ชื่อเรื่อง

ผู้ประเมิน
คาสาคัญ

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อ ยกระดับ
คุณภาพผู้เรี ยนตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรี ยนวัดพญาปั นแดน
ปี การศึกษา 2560
นางณัฏฐา อุน่ แก้ ว ผู้อานวยการโรงเรี ยนวัดพญาปั นแดน
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

บทคัดย่ อ
การประเมินในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข เพื่อ ยกระดับคุณภาพผู้เรี ยนตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรี ยนวัดพญาปั นแดน
ปี การศึกษา 2560 สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1โดยใช้ รูปแบบการ
ประเมินซิปโป้ (CIPPOModel) ซึง่ กาหนดเป็ นวัตถุประสงค์ยอ่ ย5ด้ านได้ แก่ 1) เพื่อประเมิน ด้ านสภาวะ
แวดล้ อม ( Context)2)เพื่อประเมิน ด้ านปั จจัย (Input)3)เพื่อประเมิน ด้ านกระบวนการ
(Process)4)เพื่อประเมิน ผลผลิต (Product ) และ5)เพื่อประเมินผลลัพธ์ (Output) ของโครงการซึง่ ใน
การประเมิน ครัง้ นี ้แหล่งข้ อมูล ประกอบด้ วย ครู/บุคลากรทางการศึกษา นักเรี ยน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานของ โรงเรี ยนวัดพญาปั นแดน ปี การศึกษา 2560เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล ประกอบด้ วย แบบสอบถาม แบบประเมิน และแบบบันทึกข้ อมูลดาเนินการวิเคราะห์
ข้ อมูลโดยการวิเคราะห์เนื ้อหา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่และค่าร้ อยละ ซึง่ ผลการ
ประเมิน พบว่า
1) ด้ านสภาวะแวดล้ อมโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ โดยข้ อที่มีคา่ เฉลี่ยมากที่สดุ คือ
กิจกรรมของโค รงการมีความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบตั ทิ ี่ จะสามารถป้องกันยาเสพติดและอบายมุข ได้
รองลงมา ได้ แก่ เป็ นการสร้ างภูมิค้ มุ กันในตัวที่ดีเป็ นการป้องกันปั ญหา ยาเสพติดและอบายมุขอย่าง
ยัง่ ยืนให้ กบั นักเรี ยนและโครงการมีความสาคัญเข้ ากับสภาพการณ์ของสังคมในปั จจุบนั
2) ด้ านปั จจัย โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ข้ อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด ได้ แก่ สถานที่ดาเนิน
กิจกรรมเพียงพอและเหมาะสม มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ มีการเตรี ยมความพร้ อม ด้ านอาคารสถานที่ อย่าง
เหมาะสม
3) ด้ านกระบวนการ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ข้ อที่มีคา่ เฉลี่ยมากที่สดุ คือ
คณะกรรมการ กิจกรรมเป็ นผู้มีความพร้ อม และกระตือรื อร้ นในการปฏิบตั กิ ิจกรรม รองลงมา ได้ แก่
มีบคุ ลากรจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องให้ ความร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
และ
บุคลากรในโรงเรี ยน มีความรู้ ความสามารถในการดาเนินกิจกรรม

4) ด้ าน ผลผลิต พบว่า นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดพญาปั นแดน มี ผลการประเมินมาตรฐาน
คุณภาพผู้เรี ยนในระดับดีเยี่ยม ซึง่ ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ นักเรี ยนสามารถอ่านออก
และอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชัน้ สามารถเขียนสื่อสารได้ ดี รู้จกั การวางแผน
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้ าแสดงออกและแสดงความคิดเห็นหรื อ
วิพากษ์ได้ อย่างสร้ างสรรค์ สืบค้ นข้ อมูลหรื อแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ ด้วยตนเอง รวมทัง้
สามารถวิเคราะห์ จาแนก แยกแยะได้ วา่ สิ่งไหนดีสาคัญจาเป็ นรวมทังรู้ ้ เท่าทันสื่อและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรี ยนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆเลือก
รับประทานอาหารที่สะอาดและมีประโยชน์ รักการออกกาลังกาย นักเรี ยนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้
อย่างน้ อยคนละประเภทยอมรับในกฎกติกาของกลุม่ ของสถานศึกษาของสังคม มีทศั นคติที่ดีตอ่
อาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้ าใจเรื่ องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย
5) ด้ านผลลัพธ์ จากการดาเนิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ทาให้ เกิดผลลัพธ์ที่เป็ นที่ยอมรับของหน่วยงานอื่น ดังนี ้
5.1 เครื อข่ายความร่วมมือด้ านการบริหารจัดการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข โดยมีการทาบันทึกข้ อตกลง ( MOU)ว่าด้ วยความร่วมมือด้ านการบริหารจัดการ
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระหว่างผู้อานวยการโรงเรี ยนวัดพญา
ปั นแดน กับ ผู้อานวยการโรงเรี ยนในเครื อข่าย เพื่อเป็ นคูร่ ่วมพัฒนา
5.2 การรับ รางวัลจากการประกวดแข่งขัน ทังในระดั
้
บกระทรวงศึกษาธิการ ระดับ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ระดับจังหวัด ระดับสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา และ
ระดับอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง
5.3 การเผยแพร่องค์ความรู้การบริหารจัดการ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข จากการเป็ นสถานที่ศกึ ษาดูงาน และการเป็ นวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ให้ กบั หน่วยงานต่าง ๆ

