ข

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ชื่อเรือ่ ง

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
นักเรียนโรงเรียนบานเหมืองงา อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน
โรงเรียนบานเหมืองงา อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. ประเมินความเหมาะสมของโครงการ โดยการประยุกตใชวิธีการประเมินตามรูป แบบ
CIPP Model ของ Daniel L. Stufflebeam ในดานบริบทหรือสภาวะแวดลอม ดานปจจัยเบื้องตน
ดานกระบวนการ และดานผลผลิต
2. ประเมิน ผลที่เ กิด ขึ้น กับ นัก เรียนที่เ ข ารว มโครงการพัฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนบานเหมืองงา จากวัตถุประสงคของโครงการ 6 ขอ
ประกอบดวย 1) นัก เรียนมีวินัยความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องตนของศาสนาที่
ตนเองนับถือ 2) นักเรียนมีความซื่อสัตยสุจริต 3) นักเรียนมีความกตัญูกตเวที 4) นักเรียนมีความ
เมตตากรุณาเอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละเพื่อสวนรวม 5) นักเรียนมีความประหยัด รูจักใชทรัพยสิน
ของสวนตนและสวนรวมอยางคุมคา 6) นักเรียนภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาของภูมิปญญาไทย
นิยมไทยและดํารงไวซึ่งความเปนไทย
ประชากรที่ใชในการประเมินครั้ง นี้ ประกอบดวย คณะครู จํานวน 7 คน คณะกรรมการ
สถานศึก ษาขั้นพื้นฐานจํานวน 7 คน ผูป กครองนัก เรียนจํานวน 24 คน และนัก เรียนที่เ ขารวม
โครงการจํานวน 12 คน โดยการสุม แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนัก เรียนทั้ง หมด
รวมจํานวนประชากรทั้งหมด 50 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการประเมินโครงการ มี 3 ฉบับ คือ
ฉบับ ที่ 1 แบบบั นทึก การประชุม เกี่ยวกับ ขอมูล ดานบริบ ทหรือสภาวะแวดลอมของ
โครงการ สําหรับคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ดานปจจัยเบื้องตน
ดานกระบวนการ และดานผลผลิตของโครงการ สําหรับคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ผูปกครองนักเรียน ลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
และความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือขอเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับโครงการ
ฉบับ ที่ 3 แบบสัม ภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลการประเมินผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
สําหรับนักเรียนที่รวมโครงการ ลักษณะเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview)
3 ระดับ และความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือขอเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับโครงการ
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จากการประเมินการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
นักเรียนโรงเรียนบานเหมืองงา อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ทั้ง 4 ดาน คือดานบริบทหรือสภาวะแวดลอม
ดานปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการ ดานผลผลิต และการประเมินผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่เขารวม
โครงการ สรุปผลการประเมินโดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สรุ ป ผลการประเมิ น โครงการพั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และคุ ณ ลั ก ษณะ
ที่พึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนบานเหมืองงา ตามกรอบการประเมินทั้ง 4 ดาน
ดานบริบ ทหรือสภาวะแวดลอม ชุม ชนตองการใหทุก ฝายมีสวนรวมในการสงเสริมและ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักเรียน เพราะในปจจุบันนี้ ปญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมนับวา
เปนปญหาที่นาเปนหวงอยางยิ่ง โดยเฉพาะการสรางจิตสํานึกในการเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
ใหแกนักเรียนและเยาวชน สวนปญหาและความตองการของโรงเรียนคือ ตองการใหจัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่เนนการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และตองการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของเด็กนักเรียน
ที่ไมเ หมาะสมและไมพึง ปราถนา มีก ารกําหนดวัตถุป ระสงค เปาหมายมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับ สภาพปญ หา และความตองการ โดยการมีสวนรวมของทุก ฝายที่มีสวนเกี่ยวของ
