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: แหล่งเรี ยนรู ้/ การประเมินโครงการ

นายสมบูรณ์ วิริยะ : การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้เพื#อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
โรงเรี ยนบ้านพาดหมอน
การประเมิ นผลโครงการพัฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้ เ พื# อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ข องนัก เรี ย น
โรงเรี ยนบ้านพาดหมอน มีวตั ถุ ประสงค์ 1) เพื#อประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ เพื#อส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านพาดหมอน โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิ นซิ ป
(CIPP) ของสตัฟเฟิ ลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model) ด้านบริ บท (Context) ด้านปั จจัย (Input)
ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Output) 2) เพื#อประเมินคุณลักษณะการใฝ่ เรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยน และผลที#เกิ ดขึOนจากการดําเนิ นโครงการ และ 3) เพื#อศึกษาปั ญหา และแนวทางในการ
พัฒนาแหล่ ง เรี ย นรู ้ เพื# อส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ของนัก เรี ย นโรงเรี ย นบ้า นพาดหมอน ด้า นบริ บ ท
ด้า นปั จ จัย ด้ า นกระบวนการ และด้า นผลผลิ ต ตามความคิ ด เห็ น ของฝ่ ายบริ ห าร กรรมการ
สถานศึกษา ครู และนักเรี ยนที#ร่วมกิจกรรม กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการประเมิน มี 2 กลุ่ม ได้มาโดยการ
เลื อกแบบเจาะจง ประกอบด้วย กลุ่มที#ใช้ในตอบแบบสอบถาม ด้านบริ บท และด้านปั จจัย ได้แก่
กรรมการสถานศึกษา และ ครู จํานวน 13 คน ด้านกระบวนการ ได้แก่ ครู จํานวน 5 คน และ ด้าน
ผลผลิ ต ได้แก่ ครู นักเรี ยน รวมทัOงสิO น 43 คน การประเมินคุ ณลักษณะการใฝ่ เรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน
ได้แก่ ครู นักเรี ยน และผูป้ กครองนักเรี ยน รวมทัOงสิO น 81 คน และ กลุ่มที#ใช้ในการสัมภาษณ์ ได้แก่
หัวหน้างานวิชาการ ประธานกรรมการสถานศึกษา ผูแ้ ทนผูป้ กครองนักเรี ยน ครู ประจําชัOน หัวหน้า
ห้อง รวมทัOงสิO น 11 คน เครื# องมือที#ใช้ในการประเมินเป็ นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ การ
วิเคราะห์ ด้วยวิธี ก ารทางสถิ ติ โดยการหาค่า ร้ อยละ (%) ค่า เฉลี# ย ( X ) ส่ วนเบี#ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) การวิธีวเิ คราะห์เนืOอหา
ผลการการประเมิน พบว่า 1) การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ เพื#อส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านพาดหมอน ด้านบริ บท ด้านปั จจัย ด้านกระบวนการ และด้าน
ผลผลิต ในภาพรวม พบว่า อยูใ่ นระดับมาก และเมื#อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยูใ่ นระดับ
มาก 2) การประเมินคุ ณลักษณะการใฝ่ เรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน ในภาพรวมพบว่า มีการปฏิ บตั ิอยู่ใน
ระดับมาก และเมื#อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก การประเมินผลที#เกิดขึOน
จากการดําเนินโครงการ ผลการประเมินผลสัมฤทธิaทางการเรี ยนของนักเรี ยน พบว่า เพิ#มขึOนร้อยละ
