
รายละเอียดการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ 
เรื่อง โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
  โดยใช้ CIPP Model 

 ข้าพเจ้า นางสุมนา ธิกุลวงษ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ   
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย อ าเภอ สายไหม  จังหวัด กรุงเทพมหานคร  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ขอชี้แจงรายละเอียดการปรับปรงุแก้ไขผลงานทางวิชาการ จากข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการผู้ประเมนิ ตามล าดับดังนี ้
  1.  ตรวจสอบตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ประเมิน  
  2.  ศกึษาค้นคว้าเอกสารที่เกีย่วข้อง 
  3.  ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
  4.  วางแผนการปรับปรุงแก้ไข 
  5.  ด าเนนิการปรับปรุงแก้ไข 
  6.  ขอความอนเุคราะห์ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนที่จะเสนอผลงาน 
 

ท่ี 
ข้อสังเกตของคณะกรรมการ 

ผู้ประเมิน 
ค าชี้แจง/การปรับปรุงแก้ไขผลงาน หมายเหตุ 

1. ต้องค้นคว้ารูปแบบห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแนว
ทางการพัฒนา 

ได้ปรับปรุงตามข้อสังเกต ดังนี ้
ได้ศึกษาค้นคว้ารูปแบบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ของโรงเรียนที่มบีริบทใกล้เคียง  ท าการรวบรวม
รูปแบบและได้เพิ่มเติมใน บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ในส่วนความหมายและรูปแบบโครงการห้องเรียน
พิเศษ (หน้า 32) หลักการบรหิารจัดการโครงการห้องเรียน
พิเศษ (หน้า 38) และโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสตูร สสวท. (SMTE : Science 
Math Technology and Environment) (หน้า 56) 

 

2.  เนื้อหาต้องแสดงรูปลักษณ์ของ
ห้องเรียนพิเศษ (คุณลักษณะ) 
และต้องแสดงถึงสาระของ
กิจกรรมและกระบวนที่
รูปธรรม รวมถึงกิจกรรมและ
กระบวนการขบัเคลื่อน
โครงการให้ชัดเจน และต้อง
แสดงผลของกิจกรรมต้นแบบที่
ด าเนินการ 

ได้ปรับปรุงตามข้อสังเกต ดังนี ้
เพิ่มเติมบทที่ 2 กิจกรรมในโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)           
และกลยุทธ์ของโรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย ซึ่งกิจกรรมใน
โครงการฯ มีกระบวนการในการขับเคลื่อนโครงการ
ประกอบด้วย การวางแผน ด าเนินการ ตรวจสอบประเมินผล 
และปรับปรุงกิจกรรม อย่างเป็นระบบ กิจกรรมในโครงการฯ 
ดังตารางที่ 13 (หน้า 64) 
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ท่ี ข้อสังเกตของคณะกรรมการ
ผู้ประเมิน 

ค าชี้แจง/การปรับปรุงแก้ไขผลงาน หมายเหตุ 

3. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก
ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น 

ได้ปรับปรุงตามข้อสังเกต ดังนี ้
ศึกษางานวิจัยในต่างประเทศเพิ่มเติม ได้แก ่ 
     1. Guili Zhang และคณะ (2011) น าการประเมินผล CIPP 
model ของ  Stufflebeam มาใช้ในการวางแผน การ
ด าเนินการ และการประเมินผล โครงการการบริการสังคม 
(หน้า 70) 
    2. Rezaee และ Shokrpour (2011) น า CIPP model ไป
ใช้ในการตรวจสอบประสิทธผิลด้านวิชาการของหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย (หน้า 70) 
    3. Lismadiana และคณะ (2020) พบว่า การน ารูปแบบ 
CIPP มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรส าหรับการคัดเลือกนักกฬีา
ทีมชาติ (หน้า 71) 

 

4. การประเมินโครงการใช้เวลา
ในการเก็บข้อมูล 4 เดือน คือ 
พฤษภาคม - สิงหาคม 2562 
คือ ภาคเรียนที่ 1/2562 แต่
ใช้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน       
ปีการศึกษา 2562 ผลที่ได้จะ
สอดคล้องกับผลผลิตเพียงใด 

ได้ปรับปรุงตามข้อสังเกต ดังนี ้
      แก้ไข ระยะเวลาที่ใช้ในการประเมิน โดยใช้เวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2562 ถึง เดือน 
มีนาคม 2563 เปน็ระยะเวลาในภาคเรียนที่ 1 และ 2             
ในปีการศึกษา 2562 (หน้า 7) 

 

5. หน้า 8 นิยามศัพท์เฉพาะ     
การประเมินด้านผลผลิต ให้
อธิบายรายละเอียดให้
ครบถ้วนเมื่อเปรียบเทียบกบั
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
ซึ่งมี 3 ข้อ (หน้า 33) และข้อ 
4.1.2 และ 4.1.3 ให้อธิบาย
รายละเอียดว่าเก็บรวบรวม
ข้อมูลอย่างไร และใช้
เครื่องมือใด 

ได้ปรับปรุงตามข้อสังเกต ดังนี ้
   1. แก้ไขในส่วนนิยามศัพทเ์ฉพาะ การประเมินด้านผลผลิต 
(Product Evaluation) โดยเปรียบเทียบกบัเป้าหมายของ
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์ ใน          
ปีการศึกษา 2562 (หน้า 32)  
   2. ข้อ 4.1.2 เพิ่มเติมการเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานผล
การประเมินความ สามารถในการอ่าน คดิ วเิคราะห์ ของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 1 - 6 โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์ (หน้า 8) 
   3. ข้อ 4.1.3 เพิ่มเติมการเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานผล
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ (หน้า 8) 

 

 

(ต่อ) 
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(ต่อ) 

ท่ี 
ข้อสังเกตของคณะกรรมการ

ผู้ประเมิน 
ค าชี้แจง/การปรับปรุงแก้ไขผลงาน หมายเหตุ 

6. อธิบายรายละเอียดระยะเวลา
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแต่
ละฉบับให้ชัดเจน 

ได้ปรับปรุงตามข้อสังเกต ดังนี ้
เพิ่มเติมรายละเอียดและระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลแต่
ละฉบับ ดังนี ้
      1. แบบประเมินฉบับที่ 1 แบบประเมินด้านบริบท เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในระหว่างเดือน
พฤษภาคม 2562 (หน้า 94) 
      2.  แบบประเมินฉบับที่ 2 แบบประเมินด้านปัจจัยน าเข้า 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (หน้า 94) 
     3.  แบบประเมินฉบับที่ 3 แบบประเมินด้านกระบวนการ
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู และแบบประเมินฉบับที่ 4 
แบบประเมินด้านกระบวนการส าหรับนักเรียน เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (หน้า 94) 
     4. แบบประเมินฉบับที่ 5 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
ด้านผลผลิตส าหรับผู้ปกครอง เก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่าง
เดือนมีนาคม 2563 (หน้า 94) 

 

7. หน้า 59, 65 และ 67 ในการ
ทดลองใช้เครื่องมือกับ
ประชากร จ านวน 30 คน ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ต้องมี
รายละเอียดว่ากลุ่มใด 

ได้ปรับปรุงตามข้อสังเกต ดังนี้ (หน้า 59 เปลี่ยนเป็นหน้า 85, 
หน้า 65 เปลี่ยนเป็นหน้า 91, หน้า 67 เปลี่ยนเปน็หน้า 93) 
เพิ่มเติมรายละเอียดประชากร จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง ดังนี ้
    1. ในการทดลองใช้เครื่องมือกับประชากรจ านวน 30 คน    
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ประชากรเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครู  
ที่โรงเรียนมีบริบทใกล้เคียงกบักลุ่มตัวอย่าง (หน้า 85) 
    2. ในการทดลองใช้เครื่องมือกับประชากรจ านวน 30 คน     
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ประชากรเป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (หน้า 91) 
    3. ในการทดลองใช้เครื่องมือกับประชากรจ านวน 30 คน     
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ประชากรจ านวน 30 คน เปน็ผู้ปกครอง
ของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ (หน้า 93) 
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(ต่อ) 

ท่ี 
ข้อสังเกตของคณะกรรมการ

ผู้ประเมิน 
ค าชี้แจง/การปรับปรุงแก้ไขผลงาน หมายเหตุ 

8. ตาราง 16 และ 18 ตรวจสอบ
การอธิบายข้อมูลให้ถูกต้อง  

ได้ปรับปรุงตามข้อสังเกต ดังนี้ (ตาราง 16 เปลี่ยนเป็น ตาราง
17 ,ตาราง 18 เปลี่ยนเป็นตาราง 19) และท าการแก้ไขข้อมูล 
ดังนี้  

1. ตาราง 17 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมินด้านปัจจัย 
น าเข้า จ านวน 74 คน (หน้า 103) 

2. ตาราง 19 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมินด้านปัจจัย 
น าเข้า จ านวน 74 คน  (หน้า 106) 

 

9. หน้า 90 ตาราง 29 และหน้า 
92 ข้อ 3.1.6 การสรุปข้อมูล
ต้องสอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมิน  

ได้ปรับปรุงตามข้อสังเกต ดังนี้ (ตาราง 29 เปลี่ยนเป็น ตาราง 
30) เพิ่มเตมิการสรุปข้อมูล ดังนี ้
      1. ตาราง 30 เกณฑ์การประเมิน คือ ผู้เรียนมีการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลางมาตรฐาน
ชาติ ร้อยละ 70 แก้ไขการสรุปข้อมูล คือ ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ รวมทุกรายวิชามี
คะแนนเฉลี่ยรวม 58.03 มากกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมระดับ
โรงเรียนและมากกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมระดับประเทศ ร้อยละ 
79.44 (หน้า 116) 
      2. หน้า 92 ข้อ 3.1.6 เกณฑ์การประเมิน คือ ผู้ เรียน
สามารถออกแบบและพัฒนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับ
การรองรับจากผู้เชี่ยวชาญได้ แก้ไขการสรุปข้อมูล  ผลงานการ
วิจัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการห้องเรียน
พิ เศษวิทยาศาสตร์ - คณิ ตศาสตร์ ได้รับการรับรองจาก         
รศ.ดร.ศักดา ไตรศักดิ์  ผู้ เชี่ยวชาญทางด้านสาขาวิชาเคมี      
(หน้า 118) 

 

 

 ข้าพเจ้าได้ปรับปรุงแก้ไขผลงานทางวิชาการ  ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการผู้ประเมิน
เป็นทีเ่รียบร้อย  ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ประเมิน ที่ได้กรุณาให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ตอ่การ
พัฒนาผลงานทางวิชาการ การพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนพฒันาการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า 
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 บทคัดย่อ 
 

ชื่อเร่ือง   รายงานการประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์                  
             ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
ผูวิ้จัย      นางสุมนา  ธิกุลวงษ์ 
ปีที่ทำการวิจัย  2561 - 2562 
 

 งานประเมินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยใช้ CIPP Model ได้แก่   
การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) การประเมินด้านป ัจจ ัยน ําเข ้า ( Input Evaluation)            
การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) 
โดยผู้ที ่ประเมินในครั้งนี ้  คือ ผู ้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ และผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  ผู้รายงานวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการประเมินพบว่า ด้านบริบท ได้แก่ หลักการและเหตุผลของโครงการ วัตถุประสงค์ ความต้องการ
ของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง และความสอดคล้องกับหลักสูตร มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก            
(X̄ = 4.16, S.D. = 0.49) ด้านปัจจัยนําเข้า ได้แก่ วิทยากรในโครงการ ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และอาคารสถานท่ี ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (X̄= 4.34, 
S.D. = 0.58) ด้านกระบวนการ 4 ขั ้น ได้แก่ ขั ้นการเตรียมการ ขั ้นการดำเนินงาน ขั ้นประเมินผลการ
ดำเนินงานและขั ้นการปรับปรุงการดำเนินงาน สำหรับผู ้บริหารสถานศึกษาและครูมีผลการประเมิน              
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̄ = 4.31, S.D. = 0.51) ด้านกระบวนการ สำหรับนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (X̄ = 4.25, S.D. = 0.60) และด้านผลผลิต ได้แก่ การประเมินผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากปริมาณและ
คุณภาพของผลผลิต เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการ พบว่า นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2562 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม       
ทุกรายวิชา มากกว่า 2.50 คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์           
อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100 และมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเยี่ยม      
คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   
ปีที่ 3 และ 6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ปีการศึกษา 
2562 มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยกลางของมาตรฐานชาติร้อยละ 70 ผลการสอบวัดความรู้ด้านวิชา
วิทยาศาสตร์ระดับชาติ ในโครงการ สอวน. และโครงการวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 
2562 มีจำนวนนักเรียนที่สอบผ่านเพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษา 2561 ผลงานวิจัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา     
ตอนปลาย โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ในปีการศึกษา 



ค 
 

2562 ได้รับการรับรองและตรวจสอบจากผู้เชี ่ยวชาญที ่มีความรู้ความสามารถในด้านงานวิจัยทางสาขา
วิทยาศาสตร์เคมี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ของ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ปีการศึกษา 2562 สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ได้ คิดเป็น          
ร้อยละ 100 และผลประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อด้านผลผลิต สำหรับผู้ปกครอง ของโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̄= 4.28, S.D. = 0.59) 
 
 คำสำคัญ : การประเมิน CIPP Model, โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
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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
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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 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

            รายงานการประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียน        

ฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยใช้ CIPP Model ผู้รายงาน     

ได้ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง เพื่อเป็นพื้นฐานและแนวทางในการดำเนินการศึกษา

ประเมิน โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อ ดังนี้ 

2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

2.2 ความหมายและความสำคัญของการประเมินโครงการ 
 2.3 ประเภทและรูปแบบการประเมินโครงการ 
 2.4 การประเมินแบบ CIPP Model 
 2.5 ข้อมูลพ้ืนฐานและแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  

2.6 ความหมายและรูปแบบโครงการห้องเรียนพิเศษ 
2.7 หลักการบริหารจัดการโครงการห้องเรียนพิเศษ 
2.8 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  

 2.9 งานวิจัยและการประเมินที่เก่ียวข้องกับการประเมินโครงการโดยใช้ CIPP Model 
 2.10 กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ 
 

2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
 การจัดการศึกษานั้นต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและคุณธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน    
ได้อย่างมีความสุข ตามมาตรา 6 และการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัด
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น ตามมาตรา 10 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ดังนั้น การจัดทำหลักสูตร        
หรือโครงการนั้น จึงต้องพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ การจะประสบ
ผลสำเร ็จในการดำเนินโครงการห้องเร ียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเร ียน               
ฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ได้ จึงต้องมีการกำหนดจุดมุ่งหมาย
และประเมินผลที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยสรุป ดังนี้ 
  หมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ 

มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลัก ดังนี้ 
1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน 
2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
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  หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา 
มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
มาตรา 23 การจัดการศึกษาต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้และคุณธรรม กระบวนการเรียนรู้
และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา โดยเฉพาะในความรู้และทักษะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื ่องการจัดการ    
การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 

1) จัดเนื ้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจของและความถนัด      
ของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 

3) จัดกิจกรรมให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้        
คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที ่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้           
ในทุกวิชา 

5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน 
และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้ง
สามารถใช้การวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียน
อาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 

6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา
มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ 

มาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน               
ความประพฤติการสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไป                  
ในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา      
ให้สถานศึกษาใช้วิธีที ่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้นำผล          
การประเมินผู้เรียนมาใช้ประกอบการพิจารณา 
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จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562    

สรุปได้ว่า การพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพนั้น ต้องคำนึงถึง

ความสามารถของบุคคลและจัดการศึกษาให้มีรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ 

โดยเฉพาะในความรู้และทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จึงจัดตั ้งโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  - 

คณิตศาสตร์ขึ้น โดยในการดำเนินโครงการให้ประสบผลสำเร็จ ต้องกำกับติดตามปัจจัยหลายด้าน 

ได้แก่ หลักการและวัตถุประสงค์ของโครงการ หลักสูตรของโครงการ ความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

วิทยากร วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ กิจกรรมและแหล่งเรียนรู้  ที ่ส ่งเสริมศักยภาพของผู ้เรียน           

การบริหารจัดการ การดำเนินงาน การตรวจสอบและติดตามการดำเนินงาน การปรับปรุง             

การดำเนินงาน รวมถึงความสอดคล้องระหว่างผลการดำเนินงานกับวัตถุประสงค์ของโครงการ          

จึงมีความจำเป็นอย่างยิ ่งที ่จะต้องได้รับการประเมินโครงการ เพื่อให้สามารถกำกับติดตามและ

ตัดสินใจทบทวน ปรับ พัฒนา ล้มเลิก หรือขยายโครงการต่อไป 
 

2.2 ความหมายและความสำคัญของการประเมินโครงการ 

 การประเมินโครงการมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจ การปรับปรุงพัฒนา การขยาย 

ยุบหรือเลิกโครงการ จึงมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายและนิยามของการประเมินโครงการไว้ 

เช่น 

 รัทแมน (Rutman, 1982) กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง การใช้กระบวนการ     

ทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีการทางการวิจัยในการหาข้อเท็จจริงที ่มีความน่าเชื ่อถือของโครงการ         

แล้วนำมาพิจารณาตัดสินประสิทธิภาพในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 ชัชแมน (Suchman, 1990, อ้างถึงใน สุว ิมล ติรกานันท์ , 2548) ได้ให้ความหมายของ        

การประเมินโครงการไว้ว่า หมายถึง การตัดสินผลลัพธ์อันเกิดจากกิจกรรมบางอย่างว่า ประสบ

ผลสำเร็จหรือไม่ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีการวิจัย 

 สต ัฟเฟ ิลบ ีมและซ ิงค ์ฟ ิวด ์  (Stufflebeam & Shinkfield, 1990) ให ้ความหมายของ           

การประเมินโครงการไว้ว่า หมายถึง กระบวนการบรรยาย เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมาย      

การวางแผนการดำเนินการ และผลกระทบ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจ เพื่อสร้างความ

น่าเชื่อถือและส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ของโครงการ 

 วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (2541) กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการ

วิเคราะห์ความต้องการ สืบค้น และสังเคราะห์สารสนเทศ เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจในการบริหาร

จัดการโครงการนั้น ๆ ผลการประเมินจะอยู่ในรูปของการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์

ระหว่างผลที่เกิดขึ้นจริงกับผล   ที่คาดหวังไว้ล่วงหน้า ซึ่งมีความสำคัญต่อการตัดสินใจต่อโครงการ 
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เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้โครงการนั้นประสบความสำเร็จและมีคุณค่าสูงสุด มากกว่าการประเมินหลัง

เสร็จสิ้นโครงการ 

 ณัฎฐพันธ์ เขจรนันท์ (2543) ให้ความหมายของการประเมินโครงการไว้ว ่า หมายถึง 

กระบวนการตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ ประสิทธิภาพในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ

โครงการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้โครงการไม่สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น เพ่ือใช้ใน

การแก้ไขและปรับปรุงให้เหมาะสมกับปัญหา โดยแบ่งออกเป็น การประเมินก่อนการดำเนินการ       

การประเมินขณะดำเนินการ และการประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ โดยประกอบด้วยปัจจัยในการ

ประเมินโครงการ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการ เนื้อหาของโครงการ วิธีการดำเนินการ และ

สภาพแวดล้อมของโครงการ 

เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2551) กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการ

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อสรุปผลว่าโครงการนั้น ๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือ

เป้าหมายของโครงการและมีประสิทธิภาพเพียงใด 

 การประเมินโครงการตามแนวคิดของสุว ิมล ติรกานันท์ (2548) หมายถึง กิจกรรมซึ่ง
เกี ่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลที ่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการในทุกรูปแบบและทุกขั้นตอน         
การเก็บรวบรวมข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ และ
สารสนเทศจากข้อมูลสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2549) กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการให้ได้มา
ซึ่งสารสนเทศ หรือ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความก้าวหน้าโครงการและความสำเร็จของโครงการอันเป็น
เครื่องบ่งชี้ถึงคุณค่าของโครงการ โดยเป็นเครื่องแสดงว่าโครงการที่ได้ดำเนินไปแล้ว สำเร็จผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด ตลอดจนในอนาคตควรจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งเป็นการ
พัฒนาคุณค่าโดยใช้ผลงานในอดีตและพิจารณาถึงศักยภาพ และทางเลือกในการดำเนินงานในอนาคต
ต่อไป เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารโครงการสามารถตัดสินใจถูกต้อง 
 เชาว์ อินใย (2553) ให้ความหมายของการประเมินว่า หมายถึง กระบวนการพิจารณาตัดสิน
คุณค่า โดยการค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากชุดกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างมีระบบมาประกอบการ
ตัดสินใจ ตีค่าผลการดำเนินการนั้นว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  ใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
จัดการโครงการ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจัยนำเข้า (Input) การดำเนินการ 
(Transformation) ผลผล ิ ต  (Output) ข ้ อม ู ลย ้ อนกล ั บ  (Feedback) และสภาพแวดล ้ อม 
(Environment) 
 

 จากแนวคิดและการให้ความหมายของนักวิชาการหลายท่าน สรุปได้ว่า การประเมินโครงการ 
หมายถึง กระบวนการตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
และสังเคราะห์สารสนเทศ อันได้แก่ ข้อมูลด้านวัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินงาน และผลผลิต เพื่อใช้    
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ในการตัดสินคุณค่าของโครงการด้วยการเปรียบเทียบความสำเร็จของโครงการกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการที ่กำหนดไว้ ซึ ่งมีความสำคัญอย่างยิ ่งต่อการตัดสินใจสำหรับผู ้บริหารในการวางแผน          
การดำเนินงาน พัฒนา หรือปรับปรุงโครงการต่อไป 
 

2.3 ประเภทและรูปแบบในการประเมินโครงการ 
การประเมินโครงการนั ้นมีหลายรูปแบบและแนวคิด ซึ ่งแต่ละรูปแบบมีประเด็นในการ

พิจารณาและความเหมาะสมต่อสภาพการณ์ที่แตกต่างกันไป ดังนี้ 
 

 ไทเลอร์ (Tyler, 1949) กล่าวว่า โครงการจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ วัดได้จากผลผลิตของ

โครงการเทียบกับจุดประสงค์ของโครงการ แนวความคิดลักษณะดังกล่าว เรียก แบบจำลองที่ยึด

ความสำเร็จเป็นหลัก (Goal attainment model) โดยจุดมุ่งหมายของการประเมินมีลักษณะ ดังนี้ 

 1. การประเมินจุดมุ ่งหมายเชิงพฤติกรรม ใช้ในการพิจารณาเพื ่อปรับปรุงหรือแก้ไข

จุดมุ่งหมาย 

 2. การประเมินเพ่ือวัดค่าความก้าวหน้าทางการศึกษาของกลุ่มประชากรขนาดใหญ่ เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้เข้าใจปัญหาและความต้องการทางการศึกษา และใช้ข้อมูลนั้นเป็นแนวทาง

ในการปรับปรุงนโยบาย หรือ หลักสูตรทางการศึกษา โดยมีลำดับขั้นการประเมิน ดังนี้ 

     1) ตั้งจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมที่มีความชัดเจน จำเพาะ บ่งชี้ถึงพฤติกรรมที่ต้องการวัด 

     2) กำหนดเนื้อหา หรือ พฤติกรรมทางการศึกษาท่ีต้องการให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย 

     3) เลือกวิธีการสอนที่เหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหา 

     4) ประเมินผลโครงการ ตัดสินด้วยการวัดผลทางการศึกษาหรือการวัดผลสัมฤทธิ์            

ทางการเรียน 

 ดังนั ้น ไทเลอร์ จึงอธิบายว่า การประเมินโครงการเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน         

การประเมินนั้นอาจอาศัยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (Achievement tests) การวิเคราะห์ 

และการสังเกตเป็นพื้นฐานในการประเมินผลคุณค่าของโครงการ 

 ในการประเมินโครงการไม่สามารถยึดความสำเร็จของคนส่วนใหญ่เป็นเกณฑ์ในการตัดสิน

ความสำเร็จของกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กได้ การประเมินผลตามแนวความคิดของไทเลอร์ เหมาะสำหรับ

การประเมินผลสรุป (Summative evaluation) มากกว่าการประเมินผลก้าวหน้า (Formative 

evaluation) 
 

 ครอนบาค (Cronbach, 1970) กล่าวว่า การประเมินผล คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลและ     

ใช้ข้อมูลนั้นเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการทางการศึกษา หรือ อาจเป็นกิจกรรม เช่น กิจกรรมการ

เรียนการสอน ข้อปฏิบัติ หรือ การทดลองทางการศึกษา ซึ่งการประเมินผลนั้นเกี่ยวข้องกับกิจกรรม

หลายอย่าง ดังนั้น การทดสอบเพียงอย่างเดียว เช่น การทดสอบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเพียงอย่าง
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เดียวย่อมไมเ่พียงพอสำหรับการประเมินผล โดยจุดมุ่งหมายของการประเมินผลอาจแยกได้ 3 ประการ 

ได้แก่ การประเมินเพื ่อการปรับปรุงรายวิชา (Course improvement) การประเมินเพื ่อตัดสิน         

ต ัวบ ุคคล (Decision about individual) การประเม ิน เพ ื ่ อต ัดส ินระเบ ียบว ิธ ีการบร ิหาร 

(Administrative regulation)  

 วิธีการประเมินผลตามแนวทางของครอนบาค ประกอบด้วย 4 ขั้น ได้แก่  

1. การติดตามผล (Follow–up studies) เพื่อเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างในโครงการกับ   

กลุ ่มตัวอย่างอีกจำนวนหนึ่งที ่มีพื ้นฐานคล้ายคลึงกัน เพื ่อเปรียบเทียบผลและความก้าวหน้า             

ในระยะยาว  

2. การวัดทัศนคติ (Attitude measurement) ซึ่งแบบสอบถามที่ใช้ต้องศึกษาน้ำหนัก

อัตราส่วนของผู้ตอบในการแสดงความคิดเห็นแต่ละข้อ โดยทัศนคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้และอาจ   

มีความลำเอียงหากมีผลประโยชน์กับผู้ตอบ 

3. การวัดความสามารถทั่วไป (Proficiency measurement) ควรใช้แบบสอบมาตรฐาน

ที่มีความแตกต่างกันตามกลุ่มของนักเรียน เพ่ือให้สามารถเก็บข้อมูลจำนวนมาก 

4. การศึกษากระบวนการ (Process studies) มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาสิ่งที่จะเกิดขึ้น    

ในโครงการเพื่อปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้น ซึ่งจัดเป็นการประเมินความก้าวหน้าของโครงการขณะที่

กำลังดำเนินโครงการอยู่ 
 

 สครีฟเวน (Scriven, 1991) กลา่วว่า จุดมุ่งหมายของการประเมินคือการตัดสิน ไม่ใช่เพื่อการ
ปรับปรุง โดยการประเมินโครงการนั้นไม่มีรูปแบบที่แน่นอน แต่เป็นเพียงแนวความคิดหลาย ๆ ด้าน   
ที่มีประโยชน์ต่อการประเมินโครงการเท่านั้น โดยแนวคิดท่ีสำคัญมีดังนี้ 
 1. จุดมุ่งหมายของการประเมินผล ประกอบด้วยหลักสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ 

1) การประเมินผลความก้าวหน้า (Formative evaluation) ได้แก่ การประเมินผล     
ในระหว่างที่โครงการดำเนินอยู่ เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้น โดยการ
ให้ผลสะท้อนกลับ (Feed back) ที่มีประโยชน์ต่อผู้ประเมินผลโครงการ 

2) การประเมินผลสรุป (Summative evaluation) ได้แก่ การประเมินเมื ่อสิ ้นสุด
โครงการแล้ว เพื ่อประโยชน์ในการศึกษาคุณค่าของโครงการและเพื ่อพิจารณา          
นำลักษณะที่ดีของโครงการไปใช้ในสถานการณที่คล้ายคลึงกันต่อไป 

 2. วิธีการประเมิน แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
1) การประเมินคุณค่าภายใน ( Intrinsic evaluation) คือ การประเมินคุณค่าของ

เครื่องมือ ในการเก็บข้อมูล เนื้อหา จุดมุ่งหมาย การให้หรือการกำหนดคะแนน และ
ทัศนคติของผู้อื่นต่อเครื่องมือในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ โดยเป็นการประเมินผล     
ในระดับยังไม่ปฏิบัติการ (Not operational) 
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2) การประเมินคุณค่าปฏิบัติการ (Pay–off evaluation) คือ การตัดสินคุณค่าผล        
ที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือนั้นต่อนักเรียน (ในกรณีที่เป็นการเรียนการสอน) เช่น 
การตัดสินคะแนนก่อนและหลังสอบ หรือผลผลิตจากกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

 3. การประเมินผลตามจุดมุ่งหมาย ประกอบด้วยขั้นตอน 3 ประการ ดังนี้ 
1) ตรวจสอบและปรับปรุงจุดมุ่งหมายหรือเกณฑ์ที่ตั้งไว้เสมอ ถ้าหากเกณฑ์ท่ีตั้งขึ้นแตกต่าง

จากจุดมุ ่งหมายแต่ให้ผลลัพธ์ที ่ด ีกว่า ควรปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์หรือจุดมุ่ งหมาย          
ตามไปด้วย 

2) สร้างคลังแบบทดสอบให้ครอบคลุมกิจกรรมทั้งหลายของโครงการตั้งแต่ต้นจนสำเร็จ
โครงการ หรือรวมถึงแบบทดสอบที่เก่ียวกับการติดตามผลของโครงการในอนาคต 

3) นำเกณฑ์ภายนอกมาใช้ในการตัดสินจุดมุ่งหมาย เนื้อหาโครงการและเครื่องมือในการ
ทดสอบเพ่ือความเที่ยงตรงของการประเมินโครงการ  

4. การประเมินผลเปรียบเทียบและการประเมินผลไม่เปรียบเทียบ ซึ่งเกิดจากการที่สครีฟ
เวนไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดของครอนบาค ในเรื่องการประเมินผลเปรียบเทียบ โดย    
สครีฟเวนมีความเห็นว่า การประเมินผลเปรียบเทียบให้ผลดีกว่าและประหยัดกว่า และ
เชื่อว่าความรู้เกี่ยวกับสถิติจะสามารถควบคุมตัวแปรที่ครอนบาคคิดว่าเป็นปัญหาในการ
เปรียบเทียบระหว่างกลุ ่มได้ นอกจากนี ้การประเมินผลเปรียบเทียบทำได้ง ่ายกว่า           
การประเมินผลไม่เปรียบเทียบเพราะสามารถใช้วิธีการทางสถิติร่วมได้ และยังสามารถ
กำจัดอิทธิพลแทรกแซงในการวัดได้ โดยสามารถทำได้ง่ายและบ่อยครั้งกว่าการศึกษาตาม
แนวคิดของครอนบาค 

6. การประเมินผลไม่ผูกพันกับจุดมุ่งหมาย เนื่องจากผู้ประเมินอาจค้นพบผลผลิตบางอย่าง
ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในจุดมุ่งหมาย แต่สิ่งที่ค้นพบนั้นมีความสำคัญมาก หากผู้ประเมินยึดติด
กับจุดมุ ่งหมายที่ตั ้งไว้อาจมองข้ามความสำคัญของสิ ่งที ่ค้นพบได้ เช่น การประเมิน
ความก้าวหน้า การประเมิน  ผลสรุปและการประเมินคุณค่าภายในเป็นต้น 

 

 รูปแบบการประเมินของ สเตค (Stake, 1967) เป็นแบบจำลองที่มุ่งเน้นการตัดสินคุณค่า 
(Judgment model) ของโครงการ ซึ่งเน้นว่าการประเมินโครงการจะต้องประกอบด้วยมี 2 ส่วน คือ 
การบรรยาย (Description) และการตัดสินคุณค่า (Judgment) ในการบรรยายนั้นผู้เชี่ยวชาญหรือ     
ผู้ประเมินจะต้องหาข้อมูลที่เก่ียวกับโครงการให้ได้มากท่ีสุด ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 

1. เป้าหมายหรือความคาดหวังท่ีครอบคลุมนโยบายทั้งหมด สำหรับการประเมินการศึกษา
ไม่ควรสนใจเป้าหมายเฉพาะในแง่พฤติกรรมของผู้เรียนเพียงอย่างเดียว ต้องคำนึงถึง
องค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย ความคาดหวังประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
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       1) สิ่งนำ (Antecedent) เป็นสภาพที่มีอยู่ก่อนซึ่งอาจเกี่ยวพันกับผลการเรียนการสอน 
  เช่น ลักษณะของผู้เรียน ผู้สอน เนื้อหา สื่อ วัสดุ อุปกรณ์  

2) กระบวนการ (Process) เช ่น การปฏิส ัมพันธ์ระหว่างครูก ับผู ้เร ียน การสื่อ
ความหมาย  

3) ผลผลิต (Outcome) เป็นผลของโครงการทางการศึกษา เช่น ความรู้ เจตคติ ทักษะ 
และคุณลักษณะต่าง ๆ ของนักเรียนจากการใช้หลักสูตรหรือโครงการ รวมถึงผล       
ที่เกิดขึ้นกับครู สถาบัน และสังคม  

2. สิ่งที่เป็นจริงหรือสังเกตได้ เป็นสิ่งซึ่งเกิดขึ้นจริงในสภาพความเป็นจริง มีส่วนประกอบ      
3 ส่วนเช่นกัน คือ สิ่งนำ ปฏิบัติการ และผลลัพธ์ 

 ความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เป็นจริง มิได้เป็นตัวชี้บ่งว่าข้อมูลที่ได้มีความ
เที่ยงตรงหรือความตรง แต่เป็นเพียงสิ่งที ่แสดงให้เห็นว่าสิ่งที ่ตั ้งใจไว้เกิดขึ ้นจริงเท่านั ้น ในภาค          
การตัดสินคุณค่า เป็นส่วนที่จะตัดสินว่า โครงการประสบผลสำเร็จเพียงใด ผู้ประเมินต้องศึกษา
มาตรฐานที่เหมาะสมในการนำมาเปรียบเทียบเพื่อช่วยในการตัดสินใจ  
 ข้อดีสำหรับรูปแบบการประเมินของสเตค (อุทุมพร ชื่นวิญญา, 2545) คือ การเสนอวิธีการ
ประเมินอย่างเป็นระบบ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลเชิงบรรยายและตัดสินคุณค่า มีมาตรฐานในการประเมิน
ปรากฏชัดเจน แต่มีข ้อจำกัดคือ ขอบข่ายบางประการอาจมีความคาบเกี ่ยวกัน ทำให้เห็น              
ความแตกต่างไมช่ัดเจน ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งภายในโครงการได้ 
 

สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 2003) ได ้เสนอว ิธ ีการประเมินหลักส ูตรหร ือโครงการ            

ทางการศึกษา คือ แบบจำลองซิป (CIPP Model) ซึ่งมีความหมายของการประเมินว่า การประเมิน

คือกระบวนการกำหนดข้อมูล ตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับใช้      

ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม ดังนั้น การตัดสินใจเกี่ยวกับความสำเร็จของโครงการนั้น 

ควรทำการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่   

1. การประเมินบริบท หรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เพ่ือให้ได้สารสนเทศ

สำหรับการตัดสินใจในการวางแผน กำหนดเป็นผลลัพธ์ที่คาดหวังของโครงการ หรือ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ  

2. การประเมินปัจจัย หรือ ทรัพยากร (Input Evaluation) เพื่อตรวจสอบความพร้อม

ด้านทรัพยากรทั้งปริมาณ และคุณภาพตลอดจนระบบการบริหารจัดการเพื่อวิเคราะห์

และกำหนดทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุดที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด 

 3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เพื ่อศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อน 

ตลอดจนปัญหา อุปสรรคของการดำเนินโครงการ จึงเป็นการประเมินเพื ่อปรับปรุง       

การดำเนินโครงการได้อย่างทันเวลาในขณะที่กำลังดำเนินโครงการอยู่ 
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 4. การประเมินผลิตผล (Product Evaluation) หลังจากการดำเนินโครงการสิ้นสุดลง              

เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของโครงการว่า โครงการประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไว้

หรือไม่ ผลผลิตของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ผลการดำเนินงานคุ้มค่า

เพียงใด 
 

นอกจากนี้ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2541) แบ่งการประเมินออกเป็น 3 เกณฑ์สำคัญ ดังนี้ 
1. จำแนกตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน จึงแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

การประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนา เรียก การประเมินความก้าวหน้า (Formative evaluation) 
โดยเป็นการประเมินขณะโครงการหรือกิจการนั ้นกำลังดำเนินอยู ่ ซึ ่งสามารถนำผลประเมิน              
ไปปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีอย่างทันท่วงที และการประเมินเพื ่อตัดสินผล (Summative 
evaluation) เป็นการประเมินเพื่อบ่งชี้ระดับสัมฤทธิ์ผลของงานหรือโครงการ เป็นการประเมิน
หลังจากสิ้นสุดโครงการ 

2. จำแนกตามหลักการประเมิน จึงแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การประเมิน
ที่ยึดเป้าหมายของโครงการหรืองานเป็นเกณฑ์ เรียก Goal based evaluation โดยเป็นการนำผล
การวัดมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของโครงการ และการประเมินที่เป็น
อิสระจากเป้าหมายของโครงการ เรียก Goal–free evaluation ซึ่งเป็นการประเมินที่ผู ้ประเมิน       
ไม่จำเป็นต้องทราบเป้าหมายของโครงการ โดยเป็นการประเมินผลทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนทั้งผลโดยตรงและ
ผลโดยอ้อมของโครงการตลอดจนการประเมินผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบของโครงการ 

3. จำแนกตามลำดับเวลาที่ประเมิน โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 
การประเมินก่อนนำโครงการไปปฏิบัติ (Intrinsic evaluation) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของแผนงานหรือโครงการก่อนเสนอเพื ่อขออนุมัติให้ดำเนินการ กระบวนการดังกล่าวเรียกว่า        
การวิเคราะห์โครงการ (Project Appraisal or Analysis) ระยะที่ 2 การประเมินขณะดำเนินงาน
หรือโครงการ เพ่ือพิจารณาความก้าวหน้าของโครงการ ซึ่งผลการประเมินในระยะนี้จะเป็นประโยชน์
ต ่อการปรับปรุงการดำเนินงาน และระยะที ่ 3 การประเมินเมื ่อเสร็จสิ ้นโครงการ (Pay–of 
evaluation) การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดโครงการและหลังจากสิ้นสุดโครงการ     
ไประยะหนึ่ง กระบวนการประเมินหลังจากโครงการสิ้นสุดไประยะหนึ่ง เรียกว่า กระบวนการ     
ติดตามผล (Follow – up study หรือ Tracer study) 

 

 ศิริชัย กาญจนวาสี (2550) ได้สรุปรูปแบบการประเมินโครงการไว้ 28 รูปแบบ โดยแบ่ง

ออกเป็น 4 กลุ่ม มสีาระโดยสังเขป ดังนี้  

1. รูปแบบการประเมินกลุ่มที่เน้นการตัดสินใจโดยใช้วิธีการเชิงระบบ (Systematic 

Decision  Oriented Evaluation: SD Models) มีรูปแบบการประเมิน 9 รูปแบบ 

ดังนี้ 
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1) System Analysis การนําเทคนิค Planning Programming and Budgeting 

System (PPBS) ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีรากฐานมาจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพื่อสร้างผลผลิต

สูงสุด โดยมีความเชื ่อว่า ปัจจัยเบื ้องต้น (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต 

(Output) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะฟงกชัน สามารถวัดผลเชิงปริมาณได้ การประเมิน

ตามแนวคิดนี้นิยมใช้การทดลอง มีการออกแบบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เพื่อหาข้อสรุป

เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยเบื้องต้นและผลผลิต พร้อมทั้งสรุปผลที่ได้ว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ 

ตลอดจนนิยมเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับโครงการอื่น ๆ ในแง่ผลผลิตตามที่คาดหมาย      

โดยใช้เกณฑก์ารสิ้นเปลืองทรัพยากรน้อยที่สุด 

2) Cost - related Analysis การประย ุกต ์การว ิ เคราะห ์ค ่าใช ้จ ่ายในทาง

เศรษฐศาสตร์มาใช้ในการประเมินเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับประสิทธิผลที่ได้รับการตอบแทน

ในรูปของตัวเงิน (Cost-Utility Analysis) เป็นการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับผลประโยชน์ของ

การใช้สอย และเป็นการคาดคะเนค่าใช้จ่ายของทางเลือกต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าทางเลือกหรือ

โครงการนั้นมีค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินที่มีอยู่และเป็นไปได้ 

3)  Program Evaluation and Review Techniques (PERT)  เ ทคน ิ ค ก า ร

ทบทวนและประเมินการจัดกิจกรรมขององค์การเพื ่อให้ผลการดำเนินงาน เป็นไปตาม

เป้าหมายและเสร็จทันเวลากำหนด โดยอาศัยการสร้างแผนผังการดำเนินกิจกรรมตาม

ขั ้นตอน และประมาณเวลาที ่ใช้ในแต่ละกิจกรรม โดยให้ความสำคัญต่อเส้นทางวิกฤติ         

เพ่ือระดมทรัพยากรตามความเหมาะสม บรรลุเป้าหมาย และเสร็จทันเวลา 

4) Rossi, Freeman and Wright’s Approach (RFWA) การประเมินอย่าง   

เป็นระบบ เน้นการวางแผนการประเมิน กำหนดวิธีการที่เป็นมาตรฐานและชัดเจนเพื่อให้ผล

การประเมินมีความเที่ยงตรงและเป็นปรนัย โดยวัตถุประสงค์ของการประเมินควรเน้นที่     

การดำเนินงานว่าเข้าถึงประชากรเป้าหมายเพียงใด เป็นไปตามแผนหรือไม่ มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลเพียงใด โดยการประเมินต้องให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน       

การติดตามควบคุมผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

5) Experimental Approach แนวทางการประเมินโดยใช ้หล ักการวัดและ       

การทดลองที่มีการออกแบบอย่างรัดกุม ควรใช้แบบแผนการทดลองหรือกึ่งทดลอง มีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลอย่างได้มาตรฐาน การตัดสินผลอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่า

การใช้มาตรฐานส่วนตัว แล้วสรุปผลในรูปของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เพ่ือนำผลไปใช้อ้างอิง

กับโครงการอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ผลการประเมินควรมีบทบาทในการสร้างอิทธิพล

ทางความคิดในการตัดสินใจของผู้บริหาร 
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6) Goal – based Approach ประเมินที่ยึดวัตถุประสงค์ของสิ่งที่ประเมินเป็น

หลักในการประเมินความสำเร็จ วัตถุประสงค์ของการประเมินเป็นทั้งเป้าหมายของการ

ประเมินและผลลัพธ์ที ่คาดหวัง ซึ ่งสามารถนํามาเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการตัดสิน

ผลสำเร็จของการดำเนินงาน การกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน ต้องมีความชัดเจนใน

รูปของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อนักประเมินจะได้วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง

วัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอันเป็นการตัดสินผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม 

7) Discrepancy Approach การประเมินที่เน้นการตรวจสอบความไม่สอดคล้อง

ระหว่างสิ่งที่คาดหวังและสิ่งที่เกิดข้ึนจริง เพ่ือเป็นการชี้จุดเด่นจุดด้อยของการดำเนินกิจกรรม 