ทั้ง ดานการระดมความคิด และระดมทรัพยากร มีก ารประชุม ชี้แจง สํารวจขอมูล ความตองการ
กําหนดผูรับผิดชอบ และกําหนดบทบาทหนาที่ไวพรอมสําหรับการดําเนินงาน
ดานปจจัยเบื้องตน ประกอบดวยความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม ความพรอมความเพียงพอ
ในดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานการจัดการ ดานวัสดุอุปกรณ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ตามทัศนะของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูปกครองนักเรียน ในภาพรวมมี
ความเหมาะสม ความพรอมและความเพียงพออยูในระดับมาก และเมื่ อพิจารณารายขอ ทั้ง 15
รายการ รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูรับผิดชอบโครงการมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง
ในการดํ า เนิ น งานตามโครงการ รองลงมาคื อ ผู รั บ ผิ ด ชอบโครงการมีค วามเหมาะสมในการ
ดําเนินงานตามโครงการ โรงเรียนมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ และกําหนด
บทบาทหนาที่ที่ชัดเจนเหมาะสมและเปนลายลักษณอักษรตามลําดับ สําหรับรายการที่มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุด คืองบประมาณที่ไดรับจัดสรรสําหรับโครงการเพียงพอตอการดําเนินงาน
ดานกระบวนการ ประกอบดวย ความเหมาะสมของกระบวนการในการดําเนินโครงการ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติในการวางแผนดําเนินงาน การประสานงานโครงการและกิจกรรม
การประชาสัมพันธ การติดตามประเมินผลและการปรับปรงการดําเนินงาน ตามทัศนะของคณะครู
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูปกครองนักเรียน ในภาพรวมมีความเหมาะสม อยูใน
ระดับมาก และเพื่อพิจารณารายขอ ทั้ง 15 รายการ รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ คณะครู นักเรียน
ผูปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสวนรวมในการแกไขปญหาในการดําเนินงาน
ตามโครงการ รองลงมาคือ มีการประชุมชี้แจงและปรึกษาหารือผูม ีสว นเกี่ยวของ เพื่อใชในการวางแผนใน
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การดําเนินงานตามโครงการ มีก ารกําหนดกิจ กรรมของโครงการไวอยางชัดเจน มีก ารดําเนิน
โครงการอยางจริง จัง ตามลําดับ สําหรับ รายการที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคื อ การประชาสัม พันธถึง
ประโยชนและความสําคัญของโครงการอยางมีระบบ
ดานผลผลิต ประกอบดวย ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีความรูความเขาใจ มีทัก ษะและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติตนของนักเรียนที่เขารวมโครงการ ตามทัศนของคณะครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูปกครองนักเรียนในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายขอทั้ง 15 รายการ รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือนักเรียนมีกิริยามารยาทและมีสัมมาคารวะ
ตอผูอื่นมากขึ้น รองลงมาคือ นัก เรียนเปนผูมี คุณลัก ษณะอันพึง ประสงคตามความตองการของ
โรงเรียน การดําเนินโครงการทําใหนักเรียนรูจักความละอายในการกระทําผิดและเกรงกลัวตอบาปที่
ประพฤติปฏิบัติไมเหมาะสมตามลําดับ สําหรับรายการที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ การดําเนินโครงการ
มุงเนนใหนักเรียนไดเรียนรูจากสถานการณจริงและปฏิบัติได
ตอนที่ 2 สรุปผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนบานเหมืองงา
การประเมินผลที่เกิดขึ้ นกับนัก เรียนที่เขารวมโครงการ เปนผลที่เกิดจากการดําเนินงาน
ตามโครงการ ตามทัศนะของนัก เรียนที่เ ขารวมโครงการ ตั้ ง แตร ะดับ ชั้นประถมศึก ษาปที่ 1 ถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับที่ ไดปฏิบัติเปนประจํา และเมื่อ
พิจารณารายวัตถุประสงคทั้ง 6 ดาน พบวา ดานความกตัญูกตเวที มีคาเฉลี่ยเปนอันดับแรก รองลงมา
คือ ดานความซื่อสัตยสุจริต ดานความภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาของภูมิปญญาไทย นิยมไทย
และดํารงไวซึ่งความเปนไทย ดานความเมตตากรุณาเอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละเพื่อสวนรวม และดาน
ความประหยัดรูจักใชทรัพยสินของสวนตนและสวนรวมอยางคุมคา ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ย
นอยกวารายการอื่น คือ ดานความมีวินัย ความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลัก ธรรมเบื้องตนของ
ศาสนาที่ตนเองนับถือ

