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  รายงานการประเมินโครงการคายวิชาการเพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนรูเชิงรุกของโรงเรียน

หวยเม็กราษฎรนุกูล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 2 มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

ประเมินดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต (Product) ดานผลกระทบ 

(Impact) ดานประสิทธิผล ดานความยั่งยืน และดานการถายทอดสงตอ โดยใชกระบวนการ 

CIPPIEST Model ของแดเนียล สตัฟเฟลบีม (Daniel L. Stufflebeam, 2007) กลุมเปาหมาย คือ 

ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูแทนชุมชน ครูผูรับผิดชอบ

โครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูแทนผูปกครอง และผูแทนนักเรียน จํานวน 147 คน โดยใช

วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใช มี ท้ังหมด 6 ฉบับ โดยเปน

แบบสอบถามความคิดเห็น แบบบันทึกขอมูล และแบบสัมภาษณ สถิติท่ีใชในงานวิจัยฉบับนี้ ไดแก 

รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความเชื่อม่ัน และคาอํานาจจําแนก ผลการวิจัย พบวา  

 1. การประเมินดานบริบท (Context) พบวา ความตองการจําเปน วัตถุประสงคของ

โครงการ และความสอดคลองนโยบายของหนวยงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา

ความตองการจําเปนของโครงการ พบวา โครงการนี้ชวยใหโรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษา ครู ไดทราบ

ถึงแนวทางในการท่ีจะเพ่ิมหรือลดกิจกรรมใดในการพัฒนานักเรียนหรือเนนทักษะใดในการสราง

คุณภาพผูเรียนไดอยางสมบูรณ สวนวัตถุประสงคของโครงการ พบวา มุงเนนสงเสริมและสนับสนุนให

ผูเรียนไดนําความรูวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศิลปะ และภาษาอังกฤษ 

ไปใชในชีวิตประจําวัน รูจักวางแผนการทํางาน ฝกการทํางานเปนทีม โดยการระดมสมอง และฝกการ

เปนผูนํา-ผูตามท่ีดี และในสวนของความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน คือ โครงการนี้มีการนํา

นโยบายของหนวยงานมาบูรณาการและจัดใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน จึงควรสงเสริมดาน

วิชาการใหหลากวิธีหลาย พรอมกับบูรณาการการจัดการเรียนรูเชิงรุกมาปรับใชในการกระบวนการ

เรียนการสอนและดําเนินโครงการตอไป 
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 2. การประเมินดานปจจัยนําเขา (Input) พบวา ผลการประเมินโครงการคายวชิาการ ดาน

ปจจัยนําเขา (Input) ทุกดาน มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ มากท่ีสุด ยกเวน ดานงบประมาณของ

โครงการมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ มาก จึงควรสนับสนุนโครงการใหมีการดําเนินงานตอไป  

 3. การประเมินดานกระบวนการ (Process) โดยประยุกตใชวงจรควบคุมคุณภาพ (Deming 

circle) โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับ มากท่ีสุด ( x = 4.52, S.D.= 0.62) เม่ือพิจารณาราย

ดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การปฏิบัติกิจกรรมการดําเนินงาน ( x = 4.56, S.D.= 0.61) 

รองลงมา คือ การตรวจสอบการดําเนินงาน ( x = 4.55, S.D.= 0.62) การปรับปรุงการดําเนินงาน       

( x = 4.54, S.D.= 0.63) และการวางแผน ( x = 4.46, S.D.= 0.63) 

 4. การประเมินดานผลผลิต (Product)  

  4.1 การประเมินดานผลกระทบ ( Impact) พิจารณาจากการสัมภาษณพบความ

สอดคลองรวมกันในการบงชี้ท่ีพบเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินโครงการคายวิชาการเพ่ือ

สงเสริมการจัดการเรียนรูเชิงรุกคือมีเสียงตอบรับจากชุมชน ผูปกครอง และนักเรียน หลังดําเนิน

โครงการคายวิชาการเพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนรูเชิงรุกเสร็จสิ้นมีการตอบรับท่ีดี สงผลใหเกิดการ

ทํางานท่ีเปนระบบและมีประสิทธิภาพ และไดผลเปนไปในทางบวก จึงถือเปนสิ่งท่ีดีท่ีนักเรียนมี 

