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บทที่  1 
บทนำ 

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  
 ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี             

(พ.ศ. 2561 - 2580) เพ ื ่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสั ยทัศน์       

“ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว” จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์

การพัฒนาประเทศระยะยาวท่ีจะทำให้ประเทศไทย มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติ ทุกรูปแบบและทุกระดับ        

ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนากลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ใหม่ที่จะสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายได้ของประชาชน     

ในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพฒันา  

ให้เป็นคนเก่ง ดี มีวินัย คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพ ในการคิดวิเคราะห์ สามารถ     

“รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และ

กระบวนการยุติธรรม ได้อย่างเท่าเทียมกัน (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2561) ความท้าทายในการพัฒนาประเทศสำหรับการก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 นั้น ทั้งในส่วน   

ท่ีเป็นแรงกดดันภายนอก ได้แก่ การเปล่ียนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการ

ปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial 

Revolution) การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาท่ียั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 2573 

(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ท่ีประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน รวมทั้งผลกระทบ

ของการเป็นประชาคมอาเซียนและความต้องการกำลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบกับ    

แรงกดดันจากภายในประเทศจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ส่งผลให้ประเทศเข้าสู่สงัคม

สูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้ การติดกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ทัศนคติ ความเช่ือ 

ค่านิยม วัฒนธรรมและพฤติกรรมของประชากรท่ีปรับเปล่ียนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ การเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศที่ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายและเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว รวมท้ัง

ระบบการศึกษาที่ยังมีปัญหาหลายประการ นับตั้งแต่ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานด้านการศึกษา     

ดังเห็นได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ซึ่งเป็นวิชาท่ีมีความสำคัญท่ีเยาวชนไทยต้องเรียนรู้ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ แต่เยาวชนไทย

ในปัจจุบันมีคะแนนต่ำกว่าค่าเฉล่ียมาก และต่ำกว่าหลายประเทศในแถบเอเชีย รวมถึงผลการทดสอบ
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ทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET)  ซึ ่งเป็นการ

ทดสอบความรู้ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการทดสอบโดยสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้รายงานผลการทดสอบค่าสถิติพื้นฐาน 

คะแนนเฉลี ่ยของโรงเรียนที ่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พบว่า วิชา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้คะแนนเฉล่ีย

เท่ากับ 29.31 และ 34.99 ตามลำดับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 40.47 

และ 41.22 ตามลำดับ ปีการศึกษา 2560 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 26.30 

และ 32.28 ตามลำดับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37.12 และ 39.12 

ตามลำดับ และปีการศึกษา 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.04 และ 

36.10 ตามลำดับ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 30.72 และ 30.51 ตามลำดับ 

ซึ่งผลการทดสอบนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 

2561) รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและการบริหาร           

จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ยังไม่เหมาะสม ขาดความคล่องตัว ยังมีความเหลื่อมล้ำในด้านโอกาส 

และความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และการขาดความตระหนัก           

ถึงความสำคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะของคนไทยส่วนใหญ่           

ท่ีส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สนองและรองรับความท้าทายดังกล่าว           

จึงมีความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษาเป็นกลไกหลักของการ

ขับเคล่ือนประเทศ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ ได้ให้ความสำคัญ

เกี่ยวกับปัญหาด้านคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา โดยให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ได้มีการ

ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้         

ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน

สาระความรู ้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั ้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที ่ด ีงาม               

และค ุณล ักษณะอ ันพ ึ งประสงค ์ ไว ้ ในท ุกว ิชา  ส ่ ง เสร ิมสน ับสน ุนให ้ผ ู ้ สอนสามารถ จัด

บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู ้และ      

มีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรยีน

อาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ จัดการเรียนรู้      

ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคล      

ในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เร ียนตามศักยภาพรวมถึงการพัฒนาเด็กและเยาวชนที ่มี
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ความสามารถพิเศษ โดยยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้และถือว่า ผู้เรียน      

มีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ

เต็มตามศักยภาพ การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษในรูปแบบที ่เหมาะสม        

โดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2562) สอดคล้องกับสำนักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ (พ.ศ. 2549 - 

