โครงการพัฒนาคุ ณธรรม จริ ยธรรมที่ดีงามของนักเรี ยน โรงเรี ยนบ้านควนอินทนิ น
งาม ปี การศึกษา 2562
ผู้รายงาน นายศุภพงค์ คงอ่อนศรี ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านควนอินทนินงาม
ปี ทีร่ ายงาน ปี การศึกษา 2562
ชื่อเรื่อง

บทสรุ ป
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมที่ดีงามของนักเรี ยน โรงเรี ยนบ้าน
ควนอินทนิ นงาม ปี การศึกษา 2562 ในครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อ ประเมินสภาพแวดล้อม ประเมิน
ปั จจัยนาเข้า ประเมิ นกระบวนการของโครงการ และประเมิ นผลผลิ ตของโครงการ โดยประยุกต์
รู ปแบบการประเมินแบบซิ ปป์ (CIPP Model) ของ สตัฟเฟิ ลบีม (Stufflebeam) มาใช้ในการประเมิน
ครั้งนี้ กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนชั้น ป.3 - ป.6 ทุกคน
จานวน 65 คน ผูป้ กครองนักเรี ยนชั้น ป.3 - ป.6 จานวน 54 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จานวน 7 คน และประชากรครู จานวน 12 คน และมีคาถามปลายเปิ ด จานวน 7 ฉบับ ทุกฉบับมีการ
ตรวจสอบคุ ณภาพของเครื่ องมือ ได้ค่าความเชื่ อมัน่ ระหว่าง .88 - .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินพบว่า
1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมที่ดีงาม ของนักเรี ยน โรงเรี ยนบ้าน
ควนอินทนินงาม ปี การศึกษา 2562 ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการก่อนการดาเนิ นโครงการพัฒนา
คุณธรรม จริ ยธรรมที่ดีงาม ของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านควนอินทนินงาม ปี การศึกษา 2562 ตามความ
คิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู พบว่า ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสู งกว่า
เกณฑ์ที่กาหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินและเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มผูป้ ระเมิน
พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( X = 4.73, S.D. = .09)
ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่ วนครู มีความคิดเห็ นโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ ย (= 4.52,  = .25) ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิ นทั้ง
ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วดั
2. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมที่ดีงาม ของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้าน
ควนอินทนินงาม ปี การศึกษา 2562 ด้านปั จจัยนาเข้า (Input) ของโครงการก่อนการดาเนิ นโครงการ
พัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมที่ดีงาม ของนักเรี ยน โรงเรี ยนบ้านควนอินทนิ นงาม ปี การศึกษา 2562

ตามความคิดเห็ นของครู พบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ ย (=4.41,  =.11) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนน
รวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินและเมื่อพิจารณารายตัวชี้ วดั แต่ละด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยสู งเท่ากัน
2 ด้านได้แก่ ด้านความพอเพี ยงของงบประมาณ (= 4.58, =.21) อยู่ในระดับมากที่ สุ ด และด้าน
ความพร้อมด้านบุคลากร(= 4.58,  =.29) อยูใ่ นระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมา
คือ ด้านความเหมาะสมการบริ หารจัดการ(=4.50, = .17 )อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิ น และตัวชี้ วดั ที่ มีค่ าเฉลี่ ยต่ าสุ ดคื อ ด้านหน่ วยงานที่ สนับสนุ นโครงการ มี ค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด
(=4.08,  =.21) อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิ น ได้คะแนนรวมเฉลี่ ย 15 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วดั
3. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมที่ดีงาม ของนักเรี ยน โรงเรี ยนบ้าน
ควนอิ น ทนิ น งาม ปี การศึ ก ษา 2562 ด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการพัฒ นาคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรมที่ดีงาม ของนักเรี ยน โรงเรี ยนบ้านควนอินทนิ นงาม ปี การศึกษา 2562 ตามความคิดเห็น
ของนักเรี ยน ครู และผูป้ กครอง พบว่า ทั้งสามกลุ่ มที่ ประเมิ นมี ค่าเฉลี่ ยสู งกว่าเกณฑ์ที่ กาหนด ได้
คะแนนรวมเฉลี่ ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิ นและเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ มผูป้ ระเมิ นพบว่า ครู มีความ
คิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย (=4.53, = .11) ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิ น ส่ วนผูป้ กครองมี ความคิ ดเห็ นโดยรวมมี ค่ าเฉลี่ ย ( X = 4.49, S.D.= .11) ในระดับมาก ได้
คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และนักเรี ยนมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ ย ( X =4.48,
S.D.= .10) ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็น
ตัวชี้วดั
4. ผลการประเมินด้านผลผลิต จาแนกเป็ น
4.1 ระดับการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมที่ดีงามของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านควนอิน
ทนิ นงาม ปี การศึกษา 2562 ตามความคิ ดเห็ นของครู ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบว่าทั้งสามกลุ่มที่ ประเมิ นมี ค่าเฉลี่ ยสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ ย 15 ผ่าน
เกณฑ์การประเมินและเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มผูป้ ระเมินพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( X = 4.55, S.D. = .10) ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ส่ วนครู มีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 4.54, = .09) ในระดับมากที่สุด ได้
คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และผูป้ กครองมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ ย ( X =
4.53, S.D. = .09) ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และ ทั้งภาพรวม
และทุกประเด็นตัวชี้วดั

