
 

บทท่ี 2 

เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

รายงานการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวง 

ศึกษาธิการ ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ครั้งนี้ ผูรายงานได

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน 

2. รูปแบบการประเมินโครงการ 

3. รูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model) 

4. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวง 

ศึกษาธิการ 

5. ขอมูลพื้นฐานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

7. กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ 

 

แนวคิดเก่ียวกับการประเมิน 

 1. ความหมายของการประเมิน 

0 พิสณุ  ฟองศรี (2553: 4) กลาววา การประเมิน หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณคาของ

ส่ิงหนึ่งส่ิงใดโดยการนําสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนด 

0 สมหวัง  พิธิยานุวัฒน (2553: 20) กลาววา การประเมิน หมายถึง กระบวนการใชดุลย

พินิจ และ/หรือคานิยมและขอจํากัดตาง ๆ ในการพิจารณาตัดสินคุณคาของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง โดยการ

เปรียบเทียบผลท่ีวัดไดกับเกณฑท่ีกําหนดไว 

 ดารุณี  สุวรรณชาตรี (2556: 7) กลาววา การประเมิน หมายถึง กระบวนการรวบรวม

ขอมูลและนําขอมูลท่ีไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑ และตัดสินใจใหคุณคาตอขอมูลท่ีไดวาส่ิงนั้น ดี เลว 

เหมาะสม ไมเหมาะสม ถูกตอง ไมถูกตอง 

0 พักตรพิไล  วงศละ (2560: 35) กลาววา การประเมิน หมายถึง กระบวนการการท่ีจะ

ตัดสินคุณคาของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งไดมาจากการวัดโดยอาศัยวิธีการท่ีมีระบบแผนในการ

รวบรวมขอมูลสารสนเทศตาง ๆ แลวนําผลนั้นมาเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดไว เพื่อทําการ

ประเมินหรือตัดสินวากิจกรรมนั้นมีผลเปนอยางไรดีหรือไมดี เหมาะสมหรือไมเหมาะสม 
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0 เอกชัย  ศรีวิไล (2560: 56) กลาววา 0การประเมิน หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณคาของ

ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง โดยนําผลการวัดมาเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดไวและสามารถนําผลการประเมินไปใชในการ

ตัดสินใจเพื่อวางแผนการดําเนินงานในครั้งตอไป 

 จากความหมายของการประเมินท่ีนักการศึกษาหลายทานใหไวมีความสอดคลองไปทาง

เดียวกัน พอจะสรุปไดวา การประเมิน หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ เพื่อนําไปใชในการพัฒนา

ตัดสินใจปรับปรุง เปล่ียนแปลงการดําเนินโครงการใหเหมาะสม เพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

 2. ความหมายของการประเมินโครงการ 

 สุวิมล วองวาณิช (2551: 57-58) กลาววา การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการท่ี

ทําใหทราบถึงสัมฤทธิ์ผลของโครงการ ขอมูลท่ีไดจากการประเมินโครงการเปนตัวชวยในการตัดสินใจ

วา โครงการดังกลาวนั้นสมควรไดรับการขยายงาน สนับสนุนใหคงอยูตอไปหรือสมควรระงับการ

ดําเนินการ การประเมินจะตองใหไดขอมูลท่ีชวยผูบริหารตัดสินใจในการเลือกหนทางปฏิบัติในการ

แกไขปญหา ผลของการประเมินควรจะสามารถนําไปชวยปรับปรุงโครงการใหดีข้ึน 

0 สมหวัง  พิธิยานุวัฒน (2553: 117) กลาววา การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการ

ท่ีกอใหเกิดสารนิเทศในการปรับปรุงโครงการและสารนิเทศในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 พิสณุ ฟองศรี (2553: 68) กลาววา การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการตัดสิน

คุณคาของโครงการในระยะหนึ่งระยะใดหรือทุกระยะ โดยนําสารสนเทศจากการวัดมาเปรียบเทียบกับ

เกณฑท่ีกําหนดไว เพื่อตัดสินใจจัดทําโครงการ ทดลองหรือนํารองปรับเปล่ียนระงับ ขยายผล หรือ

ยกเลิกโครงการ 

0 เชาว  อินใย (2553: 3) กลาวถึงการประเมินโครงการไววา การประเมิน หมายถึง 

กระบวนการพิจารณาตัดสินคุณคาของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง มีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด โดยนํา

สารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดพเพื่อชวยในการตัดสินใจ ตีคาผลการ

ดําเนินการนั้น ๆ วาบรรลุวัตถุประสงคหรือไม ใชเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการ สวนคําวา 

โครงการ หมายถึง สวนยอยสวนหนึ่งชองแผนงาน ซึ่งประกอบดวย ชุดของกิจกรรมท่ีจัดข้ึนอยางมี

ระบบ มีการกําหนดทรัพยากรในการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงานไวอยางชัดเจน โดยออกแบบมา

เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามตองการ 

 ณัฐพงค  เตจะนัง (2558: 9) กลาววา การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการ

รวบรวมและวิเคราะหขอมูลของการดําเนินโครงการเพื่อใหทราบวาโครงการนั้นบรรลุผลตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหาหรืออุปสรรคอยางไร เพื่อจะไดเปนขอมูลในการปรับปรุง

โครงการตอไป 
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  พักตรพิไล  วงศละ (2560: 37) กลาววา การประเมินผลโครงการ หมายถึง กระบวนการ

เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหพิจารณาขอมูลต ลอดจนการเตรียมขอมูลท่ีเปนประโยชนเพื่อใชใน

การตัดสินใจในการกําหนดคุณคาการดําเนินงานของโครงการ เพื่อทราบจุดเดน จุดดอยของโครงการ

วาตรงกับวัตถุประสงคของแผนงานหรือโครงการ เปนไปตามหลักการและข้ันตอนตาง ๆ ท่ีไดกําหนด

ไวหรือไม มีปญหาและอุปสรรคอะไรบาง มีผลกระทบท่ีเกิดจากโครงการอยางไรบางเกิดประโยชน

มากนอยเพียงใด เพื่อท่ีใชในการตัดสินใจวาจะดําเนินการตอหรือยุติโครงการนั้น 

0 เอกชัย  ศรีวิไล (2560: 68) กลาววา การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการรวบรวม

และวิเคราะหขอมูลของการดําเนินโครงการ และพิจารณาบงช้ีใหทราบถึงจุดเดนหรือจุดดอยของ

โครงการนั้นอยางเปนระบบแลวตัดสินใจวาจะปรับปรุงแกไขโครงการนั้นเพื่อดําเนินการตอ หรือยุติ

โครงการนั้นเสีย 

 แคทซ (Katz, 1978: 27)  ใหความหมายของการประเมินโครงการวา เปนกระบวนการใน

การพิจารณาวิเคราะหถึงคุณลักษณะและคุณภาพของโครงการ 

 รุทแมน (Rutman, 1982: 59-60) ใหความหมายของการประเมินโครงการวา หมายถึง         

การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร หรือวิธีการวิจัยเพื่อหาขอมูลท่ีเปนจริงและมีความเช่ือถือไดของ

โครงการ แลวพิจารณาตัดสินวา โครงการนั้นบรรลุถึงวัตถุประสงคหรือไมและดวยคุณภาพของ

ความสําเร็จนั้นเปนเชนใด 

 รอสซี่ และฟรีแมน (Rossi & Freeman, 1982: 14) ใหความหมายของการประเมิน

โครงการวา หมายถึง แบบแผนในการกํากับควบคุมการดําเนินการและการประเมินคุณคาประโยชน

ของโครงการ 

 ซัชแมน (Suchman, 1990: 93) ใหความหมายของการประเมินโครงการวา หมายถึง           

การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือใชเทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร เพื่อหาขอมูลท่ีเปนจริง

และเช่ือถือไดเกี่ยวกับโครงการ เพื่อการตัดสินใจวา โครงการดังกลาวดีหรือไมดีอยางไร หรือเปนการ

คนหาวา ผลของกิจกรรมท่ีวางไวในโครงการประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือความมุงหมาย

ของโครงการหรือไม 

 สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam, 1990: 159) ใหความหมายของการประเมินโครงการวา  

เปนกระบวนการบรรยาย เก็บรวบรวมขอมูลกับเปาหมายการวางแผน การดําเนินการและผลกระทบ 

เพื่อนําไปเปนแนวทางการตัดสินใจ เพื่อสรางความนาเช่ือถือและเพื่อสงเสริมใหเกิดความเขาใจใน

สถานการณของโครงการ 

 จากความหมายของการประเมินโครงการท่ีนักการศึกษาหลายทานใหไวมีความสอดคลอง

ไปทางเดียวกัน พอจะสรุปไดวา การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล 

วิเคราะหขอมูลจากกิจกรรมหรือการปฏิบัติการของโครงการ โดยมีวิธีการศึกษาอยางเปนระบบ                 
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เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติกิจกรรมกับเปาหมายท่ีกําหนดไววา บรรลุวัตถุประสงคหรือไม                             

ปรับ ลด เพิ่ม หรือขยายโครงการตอไป 

 3. ประเภทของการประเมินโครงการ 

 0สมคิด พรมจุย (2550: 38-41) ไดช้ีใหเห็นถึงประเภทของการประเมินวามีอยู 3 ลักษณะ 

ดังนี้ 

 1. แบงตามจุดมุงหมายของการประเมิน แบงได 2 ประเภท คือ 

  1.1 การประเมินเพื่อการปรับปรุง บางครั้งเรียกวาการประเมินความกาวหนา (Formative 

Evaluation) 

  1.2 การประเมินเพื่อสรุปผล เรียกวา การประเมินรวมสรุป (Summative Evaluation) 

 2. แบงตามหลักยึดในการประเมิน แบงเปน 2 ประเภท คือ 

  2.1 การประเมินโดยยึดวัตถุประสงคเปนหลัก (Goal-Based evaluation) เปนการ

ประเมินท่ีวาทําไดบรรลุของโครงการหรือไม โดยทราบกอนประเมินวาโครงการนี้มีวัตถุประสงค

อะไรบาง 

  2.2 การประเมินท่ีอิสระไมยึดวัตถุประสงคของโครงการ (Goal-Free evaluation) 

เปนการประเมินผลท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดโดยไมทราบวัตถุประสงคของโครงการนี้มีอะไรบาง 

 3. แบงตามลําดับเวลาท่ีประเมิน มีรายละเอียด ดังนี้ 

  3.1 ประเมินกอนเริ่มโครงการ (Pre-evaluation) เปนการประเมินท่ีมีจุดมุงหมายเพื่อ

ตัดสินใจเลือกโครงการตรวจสอบความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของการวางแผนการดําเนิน

โครงการ ความเปนไปไดของโครงการในการนําโครงการไปปฏิบัติ คุณภาพของโครงการ รวมท้ัง

ตรวจสอบโอกาสท่ีโครงการนั้นจะประสบความสําเร็จตามเปาหมาย การประเมินกอนเริ่มโครงการมี

ความเช่ือบนพื้นฐานท่ีวา ถาตัวโครงการนั้นไดรับการประเมินวามีความเหมาะสม สมเหตุสมผลมีความ

จําเปน คุณภาพดี มีความเปนไปไดโอกาสท่ีโครงการจะประสบความสําเร็จก็ยอมสูง 

  3.2 การประเมินในระหวางการดําเนินการ  (Implementation Evaluation or 

Process Evaluation) เปนการประเมินการดําเนินงานเมื่อนําโครงการท่ีวางแผนไวไปปฏบัิติ ท้ังนี้เพื่อ

ศึกษาถึงการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไวหรือไม กิจกรรมใดทําไดหรือทําไมได เพราะเหตุใด 

จุดเดน จุดดอย มีปญหาและอุปสรรคอะไรบาง การประเมินกระบวนการดําเนินโครงการนั้น พยายาม

ตอบคําถามวาทําไมจึงเกิดปญหา อุปสรรคหรือไมเกิดปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการถาเกิด

ปญหาจะไดดําเนินการปรับปรุงการดําเนินโครงการโดยตรง 

0  3.3 การประเมินหลังการดําเนินการ เปนการประเมินเพื่อตอบคําถามวา โครงการ

ประสบผลสําเร็จตามแผนท่ีวางไวหรือไม ผลจากโครงการจะบรรลุวัตถุประสงคของโครงการหรือไม 
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ผลการดําเนินงานคุมคาหรือไม การประเมินในลักษณะนี้จะเปนการประเมินผลท่ีเกิดข้ึนโดยเทียบกับ

วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยแบงการประเมินงานออกเปน 2 ข้ันตอน คือ 

   3.3.1 ประเมินทันทีท่ีส้ินสุดโครงการ 

   3.3.2 การติดตามผลตอมาโดยเฉพาะการประเมินผลกระทบของโครงการท่ีตอง

อาศัยการท้ิงชวงระยะเวลาหนึ่ง เชน 1-2 ป เปนตนไปในการเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ ท่ีไดประเมินไว 

ต้ังแตการดําเนินงานโครงการจนถึงส้ินสุดโครงการ อาจจะเรียกการประเมินลักษณะนี้ว า              

การประเมินผลสรุป 

 แพ็ตตัน (Patton, 2004: 277) ไดแบงประเภทการประเมินตามเกณฑมิติการประเมินไว 

4 ประเภท คือ 

 1. ตามวัตถุประสงคแบงไดเปนการประเมินความกาวหนาประเมินผลสรุปและประเมิน

เพื่อการพัฒนา 

 2. ตามขอมูลแบงไดเปนขอมูลเชิงปริมาณ คุณภาพและแบบผสม 

 3. ตามการประเมินแบงไดเปนเชิงธรรมชาติ และเชิงทดลองหรือเชิงระบบ 

 4. ตามจุดเนนท่ีประเมินแบงไดเปนการประเมินกระบวนการ ผลลัพธผลกระทบการ

วิเคราะหคาใชจายกับผลตอบแทน และการวิเคราะหตนทุนกับประสิทธิผล 

 สตัฟเฟลบีม และเว็บสเตอร (0Stufflebeam and Webster, 2007: 5) อธิบายวาโดยปกติ

มนุษยจะประเมินการกระทําและประสบการณในอดีตเพื่อรักษาไวซึ่งการกระทําท่ีดีหรือเพื่อใหไดรับ

ความพอใจมายิ่งข้ึน โดยการปรับปรุงการกระทําในอนาคตใหดีข้ึน การประเมินในท่ีนี้หมายถึง              

การพิจารณาและการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณคา ความสําคัญ ปริมาณ ระดับ หรือสภาพของบางส่ิง

บางอยางไดจําแนกประเภทของการประเมินเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

 1. การประเมินท่ีเทียมกัน (Postcode Evaluation) ไดแก การประเมินผลใหคุณคา

ทางบวกหรือลบตอวัตถุประสงคหรือเรื่องท่ีศึกษา โดยไมคลองจองกับคุณคาท่ีแทจริงของเรื่องนั้น

แบงเปน 2 ประเภทยอย ๆ ไดแก แบบท่ีถูกการเมืองควบคุม (ประเมินเพื่อรับเพิ่มหรือรักษาอิทธพิล

อํานาจหรือเงินตรา) และแบบท่ีเกี่ยวของกับการเมือง (ประเมินเพื่อใหเกิดภาพพจนท่ีดีตอเรื่องนั้น) 

 2. การประเมินกึ่งจริง (Quasi Evaluation) ไดแก การประเมินท่ีอาศัยคําถามท่ีฉพาะ

เจาะจง วิธีการประเมินมีระบบพอสมควร แตอาจไมไดวัดคุณคา แบงได 5 ประเภทยอย ๆ ไดแก             

แบบท่ีเปนปรนัย แบบอิงหลักการคุมคา (การลงทุนกับผลท่ีไดรับ) แบบวิจัยเชิงทดลอง แบบท่ีมี

โปรแกรมการตรวจสอบ และแบบท่ีมีระบบขอมูลจัดการ 

 3. การประเมินท่ีแทจริง (True Evaluation) ไดแก การประเมินท่ีมุงศึกษา 0คุณคาเรื่อง 

นั้น ๆ หรือส่ิงนั้น ๆ แบงเปน 6 ประเภทยอย ๆ ไดแก การใหเครดิตหรือประกาศนียบัตร การศึกษา 
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เพื่อนโยบาย การศึกษาเพื่อการตัดสินใจ การศึกษาในดานผูบริโภค (เพื่อการบริการ) การศึกษาโดยใช

ลูกคาเปนศูนยกลาง (คุณคาของกิจกรรม) และการศึกษาโดยมีผูทรงคุณวุฒิ 

 จากท่ีกลาวมาเกี่ยวกับประเภทของการประเมินโครงการ สรุปไดวา ประเภทของการ

ประเมินโครงการ แบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ 0แบงตามจุดมุงหมายของการประเมิน แบงได 2 

ประเภท คือ (1) การประเมินเพื่อการปรับปรุง บางครั้งเรียกวาการประเมินความกาวหนา (2) การ

ประเมินเพื่อสรุปผล เรียกวา การประเมินรวมสรุป 2) แบงตามหลักยึดในการประเมิน แบงเปน 2 

ประเภท คือ (1) การประเมินโดยยึดวัตถุประสงคเปนหลัก (2) การประเมินท่ีอิสระไมยึดวัตถุประสงค

ของโครงการ 3) แบงตามลําดับเวลาท่ีประเมิน แบงได 3 ประเภท คือ (1) ประเมินกอนเริ่มโครงการ 

(2) การประเมินในระหวางการดําเนินการ (3) การประเมินหลังการดําเนินการ 

 4. ความสําคัญและประโยชนของการประเมินโครงการ 

 0สมคิด พรมจุย (2550: 37) กลาววา การประเมินมีความสําคัญอยางยิ่งตอการวางแผน

และบริหารโครงการ ดังนี้ 

0 1. ชวยใหขอมูลและสารสนเทศตาง ๆ เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน

งานและโครงการ ตรวจสอบความพรอมของทรัพยากรตาง ๆ ท่ีจําเปนในการดําเนินโครงการตลอดจน

ตรวจสอบความเปนไปไดในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 

0 2. ชวยกําหนดวัตถุประสงคของโครงการมีความชัดเจน 

0 3. ชวยจัดหาขอมูลเกี่ยวกับความกาวหนา ปญหา และอุปสรรคของการดําเนินโครงการ 

0 4. ชวยใหขอมูลเกี่ยวกับความสําเร็จ และความลมเหลวของโครงการเพื่อนําไปใชในการ

ตัดสินใจ และวินิจฉัยวาจะดําเนินการโครงการใชวงตอไปหรือไม จะยกเลิกหรือขยายการดําเนินงาน

ตอ 

0 5. ชวยใหขอมูลท่ีบงถึงอิทธิพลของการดําเนินโครงการวาเปนอยางไร คุมคา 

0 6. เปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานโครงการ เพราะการประเมินโครงการดวยตนเองจะทําให

ผูปฏิบัติงานทราบผลการดําเนินงาน จุดเดน จุดดอยและนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนา

โครงการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี (2551: 93-95) ไดกลาวถึงประโยชนของการประเมินโครงการ

ตาง ๆ ไวดังนี้ 

 1. เปนเครื่องมือของการรับรองคุณภาพในการบริการ ถึงแมจะไมสามารถประกัน

ผลสัมฤทธิ์ข้ันสูงสุดของโครงการได 

 2. ชวยใหผูสนับสนุนดานเงินลงทุนไดรับทราบปญหา หรืออุปสรรคในการดําเนินงานของ

โครงการ โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษจากสภาพการณท่ีเปนจริง 

 3. ชวยใหไดขอมูลสารสนเทศท่ีมีคุณคาสําหรับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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 4. ชวยช้ีใหเห็นความสําคัญของแตละโครงการตามลําดับกอนหลัง โดยสามารถจะทราบ

ไดวา โครงการใดมีความจําเปนเรงดวนกวากัน 

 5. ชวยใหไดขอมูลยอนกลับจากผูรับบริการ ขอมูลประเภทนี้ทําใหทราบถึงขอจํากัดและ

ปญหาตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อนํามาปรับปรุงโครงการ 

 6. ชวยใหทราบถึงผลผลิตของโครงการท้ังในดานท่ีพึงประสงค และไมพึงประสงคควบคู

กันไป 

0 เชาว  อินใย (2553: 12) ไดอธิบายความสําคัญของการประเมินโครงการไววา การ

ประเมินโครงการเปนสวนหนึ่งของการวิจัย เปนกระบวนการท่ีมีระบบเพื่อคนหาขอเท็จจริงหรือ

กฎเกณฑตาง ๆ ท้ังยังเปนกระบวนการท่ีมีระบบเพื่อตัดสินความสําเร็จของโครงการอีกดวย การ

ประเมินโครงการเปนการดําเนินงานท่ีไมใชความพยายามในการสรางทฤษฎีหรือพัฒนาองคความรู

ทางสังคมศาสตร การประเมินโครงการท่ีนํามาใชในทางสังคมศาสตรนั้น เปนการเตรียมสารสนเทศ

เพื่อใชในการปรับปรุงโครงการทางสังคม เหตุผลประการสําคัญท่ีจําเปนตองประเมินโครงการก็คือ มี

ทางเลือกในการดําเนินโครงการไดมากมายท่ีจะทําใหการดําเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 

จึงจําเปนตองประเมินโครงการวา ประสบความสําเร็จหรือไม 

 พิสณุ ฟองศรี (2553: 36) กลาววาความสําคัญของโครงการตองทําเปนระบบ ซึ่งมี

ความสําคัญ และจะชวยใหบรรลุจุดมุงหมายไดดังนี้ 

 1. เปนแนวทางหรือวิธีการท่ีจะนําไปสูปรากฏการณท่ีตองการจะใหเกิดข้ึนในอนาคต

อยางมีระบบ โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย และกิจกรรมตาง ๆ ไว 

 2. ทําใหการกําหนดลําดับช้ันของกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะตองทําใหตอเนื่องสอดคลองกัน

อยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากรตาง ๆ และมีประสิทธผิลได 

 3. ทําใหเกิดการประสานระหวางผูปฏิบัติงานหรือหนวยงานปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ ไมให 

กิจกรรมบางอยางขาดหายไปหรือซ้ําซอนกัน 

 4. ทําใหเกิดการประเมินผลอยางมีข้ันตอน และมีคุณภาพท่ีดี ทําใหไดสารสนเทศจากการ

ประเมินท่ีเปนประโยชน 

0 สุภาพ  ธีรทวีวัฒน (2554: 23) กลาววา การประเมินโครงการมีความสําคัญ ดังนี้ 

0 1. ทําใหเกิดระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะผลยอนกลับ จะชวยใหเกิดแผน

ท่ีมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

0 2. ทําใหไดงานหรือโครงการท่ีเหมาะสม มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติและเกิดผลตาม

เปาหมาย 

0 3. กระตุนใหผูปฏิบัติมีความกระตือรือรน มีความเอาใจใสและระมัดระวังในการ

ปฏิบัติงานอยูเสมอ 
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0 4. ทําใหทราบความสําเร็จ ปญหา หรืออุปสรรค เพื่อจะไดสงเสริม แกไข ปรับปรุง ให

เปนไปตามวัตถุประสงค และเปาหมายหรือสถานการณท่ีเปล่ียนไป 

  ศิริกาญจน  งาชาง (2560: 9) กลาวถึงประโยชนของการประเมินโครงการ  ไวดังนี ้

 1. ชวยใหไดขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เกี่ยวกับโครงการท่ีนํามาใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับ

การกําหนดโครงการการตรวจสอบความพรอมของทรัพยากรตาง ๆ ท่ีจําเปนตองใชในการดําเนิน

โครงการ ตลอดจนความเปนไปไดในการจัดทําโครงการ 

 2. ชวยใหทราบขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคในการ

ดําเนินโครงการซึ่งนํามาใชในการตัดสินใจเพื่อการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงแกไขการดําเนินโครงการ

ใหเปนไปตามทิศทางท่ีตองการ 

 3. ชวยใหไดขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสําเร็จและความลมเหลวของโครงการท่ี

นํามาใชในการตัดสินใจและวินิจฉัยวาจะดําเนินโครงการในชวงตอไปอยางไร ยกเลิกหรือปรับขยาย

การดําเนินโครงการตอไปอีก 

 4. ชวยใหไดขอมูลสารสนเทศท่ีบงบอกถึงประสิทธิภาพของโครงการวาเปนอยางไรคุมคา

กับการลงทุนหรือไม 

 5. ชวยใหเกิดการเสริมแรงสรางพลังจูงใจใหกับผูปฏิบัติงานในโครงการเมื่อทราบ

ผลสําเร็จจุดเดนหรือจุดดอยของโครงการ โดยจะมุงเนนปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินโครงการใหมี

คุณภาพและมาตรฐานสูงข้ึน ซึ่งจะเกิดคุณคาและประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการหรือองคกร 

 จากท่ีกลาวมาเกี่ยวกับความสําคัญและประโยชนของการประเมินโครงการของนักวิชาการ 

สรุปไดวา การประเมินโครงการชวยใหเห็นแนวทางหรือกรอบความคิดในการประเมิน ชวยใหการ

กําหนดวัตถุประสงคของการประเมินมีความคมชัด และครอบคลุมมากยิ่งข้ึน ชวยใหกําหนดตัวแปร

หรือประเด็นสําคัญในการประเมินไดอยางชัดเจน และเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานโครงการ พัฒนา

งานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 5. ข้ันตอนการประเมินโครงการ 

 สมคิด พรมจุย (2550: 102) ในการประเมินโครงการซึ่งถือเปนการวิจัยรูปแบบหนึ่งมี
กระบวนการดําเนินการประเมิน ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี ้
 1. ประเมินอะไร:  การวิเคราะหโครงการท่ีมุงประเมนิ 
 2. ทําไมจึงตองประเมิน: หลักการและเหตุผลของการประเมิน 
 3. ประเมินเพื่ออะไร: กําหนดวัตถุประสงคของการประเมิน 
 4. มีแนวคิดทฤษฎีอะไรบาง: ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและแนวทางการประเมิน 
 5. จะประเมินไดอยางไร: การออกแบบการประเมิน 
 5.1 กําหนดรูปแบบการประเมิน 
 5.2 กําหนดประเภทของตัวแปรหรือขอมูลหรือตัวช้ีวัด 
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 5.3 กําหนดแหลงขอมูล/ผูใหขอมูล 
 5.4 กําหนดเครื่องมือ/วิธีการท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 5.5 กําหนดแนวทางการวิเคราะหขอมูล 
 5.6 กําหนดเกณฑการประเมิน 
 6. เครื่องมือท่ีใชในการประเมินมีอะไรบาง: เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

