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1. ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

 ปจจุบันเปนยุคที ่สังคมมีการเปลี ่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มนุษยทุกคนตองพึ ่งตนเอง 

และเรียนรูที่จะดำเนินชีวิตดวยตนเองอยางอิสระ ประเทศตาง ๆ ทั่วโลกใหความสำคัญตอการจัด

การศึกษาเพื่อสรางความเทาเทียมและโอกาสทางสังคมของประชาชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึง

เปนบทบาทสำคัญที่สถานศึกษาทุกแหงตองดำเนินงานอยางมีคุณภาพ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินในประเทศไทย มุงเนนใหผูเรียนเปนสำคัญบนพื้นฐาน

ความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ และมีความพรอมในการแขงขัน

ระดับนานาชาติ โดยสถานศึกษาจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม (เมฆินทร เมธาวิกูล, 2562) สนับสนุน

ทรัพยากรการเรียนรู ปรับโครงสรางเวลาเรียนและสงเสริมครูใหจัดการเรียนรูสอดคลองกับความ

แตกตางตามศักยภาพสำหรับนักเรียนรายบุคคล จัดหาสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการและความ

ชวยเหลืออื ่นใดทางการศึกษา โดยไมลดมาตรฐานการศึกษาใหแกนักเรียนที่มีความพิการ (ศศิวิมล  

คงสุวรรณ และเบญจมาภรณ ไชย, 2563) เพื่อชวยพัฒนาใหผูเรียนอานออกเขียนไดมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพซึ่งมีผลตอความเขาใจคุณคา 

และคุณภาพชีวิตมนุษย กิจกรรมทางศิลปะชวยพัฒนาผูเรียนท้ังดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ 

สังคม ตลอดจนการนำไปสูการพัฒนาสิ่งแวดลอม สงเสริมใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเปน

พื้นฐานในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพได ในปการศึกษา 2558 กระทรวงศึกษาธิการไดกำหนด

นโยบายใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูท่ีผูเรียนมีความสุขในการลงมือปฏิบัติจริง สามารถเรียนรูดวย

ตนเองจากกิจกรรมสรางสรรคที่หลากหลายมากขึ้น ตามความถนัด ความสนใจและความตองการท้ัง

ในหองเรียนและนอกเวลาเรียน (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2558) 

 จากการศึกษาดานสมองโดยการทดลองใชเครื่องมือทางระบบประสาทวิทยาที่ทันสมัยของ 

Chamberlain, McManus, Brunswick, Rankin, Riley, & Kanai (2014) พบวา ศิลปะเปนผลงาน

ของความคิดสรางสรรคและการสังเกตของมนุษยที่แสดงออกผานการปฏิบัติ โดยคนที่มีความคิด

สรางสรรคจะมีความโดดเดนของสมองทั้งสองซีก การไดอยูในภาพแวดลอมหรือมีประสบการณรวมกับ

ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี ่ยวชาญดานศิลปะแขนงตาง ๆ เปนสวนหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่สมองสวน

สรางสรรค การทรงตัว การเคลื่อนไหว การควบคุมความรูสึก การรับรูความสุข ความเขาใจอารมณ

ของตนเอง ซึ่งมีผลตอสมองสวนความจำ โดยเฉพาะความจำจากมิติสัมพันธทางการเห็น (Visual-

Spatial Memories) ดังนั ้นสถานศึกษาหรือผู ปกครองควรสนับสนุนใหนักเรียนมีความสามารถ 
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และทักษะทางศิลปะ โดยการลงมือปฏิบัติงานศิลปะในสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูทางการเห็น  

การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะแขนงตาง ๆ การสรางชิ้นงานใหสำเร็จและมีความสุข

ในผลงานของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Lida (2019) ที่คนพบวาประสบการณดานศิลปะ

ในชวงวัยเรียนสงผลถึงความพึงพอใจในการดำเนินชีวิตวัยผูใหญของคนญี่ปุนดวย 

 นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินเปนผูเรียนท่ีสื่อสารผานการเคลื่อนไหวของรางกาย 

