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  โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
   สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2564 
ผู้รายงาน : นายธันว์  ข าทอง 
หน่วยงาน : โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
   สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
ปีการศึกษา : 2564 

บทคัดย่อ 
 

การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 1) เพ่ือประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) โครงการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร  สมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2564 2) เพ่ือประเมิน
กระบวนการ (Process Evaluation) โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียน
โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร  
สมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2564 3) เพ่ือประเมินผลผลิต (Output Evaluation) โครงการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร  สมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2564 4) เพ่ือประเมินผลลัพธ์ 
(Outcome Evaluation) โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียนโรงเรียน
กระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร  สมุทรสงคราม 
ปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบการประเมิน IPOO Model ประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน ำเข้ำ 
(Input Evaluation) ด้านกระบวนกำร (Process Evaluation) ด้ำนผลผลิต (Output Evaluation) และ
ด้ำนผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) 

กลุ่มประชากรที่ใช้ คือ ครู จ านวน 105 คน และนักเรียน จ านวน 2,063 คน เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมินโครงการ ประกอบด้วย แบบประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 
ของนักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2564 จ านวน 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบประเมินก่อนเริ่มด าเนิน
โครงการ เป็นแบบประเมินด้านปัจจัยน าเข้า ( Input Evaluation) ฉบับที่ 2 แบบประเมินระหว่าง 
ด าเนินโครงการ เป็นแบบประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ฉบับที่ 3 และฉบับที่ 4  
เป็นแบบประเมินหลังสิ้นสุดการด าเนินโครงการ โดยฉบับที่ 3 เป็นแบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  8 ประการ ส าหรับประเมินด้ านผลผลิต (Output Evaluation) และฉบับที่  4  
เป็นแบบประเมินด้านผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย  
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ 

สรุปผลการประเมิน 
 ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียนโรงเรียน
กระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปี
การศึกษา 2564  ใน 4 ด้าน ปรากฏผล ดังนี้ 



ข 
 

 1. ด้านปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 
ของนักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด 

2. ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
8 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมมีระดับการด าเนินการอยู่ในระดับ
มากที่สุด 

3. ด้ำนผลผลิต (Output Evaluation) โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 
ของนักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมนักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ทั้ง 8 ประการ ได้แก่ 1) รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้  
5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการท างาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ อยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม (ร้อยละ 90.62) สูงกว่าค่าเป้าหมายระดับคุณภาพดีขึ้นไป (ร้อยละ 80) ที่ก าหนดไว้ 

4. ด้านผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 
ของนักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรสาครสมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าส าคัญ : การประเมินโครงการ, คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ, IPOO Model 