2559) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เด็กและเยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษต้องได้รับสิทธิ์ในการพัฒนา

ความสามารถพิเศษของตนอย่างเต็มที่ ให้เป็นผู้มีความเป็นเลิศที่มีความคิดริเริ ่มและสร้างสรรค์

สามารถนําประเทศไทยไปสู่ความมั่นคงและมั่งค่ังอย่างต่อเนื่องและถาวร โดยได้รับการสนับสนุนและ

เสริมพลังจากรัฐ ครอบครัวและสังคม และมีโอกาสได้นําความสามารถนี้ไปปรับใช้ในครอบครัว สังคม 

ประเทศชาติและสังคมโลกอย่างมีความสุขและอย่างมีคุณธรรม” กระทรวงศึกษาธิการอนุญาต        

ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเปิดห้องเรียนพิเศษสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ โดยแยก

การดำเนินการออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การเปิดห้องเรียนพิเศษ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

หมายถึง ห้องเรียนที่สถานศึกษามุ่งเน้นการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนที่มี

ความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ ดนตรีกีฬา ICT     

การงานอาชีพ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษของ

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ 2) การเปิดห้องเรียนพิเศษ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน หมายถึง ห้องเรียนที่สถานศึกษามุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมศักยภาพ

นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP ตามโครงการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี

และสิ่งแวดล้อม ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและ

ส่ิงแวดล้อม (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2559) 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เป็นโครงการที่สนับสนุน ส่งเสริมให้

นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นนักวิจัย   

นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที ่มีคุณภาพระดับมาตรฐานโลกต่อไป 

กระทรวงศึกษาธิการได้สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาโรงเรียนด้วยโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ

ส่งเสริมโรงเรียนศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้แก่ โรงเรียนมหิดล-

วิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และโรงเรียนในโครงการของสถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษฯ (พสวท.) 

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

(สสวท., 2556) ในปัจจุบนัมีสถานศึกษาท่ีเปิดห้องเรียนสำหรับนักเรียนท่ีมีศักยภาพและความสามารถ
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พิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น ตามความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และ

ชุมชน จากการสำรวจของสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั ้นพื ้นฐานเกี ่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที ่โรงเรียนประสบมากนั ้นมีองค์ประกอบ                

ที่หลากหลายซึ่งมีน้ำหนักใกล้เคียงกันโดยเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ปัญหาการขาดบุคลากร           

ท่ีมีความรู้ นโยบายของส่วนกลางไม่ชัดเจน ขาดทรัพยากรอาคารสถานท่ี สื่อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา 

อ่อนทางด้านการบริหารการจัดการหลักสูตรที่ไม่ยืดหยุ่น การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู ้ปกครองน้อย      

ไม่มีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกเด็กและการวัดประเมินผลท่ีดี และไม่มีกฎหมายและระเบียบท่ีเอื้อ

ให้มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)                                             

 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยได้จัดตั้งโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ขึ้น

โดยการกำกับดูแลของกลุ่มบริหารวิชาการ ตามแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาในปี 

พ.ศ. 2552 ซึ่งได้เผยแพร่แก่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงาน         

ที่เกี ่ยวข้องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี

คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความ

เสมอภาค ลดความเล่ือมล้ำ สามารถดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน

ที่ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เป็นฐาน

กำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ       

ในอนาคต รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพในการแข่งขันด้านโอลิมปิกวิชาการ ซึ่งเป็นโครงการ

จากมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ให้ได้มาตรฐานสากล      

(สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็น

องค์ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการจัดส่งเยาวชนไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ

ระหว่างประเทศ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึงสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและสร้างองค์ความรู้ ทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย, 2562)  

 จากท่ีมา ความสำคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้รายงานในฐานะผู้บริหารโรงเรียน ได้เล็งเห็นว่า

ในการดำเนินงานของโครงการนั้น ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปี แต่ยังขาดการ

ประเมินโครงการซึ่งเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล เพื่อนำผลข้อมูล

ที่ได้มาใช้ในการตัดสินใจ ในการพัฒนาและปรับปรุงโครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของ

โครงการหรือแผนงานนั้น ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด มีปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่ อย่างไร กล่าวคือ    

การประเมินเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของโครงการหรือแผนงาน แผนงานหรือโครงการที่ได้



5 
 
ดำเนินการไปแล้วได้ผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือแผนงานหรือไม่เพียงใด เป็นการตรวจสอบ

ว่าโครงการนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่ในระดับใด ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

หรือไม่ ผู ้รายงานจึงได้ทำการประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของ

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยใช้ CIPP Model      

ซึ่งเป็นรูปแบบการประเมินที่เป็นที่ยอมรับและสามารถนำมาใช้ประเมินผลโครงการศึกษาทั่วไป        

โดยรูปแบบการประเมิน เป็นการประเมินที่มีกระบวนการต่อเนื่อง ซึ ่งแบ่งการประเมินออกเป็น         

1) การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation: C) 2) การประเมินปัจจัยเบื ้องต้น ( Input 

Evaluation: I) 3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P ) และ 4) การประเมินผลผลิต 

(Product Evaluation: P ) โดยการประเมิน CIPP Model มีจุดเน้นสำคัญ คือ เป็นการประเมินท่ีใช้

ควบคู่กับการบริหารโครงการ เพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยมี

วัตถุประสงค์ คือ การให้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ เน้นการแบ่งแยกบทบาทของการทำงานระหว่าง

ฝ่ายประเมินกับฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างเด่นชัด กล่าวคือ ฝ่ายประเมินมีหน้าที่ระบุ จัดหา และ

นำเสนอสารสนเทศให้กับฝ่ายบริหาร ส่วนฝ่ายบริหารมีหน้าที่เรียกหาข้อมูล และนำผลการประเมิน     

ที่ได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี (Stufflebeam & 

Others, 1971) นอกจากนี้ การประเมิน CIPP Model ยังทำให้ทราบแนวทางในการวางแผนพัฒนา 

ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินโครงการ ควบคุม กำกับ นิเทศ ติดตาม พัฒนาและส่งเสริมโครงการ โดยมี

แนวคิดว่าถ้าโครงการได้รับการตรวจสอบ วิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไขให้ดำเนินไปด้วยดี ย่อมทำให้

โครงการดำเนินไปด้วยดี และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการท่ีกำหนดไว้ ช่วยให้โครงการดำเนนิไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ทราบถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการต่าง ๆ รวมถึงสามารถ

นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ ในการแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมและวิธีการปฏิบัติใหม่มาใช้ในอนาคต    

ให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
1. เพื ่อประเมินด้านบริบทของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์     

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
2. เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
3. เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
4. เพื ่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
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รูปแบบและขอบเขตของการประเมิน 
  ในการประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  ของโรงเรียน             
ฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยใช้ CIPP Model  มีขอบเขต
การประเมิน ดังนี้ 
 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
           ในการประเมินโครงการห้องเร ียนพิเศษวิทยาศาสตร์  - คณิตศาสตร์ ของโรงเร ียน            
ฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยใช้ CIPP Model ของ 
Stufflebeam (Stufflebeam & Other, 1971)  ได้กำหนดหัวข้อประเด็นการประเมินและแบ่ง      
การประเมินออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
 

            1. การประเมินก่อนการดำเนินงาน 
        1.1 การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) เป็นการประเมินหลักการและ

เหตุผล วัตถุประสงค์ ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน และความสอดคล้องกับหลักสูตรของ
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
                 1.2 การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินในด้าน
วิทยากรในโครงการ ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร และอาคาร สถานท่ี
ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
 2. การประเมินระหว่างการดำเนินงาน 

                    การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินเกี่ยวกับ
การดำเนินงานของโครงการ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการเตรียมการ ขั้นการดำเนินงาน ขั้นประเมินผลการ
ดำเนินงาน และขั้นการปรับปรุงการดำเนินงาน 
        3. การประเมินหลังการดำเนินงาน 
                     การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินผลลัพธ์       
โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 
           3.1 ผลการพัฒนาของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์           
ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา 2562 
                    3.2 ความพึงพอใจของผู้ปกครองที ่มีต่อด้านผลผลิต โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2  
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ขอบเขตด้านผู้ประเมินโครงการ 
              การประเมินในครั้งนี้ ผู้ประเมินโครงการ คือ ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์  - คณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2562 ได้มาจากว ิธ ีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ประกอบด้วย 

