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ควำมเป็นมำและควำมส ำคญั 
กระแสโลกาภิวฒัน์ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง 

อย่างรวดเร็วทั้ งด้านสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ดา้นวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการส่ือสาร ท่ีเจริญรุดหนา้อยา่งไม่หยุดย ั้ง เกิดเครือข่ายเช่ือมโยงถึง
กนัในพริบตาทั้งดา้นขอ้มูล ข่าวสาร และความรู้ ดว้ยกลไกจากคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โทรศพัท ์
วทิยโุดยเฉพาะความรู้  มีบทบาทอยา่งส าคญัจนกลายเป็นกระแสควบคุมเศรษฐกิจและสังคมโลกเกิด
การแข่งขนักนัอยา่งเสรี เกิดกระแสเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้  เร่ืองของการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีบทบาทอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวฒัน์ บริบทและปัจจยัต่างๆ ดงักล่าว
ลว้นมีอิทธิพล ส่งผลต่อการศึกษาท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาทั้งการศึกษาในระบบนอก
ระบบ และตามอธัยาศยัท่ีเนน้ในเร่ืองของมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละ
การแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551, หนา้ 3-4) 

การศึกษาถือวา่เป็นส่ิงส าคญัในการพฒันาประเทศ  เพราะเป็นเคร่ืองมือท่ีจะท าให้บุคคล     
มีความรู้  สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัและด ารงชีวิตอยู่ในสังคม 
ไดอ้ยา่งมีความสุข  รัฐบาลไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการศึกษา  จึงไดมี้การปรับปรุงเปล่ียนแปลง
และพฒันาหลกัสูตรให้มีความเหมาะสม และทนัต่อความกา้วหน้าทางวิทยาการต่างๆ ของโลกยุค
โลกาภิวตัน์ในดา้นการพฒันาระดบัสติปัญญาของบุคคลรัฐบาลมุ่งเน้นท่ีจะพฒันากระบวนการคิด  
ให้ผู ้เรียนสามารถน าความรู้ไปแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัซ่ึงเห็นได้จากแนวการจัด
การศึกษาของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 มาตรา 10 ก าหนดว่าการจดัการศึกษา 
ตอ้งจดัใหบุ้คคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่สิบสองปีท่ีรัฐ
ตอ้งจดัให้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้ายวรรคสองก าหนดวา่การจดัการศึกษาส าหรับ
บุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์สังคมการส่ือสารและการเรียนรู้หรือ 
มีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคล  ท่ีไม่สามารถพึ่งตนเองไดห้รือไม่มีผูดู้แลหรือดอ้ยโอกาส
ตอ้งจดัให้บุคคลดงักล่าวท่ีไม่สามารถพึ่งตนเองไดห้รือไม่มีผูดู้แลหรือดอ้ยโอกาสมีสิทธิและโอกาส
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษมาตรา 22 ก าหนดว่าการจดัการศึกษาต้องยึดหลกัว่าผูเ้รียน    
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดแ้ละ ถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุดกระบวนการ 
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู ้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพและ 
ในมาตราท่ี  24 ให้จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
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ผูเ้รียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด  การจดัการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จดักิจกรรมให้ผูเ้รียน 
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ท าได ้คิดเป็น  ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเน่ือง ส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ ซ่ึงการท่ีนักเรียน
ได้รับการพฒันาทกัษะการคิด หรือกระบวนการคิดอย่างถูกตอ้งเหมาะสมและต่อเน่ืองจะส่งผล 
ให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและสามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมท่ีก าลงัเปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเร็วไดอ้ยา่งเป็นสุข เป็นพลเมืองและพลโลกท่ีมีคุณภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554 , หนา้ 1) 