โดยการบรรยายเอกสารที่เกี ่ยวข้อง สังเกตการณ์ในสนาม ประเมินการบรรลุเป้าหมาย

ระหว่างทาง ประเมินการบรรลุเป้าหมายปลายทาง และเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่าง

โครงการหรือกิจกรรม นักประเมินจะต้องตั้งเกณฑ์มาตรฐานความสอดคล้องของแต่ละ

ขั้นตอนการประเมินกับความไม่สอดคล้องที่เกิดขึ้น เพื่อปรับเปลี่ยนการดำเนินงานและ

เปลี่ยนเกณฑห์รือยุติโครงการหรือกิจกรรม 

8) Context-Input-Process-Output Approach (CIPP) การประเมินบริบท 

ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ และผลผลิต เพื่อช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือก

เป้าหมายหรือจุดหมายของโครงการ การดำเนินงาน การกำหนดยุทธวิธ ีแผนงานและ        

การดำเนินงาน การปรับเปลี่ยนยุทธวิธีแผนงาน การดำเนินงานให้มีความเหมาะสมและ     

การตัดสินใจเกี ่ยวกับการปรับเปลี ่ยน การขยาย การยุบหรือการยกเลิกโครงการโดย           

นักประเมินจะต้องออกแบบการประเมิน ให้สอดคล้องกับสภาพการตัดสินใจของผู้บริหารโดย

การระบุประเภท ระดับและคาดคะเนสถานการณ์ของการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้น กำหนดเกณฑ์

ทีใ่ช้ในการตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์และวางแนวทางการประเมิน จากนั้นจึงเก็บรวบรวม

ข้อมูลทีต่้องการ วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล 

9) Center For the Study of Evaluation Approach (CSE) การประเมินเพ่ือ

ทำให้เกิดความม่ันใจในการตัดสินใจ จุดมุ่งหมายของการประเมินจึงเป็นการเสนอสารสนเทศ

ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร โดยกิจกรรมการประเมินควรประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ คือ 

การประเมินความต้องการของระบบ การประเมินการวางแผนโครงการ การประเมินการ

ดำเนินการตามแผน การประเมินความก้าวหน้าและการประเมินผลลัพธ์ นักประเมินจะต้อง

รวบรวมข้อมูลที ่เชื ่อถือได้ เกี ่ยวกับโครงการ และให้ตรงกับความต้องการของผู้บริหาร          

โดยจะต้องทราบว่าใครมีอำนาจในการตัดสินใจ ผู้ต้องการข้อมูลอะไร และนักประเมินควร

เป็นคนกลางทีไ่มมี่ส่วนร่วมในโครงการ 
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2. รูปแบบการประเมินกลุ่มที่เน้นการตัดสินใจโดยใช้วิธีการเชิงธรรมชาติ (Naturalistic 

Decision Oriented Evaluation: ND Models) มีรูปแบบการประเมิน 7 รูปแบบ 

ดังนี้ 

1) Utilization – focused Approach (UFA) การประเมินทีเ่น้นการนําผลไปใช้

ประโยชน์โดยให้แนวทางว่า บุคลิกภาพของนักประเมินเป็นกุญแจสู่ประโยชน์ของผลการ

ประเมิน นักประเมินจะต้องสร้างความสัมพันธ์กับผู้ต้องการใช้ข้อมูลโดยตรง การดำเนินงาน

สามารถระบุ ผู ้เกี ่ยวข้องโดยตรงที่ต้องการใช้ ผลการประเมิน กำหนดประเด็นของการ

ประเมินให้ชัดเจน เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และเกณฑ์การตัดสิน   

ที่เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ผลการประเมิน เสนอผลการประเมินโดยให้ผู้ใช้ผลการประเมินเป็นผู้

สรุปและตัดสินคุณค่าของสิ่งที่มุ่งประเมิน  

2) Stakeholder – based Approach รูปแบบการประเมินที่เน้นให้ความสำคัญ

และเน้นการสนองความต้องการทราบผลการประเมินของกลุ่มผู้สนใจ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ   

สิ่งที่ประเมิน ซึ่งมีส่วนร่วมในการกำหนดจุดมุ่งหมายของการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

เครื่องมือ การแปลผลและการให้ข้อมูลย้อนกลับ 

3) Responsive (Countenance) Model รูปแบบการประเมินที ่สนองความ

ต้องการสารสนเทศของผู้สนใจใช้ผลการประเมิน โดยพยายามสะท้อนคุณค่าของการ

ดำเนินงาน ตามทัศนะของผู้ข้องหลายฝ่ายอย่างกว้างขวาง โดยเสนอให้ใช้วิธีการศึกษาเฉพาะ

กรณี (Case Study) รวบรวมข้อมูลโดยเน้นการสังเกตและสัมภาษณ์ตามสภาพธรรมชาติ   

โดยใช้นักสังเกตหลายคน ทำการสังเกตกลุ่มผู้เกี่ยวข้องหลายกลุ่ม เน้นข้อมูลที่เกี่ยวกับการ

รับรู้กระบวนการและผลกระทบในด้านการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น วิธีการประเมินเน้นการ

บรรยายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบตามที่คาดหวัง และเกิดขึ้นจริง และตัดสินคุณค่า    

โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานในทัศนะของผู้ เกี ่ยวข้องฝ่ายต่าง ๆ ส่วนการตัดสินคุณค่า

สุดท้ายให้เป็นหน้าที่ของผู้ใช้ผลการประเมินที่จะกำหนดเกณฑ์และทำการชั่งน้ำหนักคุณค่า

ของฝ่ายต่าง ๆ เอง 

4) Creative Approach การประเมินไม่มีวิธีที ่ด ีที ่ส ุดเพียงวิธีเดียวเนื ่องจาก        

ทุกสถานการณ์ของการประเมินมีความซับซ้อน และมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น

คุณลักษณะ เงื่อนไข ทรัพยากร ข้อจำกัด กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง ค่านิยมและการเมือง ดังนั้น

จึงต้องใช้วิธีการประเมินต่างกัน การประเมินที ่ดีควรสอดคล้องกับสถานการณ์เน้นผล          

ที่นําไปใช้ประโยชน์ได้และมีวิธีการที่ยืดหยุ่น Creative Approach เป็นการประเมินที่ใช้

กระบวนการแก้ปัญหาในการปรับเปลี ่ยนสถานการณ์และการประเมินให้เหมาะสมกัน        
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โดยอาศัยความสามารถส่วนตัวของนักประเมิน เพื ่อออกแบบการประเมินและปรับวิธี        

การประเมินให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

5) Transactional Approach การประเมินที่ใช้แก้ไขความแตกแยกหรือขัดแย้ง            

อันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการ และประสานรอยร้าวด้วยหลักการบริหารความขัดแย้ง 

รูปแบบการประเมินนี ้เร ิ ่มด้วยการประชุมเพื ่อรับทราบปัญหาของกลุ ่มผลประโยชน์              

ที่เก่ียวข้องทั้งหมด สร้างเครื่องมือติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เกี่ยวกับการ

รับรู้ปัญหา ความคาดหวังของกลุ่มต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนโครงการให้เหมาะสม โดยสร้างความ

รับผิดชอบร่วมกัน ติดตามควบคุมโครงการ ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนใหม ่

6) Illuminative Approach การประเม ินซ ึ ่ง เน ้นการใช้เทคนิคการส ังเกต        

แบบปลายเปิดเกี ่ยวกับคุณลักษณะสำคัญของโครงการ ข้อตกลงเบื ้องต้น สถานการณ์

แวดล ้อมปฏ ิส ัมพ ันธ์ระหว ่างองค์ประกอบที ่ม ีอ ิทธ ิพลต ่อโครงการ เพ ื ่อบรรยาย                 

แปลความหมาย และจัดทำเอกสารรายงานเกี่ยวกับผลดีผลเสียของสถานการณ์แวดล้อม

นวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และผลลัพธ์สำคัญตลอดจนการแสวงหาหลักการทั่วไป 

7) Democratic Approach การประเมินแบบประชาธิปไตยที่ให้ความสำคัญต่อ    

ผู้ท ี ่ม ีผลประโยชน์จากการดำเนินงานทุกฝ่าย ให้มีส ่วนร่วมในกระบวนการประเมิน            

นักประเมินทำหน้าที่ติดต่อเจรจาและประสานงานระหว่างแหล่งทุน ผู้บริหาร ผู้รว่มโครงการ 

และผู้ได้รับผลจากโครงการ ประชาชนทั่วไป ตลอดจนทำหน้าที ่ศึกษาข้อมูลโครงการ 

เสนอแนะและแลกเปลี ่ยนข้อมูลระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ การตัดสินคุณค่าและ

ข้อเสนอแนะขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของผู้เกี่ยวข้องแตล่ะฝ่าย 
 

3. รูปแบบการประเมินกลุ่มที่เน้นการตัดสินคุณค่าโดยใช้วิธีการเชิงระบบ (Systematic 

Value Oriented Evaluation: SV Models) มีรูปแบบการประเมิน 7 รูปแบบ ดังนี้ 

1) Consumer-Oriented Approach รูปแบบการประเมินท่ีเน้นความสำคัญของ

ผู้บริโภค โดยมีแนวความคิดว่าการประเมินมีจุดมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคสำหรับ

ตัดสินใจเลือกบริโภคให้ดีที่สุด 

2) Judicial (Adversarial) Approach การนำวิธ ีการพิพากษาคดีมาใช้ เป็น

วิธีการข้อยุติเกี่ยวกับการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ประเมินด้วยการนําสืบพยานหลักฐานของทีม

นักประเมิน 2 ฝ่ายที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของโครงการแตกต่างกัน เพื่อเปิดโอกาสให้  

นักประเมินแต่ละฝ่ายแสดงหลักฐานที่นาเชื่อถือที่สุดของฝ่ายตน โดยมีการซักถามพยานของ

ตนและฝ่ายตรงกันข้ามโดยมีขั้นตอนในการประเมินคือ กำหนดประเด็นปัญหาเพื่อใช้เป็น

กรอบในการสืบสวน การคัดเลือกประเด็นและเรียงลำดับความสำคัญ เปิดโอกาสให้           
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นักประเมินแต่ละฝ่ายเสนอข้อมูล หลักฐานของผลการประเมิน เพื่อตัดสินคุณค่าและจัดทำ

ข้อเสนอแนะ 

3) Accreditation (Professional Review) Approach รูปแบบการประเมินนี้

เกิดจากการตื่นตัวในการรวมกลุ่มของนักวิชาชีพเป็นสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อคุ้มครอง 

พิทักษ์สิทธิ์การประกอบวิชาชีพของสมาชิก ในขณะเดียวกันสมาคม วิชาชีพดังกล่าวยังได้    

ทำหน้าที่กำหนดจรรยาบรรณ มาตรฐานของวิชาชีพ การพิจารณาผลงานทางวิชาการ โดย

รูปแบบการประเมินดังกล่าว ประกอบด้วยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ ทำการ

ประชุม กำหนดเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการตัดสินคุณภาพของการ

ปฏิบัติผลงานทางวิชาการ การรับรองวิทยฐานะ (Accreditation) การให้วุฒิบัตร เป็นต้น 

4) Goal – free Approach รูปแบบการประเมินหนึ่งที่พยายามลดความลำเอียง

ของการประเมิน ที่เน้นการประเมินผลที่เกิดขึ้นจริง (Actual Effects) หรือผลทั้งหมดของ

โครงการ ทั้งในแง่ผลที่คาดหมายและผลที่มิได้คาดหมาย เช่น ผลข้างเคียงซึ่งอาจเป็นไปทั้ง

ทางบวกและทางลบ โดยมีการประเมินความจําเป็น เพ่ือใช้เป็นเกณฑห์นึ่งในการตัดสินคุณค่า

ของโครงการ การประเมินแบบไม่อิงวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อทราบผลทั้งหมดของ

โครงการเปรียบเทียบการดำเนินโครงการกับโครงการอื่น ๆ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ

โครงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายจากนั้นจึงสรุปผลการประเมิน การดำเนินงานและคุณค่าของ

โครงการ 

5) Training Approach รูปแบบการประเมินผลการฝึกอบรม (Training) ประเมิน

ประสิทธิผลของโครงการฝึกอบรมว่าให้ผลอะไรบ้างแกผู้เขารับการฝึก อันจะเป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนา โดยการประเมิน 4 ขั้นตอน คือการประเมินปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู้ 

การประเมินพฤติกรรม และการประเมินผลต่อองคก์าร 

6) Theory-Based Approach รูปแบบการประเมินที่ยึดทฤษฎีซึ่งการประเมิน

รูปแบบนี้ อิงการขับเคลื่อนทางทฤษฎีโดยใช้ทฤษฎีช่วยในการตัดสินใจว่า สิ่งที่ประเมินนั้น

ประสบความสำเร็จหรือไม่และปัจจัยใดเป็นสาเหตุของผลของโครงการที่เกิดขึ้น เพื่อเป็น

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการต่อไป 

  7) Value-added Approach การประเมินรูปแบบมูลค่าเพิ่ม เน้นผลลัพธ์ที่เป็น

มูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นการติดตามผลลัพธ์อย่างเป็นระบบเพื่อประเมินความงอกงาม พัฒนาการ หรือ

คะแนนเพิ่ม โดยใช้แบบสอบถามมาตรฐานเป็นเครื่องมือติดตามประเมินความก้าวหน้า 
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4. ร ูปแบบการประเมินกลุ ่มที่ เน ้นการต ัดส ินค ุณค่าโดยใช้ว ิธ ีการเช ิงธรรมชาติ  

(Naturalistic Value Oriented Evaluation: NV Models) มีรูปแบบการประเมิน     

5 รูปแบบ ดังนี้ 

1) Effective Approach แนวทางการประเมินที ่พยายามเพิ ่มโอกาสของการ      

นําผลการประเมินไปใช้ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดการประเมินแบบตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้สารสนเทศ กับวิธีการประเมินแบบธรรมชาติซึ่งเน้นวิธีการยืดหยุ่นตาม

สถานการณ์โดยเริ่มต้นจากการระบุผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะใช้สารสนเทศจากการประเมิน ระบุ

องค์ประกอบที่ต้องการประเมิน กำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินให้ชัดเจนว่า ต้องการ

ประเมินคุณค่าภายนอกหรือภายใน ประเมินแบบ Formative หรือ Summative จากนั้นจึง

เก็บรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุมประเด็นปัญหา คุณค่าที่ตอ้งการประเมินและเกณฑ์มาตรฐาน 

เพ่ือทำการวิเคราะห์ข้อมูล แปลผล ตัดสินคุณค่าภายในหรือภายนอก ตลอดจนจัดทำรายงาน

ผลและข้อเสนอแนะ 

2) Criticism Approach การประยุกต์มโนทัศน์ของศิลปะวิจารณ์ (Art Criticism) 

มาใช้ เป ็นร ูปแบบของการประเมิน โดยให้แนวคิดว ่าการวิพากษ์วิจารณ์เป ็นการใช้

วิจารณญาณในการบรรยายคุณภาพของสิ่งที่ศึกษา ตีความหมายคุณภาพของสิ่งที่ศึกษา

ออกมาในเชิงประจักษ์ตามการรับรู้ของผู้เชี่ยวชาญและตัดสินคุณค่าของสิ่งนั้น 

3) Authentic Approach ร ูปแบบการประเมินที ่ย ึดสภาพจริง ร ูปแบบการ

ประเมินนี้ เน้นการพิจารณาผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริง เพ่ือแก้ข้อจํากัดของการทดสอบ 

เช่น การประเมินตามสภาพปัญหาจริงเกี่ยวกับความคิด การทำงานร่วมกัน ชิ้นงาน งานเขียน 

แฟ้มสะสมงานและทักษะชีวิต เป็นต้น 

4) Constructivist Approach รูปแบบการประเมินที่เน้นการสร้างความร่วมมือ

จากทุกฝ่ายหรือตอบสนองผู้เกี ่ยวข้องทุกฝ่าย (Constructivism) โดยมีแนวความคิดว่า    

ความจริงไมใ่ช่สิ่งสากลที่ยั่งยืนเป็นเพียงปฏิบัติการตามอัตวิสัยของผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น 

5)  Empowerment Approach ร ู ปแบบเสร ิ มพล ั งอ ำนาจ  ม ี แนวค ิ ด ว่ า               

การประเมินเป็นการ สร้างความร่วมมือจากทุกฝ่าย การประเมินตามรูปแบบนี้มุ่งตอบสนอง

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่ผู้ทีไ่ดร้ับผลมากท่ีสุดจนถึงน้อยที่สุด 
 

กล่าวโดยสรุปคือ การประเมินด้วยรูปแบบ CIPP model เป็นรูปแบบการประเมินที่สามารถ

ทำไดท้ั้งระบบทุกข้ันตอนของโครงการและให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ละเอียดครอบคลุมสำหรับ

ผู้บริหาร จึงเป็น  ที่นิยมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและโครงการอย่างแพร่หลาย ซึ่งสามารถใช้กับการ
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ประเมินโครงการ แผน บุคลากร ผลิตภัณฑ์ และระบบต่าง ๆ ได้ ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ ขณะดำเนิน

โครงการ และหลังสิ้นสุดโครงการ 
 

2.4 การประเมินแบบ CIPP Model 

สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 2003) กล่าวว่า การประเมิน หมายถึง กระบวนการกำหนด
ข้อมูล ตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจความสำเร็จของโครงการ
และเลือกทางเลือกที่เหมาะสม โดยเสนอให้วิธีการประเมินหลักสูตรหรือโครงการทางการศึกษา 
ประกอบด้วยการประเมิน 4 ประเด็น ได้แก่ การประเมินสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context 
evaluation: C) การประเมินองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยนำเข้า ( Input evaluation: I) การประเมิน
องค ์ประกอบที ่ เป ็นกระบวนการ (Process evaluation: P) การประเม ินผลผล ิต  (Product 
evaluation: P) จึงเป็นที่มาของการประเมินแบบ CIPP ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การประเมินบริบท หรือ สภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C) เป็นการประเมิน
ก่อนการดำเนินโครงการเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการวางแผน พิจารณาหลักการและเหตุผล เป้าหมาย 
หรือวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมถึงการประเมินเกี่ยวกับนโยบาย ปรัชญา เป้าหมาย แรงกดดันทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความต้องการของบุคคลและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องตลอดจนแรงกดดันทาง
การเมือง ซ่ึง สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2553) อธิบายว่า การประเมินบริบทของโครงการเป็นการประเมิน
ความต้องการจำเป็นเพื่อกำหนดโครงการ เป็นการประเมินสภาพเศรษฐกิจสังคม การเมือง ตลอดจน
ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ อันนำไปสู่ทิศทางและวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยสามารถสรุปวิธีการ
ประเมินสภาวะแวดล้อม (Context evaluation) ของการประเมนิแบบ CIPP ได ้2 วิธี ได้แก่ 

1) Contingency model การประเมินสภาวะแวดล้อมเพ ื ่อหาแรงผล ักดัน         
จากภายนอกระบบ (Opportunities and Pressure Outside of The Mediate System) 
เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับพเพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับพัฒนาส่งเสริมโครงการ โดยใช้สำรวจปัญหา
ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้อย่างกว้าง 

2) Congruence model การประเมินเปร ียบเทียบระหว ่างการปฏิบ ัต ิจริง 
(Actual result) กับวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ เพ่ือให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ที่ไม่สามารถบรรลุได้ 

           2. การประเมินปัจจัย หรือ ทรัพยากร (Input Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อให้ได้
สารสนเทศสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการและกลวิธีดำเนินโครงการ เป็นการตรวจสอบความ
พร้อมหรือความพอเพียงของปัจจัยเบื้องต้นต่าง ๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
เป็นต้น เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบความพร้อมของปัจจัยในการดำเนินการ แผนหรือโครงการ     
มีความเหมาะสมหรือควรปรับปรุง ซึ่งมีประโยชน์ต่อการใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้าง
เพื่อเลือกแผนการจัดโครงการ หรือแผนการดำเนินงานที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์    
ที่ตั้งไว้ ซึ่ง สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2553) กล่าวว่า การประเมินปัจจัยหรือทรัพยากรเป็นการตรวจสอบ
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ความพร้อมของทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระบบการบริหารจัดการเพ่ือวิเคราะห์
และกำหนดทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุดที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด 
 

 3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการนำโครงการไปปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผลสำเร็จ ซึ่งเป็นการประเมินขณะดำเนินงาน หรือ
ประเมินในเชิงความก้าวหน้าเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหาร หรือ การดำเนินโครงการ รวมทั้ง
ศึกษาปัญหาและอุปสรรค จุดเด่น (strengths) จุดด้อย (weakness) ซึ่งมักจะไม่สามารถศึกษาได้
ภายหลังจากสิ้นสุดโครงการแล้ว  

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2553) ให้แนวคิดว่า การประเมินกระบวนการ (Input evaluation) 
เป็นการประเมินการดำเนินงานเมื่อนำโครงการที่วางแผนไว้ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อศึกษาจุดแข็ง และ
จุดอ่อน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคของการดำเนินโครงการ จึงเป็นการประเมินเพื ่อปรับปรุง            
การดำเนินโครงการได้อย่างทันเวลา สารสนเทศที่ได้จะนำมาใช้ในการตัดสินใจ เกี ่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้ การควบคุม หรือปรับปรุงแก้ไขวิธีการต่าง ๆ ให้เหมาะสมทันท่วงทีในขณะที่กำลังดำเนิน
โครงการอยู ่

  4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับ

อนาคตของโครงการ ซึ่งเป็นการประเมินผลหลังจากการดำเนินโครงการสิ้นสุดลง โดยตรวจสอบ

ประสิทธิผลของโครงการแล้วนำมาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือมาตรฐานที่กำหนด

ไว้ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการ     

แต่ไม่ได้ให้ความสนใจต่อผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ์ (Outcomes) ของนโยบาย แผนงาน หรือ

โครงการเท่าที่ควร (สมพิศ สุขแสน, 2545)  

ในทัศนะของ สมหวัง พิธ ิยานุว ัฒน์ (2553) ได้ให้ความเห็นว่า เป็นการประเมินที ่มุ่ง           

ตอบคำถามว่า โครงการประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ผลผลิตของโครงการเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์หรือไม่ ผลการดำเนินงานคุ้มค่าเพียงใด ประกอบด้วย การประเมินผลผลิต โดยพิจารณา

จากปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ตลอดจนการนำเอา

ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานอีกส่วนหนึ่ง สารสนเทศที่ได้จะนำมาใช้ในการตัดสินคุณค่าผลผลิตของ

โครงการทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อที่จะตัดสินใจว่าควรจะทำต่อไป หรือยุติล้มเลิก หรือ        

ยกฐานะเป็นโครงการประจำ 

สตัฟเฟิลบีม ได้นำเสนอประเภทของการตัดสินใจที่สอดคล้องกับประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

1) การตัดสินใจเพื่อการวางแผน (Planning decisions) การนำข้อมูลจากการ

ประเมินสภาพแวดล้อม (Context) มาใช้ในการกำหนดจุดประสงค์ของโครงการให้สอดคล้อง

กับแผนการดำเนินงาน 
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2) การตัดสินใจเพื่อกำหนดโครงสร้างของโครงการ (Structuring decisions) 

การนำข้อมูลจากการประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) มาใช้กำหนดโครงสร้างของแผนงานและ

ขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการ 

3) การตัดสินใจเพื ่อนำโครงการไปปฏิบัต ิ ( Implementation decisions)      

การนำข้อมูลจากการประเมินกระบวนการ (Process) มาใช้ในการควบคุมการดำเนินงาน     

ให้เป็นไปตามแผนและแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

4) การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ (Recycling decisions) การนำข้อมูลจาก

การประเมินผลผลิต (Output) มาใช้ในการพิจารณาการยุติ ล้มเลิก หรือขยายโครงการ        

ที่จะนำไปใช้ในอนาคต 

 จากรูปแบบการประเมินด้วย CIPP Model ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน 4 ประเด็นและ

ประเภทของการตัดสินใจที ่สอดคล้องกับประเด็นการประเมิน สมพิศ สุขแสน (2545) ได้สรุป

ความสัมพันธ์ในรูปแบบของแผนภาพ ดังแผนภาพที่ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของการประเมินและการตัดสินใจแบบ CIPP Model 
 

 

 

ประเภทของการประเมิน ประเภทของการตัดสินใจ 

การประเมินสภาวะแวดล้อม 

(Context Evaluation) 

การประเมินปัจจัยเบื้องต้น 

(Input Evaluation) 

การประเมินกระบวนการ 

(Process Evaluation) 

การประเมินผลผลิต 

(Product Evaluation) 

การตัดสินใจเพื่อการวางแผน 

(Planning Decisions) 

การตัดสินใจเพื่อกำหนดโครงสร้าง 

(Structuring Decisions) 

การตัดสินใจเพื่อนำโครงการไปปฏิบัติ 

(Implementation Decisions) 

การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ 

(Recycling Decisions) 
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สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2544) ได้สรุปการประเมินแบบ CIPP ไว้ดังนี้ 

1) การประเมินด้านสภาวะแวดล้อม เป็นการประเมินความต้องการปัญหา อุปสรรค อันจะ

นำไปสู่การตั้งจุดมุ่งหมายท่ีเหมาะสมของโครงการ 

2) การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น เป็นการตรวจสอบความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้น ได้แก่ 

บุคลากร  อาคารสถานที่ งบประมาณ ซึ่งจะนำไปสู่แผนการจัดโครงการที่เหมาะสมที่สุด 

3) การประเมินด้านกระบวนการ เป็นการประเมินเพื่อหาจุดเด่น และจุดด้อยของแนวทาง    

ที่เลือกใช้โดยเฉพาะกระบวนการบริหารโครงการ และกระบวนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

หลังจากนำแผนการไปปฏิบัติจริง เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขวิธีการต่าง ๆ ให้เหมาะสม 

ในขณะที่โครงการกำลังดำเนินการอยู่  

4) การประเมินผลผลิต เป็นการตัดสินคุณค่าผลผลิตของโครงการด้านปริมาณและคุณภาพ 

ซึ่งจะบ่งชี้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ผลจากการประเมิน    

ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจว่าควรจะคงไว้ปรับปรุง หรือล้มเลิกโครงการ 
 

 จากรูปแบบการประเมินด้วย CIPP Model สรุปได้ว่า การประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 2 ซึ่งผู้ประเมินต้องการทราบผลทั้งในด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินโครงการ 

กระบวนการดำเนินงานของโครงการ รวมถึงระดับความสอดคล้องและประสิทธิภาพผลผลิตของ

โครงการเมื ่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที ่โครงการได้กำหนดไว้  เพื ่อนำมาพิจารณาตัดสิน            

การวางแผนพัฒนา ปรับปรุง ล้มเลิก หรือขยายโครงการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับรูปแบบการประเมิน

โดยใช้ CIPP Model ที่มีการประเมิน 4 ด้าน อันได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า        

ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ทั ้งยังสามารถกำกับติดตามและนำมาใช้ในการตัดสินใจ              

ไดทุ้กขั้นตอน ครอบคลุมตามความต้องการของผู้ประเมิน 
 

2.5 ข้อมูลพื้นฐานและแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
 

 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา สังกัด

เขตพื ้นที ่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       

สถานที่ตั้งของโรงเรียน เลขที่ 171/3151 หมู่ 2 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 

พลอากาศโทหลวงเทวฤทธิ์พันลึก อดีตผู้บังคับบัญชาการทหารอากาศเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน 

“ฤทธิยะวรรณาลัย” ขึ้นในหน่วยที่ตั้งของกองทัพอากาศเพื่อเป็นสวัสดิการให้บุตรหลานข้าราชการ



29 

และคนงานของกองทัพอากาศ  ตลอดจนบุตรหลานของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงใช ้เป็น        

สถานที่เรียน โดยมีฐานะเป็นโรงเรียนราษฎร์  ในอุปถัมภ์ของกองทัพอากาศ ได้รับอนุญาตจาก

กระทรวงศึกษาธิการให้เปิดทำการสอนได้ตั ้งแต่วันที ่ 18 กันยายน พ.ศ. 2490 สถานที่ตั ้งเดิม           

อยู่บริเวณช่องทางกองบินน้อยที่ 6 (บน.6) เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษา      

ปีที่ 3 ในปี พ.ศ. 2491 ได้ขยายการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้รับเงินอุดหนุน

ประเภทโรงเรียนดีจากกระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยได้รับงบประมาณจากรัฐบาลและเงินนอกซึ ่งนำมาใช้ในการ

ดำเนินการในงาน โครงการ และกิจกรรม โรงเรียนได้พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้รับความไว้วางใจ ยอมรับ ศรัทธาจากภาคีเครือข่ายให้ความช่วยเหลือ 

สนับสนุนด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งวิทยาการที่สำคัญ ด้านการ

บริหารโรงเรียน มีโครงสร้างการบริหารที่กระจายอำนาจทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน      

มีกฎระเบียบวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน มีระบบการตรวจติดตามการปฏิบัติงาน คณะกรรมการสถานศึกษา    

ขั ้นพื ้นฐาน สมาคมผู ้ปกครองและครู สมาคมนักเรียนเก่า คณะกรรมการเครือข่ายผู ้ปกครอง              

มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายของโรงเรียน การจัดหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามความต้องการ

ของผู้เรียน จัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างหลากหลายให้นักเรียนได้ใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง         

มีโอกาสสืบค้นข้อมูลทางวิชาการทางอินเทอร์เน็ต มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ใช้กลวิธีการสอนแบบบูรณาการ เริ ่มการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี ทำให้โรงเรียนมีการพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัย โรงเรียนจัดการศึกษาตามระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาด้วยศักยภาพด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน  ทำให้ผู้ปกครองเกิดศรัทธาไว้วางใจ

ที่จะให้บุตรหลานได้ศึกษา จึงเกิดการเคลื่อนย้ายของประชากรเข้ามาอยู่ในพื้นที่บริการของโรงเรียน 

เพื่อใช้สิทธิเขตพื้นที่บริการ ทำให้จำนวนนักเรียนมากเกินความสามารถที่โรงเรียนจะรองรับได้ดี 

จัดเป็นโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง นอกจากนี้โรงเรียนยังมีพ้ืนที่ใช้สอยกว้างขวาง บุคคลภายนอก หรือ 

ชุมชน เข้ามาใช้บริการสถานที่เล่นกีฬาในช่วงเย็นหรือใช้บริการอาคารสถานที่ โรงเรียนจึงต้องเพ่ิม

ระบบรักษาความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

การจัดสรรงบประมาณจึงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าในการคำนวณต้นทุนผลผลิต

โรงเรียนมีการวางแผนการทำงาน  มีแผนปฏิบัติการและปฏิบัติตามแผน โดยมีการนิเทศ กำกับ 

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการและการปฏิบัติงานอื ่น ๆ อย่างเป็นระบบ ใช้ข้อมูลข่าวสาร         

ระบบสารสนเทศในการบริหารโรงเรียน มีการประชุมประเมินผลอย่างเป็นระบบและรายงานผลการ

ปฏิบัติงานต่อสาธารณชน ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสังคมและ

ชุมชนอยู่เสมอ 
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จากความพร้อมทั ้งปัจจัยภายนอกและภายในที ่มีผลต่อการวิเคราะห์สภาพโรงเร ียน 

สภาพแวดล้อมชุมชน และปัจจัยส่งผลให้โรงเรียนอยู่ในสภาพเชิงรุก กลยุทธ์ของโรงเรียนจึงเป็น        

กลยุทธ์เพื่อความเจริญก้าวหน้า (Growth Strategy) 
 

 วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ น้อมนำศาสตร์พระราชา      

พัฒนาคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 

พันธกิจ 

      1.  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

      2.  พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

      3.  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

      4.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำศาสตร์พระราชาในการดำเนินชีวิต  
 

 เป้าประสงค์ 

      1.  ผู้เรียนได้รับโอกาสในการเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจอย่างหลากหลาย 

      2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3   

      3.  เพ่ิมศักยภาพผู้เรียนในด้านวิชาการและกิจกรรมสู่ความเป็นเลิศ  

      4.  ครูทำวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนานวัตกรรมนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

      5.  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการและระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง ได้รับการรับรองจาก 

การประเมินภายนอก 

      6.  ผู ้เรียน ครู ผู ้บริหารและบุคลาการทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อม             

สู่มาตรฐานสากล 

      7.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเป็นไทยตามศาสตร์พระราชา 
 

 กลยุทธ์ของโรงเรียน 

      1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

      2.  สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน  

      3.  กระจายอำนาจและความรับผิดชอบการบริหารการจัดการศึกษา 

      4.  ส่งเสริมเครือข่ายการมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการ 

      5.  ส่งเสริมการนำผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
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      6.  ส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้

การวัดและการประเมินผล ทักษะในการสื่อสารของครูให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

7.  เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการทำงาน 

เกิดผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 

8. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครู

มืออาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

9. ส่งเสริมให้องค์กร องค์คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผน สรรหา ย้าย โอนครูและ

บุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 

     10. ส่งเสริมระบบสารสนเทศเพ่ือนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการ 

     11. พัฒนากระบวนการ กำกับติดตาม นิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 เป้าหมายของโรงเรียน  

      1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ 

      2. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ 

      3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม 
 

 จุดเน้น 

      1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4 

      2. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง 

      3. เพ่ิมศักยภาพนักเรียนในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปศาสตร์ 

      4. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

ส่งเสริมการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ลดอัตราการออกกลางคัน 

5. นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียนและสู่มาตรฐานสากล 

      6. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง ได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 

      7. ครูทำวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนานวัตกรรมนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

กลยุทธ์ของโรงเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ 

แผนกลยุทธ์การขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้กำหนด               

เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2562 - 2564) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น

เครื่องมือในการดำเนินกิจกรรม เป็นการขับเคลื่อนให้สามารถบรรลุภารกิจต่าง ๆ กลยุทธ์ของโรงเรียน 
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ฤทธิยะวรรณาลัย แบ่งออกเป็น 3 เป้าหมาย ได้แก่ 1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและ        

การเรียนรู้ 2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ

สังคม โดยโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จัดอยู่ในเป้าหมายที่ 2 เพ่ิมโอกาสทาง

การศึกษาและการเรียนรู ้ ซึ ่งมีเป้าประสงค์เพื่อให้มีหลักสูตรตอบสนองกับศักยภาพของผู้เร ียน          

โดยมีตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมายในปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

      1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (ทุกวิชา) 2.50 ขึ้นไป ร้อยละ 93 

      2. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 92 

      3.  ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 94 

      4. ผู้เรียนมีการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลางมาตรฐานชาติ  

          ร้อยละ 70 

      5.  ผู้เรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการในระดับชาติ 

      6.  ผู ้เร ียนสามารถออกแบบและพัฒนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที ่ได้ร ับการรองรับจาก

ผู้เชี่ยวชาญได้ 

      7. ผู้เรียนศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 94 
 

2.6 ความหมายและรูปแบบโครงการห้องเรียนพิเศษ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ ่มเติมทุกฉบับ มาตรา 10        

ไดก้ำหนดให้มีการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบ ที่เหมาะสม 

โดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น มาตรา 22 กำหนดว่า การจัดการศึกษา โดยยึดหลักว่าผู้เรียน

มีความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา

ต้องส่งเสริมให้ผู ้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  กระทรวงศึกษาธิการ       

โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงส่งเสริมให้ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดห้องเรยีน

พิเศษ โดยแยกการดำเนินการออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  

1. การเปิดห้องเร ียนพิเศษ โดยสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา หมายถึง ห้องเร ียน                  

ที่สถานศึกษามุ่งเน้นการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง  

ด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ ดนตรีกีฬา ICT การงานอาชีพ โดยผ่านความ

เห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษของสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา  

2. การเปิดห้องเรียนพิเศษ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน หมายถึง  

ห้องเร ียนที ่สถานศึกษามุ ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน เพื ่อส ่งเสริมศักยภาพนั กเรียนที ่มี 

ความสามารถพิเศษ ห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP ตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ  
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สิ่งแวดล้อม ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ห้องเรียนพิเศษ พัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ตาม 

โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) (สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2559) 
 

ความหมายโครงการห้องเรียนพิเศษ 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โดยสำนักนโยบายและแผนการศึกษา           

ขั้นพื้นฐาน (2558) ได้จัดทำแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 

และกำหนดคำนิยามห้องเรียนพิเศษไว้ ดังนี้  

 ห้องเรียนพิเศษ หมายถึง ห้องเรียนที่สถานศึกษามุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

ศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการและด้านอ่ืน ๆ 

ห้องเรียนพิเศษ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง ห้องเรียนที่

สถานศึกษามุ่งเน้นจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ    

โดยดำเนินการตามโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น ห้องเรียน EP 

ห้องเรียนพิเศษ MEP ตามโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ           

เป็นภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

ห้องเรียนพิเศษ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง ห้องเรียนที่สถานศึกษามุ่งเน้น

จัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ภาษาต่างประเทศศิลปะดนตรี กีฬา ICT ฯลฯ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมตามโครงการเสริมสร้าง

ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ ่งแวดล้อม หมายถึง ห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่มีการคัดเลือกนักเรียนและการจัดหลักสูตร

พิเศษ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน 

หรือ องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2559) กำหนดให้การจัดการเรียนการสอน 

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดหลักสูตรพิเศษที่มุ่ง

พัฒนาศักยภาพนักเรียน ทั ้งทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และกระบวนการวิจัย เพื ่อเป็น               
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นักประดิษฐ์ คิดค้นด้านวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต สามารถเลือกใช้หลักสูตร พสวท. ของสถาบัน

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หรือประยุกต์ใช้หลักสูตรของโรงเรียน        

มหิดลวิทยานุสรณ์ตามความพร้อมและความต้องการของโรงเรียน โดยทั้ง 2 หลักสูตรข้างต้น จะเน้น

กระบวนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวมทั้งการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เพิ่มขึ้น

มากกว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนักเรียนห้องเรียนอื่น ๆ  
 

รูปแบบโครงการห้องเรียนพิเศษ 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มี

ความสามารถ พิเศษ (พ.ศ. 2549 - 2559) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว ่า “เด็กและเยาวชนที ่มี

ความสามารถพิเศษต้องได้รับสิทธิ ในการพัฒนาความสามารถพิเศษของตนอย่างเต็มที่ ให้เป็นผู้มี

ความเป็นเลิศท่ีมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ สามารถนำประเทศไทยไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งอย่าง

ต่อเนื่องและถาวร โดยได้รับการสนับสนุนและเสริมพลัง จากรัฐ ครอบครัวและสังคม และมีโอกาสได้

นำความสามารถนี้ไปปรับใช้ในครอบครัว สังคม ประเทศชาติและ  สังคมโลกอย่างมีความสุขและ    

อย่างมีคุณธรรม” โดยทั่วไปรูปแบบโครงการห้องเรียนพิเศษ มีดังนี้ (สำนักนโยบายและแผนการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน, 2559) 

การจัดการศึกษา โดยทั ่วไปการจ ัดการศึกษาสำหร ับเด ็กที ่ม ีความสามารถพิเศษ              

ควรดำเนินการ ดังนี้ 

1. จัดเนื้อหายากและท้าทายกว่าหลักสูตรสำหรับเด็กท่ัวไป  

2. มีการเชื่อมโยงและบูรณาการกันในหลาย ๆ วิชา  

3. ให้เด็กมีส่วนร่วมในการเลือกสิ่งที่ตนเองจะเรียน  

4. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่สลับซับซ้อน ลึกซึ้งกว่าหลักสูตรปกติ  

5. เน้นกระบวนการทางความคิดระดับสูง  

6. มีกิจกรรมที่ตอบสนองความหลากหลายของกระบวนการเรียนรู้  

7. ตั้งเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานหรือผลการเรียนรู้ของเด็กให้ชัดเจน  

8. ให้ความสนใจกับความมุ่งมั่นในความสำเร็จ ความกระตือรือร้นและการเปลี่ยนแปลง

ภายในที่ม ีคุณค่าต่อการเรียนรู้ของเด็กที่ส่งผลดีต่อสังคม  

9. เน้นพัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นแกนนำ 

         10. เน้นการพัฒนาสมองทุกส่วน (Whole Brain Approach)  

การจัดหลักสูตรการศึกษา วิธีการจัดหลักสูตรที่สำคัญ ๆ มี 4 วิธีคือ  

1. วิธีเพ่ิมพูนประสบการณ์(Enrichment)  

2. วิธีขยายหลักสูตร (Extension)  
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3. วิธีลดระยะเวลาเรียน (Acceleration)  

4. การใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็นผู้ให้คำปรึกษาดูแล (Mentoring) ดังมีรายละเอียดในแต่ละ

วิธีการดังนี้ 

   1. การสอนแบบเพิ่มพูนประสบการณ์ (Enrichment) เป็นวิธีการจัดการศึกษาแบบขยาย

กิจกรรมในหลักสูตรให้กว้างและลึกซึ้งกว่าที่มีอยู่ในหลักสูตรปกติ ที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ เน้น

กระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาและเด็กอาจใช้เวลามากกว่าหรือน้อยกว่า  เด็กอื่นในชั้นเรียน

เดียวกัน สามารถวางแผนในการจัดการศึกษาที่ให้เด็กที่มีความสามารถพิเศษระดับอายุต่างกัน  แต่มี

ความสนใจและมีความสามารถด้านเดียวกันมาเรียนด้วยกันเป็นบางชั่วโมง โดยปรับเนื้อหาในหลักสูตร 

ให้เข้มข้นและกว้างขวางขึ้น การสอนแบบเพิ่มพูนประสบการณ์ช่วยให้เด็กพัฒนาสิ่งที่สนใจได้ลึกซึ้ง

ยิ ่งขึ ้นในการปูพื้น ทักษะการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์สืบสวน สอบสวน หาความรู้ความจริง และ

สนับสนุนให้เด็กศึกษาหาความรู้ ที่นอกเหนือจากจุดมุ่งหมายในการเรียนสำหรับเด็กปกติเหมาะ

สำหรับเด็กที่ก้าวหน้ากว่าเพ่ือน ๆ และอาจ เบื่อหน่ายการเรียน  

 1.1 ลักษณะการจัดกิจกรรมในการเรียนแบบเพิ่มพูนประสบการณ์  

     1.1.1 ชุดการเรียนการสอนแบบรายบุคคล  

     1.1.2  โครงงาน  

     1.1.3 ทัศนศึกษา  

1.2 การเรียนการสอนแบบเพิ่มพูนประสบการณ์ ในชั้นเรียนสามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ       
ได้ดังนี ้ 

     1.2.1  กิจกรรม แบบฝึกหัดต่างๆจัดให้เปิดกว้างเป็นคำถามในลักษณะปลายเปิดให้มาก
ที่สุด  

     1.2.2  ให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการเลือกเนื้อหา กิจกรรม หรือเสนอแนะรูปแบบหรือการ
เรียน การสอน  

     1.2.3   ฝึกให้เด็กได้ศึกษาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ลึกและชัดเจน  
     1 .2 .4 ปร ับกระบวนการเร ียนการสอนให ้ เหมาะสมก ับล ักษณะการเร ียนรู้

(LearningStyles) ของเด็กแต่ละคน  
     1.2.5  ฝึกการทำโครงสร้างการเรียนรู้แผนที่ความรู้ตนเอง  
     1.2.6  จัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กในสิ่งที่เขาสนใจ พัฒนาทักษะกระบวนการทาง