 7. จะเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการใด: การเก็บรวบรวมขอมูล 

 8. จะสรุปขอมูลใหมีความหมายไดอยางไร: การวิเคราะหขอมูล 

 9. จะนําผลการประเมินไปใชไดอยางไร: รายงานผลการประเมิน 

 ในการดําเนินงานข้ันตอนท่ี 1 ถึง 5 เมื่อเสร็จส้ินถึงข้ันตอนท่ี 5 ผลลัพธของงานท่ี               

นักประเมินได คือ เคาโครงการประเมิน (Evaluation Proposal) หรือแผนการประเมินโครงการ                    

ซึ่งอยูในสภาพพรอมท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติจริงตอไป 

 พิสณุ  ฟองศรี (2553: 9-10) กลาววา การประเมินผลโครงการมีข้ันตอนสําคัญ 9 ข้ันตอน 

เชนเดียวกับการประเมินส่ิงอื่น ๆ โดยอาจมีรายละเอียดแตกตางกันบาง ดังนี้ 

 1. การศึกษาวิเคราะหโครงการ ในข้ันตอนนี้ ผูประเมินตองศึกษาโครงการท่ีจะประเมิน

อยางละเอียดเชนเดียวกับการประเมินส่ิงอื่น ๆ โดยศึกษาไดจากเอกสารท่ีเปนตัวโครงการ ผูเกี่ยวของ

หรือแผนตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง วัตถุประสงค เปาหมาย กิจกรรม การติดตามประเมินผล และ

ตัวช้ีวัดความสําเร็จตาง ๆ ของโครงการ (ถามี) 

 2. ศึกษารูปแบบหรือแนวทางการประเมิน ข้ันตอนนี้ก็ เชนเดียวกัน เพียงแตการ

ประเมินผลโครงการจะเนนนําสารสนเทศไปใชในการตัดสินใจอนาคตโครงการวา เลิก หยุด 

ดําเนินการตอปรับ ขยาย ฯลฯ ดังนั้น ควรคํานึงถึงขอสรุปท่ีชัดเจนวา รูปแบบหรือแนวทางการ

ประเมินใดท่ีไดขอสรุปชัดเจนกวา โดยผูประเมินควรใหขอเสนอแนะหรือทางเลือกหรือพิจารณา

รวมกับผูตองการใชสารสนเทศจากการประเมินหรือผูเกี่ยวของ 

 3. กําหนดวัตถุประสงคหรือประเด็นการประเมิน ข้ันตอนนี้ก็เชนเดียวกันเพียงแตการ

ประเมินตองเนนผลท่ีได ท้ังผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบท้ังทางตรงและทางออม โดยแนวทางท่ีกําหนด

ประเด็นการประเมินก็ไดจากองคประกอบตาง ๆ ของโครงการ รูปแบบการประเมิน วัตถุประสงค

โครงการ ผูเกี่ยวของและประสบการณผูประเมินเชนกัน 

 4. การกําหนดขอบเขตการประเมิน การประเมินผลโครงการสามารถประเมินเฉพาะสวน 

เชน ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบทางตรงและทางออม ประสิทธิภาพ หรือจะประเมินท้ังหมดก็จะได

สารสนเทศครอบคลุมมากข้ึน ในขณะเดียวกันก็ตองใชทรัพยากรในการประเมินมากข้ึนดวย 

 5. การพัฒนาตัวช้ีวัด กําหนดเกณฑและคาน้ําหนัก ดําเนินการไดเชนเดียวกับหัวขอการ

ประเมินความกาวหนาในการดําเนินโครงการ แตในท่ีนี้จะเนนผล ดังนั้น ตัวช้ีวัดก็จะเปนองคประกอบ
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ยอยของผลในระดับตาง ๆ และควรกําหนดเกณฑในการประเมินตามแนวทางตาง ๆ ท่ีกลาวมาแลว

เพื่อความสะดวกในการตัดสินใจอนาคตโครงการ 

 6. การออกแบบหรือกําหนดกรอบแนวคิดการประเมิน เชนเดียวกับหัวขอการประเมิน

ความกาวหนาในการดําเนินโครงการ 

 7. การสรางและพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล  เชนเดียวกับหัวขอการประเมิน

ความกาวหนาในการดําเนินโครงการ 

 8. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล เชนเดียวกับหัวขอการประเมินความกาวหนาในการ

ดําเนินโครงการ แตเนื่องจากมีการเนนผลของโครงการถาตองการความชัดเจนอาจตองใชสถิติ             

ในการทดสอบความแตกตางของผลระหวางกอนและหลังฝกอบรม โดยอาจใชการทดสอบท่ีแบบกลุม

ไมอิสระ 

 9. การเขียนรายงานการประเมินในข้ันตอนสุดทายนี้ เนื่องจากเปนการประเมินเมื่อส้ินสุด

โครงการอาจจะมีเวลาเพียงพอ รวมท้ังผลการประเมินจะตองใชตัดสินใจท่ีมีความสําคัญ คืออนาคต

โครงการมากกวาการประเมินความกาวหนาในการดําเนินโครงการ จึงควรเขียนรายงานการประเมิน

เต็มรูปแบบและเอื้อตอการตัดสินใจท่ีสําคัญดังกลาว 

0 ไพรัช บวรสมพงษ 0 ( 02554: 47) กลาววา การประเมินโครงการเปนกระบวนการท่ีตอง

กระทําอยางมีข้ันตอนสอดคลองกับสภาพแวดลอมของโครงการ ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 7 ข้ันตอน 

ไดแก  

0 1. การกําหนดวัตถุประสงคท่ีจะประเมิน หมายถึง เปนการกําหนดเปาหมายหรือส่ิงท่ี

ตองการประเมิน ซึ่งวัตถุประสงคของโครงการ เนื่องจากผลท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการมีหลาย

ลักษณะ หลายระดับ 

0 2. การเลือกวัตถุประสงคท่ีตองการจะวัด ซึ่งจะเกี่ยวของกับระยะเวลาของการวัด เชน 

การวัดผลเฉพาะหนา ระยะส้ัน หรือการวัดผลระยะยาว ความยั่งยืนของโครงการ และงบประมาณท่ี

อาจจะเปนขอจํากัดในการประเมินผลโครงการระยะยาวได 

0 3. การเลือกเครื่องมือในการประเมิน และกระบวนการในการประเมินผลโครงการ 

หมายถึง การกําหนดเนื้อหาการประเมินใหตรงกับเจตนารมณของการประเมินโดยการสรางเครื่องมือ

เพื่อท่ีจะใชในการประเมินผล 

0 4. การเลือกกลุมตัวอยาง หมายถึง ผูท่ีเปนกลุมตัวแทนหรือกลุมผูท่ีไดรับประโยชนจาก

โครงการท้ังหมด และอาจรวมถึงกลุมผูไดรับประโยชนทางออกจากการดําเนินโครงการ 

0 5. การเลือกเทคนิคการวิเคราะหขอมูล ข้ึนอยูกับลักษณะของโครงการวาเปนอยางไร เชน 

โครงการท่ีมีลักษณะเปด-ปด 
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0 6. การเขียนรายงานสรุปและขอเสนอแนะ เปนการนําเสนอถึงสารสนเทศขอคนพบอัน

เกิดจากการดําเนินโครงการเพื่อใชในการตัดสินใจ 

  เชาว  อินใย (2553: 17-19) ไดจําแนกข้ันตอนของการประเมินโครงการ ออกเปน 6 

ข้ันตอน ดังนี ้

 ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับโครงการ กอนทําการประเมินโครงการ            

ผูประเมินจะตองศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับโครงการ เชน โครงการท่ีเสนอขออนุมัติ ถาเปนโครงการ

นํารองก็ควรศึกษาเอกสารรายงานความกาวหนาของโครงการ หรือถามีรายงานผลการประเมิน

โครงการฉบับสมบูรณ ก็ควรนํามาศึกษา จะทําใหผูประเมินไดเขาใจความเปนมาของโครงการ 

สภาพแวดลอม วัตถุประสงค ตลอดจนกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งจะทําใหผูประเมินสามารถกําหนดประเด็น

การประเมินและตัวช้ีวัดตอไปได 

 ข้ันตอนท่ี 2 การกําหนดวัตถุประสงคของการประเมิน ในข้ันตอนนี้ผูประเมินจะตองตอบ

คําถามใหไดวา จะประเมินโครงการอะไร ประเมินทําไม เพื่อใคร หรือใครเปนผูใชผลการประเมิน

ขอมูลท่ีจะตอบคําถามเหลานี้ไดมาจากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับโครงการสัมภาษณผูรับผิดชอบ

โครงการ ผูสนับสนุนโครงการ 

 ข้ันตอนท่ี 3 การกําหนดขอบเขตของการประเมิน เปนข้ันตอนท่ีสําคัญอีกข้ันตอนหนึ่งท่ี

จะทําใหการประเมินโครงการสามารถดําเนินการได และบรรลุเปาหมายท่ีตองการ โดยพิจารณาจาก

พื้นท่ีท่ีจะทําการประเมิน หนวยงานท่ีตองการติดตาม บุคคลท่ีผูประเมินตองสัมภาษณ เปนตน  

 ข้ันตอนท่ี 4 การพิจารณากําหนดตัว บงช้ีและแหลงขอมูล การกําหนดตัวบงช้ีในการ

ประเมินสามารถกําหนดไดจากวัตถุประสงคของโครงการ หรือจากตัวแบบการประเมินเชิงทฤษฎี เชน 

การกําหนดตัวบงช้ีจากรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model หรืออาจจะพิจารณาจากความ

คาดหวังของผูใชผลการประเมินก็ได ตัวบงช้ีมีท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 ข้ันตอนท่ี 5 การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลทําไดท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ท้ังนี้ข้ึนอยูกับขอมูลท่ีผูประเมินเก็บรวบรวมมา  

 ข้ันตอนท่ี 6 การสรุปผลการประเมิน การสรุปผลการประเมินโครงการ ผูประเมินควรเนน

ประเด็นท่ีสําคัญดังนี้ คือ ผลผลิตจากโครงการ ปญหา และขอจํากัดของการดําเนินโครงการ

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงโครงการ 

 จากท่ีกลาวมาเกี่ยวกับข้ันตอนของการประเมินโครงการ สรุปไดวา การกําหนดข้ันตอน

หรือกระบวนการประเมินนั้นทําใหผูประเมินสามารถกําหนดจุดเริ่มตน กระบวนการ ดําเนินการโดยใช

เวลาและทรัพยากรตาง ๆ จนถึงจุดส้ินสุดหรือจุดมุงหมายของโครงการ 
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รูปแบบการประเมินโครงการ 

 สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ (2547: 72-86) และ ศิริชัย กาญจนวาสี (2552: 104-129) ไดอธิบาย

รูปแบบของการประเมินไว 32 รูปแบบ ดังนี ้

 1. รูปแบบการวิเคราะหระบบ (System Analysis Model)  รูปแบบการประเมินนี้ใชเทคนิค 

PPBS (Planning Programming and Budgeting System)  ซึ่งมีแนวคิดมาจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร

มาใชในหนวยงานของทางรัฐบาล เพื่อใหไดผลผลิตสูงสุดเช่ือวาปจจัยนําเขา (Input)  กระบวนการ 

(Process) และผลผลิต (Output)  มีความสัมพันธกันสามารถวัดผลไดในเชิงปริมาณ การประเมินตาม

รูปแบบนี้นิยมใชการทดลองเชนเดียวกับการวิจัยเชิงทดลอง มีการออกแบบกลุมการทดลองและกลุม

ควบคุม เพื่อหาขอมูลเชิงสาเหตุระหวางปจจัยเบ้ืองตนและผลผลิต รวมท้ังสรุปผลท่ีไดวาบรรลุ

เปาหมายหรือไม ตลอดจนเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับส่ิงประเมินอื่น ๆ ท่ีมีลักษณะเดียวกันใน

ประเด็นผลผลิตวาเปนไปตามท่ีคาดหมายหรือไมเพียงใด โดยใชเกณฑการส้ินเปลืองทรัพยากรนอย

ท่ีสุด 

 2. รูปแบบการวิเคราะหคาใชจาย (Cost Related Analysis Model) รูปแบบการประเมิน

แบบนี้ประยุกตการวิเคราะหคาใชจายในทางเศรษฐศาสตรมาใชในการประเมินโดยมีเทคนิคในการ

วิเคราะหท่ีสําคัญ คือ การวิเคราะหคาใชจายกับประสิทธิผลท่ีไดรับ (Cost Effectiveness Analysis) 

และการวิเคราะหกับผลตอบแทนในรูปของตัวเงิน (Cost Benefit Analysis) เพื่อใหแนใจวา ทางเลือก

นั้นมีคาใชจายภายใตวงเงินท่ีมีอยู 

 3. รูปแบบเพิรท (Program Evaluation and Review Techniques Model) การประเมิน 

ในรูปแบบนี้ใชเทคนิคการทบทวนและการประเมินการจัดกิจกรรมโครงการหรือองคกร เพื่อใหผลการ

ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด โดยอาศัยการสรางแผนผังการดําเนิน

กิจกรรมตามข้ันตอนและปริมาณ เวลาท่ีใชในแตละกิจกรรมสําหรับหาเสนทางการดําเนินกิจกรรมท่ี

วิกฤต โดยใหความสําคัญตอเสนทางวิกฤตเพื่อใหงานบรรลุเปาหมายและเสร็จทันกําหนดเวลา อาจพูด

ไดวาหลายรูปแบบการประเมินแบบนี้ เปนเทคนิควิธีในการติดตามส่ิงท่ีจะประเมินนั่นเอง 

 4. รูปแบบของรอสซ ีฟรีแมนและไวรซ (Rossi, Freeman and Wright Approach Model) 

รูปแบบการประเมินแบบนี้ใชช่ือตามช่ือของผูพัฒนาท้ัง 3 คน เปนรูปแบบอยางเปนระบบท่ีพยายาม

เนนการประเมินท่ีมีการวางแผน กําหนดวิธีการท่ีเปนมาตรฐานและชัดเจน เพื่อใหผลการประเมินมี

ความหมายเท่ียงตรงและเปนปรนัย วัตถุประสงคของการประเมินเนนท่ีการดําเนินงานว า                                           

เขาถึงกลุมเปาหมายเพียงไร เปนไปตามแผนหรือไม มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพียงไร โดยการ

ประเมินตองไดรับสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการวางแผนการติดตามควบคุมการเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดข้ึน 
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 5. รูปแบบการทดลอง (Experimental Model) รูปแบบการประเมินนี้พัฒนาโดยนักวัดผล

ทางจิตวิทยา ซึ่งนําหลักการวัดและการทดลองมาใชเปนแนวทางหนึ่งของการประเมินการประเมินจะ

เนนการออกแบบอยางรัดกุมเทาท่ีเปนไปได โดยใชแบบแผนการทดลองหรือกึ่งการทดลอง มีการเก็บ

รวบรวมขอมูลตามมาตรฐานการตัดสินผลเนนขอมูลเชิงประจักษมากกวาใชมาตรฐานหรือความรูสึก

สวนตัวและสรุปผลในรูปแบบของความสัมพันธเชิงสาเหตุ เพื่อจะไดนําผลมาใชอางอิงกับส่ิงประเมินท่ี

มีลักษณะคลายคลึงกันได 

 6. รูปแบบยึดจุดมุงหมาย (Goal - Based Model) รูปแบบการประเมินแบบนี้ยึดจุดมุงหมาย

หรือวัตถุประสงคของส่ิงท่ีประเมินเปนหลักในการประเมินความสําเร็จ วัตถุประสงคของส่ิงท่ีประเมิน 

ซึ่งสามารถนํามาเปนเกณฑมาตรฐานสําหรับการตัดสินผลสําเร็จของการดําเนินงานได ในการกําหนด

วัตถุประสงคของส่ิงท่ีประเมิน จึงตองมีความชัดเจนในรูปแบบของวัตถุประสงคของส่ิงท่ีประเมินทําให

นักประเมินวิเคราะหความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับผลลัพธท่ีเกิดข้ึน เพื่อจะเปนการตัดสิน

ผลสําเร็จของการดําเนินงานได 

 7. รูปแบบการตรวจสอบความไมสอดคลอง (Discrepancy Model) รูปแบบนี้เนนการ

ตรวจสอบความไมสอดคลองระหวางส่ิงท่ีคาดหวังและส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง เพื่อเปนการช้ีจุดเดนจุดดอย

ของการดําเนินงานโดยการบรรยายเอกสารท่ีเกี่ยวของ สังเกตการณในสนามประเมิน การบรรลุ

เปาหมายระหวางการดําเนินงานประเมินและการบรรลุเปาหมายสุดทาย นักประเมินจะตองกําหนด

กฎเกณฑมาตรฐานความสอดคลองของแตละข้ันตอนของการประเมิน 

 8. รูปแบบซิปป (Context - Input - Process - Product Model: CIPP) รูปแบบ CIPP นี้

ใชสําหรับการประเมินบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการและผลผลิต เพื่อชวยผูบริหารในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับการเลือกเปาหมายหรือจุดมุงหมายของส่ิงท่ีจะประเมิน การดําเนินงาน การกําหนดยุทธวิธี 

แผนงานและการปรับเปล่ียนยุทธวิธีแผนงานการดําเนินงานใหมีความเหมาะสม รวมท้ังการตัดสินใจ

เกี่ยวกับการปรับเปล่ียน ขยาย ยุบหรือเลิกส่ิงท่ีประเมิน โดยนักประเมินจะตองออกแบบการประเมิน

ใหสอดคลองกับสภาพการตัดสินใจท่ีจะเกิดข้ึน 

 9. รูปแบบศูนยกลางการเรียนรูดานประเมิน (Center for the Study of Evaluation 

Model) รูปแบบการประเมินนี้เนนการเสนอสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอผูบริหารโดยการประเมิน 

ประกอบดวยกิจกรรมสําคัญ คือ การประเมินความตองการของระบบ (System Assessment) 

ประเมินการวางแผนโครงการ (Program Planning) ประเมินดําเนินงานตามแผน (Implementation)  

ประเมินความกาวหนา (Progress Evaluation) และประเมินผลลัพธ (Outcome Evaluation)             

นักประเมินจะตองรวบรวมขอมูลท่ีนาเช่ือถือไดเกี่ยวกับส่ิงท่ีประเมินตรงกับความตองการของผูบริหาร 

โดยจะตองทราบวา ใครมีอํานาจในการตัดสินใจ ผูบรหิารตองการขอมูลอะไรและนักประเมินควรเปน

คนกลางท่ีไมมีสวนเกี่ยวของหรือไมมีสวนรวมกับส่ิงท่ีประเมิน 
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 10. รูปแบบการนําผลไปใชประโยชน (Utilization - Focused Approach Model) รูปแบบ

การประเมินแบบนี้ จะเนนการนําผลไปใชประโยชน โดยอาศัยบุคลิกภาพของนักประเมินไปสูการใช

ประโยชนของผลการประเมิน นักประเมินจะตองสรางความสัมพันธสวนตัวกับผูตองการใชขอมูล

โดยตรง เพื่อใหทราบแนวทางในการตัดสินใจท่ีตองการทําและใหขอมูลท่ีผูใชตองการใหตรงดวยการ

ระบุผูเกี่ยวของโดยตรงท่ีตองการใชผลการประเมิน 

 11. รูปแบบยึดผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders - Based Model) รูปแบบการประเมินนี้

ใหความสําคัญและเนนสนองความตองการของกลุมตาง ๆ (Multiple Stakeholder Groups) เชน 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย กลุมผูสนใจและเกี่ยวของกับส่ิงท่ีประเมินกลุมเหลานี้จะมีสวนรวมในข้ันตอน

ตาง ๆ ของการประเมิน การเลือกกลุมผูเกี่ยวของควรพิจารณาวา ถาเพื่อกระตุนใหไดผลการประเมิน

ไปใชประโยชน (Utilization) ควรเลือกกลุมท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจดานนโยบายและควรใหมีสวน

รวมอยางจริงจัง เชน ผูบริหารและผูท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย เปนตน 

 12. รูปแบบสนองความตองการ (Responsive Model) รูปแบบการประเมินนี้เนนสนอง

ความตองการสารสนเทศของผูท่ีสนใจใชผลการประเมิน โดยพยายามตัดสินคุณคาของการดําเนินงาน

ตามทัศนะของผูเกี่ยวของหลายฝายอยางกวางขวาง รวบรวมขอมูลดวยการสังเกตและสัมภาษณ              

ตามสภาพธรรมชาติ โดยใชนักสังเกตหลายคนสังเกตกลุมผูเกี่ยวของกลุมตาง ๆ เนนขอมูลท่ีเกี่ยวกับ

การรับรูกระบวนการและผลกระทบในดานการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยพิจารณา

องคประกอบของการประเมิน 3 สวน คือ ส่ิงนําการปฏิบัติและผลลัพธ วิธีการประเมินเนนการ

บรรยายความสัมพันธขององคประกอบตามท่ีคาดหวังและท่ีเกิดข้ึนจริง เพื่อนํามาตัดสินคุณคา                 

โดยเปรียบเทียบมาตรฐานในทัศนะของผูเกี่ยวของกลุมตาง ๆ สวนการตัดสินคุณคาสุดทายใหเปน

หนาท่ีของผูใชผลการประเมิน โดยกําหนดเกณฑและพิจารณาคุณคาของกลุมตาง ๆ เอง รูปแบบ                      

การประเมินนี้นํามาใชกันมากในประเทศไทย 

 13. รูปแบบท่ีเนนการสรางสรรคของนักประเมิน (Creative Model) รูปแบบนี้จะใชหลัก

ความสอดคลองการตอบสนองตามสถานการณ  (Situation ally Responsive) เนนการนํา

ผลประโยชนไปใช (Utilization - Focused) และมีวิธีการยืดหยุน (Methodologically Flexible) 

ดวยการใชกระบวนการแกปญหาในการปรับเปล่ียนสถานการณและการประเมินใหเหมาะสมกัน โดย

อาศัยความสามารถสวนตัวของนักประเมินในการเจรจาตอรอง การมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมเพื่อ

ออกแบบการประเมิน และปรับเทคนิควิธกีารใหเหมาะสมกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 14. รูปแบบทรานเซ็คชันเนล (Transactional Model) การประเมินรูปแบบนี้ ใชเพื่อ             

แกความแตกแยกหรือขัดแยงอันเนื่องมาจากการดําเนินงาน โดยใชหลักการบริหารความขัดแยง

กระบวนการประเมินจะเริ่มดวยการประชุม เพื่อรับทราบปญหาของกลุมผลประโยชนท่ีเกี่ยวของ

ท้ังหมด สรางเครื่องมือ ติดตามขอมูลการเปล่ียนแปลงของสถานการณเกี่ยวกับการรับรู ปญหา                
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ความคาดหวังของกลุมตาง ๆ ปรับเปล่ียนส่ิงท่ีประเมินใหเหมาะสม โดยสรางความรับผิดชอบรวมกัน

รวมท้ังติดตามควบคุม ตรวจสอบและแกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนใหมดวย 

 15. รูปแบบอิลลูมิเนทีฟ (Illuminative Model) สําหรับรปูแบบการประเมินแบบนี้ เนนการ

ใชเทคนิคการสังเกตแบบปลายเปด (Open - Ended Model) เกี่ยวกับคุณลักษณะสําคัญของ         

ส่ิงท่ีจะประเมิน เชน ขอตกลงเบ้ืองตน สถานการณแวดลอมและปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบท่ีมี

อิทธิพลตอส่ิงท่ีประเมิน เพื่อบรรยายแปลความหมายและจัดทําเอกสารรายงานเกี่ยวกับผลดีผลเสีย

ของสถานการณแวดลอม นวัตกรรมการเปล่ียนแปลงและผลลัพธท่ีสําคัญ รวมท้ังแสวงหาหลักการ

ท่ัวไป 

 16. รูปแบบประชาธิปไตย (Democratic Model) การประเมินรูปแบบนี้ เนนหลักการ

เกี่ยวกับประชาธิปไตย โดยใหความสําคัญตอผูมีประโยชนจากการดําเนินงานทุกกลุมใหมีสวนรวม                

ในกระบวนการประเมิน นักประเมินจะทําหนาท่ีติดตอเจรจาประสานงานระหวางแหลงทุนผูบริหาร 

ผูรับบริการ ผูไดรับผลจากส่ิงท่ีประเมินและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนทําหนาท่ีศึกษาขอมูลของส่ิงท่ี

ประเมิน เสนอและแลกเปล่ียนขอมูลระหวางกลุมผลประโยชนตาง ๆ การตัดสินคุณคาและ

ขอเสนอแนะ ส่ิงท่ีประเมินข้ึนอยูกับการพิจารณาของผูเกี่ยวของแตละฝาย  

 17. รูปแบบท่ีเนนผูบริโภค (Consumer - Oriented Model) รูปแบบการประเมินแบบนี้

เนนความสําคัญของผูบริโภค โดยมีแนวคิดอยางการประเมินมีจุดมุงหมายหากเกิดประโยชนตอ

ผูบริโภค สําหรับการตัดสินใจเลือกบริโภคใหคุมคา หรือสนองตอบตอความตองการของผูบริโภค

ผลิตภัณฑหรือบริการตาง ๆ โดยควรตัดสินคุณคาตามมาตรฐานของผูบริโภคเปนสําคัญ อาจเปนผูซื้อ

สินคา ผูใชบริการผูเขาโครงการฝกอบรม ผูเลือกสถานศึกษา นักเรียน ครู ผูปกครองและผูเสียภาษี 

เปนตน 

 18. รูปแบบพิพากษา (Judicial Model) รูปแบบนี้นําวิธีการพิพากษาคดีมาใช เพื่อใหไดขอ

ยุติเกี่ยวกับการตัดสินคุณคาของส่ิงท่ีประเมิน ดวยการนําสืบพยานหลักฐานของทีมนักประเมิน                

2 ฝาย ท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของส่ิงท่ีประเมินแตกตางกัน เพื่อเปดโอกาสใหนักประเมิน                      

