับผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยมีค่าความเช่ือมั่นระหว่าง            
0.84 – 0.96 แบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงเกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพของการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษา จํานวน 4 ฉบับ และแบบบันทึกคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจําปีการศึกษา 2562 จํานวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล          
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการประเมนิโครงการพบว่า  
 1.  ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดคลองนาพง ปีการศึกษา 
2562 ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมทั้งสองกลุ่ม               
ที่ประเมิน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กําหนดไว้ เมื่อพิจารณาแต่ละ



ข 
 

ประเด็นตัวช้ีวัด พบว่า ทุกประเด็นตัวช้ีวัดมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 2.  ผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation) ของโครงการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดคลองนาพง ปีการศึกษา 2562         
ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก      
ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กําหนดไว้ เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นตัวช้ีวัด พบว่า ทุกประเด็นตัวช้ีวัด       
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กําหนดไว้ 
 3.  ผลการประเมินด้านกระบวนการดําเนินงาน (Process Evaluation) ของโครงการ
ระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดคลองนาพง           
ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         
และคณะกรรมการศิษย์เก่า โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สงูกว่าเกณฑ์ที่
กําหนด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กําหนดไว้ เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม พบว่า ทุกกลุ่มที่ประเมินมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กําหนดไว้  
 4.  ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดคลองนาพง ปีการศึกษา 2562 ได้แก่  
  4.1  ปริมาณและคุณภาพของการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ด้าน      
   4.1.1  ทรัพยากรด้านบุคคล โรงเรียนวัดคลองนาพง ได้รับการสนับสนุน
ทรัพยากรด้านบุคคล ซึ่งครอบคลุมกลุม่เป้าหมาย ครู ผู้ปกครอง ผู้ทรงคณุวุฒิ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ปราชญ์ชาวบ้าน รวมถึงบุคคลฝ่ายต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือ และสนับสนุน                     
การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดคลองนาพงอย่างต่อเน่ือง โดยได้รับการสนับสนุนจํานวน 38 รายการ 
ส่งผลใหคุ้ณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น ผ่านเกณฑ์การประเมิน      
   4.1.2  ทรัพยากรด้านการเงิน โรงเรียนวัดคลองนาพง ได้รับการสนับสนุน
ทรัพยากรด้านการเงินจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วน เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการจําเป็นของโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง โดยได้รับการสนับสนุน จํานวน 37 รายการ                
คิดเป็นเงิน 245,657 บาท สง่ผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น ผ่านเกณฑ์              
การประเมิน      
   4.1.3  ทรัพยากรด้านวัสดุ อุปกรณ์ โรงเรียนวัดคลองนาพง ได้รับการสนับสนุน
ทรัพยากร ด้านวัสดุ อุปกรณ์และอาคารสถานที่จากผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วน เพ่ือใช้ในการจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นของโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง โดยได้รับการสนับสนุน 
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จํานวน 72 รายการ คิดเป็นมูลค่า 442,245 บาท ส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สูงขึ้น ผ่านเกณฑ์การประเมิน      
   4.1.4  ทรัพยากรด้านการจัดการ โรงเรียนวัดคลองนาพง สามารถบริหารจัดการ
โดยส่งเสริมใหผู้้มีส่วนเก่ียวขอ้งจากทุกภาคส่วน เข้ามามีสว่นร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามโครงสร้างโรงเรียนนิติบุคคล ครอบคลุมทั้ง 4 งาน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหาร
งบประมาณ งานบริหารบุคคลและงานบริหารท่ัวไป อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนสูงขึ้น ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
  4.2  ผลการประเมินการมีสว่นร่วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ด้าน 
ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการศิษย์เก่า       
ปีการศึกษา 2562 โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมนิการมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา            
อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กําหนดไว้ เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม พบว่า ทุกกลุ่ม           
ที่ประเมินการมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา อยู่ในระดับมาก และผา่นเกณฑ์               
การประเมินที่กําหนดไว้ 
  4.3  ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง 4 งาน ได้แก่             
งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไป ตามความคิดเห็นของครู 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการศิษย์เก่า และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 
โดยรวมทุกกลุม่ที่ประเมินคณุภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง 4 งาน อยู่ในระดับมาก สูงกว่า
เกณฑ์ที่กําหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมือ่พิจารณาแต่ละกลุ่ม พบว่า ทุกกลุม่ที่ประเมินการมีส่วน
ร่วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา อยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กําหนดไว้ 
   4.4  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนวัดคลองนาพง ปีการศึกษา 2562 พบว่า ทุกมาตรฐานมีคณุภาพ            
อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กําหนดไว้ 
  4.5  ผลการประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการศิษย์เก่า 
และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทีม่ีต่อการดําเนินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดคลองนาพง ปีการศึกษา 2562 โดยรวมทุกกลุ่ม         
ที่ประเมิน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กําหนดไว้ เมื่อพิจารณา           
แต่ละกลุ่ม พบว่า ทุกกลุ่มที่ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด     
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