7.79 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นการใฝ่ เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนตามหลักสู ตร พบว่า
มีการเปลี#ยนแปลงในทุกระดับ โดย ระดับดี เพิ#มขึOนร้อยละ21.06 ผลการประเมินคุ ณภาพภายนอก

สถานศึกษารอบที# 2 ครัOงที# 2 มาตรฐานผูเ้ รี ยนที# 4 และที# 6 มาตรฐานครู ที# 9 มาตรฐานผูบ้ ริ หารที# 11
ที# 12 และที# 13 พบว่า มีการเปลี# ยนแปลงในทุกมาตรฐานโดยมาตรฐานที#มีการเปลี# ยนแปลงมาก
ที#สุด คือ มาตรฐานที# 9 จากค่าคะแนนเฉลี#ย 0.50 ระดับปรับปรุ ง เพิ#มขึOนเป็ น 3.25 ระดับดี เพิ#มขึOน
2.75 3) การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการพัฒนา ด้านบริ บท การให้ความร่ วมมือของชุ มชนและ
ผูป้ กครองมีนอ้ ย โรงเรี ยนควรใช้การประชุมผูป้ กครองนักเรี ยน การประชุ มผูป้ กครองเครื อข่าย การ
ประชุ มกรรมการสถานศึกษา ประชุ มครู ประจําเดื อน เยี#ยมบ้านผูป้ กครองนักเรี ยน ด้านปั จจัย 1)
จํานวนบุคลากรในการดําเนิ นกิ จกรรม มีน้อย โรงเรี ยนควรใช้วิธีการสร้ างทีมงานและการมีส่วน
ร่ วม โดยการพัฒนานักเรี ยนและ ผูป้ กครองเครื อข่าย หรื อวิทยากรท้องถิ# น เพื#อให้สามารถดําเนิ น
กิ จกรรมควบคู่ไปกับครู 2) การสนับสนุ นด้านงบประมาณ โรงเรี ยนควรขอรับการสนับสนุ นจาก
ผูป้ กครอง และหน่วยงานภายนอกในชุ มชน และ ควรใช้แหล่งเรี ยนรู ้ภายในจังหวัดนครปฐม 3)วัสดุ
อุปกรณ์ เครื# องมือ เครื# องใช้และเทคโนโลยีในการดําเนิ นงานขาดความคงทนชํารุ ดง่าย โรงเรี ยน
ควรหาผูป้ กครองนักเรี ยน ที#มีความรู ้ทางช่างมาช่วยดูแล ควรฝึ กครู และนักเรี ยนให้มีความรู ้พOืนฐาน
ในการซ่ อม เพื# อช่ วยแก้ปัญหาเบืO องต้น 4) สถานที# ใ ช้ในการจัดกิ จกรรมมี แมลงวันรบกวนมาก
โรงเรี ยนควรรั กษาความสะอาดบริ เวณโรงอาหารให้โล่ ง อากาศถ่ ายเทได้สะดวก และปรั บปรุ ง
ห้องครัวและที#รับประทานอาหารในโรงอาหารให้กนั แมลงได้มิดชิ ด ด้านกระบวนการ 1) ขัOนการ
วางแผน การจัดทําแผนประเมิ นผลโครงการควบคู่กบั การวางแผนกําหนดกิ จกรรมโครงการ ยัง
ดําเนิ นการได้น้อย โรงเรี ยนควรวางแผนการประเมิ นด้วยวิธีการที#หลากหลาย ให้สอดคล้องกับ
กิ จกรรมที# ดาํ เนิ นการ 2) ขัOนดํา เนิ นงาน การจัดกิ จกรรมหรื อการปฏิ บตั ิ งานเป็ นไปตามปฏิ ทิ น
ปฏิ บ ัติ ง าน ยัง ดํา เนิ น การได้น้อ ย โรงเรี ยนควรปรั บวิ ธี การบริ หารจัดการแหล่ งเรี ยนรู ้ และปรั บ
แผนปฏิบตั ิการโดยอาศัยทีมงานที#เข้มแข็งของคณะครู ประสานให้ชุมชน และผูป้ กครองนักเรี ยน เข้ามา
มีส่วนช่ วยเหลื อโรงเรี ยน 3) ขัOนประเมิ นผลและพัฒนา การสรุ ปผลและรายงานผลการประเมิ น
โครงการให้บุคลากรในสถานศึกษาและหน่ วยงานที# เกี# ยวข้องทราบ และการสรุ ปรายงานการจัด
กิจกรรมในโครงการอย่างเป็ นระบบ ยังดําเนิ นการได้นอ้ ย โรงเรี ยนควรปรับวิธีการรายงานผลการ
จัดกิ จกรรมโดยใช้แบบรายงานที# ไ ม่ เป็ นทางการ หรื อใช้ก ารสั ง เกต และการประชุ ม ครู 4) ขัOน
ปรับปรุ งพัฒนาอย่างต่อเนื# อง การนําผลการประเมินมาใช้ปรับปรุ งพัฒนาการดําเนิ นโครงการในปี
ต่อไป ยังดําเนิ นการได้ไม่ชดั เจนโรงเรี ยนควรวางแผนการดําเนิ นโครงการโดยนําข้อเสนอแนะมา
พัฒนาโครงการ ในปี ต่อไป ด้านผลผลิต 1) ระบบเครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา โรงเรี ยนควรปรับระบบจากสัญญาณดาวเทียมเป็ นระบบสัญญาณจากสายโทรศัพท์