แตละฝายแสดงหลักฐานของฝายตนโดยมีการซักถามพยานของตนและฝายตรงกันขาม ผูพิพากษา

และคณะลูกขุนรับฟงการเสนอขอเท็จจริงและการสืบสวนพยานจากทีมนักประเมินแตละฝาย                  

เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินคุณคาของส่ิงท่ีประเมินและจัดทําขอเสนอแนะ การประเมินรูปแบบนี้                   

มีแนวคิดวา การสืบสวนกับมนุษยถือวา เปนหลักฐานท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะนอกจากจะไดขอเท็จจริง

แลวยังไดขอมูลเกี่ยวกับอารมณ ความรูสึกนึกคิด คานิยม สีหนา ทาทาง ซึ่งสามารถใชประกอบการ

พิจารณาเพื่อตัดสินคุณคาท่ีเหมาะสมได 

 19. รูปแบบรับรองวิทยฐานะ (Accreditation Model) รูปแบบการประเมินนี้เกิดจากการ

ต่ืนตัวในการรวบรวมกลุมของนักวิชาชีพ เปนสมาคมวิชาชีพตาง ๆ เพื่อคุมครองสิทธิการประกอบ
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วิชาชีพของสมาชิกและกําหนดจรรยาบรรณ มาตรฐานของวิชาชีพ การพิจารณาผลงานทางวิชาการ 

โดยใชรูปแบบการประเมินจากกลุมผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ กําหนดกฎเกณฑมาตรฐาน              

ในการปฏิบัติเพื่อเปนแนวทางในการตัดสินคุณภาพของส่ิงท่ีประเมิน เชน ผลการปฏิบัติงาน                  

ผลงานทางวิชาการเพื่อรับรองวิทยฐานะและการใหวุฒิบัตร เปนตน 

 20. รูปแบบอิสระจากจุดมุงหมาย (Goal - Free Model) รูปแบบการประเมินนี้ เปนรูปแบบ

ท่ีพยายามลดความลําเอียงของการประเมินแบบยึดจุดมุงหมาย ดวยการเนนประเมินความตองการ

จําเปน เพื่อใชเปนเกณฑหนึ่งในการตัดสินคุณคาของส่ิงท่ีประเมินท้ังทางบวกและทางลบ โดยใหมีการ

ประเมินความตองการจําเปน เพื่อใชเปนเกณฑหนึ่งในการตัดสินคุณคาของส่ิงท่ีประเมิน การประเมิน

แบบอิสระจากจุดมุงหมายมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบผลท้ังหมด แลวนําไปเปรียบเทียบการ

ดําเนินงานเรื่องอื่น ๆ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการดําเนินงาน วิเคราะหคาใชจายเพื่อศึกษา

อัตราสวนของคาใชจายกับประสิทธิผลกอนจะสรุปผลการดําเนินงานและคุณคาในภาพรวมของส่ิงท่ี

ประเมิน 

 21. รูปแบบประเมินประสิทธิผลการฝกอบรม (Training Model) รูปแบบนี้เหมาะสมสําหรับ

การประเมินโครงการฝกอบรม เพื่อใหทราบถึงประสิทธิผลของการฝกอบรมวาใหผลอะไรบางแกผูเขา

รับการฝกอบรมและหนวยงานของผูเขารับการฝกอบรมอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาปรับปรุง

โครงการฝกอบรมหรือตัดสินใจยุติหรือดําเนินโครงการตอไป โดยประเมินผลของการฝกอบรมเปน 4 

ข้ัน ตามลําดับข้ัน คือ การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) ซึ่งเปนความรูสึกตอบสนองตอโครงการของผู

เขารับการอบรม เชน หลักสูตร เนื้อหา สาระ วิทยาการ เอกสาร สถานท่ีโสตทัศนูปกรณและ

ระยะเวลา เปนตน การประเมินการเรียนรู (Learning) ซึ่งเปนผลการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนกับผูเขารับการ

อบรม เชน การเพิ่มข้ึนของความรู ทัศนคติและทักษะกอน-หลังการฝกอบรม เปนตน การประเมิน

พฤติกรรม (Behavior) เปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับการฝกอบรมเม่ือกลับไป

ปฏิบัติงาน เปนตน และการประเมินผลลัพธตอองคการ (Results) เปนการประเมินผลลัพธหรือ

ผลกระทบท่ีเกิดตอองคการกันเองมาจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม เชน            

การลดลงของปจจัยเส่ียง การเพิ่มข้ึนของผลผลิตและประสิทธิภาพ เปนตน 

 22. รูปแบบของปารคเกอร (Parker Model) รูปแบบนี้ใชประเมินโครงการฝกอบรม

เชนเดียวกับรูปแบบท่ี 21 โดยประเมินใน 4 ประเด็น คือ การปฏิบัติงาน (Job Performance)                  

ซึ่งจะประเมินวาผูเขารวมโครงการไดปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือไม โดยพิจารณาจากปริมาณและ

คุณภาพของงาน เวลา การลดตนทุนและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการทํางาน การปฏิบัติงานกลุม 

(Group Performance) โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานท้ังกลุม ซึ่งประเมินไดคอนขางยากเพราะ                 

มีตัวแปรเชิงสาเหตุอื่น ๆ เขามาเกี่ยวของมาก ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ (Participants 

Satisfaction) โดยพิจารณาความพึงพอใจตอโครงการในดานตาง ๆ  เชน เนื้อหาและวิธีการฝกอบรม 
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เปนตน ความรูท่ีเพิ่มข้ึนของผูเขารวมโครงการในดานตาง ๆ เชน เนื้อหาและวิธีการฝกอบรม เปนตน 

ความรูท่ีเพิ่มข้ึนของผูเขารวมโครงการ (Participants Knowledge Gained) โดยพิจารณาความรู                 

ดานหลักการ ทฤษฎีและทักษะในทางปฏิบัติ การประเมินรูปแบบนี้จะเนนประเด็นความพึงพอใจและ

ความรูของผูเขารวมโครงการ 

 23. รูปแบบเบลล (Bell Model) รูปแบบนี้ใชประเมินโครงการฝกอบรมโดยมุงผลลัพธท้ัง

ระยะ ส้ันและระยะยาว ระยะ ส้ันใน 2 ประเ ด็น ประเ ด็นแรก คือ ผลลัพธทางปฏิกิ ริยา                                     

(Reaction  Outcomes) โดยพิจารณาจากทัศนคติของผูเขารวมโครงการในเรื่องตาง ๆ เชน เนื้อหา 

วิธีการฝกและกิจกรรม เปนตน ผลลัพธทางความสามารถ (Capability Outcomes) โดยพิจารณาวา 

ผู เขารวมโครงการไดความรูและคาดวาจะนําความรูไปใชอยางไร ผลลัพธทางการประยุกต 

(Application Outcomes) โดยพิจารณาวา ผูเขารวมโครงการไดนําความรูไปประยุกตใชปฏิบัติจริง

หรือไมอยางไร ผลลัพธทางการประยุกต (Application Outcomes) โดยพิจารณาวา ผูเขารวม

โครงการไดนําความรูไปประยุกตใชปฏิบัติจริงหรือไมอยางไร ผลลัพธดานความคุมคา (Worth 

Outcomes) เปนการพจิารณาผลท่ีไดจากโครงการเปรียบเทียบกับทุนในรูปแบบของตัวประเมิน 

 24. รูปแบบไคโร (CIRO Model) รูปแบบประเมิน โครงการฝกอบรมนี้จะประเมิน                     

4 ประเด็น คือ บริบท (Context) โดยจะพิจารณาความจําเปนวา ควรฝกอบรมหรือไม อบรมแลว                

จะทําใหมีความรูปรับเปล่ียนพฤติกรรมการทํางานและแกปญหาองคการไดหรือไม ปจจัยนําเขา 

(Input) จะพิจารณาทรัพยากรท่ีใชในโครงการวา มีอะไรบางและใชอยางไรจึงจะทําใหโครงการไดรับ

ความสําเร็จ ปฏิกิริยา (Reaction) เปนการประเมินทัศนคติของผูเขารวมโครงการโดยใหรายงาน

เชิงอัตวิสัย (Subjective Report) ผลลัพธ (Outcomes) จะเนนเก็บขอมูลผลลัพธของโครงการ              

เพื่อเตรียมวางแผนปรับปรุงโครงการในอนาคต 

 25. รูปแบบไอโป (IPOO Model) รูปแบบนี้ใชประเมินโครงการฝกอบรมโดยประเมิน               

4 ประเด็น คือ ปจจัยนําเขา (Input) จะพิจารณาถึงองคประกอบของโครงการ เชน คุณสมบัติ                      

ของผูเขารวมโครงการ วิทยาการ เอกสาร ส่ิงอํานวยความสะดวกและงบประมาณ เปนตน 

 26. รูปแบบท่ียึดทฤษฎี (Theory - Based Model) การประเมินรูปแบบนี้ยึดการขับเคล่ือน

ทางทฤษฎีโดยใชทฤษฎีชวยในการตัดสินวา ส่ิงท่ีประเมินนั้นประสบความสําเร็จเพราะสาเหตุจาก

ปจจัยใดเปนสาเหตุเพื่อจัดทําขอเสนอแนะสําหรับพัฒนาส่ิงท่ีประเมินไดอยางชัดเจน                    โดย

มีทฤษฎีรองรับซึ่งอาจเรียกไดวาเปนรูปแบบท่ีใชเพื่อการประเมินเชิงสาเหตุ เพื่อใหทราบวาผลท่ีไดมี

ปจจัยหรือตัวแปรใดทําใหผลการประเมินเปนเชนนั้น จะไดแกไขหรือพัฒนาส่ิงท่ีประเมินได                    

อยางตรงจุดตอไป รูปแบบลักษณะนี้มีแนวโนมวาจะไดรับความนิยมเพิ่มข้ึนในอนาคต 

 27. รูปแบบมูลคาเพิ่ม (Value - Added Model) การประเมินรูปแบบนี้  เนนผลลัพธ                

ท่ีเปนมูลคาเพิ่ม ซึ่งเปนการติดตามผลลัพธอยางเปนระบบ (Outcomes Monitoring) เพื่อประเมิน                 
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ความงอกงาม พัฒนาการหรือคะแนนเพิ่ม โดยใชแบบสอบมาตรฐานเปนเครื่องมือติดตามประเมิน

ความกาวหนาแนวโนมของผลสัมฤทธิ์ พัฒนาการของระบบการศึกษาสถานศึกษาหรือผูเรียน                  

ในระดับช้ันตาง ๆ โดยประเมินอยางตอเนื่องวามีพัฒนาการเพิ่มข้ึนเพียงใด 

 28. รูปแบบเอฟเฟคทีฟ (Effective Model) รูปแบบนี้มีแนวทางการประเมินท่ีพยายามเพิ่ม

โอกาสของการนําเสนอผลการประเมินไปใชประโยชน เปนวิธี ท่ีผสมผสานระหวางแนวคิด                  

การประเมินตอบแบบตอบสนองความตองการของผูใชสารสนเทศ (Responsive Evaluation)                  

กับวิธีแบบประเมินแบบธรรมชาติ ซึ่งเนนวิธีการท่ียืดหยุนตามสถานการณ โดยเริ่มตนจากการระบุ             

ผูอยูในขายท่ีใชสารสนเทศจากการประเมิน ระบุองคประกอบท่ีตองการประเมิน กําหนดวัตถุประสงค

ของการประเมินใหชัดเจน จากนั้นจึงเก็บรวบรวมขอมูลใหครอบคลุมประเด็นปญหาเพื่อตัดสินคุณคา

ของส่ิงท่ีประเมิน 

 29. รูปแบบศิลปะวิจารณ (Criticism Model) รูปแบบนี้ประยุกตหลักของศิลปะวิจารณ (Art 

Criticism) มาใช โดยมีแนวคิดวาการวิพากษวิจารณเปนการใชวิจารณญาณในการบรรยายคุณภาพส่ิง

ท่ีประเมิน (Descriptive Aspect) ตีความหมายคุณภาพ (Interpretive Aspect) ออกมาในเชิง

ประจักษตามการรับรูของผูเช่ียวชาญและประเมินตัดสินคุณคา (Evaluative Aspect) แนวทางของ

ศิลปะวิจารณ ประกอบดวย ศิลปะการรับรู ท่ีเ ช่ียวชาญซึ่งเกิดการฝกฝนและประสบการณ                   

กับศิลปะในการตัดสินคุณภาพดวยการถายทอดความรูสึกท่ีชํานาญแลว เพื่อสะทอนคุณคาของส่ิงนั้น

ออกมา วิธีการประเมินแนวนี้จึงข้ึนอยูกับความเช่ียวชาญ ประสบการณและการฝกฝนท่ีเหมาะสม 

ของนักประเมิน เพื่อใหไวตอการรับรูและสามารถสะทอนคุณคาของส่ิงนั้นออกมาไดอยางถูกตอง 

 30. รูปแบบยึดสภาพจริง (Authentic Model) รูปแบบการประเมินนี้เนนการพิจารณาผล

การปฏิบัติงานตามสภาพจรงิ เพื่อแกขอจํากัดของการทดสอบ เชน การประเมินตามสภาพปญหาจริง

เกี่ยวกับความคิด การทํางานรวมกับช้ินงาน งานเขียน แฟมสะสม (Portfolio) และทักษะชีวิต เปนตน 

โดยการพิจารณาตัดสินตามมิติระดับคุณภาพ (Rubrics) ซึ่งสวนมากจะใช 5 ระดับ คลายมาตราสวน

ประมาณคา (Rating) มีรายละเอียดแตละระดับชัดเจน ซึ่งเปนระดับมาตรฐานท่ียอมรับสําหรับใช

เปรียบเทียบภายในกลุมและระหวางกลุม 

 31. รูปแบบคอนสตัคติวิสท (Constructivist Model) การประเมินรูปแบบนี้ เนนการสราง

ความรวมมือจากทุกกลุมหรือตอบสนองผูเกี่ยวของทุกกลุมเชนกัน โดยมีแนวคิดวาความจริงไมใชส่ิง

สากลท่ียั่งยืนเปนเพียงปฏิบัติการตามอัตวิสัยของผูเกี่ยวของเทานั้น ผูประเมินจึงมีบทบาทในการ

ควบคุมการประเมินและดําเนินการประเมินรวมกับผูเกี่ยวของท่ีมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมใหมีฉันทามติ

รวมกัน ผูเกี่ยวของมีบทบาทสําคัญในการกําหนดประเด็นการประเมินและใหความเห็นชอบตอ                 

วิธีการประเมิน สวนผูประเมินมีหนาท่ีใหความรูและสรางจิตสํานึกใหเกิดพลังของความรวมมือ                 

ท่ีจะพัฒนาสังคมกลุมและตนเอง รูปแบบของการประเมินนี้สามารถนําไปประยุกตไดเมื่อผูประเมิน
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และผูเกี่ยวของทุกฝายเห็นดวยและตกลงใจท่ีจะรวมมือกันเปนฉันทามติ โดยผูประเมินจะตองมี

คุณธรรมและบารมีเพียงพอและเปนท่ียอมรับของทุกฝาย 

 32. รูปแบบเสริมพลังอํานาจ (Empowerment Model) รูปแบบนี้มีแนวคิดวา การประเมิน

เปนการสรางความรวมมือจากทุกกลุม มุงตอบสนองผูมีสวนไดสวนเสีย ต้ังแตผูท่ีไดรับผลกระทบมาก

ท่ีสุดจนถึงนอยท่ีสุดใหมารวมกันดําเนินงานจนเกิดเปนพลังความรู ความเขาใจในการประเมินและ

สามารถดําเนินการประเมินไดเอง ความแตกตางท่ีสําคัญระหวางการประเมินแบบเสริมพลังอํานาจกับ

การประเมินแบบสรางความรวมมือจากทุกฝาย ผูประเมินมีบทบาทของการควบคุมการประเมินและ

ดําเนินการประเมินจนเกิดการยอมรับการประเมินและผลการประเมินรวมกัน แตการประเมินแบบ

เสริมพลังอํานาจ ผูประเมินมีบทบาทเปนผูแนะนํา (Coach) อํานวยความสะดวก (Facilitator) 

ชวยเหลือเชิงเทคนิคและสรางพลังการประเมินรวมกันของผูเกี่ยวของ 

 สมหวัง  พิธิยานุวัฒน (2549: 34) กลาววา การออกแบบประเมินส่ิงใดส่ิงหนึ่งผูประเมิน

จะตองพิจารณาวา จะประเมินไดอยางไรจึงจะทําใหผลประเมินถูกตองตามสภาพความเปนจริง 

ครอบคลุมและตอบสนองความตองการของผูท่ีจะใชผลประเมิน ซึ่งจะตองใหทันเวลาดวย จากการ

สังเคราะหรายงานการประเมินท้ังหลาย ปรากฏแบบประเมิน 3 รูปแบบ ดังนี้  

 1. แบบประเมินเชิงสํารวจ แบบประเมินแนวนี้จะเปนการสํารวจส่ิงตาง ๆ ท่ีจะชวยในการ

ประเมิน เชน การวิเคราะหตัวโครงการเพื่อประเมินความสอดคลองระหวางจุดมุงหมายของโครงการ

กับกิจกรรมในโครงการ การวิเคราะหเอกสารเปนวิธีการหลักท่ีใชในการประเมินตามแนวการสํารวจ

จากความคิดของบุคคลท่ีเกี่ยวของ จุดออนของการใชแบบประเมินเชิงสํารวจ คือ ผลการประเมิน

คอนขางจะมีความเปนปรนัยตํ่า ซึ่งทําใหผลของการประเมินเปนท่ีนาสงสัย ทางแกไข ก็คือความ

พยายามเก็บขอมูลเชิงความคิดเห็น ใหมีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน และพยายามประเมินจาก

หลักฐานหรือเอกสารท่ีมีอยูเปนสําคัญ  

 2. แบบประเมินเชิงทดลอง เปนการประเมินโดยอาศัยแบบการทดลองในการวิจัยแบบการ

ทดลองท่ีนิยมใชกันมากเปนแบบมีกลุมเดียว เพื่อศึกษาผลท่ีเกิดข้ึน โดยการเปรียบเทียบผลท่ีไดจาก

การวัดกอนและหลังการทดลอง ท่ีมีกลุมทดลองเพียงกลุมเดียว มีจุดออนคอนขางมาก ซึ่งอาจแกไข

โดยอาศัยแบบทดลองท่ีมี 2 กลุม คือ กลุมทดลอง และกลุมควบคุม แตผลท่ีเกิดข้ึนยังเปนท่ีนาสงสัย

วาเปรียบเทียบกันไดจริง หรือทําใหผลการประเมินท่ีไดเนนท่ีผลมากเกินไป ซึ่งผลการประเมินมี

ผลกระทบตอการปรับปรุงกิจกรรมและการดําเนินการตาง ๆ นอย  

 3. แบบประเมินตามโมเดลการประเมิน นักประเมินไดพัฒนาโมเดลการประเมินข้ึน เพราะ

โมเดลในการประเมินจะเปนเครื่องช้ีทิศทางวา การประเมินจะเกี่ยวของกับอะไรบาง และในการ

เลือกใชแบบประเมินจะตองเลือกใหสอดคลองกับความจําเปน หรือความตองการของผูใชผลการ
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ประเมิน โมเดลท่ีเกิดข้ึนสวนใหญจะมีความคลายคลึงกันซึ่งประกอบดวย ปจจัย กระบวนการ และ

ผลผลิต เปนแกนในการเสนอโมเดล ซึ่งแยกไดเปน 3 ประเภท คือ  

 3.1 โมเดลท่ียึดจุดมุงหมายเปนหลัก (Goal or Objective Attainment Model) หรือท่ี

รูจักในนามรูปแบบของไทเลอร (Tylerion Model) การประเมินตามโมเดลนี้ เปนการเปรียบเทียบ

ขอความท่ีระบุไวในจุดมุงหมาย ไทเลอร (Tyler) เสนอแนะวา ควรเปนจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมกับ

สวนประกอบ (Performance) ถาผลการเปรียบปราศจากความขัดแยงกัน ก็แสดงวาบรรลุจุดมุงหมาย

ถามีสวนขัดแยงกันก็แสดงวาไมบรรลุจุดมุงหมายการประเมินตามโมเดลนี้มีลักษณะเปนการประเมิน

ในระบบปด คือ สนใจเฉพาะผลท่ีใชประเมินจุดมุงหมายเทานั้น และเปนการประเมินรวมสรุป 

(Summative Evaluation) ท่ีเนนผลสุดทายท่ีเปนประโยชนตอการปรับปรุงโครงการนอยมาก แตมี

ประโยชนตอการตัดสินใจเชิงสรุป เชน การยุติโครงการหรือ การรับรองโครงการ 

 3.2 โมเดลเนนการตัดสินใจหรือโมเดลเนนการประจันหนา (Countenance Model) 

ของสเตก (Stake) ซึ่งแบงการประเมินออกเปน 2 ตอน คือ  

  ตอนท่ี 1 เปนการบรรยายส่ิงท่ีคาดหวังและส่ิงท่ีเกิดข้ึนในดานส่ิงนํา หรือปจจัยท่ีใชใน

โครงการ การปฏิบัติ และผลลัพธ โมเดลนี้เปนการบรรยายส่ิงท่ีมุงประเมินอยางถองแทกอนการตัดสิน

คุณคา  

  ตอนท่ี 2 เปนเมตริกการตัดสินใจท่ีประกอบดวยส่ิงนํา การปฏิบัติและผลลัพธ ซึ่ง

จะตองประเมินเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง  

 3.3 โมเดลเนนการจัดเปนหลัก ไดแก โมเดลของสตัฟเฟลบีมและคณะมีช่ือวาซิปโมเดล 

(CIPP Model) การประเมินตามโมเดลนี้เปนการใหไดมาซึ่งสารนิเทศเพื่อการตัดสินใจ เลือกทางเลือก

ตาง ๆ อยางถูกตอง การประเมินโมเดลนี้ประกอบดวยการประเมิน 4 ประเภท คือ การประเมิน

สภาพแวดลอม การประเมินปจจัยเบ้ืองตน การประเมินกระบวนการ และการประเมิน ผลผลิต 

รายละเอียด ดังตอไปนี้  

 3.3.1 การประเมินบริบท (Context Evaluation) เปนการประเมินความตองการ

หรือความจําเปนเพื่อการจัดทําโครงการหรือจัดลําดับความสําคัญของโครงการ และการกําหนด

จุดมุงหมายของโครงการตาง ๆ ซึ่งทําไดโดยศึกษาสภาวะแวดลอมตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอโครงการ 

 3.3.2 การประเมินปจจัยเบ้ืองตน (Input Evaluation) เปนการประเมินความ

พอเพียงของปจจัยเบ้ืองตน ซึ่งไดแก บุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ และปจจัยตาง ๆ  

 3.3.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินไดวาไดนํา

โครงการปฏิบัติตามแผนท่ีไดกําหนดไวหรือไม ซึ่งอาจทําได 2 ลักษณะ คือ ประเมินกอนนําไปปฏิบัติ

จริงและประเมินกระบวนการขณะปฏิบัติอยู ซึ่งจะใหผลไดอยางทันทวงที เพื่อจะนําไปสูการปรับปรุง

กระบวนการดําเนินโครงการอันจะนําไปสูผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  
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 3.3.4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เปนการประเมินผลลัพธวาได

เปนไปตามจุดมุงหมายของโครงการหรือไม ซึ่งอาจทําไดทันทีท่ีโครงการส้ินสุดลง และมีการติดตามผล

การปฏิบัติงานตอมาอีกระยะหนึ่ง ซึ่งจะชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรับรอง การลมเลิกหรือการ

ปรับขยายโครงการ 

 รัตนะ  บัวสนธ (2550 : 24) ไดแบงรูปแบบการประเมินมีลักษณะหรือธรรมชาติท่ีสําคัญ ๆ 

ไดแก 

 1. รูปแบบไมใชของจริง รูปแบบเปนตัวแทนของความคิดท่ีมีลักษณะเปนนามธรรม เชน 

หลักการ มโนทัศน หรือตัวแปร ท่ีไดรับการถายทอดหรือถอดออกมาใหมีลักษณะเปนรูปธรรมเพื่องาย

ตอการสรางความเขาใจ ดังนั้น รูปแบบจึงเปนภาพรางท่ียังไมสมบูรณของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 

 2. รูปแบบและทฤษฎีมีความสัมพันธกันในลักษณะท่ีรูปแบบ คือ ภาพยอย หรือถอดออกมา

จากทฤษฎีหรือกลาวไดวารูปแบบ คือ การแปลงทฤษฎีท่ีมีลักษณะเปนนามธรรมสูงมาสูการปฏิบัติ ซึ่ง

มีลักษณะเปนรูปธรรมมากกวา 

 3. รูปแบบมีลักษณะท่ีจะสามารถนํามาใชเพื่อถายทอดสรางความเขาใจในทฤษฎีหรือ

ความคิดท่ีเปนนามธรรม เชน อาจจะใชรูปแบบเชิงคณิตศาสตรก็ได การจะใชรูปแบบลักษณะใด              

ก็ข้ึนอยูกับความนิยมในวงวิชาชีพนั้น เชน ในทางวิศวยานยนตอาจจะใชรูปแบบเชิงรูปภาพ (Iconic 

Model) ในขณะท่ีทางสังคมศาสตรก็คอนขางจะนิยมใชรูปแบบเชิงบรรยาย แตในทางคณิตศาสตร           

ก็มักจะใชรูปแบบเชิงฟงกช่ันทางคณิตศาสตร ทํานองนี้ เปนตน 

 ศิริชัย  กาญจนวาสี (2552: 112) ไดใชคําวา โมเดล รูปแบบ และแนวทางการประเมินในการ

นําเสนอรูปแบบการประเมิน ซึ่งประมวลจากนักทฤษฎีการประเมินได 28 แนวทาง และใชมิติของ

รูปแบบการประเมินจัดประเภทรูปแบบการประเมินได 4 ประเภท ดังนี ้

 1. การประเมินท่ีเนนการตัดสินใจโดยใชวิธีเชิงระบบ (Systematic Decision-Oriental 

Evaluation) เปนการประเมินท่ีเนนการใชวิธีเชิงระบบ เพื่อการเสนอสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอ

ผูเกี่ยวของสําหรับการตัดสินใจในเชิงบริหาร รูปแบบหรือแนวทางการประเมินตามแนวคิดนี้ เชน 

Goal-Based (Behavioral Objective) Approach ของไทเลอร (Tyler) CIPP Model ของสตัฟเฟล

บีม และคณะ (Stufflebeam et al.) เปนตน 

 2. การประเมินท่ีเนนการตัดสินใจโดยใชวิธีเชิงธรรมชาติ (Naturalistic Decision-Oriental 

Evaluation) เปนการประเมินท่ีเนนการใชวิธีธรรมชาติเพื่อการเสนอสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอ

ผูเกี่ยวของสําหรับการตัดสินใจในเชิงบริการ รูปแบบหรือแนวทางการประเมินตามแนวคิดนี้ เชน 

Utilization-Focused Approach (UFA)  ของแพตตัน (Patton) Responsive (Countenance) 

Model ของสเตก (Stake) เปนตน 
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 3. การประเมินท่ีเนนการตัดสินคุณคาโดยใชวิธีเชิงระบบ (Systematic Value-Oriental 

Evaluation) เปนการประเมินท่ีเนนการใชวิธีเชิงระบบ เพื่อใหนักประเมินทําการตัดสินคุณคาของส่ิง

ท่ีมุงประเมิน รูปแบบหรือแนวทางการประเมินตามแนวคิดนี้ เชน Consumer-Oriented Approach 

ของสคริฟเวน (Scriven) Training Approach ของเคิรกแพทริก (Kirkpatrick) 

 4. การประเมินท่ีเนนการตัดสินคุณคาโดยใชวิธี เ ชิงธรรมชาติ (Naturalistic Value- 

Oriental Evaluation) เปนการประเมินท่ีเนนการใชวิธีธรรมชาติ เพื่อใหนักประเมินทําการตัดสิน

คุณคาของส่ิงท่ีมุงประเมิน รูปแบบหรือแนวทางการประเมินตามแนวคิดนี้ เชน ของอิสเนอร (Eisner) 

Empowerment Approach ของเฟทเธอรแมน (Fetterman) เปนตน 

 พิสณุ  ฟองศรี (2553: 81-89) ไดกลาวถึงรูปแบบการประเมินท่ีนิยมใช ดังนี้ 

 1. รูปแบบการประเมินท่ียึดจุดประสงค (Goal - Based Model) ไทเลอร ไดพัฒนารูปแบบ

การประเมินท่ียึดจุดประสงคจากแนวคิดวา การกระทําใดๆ ยอมมีวัตถุประสงคชัดเจน หรือถายังไม

ชัดเจนผูเกี่ยวของตองอภิปรายหาขอสรุปจนชัดเจน รูปแบบท่ีคิดข้ึนจึงใชเพื่อศึกษาความสอดคลอง

ของวัตถุประสงคการเรียนหรือวิชาในหลักสูตรตางๆ โดยมีข้ันตอนท่ีสําคัญ ไดแก เขียนวัตถุประสงคท่ี

ชัดเจน กําหนดเนื้อหา สรางเครื่องมือในการวัดผล เก็บรวบรวมขอมูล และประเมินผล 

 2. รูปแบบการประเมินความตองการ (Responsive model) รูปแบบนี้เนนความตองการ

สารสนเทศของผูสนใจใชผลการประเมิน โดยพยายามตัดสินคุณคาของการดําเนินงานตามทัศนะของ

ผูเกี่ยวของหลายฝายอยางกวางขวาง รวบรวมขอมูลดวยการสังเกตและสัมภาษณสภาพธรรมชาติ         

เนนขอมูลท่ีเกี่ยวกับการรับรูกระบวนการและผลกระทบในดานการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน          

โดยพิจารณาองคประกอบของการประเมิน 3 สวน คือ ส่ิงนํา การปฏิบัติและผลลัพธ 

 3. รูปแบบการประเมินท่ีชวยในการตัดสิน (Decision - Oriented Evaluation Models) 

สตัฟเฟลบีม ไดพัฒนารูปแบบการประเมินท่ีชวยในการตัดสินใจ (CIPP Model) โดยใชกระบวนการ

วิเคราะหส่ิงท่ีจะประเมินอยางครอบคลุม เพื่อใหไดสารสนเทศท่ีเปนประโยชนในการตัดสินใจ

ทางเลือกตาง ๆ ของผูบริหารท่ีเรียกวา รูปแบบการประเมิน CIPP (Context Input Process 

Product Evaluation Model) ต้ังแตป ค.ศ. 1965 และมีการปรับปรุงมาเรื่อย ๆ จนกระท่ังลาสุดใน

ป ค.ศ. 2003 ซึ่งสามารถใชกับการประเมินโครงการ แผน บุคลากร ผลิตภัณฑ องคการและระบบ 

ตาง ๆ ได โดยใชวิธีเชิงระบบการใชรูปแบบการประเมิน CIPP อยางถูกตองและกอประโยชนสูงสุด 

ตองประเมินต้ังแตกอนเริ่มงาน ขณะดําเนินงานและหลังส้ินสุดการดําเนินงาน 

 จากท่ีกลาวมาเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินโครงการ สรุปไดวา การท่ีจะเลือกรูปแบบใด ไปใช 

ผูประเมินตองศึกษานํามาปรับหรือสังเคราะหใหมใหสอดคลองกับโครงการหรือสอดคลองกับ               

ความตองการของผูเกีย่วของ 
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  การประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปน

ภาษาอังกฤษ (English Program) ของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 ครั้งนี้ ผูประเมินตองการทราบผลการปฏิบัติงานตามโครงการวา บรรลุวัตถุประสงคหรือไม 

เพียงใด มีปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะอยางไร  เพื่อผูประเมินจะไดนําไปพัฒนาปรับปรุง

โครงการใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลัก “การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์” (Result Base 

Management) ซึ่ งสอดคลองกับรูปแบบการประเมินแบบซิปป  หรือ  “CIPP Model” ของ               

สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) 

 

รูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model) 

 แนวคิดการประเมินของสตัฟเฟลบีม ในป ค.ศ. 1971 สตัฟเฟลบีม (Daniel L. Stufflebeam. 

1971 อางถึงใน เชาว  อินใย, 2553: 125) ไดเขียนหนังสือทางการประเมินออกมาหนึ่งเลม ช่ือ 

Educational Evaluation and Decision Making) หนังสือเลมนี้ ไดเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวาง 

เพราะใหแนวคิดและวิธีการทางการวัดผล และประเมินผล ไดอยางนาสนใจ และทันสมัยดวย 

นอกจากนั้น สตัฟเฟลบีมก็ไดเขียนหนังสือเกี่ยวกับการประเมิน และรูปแบบของการประเมินอีกหลาย

เลมอยางตอเนื่อง จึงกลาวไดวา ทานผูนี้เปนผูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทฤษฎีการประเมิน จนเปน

ท่ียอมรับกันท่ัวไปในปจจุบันเรียกวา CIPP Model โดยใหคํานิยามการประเมินวา หมายถึง 

กระบวนการรวบรวม และวิเคราะหขอมูลเพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศท่ีมีประโยชนในการนําไปใชเปน

ทางเลือกประกอบการตัดสินใจ มีจุดมุงหมายเพื่อเตรียมขอมูลท่ีเกี่ยวของไวใชในการตัดสินใจ ผูทํา 

การประเมินจะรวบรวมขอมูล  วิเคราะหขอมูล และเสนอผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อประกอบการจัด

สินใจของผูบริหาร 

 สมหวัง  พิธิยานุวัฒน (2549: 96) เสนอวาแบบจําลอง CIPP นี้ใชประเมินโครงการการศึกษา

โดยท่ัวไป วาบรรลุวัตถุประสงคหรือไมแลวยังเปนการประเมินเพื่อใหรายละเอียดตาง ๆ เพื่อชวยใน

การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการอีกดวย ท้ังนี้เพราะผูประเมินจะไดทราบขอดี ขอบกพรองและ

ประสิทธิภาพของโครงการท่ีจะประเมินไดเปนอยางดี ซึ่งนับไดวาเปนการรับขาวสารแบบสะสม ชวย

ในการตัดสินใจของผูบริหารเปนอยางมาก ท้ังยังเปนแบบจําลองท่ีเขาใจงาย สะดวกในการปฏิบัติ           

จึงเปนท่ีนิยมกวางขวาง สามารถนําไปใชประเมินโครงการการศึกษาท่ัวไปไดเปนอยางดี เพราะ

ประกอบดวยการประเมิน 4 ประเภท อันเปนโครงสรางการศึกษาท่ัวไป ไดแก 

 1. การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation : C) เปนการประเมินผลพื้นฐาน

เกี่ยวกับการคนหาขาวสารอันจะนําไปสูการพัฒนาเปาหมายของโครงการ โดยนักประเมินผลจะ

จัดการรวบรวมขอมูลใหกับหัวหนาโครงการ เปนตน วาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม สภาพ           

การแกปญหาแหลงทรัพยากร (Resource) ฯลฯ ซึ่งนับวาเปนขอมูลท่ีชวยวางแผนโครงการใหเปนไป
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ตามความตองการและจะชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนในการกําหนดวัตถุประสงคท่ีชัดเจน

สําหรับดําเนินโครงการ 

 2. การประเมินปจจัยเบ้ืองตน (Input Evaluation : I) เปนการประเมินเพื่อคนหาตัว

ประกอบโครงสรางหรือแนวทางท่ีเหมาะสมมีประสิทธิภาพ ท่ีจะอํานวยใหโครงการดําเนินไปตาม

วัตถุประสงคท่ีตองการ คือ บรรลุเปาหมายของโครงการ ตัวอยางเชน โครงการศึกษาท่ีเกี่ยวกับ          

การจัดการเรียนการสอน ตัวปอนสําหรับการประเมินประเภทนี้อาจจะเปนตัวประกอบทางดานเงินทุน 

บุคลากรท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษา เชน ครู นักเรียน หลักสูตร ฯลฯ ถาเปนโครงการอื่น ๆ ก็อาจจะ

เปนผูรับบริหาร ผูใหบริการทรัพยากรอื่น ๆ ท่ีเปนพลังใหโครงการดําเนินไปสูเปาหมายเปนการชวย 

ในการกําหนดรูปแบบของโครงการ 

 3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) การประเมินผลประเภทนี้จะทํา

หนาท่ีตอจาก Context และ Input Evaluation เปนการประเมินผลเพื่อคนหาขาวสารท่ีจะเปน

แนวทางหรือวิธีการปฏิบัติสําหรับโครงการวาจะดําเนินใหเปนไปตามแผนท่ีวางไวไดอยางไร เชน 

โครงการประเมินผลหลักสูตร Process Evaluation จะชวยประเมินวิธีการจัดการเรียนการสอน            

ใหบรรลุผลของการจัดหลักสูตร ฯลฯ นอกจากนั้น การประเมินผลประเภทนี้จะชวยคนหาขอบกพรอง

แนวทางแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางการดําเนินโครงการ ถาเปนโครงการท่ีปฏิบัติจริงก็จะเปนการ

ประเมินผลเพื่อตรวจสอบวาโครงการไดดําเนินไปตามกระบวนการท่ีวางไว เพื่อบรรลุวัตถุประสงค

หรือมีความคาดเคล่ือนประการใด การประเมินผลนี้จะนําผลไปสูการประเมินผลข้ันผลิตผล เปนการ

ควบคุมการดําเนินงานของโครงการ 

 4. การประเมินดานผลผลิต (Product Evaluation : P) วัตถุประสงคของการประเมินผล

ประเภทนี้ก็คือ ตรวจสอบความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์จากโครงการกับเกณฑท่ีต้ังไววาเปนไปตาม

วัตถุประสงคอยางไร การประเมินผลประเภทนี้อาจอาศัยการเปรียบเทียบผลผลิตกับเกณฑมาตรฐาน 

(Absolute of Relative Standards) ท่ีเลือกไว นอกจากนั้นอาจอาศัยรายงานการประเมินผลจาก

ขอมูลท่ีไดจาก Context Input และ Process Evaluation เปนสวนชวยในการตัดสินและดูผลสําเร็จ

ของโครงการ 

 เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี (2551: 56-61) ไดกลาวถึงแนวคิด และโมเดลในการประเมินของ

ซิปโมเดล ซึ่งเปนแนวคิดการประเมินของ สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model) ท่ีมีการ

ประเมินควบคูกับการบริหารงานหรือเนนท่ีกิจกรรมการดําเนินงาน ซึ่งซิปปโมเดลเปนผลจากการแบง

ประเภทของการประเมินเปน 4 ประเภท คือ 

 1. การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context Evaluation : C) เปนการประเมิน

กอนท่ีจะลงมือดําเนินการโครงการใด ๆ มีจุดมุงหมายเพื่อกําหนดหลักการและเหตุผล รวมท้ังเพื่อการ
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พิจารณาความจําเปนท่ีจะตองจัดทําโครงการดังกลาว การช้ีประเด็นปญหา ตลอดจนการพิจารณา

ความเหมาะสมของเปาหมายของโครงการ 

 2. การประเมินตัวปอนเขา (Input Evaluation : I) เปนการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความ

เหมาะสม ความเพียงพอของทรัพยากรท่ีจะใชในการดําเนินโครงการ ตลอดจนเทคโนโลยี และแผน

ของการดําเนินงาน 

 3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) สวนนี้เปนการประเมิน เพื่อหา

ขอบกพรองของการดําเนินโครงการ เพื่อทําการแกไขใหสอดคลองกับขอบกพรองนั้น ๆ 

  3.1 หาขอมูลประกอบการตัดสินใจท่ีจะส่ังการเพื่อการพัฒนางานตาง ๆ 

  3.2 บันทึกภาวะของเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนไวเปนหลักฐาน 

 4. การประเมินผลผลิตท่ี เกิด ข้ึน (Product Evaluation :  P)  เปนการประเมินเพื่อ

เปรียบเทียบผลท่ีเกิดจากการทําโครงการกับเปาหมาย หรือวัตถุประสงคของโครงการท่ีกําหนดไว          

แตตน รวมท้ังการพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยายหรือปรับเปล่ียนโครงการ การจัดประเภท

ของการประเมินดังกลาว แสดงถึงการประเมินท่ีพยายามใหครอบคลุมกระบวนการทํางานในทุก ๆ 

ข้ันตอน ตามแนวคิดท่ีรูจักกันดีในนามวา “CIPP” ส่ิงท่ีควบคูกับการประเมินท้ัง 4 ประเภทขางตน 

ไดแก การตัดสินใจเพื่อดําเนินการใด ๆ ซึ่งสามารถแบงออกไดอีก 4 ประเภทเชนกัน คือ 

  4.1 การตัดสินใจเพื่อการวางแผนเปนการตัดสินใจท่ีอาศัยการประเมินสภาวะแวดลอมมี

บทบาทสําคัญ คือ การกําหนดวตัถุประสงคของโครงการใหสอดคลองกับแผนในการดําเนินงาน 

  4.2 การตัดสินใจเพื่อกําหนดโครงสรางของโครงการ เปนการตัดสินใจท่ีตองอาศัยการ

ประเมินตัวปอน มีบทบาทสําคัญ คือ การกําหนดโครงสรางของแผนงาน และข้ันตอนการทํางาน   

ตาง ๆ ของโครงการ 

  4.3 การตัดสินใจเพื่อนําโครงการไปปฏิบัติ เปนการตัดสินใจท่ีอาศัยการประเมิน

กระบวนการ มีบทบาทสําคัญ คือ ควบคุมการทํางานใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด และเพื่อปรับปรุง

แกไขแนวทางการทํางานใหไดผลดีท่ีสุด 

  4.4 การตัดสินใจเพื่อการทบทวนโครงการ เปนการตัดสินใจท่ีอาศัยผลจากการประเมินท่ี

เกิดข้ึนมีบทบาทหลัก คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับการยุติ ลมเลิก หรือขยายโครงการในชวงเวลาตอไป 

 แนวคิดและเปาหมายของการประเมินตามท่ีสตัฟเฟลบีมไดเสนอมาแลวนั้น ก็เพื่อประโยชน

ตอการตัดสินใจในการดําเนินโครงการแตละประเภทจะเห็นไดชัดวา การประเมินแตละประเภท

ดังกลาวจะตองเอือ้อํานวยตอการนําไปตัดสินใจ ดังรูปแบบความสัมพันธท่ีปรากฏในภาพตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 1 ความสัมพันธของการตัดสินใจและประเภทของการประเมินตามโมเดลของสตัฟเฟลบีม  

ท่ีมา : เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี (2551 : 61) 

 

 สมคิด  พรมจุย (2550: 57-58) ไดกลาววา การประเมินโดยใชซิปโมเดล (CIPP Model) เปน

การประเมินท่ีเปนกระบวนการตอเนื่อง โดยมีจุดเนนท่ีสําคัญ คือ ใชควบคูกับการบริหารโครงการเพื่อ

หาขอมูลประกอบการตัดสินใจอยางตอเนื่องตลอดเวลา ซึ่งแนวทางการประเมินในดานตาง ๆ มี

รายละเอียด ดังนี้ 

 1. การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context Evaluation : C) เปนการประเมิน

เพื่อใหไดขอมูลสําคัญ เพื่อชวยในการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ ความเปนไปไดของโครงการ 

 2. การประเมินปจจัยเบ้ืองตน (Input Evaluation : I) เปนการประเมินเพื่อใชขอมูลตัดสินใจ

ปจจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับโครงการวาเหมาะสมหรือไม โดยดูวาปจจัยท่ีใชจะมีสวนชวยใหบรรลุ

จุดมุงหมายของโครงการหรือไม 

ประเภทการประเมิน ประเภทการตัดสนิใจ 

การประเมินสภาวะแวดลอม 

(Context Evaluation) 

การตัดสินใจเพื่อการวางแผน 

(Planning Decisions) 

 

การประเมินปจจัยเบ้ืองตน/ตัวปอน 

(Input Evaluation) 

การตัดสินใจเพื่อกําหนดโครงสราง 

(Structuring Decisions) 

 

การประเมินกระบวนการ 

(Process Evaluation) 

การตัดสินใจเพื่อนําโครงการ 

ไปปฏิบัติ 

(Implementing Decisions) 

 

การประเมินผลผลิต 

(Product Evaluation) 

การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ 

(Recycling Decisions) 
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 3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เปนการประเมินระหวางการดําเนิน

โครงการ เพื่อหาขอดีและขอบกพรองของการดําเนินงานตามข้ันตอนตาง ๆ ท่ีกําหนดไวและเปนการ

รายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการนั้นดวย 

 4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) เปนการประเมินเพื่อดูวาผลท่ีเกิดข้ึนเมื่อ

ส้ินสุดโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค หรือตามท่ีคาดหวังไวหรือไม โดยอาศัยขอมูลจากการ

ดําเนินงานและรายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการ 

 เชาว  อินใย (2553: 126-127) แบงการประเมินออกเปน 4 ดาน ดังนี้ 

 1. การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation) เปนการประเมินความตองการ

จําเปนเพื่อกําหนดโครงการ เปนส่ิงท่ีอยูภายนอกโครงการแตมีผลตอความสําเร็จ หรือความลมเหลว

ของโครงการ และเปนการพิจารณาความจําเปนท่ีตองจัดทําโครงการดังกลาว ไดแก ความตองการ

ของชุมชน และกลุมเปาหมายของโครงการ จํานวนประชากร สภาพเศรษฐกิจ และปญหาของชุมชน

ตลอดจนนโยบายของหนวยงานระดับบน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของเปนประโยชนในการนําไปใช

ตัดสินใจวางแผน กําหนดนโยบาย กําหนดเปาหมาย และกําหนดจุดมุงหมายของโครงการไดอยาง

เหมาะสมตอไป 

 2. การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation) เปนการประเมินทรัพยากรท่ีจําเปนท่ีจะ

นํามาใชในการดําเนินโครงการวามีความเปนไปได มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอหรือไม 

ทรัพยากรท่ีจําเปน ไดแก งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ เวลา กลุมเปาหมาย เทคโนโลยีและ

แผนการดําเนินงาน การประเมินปจจัยนําเขานําไปใชประโยชนในการตัดสินใจหาวิธีดําเนินงาน

โครงการใหบรรลุเปาหมาย 

 3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินการบริหารโครงการ 

การจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการ การนําปจจัยนําเขาของโครงการมาใชเหมาะสมหรือไม กิจกรรม

ตาง ๆ ท่ีจัดข้ึนจะบรรลุวัตถุประสงคของโครงการหรือไม สารสนเทศตาง ๆ จะถูกวิเคราะหรวบรวม 

และนําเสนอผูดําเนินงานโครงการ อาจจะตองการสารสนเทศทึกวัน หรือในตอนเริ่มตนโครงการเปน

การบันทึกเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในขณะดําเนินงานโครงการไวเปนหลักฐานการประเมินกระบวน

การมีประโยชนในการคนหาจุดเดน หรือจุดแข็ง (Strengths) หรือจุดดอย (Weakness) ของโครงการ 

นําไปใชในการพัฒนา แกไข ปรับปรุงการดําเนินโครงการตอไปใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เปนการประเมินผลท่ีไดจากโครงการวา

เปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม คุมคาเพียงใด โดยนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

มุงตอบคําถามวา โครงการประสบความสําเร็จตามแผนท่ีกําหนดไวหรือไม ผลการประเมินจะทําใหได

สารสนเทศในการพิจารณาตัดสินใจ ยุติ ปรับขยาย หรือทําเปนงานประจํา การประเมินผลผลิตจะทํา
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การประเมิน 2 ข้ันตอน คือ 1) การประเมินทันทีท่ีส้ินสุดโครงการ เรียกวา การประเมินผลลัพธ และ 

2) การประเมินผลกระทบของโครงการท้ังบวก และลบ 

 การประเมินตามรูปแบบ CIPP Model ท้ัง 4 ข้ันตอน คือ การประเมินบริบท การประเมิน

ปจจัยนําเขา การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต สามารถนําไปชวยในการปรับปรุง

โครงการ ท้ังนี้การประเมินในแตละข้ันตอนดังกลาวนําไปชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ 4 

ประเภท คือ 

 1. การตัดสินใจเพื่อการวางแผน ไดจากการประเมินบทบท นําผลการประเมินไปใชตัดสินใจ 

กําหนดวัตถุประสงคของโครงการท้ังวัตถุประสงคระยะส้ัน และระยะยาวใหสอดคลองกับแผนกในการ

ดําเนินงาน 

 2. การตัดสินใจเพื่อกําหนดโครงสรางของโครงการ จากการประเมินปจจัยนําเขานําผลการ

ประเมินไปใชตัดสินใจวางโครงการ กลวิธีดําเนินโครงการ และข้ันตอนการทํางานตาง ๆ เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคของโครงการ 

 3. การตัดสินใจเพื่อนําโครงการไปปฏิบัติ ไดจากการประเมินกระบวนการ นําผลการประเมิน

ไปใชตัดสินใจเกี่ยวกับการนําโครงการไปสูการปฏิบัติทําใหการทํางานเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

 4. การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ ไดจากการประเมินผลผลิต นําผลการประเมินไปใช

ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการวาควรจะทําตอไป ยุติ ลมเลิก ขยายโครงการ หรือใหทําเปนงาน

ประจํา 

 รัตนะ  บัวสนธ (2551: 10-15) ไดกลาวถึง รูปแบบการประเมิน CIPP เปนการนําตัวอักษรตัว

แรกของมิติการประเมิน 4 ดานมาประกอบกัน ไดแก การประเมินบริบท (Context) ปจจัยนําเขา 

(Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ซึ่งสตัฟเฟลบีม พัฒนานําเสนอข้ึนโดยมี

พื้นฐานมาจากกการเรียนรูหรือประสบการณกระทําการประเมินโครงการทางการศึกษาของ

สหรัฐอเมริกาต้ังแตกลางป 1960 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. การประเมินบริบท (Context Evaluation) หมายถึง การประเมินเกี่ยวกับความตองการ

จําเปน (Need) ปญหา (Problem) คุณสมบัติท่ีมีคา (Assets) และโอกาส (Opportunities) ท่ีจะ

เกิดข้ึนภายใตเงื่อนไขแวดลอมหนึ่งท่ีกําหนด การประเมิน 4 สวนนี้ มีความสําคัญท่ีจะนําไปสูการ

ออกแบบโครงการ แผนงาน และการใหบริการท่ีมีความเหมาะสมเปนไปได การประเมินบริบทอาจ

ประเมินไดท้ังกอน ระหวางหรือแมกระท่ังหลักการดําเนินโครงการ แผนงานหรือส่ิงแทรกแซง 

(Intervention) อื่น ๆ ในกรณีการประเมินบริบทกอนการดําเนินโครงการ องคกรหรือหนวยงานจะใช

ผลจากการประเมินบริบท เพื่อชวยจัดลําดับความสําคัญและกําหนดเปาหมายสําหรับโครงการนั้น          

แตถาเปนการประเมินบริบทระหวางหรือหลังดําเนินโครงการหรือส่ิงแทรกแซงอื่น ๆ องคกรและ
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หนวยงานมักจะดําเนินการและจัดทํารายงานการประเมินบริบทควบรวมไปกับการประเมินปจจัย

นําเขา กระบวนการ และผลผลิต กรณีนี้การประเมินบริบทจึงมีประโยชนสําหรับการตัดสินใจกําหนด

เปาหมายของโครงการและชวยใหผูรับบริหารไดประเมินวาโครงการหรือส่ิงแทรกแซงดังกลาว             

มีคุณประโยชนตอบสนองหรือเปนไปตามความตองการจําเปน ของกลุมผูใชประโยชนหรือไมเพียงไร 

 2. การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation) จุดมุงเนนหลักของการประเมินปจจัย

นําเขา ก็เพื่อชวยจัดลําดับโครงการท่ีจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงความตองการจําเปน โดยการศึกษา

และตรวจสอบอยางถ่ีถวนเกี่ยวกับแนวทางตาง ๆ ท่ีมีศักยภาพหรือมีความเปนไปได มากท่ีสุด ในอันท่ี

จะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงดังกลาว การประเมินปจจัยนําเขาจะเปนตัวบงบอกลวงหนาถึง

ความสําเร็จหรือความลมเหลวหรือประสิทธิผลของความพยายามเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีโครงการหรือส่ิง

แทรกแซงนั้น ๆ ตองการจะใหเกิดจุดมุงเนนประการท่ีสองของการประเมินปจจัยนําเขา ก็เพื่อสราง

ความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับแนวทางท่ีเปนทางเลือกตาง ๆ และเพราะเหตุใดจึงเลือกแนวทางนั้น               

ในกรณีเชนนี้สารสนเทศท่ีไดจากการประเมินปจจัยนําเขาจะมีความสําคัญเปนอยางมากสําหรับบง

บอกใหเห็นถึงความรับผิดชอบ (Accountability) ใด ๆ ของผูพัฒนาโครงการท่ีพยายามออกแบบและ

ปรับปรุงปรุงงบประมาณใด ๆ ของโครงการหรือส่ิงแทรกแซงดังกลาว นอกจากนี้แลวการประเมิน

ปจจัยนําเขา ก็จะชวยจําแนกและจัดลําดับแนวทางท่ีเกี่ยวของใหแกผูมีหนาท่ีตัดสินใจไดใชเปน

ทางเลือกสําหรับการดําเนินงานตอไป 

 3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการตรวจสอบการนําแผนงานหรือ

โครงการไปใชหรือตรวจสอบการดําเนินงานการใชแผน โครงการ วัตถุประสงคท่ีสําคัญประการหนึ่ง

ของการประเมินกระบวนการก็คือ การใชขอมูลยอนกลับแกผูจัดการและผูจัดการ และผูปฏิบัติงานใน

โครงการนั้น ๆ เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการวาเปนไปตามตารางเวลาท่ีกําหนด

หรือไม การใชงบประมาณและประสิทธิภาพเปนอยางไร สําหรับวัตถุประสงค อีกประการหนึ่งก็เพื่อ

ช้ีแนะแนวทางใหแกผูปฏิบัติงาน ในการปรับปรุงการใชงบประมาณและแนวทางการดําเนินงานของ

โครงการใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน เพราะโดยปกติแลวเมื่อมีการเริ่มตนการดําเนินงานของโครงการ

หรือแผนงานปฏิบัติงานยอมไมสามารถท่ีจะกําหนดส่ิงตาง ๆ ไดท้ังหมด ไมวาจะเปนเรื่องของการจัด

กิจกรรม การใชบุคลากร งบประมาณ หรืออื่น ๆ ดังนั้น การไดรับสารสนเทศจากการประเมิน

กระบวนการ ก็สามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจปรับปรุงส่ิงตาง ๆ ในโครงการใหสามารถ

ดําเนินการตอและมีความเปนไปไดท่ีจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีตองการ ในการประเมิน

กระบวนการนั้น ควรเปรียบเทียบระหวางกิจกรรมและคาใชจายกับกิจกรรมในแผนงาน โครงการ 

และงบประมาณท่ีกําหนดไววามีความแตกตางกันมากนอยเพียงไร รวมท้ังบรรยายใหเห็นถึงปญหา

ตาง ๆ เกี่ยวกับการนําโครงการไปใชและทายท่ีสุดก็ควรจัดทํารายงานท่ีผูรวมโครงการหรือผูทําการ

สังเกตไดตัดสินคุณภาพของกระบวนการใชโครงการ แผนงานดังกลาว 
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 4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) วัตถุประสงคหลักของการประเมินผลผลิตก็

เพื่อสอบวัด ตีความ และตัดสินผลสัมฤทธิ์ทางโครงการ แผนงานหรือส่ิงแทรกแซงวาตอบสนองบรรลุ

ความตองการจําเปนของกลุมผูรับประโยชนหรือไม นอกจากนั้นการประเมินผลผลิต ก็ยังตอง

ประเมินผลลัพธ (Outcome) ท้ังท่ีต้ังใจและไมต้ังใจ ท้ังท่ีเปนไปในทางบวกและทางลบอีกดวย ยิ่งไป

กวานั้นบอยครั้งท่ีนักประเมินยังขยายขอบเขตการประเมินผลผลิตไปสูการประเมินในส่ิงท่ีเรียกวา 

ผลลัพธระยะยาวอีกดวย การประเมินผลผลิตควรดําเนินการโดยอาศัยการรวบรวมและวิเคราะหการ

ตัดสินของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีมีตอโครงการหรือส่ิงท่ีไดรับการประเมินนั้น ในบางครั้งก็อาจทํา

การเปรียบเทียบผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับโครงการหรือส่ิงท่ีไดรับการประเมินอื่น ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกัน

และก็มีอยูบอย ๆ ท่ีผูรับบริการจากโครงการตองการจะรูวาโครงการดังกลาว ไดผลสัมฤทธิ์เปนไปตาม

วัตถุประสงคท่ีกําหนดหรือไม และมีประโยชนคุมกับการลงทุนดําเนินการเพียงไร ดังนั้น ในทางท่ี

เหมาะสมแลว นักประเมินก็ควรท่ีวิเคราะหตีความใหเห็นวาจุดออนของโครงการหรือแผนปฏิบัติงาน

สวนใดท่ีเปนสาเหตุทําใหผลลัพธออนดอยลงไปดวย เทคนิควิธีการท่ีใช ไมกําหนดไวอยางเปนแบบ

แผนตายตัว แตนักประเมินอาจตองใชวิธีการอยางหลากหลายรวมกัน เพื่อชวยใหเกิดความเขาใจใน

การศึกษาผลลัพธท้ังหมดของส่ิงท่ีไดรับการประเมิน รวมท้ังยังชวยในการตรวจสอบขามกันไปมา

ระหวางขอคนพบท่ีหลากหลายอีกดวย 

 รูปแบบการประเมิน CIPP มีลักษณะเปนกลยุทธเชิงระบบสําหรับการปรับปรุง เนื่องจาก

รูปแบบการประเมิน CIPP ในแตละมิติของการประเมินจะมีความตอเนื่อง สงผลตอกันสําหรับ               

การตัดสินใจเปล่ียนแปลง ปรับแตงสวนตาง ๆ ของโครงการ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา สามารถ

นํามาใชในฐานะกลยุทธเชิงระบบสําหรับการปรับปรุงโครงการ  

 จากท่ีกลาวมาเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินแบบ CIPP สรุปไดวา การประเมินโครงการ           

จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนในสังกัด 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ครั้งนี้ ผูประเมินตองการทราบผลการปฏิบัติงาน           

ตามโครงการวา บรรลุวัตถุประสงคหรือไม เพียงใด มีปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะอยางไร               

เพื่อผูประเมินจะไดนําไปพัฒนาปรับปรุงโครงการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลัก              

“การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์” (Result Base Management) ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบการประเมิน

แบบซิปป “CIPP Model” ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) 
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แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

 1. ความสําคัญและและความเปนมาของโครงการ 

  โครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปน

ภาษาอังกฤษหรือท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปวา English Program เปนการจัดการศึกษาตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แตใชภาษาอังกฤษเปนส่ือในการสอนในรายวิชาท่ี

ไมใชรายวิชาภาษาไทยและรายวิชาสังคมศึกษาในบางสาระท่ีเกี่ยวของกับความเปนไทยและ

เอกลักษณไทย โครงการนี้จัดไดวาเปนความรวมมือระหวางสถานศึกษาและพอ แม หรือผูปกครอง

นักเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับปจจุบัน ท่ีเกี่ยวของดวย

การระดมทรัพยากรจากทองถ่ิน เพื่อการจัดการศึกษาท่ีเรียกวา All for Education เปนการรวมมือ

กันระหวาง สถานศึกษากับพอ แมและผูปกครองใหมีทางเลือกมากข้ึน ในการจัดการศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ตามปรัชญาของระบบการศึกษา ตามเปาหมายของวาระแหงชาติดวย

การสรางความสามารถเชิงแขงขันใหกับคนไทยในชวงท่ีผานมา ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได

ดําเนินการโครงการ EP หรือท่ีมีช่ือเต็ม ๆ วา โครงการจัดการเรยีนการสอนเปนภาษาอังกฤษตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งช่ือภาษาไทยอาจใชเปนอยางอื่น เชน โครงการจัดการเรียนการสอน

โดยใชภาษาอังกฤษเปนส่ือหรือ โครงการโรงเรยีนสองภาษา เปนตน โดยโครงการจัดการเรียน         

การสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนส่ือหรือโรงเรียนสองภาษาจะใชภาษาอังกฤษเปนส่ือเพื่อพัฒนา

ศักยภาพดานความรูความสามารถและทักษะทางภาษาของผูเรียน และในการจัดการเรียนการสอนใน

โรงเรียนตองคํานงึถึงความสามารถพื้นฐานในการใชภาษาของผูเรียน การสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมและคานิยมอันดีงาม ตลอดจนการเรียนการสอนในบริบทของความเปนผสมผสานกับความ

เปนสากล สําหรับรูปแบบการจัดสามารถทําได 2 แบบ คือ English Program (EP) และ Mini 

English Program (MEP) ซึ่งมีความแตกตางกัน คือ EP มีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ

ไดทุกวิชา ยกเวนภาษาไทยและสังคมศึกษา ในสวนท่ีเกี่ยวของกับความเปนไทย กฎหมายไทย 

ประเพณี และวัฒนธรรมไทย สวน MEP นั้นสอนไดไมเกิน 50% ของช่ัวโมงสอนท้ังหมด ตอสัปดาห 

ท้ังนี้ โรงเรียนสามารถเก็บคาเลาเรียนเพิ่มจากปกติได ในเบ้ืองตนจะคัดเลือกโรงเรียนประถมศึกษา

และมัธยมศึกษาในพื้นท่ีท่ีมีความจําเปนตองใชภาษาอังกฤษในการส่ือสาร โดยท่ีในระดับช้ัน

มัธยมศึกษา หากใชภาษาอังกฤษเปนส่ือในการสอนจํานวนช่ัวโมงไมถึง 18 ช่ัวโมง จะเรียกวา Mini 

English Program (MEP) (นงนุช เอี่ยมสวัสด์ิ, 2547) 

 ยอนกลับไปต้ังแตปพุทธศักราช 2537 เปนตนมา รัฐบาลไทยมีนโยบายใหโรงเรียนเอกชน 

เปดสอนวิชาตาง ๆ เปนภาษาอังกฤษ เพื่อสงเสริมใหเด็กนักเรียนไทยมีความรู ความสามารถ                    

ไมดอยไปกวาเด็กนักเรียนชาติอื่น ๆ ในโลก โดยเฉพาะประเทศท่ีพัฒนาแลว และใหคนไทย                 

มีความสามารถติดตอส่ือสารทางธุรกิจ การคา การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร ทางสังคมดานตาง ๆ           
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กับคนไดท่ัวโลก ตอมาในปการศึกษา 2538 กระทรวงศึกษาธิการ ไดอนุญาตใหโรงเรียนเอกชนดําเนิน

โครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และมีโรงเรียน

เอกชนขานรับนโยบายทันที 3 แหง คือ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนสารสาสนเอกตรา             

และโรงเรียนอุดมศึกษา หลังจากนั้นอีก 3 ป คือ ในปพุทธศักราช 2541 โรงเรียนรัฐบาลสังกัด                            

กรมสามัญศึกษาได เปดโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ                          

เปนภาษาอังกฤษ โดยใชหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเปนแนวปฏิบัติ      

ในปพุทธศักราช 2544 กระทรวงศึกษาธิการไดมีคําส่ังท่ี วก 1065/2544 ลงวันท่ี 9 ตุลาคม 2544 

เรื่องใหใชนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษท้ังใน

สถานศึกษาของเอกชนและของรัฐเปนไปอยางมีคุณภาพ มีความเทาเทียม มีความเปนธรรม และ

สอดคลองกับหลักการ จุดหมายของหลักสูตรแตละระดับ เปนไปตามนโยบายของรัฐบาล (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2556) เปนสาเหตุใหในปพุทธศักราช 2546 กระทรวงศึกษาธิการ

มีนโยบาย แบงหลักสูตรออกเปน 2 รูปแบบ สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษา

เอกชน และโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา คือ โครงการ English Program หรือ EP และโครงการ 

Mini English Program หรือ MEP (นงนุช เอี่ยมสวัสด์ิ, 2547) ปลายปการศึกษา 2546 กระทรวง 

ศึกษาธิการไดมีการปรับเปล่ียนนโยบาย โดยใหสถานศึกษาจัดต้ังเฉพาะ โครงการ English Program 

(EP) และไมมีนโยบายใหจัด โครงการ Mini English Program (MEP) ข้ึนมาใหม เพื่อกระตุนให

สถานศึกษาท่ีจัดโครงการ MEP อยูแลว ใหเรงพัฒนารูปแบบใหเปนโครงการ EP ตอไป เหตุผลท่ีมี    

การสงเสริมใหโรงเรียนจัดโครงการ EP ข้ึนมานั้น เนื่องจากรัฐบาลไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของ

ภาษาอังกฤษท่ีนับวันจะทวีความจําเปนสําหรับการติดตอส่ือสารในสังคมโลกแหงยุคเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information Technology) มากยิ่งข้ึน ซึ่งประเทศไทยนับวาเปนประเทศหนึ่ง ใน

ประชาคมโลก ท่ีไดรับผลกระทบอยางมากนับแตในชวงตนคริสตวรรษท่ี 20 เปนตนมา เพราะ

สารสนเทศเหลานี้ สวนใหญเปนภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาสากล ดังนั้นระบบการศึกษาไทยในขณะนี้

จึงจําเปนตองพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของคนไทยใหอยูในระดับท่ีจะรับ และเขาใจ

สารสนเทศภาษาอังกฤษได เปนอยางดี เพื่อประโยชนของประเทศชาติในยุคโลกาภิวัตน  

(Globalization) ตอไป 

 การเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยใช

ภาษาอังกฤษเปนส่ือเพื่อพัฒนาศักยภาพดานความรูความสามารถและทักษะทางภาษาของผูเรียน 

และในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนตองคํานึงถึงความสามารถพื้นฐานในการใชภาษาของ

ผูเรียน การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันดีงาม ตลอดจนการเรียนการสอนในบริบท

ของความเปนผสมผสานกับความเปนสากล ท้ังนี้โรงเรียนสามารถเก็บคาเลาเรียนเพิ่มจากโรงเรียน
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ปกติไดในเบ้ืองตน จะคัดเลือกโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นท่ีท่ีมีความจําเปนตองใช

ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร ดังตอไปนี้ (นงนุช เอี่ยมสวัสด์ิ, 2547)  

 1) โรงเรียนประเภท English Program (EP)  

 1.1) เปนโรงเรียนท่ีมีความพรอม มีครูตามเกณฑ (1:20) และมีครูภาษาอังกฤษ               

ตามเกณฑคืออยางนอย 1 คน ตอ 1 หองเรียน  

  2) โรงเรียนประเภท Mini English Program (MEP)  

 2.1) ควรเปดในปแรกของการแตละระดับเทานั้น เชน ระดับประถมศึกษา ก็ควรเปด

สอนเฉพาะช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 หรือระดับมัธยมศึกษาก็ควรเปดสอนเฉพาะไมควรเปดมากกวา                 

1 ระดับ สําหรับโรงเรียนท่ีมีท้ังระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และปท่ี 4 ก็ควรเปดระดับเดียว  

 2.2) หองเรียนท่ีอยูในโครงการโรงเรียนสอนภาษาทุกหองเรียนตองมีท้ังครูไทย และ

ครูตางชาติสอนคูกันเปน Team teaching  

 2.3) การเก็บคาเลาเรียนนักเรียนในโครงการเก็บไดไมเกินครึ่งหนึ่ง ของ EP ซึ่ง EP 

เก็บไดสูงสุดไมเกินคนละ 35,000 บาทตอภาคเรียน ดังนั้นนักเรียน MEP เก็บคาเลาเรียนได ไมเกิน 

17,500 บาทตอภาคเรียน  

 2.4) มีอาคารสถานท่ีท่ีมีความพรอม มีหองเรียนเหลือเพียงพอท่ีจะใชในการดําเนิน

โครงการ  

 2.5) ในทางปฏิบัติสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติอาจเปดคูขนาน

กับกรมสามัญศึกษาในแตละจังหวัด เพื่อกรมสามัญศึกษาจะไดเปนพี่เล้ียงและรับชวงตอในระดับ

มัธยมศึกษา 

 2. แนวทาง และวัตถุประสงคของการดําเนินงานของโครงการจัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

  กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายใหสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสังกัดเปดหองเรียนพิเศษ                       

ในปการศึกษา 2543 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ตอมาในปการศึกษา 2547 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดสงเสริมใหสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสังกัด                    

เปดหองเรียนพิเศษ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ เพื่อใหเด็กทุกคนไดรับ

การศึกษาอยางท่ัวถึงและไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ สอดคลองกับเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาภาค

บังคับ พุทธศักราช 2545 สอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พุทธศักราช 2546 และท่ีแกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ สอดคลองกับกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและ

วิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พุทธศักราช 2550 และประกาศสํานักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่องกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษาของ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2550 (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2556) 

 3. นโยบาย หลกัเกณฑ และวิธีการการดําเนินงานของโครงการ  

 นโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการไดอยางมีคุณภาพ มีความเทาเทียมและเปนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ                  

จึงกําหนดนโยบาย ดังนี้  

 1. การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ใหสถานศึกษาจัดเปนบางวิชาเทานั้น 

เพราะถือวาเปนทางเลือกหนึ่งของการจัดการศึกษา  

 2. หากสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษมีการเก็บคาใชจายเพิ่มจาก

ผูปกครอง สถานศึกษาตองจัดเงินสวนหนึ่งเปนกองทุนสําหรับนักเรียนท่ีผานเกณฑความสามารถใหได

เรียนตามตองการ ท้ังนี้ ใหเปนไปตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด  

 3. การบริหารจัดการ การจัดเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตองเอื้อประโยชนไปยังระบบ

การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยในเรื่องการใชส่ืออุปกรณ การใชหองปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 

หองปฏิบัติการวิชาอื่น ๆ และรวมถถึงบุคลากรในสถานศึกษา  

 4. การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ จะตองคงไวซึ่งความมั่นคงของสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย ภาษาไทย ศิลปะไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และวัฒนธรรมไทย  

 5. การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตองมีการกํากับ ติดตามและประเมินผล

อยางเปนระบบ เปนระยะ ๆ เพื่อการแกไขปญหา และการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  

 6. การเก็บคาธรรมเนียมการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวง- 

ศึกษาธิการ ใหหนวยงานตนสังกัดเปนผูกําหนด และตรวจสอบคาใชจายท่ีเหมาะสม 

 7. การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตองดําเนินการตามหลักเกณฑ และวิธีการ

เปนไปตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

 การบริหารจัดการ มีดังนี้ 

 1. สถานศึกษาท่ีมีความพรอม สามารถจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษได ต้ังแต

ระดับกอนประถมศึกษาเปนตนไป สถานศึกษาใดประสงคจะจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 

จะตองเสนอโครงการใหหนวยงานตนสังกัดพิจารณาตามลําดับข้ัน ท้ังนี้ ตองไดรับอนุมัติจาก

กระทรวงศึกษาธิการกอนการเปดสอน หนวยงานตนสังกัดตองกําหนด หัวขอเรื่องและวิธีการในการ

เขียนโครงการ  
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 2. การขออนุมัติโครงการ  

 2.1 สถานศึกษาเสนอโครงการตอหนวยงานตนสังกัดตามลําดับ  

 2.2 หนวยงานตนสังกัดแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาโครงการ  

 2.3 คณะกรรมการตรวจสอบความพรอมท่ีสถานศึกษา  

 2.4 คณะกรรมการประเมินผลการตรวจสอบและแจงผลการประเมินตอหนวยงาน           

ตนสังกัด  

 2.5 หนวยงานตนสังกัดใหความเห็นชอบ  

 2.6 หนวยงานตนสังกัดเสนอขออนุมัติตอกระทรวงศึกษาธิการ  

 3. สถานศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหดําเนินโครงการแลว ใหดําเนินการภายใน 2 ป ถาไม

ดําเนินการภายในเวลาท่ีกําหนด ใหถือวาโครงการนั้นส้ินสุด  

 4. สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษแลวมีความประสงคจะหยุด

ดําเนินการ ตองแจงตอหนวยงานตนสังกัดและผูปกครองนักเรียนลวงหนาอยางนอย 2 ป ท้ังนี้              

ตองคํานึงถึงการจบตัวประโยคของนักเรียนช้ันสุดทายท่ีรับเขาเรียนดวย  

 5. สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนสองกลุม คือ กลุมท่ีจัดเปนภาษาไทย และกลุมท่ี

จัดเปนภาษาอังกฤษ ตองกําหนดใหมีกิจกรรมการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษสําหรับกลุมท่ีจัดเปน

ภาษาไทยไว ในโครงการอยางตอเนื่อง จนสามารถสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อใชในการส่ือสารได

เหมือนเจาของภาษา  

 6. สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตองจัดใหมีคณะกรรมการของ

สถานศึกษา ดําเนินการตรวจสอบและทบทวนการดําเนินงานของสถานศึกษาท้ังระบบ โดยมุงเนน

คุณภาพของผูเรียนท้ังคุณลักษณะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แลวจัดทําเปนรายงานประจําป                   

เสนอหนวยงานตนสังกัดและผูเกี่ยวของ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีตอเนื่อง  

 7. เวลาและวิชาท่ีเปดสอน ในระดับมัธยมศึกษาจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษได

ทุกวิชา ยกเวนวิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษาในสวนท่ีเกี่ยวของกับความเปนไทย กฎหมายไทย 

ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

 8. ครูผูสอน ทุกคนตองจบปริญญาตรีเปนอยางนอย และตองมีหลักฐานการศึกษาใน

สาขาวิชาท่ีจะสอนหรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ ครูผูสอนท่ีเปนชาวตางชาติตองสามารถออกเสียง

ภาษาอังกฤษไดถูกตองตามสําเนียงของเจาของภาษา และใชภาษาไทยในการส่ือสารงาย ๆ ได หรือ 

จัดใหมีครูไทยท่ีสามารถใชภาษาในการส่ือสาร เขาไปมีสวนรวมตลอดเวลา การจัดทําสัญญา

ปฏิบัติงาน จะตองจัดทําสัญญาใหครบ 1 ป การศึกษาเปนอยางนอย และมีบทลงโทษท่ีเขมงวด

ครูผูสอนละเมิดสัญญา หากครูผูสอนท่ีไมใชเจาของภาษา ตองมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ

ท้ัง การฟง การพูด การอาน และการเขียน ในการส่ือสารไดเหมือนเจาของภาษาและไดคะแนนสอบ 
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TOEFL ไมนอยกวา 550 หรือ IELTS ไมนอยกวา 5.5 ตองไดรับการอบรมดานหลักสูตรของประเทศ

ไทย ภาษาและวัฒนธรรมไทย อยางนอย 15 ช่ัวโมง และตองมีโอกาสไดรับการพัฒนา โดยไดรับ              

การฝกอบรมศึกษาดูงานในประเทศหรือตางประเทศ อยางนอย 3 ปตอครั้ง 

 9. การจัดการทรัพยากรและกิจกรรมของสถานศึกษา 

 9.1 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษตองบริหาร

จัดการ บุคลากร ส่ือ วัสดุ อุปกรณ หองปฏิบัติการ และสถานท่ีตาง ๆ  ใหครูและนักเรียนทุกคนไดใช

ประโยชนรวมกันและอยางเทาเทียมกับ โดยเฉพาะสถานศึกษาของรัฐซึ่งใชงบประมาณของรัฐ ตอง

ดูแลใหเกิดความเปนธรรมอยางแทจริง 

 9.2 สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนสองกลุม ตองจัดใหนักเรียนทํากิจกรรมรวมกัน 

เชน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมของโรงเรียน/ชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีสงเสริมความเปนไทย 

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค  

 การจัดการเรียนการสอน มีดังนี้ 

 1. สถานศึกษาตองจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการสอดคลอง

กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  

 2. การจัดการเรียนการสอน ควรจัดในบริบทของความเปนไทยผสมผสานความเปนสากล 

โดยมุงเนนความรักทองถ่ิน ประเทศชาติ และความเปนไทย  

 3. สถานศึกษาตองจัดการเรียน การสอนทุกวิชา โดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

และคานิยมท่ีดีงาม สรางความมั่นใจ และสงเสริมใหผูเรียนกลาใชภาษาในการส่ือสาร 

 4. ข้ันตอนการดําเนินงานการขอเปดโครงการ  

 หลักเกณฑการเปดหองเรียนพิเศษ โดยสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีดังนี้ 

 1. สถานศึกษาตองมีความพรอมทางดานบุคลากร นักเรียน การระดมทรัพยากรแผนการ

จัดการเรียนการสอน อาคารสถานท่ี และดานบริหารจัดการในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสงเสริม

ศักยภาพนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษในดานวิชาการและดานอื่นๆ โดยกําหนดวิธีการรับนักเรียน

หองเรียนพิเศษ ใหสอดคลองกับนโยบายการรับนักเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน  

 2. สถานศึกษาท่ีขอเปดหองเรียนพิเศษ ตองเปนไปตามความตองการของผูปกครอง 

คณะกรรมการ สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 3. สถานศึกษาท่ีขอเปดหองเรียนพิเศษ ตองมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ต้ังแต

ระดับดีข้ึนไป 
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 4. สถานศึกษาท่ีตองการเปดหองเรียนพิ เศษ ตองเสนอขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา อยางนอย 1 ภาคเรียน กอนปการศึกษาถัดไป 

 5. สถานศึกษาท่ีไดรับความเห็นชอบ และอนุมัติใหเปดหองเรียนพิเศษ ใหดําเนินการ

ภายใน 1 ป หากไมดําเนินการภายในเวลาท่ีกําหนด ใหถือวาโครงการนั้นส้ินสุด  

 6. สถานศึกษาใดท่ีจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษ ประสงคจะเลิกดําเนินการ ตอง

แจงผูปกครองนักเรียนทราบลวงหนา โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานและคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา  

 7. สถานศึกษาท่ีแจงยกเลิกการดําเนินการหองเรียนพิเศษไปแลว หากมีความประสงคจะ

ขอเปดหองเรียนพิเศษอีกครั้ง ตองดําเนินการขอเปดหองเรียนพิเศษใหม  

 8. สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษ ควรใหคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐานดําเนินการตรวจสอบ และทบทวนการดําเนินงานของถานศึกษาท้ังระบบโดยมุงเนน

คุณภาพของผูเรียน ท้ังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจัดทําเปนรายงาน

ประจําปเสนอตอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและผูท่ีเกี่ยวของเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเนื่อง  

 ข้ันตอนการดําเนินการเปดหองเรียนพิเศษ โดยสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

 ระดับสถานศึกษา มีดังนี้ 

 1. เตรียมความพรอมทางดานหลักสูตร บุคลากร อาคารสถานท่ี แหลงการเรียนรูและส่ือ

การเรียนการสอนในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมศักยภาพนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษใน

ดานวิชาการและดานอื่นๆ โดยกําหนดการรับนักเรียนหองเรียนพิเศษใหสอดคลองกับนโยบายและ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 2. สํารวจขอมูลความตองการ ในการเปดหองเรียนพิเศษของนักเรียน ครู ผูปกครอง 

ชุมชนใกลเคียง และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของของสถานศึกษา  

 3. จัดทําขอมูล และวิเคราะหขอมูลความพรอมในการขอเปดหองเรียนพิเศษตอครู 

ผูปกครอง ชุมชนและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของของสถานศึกษา 

 4. นําเสนอขอมูล เหตุผล และความจําเปนในการเปดหองเรียนพิเศษ และขอความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา  

 5. เสนอเรื่องการขอเปดหองเรียนพิเศษไปยังสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพรอมเอกสาร

ประกอบ เชน แบบสํารวจขอมูลการขอเปดหองเรียนพิเศษ ตารางวิเคราะหขอมูลความพรอม สําเนา

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โครงสรางหลักสูตร โครงการ ภาพถายหองเรียน หองปฏิบัติการ 
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อาคารสถานท่ี สําเนารายงานการประชุมและความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พรอมผลสํารวจความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ เปนตน  

 ระดับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีดังนี้ 

 1. ตรวจสอบขอมูล และเอกสารประกอบการเสนอเรื่องการขอเปดหองเรียนพิเศษให

เปนไปตามแบบการเสนอขอเปดหองเรียนพิเศษ  

 2. แตงต้ังคณะกรรมการประเมินความพรอมในการเปดหองเรียนพิเศษ ประกอบดวย

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เปนประธาน รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีท่ี

รับผิดชอบการเปดหองเรียนพิเศษ เปนรองประธาน ผูแทนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 2 คน ผูแทน

ผูปกครอง จํานวน 2 คน ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน ศึกษานิเทศก จํานวน 1 คน ผูอํานวยการกลุม

หรือหัวหนาหนวยในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีรับผิดชอบการเปดหองเรียนพิเศษเปนกรรมการ

และเลขานุการ โดยใชแบบประเมินความพรอมในการขอเปดหองเรียนพิเศษ (แบบ สพท.2)  

 3. เสนอขอมูลประกอบการขอเปดหองเรียนพิเศษของสถานศึกษาและความเห็นชอบ

คณะกรรมการประเมินความพรอมตอคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา อยางนอย 1 ภาคเรียนกอน 

ปการศึกษาถัดไป เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ  

 4. จัดทําประกาศการเปดหองเรียนพิเศษ และแจงใหสถานศึกษาทราบ เพื่อดําเนินการ

เปดหองเรียน  

 5. รายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทราบ ภายใน 30 วัน  

 6. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษของ

สถานศึกษา ท่ีไดรับการอนุมัติ  

 ขอเสนอแนะในการประเมินความพรอมของสถานศึกษาท่ีขอเปดหองเรียนพเิศษ มีดังนี้ 

 1. ใหใชแบบเสนอการขอเปดหองเรียนพิเศษ โดยสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (สพท.1) 

ประเมินสภาพสถานศึกษาท่ีขอเปดหองเรียนพิเศษ พรอมเอกสารของสถานศึกษาท่ีสงมาให  

  1.1 การตอบแบบประเมิน ใหกรรมการทุกคนหรือตองมีกรรมการจํานวนไมนอยกวา 2 

ใน 3 ของกรรมการท้ังหมดเปนผูตอบแบบประเมิน และกรรมการสงแบบประเมินท่ีกรอกเรียบรอย

แลวใหฝายเลขานุการฯและฝายเลขานุการฯ พรอมสรุปผลและนําเสนอท่ีประชุมกอนท่ีประธานจะ

ตัดสินทุกครั้งท่ีประเมิน  

  1.2 วิธีการประเมิน/ข้ันตอนประเมิน โดยคณะกรรมการพบผูบริหารโรงเรียนและคณะ

ครูท่ีสอนหองเรียนพิเศษ สถานศึกษาสรุปความพรอมและการดําเนินงาน คณะกรรมการซักถาม และ

คณะกรรมการทุกคนศึกษา/สํารวจรายละเอียดตาง ๆ ท่ีจะแสดงใหเห็นถึงความพรอมของสถานศึกษา

ท่ีขอเปดหองเรียนพิเศษ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารสถานท่ี/ อุปกรณตาง ๆ และรวบรวม

เอกสารตาง ๆ ของโรงเรียนเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาดวย  
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 2. การใหคะแนน ประกอบดวย 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป เติม / กรอกขอมูลให

ครบ 6 ขอ และตอนท่ี 2 ความพรอมของโรงเรียน เปนแบบ Rating Scale 3 ระดับ คือ (1) ดีมาก 

หมายถึง มีผลการดําเนินงานความสําเร็จ/ความพึงพอใจอยูในระดับ 80 - 100 % ใหคะแนน 3                

(2) ดี หมายถึง มีผลการดําเนินงานความสําเร็จ/ความพึงพอใจอยูในระดับ 60-79 % ใหคะแนน 2  

(3) พอใช หมายถึง มีผลการดําเนินงานความสําเร็จ/ความพึงพอใจอยูในระดับ 59 % ใหคะแนน 1 

ท้ังนี้หากคะแนนเฉล่ียแตละดานนําคะแนนท่ีให (3 หรือ 2 หรือ 1) บวกกันทุกขอแลวหารดวยจํานวน

ขอเพื่อหาคะแนนเฉล่ีย นําคะแนนเฉล่ียท่ีหาไดมาเทียบเกณฑ ไดแก2.34 - 3.00 คือ พรอมมาก                  

1.67-2.33 คือ พรอม และ 1.66 ลงมา คือ ไมพรอม  

  หลังจากนั้น ทําการสรุปผลการประเมินคะแนนเฉล่ียของทุกดาน 6 ดาน ตองผาน

เกณฑความพรอมไมตํ่ากวา (1.67) ฝายเลขาธิการฯรวบรวมผลการประเมินเสนอประธาน/ประธาน

การประชุมสรุปผลการประเมิน และใหประธานนําผลมาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ และเสนอตอ

คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา  

 5. มาตรฐานการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

 มุงเนนการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตองดําเนินการตามหลักเกณฑและ

วิธีการ ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด และเปนไปตามขอกําหนดในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

การเก็บคาธรรมเนียมการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ

กําหนด ใหหนวยงานตนสังกัดเปนผูกําหนด และตรวจสอบคาใชจายท่ีเหมาะสม และการเตรียม

บุคลากรท้ังครูไทยและครูชาวตางประเทศท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกระทรวง ศึกษาธิการกําหนด 

โดยเฉพาะครูชาวตางประเทศ มีความสําคัญมาก เพื่อใหการจัดการเรียนการสอน เปนภาษาอังกฤษ

เปนไปอยางตอเนื่องอยางมีคุณภาพ ควรอบรมเกี่ยวกับการใชหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและ

การใหความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย  

 6. มาตรฐานการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการสูการปฏิบัติ 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2557: 6-50) ไดนําเสนอมาตรฐานการจัด

การศึกษาตามโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

 บทท่ี 1 มาตรฐานการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ แบงออกเปน 3 ดาน มี 7 มาตรฐาน 34 ตัวบงช้ี ดังตอไปนี ้

  ดานท่ี 1 นโยบาย กลยุทธ และการบริหารจัดการ มี 2 มาตรฐาน 14 ตัวบงช้ี 
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  ดานท่ี 2 หลักสูตร การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล มี 3 มาตรฐาน 10 ตัว

บงช้ี 

  ดานท่ี 3 คุณภาพนักเรียน มี 2 มาตรฐาน 10 ตัวบงช้ี 

  แตละดาน แตละมาตรฐาน และแตละตัวบงช้ี กาหนดคะแนน ดังนี ้

  ดานท่ี 1 นโยบาย กลยุทธ และการบริหารจัดการ (25.0 คะแนน) 

 มาตรฐานท่ี 1 สถานศึกษามีนโยบายสงเสริมสนับสนุนโครงการ English Program 

และมีกลยุทธท่ีสรางความเขมแข็งใหกับโครงการ (10.0 คะแนน) 

 ตัวบงช้ีท่ี 1.1 สถานศึกษากาหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปูาหมาย และกลยุทธของ

โครงการ English Program อยางชัดเจน โดยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (2.5 คะแนน) 

 ตัวบงช้ีท่ี 1.2 สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพโครงการ English Program ท่ี

สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (2.5 คะแนน) 

 ตัวบงช้ีท่ี 1.3 สถานศึกษากาหนดโครงสราง English Program ระบบการบรหิาร

จัดการ และบทบาทหนาท่ีของบุคลากรและผูเกี่ยวของ (2.5 คะแนน) 

 ตัวบงช้ีท่ี 1.4 สถานศึกษาสรางเครือขายความรวมมือท้ังในและตางประเทศ (2.5 

คะแนน) 

 มาตรฐานท่ี 2 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ 

นักเรียน (15.0 คะแนน) 

 ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ผูบริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน มีภาวะผูนาทางวิชาการ และส่ือสาร

ภาษาอังกฤษได รวมท้ังบริหารโครงการ English Program แบบมีสวนรวม (1.5 คะแนน) 

 ตัวบงช้ีท่ี 2.2 สถานศึกษาสรรหาครูชาวตางชาติและหรือครูชาวไทย ท่ีมีความรู

ความสามารถในการสอนเปนภาษาอังกฤษ (1.5 คะแนน) 

 ตัวบงช้ีท่ี 2.3 สถานศึกษาพัฒนาครูชาวตางชาติและหรือครูชาวไทยในโครงการ 

English Program (1.5 คะแนน) 

 ตัวบงช้ีท่ี 2.4 สถานศึกษามีบุคลากรฝุายสนับสนุนโครงการ English Program 

(1.5 คะแนน) 

 ตัวบงช้ีท่ี 2.5 สถานศึกษานิเทศ ติดตาม และประเมินผลครูผูสอนและบุคลากร

ฝายสนับสนุนโครงการ English Program (1.5 คะแนน) 

 ตัวบงช้ีท่ี 2.6 สถานศึกษาบริหารจัดการงบประมาณโครงการ English Program 

แบบมีสวนรวม (1.5 คะแนน) 

 ตัวบง ช้ีท่ี 2.7 สถานศึกษามีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโครงการ English 

Program (1.5 คะแนน) 
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 ตัวบงช้ีท่ี 2.8 สถานศึกษามีและใชหองเรียน หองปฏิบัติการ พื้นท่ีใชสอย ส่ือการ

เรียนรูและระบบเทคโนโลยี สนับสนุนการเรียนการสอนในโครงการ English Program (1.5 คะแนน) 

 ตัวบงช้ีท่ี 2.9 สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอื้อตอการส่ือสาร

และการเรียนรูภาษาอังกฤษ (1.5 คะแนน) 

 ตัวบงช้ีท่ี 2.10 สถานศึกษากากับ ติดตาม สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน

โครงการ English Program (1.5 คะแนน) 

 ดานท่ี 2 หลักสูตร การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล (35.0 คะแนน) 

 มาตรฐานท่ี 3 สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีมุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการในการจัดการ

เรียนการสอน โครงการ English Program (5.0 คะแนน) 

  ตัวบงช้ีท่ี 3.1 โครงสรางหลักสูตรโครงการ English Program มีรายวิชาพื้นฐาน

และรายวิชาเพิ่มเติมท่ีมุงเนนการพัฒนาองคความรูในสาระตางๆ เปนภาษาอังกฤษ (2.5 คะแนน) 

  ตัวบงช้ีท่ี 3.2 โครงสรางหลักสูตร English Program มีการจัดรายวิชาภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนท้ังในดานการใชภาษาส่ือสารประจําวันและ

วิชาการ (2.5 คะแนน) 

 มาตรฐานท่ี 4 สถานศึกษามีการจัดการเรียนรูโดยใชภาษาอังกฤษเปนส่ือในการเรียนรู 

(20.0 คะแนน) 

 ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ออกแบบการเรียนรูเหมาะสมกับความแตกตางของสมิทธิผล 

(Proficiency) ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน (4.0 คะแนน) 

 ตัวบงช้ีท่ี 4.2 ออกแบบการเรียนรูตามความแตกตางของสมิทธิผล (Proficiency) 

ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน (4.0 คะแนน) 

 ตัวบงช้ีท่ี 4.3 สงเสริมและพัฒนานักเรียนโดยใชส่ือ เทคโนโลยี แหลงเรียนรู 

เครือขายความรวมมือท้ังในและตางประเทศ (4.0 คะแนน)  

 ตัวบงช้ีท่ี 4.4 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีพัฒนาทักษะและเจตคติตอภาษาอังกฤษ

และอัตลักษณของนักเรียน เสริมสรางความสามารถดานวิชา English Program (4.0 คะแนน) 

 ตัวบงช้ีท่ี 4.5 สรางโอกาสและจัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการใชภาษาอังกฤษให

เหมาะสมกับบริบทของวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย (4.0 คะแนน) 

 มาตรฐานท่ี 5 สถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผลท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

(10.0 คะแนน) 

 ตัวบงช้ีท่ี 5.1 วัดและประเมินผล รายงานความกาวหนาของนักเรียน ดานทักษะ

ภาษาอังกฤษ และความรูในแตละรายวิชา อยางเปนระบบและตอเนือ่ง (4.0 คะแนน) 
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 ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ทดสอบประสิทธผิลทักษะภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ของ

นักเรียนโดยใชแบบทดสอบมาตรฐานจากสถาบันท่ีไดรับการยอมรับ ระดับนานาชาติ โดยเทียบเคียง

ระดับความสามารถกับกรอบ CEFR (3.0 คะแนน) 

 ตัวบงช้ีท่ี 5.3 ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพนักเรียน

โดยใชผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ ทุกกลุมสาระ (3.0 คะแนน) 

 ดานท่ี 3 คุณภาพผูเรียน (40.0 คะแนน) 

 มาตรฐานท่ี 6 นักเรียนโครงการ English Program มีความเปนเลิศทางวิชาการและ

ทักษะภาษาอังกฤษ (20.0 คะแนน) 

 ตัวบงช้ีท่ี 6.1 นักเรียนโครงการ English Program มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย

ทุกกลุมสาระเพิ่มข้ึน (5.0 คะแนน) 

 ตัวบงช้ีท่ี 6.2 นักเรียนโครงการEnglish Programมีผลคะแนนทดสอบระดับชาติ

ทุกกลุมสาระการเรียนรูสูงกวาคะแนนเฉล่ียระดับชาติ รวมท้ังมีผลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษรอยละ 50 

ข้ึนไป (5.0 คะแนน) 

 ตัวบงช้ีท่ี 6.3 นักเรียนโครงการ English Program มีผลการทดสอบความสามารถ

ดานภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีเปนท่ียอมรับ โดยเทียบเคียงกับระดับความสามารถตามกรอบ CEFR 

ผานเกณฑท่ีกําหนด (5.0 คะแนน) 

 ตัวบงช้ีท่ี 6.4 นักเรียนโครงการ English Program เขารวมกิจกรรมประกวด 

แขงขันทักษะทางวิชาการและทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับภาคระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

(5.0 คะแนน) 

 มาตรฐานท่ี 7 นักเรียนโครงการ English Program มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม

เปาหมายของโครงการ English Program (20.0 คะแนน) 

 ตัวบง ช้ีท่ี 7.1 นักเรียนโครงการ English Program มีภาวะผูนําและผูตามมี

คุณธรรม จริยธรรม และกลาแสดงออก (2.5 คะแนน) 

 ตัวบงช้ีท่ี 7.2 นักเรียนโครงการ English Program สรางสรรคผลงานทางวิชาการ 

และนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ (5.0 คะแนน) 

 ตัวบงช้ีท่ี 7.3 นักเรียนโครงการ English Program มีสวนรวมกิจกรรมแกไขปญหา

หรือทําประโยชนตอชุมชนและสังคมโลก (2.5 คะแนน) 

 ตัวบงช้ีท่ี 7.4 นักเรียนโครงการ English Program มีนิสัยรักการอานและแสวงหา

ความรูเปนภาษาอังกฤษดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรูและส่ือตาง ๆ รอบตัว (5.0 คะแนน) 

 ตัวบงช้ีท่ี 7.5 นักเรียนโครงการ English Program มีทักษะการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การทางานและการสรางสรรคผลงาน (2.5 คะแนน) 
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 ตัวบงช้ีท่ี 7.6 นักเรียนโครงการ English Program รักความเปนไทย แสดงออก 

ซึ่งความเปนไทย มีความตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และอยูรวมกันอยางมีความสุข 

(2.5 คะแนน) 

 บทท่ี 2 คําอธิบายและระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการ

เรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหการนํามาตรฐานสูการปฏิบัติ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการ

เรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันภาษาอังกฤษ สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดกําหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการเรียน

การสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ แบงออกเปน 3 ดาน มี 7 มาตรฐาน 34 

ตัวบงช้ี ดังตอไปนี้ 

 ดานท่ี 1 นโยบาย กลยุทธ และการบริหารจัดการ มี 2 มาตรฐาน 14 ตัวบงช้ี 

 ดานท่ี 2 หลักสูตร การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล มี 3 มาตรฐาน 10             

ตัวบงช้ี 

 ดานท่ี 3 คุณภาพนักเรียน มี 2 มาตรฐาน 10 ตัวบงช้ี 

 สรุปไดวา แนวทางการนามาตรฐานการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการสูการปฏิบัติ ประกอบดวย ดานนโยบาย กลยุทธ และ

การบริหารจัดการ ดานหลักสูตร การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลและดานคุณภาพผูเรียน  

ซึ่งมาตรฐานการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีความสําคัญยิ่งตอการจัดการศึกษาตามโครงการใหมีคุณภาพ มีลักษณะเปน

ขอกาหนดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาตามโครงการจัดการเรียนการ

สอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ใชเปนหลักหรือแนวทางในการเทียบเคียง

เพื่อการพัฒนา กํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา โดยสถานศึกษาทุกแหง

นําไปเปนเปาหมายหรือเปนกรอบทิศทางเพื่อการพัฒนาคุณภาพ และใชในการประเมินตนเองวาใน 

แตละปหรือแตละชวงเวลาท่ีกําหนดสามารถดําเนินโครงการไดบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใด             

สวนสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานนําไปเปน

เปาหมายในการกํากับดูแล การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพของโครงการในภาพรวม และ             

นําขอมูลมาวางแผนยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึน 

 

 

ขอมูลพื้นฐานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
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 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 2)   

พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกําหนดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

ประกาศ ณ วันท่ี 17 สิงหาคม 2553 และไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 

2553 จึงทําใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ตองถูกยกเลิก ต้ังแตวันท่ี        

18 สิงหาคม 2553  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไดรวมโรงเรียนมัธยมในเขตพื้นท่ี

การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จํานวน 36 โรงเรียน กับโรงเรียนมัธยมในเขตพื้นท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1 จํานวน 15 โรงเรียน รวมโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 จํานวน 52 โรงเรียน มีเขตปกครอง รวม 27 เขตปกครอง ท่ีต้ัง 1126 ถนนลาดพราว                     

แขวงสามเสนนอก  เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (ต้ังอยูในโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ)                    

 เขตพื้นท่ีบริการของ สพม.2 ประกอบดวย 27 เขต ของกรุงเทพมหานคร ไดแก เขตคลอง

สามวา เขตคันนายาว เขตจตุจักร เขตดอนเมือง เขตบางกะป เขตบางเขน เขตบึงกุม เขตประเวศ  

เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง เขตลาดพราว เขตวังทองหลาง เขตสวนหลวง เขตสะพานสูง เขตสายไหม  

เขตหนองจอก เขตหลักส่ี เขตหวยขวาง เขตคลองเตย เขตดินแดง เขตบางคอแหลม เขตบางนา         

เขตบางรัก เขตพระโขนง เขตยานนาวา เขตวัฒนา และเขตสาธร แผนท่ีท่ีต้ังโรงเรียนสังกัด สพม.2 

แสดงดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 แผนท่ีแสดงท่ีต้ังโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
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 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับ             

ช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีโรงเรียนในสังกัด จํานวน 52 โรงเรียน 

จําแนกตามขนาดและจํานวนนักเรียน ตามตารางท่ี 1 ดังนี้  

 

ตารางท่ี 1 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จําแนกตามขนาดและ

จํานวนนักเรียน 
 

ขนาดโรงเรียน จํานวนนักเรียน (คน) จํานวนโรงเรียน 

ขนาดเล็ก จํานวนนักเรียน นอยกวา หรือเทา 500 คน จํานวน 2 โรงเรียน 

ขนาดกลาง จํานวนนักเรียน ต้ังแต 501 – 1,500 คน จํานวน 6  โรงเรียน 

ขนาดใหญ จํานวนนักเรียน ต้ังแต 1,501 – 2,500 คน จํานวน 21 โรงเรียน 

ขนาดใหญพิเศษ จํานวนนักเรียน มากกวา 2,500 คน จํานวน 23 โรงเรียน 

รวม 52 โรงเรียน 

 

 โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  แบงออกเปน 11 วิทยา

เขต ดังนี้ 

 1. สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก 

  1.1 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 

 1.2 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 

 1.3 บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 4 

 1.4 มัธยมวัดหนองจอก 

 2. สหวิทยาเขตจตุรวิทย 

 2.1 สุรศักด์ิมนตรี 

 2.2 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 

 2.3 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ 

 2.4 พุทธจักรวิทยา 

 3. สหวิทยาเขตนวลจันทร 

 3.1 สตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 3.2 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

 3.3 ลาดปลาเคาพิทยาคม 

 3.4 รัตนโกสินทรสมโภชบางเขน 
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 4. สหวิทยาเขตเบญจบูรพา 

 4.1 เทพศิรินทรรมเกลา 

 4.2 เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 

 4.3 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 

 4.4 รัตนโกสินทรสมโภชลาดกระบัง 

 4.5 เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ 

 5. สหวิทยาเขตเบญจศิริ 

 5.1 สายน้ําผ้ึง ในพระอุปถัมภฯ 

 5.2 สิริรัตนาธร 

 5.3 วชิรธรรมสาธิต 

 5.4 มัธยมวัดธาตุทอง 

 5.5 ปทุมคงคา 

 5.6 พระโขนงพิทยาลัย 

 6. สหวิทยาเขตรัชโยธิน 

 6.1 ราชวินิตบางเขน 

 6.2 หอวัง 

 6.3 สารวิทยา 

 6.4 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

 6.5 จันทรหุนบําเพ็ญ 

 7. สหวิทยาเขตราชนครินทร 

 7.1 วัดสุทธิวราราม 

 7.2 ยานนาเวศวิทยาคม 

 7.3 สตรีศรีสุริโยทัย 

 7.4 นนทรีวิทยา 

 7.5 เจาพระยาวิทยาคม 

 8. สหวิทยาเขตวังทองหลาง 

 8.1 บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

 8.2 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 

 8.3 เทพลีลา 

 8.4 มัธยมวัดบึงทองหลาง 
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 9. สหวิทยาเขตวิภาวดี 

 9.1 ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 

 9.2 ฤทธิยะวรรณาลัย  

 9.3 ฤทธิยะวรรณาลัย 2 

 9.4 ดอนเมืองจาตุรจินดา 

 9.5 สีกัน (วัฒนานันทอุปถัมภ) 

 10. สหวิทยาเขตศรีนครินทร 

 10.1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

 10.2 ราชดําริ 

 10.3 ศรีพฤฒา 

 10.4 พรตพิทยพยัต 

 10.5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

 11. สหวิทยาเขตเสรีไทย 

 11.1 บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๒ 

 11.2 เศรษฐบุตรบําเพ็ญ 

 11.3 บางกะป 

 11.4 สตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 

 11.5 สุขุมนวพันธอุปถัมภ 

  โรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไดแก หองเรียนพิเศษ EP จํานวน 12 โรงเรียนและ

หองเรียนพิเศษ MEP จํานวน 14 โรงเรียน รวมท้ังหมด 26 โรงเรียน ดังนี้ 

 1. หองเรียนพิเศษ EP 

 1.1 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 

 1.2 สตรีวิทยา 2 

 1.3 บดินทรเดชา (สิงหสิงหเสนี) 2 

 1.4 สิริรัตนาธร 

 1.5 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 

 1.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

 1.7 เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 

 1.8 ฤทธิยะวรรณาลัย 

 1.9 สตรีศรีสุริโยทัย 
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 1.10 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนการสุวรรณภูมิ 

 1.11 รัตนโกสินทรสมโภชบางเขน 

 1.12 ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 

 2. หองเรียนพิเศษ MEP 

 2.1 สารวิทยา 

 2.2 เทพศิรินทรรมเกลา 

 2.3 สิริรัตนาธร 

 2.4 สายน้ําผ้ึง ในพระอุปถัมภฯ 

 2.5 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

 2.6 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 

 2.7 เทพลีลา 

 2.8 มัธยมวัดหนองจอก 

 2.9 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 

 2.10 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  

 2.11 บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 4 

 2.12 ดอนเมืองจาตุรจินดา 

 2.13 ราชดําริ 

 2.14 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ 

 
 ทิศทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 
 1. วิสัยทัศน 
 “เปนองคกรสงเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความ
เปนไทย” 
 วิสัยทัศนยอยท่ี 1 คุณภาพ หมายถึง ผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ
ตามกําหนด 
 วิสัยทัศนยอยท่ี 2 มาตรฐาน หมายถึง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
และโรงเรยีนมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีมาตรฐาน 
 วิสัยทัศนยอยท่ี 3 ความเปนไทย หมายถึง ผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามี
คานิยมความเปนไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทย และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 2. พันธกิจ 
 2.1 สงเสริมและปลูกฝงคานิยมความเปนไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทย 
 2.2 พัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน                
มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
 2.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 
 2.4 จัดการศึกษาใหประชากรวัยเรียนไดรับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาอยาง
ท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
 2.5 พัฒนาใหโรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาสูมาตรฐานสากล 

 3. เปาประสงค 
 3.1 ผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคานิยมความเปนไทย ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของไทย 
 3.2 ผูเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีทักษะการเรียนรู                   
ในศตวรรษท่ี 21 และมีความสามารถในการแขงขัน  
 3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 
 3.4 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนจัดการศึกษาใหประชากรวัยเรียนไดรับ
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพ 
 3.5 โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.6 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียน มีระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสูมาตรฐานสากล และจัดการเรียนการสอน                  
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใช Digital Technology สงเสริมการจัดการเรียนรู 

 4. กลยุทธ 
 4.1 สงเสริมใหผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคานิยมความเปนไทย ยึดมั่น                  
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีของไทย 
 4.2 สงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
 4.3 สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 
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 4.4 จัดใหประชากรวัยเรียนไดรับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอยางท่ัวถึง 
และมีคุณภาพ 
 4.5 สงเสริมใหโรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.6 สงเสริมใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสูมาตรฐานสากล 

 5. จุดเนน 
 5.1 การยกระดับคุณภาพผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
 5.2 การพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหไดมาตรฐาน 
 5.3 การสงเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสูความเปนเลิศ “โรงเรียนนาอยู  
นักเรียนอยากรู  ครูอยากสอน” 

 6. วัฒนธรรมองคกร 
 “สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เปนองคกรช้ันนํา คุณธรรมเปนเลิศ” 

 7. โครงสรางการบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 โครงสรางการบริหารสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 1. งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการประเมินโครงการโดยใช CIPP Model  

 ขวัญนภา อุณหกานต (2553: 83-85) ไดศึกษาการประเมินโครงการคุณธรรมนาํความรูสู

ความดีของโรงเรียนตนแบบคุณธรรมนําความรูสูความดี สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี 

เขต 2 ผลการวิจัยพบวา  ตอนท่ี 1 การประเมินโครงการคุณธรรมนําความรูสูความดีของโรงเรียน

ตนแบบคุณธรรมนําความรูสูความดี 1) ดานบริบท พบวา วัตถุประสงคสอดคลองกับนโยบายของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและของโรงเรียน สอดคลองกับสภาพปญหาของ

โรงเรียน มีความชัดเจน เห็นความสําคัญของโครงการคุณธรรมนําความรูสูความดี มีคาเฉล่ียอยูใน

ระดับมาก 2) ดานปจจัยนําเขา พบวา โรงเรียนมีการแตงต้ังบุคลากรท่ีรับผิดชอบโครงการ บุคลากรท่ี

มีความรู ความเขาใจ และมีจํานวนเพียงพอ กิจกรรมมีความเหมาะสม มีการประสานงานรวมมือกับ

ชุมชนและหนวยงานตาง ๆ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 3) ดานกระบวนการ พบวา โรงเรียนดําเนินการ

โครงการตามแผนปฏิบัติการท่ีวางไว มีการวางแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน บุคลากรผูมีสวนเกี่ยวของ

มีสวนรวมในวางแผนการดําเนินงานครบทุกกิจกรรมและเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีการ

ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงานนําผลการประเมินมาปรับปรุงแก  ไขและพัฒนาอยางตอเนื่อง  

มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 4) ดานผลผลิต ประกอบดวยการประเมิน 2 ดาน ดังนี้ 4.1) ดานผลการ

ดําเนินงาน พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ และหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 4.2) ดานผลกระทบ พบวา นักเรียนมีการพัฒนา

พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีเกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ เพิ่มมากข้ึน

และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตอนท่ี 2 การหาแบบปฏิบัติท่ีดีของโครงการ

คุณธรรมนําความรูสูความดีโรงเรียนท่ีเปนแบบปฏิบัติท่ีดีของโครงการคุณธรรมนําความรู ไดแก 

โรงเรียนบานเขากําแพง 1) ดานบริบท พบวา โรงเรียน บุคลากรของโรงเรียนและบุคคลท่ีมีสวน

เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมตามโครงการมีความตระหนักในความสําคัญ ของโครงการและมีความ

ต้ังใจในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง 2) ดานปจจัยนําเขา พบวา งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงานมี

อยางเพียงพอ มีการประสานความรวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชน 3) ดานกระบวนการ พบวา  

การปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการจะดําเนินการตามแผนท่ีวางไว มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

เปนระยะตลอดการดําเนินกจิกรรม 4) ดานผลผลิต แบงเปน 2 ดาน ดังนี้ 4.1) ดานผลการดําเนินงาน 

พบวา นักเรียนมีการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเพิ่มมากข้ึน 4.2) ดานผลกระทบ พบวา ชุมชนมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการ

ดําเนินการกิจกรรมตามโครงการ ใหการยอมรับ และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจตอโรงเรียน

เปนอยางมาก 
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 พัชนี สมพงษ (2555: 98-110) ไดศึกษาการประเมินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการ

พยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบ้ืองตัน) ณ พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย               

ศรีนครินทรวิโรฒ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 

สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบ้ืองตัน) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชการประเมินรูปแบบ CIPP model ประเมินใน 4 ดาน คือดาน

บรบิทดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการและดานผลผลิต กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูเขารับ

การศึกษาอบรมรุนท่ี 16 จํานวน 107 คน ผูบังคับบัญชาของผูเขารับการศึกษาอบรม จํานวน 100 คน 

ผูรวมงาน จํานวน 107 คนผูรับบริการ จํานวน 107คน และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 

จํานวน 14 คน ผลการวิจัยพบวา 1) ดานบริบทไดแกวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาอบรม พบวา

สอดคลองกับนโยบายสาธารณสุข ความตองการของผูเขารับการศึกษาอบรมและปญหาและสภาพ

สังคมปจจุบันซึ่งนําไปสูความจําเปนของการดําเนินโครงการอยูในระดับมาก 2) ดานปจจัยนําเขา 

ไดแก คุณลักษณะของอาจารยพิเศษ คุณลักษณะของแพทยพี่เล้ียงประจําแหลงฝก คุณสมบัติของ                 

ผูเขารับการศึกษอบรม ระยะเวลา วัสดุอุปกรณและสถานท่ีศึกษาอบรม มีความเหมาะสมอยูในระดับ

มาก 3) ดานกระบวนการไดแกการจัดกิจกรรมการศึกษาอบรม และการประสานงานมีความเหมาะสม              

อยูในระดับมากท่ีสุด 4) ดานผลผลิต ไดแก ความรูท่ีไดรับหลังการศึกษาอบรมเสร็จส้ินและการนํา

ความรูไปใชในการปฏิบัติงานมีความหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด  

 ประมวลศิลป วิทยา (2556: 97-100) ไดทําการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการพิเศษ          

นํารอง โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โดยใช CIPP MODEL มีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน

โครงการหองเรียนพิเศษนํารอง โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โดยใชการประเมินผลรูปแบบ 

CIPP Model กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัย คือ ผูบริหาร จํานวน 5 คน ผูรับผิดชอบโครงการ จํานวน 

10 คน ครูผูสอน จํานวน 20 คน นักเรียนในโครงการ จํานวน 79 คน ครูท่ีไมไดอยูในโครงการ จํานวน 

82 คน ผูปกครองของนักเรียนในโครงการ จํานวน 79 คน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

จํานวน 13 คน รวมท้ังส้ิน 288 คน ปการศึกษา 2555 ของโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพิเศษนํารอง โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 

ลักษณะเปนแบบสอบถาม 4 ฉบับ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

ผลการวิจัยพบวา 1) ดานบริบท (Context) วัตถุประสงคของโครงการมีความเหมาะสมอยูในระดับ

มาก รูปแบบการดําเนินงานมีความชัดเจน เขาใจงาย สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  2) ดานปจจัยนําเขา 

(Input) ความพรอมของการจัดเตรียมทรัพยากร ดานตาง ๆ ท่ีนํามาใชสําหรับการดําเนินงานโครงการ                   

มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 3) ดานกระบวนการ (Process) การดําเนินงานของโครงการ                          

มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และ 4) ดานผลผลิต (Product) ผลท่ีเกิดข้ึนกับผูรวมโครงการ                
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ในดานคุณลักษณะและความสามารถ เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการมีความเหมาะสม                  

อยูในระดับมาก โดยสรุปบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับโครงการหองเรียนพิเศษนํารองแบบพอเพียง     

โรงเรียนจตุรพักพิมานรัชดาภิเษก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการโครงการ อยูในระดับมาก                    

ซึ่งขอสนเทศท่ีไดจะเปนประโยชนตอผูท่ีเกี่ยวของในการปรับปรุงการจัดโครงการและกิจกรรมอื่น                   

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป 

 พงศปณต พรมมา และคณะ (2557: 77) ไดศึกษาการพัฒนาองคประกอบการบริหาร

โรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย ซึ่งเปนการวิจัยแบบผสมผสาน มีวัตถุประสงค 1) เพื่อวิเคราะห

องคประกอบการบริหารโรงเรียนสองภาษา 2) เพื่อศึกษาความสําคัญองคประกอบการบริหารโรงเรียน

สองภาษา และ 3) เพื่อประเมินองคประกอบการบริหารโรงเรียนสองภาษา ผลการวิจัยพบวา                  

1) องคประกอบการบริหารโรงเรียนสองภาษา ประกอบดวย ปจจัยการดําเนินการ 9 องคประกอบ 

คือ (1) ผูบริหาร (2) การจัดการเรียนการสอน (3) หลักสูตรและการสอน (4) ครูผูสอน (5) นโยบาย 

วิสัยทัศน และกลยุทธ (6) การมีสวนรวมของชมุ ชน (7) โครงสรางการบริหาร (8) เครือขายทางการ

ศึกษา และ (9) การพัฒนาครูและบุคลากร โดยใชกระบวนการบริหาร 4 ดาน คือ (1) การวางแผน     

(2) การจัดองคกร (3) การนําและ (4) การควบคุม 2) องคประกอบการบริหารโรงเรียนสองภาษา                 

มีระดับความสําคัญอยูในระดับมากทุกองคประกอบ และ 3) ผูทรงคุณวุฒิประเมินองคประกอบการ

บริหารโรงเรียนสองภาษา และมีความเห็นสอดคลองเปนฉันทามติรวมกันวา องคประกอบการบริหาร

โรงเรียนสองภาษามีความเปนประโยชน ความเปนไปได ความเหมาะสม และความถูกตองครอบคลุม 

 โสภา แซลี (2557: 75-80) ไดศึกษาเรื่องการประเมินโครงการคืนครูใหนักเรียนโดย

ประยุกตใชรูปแบบการประเมิน CIPP Model สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 3 มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินโครงการคืนครูใหนักเรียนโดยการประยุกต ใช               

รูปแบบจําลองซิป (CIPP Model) ประกอบดวย 4 ดาน คือ ความสอดคลองทางดานบริบท และ

สภาวะแวดลอม ความพรอมทางดานปจจัยเบ้ืองตนในการดําเนินงาน ความเหมาะสมในการ

ดําเนินงานและกระบวนการ ผลผลิตและผลกระทบในการดําเนินงาน และหาแนวทางการปฏิบัติท่ีดี

หรือเปนเลิศของโครงการคืนครูใหนักเรียน (ครูธุรการ) สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม

ศึกษากาญจนบุรี  เขต 3 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และครู

ผูรับผิดชอบโครงการ ปการศึกษา 2556 โดยการสุมแบบเจาะจง จํานวน 60 คน ผลการวิจัยพบวา 1) 

ผลการประเมินดานสภาวะแวดลอม พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก           เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 

วัตถุประสงคของโครงการมุงเนนใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีข้ึน รองลงมาคือ โครงการ

สอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน และหนวยงานตนสังกัด 2) ผลการประเมินดานปจจัยเบ้ืองตน 

พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยู
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ในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ อุปกรณ เครื่องมือในการดําเนินโครงการอยาง

เพียงพอ รองลงมาคือ มีจํานวนบุคลากรดําเนินกิจกรรม โครงการอยางเพียงพอ และการฝกอบรม

เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานขอมูล และสารสนเทศของโรงเรียน 3) ผลการประเมินดาน

กระบวนการ พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา                

มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ กิจกรรมโครงการนําไปปฏิบัติ

จริง รองลงมาคือ มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการ และมีการรายงานผลการดําเนิน

โครงการใหผูเกี่ยวของไดรับทราบ 4) ผลการประเมินดานผลผลิต พบวา โดยภาพรวม มีความคิดเห็น

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมี

คาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ สถานศึกษาการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม รองลงมาคือ ครูจัด

กิจกรรมการเรียนรูและพัฒนา ผูเรียนอยางมีประสิทธิผล และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดี

ข้ึน 5) การหาแบบปฏิบัติท่ีดีของโครงการคืนครูใหนักเรียน (ครูธุรการ) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ท้ัง 4 ดาน พบวา ดานบริบทของโรงเรียน บุคลากรของโรงเรียนและ

บุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมตามโครงการมีความตระหนักในความสําคัญ           

ของโครงการดานปจจัยนําเขา พบวา งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการอยางพอเพียง                  

ดานกระบวนการ พบวา การปฏิบัติตามกิจกรรมตามโครงการดําเนินการตามแผนท่ีวางไว มีการนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผลเปนระยะตลอดการดําเนินกิจกรรม และดานผลผลิต นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนดีข้ึน  

 สิริภรณ  อรัญวารี (2557: 79-83) ไดศึกษาเรื่อง การประเมินโครงการรักการอานของ

โรงเรียนชัยนาคําวิทยา สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดอุดรธานี พบวา 1) ผลการประเมินใน

ภาพรวมตอโครงการรักการอานของโรงเรียนชัยนาคําวิทยา กลุมท่ี 1 ผูบริหารโรงเรียน คณะครู 

บุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา ในภาพรวมท้ัง 4 ดาน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

โดยดานท่ีมีความคิดเห็นสูงสุดเรียงจากมากไปหานอย คือ ดานผลผลิตของโครงการ รองลงมาคือ  

ดานบริบทของโครงการ และดานกระบวนการ ตามลําดับ โดยดานท่ีมีระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด คือ 

ดานปจจัยนําเขา 2) ผลการประเมินในภาพรวมตอโครงการรักการอานของโรงเรียนชัยนาคําวิทยา 

กลุมท่ี 2 ผูปกครองนักเรียนท่ีเขารวมโครงการรักการอาน ในภาพรวมท้ัง 4 ดาน มีความคิดเห็นอยูใน

ระดับมาก โดยดานท่ีมีความคิดเห็นสูงสุดเรียงจากมากไปหานอย คือ คือ ดานผลผลิตของโครงการ 

รองลงมาคือ ดานบริบทของโครงการ และดานกระบวนการ ตามลําดับ โดยดานท่ีมีระดับความคิดเห็น

นอยท่ีสุด คือ ดานปจจัยนําเขา และ 3) ผลการประเมินในภาพรวมตอโครงการรักการอานของ

โรงเรียนชัยนาคําวิทยา กลุมท่ี 3 นักเรียนท่ีเขารวมโครงการรักการอาน ในภาพรวมท้ัง 4 ดาน มีความ

คิดเห็นอยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีความคิดเห็นสูงสุดเรียงจากมากไปหานอย คือ คือ ดานผลผลิต
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ของโครงการ รองลงมาคือ ดานปจจัยนําเขา และดานบริบทของโครงการ ตามลําดับ โดยดานท่ีมี

ระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด คือ ดานกระบวนการ 

 สุวรรณ  บรรจง (2558: บทคัดยอ) ไดศึกษาการประเมินโครงการเกษตรตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบานกอกวิทยาคาร โดย CIPP Model ผลการศึกษาพบวา 1) ดาน

บริบท (Context) วัตถุประสงคของโครงการมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก รูปแบบการดําเนินงาน

มีความชัดเจนเขาใจงายสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 2) ดานปจจัยนําเขา (Input) ความพรอมของการ

จัดเตรียมทรัพยากรดานตาง ๆ ท่ีนํามาใชสําหรับการดําเนินงานโครงการมีความเหมาะสมอยูในระดับ

มาก  3) ดานกระบวนการ (Process) การดําเนินงานของโครงการมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

และ 4) ดานผลผลิต (Product) ผลท่ีเกิดข้ึนกับผูรวมโครงการในดานคุณลักษณะและความสามารถ

เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยสรุปบุคลากรท่ีเกี่ยวของ

กับโครงการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนของโรงเรียนบานกอกวิทยาคาร

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการอยูในระดับมาก ซึ่งขอสนเทศท่ีไดจะเปนประโยชนตอ

ผูเกี่ยวของในการปรับปรุงการจัดโครงการและกิจกรรมอื่นใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป 

 นิพิฐพนธ  สนิทเหลือ (2560: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนา

นักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิโดยใชการประเมินแบบ CIPP Model การวิจัยครั้งนี้          

มีวัตถุประสงค 1) เพื่อประเมินโครงการพัฒนานักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิโดยใชการ

ประเมินแบบ CIPP Model และ 2) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะนักบริหารโครงการพัฒนานักศึกษา          

โดยใชการประเมินแบบ CIPP ของสถาบันเทคโนโลยี แหงสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ           

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย กลุมผูบริหารจํานวน 5 คน และอาจารยจํานวน            

35 คน และนักศึกษาจํานวน 200 คน ท้ังนี้เครื่องมือท่ีใชมีคาความเช่ือมั่นท่ี 0.93 โดยผลการวิจัย 

พบวา การประเมนิโครงการ ในภาพรวมอยูในระดับดี ท้ังนี้ผลการประเมินจําแนกตามสถานภาพของ

กลุมตัวอยางนั้นไมแตกตางกัน และจากการใช CIPP Model ทําใหทราบถึงขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงพัฒนาโครงการวาควรเสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค และความมีการใช

เทคโนโลยีและบูรณาการกับแผนการสอนอยางสม่ําเสมอ  

0 พักตรพิไล  วงศละ (2560: 100-102) ไดศึกษาการประเมินโครงการโรงเรียนดีประจํา

ตําบลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ผลการวิจัย

พบวา 0ท้ังผูบริหาร ครู กรรมการสถานศึกษาและนักเรียน มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก          

โดยความคิดเห็นของนักเรียนมีคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูในระดับมาก และความคิดเห็น

ของผูบริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา มีคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูในระดับมาก 1) การ

ดําเนินการดานสภาวะแวดลอมหรือดานบริบทอยูในระดับมาก พบวา นักเรียน มีความคิดเห็นวาการ

ดําเนินงานดานสภาวะแวดลอมหรือดานบริบท มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และผูบริหาร ครู 
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และกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความคิดเห็นวา การดําเนินงานดานสภาวะแวดลอมหรือบริบท

มีความเหมาะสมในระดับมาก 2) การดําเนินการดานปจจัยนําเขา พบวา การดําเนินงานดานปจจัย

นําเขาของโครงการโดยรวมอยูในระดับมาก โดยนักเรียน มีความคิดเห็นวาการดําเนินงานดานปจจัย

นําเขา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และผูบริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มี

ความคิดเห็นวา การดําเนินงานดานปจจัยนําเขา มีความเหมาะสมในระดับ มาก 3) การดําเนินการ

ดานกระบวนการ พบวา กระบวนการของโครงการโดยรวมอยูในระดับมาก โดยนักเรียนมีความ

คิดเห็นวาการดําเนินงานดานกระบวนการ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และผูบริหาร ครู และ

กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความคิดเห็นวาการดําเนินงานดานกระบวนการ มีความเหมาะสม

ในระดับมาก 4) การดําเนินการดานผลผลิต พบวา การดําเนินงานดานผลผลิตของโครงการโดยรวม 

อยูในระดับมาก โดยผูบริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความเหมาะสมอยูในระดับ

มาก และผูแทนฝายนักเรียน มีความคิดเห็นวาการดําเนินงานดานผลผลิตมีความเหมาะสมอยูในระดับ

มาก ปญหาในการดําเนินงานตามโครงการท่ีพบ ไดแก ความพรอมของโรงเรียนกอนดําเนินโครงการ 

ในดานวัสดุอุปกรณ อาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ บุคลากร งบประมาณสนับสนุน การมีสวนรวม

ของชุมชน การระดมทุนจากหนวยงาน องคกรตาง ๆ และกิจกรรมท่ีใหองคการบริหารสวนตําบลเขา

มามีสวนรวมปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน สวนขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามโครงการ ไดแก ควรประ

มินความพรอมของโรงเรียนกอนการดําเนินโครงการเพิ่มงบประมาณในการสนับสนุน ใหกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีบทบาทและมีสวนรวมระดมทุน เปนส่ือกลางระหวางชุมชนกับโรงเรียน ระดม

ทุนจากองคกรตาง ๆ โดยเฉพาะองคกรเอกชน และประสานความรวมมือกับองคการบริหารสวน

ตําบลใหมากข้ึน  

 ชารดา  จิตตอํามาตย (2560: 84-85) ไดศึกษาการประเมินโครงการสถานศึกษา

แบบอยางการจัดกิจกรรมเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(สถานศึกษาพอเพียง) ของโรงเรียนเหลาฝายผดุงวิทย จังหวัดหนองคาย พบวา ผลการประเมิน

โครงการสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และ                

เมื่อเรียงลําดับเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด คือ ดานบริบท รองลงมา คือ  

ดานกระบวนการ ดานปจจัยนําเขา และดานผลผลิต ตามลําดับ 

 Asfaroh, Rosana และ Supahar (2017: 134-144) ไดศึกษาการสรางเครื่องมือการ

ประเมินสมรรถภาพการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใช CIPP Model งานวิจัยนี้ใชรูปแบบการวิจัย

และพัฒนา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 และครูผูสอน

วิทยาศาสตร โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเมืองยอกยาการตา เครื่องมือท่ีออกแบบมาแบง

ออกเปนแบบสอบถามและแบบการสังเกตไดรับการทดสอบความตรงความเท่ียง และมีคาความ
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เช่ือมั่น 0.916 และ 0.923 ตามลําดับ และผลการใชเครื่องมือท้ัง 2 แบบ พบวา สมรรถภาพ            

การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเมืองยอกยาการตา ประเทศ

อินโดนีเซีย อยูในระดับดี  

 Orhan และ Ay (2017: 190-203) ศึกษาหลักสูตรการเรียนภาษาตางประเทศแบบ

การศึกษาทางไกล โดยใช CIPP Model ในการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนและระบุ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการศึกษาแบบทางไกล จากการวิจัยโดยการใชแบบสอบถามกับนักศึกษา

ช้ันปท่ี 1 จํานวน 715 คน ท่ีกําลังเรียนในรายวิชาภาษาตางประเทศ 1 ในปการศึกษา 2015-2016 

พบวา เพศและอายุของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรไมมีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญ แตประเภทของการศึกษา ช่ัวโมงของการใชอินเตอรเน็ตรายวัน และเกรดท่ีไดรับ

สงผลตอความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญ ท้ังนี้ นักศึกษาท่ีมีคอมพิวเตอรสวนตัวและมี

ประสบการณเขาเรียนรายวิชาแบบทางไกลอีกหนึ่งรายวิชาจะมีความคิดเห็นในเชิงบวกมากกวา

นักศึกษาท่ีไมมีคอมพิวเตอรสวนตัวและไมเคยมีประสบการณเขาเรียนรายวิชาแบบทางไกล  

 Yildiz (2004: 676-678) ได ศึกษาการใช CIPP Model เพื่อวิ เคราะหหาปจจัยท่ีไม

สอดคลองกันระหวางหลักสูตรและ ผลท่ีคาดหวังไวในโปรแกรมภาษาตุรกีสําหรับชาวตางประเทศของ 

Minsk State Linguistic University พบวา หลักสูตรของมหาวิทยาลัยนั้นตอบสนองตอความตองการ

และความคาดหวังของผูเรียน แตท้ังนี้มีขอแนะนําใหปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอนใหดีข้ึน  

 จากการศึกษาวิจัยของงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการประเมินโครงการโดยใช CIPP Model               

ผลปรากฏวาแนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบการประเมินท่ีนักประเมินหลายทานไดเสนอไวมีลักษณะ                  

ท่ีแตกตางกันท้ังดานแนวคิด และวิธีการนําไปใชแตเมื่อนํารูปแบบนั้นมาจัดเปนกลุม ทําใหสรุปแนวคิด

ในการประเมินในแงมุมตาง ๆ ได และสามารถมองเห็นแนวทางในการนําเอารูปแบบของการประเมิน

เหลานี้มาประยุกตในการประเมินโครงการไดอยางเหมาะสม ดังนั้นผูประเมินจึงไดนํา CIPP Model 

มาใชในการประเมินโครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปน

ภาษาอังกฤษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยประเมิน 4 ดาน คือ                  

ดานบริบท (Context) ดานปจจัยเบ้ืองตน (Input) ดานกระบวนการ (Process) และดานผลผลิต 

(Product) การประเมินโครงการแบบ CIPP Model นี้เปนการประเมินขอมูลท่ีเกี่ยวของกับโครงการ

ในดานตาง ๆ ใหมีความครอบคลุมมากท่ีสุด หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เปนการนํารูปแบบการประเมิน

โครงการแบบ CIPP Model มาเปนแนวทางท่ีใชในการดําเนินการการประเมินระบบ 
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 2. งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการประเมินโครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ  

 จรัญญา พงษสุทธิรักษ (2552: 66-71) ไดศึกษาสภาพปญหาการจัดการศึกษาตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนนทบุรี และจังหวัด

ปทุมธานี วัตถุประสงคในการวิจัย เพื่อศึกษาสภาพปญหาและขอเสนอแนะในการจัดการศึกษาตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษของโรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี และจังหวัด

ปทุมธานี กลุมตัวอยางในการวิจัยคือ ครู149 คน คณะกรรมการบริหาร 34 คน ผูบริหาร 34 คน ของ

โรงเรียนเอกชนท่ีเปดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษจังหวัดนนทบุรีและ

จังหวัดปทุมธานีจํานวน 17 โรงเรียน ใชวิธีการชักตัวอยางแบบงาย กลุมตัวอยางจํานวน 217 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา สภาพการจัดการการศึกษาตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษเปนไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อพิจารณา              

เปนรายดานพบปญหาในดานการบริหารจัดการซึ่งมีจํานวนของครูชาวตางชาติไมเพียงพอสงผลใหครู

มีภาระงานสอนมากเกินไป และครูผูสอนตางชาติไมไดรับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน                

ใหสอดคลองกับวัฒนธรรมและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนไทย  

 พิพัฒน เจริญวรรธะ (2553: 119-142) ไดทําการวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตรการจัด                

การเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี 2 ของโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม                 

มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ สําหรับโรงเรียน

พระหฤทัย เชียงใหม ปการศึกษา 2551 2) หาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียน              

การสอนเปนภาษาอังกฤษ สําหรับชวงช้ันท่ี 2 ของโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม กลุมเปาหมายของ

การศึกษาประกอบดวย 2 กลุม กลุมท่ีหนึ่งคือ กลุมบุคลากรภายในโรงเรียน กลุมเปาหมายกลุมท่ีสอง 

คือ กลุมบุคลากรภายนอกโรงเรียน ผูศึกษาดําเนินการประเมินหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 

เปนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี 2 ของโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม ปการศึกษา 2551 

โดยใชแนวทางประเมินหลักสูตรแบบ CIPP ของ Stufflebeam เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย

แบบประเมินหลักสูตร และแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ

การวิเคราะหขอมูลใชการแจกแจง รอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

1) ดานบริบทของหลักสูตรซึ่งเปนการประเมิน ดานวิสัยทัศน เปาหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค 

และโครงสราง พบวา ผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรมีความคิดเห็นสอดคลองกันวามีความเหมาะสมและ

ผานเกณฑการประเมินท่ีกําหนดไว 2) ดานปจจัยเบ้ืองตน ซึ่งทําการประเมินเกี่ยวกับมาตรฐาน              

การเรียนรูสาระการเรียนรู คําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด แผนการจัดการเรียนรู               

แหลงเรียนรูในแตละรายวิชา ทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินหลักสูตร อีกท้ังประเมินครูผูสอนและ                    

ความพึงพอใจของผูปกครอง 3) ดานกระบวนการจัดการเรียนรูซึ่งประเมินเกี่ยวกับกระบวนการ
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จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลและการบริหารจัดการหลักสูตร พบวา ครูและนักเรียน

มีความคิดเห็นสอดคลองกันวาดานกระบวนการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสมและ ผานเกณฑการ

ประเมินท่ีกําหนดไว และ 4) ดานผลผลิตซึ่งทําการประเมินเกี่ยวกับผลผลิตของ หลักสูตรการจัดการ

เรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี 2 พบวา ครูมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา

ผลผลิตมีความเหมาะสมและผานเกณฑการประเมินท่ีกําหนดไว 

 ภณัฐดาว จันทรศิริ (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพปจจุบันของโครงการจัดการเรียน

การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program) ในจังหวัดสุราษฎร

ธานี ผานทัศนะของครูผูสอนในโครงการ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปจจุบันของ

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง ศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English 

Program) ในจังหวัดสุราษฎรธานี ผานทัศนะของครูผูสอนในโครงการ 2) เปรียบเทียบทัศนะของครู

ชาวไทยและครูชาวตางชาติ โดยกลุมตัวอยางเปน ครูผูสอนจานวน 47 คน ประกอบดวย ครู ชาวไทย 

26 คน และครูชาวตางชาติ 21 คน ซึ่งสอนในโครงการ English Program ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

สุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวาจากทัศนะของครูผูสอนในโครงการEnglish Program ในจังหวัดสุ

ราษฎรธานี ท้ังครูชาวไทยและครูชาวตางชาติโดยท่ัวไปแลว ช้ีใหเห็นทัศนะในเชิงบวกพึงพอใจ และ

สนับสนุนโครงการ English Program ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา โครงการมีความแข็งแกรงใน

ปจจุบันและมีการเติบโตในอนาคต  

 ภาวิณี วัดเมือง (2556: 128-135) ไดทําการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการหลักสูตรพิเศษ

หองเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program) กรณีศึกษา โรงเรียนบานโปงวัวแดงมี

วัตถุประสงคเพื่อประเมินหลักสูตรหองเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program) กรณีศึกษา 

โรงเรียนบานโปงวัวแดง โดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินจําลองของซิป (CIPP Model) ตาม

องคประกอบ 5 ดาน คือ ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต และดาน

ผลกระทบ แหลงขอมูลดานบุคคล ไดแก ผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน และ

ผูปกครอง โรงเรียนบานโปงวัวแดง อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร จํานวน 105 คน และดานเอกสาร

หลักฐาน ไดแก แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปการศึกษา 2554-2555, รายงานผลการ

ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-Net) ปการศึกษา 2553-2555 และรายงานผลการประเมินทักษะ

ภาษาอังกฤษของครูผูสอนกลุมสาระภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เครื่องมือท่ีใชในการประเมินมี 

2 ลักษณะ ไดแก แบบสอบถามสําหรับผูบรหิาร ครู และนักเรียน มีลักษณะเปนแบบมาตราประมาณ

คา 5 ระดับ และแบบสัมภาษณสําหรับผูบริหาร ครู และผูปกครอง วิเคราะหขอมูลโดยการหา                  

คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหเนื้อหา ผลการประเมิน สรุปไดวา            

1) ดานบริบท วัตถุประสงคของโครงการ มีความสอดคลองกับนโยบาย สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน นโยบายเปาหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนและเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
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ทางสังคมและชุมชน 2) ดานปจจัยนําเขา โครงสรางและเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรมีความสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของโครงการ ผูบริหาร ครู ส่ือ วัสดุ อุปกรณและอาคารสถานท่ีงบประมาณและเวลา

เรียนในโครงการ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ผานเกณฑ การประเมินแตควรปรับปรุง โครงสราง

ของหลักสูตรในดานเวลาเรียน และจํานวนหอง 3) ดานกระบวนการ การบริหารจัด กิจกรรมการเรียน

การสอน การวัดและการประเมินผลและกจิกรรมเสริมหลักสูตร มีความเหมาะสมอยูในระดับมากผาน

เกณฑการประเมิน แตมีขอเสนอแนะในเรื่องการนิเทศภายใน สถานศึกษายังมีนอย และกิจกรรมเสริม

หลักสูตรใหมีความหลากหลาย 4) ดานผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผานเกณฑการ

ประเมินแตควรปรับปรุงรายวิชาภาษาไทย ในดานผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-Net) 

และผลการประเมินทักษะทักษะ ภาษาอังกฤษ ฟง พูด อาน และเขียน มีผลการทดสอบผานเกณฑ

การประเมิน และ 5) ดานผลกระทบ นักเรียนสามารถนําความรู ท่ีไดรับไปปรับประยุกต ใช ใน

ชีวิตประจําวันได ผูบริหาร ครู และนักเรียน มีเครือขายรวมพัฒนาอยูในระดับดี ผูบริหาร ครู และ

นักเรียน ไดรับเกียรติบัตรและ เหรียญรางวัล อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการจัดโครงการหลักสูตรนี้ 

และยังไดรวมกิจกรรม แลกเปล่ียนเรียนรูเพิ่มข้ึน ไดรับคํายกยองจากหนวยงานอื่น ชุมชนและ

ผูปกครองพึงพอใจตอโครงการ และเห็นความสําคัญของการเรียนภาษาอังกฤษมากข้ึน 

 สรอยเพชร ชารินทร (2556: 63-64) ไดประเมินโครงการพัฒนาวินัยเด็กและเยาวชน

โรงเรียนโคกสําโรง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ความคิดเห็นของครูผูสอนตอการประเมิน

ประเมินโครงการพัฒนาวินัยเด็กและเยาวชนโรงเรียนโคกสําโรง ท้ัง 4 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรานดาน พบวา (1) ดานบริบท ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงการ

พบวา ผูบริหาร ครู มีความคิดไปในทิศทางเดียวกันคือโรงเรียน ใหคํานึงถึงความพรอมและความ

เหมาะสมของบริบทท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนจึงสามารถวางแผนดําเนินโครงการ 

กําหนดวัตถุประสงค ของโครงการและกําหนดเปาหมายไดอยางเหมาะสม (2) ดานปจจัยนําเขา          

ผลประเมินความเหมาะสมดานปจจัยในการดําเนินโครงการพบวา ผูบริหาร ครู มีความคิดเห็นไปใน

ทิศทางเดียวกันคือ มีความมุงมั่นในการท่ีจะบริหารโครงการใหบรรลุตามวัตถุประสงคงบประมาณ 

การบริหารจัดการ เวลาและปจจัยดานอื่นๆ ตลอดจนการกําหนดรูปแบบของโครงการไดอยาง

เหมาะสม (3) ดานกระบวนการ ผลการประเมินความเหมาะสมดานกระบวนการการดําเนนิโครงการ

พบวา ผูบริหาร ครู มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ไดศึกษาหลักเกณฑและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับ

การบริหาร โครงการ โดยอาศัยผูเช่ียวชาญใหคําปรึกษาแนะนําจนสามารถกําหนดวิธีการดําเนิน

โครงการ ข้ันตอน รูปแบบกิจกรรม และกระบวนการดําเนินโครงการเพื่อควบคุมการดําเนินโครงการ

เพื่อควบคุมการดําเนินการ ใหมีประสิทธิภาพไดอยางเหมาะสม สวนนักเรียนมีความคิดเห็นในดาน

กระบวนการในระดับเหมาะสมมากทีเดียว และ (4) ดานผลผลิต ผลการประเมินความเหมาะสมดาน

ผลผลิตของโครงการพบวา ผูบริหาร ครู มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ไดตระหนักและเห็น
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คุณคาและใหความสําคัญ ในการพัฒนาวินัยนักเรียน ซึ่งเห็นไดจากการจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 

เตรียมวัสดุครุภัณฑ แหลงเรียนรู และส่ือตางๆ ท่ีเอื้อตอการปฏิบัติหนาท่ี ความมุงมั่นพยายามของ

บุคลากร ความสามัคคีในหมูคณะ ตลอดจนจัดประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมตางๆ กระบวนการ

ดําเนินงานและทุกฝายท่ีเกี่ยวของใหความรวมมือและสนับสนุนเปนอยางดีสวนนักเรียนมีการคิดเห็น

ในดานผลผลิตในระดับเหมาะสมมากทีเดียว 

 มาเรียม นิลพันธุ และคณะ (2559: บทคัดยอ) ศึกษาการประเมินโครงการพัฒนาวิทยากร

แกนนําการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพรอมการจัดการ

เรียนการสอนในรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (กลุมการ

พัฒนา ณ ประเทศสิงคโปร) ตามโครงการความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน (สพฐ.) กับมูลนิธิ เทมาเส็ก และ SEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร การวิจัยครั้งนี้มี

วัตถุประสงคเพื่อ 1) ประเมินทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษของครู

วิทยาศาสตรท่ีสอนเปนภาษาอังกฤษ 2) ประเมินสมรรถนะการสอนวิทยาศาสตรในดานความสามารถ

ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ดานพฤติกรรมการสอน และดานความสามารถในการพัฒนา

นวัตกรรม 3) ประเมินสมรรถนะการสอนวิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษ และคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของครูวิทยาศาสตรท่ีสอนเปนภาษาอังกฤษ 4) ประเมินความสามารถในการขยายแนวคิด

ของครูวิทยากรแกนนําสูครูเครือขาย 5) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ

นักเรียนหลังเรียน 6) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการสอนของครูวิทยาศาสตรท่ีสอนเปน

ภาษาอังกฤษ และ7) เสนอรูปแบบการพัฒนาครูวิทยาศาสตรท่ีสอนเปนภาษาอังกฤษ และคุณลักษณะ

อันพึงประสงคของครูวิทยาศาสตรในศตวรรษท่ี 21 เพื่อกาวเขาสูประชาคมอาเซียน และประชาคม

โลก กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษาหรือรองผูอํานวยการสถานการศึกษา 49 

คน หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร 98 คน ศึกษานิเทศกภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร 34 คน ครูผูสอนวิทยาศาสตร

ตนแบบ 49 คน นักเรียนท่ีเรียนวิชาวิทยาศาสตรจากครูผูสอนวิทยาศาสตรตนแบบท่ีผานการอบรม 

1,513 คน ครูเครือขายในการขยายผลการจัดการเรียนการสอน 229 คน ผูบริหารสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันภาษาอังกฤษ 2 คน ผูประสานงานโครงการ  

2 คน และผูเช่ียวชาญดานการสอนวิทยาศาสตรและดานการสอนวิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษ 6 คน 

โดยผลการวิจัยพบวา 1) ทักษะการฟง การ พูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษของครูผูสอนวิชา

วิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษอยูในระดับดี 2) สมรรถนะการสอนวิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษดาน

ความสามารถในการเขียนหนวยการเรียนรู/แผนการ จัดการเรียนรูอยูในระดับมาก ดานพฤติกรรม

การสอนวิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษพบวา ดานการสอนและ วิชาชีพอยูในระดับมากท่ีสุด และดาน

ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมท่ีเกี่ยวของกับการสอนวิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษพบวา              
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มีความสามารถอยูในระดับมาก 3) สมรรถนะการสอนวิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษ และคุณลักษณะ

อันพึงประสงคของครูวิทยาศาสตรสอนเปนภาษาอังกฤษ พบวา ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียน            

การสอนวิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษได และมีพัฒนาการสูงข้ึน ในดานความมั่นใจในการใชคําศัพท

วิทยาศาสตร มากข้ึน ดานความสามารถในการนําทักษะภาษาอังกฤษมาบูรณาการในการจัดการเรียน

การสอน สามารถเลือก เทคนิค วิธีการสอน และการจัดกิจกรรมไดอยางเหมาะสมกับการเรียนรู 

รวมท้ังครูวิทยาศาสตรประเมินตนเองวา หลังการอบรมครูมีพัฒนาการสูงข้ึนในดานการสอน

วิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษ 4) ครูวิทยากรแกนนํามีความสามารถในการขยายแนวคิดสูครูเครือขาย

อยูในระดับมากท่ีสุด 5) นักเรียนมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ ต้ังแตระดับไมผานเกณฑถึงระดับดีมาก 

ซึ่งภาพรวมพบวาอยูในระดับไมผานเกณฑ ทักษะการพูดอยูในระดับ พอใช ทักษะการเขียนอยูใน

ระดับควรปรับปรุง สวนทักษะการอาน และการฟง อยูในระดับไมผานเกณฑ 6) นักเรียนมีความ

คิดเห็นตอการสอนของครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมอยูในระดับมาก 

และ7) รูปแบบการพัฒนาครูผูสอนวิทยากรแกนนําการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรเปน

ภาษาอังกฤษ พบวา หลักการเปนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ English Bilingual Education 

(EBE)  

 ฐิติกา เสนาจิตต (2560: 74-75) ไดศึกษาสภาพการดําเนินงานตามโครงการจัดการเรียน

การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เปนภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) : 

กรณีศึกษาสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสงขลา การศึกษานี้มีวัตถุประสงคคือ             

1) เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานของโครงการ MEP 2) เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการ

ดําเนินงานของโครงการ MEP 3) เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษตามกรอบ

อางอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษา 

หัวหนาผูรับผิดชอบโครงการ ครูผูสอนชาวไทย ครูผูสอนชาวตางชาติและผูปกครองของ 3 โรงเรียนท่ี

เขารวมโครงการ จํานวน 21 คน ผลการศึกษาพบวา 1) สถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการมีการ

ดําเนินงานตามโครงสรางท่ีหลักสูตรกําหนดไดอยางมีระบบ แบบแผน บุคลากรจึงมีความเปนเอกเทศ 

แยกออกมาดูแลบริหารจัดการเอง ทําใหประสิทธิภาพของบุคลากรสามารถทํางานไดอยางเต็มท่ี มีการ

กําหนดอัตราคาเลาเรียนท่ีเหมาะสมกับคาใชจาย เพื่อลดปญหาการขาดแคลนเงินทุน ดานอาคาร

สถานท่ีไดแยกอาคารหองเรียนออกมาอยางชัดเจน เพื่องายตอการบริหารจัดการ ปจจัยเหลานี้สงผล

ใหโครงการ ประสบความสําเร็จอยางมาก 2) ปญหาและอุปสรรคทางดานบุคลากรขาดแคลน 

เนื่องจากงบประมาณท่ีไมเพียงพอ รวมถึงสถานท่ีไมเอื้ออํานวยเพราะขาดหองปฏิบัติการพิเศษตาง ๆ 

ในสวนวัสดุอุปกรณเครื่องมือไมครบครันเพราะขาดงบประมาณ ในการจัดซื้อเทคโนโลยีสมัยใหม                            

3) ตามกรอบระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษกรอบอางอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) 

พบวา ผูเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ของสถานศึกษาท้ัง 3 แหงมีความสามารถทางภาษา               
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อยูในระดับ A1 (Breakthrough or beginner) ซึ่งสามารถใชในชีวิตประจําวัน ไดตามหลักเกณฑ

เปาหมายท่ีผูเรียนควรไดรับ  

 พลภัทร ศรีวาลัย (2561: 140-142) ไดศึกษาการประเมินโครงการหองเรียนพิเศษ 

(English Program) ของโรงเรียนสิริรัตนาธร โดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินโครงการแบบ CSE 

ของอัลคิน วัตถุประสงคเพื่อประเมินผลโครงการหองเรียนพิเศษ (English Program) ของโรงเรียน            

สิริรัตนาธรโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินโครงการแบบ CSE ของ อัลคิน (Alkin) โดยมี

วัตถุประสงคเฉพาะดังนี้ 1) เพื่อประเมินระบบโครงการ 2) เพื่อประเมินการวางแผนโครงการ 3) เพื่อ

ประเมินการดําเนินโครงการ 4) เพื่อประเมินการปรับปรุงโครงการ และ 5) เพื่อประเมินการยอมรับ

โครงการ ผูใหขอมูลท่ีใชในการวิจัย มี 5 กลุม ไดแก 1) ผูบริหาร จํานวน 5 คน 2) คณะกรรมการ

ดําเนินงานโครงการ จํานวน 12 คน 3) ครูผูสอนในโครงการ จํานวน 72 คน 4) ผูปกครองของนักเรียน

ในโครงการ จํานวน 273 คน และ 5) นักเรียนในโครงการ จํานวน 273 คน รวมท้ังหมด 635 คน ท้ังนี้

เครื่องมือท่ีใชมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.95  ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการประเมินระบบโครงการจาก

ผูบริหารและคณะกรรมการดําเนินโครงการ พบวา ดานการประเมินเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของโครงการ

มีความเหมาะสมในระดับมาก สวนดานการประเมินตามวัตถุประสงคของโครงการ           มีความ

เหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ซึ่งผลการประเมินระบบโครงการในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับ

มากท่ีสุด สรุปวาผลการประเมินระบบโครงการผานเกณฑการประเมิน 2) ผลการประเมินการวางแผน

โครงการจากผูบริหารและคณะกรรมการดําเนินโครงการ พบวา ดานหลักสูตรและเนื้อหาวิชา ดาน

บุคลากร และดานคุณสมบัติของนักเรียนในโครงการ มีความเหมาะสมในระดับมาก สวนดานอาคาร

สถานท่ี และดานส่ือ วัสดุ อุปกรณ มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ซึ่งผลการประเมินการวางแผน

โครงการในภาพรวมมีความเหมาะสม ในระดับมาก สรุปวาผลการประเมินการวางแผนโครงการผาน

เกณฑการประเมิน 3) ผลการประเมินการดําเนินโครงการจากครูผูสอนในโครงการ พบวา ดานการจัด

กิจกรรมการเรียนรู ดานกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ และดานการวัดและประเมินผล             มีความ

เหมาะสมในระดับมาก ซึ่งผลการประเมินดําเนินโครงการในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก 

สรุปวาผลการประเมนิการดําเนินโครงการผานเกณฑการประเมิน 4) ผลการประเมินเพื่อการปรับปรุง

โครงการจากคณะกรรมการดําเนินโครงการ ครูผูสอนในโครงการ และนักเรียนในโครงการ พบวา 

ขอบกพรอง ปญหา และอุปสรรค ของโครงการท่ีมีความถ่ีสูงท่ีสุด คือ ครูผูสอนชาวตางชาติจบไมตรง

สาขาท่ีสอน ขอเสนอแนะและแนวทางแกไขท่ีมีความถ่ีสูงท่ีสุด คือ ควรจัดหาครูชาวตางชาติใหตรง

ตามวิชาเอก จุดเดนของโครงการท่ีมีความถ่ีสูงท่ีสุด คือ นักเรียนในโครงการมีพัฒนาการในการใช

ภาษาอยางเห็นไดชัด สวนจุดดอยของโครงการมีความถ่ีสูงท่ีสุด คือ ส่ือเทคโนโลยีไมทันสมัย                  

5) ผลการประเมินเพื่อการยอมรับโครงการ พบวา (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ

นักเรียนหองเรียนพิเศษ (English Program) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาป
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ท่ี 3 ท้ัง 3 ระดับช้ันสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนหองเรียนปกติอยางมี

นัยสําคัญท่ีระดับ .05 ท้ังสามระดับช้ัน (2) ผลการประเมินผูเรียนตามสมรรถนะสําคัญของหลักสูตรอยู

ในระดับดี และ (3) ความพึงพอใจของผูปกครองและนักเรียนตอโครงการอยูในระดับมาก สรุปวาผล

การประเมินเพื่อการยอมรับโครงการ ผานเกณฑการประเมิน  

  จากการศึกษาวิจัยของงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอน

เปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ผลปรากฏวา การประเมินโครงการเปน

กระบวนการพิจารณาอยางรอบคอบและเปนระบบเกี่ยวกับขอเท็จจริงจากการดําเนินโครงการแลว   

นําผลท่ีไดไปเปนแนวทางในการตัดสินใจวาโครงการนั้นประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด อันเปน

แนวทางในการปรับปรุงโครงการใหดีข้ึน แตยังไมมีการประเมินโครงการโดยใชรูปแบบการประเมิน            

ท่ีครอบคลุมทุกดาน ดังนั้นสําหรับการประเมินโครงการครั้งนี้ผูประเมินจึงใชรูปแบบการประเมินของ 

Stufflebeam ท่ีมีช่ือเรียกวา CIPP เนื่องจากเปนรูปแบบการประเมินท่ีครอบคลุมองคประกอบ               

ทุกดานของโครงการอยางเปนระบบ และมีเหตุผล ไมเนนการวิเคราะหจุดใดจุดหนึ่ง เปนรูปแบบ              

การประเมินท่ีมีความตอเนื่องทําใหไดขอมูลครบถวน ซึ่งนําไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการวา                   

ควรจะดําเนินการตอไปอยางไร ทิศทางใด และสอดคลองกับการประเมินโครงการจัดการเรียนการ

สอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือไม  
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ภาพท่ี 4  กรอบแนวคิดการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร 

กระทรวงศึกษาธิการ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

 โครงการจัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มี
วัตถุประสงคเพ่ือ 
 1. เพ่ือประเมินบริบทของโครงการ
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
เกี่ยวกับความสอดคลอง ความตองการ
จําเปนและเหมาะสมของวัตถุประสงค
โครงการ 
 2. เพ่ือประเมินปจจัยนําเขาของ
โครงการจัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับบุคลากร 
งบประมาณและทรัพยากรตางๆ 
 3. เพ่ือประเมินกระบวนการดําเนิน
โครงการจัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับข้ันตอนการ
ดําเนินการ 4 ข้ันตอน คือ                  
ข้ันเตรียมการ ข้ันดําเนินการ                       
ข้ันติดตามผลและข้ันปรับปรุงแกไข 
 4. เพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการ
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 
ตามหลักสูตรกระทรวง ศึกษาธิการ 
เกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
ผูเขารวมโครงการและความพึงพอใจของ
รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 
หัวหนาโครงการ ครู นักเรียนและ
ผูปกครองจากโรงเรียนท่ีจัดการ
การศึกษาตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ 
(English Program) สังกัดสํานักงาน      
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2   
ท่ีมีตอการดําเนินโครงการจัดการเรียน
การสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 ใชรูปแบบการประเมินแบบ
ซิปป (CIPP Model) 4 
องคประกอบ คือ 
 1. ดานบริบท              

(Context : C) 
 2. ดานปจจัยนําเขา         

(Input : I) 
 3. ดานกระบวนการ 

(Process : P) 
 4. ดานผลผลิต            

(Product : P) 

 แบงการประเมินเปน 4 สวน ตามลําดับ
ข้ันตอนของการดําเนินโครงการ 3 ระยะ ดังน้ี 
 ระยะที่ 1 การประเมินกอนดําเนินการ 
 1. ผลการประเมินความสอดคลอง ความ
คาดหวัง ความเหมาะสมและความตองการจําเปน
ของวัตถุประสงคโครงการ 
 2. ผลการประเมินความเพียงพอและความ
พรอมดานนโยบาย บุคลากร งบประมาณ สื่อ 
วัสดุ อุปกรณ และบริหารจัดการโครงการ 
 ระยะที่ 2 การประเมินระหวางดําเนินการ 
 ผลการประเมินข้ันเตรียมการข้ันดําเนินการ      
ข้ันติดตามผลและข้ันปรับปรุงแกไข 
 ระยะที่ 3 การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 ของปการศึกษา 2561  
 2. ความพึงพอใจของรองผูอํานวยการโรงเรียน 
กลุมบริหารวิชาการ และหัวหนาโครงการจาก
โรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English 
Program) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ท่ีมีตอการดําเนินโครงการจัด    
การเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ 
 3. ความพึงพอใจของครูผูสอนในโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English 
Program) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ท่ีมีตอการดําเนินโครงการ
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
 4. ความคิดเห็นของนักเรียนในโครงการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ            
เปนภาษาอังกฤษ (English Program) สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ท่ี
มีตอการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
 5. ความคิดเห็นของผูปกครองท่ีมีบุตรหลาน
เรียนในโครงการจัดการเรียนดารสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ 
(English Program) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ท่ีมีตอการดําเนิน
โครงการการจัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
 

โครงการ กระบวนการดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ 
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