ก
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล”
(IEP) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ผู้วิจัย นางจันทณา ช่วยชนะ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชานาญการ
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ปีที่ทาการวิจัย 2559
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การประเมินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล”
(IEP) ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบทของ
โครงการเกี่ยวกับความต้องการจาเป็นของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ ประเมินปัจจัยนาเข้า
ของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมของหลักสูตร ความเหมาะสมของวิทยากร ความเหมาะสมของ
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ความเหมาะสมของสถานที่ฝึกอบรม ประเมินกระบวนการของโครงการ
เกี่ยวกับ ความเหมาะสมของในการจัดกิจกรรมการฝึก ความเหมาะสมในการดาเนินงานตามแผน
ความเหมาะสมของการติดตาม และประเมินผลผลิตเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าฝึกอบรม
ทักษะการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การพัฒนาเต็มตามศักยภาพของนักเรียน
พิการเรียนร่วม/เรียนรวม ความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมที่มีต่อการดาเนิ นโครงการ ความพึงพอใจ
ของครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองและชุมชนที่มีต่อการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ผู้ประเมิน
แบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ตอน โดยยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อให้เข้าใจและเห็น
ภาพรวมง่ายขึ้น จึงเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้ ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การประเมินโครงการโดย
เน้นเสนอตามวัตถุประสงค์การประเมินโครงการ 4 ข้อ ซึ่งมีสาระสรุปได้ดังนี้
สรุปผลการประเมิน
สาหรับผลการประเมิน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทาแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล” (IEP) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ตามประเด็นการประเมิน
4 ประเด็น คือ บริบท ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิตมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า มีผลการประเมินโครงการด้านบริบทอยู่ในระดับสูง
มีตัว ชี้วัดผ่ านเกณฑ์การประเมิน ทั้ง 2 ตัว ชี้วัด เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย คือ
ความต้องการจาเป็นของโครงการ และความเป็นไปได้ของโครงการ
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนาเข้า พบว่า มีผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยนาเข้าอยู่ใน
ระดับสูงที่สุด มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ตัวชี้วัด เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
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คือ ความเหมาะสมของสถานที่ ความเหมาะสมของวิท ยากร ความเหมาะสมของวั ส ดุ อุป กรณ์
เครื่องมือ และความเหมาะสมของหลักสูตร
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า มีผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการ
อยู่ในระดับสูง มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 ตัวชี้วัด เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย คือ ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมการฝึก ความเหมาะสมในการดาเนินงานตามแผน และ
ความเหมาะสมของการติดตาม
4. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า มีผลการประเมินโครงการด้านผลผลิตอยู่ในระดับสูง
ที่สุด มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมิน 6 ตัวชี้วัด เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ความรู้
ความเข้าใจของผู้เข้าฝึกอบรม ทักษะการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การพัฒนา
เต็มตามศักยภาพของนักเรียนพิการเรียนร่วม/เรียนรวม ความพึงพอใจของครูกิจกรรมตามแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมที่มีต่อการดาเนินโครงการ และ
ความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนต่อการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP) ตามลาดับ
