
ชื่อผลงาน การประเมินโครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมนกัเรียน โดยใช้ค่านิยมหลัก 
12 ประการ โรงเรียนบ้านคลองบอน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

ชื่อผู้ประเมิน  วิโรจน์  เสมพงค์ 
หน่วยงานที่สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
ปีที่ประเมิน  ปีการศึกษา 2564 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ
โรงเรียนบ้านคลองบอน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ประเมินโดยใช้
รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ประเมินโครงการในด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และ
ด้านผลผลิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบท (Context  Evaluation) เกี่ยวกับความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์โครงการกับนโยบายทางการศึกษา และความต้องการจ าเป็นและความคาดหวังต่อโครงการ 
2) ประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) เกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากร งบประมาณ ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 
และสถานท่ี และการบริหารจัดการ 3) ประเมินกระบวนการ (Process  Evaluation) เกี่ยวกับการมีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ การวางแผนการด าเนินกิจกรรม การด าเนินกิจกรรมตามแผนงานท่ี
ก าหนดไว้ การก ากับติดตาม ประเมินผลกิจกรรม การประชุม สรุปผล เพื่อปรับปรุงพัฒนา 4) ประเมิน
ผลผลิต (Product  Evaluation) เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในด้านค่านิยมหลัก 12 ประการ
และด้านความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 

ประชากรท่ีใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ นักเรียน ครู ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้ปกครอง
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคลองบอนในปีการศึกษา 2564 รวมท้ังส้ิน 
จ านวน 133 คน กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการประเมินโครงการได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จ านวน 97 คน ประกอบด้วย 1) ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน 2) ครู 
จ านวน 5 คน 3) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 จ านวน 44 คน 4) ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 
40 คน 5) กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 7 คน  

   เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินโครงการเป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน  
5 ฉบับ ดังนี้ 1) แบบสอบถามประเมินประเด็นบริบทก่อนการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ 2) แบบสอบถามประเมินประเด็นปัจจัยน าเข้า         
3) แบบสอบถามประเมินประเด็นกระบวนการในการด าเนินกิจกรรมตามประเมินโครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องด้านผลผลิตเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียน 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ  

  การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ด้วยค่าสถิ ติ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้ 
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  ผลการประเมิน 
 ผลการประเมินโครงการพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นทุกตัวช้ีวัดและภาพรวม

ของโครงการดังนี้  
 1. ผลการประเมินประเด็นบริบทของโครงการในภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและ 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดท้ัง 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โครงการ
กับนโยบายทางการศึกษา และความต้องการจ าเป็นและความคาดหวังต่อโครงการ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทุกตัวช้ีวัดโดยอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกตัวช้ีวัด 
 2. ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการในภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
และอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาตัวช้ีวัดท้ัง 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความพร้อมของบุคลากร งบประมาณ  
ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์และสถานท่ี และการบริหารจัดการ ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวช้ีวัดโดยอยู่ในระดับ
มากท่ีสุดทุกตัวช้ีวัด 

3. ผลการประเมินประเด็นกระบวนการของโครงการในภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินและอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดท้ัง 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ การแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินการ การวางแผนการด าเนินกิจกรรม การด าเนินกิจกรรมตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ การก ากับ
ติดตาม ประเมินผลกิจกรรม และการประชุม สรุปผล เพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนา ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทุกตัวช้ีวัด โดยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 4 ตัวชี้วัด และระดับมาก 1 ตัวชี้วัด 

4. ผลการประเมินประเด็นผลผลิตของโครงการในภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน   
อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาตัวช้ีวัดเกี่ยวกับค่านิยมหลักท้ัง 12 ตัวช้ีวัด พบว่าผ่านเกณฑ์            
การประเมินทุกตัวช้ีวัด โดยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 8 ตัวช้ีวัด และระดับมาก 4 ตัวช้ีวัด ความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวช้ีวัด โดยอยู่ระดับมากท่ีสุดทุกตัวช้ีวัด 
 ดังนั้น จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งท่ีจะให้มีการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของโรงเรียนบ้านคลองบอน ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ต่อไป ท้ังนี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ให้ความร่วมมือ สนับสนุนอย่างจริงจัง มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การ
ด าเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการประเมินไปใช ้
  1.1 ผู้บริหาร ควรจัดกิจกรรมท่ีให้นักเรียน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและขยาย
โครงการ ไปยังโรงเรียนใกล้เคียงจัดโครงการให้ครอบคลุมสู่ชุมชนให้มากยิ่งขึ้นและควรประเมินผล
กระทบ จากการด าเนินโครงการท่ีมีต่อโรงเรียนและชุมชน 
  1.2-น าผลการประเมินเป็นข้อมูลในการพัฒนาการด าเนินงานโครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของโรงเรียนบ้านคลองบอน ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
  1.3 ในการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยใช้ค่านิยม
หลัก 12 ประการ ของโรงเรียนบ้านคลองบอน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 
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2 ควรท าอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพราะเป็นโครงการท่ีสามารถพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียนอย่างแท้จริง 
  1.4 ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานโครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการในสถานศึกษา ด้านสภาพการจัดการเรียนรู้      
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 
  1.5 ในการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยใช้ค่านิยม
หลัก 12 ประการ ของโรงเรียนบ้านคลองบอน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 
2 ควรมีการประชาสัมพันธ์และให้มีการประสานงานในโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มีความ
เข้าใจและมีความชัดเจนของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

 2. ข้อเสนอแนะในการประเมินคร้ังต่อไป 
  2.1-ควรมีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการด าเนินงานในคราวต่อไป 
  2.2-ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของโรงเรียนบ้านคลองบอน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ในด้านต่างๆ  
  2.3 ควรมีการประเมินโครงการอื่นๆ ของโรงเรียน เพื่อน าข้อมูลสารสนเทศท่ีได้         
มาพัฒนา ปรับปรุง หรือยุบเลิกโครงการ 
  2.4 ควรเพิ่มตัวช้ีวัดให้มากขึ้น เพื่อความครอบคลุมของเนื้อหาให้มีความรอบคอบ
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 


