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 การประเมินโครงการพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านควนมุด ปีการศึกษา  2563   
โดยใช้รูปแบบซิปป์(CIPP Model) ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 1)  เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม 
(Context Evaluation) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านควนมุด ปีการศึกษา  
2563  2)  เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โรงเรียนบ้านควนมุด ปีการศึกษา  2563  3)  เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงาน (Process 
Evaluation)การประเมินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านควนมุด ปีการศึกษา  
2563  4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation)การประเมินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โรงเรียนบ้านควนมุด ปีการศึกษา  2563  ได้แก่ (4.1) ความสามารถในการอ่าน การเขียนของ
นักเรียน  ปีการศึกษา  2563 (4.2) คุณภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุก
รายวิชาเพิ่มเติม  ปีการศึกษา  2563 (4.3) การเปรียบเทียบผลประเมินคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ทาง              
การเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกรายวิชาเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2562  กับปีการศึกษา  2563 
(4.4) ผลการทดสอบความสามารถในการอ่าน(Reading Test :  RT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1               
ปีการศึกษา  2563  (4.5) การประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test :  
NT)  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2563  (4.6) การประเมินความพึงพอใจของครู
และบุลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีต่อการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านควนมุด  ปีการศึกษา  2563 และ(4.7)การประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีต่อการดำเนินงานการประเมินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
โรงเรียนบ้านควนมุด ปีการศึกษา  2563   
            ประชากรท่ีใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  11 คน  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ไม่นับรวมผู้บริหาร 1 คน และครู 1 คน) 
ผู้ปกครอง  จำนวน  61 คน และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6  จำนวน 37 คน  รวมจำนวนท้ังส้ิน  
116  คน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน ได้แก่ ฉบับท่ี 1 แบบประเมินสภาพแวดล้อม (Context) ของ 
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โครงการ จำนวน 10 ข้อ  ฉบับท่ี  2  แบบประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการ  จำนวน 10  ข้อ  
ฉบับท่ี 3 แบบประเมินกระบวนการ(Process) ของโครงการ จำนวน 25 ข้อ ฉบับท่ี 4  แบบประเมินผล
ผลิต (Product) ของโครงการ ประกอบด้วย ฉบับท่ี 4.1 แบบบันทึกผลการประเมินความสามารถในการ
อ่าน  การเขียนของนักเรียน  ปีการศึกษา  2563 ฉบับท่ี 4.2 แบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุกรายวิชาเพิ่มเติม  ปีการศึกษา 2563 ฉบับท่ี 
4.3 แบบบันทึกผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ปีการศึกษา  2563 ฉบับท่ี 4.4 แบบบันทึกการเปรียบเทียบผลประเมิน
คุณภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกรายวิชาเพิ่มเติม ปีการศึกษา  
2562  กับปีการศึกษา 2563 ฉบับท่ี  4.5 แบบบันทึกผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถ
ในการอ่าน (Reading Test :  RT)  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา  2562 และปี
การศึกษา  2563  ฉบับท่ี  4.6 แบบันทึกผลการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (National Test :  NT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2562 และปี
การศึกษา  2563  ฉบับท่ี 5  แบบประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
โรงเรียนบ้านควนมุด  ปีการศึกษา  2563  จำนวน 10  ข้อ และฉบับท่ี 6 แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมี ต่อการดำเนินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   โรงเรียนบ้านควนมุด                 
ปีการศึกษา  2563  จำนวน 10  ข้อ   
            สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                 
ผลการประเมิน  พบว่า 
              1.  ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบท (Context) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  โรงเรียนบ้านควนมุด ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.50 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 ผ่านเกณฑ์การประเมินซึ่งกำหนดไว้ท่ีค่าเฉล่ีย 
3.50  ขึ้นไป  และมีความเหมาะสมท่ีจะดำเนินการต่อไป 
             2.  ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ( Input) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
โรงเรียนบ้านควนมุด ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.47 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.56  ผ่านเกณฑ์การประเมินซึ่งกำหนดไว้ท่ีค่าเฉล่ีย  3.50 
ขึ้นไป  และมีความเหมาะสมท่ีจะดำเนินการต่อไป 
             3.  ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
โรงเรียนบ้านควนมุด ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง  
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และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.51 ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 ผ่านเกณฑ์การประเมินซึ่งกำหนดไว้ที่ค่าเฉล่ีย  3.50 ขึ้นไป  ซึ่งมีความ
เหมาะสมผ่านเกณฑ์การประเมิน 
              4.  ผลการประเมินผลผลผลิต(Product) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียน
บ้านควนมุด ปีการศึกษา 2563  ซึ่งประกอบด้วย  7  ประเด็น  พบว่า   
                   4.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 73 คน ท่ีเข้าร่วม
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านควนมุด ปีการศึกษา 2563 มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน  อยู่ในระดับดีมาก จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 50.68 ระดับดีจำนวน 21  คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.77 และระดับพอใช้  จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 12.33 และระดับปรับปรุง จำนวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.22 โดยมีผลการประเมินระดับดีถึงดีมากในภาพรวมร้อยละ 79.45 ผ่านเกณฑ์               
การประเมินท่ีกำหนดไว้ในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 75     
                  4.2  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2563  มีค่าเฉล่ียในภาพรวมเท่ากับ 3.39 ผ่านเกณฑ์                
การประเมินท่ีกำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 3.00 ขึ้นไป โดยมีคะแนนเฉล่ียร้อยละในภาพรวมร้อยละ 84.80  
ผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีกำหนดไว้ที่คะแนนเฉล่ียร้อยละ 75  ขึน้ไป   
                  4.3  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6   ปีการศึกษา  2562  กับปีการศึกษา  2563 พบว่า ค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละรวม
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา  2563  มีค่าเฉล่ียร้อยละ  84.80 ค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละรวมทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา  2562  มีค่าเฉล่ียเท่ากับร้อยละ 81.57 ผลต่างคะแนนเฉล่ียเพิ่มขึ้น 
ในภาพรวมร้อยละ 3.23 ผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีกำหนดไว้ท่ีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 80 ขึ้นไป และมี
คะแนนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.00  ขึ้นไป   
                  4.4  ผลการทดสอบความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  1  ปีการศึกษา  2563  มีค่าเฉล่ียท้ัง 2  ด้านเท่ากับร้อยละ 76.66 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินท่ีกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ขึ้นไป  และสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศท่ีมีค่าเฉล่ียร้อยละ 
73.02 อยู่ร้อยละ 3.64  ผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ข้ึนไป  โดยในภาพรวม
มีค่าเฉล่ียเพิ่มขึ้นสูงกว่าปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 3.95 ผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีกำหนดไว้ไว้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3  ขึ้นไป 