ผลการประเมินโครงการในภาพรวม พบว่า ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล” (IEP) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ผ่ านเกณฑ์การประเมิ น อยู่ ในระดับสู งที่สุ ด คิดเป็น ร้อยละ 92.60 ซึ่งประเด็นการประเมินทั้ ง
4 ประเด็ น ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น โดยประเด็ น ที่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ในระดั บ สู ง ที่ สุ ด
มี 2 ประเด็น คือ ประเด็นด้านปัจจัยนาเข้า และด้านผลผลิต ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับสูง
มี 2 ประเด็น คือ ประเด็นด้านบริบท และด้านกระบวนการ ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะ
จากผลการประเมิน ที่พบว่า ผลการประเมินโครงการในภาพรวมผ่านเกณฑ์ในระดับสูงที่สุด
จึงควรดาเนินโครงการต่อไป โดยปรับปรุงในประเด็นที่จะเสนอแนะต่อไป
1. จากผลการประเมิ น ที่พ บว่ า ผลการประเมิ นตามประเด็น ด้า นบริบ ทของโครงการ
ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ได้คะแนนรวม 9.0 คะแนน จาก 10 คะแนน ดังนั้นในการนาผลการ
ประเมิน ไปใช้ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องควรดาเนินการโดยการศึกษาเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของโครงการ
ว่าสอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนโรงเรียนหรือไม่ก่อนดาเนินโครงการ ควรศึกษาความเหมาะสม
ของระยะเวลาในการด าเนิ น การ โดยการวางแผนเป็ น ระยะ ควรก าหนดแนวทางการติ ด ตาม
ประเมิน ผลให้ ชัดเจน เพื่อจะน าผลการดาเนินการมาปรับปรุง พัฒนาโครงการให้ มีประสิทธิภ าพ
ประสิทธิผล
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2. จากผลการประเมิน ที่พบว่า ผลการประเมินตามประเด็นด้านปัจจัยนาเข้าของโครงการ
ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงที่สุด ได้คะแนนรวม 17.80 คะแนน จาก 20 คะแนน โดยตัวชี้วัดความ
เหมาะสมของหลักสูตร มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง ที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ดังนั้นในการนาผลการ
ประเมิ น ไปใช้ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งควรด าเนิ น การโดยมี ก ารวางแผนก่ อ นการดาเนิ น การให้ มี ค วาม
เหมาะสม จัดทาหลักสู ตรฝึกอบรมและเอกสารหลั กสู ตรให้มีความสอดคล้ องกับบริบท หลั กสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐาน พุทธศักราช 2551 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนพิการเรียนร่วม/เรียนรวม เนื้อหาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับเวลาการฝึกอบรม ทั้งนี้จะทาให้
การดาเนินโครงการมีความคล่องตัว เรียนรู้อย่างมีบรรยากาศที่ดี อันส่งผลต่อประสิทธิผลโครงการ
ตามลาดับ
3. จากผลการประเมิน ที่พบว่า ผลการประเมินตามประเด็นด้านกระบวนการของโครงการ
ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ได้คะแนนรวม 15.80 คะแนน จาก 20 คะแนน โดยตัวชี้วัดความเหมาะสม
ของการติดตาม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ดังนั้นในการนาผลการประเมิน
ไปใช้ ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพนักเรียนพิการเรียนร่วม/
เรีย นรวม ควรกาหนดรูป แบบ ขั้นตอนการติดตามโครงการให้ มีความเหมาะสม ชัดเจน ควรแจ้ง
กาหนดการติ ด ตาม นิ เ ทศ หรื อ ประเมิ น ไว้ ล่ ว งหน้ า ทั้ ง นี้ ค วรน าผลการนิ เ ทศ ติด ตามไปใช้ เ ป็ น
สารสนเทศในการปรับปรุงการดาเนินงานตามแผนงาน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม
4. จากผลการประเมิน ที่พบว่า ผลการประเมินตามประเด็นด้า นผลผลิ ตของโครงการ
ในภาพรวมอยู่ ใ นระดับ สู ง ที่ สุ ด ได้ค ะแนนรวม 50.00 คะแนน จาก 50 คะแนน โดยตั ว ชี้ วั ด
ความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมที่มีต่อการดาเนินโครงการ มีอยู่ในระดับมาก ที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
ดังนั้นในการนาผลการวิจัยไปใช้ควรมีการติดต่อ ประชาสัมพันธ์โครงการให้มีการชัดเจน และต่อเนื่อง
เป็นระยะก่อนดาเนินโครงการ ควรส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้เข้ารั บ การฝึ กอบรมกับ วิทยากร ทั้งนี้จะได้ข้อมูลเชิงลึก ข้อมูล ที่แท้จริงและมีความหลากหลาย
เป็นต้น

