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ช่ือผลงาน รายงานการประเมินโครงการสร้างภูมิคุม้กนัสารเสพติดและอบายมุขแก่นกัเรียน 
โรงเรียนหาดส าราญวทิยาคม  ปีการศึกษา 2561 – 2562 

ผู้รายงาน นางฉววีรรณ  รักษแ์กว้  ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนหาดส าราญวทิยาคม 
ปีทีป่ระเมิน  2561-2562 
 

บทสรุป 
 

การประเมินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดและอบายมุขแก่นักเรียน โรงเรียน         
หาดส าราญวทิยาคม  ปีการศึกษา 2561 – 2562 ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินดา้นบริบทหรือ
สภาพแวดลอ้ม ดา้นปัจจยัน าเขา้  ดา้นกระบวนการด าเนินงาน  และดา้นผลผลิตของโครงการ 

กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการประเมินคร้ังน้ีประกอบดว้ย นกัเรียน ปีการศึกษา 2561 จ านวน 
224 คน และปีการศึกษา 2562 จ านวน 214 คน ครู ปีการศึกษา 2561 จ านวน 42 คน  และปีการศึกษา  
2562  จ านวน 42 คน  ผูป้กครอง ปีการศึกษา 2561  จ านวน 224 คน  และปีการศึกษา 2562  จ านวน 
214 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561  และปีการศึกษา  2562  จ านวน     
13 คน  และเครือข่ายชุมชน ปีการศึกษา 2561  และปีการศึกษา  2561  จ านวน 15 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมทั้งส้ิน 6 ฉบบั มีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทุก
ฉบบั ไดค้่าความเช่ือมัน่ระหว่าง .924 - .982 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย          
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS for Windows V.18 
ผลการประเมินพบว่า 

1. ผลการประเมินดา้นบริบทหรือสภาพแวดลอ้มการด าเนินโครงการสร้างภูมิคุม้กนัสาร
เสพติดและอบายมุขแก่นกัเรียน โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม  ปีการศึกษา 2561 – 2562  จ  าแนก
ตามกลุ่มผูป้ระเมิน  ประเด็นตวัช้ีวดั  ค่าน ้าหนกั  และเกณฑก์ารประเมิน  พบวา่ ความคิดเห็นของครู 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทั้ง
สองกลุ่มท่ีประเมินมีค่าเฉล่ียสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด  

2. ผลการประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ การด าเนินโครงการสร้างภูมิคุม้กนัสารเสพติดและ
อบายมุขแก่นกัเรียน โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม  ปีการศึกษา 2561 – 2562  จ  าแนกตามกลุ่มผู ้
ประเมิน  ประเด็นตัวช้ีวดั  ค่าน ้ าหนัก  และเกณฑ์การประเมิน  พบว่า ความคิดเห็นของครู                  
ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด  
 3. ผลการประเมินดา้นกระบวนการของโครงการสร้างภูมิคุม้กนัสารเสพติดและอบายมุข
แก่นกัเรียน โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม  ปีการศึกษา 2561 – 2562 ตามความคิดเห็นของนกัเรียน  
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ครู  และผูป้กครอง  ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มท่ีประเมิน       
มีค่าเฉล่ียสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 
 4. ผลการประเมินโครงการสร้างภูมิคุม้กนัสารเสพติดและอบายมุขแก่นกัเรียน โรงเรียน
หาดส าราญวทิยาคม  ปีการศึกษา 2561 – 2562 ในดา้นผลผลิต ไดแ้ก่ 

   4.1 ระดับคุณภาพการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดและอบายมุขแก่นักเรียน โรงเรียน       
หาดส าราญวิทยาคม  ปีการศึกษา 2561 – 2562 ตามความคิดเห็นของนักเรียน  ครู  ผูป้กครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชนโดยรวมทั้งหา้กลุ่มท่ีประเมินมีค่าเฉล่ียสูง
กวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 

    4.2 พฤติกรรมนกัเรียนท่ีสะทอ้นคุณลกัษณะการเป็นนกัเรียนท่ีมีภูมิคุม้กนัสารเสพติด
และอบายมุข ผ่านการประเมินระดบัสถานศึกษาในปีการศึกษา  2561 ร้อยละ 76.47  และปี
การศึกษา 2562 ร้อยละ 88.59 ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

    4.3 คุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 1 ขอ้ 1.2 คุณลกัษณะ  
อนัพึงประสงค์ของผูเ้รียน ผา่นการประเมินระดบัสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดบั ดีข้ึนไป
ร้อยละ 85 และปีการศึกษา 2562 อยูใ่นระดบัดีข้ึนไปร้อยละ 90 ผา่นเกณฑก์ารประเมิน          
     4.4 ผลการประเมินด้านผลผลิตเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของครู ผูป้กครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการด าเนินโครงการ ปีการศึกษา 2561-2562 ตามความ
คิดเห็นของนักเรียน  ครู  ผูป้กครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน       
ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทั้งห้ากลุ่มท่ีประเมินมีค่าเฉล่ียสูงกวา่เกณฑ์ท่ี
ก าหนด 
     4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการด าเนินการประเมินโครงการสร้างภูมิคุม้กนั
สารเสพติดและอบายมุขแก่นกัเรียนโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม  ปีการศึกษา 2561 – 2562 ของ
นกัเรียน  ครู  ผูป้กครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และเครือข่ายชุมชน ปีการศึกษา 
2561 และปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทั้งหา้กลุ่มท่ีประเมินมีค่าเฉล่ียสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการประเมินไปใช้ 
     1.1 ควรน าผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดท่ีควรพฒันาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินโครงการมากยิง่ข้ึน 
     1.2 โรงเรียนควรเร่งรัดกิจกรรมเยี่ยมบา้น  เยี่ยมชุมชน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายร่วมกนั
วางแผน ร่วมด าเนินการ  ร่วมก ากบัติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล  และร่วมช่ืนชมผลงานอยา่ง
ต่อเน่ือง 
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 2. ข้อเสนอแนะในการประเมิน/วจัิยคร้ังต่อไป 
     2.1 ควรน ารูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ไปประยุกตใ์ช้ในการประเมินโครงการอ่ืนๆ       
ท่ีเป็นภาพรวมของโรงเรียน เพื่อตรวจสอบสภาพแวดลอ้มของโครงการ ปัจจยัน าเขา้ของโครงการ 
กระบวนการด าเนินโครงการ และผลผลิตของโครงการ โดยการประเมิน 3 ระยะ ไดแ้ก่ ก่อนการ
ด าเนินโครงการ ระหวา่งด าเนินโครงการ และส้ินสุดการด าเนินโครงการ เพื่อน าสารสนเทศท่ีไดไ้ป
ใช้ในการวางแผนแก้ปัญหา หรือพฒันาโครงการให้มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุดต่อผูเ้รียน 
 
 
 
 
 

 
 