การจดัการศึกษาแก่กลุ่มเด็กดอ้ยโอกาสตั้งแต่ปีการศึกษา 2496 จนถึงปัจจุบนั มุ่งเน้น 
ให้เกิดการเรียนรู้ การพฒันา มีความรู้ความเขา้ใจในการด ารงชีวิต ความจริงแลว้ในระบบการศึกษา
ปกติไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเด็กดอ้ยโอกาสไดท้ั้งหมด เพราะเด็กกลุ่มน้ีไม่ได้
ตอ้งการความรู้ดา้นวิชาการมากเท่ากบัทกัษะในการด า รงชีวิต จึงตอ้งให้ทั้งความรู้ทกัษะอาชีพและ
ทกัษะในการด ารงชีวิตหรือทกัษะสังคม (บญัชร จนัทร์ดา, 2553 , หน้า 14) ครูผูส้อนตอ้งเปล่ียน
วิธีการจดัการเรียนรู้ ลดบทบาทจากผูจ้ดัการเรียนรู้ จากการบรรยายเป็นการวางแผนจดักิจกรรม 
ให้ค  าปรึกษาแก่ผู ้เรียนโดยเช่ือมโยงระหว่างห้องเรียน กับสังคมท่ีจะต้องด ารงอยู่ในอนาคต  
การจดัการเรียนเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของผูเ้รียน เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันา
ทกัษะดา้นการคิด  วิเคราะห์ของนกัเรียนไวเ้น่ืองจากมองเห็นความส าคญัและความจ าเป็น  วิธีสอน
แบบโครงงานถือเป็นนวตักรรม การเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญโดยใช้กระบวนการ
แสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม การส่ือสารและการแกปั้ญหา ผูเ้รียนจะเป็นผูล้งมือปฏิบติักิจกรรม 
เพื่อคน้หาค า ตอบ จากแหล่งเรียนรู้และสรุปความรู้ดว้ยตนเอง 

โรงเรียนระยองปัญญานุกูลสังกดัส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปิดท าการสอนใน
ระดับชั้ นปีท่ี 1 ถึงระดับชั้ นปีท่ี 12 โดยจ าแนกเป็นผู ้บริหาร จ านวน 4 คน ครู จ านวน 19 คน  
พนกังานราชการ จ านวน  30 คน พี่เล้ียงเด็ก จ านวน 29 คน และนกัเรียนจ านวน  419  คน จากการ
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม พบวา่ คณะกรรมการประเมินมีขอ้เสนอแนะเพื่อการ
พฒันาด้านผูเ้รียน คือ นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นควรได้รับการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ โดยผ่านกระบวนการคิดอย่างทัว่ถึง 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกชั้นและต่อเน่ืองและสถานศึกษาควรจดัโครงการกิจกรรมส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เป็นกระบวนการท่ีชดัเจนมากข้ึนโดยผา่นการจดักิจกรรมในรูปแบบของโครงงาน 
การทดลอง การส ารวจ เพื่อพฒันาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาจะส่งผลให้ผูเ้รียน 
มีความรู้และทกัษะการคิดวิเคราะห์ท่ีดีเพิ่มมากข้ึน (ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา องค์กรมหาชน, 2556) และจากน้ีในรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี



3 

การศึกษา 2558 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล ได้ระบุจุดเน้นการพัฒนานักเรียนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาทกัษะด้านการคิด วิเคราะห์ของนักเรียนไวเ้น่ืองจากมองเห็น
ความส าคญัและความจ าเป็น จากเหตุผลดงักล่าว จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน 
ให้ได้มาตรฐานในด้านความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็น 
ตามหลกัสูตร  มีทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
โรงเรียนจึงได้ริเร่ิมจัดท ำโครงกำรพัฒนำครูในกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้แบบโครงงำนขึน้ (รายงาน
การพฒันาคุณภาพการศึกษา,2558, หนา้ 45) 

การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด เพราะเป็น
การสอนท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองสามารถคิดวิเคราะห์อยา่งมีเหตุผลมีกระบวนการท างาน
และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นกระบวนการแสวงหาความรู้หรือการคน้ควา้หาค าตอบในส่ิงท่ีผูเ้รียน
อยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่างๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีผู ้เรียนได้เลือกศึกษาตามความสนใจ 
ของตนเองหรือของกลุ่ม เป็นการตดัสินใจร่วมกนั จนไดช้ิ้นงานท่ีสามารถน าผลการศึกษาไปใชไ้ด้
ในชีวิตจริง ใช้เทคนิคหลากหลายรูปแบบมาผสมผสานกนั ได้แก่ กระบวนการกลุ่ม การฝากคิด  
การแก้ปัญหาการเน้นกระบวนการ การสอนแบบปริศนาความคิดและการสอนแบบร่วมคิด ทงัน้ี
มุ่งหวงัให้ผูเ้รียนเรียนรู้ เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจากความสนใจ อยากรู้อยากเห็นของผูเ้รียนเองโดยใช้
กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ผูเ้รียนจะเป็นผูล้งมือปฏิบติักิจกรรมต่างๆ เพื่อค้นหา
ค าตอบดว้ยตนเอง เป็นการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรงกบัแหล่งเรียนรู้
เบ้ืองตน้ ผูเ้รียนสามารถสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงความรู้ท่ีผูเ้รียนไดม้าไม่จ  าเป็นตอ้งตรงกบัต ารา 
แต่ผูส้อนจะสนับสนุนให้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้และปรับปรุงความรู้ท่ีไดใ้ห้
สมบูรณ์(ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา,2550, หนา้ 1)   

โครงการน้ีจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถใช้
เทคนิคในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียน โดยการให้นกัเรียนท าโครงงานและเนน้ใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริงท าให้นกัเรียนไดรั้บ
ประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้จากสภาพจริง โดยเน้นกำรด ำเนินงำนโครงกำรกับนักเรียนช้ันปีที ่
10-12  เน่ืองจำกเป็นนักเรียนที่สำมำรถเรียนรู้และเข้ำใจรูปแบบในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองได้
ดีในกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม สำมำรถใช้เทคโนโลยใีนกำรค้นคว้ำหำควำมรู้มำประกอบกำรจัดท ำโครงงำน 
อีกทั้งเป็นระดับช้ันที่ควรส่งเสริมให้เกิดกำรคิดวิเครำะห์และสังเครำะห์เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำม
พร้อมในกำรสอบ PISA (Programme for International Student Assessment) ซ่ึงเป็นกำรทดสอบ
วัดขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระดับนำนำชำติและเป็นตัวช้ีวัดมำตรฐำนกำรศึกษำสู่สำกล              
ส่วนระดับช้ันปีอ่ืนๆ  ตั้งแต่ช้ันปีที ่1-9  ยังไม่ด ำเนินกำรเน่ืองจำกโรงเรียนมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
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หลำยระดับ แต่ละระดับก็มีควำมพร้อมที่แตกต่ำงกันเพ่ือเป็นโรงเรียนในลักษณะพิเศษถ้ำหำกจัดท ำ
โครงกำรนี้พร้อมกันทุกระดับช้ัน กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกับครูและกำรเตรียมควำมพร้อม
นักเรียน ในกำรบริหำรจัดกำรอำจไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควรโรงเรียนจึงเลือกทดลองใช้ในระดับ 
ช้ันปีที่ 10-12 ก่อน เม่ือมีกำรประเมินผลแล้วเป็นที่น่ำพึงพอใจทั้งทำงด้ำนผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้ำนทักษะชีวิตที่ดีก็จะท ำกำรขยำยผลไปยังระดับช้ันปีอ่ืนๆ ในปี
กำรศึกษำต่อไป 

ผูป้ระเมินโครงการในฐานะผูอ้  านวยการโรงเรียนจึงได้ด าเนินการประเมินโครงการ
พฒันาครูในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานระดบัชั้นปีท่ี 10-12 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล  
ปีการศึกษา 2559  เพื่อตอ้งการทราบวา่ บริบทหรือสภาพแวดลอ้มใดบา้งท่ีเป็นปัญหาหรืออุปสรรค
ต่อการด าเนินโครงการ ศึกษาอุปสรรคหรือปัญหาทางดา้นปัจจยัน าเขา้ดา้นกระบวนการและด้าน
ผลผลิตเก่ียวกบัความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องโครงการรวมทั้งตอ้งการทราบปัญหาและอุปสรรค
ของโครงการน าผลการประเมินท่ีได้ไปแก้ไข ปรับปรุง พฒันา หรือส่งเสริมกระบวนการบริหาร 
จดัการศึกษาของโรงเรียนในด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานระดบัปีท่ี 10-12 ใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 

วตัถุประสงค์กำรประเมนิโครงกำร 
การประเมินโครงการพฒันาครูในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานระดับชั้น 

ปีท่ี  10-12 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล  ปีการศึกษา 2559 โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model)   
ผูป้ระเมินไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องการประเมินโครงการไวด้งัน้ี 

1. เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการพฒันาครูในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
แบบโครงงานระดบัชั้นปีท่ี 10-12 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล ปีการศึกษา 2559  

2. เพื่อประเมินปัจจยัน าเข้าในการด าเนินงานโครงการพัฒนาครูในการจดักิจกรรม     
การเรียนรู้แบบโครงงานระดบัชั้นปีท่ี 10-12 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล ปีการศึกษา 2559 

3. เพื่อประเมินกระบวนการในการด าเนินงานโครงการพฒันาครูในการจดักิจกรรม   
การเรียนรู้แบบโครงงานระดบัชั้นปีท่ี 10-12 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล ปีการศึกษา 2559 

4.  เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานระดบัชั้นปีท่ี 10-12 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล ปีการศึกษา 2559 ซ่ึงประกอบดว้ย 
      4.1 ครูมีความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืองการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
      4.2  ครูมีความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน   
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      4.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มข้ึนทุกทักษะเม่ือเปรียบเทียบกับ               
ปีการศึกษาท่ีผา่นมา 
     4.4  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการพฒันาครูในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน  

 
ขอบเขตของกำรประเมนิโครงกำร 

การประเมินโครงการคร้ังน้ีไดก้ าหนดขอบเขตของการประเมินโครงการไว ้ ดงัน้ี 
1.  ขอบเขตของเน้ือหำ 

      การประเมินโครงการพฒันาครูในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ระดบัชั้น 
ปีท่ี 10-12  โรงเรียนระยองปัญญานุกูล ปีการศึกษา 2559  ในคร้ังน้ี ผูป้ระเมินใช้วิธีการประเมิน 
ตามแนวคิดรูปแบบซิปป์ (CIPP Model)  ของสตฟัเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) ประกอบด้วย   
4  ดา้น  ดงัน้ี 

1. การประเมินดา้นสภาวะแวดล้อม  (Context  Evaluation)  หมายถึง  การการประเมิน
ความสอดคลอ้งของหลกัการและเหตุผล  วตัถุประสงค์ของโครงการกบันโยบายของหน่วยงานและ
ต้นสังกัด  สภาพความเป็นจริง  ความต้องการของผู ้ปกครองและชุมชน วิธีด าเนินการ สภาวะ
แวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการด าเนินโครงการและการมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

2.  การประเมินด้านปัจจยัน าเข้า  (Input Evaluation)  หมายถึง  การประเมินเก่ียวกับ 
ความรู้ ความพร้อม ความสามารถ ความเหมาะสมของบุคลากร งบประมาณ ระยะเวลา วสัดุอุปกรณ์ 
และช่วงเวลาในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ  ท่ีท าให้การด าเนินโครงการพฒันาครูในการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด 

3.  การประเมินดา้นกระบวนการ  (Process  Evaluation)  หมายถึง  การประเมินเก่ียวกบั
ความ เหมาะสม การจัด กิจกรรมต่างๆ  ของโครงการ การวางแผน  การด า เนิน กิจกรรม  
การประชาสัมพนัธ์  การนิเทศ ก ากบั ติดตาม การวดัและประเมินผล  การใชส่ื้อและเทคโนโลยีต่างๆ  
ในกิจกรรม และสภาพการด าเนินงานโครงการพฒันาครูในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน 

4. การประเมินดา้นผลผลิต  (Product  Evaluation)  หมายถึง การประเมินผลการด าเนิน
โครงการพัฒนาครูในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานตามวตัถุประสงค์ของโครงการ 
ซ่ึงประกอบดว้ย 
   4.1 ครูมีความรู้ ความเขา้ใจ ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
   4.2  ครูมีความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน   
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   4.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มข้ึนทุกทักษะเม่ือเปรียบเทียบกับ 
ปีการศึกษาท่ีผา่นมา 
   4.4  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการพฒันาครูในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน  

2.  แหล่งข้อมูล   
แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินคร้ังน้ี  ประกอบดว้ย  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นครูและนกัเรียน

ระดบัชั้นปีท่ี 10-12 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล ในปีการศึกษา 2559 โดยจ าแนกเป็น ครู จ านวน  
14 คน  และนกัเรียนจ านวน  69  คน  

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

ในการประเมินโครงการคร้ังน้ีเพื่อความเขา้ใจตรงกนัผูป้ระเมินโครงการจึงก าหนดนิยาม
ความหมายของศพัทเ์ฉพาะดงัต่อไปน้ี 

1. กำรประเมินโครงกำร หมายถึง กระบวนการในการก าหนด การจดัหาและการเสนอ
สารสนเทศท่ีมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจเลือกทางเลือกด าเนินงานท่ีเหมาะสมเพื่อตดัสินใจและ
พฒันาโครงการใหเ้กิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลซ่ึงจะไปสู่การตดัสินใจอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือ
การด าเนินการอย่างมีระบบ มีหลกัเกณฑ์ท่ีสมเหตุสมผล และเช่ือถือได้ การประเมินโครงการใช้
รูปแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) ท่ีมีกระบวนการ
ประเมินประกอบดว้ย การประเมินดา้นสภาวะแวดลอ้ม การประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ การประเมิน
ด้านกระบวนการและการประเมินด้านผลผลิตเก่ียวกับผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการ
พฒันาครูในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนระยองปัญญานุกูล ปีการศึกษา 2559 

2. กำรประเมินด้ำนสภำวะแวดล้อม  (Context  Evaluation)  หมายถึง  การการประเมิน
ความสอดคลอ้งของหลกัการและเหตุผล  วตัถุประสงค์ของโครงการกบันโยบายของหน่วยงานและ
ต้นสังกัด  สภาพความเป็นจริง ความต้องการของผู ้ปกครองและชุมชน วิธีด าเนินการ สภาวะ
แวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการด าเนินโครงการและการมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

3.  กำรประเมินด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ  (Input Evaluation)  หมายถึง  การประเมินเก่ียวกบั 
ความรู้ ความพร้อม ความสามารถ ความเหมาะสมของบุคลากร งบประมาณ ระยะเวลา วสัดุอุปกรณ์ 
และช่วงเวลาในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ ท่ีท าให้การด าเนินโครงการพฒันาครูในการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด 

4.  กำรประเมินด้ำนกระบวนกำร (Process  Evaluation) หมายถึง  การประเมินเก่ียวกบั
ความเหมาะสม การจดักิจกรรมต่างๆ ของโครงการ การวางแผน การด าเนินกิจกรรม  การประชาสัมพนัธ์  
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การนิเทศ ก ากบั ติดตาม การวดัและประเมินผล  การใช้ส่ือและเทคโนโลยีต่างๆ ในกิจกรรมและ
สภาพการด าเนินงานโครงการพฒันาครูในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน 

5. กำรประเมินด้ำนผลผลิต  (Product  Evaluation)  หมายถึง การประเมินผลการด าเนิน
โครงการพฒันาครูในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานตามวตัถุประสงคข์องโครงการพฒันา
ครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนระยองปัญญานุกูล ปีการศึกษา 2559          
ซ่ึงประกอบดว้ย 
   5.1 ครูมีความรู้ ความเขา้ใจในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
   5.2  ครูมีความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน   
   5.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มข้ึนทุกทักษะเม่ือเปรียบเทียบกับ 
ปีการศึกษาท่ีผา่นมา 
   5.4  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการพฒันาครูในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน  

6.  กำรพัฒนำบุคลำกร หมายถึง การพฒันาคุณภาพของครูระดบัชั้นปีท่ี 10-12 โรงเรียน
ระยองปัญญานุกูล ปีการศึกษา 2559 ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจมีความสามารถ มีทกัษะ มีทศันคติท่ีดีใน
การท างาน สามารถปรับตวัเขา้กบังานท่ีเปล่ียนแปลงไปเพื่อให้งานท่ีปฏิบติับรรลุเป้าหมายอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อเพิ่มศกัยภาพและประสิทธิภาพของหน่วยงานภายใต้ความพึงพอใจของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยใชก้ระบวนการหรือวธีิการต่างๆ ในการพฒันาบุคลากร  

7.  กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบโครงงำน หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติัและศึกษาคน้ควา้หาความรู้หรือคน้ควา้
หาค าตอบดว้ยตนเอง หรือประเด็นปัญหาท่ีตนเองเลือกตามความสนใจโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา
ในการศึกษาหาความรู้และน าเสนอผลการศึกษาอยา่งเป็นขั้นตอน ส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จกัสรุปและ
ท าความเขา้ใจกบัส่ิงท่ีคน้พบ โดยมีครูหรือผูเ้ช่ียวชาญให้ค าแนะน าและค าปรึกษา ซ่ึงโครงงานอาจ
จดัในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได ้

8.  ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน หมายถึง ผลท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนท่ีจะท าให้
นกัเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและสามารถวดัไดโ้ดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้น          
พุทธิพิสัย ดา้นจิตพิสัย และดา้นทกัษะพิสัย ของโรงเรียนระยองปัญญานุกูลในปีการศึกษา 2559 

9.  โรงเรียน หมายถึงโรงเรียนระยองปัญญานุกูล อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง สังกดัส านกั
บริหารงานการศึกษาพิเศษ 

10.  ผู้บริหำร หมายถึง ผูอ้  านวยการและรองผูอ้  านวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล
อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง สังกดัส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษในปีการศึกษา 2559 
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11. ครู หมายถึง ครูปฏิบัติการสอนและพนักงานราชการท่ีท าหน้าท่ีสอนระดับชั้ น 
ปีท่ี  10 -12 ในโรงเรียนระยองปัญญานุกูล อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง สังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ในปีการศึกษา 2559 

12. นักเรียน หมายถึงนกัเรียนท่ีเรียนในระดบัชั้นปีท่ี 10 - 12 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 
อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง สังกดัส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษในปีการศึกษา 2559 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรประเมนิโครงกำร 
1. ครู มีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถเทคนิคในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

ท่ีเนน้ใหน้กัเรียนลงมือปฏิบติัจริง 
2. นักเรียนได้ประโยชน์จากการท่ีครูพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

โครงงานท่ีเน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบติัจริง และน าเทคนิคต่างๆ ท่ีหลากหลายมาพฒันาการเรียน 
การสอนส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึนเป็นท่ียอมรับของผูป้กครองและชุมชน 

3. ผู ้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนระยองปัญญานุกูล  สังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษมีความพึงพอใจในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีเน้นให้นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัจริง 

 

ข้อจ ำกดัของกำรประเมนิ 
ในกำรประเมินโครงกำรคร้ังนี้ ผูป้ระเมินด าเนินการประเมินโครงการพฒันาครูในการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ปีการศึกษา 2559 ท่ีด าเนินการกับ
นักเรียนระดบัชั้นปีท่ี 10-12 ของโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเท่านั้น ไม่ได้ด าเนินการประเมินกบั
นกัเรียนในระดบัชั้นอ่ืนๆ 


