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ชื่อเรื่อง     รายงานการประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ด้วยพลงัความร่วมมือของครู 
     และบุคลากร โรงเรียน ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1  ด้วยรูปแบบ POWER Model 
ชื่อผู้ประเมิน  ฌานชินะ ฌาณวุฒิ 
ต ำแหน่ง    ผู้อ านวยการสถานศึกษาช านาญการ 
ระยะเวลำท่ีประเมิน  ปีการศึกษา 2562 
 
 การประเมินโครงการพัฒนาแหลง่เรียนรู้ด้วยพลังความร่วมมือของครูและบุคลากร โรงเรียน 
ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1  ด้วยรูปแบบ POWER Model มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท (Context) 
ประเมินปจัจัย (Input) ประเมินกระบวนการ (Process) ประเมินผลผลิต (Product) ประเมินผล
กระทบ (Impact) ประเมินประสิทธิผล (Effectiveness) ประเมินความยั่งยืน (Sustainability) และ
ประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability) ของโครงการโดยน ารปูแบบการประเมิน CIPPIEST 
ของ Daniel L. Stufflebeam มาประยุกต์ใช้ในการประเมนิครั้งนี้ โดยมีการด าเนินงานตามแนวทาง 
‘5ร’ คือ ร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมท า ร่วมสรปุงาน และร่วมรบัผลส าเรจ็ ด้วยพลังของทุกคน 5 ประการ คือ 
การร่วมคิดด้วยพลงัความคิด (Perception : P) การร่วมใจด้วยพลังใจ (Obey : O) การร่วมท าด้วย
พลังการจัดการ (Work : W) การร่วมสรปุงานด้วยพลังปัญญา (Evaluation : E) และ การร่วมรบั
ผลส าเร็จของงานด้วยพลงัปิติ (Receive : R) ประชากรคือกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียน ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 77 
คน  กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงโดยใช้ตารางของ Krejcie & Morgan จ านวน 64  
คน ประกอบด้วยครูและบุคลากร จ านวน  7  คน ผู้ปกครองนักเรียน  จ านวน 28 คน นักเรียน เฉพาะ
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 - 6 จ านวน 23 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  จ านวน 7 คน 
(ยกเว้นครูและผูบ้รหิาร) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 6 ฉบับ หาความเช่ือมั่นโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของ            
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
     ผลการประเมินในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยสรปุ
เป็นรายด้าน ได้ดังนี ้
 ด้านบริบท (Context) พบว่า โครงการมสีอดคล้องกบันโยบายและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
สอดคล้องกบัปัญหาและความต้องการของโรงเรียน  สอดคล้องกบัปญัหาและความต้องการของ
ผู้ปกครองและชุมชน และสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของนักเรียน  
 ด้านปัจจัย (Input) พบว่า ด้านการบรหิารจัดการ อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ส่วนด้านบุคลากร 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก   
 ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า ข้ันการวางแผน ข้ันการด าเนินการ ข้ันประเมินและ
สรปุผล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สุด ส่วนข้ันปรับปรงุและรายงานผล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก  
 

ก 



 
 

 ด้านผลผลิต (Product) พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทีส่ดุทุกด้าน เรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ย คือ การร่วมท าด้วยพลังการจัดการ (Work : W) การร่วมคิดด้วยพลงัความคิด (Perception : 
P) การร่วมสรปุงานด้วยพลงัปญัญา (Evaluation : E) การรว่มใจด้วยพลังใจ (Obey : O) และการ
ร่วมรบัผลส าเรจ็ของงานด้วยพลังปิติ (Receive : R) 
 ด้านผลกระทบ (Impact) พบว่ามผีลกระทบเชิงบวกต่อครู นักเรียน ชุมชน และโรงเรียน 
โดยนักเรียนมีสถานทีส่ าหรบัจัดกจิกรรมต่างๆ, ครมูีการจดัการเรียนการสอนที่มปีระสิทธิภาพ เนื่องจากมี
แหล่งเรียนรู้, โรงเรียนได้รบัการยอมรบัจากชุมชน และชุมชนส่งบุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนนี้เพิม่
มากขึ้น 
  ด้านประเมินประสิทธิผล (Effectiveness) พบว่า ครูและบคุลากรให้ความร่วมมือท างาน
ด้วยพลังการจัดการ  ครูและบุคลากรใช้พลังความคิดในการร่วมคิด วางแผนและแกป้ัญหา  ครูและ
บุคลากรมีพลังใจในการร่วมใจท างานด้วยความเต็มใจ  ครูและบุคลากรใช้พลังปัญญาในการร่วมสรุป
งาน  และครูและบุคลากรมีพลังปิตริ่วมรับผลส าเรจ็ของงานด้วยความภูมิใจ  
 ด้านความยัง่ยืน (Sustainability) พบว่าคณะครูและบุคลากรมีความภูมิใจกบัความส าเรจ็
ของงานทุกอย่าง  คณะครูและบุคลากรให้ความร่วมมือในการท างานอย่างต่อเนื่อง  คณะครูและ
บุคลากรรบัผิดชอบในการสรปุผลอย่างสม่ าเสมอ  คณะครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการคิดและ
วางแผนอย่างสม่ าเสมอ  และ คณะครูและบุคลากรมีความเต็มใจในการท างานอย่างเต็มที่  
 ด้านการถ่ายทอดสง่ต่อ (Transportability) พบว่าโรงเรียนได้สร้างเครือข่ายการด าเนินงาน
กับหน่วยงานอื่น โรงเรียนได้เผยแพร่ผลงานด้านแหล่งเรยีนรู้ ม ีโรงเรียนได้รบัรางวัลด้านการบริหาร
สถานศึกษา และมีสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นมาศึกษาดูงานที่โรงเรียน   
 ส าหรับผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อโครงการ พบว่า นักเรียนมีความ 
พึงพอใจในประเด็นการปรับปรงุซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 103/26 (อาคารไม้ 3 ห้องเรียน) 
เป็นหอ้งฝึกวิชาชีพ ห้องสหกรณ์ และ ห้องแสดงผลงานนักเรียน, การปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน
แบบ สปช.102/26 (อาคารปูนช้ันเดียว) เป็นห้องเรียนระดบัช้ัน ป.1-ป.6 และการจัดหาโต๊ะแสตนเลส
ไว้ในโรงอาหาร เพื่อให้นกัเรียนนั่งรับประทานอาหาร  มกีารปรับปรงุซอ่มแซมอาคารเรียนแบบ              
ซ.๐๐๑ (อาคารธุรการ), การปรบัปรุงหอ้งผู้บริหารเดิมเป็นหอ้งเรียนระดบัช้ันอนุบาล และการปรับปรงุ
ซ่อมแซมโรงอาหาร โดยทาสีใหม่ ปกูระเบื้องและติดตั้งพัดลมระบายอากาศ   
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