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การประเมิ น โครงการในครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่อประเมิ นผลโครงการส่ งเสริ มการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจัด การและการเรี ย นการสอน โรงเรี ย นพระต าหนัก
สวนกุหลาบ มหามงคล ในปี การศึกษา 2556 ด้านบริ บท ด้านปั จจัยนาเข้า ประเมินระยะก่อน
ดาเนิ นโครงการ ด้านกระบวนการประเมินระหว่างดาเนิ นการและด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ
ด้านประสิ ทธิ ผล ด้านความยัง่ ยืน ด้านการถ่ายโยงความรู ้ ประเมินหลังดาเนิ นโครงการโดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกรรมการสถานศึกษา ครู ผสู้ อนและนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ที่เข้าร่ วม
โครงการ รวมทั้ง สิ้ น 327 คน น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ มาวิ เ คราะห์ ด้ ว ยค่ า ร้ อ ยละ ค่ า คะแนนเฉลี่ ย
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินพบว่า
1. การประเมิ นด้า นบริ บท ก่ อนดาเนิ นโครงการของกรรมการสถานศึกษาและครู ผูส้ อน
พบว่า หลักการ วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายของโครงการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของหน่ วยงาน/สั งคม เป้ าหมายและวัตถุ ประสงค์ของโครงการมี ความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับแนวคิดและแนวปฏิบตั ิของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ การกาหนดเป้ าหมาย
วิธีการดาเนิ นการและระยะเวลาดาเนินการ มีความเหมาะสมและปฏิบตั ิจริ งได้ การประสานงาน
ระหว่างบุคคลทาให้เกิดความร่ วมมือในการดาเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด
2. การประเมินด้านปั จจัยนาเข้า ก่อนเริ่ มโครงการของกรรมการสถานศึกษาและครู ผสู้ อน
พบว่ า มี ก ารสนับ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรได้รั บ การพัฒ นาความรู ้ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการและการเรี ยนการสอน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
3. การประเมินด้านกระบวนการ ระหว่างดาเนินโครงการของกรรมการสถานศึกษาและ
ครู ผสู้ อนพบว่า การประเมินผลการดาเนิ นโครงการและรายงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
4. การประเมินด้านผลผลิตหลังดาเนิ นโครงการของกรรมการสถานศึกษา ครู ผสู้ อนและ
นักเรี ยน พบว่า มีฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอน อย่างหลากหลาย เพียงพอ
และมีสื่อ นวัตกรรมที่พฒั นาขึ้นเองและจัดหารวบรวมเป็ นคลังสื่ อ สาหรับใช้ในการเรี ยนรู ้ มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด

5. การประเมินด้านผลกระทบ หลังดาเนิ นโครงการ ของกรรมการสถานศึกษา ครู ผสู้ อน
และนัก เรี ย น พบว่ า มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การด าเนิ น งานโครงการส่ ง เสริ ม การใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการและการเรี ยนการสอน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
6. การประเมินด้านประสิ ทธิ ผล หลังดาเนินโครงการของกรรมการสถานศึกษา ครู ผสู้ อน
และนักเรี ยนพบว่า มีการใช้ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เพื่อการเรี ยนการสอน อย่างคุ ม้ ค่า มีศูนย์การ
เรี ยนรู้ดว้ ย IT เป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนและผูส้ อน ที่สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
7. การประเมินด้านความยัง่ ยืน หลังดาเนิ นโครงการของกรรมการสถานศึกษา ครู ผสู้ อน
และนักเรี ยน พบว่า การส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการและการเรี ยน
การสอนเป็ นภารกิจที่สาคัญของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
8. การประเมิ นด้า นการถ่ า ยโยงความรู้ หลังดาเนิ นโครงการของกรรมการสถานศึ ก ษา
ครู ผสู้ อนและนักเรี ยนพบว่า มีผมู ้ าขอศึกษาดูงานการดาเนิ นงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการเผยแพร่ วิธีการที่ดีเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริ หารจัดการและการ
เรี ยนการสอนผ่านเว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