ความคิด ระดับสูง และสามารถบูรณาการหลาย ๆ สาขาเข้าด้วยกัน มีความสามารถในหลักสูตรได้ดี
ขึ้น  

1.3  การสอนแบบเพิ่มพูนประสบการณ์ สามารถจัดกับกลุ่มเด็กได้ดังนี้  
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      1.3.1 จัดชั ้นพิเศษให้กับเด็กที ่มีความสนใจ มีความสามารถในเฉพาะวิชาการจัด

ห้องเรียนพิเศษที่นักเรียนมีระดับความสามารถพอๆกันมาเรียนร่วมกันเฉพาะวิชา  (ไม่ใช่แยกห้องเด็ก

เก่ง เด็กอ่อนและไม่แยกวิชา) ช่วยให้เด็กได้พัฒนาความสามารถได้ตาม ศักยภาพยิ่งขึ้น และได้ทำงาน

ที่เหมาะสมมากขึ้น และครูก็จัดกิจกรรมง่ายขึ้น ได้ทำงานท่ี ท้าทายทั้งครูและนักเรียน  

      1.3.2 จัดชั้นเรียนพิเศษบางเวลา เช่น เด็กเก่งคณิตศาสตร์ศิลปะดนตรี กีฬา ฯลฯ นอก

เวลาเรียนในวันเสาร์ - อาทิตย์ ปิดเทอม อาจทำได้กับท้ังเด็กในโรงเรียน เดียวกัน ต่างชั้นเรียนและเด็ก

ต่างโรงเรียนกัน  

      1.3.3 จัดกิจกรรมพิเศษในชั้นเรียนปกติเป็นการจัดให้เด็กทุกระดับไว้ ในกลุ่มเดียวกันใน

บางครั้ง เพื่อการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดพัฒนาการทางสังคมขึ้น แต่บางครั้งก็ควรจัดเด็กมีระดับ

การเรียนเดียวกันไว้กลุ่มเดียวกัน เพื่อโอกาสในการใช้ กิจกรรมเสริมที่ยากกว่าปกติ ในปัจจุบันวิธีนี้

เป็นที่นิยมแพร่หลายมาก สามารถจัดได้หลากหลาย ตามความสามารถพิเศษของเด็กโดยไม่จำกัด

เฉพาะวิชาในหลักสูตรเท่านั้น และมีผลกระทบ ทางจิตใจอารมณ์สังคม และกระบวนการเรียนรู้ใน

ระยะยาวของเด็กสำหรับประเทศไทอาจมีข้อจำกัดในเรื่องวิธีสอนที่หลากหลาย 

  2. วิธีการขยายหลักสูตร (Extension) เป็นการจัดโปรแกรมการศึกษานอกหลักสูตรสำหรับ

เด็กที่มีความสามารถพิเศษที่ตอบสนองความสนใจ และความสามารถเป็นรายบุคคล สามารถทำเป็น

งานเดี ่ยวหรืองานกลุ ่มได้เด็กสามารถเรียนเกินกว่าหลักสูตร  กิจกรรมและการดำเนินการจัด

ความสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ เช่น  

      2.1 การทำโครงการพิเศษ  

      2.2 การเรียนรู้ในห้องศูนย์วิทยพัฒนา  

      2.3 ทำศูนย์วิทยาการที่เป็นแหล่งกระตุ้นการเรียนรู้ตามความสนใจที่มีสื่อรูปแบบต่าง ๆ  

      2.4 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

      2.5 เข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร  

      2.6 ทำการกำหนดโครงงานร่วมกัน  

      2.7 การเริ่มโครงการที่แปลกใหม่ร่วมกับนักเรียน  

      2.8 แคมป์วิชาการ หรือแคมป์ตามความสนใจของเด็ก  

      2.9 สร้างเครือข่ายกลุ่มที่มีความสนใจ หรือมีความพยายามแบบเดียวกันเข้าด้วยกัน

โดยเฉพาะเด็ก ที่มีความสามารถพิเศษระดับสูง  

     2.10 จัดการแข่งขัน ในบางครั้งการแข่งขันทำให้เกิดการกระตุ้น เกิดมีการท้าทายทาง

ความคิด และทำให้เกิดการปรับคุณภาพการเรียนการสอนการเปรียบเทียบและแข่งขัน เช่น โครงการ

โอลิมปิกวิชาการ การแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นต้น  
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     2.11. การฝึกทักษะการเรียนรู้เช่น การหาข้อมูล การใช้ข้อมูล การวินิจฉัยวิเคราะห์ใช้

วิจารณญาณ กับข้อมูล การนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้น 

  3. ว ิธ ีลดระยะเวลาเรียน (Acceleration) การจัดการศึกษาแบบลดระยะเวลาเรียน 

(Acceleration) เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความยืดหยุ่น ทางการศึกษาได้มากขึ้นวิธีหนึ่ง แต่ต้อง

มีกระบวนการที่ถูกต้องรัดกุมจึงจะเป็นผลดีกับเด็ก การจัดการศึกษา ให้กับเด็กที่สามารถเรียนร่วมกับ

ผู้อื ่นได้สูงกว่าวัยของตนเองเรียกว่า การสอนแบบลดระยะเวลาทั้งสิ ้น วิธีนี ้ใช้กัน มานานในทุกๆ 

ประเทศซึ่งกลยุทธ์ในการจัดการมีมากมายหลากหลายแต่ที่เรามักจะพบ คือการให้เด็กข้ามชั้นเรียน  

โดยขาดกระบวนการที่ครบถ้วน ทำให้เด็กมีผลเสียทางด้านอ่ืนได้ในภายหลัง  

     3.1 หลักการจัดการศึกษาแบบลดระยะเวลาเรียน  

          3.1.1 ให้เข้าเรียนเร็วกว่าวัยของเด็กปกติมาก ในกรณีที่เด็กมีความพร้อมสูงมากได้รับ 

การตรวจสอบจากนักจิตวิทยาที่เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความสามารถ มีความมั่นคง ทางอารมณ์

สังคม และมีวุฒิภาวะมากกว่าเพื่อนวัยเดียวกัน และไม่ใช่เป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องการให้เลื่อน  

          3.1.2 ข้ามชั้นเรียน ต้องมีการกลั่นกรองตามกระบวนการที่ดีดังที่กล่าวข้างต้น โดย

พิจารณา จากเด็กที่ชอบทำงานที่ยาก ๆ สลับซับซ้อน  

          3.1.3 ให้เรียนในชั้นสูงกว่าบางวิชา วิธีนี้ได้ผลดีมากและเด็กไม่ถูกเพ่งเล็งมากนัก  

          3.1.4 ให้ทำงานในชั้นสูงกว่าแต่เด็กยังอยู่ในชั้นเดียวกับเพ่ือน  

          3.1.5 ย่นหลักสูตรให้เด็กจบเร็วขึ้น โดยที่มีเนื้อหาเท่าเดิม  

          3.1.6 จัดกลุ่มเด็กท่ีมีความสามารถเรื่องเดียวกัน แต่ต่างชั้นกันมาเรียนด้วยกัน  

    3.2 ลักษณะเด็กท่ีจะพิจารณาให้ได้รับการจัดการศึกษาแบบลดระยะเวลาเรียน  

         3.2.1 มีความสามารถมากกว่าเด็กในวัยเดียวกันอย่างเห็นได้ชัดเจน  

         3.2.2 มีความกระหายที่จะเรียนรู้โดยไม่เครียด  

         3.2.3 มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคมเหมาะกับอายุ  

         3.2.4 เด็กมีความพร้อมที่แยกจากเพ่ือน  

         3.2.5 พ่อแม่ ผู้ปกครอง และโรงเรียนมีความเห็นตรงกันว่าควรใช้กระบวนการจัด

การศึกษา แบบนี้กับเด็ก  

         3.2.6 ต้องมีความแน่ใจว่า ไม่เป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ใหญ่ที่อาจเป็นพ่อ

แม่ หรือครูที่ตั้งความคาดหวังกับเด็กสูงเกินจริง  

         3.2.7  ต้องมีคนดูแลและรับผิดชอบในการจัดครั้งนี้อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง มีเกณฑ์ 

ความสามารถสติปัญญา IQ เกิน 130 ขึ้นไป (ในกรณีเด็กที่มีความสามารถทางการเรียน) ได้รับการ

ตรวจสอบจาก นักจิตวิทยาที่เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความสามารถของเด็ก  
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    3.3 ประโยชน์ของการจัดการศึกษาแบบลดระยะเวลาเรียน คือ  

         3.3.1 สามารถเรียนตามศักยภาพของตัวเอง  

         3.3.2 เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนสิ่งที่ยากขึ้นให้เหมาะกับความสามารถของ

ตัวเด็กเอง  

         3.3.3 ลดทัศนคติทางลบกับการเรียนรู้ลดความทะนงตัวช่วยเด็กเก่งไม่ให้เบื่อหน่าย

การเรียน ในวิชาปกติท่ีเขาไปได้เร็วกว่าเพื่อน ๆ เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการถดถอยทางศักยภาพของ

เด็ก หรือทำลายศักยภาพตนเอง แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

  4. การใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็นผู้ให้คำ ปรึกษาดูแล (Mentoring) เป็นการใช้ผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะทางมาช่วยเด็กที่มีความสามารถโดดเด่น มักจะทำในระดับมัธยมศึกษา  กับเด็กที่มีความสนใจ

อย่างเด่นชัด และมีทักษะพื้นฐานทางสังคมดีจัดระบบวิธีเรียนของตนเองได้ดีแล้ว ซึ่งเด็ก  สามารถ

ทำงานภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัย ทนายนักเคมีนักประวัติศาสตร์ 

สถาปนิก และผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ การใช้วิธีการทางการศึกษาที่ดีไม่ควรยึดวิธีการเดียวเพราะทำให้

เกิดสภาพการศึกษาที่ไม่ยืดหยุ่น ตามความต้องการหรือสภาพความสามารถของเด็ก การกำหนดและ

เลือกใช้วิธีการจัดการศึกษาจะไม่ตายตัว  มีการปรับเปลี ่ยนได้ตลอดเวลา (Dynamic Process)        

และควรใช้ว ิธ ีหลายอย่างในโครงการเดียวกัน เช ่น อาจใช้  ทั ้งแบบ Enrichment,Extension, 

Acceleration และ Mentoring โดยมีแนวพิจารณาจากความต้องการและ ความสามารถของเด็ก

ควบคู่ไปกับความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการของโรงเรียน ดังนั้น การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มี

ความสามารถพิเศษหรือเด็กที ่มีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง  นั้น จะต้องดัดแปลงตามความ

เหมาะสมและความเป็นไปได้ของแต่ละโรงเรียนที่สามารถจัดให้เหมาะสมกับเด็ก  แต่ละคน การให้

ความช่วยเหลือเด็กเหล่านี้จำเป็นต้องสร้างระบบโครงสร้างทางการศึกษาที่ จะสามารถรองรับความ

ต้องการในส่วนนี้  
 

2.7 หลักการบริหารจัดการโครงการห้องเรียนพิเศษ 

  ธงชัย ชิวปรีชา (2555) กล่าวว่า การดำเนินงานจัดการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนที่มี

ความสามารถพิเศษ ให้ดำเนินการจนสำเร็จผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่

กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติไว้ได้นั้น การมีส่วนร่วมของแต่ละหน่วยงานในทุกระดับ

การศึกษา รวมถึงการดำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จำเป็นต้องมีการสร้างระบบ

การบริหารจัดการศึกษาที่ดีในทุกองค์กรและทุกระดับที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบาย

ระดับประเทศ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

และระดับโรงเรียน รวมถึงการสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง สถาบันอุดมศึกษา

และศูนย์วิจัย โดยแต่ละฝ่ายมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการ ดังนี้ 
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 1. การบริหารจัดการระดับประเทศตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 

ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 32 กำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมี

ความสามารถพิเศษในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทำหน้าที่เป็นองค์กรส่งเสริมและ

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ และมีอำนาจหน้าที่    

ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงว่าด้วยการนั้น จำนวน หลักเกณฑ์ 

และวิธีการได้มาของคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จากแนวทางดังกล่าว 

กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งแต่งตั ้งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มี

ความสามารถพิเศษขึ้น โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการ เพื่อให้การ

ดำเนินงานจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ดำเนินไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

จึงกำหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการและคณะทำงานชุดต่างๆ ตามแนวทางที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเสนอ 

โดยกำหนดให้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา มีหน้าที ่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และต้องดำเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาสำหรับบุคคลซึ ่งมีความสามารถพิเศษ ทั้งนี้สำนักวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบตามขอบข่ายงานหลายด้าน งานที่เกี ่ยวกับผู ้มี

ความสามารถพิเศษเป็นกลุ ่มงานหนึ่งที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา มีหน้าที ่ส่งเสริม

การศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษให้ดำเนินไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ 

 2. การบริหารจัดการระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานที่

เชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางกับผู้ปฏิบัติในภูมิภาค คือ โรงเรียนหรือสถานศึกษา บุคลากรของเขตพ้ืนที่

ท ี ่ม ีความรู ้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและความสำคัญของการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลผู ้มี

ความสามารถพิเศษ ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ทำหน้าที่พัฒนาแต่ละเขตพื้นที่     

ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโดยมีกลุ่มงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลผู ้มีความลามารถพิเศษในทุกด้าน ทั ้งด้านภาษา ด้านทัศนศิลป์

ศิลปะการแสดงและดนตรี ด้านกีฬา ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และด้านพัฒนาเด็ก ตั้งแต่

ปฏิสนธิ   ในครรภ์มารดาและเด็กปฐมวัย บุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่

ผู้ปกครอง ครู และโรงเรียน เกี่ยวกับการค้นหา การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน 

และให้คำปรึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล 
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 3. การพัฒนาบุคลากรระดับโรงเรียน ทุกโรงเรียนสามารถดำเนินการการจัดการศึกษาสำหรับ 

บุคคลที่มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ในรูปแบบที่ 1 คือ การเรียนร่วมในห้องเรียนเดียวกันกับ

นักเรียนปกติ และรูปแบบที่ 2 คือการเรียนข้ามขั้นได้ สำหรับรูปแบบดังกล่าว การจัดห้องเรียนพิเศษ

ต้องเสนอให้เขตพื้นที่เลือกโรงเรียนที่เหมาะสมสำหรับการจัดห้องเรียนพิเศษในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น 

โรงเรียน หมายเลข ก จัดห้องเรียนพิเศษสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษา โรงเรียนหมายเลข 

ข จัดห้องเรียนพิเศษ ด้านทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และดนตรี โรงเรียนหมายเลข ค จัดห้องเรียน

พิเศษด้านกีฬา โรงเรียนหมายเลข ง จัดห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้าน สมัครเข้าศึกษาในโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษ        

ด้านนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษรูปแบบใด ผู้บริหารสถานศึกษา 

ตลอดจน ครู และบุคลากรทุกภาคส่วนต้องได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง 

 4. การสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ด้วยสถาบันครอบครัวนั้นมีบทบาทสำคัญที่สุดต่อ

การพัฒนาความสามารถพิเศษของเด็กทุกคน ตั้งแต่ปฏิสนธิจนเติบโตเป็นพลเมืองของชาติ โดยมี

หน้าที่สร้างความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ เฝ้าระวังเลี้ยงดู สังเกตพฤติกรรม เมื่อพบ

แววความสามารถพิเศษจะต้องให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาความสามารถในสิ่งที่ถนัด

และสนใจตามศักยภาพ ตามกำลังความสามารถของครอบครัว จึงควรสร้างระบบและวิธีการต่างๆ     

ในการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง เช่น สนับสนุนให้มีชมรมสมาคมผู้ปกครอง เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล

ข่าวสาร ประสบการณ์ต่างๆ และส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษของนักเรียน 

ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความตระหนักในความสำคัญของการพัฒนามนุษย์ตั้งแต่ในครรภ์ การเรียนรู้กับ

การพัฒนาของสมอง เนื่องจากลักษณะของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ต้องใช้วิธีการสังเกตแวว

ความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของนักเรียนตั้งแต่วัยเยาว์ 

 5. การสร้างเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษาและศูนย์วิจัย เนื่องจากการจัดการศึกษาต้องจัดให้

เหมาะสมเป็นไปตามปรัชญาและหลักการของการศึกษาสำหรับบุคคลที ่มีความสามารถพิเศษ        

การจัดการศึกษาต้องยืดหยุ ่น หลากหลายและเชื ่อมโยงต่อเนื ่อง ให้เหมาะกับเด็กแต่ละกลุ่ม 

กระบวนการเรียนการสอน หลักสูตร สื่อ การวัดผลประเมินผล และสภาพแวดล้อมต่างๆ ต้องปรับ      

ให้เหมาะสมสำหรับการพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษให้เต็มตามศักยภาพสูงสุดเป็นรายบคุคล 

โดยโรงเรียนหรือเขตพื้นที่การศึกษาต้องมีองค์ความรู้เพียงพอที่จะดำเนินการและจำเป็นต้องมีการ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและศูนย์วิจัย รวมถึงสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา 

องค์กรต่างๆ ทั ้งภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นศูนย์ส่งเสริมผู ้มีความสามารถพิเศษในสาขาต่างๆ       

ตามความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกับสนับสนุนให้มีการดำเนินการวิจัยและพัฒนาใน

สาขานั้นๆ 
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 นอกจากนี ้ ธงชัย ช ิวปรีชา ยังกล่าวว ่า การบริหารจัดการโครงการห้องเร ียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ เป็นการบริหารงาน 2 ระบบในหนึ่งโรงเรียน จึงได้เสนอแนวทางการบริหารจัดการ

ห้องเรียนพิเศษ เพ่ือให้สามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการไว้ ดังนี้ 

 1. มีคณะกรรมการช่วยกำกับดูแลเพื่อให้การดำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษดำเนินไปได้

อย่างเต็มประสิทธิภาพ เสนอให้มีคณะกรรมการระดับสูง ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานห้องเรียน

พิเศษ กรรมการดังกล่าวควรเป็นกรรมการระดับกระทรวงแต่งตั ้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

ศึกษาธิการ หรือ คณะกรรมการการศึกษาข้ันฐาน โดยมีผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการหรือรองเลขาธิการ) หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นว่าเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ โดยองค์ประกอบของกรรมการ นอกจาก

นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในองค์กรแล้ว ควรให้มีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการ

โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษา และครูผู้ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการเป็นกรรมการ

ร่วมด้วย โดยอาจให้มีการประชุมเดือนเว้นเดือนหมุนเวียนกัน 

 2. มีระบบที่ดีในการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย โดยในการดำเนินงานโครงการ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สมาชิกของเครือข่ายควรมีการประชุมวางแผนและดำเนินงานร่วมกัน 

สร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน มีการพัฒนาระบบเครือข่ายให้เป็นที่ยอมรับ โดยมีประกาศ

หรือกฎกระทรวงรองรับ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ที ่ชัดเจน มีการจัดทรัพยากรสนับสนุนอย่าง

เหมาะสม มีการวางแผน แบ่งงาน และหมุนเวียนงานให้แต่ละโรงเรียนในเครือข่ายรับผิดชอบ เพื่อให้

การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมควรมีความทันสมัยและหลากหลาย เช่น การจัด

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ร่วมกัน การพัฒนาบุคลากรร่วมกัน การจัดกิจกรรมวิชาการและการเสนอ

ผลงานของนักเรียนร่วมกัน โรงเรียนในเครือข่ายควรจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ และสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และเพ่ิมประสิทธิภาพของการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษมากข้ึน 

 3. มีระบบที่ดีในการสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนร่วมพัฒนา (partnership school) ทั้งใน

และต่างประเทศ ซึ่งเป้าหมายสำคัญของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คือ การพัฒนานักเรียนให้ไดร้ับ

การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีคุณภาพระดับเดียวกับนักเรียนชั้นนำของโลก สามารถศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำจนถึงระดับปริญญาเอกได้ จึงควรมีการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนในโรงเรียน

ที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาครู

และนักเรียนให้สูงขึ้น เครือข่ายแต่ละเครือข่ายควรมีข้อตกลงเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ

โรงเรียนชั้นนำของประเทศ ทั้งนี้กิจกรรมที่ทำร่วมกับโรงเรียนร่วมพัฒนา (partnership school) คือ 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลี่ยนครู นักเรียนและการจัดกิจกรรมวิชาการร่วมกัน เช่น 
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การจัดค่ายวิชาการ การเสนอผลการทำโครงงาน การแข่งขันทางวิชาการ และการแลกเปลี ่ยน

ศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน เป็นต้น 

 4. มีระบบที่ดีในการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง  

โดยบุคลากรของโรงเร ียน ผู ้ปกครองและนักเร ียนต้องทราบถึงความสำคัญ อุดมการณ์และ

วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของโครงการ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่โครงการและโรงเรียนต้องพัฒนาระบบ 

สื ่อ และวิธ ีการต่างๆ สำหรับประชาสัมพันธ์ และชี ้แจงทำความเข้าใจ กับทุกคนที ่เกี ่ยวข้อง             

ต้องจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรของโรงเรียนตลอดจนนักเรียนและผู้ปกครอง        

ให้เห็นความสำคัญและคุณค่าของโครงการ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกฝ่าย และ

ที่สำคัญยิ่งต้องไม่ให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครองและนักเรียนรู้สึกว่ามีการ

แบ่งแยก เนื่องจากโรงเรียนยังมีนักเรียนกลุ่มท่ัวไปซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ของโรงเรียน 

 5. มีระบบที่ดีในการขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาและศูนย์วิจัย 

ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจึงต้องทำข้อตกลงกับ

สถาบันอุดมศึกษาหรือศูนย์ว ิจ ัยเพื ่อขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ            

การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนการทำวิจัย 

(โครงงาน) ทั ้งของนักเรียนและครู การศึกษาดูงานและฝึกงาน การสนับสนุนทางด้านบุคลากร 

วิทยากร หรือที่ปรึกษาโครงงาน การอนุญาตให้ครูและนักเรียนได้ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการ

ทำงานวิจัย (โครงงาน) และการสนับสนุนการศึกษาต่อของนักเรียน เป็นต้น 

 6. มีระบบที่ดีในการการสรรหาและคัดเลือกนักเรียน ซึ ่งเป็นปัจจัยแรกที่จะทำให้การ

ดำเนินงานของโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

จะต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ 10 เปอร์เซ็นต์บน

ของกลุ่มอายุอย่างแท้จริง กระบวนการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต้องมี

ความเที่ยงและเชื่อถือได้ โดยการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนจะต้องเริ่มต้นจากการประชาสัมพันธ์ที่ดี 

ให้ผู้ปกครอง นักเรียน และสังคมทั่วไปเห็นความสำคัญของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์     

ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนที่มีศักยภาพสูงมาสมัครรับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโครงการ จึงต้องมี

เครื่องมือ และวิธีการที่ตรวจสอบยืนยันได้ โดยอาจใช้ผลการสอบ O-NET โดยเปลี่ยนคะแนน O-NET 

ให้เป็นเปอร์เซ็นไทล์แล้วกำหนดว่านักเรียนต้องมีเปอร์เซ็นไทล์ที่เท่าไร จึงมีสิทธิ์สมัครรับการคัดเลือก

เข้าเป็นนักเรียนในโครงการ ในกรณีที่โรงเรียนไม่สามารถรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดได้       

(10 เปอร์เซ็นต์บนของกลุ่ม) ไม่ควรเปิดสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

 7. มีระบบที่ดีในการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจะต้อง

ออกแบบและพัฒนาขึ ้นเป็นการเฉพาะสำหรับนักเรียนกลุ่มที ่มีความสามารถพิเศษ ให้สามารถ
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สนองตอบต่อความสามารถและความต ้องการของน ักเร ียนเป ็นรายบ ุคคล ( Customized 

Curriculum) ช่วยให้นักเรียนค้นพบความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับ

การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล รวมถึงพัฒนาคุณลักษณะตามอุดมการณ์และเป้าหมาย   

ในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนอย่างแท้จริง นอกจากนี้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยังเป็นกิจกรรมที่มี

ความสำคัญยิ่งที่จะช่วยจุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจและสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็น

ความสำคัญและคุณค่าของการเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่

การเป็นนักปราชญ์ นักคิด นักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรม ที่มีความสามารถระดับสูงเยี่ยม 

สามารถทำงานร่วมและแข่งขันกับนักวิจัยชั้นนำของนานาชาติในอนาคตได ้นอกจากนีก้ิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนยังเป็นกิจกรรมที่จะช่วยสร้างให้นักเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย

ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ช่วยสร้างความมีจิตสาธารณะ ความเป็นผู้นำและความมีจิตมุ่งมั่น    

ที่จะทำงานเพื่อตอบแทนประเทศตามศักยภาพและความสามารถของตน เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับที่ดี 

คุณลักษณะที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความสำคัญกว่าความเก่งที่ได้จากการเรียน 

รายวิชาต่างๆ ในห้องเรียน โครงการต้องการพัฒนานักเรียนให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง คนดีที่อาจไม่

ค่อยเก่งดีกว่าคนเก่งที่ไม่เป็นคนดี ระบบบริหารจัดการที่ทำให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงจึงมีความสำญอย่างยิ่ง 

 8. มีระบบที่ดีในการระดมทรัพยากร สำหรับการดำเนินกิจกรรมใดๆ ให้บรรลุผลสำเร็จ      

โดยโรงเรียนจะต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าทรัพยากรขั้นต่ำสุดที่จะทำให้การดำเนินโครงการห้องเรียน

พิเศษวิทยาศาสตร์บรรลุวัตถุประสงค์ได้เป็นมูลค่าเท่าไร แล้ววางแผนในการหางบประมาณนั้นๆ      

ทรัพยากรที่สนับสนุนไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปของงบประมาณเสมอไป อาจเป็นการสนับสนุนในด้าน 

การอนุญาตให้ใช้สถานที่  ใช้ห้องปฏิบัติการ ใช้สื ่อและอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนการสนับสนุนให้

บุคลากรแต่ละองค์กรมาเป็นวิทยากร เป็นที่ปรึกษาให้ ก็นับได้ว่าเป็นการสนับสนุนทรัพยากรอีก

รูปแบบหนึ่ง การสร้างเครือข่ายและสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก 

โรงเรียนสามารถเขียนโครงการพัฒนานักเรียนเสนอให้เครือข่ายผู้ปกครองพิจารณา โดยทั่วไปหาก

ผู้ปกครองได้รับความชัดเจนว่าบุตรธิดาของตนได้ประโยชน์ ผู้ปกครองจะยินดีสนับสนุนโครงการนั้น 

โดยเฉพาะโครงการที่ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น จึงเสนอให้มีระเบียบระดับกระทรวงเกี่ยวกับ

การระดมทรัพยากรเพื่อการดำเนินงานโครงการนี้อย่างชัดเจน ภาคเอกชน นักธุรกิจ คหบดี บริษัท

ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วน

จังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล หากโรงเรียนสามารถทำให้เครือข่ายเหล่านี้ตระหนักและเห็นคุณค่า

ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ว่า เป็นจุดเริ ่มต้นของการสร้างนักวิจัย นักประดิษฐ์          

นักคิดค้น ที่จะสร้างองค์ความรู้ สร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้สังคมไทยในอนาคต หน่วยงาน
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เหล่านี้ก็จะเป็นแหล่งสนับสนุนทรัพยากรได้อีกแหล่งหนึ่ง 

 9. มีระบบที่ดีในการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นปัจจัยที่มี

ความสำคัญสูงสุดต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จำเป็นต้องมีแผน

ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการสอน ให้ดำเนินงานของโครงการห้องเรียนพิเศษ      

ด้วยความเร่งรัดและชัดเจน สามารถพิจารณาได้ ดังนี้ 

    9.1  ผู ้บริหารสถานศึกษา เป็นผู ้ที ่ม ีบทบาทสำคัญที่สุดในการดำเนินงานโครงการ 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ นอกเหนือจากต้องมีคุณสมบัติและ

สมรรถนะทั่วไปของผู้บริหารโรงเรียนอย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ทั่วไปแล้ว ผู้บริหารโรงเรียนที่ร่วม

ดำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องมีคุณสมบัติ และสมรรถนะ 9 ประการ 

ได้แก่  

9.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่นและศรัทธาในอุดมการณ์และเป้าหมาย     

ในการพัฒนานักเรียนตามวัตถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  

9.1.2 มีศักยภาพในการสร้างเครือข่าย สามารถบริหารจัดการให้มีการประสาน      

ขอความร่วมมือและการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษา ศูนย์วิจัย และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศได้อย่างดี  

9.1.3 มีความเป็นนักวิชาการ รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการสืบค้น

ข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะความก้าวหน้าด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ

ผลการวิจัยใหม่ๆ ด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู ้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ที่เผยแพร่ในสื่อรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะจากสื่อภาษาอังกฤษและจากข้อมูลของประเทศ

ที่มีการพัฒนาการศึกษาในด้านนี้  

9.1.4 มีพื้นฐานองค์ความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นอย่างดี มีผล

การเรียนที่ผ่านมาอยู่ในระดับดี มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาโทและมีประสบการณ์ในการทำ

วิจัยหรือเคยทำวิทยานิพนธ์ในการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก มีความสามารถในการนิเทศภายใน 

และให้ คำแนะนำปรึกษาต่อครูและบุคลากรของโรงเรียนได้อย่างดี 

    9.2 ครูผู ้สอน ด้วยครูผู ้สอนนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีภาระหน้าที่      

เพียงเพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ทักษะความสามารถของนักเรียน

ทางด้านเนื้อหาวิชาเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีภาระหน้าที่ในการพัฒนานักเรียนให้มีอุดมการณ์ตาม

เป้าหมายในการพัฒนานักเรียน มีจิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น และนัก

นวัตกรรม เป็นนักปราชญ์นักคิดของสังคมไทย เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความ
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เสียสละทำงานเพื่อสังคม รู้จักตนเอง สามารถดูแลสุขภาพ อนามัยของตนเองได้อย่างเหมาะสม       

ครูผู้สอนนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จึงต้องมีคุณสมบัติและสมรรถนะดังต่อไปนี้  

  9.2.1 มีความรู้ มีความเข้าใจ เชื่อมั่น และศรัทธาในอุดมการณ์การพัฒนานักเรียน

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

  9.2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรู้  สามารถ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนผู ้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์           

เพ่ือพัฒนาให้มีอุดมการณ์และทักษะความสามารถตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน 

ของโครงการได ้

  9.2.3 มีศักยภาพในการสร้างเครือข่าย สามารถประสานความร่วมมือกับโรงเรียน

เครือข่าย (partnership school) ทั้งในและต่างประเทศได้ 

  9.2.4 มีความเป็นนักวิชาการ รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการสืบค้น

ข้อมูลและองค์ความรู ้ต่างๆ โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ

ผลการวิจัยด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์       

ที่เผยแพร่ในสื่อต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  9.2.5 มีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ       

ได้อย่างดี สามารถใช้เพื่อการสื ่อสาร เพื่อการเจรจาความร่วมมือและเพื่อใช้ในการเสนอผลงาน

ตลอดจนสามารถนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมหรือเสนอผลงานในเวทีนานาชาติได้ 

  9.2.6 มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งเพื่อการค้นหาข้อมูลและการ

จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

  9.2.7 มีพื้นฐานองค์ความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้และรายวิชาที่สอนเป็นอย่างดี      

มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี ควรมีวุฒิอย่างต่ำปริญญาโทในสาขาวิชาที่สอนและมีประสบการณ์ในการ

วิจัยหรือเคยทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทหรือเอก สามารถเป็นที่ปรึกษาของนักเรียนได ้

  9.2.8 สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันปฏิบัติงานปกติหรือในวันหยุดสุดสัปดาห์

หรือในวันหยุดเนื่องในวันสำคัญต่างๆ เป็นครั้งคราวตามความจำเป็นเพื่อการพัฒนาตนเองและเพ่ือ

การจัดกิจกรรม พัฒนานักเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตามอุดมการณ์ 

 นอกจากนี้ ธงชัย ชิวปรีชา ยังเสนอเป้าหมายในการพัฒนาผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากร      

ที่ดำเนินงาน ให้เป็นดังนี้ 

 1. การสร้างความตระหนักให้บุคลากรของโรงเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความ 

สำคัญและคุณค่าของการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ตลอดจนมีความรู้และความ
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เข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการของวัยรุ่นและจิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ ที่มีความสามารถพิเศษ      

โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารครูและบุคลากรทุกคน 

 2. การพัฒนาศักยภาพของครูที่ปรึกษาประจำชั้น ในการให้คำปรึกษานักเรียน ทั้งด้านการ

ดำรงชีวิต การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารและครูที่ปรึกษา 

 3. การพัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ     

การปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มเป้ามาย คือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคน 

 4. การพัฒนาศักยภาพการใช้ ICT เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติ

หน้าที่ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคน 

 5. การพัฒนาประสิทธิภาพการพัฒนาสื่อและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้และทุกรายวิชาที่รับผิดชอบ รวมถึงการทำวิจัยในชั้นเรียนและการทำวิจัยในสาขาวิชา        

ที่สอน กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 6. การพัฒนาประสิทธิภาพในการพัฒนาวิเคราะห์สร้างและเลือกใช้เครื ่องมือว ัดผล

ประเมินผลการเรียนรู ้ของนักเรียนที ่หลากหลาย ทั ้งการสอบภาคปฏิบัติ การสอบปากเปล่า            

การประเมินจากผลงานและแฟ้มสะสมผลงาน การสอบข้อเขียนที่เน้นให้นักเรียนได้แสดงเหตุผลและ

วิธีทำ โดยมีกลุ่มเป้ามาย คือ ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 7. การพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรสำหรับ

นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารและครูทุกคน 

 8. การพัฒนาประสิทธิภาพที่ปรึกษาการทำโครงงานของนักเรียน กลุ่มเป้ามาย คือ ครูทุกคน 

 9. การพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาธรรมชาติและการสืบเสาะ

อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 10. การพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครู  กลุ ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 11. การพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครู กลุ ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 12. การพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครู กลุ ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 13. การพัฒนาประสิทธ ิภาพในการปฏิบ ัต ิงานของบุคลากรประจำห้องปฏิบ ัต ิการ

กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรประจำห้องปฏิบัติการ 

 14. การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำห้องสมุด กลุ่มเป้าหมาย คือ 

บุคลากรประจำห้องสมุด 
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 15. การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 16. การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูแนะแนวและนักจิตวิทยา มุ่งหวังให้

ผู้เรียนรู้จักตนเองว่ามีความสนใจและความถนัดทางด้านใดแล้วศึกษาต่อในด้านนั้น จนถึงระดับ

ปริญญาเอก เพ่ือกลับมาประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการ นักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น กลุ่มเป้าหมาย คือ 

บุคลากรงานแนะแนวและนักจิตวิทยา 

 เกรียงศักดิ์ สังข์ชัย (2549) กล่าวว่า การบริหารจัดการห้องเรียนพิเศษสำหรับนักเรียนที่มี

ความสามารถพิเศษ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 วรรคสี่ บัญญัติว่า การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลผู้ซึ่งมี

ความสามารถพิเศษ ต้องจัดรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น ดังนั้น เพ่ือให้

บังเกิดผลในทางปฏิบัติจริงต่อการพัฒนาศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

ผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการห้องเรียนต้องร่วมมือและดำเนินการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้กับ

ผู้เรียนกลุ่มนี้ ดังนี้ 

 1. สำรวจความพร้อมก่อนตัดสินใจดำเนินการ 

  1.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษาต้องตระหนักถึงความสำคัญของโครงการ มีความมุ่งมั่น

กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติให้ชัดเจน รวมทั้งพร้อมที่จะสนับสนุนด้านงบประมาณ สื่อ อุปกรณ์    

สิ่งอำนวยความสะดวกและอ่ืนๆ 

1.2 บุคลากรในสถานศึกษา เช ่น รองผู ้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ            

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายอื่นๆ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ       

ครูผู้รับผิดชอบโครงการและบุคลากรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

1.3 ผู้ให้การสนับสนุน ขอความร่วมมือกับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย หน่วยงาน

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ศึกษานิเทศก์ พ่อแม่ ผู้ปกครอง องค์กรชุมชนและสมาคมต่าง ๆ 

 2. เตรียมความพร้อมในการดำเนินการ 

  2.1 การเตรียมตัวของผู้อำนวยการศึกษา 

     2.1.1 วิสัยทัศน์ของผู้อำนวยการศึกษา ต้องสร้างอุดมการณ์อยู่บนความคิดที่ว่า 

   1) ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ 

2) ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพและวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 

3) ผู้เรียนบางคนมีศักยภาพในบางด้านสูงกว่าคนอ่ืน 

4) ผู้เรียนมีศักยภาพซ่อนเร้นควรได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 

     2.1.2 ความคิดของผู้อำนวยการศึกษา  
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1) การจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่

เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสามารถของแต่ละบุคคล 

   2) ต้องเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง 

     2.1.3 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ  

ให้ชัดเจนและถูกต้องตรงกันในประเด็นต่อไปนี้ 

   1) ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 

2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

3) สิทธิ ความเสมอภาคทางการศึกษาและมนุษยธรรม 

4) การเตรียมผู้นำด้านต่างๆ ให้กับประเทศในอนาคต 

5) การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

6) การพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล 

    2.2 เตรียมบุคลากร 

     2.2.1 สร้างความเข้าใจกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และขอความ

ร่วมมือในการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสู่อัจฉริยภาพผู้เรียน 

   2.2.2 สร้างความเข้าใจกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการ

รูปแบบ วิธีการจัดการเรียนรู้ และผลที่ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนา 

 

  2.3 เตรียมงาน 

     2.3.1 เตรียมเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ 

   2.3.2 ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ

บทบัญญัติทางกฎหมายและนโยบายของรัฐในด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ฯลฯ 

   2.3.3 จัดทำรายละเอียดโครงการพัฒนาศักยภาพสู่อัจฉริยภาพผู้เรียน 

   2.3.4 คัดเลือกผู้รับผิดชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ 

 3. กระบวนการส่งเสริมอัจฉริยภาพสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษในสถานศึกษา 

 ในการจัดการศึกษาเพื ่อค้นหาผู ้มีความสามารถพิเศษให้สถานศึกษาดำเนินการโดยใช้

กระบวนการส่งเสริมอัจฉริยภาพ จากเอกสารงานวิจ ัยร ูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู ้มี

ความสามารถพิเศษในโครงการพัฒนาศักยภาพไปสู่อัจฉริยภาพ ของเกรียงศักดิ์ สังข์ชัย ได้ เสนอให้

การบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 1) ระยะปฏิรูปการเรียนรู้ 2) ระยะ

พัฒนาศักยภาพสู่อัจฉริยภาพ โดยมีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้ 
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 ระยะที ่ 1 ปฏิรูปการศึกษา เป็นระยะที ่สถานศึกษาจัดกิจกรรมกระตุ ้นให้เด็กแสดง

ความสามารถที่แฝงเร้นออกมา โดยใช้กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสู่อัจฉริยภาพในเชิง

ปฏิบัติ ใช้เวลาประมาณ 1-3 ปีการศึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมและบริบทของแต่ละสถานศึกษา 

ประกอบด้วย ระบบการทำงานแบบประสานความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอย่างเป็น     

สหวิทยาการ มุ่งเน้นการปรับโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษา 5 อย่าง  ที่ประสานสัมพันธ์กันอย่าง

ใกล้ชิด มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

  1. กระบวนการเรียนการสอน มุ่งปรับกระบวนการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมที่

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายวิธี เหมาะสมกับความแตกต่างและวิธีการ

เรียนรู้ (Learning Styles) ของเด็กแต่ละคน ฝึกทักษะพื้นฐานความคิดและบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ 

เข้าด้วยกัน เพื่อให้เด็กได้พัฒนาสมองทุกส่วนและแสดงออกซึ่งความสามารถที่แฝงเร้นและแสดง

ศักยภาพที่แท้จริงออกมา 

  2. จัดสภาพแวดล้อมเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการจัดสภาพแวดล้อม

โดยรวมในการพัฒนาศักยภาพของเด็ก เพื ่อให้เอื ้อต่อการเรียนรู ้และเป็นสิ่งกระตุ ้นทางปัญญา           

ที่หลากหลาย ซึ่งจะทำให้เด็กแสดงศักยภาพที่แฝงเร้นออกมา เช่น ปรับสภาพแวดล้อมในห้องเรียน    

ให้เกิดเรียนรู้ด้วยตนเองมากที่สุด สามารถใช้เวลาที่เหลืออยู่ทำกิจกรรมของตนเองในห้องเรียน        

จัดบริเวณในสถานศึกษาทุกมุมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งสนับสนุนความรู้ จัดศูนย์วิทยาการให้เป็น

แหล่งความรู้ที่หลากหลายนอกเหนือไปจากหลักสูตรปกติและห้องสมุด เน้นให้นักเรียนสามารถเรียน

ได้ด้วยตนเองตามความสนใจ โดยมีครูประจำศูนย์วิทยาการให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเมื่อเด็ก

ต้องการ และมีการปรับเปลี่ยนสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ทุก 2 - 4 สัปดาห์ ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง 

เพ่ือช่วยสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมที่บ้าน และร่วมมือกับผู้ปกครองควบคุมดูแลเด็กที่อยู่นอกบ้านและนอก

สถานศึกษา 

  3. จัดระบบการแนะแนวและจิตวิทยา เป็นการปรับกลไกและโครงสร้างที ่เป็น

รูปแบบการทำงานเป็นทีม เพื่อให้การช่วยเหลือหรือส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับความ

แตกต่างของเด็กแต่ละคนด้วยกระบวนการประสานความร่วมมือกับผู้บริหารสถานศึกษา พ่อแม่ 

ผู้ปกครอง นักแนะแนว นักจิตวิทยา จิตแพทย์ และบุคคลอ่ืน ๆ 

  4. ประสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและชุมชน เป็นการประสานความร่วมมือกับพ่อแม่ 

ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่าง

เต็มศักยภาพของแต่ละคน รวมทั้งส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาการ

เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา 
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  5. วัดและประเมินผลการเรียนรู ้ เป็นการปรับกระบวนการวัดและประเมินผล         

ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและกระบวนการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นคำตอบว่าผู้เรียนมี

ความก้าวหน้าทั้งความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการคิด คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ       

อันพึงประสงค์ ใช้วิธีการที่หลากหลายเน้นการปฏิบัติจริงที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ และเน้นผลการเรียนรู ้ พัฒนาการทางการเรียนรู ้ที ่ต่อเนื ่อง พฤติกรรม             

ที่แสดงออกของเด็กเพ่ือเป็นการสะท้อนศักยภาพที่แท้จริงทุกด้านของเด็ก 

 การดำเนินงานที่ต่อเนื่องจากการดำเนินการปรับโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาก่อนที่จ ะจัด

การศึกษา ลำดับต่อมาเป็นการนำหลักการการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษไปสู่        

การปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ 

 ระยะที่ 2 ประสานความร่วมมือ ระหว่างบผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน

และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้มีส่วนร่วมสนับสนุนและรับผิดชอบในการวางแผน ดำเนินงานตามแผน 

ติดตาม ตรวจสอบปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษา โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

  1. ขั้นวางแผน (Plan) 