4.2 การพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมที่ดีงาม ของนักเรี ยน โรงเรี ยนบ้านควนอินทนิ น
งาม ปี การศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของครู ผูป้ กครอง พบว่า ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสู งกว่า
เกณฑ์ที่กาหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิ น และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มผูป้ ระเมิ น
พบว่า ผูป้ กครองมีความคิดเห็ น โดยรวมมีค่าเฉลี่ ย ( X = 4.47, S.D. = .08) ในระดับมาก ได้คะแนนรวม
เฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และครู มีความคิดเห็ นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 4.45,  = .09) ในระดับ
มาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนด โดย
ภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้ วดั ที่ประเมินสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน
4.3 คุ ณลักษณะอันพึ งประสงค์ของนัก เรี ย น โรงเรี ยนบ้านควนอิ นทนิ นงาม ปี
การศึกษา 2562 พบว่า โดยภาพรวมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนทั้ง 8 ประการ อยูใ่ นระดับ
ดี มาก ร้ อยละ 96.27 และเมื่ อพิจารณาเป็ นรายคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่า คุ ณลักษณะอันพึ ง
ประสงค์ รั กชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด ร้ อยละ 99.31 รองลงมา ได้แก่ คุ ณลักษณะอันพึ ง
ประสงค์ อยู่อย่า งพอเพี ยง มี ค่ า เฉลี่ ย ร้ อยละ 99.07 ส่ วนคุ ณลักษณะอันพึ งประสงค์มุ่ งมัน่ ในการ
ทางาน มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่าสุ ด ร้อยละ 93.52 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.4 ความพึ งพอใจในโครงการพัฒ นาคุ ณธรรม จริ ย ธรรมที่ ดี งาม ของนัก เรี ย น
โรงเรี ยนบ้านควนอินทนินงาม ปี การศึกษา 2562 พบว่า โดยรวมทั้งสี่ กลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสู งกว่า
เกณฑ์ที่กาหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผูป้ ระเมินพบว่า
กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด (  = 4.56, S.D. = .17 ) อยู่ในระดับมาก
ที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มครู (= 4.54,  = .27 ) อยู่ในระดับมากที่สุด ส่ วนกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด คือ
กลุ่มนักเรี ยน และกลุ่ม ผูป้ กครอง (  = 4.49, S.D. = .16) อยูใ่ นระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินทุก
ประเด็นตัวชี้วดั ที่ประเมิน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลการประเมินไปใช้
1.1 ควรดาเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมที่ดีงามของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้าน
ควนอินทนิ นงาม ปี การศึกษา 2562 อย่างต่อเนื่ อง เพื่อนาไปสู่ คุณธรรมจริ ยธรรมที่ ดีงามนักเรี ยน
อย่างยัง่ ยืน
1.2 ควรมี ก ารขยายผลการด าเนิ น งานโครงการให้ ผูม้ ี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งมี ส่ ว นร่ ว ม
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง

2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการประเมินครั้งต่ อไป
2.1 ควรมี ก ารประเมิ น โครงการต่ า งๆ ทุ ก โครงการที่ โ รงเรี ย นด าเนิ น การโดย
ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินอื่นๆ ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และสารสนเทศที่ตอ้ งการคาตอบ
2.2 ควรศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จโครงการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมที่ดีงาม
ของนักเรี ยนโดยใช้กระบวนการที่หลากหลาย
2.3 ควรมีการประเมินโครงการในระดับองค์รวมของสถานศึกษาโดยประยุกต์ใช้
รู ปแบบการประเมินของซิ ปป์ (CIPP Model)

