ก
ชื่อผลงาน

ผู้รายงาน
ปี ทีร่ ายงาน

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ลัก ษณะจิ ต สาธารณะของนัก เรี ย น โรงเรี ย นวัด คงคาวดี
(ศรี สุวรรณโณศึกษา) อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ปี การศึกษา 2563
นางสุ พรรณี เจริ ญมาก
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวัดคงคาวดี (ศรี สุวรรณโณศึกษา)
ปี การศึกษา 2563

บทสรุป
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมที่เอื้ อต่อการเรี ยนรู ้ เพื่อ
เสริ มสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรี ยน โรงเรี ยนวัดคงคาวดี (ศรี สุวรรณโณศึกษา) อาเภอ
ควนเนียง จังหวัดสงขลา ปี การศึกษา 2563 ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ ประเมินด้านสภาพแวดล้อม
ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ โดยประยุกต์รูปแบบการประเมินแบบ
ซิ ปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิ ลบี ม (Stufflebeam) มาใช้ ในการประเมิ นครั้ งนี้ กลุ่ มเป้ าหมาย
ประกอบด้วย ประชากรครู จานวน 11 คน กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3-6 จานวน 104 คน
กลุ่ ม ตัวอย่ า งผู ้ป กครองของนัก เรี ย นชั้ นประถมศึ ก ษาปี ที่ 3-6 จ านวน 80 คน และกลุ่ ม ตัวอย่ า ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 7 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน มีลกั ษะเป็ นมาตรา
ส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) รวมทังสิ้ น 7 ฉบับ ทุ กฉบับมี การตรวจสอบคุ ณภาพ
ของเครื่ องมือ ได้ค่าความเชื่ อมัน่ แต่ละฉบับระหว่าง .880-983 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) และค่าส่ วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการ
ประเมินสรุ ปได้ดงั นี้
1. ผลการประเมิ นด้านสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่ งแวดล้อม
ที่ เอื้ อต่ อการเรี ย นรู ้ เพื่ อเสริ ม สร้ างคุ ณลัก ษณะจิ ตสาธารณะของนัก เรี ย นโรงเรี ย นวัดคงคาวดี
(ศรี สุวรรณโณศึกษา) ปี การศึกษา 2563 ตามความคิดเห็ นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และครู โดยประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านความต้องการ/ความจาเป็ น ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์
โครงการ ด้านความสอดคล้องกับนโยบาย และด้านความเป็ นไปได้ของโครงการ โดยภาพรวม พบว่า
ทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.50, S.D.= .24 และ = 4.59, = .22)
ได้คะแนนรวม 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วดั ที่ประเมิน
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนาเข้าของโครงการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดคงคาวดี (ศรี สุวรรณโณ