     1.1 ด้านบริหาร เป็นการวางแผนที่จะทำให้การดำเนินงานบรรลุตามผลที่คาดหวัง 

อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการบริหารงานแบบให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยคณะกรรมการการศึกษา       

ขั้นพื้นฐานและผู้บริหารสถานศึกษาต้องตระหนักถึงความสำคัญและกำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน     

ในการพัฒนาศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล และให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

   1.1.1 จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมที่จะใช้ ในการปรับ

สภาพแวดล้อมเพื่อการกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง จัดหาสื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆ เพื่อใช้ในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

   1.1.2 กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที ่ชัดเจนและจัดประชุมชี้แจงให้

บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญและขอความร่วมมือในการจัดการศึกษา

สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ตามบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน 

   1.1.3 มอบหมายให้ครูร่วมรับผิดชอบในการดูแลผู้มีความสามารถพิเศษ 

โดยการบริหารเวลาการเรียนการสอนให้สะดวกและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ พัฒนาสื่อ ศึกษาค้นคว้า

และขอรับคำปรึกษาในการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษร่วมกับคณะครูและผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะ 

     1.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาไม่ควรจัดกิจกรรมการเร ียน        

การสอนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษแยกออกมาจากการเรียนการสอนปกติทั้งหมด แต่ควรปฏิบัติ

ดังนี้ 
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   1.2.1 ปรับโครงสร้างเวลาเรียนให้ผู้มีความสามารถพิเศษมีชั่วโมงการเรียนรู้

เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน เช่น ทักษะการคิด ทักษะการจัดการความรู้ ทักษะการสืบค้นความรู้ ทักษะ

การบนัทึกความรู้ ทักษะการแสดงออก ทักษะการสร้างความรู้ ทักษะทางสังคม เป็นต้น โดยการให้ผู้มี

ความสามารถพิเศษได้เลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการและความแตกต่างของ     

แต่ละคนในศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือเป็นพื้นฐานในการสำรวจแววความสามารถพิเศษ 

   1.2.2 จัดตารางเรียนให้มีเวลาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรพิเศษสำหรับผู้มี

ความสามารถพิเศษที่ไม่กระทบต่อเวลาการเรียนการสอนปกติ อาจใช้เวลาเรียนชั่วโมงสุดท้ายของ     

แต่ละวันหรือใช้เวลาเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

     1.3 ด้านบุคลากร สถานศึกษาต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมี

ความพร้อมที่จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

   1.3.1 ประชุมชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ

ให้แก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษา 

   1.3.2 ค ัดเล ือกคร ูเพ ื ่อดำเน ินการจ ัดการเร ียนการสอนสำหรับผู ้มี

ความสามารถพิเศษโดยให้พิจารณาครูที่มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 5 ประการ ได้แก่ 1) เป็นผู้มีความเข้าใจ

ลักษณะของผู้มีความสามารถพิเศษ 2) มีบุคลิกภาพ ความรู้เหมาะสมเพ่ือสอนผู้มีความสามารถพิเศษ 

3) มีความตั้งใจจริงในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ 4) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ 5) มีความ

อดทนและทุ่มเทให้กับการทำงาน 

   1.3.3 จัดอบรมรูปแบบการจัดการศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษให้ครู 

   1.3.4 นิเทศ ติดตามและประเมินผลแก่บุคลากรโดยผู้เชี่ยวชาญ 

   1.3.5 เสริมแรงจูงใจแก่บุคลากรอย่างเหมาะสม 

     1.4 ด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษา สถานศึกษาควรเตรียมการด้าน

งบประมาณและจัดสรรงบประมาณประจำปี เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถ

พิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในด้านการพัฒนาบุคลากร พัฒนาอาคารสถานที่ พัฒนาสื่อและแหล่ง       

การเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดผลในการปฏิบัติจริง 

  2. ข ั ้นดำเน ินการตามแผน (DO) การดำเน ินการจ ัดการศ ึกษาสำหร ับผ ู ้มี

ความสามารถพิเศษ มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

     2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 

     2.2 ดำเน ินการตรวจสอบและสำรวจแววความสามารถพิเศษ โดยผ ู ้มี

ความสามารถพิเศษไม่อาจแสดงความสามารถออกมาได้จากการทดสอบหรือการสังเกตในระยะสั้น 
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ดังนั้นสถานศึกษาต้องใช้เทคนิคหรือวิธีการในการพัฒนาศักยภาพให้เด็กได้แสดงความสามารถออกมา 

มีแนวปฏิบัติดังนี้ 1) กระตุ้นด้วยสภาพแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยั่วยุ ท้าทายความสามารถ 

และหลากหลายรูปแบบ 2) ใช้แบบสำรวจแวว เป็นแบบสำรวจที่พัฒนามาจากข้อมูลเกี ่ยวกับ

คุณลักษณะและบุคลิกลักษณะของเด็ก เพ่ือให้ครูใช้สำรวจเด็กที่อาจถูกมองข้าม 3) ประวัติครอบครัว

ของเด็กแต่ละคน 4) ข้อมูลของเด็กจากศูนย์วิทยาการต่างๆ 5) แบบสำรวจแววสำหรับครู พ่อแม่

ผู้ปกครอง 6) แบบสำรวจตนเองสำหรับนักเรียน 7) การเสนอชื่อโดยครูพ่อแม่ ผู้ปกครอง ตัวเด็ก 

เพื่อน 8) ผลการเรียนรู้ 9) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (ถ้ามี) 10) ผลงาน ชิ้นงาน

หรือการแสดงออกที่โดดเด่น 11) แบบประเมินความสามารถ 12) แบบทดสอบสติปัญญา (กลุ่ม)      

13) แบบทดสอบความสนใจ 14) ผลการตรวจสอบเชิงจิตวิทยา 15) การตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญ 

     2.3 ดำเน ินการจ ัดการศึกษาสำหร ับผ ู ้ม ีความสามารถพิเศษ เป ็นการให้

สถานศึกษาออกแบบดำเนินการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ แผนการ

จัดการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ โดยเลือกวิธีการจัดหลักสูตรที่เหมาะสม

กับความสามารถของเด็กแต่ละคน ดังนี้ 1) การเพิ่มพูนประสบการณ์ 2) การขยายประสบการณ์       

3) การลดระยะเวลาเรียน 4) การศึกษากับผู้เชี ่ยวชาญพิเศษอุปถัมภ์ในการจัดกระบวนการเรียน      

การสอนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ มีหลักการดังนี้ 1) จัดหลักสูตรที่ยากกว่าหลักสูตร

ปกติ 2) จัดให้แตกต่างจากหลักสูตรปกติ 3) เน้นการฝึกทักษะการคิดระดับสูง 4) ใช้กิจกรรมกลุ่มเพ่ือ

พัฒนาทักษะทางสังคมและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม5) ใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย

รูปแบบ 6) ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมแสดงออกของเด็ก 7) ให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา        

มาเป็นพ่ีเลี้ยงดูแลให้กับครูและเด็กอย่างใกล้ชิด 

     2.4 ดำเนินการประเมินผลการเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สถานศึกษา

ควรประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายตามความสามารถจริง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นตัวแทนของเด็ก

ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน โดยความร่วมมือของผู้เรียน ผู้สอน และพ่อแม่ ผู้ปกครอง มีแนวปฏิบตัิ

ดังนี้ 1) ประเมินก่อนเรียนเพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความพร้อมพ้ืนฐานแลลักษณะเฉพาะ

ของเด็กที่จะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 2) ประเมินระหว่างเรียนเพ่ือ

เป็นการติดตามประเมินความก้าวหน้าของเด็กทุกด้าน พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้มี

การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละคน 3) การประเมินหลังเรียน เพื่อเป็นการประมวลภาพ

พัฒนาการของเด็กทุกด้าน ทั้งด้านพัฒนาการและผลงานของเด็กเพื่อนำไปประกอบการวางแผนการ

จัดโปรแกรมการพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้ให้การสนับสนุน 
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  3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (Check) เป็นการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการจัด

การศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษเป็นไปตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพสู่อัจฉริยภาพ

ของเด็กมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

     3.1 กำหนดแนวปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบ 

   3.2 กำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา 

   3.3 กำหนดแผนการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานการจัดการศึกษา 

   3.4 กำหนดวิธีการ สร้างเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ ดำเนินงานการจัดการศึกษา 

   3.5 ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบตามวิธีการและเครื่องมือที่กำหนด 

   3.6 วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล สรุปและรายงาน 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action) เป็นการนำผลการติดตาม ตรวจสอบไปใช้ใน

การวางแผนแก้ไขปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษให้เกิด

ประสิทธิภาพต่อไป 

  จากการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพไปสู่อัจฉริยภาพของสถานศึกษาที่กล่าวมา

ข้างต้น ทั้ง 4 ขั้นตอน เมื่อกล่าวถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรอื่นๆ ก็เป็นบุคคลที่มี

บทบาทสำคัญยิ่งในการวางแผนเพื่อดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษให้ประสบ

ผลสำเร็จ  

 

ณฐกรณ์ ดำชะอม (2560) กล่าวว่า ในการบริหารจัดการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนและสำเร็จผล

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2560 – 2575 นั้น การบริหารจัดการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม ควรประกอบด้วยองค์ประกอบ 13 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. การสรรหาและคัดเลือกนักเรียน ต้องใช้กระบวนการสำรวจหรือเสาะหาผู้มีความสามารถ

พิเศษ (Identification Process) ในกระบวนการนี้ต้องอาศัยการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ

ธรรมชาติอันหลากหลายของเด็ก ปัจจัยกระบวนการสรรหาและคัดเลือกของโครงการห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ช่วยทำให้การดำเนินงานของโครงการห้องเรียนพิเศษประสบความสำเร็จในการ

ดำเนินงาน ต้องใช้วิธีหรือเครื่องมือพิเศษในการสำรวจเด็กที่มีความสามารถพิเศษที่มีคุณภาพ เป็นที่

ยอมรับในระดับนานาชาติปัจจุบัน 

2. การปกครองนักเรียน ซึ่งเป็นห้องเรียนกลุ่มเฉพาะนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันทาง

สังคมและมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของทุกชีวิตในห้องเรียน เทคนิควิธีการที่ครูใช้ปกครอง
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ชั้นเรียนจึงมีส่วนส่งเสริมให้การบริหารจัดการชั้นเรียนประสบความสำเร็จ โดยมีหลักปฏิบัติในการ

ปกครองนักเรียน 2 ประการ คือ 1) การจัดทำข้อตกลงพ้ืนฐานของห้องเรียน 2) การสอนวินัยทางบวก 

3. การใช้สื่อในห้องเรียน เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับ

กิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการทำโครงงาน

ของนักเรียนส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความไวและมีความเที่ยงตรงสูงมากกว่า   

ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน หลักเกณฑ์การเลือกใช้สื่อการสอนของครูในห้องเรียน จะต้องเลือก

สื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ผู้เรียน ประสิทธิภาพของสื่อ ความจำเป็น ถูกต้องเที่ยงตรง ยึดหลัก

คุณภาพ ยึดหลักการพิจารณาใช้สื่อประสม การประยุกต์หลักการใช้สื่อมาใช้ในการเลือกสื่อ 

4. การกำหนดวิธีวัดและประเมินผล มีแนวปฏิบัติที่สำคัญ คือ การประเมินผลโดยการทดสอบ

ความรู้พื้นฐานหรือผลการเรียนรู้ โดยที่ครูมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการออกข้อสอบและการ

ตัดสินผล การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานหรือแฟ้มพัฒนางาน (Portfolio) ทุกด้านการประเมินจาก

การติดตามกระบวนการทำงาน การประเมินจากพัฒนาการลักษณะนิสัยของเด็ก การประเมินจาก

ข้อสอบมาตรฐานเพื่อวัดความสามารถพิเศษด้านต่างๆ 

5. การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน หลักสูตรกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนสำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เป็นการจัดการเรียนการสอนให้ แก่

นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนห้อง เรียนพิเศษให้เป็น

ตัวป้อนท่ีมีคุณภาพสูง หลักการจัดกิจกรรมควรเป็นไปเพ่ือการสร้างความตระหนัก แรงบันดาลใจ และ

การจุดประกายนักเรียน โดยได้เสนอให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ให้ความสำคัญสูงมากต่อการ

ส่งเสริมและสนับสนุน การทำโครงงานของนักเรียน โดยถือว่าเป็นภาระและหน้าที่ของโรงเรียนและ

บุคลากรของโรงเรียน 

6. การพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู ครูควรยึดหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

มีบุคลิกภาพสอดคล้องกับลักษณะครูที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภา ซึ่งการมีตัวแบบที่ดีและมี

ปฏิสัมพันธ์จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถซึมซับและพัฒนาความสามารถทางการคิดโดยอัตโนมัติ 

7. การพัฒนาความสามารถเฉพาะทางของครู คุณลักษณะของครูผู้สอนต้องมีความสามารถ

พิเศษ ควรมีเชาวน์ปัญญาสูงกว่าเกณฑ์ปกติ มีความรู้ความสามารถในสาระการเรียนรู้ มีความคิด

ยืดหยุ ่น ความคิดสร้างสรรค์ เชื ่อมั ่นในตนเอง มีความสนใจหลายด้าน วุฒิภาวะทางอารมณ์สูง           

มีอารมณ์ขัน ใจกว้าง มีความเข้าใจตนเอง และเข้าใจปัญหาของเด็ก ยอมรับความคิดเห็นและการ

เรียนรู้ของเด็ก มีความรักในการเรียนรู้และเป็นผู้คอยเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน รู้จัก ให้

กำลังใจและกระตุ้นให้เด็กใช้ความสามารถ 
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8. การสร้างบรรยากาศในห้องเรียน ปฏิสัมพันธ์ของครูที่มีต่อนักเรียนในห้องเรียนนับว่าเป็น

เป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับความสุขในห้องเรียนของผู้เรียน สภาพบรรยากาศของห้องเรียนมีส่วน

สัมพันธ์กับบุคลิกภาพของครูช่วยส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ได้ดี และบุคลิกภาพของครูมีผลต่อ

ความรู้สึกของนักเรียน  

9. การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เป็นตัวแปรสำคัญที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้การเรยีน

มีประสิทธิภาพ นอกจากการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพแล้ว ห้องปฏิบัติการนับว่าเป็นห้องเรียน

หลักในการจัดบรรยากาศทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ เช่น ห้องปฏิบัติการเคมี ห้องปฏิบัติการ

ชีววิทยา ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ จึงมีความสำคัญเช่นเดียวกัน 

10. การคัดเลือกครูห้องเรียนพิเศษ จำเป็นต้องมีแผนการพัฒนาครู และบุคลากรอย่างเร่งรัด

ชัดเจน เนื่องจาก ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกคนเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญสูงสุดต่อความสำเร็จ       

ในการดำเนินงานของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โดยครูต้องมีคุณสมบัติและสมรรถนะ คือ       

มีความรู้ มีความเข้าใจ มีความเชื่อมั่น มีความศรัทธา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาศึกษา        

ผู้มีความสามารถพิเศษ มีศักยภาพในการสร้างเครือข่าย มีความเป็นนักวิชาการ มีศักยภาพในการใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อสืบค้นข้อมูล มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีควรมีวุฒิอย่างต่ำปริญญา

โทในสาขาวิชาที่สอน สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันปฏิบัติงานปกติและวันหยุดสุดสัปดาห์ได้ 

11. การสร้างเครือข่ายสนับสนุนการเรียนรู้ ระหว่างโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของเครือข่าย        

มีการประชุมวางแผนและมีการดำเนินงานร่วมกัน ระดมทรัพยากรเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้        

ในห้องเรียนต้องร่วมดำเนินกิจกรรม 

12. การให้นักเรียนมีส่วนร่วม เนื่องจากนักเรียนคือศูนย์กลางในการพัฒนา จึงควรให้นักเรียน

ได้มีส่วนในการพัฒนาตนเอง จนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ควรจัดโครงสร้างหลักสูตรให้มี

ลักษณะยืดหยุ่นเป็นหลักสูตรรายบุคคล จัดรายวิชากิจกรรมที่หลากหลายตามศักยภาพ ความถนัด

และความสนใจ การจัดรายวิชาและกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนผู้มีศักยภาพสูงด้านคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ จะทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของอาชีพที่เกี่ยวกับการ

วิจัย ประดิษฐ์ คิดค้น การพัฒนานวัตกรรม  

13. การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ศักยภาพ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ

นักเรียนซึ่งเป็นผู้มีศักยภาพสูงในการเรียนรู้ตามหลักสูตรผู้มีความสามารถพิเศษ นักเรียนทุกคนต้อง

ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาจนถึงระดับสูงสุดตามศักยภาพของตนเอง ตามอุดมการณ์เป้าหมายในการ

พัฒนานักเรียนของโรงเรียน ซึ่งสามารถจัดการได้ 4 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 การเรียนร่วมใน

ห้องเรียนเดียวกับนักเรียนปกติ รูปแบบที่ 2 การจัดชั้นเรียนพิเศษ รูปแบบที่ 3 โรงเรียนเฉพาะทาง 

รูปแบบที่ 4 การเรียนข้ามชั้น  
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โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักสตูร สสวท. 

(SMTE : Science Math Technology and Environment) เป็นโครงการในความร่วมมือระหว่าง 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อเป็นการขยายฐานการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ

พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดย  

         1. ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนพิเศษ 

         2. นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการเพิ่มพิเศษ เช่น การเข้าค่าย

วิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา การได้รับการฝึกงานกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือใน

หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และได้รับการส่งเสริมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และเทคโนโลยี พร้อมทั้งได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับจังหวัด 

ระดับภาคและระดับประเทศ 

       วัตถุประสงค์การจัดการศึกษา พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีให้ได้ร ับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพเพื ่อเป็นฐานในการพัฒนากำลังคนด้า น

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของประเทศ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ตามความ

สนใจอย่างเต็มตามศักยภาพพร้อมทั้งปลูกฝังให้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และมีความเป็นนักวิจัยอย่าง

ลึกซึ้ง 

        โครงสร้างหลักสูตร การจัดสาระการเรียนรู้และหน่วยกิต ของสาระการเรียนรู้ในหลักสูตร

ห้องเรียนพิเศษให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ช่วงชั้นที่ 3 ของ

กระทรวง ศึกษาธิการ และออกแบบรายวิชาเพิ ่มเติมเป็นวิชาเลือกโดยเน้นด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ตรงกับปรัชญาการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที ่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

ดำเนินการพร้อมทั้งเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษให้เข้มข้นมากขึ้น โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 

ประกอบด้วยรายวิชาและเกณฑ์ ขั้นต่ำของกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระรวม

ทั้งสิ้น 97.0 หน่วยกิต 
 

2.8 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยได้จัดตั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  - คณิตศาสตร์ ขึ้นโดยการ

กำกับดูแลของกลุ ่มบริหารวิชาการ ได้เริ ่มก่อตั ้งเมื ่อพ.ศ. 2552 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในการ

สนับสนุนวิทยากรทำการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
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ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เป็นฐานกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี ที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพ

ในการแข่งขันด้านโอลิมปิกวิชาการ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  - คณิตศาสตร์ ได้จัด       

การเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถของนักเรียน ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2551 เป็นต้น

มา มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 6 ห้อง ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1 และ 3/2 น ักเร ียนระดับช ั ้นม ัธยมศ ึกษาตอนปลายจำนวน 3 ห ้อง 

ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1, 5/1 และ 6/1  

            หลักสูตรของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ได้จัดเนื้อหาและสาระ

การเรียนรู้อย่างครบถ้วน และครอบคลุมหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี ้ย ังได้ออกแบบหลักสูตรเพิ ่มเติมทางด้านวิทยาศาสตร์ โดย

ประกอบด้วยวิชา ฟิสิกส์พิเศษ และชีววิทยาพิเศษ รวมถึงวิชาคณิตศาสตร์เป็นเลิศ ฟิสิกส์เป็นเลิศ เคมี

เป็นเลิศ และชีววิทยาเป็นเลิศ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลของการจัดตั้ง

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ของโรงเรียน ฤทธิยะวรรณาลัย 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

      1. พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้แก่ .... 

      2. สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที ่มีศักยภาพสูงให้ได้รับ           

การพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์            

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและสร้างองค์ความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
 

วิสัยทัศน์  

           โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของโรงเร ียน        

ฤทธิยะวรรณาลัย มุ่งจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ให้มีความเป็นเลิศในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด

แบบวิทยาศาสตร์อย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกในความเป็นไทย 
 

 พันธกิจ 

      1. จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) และตอนปลาย (ม.4 - ม.6)           
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2. บริหารจัดการการศึกษาและกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ที่ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   

3. ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในการแข่งขันโครงการโอลิมปิกวิชาการในระดับชั้นมัธยมศึกษา 

     ตอนต้นและตอนปลาย 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

คุณภาพผู้เรียนด้านสมรรถนะสำคัญของผู ้เรียน 5 ประการ ได้ยึดตามกรอบหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ดังนี้ 1) ความสามารถ

ในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 4) ความสามารถในการ

ใช้ทักษะชีวิต 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)       

ได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ 8 ประการ เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน     

ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์         

2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการทำงาน 7) รักความ     

เป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ 
 

 เกณฑ์การรับนักเรียน 

 หลักเกณฑ์ในการรับนักเรียนของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  - คณิตศาสตร์ 

ดำเนินการรับนักเรียนตามนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2559 โดยใช้วิธีการคัดเลือกนักเรียนจากการสอบ ด้วยแบบทดสอบวัด

ความสามารถทางวิชาการ ซึ่งนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในโครงการต้องมคีุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

1) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 

หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษาก่อนจะสมัครเข้าเรียน 

2) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.75 

และมี ผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00 

3) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

4) สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

5) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 

หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของปีการศึกษาก่อนจะสมัครเข้าเรียน 

2) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 2.75 

และมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00 

3) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

4) สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

5) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
 

หลักการใช้หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  

ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ปี 2562 - 2564 

    ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

วิชาพ้ืนฐาน  66.0 หน่วยกิต = 2,640  ชม.    วิชาเพ่ิมเติม  21.0 หน่วยกิต =  840  ชม. 

รวม           87.0 หน่วยกิต = 3,480  ชม. + กิจกรรม 120 ชม./ปี 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

วิชาพ้ืนฐาน  41.0 หน่วยกิต = 1,640  ชม.    วิชาเพ่ิมเติม  54.5 หน่วยกิต = 2,180 ชม.  

รวม           95.5 หน่วยกิต = 3,820  ชม. + กิจกรรม 360 ชม. 
 
 

รายวิชาเพิ่มเติมของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 - 1/2 

ตารางท่ี 1 รายวิชาเพ่ิมเติม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม. 1/1 - 1/2 ภาคเรียนที่ 1 

ชั้น ม.1/1 - 1/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
รหัสวิชา รายวิชา ชม./สัปดาห์ หน่วยกิต ชม./ภาคเรียน 
ว21211 ฟิสิกส์พิเศษ1 1 0.5 20 
ว21251 ชีววิทยาพิเศษ1 1 0.5 20 

รายวิชา 
เพ่ิมเติมเฉพาะ 
ไม่นับหน่วยกิต 

เคมีเพ่ือความเป็นเลิศ1 2 – – 
ฟิสิกส์เพื่อความเป็นเลิศ1 2 – – 
ชีววิทยาเพ่ือความเป็นเลิศ1 4 – – 
คณิตศาสตร์เพ่ือความเป็นเลิศ1 2 – – 
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ตารางท่ี 2 รายวิชาเพ่ิมเติม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม. 1/1 - 1/2 ภาคเรียนที่ 2 

ชั้น ม.1/1 - 1/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
รหัสวิชา รายวิชา ชม./สัปดาห์ หน่วยกิต ชม./ภาคเรียน 
ว21212 ฟิสิกส์พิเศษ2 1 0.5 20 
ว21252 ชีววิทยาพิเศษ2 1 0.5 20 

รายวิชา 
เพ่ิมเติมเฉพาะ 
ไม่นับหน่วยกิต 

เคมีเพ่ือความเป็นเลิศ2 2 – – 
ฟิสิกส์เพื่อความเป็นเลิศ2 2 – – 
ชีววิทยาเพ่ือความเป็นเลิศ2 4 – – 
คณิตศาสตร์เพ่ือความเป็นเลิศ2 2 – – 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 - 2/2  

ตารางท่ี 3 รายวิชาเพ่ิมเติม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม. 2/1 - 2/2 ภาคเรียนที่ 1 

ชั้น ม.2/1 - 2/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
รหัสวิชา รายวิชา ชม./สัปดาห์ หน่วยกิต ชม./ภาคเรียน 
ว22211 ฟิสิกส์พิเศษ3 1 0.5 20 
ว22251 ชีววิทยาพิเศษ3 1 0.5 20 

รายวิชา 
เพ่ิมเติมเฉพาะ 
ไม่นับหน่วยกิต 

เคมีเพ่ือความเป็นเลิศ3 2 – – 
ฟิสิกส์เพื่อความเป็นเลิศ3 2 – – 
ชีววิทยาเพ่ือความเป็นเลิศ3 4 – – 
คณิตศาสตร์เพ่ือความเป็นเลิศ3 2 – – 

 

 

ตารางท่ี 4 รายวิชาเพ่ิมเติม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม. 2/1 - 2/2 ภาคเรียนที่ 2 

ชั้น ม.2/1 - 2/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
รหัสวิชา รายวิชา ชม./สัปดาห์ หน่วยกิต ชม./ภาคเรียน 
ว22212 ฟิสิกส์พิเศษ4 1 0.5 20 
ว22252 ชีววิทยาพิเศษ4 1 0.5 20 

รายวิชา 
เพ่ิมเติมเฉพาะ 
ไม่นับหน่วยกิต 

เคมีเพ่ือความเป็นเลิศ4 2 – – 
ฟิสิกส์เพื่อความเป็นเลิศ4 2 – – 
ชีววิทยาเพ่ือความเป็นเลิศ4 4 – – 
คณิตศาสตร์เพ่ือความเป็นเลิศ4 2 – – 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 – 3/2  

ตารางท่ี 5 รายวิชาเพ่ิมเติม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม. 3/1 - 3/2 ภาคเรียนที่ 1 

ชั้น ม.3/1 - 3/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
รหัสวิชา รายวิชา ชม./สัปดาห์ หน่วยกิต ชม./ภาคเรียน 
ว23211 ฟิสิกส์พิเศษ5 1 0.5 20 
ว23251 ชีววิทยาพิเศษ5 1 0.5 20 

รายวิชา 
เพ่ิมเติมเฉพาะ 
ไม่นับหน่วยกิต 

เคมีเพ่ือความเป็นเลิศ5 2 – – 
ฟิสิกส์เพื่อความเป็นเลิศ5 2 – – 
ชีววิทยาเพ่ือความเป็นเลิศ5 2 – – 
คณิตศาสตร์เพ่ือความเป็นเลิศ5 2 – – 

 

 

ตารางท่ี 6 รายวิชาเพ่ิมเติม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม. 3/1 - 3/2 ภาคเรียนที่ 2 

ชั้น ม.3/1 - 3/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
รหัสวิชา รายวิชา ชม./สัปดาห์ หน่วยกิต ชม./ภาคเรียน 
ว23212 ฟิสิกส์พิเศษ6 1 0.5 20 
ว23252 ชีววิทยาพิเศษ6 1 0.5 20 

รายวิชา 
เพ่ิมเติมเฉพาะ 
ไม่นับหน่วยกิต 

เคมีเพ่ือความเป็นเลิศ6 2 – – 
ฟิสิกส์เพื่อความเป็นเลิศ6 2 – – 
ชีววิทยาเพ่ือความเป็นเลิศ6 2 – – 
คณิตศาสตร์เพ่ือความเป็นเลิศ6 2 – – 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1  

ตารางท่ี 7 รายวิชาเพ่ิมเติม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม. 4/1 ภาคเรียนที่ 1 

ชั้น ม.4/1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
รหัสวิชา รายวิชา ชม./สัปดาห์ หน่วยกิต ชม./ภาคเรียน 

รายวิชา 
เพ่ิมเติมเฉพาะ 
ไม่นับหน่วยกิต 

เคมีเพ่ือความเป็นเลิศ1 2 – – 
ฟิสิกส์เพื่อความเป็นเลิศ1 2 – – 
ชีววิทยาเพ่ือความเป็นเลิศ1 2 – – 
คณิตศาสตร์เพ่ือความเป็นเลิศ1 2 – – 
ภาษาอังกฤษเป็นเลิศ1 2 – – 
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ตารางท่ี 8 รายวิชาเพ่ิมเติม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม. 4/1 ภาคเรียนที่ 2 

ชั้น ม.4/1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
รหัสวิชา รายวิชา ชม./สัปดาห์ หน่วยกิต ชม./ภาคเรียน 

รายวิชา 
เพ่ิมเติมเฉพาะ 
ไม่นับหน่วยกิต 

เคมีเพ่ือความเป็นเลิศ2 2 – – 
ฟิสิกส์เพื่อความเป็นเลิศ2 2 – – 
ชีววิทยาเพ่ือความเป็นเลิศ2 2 – – 
คณิตศาสตร์เพ่ือความเป็นเลิศ2 2 – – 
ภาษาอังกฤษเป็นเลิศ2 2 – – 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1  

ตารางท่ี 9 รายวิชาเพ่ิมเติม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม. 5/1 ภาคเรียนที่ 1 

ชั้น ม.5/1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
รหัสวิชา รายวิชา ชม./สัปดาห์ หน่วยกิต ชม./ภาคเรียน 

รายวิชา 
เพ่ิมเติมเฉพาะ 
ไม่นับหน่วยกิต 

เคมีเพ่ือความเป็นเลิศ3 2 – – 
ฟิสิกส์เพื่อความเป็นเลิศ3 2 – – 
ชีววิทยาเพ่ือความเป็นเลิศ3 2 – – 
คณิตศาสตร์เพ่ือความเป็นเลิศ3 2 – – 
ภาษาอังกฤษเป็นเลิศ3 2 – – 

 

 

ตารางท่ี 10 รายวิชาเพ่ิมเติม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม. 5/1 ภาคเรียนที่ 2 

ชั้น ม.5/1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
รหัสวิชา รายวิชา ชม./สัปดาห์ หน่วยกิต ชม./ภาคเรียน 

รายวิชา 
เพ่ิมเติมเฉพาะ 
ไม่นับหน่วยกิต 

เคมีเพ่ือความเป็นเลิศ4 2 – – 
ฟิสิกส์เพื่อความเป็นเลิศ4 2 – – 
ชีววิทยาเพ่ือความเป็นเลิศ4 2 – – 
คณิตศาสตร์เพ่ือความเป็นเลิศ4 2 – – 
ภาษาอังกฤษเป็นเลิศ4 2 – – 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1  

ตารางท่ี 11 รายวิชาเพ่ิมเติม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม. 6/1 ภาคเรียนที่ 1 

ชั้น ม.6/1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
รหัสวิชา รายวิชา ชม./สัปดาห์ หน่วยกิต ชม./ภาคเรียน 

รายวิชา 
เพ่ิมเติมเฉพาะ 
ไม่นับหน่วยกิต 

เคมีเพ่ือความเป็นเลิศ5 2 – – 
ฟิสิกส์เพื่อความเป็นเลิศ5 2 – – 
ชีววิทยาเพ่ือความเป็นเลิศ5 2 – – 
คณิตศาสตร์เพ่ือความเป็นเลิศ5 2 – – 
ภาษาอังกฤษเป็นเลิศ5 2 – – 

 
 

ตารางท่ี 12 รายวิชาเพ่ิมเติม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม. 6/1 ภาคเรียนที่ 2 

ชั้น ม.6/1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
รหัสวิชา รายวิชา ชม./สัปดาห์ หน่วยกิต ชม./ภาคเรียน 

รายวิชา 
เพ่ิมเติมเฉพาะ 
ไม่นับหน่วยกิต 

เคมีเพ่ือความเป็นเลิศ6 2 – – 
ฟิสิกส์เพื่อความเป็นเลิศ6 2 – – 
ชีววิทยาเพ่ือความเป็นเลิศ6 2 – – 
คณิตศาสตร์เพ่ือความเป็นเลิศ6 2 – – 
ภาษาอังกฤษเป็นเลิศ6 2 – – 

 

กิจกรรมในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ในการพัฒนา

ผู้เรียนให้ประสบผลสำเร็จสอดคล้องกับมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) และกลยุทธ์ของโรงเร ียนฤทธิยะวรรณาลัย โครงการห้องเร ียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - 

คณิตศาสตร์ ได้วางแผน ดำเนินการ ตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุงกิจกรรม อย่างเป็นระบบ รวม

ทั้งสิ ้น 12 กิจกรรม ดังตารางที่ 13 กิจกรรมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

ปีงบประมาณ 2563 
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ตารางท่ี 13 กิจกรรมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 
 

กิจกรรมในปีงบประมาณ 2563 ของ 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  

มฐ. 
สพฐ. ที ่

กลยุทธ์ 
รร. ที่ 

ร้อยละ
ความสำเร็จ 

การจัดรางวัลในการแข่งขันวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 1,2 1 95.8 
การเรียนเสริมจากวิทยากร 1,2 1 95.8 
ค่ายอัจฉริยภาพทางเคมี (ค่ายตัดหน่วย) ผ่านระบบออนไลน์ 1,2,3 1 90.6 
ค่ายปรับพื้นฐาน 9 วัน (ระดับชั้น ม.1 และ ม.4) 1,2,3 1 97.2 
การติวเข้มโอลิมปิกวิชาการ 1,2,3 1 97.0 
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 1,2,3 1 91.2 
การปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1,2,3 1 91.4 
การปรับปรุงศูนย์โอลิมปิกวิชาการ 1,2,3 1 91.4 
การประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการ 1,2 1 95.0 
การเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย 1,2,3 1 97.0 
พ่ีสอนน้อง 1,2,3 1 95.0 
สานสัมพันธ์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 1,2,3 1 97.4 

 

2.9 งานวิจัยและการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการโดยใช้ CIPP Model 

     2.9.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินโดยใช้ CIPP Model 

กรอุษา ศรีสุวรรณ์ (2552) ประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2542 ของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) โดยประเมิน      

ใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องตัน ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 

314 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสารและแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดับ สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test) ผลการวิจัยสรุปได้ คือ ด้านบริบท พบว่า วัตถุประสงค์

ทุกข้อของหลักสูตรส่งเสริมผู้เรียน ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย นอกจากนี้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความหมาะสมในระดับมาก ในด้านปัจจัยเบื้องตัน พบว่า โครงสร้าง

หลักสูตรหน่วยกิตรวมสูงกว่าเกณฑ์มาตฐานที่กำหนดและจำนวนหน่วยกิตรวม มากเกินความจำเป็น 

เนื้อหาวิชาส่วนใหญ่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทุกข้อ และโครงสร้างของหลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตร 

คุณลักษณะของอาจารย์ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน ตำราเรียน และ       

สถานที่เรียน มีเหมาะสมในระดับมาก ในด้านกระบวนการพบว่าการจัดเรียนการสอน การวัด และ

ประเมินผล และการบริหารหลักสูตร มีความเหมาะสมในระดับมาก ในด้านผลผลิต และคุณภาพ
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บัณฑิตด้านพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ด้านทักษะในการติดต่อสื่อสารและ 

การสร้างสัมพันธภาพ ด้านทักษะทางคลินิก ด้านทักษะการตรวจโดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน การตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ การทำหัตถการที่จำเป็น และด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ

อย่างต่อเนื่อง มีความเหมาะสมในระดับมาก ส่วนด้านความรู้พื ้นฐาน มีความเหมาะสมในระดับ       

ปานกลาง 

นงนภัส บุญเหลือ (2553) ประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนประทุมอนุสรณ์ โดยใช้ CIPP Model การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินหลักสูตร

สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนประทุมอนุสรณ์ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า 

ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ และด้านประสิทธิผล โดยใช้รูปแบบการประเมิน

หลักสูตรแบบ CIPP Model กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการวิจ ัย ประกอบด้วย ผู ้บร ิหาร ครูผ ู ้สอน 

คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เครื่องมือ    

ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และแบบวิเคราะห์เอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี ่ย (x)̅ ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content 

Analysis) ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนประทุม

อนุสรณ์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านบริบท ด้านปัจจัย

นำเข้า ด้านกระบวนการค้นผลผลิตและด้านประสิทธิผลความเหมาะสมอยู่ใระดับมาก ส่วนด้าน

ผลกระทบ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านบริบทหลักสูตร พบว่า ปรัชญา วิสัยทัศน์ 

เป้าหมาย พันธกิจ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร สาระการเรียนรู้ และผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังมีความหมาะสมในระดับมาก ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า คุณสมบัติของผู้เรียน ครูผู้สอน 

และผู ้บร ิหาร สื ่อว ัสดุ อุปกรณ์  งบประมาณ อาคารสถานที่และเวลาเร ียน มีความหมาะสม               

ในระดับมาก แต่ควรปรับปรุงจำนวนเวลาเรียน ด้านกระบวนการ พบว่า การบริหารหลักสูตร         

การประกันคุณภาพการศึกษาและการนิเทศติดตามผล มีความหมาะสมในระดับมาก แต่ควรปรับปรุง

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล ด้านผลผลิต พบว่า ผลการเรียนรู้สาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และความพึงพอใจต่อผลงานทางวิทยาศาสตร์       

มีความหมาะสมในระดับมาก แต่ควรปรับปรุงความสามารถในการนำทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจำวัน ด้านผลกระทบ พบว่า พฤติกรรมของผู้ เรียนและความต้องการ

ของชุมชน มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง แต่ควรปรับปรุงนำความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ไป

ประยุกต์ใช้ในชุมชน และการพัฒนาชิ้นงานวิทยาศาสตร์ ด้านประสิทธิผล พบว่า ความคงทนต่อ

พฤติกรรมของผู้เรียน มีความเหมาะสมในระดับมาก แต่ควรปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียนให้มีจิตวิทยา

ศาสตร์มากข้ึน 
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ดำรงค์ พลโภชน์ (2555) ประเมินโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามค่านิยม OBEC สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ระหว่างปีการศึกษา 2552 - 2554 มีวัตถุประสงค์ของการ

ประเมินเพื่อประเมินผลโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) และเพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้น

จากการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร OBEC สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน แหล่งข้อมูลในการประเมิน ได้แก่ บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

และบุคลากรจากส่วนกลาง ผลการประเมินพบว่า บริบทโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก          

มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.86 และผลการประเมินความเป็นไปได้        

ในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 

ปัจจัยนําเข้าของโครงการ ในส่วนของกิจกรรมการดำเนินการโครงการเน้นการจัดกิจกรรมโดยคำนึงถึง

แนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสัย ตามแนวคิดของ แคทโวลและคณะ ในส่วนของกระบวนการ มีจุดอ่อน

ในระยะแรก โดยบุคลากรขาดความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับค่านิยมองค์กร OBEC สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่เมื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรม

โครงการ โดยมุ่งเน้นที่การสร้างความรู้ความเข้าใจและมีการนําเสนอแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

ทำให้เกิดการปฏิบัติมากขึ้น จึงส่งผลให้ผลผลิตของโครงการ คือ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เกิด     

เจตคติที่ดีต่อค่านิยมองค์กร OBEC อยู่ในระดับมาก ตลอดจนเกิดพฤติกรรมที่ปฏิบัติสอดคล้องตาม

ค่านิยมองค์กร OBEC นอกจากนี้พบว่า วิธีบริหารจัดการที่จะส่งเสริมการเกิดค่านิยมได้แก่ สร้างการ

รับรู้ สร้างความเข้าใจ ทดลอง ลงมือทำ ส่งเสริมสนับสนุน และสรุปผลของการปฏิบัติสัมพันธ์และ

ส่งเสริมเป้าหมายองค์กรจริงตามความคาดหวัง ปัญหาที่พบสำคัญ คือ ความสม่ำเสมอและทั่วถึงของ

การดำเนินกิจกรรมโครงการ ในส่วนของการส่งเสริมในแต่ละด้านนั้น พบว่า การเป็นองค์กรที่มีชีวิต 

ควรเน้นที่การสร้างวิธีการบริหารจัดการก่อนเป็นอันดับแรก ต่อมาจึงเป็นการส่งเสริม สนับสนุน         

ในด้านต่าง ๆ การพร้อมจิตเอื้ออาทร ควรเน้นที่การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร การมีอาภรณ์ คือ 

ความขยัน เน้นให้เกิดความสุขในที่ทำงาน การมีใจยึดมั่นหลักยุติธรรม เน้นที่ความปลอดภัยและความ

เชื่อมั่น ศรัทธาในองค์กร และเงื่อนไขที่จะทำให้การดำเนินงานส่งเสริมการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร 

OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในส่วนกลางและระดับเขตพื้นที่การศึกษา

บรรลุผลสำเร็จ ได้แก่ ความเข้าใจ การเห็นความสำคัญและการมองเห็นผลที่เกิดข้ึน 

พัชนี สมพงษ์ (2555) ประเมินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา

เวชปฏิบัติทั ่วไป (การรักษาโรคเบื ้องตัน) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ โดยใช้การประเมินรูปแบบซิป (CIPP model) ประเมินใน 4 ด้าน คือ 

ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่       
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ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม รุ่นที่ 16  ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการ 

และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ (สำหรับ

คณะกรรมกรดำเนินงานโครงการ) แบบสอบถามความเห็นต่อโครงการศึกษาอบรม (สำหรับผู้เข้ารับ

การศึกษาอบรม) แบบสอบถามการติดตามผลการศึกษาอบรม แบบสอบถามความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ และแบบวิเคราะห์เอกสาร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ด้านบริบท ได้แก่วัตถุประสงค์ของการ      

จัดการศึกษาอบรม พบว่า สอดคล้องกับนโยบายสาธารณสุข ความต้องการของผู้เข้ารับการศึกษา

อบรม และปัญหาและสภาพสังคมปัจจุบันซึ่งนำไปสู่ความจำเป็นของการดำเนินโครงการอยู่ในระดับ

มาก ด้านปัจจัยนำเข้า ได้แก่ คุณลักษณะของอาจารย์พิเศษ คุณลักษณะของแพทย์พี่เลี้ ยงประจำ

แหล่งฝึก คุณสมบัติของผู้ข้ารับการศึกษาอบรม ระยะเวลา วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ศึกษาอบรม        

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการศึกษาอบรม และการ

ประสานงานมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านผลผลิต ได้แก่ ความรู้ที่ได้รับหลังการศึกษา

อบรมเสร็จสิ้น และการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล และเนตรรัชนี ตั้งภาคภูมิ (2556) ประเมินผลโครงการการพัฒนาศูนย์

การเรียนรู้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุในชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์

บริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ของโครงการด้วยการประเมินรูปแบบซิปป์ (CIPP 

Model) กลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มแบบเจาะจงประกอบด้วยแกนนำ ชุมชน อาจารย์ นักศึกษา และ

ผู้สูงอายุที่ร่วมโครงการ รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการและการสนทนากลุ่ม 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า ด้านบริบทกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (71.42%) เห็นด้วยระดับมากที่สุดเรื่อง หลักการ

และเหตุผลมีความสอดคล้องกับภาวะสุขภาพของสังคม (x ̅= 4.72, SD = .458) ด้านปัจจัยนำเข้า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (94.26%) เห็นด้วยระดับมากที่สุดเรื ่อง  ความเหมาะสมของชุดกิจกรรม        

การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ (x ̅= 4.62, SD = .652) ด้านกระบวนการกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (94.28%) 

เห็นด้วยระดับมากที่สุดเรื ่อง ความเหมาะสมของวิธีการถ่ายทอดความรู้  (x ̅= 4.94, SD = .24)        

ด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (94.28%) เห็นด้วยระดับมากที่สุดเรื่อง การใช้ความรู้เพื่อดูแล

ตนเอง (x ̅= 4.94, SD = .24) ในภาพรวมกลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (77.14%) เห็นว่า บริบทของ

โครงการ ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการ มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด           

(x ̅= 4.77 , SD = .426 , x ̅= 4.88 , SD = .32 , x ̅= 4.82 , SD = .38 และ x ̅= 4.88 , SD = .32 

ตามลำดับ) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและกิจกรรมเป็นไปตามที่แผนกำหนด จุดแข็งของโครงการ      

คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนและความเชี ่ยวชาญของวิทยากร จุดอ่อน คือ ข้อมูลในเว็บไซต์                 
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ศูนย์การเรียนรู้ยังไม่เพียงพอ ปัญหาและอุปสรรค คือ การบูรณาการโครงการกับแผนการเรียน ทำให้

ต้องเร่งดำเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณ โครงการนี้ควรดำเนินการต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของ

ชุมชนสู่การพึ่งพาตนเอง 
 

ประมวลศิลป วิทยา (2557) ประเมินโครงการพิเศษนำร องโรงเรียนจตุรพักตรพิมาน

รัชดาภิเษก โดยใช้ CIPP MODEL มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินโครงการหองเรียนพิเศษนำรอง โรงเรียน

จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกโดยใช้การประเมินผลรูปแบบ CIPP Model กลุ่มเปา้หมายที่ใช้ในการวิจัย 

คือ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูผู้สอน นักเรียนในโครงการ ครูที่ไม่ได้อยู่ในโครงการ ผู้ปกครอง

ของนักเรียนในโครงการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2555 ของโรงเรียน      

จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เครื่องมือที่ใช้     

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพิเศษนำร อง โรงเรียน      

จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

ผลการวิจัยพบว่า ด้านบริบท (Context) วัตถุประสงค์ของโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

รูปแบบการดำเนินงานมีความชัดเจน เขาใจง่ายสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ด้านปัจจัยนำเขา (Input) 

ความพรอมของการจัดเตรียมทรัพยากรด้านต่าง ๆ ที่นำมาใช้สำหรับการดำเนินงานโครงการมีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการ (Process) การดำเนินงานของโครงการมีความเหมาะสม

อยู่ในระดับมาก และด้านผลผลิต (Product) ผลที่เกิดขึ้นกับผู้ร่วมโครงการในด้านคุณลักษณะและ

ความสามารถ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการมีความเหมาะสมอยู ่ในระดับมาก โดยสรุป

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการหองเรียนพิเศษนำรองแบบพอเพียงโรงเรียนจตุรพักพิมานรัชดาภิเษก       

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการโครงการ อยู่ในระดับมาก ซึ่งข้อสนเทศที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่

เกี่ยวข้องในการปรับปรุงการจัดโครงการและกิจกรรมอ่ืนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

โสภา แซ่ลี (2558) การประเมินโครงการคืนครูให้นักเรียนโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน 

CIPP Model สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 การวิจัยครั ้งนี้           

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการคืนครูให้นักเรียนโดยการประยุกต์ใช้รูปแบบจำลองซิป (CIPP 

Model) ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ความสอดคล้องทางด้านบริบท และสภาวะแวดล้อม ความพร้อม

ทางด้านปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินงาน ความเหมาะสมในการดำเนินงานและกระบวนการ ผลผลิต

และผลกระทบในการดำเนินงาน และหาแนวทางการปฏิบัติที ่ดีหรือเป็นเลิศของโครงการคืนครู          

ให้นักเรียน (ครูธุรการ) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน แ ละครู

ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2556 โดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 
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ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ

วัตถุประสงค์ของโครงการมุ่งเน้นให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ ดีขึ้น รองลงมาคือ โครงการ

สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน และหน่วยงานต้นสังกัด ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า 

โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ใน     

ระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ อุปกรณ์ เครื่องมือในการดำเนินโครงการอย่าง

เพียงพอ รองลงมาคือ มีจำนวนบุคลากร ดำเนินกิจกรรมโครงการอย่างเพียงพอ และการฝึกอบรม

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานข้อมูล และสารสนเทศของโรงเรียน ผลการประเมินด้าน

กระบวนการ พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า         

มีความคิดเห็นอยู ่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที ่มีค่าเฉลี ่ยมากที่สุด คือ กิจกรรมโครงการนำไป         

ปฏิบัติจริง รองลงมาคือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ และมีการรายงานผลการดำเนิน

โครงการให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็น     

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มี

ค ่าเฉลี ่ยมากที ่ส ุด คือ สถานศึกษาการจัดการเร ียนการสอนได้อย่างเหมาะสม รองลงมาคือ                

ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิผล และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนดีขึ้น การหาแบบปฏิบัติที่ดีของโครงการคืนครูให้นักเรียน (ครูธุรการ) สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ทั้ง 4 ด้าน พบว่า ด้านบริบทของโรงเรียน บุคลากรของ

โรงเร ียนและบุคคลที ่มีส ่วนเกี ่ยวข ้องกับการดำเนินกิจกรรมตามโครงการมีความตระหนัก                

ในความสำคัญของโครงการ ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการอย่าง

พอเพียง ด้านกระบวนการ พบว่า การปฏิบัติตามกิจกรรมตามโครงการดำเนินการตามแผนที่วางไว้      

มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เป็นระยะตลอดการดำเนินกิจกรรม และด้านผลผลิตนักเรียน       

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

นิพิฐพนธ์ สนิทเหลือ (2560) ประเมินโครงการพัฒนานักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี         

แห่งสุวรรณภูมิโดยใช้การประเมินแบบ CIPP Model การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมิน

โครงการพัฒนานักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิโดยใช้การประเมินแบบ CIPP Model 

ศึกษาข้อเสนอแนะนักบริหารโครงการพัฒนานักศึกษา กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจ ัยครั ้งนี้  

ประกอบด้วย กลุ ่มผู้บร ิหาร อาจารย์ และนักศึกษาเครื ่องมือที่ ใช้มีค่าความเชื ่อมั ่นที ่ 0.93               

โดยผลการวิจัย พบว่า การประเมินโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับดี ทั้งนี้ผลการประเมินจำแนกตาม

สถานภาพของกลุ ่มต ัวอย ่างน ั ้นไม่แตกต ่างกันและจากการใช้ CIPP Model ทำให้ทราบถึง
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาโครงการว่าควรเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค และ

ความมีการใช้เทคโนโลยีและบูรณาการกับแผนการสอนอย่างสม่ำเสมอ 

Guili Zhang และคณะ (2011) นำการประเมินผล CIPP model ของ  Stufflebeam มาใช้

ในการวางแผน การดำเนินการ และการประเมินผล โครงการการบริการสังคม โดยพบว่า รูปแบบการ

ประเมินแบบ CIPP ช่วยลดความซับซ้อนในการดำเนินงานและทำให้กรอบการดำเนินงานของ

โครงการการบริการสังคมสามารถดำเนินไปได้อย่างเป็นระบบตามเป้าประสงค์และประเมินผลได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ทั้งยังทราบผลลัพธ์ของโครงการเพื่อนำมาใช้ในการตัดสินประสิทธิภาพของโครงการ

สำหรับการพัฒนาในอนาคตได้ 

Rezaee และ Shokrpour (2011) นำ CIPP model ไปใช้ในการตรวจสอบประสิทธิผลด้าน

วิชาการของหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้ทัดเทียม

มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก โดยใช้ระบบการประเมินผลให้สอดคล้องกันทั้งในระดับสาขา ระดับ

คณะ และระดับมหาวิทยาลัย โดยงานวิจัยนี้มุ่งเน้นไปที่การประเมินผลของคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย 

Shiraz University of Medical Science ในประเทศอิหร่าน จากการประเมินผลด้วยรูปแบบ CIPP 

ช่วยให้ผู้วิจัยทราบถึงประสิทธิภาพด้านวิชาการของคณะและสามารถระบุถึงตัวบ่งชี้นั้นๆได้ โดยจาก

ความคิดเห็นของผู้สอนและผู้เรียน พบว่า เนื้อหาและตัวชี้วัดของหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

พื้นฐานมีความชัดเจนและนำไปประยุกต์ใช้ได้ แต่ในด้านของระยะเวลา รูปแบบการสอบ และกา ร

เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ยังต้องแก้ไข นอกจากนี้ยังพบว่าผู้เรียนสามารถเรียนจบหลักสูตรในรายวิชา

วิทยาศาสตร์พื้นฐานด้วยอัตราที่สูงต่อเนื่องกันระหว่างปี 2005-2007 บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของด้าน

กระบวนการและปัจจัยนำเข้า 

นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยต่างประเทศจำนวนมากที่ใช้ CIPP Model เพื่อประเมินผลโครงการ 

รายวิชา และหลักสูตรการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ เช่น ในปี 2011  Mohebbi, Akhlaghib, 

Yarmohammadian & Khoshgam ได้ทำงานวิจัยเพื ่อประเมินหลักสูตรเวชระเบียน (Medical 

Records) ของ ระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัย Iranian Medical Science University ประเทศ

อิหร่าน โดยเก็บข้อมูลด้วยการตอบแบบสอบถามที่ถูกสร้างขึ้นตามหลักการของ CIPP Model พบว่า

การประเมินผลการวางแผนงานเวชระเบียนอย่างต่อเนื่องทำให้สามารถวิเคราะห์จุดแข็งจุดของงาน      

ได้อย่างชัดเจน และสามารถยกระดับคุณภาพงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Tungkasamit, Silanoi, Nethanomsak & Pimthong (2014) ประเมินกิจกรรมต่าง ๆ ของ

โครงการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ CIPP Model ซึ่งเก็บข้อมูล

จากผู้มีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวโดยการตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์
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แบบ Focus Group พบว่าผู้เข้าร่วมการวิจัยเข้าใจหลักการของแนวคิดเศรษกิจพอเพียงและมีการ

ตอบรับที่ดีต่อกิจกรรมที่จัดขึ้น 

ในปี 2013 Kocaman & Balcioglu ประเมินความตระหนักถึงความก้าวหน้าของนักศึกษา   

ที่เข้าเรียนในหลักสูตรการพูดภาษาอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัย Sakarya ประเทศตุรกี โดยใช้ CIPP 

Model หาจุดแข็งจุดอ่อน เพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อไป จากงานวิจัยพบว่าผู้เรียนชอบทำงานเป็นคู่หรือ

เป็นกลุ่มมากกว่าทำงานคนเดียว ผู้เรียนส่วนมากชอบการเรียนแบบให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง และ

ผู้เรียนไม่ชอบเรียนแบบบรรยาย แต่ชอบให้มีการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรียนจะเห็นได้ว่านักวิจัย

หลายท่านใช้ CIPP Model เพื่อประเมินผลโครงการต่าง ๆ เนื่องจากการประเมินผลรูปแบบดังกล่าว   

มีความเหมาะสม สามารถประเมินผลได้ครอบคลุมในหลาย ๆ ด้าน และชี้ให้เห็นข้อดีข้อด้อยของ

โครงการได้อย่างชัดเจน 

Lismadiana และคณะ (2020) พบว่า การนำรูปแบบ CIPP มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร

สำหรับการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาตินั้นมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน โดยนำมาใช้ในการประเมินผล

โครงการพัฒนานักกีฬาทีมชาติของ Yogyakarta Special Region training center ซึ่งประกอบด้วย

กลุ่มตัวอย่างจำนวน 50 คน ได้แก่ ผู้จัดการ ผู้ฝึก และนักกีฬา โดยรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต     

การสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม และการศึกษาอ้างอิง จากผลการวิจัยพบว่า ด้านบริบทของ

โครงการมีความเหมาะสม ด้านปัจจัยนำเข้าซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งก่อสร้าง      

ยังขาดแคลน ด้านกระบวนการมีความเหมาะสม และทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านผลผลิตที่ดี 
 

     2.9.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์

สุภลักษณ์ สถิตไชยนนท์ และคณะ (2557) ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโครงการห้องเรียน

พิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 

เพื ่อประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน             

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ในด้าน วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ความพร้อมด้านปัจจัยเบื้องต้น 

ความเหมาะสมด้านกระบวนการและ ผลผลิตของหลักสูตร  กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหาร

โรงเรียน ครูผู ้สอน นักเรียน ผู ้ปกครองและผู ้สำเร็จการศึกษา เครื ่องมือที ่ใช้ในการประเมิน

ประกอบด้วย แบบสอบถาม และแบบบันทึกข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่าวัตถุประสงค์หลักสูตร       

มีความชัดเจน และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากผ่านเกณฑ์การประเมิน ความพร้อมด้านปัจจัย

เบื้องต้น ได้แก่ โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหารายวิชา คุณลักษณะของครูผู้สอน คุณลักษณะของนักเรียน 

อาคาร สถานที่สื ่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน และงบประมาณ มีความพร้อมอยู ่ในระดับมาก          

ผ่านเกณฑ์การประเมิน ความเหมาะสมด้านกระบวนการ ได้แก่ การบริหารหลักสูตรการจัดกิจกรรม
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การเรียนรู้และการวัดผลและประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากผ่านเกณฑ์การประเมิน 

และด้านผลผลิตของหลักสูตรได้แก่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

จากหลักสูตรโครงการ SM และโครงการ EN ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนโครงการ MEP ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน การประเมินการคิดวิเคราะห์ และเขียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

และการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 (O–NET)ของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโครงการ

ห้องเรียนพิเศษ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 7 กลุ่มสาระ สูงกว่า

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศผานเกณฑ์การประเมิน ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาที่        

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

บุญช่วย เกตุคง (2560) ประเมินโครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช การประเมิน

ครั ้งนี ้ มีจุดมุ ่งหมายเพื ่อประเมินโครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษหลักสูตร

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ภายใต้กรอบ           

การประเมินเช ิงระบบตามรูปแบบ CIPPIEST Model ได้แก่ การประเมินบริบทของโครงการ           

การประเมินปัจจัยนำเข้า การประเมินกระบวนการ การประเมินผลผลิต การประเมินผลกระทบ      

การประเมินประสิทธิผล การประเมินความยั่งยืน การประเมินการ  ถ่ายโยงความรู้ โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช นักเรียน

และผู ้ปกครองของนักเร ียนชั ้นประถมศึกษาโรงเร ียนเทศบาล 4 มหาราช โดยการสอบถาม           

ความคิดเห็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST Model 

ประเมินเชิงระบบและวิเคราะห์ประเมินพฤติกรรมนักเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนภายหลัง

การดำเนินกิจกรรม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน จากการประเมิน พบว่า ภาพรวมของโครงการ มีระดับคุณภาพอยู ่ในระดับมากที่สุด       

ด้านบริบทของโครงการมีความพร้อม อยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัยนำเข้า  มีความพร้อมด้านบุคลากร 

ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุ  - อุปกรณ์ และสถานที ่ในการดำเนินการ อยู ่ในระดับมากที ่สุด                

ด้านกระบวนการ มีการบริหารงานในการวางแผนและปฏิบัติการของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด 

ด้านผลผลิต นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และพฤติกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมาย           

ที่หลักสูตรสถานศึกษาและเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด อยู่ในระดับมากที่สุด และนักเรียนและผู้ปกครอง

มีความพอใจในการดำเนินงานของทางโรงเรียน อยู ่ในระดับมากที ่ส ุด ด้านผลกระทบ พบว่า 

ผู้ปกครองนักเรียนพอใจในพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีขึ้นของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด และนักเรียน         

ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรมเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์         
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อยู ่ในระดับมาก ด้านประสิทธิผล พบว่า นักเรียนเกิดความมั ่นใจและมีความมั ่นใจในความรู้               

ที่ได้รับระหว่างเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความยั่งยืน พบว่า นักเรียนสามารถ                    

นำประสบการณ์ระหว่างร่วมโครงการไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อยู่ในระดับมากที่สุด และนักเรียน         

มีทักษะความสามารถ อยู่ในระดับมาก ด้านการถ่ายโยงความรู้ พบว่า นักเรียนมีการนำประสบการณ์

จากโครงการไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ และนักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนในท้องถิ่ น อยู่ในระดับ

มากที่สุด 

 รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา และคณะ (2561) ประเมินโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษโปรแกรม

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Science and Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยะลา โดยใช้กรอบการประเมินแบบ CIPP MODEL L ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น 

ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ จำนวน 6 ฉบับ 

โดยทำการหาคุณภาพของเครื่องมือเป็นค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหากับผู้เชี่ยวชาญ และหาค่าความ

เชื ่อมั ่นของเครื ่องมือด้วยวิธ ีการหาสัมประสิทธิ ์แอลฟ่าครอนบาค ได้ผลตั ้งแต่ 0.78 -0.83 

กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิทยาศาสตร์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เข้าร่วม      

ในโครงการทั ้งหมด สถิติที ่ใช้คือ ค่าเฉลี ่ยและส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินพบว่า           

ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น และด้านกระบวนการ มีผลการประเมินภาพรวมมีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ด้านผลผลิตแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นผลลัพธ์สู่ผู้เรียน คือ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ พบว่า โดยภาพรวม       

อยู ่ในระดับมาก เจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

พฤติกรรมขยันหมั ่นเพียรพบว่า โดยภาพรวมอยู่ ในระดับจริงเป็นบางครั ้ง ความกระตือรือร้น        

ความรับผิดชอบ และความมีว ิน ัยพบว่า โดยภาพรวมอยู ่ ในระดับจร ิงส ่วนที ่สองผลลัพธ ์สู่                  

ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คือ ความรู้และทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะ   

ครูวิทยาศาสตร์พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และส่วนที่สามความพึงพอใจต่อโครงการพบว่า 

ผู้เรียน ครูและผู้บริหารมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

อังคณา นาสารี (2561) รายงานผลการประเมินโครงการห้องเรียนส่งเสริมและพัฒนาผู้มี

ความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร  การศึกษาครั้งนี้เป็นการ

ประเมินโครงการห้องเรียนส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร โดยใช้รูปแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินด้าน

บริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร ครูและ

บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและนักเรียนในโครงการ เครื่องมือที่ใช้  คือ 

แบบสอบถาม สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าความ
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผลตามเกณฑ์ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ผลการประเมินโครงการด้านบริบท 

ได้แก่ ความสอดคล้องของหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการกับนโยบาย 

วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของโรงเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน      

ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ  ด้านสื ่อ ด้านวัสดุ อุปกรณ์            

ด้านอาคารสถานที่ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกด้านและผ่านเกณฑ์  การประเมินทุกด้าน      

ผลการประเมินด้านกระบวนการ ด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ ผลการประเมินด้านผลผลิต ด้านทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนในโครงการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ

ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ 

นรินทร์ เชื ้อหมอ (2562) รายงานการประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปัว จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 37 มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปัว โดยใช้รูปแบบจำลองซิปป์ (CIPP model) ได้แก่ ประเมินด้าน

บริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการดำเนินงาน และผลผลิตของโครงการ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย 

คือ ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง กรรมการสถานศึกษา  ขั้นพื้นฐาน 

ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผลตาม

เกณฑ์ ผลการวิจัยพบว่า ความสอดคล้องของหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

โครงการกับนโยบาย วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 37 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

ทุกรายการ ความเหมาะสมของบุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ สื่อ และงบประมาณในการ

ดำเนินโครงการ อยู ่ในระดับมาก ซึ ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ  ความพึงพอใจด้าน

กระบวนการดำเนินงานของโครงการ ด้านกิจกรรมการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก  ซึ่งผ่านเกณฑ์      

การประเมินทุกรายการ ทักษะกระบวนการของนักเรียนในโครงการ มีทักษะกระบวนการอยู่ในระดับ

มาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ 

 ปรีชา ศรีทา (2562) ประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

ภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาวะ

แวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบ

ซิปโมเดล (CIPP Model) ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา        
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ขั ้นพื ้นฐาน คณะกรรมการชมรมผู ้ปกครองนักเรียน ผู ้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1 และระดับชั ้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ       

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เครื่องมือ

ที ่ใช ้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี ่ย และค่า             

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินพบว่า ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม พบว่า โดยรวม     

มีความเหมาะสมอยู ่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าพบว่า โ ดยรวมมีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินกระบวนการพบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ

มาก ผลการประเมินผลผลิต ด้านระดับความพึงพอใจ พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ     

ผลการประเมินผลผลิต ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และภาษาอังกฤษ ของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษฯ พบว่า ในภาพรวมค่าร้อยละของจำนวน

นักเรียนที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ในวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 ในขณะที่วิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็น ร้อยละ 85.71 ส่วนค่าร้อยละของจำนวน

นักเรียนที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ในสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมวิชาวิทยาศาสตร์

สร้างสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 100.00 วิชา SCIENCE และ MATH คิดเป็นร้อยละ 98.57 วิชาภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 95.71 และวิชาคณิตศาสตร์เข้ม คิดเป็นร้อยละ 91.43 ตามลำดับ 
 

 กล่าวโดยสรุป คือ การประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ของ

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  โดยใช้ CIPP Model       

จะช่วยให้สามารถประเมินและวิเคราะห์จุดแข็งและจุดด้อยของโครงการได้อย่างชัดเจน ซึ่งสามารถ

กำกับติดตามปัจจัยได้หลายด้าน ได้แก่ หลักการและวัตถุประสงค์ของโครงการ หลักสูตรของโครงการ 

ความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง วิทยากร วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ กิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริม

ศักยภาพของผู้เรียน การบริหารจัดการ การดำเนินงาน การตรวจสอบและติดตามการดำเนินงาน     

การปรับปรุงการดำเนินงาน รวมถึงความสอดคล้องระหว่างผลการดำเนินงานกับวัตถุประสงค์ของ

โครงการได้ ทั้งยังสามารถสังเกต ปรับปรุง และพัฒนาโครงการเพื่อให้เหมาะสมกับบริบท การเรียน

และพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามเป้าหมาย รวมถึงสามารถพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบของโครงการ        

ให้ดียิ่งขึ้นได ้ซึ่งเป็นการประเมินที่ใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการ เพ่ือหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

 

 

 



76 

2.10 กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการประเมินโครงการรูปแบบ CIPP Model (Stufflebeam & Other, 1971) 

 

 

1) การประเมินด้านบริบท  

   (Context Evaluation : C)   

   – หลักการและเหตผุลของโครงการ 

   – วัตถุประสงค์ของโครงการ 

   – ความต้องการของผู้ทีม่ีส่วนเกีย่วข้อง 

   – ความสอดคล้องกับหลักสูตร 

การประเมินโครงการรูปแบบ CIPP Model (Stufflebeam & Other, 1971) 

 

2) การประเมินปัจจัยนำเข้า  
   (Input Evaluation : I)  
   – วิทยากรในโครงการ 
   – ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ ์
   – งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  
   – แหล่งเรียนรู ้

 

3) การประเมินกระบวนการ  

   (Process Evaluation : P) 

   – ขั้นการเตรียมการ 

   – ขั้นการดำเนินงาน 

   – ขั้นประเมินผลการดำเนินงาน 

   – ขั้นการปรับปรุงการดำเนินงาน 

 

4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) 

     ระดับคุณภาพผลผลิตตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

การตัดสินใจเพื่อการวางแผน 

(Planning Decision) 

กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ 

การตัดสินใจเพื่อกำหนด 

โครงสร้างของโครงการ 

(Structuring Decisions) 

เลือกแบบแผนการจัดกจิกรรม 

ที่เหมาะสม 

การตัดสินใจเพื่อนำโครงการไปปฏิบัติ 

(Implementation Decisions) 

ปรับปรุงกิจกรรมการดำเนินงาน และ 

การเร่งรดัโครงการ ตดิตามกำกับการ 

ดำเนินงานตามแผน 

การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ 

(Recycling Decisions) การปรับ 

ขยายโครงการ หรือลม้เลิกโครงการ 
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บทที่  3 
วิธีดำเนินการประเมิน 

 

การประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 มีวิธีดำเนินการ ดังนี้ 

3.1 กรอบแนวทางการประเมิน 
3.2 ขั้นตอนการประเมินโครงการ โดยใช้ CIPP Model 
3.3 ขอบเขตด้านผู้ประเมินโครงการ 
3.4 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1 กรอบแนวทางการประเมิน 
 จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด และทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้อง ผู ้ประเมินได้นำมาเป็นกรอบ          
แนวทางการประเมิน โดยใช้ CIPP Model ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 14 กรอบแนวทางการประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
               ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2      
 

ประเด็นการประเมิน แหล่งข้อมูล เครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์การประเมิน 
1. ด้านบริบท 
   - หลักการและ 
     เหตุผล  
   - วัตถุประสงค์  
   - ความต้องการ 
     ของผู้เรียนและ 
     ชุมชน  
   - ความสอดคล้อง 
     กับหลักสูตร 

1. ผู้บริหาร 
   สถานศึกษา 
2. ครู 

ฉบับท่ี 1 แบบ
ประเมินด้าน
บริบท  

1. ความถี่ 
2. ร้อยละ 
3. ค่าเฉลี่ย 
4. ส่วนเบ่ียงเบน 
    มาตรฐาน 

ผลการประเมิน 
โดยภาพรวม มีความ
สอดคล้องเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก 
ข้ึนไป 

2. ด้านปัจจัยนำเข้า 
   - วิทยากร 
     ในโครงการ 
   

1. ผู้บริหาร 
   สถานศึกษา 
2. ครู 

ฉบับท่ี 2 แบบ
ประเมินด้าน
ปัจจัยนาํเข้า 

1. ความถี่ 
2. ร้อยละ 
3. ค่าเฉลี่ย 
4. ส่วนเบ่ียงเบน 
    มาตรฐาน 

ผลการประเมิน 
โดยภาพรวม มีความ
สอดคล้องเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก 
ข้ึนไป 
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ตารางที ่ 14 กรอบแนวทางการประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์          
ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (ต่อ)  

 

ประเด็นการประเมิน แหล่งข้อมูล เครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์การประเมิน 
  - ความพร้อมของ 
    วัสดุอุปกรณ์ 
  - งบประมาณท่ี    
    ได้รับการจัดสรร 
  - อาคาร สถานท่ี    

    

3. ด้านกระบวนการ  
   - ข้ันการเตรียมการ  
   - ข้ันการดำเนินงาน  
   - ข้ันประเมินผล 
     การดำเนินงาน 
   - ข้ันการปรับปรุง 
     การดำเนินงาน 

1. ผู้บริหาร 
   สถานศึกษา 
2. ครู 
3. นักเรียน 
 

ฉบับท่ี 3 แบบ
ประเมินด้าน
กระบวนการ
สำหรบัผู้บริหาร
สถานศึกษาและ
ครู 
ฉบับท่ี 4 แบบ
ประเมินด้าน
กระบวนการ
สำหรับนักเรียน 

1. ความถี่ 
2. ร้อยละ 
3. ค่าเฉลี่ย 
4. ส่วนเบ่ียงเบน 
   มาตรฐาน 

ผลการประเมิน 
โดยภาพรวม มีความ
สอดคล้องเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก 
ข้ึนไป 

4. ด้านผลผลิต 
 4.1. ผลการพัฒนา 
 ของนักเรียน 
4.1.1 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ย
สะสม (ทุกวิชา) 
      
 
4.1.2 ผลการประเมิน
ความสามารถในการ
อ่าน คิด วิเคราะห์ 
 
 

 
 
 
งานทะเบียนและ
วัดผล 
 
 
 
งานทะเบียนและ
วัดผล 
 

 
 
 
รายงาน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม 
(ทุกวิชา) 
รายงานผลการ
ประเมินความ 
สามารถในการ 
อ่าน คิด 
วิเคราะห์ 
 

 
 
 
1. ความถี่ 
2. ร้อยละ 
 
 
 
1. ความถี่ 
2. ร้อยละ 
 

 
 
 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ย
สะสม(ทุกวิชา) 2.50 
ข้ึนไป ร้อยละ 93 
 
ผู้เรียนมีความ 
สามารถในการอ่าน 
คิด วิเคราะห์ ระดับ
ดีเย่ียม ร้อยละ 92 
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ตารางที ่ 14 กรอบแนวทางการประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์          
ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (ต่อ)  

 

ประเด็นการประเมิน แหล่งข้อมูล เครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์การประเมิน 
4.1.3 ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 
 
4.1.4 ผลการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
(O-NET) 
     
 
4.1.5 ผลการสอบ 
โครงการสอวน. และ 
IJSO 
4.1.6 รายงานผลงาน
การวิจัย 
 
 
 
 
4.1.7 ผลการสอบ    
เข้าเรียนต่อในระดับ 
อุดมศึกษา 
 
  4.2 ความพึงพอใจ    
   ของผู้ปกครอง 
 
 
 

งานทะเบียนและ
วัดผล 
 
 
 
สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษา
แห่งชาติ 
 
 
มูลนิธิส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการ 
(สอวน.) 
นักเรียนชัน้มัธยม 
ศึกษาตอนปลาย 
 
 
 
 
นักเรียนชัน้มัธยม 
ศึกษาปีท่ี 6 
 
 
ผู้ปกครอง 
 
 

รายงานผล 
การประเมนิ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
 
รายงานผลการ
ทดสอบ O-NET 
ของนักเรียนชั้น  
ม.3 และ ม.6 
 
รายงานผลการ
สอบสอวน.และ 
IJSO 
รายงานการวิจัย 
 
 
 
 
 
รายงานผล 
การเข้าศึกษา 
ต่อในระดับ 
อุดมศึกษา 
ฉบับท่ี 5 แบบ
ประเมินความ    
พึงพอใจท่ีมต่ีอ
ด้านผลผลิต 
สำหรับ 
ผู้ปกครอง 

1. ความถี่ 
2. ร้อยละ 
 
 
 
1. ค่าเฉลี่ย 
 
 
 
 
1. ความถี่ 
 
 
ตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความรู้ความสามารถ    
ในด้านงานวิจัยทาง
สาขานัน้ ๆ 
 
1. ความถี่ 
2. ร้อยละ 
 
 
1. ความถี่ 
2. ร้อยละ 
3. ค่าเฉลี่ย 
4. ส่วนเบ่ียงเบน 
    มาตรฐาน 

ผู้เรียนผ่านการ
ประเมนิคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
ระดับดีเย่ียม  
ร้อยละ 94 
ผลการทดสอบ 
O-NET สูงข้ึนกว่า
ค่าเฉลี่ยกลางของ
มาตรฐานชาติ  
ร้อยละ 70 
จำนวนนักเรียนท่ี 
สอบผ่านเพิ่มข้ึนกว่า 
ปีการศึกษา 2561  
ผ่านการรับรองและ
ตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความรู้ความสามารถ    
ในด้านงานวิจัยทาง
สาขานัน้ ๆ 
ผู้เรียนศึกษาต่อระดับ 
อ ุดมศึกษา ร ้อยละ 
94 
 
ผลการประเมิน 
โดยภาพรวม มีความ
สอดคล้องเหมาะสม
อยู่ในระดับมากข้ึนไป 
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3.2 ขั้นตอนการประเมินโครงการ โดยใช้ CIPP Model 
การประเมินโครงการโดยใช้ CIPP Model ของ Stufflebeam (Stufflebeam, 1971)        

ได้แบ่ง การประเมินในแต่ละด้าน ประกอบด้วย การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation)     
การประเมินด้านปัจจัยนําเข ้า ( Input Evaluation) การประเมินด้านกระบวนการ (Process 
Evaluation) และการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ซึ ่งมีขั ้นตอนในการประเมิน
แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

3.2.1 การประเมินกอนดำเนินการ เป็นการเตรียมการจัดทำโครงการ คือ การประเมินด้าน
บริบท (Context Evaluation) และการประเมินด้านปัจจัยนำเขา (Input Evaluation) 

3.2.2 การประเมินระหว่างดำเนินการ เป็นการประเมินขณะนำแผนไปปฏิบัติงาน คือ        
การประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation) 

3.2.3 การประเมินหลังสิ ้นสุดโครงการ เป็นการสรุปผลโครงการและประเมินผลการ
ดำเนินการ คือ การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) 
3.3 ขอบเขตด้านผู้ประเมินโครงการ 
 การประเมินในครั้งนี้ ผู้ประเมินโครงการ คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2562 ได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (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. นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ประเมินด้านกระบวนการ 
จำนวน 290 คน 

    4. ผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ประเมินด้าน
ผลผลิต จำนวน 290 คน     
3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
     3.4.1 รูปแบบการสร้างเคร่ืองมือการประเมินโครงการ 

   ผู ้รายงานได้สร้างเครื ่องมือ เพื ่อประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2            
ปีการศึกษา 2562 โดยใช้ CIPP Model จำนวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย แบบประเมินด้านบริบท      
แบบประเมินด้านปัจจัยนําเข้า แบบประเมินด้านกระบวนการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
แบบประเมินด้านกระบวนการสำหรับนักเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อด้านผลผลิต 
สำหรับผู้ปกครอง ดังนี้  
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   ฉบับที่ 1 แบบประเมินด้านบริบท ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ผู้ประเมิน คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน ประกอบด้วย เพศ อายุ คุณวุฒิ
การศึกษาสูงสุด หน้าท่ีตามสายงานและระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีตามสายงาน เป็นแบบสอบถาม
ชนิดปลายปิดประเภทแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)     

ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านบริบท เป็นการประเมินหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์    
ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน และความสอดคล้องกับหลักสูตร ของโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย   

            5  หมายถึง     ระดับมากท่ีสุด   
            4  หมายถึง     ระดับมาก   
            3  หมายถึง     ระดับปานกลาง   
            2  หมายถึง     ระดับน้อย 
            1  หมายถึง     ระดับน้อยที่สุด 

นำผลการประเมินแปลความหมาย หาค่าเฉล่ียซึ่งมีเกณฑ์ในการสรุปผล ดังนี้ 
คะแนนเฉล่ีย  4.51 – 5.00     หมายถึง     ระดับมากท่ีสุด   
คะแนนเฉล่ีย  3.51 – 4.50     หมายถึง     ระดับมาก   
คะแนนเฉล่ีย  2.51 – 3.50     หมายถึง     ระดับปานกลาง  
คะแนนเฉล่ีย  1.51 – 2.50     หมายถึง     ระดับน้อย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.50     หมายถึง     ระดับน้อยที่สุด   

ฉบับที ่ 2 แบบประเมินด้านปัจจัยนําเข้า ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผู้ประเมิน 
คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

           ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน ประกอบด้วย เพศ อายุ คุณวุฒิ
การศึกษาสูงสุด หน้าท่ีตามสายงานและระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีตามสายงาน เป็นแบบสอบถาม
ชนิดปลายปิดประเภทแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)     

          ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านปัจจัยนําเข้า เป็นการประเมินวิทยากรในโครงการ ความพร้อม
ของวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และอาคาร สถานที่ ของโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา      
เขต 2 มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย   

            5  หมายถึง     ระดับมากท่ีสุด   
            4  หมายถึง     ระดับมาก   
            3  หมายถึง     ระดับปานกลาง   
            2  หมายถึง     ระดับน้อย 
            1  หมายถึง     ระดับน้อยที่สุด 
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นำผลการประเมินแปลความหมาย หาค่าเฉล่ียซึ่งมีเกณฑ์ในการสรุปผล ดังนี้ 
คะแนนเฉล่ีย  4.51 – 5.00     หมายถึง     ระดับมากท่ีสุด   
คะแนนเฉล่ีย  3.51 – 4.50     หมายถึง     ระดับมาก   
คะแนนเฉล่ีย  2.51 – 3.50     หมายถึง     ระดับปานกลาง  
คะแนนเฉล่ีย  1.51 – 2.50     หมายถึง     ระดับน้อย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.50     หมายถึง     ระดับน้อยที่สุด   

ฉบับท่ี 3 แบบประเมินด้านกระบวนการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู ของโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  - คณิตศาสตร์  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต  2  ผู้ประเมิน คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  

          ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน ประกอบด้วย เพศ อายุ คุณวุฒิ
การศึกษาสูงสุด หน้าท่ีตามสายงานและระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีตามสายงาน เป็นแบบสอบถาม
ชนิดปลายปิดประเภทแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)     
           ตอนที ่ 2 ข้อมูลด้านกระบวนการ 4 ขั ้นตอน คือ ขั ้นการเตรียมการ ขั ้นการ
ดำเนินงาน ขั้นประเมินผลการดำเนินงานและขั้นการปรับปรุงการดำเนินงาน โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
2 มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย   

5     หมายถึง     ระดับมากท่ีสุด   
4     หมายถึง     ระดับมาก   
3     หมายถึง     ระดับปานกลาง   
2     หมายถึง     ระดับน้อย   
1     หมายถึง     ระดับน้อยที่สุด 

นำผลการประเมินแปลความหมาย หาค่าเฉล่ียซึ่งมีเกณฑ์ในการสรุปผล ดังนี้ 
คะแนนเฉล่ีย  4.51 – 5.00     หมายถึง     ระดับมากท่ีสุด   
คะแนนเฉล่ีย  3.51 – 4.50     หมายถึง     ระดับมาก   
คะแนนเฉล่ีย  2.51 – 3.50     หมายถึง     ระดับปานกลาง  
คะแนนเฉล่ีย  1.51 – 2.50     หมายถึง     ระดับน้อย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.50     หมายถึง     ระดับน้อยที่สุด   

ฉบับที่ 4 แบบประเมินโครงการด้านกระบวนการสำหรับนักเรียน ของโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต  2 ผู้ประเมิน คือ นักเรียน แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  
          ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน ประกอบด้วย เพศ และระดับช้ัน     

ท่ีศึกษา เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิดประเภทแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)     
           ตอนที ่ 2 ข้อมูลด้านกระบวนการ 4 ขั ้นตอน คือ ขั ้นการเตรียมการ ขั ้นการ
ดำเนินงาน ขั้นประเมินผลการดำเนินงานและขั้นการปรับปรุงการดำเนินงาน โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
2 มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย   
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5     หมายถึง     ระดับมากท่ีสุด   
4     หมายถึง     ระดับมาก   
3     หมายถึง     ระดับปานกลาง   
2     หมายถึง     ระดับน้อย   
1     หมายถึง     ระดับน้อยที่สุด 

นำผลการประเมินแปลความหมาย หาค่าเฉล่ียซึ่งมีเกณฑ์ในการสรุปผล ดังนี้ 
คะแนนเฉล่ีย  4.51 – 5.00     หมายถึง     ระดับมากท่ีสุด   
คะแนนเฉล่ีย  3.51 – 4.50     หมายถึง     ระดับมาก   
คะแนนเฉล่ีย  2.51 – 3.50     หมายถึง     ระดับปานกลาง  
คะแนนเฉล่ีย  1.51 – 2.50     หมายถึง     ระดับน้อย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.50     หมายถึง     ระดับน้อยที่สุด   

ฉบับที่ 5 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อด้านผลผลิต โครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน ประกอบด้วย เพศ อายุ คุณวุฒิ
การศึกษาสูงสุด และระดับช้ันของนักเรียนในปกครอง เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ประเภทแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist)  
           ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อด้านผลผลิต โครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย  

5     หมายถึง     ระดับมากท่ีสุด   
4     หมายถึง     ระดับมาก   
3     หมายถึง     ระดับปานกลาง   
2     หมายถึง     ระดับน้อย   
1     หมายถึง     ระดับน้อยที่สุด   

นำผลการประเมินแปลความหมาย หาค่าเฉล่ียซึ่งมีเกณฑ์ในการสรุปผล ดังนี้ 
คะแนนเฉล่ีย  4.51 – 5.00     หมายถึง     ระดับมากท่ีสุด   
คะแนนเฉล่ีย  3.51 – 4.50     หมายถึง     ระดับมาก   
คะแนนเฉล่ีย  2.51 – 3.50     หมายถึง     ระดับปานกลาง  
คะแนนเฉล่ีย  1.51 – 2.50     หมายถึง     ระดับน้อย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.50     หมายถึง     ระดับน้อยที่สุด   

 

3.4.2 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือในการประเมินโครงการ 
                   ฉบับที ่ 1 แบบประเมินด้านบริบท ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผู้ประเมิน คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
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1. ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินโครงการ 

2. ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมิน CIPP Model ของ Stufflebeam (Stufflebeam, 1971) ในการประเมินโครงการด้าน
บริบท 

           3. สร้างแบบประเมินโครงการด้านบริบท ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
- คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  โดย
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตการประเมิน 

4. นำแบบประเมินไปให้ผู ้เชี ่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน (รายชื่อผู ้เชี ่ยวชาญแสดงไว้ใน
ภาคผนวก ก) เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาท่ีใช้ และนำมาหา
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถาม กับวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 

          5. นำผลการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญ มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง         
ข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item 
Objective : IOC) คำนวณค่าตามสูตร (วาโร เพ็งสวัสด์ิ, 2546)  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

    +1   หมายความว่า แน่ใจว่าข้อคําถามสอดคล้อง/ตรงตามวัตถุประสงค์    
                       0   หมายความว่า ไม่แน่ใจว่าข้อคําถามสอดคล้อง/ไม่สอดคล้อง หรือ ตรงตาม

วัตถุประสงค์   
           –1   หมายความว่า ข้อคําถามไม่สอดคล้อง/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์   
             จากการวิเคราะห์แบบประเมินได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80  - 1.00 จึงสามารถ

นำไปใช้งานได้ และนำแบบประเมินมาปรับปรุง แก้ไขเกี ่ยวกับรายละเอียดของคำถามให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้น 
      เกณฑ์การประเมินโครงการด้านบริบท (Context Evaluation) มีลักษณะเป็น 
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย  

5     หมายถึง     ระดับมากท่ีสุด   
4     หมายถึง     ระดับมาก   
3     หมายถึง     ระดับปานกลาง   
2     หมายถึง     ระดับน้อย   
1     หมายถึง     ระดับน้อยที่สุด   

  นำผลการประเมินแปลความหมาย หาค่าเฉล่ียซึ่งมีเกณฑ์ในการสรุปผล ดังนี้ 
คะแนนเฉล่ีย  4.51 – 5.00     หมายถึง     ระดับมากท่ีสุด   
คะแนนเฉล่ีย  3.51 – 4.50     หมายถึง     ระดับมาก   
คะแนนเฉล่ีย  2.51 – 3.50     หมายถึง     ระดับปานกลาง  
คะแนนเฉล่ีย  1.51 – 2.50     หมายถึง     ระดับน้อย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.50     หมายถึง     ระดับน้อยที่สุด   
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         6. นำแบบประเมินท่ีปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญแล้วไปทดลองใช้         
(Try Out) กับประชากรจำนวน 30 คน ซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูท่ีโรงเรียนมีบริบทใกล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่าง แล้วนำไปหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ตามวิธีการหาความสอดคล้องภายใน โดย
ใช้วิธีแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach, 1990) จากการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ได้ค่า
ความเช่ือมันเท่ากับ 0.89 

7. จัดพิมพ์แบบประเมินโครงการด้านบริบท โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -  

คณิตศาสตร์  ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 2 ฉบับ
สมบรูณ์ เพื่อนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

            จากขั้นตอนการสร้างแบบประเมินโครงการด้านบริบท ของโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 สามารถสรุปได้ดังแผนภาพท่ี 3 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 3  ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินโครงการด้านบริบท ของโครงการห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมิน

ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมิน 
CIPP Model ในด้านบริบท  

สร้างแบบประเมินโครงการด้านบริบท ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  

โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตการประเมิน 

  นำแบบประเมินไปให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง 
ของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาท่ีใช้ และค่าดัชนีความสอดคล้อง 

 

นำแบบประเมินไปทดลองใช้กับประชากรจำนวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  
แล้วนำไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีแอลฟ่าของครอนบาค 

นำผลการพจิารณาจากผู้เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับ
วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ (Index of Item Objective : IOC) 

จัดพิมพ์แบบประเมินโครงการด้านบริบท ของโครงการห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
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    ฉบับที ่  2  แบบประเมินด้านปัจจัยนําเข ้า โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผู้ประเมิน คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 

1. ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมิน 

2. ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับ       
การประเมิน CIPP Model ของ Stufflebeam (Stufflebeam,1971) ในการประเมินด้านปัจจัย
นําเข้า  

           3. สร้างแบบประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้า ของโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา     
เขต 2 โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตการประเมิน 

4. นำแบบประเมินไปให้ผู ้เชี ่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน (รายชื่อผู ้เชี ่ยวชาญแสดงไว้ใน
ภาคผนวก ก) ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาท่ีใช้ และนำข้อมูล    
มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถาม กับวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 

          5. นำผลการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญ มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง         
ข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item 
Objective : IOC) คำนวณค่าตามสูตร (วาโร เพ็งสวัสด์ิ, 2546) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

    +1   หมายความว่า แน่ใจว่าข้อคําถามสอดคล้อง/ตรงตามวัตถุประสงค์    
                       0   หมายความว่า ไม่แน่ใจว่าข้อคําถามสอดคล้อง/ไม่สอดคล้อง หรือ ตรงตาม

วัตถุประสงค์   
           –1   หมายความว่า ข้อคําถามไม่สอดคล้อง/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์   
           จากการวิเคราะห์แบบประเมินได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 จึงสามารถ

นำไปใช้งานได้ และนำแบบประเมินมาปรับปรุง แก้ไขเกี ่ยวกับรายละเอียดของคำถามให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้น 
     เกณฑ์การประเมินด้านปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation) มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย  

5     หมายถึง     ระดับมากท่ีสุด   
4     หมายถึง     ระดับมาก   
3     หมายถึง     ระดับปานกลาง   
2     หมายถึง     ระดับน้อย   
1     หมายถึง     ระดับน้อยที่สุด   

  นำผลการประเมินแปลความหมาย หาค่าเฉล่ียซึ่งมีเกณฑ์ในการสรุปผล ดังนี้ 
คะแนนเฉล่ีย  4.51 – 5.00     หมายถึง     ระดับมากท่ีสุด   
คะแนนเฉล่ีย  3.51 – 4.50     หมายถึง     ระดับมาก   
คะแนนเฉล่ีย  2.51 – 3.50     หมายถึง     ระดับปานกลาง  
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คะแนนเฉล่ีย  1.51 – 2.50     หมายถึง     ระดับน้อย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.50     หมายถึง     ระดับน้อยที่สุด   

           6. นำแบบประเมินโครงการท่ีปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญแล้วไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรจำนวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วนำไปหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ตามวิธีการหาความสอดคล้องการหาความสอดคล้องภายใน โดยใช้วิธีแอลฟ่าของ        
ครอนบาค (Cronbach, 1990) จากการหาค่าความเชื่อมั ่นของแบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.81 

7. จัดพิมพ์แบบประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้า โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 2 ฉบับสมบรูณ์เพื่อนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

           จากขั้นตอนการสร้างแบบประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้า ของโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 สามารถสรุปได้ดังแผนภาพท่ี 4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 4 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้า ของโครงการวิทยาศาสตร์ -  

คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการ 

ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมิน 
CIPP Model ในด้านปัจจัยนาํเข้า 

 
สร้างแบบประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้า ของโครงการห้องเรียนพิเศษ 

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 2 โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตการประเมิน 

  นำแบบประเมินไปให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง 
ของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาท่ีใช้ และค่าดัชนีความสอดคล้อง 

นำแบบประเมินไปทดลองใช้กับประชากรจำนวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  
แล้วนำไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ตาม โดยใช้วิธีแอลฟ่าของครอนบาค 

นำผลการพจิารณาจากผู้เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับ
วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ (Index of Item Objective : IOC) 

จัดพิมพ์แบบประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้า ของโครงการห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร ์- คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
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ฉบับที่ 3 แบบประเมินด้านกระบวนการ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู ของโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  - คณิตศาสตร์  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต  2 ผู้ประเมิน คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 

1. ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมิน 

2. ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมิน CIPP Model ของ Stufflebeam (Stufflebeam, 1971) ในการประเมินด้านกระบวนการ   

3. สร้างแบบประเมินโครงการด้านกระบวนการ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครู        
ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตการประเมิน 

4. นำแบบประเมินโครงการไปให้ผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่าน (รายช่ือผู้เช่ียวชาญแสดงไว้
ในภาคผนวก ก) เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาท่ีใช้ และนำมา
หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 

          5. นำผลการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญ มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง         
ข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item 
Objective : IOC) คำนวณค่าตามสูตร (วาโร เพ็งสวัสด์ิ, 2546)  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

    +1   หมายความว่า แน่ใจว่าข้อคําถามสอดคล้อง/ตรงตามวัตถุประสงค์    
                       0   หมายความว่า ไม่แน่ใจว่าข้อคําถามสอดคล้อง/ไม่สอดคล้อง หรือ ตรงตาม

วัตถุประสงค์   
           –1   หมายความว่า ข้อคําถามไม่สอดคล้อง/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์   
             จากการวิเคราะห์แบบประเมินได้ค่า  IOC อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 จึงสามารถ

นำไปใช้งานได้ และนำแบบประเมินมาปรับปรุง แก้ไขเกี ่ยวกับรายละเอียดของคำถามให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้น 
     เกณฑ์การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) มีลักษณะเป็นมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  5 ระดับ ประกอบด้วย  

5     หมายถึง     ระดับมากท่ีสุด   
4     หมายถึง     ระดับมาก   
3     หมายถึง     ระดับปานกลาง   
2     หมายถึง     ระดับน้อย   
1     หมายถึง     ระดับน้อยที่สุด   

  นำผลการประเมินแปลความหมาย หาค่าเฉล่ียซึ่งมีเกณฑ์ในการสรุปผล ดังนี้ 
คะแนนเฉล่ีย  4.51 – 5.00     หมายถึง     ระดับมากท่ีสุด   
คะแนนเฉล่ีย  3.51 – 4.50     หมายถึง     ระดับมาก   
คะแนนเฉล่ีย  2.51 – 3.50     หมายถึง     ระดับปานกลาง  
คะแนนเฉล่ีย  1.51 – 2.50     หมายถึง     ระดับน้อย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.50     หมายถึง     ระดับน้อยที่สุด   
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         6. นำแบบประเมินโครงการที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรจำนวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วนำไปหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ตามวิธีการหาความสอดคล้องการหาความสอดคล้องภายใน โดยใช้วิธีแอลฟ่าของ       
ครอนบาค (Cronbach, 1990) จากการหาค่าความเชื่อมั ่นของแบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.85 

         7. จัดพิมพ์แบบประเมินโครงการด้านกระบวนการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครู ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ฉบับสมบรูณ์เพื่อนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

           จากขั้นตอนการสร้างแบบประเมินโครงการด้านกระบวนการ สำหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สามารถสรุปได้ดังแผนภาพท่ี 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
แผนภาพที่ 5 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินโครงการด้านกระบวนการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและ

ครู ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมิน

ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมิน 
CIPP Model ในด้านกระบวนการ  

 

สร้างแบบประเมินโครงการด้านกระบวนการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครู  
ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตการประเมิน 

  นำแบบประเมินไปให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง 
ของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาท่ีใช้ และค่าดัชนีความสอดคล้อง 

นำแบบประเมินไปทดลองใช้กับประชากรจำนวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  
แล้วนำไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ตาม โดยใช้วิธีแอลฟ่าของครอนบาค 

นำผลการพจิารณาจากผู้เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับ
วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ (Index of Item Objective : IOC) 

จัดพิมพ์แบบประเมินโครงการด้านกระบวนการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครู ของ
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ฉบับสมบรูณ์ เพื่อนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
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ฉบับที่ 4 แบบประเมินโครงการด้านกระบวนการสำหรับนักเรียน ของโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  - คณิตศาสตร์  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต  2  ผู้ประเมิน คือ นักเรียน มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 

1. ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมิน 

2. ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมิน CIPP Model ของ Stufflebeam (Stufflebeam, 1971) ในการประเมินด้านกระบวนการ  

3. สร้างแบบประเมินโครงการด้านกระบวนการสำหรับนักเรียน ของโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตการประเมิน 

4. นำแบบประเมินโครงการไปให้ผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่าน (รายช่ือผู้เช่ียวชาญแสดงไว้
ในภาคผนวก ก) เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาท่ีใช้ และนำมา
หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถาม กับวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 

          5. นำผลการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญ มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง         
ข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item 
Objective : IOC) คำนวณค่าตามสูตร (วาโร เพ็งสวัสด์ิ, 2546)  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

    +1   หมายความว่า แน่ใจว่าข้อคําถามสอดคล้อง/ตรงตามวัตถุประสงค์    
                       0   หมายความว่า ไม่แน่ใจว่าข้อคําถามสอดคล้อง/ไม่สอดคล้อง หรือ ตรงตาม

วัตถุประสงค์   
           –1   หมายความว่า ข้อคําถามไม่สอดคล้อง/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์   
             จากการวิเคราะห์แบบประเมินได้ค่า  IOC อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 จึงสามารถ

นำไปใช้งานได้ และนำแบบประเมินมาปรับปรุง แก้ไขเกี ่ยวกับรายละเอียดของคำถามให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้น 
     เกณฑ์การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) มีลักษณะเป็นมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  5 ระดับ ประกอบด้วย  

5     หมายถึง     ระดับมากท่ีสุด   
4     หมายถึง     ระดับมาก   
3     หมายถึง     ระดับปานกลาง   
2     หมายถึง     ระดับน้อย   
1     หมายถึง     ระดับน้อยที่สุด   

  นำผลการประเมินแปลความหมาย หาค่าเฉล่ียซึ่งมีเกณฑ์ในการสรุปผล ดังนี้ 
คะแนนเฉล่ีย  4.51 – 5.00     หมายถึง     ระดับมากท่ีสุด   
คะแนนเฉล่ีย  3.51 – 4.50     หมายถึง     ระดับมาก   
คะแนนเฉล่ีย  2.51 – 3.50     หมายถึง     ระดับปานกลาง  
คะแนนเฉล่ีย  1.51 – 2.50     หมายถึง     ระดับน้อย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.50     หมายถึง     ระดับน้อยที่สุด   
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         6. นำแบบสอบถามการประเมินโครงการที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี ่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรจำนวน 30 คน ซึ่งเป็นนักเรียนในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ที ่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วนำไปหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ตามวิธีการหาความสอดคล้องการหาความสอดคล้องภายใน โดยใช้วิธีแอลฟ่าของครอ
นบาค (Cronbach, 1990) จากการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อมันเท่ากับ 
0.83 

         7. จัดพิมพ์แบบประเมินโครงการด้านกระบวนการสำหรับนักเรียน ของโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ฉบับสมบรูณ์เพื่อนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

           จากขั้นตอนการสร้างแบบประเมินโครงการด้านกระบวนการสำหรับนักเรียน ของ
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สามารถสรุปได้ดังแผนภาพท่ี 6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

แผนภาพที่ 6 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินโครงการด้านกระบวนการสำหรับนักเรียน ของโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมิน

ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมิน 
CIPP Model ในด้านกระบวนการ  

 
สร้างแบบประเมินโครงการด้านกระบวนการสำหรับนกัเรียน ของโครงการห้องเรียนพิเศษ 

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตการประเมิน 

  นำแบบประเมินไปให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง 
ของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาท่ีใช้ และค่าดัชนีความสอดคล้อง 

นำแบบประเมินไปทดลองใช้กับประชากรจำนวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  
แล้วนำไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ตาม โดยใช้วิธีแอลฟ่าของครอนบาค 

นำผลการพจิารณาจากผู้เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถาม
กับวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ (Index of Item Objective : IOC) 

จัดพิมพ์แบบประเมินโครงการด้านกระบวนการสำหรบันักเรียน ของโครงการห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
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ฉบับที่ 5 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อด้านผลผลิตสำหรับผู้ปกครอง ของโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 

1. ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 

2. ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมิน CIPP Model ของ Stufflebeam (Stufflebeam, 1971) แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้าง
แบบประเมินความพึงพอใจ 

3. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อด้านผลผลิตสำหรับผู้ปกครอง ของ
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตการประเมิน 

4. นำแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อด้านผลผลิตสำหรับผู้ปกครอง ของโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 ไปให้ผู้เชี ่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน (รายชื่อผู ้เชี ่ยวชาญแสดงไว้ในภาคผนวก ก) เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้ และนำมาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 

          5. นำผลการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญ มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง         
ข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item 
Objective : IOC) คำนวณค่าตามสูตร (วาโร เพ็งสวัสด์ิ, 2546)  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

    +1   หมายความว่า แน่ใจว่าข้อคําถามสอดคล้อง/ตรงตามวัตถุประสงค์    
                       0   หมายความว่า ไม่แน่ใจว่าข้อคําถามสอดคล้อง/ไม่สอดคล้อง หรือ ตรงตาม

วัตถุประสงค์   
           –1   หมายความว่า ข้อคําถามไม่สอดคล้อง/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์   
             จากการวิเคราะห์แบบประเมินได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 จึงสามารถ

นำไปใช้งานได้ และนำแบบประเมินมาปรับปรุง แก้ไขเกี ่ยวกับรายละเอียดของคำถามให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้น 
     เกณฑ์การประเมินระดับความคิดเห็น มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย 

5     หมายถึง     ระดับมากท่ีสุด   
4     หมายถึง     ระดับมาก   
3     หมายถึง     ระดับปานกลาง   
2     หมายถึง     ระดับน้อย   
1     หมายถึง     ระดับน้อยที่สุด   

  นำผลการประเมินแปลความหมาย หาค่าเฉล่ียซึ่งมีเกณฑ์ในการสรุปผล ดังนี้ 
คะแนนเฉล่ีย  4.51 – 5.00     หมายถึง     ระดับมากท่ีสุด   
คะแนนเฉล่ีย  3.51 – 4.50     หมายถึง     ระดับมาก   
คะแนนเฉล่ีย  2.51 – 3.50     หมายถึง     ระดับปานกลาง  
คะแนนเฉล่ีย  1.51 – 2.50     หมายถึง     ระดับน้อย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.50     หมายถึง     ระดับน้อยที่สุด   
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         6. นำแบบประเมินความพึงพอใจท่ีปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
แล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรจำนวน 30 คน ซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียนในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ที ่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วนำไปหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ตามวิธีการหาความสอดคล้องการหาความสอดคล้องภายใน โดยใช้วิธีแอลฟ่าของ       
ครอนบาค (Cronbach, 1990) จากการหาค่าความเชื่อมั ่นของแบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.85 

         7. จัดพิมพ์แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อด้านผลผลิตสำหรับผู้ปกครอง ของ
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  ฉบับสมบรูณ์เพื่อนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

           จากขั ้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจที ่มีต่อด้านผลผลิตสำหรับ
ผู้ปกครอง ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 สามารถสรุปได้ดังแผนภาพท่ี 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมิน  
เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบประเมินความพึงพอใจ 

ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมิน CIPP Model  

สร้างแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อด้านผลผลิตสำหรับผู้ปกครอง ของโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 

  นำแบบประเมินความพึงพอใจไปให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง 
ของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาท่ีใช้ และค่าดัชนีความสอดคล้อง 

 

นำแบบประเมินความพึงพอใจไปทดลองใช้กับประชากรจำนวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  
แล้วนำไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ตาม โดยใช้วิธีแอลฟ่าของครอนบาค 

นำผลการพจิารณาจากผู้เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับ
วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ (Index of Item Objective : IOC) 

จัดพิมพ์แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อด้านผลผลติสำหรับผู้ปกครอง ของโครงการห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  2  

ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

แผนภาพที่ 7 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อด้านผลผลิตสำหรับผู้ปกครอง 
ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณา
ลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2      
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3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ผู้รายงานได้ดำเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1. ทำการเก็บข้อมูลด้านบริบท ในด้านหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ความต้องการของ   
ผู้เรียนและชุมชน และความสอดคล้องกับหลักสูตรของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จากผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู โดยใช้แบบประเมินฉบับท่ี 1 แบบประเมินด้านบริบท ในระหว่างเดือนพฤษภาคม 
2562  

 2. ทำการเก็บข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้า ในด้านวิทยากรในโครงการ ความพร้อมของวัสดุ
อุปกรณ์ งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร และอาคาร สถานท่ี ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
- คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จาก
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดยใช้แบบประเมินฉบับที่ 2 แบบประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ในระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 

3. ทำการเก็บข้อมูลด้านกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการเตรียมการ ขั้นการดำเนินงาน 
ขั้นประเมินผลการดำเนินงาน และขั้นการปรับปรุงการดำเนินงาน ของโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา     
เขต 2 จากผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน โดยใช้แบบประเมินฉบับที่ 3 แบบประเมินด้าน
กระบวนการสำหรับผู ้บริหารสถานศึกษาและครู และแบบประเมินฉบับที่ 4 แบบประเมินด้าน
กระบวนการสำหรับนักเรียน ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

4. ทำการเก็บข้อมูลด้านผลผลิต จากผลการพัฒนาของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 2 ปีการศึกษา 2562 และความพึงพอใจที่มีต่อด้านผลผลิตสำหรับผู้ปกครอง โครงการห้องเรยีน
พิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 จากผู้ปกครอง โดยใช้แบบประเมินฉบับที่ 5 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
ด้านผลผลิตสำหรับผู้ปกครอง ในระหว่างเดือนมีนาคม 2563 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการประเมิน ผู้รายงานได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
      3.6.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (X̄) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

     1) หาค่าร้อยละ (Percentage) โดยคำนวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) 

    P=
f

N
×100 

                                 เมื่อ P คือ   คะแนนเฉล่ีย 

    f คือ   ผลรวมคะแนนท้ังหมด 
     N คือ   จำนวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
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     2) หาคะแนนเฉล่ีย (Arithmetic Mean) โดยคำนวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) 

     X̄=
∑X

N
 

             เมื่อ X̄ คือ   คะแนนเฉล่ีย 

    ∑X คือ   ผลรวมคะแนนท้ังหมด 
      N คือ   จำนวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
 

3)  หาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  โดยคำนวณจากสูตร          
         (บุญชม  ศรีสะอาด, 2556)  

         S.D.=√
N∑X2-(∑X)2

N2  

      
เมื่อ S.D. คือ   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 

        X คือ   คะแนนของนักเรียนแต่ละคน 

                        ∑X คือ   ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
       N คือ   จำนวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
 

       3.6.2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ได้แก่ ค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) และค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 

          1) หาค่าความเที ่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity)  โดยการหาดัชนีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ( Index of Item Objective Congruence : IOC)  มีสูตรการคํานวณ  
ดังนี้      

                                 IOC= ΣR
N

 

เมื่อ IOC คือ   ดัชนีความสอดคล้อง 

    ΣR คือ   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
       N คือ   จำนวนผู้เช่ียวชาญ 
                   2) หาค่าความเชื ่อมัน (Reliability) โดยการหาความสอดคล้องภายใน ( Internal 
Consistency Method)  ด้วยวิธิีแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach)  มีสูตรการคํานวณ  ดังนี้ 

          rtt=
n

n-1
{1-

∑Si
2

St
2 } 

 

          เมื่อ rtt   คือ   ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
      n     คือ   จำนวนข้อของแบบสอบถาม 

             Si
2  คือ   ความแปรปรวนของคะแนนแบบสอบถามรายข้อ 

    St
2  คือ   ความแปรปรวนของคะแนนแบบสอบถามท้ังฉบับ 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
สำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษาม ัธยมศึกษาเขต 2 โดยใช ้  CIPP Model ผู้รายงานได ้ เสนอ                   
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินและแบบสอบถาม  โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

 

1. ผลการประเมินก่อนการดำเนินงาน 

1.1 ด้านบริบท เป็นการประเมินหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ความต้องการของผู้เรียน
และชุมชน และความสอดคล้องกับหลักสูตร ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผู้ประเมิน คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู ผู้รายงานได้รายงานผลโดย แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

   ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ เพศ อายุ คุณวุฒิ
การศึกษาสูงสุด หน้าที่ตามสายงานและระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงาน  โดยความถี่ และ
ค่าร้อยละ (%) 

   ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริบท เกี่ยวกับหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน และความสอดคล้องกับหลักสูตร ของโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 2  โดยค่าเฉล่ีย (X̄)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับการประเมิน 

 
 

1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า เป็นการประเมินในด้านวิทยากรในโครงการ ความพร้อมของวัสดุ
อุปกรณ์ งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร และอาคาร สถานท่ี ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
- คณิตศาสตร์ ผู้ประเมิน คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

     ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน ประกอบด้วย เพศ อายุ 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด หน้าที ่ตามสายงานและระยะเวลาในการปฏิบัต ิหน้าท่ีตามสายงาน              
โดยความถ่ี และค่าร้อยละ (%) 

     ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ประกอบด้วย วิทยากรใน
โครงการ ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และอาคาร สถานที่ ของ
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยค่าเฉล่ีย (X̄) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประเมิน 
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2. ผลการประเมินระหว่างการดำเนินงาน 

2.1 ด้านกระบวนการสำหรับผู ้บริหารสถานศึกษาและครู เป็นการประเมินเกี ่ยวกับ
กระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการเตรียมการ ขั้นการดำเนินงาน ขั้นประเมินผลการดำเนินงาน และ
ขั้นการปรับปรุงการดำเนินงาน ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียน   
ฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผู้ประเมิน คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 
และครู ผู้รายงานได้รายงานผลโดย แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

     ตอนที ่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานของผู ้ตอบแบบประเมิน สำหรับผู ้บริหาร
สถานศึกษา และครู ประกอบด้วย เพศ อายุ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด หน้าที่ตามสายงานและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีตามสายงาน โดยความถ่ี และค่าร้อยละ (%) 

     ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ ขั ้นการเตรียมการ       
ขั้นการดำเนินงาน ขั้นประเมินผลการดำเนินงาน และขั้นการปรับปรุงการดำเนินงาน ของโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 โดยค่าเฉล่ีย (X̄)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประเมิน 

 

2.2 ด้านกระบวนการสำหรับนักเรียน เป็นการประเมินเกี่ยวกับกระบวนการ 4 ข้ันตอน คือ 
ขั ้นการเตรียมการ ขั ้นการดำเนินงาน ขั ้นประเมินผลการดำเนินงาน และขั ้นการปรับปรุงการ
ดำเนินงานของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผู้ประเมิน คือ นักเรียน ผู้รายงานได้รายงานผลโดย 
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

     ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานของผู ้ตอบแบบประเมิน  สำหรับนักเรียน 
ประกอบด้วย เพศ และระดับช้ันท่ีศึกษา โดยความถ่ี และค่าร้อยละ (%) 

     ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการ สำหรับนักเรียน 4 ขั้นตอน คือ             
ขั ้นการเตรียมการ ขั ้นการดำเนินงาน ขั ้นประเมินผลการดำเนินงานและขั ้นการปรับปรุงการ
ดำเนินงานของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยค่าเฉล่ีย (X̄) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ระดับการประเมิน 

 

3. ผลการประเมินหลังการดำเนินงาน 

3.1 ด้านผลผลิต โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียน           
ฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยพิจารณาจากปริมาณและ
คุณภาพของผลผลิต เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
     3.1.1 ผลการพัฒนาของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์ของ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา 2562 
ประกอบด้วย 
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           1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (ทุกวิชา) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา          
ปีท่ี 1-6 ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในปีการศึกษา 2562 โดยความถ่ีและค่าร้อยละ (%) 

  2) ผลการประเม ินความสามารถในการอ ่าน ค ิด ว ิ เคราะห ์ของน ักเร ียน                  
ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 - 6 ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ โรงเรียน          
ฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในปีการศึกษา 2562 โดยความถ่ี
และค่าร้อยละ (%) 

3) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6         
ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ในปีการศึกษา 2562 โดยความถ่ี และค่าร้อยละ (%) 

4) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน              
ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 และ 6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียน                   
ฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 2 ในปีการศึกษา 2562               
โดยค่าเฉล่ีย (X̄) 

5) รายงานผลการสอบวัดความรู้ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชาติ ในโครงการส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ       
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ ระด ับม ัธยมศ ึกษาตอนต ้น  (International Junior Science Olympiad : IJSO) ใน             
ปีการศึกษา 2562 โดยความถ่ี  

6) ผลการประเมินรายงานการวิจัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา 2562 โดยการรับรองจากผู้เช่ียวชาญ 
           3.1.2 ความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อด้านผลผลิต โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

- คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2        
โดยความถ่ี ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย (X̄) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประเมิน 

 

1. ผลการประเมินก่อนการดำเนินงาน 

1.1 ด้านบริบท เป็นการประเมินหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ความต้องการของผู้เรียน
และชุมชน และความสอดคล้องกับหลักสูตร ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผู้ประเมิน คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู ผู้รายงานได้รายงานผลโดย แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 



99 

   ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ เพศ อายุ คุณวุฒิ
การศึกษาสูงสุด หน้าที่ตามสายงานและระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงาน โดยความถี่ และ
ค่าร้อยละ (%) 

   

ตารางที่ 15 ผลการว ิเคราะห์ข ้อมูลพื ้นฐานของผู ้ตอบแบบประเมินด้านบริบท  โดยความถี่            
และค่าร้อยละ (%) (n = 74) 

 

ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน (คน) ค่าร้อยละ (%) 

1. เพศ 
    1.1  ชาย 
    1.2  หญิง 

 
29 
45 

 
39.20 
60.80 

รวม 74 100.00 
2. อายุ 
    2.1  21 – 30 ปี 
    2.2  31 – 40 ปี 
    2.3  41 – 50 ปี 
    2.4  51 – 60 ปี 

 
23 
36 
13 
2 

 
31.10 
48.60 
17.60 
 2.70 

รวม 74 100.00 
3.  คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด         
     3.1  ปริญญาตรี            
     3.2  ปริญญาโท        
     3.3  ปริญญาเอก 

 
56 
18 
0 

 
75.70 
24.30 
0.0 

รวม 74 100.00 
4. หน้าที่ตามสายงาน 
     4.1  ผู้บริหารสถานศึกษา 
     4.2  ครู 

 
4 
70 

 
5.40 

       94.60 
รวม 74 100.00 

5. ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงาน 
     5.1  1 – 5 ปี       
     5.2  6 – 10 ปี         
     5.3  11 – 15 ปี   
     5.4  มากกว่า 15 ปี         

 
38 
14 
16 
  6 

 
51.40 
18.90 
21.60 
8.10 

รวม 74 100.00 
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จากตารางท่ี 15 พบว่าข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมินด้านบริบท ครั้งนี้ จำนวน 74 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 39.20 และเพศหญิง จำนวน 45 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 60.80 โดยมีช่วงอายุ 51 - 60 ปี มากที่สุด จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 รองลงมา      
อยู่ในช่วงอายุ 41 - 50 ปี จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 17.60 และช่วงอายุ 31 - 40 ปี จำนวน      
36 คน คิดเป็นร้อยละ 48.60 และช่วงอายุ 21 - 30 ปี จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 31.10 สำหรับ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 75.70 ระดับปริญญาโท 
จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 24.30 โดยไม่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หน้าที่ตามสายงาน
ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40และตำแหน่ง ครู จำนวน 70 คน    
คิดเป็นร้อยละ 94.60 ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าท่ีตามสายงาน โดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระยะเวลา       
1 - 5 ปี จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 51.40 รองลงมาอยู่ในช่วงระยะเวลา 6 - 10 ปี จำนวน        
14 คน คิดเป็นร้อยละ 18.90 ในช่วงระยะเวลา 11 - 15 ปี จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 21.60 และ
มากกว่า 15 ปี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.10 
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริบท เกี ่ยวกับหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์     
ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน และความสอดคล้องกับหลักสูตร ของโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 2  โดยค่าเฉล่ีย (X̄) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประเมิน 

 

ตารางที่ 16  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านบริบท โดยค่าเฉล่ีย (X̄)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และระดับการประเมิน (n = 74) 

 

รายการประเมิน (X̄) S.D. 
ระดับการ
ประเมิน 

1. หลักการและเหตุผลของโครงการมีความชัดเจน และเหมาะสม  4.01 0.39 มาก 
2. หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ 
   โรงเรียน 

4.23 0.49 มาก 

3. หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องกับความ 
    ต้องการของผู้เรียนและชุมชน 

4.14 0.56 มาก 

4. หลักการและเหตุผลของโครงการสามารถนำไปกำหนด 
   วัตถุประสงค์โครงการได้ 

4.26 0.47 มาก 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน เหมาะสม  3.97 0.33 มาก 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับเป้าหมายของ 
    โรงเรียน 

4.23 0.42 มาก 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของ 
    โรงเรียน 

4.15 0.59 มาก 
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ตารางที่ 16  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านบริบท โดยค่าเฉล่ีย (X̄)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และระดับการประเมิน (n = 74) (ต่อ) 

 

จากตารางที ่ 16 พบว่า ผลการประเมินโครงการด้านบริบท โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (X̄ = 4.16, S.D. = 0.49) ซึ่งทุกรายการประเมิน
มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ วัตถุประสงค์ของโครงการ
สามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริงตามแนวทางการดำเนินงานของโครงการ  (X̄= 4.24, S.D. = 0.52) 
รายการประเมินลำดับรองลงมาซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากัน 2 รายการ คือ หลักการและเหตุผลของโครงการ  
มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน (X̄= 4.23, S.D. = 0.49) และวัตถุประสงค์ของโครงการ        

มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน (X̄= 4.23, S.D. = 0.42) โดยรายการประเมินที่มีค่าเฉล่ีย   
ต่ำท่ีสุด คือ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน เหมาะสม (X̄= 3.97, S.D. = 0.33)  

สรุปผล การประเมินโครงการด้านบริบท (Context Evaluation) ได้ว่า หลักการและเหตุผล
ของโครงการ มีความชัดเจน และเหมาะสม มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน และสามารถนำไปกำหนดวัตถุประสงค์โครงการได้ 
วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน เหมาะสม มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและความต้องการ
ของโรงเรียน สามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริงตามแนวทางการดำเนินงานของโครงการ  และการ
ออกแบบและสร้างหลักสูตรของโครงการ รวมไปถึงสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพสู่ความ
เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̄ = 4.16, S.D. = 0.49) 

 
 
 
 

รายการประเมิน (X̄) S.D. 
ระดับการ
ประเมิน 

8. วัตถุประสงค์ของโครงการสามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริงตาม 
    แนวทางการดำเนินงานของโครงการ 

4.24 0.52 มาก 

9. วัตถุประสงค์ของโครงการสามารถนำไปสู่การออกแบบและสร้าง 
   หลักสูตรของโครงการ 

4.22 0.63 มาก 

10. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์สามารถพัฒนา 
     ผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และ 
     คณิตศาสตร์ 

4.11 0.51 มาก 

รวม 4.16 0.49 มาก 
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1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า เป็นการประเมินในด้านวิทยากรในโครงการ ความพร้อมของวัสดุ
อุปกรณ์ งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร และอาคาร สถานท่ี ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
- คณิตศาสตร์ ผู้ประเมิน คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

 

     ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน ประกอบด้วย เพศ อายุ 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด หน้าที ่ตามสายงานและระยะเวลาในการปฏิบัติ หน้าที ่ตามสายงาน              
โดยความถ่ี และค่าร้อยละ (%) 

 
 

ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมินด้านปัจจัยนำเข้า โดยความถ่ี และ
ค่าร้อยละ (%)  (n = 74) 

 
 

ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน (คน) ค่าร้อยละ (%) 

1. เพศ 
    1.1  ชาย 
    1.2  หญิง 

 
29 
45 

 
39.20 
60.80 

รวม 74 100.00 
2. อายุ 
    2.1  21 – 30 ปี 
    2.2  31 – 40 ปี 
    2.3  41 – 50 ปี 

      2.4  51 – 60 ปี  

 
23 
36 
13 
2 

 
31.10 
48.60 
17.60 
 2.70 

รวม  74 100.00 
3. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด         
    3.1  ปริญญาตรี            
    3.2  ปริญญาโท        

      3.3  ปริญญาเอก 

 
56 
18 
- 

 
75.70 
24.30 

- 
รวม 74 100.00 

 4. หน้าที่ตามสายงาน 
     4.1  ผู้บริหารสถานศึกษา 
     4.2  ครู 

 
4 
70 

 
5.40 
94.60 

รวม 74 100.00 
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ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมินด้านปัจจัยนำเข้า โดยความถ่ี และ
ค่าร้อยละ (%)  (n = 74) (ต่อ) 

 

ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน (คน) ค่าร้อยละ (%) 

5. ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงาน 
     5.1  1 – 5 ปี       
     5.2  6 – 10 ปี         
     5.3  11 – 15 ปี   
     5.4  มากกว่า 15 ปี         

 
38 
14 
16 
6 

 
51.40 
18.90 
21.60 
8.10 

รวม 74 100.00 
  
 

จากตารางท่ี 17 พบว่า ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า จำนวน 74 คน  ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 60.80 เพศชาย จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 39.20        
ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31 - 40 ปี จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 48.60 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 
21 - 30 ปี จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 31.10 ช่วงอายุ 41 - 50 ปี จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.60 และน้อยท่ีสุดคือช่วงอายุ 51 - 60 ปี จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 ในด้านวุฒิการศึกษา
สูงสุด ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 75.70 และ
ระดับปริญญาโท จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 24.30 โดยไม่มีผู้ท่ีมีวุฒกิารศึกษาระดับปริญญาเอก        
ผู้ตอบแบบประเมินมีหน้าที่ตามสายงานเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 
และครู จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 94.60 โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตาม      
สายงานในช่วง 1 - 5 ปี จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 51.40 รองลงมาเป็นช่วง 11 - 15 ปี จำนวน       
16 คน คิดเป็นร้อยละ 21.60  ช่วง 6 - 10 ปี จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 18.90 และมากกว่า     
15 ปี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.10 
  

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ประกอบด้วย วิทยากรใน
โครงการ ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณที ่ได้ร ับการจัดสรร และอาคาร สถานท่ี             
ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยค่าเฉลี่ย (X̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ         
การประเมิน 
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ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า โดยค่าเฉลี่ย (X̄) ส่วนเบี่ยงเบน-
มาตรฐาน (S.D.) และระดับการประเมิน (n = 74) 

 

 

 จากตารางที่ 18 พบว่า โดยภาพรวมการประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้า โครงการ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อยู่ในระดับมาก (X̄= 4.20, S.D. = 0.49) โดยทุกรายการประเมินมีผล

การประเมินอยู่ในระดับมาก รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ วัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอต่อ      

การดำเนินงานในโครงการ (X̄= 4.45, S.D. = 0.60) รายการประเมินที ่มีค่าเฉลี ่ยรองลงมา คือ 

วิทยากรในโครงการมีประสบการณ์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน (X̄= 4.42, S.D. = 0.66)     

โดยรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ แหล่งเรียนรู้ของโครงการมีส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ได้

อย่างเต็มศักยภาพ (X̄= 4.20, S.D. = 0.52) 

รายการประเมิน (X̄) S.D. 
ระดับการ
ประเมิน 

1.  วิทยากรในโครงการ มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
ในการจัดการเรียนการสอน 

4.31 0.68 มาก 

2.  วิทยากรในโครงการมีประสบการณ์เพียงพอในการจัด 
การเรียนการสอน 

4.42 0.66 มาก 

3.  วิทยากรในโครงการมีความรู้ ความสามารถในการนํา   
เทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

4.38 0.66 มาก 

4.  วัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอต่อการดำเนินงานในโครงการ 4.32 0.50 มาก 
5.  วัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 4.45 0.60 มาก 
6.  งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรในโครงการห้องเรียนพิเศษ 
    มีความเหมาะสมและเพียงพอ 

4.41 0.60 มาก 

7.  มีการวางแผนการใช้จ่าย งบประมาณตามกิจกรรมในโครงการ 4.30 0.52 มาก 
8.  มีการจัดทำเอกสารสรุปรายการ ใช้จ่ายงบประมาณของ 
    โครงการอย่างชัดเจน 

4.35 0.51 มาก 

9.  อาคารและสถานท่ีเรียน ของโครงการมีความเหมาะสม  
     สะอาดและเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ 

4.28 0.59 มาก 

10. แหล่งเรียนรู้ของโครงการมีส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่าง 
     เต็มศักยภาพ 

4.20 0.52 มาก 

รวม 4.34 0.58 มาก 
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สรุปผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้าได้ว่า วิทยากรในโครงการมีความรู้  ทักษะ 

ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเพียงพอ และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ โดยวัสดุ 

อุปกรณ์ มีความเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานในโครงการ ทั้งงบประมาณ    

ที่ได้รับการจัดสรรในโครงการห้องเรียนพิเศษยังมีความเหมาะสมและเพียงพอ จากการวางแผนการ  

ใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมในโครงการ มีการจัดทำเอกสารสรุปรายการ ใช้จ่ายงบประมาณของ

โครงการอย่างชัดเจน แหล่งเรียนรู้ของโครงการมีความเหมาะสม และเพียงพอต่อการเรียนรู้ ส่งเสริม

ให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̄= 4.34, S.D. = 0.58) 
 

2. ผลการประเมินระหว่างการดำเนินงาน 
2.1 ด้านกระบวนการ เป็นการประเมินเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ 4 ขั้นตอน คือ 

ขั ้นการเตรียมการ ขั ้นการดำเนินงาน ขั ้นประเมินผลการดำเนินงาน และขั ้นการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผู้ประเมิน คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน
ผู ้รายงานได้รายงานผลโดย แบ่งออกเป็นผลการประเมินด้านกระบวนการ สำหรับผู ้บริหาร
สถานศึกษา และครู และผลการประเมินด้านกระบวนการ สำหรับนักเรียน ดังนี้ 

     2.1.1 แบบประเมินด้านกระบวนการ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครู ของโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  - คณิตศาสตร์  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต  2     

            ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน  สำหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา และครู ประกอบด้วย เพศ อายุ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด หน้าที่ตามสายงานและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีตามสายงาน สำหรับนักเรียนประกอบด้วย เพศ และระดับช้ันท่ีศึกษา                
โดยความถ่ี และค่าร้อยละ (%) 

 

ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมินด้านกระบวนการ สำหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู โดยความถ่ี และค่าร้อยละ (%) (n = 74) 

 
 

ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน (คน) ค่าร้อยละ (%) 

1. เพศ 
    1.1  ชาย 
    1.2  หญิง 

 
29 
45 

 
39.20 
60.80 

รวม 74 100.00 
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ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมินด้านกระบวนการ สำหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู โดยความถ่ี และค่าร้อยละ (%) (n = 74) (ต่อ) 

 

ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน (คน) ค่าร้อยละ (%) 

2. อายุ 
    2.1  21 – 30 ปี 
    2.2  31 – 40 ปี 
    2.3  41 – 50 ปี 
    2.4  51 – 60 ปี  

 
23 
36 
13 
2 

 
31.10 
48.60 
17.60 
 2.70 

รวม  74 100.00 
3. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด         
    3.1  ปริญญาตรี            
    3.2  ปริญญาโท        
    3.3  ปริญญาเอก 

 
56 
18 
- 

 
75.70 
24.30 

- 
รวม 74 100.00 

 4. หน้าที่ตามสายงาน 
     4.1  ผู้บริหารสถานศึกษา 
     4.2  ครู 

 
4 
70 

 
5.40 
94.60 

รวม 74 100.00 
5. ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงาน 
     5.1  1 – 5 ปี       
     5.2  6 – 10 ปี         
     5.3  11 – 15 ปี   
     5.4  มากกว่า 15 ปี         

 
38 
14 
16 
6 

 
51.40 
18.90 
21.60 
8.10 

รวม 74 100.00 
  
 

จากตารางท่ี 19  พบว่า ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า จำนวน 74 คน  ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 60.80 เพศชาย จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 39.20        
ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31 - 40 ปี จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 48.60 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 
21 - 30 ปี จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 31.10 ช่วงอายุ 41 - 50 ปี จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.60 และน้อยท่ีสุดคือช่วงอายุ 51 - 60 ปี จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 ในด้านวุฒิการศึกษา
สูงสุด ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 75.70 และ
ระดับปริญญาโท จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 24.30 โดยไม่มีผู้ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก        
ผู้ตอบแบบประเมินมีหน้าที่ตามสายงานเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 
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และครู จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 94.60 โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามสาย
งานในช่วง 1 - 5 ปี จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 51.40 รองลงมาเป็นช่วง 11 - 15 ปี จำนวน       
16 คน คิดเป็นร้อยละ 21.60  ช่วง 6 - 10 ปี จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 18.90 และมากกว่า     
15 ปี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.10 
 

     ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ  ขั้นการเตรียมการ ขั้นการดำเนินงาน ขั้นประเมินผลการดำเนินงานและ
ขั้นการปรับปรุงการดำเนินงาน ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียน  
ฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยค่าเฉลี่ย ( X̄)  ส่วนเบี่ยงเบน-
มาตรฐาน (S.D.) และระดับการประเมิน 

 

ตารางที่ 20  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านกระบวนการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
      โดยค่าเฉล่ีย (X̄)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประเมิน (n = 74)  

รายการประเมิน (X̄) S.D. 
ระดับการ
ประเมิน 

ขั้นเตรียมการ 
1.  มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ  

อย่างต่อเนื่อง 
2.  มีการกำหนดบทบาทหน้าท่ีและจำนวนผู้ปฏิบัติงาน 

อย่างเหมาะสม 

 
4.19 

 
4.39 

 
0.52 

 
0.54 

 
มาก 

 
มาก 

ขั้นดำเนินงาน 
3.  มีการบริหารจัดการในโครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ  

สามารถทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี 
4.  มีการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 
5.  มีการนิเทศ ติดตาม ระหว่างการดำเนินโครงการ 
6.  มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 

 
4.35 

 
4.26 
4.18 
4.38 

 
0.56 

 
0.47 
0.45 
0.49 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

ข้ันประเมินผลการดำเนินงาน 
7.  มีการประเมินผลระหว่างและหลังการดำเนินงาน 
8.  มีการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
4.41 
4.32 

 
0.49 
0.55 

 
มาก 
มาก 

ข้ันปรับปรุง แก้ไข 
9.  มีการนำผลการประเมินเสนอต่อผู้บริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
10. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 