    1.  ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประเมินด้านบริบท ประเมิน
ด้านปัจจัยนำเข้า และประเมินด้านกระบวนการ จำนวน 4 คน 

    2.  ครู ได้แก่ ครูที ่ปรึกษา ครูผู ้ปฏิบัติงาน และครูผู ้สอน ในโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ประเมินด้านบริบท ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า และประเมินด้าน
กระบวนการ จำนวน 70 คน 

    3.  นักเร ียนโครงการห้องเร ียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ประเมินด้าน
กระบวนการ จำนวน 290 คน 

    4.  ผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ประเมินด้าน
ผลผลิต จำนวน 290 คน     
 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ระยะเวลาท่ีใช้ในการประเมินครั้งนี้ ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประเมินโครงการ 
ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2563 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
การประเมินโครงการ คือ กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล      

เพ ื ่อนำข้อมูลที ่ได้มาใช้ในการตัดสินใจในการพัฒนาและปรับปร ุง โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยผู้รายงานได้ทำการประเมินโดยใช้ CIPP Model ของ Stufflebeam 
(Stufflebeam & Other, 1971)  โดยได้กำหนดหัวข้อประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

1. การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) คือ การประเมินหลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน และความสอดคล้องกับหลักสูตรของโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 
          2. การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ( Input Evaluation) คือ เป็นการประเมินในด้าน
วิทยากรในโครงการ ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร และอาคาร สถานท่ี
ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2                     

          3. การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) คือ การประเมินเกี ่ยวกับ         
การดำเนินงานของโครงการ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการเตรียมการ ขั้นการดำเนินงาน ขั้นประเมินผลการ
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ดำเนินงาน และขั้นการปรับปรุงการดำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2                     
          4. การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) คือ การประเมินผลลัพธ์ โดยพิจารณา
จากปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เปรียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย 
     4.1 ผลการพัฒนาของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์      
ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา 2562 
ประกอบด้วย 

4.1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม (ทุกวิชา) จากรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี ่ยสะสม (ทุกวิชา) ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 - 6 โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
2 ในปีการศึกษา 2562 

4.1.2 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ จากรายงานผลการ
ประเมินความ สามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 - 6 โครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2  ในปีการศึกษา 2562 

4.1.3 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  จากรายงานผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
2  ในปีการศึกษา 2562 

4.1.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่ 3 และ 6 ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียน         
ฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในปีการศึกษา 2562 
                    4.1.5 ผลการสอบวัดความรู้ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชาติ ในโครงการส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ      
เจ้าฟ้ากัลยาณิว ัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  (สอวน.) และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก        
ระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (International Junior Science Olympiad : IJSO) ใน             
ปีการศึกษา 2562 
  4.1.6 ผลงานการวิจัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา 2562 
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  4.1.7 ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา 2562 
               4.2 ความพึงพอใจของผู้ปกครองที ่ม ีต ่อด้านผลผลิต โครงการห้องเร ียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 
 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ คือ โครงการที่พัฒนานักเรียนให้มี
ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน 
ฤทธิยะวรรณาลัย จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโครงการห้องเร ียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ตามแนวทาง
การเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถและ
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียน ต้ังแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้น
มา ประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 6 ห้อง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1 และ 3/2 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 ห้อง ได้แก่ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1, 5/1 และ 6/1 ในปีการศึกษา 2562 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ  
  1. ได้ข ้อมูลผลการประเมินโครงการห้องเร ียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์              

ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา 2562   
ในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต  
 2. ได้ทราบถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงแก้ไข

การดำเนินโครงการ ควบคุม กำกับ นิเทศ ติดตาม พัฒนาและส่งเสริมโครงการใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 3. ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีนำไปใช้ในการแสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสมและวิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ 

มาใช้ในการพัฒนาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 


