ก

ชื่อผลงาน

: การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ปีการศึกษา 2559
ลักษณะผลงาน : การประเมินโครงการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
ผู้ประเมิน
: ว่าที่ร้อยตรี วชิรพันธุ์ บุญณมี
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ปีพุทธศักราช : 2559

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นอนุ บ าลภู เ ก็ ต ปี ก ารศึ ก ษา 2559 ครั้ ง นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบทของโครงการตามตัวชี้วัดระดับความต้องการจาเป็น และระดับความ
เป็นไปได้ของโครงการ ประเมินปัจจัยนาเข้าของโครงการ ตามตัวชี้วัดร้อยละหรือจานวนบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในโครงการ และร้อยละของงบประมาณ ประเมินกระบวนการของโครงการตามตัวชี้วัดร้อย
ละของกิจกรรมที่ดาเนินการ และ ร้อยละของการติดตามโครงการ และประเมินผลผลิตของโครงการ
ตามตัวชี้วัดความรู้ความเข้าใจเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มขึ้น และตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ
โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครู/
กรรมการสถานศึกษา จานวน 80 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จานวน 320 คน และ
ผู้ปกครอง จานวน 302 คน รวม 702 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบไปด้วย
แบบสอบถาม จานวน 4 ฉบับ แบบทดสอบ จานวน 1 ฉบับ แบบสัมภาษณ์ จานวน 3 ฉบับ และแบบ
บันทึกข้อมูล จานวน 2 ฉบับ รวมทั้งสิ้น จานวน 10 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติ
พื้นฐาน ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอ้างอิงใช้ t-test แบบไม่อิสระ
ซึ่งผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้
ผลกำรประเมิน โดยภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ประเด็น พบว่า ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็ น เรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่
ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ บริบท และผลผลิต ผลการประเมินรายประเด็นและตัวชี้วัด สรุปได้ดังนี้

ข

1. ผลกำรประเมินบริบท พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาเป็น
รายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัด ระดับความต้องการจาเป็นผ่า นเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุ ด
ส่วนตัวชี้วัดระดับความเป็นไปได้ของโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก
2. ผลกำรประเมินปัจจัยนำเข้ำ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณา
เป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ร้อยละหรือจานวน
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 และร้อยละของงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 100
3. ผลกำรประเมินกระบวนกำร พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ตัวชี้วัดเมื่อพิจารณา
เป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ร้อยละของกิจกรรม
ที่ดาเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100 และร้อยละของการติดตามโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
4. ผลกำรประเมินผลผลิต พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 5 ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาเป็น
รายตัวชี้วัด พบว่า ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ ความรู้ ความเข้าใจเรื่องคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน หลังจากเข้าร่วมโครงการมีคะแนนเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และผ่ า นเกณฑ์ การประเมิ น อยู่ ใ นระดับ มากที่สุ ด ความพึ งพอใจของผู้ เกี่ย วข้ อง พบว่า มีค วาม
เหมาะสมและผ่ านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายตัว ชี้วัด พบว่า ทุกตัว ชี้วัดผ่ านเกณฑ์การ
ประเมิน เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ความพึงพอใจของครู /กรรมการสถานศึกษา ความพึง
พอใจของผู้ปกครอง และความพึงพอใจของนักเรียน

ข้อเสนอแนะ
1. การประเมินโครงการโดยภาพรวม ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นและทุกตัวชี้วัด
จึงควรดาเนินโครงการนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้บริหาร ครู และครูผู้รับผิดชอบ ควรนาผลการ
ประเมินครั้งนี้ไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการให้มีความหลากหลาย น่าสนใจ
ยิ่งขึ้น
2. จากผลการประเมินที่พบว่า ประเด็นด้านบริบท ตัวชี้วัดระดับความต้องการจาเป็น
รายการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ในการแก้ไขปัญหาด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น ควรสร้างเครือข่ายให้ผู้ปกครอง ชุมชน และ
สังคมเข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมากยิ่งขึ้น และ
ได้ตระหนักถึงความสาคัญ ของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของ
นักเรียน
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3. จากผลการประเมินที่พบว่า ประเด็นด้านผลผลิต ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพิ่มขึ้น ด้านซื่อสัตย์สุจริต และด้านมีวินัย มีค่าความต่างเฉลี่ยเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด ดังนั้น ควรกาหนด
กิจกรรมที่พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านด้านซื่อสัตย์สุจริต และด้านมีวินัยของนักเรียนมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดไว้