ใบหนา มือ นิ้วมือ ซ่ึงเปนการเคลื่อนไหวท่ีละเอียดและมีความสุขจากสิ่งท่ีมองเห็นไดดวยตา การสอน

ท่ีเนนลงมือปฏิบัติและจากสื่อท่ีมองเห็นได เชน ภาพวาด ภาพถาย แผนภูมิ วีดิโอ ซ่ึงชดเชยการสูญเสีย

การไดย ิน (Oppong, 2003; Vernon, & Coley, 2011) นักเร ียนที ่ม ีความบกพรองทางการได ยิน  

จึงมีความถนัดทางศิลปะ โดยทำเปนกิจกรรมยามวางและสามารถใชเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

ไดซึ่งโรงเรียนควรสนับสนุนทรัพยากร เพิ่มเวลาเรียนและใหโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูทรงคณุวฒุิ 

เพื่อใหโอกาสลงมือสรางชิ้นงานของตนเองและที่สำคัญควรใหโอกาสนักเรียนไดสะทอนผลงานของ

ตนเองได  สื่อสารผานงานศิลปะหรือการวาดรูป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูในชั้นเรียนและเปน

เครื่องมือพัฒนาทักษะทางศิลปะไดเปนอยางดี (Easterbrooks, & Stoner, 2006; Obosu, 2012) 

 จากรายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ปการศึกษา 2561 

พบวา นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับมัธยมศึกษา รอยละ 76 มีความสนใจกิจกรรม

การเรียนรูดานศิลปะ แตขาดความเชื่อม่ันในการแสดงออกดานความคิดสรางสรรค ขาดแรงบันดาลใจ

ในการสรางงานศิลปะ ขาดการฝกฝนความสามารถในการสรางสรรคผลงานอยางถูกตองตามกระบวนการของ

ศิลปะทำใหผลงานศิลปะท่ีสรางข้ึนไมสามารถสื่อความหมายไดตามวัตถุประสงค รวมท้ังผลงานยังขาด

องคประกอบและความสมบูรณทางศิลปะ นอกจากนี้นักเรียนบางคนมีความสามารถและพรสวรรคแต

โรงเรียนไมมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานศิลปะที่ชัดเจน  ครูสอนศิลปะมีไมเพียงพอ สงผลใหนักเรียน  

ที่มีความเปนเลิศทางดานศิลปะมีจำนวนนอย (โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ, 2561)  

ดวยจุดออนดังกลาว โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ จึงไดจัดทำ “โครงการพัฒนาศักยภาพ

ดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐ

เสถียร ในพระราชูปถัมภ” ขึ้น เพื่อสงเสริมศักยภาพดานศิลปะแกนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ

ไดยินใหสอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูของนักเรียน คือ ลงมือทำดวยตนเอง สื่อสารโดยใชภาษามือ 

ใหเรียนรูจากสื่อท่ีมองเห็นได เชน ภาพถาย ภาพวาด คลิปวีดิโอ เสน แผนภูมิ สีสัน แสงเงา รวมท้ังสื่อ

เทคโนโลยี ซึ ่งอาศัยการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี ่ยวของรวมถึงผู เชี ่ยวชาญดานศิลปะในชุมชน  

เพื่อสนับสนุนใหนักเรียนไดสรางสรรคผลงานตามแนวคิดและประสบการณดวยตนเอง ใชเวลาศึกษา

งานศิลปะจากการไปทัศนศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะ สนทนาแลกเปลี่ยนกับผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ

แขนงตาง ๆ เชื ่อมโยงงานศิลปะสูการเรียนรู ศาสตรสาขาอื่น ๆ เปนการสรางความเขาใจ นำเสนอ

ความคิดผานชิ้นงานอยางมีความหมายเพ่ือใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซ่ึงการท่ีจะทราบ
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วาโครงการที่จัดทำขึ้นประสบความสำเร็จสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวหรือไม จำเปนอยาง

