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ช่ือเร่ือง   รายงานการประเมินโครงการพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
    เพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะจิตสาธารณะของนกัเรียนโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา 

ปีการศึกษา 2563 
ผู้รายงาน นายเพลิง  ขุนชิต 
ปีที่รายงาน ปีการศึกษา  2563 
 

บทสรุป 
 

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้                 
เพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะจิตสาธารณะของนกัเรียนโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ปีการศึกษา  2563  
ในครั้ งน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดลอ้ม  ประเมินด้านปัจจยัน าเขา้  ประเมินด้าน
กระบวนการ  และประเมินดา้นผลผลิตของโครงการ  โดยประยุกต์รูปแบบการประเมินแบบซิปป์  
(CIPP Model)  ของสตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam)  มาใชใ้นการประเมินในครั้ งน้ีกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ใน
การประเมินครั้ งน้ี ประกอบด้วย กลุ่มตวัอย่างนักเรียน จ านวน 168 คน กลุ่มตวัอย่างครู จ านวน       
20  คน  กลุ่มตวัอย่างผูป้กครองนกัเรียน  จ านวน  168  คน  กลุ่มตวัอย่างคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน 7 คน  และคณะกรรมการด าเนินโครงการศึกษาจากประชากร จ านวน 5 คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  แบบสอบถามที่มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)  5  ระดบั  และขอ้ค าถามแบบปลายเปิด จ านวน 7 ฉบบั มีการตรวจสอบ
คณุภาพของเคร่ืองมือทุกฉบบั ไดค้่าความเช่ือมัน่  ระหว่าง 0.880 – 0.983 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล  ไดแ้ก่ คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงมาตรฐาน  ผลการประเมินสรุปไดด้งัน้ี   

1.   ผลการประเมินดา้นสภาพแวดลอ้มของโครงการพฒันาบรรยากาศ และส่ิงแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้  เพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะจิตสาธารณะของนกัเรียนโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา 
ปีการศึกษา 2563  ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและครู โดยประเมิน 
4 ดา้น คือ ดา้นความตอ้งการ/ความจ าเป็น ดา้นความเหมาะสมของวตัถุประสงคโ์ครงการ ดา้นความ
สอดคล้องกับนโยบาย  และด้านความเป็นไปได้ของโครงการ  โดยภาพรวม  พบว่า  มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สุด ( X  = 4.79, S.D.= .41 และ X  = 4.85, S.D.= .40) ไดค้ะแนนรวม 15  
คะแนน ผ่านเกณฑภ์าพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน 
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2. ผลการประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้  เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา                  
ปีการศึกษา 2563  ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการด าเนินโครงการ โดยประเมิน 5 ดา้น  คือ  ความ
พร้อมของบุคลากร  งบประมาณ  วสัดุ  อุปกรณ์และสถานที่  การบริหารจดัการ และหน่วยงานที่
สนับสนุนโครงการ  พบว่า  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.68,  σ.=.47)  ได้คะแนน
รวมเฉล่ีย  15  คะแนน  ผ่านเกณฑภ์าพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน 
 3.  ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการพฒันาบรรยากาศ และส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา           
ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของนกัเรียน ครูและผูป้กครอง โดยประเมิน 4 ดา้น คือ การวางแผน 
(P) การด าเนินการ (D) การติดตามและประเมินผล (C) และการน าผลการประเมินมาปรับปรุง/
พฒันา (A) ภาพรวม พบว่า  ปฏิบตัิอยู่ในระดบัมากที่สุด ( X  = 4.89, S.D. = .57)  ได้คะแนนรวมเฉล่ีย 
20  คะแนน   ผ่านเกณฑภ์าพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน  
 4.  ผลการประเมินดา้นผลผลิต   

      4.1 ผลการประเมินดา้นผลผลิต  คุณภาพการพฒันาบรรยากาศ และส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  เพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะจิตสาธารณะของนกัเรียนโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ปี
การศึกษา 2563  ตามความคิดเห็นของนกัเรียน ครูและผูป้กครอง โดยภาพรวม พบว่า มีการปฏิบตัิอยู่
ในระดบัมากที่สุด ( X  = 4.91, S.D. = .32) ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 15  คะแนน ผ่านเกณฑภ์าพรวมและทกุ
ประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน 

 4.2. ผลการประเมินดา้นผลผลิต คุณภาพของบรรยากาศ และส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้  เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียน นิคมควนขนุนวิทยา                   
ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครูและผูป้กครอง โดยภาพรวมการปฏิบตัิอยู่ใน
ระดบัมากที่สุด ( X  = 4.93, S.D.= .27)  ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 10 คะแนน ผ่านเกณฑภ์าพรวมและทุก
ประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน  

 4.3 ผลการประเมินด้านผลผลิต  คุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียน   
นิคมควนขนุนวิทยา ปีการศึกษา 2563  ตามความคิดเห็นของ ครูและผูป้กครอง  โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบตัิอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.90, S.D.= .37) ได้คะแนน  รวมเฉล่ีย 15 คะแนน  ผ่านเกณฑ์
ภาพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน   
 4.4 ผลการประเมินด้านผลผลิต  ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการพัฒนา
บรรยากาศ และส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลกัษณะจิตสาธารณะของนกัเรียน
โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผูป้กครอง และ
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.94, 
S.D.= .25) ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 10 คะแนน ผ่านเกณฑภ์าพรวม และทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน 

  
ข้อเสนอแนะ  
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการประเมินไปใช้    

1. โรงเรียนควรน าผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดที่ควรพฒันาเพื่อ
ก าหนดรูปแบบและแนวทางในการพัฒนารายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเ อ้ือต่อการเรียน เ พ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียน ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

2. โรงเรียนอ่ืน ๆ ที่มีขนาดและบริบทหรือสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับโรงเรียน             
นิคมควนขนุนวิทยา ควรน ารูปแบบ วิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ  ในโครงการไปประยุกต์ใช้ในการ
พฒันาประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ของครู เพราะจะท าให้คุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียน
เกิดการพฒันาไปในทิศทางท่ีดีขึ้น    

3. ควรน าผลการประเมินโครงการเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกับการจดัการศึกษา เช่น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  ได้รับทราบเพื่อให้การสนบัสนุน และเผยแพร่ 
อย่างกวา้งขวาง   

ข้อเสนอแนะส าหรับการประเมินโครงการหรือวิจัยคร้ังต่อไป   
1. ควรมีการประเมินโครงการระดับองคร์วมการจดัการศึกษาของโรงเรียน โดยรูปแบบ

การประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)   
2.  ควรมีการประเมินโครงการต่าง ๆ  ในระดับงานหรือกลุ่มงานย่อยของโรงเรียนทุก

โครงการ โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินอ่ืนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับวตัถุประสงค์               
ของขอ้มูล  และสารสนเทศท่ีตอ้งการค าตอบ   

3.   ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนกับผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศกัราช 2551 

4. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู                   
สู่คุณภาพผูเ้รียน 
 5.   ควรศึกษารูปแบบการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ระดบัมธัยมศึกษา 