       4.5  ผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3  ปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉล่ียท้ัง 2 ด้าน เท่ากับร้อยละ 46.80                
โดยมีค่าเฉล่ียสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2562 เฉล่ียร้อยละ 17.18 และสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศร้อยละ   
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2.83  ผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีกำหนดไว้ท่ีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าปีท่ีผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ขึ้นไป 
และสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 2  ขึ้นไป   

       4.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้าน         
ควนมุด  ปีการศึกษา  2563  โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.56 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.53 ผ่านเกณฑ์การประเมินซึ่งกำหนดไว้ที่ค่าเฉล่ีย  3.50 ขึ้นไป 

       4.7  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
โรงเรียนบ้านควนมุด ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.56      
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 ผ่านเกณฑ์การประเมินซึ่งกำหนดไว้ที่ค่าเฉล่ีย  3.50 ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

การประเมินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านควนมุด ปีการศึกษา 2563  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๓ 

******************************************************************************** 
ข้ำพเจ้ำ                            ต ำแหน่ง         

โรงเรียน                       ต ำบล               อ ำเภอ        จังหวัด                          
ได้รับเอกสำรกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร เกี่ยวกับการประเมินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
โรงเรียนบ้านควนมุด ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนบ้ำนควนมุด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช เขต ๓  ของนางสาวสุภัตร  พุทธานุกูล ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ วิทยฐำนะช ำนำญกำร
พิเศษ  โรงเรียนบ้ำนควนมุด อ ำเภอชะอวด  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๓ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

    ข้ ำพเจ้ ำได้ศึ กษำและมี ควำมเห็ นว่ ำ การประเมิน โครงการ พัฒ นาผลสัมฤทธิ์ท างการเรียน            
โรงเรียนบ้านควนมุด สำมำรถใช้ประโยชน์และคุ้มค่ำต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของโรงเรียนโดยมีข้อคิดเห็นและเสนอแนะดังนี้ 

คุณภาพของผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ 
     (   ) ควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำสำระของกำรประเมินโครงกำร 
     (   ) ควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
     (   ) ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
     (   ) กำรพิมพ์และจัดรูปเล่มที่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 

ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ 
     (   ) มีประโยชน์ต่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ หรือพัฒนำวิชำชีพด้ำนกำรศึกษำ 
     (   ) มีประโยชน์ต่อนักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
      

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
..................................................................................... ..................................................................................... 
............................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................. ............................................................. 
.................................................................................... ...................................................................................... 
                                                                                                                                              
                                            ลงชื่อ         ผู้ตอบรับ 
            (..........................................................) 
     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน........................... 
          ................../.........................../.................. 
 
 
 



 

 
 
 
            
 
ที่ ศธ ……………/.......                   โรงเรียน......................... หมู่ที่ ...                                                            
                                                                                      ต ำบล.................... อ ำเภอ............. 

              จังหวัดนครศรีธรรมรำช ................ 

                                                                    ………… มกรำคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   ตอบรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร  

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน……………………………………… 

อ้ำงถึง   หนังสือโรงเรียนบ้ำนควนมุด ศธ ๐๔๐๗๑.๐๔๔/ว ๘ ลงวันที ่๑๓  มกรำคม  ๒๕๖๕ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  นางสาวสุภัตร  พุทธานุกูล ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนควนมุด วิทยฐำนะ 
ช ำนำญกำรพิเศษ  โรงเรียนบ้ำนควนมุด  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 
จัดท ำผลงำนทำงวิชำกำรเพ่ือประกอบกำรขอก ำหนดต ำแหน่งและเลื่อนวิทยฐำนะเป็นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญและได้
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรมำยังโรงเรียนนั้น 

 ในกำรนี้ทำงโรงเรียน............... เห็นว่ำผลงำนทำงวิชำกำรดังกล่ำวมีประโยชน์และคุ้มค่ำต่อกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของโรงเรียนและจะน ำไปเผยแพร่เพ่ือประโยชน์ในกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนต่อไป ขอขอบคุณท่ำนเป็นอย่ำงสูงมำ ณ โอกำสนี้ 
 
   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

   

 
                                                                 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                        (....................................................) 
           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน.......................... 

 


	บ้านควนมุด
	บ้านควนมุด 1