ยิ่งที่ตองมีการประเมินโครงการซึ่งเปนกระบวนการวัดหรือตรวจสอบเพื่อแสวงหาสารสนเทศที่เปน

ประโยชนประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554)  

 การประเมินนำไปสูการปรับปรุงในหลายๆ เรื่องรวมท้ังคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนรู

และการทำงานที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน ผูกำหนดนโยบายและนักวิจัยทุกแหงเนนย้ำถึงความ

จำเปนในการประเมินซึ่งชวยในการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การประกันคุณภาพ และการ

พัฒนาคุณภาพ การประเมินเปนงานสำคัญที่ขึ ้นอยูกับวัตถุประสงคที่แตกตางกันรวมถึงการปรับปรุง 

ดานการบริหารจัดการทุกเรื่อง การประเมินกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ของโรงเรียนใหความสำคัญกับ

การประเม ินที ่ครอบคลุมทุกด านรวมทั ้งผลกระทบท่ีเก ี ่ยวข อง การประเม ิน (Evaluation)  

เปนกระบวนการที่มีวัตถุประสงคหลักอยูที่การตัดสินคุณคาของสิ่งที่ประเมินเพื่อมุงไปสูจุดหมาย

(Goal) ของการพัฒนาคุณคา สิ่งที่ประเมินอาจมีระดับที่แตกตางกัน ไดแก ทรัพยากร กิจกรรม 

แผนงาน แผน หนวยงาน สถาบัน องคกร และสังคม ซ่ึงเปนระดับสูงสุด การวัดผลสำเร็จของโครงการ

ตั้งอยูบนหลักการท่ีวาโครงการเปนกิจกรรมท่ีมีระบบแบบแผน ซ่ึงมุงท่ีจะบรรลุผลสำเร็จตามท่ีกำหนด

ไว  โดยมีเป าหมายในการนำผลการประเม ินไปใช ประโยชนต อระบบการบร ิหารโครงการ 

และสิ่งแวดลอมภายนอกซึ่งสัมพันธกับระบบ โครงการที่ประสบความสำเร็จจึงตองมีองคประกอบท่ี

สอดคลองกันระหวางบริบท ปจจัยนำเขา การดำเนินงานและผลที่ไดรับ (เชาว อินใย, 2553; บุญมี 

พันธไทย, 2554; เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2556 และพิสณุ ฟองศรี, 2556) ความเหมาะสมของผล

ที ่ไดร ับยอมอยู บนพื ้นฐานของความเหมาะสมของบริบท ปจจัยเบื ้องตน และการดำเนินงาน 

ตามลำดับ สวนความเหมาะสมของผลที่ไดนั้นสามารถประเมินจากตัวบงชี้สำคัญ คือ ประสิทธิผล

(Effectiveness) และประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ ่งแบงเปน 1) ประสิทธิภาพภายใน เปนผลของ

โครงการจากความสัมพันธระหวางปจจัยเบื้องตนกับผลผลิตของโครงการโดยตรง และ2) ประสิทธิภาพ

ภายนอก เปนการศึกษาคุณคาของผลผลิต (Output) ที่สนองตอสิ่งแวดลอมภายนอกของโครงการ เชน 

ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ เปนตน ทั้งนี้การประเมินโครงการใด ๆ นั้นควรประเมินทั้งโครงการ 

ประกอบดวย การประเมินบริบท ปจจัยนำเขา กระบวนการและผลผลิต ซึ่งจะทำใหผูมีสวนเกี่ยวของ

สามารถปฏิบัติไดสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการทราบความเหมาะสมและเพียงพอของ

ทรัพยากรในการดำเนินงาน ผูบริหารสามารถนำสารสนเทศจากการประเมินไปใชประกอบการ

ตัดสินใจ กำหนดนโยบาย วางกลยุทธและแผนงานในประเด็นที่เกี่ยวของ (บุญมี พันธไทย, 2554,  

ศรีสุดา วงศวิเศษกุลและเนตรรัชนี ตั้งภาคภูมิ, 2556)  