องคความรู มีทักษะการทํางานเปนทีม มีความรับผิดชอบ กลาแสดงออก และมีคุณลักษณะ 

อันพึงประสงคตามท่ีโรงเรียนกําหนด ท้ังยังสามารถนําองคความรูในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศิลปะ และภาษาอังกฤษ ไปใชในชีวิตประจําวันไดตอไป 

  4.2 การประเมินดานประสิทธิผล (Effectiveness) จากผลการพิจารณาผลการประเมิน

ดานประสิทธิผลเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1- 6 ระหวางป

การศึกษา 2562 และปการศึกษา 2563 โดยภาพรวมเพ่ิมข้ึนทุกรายวิชาพ้ืนฐาน คิดเปนรอยละ 100 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนในภาพรวมระหวางปการศึกษา 2562 รอยละ 

90.42 และในปการศึกษา 2563 รอยละ 91.66 ซ่ึงมีผลการประเมินเพ่ิมข้ึน ผลการประเมินการอาน 

คิด วิเคราะห และเขียนของนักเรียนในภาพรวมระหวางปการศึกษา 2562 รอยละ 90.42 และในป

การศึกษา 2563 รอยละ 91.66 ซ่ึงมีผลการประเมินเพ่ิมข้ึน ผลการประเมินสมรรถนะผูเรียนของ

นักเรียนในภาพรวมระหวางปการศึกษา 2562 และในปการศึกษา 2563 มีผลการประเมินสมรรถนะ

ผูเรียนของนักเรียนเพ่ิมข้ึนทุกดาน คิดเปนรอยละ 100 และผลการประเมินการทดสอบระดับชาติ   

ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของรายวิชาผลปรากฏวาทุกวิชามีคะแนนเฉลี่ย

เพ่ิมข้ึน ยกเวน รายวิชาคณิตศาสตร ซ่ึงจะนําผลไปปรับปรุง พัฒนา และทําวิจัยตอไป 

 4.3 การประเมินดานความยั่งยืน (Sustainability) โดยภาพรวมมีความพึงพอใจของผู  

ท่ีมีสวนเก่ียวของในการดําเนินงานโครงการคายวิชาการเพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษาเชิงรุก มีระดับ

ความคิดเห็นอยูในระดับ มากท่ีสุด ( x = 4.51, S.D.= 0.57) และมีผลการสัมภาษณสวนท่ี 3    
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การเชื่อมโยงระหวางโรงเรียนกับชุมชน พบวา ปจจัยท่ีเก่ียวกับการเชื่อมโยงระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

ท่ีผูมีสวนเก่ียวของมีความคิดเห็นตรงกันมากท่ีสุด คือ การดําเนินโครงการคายวิชาการเพ่ือสงเสริมการ

จัดการศึกษาเชิงรุกสามารถทําเปนโครงการระยะยาวได โดยจัดทําเปนโครงการลงในแผนปฏิบัติการ

ของโรงเรียนทุกปการศึกษา แลวศึกษาเรื่องท่ีสอดคลองกับการจัดการศึกษาในสถานการณปจจุบันได 

เชน การจัดการเรียนรูแบบออนไลนดวยสถานการณโควิด-19 การจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 

การจัดการเรียนรูแบบการเรียนรวม เปนตน (รอยละ 90.57) 

 4.4 การประเมินดานการถายทอดสงตอ (Transportability) พบวา จุดเดนและขอ

คนพบของโครงการท่ีผูมีสวนเก่ียวของมีความคิดเห็นตรงกันมากท่ีสุด โดยเรียง 3 ลําดับ คือ นักเรียน

ทุกคนไดเขารวมกิจกรรมตามโครงการคายวิชาการเพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษาเชิงรุก และมีความสุข

ตลอดการเขารวมกิจกรรม (รอยละ 93.47) รองลงมา คือ นักเรียนไดรับประสบการณดวยรูปแบบการ

จัดการเรียนรูท่ีแปลกใหม (รอยละ 87.68) และเนนกิจกรรมฐานการเรียนรู และบูรณาการการจัดการ

เรียนรูเชิงรุกลงในกิจกรรม โดยผูเรียนเปนผูลงมือทําดวยตนเอง และมีการบูรณาการเกือบทุกกลุม

สาระการเรยีนรู (รอยละ 82.60) 

 