 
4.31 
4.30 

 
0.47 
0.57 

 
มาก 
มาก 

รวม 4.31 0.51 มาก 
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จากตารางที่ 20 พบว่า โดยภาพรวมผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการ สำหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียน     
ฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อยู่ในระดับมาก ( X̄= 4.31,       
S.D. = 0.51) ซึ่งทุกรายการประเมินมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก รายการประเมินที่มีค่าเฉล่ีย     
สูงที่สุด คือ ในขั้นการประเมินผลระหว่างและหลังการดำเนินงาน (X̄= 4.41, S.D. = 0.49) ค่าเฉล่ีย
ลำดับรองลงมา คือ มีการกำหนดบทบาทหน้าที่และจำนวนผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม (X ̄= 4.39, 
S.D. = 0.54) และมีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ (X̄ = 4.38, S.D. = 0.49) โดยรายการ
ประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ขั้นมีการนิเทศ ติดตาม ระหว่างการดำเนินโครงการ  (X̄ = 4.18,     
S.D. = 0.45) 

สรุปผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู ได้ว่า      
ขั้นเตรียมการ มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง กำหนดบทบาท
หน้าที่และจำนวนผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ขั้นดำเนินการ มีการบริหารจัดการในโครงการอย่าง     
มีประสิทธิภาพ สามารถทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี มีการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นไปตามปฏิทิน
การปฏิบัติงาน นิเทศ ติดตาม ระหว่างการดำเนินโครงการ และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ      
ในขั้นประเมินผลการดำเนินงาน การประเมินผลระหว่างและหลังการดำเนินงาน สรุปและรายงานผล
การดำเนินงาน ในขั้นปรับปรุงแก้ไข มีการนำผลการประเมินเสนอต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง และ  
มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̄ = 4.31, S.D. = 0.51) 
 

2.1.2 แบบประเมินด้านกระบวนการ สำหรับนักเรียน ของโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  2     

        ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน  สำหรับนักเรียน 
ประกอบด้วย เพศ และระดับช้ันท่ีศึกษา โดยความถ่ี และค่าร้อยละ (%) 

 

ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมินด้านกระบวนการ สำหรับ
นักเรียน โดยความถ่ีและค่าร้อยละ (%) (n = 290) 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน (คน) ค่าร้อยละ (%) 

1. เพศ 
    1.1 ชาย 
    1.2 หญิง 

 
147 
143 

 
50.70 
49.30 

รวม 290 100.00 
2.  ระดับชั้นที่กําลังศึกษา   
     2.1 มัธยมศึกษาตอนต้น            
     2.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
172 
118 

 
59.30 
40.70 

รวม 290 100.00 
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 จากตารางที่ 21 พบว่า ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมินด้านกระบวนการ สำหรับนักเรียน       
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 50.70 เพศชาย จำนวน 143 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 49.30  เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 59.30    
เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 40.70 

     ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการ สำหรับนักเรียน 4 ขั้นตอน คือ         
ขั ้นการเตรียมการ ขั ้นการดำเนินงาน ขั ้นประเมินผลการดำเนินงานและขั ้นการปรับปรุงการ
ดำเนินงานของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยค่าเฉล่ีย (X̄) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ระดับการประเมิน 

 

ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านกระบวนการสำหรับนักเรียน โดยค่าเฉล่ีย (X̄) 
                ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประเมิน (n = 290) 

 
 

รายการประเมิน (X̄) S.D. 
ระดับการ
ประเมิน 

ขั้นเตรียมการ 
1.  มีการวางแผนการทำงาน หรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ   
2.  มีการกำหนดบทบาทหน้าท่ีและจำนวนผู้ปฏิบัติงานในการ 
    ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

 
4.32 

 
4.18 

 
0.64 

 
0.56 

 
มาก 

 
มาก 

ขั้นดำเนินงาน 
3.  มีการบริหารจัดการในโครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ 
    สามารถทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี 
4.  มีการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 
5.  มีการติดตามผลการทำงาน หรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ  
     ระหว่างการดำเนินโครงการ 
6.  มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 

 
4.21 

 
4.17 
4.23 

 
4.28 

 
0.67 

 
0.48 
0.62 

 
0.62 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

ข้ันประเมินผลการดำเนินงาน 
7.  มีการประเมินผลระหว่างและหลังการดำเนินงาน หรือการทำ 
    กิจกรรมต่างๆ 
8.  มีการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน หรือการทำกิจกรรม 
    ต่างๆ 

 
4.30 

 
4.22 

 
0.56 

 
0.80 

 

 
มาก 

 
มาก 

 



110 
 

ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านกระบวนการ สำหรับนักเรียน โดยค่าเฉล่ีย (X̄)   
                ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประเมิน (n = 290) (ต่อ) 

 

จากตารางที่ 22 พบว่า โดยภาพรวมผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการ สำหรับ
นักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อยู ่ในระดับมาก ( X̄= 4.25 , S.D. = 0.60)                
ซึ ่งทุกรายการประเมินมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คื อ          
มีการวางแผนการทำงาน หรือการทำกิจกรรมต่างๆ  (X̄= 4.32, S.D. = 0.64) ค่าเฉล่ียลำดับรองลงมา 
คือ มีการประเมินผลระหว่างและหลังการดำเนินงาน หรือการทำกิจกรรมต่างๆ (X ̄= 4.30,           
S.D. = 0.56) และแจ้งผลการประเมินในการดำเนินงาน หรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนทราบ
(X̄ = 4.29, S.D. = 0.47) โดยรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ มีการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม
เป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงาน (X̄ = 4.17, S.D. = 0.48) 

สรุปผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการ สำหรับนักเรียน ได้ว่า ขั้นเตรียมการมีการวาง

แผนการทำงาน หรือการทำกิจกรรมต่างๆ  โดยแจ้งให้นักเรียนทราบล่วงหน้า มีการกำหนดบทบาท

หน้าท่ีและจำนวนผู้ปฏิบัติงานในการทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีการบริหารจัดการ

ในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพสามารถทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี มีการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม

เป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงาน มีการติดตามผลการทำงาน หรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างการ

ดำเน ินโครงการ มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ มีการประเมินผลระหว่างและหลั ง             

การดำเนินงาน หรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ มีการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน หรือการทำ

กิจกรรมต่าง ๆ แจ้งผลการประเมินในการดำเนินงาน หรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนทราบ      

มีการนำผลการดำเนินงาน หรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ ไปปรับปรุงพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(X̄ = 4.25, S.D. = 0.60)

รายการประเมิน (X̄) S.D. 
ระดับการ
ประเมิน 

ข้ันปรับปรุง แก้ไข 
9.  แจ้งผลการประเมินในการดำเนินงาน หรือการทำกิจกรรม  
     ต่างๆให้นักเรียนทราบ 
10. มีการนำผลการดำเนินงาน หรือการทำกิจกรรมต่างๆ 
     ไปปรับปรุงพัฒนา 

 
4.29 

 
4.26 

 
0.47                                                                                 

 
0.58 

มาก 
 

มาก 

รวม 4.25 0.60 มาก 
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3. การประเมินหลังการดำเนินงาน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการด้านผลผลิต โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
แบ่งได้ดังนี้ 
     3.1 ผลการพัฒนาของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์       
ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา 2562 
ประกอบด้วย 
  3.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา     
ปีท่ี 1 - 6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในปีการศึกษา 2562 
 

ตารางที่ 23 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ปีการศึกษา 2562 

 

ระดับชั้น 
ผลการเรียนเฉลี่ยนสะสมทุกรายวิชา (คน) 

4.00-3.51 3.50-3.01 3.00-2.51 2.50-2.01 2.00-1.51 1.50-1.01 1.00-1.00 

ม.1/1 26 2 0 0 0 0 0 
ม.1/2 21 6 0 0 0 0 0 
รวม 47 8 0 0 0 0 0 

ร้อยละ 85.45 14.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ม.2/1 22 1 0 0 0 0 0 
ม.2/2 29 1 1 0 0 0 0 
รวม 51 2 1 0 0 0 0 

ร้อยละ 94.44 3.71 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 
ม.3/1 29 5 0 0 0 0 0 
ม.3/2 21 8 0 0 0 0 0 
รวม 50 13 0 0 0 0 0 

ร้อยละ 79.37 20.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เฉลี่ยรวม
ร้อยละ 

86.05 13.37 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 

 จากตารางที่ 23 พบว่า ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา         
ปีที่ 1 - 3  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 2 ในปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 100 มีระดับ              
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ผลการเรียนมากกว่า 2.50 โดยร้อยละ 86.05 มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมระหว่าง 4.00 - 3.51 ร้อยละ 
13.37 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.50 - 3.01 และร้อยละ 0.56 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ระหว่าง 3.00 - 2.51 
 

ตารางที่ 24 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ปีการศึกษา 2562 

 

ระดับชั้น 
ผลการเรียนเฉลี่ยนสะสมทุกรายวิชา (คน) 

4.00-3.51 3.50-3.01 3.00-2.51 2.50-2.01 2.00-1.51 1.50-1.01 1.00-1.00 
ม.4/1 26 3 1 0 0 0 0 
ร้อยละ 86.67 10.00 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 
ม.5/1 32 4 2 0 0 0 0 
ร้อยละ 84.21 10.53 5.26 0.00 0.00 0.00 0.00 
ม.6/1 45 4 1 0 0 0 0 
ร้อยละ 90.00 8.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เฉลี่ยรวม
ร้อยละ 

87.29 9.32 3.39 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 

 จากตารางที่ 24 พบว่า ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา         
ปีที่ 4 - 6  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 100 มีระดับผล        
การเรียนมากกว่า 2.50 โดยร้อยละ 87.29 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระหว่าง 4.00 - 3.51 ร้อยละ 
9.32 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.50 - 3.01 และร้อยละ 3.39 ผลการเรียนเฉลี ่ยสะสม
ระหว่าง 3.00 - 2.51 
 สรุปผลได้ว่า นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2           
ในปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 100 มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสมทุกรายวิชามากกว่า 2.50  
 

  3.1.2 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด ว ิเคราะห์  ของนักเรียน           
ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 - 6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ของโรงเร ียน           
ฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในปีการศึกษา 2562 
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ตารางที่ 25 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา         
ปีท่ี 1 - 3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ปีการศึกษา 2562 

 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห ์(คน) 

ดีเย่ียม ด ี ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ม.1/1 28 0 0 0 
ม.1/2 27 0 0 0 
รวม 55 0 0 0 

ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 
ม.2/1 23 0 0 0 
ม.2/2 31 0 0 0 
รวม 54 0 0 0 

ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 
ม.3/1 34 0 0 0 
ม.3/2 29 0 0 0 
รวม 63 0 0 0 

ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 
เฉลี่ยรวมร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

 
 

จากตารางท่ี 25 พบว่า ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ ของนักเรียน
ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 - 3  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ของโรงเรียน           
ฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 100 
มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์อยู่ในระดับดีเย่ียม 

 

ตารางที่ 26 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา         
ปีท่ี 4 - 6 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ปีการศึกษา 2562 

 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห ์(คน) 

ดีเย่ียม ด ี ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ม.4/1 30 0 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 
ม.5/1 38 0 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 
ม.6/1 50 0 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

เฉลี่ยรวมร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 
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จากตารางท่ี 26 พบว่า ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ ของนักเรียน
ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 - 6  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ของโรงเรียน           
ฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 100 
มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ อยู่ในระดับดีเย่ียม 

สรุปผลได้ว่า นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ใน         
ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 100 มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์อยู่ในระดับ    
ดีเย่ียม 
 

  3.1.3 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษา          
ปีที ่ 1 - 6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในปีการศึกษา 2562 
 

ตารางที่ 27 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 โรงเรียน   
ฤทธิยะวรรณาลัย ปีการศึกษา 2562 

 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 

ดีเย่ียม ด ี ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ม.1/1 28 0 0 0 
ม.1/2 27 0 0 0 
รวม 55 0 0 0 

ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 
ม.2/1 23 0 0 0 
ม.2/2 31 0 0 0 
รวม 54 0 0 0 

ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 
ม.3/1 34 0 0 0 
ม.3/2 29 0 0 0 
รวม 63 0 0 0 

ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 
เฉลี่ยรวมร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

 
 

จากตารางที ่ 27 พบว่า ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 100 มีคุณลักษณะ      
อันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเย่ียม 
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ตารางที ่ 28 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 - 6 
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 

ดีเย่ียม ด ี ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ม.4/1 30 0 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 
ม.5/1 38 0 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 
ม.6/1 50 0 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

เฉลี่ยรวมร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 
 
 

จากตารางท่ี 28 พบว่า ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที ่ 4 - 6  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 100 มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเย่ียม 

สรุปผลได้ว่า นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ใน         
ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 100 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเย่ียม 

 

          3.1.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน                
ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 และ 6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียน            
ฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในปีการศึกษา 2562 
 

ตารางที่ 29 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
                ปีท่ี 3 ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ปีการศึกษา 2562 
 

 

รายวิชา 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
ห้องเรยีนพิเศษฯ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 73.43 66.47 55.14 
วิทยาศาสตร ์ 48.92 34.25 30.07 
ภาษาอังกฤษ 59.94 45.41 33.25 
คณิตศาสตร์ 71.37 38.55 26.73 
เฉลี่ยรวม 63.41 46.17 36.30 
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 จากตารางที่ 29 พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉล่ีย
วิชาภาษาไทย 73.43 วิชาวิทยาศาสตร์ 48.92 วิชาภาษาอังกฤษ 59.94 และวิชาคณิตศาสตร์ 71.37     
โดยมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับโรงเรียนและระดับประเทศทุกรายวิชา รวมทุกรายวิชามีคะแนนเฉล่ีย
รวม 63.41 มากกว่าคะแนนเฉล่ียรวมระดับโรงเรียนและระดับประเทศ 
 

ตารางที่ 30 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
                ปีท่ี 6 ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ปีการศึกษา 2562 
 

 

 จากตารางที่ 30 พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉล่ีย
วิชาภาษาไทย 63.26 วิชาวิทยาศาสตร์ 56.89 วิชาภาษาอังกฤษ 50.58 วิชาคณิตศาสตร์ 71.55 และ
วิชาสังคมศึกษา 47.86 โดยมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับโรงเรียนและระดับประเทศทุกรายวิชา รวมทุก
รายวิชามีคะแนนเฉล่ียรวม 58.03 มากกว่าคะแนนเฉล่ียรวมระดับโรงเรียนและมากกว่าคะแนนเฉล่ีย
รวมระดับประเทศ ร้อยละ 79.44 
 สรุปผลได้ว่า นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียน               
ฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในปีการศึกษา 2562 ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน        
(O-NET) ท้ังวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ  
 
 
 
 

รายวิชา 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
ห้องเรยีนพิเศษฯ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 63.26 49.57 42.21 
วิทยาศาสตร ์ 56.89 34.11 29.20 
ภาษาอังกฤษ 50.58 37.22 29.20 
คณิตศาสตร์ 71.55 33.27 25.41 
สังคมศึกษา 47.86 39.73 35.70 
เฉลี่ยรวม 58.03 38.78 32.34 
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                   3.1.5 ผลการสอบวัดความรู้ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชาติ ในโครงการส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ        
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ ระด ับม ัธยม ศึกษาตอนต ้น  (International Junior Science Olympiad : IJSO) ใน             
ปีการศึกษา 2562 
 

ตารางที่ 31 ผลการสอบวัดความรู้ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชาติ ในโครงการวิทยาศาสตร์ โอลิมปิก   
ระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 - 2562 

 

 

 จากตารางที่ 31 พบว่า ผลการสอบวัดความรู้ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชาติ ในโครงการ
วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( IJSO) ของนักเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2560 มีจำนวน 5 คน ปีการศึกษา 2561 
จำนวน 20 คน และปีการศึกษา 2562 จำนวน 23 คน 
 สรุปผลได้ว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สามารถ
สอบผ่านการแข่งขันวัดความรู้ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชาติ ในโครงการวิทยาศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) เพิ่มขึ้นทุกปี 
 

ตารางที่ 32 ผลการสอบวัดความรู้ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชาติ ในโครงการ สอวน. ของนักเรียน 
        โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 - 2562 
 

 

จากตารางท่ี 32 พบว่า ผลการสอบวัดความรู้ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชาติ ในโครงการ    
สอวน. ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2560 สอบได้
โครงการสอวน.เคมี จำนวน 4 คน สอวน.ชีววิทยา จำนวน 3 คน และสอวน.ฟิสิกส์ จำนวน 3 คน รวม 

ปีการศึกษา ผลการสอบโอลิมปิกระหว่างประเทศระดับ ม.ต้น (IJSO) (คน) 
2560 5 
2561 20 
2562 23 

ปีการศึกษา สอวน.เคมี (คน) สอวน.ชีววิทยา(คน) สอวน.ฟิสิกส(์คน) รวม (คน) 
2560 4 3 3 10 
2561 14 5 2 21 
2562 16 5 2 23 
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10 คน  ปีการศึกษา 2561 สอบได้โครงการสอวน.เคมี จำนวน 14 คน สอวน.ชีววิทยา จำนวน 5 คน 
และสอวน.ฟิสิกส์ จำนวน 2 คน รวม 21 คน ปีการศึกษา 2562 สอบได้โครงการสอวน.เคมี จำนวน 
16 คน สอวน.ชีววิทยา จำนวน 5 คน และสอวน.ฟิสิกส์ จำนวน 2 คน รวม 23 คน 

สรุปผลได้ว่า นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียน               
ฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สามารถสอบผ่านการสอบวัด
ความรู้ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชาติ ในโครงการสอวน. เพิ่มขึ้นทุกปี  

 

         3.1.6 ผลงานการวิจัยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 ปีการศึกษา 2562 ได้รับการรองรับจาก รศ.ดร.ศักดา ไตรศักด์ิ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาขาวิชา
เคมี  

ชื่อเร่ืองงานวิจัย การหาและเปรียบเทียบปริมาณแคลเซียมไอออนในนมรสจืดท่ีวางจำหน่าย
ในเขตสายไหม กร ุงเทพมหานคร โดยว ิธ ีการไทเทรตที ่อาศัยปฏิก ิร ิยาการเก ิดสารเชิงซ้อน 
( Determination and Comparison of Calcium Ion Amount in Plain Milk Sold in Sai Mai 
District Bangkok Metropolitan by Complexometric Titration Method) 

โดยนักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  - คณิตศาสตร์  (Gifted) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1              
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

สรุปย่องานวิจัย การหาและเปรียบเทียบปริมาณแคลเซียมไอออนในนมรสจืด 14 ช่ือ
ทางการค้า ด้วยวิธีการไทเทรตที่อาศัยปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน (Complexometric titration) 
พบว่านมจืดท่ีมีปริมาณแคลเซียมไอออนมากท่ีสุดมีค่า 153.64 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร ส่วนนมรสจืด
ที่มีปริมาณแคลเซียมไอออนต่ำที่สุดมีค่า 90 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร จากนั้นนำปริมาณแลเซียม
ไอออนและราคามาประกอบการพิจารณาคำนวณดัชนีความคุ้มค่าของนมจืดท้ัง 14 ช่ือทางการค้า  

 

         3.1.7 ผลการสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา 2562 

 

ตารางที่ 33 ผลการสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (50 คน) 
        โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 

 

รายช่ือมหาวทิยาลัย จำนวนนักเรียน (คน) 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7 

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3 
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ตารางที่ 33 ผลการสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (50 คน) 
        โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 

 

รายช่ือมหาวทิยาลัย จำนวนนักเรียน (คน) 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3 

  มหาวิทยาลัยมหิดล 2 

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 

  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 

  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 1 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1 

  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 1 

  มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 

รวม 50 
 
 

จากตารางท่ี 33 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์ จำนวน 50 คน มีผลการสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มากท่ีสุด จำนวน 17 คน ลำดับรองลงมา คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยละ 7 คน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยละ 3 คน มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยละ 2 คน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และมหาวิทยาลัย
นเรศวร มหาวิทยาลัยละ 1 คน รวมทั้งส้ิน 50 คน 

สรุปผลได้ว่า นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา     
ปีท่ี 6 ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในปีการศึกษา 
2562 สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ได้ท้ังหมด 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
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              3.2 ผลประเมินความพึงพอใจที่มีต่อด้านผลผลิต สำหรับผู้ปกครอง โครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 โดยความถี่ ค่าเฉลี่ย (X̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประเมิน 
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมิน ประกอบด้วย เพศ อายุ คุณวุฒิ
การศึกษาสูงสุด และระดับช้ันของนักเรียนในปกครอง โดยความถ่ี และค่าร้อยละ (%)    

 

ตารางที่ 34  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อด้านผลผลิต 
      สำหรับผู้ปกครอง โดยความถ่ีและค่าร้อยละ (%) (n = 290) 
      

ข้อมูลทั่วไป จำนวน (คน) ค่าร้อยละ(%) 

1. เพศ 
    1.1  ชาย 
    1.2  หญิง 

 
184 
106 

 
63.40 
36.60 

รวม 290 100.00 
2. อาย ุ
    2.1  21 – 30 ปี 
    2.2  31 – 40 ปี 
    2.3  41 – 50 ปี 
    2.4  51 – 60 ปี 
    2.5  มากกว่า 60 ปี 

 
 2 
83 
162 
32 
11 

 
0.70 
28.60 
55.90 
11.00 
3.80 

รวม 290 100.00 
3. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
     3.1  ระดับประถมศึกษา 
     3.2  ระดับมัธยมศึกษาหรือ เทียบเท่า 
     3.3  ระดับปริญญาตรีหรือ เทียบเท่า 
     3.4  ระดับปริญญาโท 
     3.5  ระดับปริญญาเอก 

 
18 
78 
167 
24 
3 

 
6.20 
26.90 
57.60 
8.30 
1.00 

รวม 100 100 
4.  ระดับชั้นของนักเรียนในปกครอง 
     4.1 มัธยมศึกษาตอนต้น            
     4.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย       

 
172 
118 

 
59.30 
40.70 

รวม 100 100 
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จากตารางที่ 34 พบว่า ผู้ประเมิน จำนวน 290 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 184 คน 
คิดเป็นร้อยละ 63.40 เพศหญิง จำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 36.60  โดยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 
41 - 50 ปี จำนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 55.90 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 31 - 40 ปี จำนวน 83 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.60 ช่วงอายุที่พบน้อยที่สุด คือ ช่วงอายุ 21 - 30 ปี จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.70  วุฒิการศึกษาสูงสุดของผู้ประเมินส่วนมากอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จำนวน 167 
คน คิดเป็นร้อยละ 57.60 รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 78 คน คิดเป็นร้อย
ละ 26.90 และน้อยท่ีสุดในระดับริญญาเอก จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ระดับช้ันของนักเรียน
ในปกครองซึ่งแบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 59.30 และ
มัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 118  คิดเป็นร้อยละ 40.70 

 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อด้านผลผลิต สำหรับผู้ปกครอง โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 2 โดยค่าเฉล่ีย (X̄) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประเมิน 

 

ตารางที่ 35 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจท่ีมีต่อด้านผลผลิต สำหรับผู้ปกครอง  
     โดยค่าเฉล่ีย (X̄) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประเมิน (n = 290) 

 
 
 
 

รายการประเมิน (X̄) S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1.  หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์      

ได้พัฒนาและส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
4.35 0.64 มาก 

2.  หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์     
ได้พัฒนาและส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ในวิชาคณิตศาสตร์ 

4.21 0.53 มาก 

3.  หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์     
ได้พัฒนาและส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

     ในวิชาวิทยาศาสตร์ 
4.24 0.67 มาก 

4.  หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์     
ได้พัฒนาและส่งเสริมผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

    ขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
4.27 0.53 มาก 
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ตารางที่ 35  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจท่ีมีต่อด้านผลผลิต สำหรับผู้ปกครอง  
      โดยค่าเฉล่ีย (X̄) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประเมิน (n = 290) 

 

จากตารางที่ 35 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อด้านผลผลิต สำหรับผู้ปกครอง 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จำนวน 290 คน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̄= 4.28, S.D. = 0.59) 
ซึ่งทุกรายการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 
หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ได้พัฒนาและส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทาง   
การเรียนของนักเรียน (X̄= 4.35, S.D. = 0.64) รองลงมา มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 รายการ คือ โครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ได้ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวัดความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในระดับประเทศ (X̄= 4.31, S.D. = 0.47) และโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (X̄= 4.31, S.D. = 0.47) ส่วนประเด็นความคิดเห็นที่มีค่าเฉล่ีย

รายการประเมิน (X̄) S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
5.  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ได้พัฒนา 

นักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
4.28 0.62 มาก 

6.  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ได้ส่งเสริม 
ให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ ในระดับประเทศ 

4.31 0.62 มาก 

7.  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ได้ส่งเสริม 
ให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ 
คณิตศาสตร ์

4.24 0.52 มาก 

8.  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ได้ส่งเสริม 
และพัฒนานักเรียนให้เป็นนักวิจัย 

4.30 0.76 มาก 

9.  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ได้สร้าง 
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและ 
หน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4.31 0.47 มาก 

10. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ได้พัฒนา     
ใหน้ักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เข้าศึกษาต่อในระดับอุดม 
ศึกษาได้ 100%  

4.27 0.56 มาก 

รวม 4.28 0.59 มาก 
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น้อยที่สุด คือ หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ได้พัฒนาและส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในวิชาคณิตศาสตร์  (X̄= 4.21, S.D. = 0.53)  

สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อด้านผลผลิต ได้ว่า หลักสูตรโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ได้พัฒนาและส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมของ
นักเรียน รวมถึงผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) นำไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ท้ังยังส่งเสริมให้นักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขัน  วัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับประเทศ ส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และพัฒนานักเรียนให้เป็นนักวิจัย 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พัฒนาให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ 100% โดย
ความพึงพอใจที ่มีต่อด้านผลผลิตสำหรับผู ้ปกครอง โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  - 
คณิตศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̄= 4.28, S.D. = 0.59) 
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บทที่  5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

           รายงานการประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  - คณิตศาสตร์  ของโรงเรียน       
ฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยใช้ CIPP Model เพื่อประเมิน
บริบทของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เกี ่ยวกับหลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน และความสอดคล้องกับหลักสูตรของโครงการ 
ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เกี ่ยวกับวิทยากร        
ในโครงการ ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรและอาคาร สถานท่ี ประเมิน
กระบวนการของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับข้ันตอนการดำเนินงาน 
4 ขั้นตอน คือ ขั้นการเตรียมการ ขั้นการดำเนินงาน ขั้นประเมินผล และ ขั้นปรับปรุงการดำเนินงาน 
ประเมินผลผลิตของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพ
ของนักเรียนในโครงการ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ผู้รายงานได้สรุปและอภิปรายผลจากการเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือท้ัง 5 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
 

สรุปผลการประเมิน 
     1. การประเมินก่อนการดำเนินงาน 

   1.1 การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation)  ของโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 2 พบว่า หลักการและเหตุผลของโครงการมีความชัดเจน และเหมาะสม มีความสอดคล้องกับ   
กลยุทธ์ของโรงเรียน มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน และสามารถนำไป
กำหนดวัตถุประสงค์โครงการได้ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน เหมาะสม มีความสอดคล้อง
กับเป้าหมายและความต้องการของโรงเรียน สามารถนำไปสู ่การปฏิบัติจริงตามแนวทางการ
ดำเนินงานของโครงการ และการออกแบบและสร้างหลักสูตรของโครงการ รวมไปถึงสามารถพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (X̄ = 4.16, S.D. = 0.49) 
 

   1.2 การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation)  ของโครงการห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    

เขต 2 พบว่า ว ิทยากรในโครงการมีความรู้  ทักษะ  ความสามารถ ประสบการณ์ที ่ เพ ียงพอ               

และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ โดยวัสดุ อุปกรณ์ มีความเพียงพอต่อการจัดการ

เรียนการสอนและการดำเนินงานในโครงการ ทั้งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในโครงการห้องเรยีน
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พิเศษยังมีความเหมาะสมและเพียงพอ จากการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม              

ในโครงการ มีการจัดทำเอกสารสรุปรายการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการอย่างชัดเจน อาคาร 

สถานท่ี และแหล่งเรียนรู้ของโครงการมีความเหมาะสม และเพียงพอต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียน

เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̄= 4.34, S.D. = 0.58) 

 
2. การประเมินระหว่างการดำเนินงาน 
   2.1 การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) สำหรับผู้บริหารและครู  

ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงาน       

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  พบว่า ขั้นเตรียมการ มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน

ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื ่อง กำหนดบทบาทหน้าที ่และจำนวนผู ้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม           

ขั้นดำเนินการ มีการบริหารจัดการในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำให้งานสำเร็จลุล่วง

ด้วยดี มีการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นไปตามปฏิทิน  การปฏิบัติงาน นิเทศ ติดตาม ระหว่าง       

การดำเนินโครงการ และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  ในขั ้นประเมินผลการดำเนินงาน           

การประเมินผลระหว่างและหลังการดำเนินงาน สรุปและรายงานผลการดำเนินงานในขั้นปรับปรุง

แก้ไข มีการนำผลการประเมินเสนอต่อผู้บริหารและผู้ที ่เกี ่ยวข้อง และมีการนำผลการประเมิน           

ไปปรับปรุงพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̄ = 4.31, S.D. = 0.51) 

 
    2.2 การประเม ินด ้านกระบวนการ (Process Evaluation) สำหร ับน ักเร ียน           

ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  พบว่า ผลการประเมินโครงการด้านการดำเนินงานสำหรับนักเรียน     

ในขั้นเตรียมการ มีการวางแผนการทำงาน หรือการทำกิจกรรมต่างๆ  มีการกำหนดบทบาทหน้าท่ีและ

จำนวนผู้ปฏิบัติงานในการทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีการบริหารจัดการในโครงการ 

อย่างมีประสิทธิภาพสามารถทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี มีการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นไปตาม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน มีการติดตามผลการทำงาน หรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างการดำเนิน

โครงการ มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ มีการประเมินผลระหว่างและหลังการดำเนินงาน 

หรือการทำกิจกรรมต่างๆมีการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน หรือการทำกิจกรรมต่างๆ แจ้งผล

การประเมินในการดำเนินงาน หรือการทำกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนทราบมีการนำผลการดำเนินงาน 

หรือการทำกิจกรรมต่างๆ ไปปรับปรุงพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̄ = 4.25, S.D. = 0.60) 
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        3. การประเมินหลังการดำเนินงาน 

   การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการห้องเร ียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 2 โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการ  

    3.1 ผลการพัฒนาของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์      
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา 2562  พบว่า 

     3.1.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 - 6  
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในปีการศึกษา 2562 มีระดับผลการเรียนมากกว่า 2.50 คิดเป็น         
ร้อยละ 100  

         3.1.2 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในปีการศึกษา 2562 มีผลการประเมินความสามารถ
ในการอ่าน คิด วิเคราะห์อยู่ในระดับดีเย่ียม คิดเป็นร้อยละ 100 

         3.1.3 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษา           
ปีท่ี 1 - 6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในปีการศึกษา 2562 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
อยู่ในระดับดีเย่ียม คิดเป็นร้อยละ 100 
            3.1.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน       
ชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 และ 6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ โรงเรียน              
ฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในปีการศึกษา 2562 มีคะแนน
เฉลี่ยสูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยกลางของมาตรฐานชาติร้อยละ 70 โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนน
เฉลี่ยรวมทุกรายวิชาเท่ากับ 63.41 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศรวมทุกรายวิชาเท่ากับ 36.30 
คิดเป็นร้อยละ 74.68 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนเฉล่ียรวมทุกรายวิชาเท่ากับ 58.03 โดยสูง
กว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศรวมทุกรายวิชาเท่ากับ 32.34 คิดเป็นร้อยละ 79.44  
  3.1.5 ผลการสอบวัดความรู้ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชาติ ในโครงการ สอวน. และ

โครงการวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( IJSO) ของนักเรียน

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2562 มีจำนวนนักเรียนท่ีสอบผ่าน 

เพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษา 2561  

  3.1.6 ผลงานการวิจัยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 ปีการศึกษา 2562 ได้รับการรับรองและตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ           
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ในด้านงานวิจัยทางสาขาวิทยาศาสตร์เคมี คือ รศ.ดร.ศักดา ไตรศักดิ์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก       

จากมหาวิทยาลัยอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย (Dr.rer.nat. Inorganic Chemistry University of 

Innsbruck AUSTRIA) 

      3.1.7 ผลการสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา 2562 สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา     
ได้ท้ังหมด 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

  3.2  ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2            
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̄= 4.28, S.D. = 0.59) 
 

 

อภิปรายผลการประเมิน 
1. การประเมินก่อนการดำเนินงาน 

             1.1 การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation)  ในการประเมินโครงการด้าน

บริบท พบว่าหลักการและเหตุผลของโครงการ มีความชัดเจน และเหมาะสม มีความสอดคล้องกับ   

กลยุทธ์ของโรงเรียน มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน และสามารถนำไป

กำหนดวัตถุประสงค์โครงการได้ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน เหมาะสม มีความสอดคล้อง

กับเป้าหมายและความต้องการของโรงเรียน สามารถนำไปสู ่การปฏิบัติจริงตามแนวทางการ

ดำเนินงานของโครงการ และการออกแบบและสร้างหลักสูตรของโครงการ รวมไปถึงสามารถพัฒนา

ผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เนื่องมาจาก หลักการ

และเหตุผลของโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น มีการร่วมกันพิจารณาจากหลายภาคสว่น 

ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหาร คณะทำงาน และคณะกรรมการสถานศึกษา โดยคำนึงถึงกลยุทธ์และ

เป้าหมายของโรงเรียนเพื่อให้มีความสอดคล้องกันในทุกด้าน อีกทั้งพิจารณาถึงความต้องการของ

โรงเรียนในการพัฒนา ส่งเสริม นักเรียนที่มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมถึง

ความต้องการของผู้ปกครองท่ีต้องการส่งบุตร - หลาน ให้ศึกษาต่อในด้านหลักสูตรและการเรียนการ

สอนที่เน้นความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีการกำหนดแนวทางในการ

ดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ได้แก่  การพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ

ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ี

มีศักยภาพสูงให้ได้รับการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและสร้างองค์ความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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สอดคล้องกับ กรอุษา ศรีสุวรรณ์ (2552) ประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2542          

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) โดยประเมิน

ใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ผลการวิจัยด้าน

บริบท พบว่า วัตถุประสงค์ทุกข้อของหลักสูตรส่งเสริมผู้เรียน ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย  และด้าน

ทักษะพิสัย นอกจากนี้วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความหมาะสมในระดับมาก และนงนภัส บุญเหลือ 

(2553) ประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนประทุมอนุสรณ์     

โดยใช้ CIPP Model การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการ

เรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์ โรงเรียนประทุมอนุสรณ์ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ        

ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ และด้านประสิทธิผล โดยใช้รูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบ CIPP 

Model  ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียน     

ประทุมอนุสรณ์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านบริบทหลักสูตร 

พบว่า ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร สาระ

การเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที ่คาดหวังมีความหมาะสมในระดับมาก รวมไปถึง ดำรงค์ พลโภชน์ 

(2555) ที่ทำการประเมินโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามค่านิยม OBEC สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ระหว่างปีการศึกษา 2552 - 2554 มีว ัตถุประสงค์ของการประเมินเพื่อ

ประเมินผลโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          

ขั้นพื้นฐานโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) และเพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการ

ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน แหล่งข้อมูลในการประเมิน ได้แก่ บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ

บุคลากรจากส่วนกลาง ผลการประเมินพบว่า บริบทโครงการ โดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก              

มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.86 และผลการประเมินความเป็นไปได้      

ในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 

ปัจจัยนําเข้าของโครงการ ในส่วนของกิจกรรมการดำเนินการโครงการเน้นการจัดกิจกรรมโดยคำนึงถึง

แนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสัย ตามแนวคิดของ แคทโวลและคณะ ในส่วนของกระบวนการ มีจุดอ่อน

ในระยะแรก โดยบุคลากรขาดความร ู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับค่านิยมองค์กร OBEC สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่เมื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรม

โครงการ โดยมุ่งเน้นท่ีการสร้างความรู้ความเข้าใจและมีการนําเสนอแนวทางการปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม 

ทำให้เกิดการปฏิบัติมากขึ้น จึงส่งผลให้ผลผลิตของโครงการ คือ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เกิด  

เจตคติที่ดีต่อค่านิยมองค์กร OBEC อยู่ในระดับมาก ตลอดจนเกิดพฤติกรรมที่ปฏิบัติสอดคล้องตาม

ค่านิยมองค์กร OBEC นอกจากนี้พบว่า วิธีบริหารจัดการท่ีจะส่งเสริมการเกิดค่านิยม ได้แก่ สร้างการ
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รับรู้ สร้างความเข้าใจ ทดลองลงมือทำ ส่งเสริมสนับสนุน และสรุปผลของการปฏิบัติสัมพันธ์และ

ส่งเสริมเป้าหมายองค์กรจริงตามความคาดหวัง ปัญหาท่ีพบสำคัญ คือ ความสม่ำเสมอและท่ัวถึงของ

การดำเนินกิจกรรมโครงการ ในส่วนของการส่งเสริมในแต่ละด้านนั้น พบว่า การเป็นองค์กรที่มีชวีิต 

ควรเน้นที่การสร้างวิธีการบริหารจัดการก่อนเป็นอันดับแรก ต่อมาจึงเป็นการส่งเสริม สนับสนุนใน

ด้านต่าง ๆ การพร้อมจิตเอื ้ออาทร ควรเน้นที ่การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร การมีอาภรณ์           

คือ ความขยัน เน้นให้เกิดความสุขในท่ีทำงาน การมีใจยึดมั่นหลักยุติธรรม เน้นที่ความปลอดภัยและ

ความเชื่อมั่น ศรัทธาในองค์กร และเงื่อนไขที่จะทำให้การดำเนินงานส่งเสริมการปฏิบัติตามค่านยิม

องค์กร OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในส่วนกลางและระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษาบรรลุผลสำเร็จ ได้แก่  ความเข้าใจ การเห็นความสำคัญและการมองเห็นผลท่ีเกิดขึ้น 
 

1.2 การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation)  ของโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 2 พบว่า วิทยากรในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ มีความรู้ ทักษะ 

ความสามารถ ประสบการณ์ที่เพียงพอและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยวัสดุ อุปกรณ์ มีความเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานใน
โครงการ ทั้งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในโครงการห้องเรียนพิเศษยังมีความเหมาะสมและ
เพียงพอ จากการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมในโครงการ มีการจัดทำเอกสารสรุป
รายการ ใช้จ่ายงบประมาณของโครงการอย่างชัดเจน อาคาร และสถานท่ีของโครงการมีความ
เหมาะสม และเพียงพอต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยผลการ
ประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากนั้น เนื่องมาจากหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ ได้กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติมทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ที่ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรที่ให้ความรู้กับนักเรียนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยเป็นวิทยากรที่มีประสบการณ์ 
ความรู้ ความสามารถ จบการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกทั้งในด้านวิชาฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยาและคณิตศาสตร์ จึงสามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะ กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมี
ศักยภาพ ในด้านวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มีความพร้อม เหมาะสม และ
เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ทำให้นักเรียนได้รับการส่งเสริม และพัฒนาได้
อย่างเต็มศักยภาพ รวมไปถึงอาคาร สถานที ่ที ่เป็นแหล่งเรียนรู้ของโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องท้ังห้องปฏิบัติการ ห้องศูนย์โอลิมปิกวิชาการ 
และห้องวิทยาศาสตร์โอลิมปิกท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าความรู้ด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาตนเอง 
สอดคล้องกับพัชนี สมพงษ์ (2555) ประเมินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตัน) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) คณะพยาบาลศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้การประเมินรูปแบบซิป (CIPP model) ประเมินใน 4 ด้าน คือ 
ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่      
ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม รุ่นท่ี 16  ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการ 
และคณะกรรมการดำเนินงานโครงกร ผลการวิจัยพบว่า ในด้านปัจจัยนำเข้า ได้แก่ คุณลักษณะของ
อาจารย์พิเศษ คุณลักษณะของแพทย์พี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก คุณสมบัติของผู้ข้ารับการศึกษาอบรม 
ระยะเวลา วัสดุอุปกรณ์ และสถานท่ีศึกษาอบรม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล และเนตรรัชนี ต้ังภาคภูมิ (2556) ท่ีได้ประเมินผลโครงการ การพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุในชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์บริบท 
ปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ของโครงการด้วยการประเมินรูปแบบซิปป์ (CIPP Model)  
ด้านปัจจัยนำเข้า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (94.26%) เห็นด้วยระดับมากท่ีสุด เรื่อง ความเหมาะสมของ
ชุดกิจกรรมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ (X̄ = 4.62, SD = 0.652) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ
กิจกรรมเป็นไปตามที่แผนกำหนดจุดแข็งของโครงการ คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนและความ
เชี่ยวชาญของวิทยากร จุดอ่อน คือ ข้อมูลในเว็บไซต์ ศูนย์การเรียนรู้ยังไม่เพียงพอ ปัญหาและ
อุปสรรค คือ การบูรณาการโครงการกับแผนการเรียน ทำให้ต้องเร่งดำเนินการก่อนส้ินปีงบประมาณ 
โครงการนี ้ควรดำเนินการต่อเนื ่องเพื ่อเพิ ่มความเข้มแข็งของชุมชนสู ่การพึ ่งพาตนเอง รวมถึง     
ประมวลศิลป์ วิทยา (2557) ประเมินโครงการพิเศษนำร่องโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก      
โดยใช้ CIPP MODEL มีว ัตถุประสงค์เพื ่อประเมินโครงการห องเรียนพิเศษนำร ่อง โรงเรียน             
จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกโดยใช้การประเมินผลรูปแบบ CIPP Model ผลการวิจัยพบวา ด้านปัจจัย
นำเขา (Input) ความพรอมของการจัดเตรียมทรัพยากรด้านต่าง ๆ ที่นำมาใช้สำหรับการดำเนินงาน
โครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผลที่เกิดขึ้นกับผู้ร่วมโครงการในด้านคุณลักษณะและ
ความสามารถ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยสรุป
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการหองเรียนพิเศษนำร่องแบบพอเพียงโรงเรียนจตุรพักพิมานรัชดาภิเษก 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการโครงการ อยูใ่นระดับมาก ซึ่งข้อสนเทศท่ีได้จะเป็นประโยชนต่อผู้ท่ี
เกี่ยวข้องในการปรับปรุงการจัดโครงการและกิจกรรมอื่นใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 

2. การประเมินระหว่างการดำเนินงาน 
   2.1 การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) สำหรับผู้บริหารและครู  

ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  พบว่าขั้นเตรียมการ มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน
ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื ่อง กำหนดบทบาทหน้าที ่และจำนวนผู ้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม           
ขั้นดำเนินการ มีการบริหารจัดการในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำให้งานสำเร็จลุล่วง
ด้วยดี มีการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นไปตามปฏิทิน การปฏิบัติงาน นิเทศ ติดตาม ระหว่างการ
ดำเน ินโครงการ และประสานงานก ับหน่วยงานต ่าง ๆ ในข ั ้นประเมินผลการดำเน ินงาน                  
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การประเมินผลระหว่างและหลังการดำเนินงาน สรุปและรายงานผลการดำเนินงานในขั้นปรับปรุง
แก้ไข มีการนำผลการประเมินเสนอต่อผู้บริหารและผู้ที ่เกี ่ยวข้อง และมีการนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องมาจาก ในด้านการดำเนินงานของโครงการ มีการ
ประชุมคณะกรรมการวางแผนในการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ทุกโครงการโดยใช้กระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการเตรียมการ ขั้นการดำเนินงาน ขั้นประเมินผล
การดำเนินงานและขั้นการปรับปรุงการดำเนินงาน  มีการกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน กำหนดกิจกรรม 
ระยะเวลา และสถานท่ี ได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานท่ีกำหนดไว้ มีการบริหารจัดการในโครงการท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี การดำเนินงานโครงการ มีการประสานงาน
กับทุกฝ่ายเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการประเมินผลการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งระหว่างการดำเนินงาน และสิ้นสุดการดำเนินงาน มีการปรับปรุงการดำเนินงานให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน มีการนําผลการประเมินโครงการมาเป็นข้อมูลประกอบการ
วางแผน เพื่อพัฒนาปรับปรุงโครงการให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นสอดคล้องกับ พัชนี สมพงษ์ (2555)             
ประเมินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรค
เบื้องตัน) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ        
โดยใช้การประเมินรูปแบบซิป (CIPP model) ประเมินใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า                
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ผลการวิจัยพบว่า ด้านกระบวนการ ได้แก่ การจัดกิจกรรม
การศึกษาอบรมและการประสานงานมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านผลผลิต ได้แก่ ความรู้
ที ่ได้รับหลังการศึกษาอบรมเสร็จสิ้น และการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสม        
อยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล และเนตรรัชนี ตั ้งภาคภูมิ (2556) 
ประเมินผลโครงการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ     
ในชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์บริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ของโครงการด้วย
การประเมินรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ผลการวิจัยพบว่า ด้านกระบวนการกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
(94.28%) เห็นด้วยระดับมากที่สุดเรื ่อง ความเหมาะสมของวิธีการถ่ายทอดความรู้  (X̄ = 4.94,        
SD = 0.24) ด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (94.28%) เห็นด้วยระดับมากท่ีสุด เรื่อง การใช้ความรู้
เพื ่อดูแลตนเอง (X̄ = 4.94, SD = 0.24) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและกิจกรรมเป็นไปตามที่แผน
กำหนด จุดแข็งของโครงการ คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนและความเชี่ยวชาญของวิทยากร จุดอ่อน 
คือ ข้อมูลในเว็บไซต์ ศูนย์การเรียนรู้ยังไม่เพียงพอ ปัญหาและอุปสรรค คือ การบูรณาการโครงการกับ
แผนการเรียน ทำให้ต้องเร่งดำเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณ โครงการนี้ควรดำเนินการต่อเนื่องเพื่อ
เพิ่มความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพึ่งพาตนเอง 

 
 
 



132 
 

2.2 การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) สำหรับนักเรียน ของโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 พบว่า ผลการประเมินโครงการด้านการดำเนินงานสำหรับนักเร ียน ใน                 
ขั้นเตรียมการ มีการวางแผนการทำงาน หรือการทำกิจกรรมต่างๆ  มีการกำหนดบทบาทหน้าที่และ
จำนวนผู้ปฏิบัติงานในการทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีการบริหารจัดการในโครงการ 
อย่างมีประสิทธิภาพสามารถทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี มีการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นไปตาม
ปฏิทินการปฏิบัติงาน มีการติดตามผลการทำงาน หรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างการดำเนิน
โครงการ มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ มีการประเมินผลระหว่างและหลังการดำเนินงาน 
หรือการทำกิจกรรมต่างๆมีการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน หรือการทำกิจกรรมต่างๆ แจ้งผล
การประเมินในการดำเนินงาน หรือการทำกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนทราบมีการนำผลการดำเนินงาน 
หรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ ไปปรับปรุงพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องมาจากการดำเนินงาน
ของโครงการมีการประชุมวางแผนในการทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ มีการกำหนดระยะเวลา กิจกรรม 
รวมไปถึงสถานที่ โดยแจ้งให้นักเรียนทราบ มีการกำหนดจำนวนผู้ปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ในการ
ทำงานอย่างชัดเจน มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ขั ้นตอน ทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี           
มีกิจกรรมเป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงาน แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์ต่าง ๆ  
โดยแจ้งให้นักเรียนทราบก่อนล่วงหน้า มีการติดตามผลการดำเนินงานต่าง ๆ การทำกิจกรรมต่าง ๆ         
มีการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงประสานกับผู้ที ่เกี ่ยวข้อง สอดคล้องกับบุญช่วย      
เกตุคง (2560) ที ่ได้ประเมินโครงการพัฒนาจัดการเร ียนการสอนห้องเร ียนพิเศษหลักสูตร
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช การประเมินครั้งนี้     
มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ภายใต้กรอบการประเมินเชิงระบบ
ตามรูปแบบ CIPPIEST Model ได้แก่ การประเมินบริบทของโครงการ การประเมินปัจจัยนำเข้า   
การประเมินกระบวนการ การประเมินผลผลิต การประเมินผลกระทบ  การประเมินประสิทธิผล    
การประเมินความยั่งยืน การประเมินการ ถ่ายโยงความรู้ ด้านกระบวนการ มีการบริหารงานในการ
วางแผนและปฏิบัติการของโครงการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด นักเรียนและผู้ปกครองมีความพอใจในการ
ดำเนินงานของทางโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด และอังคณา นาสารี (2561) ได้รายงานผลการ
ประเมินโครงการห้องเรียนส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร การศึกษาครั้งนี้เป็นการประเมินโครงการห้องเรียนส่งเสริมและพัฒนาผู้มี
ความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร โดยใช้รูปแบบจำลองซิปป์ 
(CIPP Model) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตของ
โครงการ ผลการประเมินด้านกระบวนการ ด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินงาน       
ของโครงการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ ผลการประเมินด้านผลผลิต 
ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนในโครงการ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ 
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3. การประเมินหลังการดำเนินงาน 
   ด้านผลผลิต (Product) การประเมินด้านผลผลิตของโครงการห้องเร ียนพ ิ เศษ

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการพบว่า ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ีี   
1 - 6  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในปีการศึกษา 2562 มีระดับผลการเรียนมากกว่า 2.50       
คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในปีการศึกษา 2562 มีผลการประเมินความสามารถ
ในการอ่าน คิด วิเคราะห์อยู ่ในระดับดีเยี ่ยม คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินคุณลักษณะ           
อันพึงประสงค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในปีการศึกษา 2562       
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเยี ่ยม คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา     
เขต 2 ในปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ ้นกว่าค่าเฉลี่ยกลางของมาตรฐานชาติร้อยละ 70       
โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาเท่ากับ 63.41 สูงกว่าคะแนนเฉล่ีย
ระดับประเทศรวมทุกรายวิชาเท่ากับ 36.30 คิดเป็นร้อยละ 74.68 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6         
มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาเท่ากับ 58.03 โดยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศรวมทุกรายวิชา
เท่ากับ 32.34 คิดเป็นร้อยละ 79.44  

     ผลการสอบวัดความรู้ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชาติในโครงการ สอวน. และโครงการ

วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( IJSO) ของนักเรียนโครงการ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2562 มีจำนวนนักเรียนท่ีสอบผ่านเพิ่มขึ้น

กว่าปีการศึกษา 2561 ผลงานการวิจัยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 ปีการศึกษา 2562 ได้รับการรับรองและตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญท่ีมีความรู้ความสามารถในด้าน

งานวิจ ัยทางสาขาวิทยาศาสตร์เคมี คือ รศ.ดร.ศักดา  ไตรศักด์ิ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก

มหาวิทยาลัยอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย ผลการสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา 2562 สามารถสอบเข้าเรียนต่อใน

ระดับอุดมศึกษา ได้ทั้งหมด 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนของ

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรโครงการห้องเร ียนพ ิเศษ
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วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ได้กำหนดรายวิชาในการส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ ทำให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองมากขึ้น รวมถึงมีผลงาน     

การวิจัยท่ีแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักเรียนในด้านความรู้ ทักษะ ในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์ การพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสนับสนุน

การพัฒนาให้นักเรียนเป็นนักวิจัย และการพัฒนานักเรียนและสร้างองค์ความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีทำให้ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อผลผลิตของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์สอดคล้องกับสุภลักษณ์ สถิตไชยนนท์ และคณะ (2557) ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

โครงการห้องเรียนพิเศษ ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี การวิจัยครั้งนี้

มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ในด้าน วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ความพร้อมด้านปัจจัย

เบื้องต้น ความเหมาะสมด้านกระบวนการและผลผลิตของหลักสูตร ผลการวิจัยพบว่าวัตถุประสงค์

หลักสูตรมีความชัดเจน และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากผ่านเกณฑ์การประเมิน ความพร้อมด้าน

ปัจจัยเบื้องต้น ได้แก่ โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหารายวิชา คุณลักษณะของครูผู้สอน คุณลักษณะของ

นักเรียน อาคาร สถานท่ีส่ือ อุปกรณ์การเรียนการสอน และงบประมาณ มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน ความเหมาะสมด้านกระบวนการ ได้แก่ การบริหารหลักสูตรการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้และการวัดผลและประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากผ่านเกณฑ์การประเมิน 

และด้านผลผลิตของหลักสูตรได้แก่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษา

จากหลักสูตรโครงการ SM และโครงการ EN ผานเกณฑ์การประเมิน ส่วนโครงการ MEP ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน การประเมินการคิดวิเคราะห์ และเขียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

และการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 (O–NET) ของนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรโครงการ

ห้องเรียนพิเศษ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท้ัง 7 กลุ่มสาระ สูงกว่า

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศผานเกณฑ์การประเมิน ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาท่ี      

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และปรีชา ศรีทา (2562) ได้ทำการประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จังหวัดเชียงราย               

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการ

ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว     

โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปโมเดล (CIPP Model) ผลการประเมินผลผลิต ด้านระดับ

ความพึงพอใจ พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับผลการประเมินผลผลิต ด้านการวิเคราะห์
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ข้อมูลผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ของนักเรียน           

ในโครงการห้องเรียนพิเศษฯ พบว่า ในภาพรวมค่าร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้ผลสัมฤทธิ์      

ทางการเรียน ต้ังแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ในวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ในขณะที่วิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็น ร้อยละ 85.71 ส่วนค่าร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ต้ังแต่ระดับ 3 ข้ึนไป ในสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ คิดเป็นร้อย

ละ 100.00 วิชา SCIENCE และ MATH คิดเป็นร้อยละ 98.57 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คิด

เป็นร้อยละ 95.71 และวิชาคณิตศาสตร์เข้ม คิดเป็นร้อยละ 91.43 ตามลำดับ 

นอกจากนี ้ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที ่ม ีต ่อโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 ในภาพรวม มีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เนื่องมาจากทางโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์     
อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ จะเห็นได้ว่านักเรียน
ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นเลิศ ฟิสิกส์เป็นเลิศ 
ชีววิทยาเป็นเลิศ และเคมีเป็นเลิศ อีกทั้งยังส่งผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ และผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน        
(O-NET) ให้ดีขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้มีการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ โดยการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  และ
คณิตศาสตร์ ในระดับประเทศ ในโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
(สอวน.) และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (International 
Junior Science Olympiad : IJSO)  ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์และพัฒนานักเรียนให้เป็นนักวิจัย โดยให้นักเรียนได้นำความรู้ ทักษะที่ได้ไปทำการวจัิย
โดยมีการรับรองและตรวจสอบจากผู ้ เชี ่ยวชาญสร้างเครือข่ายความร ่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการได้รับการสนับสนุนวิทยากร
และการสนับสนุนสถานที ่ในการเรียนภาคปฏิบัติจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พัฒนาให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เข้าศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาได้ทุกคน โดยมีการรายงานผลให้ผู้ปกครองได้ทราบอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้รับความ
พึงพอใจในระดับมาก 
 จากการประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียน        

ฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศึกษาม ัธยมศึกษา  เขต 2 โดยใช้ CIPP Model 

(Stufflebeam & Others, 1971)  แบ่งการประเมินออกเป็น 1) การประเมินด้านบริบท (Context 

Evaluation: C) 2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation: I) 3) การประเมินกระบวนการ 
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(Process Evaluation: P) และ 4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) เป็นการประเมิน

ท่ีใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการ เพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาพบว่า

ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในทุกด้าน  เมื่อนำผลที่ได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจ    

จะได้ว่าการดำเนินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ยังต้องดำเนินต่อไป และต้องมีผลการประเมิน       

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ต้องวางแผน พัฒนา ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินโครงการ ควบคุม 

กำกับ นิเทศ ติดตาม พัฒนาและส่งเสริมโครงการ เพื ่อให้โครงการดำเนินไปด้วยดี และบรรลุ

วัตถุประสงค์ของโครงการท่ีกำหนดไว้ สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของโรงเรียน ผู้เรียนและ

ชุมชน  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้ 
 1.1 ผู้บริหารโรงเรียนควรใหความสำคัญต่อการดำเนินการของกิจกรรมหรือโครงการ
ห้องเร ียนพิเศษต่างๆ ส งเสร ิม สนับสนุนใหคณะครูได้มีส ่วนร่วมในการแสดง ความคิดเห็น               
ร่วมรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  
 1.2 จากผลการประเมินนี้จึงควรมีการดำเนินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยใช้ 
CIPP Model อย่างต่อเนื่องต่อไป  
  

          2. ขอเสนอแนะในการประเมินต่อไป 
 1. ควรมีการประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ ของ โรงเรียนใน และเปรียบเทียบ
การประเมินโครงการของแต่ละสังกัด  
 2. ควรมีการประเมินห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  - คณิตศาสตร์ โดยใช้ร ูปแบบ         
การประเมิน CIPP Model โดยประเมินองค์ประกอบย่อยของผลผลิตเพิ่มเติม เช่น  การประเมิน
ประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) การประเมินความยั่งยืนของโครงการ (Sustainability 
Evaluation) และการประเมินการขยายผล (Transportability Evaluation) 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 
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รายนามผูเ้ช่ียวชาญในการสร้างเครื่องมือการประเมินโครงการ 
 

1. รศ.ดร.สุบิน  ยุระรัช 

 ตำแหน่ง     ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 

อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 

2. ดร.สุชาติ  กลัดสุข 

  ตำแหน่ง     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เช่ียวชาญ 

       สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

 

 3. ดร.วิสิทธิ์  ใจเถิง 

  ตำแหน่ง     ผู้อำนวยการ เช่ียวชาญ 

        โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

        สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

 

 4. ดร.ธัญมัย  แฉล้มเขตต์ 

  ตำแหน่ง     ผู้อำนวยการ เช่ียวชาญ 

        โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 

        สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

 

 5. ดร.กอบวิทย์  พิริยะวัฒน ์

  ตำแหน่ง     ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ 

        สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
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หนังสือเผยแพร่ 

หนังสือตอบรับ 
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ภาคผนวก ค 
ค่า IOC ของเครื่องมือ 
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ค่า IOC ของเคร่ืองมือฉบับที่ 1 

แบบประเมินโครงการด้านบริบท 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม ค่า IOC แปลค่า 
1 2 3 4 5 

1 
หลักการและเหตุผลของโครงการมีความ
ชัดเจน และเหมาะสม  

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 
หลักการและเหตุผลของโครงการมีความ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 
หลักการและเหตุผลของโครงการมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
ชุมชน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 
หลักการและเหตุผลของโครงการสามารถนำไป
กำหนดวัตถุประสงค์โครงการได้ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 
วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน 
เหมาะสม  

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

6 
วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้อง
กับเป้าหมายของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

7 
วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้อง
กับความต้องการของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

8 
วัตถุประสงค์ของโครงการสามารถนำไปสู่การ
ปฏิบัติจริงตามแนวทางการดำเนินงานของ
โครงการ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

9 
วัตถุประสงค์ของโครงการสามารถนำไปสู่การ
ออกแบบและสร้างหลักสูตรของโครงการ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

10 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์สามารถพัฒนาผู้เรียน 
ได้อย่างเต็มศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ค่า IOC ของเคร่ืองมือฉบับที่ 2 

แบบประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้า 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม ค่า IOC แปลค่า 
1 2 3 4 5 

1 
วิทยากรในโครงการมีความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 
วิทยากรในโครงการมีประสบการณ์เพียงพอ
ในการจัดการเรียนการสอน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 
วิทยากรในโครงการมีความรู้ ความสามารถ
ในการนําเทคโนโลยี มาใช้ในการจัด 
การเรียนการสอน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 
วัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอต่อการดำเนินงาน 
ในโครงการ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 
วัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอในการจัด 
การเรียนการสอน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

6 
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษมีความเหมาะสมและ
เพียงพอ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

7 
มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณตาม
กิจกรรมในโครงการ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

8 
มีการจัดทำเอกสารสรุปรายการใช้จ่าย
งบประมาณของโครงการอย่างชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

9 
แหล่งเรียนรู้ของโครงการมีความเหมาะสม 
และเพียงพอต่อการเรียนรู ้

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

10 
แหล่งเรียนรู้ของโครงการมีส่งเสริมให้
นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ค่า IOC ของเคร่ืองมือฉบับที่ 3 

แบบประเมินโครงการด้านกระบวนการ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม ค่า IOC แปลค่า 
1 2 3 4 5 

ขั้นเตรียมการ 

1 
มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน
ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 
มีการกำหนดบทบาทหน้าท่ีและจำนวน
ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

ขั้นดำเนินงาน 

3 
มีการบริหารจัดการในโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถทำให้งานสำเร็จ
ลุล่วงด้วยดี 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 
มีการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นไปตาม
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 
มีการนิเทศ ติดตาม ระหว่างการดำเนิน
โครงการ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

6 มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

ขั้นประเมินผลการดำเนินงาน 

7 
มีการประเมินผลระหวา่งและหลังการ
ดำเนินงาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

8 มีการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

ขั้นปรับปรุง แก้ไข 

9 
มีการนำผลการประเมินเสนอต่อผู้บริหาร
และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

10 มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ค่า IOC ของเคร่ืองมือฉบับที่ 4 

แแบบประเมินโครงการด้านกระบวนการ สำหรับนักเรียน 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม ค่า IOC แปลค่า 
1 2 3 4 5 

ขั้นเตรียมการ 

1 
มีการวางแผนการทำงาน หรือการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 
มีการกำหนดบทบาทหน้าท่ีและจำนวน
ผู้ปฏิบัติงานในการทำงาน หรือ กิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

ขั้นดำเนินงาน 

3 
มีการบริหารจัดการในโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถทำให้งานสำเร็จ
ลุล่วงด้วยดี 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 
มีการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นไปตาม
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 
มีการติดตามผลการทำงาน หรือการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างการดำเนินโครงการ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

6 มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

ขั้นประเมินผลการดำเนินงาน 

7 
มีการประเมินผลระหวา่งและหลังการ
ดำเนินงานหรือการทำกิจกรรมต่างๆ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

8 
มีการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
หรือการทำกิจกรรมต่างๆ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

ขั้นปรับปรุง แก้ไข 

9 
แจ้งผลการประเมินในการดำเนนิงาน หรือ
การทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนทราบ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

10 
มีการนำผลการดำเนนิงานหรือการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ไปปรับปรุงพัฒนา 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ค่า IOC ของเคร่ืองมือฉบับที่ 5 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อด้านผลผลิต 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

ข้อที่ รายการสอบถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม ค่า IOC แปลค่า 
1 2 3 4 5 

1 
หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ได้พัฒนาและ
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 

หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ได้พัฒนาและ
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ในวิชาคณิตศาสตร์ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 

หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ได้พัฒนา 
และส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 

หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ได้พัฒนาและ
ส่งเสริมผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ข้ันพื้นฐาน (O-NET)  

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ได้พัฒนานักเรียนสู่ความ 
เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

6 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ได้ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วม 
การแข่งขันวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ในระดับประเทศ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

7 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ได้ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างองค์-
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ค่า IOC ของเคร่ืองมือฉบับที่ 5 

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อด้านผลผลิต (ต่อ) 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

ข้อที่ รายการสอบถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม ค่า IOC แปลค่า 
1 2 3 4 5 

8 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ได้ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
ใหเ้ป็นนักวิจัย 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

9 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

10 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์ได้พัฒนา ให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 เข้าศึกษาต่อในระดับ 
อุดมศึกษาได้ 100 %  

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ง 
ค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ 

(Print Out SPSS) 
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ตารางแสดงค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Print Out SPSS) 
Reliability เคร่ืองมือฉบับที่ 1 

แบบประเมินโครงการด้านบริบท  

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.886 10 

 

 

Reliability เคร่ืองมือฉบับที่ 2 

แบบประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้า  

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.812 10 
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Reliability เคร่ืองมือฉบับที่ 3 

แบบประเมินโครงการด้านกระบวนการ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.854 10 

 

 

Reliability เคร่ืองมือฉบับที่ 4 

แบบประเมินโครงการด้านกระบวนการ สำหรับนกัเรียน 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.833 10 
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Reliability เคร่ืองมือฉบับที่ 5 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อด้านผลผลิต 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.845 10 
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ภาคผนวก จ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

(Print Out SPSS) 
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ตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Print Out SPSS) 
 

Frequencies ของเคร่ืองมือฉบับที่ 1 

แบบประเมินโครงการด้านบริบท  

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน 
เพศ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ชาย 29 39.2 39.2 39.2 

หญิง 45 60.8 60.8 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

 

อาย ุ

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 21-30 ปี 23 31.1 31.1 31.1 

31-40 ปี 36 48.6 48.6 79.7 

41-50 ปี 13 17.6 17.6 97.3 

51-60 ปี 2 2.7 2.7 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ปริญญาตรี 56 75.7 75.7 75.7 

ปริญญาโท 18 24.3 24.3 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

 

หน้าที่ตามสายงาน 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ผูบ้ริหารสถานศึกษา 4 5.4 5.4 5.4 

ครู 70 94.6 94.6 100.0 

Total 74 100.0 100.0  
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ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงาน 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1-5 ปี 38 51.4 51.4 51.4 

6-10 ปี 14 18.9 18.9 70.3 

11-15 ปี 16 21.6 21.6 91.9 

มากกว่า 15 ปี 6 8.1 8.1 100.0 

Total 74 100.0 100.0  
 

ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านบริบทของโครงการ  
 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

1 74 4.01 .388 

2 74 4.23 .484 

3 74 4.14 .557 

4 74 4.26 .470 

5 74 3.97 .330 

6 74 4.23 .424 

7 74 4.15 .589 

8 74 4.24 .518 

9 74 4.22 .625 

10 74 4.11 .512 

Valid N (listwise) 74   
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Frequencies ของเคร่ืองมือฉบับที่ 2 

แบบประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้า  

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

เพศ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ชาย 29 39.2 39.2 39.2 

หญิง 45 60.8 60.8 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

 

อาย ุ

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 21-30 ปี 23 31.1 31.1 31.1 

31-40 ปี 36 48.6 48.6 79.7 

41-50 ปี 13 17.6 17.6 97.3 

51-60 ปี 2 2.7 2.7 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ปริญญาตรี 56 75.7 75.7 75.7 

ปริญญาโท 18 24.3 24.3 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

 

หน้าที่ตามสายงาน 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ผูบ้ริหารสถานศึกษา 4 5.4 5.4 5.4 

ครู 70 94.6 94.6 100.0 

Total 74 100.0 100.0  
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ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงาน 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1-5 ปี 38 51.4 51.4 51.4 

6-10 ปี 14 18.9 18.9 70.3 

11-15 ปี 16 21.6 21.6 91.9 

มากกว่า 15 ปี 6 8.1 8.1 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

 

ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ  
 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

1 74 4.31 .681 

2 74 4.42 .662 

3 74 4.38 .656 

4 74 4.32 .500 

5 74 4.45 .600 

6 74 4.41 .595 

7 74 4.30 .516 

8 74 4.35 .508 

9 74 4.28 .586 

10 74 4.20 .523 

Valid N (listwise) 74   
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Frequencies ของเคร่ืองมือฉบับที่ 3 

แบบประเมินโครงการด้านกระบวนการ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

เพศ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ชาย 29 39.2 39.2 39.2 

หญิง 45 60.8 60.8 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

 

 

อาย ุ

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 21-30 ปี 23 31.1 31.1 31.1 

31-40 ปี 36 48.6 48.6 79.7 

41-50 ปี 13 17.6 17.6 97.3 

51-60 ปี 2 2.7 2.7 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

 

 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ปริญญาตรี 56 75.7 75.7 75.7 

ปริญญาโท 18 24.3 24.3 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

 

หน้าที่ตามสายงาน 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ผูบ้ริหารสถานศึกษา 4 5.4 5.4 5.4 

ครู 70 94.6 94.6 100.0 

Total 74 100.0 100.0  
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ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงาน 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1-5 ปี 38 51.4 51.4 51.4 

6-10 ปี 14 18.9 18.9 70.3 

11-15 ปี 16 21.6 21.6 91.9 

มากกว่า 15 ปี 6 8.1 8.1 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

 

ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านกระบวนการของโครงการ 
 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

1 74 4.19 .515 

2 74 4.39 .544 

3 74 4.35 .560 

4 74 4.26 .470 

5 74 4.18 .449 

6 74 4.38 .488 

7 74 4.41 .494 

8 74 4.32 .552 

9 74 4.31 .466 

10 74 4.30 .567 

Valid N (listwise) 74   
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Frequencies ของเคร่ืองมือฉบับที่ 4 

แบบประเมินโครงการด้านกระบวนการ สำหรับนักเรียน 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

เพศ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ชาย 147 50.7 50.7 50.7 

หญิง 143 49.3 49.3 100.0 

Total 290 100.0 100.0  

 

นักเรียนระดับช้ัน 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid มธัยมศึกษาตอนตน้ 172 59.3 59.3 59.3 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 118 40.7 40.7 100.0 

Total 290 100.0 100.0  

 

 

ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านกระบวนการของโครงการ 
 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

1 290 4.32 .643 

2 290 4.18 .562 

3 290 4.21 .667 

4 290 4.17 .480 

5 290 4.23 .620 

6 290 4.28 .619 

7 290 4.30 .562 

8 290 4.22 .803 

9 290 4.29 .469 

10 290 4.26 .577 

Valid N (listwise) 290   
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Frequencies ของเคร่ืองมือฉบับที่ 5 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อด้านผลผลิต 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

เพศ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ชาย 184 63.4 63.4 63.4 

หญิง 106 36.6 36.6 100.0 

Total 290 100.0 100.0  

 

อาย ุ

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 21-30 ปี 2 .7 .7 .7 

31-40 ปี 83 28.6 28.6 29.3 

41-50 ปี 162 55.9 55.9 85.2 

51-60 ปี 32 11.0 11.0 96.2 

มากกว่า 60 ปี 11 3.8 3.8 100.0 

Total 290 100.0 100.0  

 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ระดบัประถมศึกษา 18 6.2 6.2 6.2 

ระดบัมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 78 26.9 26.9 33.1 

ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 167 57.6 57.6 90.7 

ระดบัปริญญาโท 24 8.3 8.3 99.0 

ระดบัปริญญาเอก 3 1.0 1.0 100.0 

Total 290 100.0 100.0  
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ระดับช้ันนักเรียนในปกครอง 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid มธัยมศึกษาตอนตน้ 172 59.3 59.3 59.3 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 118 40.7 40.7 100.0 

Total 290 100.0 100.0  

 

 

ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านผลผลิตของโครงการ (Product) 
 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

1 290 4.35 .639 

2 290 4.21 .529 

3 290 4.24 .668 

4 290 4.27 .529 

5 290 4.28 .618 

6 290 4.31 .624 

7 290 4.24 .521 

8 290 4.30 .759 

9 290 4.31 .472 

10 290 4.27 .560 

Valid N (listwise) 290   
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ภาคผนวก ฉ 
เครื่องมือในการประเมิน 
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แบบประเมินโครงการด้านบริบท 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

คำช้ีแจง   แบบประเมินโครงการด้านบริบท โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
   ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
   แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1   ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน  
ตอนท่ี 2   ข้อมูลด้านบริบทของโครงการ  

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน 

คำช้ีแจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงใน □ ท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

1. เพศ  □ ชาย   □ หญิง 
 

2. อายุ  □ 21 – 30 ปี  □ 31 – 40 ปี 

□ 41 – 50 ปี  □ 51 – 60 ปี   
 

3. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

   □ ระดับปริญญาตรี           □ ระดับปริญญาโท    □ ระดับปริญญาเอก      
 

 4. หน้าท่ีตามสายงาน 

      □ ผู้บริหารสถานศึกษา 

      □ ครู 
 

5. ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีตามสายงาน 

        □ 1 – 5 ปี          □ 6 – 10 ปี 

        □ 11 – 15 ปี          □ มากกว่า 15 ปี 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านบริบทของโครงการ  
คำช้ีแจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องตามความเป็นจริง 

            5  หมายถึง     ระดับมากท่ีสุด   
            4  หมายถึง     ระดับมาก   
            3  หมายถึง     ระดับปานกลาง   
            2  หมายถึง     ระดับน้อย 
            1  หมายถึง     ระดับน้อยที่สุด 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
1 หลักการและเหตุผลของโครงการมีความชัดเจน และเหมาะสม       
2 หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน      

3 
หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการ 
ของผู้เรียนและชุมชน 

     

4 
หลักการและเหตุผลของโครงการสามารถนำไปกำหนดวัตถุประสงค์
โครงการได้ 

     

5 วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน เหมาะสม       
6 วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน      
7 วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน      

8 
วัตถุประสงค์ของโครงการสามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริงตามแนวทาง 
การดำเนินงานของโครงการ 

     

9 
วัตถุประสงค์ของโครงการสามารถนำไปสู่การออกแบบและสร้างหลักสูตร 
ของโครงการ 

     

10 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์สามารถพัฒนาผู้เรียน 
ได้อย่างเต็มศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
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แบบประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้า 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

คำช้ีแจง   แบบประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
   โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2  
   แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1   ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน  
ตอนท่ี 2   ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้าการของโครงการ  

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน 

คำช้ีแจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงใน □ ท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

1. เพศ  □ ชาย   □ หญิง 
 

2. อายุ  □ 21 – 30 ปี  □ 31 – 40 ปี 

□ 41 – 50 ปี  □ 51 – 60 ปี   
 

3. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

    □ ระดับปริญญาตรี           □ ระดับปริญญาโท    □ ระดับปริญญาเอก      
 

 4. หน้าท่ีตามสายงาน 

      □ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

      □ ครู 
 

5. ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีตามสายงาน 

        □ 1 – 5 ปี          □ 6 – 10 ปี 

        □ 11 – 15 ปี          □ มากกว่า 15 ปี 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ  
คำช้ีแจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องตามความเป็นจริง 

            5  หมายถึง     ระดับมากท่ีสุด   
            4  หมายถึง     ระดับมาก   
            3  หมายถึง     ระดับปานกลาง   
            2  หมายถึง     ระดับน้อย 
            1  หมายถึง     ระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

1 
วิทยากรในโครงการมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ในการจัด 
การเรียนการสอน 

     

2 วิทยากรในโครงการมีประสบการณ์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน      

3 
วิทยากรในโครงการมีความรู้ ความสามารถในการนําเทคโนโลยี  
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

     

4 วัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอต่อการดำเนินงานในโครงการ      
5 วัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน      

6 
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรในโครงการห้องเรียนพิเศษ 
มีความเหมาะสมและเพียงพอ 

     

7 มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมในโครงการ      

8 
มีการจัดทำเอกสารสรุปรายการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ 
อย่างชัดเจน 

     

9 
อาคารและสถานท่ีเรียนของโครงการมีความเหมาะสม สะอาดและ
เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู ้

     

10 
แหล่งเรียนรู้ของโครงการมีส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ได้ 
อย่างเต็มศักยภาพ 
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แบบประเมินโครงการด้านกระบวนการ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

คำช้ีแจง   แบบประเมินโครงการด้านปัจจัยกระบวนการ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
      โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  

   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2 แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1   ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน  
ตอนท่ี 2   ข้อมูลด้านกระบวนการของโครงการ  

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน 

คำช้ีแจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงใน □ ท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

1. เพศ  □ ชาย   □ หญิง 
 

2. อายุ  □ 21 – 30 ปี  □ 31 – 40 ปี 

□ 41 – 50 ปี  □ 51 – 60 ปี   
 

3. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

    □ ระดับปริญญาตรี           □ ระดับปริญญาโท    □ ระดับปริญญาเอก      
 

 4. หน้าท่ีตามสายงาน 

      □ ผู้บริหารสถานศึกษา 

      □ ครู 
 

5. ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีตามสายงาน 

        □ 1 – 5 ปี          □ 6 – 10 ปี 

        □ 11 – 15 ปี          □ มากกว่า 15 ปี 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านกระบวนการของโครงการ  
คำช้ีแจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องตามความเป็นจริง 

            5  หมายถึง     ระดับมากท่ีสุด   
            4  หมายถึง     ระดับมาก   
            3  หมายถึง     ระดับปานกลาง   
            2  หมายถึง     ระดับน้อย 
            1  หมายถึง     ระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

ขั้นเตรียมการ 
1 มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง      
2 มีการกำหนดบทบาทหน้าท่ีและจำนวนผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม      

ขั้นดำเนินงาน 

3 
มีการบริหารจัดการในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำให้ 
งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี 

     

4 มีการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงาน      
5 มีการนิเทศ ติดตาม ระหว่างการดำเนินโครงการ      
6 มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ      

ขั้นประเมินผลการดำเนินงาน 

7 มีการประเมินผลระหวา่งและหลังการดำเนินงาน      
8 มีการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน      

ขั้นปรับปรุง แก้ไข 

9 มีการนำผลการประเมินเสนอต่อผู้บริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง      
10 มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา      
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แบบประเมินโครงการด้านกระบวนการ สำหรับนักเรียน 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

คำช้ีแจง   แบบประเมินโครงการด้านปัจจัยกระบวนการ สำหรับนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
   - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2  
   แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1   ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน  
ตอนท่ี 2   ข้อมูลด้านกระบวนการของโครงการ  

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน 

คำช้ีแจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงใน □ ท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

1. เพศ  □ ชาย   □ หญิง  
 

2. ระดับช้ันท่ีกำลังศึกษา 

    □  มัธยมศึกษาตอนต้น 

   □  มัธยมศึกษาตอนปลาย  

 

ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านกระบวนการของโครงการ  
คำช้ีแจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องตามความเป็นจริง 

            5  หมายถึง     ระดับมากท่ีสุด   
            4  หมายถึง     ระดับมาก   
            3  หมายถึง     ระดับปานกลาง   
            2  หมายถึง     ระดับน้อย 
            1  หมายถึง     ระดับน้อยที่สุด 
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ข้อที่ รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

ขั้นเตรียมการ 
1 มีการวางแผนการทำงาน หรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ      

2 
มีการกำหนดบทบาทหน้าท่ีและจำนวนผู้ปฏิบัติงานในการทำงาน หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

     

ขั้นดำเนินงาน 

3 
มีการบริหารจัดการในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำให้ 
งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี 

     

4 มีการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงาน      

5 
มีการติดตามผลการทำงาน หรือการทำกจิกรรมต่าง ๆ ระหว่างการ
ดำเนินโครงการ 

     

6 มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ      

ขั้นประเมินผลการดำเนินงาน 

7 มีการประเมินผลระหวา่งและหลังการดำเนินงานหรือการทำกิจกรรมต่างๆ      
8 มีการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน หรือการทำกิจกรรมต่างๆ      

ขั้นปรับปรุง แก้ไข 

9 
แจ้งผลการประเมินในการดำเนนิงาน หรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ 
ให้นักเรียนทราบ 

     

10 มีการนำผลการดำเนนิงาน หรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ ไปปรับปรุงพัฒนา      
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อด้านผลผลิต 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

คำช้ีแจง   แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อด้านผลผลิต โครงการห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    
มัธยมศึกษา เขต 2 แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1   ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2   ข้อมูลด้านผลผลิตของโครงการ  

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำช้ีแจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงใน □ ท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

1. เพศ  □ ชาย   □ หญิง 
 

2. อายุ  □ 21 – 30 ปี  □ 31 – 40 ปี 

□ 41 – 50 ปี  □ 51 – 60 ปี  

□ มากกว่า 60 ปี  
 

3. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

    □ ระดับประถมศึกษา   □ ระดับมัธยมศึกษา หรือ เทียบเท่า     

    □ ระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า            □ ระดับปริญญาโท     

       □ ระดับปริญญาเอก        
 

 4. ระดับช้ันของนักเรียนในปกครอง 

    □  มัธยมศึกษาตอนต้น 

   □  มัธยมศึกษาตอนปลาย  
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ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านผลผลิตของโครงการ 
คำช้ีแจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องตามความเป็นจริง 

            5  หมายถึง     ระดับมากท่ีสุด   
            4  หมายถึง     ระดับมาก   
            3  หมายถึง     ระดับปานกลาง   
            2  หมายถึง     ระดับน้อย 
            1  หมายถึง     ระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อที่ รายการสอบถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 
หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์ได้พัฒนา
และส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

     

2 
หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ได้พัฒนา
และส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวชิาคณิตศาสตร์ 

     

3 
หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ได้พัฒนา
และส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวชิาวิทยาศาสตร์ 

     

4 
หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ได้พัฒนา 
และส่งเสริมผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET)  

     

5 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ได้พัฒนานักเรียน 
สู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

     

6 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ได้ส่งเสริมให้นักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
ในระดับประเทศ 

     

7 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ได้ส่งเสริมให้นักเรียน
สร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

     

8 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ได้ส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนให้เป็นนักวจิัย 

     

9 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ได้สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     

10 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ได้พัฒนา  
ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ 100 %  
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ภาคผนวก ช 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
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รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ปีการศึกษา 2562 
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รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ปีการศึกษา 2562 
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รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ปีการศึกษา 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



208 

 

 

 

 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ปีการศึกษา 2562 
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ภาคผนวก ซ 
หนังสือขอเชิญเป็นวิทยากร 

และหนังสือขอฝึกภาคปฏิบัติ ณ มหาวิทยาลัย 
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การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย 
หนังสือขอเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน 
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หนังสือขออนุญาตนำนักเรียนฝึกภาคปฏิบัติ ณ มหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ฌ 
งานวิจัยของนักเรียน 

ที่ปรึกษางานวิจัย 
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อาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัย 
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

 

 รศ.ดร.ศักดา  ไตรศักดิ์ ท่ีปรึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

    และอาจารย์พิเศษวิชาเคมี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
 

 

 ประวัติการศึกษา 

Assoc.Prof.Dr.Sakda Traisak 

Major : Inorganic Chemistry 

วิทยาศาสตรบันฑิต : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

วิทยาศาสตรมหาบันฑิต : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Dr.rer.nat.(Inorganic Chemistry) University of Innsbruck AUSTRIA 

 

 ตำแหน่งและหน้าที่ด้านการบริหาร 

    พ.ศ. 2535 – 2543 ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  

   พ.ศ. 2536  ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  

   พ.ศ. 2537 – 2538 ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  

   พ.ศ. 2537 – 2544 ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์  

   พ.ศ. 2546 – 2548 ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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ภาคผนวก ญ 
ผลการสอบแข่งขัน IJSO สอวน. 

และรางวัลอื่น ๆ 
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ตารางแสดงสถิติผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) ปีการศึกษา 2553 – 2562 
 

 

ปีการศึกษา 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
จำนวนนร. 1 - 7 3 4 5 12 5 20 23 

 

หมายเหตุ  ปีการศึกษา 2561 จำนวนนักเรียนท่ีสอบผ่านการคัดเลือก มากเป็นอันดับท่ี 1 ของกรุงเทพฯ และ  

    อันดับ 2 ของประเทศ 

    ปีการศึกษา 2562 จำนวนนักเรียนท่ีสอบผ่านการคัดเลือก มากเป็นอันดับท่ี 1 ของประเทศ 
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ตารางแสดงสถิติผลการสอบวัดความรู้ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชาติ ในโครงการส่งเสริมโอลิมปิก

วิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอปุถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) 
 

ปีการศึกษา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส ์ ดาราศาสตร์ รวม 
2552 3 - - - 3 
2553 - - - - - 
2554 1 1 - - 2 
2555 4 1 - - 5 
2556 - 2 - - 2 
2557 6 3 1 - 10 
2558 6 4 1 - 11 
2559 4 4 1 - 9 
2560 4 3 3 - 10 
2561 14 5 2 - 21 
2562 16 5 1 1 23 
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นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 จำนวน 6 คน 
ผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) รอบที่ 2 
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นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 จำนวน 6 คน 
ผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad - ASMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562 จำนวน 7 คน 
ผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad – ASMO รอบที่ 2 
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ภาคผนวก ฎ 
ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 
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ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 
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ภาคผนวก ฏ 
ภาพกิจกรรม 

วิทยากรพิเศษ 
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การสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีมีศักยภาพสูง 
ให้ได้รับการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 

โครงการเรียนปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการค่ายตัดหน่วยระดับข้ันพื้นฐานถึงขั้นสูง โดย รศ.ดร.ศักดา  ไตรศักดิ์ 
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โครงการค่ายอัจฉริยภาพเคมี - ฟิสิกส์ - ชีววิทยา ณ โรงแรมพัทยาการ์เด้น จ.ชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพี่สอนน้อง 
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ปฏิบัติการทางเคมีและฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมผู้ปกครองเพื่อติดตามผลของนักเรียนและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนา 
การดำเนินงานของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ 
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การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือทางวชิาการกบัมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน  
ทางดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและ 

สร้างองค์ความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

คณะวิทยากรพิเศษโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
 

 
 
 
 
                     
 
 
 
                  
 
 
 
 
                
            
 
 
            
 
 
 
 
           
 
 

 

รศ.ดร. ศักดา  ไตรศักด์ิ 
วิทยากรพิเศษจาก  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สอนรายวิชา    เคมีเป็นเลิศ  
ระดับช้ัน     ม. 1 – 6  
 
ผศ.ดร. จิราภรณ์  ไตรศักด์ิ 
วิทยากรพิเศษจาก  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สอนรายวิชา    ชีววิทยาเป็นเลิศ  
ระดับช้ัน     ม. 1 – 2  
  
 
รศ.ดร. ชัชวาล   จันทราสุริยารัตน์ 
วิทยากรพิเศษจาก  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สอนรายวิชา    ชีววิทยาเป็นเลิศ 
ระดับช้ัน     ม. 3 – 6  
 
 ดร. เทิดขวัญ  ช้างเผือก 
วิทยากรพิเศษจาก  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สอนรายวิชา    คณิตศาสตร์เป็นเลิศ 
ระดับช้ัน     ม. 1 – 6  
 
อาจารย์ดวงใจ  วสุเพ็ญ 
วิทยากรพิเศษจาก   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สอนรายวิชา     ภาษาอังกฤษเป็นเลิศ 
ระดับช้ัน       ม. 1 – 6  

ดร. สรายุธ  พานเทียน 
วิทยากรพิเศษจาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 
สอนรายวิชา     ฟิสิกส์เป็นเลิศ 
ระดับช้ัน      ม. 1 – 2  