 Stufflebeam, & Shinkfield (2007) ไดนำเสนอใหนำรูปแบบซิปป (CIPP Model) ไปใช

ในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร และโครงการตาง ๆ ซึ่งครอบคลุมการประเมินความสอดคลอง

ของวัตถุประสงคบริบท (Context) การประเมินความเหมาะสมของปจจัยนำเขา (Input) ไดแก 
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ทรัพยากร บุคคล งบประมาณ การบริหารจัดการและสิ่งแวดลอม การประเมินดานกระบวนการ

(Process) ไดแก การวางแผน การลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามแผน การตรวจสอบและการปรับปรุง

แกไขการดำเนินงานอยางเปนระบบ การประเมินผลผลิต (Product) ซึ่งเปนผลที่เกิดจากการดำเนิน

โครงการและสะทอนใหเห็นถึงความสำเร็จ เชน ผลที่เกิดกับผูเรียน เปนตน ทั้งนี้เพื ่อนำไปสูการ

ตัดสินใจวาจะดำเนินโครงการตอไปหรือไม ซึ่งจากการศึกษาของ Aziz, Mahmood, & Rehman, 

(2018) พบวา การนำรูปแบบซิปป (CIPP Model) ตามแนวคิดของ Stufflebeam มาใชในการ

ประเมินโดยผูประเมินใชรูปแบบการประเมินเปนแนวทางท่ีถายโยงระบบความสัมพันธมาจากแนวคิด

เชิงทฤษฎีการประเมินสู การปฏิบัติ ในการประเมินคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนและติดตาม

ความกาวหนาของโรงเรียนไปสูเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตองการได โดยพบวาสามารถใชไดกับท้ัง

ประเภทของการประเมิน ผลรวมและการสรางสิ่งที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับโมเดลนี้คือใหมุมมองแบบองค

รวมของทุกองคประกอบโดยการประเมินบริบท ปจจัยนำเขา กระบวนการและผลผลิต จากทุกมุม

สงผลใหแบบการประเมินนี้สามารถทำไดอยางเปนระบบ ตอบสนองความตองการทั่วไปของการ

ประเมิน องคประกอบที่สำคัญแตกตางจากโมเดลอื่น ๆ คือ เนนบริบทซึ่งมีความสัมพันธการประเมิน

กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีตอเนื่องกัน 

 ดังนั้น ผูประเมินในฐานะผูอำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ จึงไดเลือก

รูปแบบซิปป (CIPP Model) มาใชเปนแนวทางในการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับ

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ

ซึ่งประกอบดวยการประเมินดานบริบท (Context Evaluation: C) ดานปจจัยนำเขา (Input Evaluation: 

I) ดานกระบวนการ (Process Evaluation: P) และดานผลผลิต (Product Evaluation: P) ตลอดจน

ประเมินความพึงพอใจของผูปกครอง ท้ังนี้เพ่ือใหไดสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการตัดสินใจเก่ียวกับการ

ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพทางศิลปะของนักเรียนที ่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้น

มัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของการประเมิน 

 การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

 2.1 เพื่อประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ 

ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานบริบท  

 2.2 เพื่อประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ 

ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานปจจัยนำเขา  

 2.3 เพื่อประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ 

ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานกระบวนการ 
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 2.4 เพื่อประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ 

ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานผลผลิต  

 2.5 เพื ่อประเมินความพึงพอใจของผู ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ

ราชูปถัมภ ที่มีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ

ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

 

3. ขอบเขตของการประเมินโครงการ 

 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ มีขอบเขตการประเมิน ดังนี้  

 3.1 กลุมเปาหมาย 

 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ 

ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ กำหนดกลุมเปาหมายตาม

วัตถุประสงคของการประเมิน ดังนี้  

  3.1.1 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการ

ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานบริบท (Context)  

  กลุมเปาหมายเลือกเจาะจง จำนวน 32 คน โดยมีเกณฑ คือ  

    1) เปนครูปฏิบัติหนาที่สอนในโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ปการศึกษา 

2562  

    2) เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการ

ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  

  3.1.2 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการ

ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานปจจัยนำเขา (Input)  

  กลุมเปาหมายเลือกเจาะจง จำนวน 32 คน โดยมีเกณฑ คือ  

    1) เปนครูปฏิบัติหนาที่สอนในโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ปการศึกษา 

2562  

    2) เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการ

ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  

  3.1.3 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการ

ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานกระบวนการ (Process)  

  กลุมเปาหมายเลือกเจาะจง จำนวน 32 คน โดยมีเกณฑ คือ  
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    1) เปนครูปฏิบัติหนาที่สอนในโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ปการศึกษา 

2562  

    2) เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการ

ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  

  3.1.4 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการ

ไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ดานผลผลิต (Product)  

  กลุมเปาหมาย เลือกเจาะจง จำนวน 36 คน โดยมีเกณฑ คือ 

    1) เปนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร  

ในพระราชูปถัมภ ในปการศึกษา 2562  

    2) เปนนักเรียนท่ีเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ   

  3.1.5 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผูปกครอง  

  กลุมเปาหมาย เลือกเจาะจง โดยมีเกณฑ คือ 

    1) นักเรียน เปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาที่เขา

รวมโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที ่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้น

มัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ อยางตอเนื่อง ในปการศึกษา 2562 จำนวน 36 คน   

    2) ผูปกครอง เปนผูปกครองของนักเรียนที ่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้น

มัธยมศึกษาท่ีเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ อยางตอเนื่อง ในปการศึกษา 2562 

จำนวน 36 คน 

 3.2 ขอบเขตเนื้อหา  

 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมการ

ประเมินตามรูปแบบซิปป (CIPP Model) ทั้ง 4 ดาน และประเมินความพึงพอใจของผูปกครองและ

นักเรียนท่ีรวมโครงการฯท่ีมีตอโครงการฯ ดังนี้ 

  1) ดานบริบท (Context) คือ การประเมินความสอดคลองของวัตถุประสงคโครงการฯ

กับบริบทท่ีเก่ียวของ ไดแก กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวของ รวมท้ังความตองการจำเปนของนักเรียน

ท่ีมีความบกพรองทางการไดยินและผูเก่ียวของ 

  2) ดานปจจัยนำเขา (Input) คือ การประเมินความเหมาะสมของดานปจจัยนำเขาของ

โครงการฯ ไดแก บุคลากร งบประมาณ สื่อ อุปกรณ สถานท่ีในการดำเนินโครงการฯ 
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  3) ดานกระบวนการ (Process) คือ การประเมินระดับการปฏิบัติตามกิจกรรมท่ีกำหนด

ไวในโครงการฯ ไดแก กระบวนการการวางแผน (Plan) การดำเนินงาน (Do) การตรวจสอบ (Check) 

และการปรับปรุงแกไข (Action)  

  4) ดานผลผลิต (Product) คือ การประเมินผลสำเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการฯซ่ึง

กำหนดใหผลที ่เกิดกับนักเรียน ประกอบดวย ศักยภาพดานศิลปะ ในดานเทคนิควิธีการทางศิลปะ 

ความคิดสรางสรรค การสื่อความหมาย มีความความประณีตและเรียบรอย การจัดองคประกอบศิลปหรือ

การจัดภาพของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินและเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมศิลปะ 

  5) การประเมินความพึงพอใจของผูปกครองและนักเรียนที่รวมโครงการฯที่มีตอการดำเนิน

กิจกรรมตามโครงการฯ 

 3.3 ตัวแปรท่ีประเมิน   

  ตัวแปรท่ีประเมิน คือ  

  1) ดานบริบท ไดแก ระดับความสอดคลองของวัตถุประสงคโครงการฯกับบริบทท่ี

เก่ียวของ  

  2) ดานปจจัยนำเขา ไดแก ระดับความเหมาะสมดานบุคลากร งบประมาณ สื่ออุปกรณ 

สถานท่ีและการบริหารจัดการ 

  3) ดานกระบวนการ ไดแก ระดับการปฏิบัติการวางแผน การดำเนินงาน การตรวจสอบ

และการปรับปรุงแกไข 

  4) ดานผลผลิตของโครงการฯ ไดแก ระดับความสามารถทางศิลปะและเจตคติของ

นักเรียนฯ หลังดำเนินโครงการฯ 

  5) ระดับความพึงพอใจของผูปกครองและนักเรียนท่ีมีตอการดำเนินโครงการฯ  

 3.4 ระยะเวลาในการประเมิน   

  ระหวางวันท่ี 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 

 3.5 สถานท่ีทำการประเมิน 

  โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ  

 การประเมินครั้งนี้มีนิยามศัพทเฉพาะ ดังนี้ 

 4.1 โครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

ระดับชั ้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ หมายถึง แนวทางในการ

ดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมศิลปะที่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภจัดทำขึ้น ประกอบดวย 

หลักการและเหตุผลจากการวิเคราะหธรรมชาติผูเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ธรรมชาติวิชา



8 
 

ศิลปศึกษา กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความสามารถและเจตคติ

ดานศิลปะของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ และ

เสริมสรางเจตคติที่ดีตอกิจกรรมศิลปะของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินโรงเรียนเศรษฐ

เสถียร ในพระราชูปถัมภ  มีสาระสำคัญ 9 เรื่อง ไดแก 1) พื้นฐานการวาดภาพระบายสี 2) การเลนสี 

เทคนิคการไลสี 3) การรางภาพและการจัดองคประกอบภาพ 4) ทฤษฎีสี 5) การใชสีตรงขามในการ

สรางผลงาน 6) เทคนิคการใชสีไม 7) เทคนิคการใชสีชอลก 8) เทคนิคการใชสีโปสเตอร และ 9) การ

วาดภาพประกอบเรื่องราว มีวิธีจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยนักเรียนเรียนลงมือปฏิบัติเรียนรูรวมกับ

ครูผูสอนและผูทรงคุณวุฒิสาธิตการสรางผลงาน ตรวจสอบใหคำชี้แนะ และการจัดนิทรรศการงาน

ศิลปะสะทอนผลงานตนเองและผูอื่นตลอดจนศึกษาเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูตางๆ  ในการวัดและ

ประเมินผลจากความสามารถในสรางสรรคชิ้นงานและเจตคติที่มีตอกิจกรรมโดยใชแบบประเมิน

ความสามารถทางศิลปะและแบบประเมินเจตคติท่ีมีตอกิจกรรมศิลปะ 

 4.2 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางการไดยิน ระดับชั ้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ หมายถึง

กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับโครงการฯ พิจารณาและตัดสินคุณคา 

ของโครงการ โดยใชรูปแบบการประเมินซิปป (CIPP Model) และประเมินความพึงพอใจที ่ตอ

โครงการฯ  

  รูปแบบการประเมินซิปป (CIPP Model) ประกอบดวย การประเมิน 4 ดาน คือ  

การประเมินดานบริบท (Context Evaluation: C) การประเมินดานปจจัยนำเขา(Input Evaluation: 

I) การประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation: P) และการประเมินดานผลผลิต (Product 

Evaluation: P) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

  4.2.1 การประเมินดานบริบท (Context Evaluation: C) หมายถึง กระบวนการเก็บ

รวบรวมและวิเคราะหขอมูล โดยศึกษาระดับความสอดคลองของวัตถุประสงคโครงการฯ กับกฎหมาย 

นโยบายที่เกี่ยวของของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ วิสัยทัศน พันธกิจของโรงเรียน รวมท้ังความตองการจำเปนของนักเรียนท่ี

มีความบกพรองทางการไดยินและผูเก่ียวของ เพ่ือตัดสินใจเก่ียวกับวัตถุประสงคโครงการฯ  

  4.2.2 การประเมินดานปจจัยนำเขา (Input Evaluation: I) หมายถึง กระบวนการเก็บ

รวบรวมและวิเคราะหขอมูล โดยศึกษาระดับความเหมาะสมของทรัพยากรในการดำเนินโครงการฯ 

ไดแก บุคลากร งบประมาณ สื่อ อุปกรณ สถานท่ีในการดำเนินงานและการบริหารจัดการ กอนดำเนิน

โครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของ

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ เพ่ือตัดสินใจเก่ียวกับวิธีดำเนินโครงการฯ 
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  4.2.3 การประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation: P) หมายถึง กระบวนการ

เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล โดยศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามโครงการฯ ไดแก การวางแผน 

(Plan) การดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ (Do) การตรวจสอบการดำเนินงาน (Check) การปรับปรุง

แกไข (Action) การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการได

ยิน ระดับชั ้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ เพื ่อตัดสินใจในการนำ

โครงการฯ ไปสูการปฏิบัติตอไป 

  4.2.4 การประเมินดานผลผลิต (Product Evaluation: P) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวม

และวิเคราะหขอมูลที่เกิดจากการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยประเมินจากระดับความสามารถดานศิลปะ

และเจตคติของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร  

ในพระราชูปถัมภ หลังสิ้นสุดโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการได

ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับ ขยาย

โครงการฯหรือยุติโครงการฯ  

    4.2.4.1 ความสามารถดานศิลปะ หมายถึง ระดับคะแนนท่ีไดจากการประเมินผล

งานของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ตามประเด็น การสื่อความหมาย ความคิดสรางสรรค 

เทคนิควิธีการทางศิลปะ การจัดองคประกอบศิลปหรือการจัดภาพและความประณีตและเรียบรอย 

หลังสิ้นสุดโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้น

มัธยมศึกษาของโรงเรยีนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

     4.2.4.2 เจตคติท่ีมีตอกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ หมายถึง สภาพ

ความรูสึกของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินที่มีตอการดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ

ดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร 

ในพระราชูปถัมภ หลังสิ้นสุดโครงการฯ 

 4.3 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกทางบวกตอการดำเนินโครงการฯ ของผูปกครอง

และนักเรียน หลังสิ้นสุดโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

 4.4 นักเรียน หมายถึง ผูเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินท่ีกำลังศึกษาอยูในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงปท่ี 6 ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ในปการศึกษา 2562 และเขา

รวมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

 4.5 ผูปกครอง หมายถึง พอ แมหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหปกครองหรือดูแลนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางการไดยินท่ีเขารวมกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มี
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ความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั ้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  

ในปการศึกษา 2562 

 4.6 ครูผูสอน หมายถึง บุคลากรซึ่งทำหนาที่ปฏิบัติการสอนนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางการไดยินในโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ปการศึกษา 2562  

 4.7 ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ หมายถึง บุคคลที่ไดรับการยอมรับวามีความรูความสามารถ 

ประสบการณและผลงานทางศิลปะ ดานจิตรกรรม ประติมากรรม ทัศนศิลปในเชิงประจักษ 

 4.8 ลามภาษามือ หมายถึง บุคคลซึ่งทำหนาท่ีถายทอดขอมูลขาวสารจากผูสื่อสารไปยังผูรับ

สารซึ่งในการประเมินโครงการฯ นี้เปนการถายทอดจากภาษาพูดเปนภาษามือหรือจากภาษามือเปน

ภาษาพูด ระหวางผูท่ีมีระดับการไดยินปกติท่ีสื่อสารดวยภาษาพูดกับผูท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน

ระดับหูหนวกท่ีสื่อสารดวยภาษามือ 

 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการประเมินโครงการฯครั้งนี้ คือ 

 5.1 ไดขอมูลและสารสนเทศของโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที ่มี

ความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจดำเนินงานขยายโครงการฯ ตอไปหรือยุติโครงการฯ 

 5.2 ไดขอมูลและสารสนเทศเก่ียวกับความพึงพอใจของนักเรียนและผูปกครองของโรงเรียน

เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภที่มีตอโครงการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความ

บกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ     

 5.3 ไดแนวทางในการประเมินโครงการที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูสำหรับนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางการไดยินอ่ืน ๆ ตอไป                                  

 

 


