ก
ชื่องาน
ชื่อผูประเมิน
ตําแหนง
ปการศึกษา

การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของ
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม
นางพูลทรัพย เตินเตือน
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน
จังหวัดนครพนม
2562
บทคัดยอ

การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนมในครั้งนี้มวี ัตถุประสงค เพื่อประเมิน
โครงการพัฒนาคุณภาพผูเ รียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต และเพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศและนําไป
ปรับปรุงพัฒนาโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ใน 4 ดาน คือ ดานสภาวะแวดลอมหรือบริบท ดานปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการ ดานผลผลิต
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ เปนกลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการมีจํานวน
รวมทั้งสิ้น 307 คน ประกอบดวย เจาหนาที่ ครูการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาอุเทน จํานวน 19 คน
ใชประชากรเปนกลุมตัวอยาง และแกนนํานักศึกษาการนอกโรงเรียนอําเภอทาอุเทน จํานวน9 ตําบล ๆ
ละ 32 คน รวมจํานวน 288 คน ใชประชากรเปนกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถามซึ่งผูป ระเมินไดสรางขึ้น โดยใชแบบจําลองการประเมินรูปแบบการประเมิน (CIPP
Model) ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) เปนแนวทางในการประเมินโครงการ สถิติที่ใชในการประเมิน
ไดแก จํานวนรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินพบวา (1) ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน กิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิตของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม
ตามความคิดเห็นของเจาหนาที่ และครูการศึกษานอกโรงเรียนพบวา โดยรวมมีผลการประเมินอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคา เฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานผลผลิต รองลงมา ไดแก
ดานกระบวนการ และดานปจจัยเบื้องตน ตามลําดับ (2) ผลการประเมินการประเมินโครงการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของแกนนํานักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ
ทาอุเทน มีการนําทักษะที่ไดรับจากการอบรมไปใชในชีวิตประจําวันมีผลการประเมินอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา มีผลการประเมินอยูในระดับมากทุกดาน ยกเวน ดานทักษะการแกปญหาดาน
ทักษะการตัดสินใจดานทักษะการอดทนและควบคุมอารมณดานทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวาง
บุคคล ดานทักษะการคิดอยางวิจารณญาณ มีคาเฉลีย่ อยูในระดับมากที่สุด ตามลําดับ
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ABSTRACTS
The objectives of this assessment of the students’development project: life
skills development activities in Tha Uthen district Office of the Non-Formal and
Informal Education, Nakhon Phanom province are (1) to assess the students’
development project: life skills development activities and (2) to collect the
information for improving the students’development project. There are four aspects of
the effectively improvement on the life skills development activities (1) aspect of the
context or environment, (2) aspect of the foundation, (3) aspect of theprocession and
(4) aspect ofproductivity The participants in the study were 307, consisted of 19
teachers and officers in Tha Uthen district of the Non-Formal Education school, 288
leadership students in 9 sub-districts of Tha Uthen district of then on-Formal Education
school. Questionnaires and structured interviews using the Model Assessment scheme
(CIPP model) of the Staff stufflebeam were employed to collect data. Statistics used in
the assessment consisted of frequency, percentage, and SD (Standard Deviation).
The results of the assessment showed that: (1) The overallof teachers and
0fficersofficers’ opinions on the assessment of the students’ development project: life
skills development activities were at high level. When considerate in the highest
aspects found the aspect of productivity, aspect of the procession and aspect of the
foundation, respectively (2) The leadership students’opinions on the assessment of
the students’ development project: life skills development activities were at high
level.The students wereapplied skills on their daily life towards all aspects.On the
other hand, the aspect of solving problems skill, the aspect ofdecision skill, the aspect
of patient and emotional control skills, the aspect of personal interactionskill, and
the aspect of critical thinking skillwere at highest level,respectively.