ข
ศึกษา) ปี การศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของครู โดยประเมิน 5 ด้าน คือ ความพร้อมของบุคลากร
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ การบริ หารจัดการ และหน่วยงานที่สนับสนุ นโครงการ พบว่า
มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.76, σ.=.36) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์
ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วดั ที่ประเมิน
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรี ยนรู ้ เพื่อเสริ มสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดคงคาวดี (ศรี สุวรรณโณ
ศึกษา) ปี การศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของนักเรี ยน ครู และผูป้ กครอง โดยประเมิน 4 ด้าน คือ
การวางแผน (P) การดาเนิ นการจัดกิ จกรรม (D) การติดตามและประเมินผล (C) และการนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุ ง/พัฒนา (A) ภาพรวม พบว่า ทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน ปฏิ บตั ิอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วดั ที่ประเมิน
4. ผลการประเมินด้านผลผลิต
4.1 ผลการประเมิ นด้านผลผลิ ต คุ ณภาพการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่ ง แวดล้อม
ที่ เอื้ อ ต่ อการเรี ย นรู ้ เพื่ อเสริ ม สร้ า งคุ ณลัก ษณะจิ ตสาธารณะของนัก เรี ย นโรงเรี ยนวัดคงคาวดี
(ศรี สุ วรรณโณศึ กษา) ปี การศึ กษา 2563 ตามความคิ ดเห็ นของนัก เรี ย น ครู และผูป้ กครอง โดย
ภาพรวม พบว่า ทั้งสามกลุ่ มที่ ประเมิ น มี การปฏิ บตั ิ อยู่ในระดับมากที่ สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ ย 15
คะแนน ผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วดั ที่ประเมิน
4.2. ผลการประเมินด้านผลผลิต คุ ณภาพของบรรยากาศ และสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดคงคาวดี (ศรี สุวรรณโณ
ศึกษา) ปี การศึกษา 2563 ตามความคิ ดเห็ นของนัก เรี ยน ครู และผูป้ กครอง โดยภาพรวม พบว่า
ทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์
ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วดั ที่ประเมิน
4.3 ผลการประเมิ นด้านผลผลิ ต คุ ณลัก ษณะจิ ตสาธารณะของนัก เรี ย นโรงเรี ย น
วัดคงคาวดี (ศรี สุ วรรณโณศึ กษา) ปี การศึ กษา 2563 ตามความคิ ดเห็ นของ ครู และผูป้ กครอง โดย
ภาพรวม พบว่า ทั้งสามกลุ่ มที่ ประเมิ น มี การปฏิ บตั ิ อยู่ในระดับมากที่ สุด ได้คะแนน รวมเฉลี่ ย 15
คะแนน ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วดั ที่ประเมิน
4.4 ผลการประเมิ นด้านผลผลิ ต ความพึ งพอใจต่ อการดาเนิ นงานโครงการพัฒนา
บรรยากาศ และสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ เพื่อเสริ มสร้ างคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรี ยน
โรงเรี ยนวัดคงคาวดี (ศรี สุ วรรณโณศึ กษา) ปี การศึ กษา 2563 ตามความคิ ดเห็ นของนักเรี ยน ครู
ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม พบว่า ทั้งสี่ กลุ่มที่ประเมิน มีความ

ค
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็น
ตัวชี้วดั ที่ประเมิน
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการประเมินไปใช้
1. โรงเรี ยนควรนาผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาเพื่อ
กาหนดรู ปแบบและแนวทางในการพัฒนารายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศ และ
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ยน เพื่ อ เสริ มสร้ า งคุ ณ ลัก ษณะจิ ต สาธารณะของนั ก เรี ยน ให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
2. โรงเรี ยนอื่น ๆ ที่มีขนาดและบริ บทหรื อสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับโรงเรี ยนวัดคงคาวดี
(ศรี สุวรรณโณศึกษา) ควรนารู ปแบบ วิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการจัดการเรี ยนรู้ของครู เพราะจะทาให้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
เกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีข้ ึน
3. ควรนาผลการประเมินโครงการเสนอหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องกับการจัดการศึกษา เช่ น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรื อหน่วยงานอื่น ๆ ได้รับทราบเพื่อให้การสนับสนุน และเผยแพร่
อย่างกว้างขวาง
ข้ อเสนอแนะสาหรับการประเมินโครงการหรือวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการประเมินโครงการระดับองค์รวมการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน โดยรู ปแบบ
การประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)
2. ควรมี การประเมิ นโครงการต่าง ๆ ในระดับงานหรื อกลุ่ มงานย่อยของโรงเรี ยนทุ ก
โครงการ โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินอื่นที่เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์
ของข้อมูล และสารสนเทศที่ตอ้ งการคาตอบ
3. ควรศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว่างบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยนกับผลการ
ประเมิ นคุ ณลัก ษณะอันพึ ง ประสงค์ ข องนัก เรี ยนตามหลัก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551
4. ควรมี ก ารศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจัด การเรี ย นรู ้ ข องครู
สู่ คุณภาพผูเ้ รี ยน
5. ควรศึ กษารู ปแบบการเสริ มสร้ างจิ ตสาธารณะของนักเรี ยนในสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา

