
บทคัดย่อ 

 

ชื่อเร่ือง     : การประเมินโครงการการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต 

                ท่ีเน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของครูในโรงเรียน  

                สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ผู้ประเมิน   : นางสาวชนากานต์  วิหค    

ปีที่ประเมิน : 2564    

            การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้านบริบท (Context) ของโครงการการนิเทศ ติดตาม 

ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของครูในโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 2) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ( Input) ของโครงการการนิเทศ ติดตาม ที่เน้น 

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของครูในโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 3) ประเมินด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการการนิเทศ ติดตาม ที่เน้น 

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของครูในโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และ 4) ประเมินด้านผลผลิต (Product) ของโครงการการนิเทศ ติดตาม ที่เน้น 

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของครูในโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นการประเมินตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 

จำนวนน 221 คน จำแนกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 99 คน 2) คณะกรรมการดำเนินงาน 

จำนวน 13 คน 3) ศึกษานิเทศก์ จำนวน 10 คน และ 4) ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต จำนวน 99 คน  

            เครื ่องมือที ่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย 1) แบบสอบถามผู ้บริหารสถานศึกษาเพื ่อประเมิน  

ความต้องการจำเป็นของโครงการ 2) แบบสอบถามผู ้บริหารสถานศึกษาเพื ่อประเมินความเหมาะสมของ

วัตถุประสงค์ 3) แบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประเมินความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ 4) แบบสอบถาม

ศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อประเมินความเพียงพอของงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและ

บุคลากร 5) แบบสอบถามศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อประเมินความเหมาะสมของคู่มือ 

การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning   

6) แบบสอบถามครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตเพื่อประเมินความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน/

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน แบบ Active Learning 7) แบบสอบถามครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะ

ชีวิต เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนก่อนและหลังใช้คู่มือการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา และ



ทักษะชีวิต ท่ีเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 8) แบบสอบถามครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา 

และทักษะชีวิตเพื่อประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนเพศวิถีศึกษและทักษะชีวิต 9) แบบสอบถามครูผู้สอนเพศ

วิถีศึกษาและทักษะชีวิตเพื่อประเมินการนำความรู้/ประโยชน์ที่ได้รับจากคู่มือการจัดการเรียนการสอนเพศวิถี

ศึกษาและทักษะชีวิตที ่เน้นกระบวนการเร ียนการสอนแบบ Active Learning ไปใช้ปฏิบัติงาน และ 10) 

แบบสอบถามครูผู ้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตเพื่อประเมินการปฏิบัติงานจริงของครูหลังการใช้คู ่มือ  

การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตท่ีเน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดย

ศึกษานิเทศก์เป็นผู ้ประเมินรายบุคคล ผ่านการนิเทศแบบร่วมพัฒนาที่เน้นการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning  

           การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการประเมินโครงการการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนเพศ

วิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยหาค่าเฉลี่ยของข้อมูล ( ) 

หาค่าความกระจายของข้อมูล  () และ หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบและแบบสอบถาม 
  ผลการประเมิน พบว่า   

   1. ด้านบริบท (Context) ของโครงการการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและ

ทักษะชีวิต ที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของครูในโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ภาพรวม พบว่า มีความต้องการจำเป็น ความเหมาะสมและความเป็น  

ไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

    2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน เพศวิถีศึกษาและ

ทักษะชีวิต ที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของครูในโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ี เขต 2  ภาพรวม พบว่า มีความเพียงพอของงบประมาณ วัสดุ-อุปกรณ์ 

เครื่องมือ และบุคลากร  ความเหมาะสมของคู่มือ / ช้ันเรียน ตามโครงการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

   3. ด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา

และทักษะชีวิตที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning  ของครูในโรงเรียน สังกัด สำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ภาพรวม พบว่า ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม ตาม

โครงการ ได้แก่ การวางแผนการดำเนินงาน (Planning-P) การเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงาน (Informing -I)  

การปฏิบัติงานตามแผน (Doing - D) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluation - E) และ การเผยแพร่ขยายผล 

(Diffusing - D) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

  4. ด้านผลผลิต (Product) ของโครงการการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและ

ทักษะชีวิต ที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของครูในโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ี



การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ภาพรวม พบว่า ความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะ

ชีวิตก่อนและหลังการใช้คู่มือการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตท่ีเน้นกระบวนการเรียนการสอน

แบบ Active Learning มีคะแนนเฉลี่ยหลังใช้คู่มือเท่ากับ 23.14  คิดเป็นร้อยละ 77.14 สูงกว่าก่อนใช้คู่มือซึ่งมี

คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 14.21 คิดเป็นร้อยละ 47.37 ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนก่อนและหลังการใช้คู ่มือ 

การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตท่ีเน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของ

ครู มีคะแนนเฉลี่ยหลังใช้คู่มือเท่ากับ 21.37  คิดเป็นร้อยละ 71.23 สูงกว่าก่อนเรียนซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 

12.58 คิดเป็นร้อยละ 41.92  และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศ ได้แก่ ด้านการเตรียม และ  

ด้านการนิเทศการเรียนการสอนตามโครงการ ภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด และแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อ

การนำคู่มือไปใช้ ได้แก่ คู่มือการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ท่ีเน้นกระบวนการเรียนการสอน

แบบ Active Learning ด้านเนื้อหาความรู้ ด้านสถานที่ / กระบวนการจัดการนิเทศ ด้านผู้นิเทศ และด้านการนำ

ความรู้ไปใช้ตามโครงการ ภาพรวม อยู่ในระดับมาก  

   

 

 

 

 


