ก

ชื่อผลงาน

: การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของนักเรียน โรงเรียนบานเชี่ยวเหลียง ปการศึกษา 2557
ลักษณะผลงาน : การประเมินโครงการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่
ผูประเมิน
: วาที่รอยตรี ชรุณ สุนทรนนท
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเชี่ยวเหลียง
ปพุทธศักราช : 2557

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของนักเรียน โรงเรียนบานเชี่ยวเหลียง ปการศึกษา 2557 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินบริบทของ
โครงการตามตัวชี้วัดระดับความตองการจําเปน และระดับความเปนไปไดของโครงการ ประเมินปจจัย
นําเขาของโครงการ ตามตัวชี้วัดรอยละหรือจํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงการ และรอยละของ
งบประมาณ ประเมินกระบวนการของโครงการตามตัวชี้วัดรอยละของกิจกรรมที่ดําเนินการ และ
รอยละของการติดตามโครงการ และประเมินผลผลิตของโครงการตามตัวชี้วัดความรูความเขาใจเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค
เพิ่มขึ้น และตัวชี้วัดความพึงพอใจของผูเกี่ยวของที่มีตอโครงการ โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป
(CIPP Model) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ครู/กรรมการสถานศึกษา จํานวน 15 คน
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 จํานวน 70 คน และผูปกครอง จํานวน 56 คน รวม 141 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบไปดวย แบบสอบถาม จํานวน 4 ฉบับ แบบทดสอบ
จํานวน 1 ฉบับ แบบสัมภาษณ จํานวน 3 ฉบับ และแบบบันทึกขอมูล จํานวน 2 ฉบับ รวม 10 ฉบับ
สถิติ ที่ใช ในการวิเ คราะห ขอมูล คือ สถิติ พื้น ฐาน ซึ่งได แก คาร อยละ คาเฉลี่ ย และคาเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน สถิติอางอิงใช t-test แบบไมอิสระ ซึ่งผลการประเมินโครงการสรุปไดดังนี้
ผลการประเมิน โดยภาพรวม พบวาผานเกณฑการประเมิน เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น
พบว า ตั ว ชี้ วั ด ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ทุ ก ประเด็ น เรี ย งตามลํ า ดั บ จากมากไปหาน อ ย ได แ ก
ปจจัยนําเขา กระบวนการ บริบท และผลผลิต ผลการประเมินรายประเด็นและตัวชีว้ ัด สรุปไดดังนี้
1. ผลการประเมินบริบท พบวา ผานเกณฑการประเมินทั้ง 2 ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาเปน
รายตัวชี้วัด พบวา ตัวชี้วัดระดับความตองการจําเปนผานเกณฑการประเมินอยูในระดับมากที่สุ ด
สวนตัวชี้วัดระดับความเปนไปไดของโครงการผานเกณฑการประเมินอยูในระดับมาก
2. ผลการประเมินปจจัยนําเขา พบวา ผานเกณฑการประเมินทั้ง 2 ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณา
เปนรายตัวชี้วัด พบวา ทุกตัวชี้วัดผานเกณฑการประเมินอยูในระดับมากที่สุด คือ รอยละหรือจํานวน
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงการ คิดเปนรอยละ 100 และรอยละของงบประมาณ คิดเปนรอยละ 100
3. ผลการประเมินกระบวนการ พบวา ผานเกณฑการประเมินทั้ง 2 ตัวชี้วัดเมื่อพิจารณา
เปนรายตัวชี้วัด พบวา ทุกตัวชี้วัดผานเกณฑการประเมินอยูในระดับมากที่สุด คือ รอยละของกิจกรรม
ที่ดําเนินการ คิดเปนรอยละ 100 และรอยละของการติดตามโครงการ คิดเปนรอยละ 100
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4. ผลการประเมินผลผลิต พบวา ผานเกณฑการประเมินทั้ง 5 ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาเปน
รายตัวชี้วัด พบวา ทุกตัวชี้วัดผานเกณฑการประเมิน คือ ความรู ความเขาใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
และคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ข องนั ก เรี ย น หลั ง จากเข า ร ว มโครงการมี ค ะแนนเพิ่ ม ขึ้ น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติและผานเกณฑการประเมินอยูในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ
พบวา มีความเหมาะสมและผานเกณฑการประเมิน เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด พบวา ทุกตัวชี้วัดผาน
เกณฑการประเมิน เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ความพึงพอใจของครู/กรรมการสถานศึกษา
ความพึงพอใจของผูปกครอง และความพึงพอใจของนักเรียน

ขอเสนอแนะ
1. การประเมินโครงการโดยภาพรวม ผานเกณฑการประเมินทุกประเด็นและทุกตัวชี้วัด
จึงควรดําเนินโครงการนี้ตอไปอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ผูบริหาร ครู และครูผูรับผิดชอบ ควรนําผลการ
ประเมินครั้งนี้ไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการใหมีความหลากหลาย นาสนใจ
ยิ่งขึ้น
2. จากผลการประเมินที่พบวา ประเด็นดานบริบท ตัวชี้วัดระดับความตองการจําเปน
รายการเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน และสังคม ในการแกไขปญหาดานคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ดังนั้น ควรสรางเครือขายใหผูปกครอง ชุมชน และสังคม
เข ามามีบ ทบาทในการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาคุณ ธรรม จริ ย ธรรม เพื่ อ เสริ ม สร า งคุ ณ ลั ก ษณะอัน พึ ง
ประสงคของนักเรียนมากยิ่งขึ้น และไดตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการแกไขปญหา
ดานคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
3. จากผลการประเมินที่พบวา ประเด็นดานผลผลิต ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค
เพิ่มขึ้น ดานอยูอยางพอเพียง และดานรักความเปนไทย มีคาความตางเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนอยที่สุด ดังนั้น
ควรกําหนดกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคดานอยูอยางพอเพียง และดานรักความ
เปนไทยของนักเรียนมากยิ่งขึ้น เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจถึงแนวทางการปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความตระหนักถึงคุณคาทางวัฒนธรรมไทยที่แสดงออกถึง
ความเปนไทย

